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 غربي پوشش خبري اقوام در سيماي استان آذربايجان

 *زاده حاجي ، معظمه*نصراللهي كتر اكبرد

 

 چكيده

برانگيز بوده است. اين امـر  هاي محلي در ايران، از ديرباز حساسيتگيري رسانهبه طور كلي شكل
بيشتر از دو عامل تنوع قومي كشور و ساختار نظام سياسي حاكم در قبل و بعد از انقـالب ناشـي   

مراكزي است كه به سبب همجواري با دو قوميـت كـرد و   جمله  غربي ازشود. استان آذربايجان  مي
شـود. توليـد و   اي محسـوب مـي  ترك و نيز شرايط سياسي خاص حاكم بر آن، حوزه قابل مطالعه

انتشار اخبار براي مخاطبان اقوام، بسيار حساس و مهم است و با توجه بـه سـوابق تـاريخي ايـن     
زا باشد. هدف اصلي اين پژوهش شناخت  نتواند بحرا ، كمترين غفلت در اين خصوص مي موضوع

غربي است. به اين هاي ترك و كرد در سيماي استان آذربايجان دقيق چگونگي انتشار اخبار قوميت
بـا روش تحليـل    91ماهه بهـار  هاي خبري به زبان تركي و فارسي در بازه زماني سهمنظور، بخش

دهد كه با در نظر گرفتن نسبت جمعيتـي  مي اند. نتايج پژوهش نشان محتوا مورد بررسي قرار گرفته
داري در پوشش خبري اقوام كرد و تـرك از  اقوام ترك و كرد استان آذربايجان غربي، تفاوت معنا

نظر متغيرهاي زمان اختصاص داده شده، رويدادمداري و فرايندمداري، رويكرد و محتواي مطالـب  
نتيجه گرفت كـه عـدالت تـوزيعي (زمـان)،     توان  و محل گزارش رويداد وجود دارد. بنابراين مي

هاي خبري) در مورد دو قوميت كمتر رعايت  ) و اطالعاتي (ارزش  مداري اي (رويداد و فرايند رويه
 شده است. 
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 مقدمه

رافيـايي، بـه   افزون ارتباطات و گسسـته شـدن مرزهـاي جغ   عصر حاضر با گسترش روز
عصر ارتباطات و فنّاوري اطالعات بدل شده است. به بيان ديگر، در اختيار گـرفتن ايـن   

المللـي داشـته باشـد. گسـترش     سزايي در تغييـر مناسـبات بـين   تواند تأثير بهفنّاوري مي
بيشـتر بـين    تعامـل  هاي جمعـي در جهـان امـروز بـه فرصـتي بـراي      ارتباطات و رسانه

به عنـوان  » راديو و تلويزيون«كالن تبديل شده و در اين ميان  و دخر در سطح ها فرهنگ
بـه عنـوان   » اخبـار «ترين منـابع كسـب اطالعـات بـراي افـراد و       ترين و اساسيشاخص

سازي و ترغيب و تهيـيج مخاطبـان    ترين قالب و ظرفيت راديو و تلويزيوني، در آگاه مهم
و ضروري كه بايد در زمينه ايجاد  اي برخوردارند. ازجمله نكات حساساز جايگاه ويژه

هـا مـورد توجـه قـرار گيـرد؛ ارائـه متـوازن، دقيـق و         وحدت و يكپارچگي ميان قوميت
هـا در   سنجيده اخبار مرتبط با آنهاست. بررسي علمي چگونگي پوشـش اخبـار قوميـت   

استان حساس آذربايجان غربي هم به لحاظ سابقه تـاريخي و هـم بـه لحـاظ سياسـي و      
) عراق، آذربايجـان و تركيـه   مرز بودن با سه كشورهم و توپوگرافي ( تيكيولشرايط ژئوپ

ها در  بسيار مهم و ضروري است؛ بروز بحران به دنبال انتشار كاريكاتوري در مورد ترك
هاي غربي و  و گسترش سريع آن در چهار استان آذربايجان 1385روزنامه ايران در سال 

، عـرب   اكنش و اعتراض مردم لر، كرد، ترك، بلـوچ شرقي، اردبيل و زنجان و همچنين و
دهنـده   هـاي تلويزيـوني نشـان    به تمسخر لهجه و فرهنـگ اقـوام در برنامـه     و مازندراني

هـاي قـومي ايـران    گـروه . عـالوه بـر ايـن،     اي اقوام است حساسيت باالي پوشش رسانه
بـه مثابـه ابـزاري بـراي      تا از آنها اند قرار گرفته امريكا نيز مورد توجه دولتمردانهمواره 

. هـر چنـد حمايـت از    كننـد ايران استفاده  حكومتتغيير رفتار يا  در جهتاعمال فشار 
سـازمان   از سـوي جانبه نيز  ، در سياست مهار دونن سياسي جمهوري اسالمي ايراامخالف

هاي قومي ايران بـه عنـوان   تأكيد بر مقوله گروه ،گرفتانجام مي جاسوسي امريكا (سيا)
 كـه   ايگونـه بـه  ؛اسـت  تـازه  يويزي براي تـأمين منـافع امريكـا عليـه ايـران، امـر      دستا

توجـه   ،تـاريخي  لحـاظ هاي غربـي بـه   گيران دولت كند، تصميمتصريح مي 1جان برادلي
هـاي قـومي   اكنون بيشتر بر سياست واند ي به مسئله تكثر قومي ايران مبذول داشتهتركم

                                                      

1. John Bradley 
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تأثير احتمالي مسئله تكثر قومي ايـران بـر    خود را برتوجه و  اند ن ايران متمركز شدهرود
گيـري سياسـت   مـدت بـر جهـت   مدت دولت جمهوري اسالمي و تأثير كوتـاه  ثبات بلند

 اند.  كردهخارجي و داخلي ايران معطوف 
درصـد را   7/66درصـد از كـل جمعيـت اسـتان را كردهـا و       32شايان ذكر است كـه  

چنـدان   هـا را دو رورت توجه خاص به اين گـروه و اين امر، ض 1دهند ها تشكيل مي ترك
در ايران در  ساكن هاي قومياقليت ،بر اين ). عالوه84، ص 1385كرده است (شعبانلو، 

جانبـه ايـران    تأثير مهمي بر روابـط دو  ،كشورهاي ديگر در اكثريت هستند و همين عامل
هـا در  ها و بلوچ، تركمنهاها، كردها، عربآذربايجانيبراي مثال،  ش دارد.ا گانبا همساي

بـا مـردم كشـورهاي همسـايه خـود ارتبـاط و        وهاي كشور ايران متمركز هسـتند  كناره
 ).  1386، جوكار( پيوستگي دارند

، تالش و اعـالم رسـمي امريكـا     هاي بيان شده، (حساسيت اقوامبا توجه به ضرورت
بعـد از   1385ر سـال  نشـين د ، سوابق ناآرامي در منـاطق تـرك   برداري سياسي براي بهره

و توپـوگرافي) اسـتان مـرزي     تيـك يشـرايط ژئوپول چاپ كاريكاتور در روزنامه ايران و 
غربي كه داراي شرايط قوميتي خاص است، انتخاب شد و اخبـار يـك فصـل    آذربايجان

سيما درباره اقوام مورد بررسي قرار گرفت تا به اين سـؤال پاسـخ داده شـود كـه اخبـار      
 يابد؟چگونه انتشار مي آذربايجان غربي كرد در سيمايهاي ترك و قوميت

همچنين اين پژوهش از آن رو مهم است كه با كسب اطالعـات دقيـق از چگـونگي    
پوشش اخبار دو قوم كرد و تـرك در سـيماي اسـتان آذربايجـان غربـي بـه مسـئوالن و        

اسب اخبار كند با اصالح اشكاالت و انتشار من اي كمك مي گيران سياسي و رسانه تصميم

                                                      

درصد  7/71سيماي مستقلي دارد، كسر شده و تركيب جمعيتي جديد با  و در اين پژوهش جمعيت شهر مهاباد كه خود صدا .1

درصد كرد محاسبه شده است. موقعيت ويژه و خاص منطقه و سابقه تاريخي و سياسي اين شهرستان در كنار  1/27ترك و 

اند و نيز تفاوت لهجه  غربي كه از شمال تا جنوب اين استان پراكنده شدهوجود دو قوم كرد و ترك زبان در استان آذربايجان 

سيماي مركز استان  و اي صدا مندي كردهاي جنوب استان از توليدات رسانه كردهاي شمال و جنوب استان و نبود امكان بهره

براي مخاطب   جه كردي شمال بوده وهاي كردي آن به له وسيماي مركز آذربايجان غربي كه توليدات برنامه شبكه استاني صدا (

سيماي مركز شهرستان مهاباد بوده است ايجاد و  و ) از داليل اصلي ايجاد صدا باشد زبان جنوب استان قابل استفاده نمي كرد

زبان كه به توليد و پخش برنامه به  هاي مختلف كرد هاي اخير و با توجه به ظهور و فعاليت شبكه در سال تقويت اين شبكه 

گذاري بر مخاطبان خود را در اين سوي مرزها  پردازند و آشكارا تأثير لهجه كردي سوراني از كشورهاي همجوار مي

 ؛ اهميت مضاعفي يافته است.  اند گذاري كرده هدف
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ها از رسانه محلي به همگرايي ملي و يكپارچگي بيشتر اقوام و طبقـات مختلـف   قوميت
 اجتماعي و تحقق عدالت كمك كنند.

 پژوهش دافاه

هـاي   هدف اصلي اين پژوهش، شناخت تطبيقي دقيق از چگونگي انتشار اخبـار قوميـت  
(فارسـي)   45/16عت غربي در دو بخش خبري ساترك و كرد در سيماي استان آذربايجان

(تركي) بوده است. بر اين اساس، رويكرد و محتواي اخبار و تعـداد خبرهـاي    45/20و 
سازي، تكثرگرايي باني، برجسته دروازه  هاي اقوام مورد نظر و چينش آنها بر اساس نظريه

ها مورد بررسـي و   طلبانه و مدل پنج بعدي عدالت اجتماعي در مديريت قوميتمساوات
غربـي در  هـاي سـيماي آذربايجـان    ها و قوتقرار گرفته است. شناخت ضعف دقت نظر

پوشش اخبار اقوام و نيز شناخت راهكارهـاي كمـك بـه مـديران بـراي بررسـي وضـع        
 است.  موجود از ديگر اهداف پژوهش بوده

 هاي پژوهش پرسش

 نه است؟) چگو4تا  1. توزيع اخبار هر يك از اقوام ترك و كرد در اولويت طاليي (چينش1

. مدت زمان اختصاص داده شده به اخبار ارائه شده مربوط به اقـوام تـرك و كـرد    2
 چقدر است؟

 اي با نوع قوميت دارد؟ . محل رويداد خبر (محل گزارش خبر) چه رابطه3
از  قـول رسـاني و نقـل  اطـالع ، ناز عملكـرد مسـئوال   (انتقـاد مطلـب   رويكرد . بين4

 نوع ورساني صرف) اطالعو  رساني و اطالع غيبمسئوالن در خصوص عملكردشان، تر
  دارد؟ وجود ايرابطه چه قوميت
 (فرايندمدار و رويدادمدار) در اخبار اقوام به چه ميزاني است؟ . ماهيت اخبار5
 اي وجود دارد؟  هاي خبري استفاده شده (در ليد) و نوع قوميت چه رابطه. بين ارزش6

 مباني نظري پژوهش

شود لذا تالش شـده تـا   وده پژوهش كه اقوام، رسانه و خبر را شامل ميبا توجه به محد
 هاي مرتبط در اين حوزه استفاده شود.  از نظريه
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 سازي يا همانندسازي. نظريه ملت1

دهد كه اعضاي دو يا چنـد جامعـه نـژادي يـا گـروه      زماني رخ مي 1فرايند همانندسازي
اند از:  هاي همانندساز عبارتياستاجتماعي كوچك با يكديگر همسان شوند. اهداف س

هاي متمايز و منفرد بـه منظـور   شناختي، فرهنگي، اجتماعي و رواني گروه تركيب زيست
هاي قومي. همانندسازي به عنوان يك فرايند اجتماعي ايجاد يك جامعه عاري از تفاوت

 سازي ساختاري.  سازي فرهنگي و همانند مشتمل بر دو بعد است. همانند
همانندسازي فرهنگي عبارت اسـت از تبعيـت و پيـروي     مانندسازي فرهنگي.الف) ه

هـايي ماننـد زبـان، مـذهب و     يك گروه قومي از خصايص فرهنگي گروه ديگر در زمينه
هـاي متمـايز. در ايـن شـرايط     حتي رژيم غذايي با هدف از بين بردن رفتارهـا و ارزش 

 شود.مي وجود دارد اما فرهنگ گروه مسلط اخذ» انتخاب فردي«
همانندسازي ساختاري سطح باالتري از تعادل را در ميان  همانندسازي ساختاري.ب) 

هـاي قـومي اقليـت در نهادهـاي     دهـد. اعضـاي گـروه   نظر قرار مـي   هاي قومي مدگروه
دادهـاي اجتمـاعي    يابند و بـا اعضـاي گـروه حـاكم وارد قـرار      مختلف جامعه انتشار مي

هاي قومي در دو سطح ابتدايي (يـا   محو وضعيت اقليتشوند. هدف اين سياست نيز  مي
هـاي  شخصي) و ثانويه (يا رسمي) اسـت. در سـطح ابتـدايي تعامـل در قالـب نشسـت      

يابـد و در   ها، جلسات و در نهايت ازدواج جريان ميها، محلهاجتماعي دوستانه، باشگاه
عمـده جامعـه    سطح ثانويه؛ مساوات در دستيابي به قـدرت و مزايـا در درون نهادهـاي   

گيـرد و از طريـق حـذف    بـويژه اقتصـاد، سياسـت و آمـوزش و پـرورش صـورت مـي       
هـا  هاي اشتغال، تحصـيل و افـزايش برابـري فرصـت    ها در عرصهها و تبعيضممنوعيت
 ).100، ص 1385شود (طلوعي، دنبال مي

 طلبانه. تكثرگرايي مساوات2

انندسـازي قـرار دارد و هـدف آن    طلبانه در نقطه مقابـل هم مساوات 2الگوي تكثرگرايي
هاي قومي است. اين الگو مبتنـي بـر   هاي موجود ميان گروهحفظ و حتي تشديد تفاوت

                                                      

1. equilibrium       2. pluralism 
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حقوق جمعي و گروهي است و پـذيرش وجـود جوامـع مسـتقل از لحـاظ فرهنگـي و       
ساختاري (و نه از لحاظ قدرت سياسـي و اقتصـادي) اصـل مهـم آن اسـت. البتـه ايـن        

 ).113ه است (همان، ص انفكاك جنبه داوطلبان

 ها . مدل پنج بعدي عدالت اجتماعي در مديريت قوميت3

ترين مفهـومي اسـت كـه توجـه و تـأمين آن در رسـانه در        ترين و مهم عدالت ارزشمند
تواند به جذب مخاطبان، كسب اعتماد و جلب مشـاركت آنهـا منجـر     خصوص اقوام مي

پوشش اخبار اقوام (ناديده گرفتن يـا   توجهي به آن بويژه در توليد و شود و برعكس، كم
زا باشـد. بنـابراين، توجـه بـه همـه ابعـاد        اعمال تبعيض ميان اقوام ) ممكن است بحران

 . عدالت در پوشش خبري اقوام امري ضروري است

هـا عادالنـه بـودن را بـر اسـاس       عدالت توزيعي اولين بعد از عدالت است. قوميـت 
هاي توزيع منـابع   ين مقايسه آنها با استانداردها و نسبتها و همچن ها و ستاده مقايسه داده

كنند؛ ضمن اينكه وضعيت خود را با كشورهاي ديگر نيز مـورد   در سطح ملي ادراك مي
هـا الزامـاً افـراد درون كشـور نيسـتند؛       دهند، يعني مرجع مقايسه قوميت مقايسه قرار مي

ت دارنـد. بـراي مثـال، قـوم     بويژه هنگامي كه يك قوم شهرونداني در چند كشور متفـاو 
عدالتي  بلوچ در ايران و پاكستان، با مقايسه وضعيت زندگي خود، مراتبي از عدالت يا بي

 كنند. را احساس مي
كار رفتـه در اتخـاذ تصـميم مربـوط      هاي به اي، به ادراك عدالت از رويه عدالت رويه

كنـد و   جام كار تأكيـد مـي  هاي ان شود. درواقع، اين مفهوم از اين نوع عدالت، بر رويه مي
دهد. هرگـاه افـراد    كيفيت انصاف در روابط بين افراد، جامعه و دولت را مدنظر قرار مي

رسند كـه   هايي مي راحتي و بدون دردسر به خواسته قومي مشاهده كنند كه ساير اقوام به 
ه عـدالتي خواهنـد كـرد. هـر چـ      آنها براي نيل به آن بايد بسيار تالش كنند، احساس بي

بـرداري از رسـانه ملـي بيشـتر باشـد، تعهـد و        اي در استفاده و بهره ادراك عدالت رويه
مـداري   شـود، قـوم   وفاداري افراد به جامعه (مشاركت فعال در امور جامعـه) بيشـتر مـي   

 يابد. گردد و احتمال تعيين هويت با مشتركات ملي افزايش مي تضعيف مي
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با مردم و ميزان صداقت، تكريم و احترام  اي بر چگونگي رفتار جامعه عدالت مراوده
 ). 2005و همكـاران،   3و بليكلـي  2006، 2و كانهـا  1در روابط دو طرف داللت دارد (رگو

به اين ترتيب، ميزان اعتبار و احترامي كه اقوام گوناگون كشور در محيط و فضاي ايجـاد  
ده بـراي اقـوام)   شده در رسانه ملي (فيلم، سريال، خبر و حتي كاراكترهـاي انتخـاب شـ   

دهـد. هـر چـه     الشعاع قرار مي اي تحت  كنند، ادراك آنها را از عدالت مراوده احساس مي
هاي فرهنگـي   مندي مردم از احترام بيشتر باشد و رفتار صادقانه رسانه ملي با ارزش بهره

 كنند. اي بيشتري را ادراك مي قومي افزايش يابد، عدالت مراوده
دهنده اطالعـات اشـاره دارد كـه بـر      ين رفتار كنشگران انتقالعدالت اطالعاتي، به تبي

طـور كلـي، در    شـود. بـه    حسب نحوه، مكان و زمان ارائه اطالعات ضروري ادراك مـي 
گيـري دربـاره توزيـع     عدالت اطالعاتي بيشتر بر بيانات و رفتارهاي افراد در مقام تصميم

هـاي   الت، تأكيـد بـر ويژگـي   كـه در سـاير ابعـاد عـد     شود؛ در حالي اطالعات تمركز مي
عـدالت احساسـي بـر توزيـع عادالنـه      دادهاسـت.   ها و برون يافته يا ساختاري رويه نظام

هـا بـه دليـل     فرصت ابراز و بازخواني احساسات در بين آحاد مردم تأكيد دارد. قوميـت 
ويژگي متمايز خود، داراي احساسات متمايزي هستند و حق دارند كه به طـور مقتضـي،   

 ت متمايز خود را ابراز كنند و به بازخواني آن در متن جامعه بپردازند.احساسا

 هاي قومي هاي صداوسيما در بحران ـ نقش ادراك عادالنه بودن برنامه1شكل 

 

 

 

 

 

                                                      

1. Rego       2. Cunha        3. Blakely 

پيشگيري از 
 بحران

ادراك عادالنه از 

ها  مديريت قوميت

 در رسانه ملي

 زايي بحران

 عدالت توزيعي

 اي عدالت رويه

 اي عدالت مراوده

 عدالت اطالعاتي
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اي هدايت شود كه اقوام گوناگون بتوانند نيازهاي متنوع خود  رسانه ملي بايد به گونه
اي، از  حسب رفتار آن توجيه كنند؛ نيـاز بـه ادراك عـدالت رويـه    به ادراك عدالت را بر 

سازي و شفاف كـردن رونـدهاي دسترسـي اقـوام گونـاگون بـه امكانـات         طريق يكسان
اي؛ نياز به ادراك عدالت اطالعاتي، از طريق توزيع اطالعات مورد نيـاز عامـه بـه     رسانه
حساسي، از طريق توسعه برابـري  هاي محلي براي همه اقوام؛ نياز به ادراك عدالت ا زبان

در امكان ابراز احساسات و تمايالت دروني همه اقوام و بويژه، نيـاز بـه ادراك عـدالت    
اي، از طريق حفظ حرمت همه آحاد جامعه و رعايت احترام همـه اقـوام و ابـراز     مراوده

 ).39ـ  56، صص 1387،  پور پورعزت و قلي رفتار صادقانه نسبت به همه آنها (

1سازينظريه برجسته. 4
 

 تـرين مهم از يكي عنوان به »اجتماعي هايواقعيت گيريشكل« مفهوم اخير، هايسال در
 قـرار  ارتباطـات  پژوهشـگران علـوم   جـدي  توجه مورد ارتباطي، هايپيام اجتماعي آثار

 هـا، نگـرش  بـر  چگونـه  ارتبـاطي  هـاي  پيـام  كـه  نيست اين پرسش واقع در. گرفته است
 چـه  هـا  رسـانه  بلكه اين است كـه  ،گذارد مي تأثير مخاطبان رفتارهاي و هاباور اعتقادها،

 هـا رسـانه  كه است اين بر فرض. كنندمي خود اطراف محيط از مخاطبان تبيين به كمكي
 رويـدادهاي  و هنجارهـا  هـا، ارزش بـر  خـود  انتخابي سازي و تأكيد برجسته با توانندمي

 در كه هايي پژوهش. كنندمي كمك اطراف يطمح از ما ادراكات گيريشكل به گوناگون،
 كـه  اسـت  مطلـب  ايـن  مؤيـد  همگي اند، شده انجام خبري هايپيام سازيبرجسته زمينه
 ذهنـي  هـاي اولويـت  مختلـف،  هـاي موضوع و خبرها سازيبرجسته و تأكيد با هارسانه

 ).23 ص ،1377 بديعي،( دهندمي شكل را مخاطبان

داند. از نگاه  هاي جمعي را نظارت و هماهنگي ميدو كاركرد اصلي رسانه 2السول

سـازي اسـت   باني و كاركرد هماهنگي، همان برجستهاو، كاركرد نظارت، همان دروازه

 ). 11، ص 1922، 4و راجرز 3نقل از ديريگبه (
 در را سـازي فرضـيه برجسـته   مـورد  در مند نظام مطالعه ، نخستين6شاو و 5مك كامبز

                                                      

1. agenda-setting theory        2. Lasswel         3. Dearing  

4. Rogers                 5. McC  ombs       6. Shaw 
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 سـال  جمهـوري رياسـت  مبـارزات  در را سازيبرجسته ند؛ آنهااكرده گزارش 1972 سال
 بـراي  جمعي هاي رسانه كه كردند مطرح را فرضيه اين و دادند قرار مطالعه مورد ،1968

 بـه  راجـع  هـاي  گـرش ن اهميـت  بـر  و كنندمي تعيين را هايياولويت سياسي، مبارزه هر
 انجـام  دهنـدگان  رأي بـر  مركزت با را خود مطالعه آنها. گذارند مي اثر سياسي موضوعات

 آثـار  بـراي  افـراد  مسـتعدترين  تواننـد  مـي  اند؛نگرفته تصميم هنوز كه كساني زيرا دادند
 كردنـد  مصاحبه دهندگان پاسخ از نفره صد اينمونه با پژوهشگران. باشند سازيبرجسته

 دو خبـري و  مجلـه  دو روزنامه، پنج( جمعي هايرسانه از محتوايي با تحليل همزمان و
 عمـده  مشكالت دهندگان، پاسخ از) كردندمي پخش شامگاهي اخبار كه تلويزيوني شبكه

 تأكيـد  ميـان  قرار دادند. تأييد را مورد سازيبرجسته اثر ها،يافته. كردند سؤال را مملكتي
هـا   داده بـود؛  برقرار درصد 96 همبستگي آن، از دهنده رأي درك و موضوع يك بر رسانه
 مبـارزه  مختلـف  بر موضوعات هارسانه تأكيد ميان قوي بسيار ايابطهر كه دهدمي نشان

موضوعات مختلف برقرار  اهميت و برجستگي مورد در دهندگان رأي قضاوت و سياسي
 شناخت رابطـه ميـان   به فانكاورز بنام ديگري پژوهشگر شاو، و كامبز مك از است. بعد

مطالعـه خـود را    انكاورز،ف. پرداخت موضوعات اهميت از عموم درك و خبري پوشش
 سـنجش  بـراي  ساخت. او متمركز بود زياد برجسته موضوعات كه زماني ،1960 دهه بر

 مؤسسـه  افكـار  سـنجش  نتـايج  در خصـوص موضـوعات بـا اهميـت، از     عمومي افكار
 در كـه  مشـكالتي  تـرين  مهـم  دربـاره  افراد از هاسنجي نظر آن در كرد استفاده »1گالوپ«

 شـمارش  بـا  را هـا رسانه محتواي سنجش وي شد؛مي پرسش هستند مواجه آن با امريكا
 طريـق  نيز از شد ومي ها ارائهرسانه از تعدادي در موضوع هر به راجع كه مقاالتي تعداد
حاكي از آن  مطالعه اين داد، نتايج انجام واقعيت، و هارسانه محتواي ميان رابطه به توجه

 بـه عنـوان موضـوع مهـم و     موضوع يك از وميعم بندي رتبه ميان قوي ارتباطي كه بود
 رتبه بـااليي بـه آنهـا داده    مردم عموم كه دارد. موضوعاتي وجود اي رسانه پوشش ميزان
 ايـن  دادند. مي آنها به بيشتري پوشش جمعي، هايرسانه كه بودند موضوعاتي همان بودند،
 خـويش،  مطالعـه  دوم بخش در فانكاورز،. دارد سازيبرجسته فرضيه با زيادي توافق نتايج
 پوشـش  كـه  رسـيد  نتيجه اين به و كرد بررسي را واقعيت و اي رسانه پوشش ميان رابطه
 ).  1386، ترجمه دهقان، 3و تانكارد 2ندارد (سورين امور حقايق با زيادي ارتباط هارسانه

                                                      

1. Gallup       2. Severin       3. Tankard 
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هـاي   بـاال يـا در زمـان    سازي اخبـار، پخـش آن در اولويـت    هاي برجسته يكي از راه
برهاي تلويزيوني است در چينش خبري، نوع رسانه نيز مهم است براي مثـال،  آغازين خ

هاي محلي به اخبار مربوط بـه يـك منطقـه توجـه بيشـتري دارنـد و بـر حسـب         رسانه
هاي محلي توجه بيشتري به موضـوع  كنند؛ در رسانهبندي مياي خبرها را اولويت منطقه

هـاي بـا   اما در سـطح ملـي و در رسـانه    شود فراواني، جمعيت و مسائلي از اين قبيل مي
تواند در اولويت خبري قرار گيـرد (نـدرلو،   تر موضوعات جهاني حتي مي پوشش وسيع

 بـاره معتقـد اسـت: در اخبـار اسـتاني، چيـنش      ) در ايـن 1390فر(). عاطفي3، ص 1386
 جـاي  بـه  »محـوري شـخص « بـودن  حاكم آنها، اساس اهميت بر خبري عناوين اولويت

 خبـري  هـاي بخـش  در خبـري،  معتبـر  هايرسانه رويه است. برخالف »وريرويدادمح«
 مقامـات  اظهـارات  كـه  است اي به گونه همواره خبري عناوين چينش هاي استاني،شبكه

 تـا حـدود زيـادي    چيـنش  ايـن  و شود مي مطرح مراتب، سلسله اساس بر محلي مسئول
، پرداخـت   بيشتر به يك خبـر  عالوه بر اين، دادن زمان است. بينيپيش قابل مخاطب براي

هـاي   جمله راه اي بويژه ارتباط زنده، از هاي مختلف رسانه قالب وقايع و استفاده ازفرايندي 
 سازي اخبار است.   برجسته

 گري خبرباني يا گزينش. نظريه دروازه5

 مـورد توجـه   ارتباطـات،  فراينـد  هـاي  بخـش  سـاير  از بيش خبر 1باني دروازه يا گزينش
 3ويندال باني دروازه الگوي تا 2وايت باني دروازه الگوي از است گرفته قرار ازانپرد نظريه
 كه وايت. شاهد هستيم را باني خبردروازه براي متنوع الگوهاي از روندي ،4كوئيلو مك

 لحـاظ  از كـه  كرده اسـت  عرضه را الگويي داد، ارائه را خبر بانيدروازه الگوي نخستين
 منـابع  وايـت،  در الگـوي . ندارد كوئيل ويندال و مك الگوي با چنداني تفاوت ساختاري،

 خبـر،  بـان  دروازه كننـد امـا   مـي  ارسال مخاطب سوي به را متعدد و متنوع اخبار خبري،
. دهـد مـي  عبور دروازه از را آنها از كمي شمار و زندمي آنها انتخاب و گزينش به دست
 شـماره  بـه  زمينـه  ايـن  در الگوهـا  آخـرين  از كـه  لئيكو مك ويندال بانيدروازه الگوي

 ).1381 علوي، نقل از بروجردي( دارد نخست الگوي به بسياري شباهت آيد، مي
                                                      

1. gatekeeping        2. white       3. Windhal 

4. McQuail 
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باني در اخبـار سـطوح مختلفـي دارد و انتخـاب برخـي موضـوعات از ميـان         دروازه

هـا و نيـز    ها، زوايا، اتفاقات يا سـخنراني  هزاران موضوع و سوژه، گزينش برخي قسمت

شـود.   ك، قالب و تكنيك انتشار، گوينده، خبرنگار و غيره را شـامل مـي  انتخاب نوع سب

هـايي از آن و يـا    سازي برخي از موضوعات خبري اقوام و يا قسـمت  انتخاب و برجسته

توانـد تبعـات    ها مي برعكس، غفلت از گزينش و انتشار برخي از اخبار مربوط به قوميت

بـاني اخبـار    انه ملـي بايـد در دروازه  مثبت و منفي زيادي داشته باشد. بديهي اسـت رسـ  

 هاي مختلف، اصل تعادل و توازن را رعايت كند. قوميت

 ها اي در مديريت قوميت . راهبردهاي رسانه6

پـذيرد و بـر آنهـا تـأثير      هـا تـأثير مـي    رسانه ملي نيز مانند هر سازمان ديگري از قوميت

هـا قابـل    ي مديريت قوميـت ). راهبردهاي متفاوتي برا1994، 2و پيپر 1گذارد (هلمس مي

 فعال.  مداري و فوق تفاوتي، قوم اتخاذ است؛ راهبردهايي مانند انكار، بي

ها از سوي نهادهـاي دولـت    ترين راهبرد در مديريت قوميت خطرناك راهبرد انكار.ـ 

 زند. هاي اجتماعي مزمن دامن مي شدت به بحران هاست كه به مركزي، انكار قوميت

تفاوتي و خنثي نيز خطرناك است و عرصه را به  اتخاذ راهبرد بي ي.تفاوت راهبرد بيــ  

كند. اين راهبرد، گاه با مفاهيم دموكراسـي   ها تبديل مي صحنه رقابت مخرب بين قوميت

 شود. و تكثرگرايي اشتباه گرفته مي

گـذاردن    مدار يا بخشي نيز خطرناك است. زيرا صحه راهبرد قوم مداري. راهبرد قوم ـ

هـاي اجتمـاعي وخـيم را در     يك قوم و ناديده گرفتن ساير اقوام، توسعه بحران بر سلطه

 شود. بلندمدت موجب مي

تواند  ها در رسانه ملي كه مي بهترين راهبرد براي مديريت قوميت فعال.  راهبرد فوق ـ

به پيشگيري از بحران كمك كند، راهبرد فوق فعال است كـه برتـري را در عـالم انسـان     

 نگرد. ها به ديده احترام مي اند و به همه اقوام و انساند مردود مي

                                                      

1. Helms         2. Piper 
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 ها در رسانه ملي راهبرد مديريت قوميت ـ1نمودار 

 راهبرد فوق فعال:

 ها دهي به همه قوميت مشروعيت

 راهبرد انكار:

 سازي همه اقوام با فرهنگ مسلط يكسان

 مدار: راهبرد قوم

 كيد بر تسلط يك قوم بر اقوام ديگراُت

 تفاوتي: بي راهبرد

ها از سوي  نگاه خنثي به بحران قوميت

 هاي جمعي رسانه

 ترجيح منافع قومي                     كم                        زياد                  

 اند از: ها در رسانه عبارت دو رويكرد اساسي در مسئله قوميت
 هاي جمعي گري رسانه . مداخله1

 از مداخله. اجتناب و پرهيز 2

كننـد. ممكـن اسـت     هـا دخالـت مـي    ها در مسئله قوميت در رويكرد اول، نخبگان رسانه
را سركوب كنـد   ها مداخله به منظور حل بحران يا تضاد باشد (مداخله مثبت) يا اينكه قوميت

و مشاركت سياسي آنها را محدود سازد و تسـلط و غلبـه سلسـله مراتـب قـومي را تحكـيم       
شـود،   هـا مـي   بخشد (مداخله منفي). مداخله مثبت موجب همكاري و همدلي بـين قوميـت  

دهـد.   ها و حكومت را افـزايش مـي   بخشد و اعتماد بين قوميت انسجام بين قومي را قوت مي
 كشي و تروريسم در پي دارد. عواقبي همچون بحران قومي، خشونت، نسلمداخله منفي نيز 

، 1شـود (انلوئـه   طراحي مـي » تفرقه بينداز و حكومت كن«مداخله منفي بر مبناي آموزه 
هـا) ايجـاد    هـا (قوميـت   ). اين نوع مداخله، نوعي استعمار دروني بين مركز و اسـتان 1977

 ها مستعمرات آن تلقي شوند. مارگر و استانكند؛ براي مثال، ممكن است تهران، استع مي
ها، توسعه نظـام   ها بايد توجه داشته باشند كه منظور از مديريت قوميت مديران رسانه

) در كشور نيست. نبايد تصور شود كه انسـجام قـومي،   1993، 3و كائوگلن 2اي (الر قبيله
انسجام قـومي  ها،  شود، بلكه در مديريت صحيح قوميت موجب تضعيف انسجام ملي مي

در كنـار يكـديگر تقويـت شـوند (پـورعزت و      » آينـد  هـم «مثابه دو پديده  و ملي بايد به
 ).1996، 4پور به نقل از سابرامانين قلي

                                                      

1. Enloe       2. Eller       3. Coughlan 

4. Subramanian  
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 . نظريه استفاده و خشنودي7

گر بـه مقاصـد   ، متضمن تغيير كانون توجه از مقاصد ارتباط1رويكرد استفاده و خشنودي
كوشـد تـا روشـن سـازد كـه ارتبـاط جمعـي چـه         مـي  كننده است. ايـن نظريـه    دريافت

كند. رويكرد استفاده و خشـنودي، ايـن نكتـه    كاركردهايي را به افراد مخاطب عرضه مي
هـا بـراي مقاصـد بسـيار متفـاوتي      شود كه افـراد از رسـانه   بسيار مهم را به ما يادآور مي

ي تأكيد بـر مخاطـب   تواند پادزهري براكنند. رويكرد استفاده و خشنودي مياستفاده مي
هاي پيشين وجـود داشـته    منفعل و تأكيد بر متقاعدسازي باشد كه در بسياري از پژوهش

 ).437، ص 1386است (سورين و تانكارد، ترجمه دهقان 
هـا را بهتـر درك   كند كه قـدرت رسـانه  رهيافت استفاده و رضامندي به ما كمك مي

ول، بستگي به اين امر دارد كه تا چـه  كنيم. ميزان فعال انگاشته شدن مخاطب در درجه ا
شود و بـه  زند؛ اما به همين جا نيز ختم نميحد آگاهانه و با انگيزه دست به انتخاب مي

هـاي  بـرداري از آنچـه در سـاير عرصـه    موضوعاتي مانند تأمل آگاهانه در رسانه و بهـره 
طبـان بـر اسـاس    كشد؛ اينكه به هر حال مخاآورد نيز ميها به دست مي زندگي از رسانه

پردازند؛ پيش فـرض اساسـي كـل    ها و انواع محتوا مينوعي مالك به گزينش ميان كانال
كوئيـل،   توان در مورد آن شكي به دل راه داد (مكهاست كه به زحمت ميصنعت رسانه

 ).331، ص 1382ترجمه اجاللي ،
العات انجـام  كردند كه مط ) چند سال بعد، يادآوري1974( 4و گورويچ 3، بالمر2كاتز

اند كه انتظاراتي را  شناسي اجتماعي نيازهايي پرداخته هاي اجتماعي و روان شده، به ريشه
شوند و اين امر، بـه بـه الگوهـاي متمـايز      هاي جمعي يا منابع ديگر موجب مياز رسانه

انجامـد كـه نتيجـه آن،     هـاي ديگـر) مـي    هـا (يـا اشـتغال بـه فعاليـت     مواجهه بـا رسـانه  
 مرتبط با نياز و پيامدهاي ديگري است كه شايد ناخواسته باشد.  هاي  خشنودي

نـوعي مـدل اسـتفاده و     1968كنند كه در سـال  آنان از دو پژوهشگر سوئدي ياد مي
 گيرد:اند. اين مدل عناصر زير را در بر ميخشنودي را پيشنهاد كرده

ه از شود؛ به ايـن معنـي كـه بخـش مهمـي از اسـتفاد       . مخاطب، فعال محسوب مي1
 شود.ها معطوف به هدف فرض ميرسانه

                                                      

1. uses and gratifications       2. Katz        3. Blumer 

4. Gurevitch    
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. در فرايند ارتباط جمعي، مخاطب در امر مرتبط سـاختن ارضـاي نيـاز و انتخـاب     2
 اي ابتكار عمل زيادي دارد.رسانه
هاي مرتبط با اسـتفاده  كنند. از نوشتهها با ديگر منابع ارضاي نياز رقابت مي. رسانه3

هاي مخاطب بـه دسـت   بندي نيازها و خشنودي قههاي متعددي براي طب و خشنودي، راه
، 4و پـاركر  3اسـكرام انـد ( سخن گفته 2و تأخيري 1هاي فوريآيد. برخي، از خشنوديمي

 6يـا تخيلـي ـ فراغتـي     5هـا را اطالعـاتي ـ آموزشـي    و برخي ديگـر، خشـنودي   )1961
 ).1961 ،7(ويزاند (تفريحي) خوانده

 پيشينه پژوهش

بـر اسـاس   » شـبكه اشـراق  «شـبكه اسـتاني زنجـان     23اعت تحليل محتواي اخبار سـ  -
 نگاري.كاركردهاي رسانه محلي و اصول روزنامه

سـيماي جمهـوري    و در دانشكده صدا1385در سال » محمود كريمي«اين پژوهش را 
دهـد كـه    اسالمي ايران و بـه روش تحليـل محتـوا انجـام داده اسـت. نتـايج نشـان مـي        

انـد بـه انتظـارات مخاطبـان خـود از شـبكه       ان نتوانستهگردانندگان تلويزيون محلي زنج
 محلي پاسخ دهند. 

غربـي  اي اخبـار سـيماي اسـتاني مراكـز خراسـان و آذربايجـان      تحليل محتواي مقايسه -
 45/16ساعت 

سـيماي جمهـوري    و در دانشـكده صـدا  » احمد شـيراوند «اين پژوهش دانشگاهي را 
نامـه بـه   محتوا انجام داده است. اين پايان و به روش تحليل 1385اسالمي ايران به سال 

ها و تشابهات اي، تفاوتمقايسه نقاط قوت و ضعف خبرها و ميزان رعايت اصول حرفه
 غربي پرداخته است.  اخبار در دو سيماي استاني خراسان و آذربايجان

است كه در » مجيد سعادتي«نامه  هاي مرزي عنوان پايانهويت ملي در اخبار استانـ 
ايران تأليف شده است. بر اسـاس  جمهوري اسالمي سيماي و در دانشكده صدا1388ال س

نتايج اين پژوهش، خبرهاي منتشر شده، از منظر توجه به ابعاد مختلف دينـي، سياسـي،   
 اند.قومي متفاوت هستند و تنها در ميزان پرداختن به بعد تاريخي، يكسان عمل كرده

                                                      

1. immediate       2. deferred                 3. Schramm 

4. Parker          5. informational-educational     6. fantasist-escapist 

7. Weiss    



 v 111 جان غربيپوشش خبري اقوام در سيماي استان آذرباي

ان نتيجه گرفت كه در حوزه خبـر و خبررسـاني، در   تو با توجه به نكات ياد شده مي
هاي چندي با محتواي چگـونگي كـار و نحـوه    هاي استاني پژوهشسطح كشور و شبكه

هاي استاني، اهميت و  نويسي شبكه  هاي استاني ازجمله اصول خبرپوشش خبر در شبكه
هـا و  يـت است امـا در مـورد مسـائلي ماننـد قوم    هاي محلي انجام شدهكاركردهاي شبكه

هاي چنـد قـوميتي، پـژوهش مسـتقل و جـامعي كمتـر       چگونگي پوشش اخبار در استان
 صورت گرفته است.  

 روش پژوهش

» توصيف دقيق، عيني و كمـي «همان طور كه گفته شد، يكي از اهداف اصلي اين پژوهش 
چگونگي پوشش اخبار اقوام ترك و كرد در سيماي آذربايجان غربـي اسـت و از آنجـايي    

منـد و كمـي از محتـواي     حليل محتوا يك تكنيك تحقيقات براي توصيف عيني، نظـام تكه 
 ) از اين روش استفاده شده است.18، ص 1952، 1آشكار ارتباطات است (برلسون

جامعه آماري اين پژوهش، شـامل بررسـي دو هفتـه اخبـار پخـش شـده در اسـتان        
بـوده   91ن تركـي) در بهـار   (زبا 45/20(زبان فارسي) و  45/16غربي؛ ساعت آذربايجان

هاي خبـري سـيماي   ترين بخشترين و پرمخاطب است. اين دو بخش خبري، از قديمي
شـده   رود. از آنجا كه در اين پژوهش امكان بررسي كل اخبـار پخـش   شمار مي استان به

با استفاده از روزهـاي مـورد بررسـي    » گيري سيستماتيكنمونه«وجود نداشت، از روش 
گيري اخبار فارسي و تركي ايام هفتـه مـورد بررسـي و    است. در اين نمونهاستفاده شده 

است. در مورد چگونگي انتخاب روزهاي هفته، از سه ماه زمان مـورد  تحليل قرار گرفته 
ميـزان پخـش    است.بررسي، (فصل بهار) هر هفته يك روز خبر مورد تحليل قرار گرفته 

كـه در  دقيقه است،  15ـ 20ورت ميانگين اخبار در يك بخش خبري شبكه استاني به ص
سـاعت   120شود. اين ميزان پخش خبر در دوره سـه ماهـه   ي ارائه ميپخش خبرچهار 

(زبان  45/16(زبان تركي) و  45/20بود كه از اين ميان بخش خبري ساعت خبر خواهد 
فارسي) در دو هفته آماري به صـورت سيسـتماتيك، انتخـاب، بررسـي و تحليـل شـده       

 spssافـزار آمـاري    هـاي آمـاري و نـرم   در تجزيه و تحليل اطالعات نيز از روش است.
 استفاده شده است. در پايـان، توصـيف و تحليـل در دو دسـته، جـداول يـك بعـدي و        
                                                      

1. Berlson 
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شده در اين است. قابل ذكر است كه اعتبار سنجه به كار گرفته دو بعدي نشان داده شده 
تأييد رسيده و ضريب پايـايي، بـر اسـاس     پژوهش، از سوي پژوهشگران عرصه خبر به

 دهد.درصد را نشان مي 95فرمول ويليام اسكات محاسبه شده است كه رقم آن باالي 

 متغيرها تعريف عملياتي

، قوميـت شود كه خود را از لحاظ  از مردم اطالق مي گروهي به قومي،گروه  .گروه قومي
بيــات، موســيقي، زبــان، دايــره ، فرهنــگ، ديــن، ادســرزمين، نــژاد، تــاريخ، أيعنــي منشــ

جمعي، عادات، كسب، غذا خوردن و لباس  همسرگزيني، آداب و رسوم، اعياد و مناسك
ي  هـا  داراي هويتي متفاوت و متمايز از ديگر اقوام و گروه ،پوشيدن و سرنوشت مشترك

 .)1996، 2و اسميت1چينسون هات( دانند اجتماعي مي
سي خود، گـروه قـومي را ايـن گونـه تعريـف      شنا تئودور رسن در فرهنگ جديد جامعه

گروهي با سنت فرهنگي مشترك و احساس هويتي كه آن را به عنوان يك گروه  كند: مي
كند. اعضاي هر گروه قومي از لحـاظ ويژگـي   تر مشخص ميفرعي از يك جامعه بزرگ

 ).31، ص 1389خاص فرهنگي از ساير اعضاي جامعه خود متمايز هستند (احمدي، 
شود كه در سـاعات مشـخص بـه    اي از اخبار گفته ميبه مجموعه .اخبار اقوامتعداد 

) و تركـي  45/16پـردازد و شـامل اخبـار فارسـي (    پخش خبرهاي اقوام ترك و كرد مي
 شود. ) مي45/20(

شده به دو قوم ترك و كـرد   منظور اين است كه سهم اختصاص داده اولويت طاليي.
 است.بخش خبري چگونه تقسيم شده  ) هر4تا  1در اولويت طاليي (خبر

 است.  اي است كه خبر در آن اتفاق افتاده و گزارش شده شامل منطقه محل رويداد.
 شود:ماهيت اخبار به دو دسته تقسيم مي ماهيت اخبار.

 چـون  موضوعاتي يا معين و مشخص رويدادهاي به مربوط . رويدادمدار. خبرهاي1
 هستند. خبرهاي فرايندمدار مقابل نقطه كه هاسوزيآتش و هانشست

منفك،  و مجرد مسئله يا گزارش يك از كه هستند ايپيچيده . فرايندمدار. خبرهاي2
 هـاي منتقـل سـازند، نظيـر گـزارش     و جـامع را  منـد منظم، قاعده دركي تا روند مي فراتر

 ).112، ص 1387(شكرخواه،  دولت يك عملكرد به پيامدهاي مربوط
                                                      

1. Hatchinson        2. Smith 
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يـك از  منظور ميزان زماني است كه در ارائه خبـر بـه هـر     شده.زمان اختصاص داده 
 شود.مي اقوام ترك و كرد اختصاص داده

منظور اين است كه آيا اخبار مرتبط بـا اقـوام مـورد بررسـي، بـه نقـد        محتواي خبر.
رساني در ايـن بـاره   پردازد يا تنها به ارائه عملكرد آنان و اطالع عملكرد مسئوالن نيز مي

رسـاني اسـت يـا    كند و يا اينكه ديدگاه آن ترغيبي (حمايت از دولت) و اطالع مي اقتضا
 رساني دارد.تنها جنبه اطالع

اسـت در  : منظـور ايـن   نعملكـرد مسـئوال   از انتقـاد  رويكرد و محتواي اخبار اقـوام. 
 خبرهاي مورد بررسي به چه ميزان به انتقاد از عملكرد مسئوالن پرداخته شده است.

منظـور ايـن اسـت كـه      آنهـا. عملكـرد  مسئوالن در خصوص  ساني و نقل قولراطالع
 رساني آن نيز توجه شده است.همزمان با نقل خبر به جنبه اطالع

خبر واحد از دو جنبه مورد نظـر بـوده اسـت؛ يكـي ترغيبـي       رساني.ترغيب و اطالع
 رساني.بودن و ديگري اطالع

 رساني بسنده كرده است.نها به اطالعترين شكل خبر كه تضعيف رساني صرف.اطالع

 هاي پژوهشيافته

درصـد اخبـار    3/60خبـر مـورد بررسـي،     169، از مجمـوع  1با توجه به نتـايج جـدول   
درصـد   9/21درصد اختصاص به قوم كرد دارد. همچنـين   8/17اختصاص به قوم ترك و 

 اخبار نيز بين ترك و كرد مشترك است.  

 پوشش اخبار اقوام ترك و كرد ـ ميزان و درصد فراواني1جدول 

 درصد فراواني قوميت

 3/60 102 ترك

 8/17 30 كرد

 9/21 37 مشترك

 100 169 جمع

 
درصد از مطالـب چهـار خبـر     4/46دهد كه نشان مي 2نتايج به دست آمده از جدول 
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درصـد از مطالـب چهـار خبـر اول هـر بخـش        1/16ها و  اول هر بخش خبري، به ترك
درصد چهار خبر اول هر بخش خبري بـين   5/37اختصاص يافته است.  خبري به كردها

درصد و كرد با  7/71ترك و كرد مشترك بوده است. با توجه به تركيب جمعيتي ترك با 
 درصد، سهم خبري براي هر دو قوم ترك و كرد، در حد مساوي است.   1/27

 ـ ميزان و درصد فراواني چهار خبر اول هر بخش خبري2جدول 

 درصد فراواني تقومي

 4/46 26 ترك

 1/16 9 كرد

 5/37 21 مشترك

 100 56 جمع

 
درصـد   6/71، محل رويداد خبر مـنعكس شـده در   3طبق نتايج ارائه شده در جدول 

درصـد  2/11درصد مناطق كردنشين بوده است. محـل رويـداد    2/17نشين و مناطق ترك
 اخبار بررسي شده هر دو منطقه است.  

 و درصد فراواني محل رويداد خبر اقوام ميزانـ 3جدول 

 درصد فراواني محل رويداد خبر

 6/71 121 نشينمناطق ترك

 2/17 29 نشينمناطق كرد

 2/11 19 هر دو

 100 169 جمع

 
آمده است، ميزان اخبار پخش شده از قـوم كـرد در    2و  1همان طور كه در جداول 

ست كه با توجه به تركيب جمعيتي ايـن  هاي مورد بررسي كمتر از قوم ترك بوده ابخش
دقيقه) طبيعي بـه   45/20درصد) و اختصاص يك بخش ويژه به زبان تركي (7/71اقوام (

 رسد. نظر مي
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 بررسي نتايج فرضيه پژوهش

تـوان  درصـد اطمينـان مـي    95بـا   2و درجه آزادي  044/8به ميزان  Fبا توجه به آزمون 

ده بـه دو قـوم تـرك و كـرد در خبرهـاي      شـ قضاوت كرد كه بين زمان اختصـاص داده  

 بررسي شده تفاوت معناداري وجود دارد.  

 يافته به اخبار اقوامصاصتزمان اخو  ميزانـ  4جدول 

 ميانگين به ثانيه مدت زمان به ثانيه نوع قوميت

 23/64 6551 ترك

 83/61 1855 كرد

 81/100 3730 مشترك

 81/71 12136 جمع

05/0 =sig       044/8  F=       2=df 
 

و بـا   2، درجه آزادي 661/6با ميزان كاي اسكوئر برابر  5شده در جدول  نتايج ارائه
تـوان   كمتر اسـت، مـي   05/0است. از آنجا كه ميزان معناداري از  036/0سطح معناداري 

درصـد، بـين نـوع خبـر از جنبـه رويدادمـداري و        95نتيجه گرفت كه با سطح اطمينـان  
درصد از اخبار مربوط به قوم  1/96ا نوع قوميت رابطه معنادار وجود دارد. فرايندمداري ب

رسـد.   درصـد مـي   3/83ترك رويدادمـدار اسـت و ايـن ميـزان در مـورد قـوم كـرد بـه         
درصد از اخبار قوم ترك فرايندمدار است. بـا توجـه   9/3درصد از اخبار قوم كرد و  7/16

باره قوم ترك به مراتـب   مدار در اخبار فرايندتوان اظهار كرد كه ميزان  به نتايج حاصل مي
 كمتر از اين نوع اخبار در خصوص قوم كرد است.

) 45/20با توجه به تركيب جمعيتي ترك و كرد و وجود يك بخش ويژه ترك زبان (
ها بيشتر باشد اما در انتظار اين بود كه سهم اخبار فرايندمدار در خبرهاي مربوط به ترك

 يفتاده است.عمل چنين اتفاقي ن
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 (درصد) ـ تقاطع فراواني نوع خبر از جنبه رويدادمداري و فرايندمداري5جدول 

 رخبنوع 
 نوع قوميت

 جمع
 مشترك كرد ترك

 1/91 5/86 3/83 1/96 رويدادمدار

 3/8 5/13 7/16 9/3 فرايندمدار

 100 100 100 100 جمع

036/0 =sig       2      df=  661/6 =
2

c  
و بـا سـطح    6، درجـه آزادي  630/25بـا ميـزان كـاي اسـكوئر      6بر اساس جـدول  

توان گفت كه  كمتر است، مي 05/0است. از آنجا كه ميزان معناداري از  000/0معناداري 
درصـد   5/22اي معنادار وجـود دارد. در  بين رويكرد محتواي مطلب با نوع قوميت رابطه

قـول مسـئوالن در   رسـاني و نقـل  د و محتـواي خبرهـا اطـالع   از اخبار قوم ترك، رويكر
درصـد افـزايش يافتـه     3/33خصوص عملكردشان بوده كه اين آمار براي قـوم كـرد بـه    

رساني پرداخته شده است كه درصد از اخبار قوم ترك به ترغيب و اطالع 6/17است. در 
درصـد از خبرهـاي    8/58دهـد.   درصد افزايش را نشان مـي  3/33اين آمار براي قوم كرد 

رساني صرف داشته است كه اين ميزان در خبرهـاي قـوم    مرتبط با قوم ترك جنبه اطالع
توان نتيجه گرفت كه دقـت و تيزبينـي   درصد كاهش يافته است. بنابراين مي 3/33كرد به 

 در انتخاب محتواي خبرهاي قوم كرد به نسبت قوم ترك بيشتر بوده است.

 (درصد) رويكرد و محتواي اخبار اقوامـ تقاطع فراواني 6جدول 

 رويكرد و محتواي اخبار اقوام
 نوع قوميت

 جمع
 مشترك كرد ترك

 6/0 0 0 1/1 ناز عملكرد مسئوال انتقاد

در  نمسئوال رساني و نقل قولاطالع
 شانعملكرد خصوص

5/22 3/33 2/62 1/33 

 5/19 5/13 3/33 6/17 رسانيترغيبي و اطالع

 7/46 3/24 3/33 8/58 صرفرساني اطالع

 100 100 100 100 جمع

000/0 =sig       6      df=  630/25 =
2

c 
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ــدول    ــاس ج ــر اس ــكوئر    7ب ــاي اس ــزان ك ــا مي ــه آزادي 530/23، ب  و  10، درج
كمتـر اسـت، بـين     05/0است. از آنجـا كـه ميـزان معنـاداري از      009/0سطح معناداري 

در ليد منعكس شده است، با نوع قوميت رابطه معناداري مالحظـه   هاي خبري كهارزش
درصـد اخبـار در    2/40شود. در خبرهاي قوم ترك به ترتيب، ارزش خبري تازگي بـا  مي

، شــهرت  درصــد 5/24رتبــه نخســت قــرار دارد. ســپس، ارزش خبــري در برگيــري بــا 
درصـد   9/4قـدار درصد، ارزش خبري فراواني و م9/5درصد، ارزش خبري برخورد  5/22

درصد اخبار را به خود اختصاص داده است. اين آمار  2و سرانجام، ارزش خبري استثنا 
در خصوص اخبار قوم كرد به ايـن ترتيـب اسـت: ارزش خبـري شـهرت بـا بيشـترين        

هاي خبري تـازگي و   درصد از كل اخبار در رتبه نخست جاي دارد. ارزش 3/43فراواني 
درصـد و ارزش خبـري   7/6درصد اخبار، اسـتثنا بـا   3/23ا در برگيري، به طور مشترك ب

 اند.   هاي بعدي قرار گرفته درصد در رتبه 3/3برخورد با 

 (درصد) هاي خبري در ليد اخبار اقوام ـ تقاطع فراواني ارزش7جدول 

 هاي خبري ارزش
 نوع قوميت

 جمع
 مشترك كرد ترك

 7/4 7/2 3/3 9/5 برخورد، كشمكش

 3/34 27 3/23 2/40 تازگي

 9/24 2/16 3/43 5/22 شهرت

 6/26 1/35 3/23 5/24 دربرگيري

 4/2 0 7/6 2 استثنا

 1/7 9/18 0 9/4 فراواني و مقدار

 100 100 100 100 جمع

009/0 =sig       10      df=  530/23 =
2

c 

 گيريبحث و نتيجه

هـاي   ررسي تطبيقي چگـونگي انتشـار قوميـت   هاي صورت گرفته در ب . با توجه به پژوهش1
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 45/20و  45/16غربي در دو بخش خبري سـاعت  (ترك و كرد) در سيماي استان آذربايجان
،  هـا  طلبانه و مدل پنج بعدي عـدالت در مـورد قوميـت   و بر اساس نظريه تكثرگرايي مساوات

و  قوم تـرك ويداد، دو : مكان رشده به  اخبار اختصاص دادهتوان چنين بيان كرد كه ميزان مي
تركيب جمعيتي اقوام مورد بررسي منطقـي بـه   اين نكته با توجه به  كرد تقريباً مساوي بوده و

مـداري) و اطالعـاتي    اي (رويـداد و فراينـد   رسد. اما عدالت تـوزيعي (زمـان)، رويـه   نظر مي
 هاي خبري) در مورد دو قوميت كمتر رعايت شده است.   (ارزش
رويكرد محتواي مطالـب  سازي، باني و برجستههاي دروازهنظريه . با در نظر گرفتن2

در مقايسـه بـا قـوم     ،دهد كه در طراحي محتوايي اخبار قوم كردو نوع قوميت نشان مي
درصـد   58اي كه اخبـار قـوم تـرك در    به گونه ،دقت بيشتري صورت گرفته است ،ترك

 ،رسـاني اطـالع كرد، عالوه بر  ماما در اخبار قو ،داشته رساني صرفموارد رويكرد اطالع
مـورد  ترغيـب نيـز   رساني بـه همـراه    اطالعن و همچنين انعكاس مستقيم سخنان مسئوال

 يافتـه  رساني صرف اختصـاص  اخبار قوم كرد به اطالعدرصد 33و تنها بوده است توجه 
است. اين توجه در خبرهاي قوم كرد در رويدادمـداري و فرايندمـداري نيـز بـه چشـم      

اين ميزان بـراي   وتند سدرصد اخبار قوم كرد فرايندمدار ه 7/16اي كه به گونه ،خورد مي
 د.يابميكاهش  درصد 9/3قوم ترك به 

. در بررسي متغيرهاي محل رويداد خبر و زمان اختصاص داده شده كه سـهم قـوم   3
ترك در آن چشمگير است، بايد به اين مورد اشاره كرد: با توجه به تركيـب جمعيتـي و   

رود و بـا   اي بـه شـمار مـي   فعاليت اجتماعي كه شاخص حضور اجتماعي و رسـانه  نوع
ها و نوع فعاليت اقتصـادي، ورزشـي و   هاي اجتماعي كردها و تركمشخص كردن گروه

تـوان  شـود، مـي  سياسي كه از عوامل مؤثر حضور اجتماعي در اخبار و رسانه قلمداد مي
ـ    ر و زمـان اختصـاص داده شـده را    تركيب، چينش اخبار پخش شده، محـل رويـداد خب

ها بيشـتر اسـت. همچنـين    توجيه كرد. چرا كه درصد روستانشيني كردها به نسبت ترك
اي شـدن اخبـار آنهـا قلمـداد     پراكندگي كردها در اين استان از ديگر داليل افـت رسـانه  

انـد در حـالي كـه     شود؛ زيرا اكثر شهرهاي كردنشين در جنـوب اسـتان قـرار گرفتـه     مي
توانـد  شود و اين مـي دگي و حضور كردها از شمال استان تا جنوب استان ديده ميپراكن

 از داليل كمي آمار خبرها و محل رويداد خبر و زمان اختصاص داده شده باشد.  
 گرفـت؛  نتيجـه  تـوان مـي  پيرامـون  مركـز  و سازيبرجسته هاينظريه به استناد . با4
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 باشـد،  جامعه يك در برخورد و تنش ايهمالك از تواندمي كه »برخورد« خبري ارزش
 روال كـه  چرا. كرد قوم اخبار در تا دارد؛ بيشتري نمود ترك قوم به مربوط در خبرهاي

اين اسـت كـه بـه طـور      مركز ـ پيرامون،  نظريه مبناي بر اقليت، در قوم مورد در عادي
 در شـود؛ مـي  داده بازتـاب  آنـان  ايـ قبيله قومي برخوردهاي و تضادها معمول، اخبار

 قـوم  خبرهاي و است برعكس غربيآذربايجان استاني شبكه در جريان اين كه حالي كه
 .است شده برخوردار منفي معنايي بار از اكثريت، در

 پيشنهادهاي پژوهش

اي كرد زبان و همچنـين سياسـت اعالمـي     ه هاي ماهوار با توجه به افزايش تعداد شبكه ـ
شود عالوه بر فعاليت بخش خبري كرد زبـان  اد مي، پيشنه ها امريكا در خصوص قوميت

 در مركز مهاباد، بخش خبري ويژه كرد زبان در مركز آذربايجان غربي نيز ايجاد شود.
قوم تـرك كمتـر از     »اخبار فرايندمدار«بر اساس نتايج به دست آمده، اگر چه سهم  ـ

م به شكل رويدادمـدار  درصد اخبار هر دو قو 80كرد بوده است با توجه به اينكه بيش از 
هـاي  شود با توجه به حجم و نـوع تبليغـات و خبررسـاني شـبكه    بوده است پيشنهاد مي

اي ترك و كرد زبان، در خصوص نقش اخبار فرايندي در افزايش قدرت تحليـل  ماهواره
 ريزي شود.  و فهم مردم از رويدادها براي توليد و انتشار اين نوع خبرها تالش و برنامه

يكرد و محتواي اخبار اقوام، درصـد بـااليي از خبرهـاي هـر دو قـوم جنبـه       در رو ـ
اي در هـاي مـاهواره  گيـري شـبكه   رساني صرف داشته است. بـا توجـه بـه جهـت    اطالع

پرداخت انتقادي بـه مسـائل روز و بـراي جلـوگيري از ريـزش مخاطـب و نشـان دادن        
در رويكـرد اخبـار    رسالت رسانه، مناسب است با لحاظ كردن وحـدت و امنيـت ملـي،   

 بازنگري صورت گيرد. 
در خصـوص قوميـت   » برخـورد «توجه به بيشتر بودن خبرهاي با ارزش خبـري   با ـ

ترك در مقايسه با قوم اقليت كرد در آذربايجان غربي، در خصوص رعايت اصل تـوازن  
 ريزي شود.   برنامه
بـويژه عـدالت    هاي قوميتي احتمالي، به همه ابعـاد عـدالت   براي پيشگيري از تنش ـ

هـاي خبـري) در    ) و اطالعـاتي (ارزش  مداري اي (رويداد و فرايند توزيعي (زمان)، رويه
 خصوص قوم ترك و كرد توجه شود. 
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راهبـرد   فعال)  مداري و فوق تفاوتي، قوم انكار، بي رسانه ملي از ميان چهار راهبرد ( ـ
 ها مبنا قرار دهد. فوق فعال را در پوشش اخبار قوميت

 بعمنا

 تهران: مركز. گرايي در ايران. قوميت و قوم). 1389احمدي، حميد. (
 ).1( 9 فصلنامه رسانه،روزنامه تهران.  10). تحليل محتواي مطالب 1377بديعي، نعيم. (

بانـان كيسـتند؟.    باني خبـر چيسـت؟ دروازه   ). دروازه1381بروجردي علوي، مهدخت. (
 ).1( 4 فصلنامه رسانه،

ريت ي). تأملي بر نقش رسانه ملـي در رصـد و مـد   1387پور، آرين. ( و قلي اصغر علي، پورعزت
  ).56( 15 هاي ارتباطي، فصلنامه پژوهشها.  هاي پنهان اجتماعي: مديريت قوميت بحران

طلبـي  مريكـا و گسـترش تجزيـه   اسياست خارجي  بررسي). 1386( صادق.جوكار، محمد

 تهران: دانشگاه تهران. قومي در ايران.
 تهران: دانشگاه صداوسيما. هاي مرزي.هويت ملي در اخبار استان). 1388( ي، مجيد.سعادت

(ترجمـه عليرضـا    هـاي ارتباطـات  نظريه). 1386ورنر و تانكارد، جيمز دبليـو. ( سورين، 
 دهقان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

امـل اجتمـاعي   سـيما در تع  و هاي استاني صدا بررسي نقش شبكه). 1385( شعبانلو، كريم.

آذربايجـان غربـي: واحـد آمـوزش و      اقوام(مورد مطالعه استان آذربايجان غربي).
 سيماي آذربايجان غربي. و پژوهش صدا

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. خبر.). 1387( شكرخواه، يونس.
و  اي اخبار سيماي استاني مراكز خراسـان تحليل محتواي مقايسه). 1385( شيراوند، احمد.

 تهران: دانشگاه صداوسيما. .45/16غربي ساعت آذربايجان
تهـران:   چل پرو. -هاي محليسازي و رسانه ). سلسله مقاالت جهاني1385طلوعي، علي. (

 جم.سسه فرهنگي مطبوعات جامؤم
دو نياز مهم اخبـار سـيماي   » رويدادمحوري«و » فرايندمحوري« ).1390فر، حامد. (عاطفي

 زاري ايسنا.  تهران: خبرگ سهند.
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» شبكه اشـراق «شبكه استاني زنجان  23تحليل محتواي اخبار ساعت ). 1385كريمي، محمود. (

 تهران: دانشگاه صداوسيما. نگاري.بر اساس كاركردهاي رسانه محلي و اصول روزنامه
 (ترجمـه پرويـز   هـاي ارتباطـات جمعـي   درآمدي بر نظريـه ). 1382مك كوئيل، دنيس. (

 مركز مطالعات رسانه. اجاللي). تهران:
نامه  پايان بررسي چينش اخبار در سيماي جمهوري اسالمي ايران.). 1386ندرلو، يوسف. (
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