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 چکیده
 یکی از موضوعاتی که ذهن محققین و بیشتر اقشار جامعه را مشغول کرده است؛ کاهش ازدواج و

هایی چون مطبوعات در پوشش مشکالت  افزایش طالق در ایران است. با توجه به اهمیت رسانه

جامعه، این تحقیق درصدد بررسی نحوه پوشش و بازتاب اخبار ازدواج و طالق در مطبوعات ایران در 

ن )مطالعه موردی: کیهان، شرق، ایران، همشهری( است تا میزان و چگونگی آن را بسنجد. ای 59سال 

 011شده است. از مجموع  شماری انجام گیری کل تحقیق با روش تحلیل محتوای کمی و با نمونه

کمترین مطلب را  9/01بیشترین مطلب و شرق  5/13مطلب در مورد ازدواج، روزنامه همشهری با 

 1/12مطلب مربوط به طالق، روزنامه همشهری و شرق به تعداد مساوی با  10داشت. از مجموع 

ن مطلب را داشتند. بین متغیر سطح زیر چاپ مطالب و عناصر خبری مربوط به ازدواج و بیشتری

دار است( و بین  درصد اطمینان, رابطه وجود دارد )معنی 55درصد خطا و  0ها به ترتیب با  روزنامه

ها بیش از  های خبری مطالب مربوط به طالق و روزنامه متغیر سطح زیر چاپ، عناصر خبری و ارزش

های خبری در گزینش مطالب  دار نیست(. بین متغیر ارزش رصد خطا رابطه وجود ندارد )معنید 9

دار نیست(.  درصد خطا، رابطه وجود ندارد )معنی 9ها نیز با بیش از  مربوط به ازدواج و نام روزنامه

ساختن  تهها با نگاهی مثبت به ازدواج سعی بر برجس کنندگان روزنامه سازی اداره طبق نظریه برجسته

اند تا طالق، تا بر لزوم و اهمیت ازدواج تأکید بیشتر داشته باشند.  ازدواج داشته بانی مطالب و دروازه

پروبلماتیک نبودن ارزش خبری نداشتن آن نزد مطبوعات و همچنین بازتاب اندک اخبار طالق مبین 

به ازدواج و طالق اختصاص  خبر 010در یک سال تنها ها نیز هست.  کنندگان روزنامه آن برای اداره

 ها قرار داشته است. کنندگان روزنامه دهد موضوعات دیگر در اولویت اداره شده است که نشان می داده
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 مقدمه

اقشار جامعه شناسان و بیشتر  شناسان، روان یکی از موضوعاتی که در چندسال اخیر ذهن جامعه

ترین  را به خود مشغول کرده است؛ کاهش ازدواج و افزایش طالق در ایران است. خانواده کوچک

ای است. ازدواج نیز یگانه سامانه اجتماعی است که اعضای آن تحت  واحد اجتماعی هر جامعه

ترین  اسگیرند. ازدواج حس تأثیر عوامل زیستی، قانونی، هیجانی، جغرافیایی و تاریخی قرار می

تنها در کسب و حفظ صمیمیت بلکه در حفظ  شود. این حساسیت نه رابطه خانوادگی قلمداد می

دهد. تأثیرات مثبت ازدواج بر بهزیستی و سالمت افراد در  ساختار ازدواج نیز خود را نشان می

ی ها چنین تأثیر مثبتی ندارند )اخو شده است، اما تمامی ازدواج مطالعات زیادی نشان داده

ها و امروزه به اولین گزینه  (. طالق گاه جز الینفکی از ازدواج011: 0151ثمرین و دیگران،

شود. در  ممکن تبدیل شده است و چنان قبح آن شکسته شده است که امری طبیعی تلقی می

داده است و طالق نیز نوعی گسستگی  عصر کنونی ازدواج حالت نهادینه بودن خود را ازدست

 (.0-1: 0151های فراوانی بر زوجین و کودکان دارد )جاویدانی،  شود که آسیب عاطفی تلقی می

شود. های جمعی به اشکال مختلف ازدواج و طالق به دلیل اهمیتش بررسی می در رسانه

شاید در نگاه اول به نظر بیاید که زندگی شخصی است و هرکسی آزاد است برای خودش 

اش موضوعی کالن و الق به دلیل تبعات اجتماعیتصمیم بگیرد، ولی بازتاب ازدواج و ط

احوال کشور شاهد  برانگیز است. متأسفانه در چند سال اخیر براساس آمار سازمان ثبت تأمل

است،  0,1نسبت ازدواج به طالق  0150کاهش ازدواج و افزایش طالق در ایران هستیم. سال 

نسبت ازدواج به  0151است. سال  شده شده یک طالق ثبت ازدواج ثبت 0,1یعنی در مقابل هر 

 شده است. شده یک طالق ثبت ازدواج ثبت 0,0است یعنی در مقابل هر  0,0طالق در این مدت 

ها هستند. زیرا به دلیل  ترین عوامل توسعه فرهنگی و تحرک هر جامعه رسانه یکی از مهم

و مستندات قادر هستند  ها براساس شواهد بینی بحران های سازنده و پیش ها، نقد انعکاس واقعیت

زنگ خطر را قبل از وقوع حادثه به صدا درآورند. یک رسانه باید مخاطب را به فکر وادار کند 

های هنری زشتی و زیبایی  ای که با استفاده از شگردهای تدوین اخبار، تبلیغات و آفرینش گونه به

رسانی عمومی  سازی و اطالع های جمعی در آگاه هنجارهای جامعه بیان شود. بر این اساس رسانه

در اثرش؛ وظایف و کارکردهای مطبوعات می 0طور که ژان استوتزل نقش بسیاری دارد. همان

جمعی هم علت و هم معلول مشارکت  نویسد: مطالعه روزنامه یا استفاده از هر وسیله ارتباط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تری در حیات  االنهاجتماعی است. مطالعه روزنامه یا هر وسیله دیگر ارتباطی موجبات مشارکت فع

سازد.  آورد. خواندن روزنامه امکان همانندی خواننده را با کل جمع فراهم می جمعی را فراهم می

(. هر 21: 0133مکانیسم این همانندی توسط روانکاوان مورد تحلیل قرارگرفته است )ساروخانی، 

ه خاصی بین مخاطبان ای با توجه به نوع نگرش سیاسی و ساختار خود تالش دارد جایگا روزنامه

داشته باشد و به دنبال ایجاد بسترهای فرهنگی و اجتماعی در اذهان عموم هستند که البته همین 

تبادل فرهنگ و زایش بسترهای فرهنگی و اجتماعی در اذهان عموم طبعاً منجر به استقرار و 

 شود. می« سازی فرهنگ»نهادینه شدن فرهنگی و به تعبیری 

نیز به دلیل کاهش آمار ازدواج و افزایش طالق و به دنبال آن افزایش ضرورت این تحقیق 

های اجتماعی همچنین کاهش رشد جمعیت و باال رفتن میانگین سن جامعه است.  ناهنجاری

های دیداری، شنیداری و مکتوب به بحث ازدواج و طالق به شکل ویژه و  بنابراین در رسانه

شناختی هستند، ولی از زوایای  های روان و طالق پدیدههدفمندی باید پرداخت. هرچند ازدواج 

های اجتماعی نیز هستند. نتایج حاصل از این تحقیق برای استحکام بقا و جلوگیری  دیگر، پدیده

ها مفید است.  ها و همچنین برای دختران و پسران در شرف ازدواج و خانواده از فروپاشی خانواده

ریزان کشور در سه قوه مقننه،  گیران و برنامه رای تصمیمدر دید کالن و گسترده این تحقیق ب

رسد که میزان  ای به آرامش روانی و بهداشتی می مجریه و قضاییه نیز کاربرد دارد. زیرا جامعه

های سالم است.  ازدواج بیش از طالق باشد. چون داشتن جامعه سالم در گرو داشتن خانواده

زان و چگونگی پوشش اخبار ازدواج و طالق در هدف از انجام این تحقیق نیز شناخت می

رو تحقیق پیش رو سعی در پاسخ به این سؤال اصلی دارد که  مطبوعات ایران است، ازاین

 دهند؟ مطبوعات ایران ازدواج و طالق را چه میزان و چگونه پوشش می

 های پیشین مروری بر پژوهش

لیل محتوای مقاالت فارسی نشریات تح»( در مقاله 0150زاده راوری و دیگران ) محمد توکلی

دریافتند که موضوعات « بندی سلسله مراتبی علمی ایران در زمینه ازدواج و طالق با روش خوشه

ها نشان داد که محور  بندی زن و خانواده در هر دو حوزه دارای بیشترین بسامد است. این خوشه

، موضوع خانواده است و زن های موضوعی ازدواج، موضوع زن و برای حوزه طالق اصلی خوشه

از  13/1چنین نشان داده شد که  رود. هم موضوع محوری مباحث حقوقی طالق به شمار می

 از موضوعات ازدواج، شبیه به موضوع طالق است. 12/1موضوعات طالق شبیه موضوعات ازدواج و 

علمی  تحلیل محتوای موضوعی مقاالت«  ( در مقاله0151آمنه بختیاری و همکاران نیز )

پژوهشی از سال  _نشریه علمی 011جانبه  به بررسی همه« حوزه زن و خانواده»پژوهشی 
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پرداختند. این پژوهش با بررسی همه متغیرهای موجود در متن مقاالت اعم از  0151تا  0135

ها در گرایش و روند موضوعی مقاالت، روند رشد مقاالت براساس سال انتشار، فراوانی آن

ها، مبانی نظری مقاالت، و  تعداد نویسندگان و جنس و سطح تحصیالت آنها،  فصلنامه

 ها صورت گرفت. کلیدواژه

گوید؟ تحلیل محتوای  آیا او بله را می»نامه ارشد خود با نام  ( در پایان1101لیزا هوپالک )

فیلم  129در دانشگاه ویکتوریا به تحلیل محتوای « های پذیرفته شده و رد شده خواستگاری

پیشنهاد پذیرفته شده(. نتایج نشان داد  105پیشنهاد رد شده،  11شنهاد ازدواج پرداخت )پی

که زوجین قبل از ازدواج در  توانست صورت نگیرد درصورتی که برخی از علل رد پیشنهاد می

هایی که با رد پیشنهاد ازدواج مواجه شده  درصد از زوج 15مورد آن صحبت کرده بودند. فقط 

هایی که پیشنهادات پذیرفته شده را تجربه کرده بودند  درصد از زوج 011قایسه با بودند، در م

 پیش از ازدواج درباره آن صحبت کرده بودند.

تحلیل »نامه ارشد خود در دانشگاه دکسل با عنوان  ( در پایان1109چنل مونیک جانسون )

تصویر برابری ازدواج نحوه  به بررسی« ای از برابری ازدواج در اخبار تلویزیون محتوای مقایسه

پوشش خبری افراد مرتبط با موضوع پرداخت. نتایج نشان داد که سخنرانان رسمی بیشتر 

حال، در میان منابع  های خود را در پوشش خبری ارائه کنند. بااین احتمال دارد که دیدگاه

در به دست سخنگوی رسمی، کسانی که حامیِ برابری ازدواج بودند بیشتر احتمال دارد سعی 

تغییرات فرهنگی »شدت بیانگر  های گفتاری داشته باشند. درنهایت اینکه پوشش به آوردن نقش

 است.« تقسیم فرهنگی»در مورد موضوع و نه « و اجتماعی

کند نحوه بازتاب اخبار ازدواج و طالق ها متمایز می آنچه این تحقیق را نسبت به سایر تحقیق

طلب( است. درواقع با فهم نحوه پوشش خبری  گرا و اصالح صولهای مطرح کشور )ا در روزنامه

ها به  نگاران سنجید تا این فهم حاصل آید که رسانه توان مقدار اهمیت موضوع را نزد روزنامه می

اند یا خیر  های اجتماعی است عمل کرده های اجتماعی خود یعنی انعکاس آسیب یکی از مسئولیت

 طالق در بین اصحاب رسانه پروبلماتیک شده است.و اینکه چقدر موضوع ازدواج و 

 مبانی مفهومی و نظری

 ازدواج و طالق

ترین گیری نهاد خانواده، مناسک گذار افراد از جوانی به بزرگسالی و مهم ازدواج مبنای شکل

واقعه در زندگی فردی، همواره در افکار عمومی جامعه و در تحقیقات علمی و دانشگاهی مهم 
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ها و  زدواج با فراهم کردن مجموعه خاصی از حقوق، امتیازات، تعهدات، مسئولیتبوده است. ا

کند و موجب بقا و تداوم نهاد خانواده  انتظارات نقشی جدید، از روابط زناشویی پایدار حمایت می

شود. ازدواج به همراه سازوکارهای تحقق و نظم و ترتیبات مرتبط با آن،  و ساختار اجتماعی می

های مهم اجتماعی، فرهنگی و زیستی است که هم متأثر از تحوالت جامعه و هم  یدهیکی از پد

(. ازدواج زن و مرد، منشأ 091: 0151تأثیرگذار بر آن است )افراسیابی و دهقانی دارامرود، 

، ازدواج 0است. براساس تعریف گالدینگ -کوچکترین واحد اجتماعی-تشکیل خانواده

ی است. ارتباط مؤثر و سازنده سنگ زیربنای خانواده سالم و ترین شکل رابطه انسان پیچیده

ترین روابط اجتماعی میان دو جنس متفاوت در جهان طبیعت است  موفق و یکی از پیچیده

نیز ضمن بیان این نکته که در میان تمامی آداب، مراسم و  1(. آلن ژیرارد00: 0121)گالدینگ،

کند که هم از  سیاری دارد، در این زمینه بیان میوقایع اساسی زندگی انسان، ازدواج اهمیت ب

نظر فرد، هم از دیدگاه زیستی و هم از منظر اجتماعی هیچ نهادی نیست که همانند آن جهانی 

های  رو هیچ نهادی نیز همانند آن تحت تأثیر دگرگونی و از نظر غایت ثابت و پایدار باشد. ازاین

 (.090: 0190گیرد )میشل،  اجتماعی قرار نمی

کنند.  ای از زمان ازدواج می درصد از آدمیان در برهه 51( حدود 0551به زعم رابینز )

تر از افراد مجرد،  تر و راضی دهد افراد متأهل، درمجموع خوشبخت تحقیقات گوناگون نشان می

درصد از افرادی که برای حل  11( نیز آورده است 0555مطلقه و بدون همسر هستند. امری )

های تخصصی هستند، این معضالت را با کارکرد  نی خود به دنبال دریافت یاریمعضالت روا

 (.92: 0121پور، دانند )قربانی و سعدی زناشویی ضعیف مرتبط می

روی دیگر سکه ازدواج جدایی و طالق است. تحقیقات، آثار و پیامدهای عمیق اقتصادی، 

خوبی ن مطلقه، فرزندان و اجتماع را بهاجتماعی، روانی، قانونی و والدینی طالق بر مردان و زنا

(. طالق در فرهنگ ایرانی و تقریباً همه 001: 0151نشان داده است )کالنتری و دیگران، 

طالق فرایندی است که با تجربه بحران عاطفی هر  1ها مذموم است. بنا به تعریف گاتمن فرهنگ

یق جدایی با ورود به موقعیتی شود و با سعی در حل تعارضات زناشویی از طر دو زوج شروع می

های خانوادگی  ترین آسیب یابد. یکی از مهم ها و سبک زندگی متفاوت، پایان می جدید با نقش

کند:  طالق است. کارشناسان بر این باورند که فرایند طالق در بیشتر مواقع این سیر را طی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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میلی یکی از زوجین  یا بیها، جدایی  اختالفات جزیی، تکرار اختالفات جزیی و جدی شدن آن

ها، طالق  به طرف مقابل، قهرهای طوالنی و تکرار آن، خستگی زوجین از قهرها و درگیری

 (.10: 0121عاطفی، طالق قانونی )محمدی،

زای بین فردی مهمی است که توان افزایش خطر طیفی از پیامدهای  طالق عامل تنش

را دارد و با خطر خودکشی همراه است. در ها  مربوط به سالمت برای خود زوج و فرزندان آن

عنوان راهی برای بهبود وضع بین شخص، رها شدن از شریک آزاردهنده  جوامع امروزی طالق به

حال برای بیشتر افراد، طالق و  شود، بااین و ساختن ارتباطی جدید و موفق نیز در نظر گرفته می

گی و تنهایی همراه است )داداک، وضعیت مربوط به طالق با کشمکش، تنش و احساس درماند

 (.012: 0151به نقل از اخوی ثمرین و دیگران،  1101

 پوشش خبری

دانند که بر روی  هایی می ای از فعالیت ( پوشش خبری را مجموعه0121فر و هاشمی ) سلطانی

تر مطرح  گیرد تا ارزش یک خبر و جایگاه آن از وضعیت واقعی آن باالتر یا پایین خبر صورت می

و ارزشان خبر در مجاورت مطالب دیگر کمتر، بیشتر یا صفر شود. اردستانی، پوشش خبری را 

بعد 0داند. به گفته دالگرن می« فراگرد بازنمایی وقایع و رخدادها از طریق وسایل ارتباطی»

ها عرضه  کند. این بعد به مطالبی که رسانه ای جلب می بازنمایی، توجه ما را به تولیدات رسانه

های مطرح و ماهیت مباحث و مناظرات ارائه  ها، انواع گفتمان کنند، نحوه انعکاسی موضوع می

به  ای اشاره دارد. بازنمایی در گسترده عمومی  شده و ابعاد نمادین و بدیع تولیدات رسانه

بر « چگونه»باید برای انعکاس انتخاب شوند و « چه مطلبی»هایی اساسی نظیر این که  پرسش

(. رویکرد پوشش خبری، نحوه نزدیک شدن به 11: 0121ضه شوند، اشاره دارد )مخاطبان عر

دهد؛ در رویکرد خبری، رویدادها با درنظر گرفتن جوانب  خبر و تصویرهای آن را نشان می

شود  مختلف آن آورده و در پایان یا ضمن خبر، بر جنبه خاصی از آن تأکید بیشتری می

 (.191:0125)نصراللهی،

 ی تحقیقچارچوب نظر

های ارتباطی  سازی بیشتر از دیگر نظریه بانی خبر و نظریه برجسته در این تحقیق نظریه دروازه 

بانی خبر و این است که ابتدا باید اخبار ازدواج و موردتوجه است. دلیل استفاده از نظریه دروازه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د. سپس با توجه به طالق با توجه به معیارهای مورد ارزیابی اولویت انتخاب شدن را داشته باشن

های ارائه خبر و انتخاب تیتر، صفحه موردنظر برای چاپ همچنین استفاده یا عدم استفاده  روش

توان خبر موردنظر را برجسته کرده تا در نگاه مخاطب روزنامه بیشتر یا کمتر به  از عکس می

 چشم آید.

 بانی خبر دروازه

های متنوع اجتماعی، فرهنگی،  ات در نظامبانی، فراگرد کنترل جریان و گردش اطالع دروازه

جمعی، باید در بین  ارتباط  هر وسیله»(. در واقع 2: 0121سیاسی و اقتصادی است )عباسی،

جهانی از اطالعات خبری و اطالعاتی که دنیای امروز مملو از آن است، انتخاب کند، چون هرگز 

بانی  ، دروازه0(. به گفته تیچر19: 0121)ساروخانی، « تواند تمام رویدادها را بازتاب دهد نمی

فقط انتخاب،  های رمزگذاری پیام، نه ای از کنترل اطالعات، شامل تمام جنبه فرآیند گسترده»

بندی در طول مسیر انتقال از  دهی، ارائه و عرضه، تکرار، زمان بلکه ممانعت از نشر، انتقال، شکل

داشتن و کنترل پیام  های انتخاب، نگه مام جنبهبانی شامل ت منبع به گیرنده. به عبارتی، دروازه

سازی یک چارچوب ضروری برای رویداد و  بانی، فرآیند دوباره تر، دروازه در تحلیلی دقیق«. است

کنند  گران، عناصری از پیام را انتخاب و بقیه را رد میتبدیل آن به خبر است و ارتباط

بانی به این  گامبل تعریف مشترکی از دروازه(. میکائیل و تری کوال 11: 0121)بروجردی علوی،

هر شخصی که توانایی محدود کردن، تفسیر یا دوباره تفسیر کردن اطالعات »اند: شرح داده

(. 2: 0121)عباسی،« شود بان تلقی می ارسالی توسط رسانه یا دریافتی از آن را دارد، دروازه

گزینشگری فرایندی است »کرده است:  گونه تعریف به بیانی ساده، گزینشگری را این1شومیکر»

ها پیام تغییر شکل یافته تبدیل  که طی آن میلیاردها پیام در سراسر جهان خالصه و به صد

 (.11: 0121)بروجردی علوی،«. رسند شوند و به اشخاص مفروض در یک زمان مفروض می می

منابع معنی جمعی نهفته است و  ارتباط  در داخل وسیله توان گفت؛ قدرت عظیمی  می

شود، در  روز بر آن افزوده می موجود در این وسایل، با اهداف بسیار متنوع و امکاناتی که روزبه

بانان آشکار و پنهانی در انتخاب پیام، حذف پیام و تغییر شکل  حال تولید پیام هستند. دروازه

جمعی،  یل ارتباطهای خبری وسا اندرکاران تولید پیام پیام دست دارند. مثالً هرکدام از دست

توانند نقش یک فیلتر را در تبدیل یک واقعیت به اطالعات ایفا کنند و این اطالعات که  می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کند  های خبری این وسایل است، اغلب از فیلترهای گوناگون عبور می محتوای پیام

ی در کشورها»گوید:  بان می اهمیت کار دروازه  درباره0(. ویلبر شرام0120:113راد،  )محسنیان

توسعه، فرایند انتقال اطالعات از حاکمان به مردم و بالعکس و همچنین بین مردم،  درحال

کند که  بان را مشخص می سه وظیفه دروازه1جان بیتنر«. بان بستگی دارد آشکارا به دروازه

. توسعه حجم 1وتعدیل آن  . محدود کردن اطالعات دریافتی از طریق جرح0اند از:  عبارت

. تفسیر دوباره و تنظیم مجدد اطالعات 1ها  فتی با افزودن وقایع و ایدهاطالعات دریا

 (.2: 0121)عباسی،

 سازی نظریه برجسته

 0531سازی در سال  اولین مطالعه سیستماتیک را در مورد فرضیه برجسته 1کامبز و شاو مک

کردند و  مطالعه 0512سازی را در مبارزه ریاست جمهوری ســال  ها برجسته گزارش کردند. آن

هایی را تعیین  های جمعی برای هر مبارزه سیاسی اولویت اند که رسانهاین فرضیه را مطرح کرده

گذارند )سورین و تانکارد،  ها راجع به موضوعات سیاسی اثر می کنند و بر اهمیت نگرش می

ها موضوعاتی که  هایی است که با آن رسانه سازی یکی از شیوه (. برجسته113-112: 0120

ها بر  سازی مدعی تأثیر رسانه کنند. نظریه برجسته کنند، تعیین می ها فکر می عامه راجع به آن

سازی بعضی از  شناخت و نگرش مردم و تعیین اولویت ذهنی آنان از طریق انتخاب و برجسته

ها و رویدادها بر آگاهی و  موضوعات و رویدادهاست. رسانه با برجسته ساختن بعضی از موضوع

توانند تعیین کنند که مردم چگونه بیندیشند اما  گذارد. گرچه نمی عات مردم تأثیر میاطال

دهد اهمیت  توانند تعیین کنند درباره چه بیندیشند. در واقع رسانه در قالب آنچه نمایش می می

کند. درواقع رسانه به اولویت بخشیدن به یکسری موارد اولویت  های مهم را تعیین می موضوع

 (.95: 0150کنند )مهدیزاده، اطبان را تعیین میذهنی مخ

استخراج شده است که تحقیق  هایی بانی خبر فرضیهسازی و دروازه براساس نظریه برجسته

 اند از:ها عبارتها در باب پوشش ازدواج و طالق است. این فرضیه در پی تأیید یا رد آن

 های موردمطالعه تفاوت  وزنامهشده در پوشش اخبار ازدواج و ر بین عناصر خبری استفاده

 داری وجود دارد. معنی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 های موردمطالعه تفاوت  شده در پوشش اخبار طالق و روزنامه بین عناصر خبری استفاده

 داری وجود دارد. معنی

 داری  های موردمطالعه تفاوت معنی بین سطح پوشش اخبار مربوط به ازدواج در روزنامه

 وجود دارد.

 داری  های موردمطالعه تفاوت معنی بوط به طالق در روزنامهبین سطح پوشش اخبار مر

 وجود دارد.

 های موردمطالعه تفاوت  شده در پوشش اخبار ازدواج و روزنامه بین ارزش خبری استفاده

 داری وجود دارد. معنی

 های موردمطالعه تفاوت  شده در پوشش اخبار طالق و روزنامه بین ارزش خبری استفاده

 ارد.داری وجود د معنی

 شناسی روش

شده است که در زمره رویکردهای کمی  این پژوهش با روش اسنادی و روش تحلیل محتوا انجام

هاست و  آید. تحلیل محتوا تکنیکی برای استنباط و تکرارپذیری متن داده تحقیق به شمار می 

 های علمی است. هدف های تخصصی در پردازش داده مثابه تکنیکی پژوهشی شامل شیوه به

تحلیل محتوا فراهم ساختن شناخت و بینشی نو است. تحلیل محتوا فقط ابزار است و بس 

های جمعی مطبوعات انتخاب شده  (. در این تحقیق از میان رسانه19: 0121)کرپیندورف، 

و سراسری کیهان، شرق، ایران و همشهری در سال  است و از میان آن چهار روزنامه رسمی 

های نامبرده  های روزنامه در این تحقیق به دلیل متفاوت بودن دیدگاهانتخاب شده است؛  0159

و اهمیت پرداختن به روند نزولی ازدواج و سیر صعودی طالق در جامعه ایران تصمیم گرفته 

مورد بررسی  59ماه متوالی سال  01شد تا میزان و چگونگی پوشش اخبار ازدواج و طالق در 

 قرار گیرد.

گیری استفاده و از  شماری برای نمونه ل ماهیت موضوع از شیوه کلدر این تحقیق به دلی

ها استفاده شد. بعد از تهیه و تکمیل جدول  آوری داده ساخته برای جمع برگه کدگذاری محقق

هر یک از متغیرهای  spssافزار آماری  ها، هر یک از کدها وارد کامپیوتر شده و با نرم داده

ری نظیر جدول فراوانی، جدول دوبعدی )کای اسکویر( های آما موردنظر براساس آزمون

 09موردسنجش قرار گرفتند. در این تحقیق بعد از اتمام کدگذاری، پس از گذشت یک ماه، 

شده براساس مقوالت انتخاب شده مجدداً  درصد از خبرهای مربوط به ازدواج و طالق بررسی
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استفاده شد و درصد توافق  کدگذاری شد. برای سنجش قابلیت اعتماد از فرمول اسکات

 مشابهت دو کدگذار محاسبه شد.
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1 
 ،ضریب قابلیت اعتماد =epدرصد توافق مورد انتظار و =opدرصد توافقات مشاهده =  

 .شده است

ه کدگذاری مقوالت کردند و سپس با استفاده از فرمول اسکات میزان دو کدگذار اقدام ب

موافقت و همخوانی کدگذاران درباره مقوالت تحقیق سنجیده شد. با توجه به نتیجه آزمون، 

درصد محاسبه شد؛ بنابراین نتیجه گرفتیم که این پژوهش از پایایی  20مقدار قابلیت اعتماد 

شده  منظور بررسی روایی مقوالت و اینکه آیا مقوالت مطرح برخوردار است. در این تحقیق به

دهند یا خیر، دستورالعمل کدگذاری شده در اختیار تنی چند از  اهداف موردنظر را پوشش می

کارشناسان و اساتید ارتباطات )عالمه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسالمی( قرار گرفت که پس از 

 ی پرسشنامه معکوس مورداستفاده قرار گرفت.ها به دلیل تأیید روایی صور تأیید آن

 های پژوهش یافته

 هاتوصیف یافته

 توزیع فراوانی سطح تعداد مطالب مربوط به ازدواج و طالق .1جدول 

 روزنامه
 طالق ازدواج

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/12 1 5/13 15 همشهری

 2/11 9 0/05 11 کیهان

 05 0 1/11 13 ایران

 1/12 1 9/01 03 شرق

 011 10 011 011 جمع کل

مطلب مربوط به ازدواج, بیشترین  011دهد از جمع  نشان می 0که جدول شماره  چنان 

درصد  9/01مطلب به روزنامه همشهری و کمترین نسبت یعنی  15درصد یا  5/13نسبت یعنی 

اظ تعداد مطلب مورد بررسی به لح 10مطلب به روزنامه شرق اختصاص دارد. از جمع  03یا 

مطلب مشترک به روزنامه  1درصد یا  1/12مطالب مربوط به طالق, بیشترین نسبت یعنی 
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مطلب به روزنامه ایران اختصاص  0درصد یا  1/05همشهری و شرق و کمترین نسبت یعنی 

 درصد از مجموع را به خود اختصاص داده است. 2/11دارد. روزنامه کیهان 

 بری مطالب مربوط به ازدواج طالقتوزیع فراوانی منابع خ. 2جدول 

 منبع خبری
 طالق ازدواج

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 1 1 3/2 5 ایسنا

 1/00 1 1/01 00 ایرنا

 1/03 01 5/13 15 خبرنگار

 2/0 0 3/5 01 مشاور

 1/11 3 1/11 11 مقام رسمی

 1 1 2/3 2 بدون منبع

 011 10 011 011 جمع كل

مطلب  011دهد در خصوص منابع مورداستفاده از جمع  نشان می 1که جدول شماره  چنان

و « خبرنگار روزنامه»مورد توسط  15درصد یا  5/13مربوط به ازدواج، بیشترین نسبت یعنی 

 3/2با « ایسنا»اند و کمترین نسبت به  شده تهیه« مقام رسمی»مورد توسط  11درصد یا  1/11

 10نابع مورداستفاده در باب طالق از جمع مورد اختصاص دارد. در خصوص م 5درصد یا 

مورد توسط  01درصد یا  1/03مطلب مورد بررسی در مورد طالق، بیشترین نسبت یعنی 

اند و کمترین نسبت  شده تهیه« مقام رسمی»مورد توسط  3درصد یا  1/11و « خبرنگار روزنامه»

 با صفر درصد یا هیچ مورد اختصاص دارد.« ایسنا»به 

 یع فراوانی قالب محتوای مطالب مربوط به ازدواج و طالقتوز .3جدول 

 محتوای مطالب
 طالق ازدواج

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/11 3 1/11 10 خبر

 1/03 01 1/03 05 گزارش

 2/0 0 1/01 00 مصاحبه

 2/0 0 5/1 0 مقاله

 9/5 1 3/00 01 و تفسیر تحلیل 

 011 10 011 011 جمع کل
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 011دهد به لحاظ قالب محتوای مطالب درباره ازدواج از جمع  نشان می 1 که جدول چنان

دارد و کمترین « گزارش»مطلب اختصاص به  05درصد یا  1/03مطلب, بیشترین نسبت یعنی 

مطلب اختصاص به مقاله داشته است. درباره طالق نیز از جمع  0درصد یا  5/1نسبت یعنی 

دارد و « گزارش»مطلب اختصاص به  01رصد یا د 1/03مطلب، بیشترین نسبت یعنی  011

« مقاله و مصاحبه»طور مشترک اختصاص به مطلب به 0درصد یا  2/0کمترین نسبت یعنی 

 اند. ها را به خود اختصاص داده ها بقیه نسبت داشته است. سایر سبک

 توزیع فراوانی زمان چاپ مطالب مربوط به ازدواج و طالق .1 جدول

 منبع خبری
 طالق ازدواج

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 05 0 1/11 11 بهار

 05 0 1/11 11 تابستان

 1/11 3 10 19 پاییز

 1/12 1 0/10 11 زمستان

 011 10 011 011 جمع کل

 

مطلب کدگذاری شده درباره ازدواج, بیشترین نسبت  011دهد از جمع  نشان می 0جدول 

 11درصد یا  0/10و کمترین نسبت یعنی « اییزپ»مطلب مربوط به فصل  19درصد یا  10یعنی 

مطلب کدگذاری شده درباره طالق نیز،  10است. از جمع « زمستان»مطلب مربوط به فصل 

و کمترین نسبت یعنی « پاییز»مطلب مربوط به فصل  3درصد یا  11,1بیشترین نسبت یعنی 

 است.« بهار و تابستان»طور مشترک مربوط به فصل مطلب به 0درصد یا  05,1

 توزیع فراوانی وجود تصاویر مطالب مربوط به ازدواج و طالق .2جدول 

 عکس
 طالق ازدواج

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/31 01 1/21 21 دارد

 2/11 9 0/05 11 ندارد

 011 10 011 011 جمع کل

واج، مطلب درباره ازد 011دهد به لحاظ وجود تصاویر از جمع  نشان می 9که جدول  چنان

درصد  0/05و کمترین نسبت یعنی « با عکس»مطلب  21درصد یا  1/21بیشترین نسبت یعنی 
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شده درباره طالق بیشترین مطلب بررسی 10اند. از جمع  بوده« بدون عکس»مطلب  11یا 

 9درصد یا  20/11و کمترین نسبت یعنی « با عکس»مطلب  01درصد یا  1/31نسبت یعنی 

 ند.ا بوده« بدون عکس»مطلب 

 ها تبیین استنباطی یافته

 های خبری مطالب مربوط به ازدواج رابطه نام روزنامه و ارزش .2جدول 

های مورد  های خبری مورد تأکید برای گزینش مطلب درباره ازدواج با روزنامه بین ارزش

 بررسی رابطه وجود دارد.

X = 200/02دهد که با نسبت  اسکور نشان می آزمون محاسبه شده کای
و درجه آزادی  2

دیگر بین نام روزنامه  عبارت خطا رابطه دو متغیر معنادار نیست. به درصد 9با سطح بیش از  02

ها نشان  ، یافته1و عناصر خبری مطالب مورد بررسی رابطه وجود ندارد. در توصیف جدول 

ها استفاده  ( بیش از سایر ارزش51/01دهد که روزنامه همشهری از ارزش خبری دربرگیری ) می

درصد( است. در  0ش خبری برای این روزنامه ارزش شهرت )کرده است و در مقابل کمترین ارز

درصد کمترین درصد  0باالترین و تازگی با  9/11روزنامه کیهان ارزش خبری دربرگیری با 

ارزش 

 خبری

جمع  شرق ایران كیهان همشهری

 كل
 درصد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 3/01 00 09/11 5 1/02 2 09/11 5 5/01 02 دربرگیری

 9/09 01 1/10 9 9/01 1 2/02 1 9/13 1 برخورد

 1/01 00 01/3 0 91 3 01/3 0 3/19 9 تازگی

 5/0 9 11 0 11 0 01 1 11 0 شهرت

 3/5 01 1 1 91 9 11 1 11 1 عجیب

مجاورت 

 جغرافیایی
1 91 1 3/01 1 19 0 1/2 01 3/00 

مجاورت 

 معنوی
0 91 1 1 0 91 1 1 1 5/0 

 011 011 9/01 03 1/11 13 0/05 11 5/13 15 جمع کل

 P درجه آزادی (X2خی دو )

200/02 02 0200 
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( 11/02ارزش خبری را به خود اختصاص داده است. روزنامه ایران از ارزش خبری دربرگیری )

رزش در این روزنامه به ارزش خبری شهرت ها بهره برده است و کمترین ا بیش از سایر ارزش

درصد( اختصاص دارد و درنهایت در روزنامه شرق باالترین ارزش دربرگیری و ارزش عجیب  0)

 1که جدول شماره  توان گفت چنان طور کل می اند. به کمترین درصد را به خود اختصاص داده

خبری، در هر چهار روزنامه های  مطلب مورد بررسی به لحاظ ارزش 011دهد از جمع  نشان می

 ها، ارزش خبری دربرگیری است. اولویت ارزش خبری آن

 طالب مربوط به طالقهای خبری م رابطه نام روزنامه و ارزش .2جدول 

های  ارزش

 خبری

 شرق ایران كیهان همشهری
 درصد جمع

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/03 01 11 1 11 1 11 1 11 1 دربرگیری

 1/00 1 1 1 1/11 0 1/11 0 1/11 0 برخورد

 05 0 19 0 19 0 19 0 19 0 زگیتا

 9/5 1 91 0 1 1 91 0 1 1 شهرت

 2/0 0 011 0 1 1 1 1 1 1 عجیب

مجاورت 

 جغرافیایی
0 011 1 1 1 1 1 1 0 2/0 

 011 10 1/12 1 05 0 2/11 9 1/12 1 جمع کل

 P درجه آزادی (X2خی دو )

195/2 09 0195 

های مورد  های خبری مورد تأکید برای گزینش مطلب درباره طالق با روزنامه بین ارزش

 بررسی رابطه وجود دارد.

X = 195/2دهد که با نسبت  نشان می دو( اسکور )خی آزمون کای
با  09و درجه آزادی  2

دیگر بین نام روزنامه و  عبارت درصد خطا رابطه دو متغیر معنادار نیست. به 9سطح بیش از 

  دهد که در تمامی ها نشان می های خبری مطالب مورد بررسی رابطه وجود ندارد. یافته ارزش

ها با هم اختالف معناداری ندارند و همه یکسان عمل  های خبری مربوط به طالق، روزنامه ارزش

مطلب  10از جمع دهد  نشان می 3که جدول شماره  توان گفت چنان طور کل می اند. به کرده

ها ارزش  های خبری، در هر چهار روزنامه اولویت ارزش خبری آن مورد بررسی به لحاظ ارزش
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خبری دربرگیری است و مجاورت جغرافیایی و شهرت کمترین درصد ارزش خبری را به 

 اند. خوداختصاص داده

 رابطه نام روزنامه و سطح پوشش مطالب مربوط به ازدواج .2جدول 

 اپسطح زیر چ
 شرق ایران کیهان همشهری

 درصد جمع
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 91 تا  0

 متر سانتی

 ستونی

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

 011 تا 90

 متر سانتی

 ستونی

00 3/01 1 5/0 1 5/0 0 0 01 9/09 

 091 تا 010

 متر سانتی

 ستونی

5 3/2 1 1 1 5/0 9 5/0 01 9/09 

 111 تا 090

 متر سانتی

 ستونی

1 5/1 1 1 1 5/0 1 2/9 00 3/01 

 191 تا 110

 متر سانتی

 ستونی

1 5/1 1 2/9 0 5/1 1 5/0 09 1/00 

 111 تا 190

 متر سانتی

 ستونی

1 5/0 3 2/1 9 5/0 1 5/1 03 9/01 

 متر سانتی 110

 باالتر و ستونی
01 3/5 9 5/0 01 3/00 1 1 13 1/11 

 011 011 9/01 03 1/11 13 0/05 11 5/13 15 جمع کل

 P درجه آزادی (X2خی دو )

101/02 02 0101 

 های مورد بررسی رابطه وجود دارد. بین سطح زیرپوشش مطالب مربوط به ازدواج و روزنامه
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X =101/02دهد که با نسبت  اسکور نشان می آزمون کای
 0، با سطح 02و درجه آزادی  2

دیگر بین سطح زیر  عبارت دار است. به ابطه دو متغیر معنیدرصد اطمینان ر 55درصد خطا و 

ها نشان  های مورد بررسی رابطه وجود دارد. یافته چاپ مطالب مربوط به ازدواج و روزنامه

متر ستونی بیشترین مطلب به روزنامه همشهری  سانتی 911تا  0دهد که در سطح زیر چاپ  می

 90ا )صفر درصد( اختصاص دارد. در سطح زیر چاپ ه درصد و کمترین به بقیه روزنامه 3/01با 

مطلب بیشترین و کمترین سطوح  0مطلب و شرق با  00متر ستونی همشهری با  سانتی 011تا 

 5متر ستونی همشهری با  سانتی 091تا  010اند. در سطح زیر چاپ  را به خود تخصیص داده

اند. در سطح زیر  طح را داشتهمطلب بیشترین و کیهان بدون استفاده از این سطح کمترین س

بیشترین و کیهان با صفر کمترین  2/9متر ستونی روزنامه شرق با  سانتی 111تا  090چاپ 

متر ستونی روزنامه  سانتی 191تا  110اند. در سطح زیر چاپ  درصدها را به خود اختصاص داده

اند.  خود اختصاص داده کمترین درصد را به 5/0بیشترین درصد و روزنامه شرق با  2/9کیهان با 

مطلب مورد  011دهد از جمع  نشان می 2که جدول شماره  توان گفت چنان طور کل می به

 110مطلب به  01درصد یا  3/00بررسی به لحاظ سطح زیرپوشش، بیشترین نسبت یعنی 

 متر ستونی و باالتر به روزنامه ایران اختصاص دارد. سانتی

 ه و سطح زیرپوشش مطالب مربوط به طالقرابطه نام روزنام .2جدول شماره 

سطح زیر 

 چاپ

 شرق ایران كیهان همشهری
 درصد جمع

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 50 تا 1

 متر سانتی

 ستونی

1 5،9 1 1 0 2/0 1 1 1 1/00 

 100 تا 51

 متر سانتی

 ستونی

1 1 1 1 0 2/0 0 2/0 1 9/5 

 150 تا 010

 متر انتیس

 ستونی

1 1 0 2/0 1 1 1 9/5 1 1/00 

 200 تا 151

 متر سانتی

 ستونی

1 1 1 9/5 1 1 0 2/0 1 1/00 

 250 تا 201

 متر سانتی
0 2/0 0 2/0 0 2/0 0 2/0 0 05 
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سطح زیر 

 چاپ

 شرق ایران كیهان همشهری
 درصد جمع

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 ستونی

 300 تا 251

 متر سانتی

 ستونی

1 1 0 2/0 1 1 0 2/0 1 9/5 

301 
 متر سانتی

 و ستونی
 باالتر

1 1/00 1 1 0 2/0 1 1 0 05 

 011 10 1/12 1 05 0 2/11 9 1/12 1 جمع کل

 P درجه آزادی (X2خی دو )

339/05 02 0339 

 های مورد بررسی رابطه وجود دارد! بین سطح زیر چاپ مطالب مربوط به طالق و روزنامه

X =339/05دهد که با نسبت  اسکور نشان می آزمون کای
با سطح بیش  18و درجه آزادی  2

دیگر بین سطح زیر چاپ مطالب  عبارت دار نیست. به خطا رابطه دو متغیر معنی درصد 9از 

دهد که در  ها نشان می های مورد بررسی رابطه وجود ندارد. یافته مربوط به طالق و روزنامه

ها با هم اختالف معناداری ندارند و همه  سطوح زیر چاپ مطالب مربوط به طالق، روزنامه  تمامی

دهد از جمع  نشان می 5که جدول شماره  توان گفت چنان طور کل می اند. به یکسان عمل کرده

مطلب  1درصد یا  1/00مطلب مورد بررسی به لحاظ سطح زیر چاپ، بیشترین نسبت یعنی  10

 متر ستونی و باالتر به روزنامه همشهری اختصاص دارد. سانتی 110به 

 ربوط به ازدواجرابطه نام روزنامه و عناصر خبری مطالب م .11جدول 

 عناصر

 خبری

 شرق ایران كیهان همشهری
 درصد جمع

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 9/01 03 2/9 1 2/9 1 0 0 5/1 0 چه کسی

 0/15 11 0 0 5/0 9 3/5 01 1/01 00 چه چیزی

 2/1 3 5/0 1 5/1 1 1 1 5/0 1 کجا

 3/00 01 2/00 1 2/00 0 1 1 2/9 1 چه وقت

 3/2 5 5/1 0 5/1 1 0 0 0 0 چرا

 1/13 12 5/0 1 2/9 1 2/3 2 3/00 01 چطور

 011 011 9/01 03 1/11 13 0/05 11 5/13 15 جمع

 P درجه آزادی (X2خی دو )

520/15 09 09520 
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 های مورد بررسی رابطه وجود دارد! بین عناصر خبری مطالب مربوط به ازدواج با روزنامه

X = 520/15دهد که با نسبت  اسکور نشان می کایآزمون 
 0با سطح  09و درجه آزادی  2

دیگر بین نام روزنامه و  عبارت درصد اطمینان, رابطه دو متغیر معنادار است. به 55درصد خطا و 

نشان  01طور که نتایج جدول شماره  عناصر خبری مطالب مورد بررسی رابطه وجود دارد. همان

درصد اختصاص به عنصر  01/1سبت عناصر خبری در روزنامه همشهری با دهد بیشترین ن می

درصد اختصاص به عناصر خبری )کجا( در روزنامه کیهان  1/1خبر )چه( دارد و کمترین نسبت با 

درصد  11/1و  01/3های همشهری و کیهان بیشترین نسبت عناصر خبری با  دارد. در روزنامه

درصد  1/19در روزنامه ایران عنصر خبری )چطور( با اختصاص به عنصر خبری )که( دارد. 

درصد  1/19اند و درنهایت در روزنامه شرق بیشترین نسبت با  باالترین را به خود اختصاص داده

توان استنباط  طور کل از نتایج حاصل چنین می کسی( را دارد. به اختصاص به عنصر خبری )چه

 ( و )چطور( بیشتر موردتوجه قرارگرفته است.کرد که در هر چهار روزنامه عناصر خبری )چه

 رابطه نام روزنامه و عناصر خبری مطالب مربوط به طالق .11جدول 

 عناصر

 خبری

 شرق ایران كیهان همشهری
 درصد جمع

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/00 1 2/0 0 1 1 1 1 9/5 1 چه کسی

چه 

 چیزی
1 9/5 1 9/5 1 9/5 0 2/0 3 1/11 

 9/5 1 1 1 1 1 9/5 1 1 1 چه وقت

 1/00 1 9/5 1 1 1 1 1 2/0 0 چرا

 1/12 1 9/5 1 9/5 1 2/0 0 2/0 0 چطور

   1/12 1 05 0 2/11 9 1/12 1 جمع

 P درجه آزادی (X2خی دو )

121/00 01 01121 

 ی رابطه وجود دارد!های مورد بررس بین عناصر خبری مطالب مربوط به طالق با روزنامه

X = 00/121دهد که با نسبت  اسکور نشان میآزمون کای
، با سطح 01و درجه آزادی  2

دیگر بین نام روزنامه و عناصر  عبارت درصد خطا رابطه دو متغیر معنادار نیست. به 9بیش از 

ر خبری دهد که در تمامی عناص ها نشان می خبری مطالب مورد بررسی رابطه وجود ندارد. یافته

اند.  ها با هم اختالف معناداری ندارند و همه یکسان عمل کرده مطالب مربوط به طالق، روزنامه
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ها به عنصر  روزنامه دهد تمامی  نشان می 00که جدول شماره  توان گفت چنان طور کل می به

 ند. ا اند و به عنصر چه وقت کمترین توجه را داشته خبری چه بیش از عناصر دیگر توجه داشته

 گیری نتیجه

در تحقیق حاضر هدف اصلی، بررسی انعکاس مطالب به چاپ رسیده درباره ازدواج و طالق در 

است. قصد داشتیم به بررسی  0159چهار روزنامه کیهان، شرق، ایران و همشهری در سال 

دهی موضوع طالق و ازدواج، از طریق تحقیق بر روی چهار  نقش مطبوعات بر روند پوشش

های این تحقیق که سعی در تعیین معناداری  ه مهم کشور بپردازیم. تحلیل دادهروزنام

 های تحقیق داشت نشان داد که: فرضیه

درصد خطا و  0ها با  رابطه, بین متغیر عناصر خبری مطالب مربوط به ازدواج و نام روزنامه

 دار است(.درصد اطمینان, وجود دارد )معنی 55

درصد  9ها با بیش از  ری مطالب مربوط به طالق و نام روزنامهرابطه, بین متغیر عناصر خب

 دار نیست(. خطا, وجود ندارد )معنی

های مورد  رابطه بین متغیر سطح پوشش )زیر چاپ( مطالب مربوط به ازدواج و روزنامه

 دار است(. درصد اطمینان, وجود دارد )معنی 55درصد خطا و  0بررسی با 

های مورد  )زیر چاپ( مطالب مربوط به طالق و روزنامه رابطه, بین متغیر سطح پوشش

 دار است(. درصد خطا وجود ندارد )معنی 9بررسی بیش از 

های خبری مورد تأکید برای گزینش مطلب مربوط به ازدواج و نام  رابطه, بین متغیر ارزش

 دار نیست(. درصد خطا, وجود دارد )معنی 9ها با بیش از  روزنامه

های خبری مورد تأکید برای گزینش مطلب مربوط به طالق و نام  ر ارزشرابطه, بین متغی

 دار نیست(. درصد خطا, وجود دارد )معنی 9ها با بیش از  روزنامه

توان اینگونه برآورد کرد که وسایل  های تحقیق می در واقع با انطباق مبانی نظری با یافته

سازی سعی  در انعکاس خبر با برجسته جمعی پس از انتخاب و اولویت دادن برخی خبرها ارتباط

در جهت دادن به نگرش مخاطبان دارند؛ نتایج این بررسی نشان داد که مطبوعات کشور گاه به 

تر از طالق  که مطالب مربوط به ازدواج برجسته نحوی اند به گزینش اخبار و مطالب دست زده

 شده است. عنوان

ها  کنندگان روزنامه یل نمود که دیدگاه ادارهتوان تحل سازی اینگونه می طبق نظریه برجسته

اند تا موضوع طالق.  با نگاهی مثبت به مقوله ازدواج سعی بر برجسته ساختن امر ازدواج داشته
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بانی خبر در  ها جایگاه مهمی نداشته است و در دروازه از سویی دیگر این موضوع نزد روزنامه

اند که نشان  خبر به طالق اختصاص داده 10خبر به موضوع ازدواج و  011طول یک سال تنها 

ها داشته است و این در  کنندگان این روزنامه از آن دارد که موضوعات دیگر در اولویت اداره

های سیاسی بوده است  گیری حالی است که بازتاب و پوشش اخبار ازدواج و طالق فارغ از جهت

 اند. تهروزنامه از این حیث به پوشش اندک موضوع پرداخ 0و هر 

سازی تأکید و برجستگی موضوعات و مسائل در وسایل  همچنین بر پایه نظریه برجسته

شود، اما این برجستگی، تغییرات  ها در ذهن مخاطبان می جمعی باعث برجسته شدن آن ارتباط

آورد. بنابراین اگر بخواهیم  رفتاری به دنبال ندارد بلکه تغییرات شناختی )اطالعاتی( به وجود می

ها به وجود آوریم  غییرات شناختی افراد را در هر موضوعی باالبرده و تأثیر بیشتری در ذهن آنت

طور که نتایج این تحقیق  باید اطالعات بیشتری را در اختیار مخاطبان قرار دهیم. اما همان

دهد سطح زیر چاپ مطالب مربوط موضوع موردبحث اندک بوده و بسیار مختصر به  نشان می

توان اینگونه برداشت کرد که نحوه پوشش  شده است به همین دلیل می ع پرداختهاین موضو

سازی این موضوعات در مطبوعات مورد بررسی به حدی نبوده است تا بتوان از  خبری و برجسته

 حیث شناختی در مخاطبان شناخت و آگاهی در باب ازدواج و طالق ایجاد کرد.

های اخیر  زدواج و نیاز افزایش جمعیت در سالآنچه مشخص است به دلیل اهمیت موضوع ا

تعداد اخبار مربوط به ازدواج چندین برابر اخبار مربوط به طالق است و مسئولین و 

 کنندگان مطبوعات باید به این نکات بیشتر توجه کنند. اداره

نکته مهم دیگر در این تحقیق این بود که سبک پوشش خبری بیشتر خبر و گزارش بود تا 

و تفسیر. به خاطر اهمیت موضوع ازدواج تنها نباید به گزارش یا خبر بسنده کرد چراکه  تحلیل

های پنهان موضوع شاید کمک شایانی در امر ترغیب جوانان به ازدواج و حل مشکل طالق  الیه

نماید. بنابراین بهتر است از تحلیل و تفسیر و کمک گرفتن از متخصصان در این زمینه استفاده 

صورت  های پنهانی است که به تفسیر، آشکار ساختن الیه  ه هدف از تفسیر هر خبر قابلکرد چراک

تر است. مفسران با کالبدشکافی   خبر وجود دارد و نیازمند شرح و توضیحی افزون« متن»مبهم در 

زنند و با درک نیازهای مخاطبان به هر خبر به ترسیم آنچه پنهان مانده است، دست می

دهند و در این راه، با استفاده از اطالعاتی که در اختیاردارند به  ها پاسخ می آن های ذهنی پرسش

در حقیقت چیزی جز بررسی ابعاد   پردازند. تفسیر هر خبرزنی درباره پیامدهای آن می گمانه
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بر  شود تا مخاطبان با تکیه مختلف آن نیست. در هر تفسیر، اطالعاتی دقیق و مستند نیز ارائه می

 های احتمالی خود دست یابند. کننده درباره پرسشهای اقناع بتوانند به پاسخ ها آن

گزارش اخبار و وقایع است که همراه با عقیده و نظر   نکته مهم دیگر این است که تفسیر

، آنچه باید  دیگر بیان گیرد. به شکل می« چرا»شود و در پاسخ به عنصر خبری مفسر ارائه می

هایی مختلف البته با این مضمون  دارد؛ طرح پرسش به خود مشغول ذهن مفسر را همواره 

این رویداد در این مقطع زمانی به وقوع پیوست و در صدر خبرهای « چرا»مشترک است که 

های مورد بررسی عنصر خبری  که در روزنامه موردعالقه مخاطبان جای گرفت؟ درصورتی

توجه و برجسته ساختن  وضوع. برای جلبدربرگیری اهمیت بیشتری داشت تا چرا و چگونگی م

توان از تصاویر مؤثر و جذاب در کنار خبر استفاده کرد چراکه عکس خوب روی  یک خبر می

انگیز باشد و در او ایجاد تداعی  گذارد و ممکن است برای او خاطره احساس بیننده تأثیر می

آمده و بیشتر مطالب  دست ای به های تحقیق چنین نتیجه معانی کند که خوشبختانه در یافته

 مربوط به موضوع مورد بررسی دارای عکس بودند.

 پیشنهادها

ن  دست، لزوم ارائه راهبردها برای زدود هایی ازاین در واقع با توجه به اهمیت موضوع تحقیق

رو پیشنهادات این تحقیق به شرح  شود؛ ازاین ازپیش احساس می هایی ازجمله طالق بیش آسیب

 زیر است:

پیشنهاد پایه برای افراد دارد،  نجاکه مواجهه با پدیده ازدواج نیاز به دانش و اطالعاتازآ

ها مطالب کارشناسی و تحلیلی بیشتری را در  شود که درباره ازدواج و ازدیاد طالق، روزنامه می

طور که این تحقیق  دستور کار خود قرار دهند و ابعاد این موضوع را مطرح کنند. زیرا همین

داد تعداد مطالب در مورد طالق بسیار اندک و مطالب تحلیلی نیز بسیار نادر هستند؛  نشان

واسطه توجه به بعد تحلیلی و کنکاش ژرف یک موضوع در بین سایر  که مطبوعات به درحالی

 ها حائز اهمیت هستند. رسانه

ق ها فضای بیشتری را جهت شناخت بیشتر پدیده طال عالوه بر این الزم است روزنامه

 تری مورد کنکاش صحیح قرار دهند. اختصاص دهند تا موضوع را در ابعاد وسیع

 استانداردهای و ها ویژگی به دستیابی هدف با پژوهشی شود تا در حد امکانمی پیشنهاد

شود تا شناختی  انجام ها روزنامه اخبار ها همچون ازدواج و طالق در خاص و مبین آسیب متون

 و استانداردهای ارائه خبر در حیطه ازدواج و طالق به دست آید.ها  ها، شاخص از ویژگی
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