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تحلیل سانحه دریایی نفتکش سانچی در خبرگزاریهای دویچهوله ،بیبیسی و ایرنا
3
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alireza1350mmm@gmail.com

 -1استاديار گروه مديريت رسانه ،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسالمی سمنان ،ايران.
 -2دانشجوي دکتري مديريت رسانه ،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسالمی سمنان ،ايران
 -3استاديار گروه مديريت رسانه ،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسالمی سمنان ،ايران.
چکیده
اين تحقیق بهمنظور بررسی تطبیقی پوشش خبري سايتهاي فارسیزبان خبرگزاريهاي ايرنا ،دويچهوله و بیبیسی در مورد سانحه
دريايی نفتکش سانچی در مقطع زمانی  11تا  27ديماه ( 1تا  17ژانويه  )2118است .در اين تحقیق از روش تحلیل محتواي کمی و
کیفی استفادهشده است .نمونهگیري آن هدفمند از نوع روزهاي متوالی بهصورت سرشماري و واحد تحلیل آن «خبر» است .روايی
(اعتبار) 1سنجهها با معیار «اعتبار موازي » و از طريق کنترل مجدد دو نفر از خبرگان امر بهدستآمده است .پايايی 2روش تحقیق و
کدگذاري با استفاده از فرمول کاپاي کوهن ( )Kappaدر نرمافزار  SPSSبهدستآمده که نشاندهنده قابلیت اعتماد تحقیق است،
همچنین براي تحلیل دادهها از سنجههاي توصیفی (فراوانی ،نسبت و )...و براي تحلیل رابطهي بین خبر درجشده و ديد القاشده به
مخاطب از آزمون مجذور کاي ( )Chi-squareاستفادهشده است.
طبق يافتههاي اين تحقیق ،پوشش خبري حوادث مربوط به نفتکش سانچی در خبرگزاري ايرنا در مقايسه با خبرگزاريهاي بیبیسی و
دويچهوله داراي فراوانی باالتري بوده و از تکنیک برجستهسازي استفاده نموده است؛ همچنین القاي ديد در خبرگزاري ايرنا مثبت و در
خبرگزاريهاي خارجی تقريباً خنثی بوده است.

واژگان کلیدی :پوشش خبری ،دویچهوله ،بیبیسی ،ایرنا ،سانحه دریایی نفتکش سانچی

تاريخ دريافت مقاله 75/13/28 :
تاريخ پذيرش مقاله 75/18/11 :

1 Validity
2 Reliability
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بعد از غرق شدن اين نفتکش در روز يکشنبه ،بزرگتر
شد ].[14

 -1مقدمه
1-1سانحه نفتکش سانچی

3-2دامنه تحقیق

حادثه کشتی نفتکش سانچی ،حادثهي تصادف  2کشتی
در آبهاي چین بود .روز شنبه  11دي  1( 1371ژانويهي
 )2118نفتکش سانچی متعلق به شرکت ملی نفتکش
ايران که از عسلويه حرکت کرده بود و قرار بود جهت
تحويل میعانات گازي عازم کره جنوبی شود ،درراه با يک
کشتی فلهبر چینی با  11هزار تن بار غله به نام
«کريستال» در سواحل چین برخورد کرد ،محمولهي
نفتکش سانچی نفت فوق سبک با درجهي اشتعال بسیار
باالبود که اين موجب آتشسوزي فوقسريع کشتی شد.
براثر برخورد اين نفتکش با يک کشتی باربري در 311
کیلومتري بندر شانگهاي در سواحل شرقی چین31 ،
ايرانی و دو تبعه بنگالدشی ناپديدشدهاند که بعد از چند
روز جستجو جسد  3نفر از ايرانیان مفقود در اين حادثه
پیدا شد .نفتکش سانچی حامل  131هزار تُن نفت خام و
میعانات سبک نفتی بود .طول اين نفتکش  251متر بود
و با پرچم پاناما بر روي دريا تردد میکرد].[13

اين نوشتار بهمنظور بررسی پوشش خبري سانحهي
دريايی مربوط به نفتکش سانچی در خبرگزاريهاي
دويچهوله ،بیبیسی و ايرنا در مقطع زمانی  11ام تا  27ام
ديماه سال  1( 1371ام تا  17ام ژانويه  2118میالدي)
است.
با توجه به اينکه ايرنا خبرگزاري رسمی جمهوري اسالمی
ايران ،بیبیسی خبرگزاري رسمی بريتانیا و دويچهوله هم
يک خبرگزار قديمی آلمانی است ،فرصت مناسبی فراهم
شد تا اخبار مربوط به سانچی را از سه زاويهي ديد مثبت،
منفی و خنثی بررسی کنیم.
هدف از انتخاب موضوع سانحه سانچی به دو دلیل بود:
اول اينکه ،سانحه دريايی سانچی يکی از معدود سوانح
عمده دريايی بعد از جنگ تحمیلی در آبهاي بینالمللی
است دوم اينکه اين سانحه داراي ابعاد متعدد «اجتماعی،
اقتصادي ،زيستمحیطی » در سطح بینالمللی است.
بامطالعهي تطبیقی پوشش خبري مربوط به حوادث
سانچی ،رويکردها ،رويههاي تنظیم اخبار و
جهتگیريهاي احتمالی در هريک از اين سه خبرگزاري
مشخص شود .ازآنجاکه ايرنا يک خبرگزاري وابسته به
جمهوري اسالمی ايران است ،احتمال آن میرفت که
تعداد اخبار بیشتر با تیتر مثبتتري را نسبت دو گزينه
خارجی داشته باشد .به همین خاطر پوشش خبري مربوط
به سانچی را که يک واقعهي غیرسیاسی است در سه
خبرگزاري مختلف بررسی کرديم تا صحتوسقم اين
احتمال و نیز سیاستهاي خبري در اين سه خبرگزاري
بیشتر روشن شود .درعینحال الزم است اشاره شود که
اين نوشتار به دنبال قضاوت دربارهي ارزش اخبار
منتشرشده در هیچيک اين سه خبرگزاري نیست و صرفاً
مقايسهي پوشش خبري در مورد حوادث مربوط به سانچی
و استخراج ويژگیهاي آن بر اساس تحلیلهاي کمی و
کیفی است.

 1-2غرق شدن کامل سانچی
روز يکشنبه  21دي  11( 1371ژانويه  )2118ساعت 17
بهوقت چین ( 31 :11صبح بهوقتايران) گروه جستجوي
بندر شانگهاي چین اعالم کرد که کشتی سانچی پس از
يک هفته آتشسوزي بهطور کامل غرق شد ،به گفته
رئیس سازمان دريانوردي شانگهاي در گفتگو با خبرنگار
ايرنا نظر کارشناسان چینی بر درگذشت تمام خدمه براثر
انفجار اولیه بوده است اما ايران خواستار تداوم عملیات تا
يافتن اجساد کارکنان نفتکش است ].[16
رئیس سازمان بندرها و دريانوردي ايران گفت« :کشتی
بهصورت کامل غرقشده است و به نظر نمیرسد به ساير
پیکرهاي مفقودشده دسترسی پیدا کنیم ».ايران ،به
احترام جانباختگان حادثه نفتکش سانچی و خانوادههاي
داغدار آنان ،روز دوشنبه  27دي  1371را در سراسر ايران
عزاي عمومی اعالم کرد ].[15
 2-2آلودگی نفتی

 -3مبانی مفهومی و نظری

روز دوشنبه  27دي گزارش شد يک لکه نفتی بزرگ به
طول حدود ده کیلومتر در نزديکی ساحل شانگهاي چین
ديدهشده است .از چند روز پیش که نفتکش سانچی در
آتش میسوخت اين لکه نفتی تشکیل شد اما اندازه آن

 1-3رسانههای الکترونیک
رسانههاي الکترونیک با اشاعهي آگاهی و سرگرمی جايگاه
مهمی را در جامعه به خود اختصاص دادهاند .مديران
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تصوير بکشد .خبر خنثی خبري است که دربارهي عامالن
و عمل آنها قضاوت نمیکند]. [6

رسانههاي الکترونیک تالش میکنند با توجه به تغییرات
به وجود آمده در فناوري ،قوانین و ذائقهي عمومی ،بین
نیازهاي بازار و تمايل سیريناپذير مردم به محتواي رسانه،
تعادل برقرار کنند.
در رسانههاي الکترونیک مديريت در سطوح مختلفی
جريان دارد و مهارتها ،وظايف و نقشهاي گوناگون را در
برمیگیرد .مديريت نیازمند افرادي خاص و خبره است که
بتوانند با همکاري ديگران اهداف سازمان را تحقق بخشند
].[7

 -4پیشینهی تحقیق
با توجه به حجم زياد تحقیقاتی که پوشش خبري رسانهها
را موردبررسی قرار دادهاند در اينجا به ذکر برخی از
نمونههاي داخلی و خارجی اين پژوهشها میپردازيم:
علی احمدي در پاياننامه کارشناسی ارشد خود به
«مقايسهي نحوهي بازتاب اخبار فعالیتهاي هستهاي ايران
در شش شبکهي الجزيره ،العربیِ ،بیبیسی ،فاکس نیوز،
سیانان و فرانس  »21پرداخته است .نظريههاي
دروازهبانی ،برجستهسازي و چارچوببندي ،مبانی نظري
تحقیق وي را تشکیل میدادند ].[2
تحقیق ديگري در دانشگاه ويندسور کانادا با عنوان
«موشها و کاردينالها :مطبوعات و سیاست کانادا در برابر
خاورمیانه» صورت گرفت .در آن تحقیق ذکرشده بود که
مطبوعات کانادا حتی اگر مطلبی علمی يا ذهنی دربارهي
خاورمیانه منتشر کنند ،به خوانندگان تصويري نسبتاً
منفی از طبیعت ذاتاً خشن خاورمیانه ارائه میشود.[20] .
در تحقیق ديگري فیکو 2و سافین )1771( 3بیطرفی
روزنامهها را در گزارش يک مناقشهي محلی تحلیل کردند.
تمام مطالبی که در رابطه با اين مناقشه در روزنامهها و
هفتهنامههاي محلی چاپشده بودند مورد تحلیل قرار
گرفت .پس از شش ماه از اتمام مناقشه محققان مجدد هم
با خبرنگاران و هم با منابع خبري مصاحبههايی ترتیب
دادند؛ و نتايج تحقیق هر دو گروه با نتايج تحلیلشده
مقايسه گرديد .بسیاري از مطالب و ديدگاههاي آنها
بهصورت يکسان و مشترک در تبیین محتوي و گزارشها
استفادهشده است.
در پاياننامهي مهدي قديري به «مقايسهي تطبیقی
نحوهي انعکاس اخبار جنگ عراق از تلويزيون ايران و
اخبار خبرگزاري ايسنا» پرداختهشده که نتايج آن نشان
میداد اخبار تلويزيون در خدمت انعکاس مصائب و
مشکالت مردم عراق بوده و بیش از دو برابر ايسنا چنین
خبرهايی را منتشر کرده است ].[5
فاطمه ناصري زاده در تحقیق خود «برجستهسازي اخبار
تلويزيون ايران (ساعت  21شبکه اول) و مقايسهي آن با
برخی روزنامههاي تهران (اطالعات ،ايران ،حیات نو،

 2-3برجستهسازی
برجستهسازي مدعی تأثیر رسانهها بر شناخت و نگرش
مردم و تعیین اولويتهاي ذهنی آنان از طريق انتخاب و
برجستهسازي بعضی از موضوعات و رويدادها در قالب خبر
و گزارش خبري است .به اين معنی که رسانهها با برجسته
ساختن بعضی از موضوعات و رويدادها ،بر آگاهی و
اطالعات مردم تأثیر میگذارند .گرچه نمیتوانند تعیین
کنند که مردم چگونه بینديشند ،اما میتوانند تعیین کنند
که درباره چه بینديشند ].[10
شاور و مک کام ( )1752فرضیهاي موسوم به
«برجستهسازي »1را در مورد پوشش خبري رسانهها در
جريان مبارزات انتخابی صورتبندي کردند که بر اساس
آن رسانهها با تأکید روي بعضی مسائل نظیر تکرار يک
خبر ،طول و محل درج آن بهمرورزمان با مردم ارتباط
برقرار میکنند و بهطور تلويحی به آنها میگويند که چه
موضوعاتی مهم هستند ].[1
در اين تحقیق منظور از برجستهسازي تکرار خبر سانحه
سانچی و پرداختن به جزيیات آن در هر خبرگزاري است.
3-3جهتگیری:
در اين تحقیق منظور از جهتگیري به شرح زير است:
4-3جهتگیری مثبت :جهتگیري خبري بهعنوان
مثبت کدگذاري میشود که تداعیکنندهي يک تأثیر
مثبت راجع به موضوع باشد
5-3جهتگیری منفی :خبري که معنی منفی را نسبت
به موضوعی برساند و در کل موجب ايجاد نگرش منفی در
خواننده شود جهتگیري منفی دارد.
6-3جهتگیری خنثی :نوع جهتگیري خبري که يک
رويداد را نه بهصورت مطلوب و نه بهصورت نامطلوب به

2 Fico
3 Soffin

1 Agenda-setting
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رسالت کیهان و همشهري)» را هدف خويش قرار داده.
نتايج آن نشان میداد که مقام معظم رهبري و
رئیسجمهور مهمترين منابع خبرساز در تیتر اول
رسانههاي موردبررسی هستند و مسائل مربوط به قوهي
مجريه بیش از ساير مسائل در تیتر اول برجسته شده
است ].[4
در سال  1771پژوهشی توسط مرکز رسانهاي گانت در
دانشگاه کلمبیا و نیويورک انجام گرفت که به «تحلیل
محتواي سرمقالههاي روزنامههاي مهم امريکا در جنگ
خلیجفارس» میپرداخت .در اين تحقیق سرمقالههاي پنج
روزنامهي مهم امريکا در هفت دورهي زمانی مختلف در
طول بحران (جنگ) موردبررسی قرار گرفت و نتايج آن
نشان داد که در هر پنج روزنامه محتواي سرمقالهها در
تمامی مقاطع همگام با تصمیمهاي سیاسی مهم
رئیسجمهور بوش بوده است ].[9
شهرزاد ثابت سعیدي در سال  ،1385پاياننامهي
کارشناسی ارشد خود را به «تحلیل محتواي اخبار مربوط
به دستگیري ملوانان انگلیسی از سوي ايران در چهار
شبکهي العالم ،سیانان ،بیبیسی و شبکهي يکصدا و
سیما» اختصاص داد .نتیجه اين تحقیق نشان میداد
رسانههاي ايران سعی در به تصوير کشیدن انگلیس
بهعنوان کشوري متجاوز ،استعمارگر و خشونتطلب
داشتهاند و رسانههاي غربی نیز سعی در ساختن تصوير
کشوري خشونتطلب و ناقض قوانین بینالمللی از ايران
داشتهاند ].[3

-6روش تحقیق
در اين تحقیق از روش ترکیبی استفادهشده است که
شامل تحلیل محتواي کمی و کیفی است.
از تحلیل محتوي در ارتباطات جمعی و ساير زمینهها
بهمنظور توصیف محتوي و آزمون فرضیهها استفاده
میشود.
روش تحقیق تحلیل محتوي کمی اينچنین تعريف
میشود« :قرار دادن قاعدهمند محتوي ارتباطات در
طبقات (مقولههاي) خاص بر اساس قواعد و تحلیل روابط
بین مقولهها با استفاده از آزمونهاي آماري»].[1
تحلیل محتوي براي محققانی که مايلاند بهطور
مستقیمتري به فرايندهاي شناخت در سطح فردي و
تأثیرات مرتبط با ويژگی پیام بپردازند ،ابزار مهمی به
شمار میآيند ].[2
تحلیل محتوي معموالً شامل مراحل زير است :استخراج
نمونهاي که معرف کل باشد ،تعلیم کدگذاران براي
استفاده از دستورالعمل کدگذاري و اندازهگیري میزان
پايايی يا توافق میان کدگذاران در به کاربران دستورالعمل
کدگذاري .دادههايی که در تحلیل محتوي کمی
جمعآوري میشود معموالً براي توصیف ويژگیها يا
مشخص کردن روابط بین متغیرها تحلیل میشود ].[1
در بخش کمی اين بررسی متغیرهاي «میزان سطح
پوشش» و «جهتگیري» در هر خبرگزاري مشخص و
پس از کدگذاري در جداول تفکیکی و مقايسهاي درج
گرديد.
روايی (اعتبار) 1سنجهها با معیار «اعتبار موازي» با
استفاده از تحقیقهاي مشابه و از طريق کنترل مجدد دو
نفر از خبرگان امر بهدستآمده است .پايايی 2روش تحقیق
و کدگذاري (میزان توافق نظر کدگذارها) با استفاده از
فرمول کاپاي 3کوهن در نرمافزار  SPSSبهدستآمده
است ،همچنین براي تحلیل دادهها از سنجههاي توصیفی
و براي تحلیل رابطهي بین خبر درجشده و ديد القاشده به
مخاطب از آزمون مجذور کاي ()Chi-square
استفادهشده است.
در بخش کیفی نیز واژگان ،القاها ،پیشفرضها ،انگارهها،
چهارچوبها و کلیشههاي بکار رفته در متن اخبار هر

-5سؤاالت تحقیق:
.1

.2
.3

.1

برجستهسازي بهکاررفته در هر يک از
خبرگزاريها در دورهي موردبررسی چگونه بوده
است؟
جهتگیري هريک از خبرگزاريها نسبت به
حادثهي سانچی چگونه است؟
میزان و گستردگی پوشش خبري سانحه
نفتکش سانچی در هريک از خبرگزاريهاي
مطرحشده در دورهي موردبررسی چقدر است؟
چه نوع واژگانی و تعابیري در مورد حادثهي
سانچی در خبرگزاريهاي داخلی و خارجی در
دورهي موردبررسی بهکاررفته است؟

1 Validity
2 Reliability
3 Kappa
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سؤال سوم :میزان و گستردگی پوشش خبري سانحه
نفتکش سانچی در هريک از خبرگزاريهاي مطرحشده
در دورهي موردبررسی چقدر است؟
در ضمن با توجه به جدول فراوانی باال نشان میدهد که
خبرگزاري ايرنا با گستردگی بسیار بیشتري خبرهاي
سانحه سانچی را پوشش داده است که با توجه به ايرانی
بودن کارکنان و خدمه کشتی اين امر متعارف است.
سؤال دوم :جهتگیري هريک از خبرگزاريها نسبت به
حادثهي سانچی چگونه است؟
جهتگیري خبرهاي درجشده هر خبرگزاري در دوره
موردبررسی نشان میدهد که حدود نیمی از خبرهاي
خبرگزاري ايرنا و بیبیسی ديد مثبت داشته درصورتیکه
خبرگزاري دويچهوله خبر مثبتی درج ننموده است.
(جدول )7

خبرگزاري يادداشت شده و کیفیت حضور و محوريت
آنها در معنا سازي متن موردبررسی قرار گرفت.
براي نمونهگیري نیز با توجه بهشدت و ضعف اخبار در
مقاطع زمانی متفاوت ،يک نمونه  11روزه از روز آغاز تا
پايان جريان سانچی انتخاب شد که طی آن پوشش خبري
در هر سه خبرگزاري نسبتاً فعال بود .لذا شیوهي
نمونهگیري هدفمند و از نوع روزهاي متوالی است.
بدين منظور کلیه اخبار هر سه خبرگزاري در يک مقطع
تقريباً  11روزه از  11تا  27دي  1371بررسیشده است.
واحد تحلیل نیز«خبر» است.
-7بررسی یافتهها
سؤال اول :برجستهسازي بهکاررفته در هر يک از
خبرگزاريها در دورهي موردبررسی چگونه بوده است؟
خبرهاي درجشده در هر خبرگزاري نشان میدهد که
خبرگزاري ايرنا بیشترين تعداد خبر در مورد سانحه کشتی
سانچی را داشته و نشان از برجستهسازي اين سانحه
داشته است( .جدول )1

جدول ( )2رابطه بین خبرگزاری و نوع جهتگیری بکار رفته
طبق پرسشنامه 1

جهتگیری ایر
نا

جدول ( )1توزیع فراوانی اخبار مربوط به سانچی در هر
خبرگزاری

خبرگزاری

فراوانی درصد

ایرنا

131

%85527

دویچهوله

1

%1

دویچهوله بیبیسی جمع

مثبت

18

1

8

51

منفی

23

1

3

25

خنثی

37

7

2

11

جمع

1 131

13

117

جدول ( )3توزیع فراوانی نوع خبر در پرسشنامه 1

بیبیسی

13

%8552

نوع خبر

فراوانی

درصد فراوانی

جمع

117

111

مثبت

51

%71511

منفی

25

%18512

خنثی

11

%31585

نمودار ( )2نمودار رابطهی بین خبرگزاری و نوع جهتگیری
طبق پرسشنامه 1

نمودار ( )1نمودار توزیع فراوانی اخبار مربوطه در هر خبرگزاری
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جدول ( )4رابطه بین خبرگزاری و نوع جهتگیری بکار رفته
طبق پرسشنامه 2

دویچهوله بیبیسی جمع

جهتگیری ایر
نا
مثبت

11

2

1

18

منفی

25

1

7

32

خنثی

13

1

2

17

جمع

1 131

13

117
نمودار( )4نمودار جهتگیری خبری طبق جدول 7

جدول ( )5توزیع فراوانی نوع خبر در پرسشنامه 2

نوع خبر

فراوانی

مثبت

18

%17511

منفی

32

%21518

خنثی

17

%32587

بعد از رسم نمودارهاي فراوانی کل و فراوانی ديدگاه خبري
در هريک از پرسشنامههاي  2،1و  3به سراغ تعیین پايايی
خبري میرويم:
براي تعیین پايايی و قابلاعتماد بودن روش اندازهگیري از
روش کاپايکوهن 1برابر فرمول زير و در نرمافزار SPSS
استفاده کردهايم( :کوهن)1711،

درصد
فراوانی

رابطه( )1مقدار کاپا برای سنجش پایایی

po  pe
1  pe

kappa 

 :Poتوافق مشاهدهشده.
 :Peتوافق مورد انتظار است.
رابطه( )2میزان توافق مورد انتظار

نمودار ( )3نمودار رابطهی بین خبرگزاری و نوع جهتگیری
طبق پرسشنامه 2
جدول( )6توزیع فراوانی نوع خبر در پرسشنامه 3

نوع خبر

فراوانی

درصد فراوانی

مثبت

57

73/%12

منفی

23

17/%11

خنثی

15

31/%71

پرسشنامه به سه نفر از خبرگان جهت نظرسنجی ارجاع
داديم که سپس نتیجه آن را برابر فرمول باال محاسبه
کرديم.
مقدار کاپاي بهدستآمده بین دو پرسشنامه  1و  2برابر با
 15522است که با توجه به اينکه به عدد  1نزديک است
بیانگر توافق نظر بین شرکتکننده  1و  2در نظرسنجی
است.

جدول()7رابطه بین خبرگزاری و نوع جهتگیری در
پرسشنامه3

جهتگیری

ایرنا

دویچهوله بیبیسی

جمع

مثبت

17

2

8

57

منفی

21

1

3

23

خنثی

71

1

2

15

جمع

131

1

13

117
1 Kappa

81

شماره 88

فصلنامه علوم و فناوري دريا
جدول( )8مقدار کاپای بدستآمده بین دو پرسشنامه 1و3

اهمیت تقريبی

نزديکی Tb

خطاي استاندارد

ارزش

15111

175737

15121

15711

مقدار توافق(کاپا)

117

تعداد

مقدار کاپاي بهدستآمده بین دو پرسشنامه  1و  3برابر با  15711است که با توجه به نزديک بودن به عدد يک بیانگر توافق
نظر بین شرکتکننده  1و  3است.
جدول()9مقدار کاپای بدستآمده بین دو پرسشنامه 2و3

اهمیت تقريبی

نزديکیTb

خطاي استاندارد

ارزش

15111

125775

15115

15571

مقدار توافق

117

تعداد

مقدار کاپاي بهدستآمده بین دو پرسشنامه  2و  3برابر
 15571است که با توجه به نزديک بودن به عدد يک
بیانگر توافق نظر بین شرکتکننده  2و  3است
مقدار کاپاي بهدستآمده بین سه پرسشنامه با توجه به
اينکه به عدد  1نزديک است بیانگر توافق نظر بین سه
شرکتکننده در نظرسنجی و تائید روش کدگذاري،
جمعآوري دادهها و اندازهگیري است.
تحقیقات اساسی و مهم در تحلیل محتوي که ضريب
پايايی آنها از  1551کمتر باشد ،برابر تفسیر دستاوردهاي
خود با مشکل روبرو خواهد بود ]. [1
حال میزان همبستگی اين توافق نظر را با استفاده از
آزمون مربع کاي (کاياسکوئر) 1بین هر سه شرکتکننده
و خبرگزاريها هم مورد بررسی قرارداديم.
آزمون مجذور کاي (کاياسکوئر) بر معنیداري رابطه بین
سه متغیر در سطح سنجش اسمی داللت دارد ].[1
فراوانی مورد انتظار=

براي پرسشنامه  1مقدار خیدو محاسبهشده برابر 75753
با درجه آزادي  1و سطح معناداري  15111است که به
معنی عدم رابطه (همبستگی) بین خبرگزاري و نوع ديد
خبري است.
جدول( )11مقادیر حاصل از آزمون پرسشنامه 2

اهمیت نسبی

درجه آزادي

ارزش

15111

1

15715

خیدو پیرسون

15151

1

55377

نسبت برابري

15511

1

15173

وابستگی خطی

117

تعداد

براي پرسشنامه  2هممقدار خیدو محاسبهشده برابر
 15715درجه آزادي  1و سطح معناداري  1511است که
اين هم به معناي عدم رابطه خاص (همبستگی) بین
جهتگیري و نوع خبرگزاري است.

فراوانی مشاهدهشده=
جدول( )12مقادیر حاصل از آزمون پرسشنامه 3

رابطه( )3محاسبه مربع کای

جدول( )11مقادیر حاصل از آزمون پرسشنامه 1

اهمیت نسبی

درجه آزادي

ارزش

15111

1

75753

خیدو پیرسون

15121

1

115717

نسبت برابري

15731

1

15118

وابستگی خطی

117

تعداد

اهمیت نسبی

ارزش

درجه آزادي

15211

1

75175

خیدو پیرسون

15177

1

15177

نسبت برابري

15121

1

15238

وابستگی خطی

117

تعداد

براي پرسشنامه  3هممقدار خیدو محاسبهشده برابر
 75175درجه آزادي  1و سطح معناداري  15211است که
اين هم به معناي عدم رابطه خاص (همبستگی) بین
جهتگیري و نوع خبرگزاري است ].[1

1 Chi-square
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اما اين اخبار در رسانههاي خارجی در تاريخهاي پراکنده و
مابین بقیه اخبار مربوط به حوادث قرارگرفتهاند.
سؤال چهارم :چه نوع واژگانی و تعابیري در مورد حادثهي
سانچی در خبرگزاريهاي داخلی و خارجی در دورهي
موردبررسی بهکاررفته است؟
بر اساس تحلیل کیفی پوشش خبري ايرنا ،دويچهوله و
بیبیسی و با توجه به مطالبی که گفته شد ،مؤلفههاي
گفتمانی بکار رفته از سوي هريک اين خبرگزاريها در
مورد وضعیت سانچی استخراجشده و در جدول زير نشان
داده میشود:

پوشش خبري سانچی با استفاده از نظريهي برجستهسازي
هم قابلتحلیل است .تکرار موضوع و در دسترس بودن آن
از لوازم برجستهسازي است و هرچه يک حادثه بیشتر در
رسانهها تکرار شود در اولويت باالتري در ذهن افراد قرار
خواهد گرفت .بر اساس جدول ( )1فراوانی اخبار سانچی
در ايرنا حدوداً  158برابر دويچهوله و بیبیسی است بدين
ترتیب حادثه سانچی در رسانه داخلی بهمراتب بیشتر از
رسانه خارجی تکرار شده و از تکنیک برجستهسازي
استفادهشده است.
در مورد رسانه داخلی بايد گفت که اهمیت مطلب تا آنجا
پیش رفته است که سايت ايرنا بهطور مرتب تمام مطالب
مربوط به سانچی را بر اساس تاريخ دستهبندي کرده است

جدول( )13مولفههای گفتمای بکار رفته در خبرگزاریها

تعابیر بکار رفته در ایرنا

تعابیر بکار رفته در بیبیسی

تعابیر بکار رفته در دویچهوله

جان باختن همهي سرنشینان تائید بعد از گذشت سه روز و انفجارهاي گازهاي سمی ايجادشده در اثر سوختن
بدنه کشتی بهشدت کشنده است
متعدد ،بعید است کسی زنده باشد
نمیشود.
وزارت خارجه چین :شماري از مفقودين خدمه سانچی در آتش محبوس همه خدمه کريستال در همان ساعات
اولیه تصادف رهايی پیدا کردند و کريستال
حادثه برخورد دو کشتی ايرانی و چینی شدهاند و امید براي نجات ندارند.
منطقه را ترک کرد.
نجات يافتند.
رئیسکل بیمه مرکزي :مسئولیت محموله درگیري براي تعیین مقصر در روزهاي
_____________
نفتکش ايرانی بهاحتمالقوي بر عهده بعد از حادثه ادامه خواهد داشت.
طرف کرهاي است.
سرنشینان نفتکش فرصت استفاده از وسايل الزم براي نجات در مواقع روند پیشروي آتش احتمال غرق شدن
وسايل نجات را داشتهاند/احتمال غرق ضروري بهاندازه کافی موجود نبوده کشتی را بیشتر میکند.
است.
شدن کم است.
سانچی به مرزهاي ژاپن نزديک شده چینیها فعالً با درخواست کمک از بعد از گذشت هفت روز ديگر عملیات مهار
آتش فقط براي کم کردن حجم
است/درخواست براي ادامه عملیات مهار سوي ژاپنیها موافقت نمیکنند.
آسیبهاي زيستمحیطی است.
در شب.

تحقیق حاضر بهمنظور بررسی پوشش خبري
خبرگزاريهاي ايرنا ،دويچهوله و بیبیسی در مورد
سانحهي نفتکش سانچی و با استفاده از روش تحلیل
محتوي صورت گرفته است.
نتايج يافتههاي تحقیق نشان میدهد :در دورهي
موردبررسی در خبرگزاري داخلی ايرنا ابعاد سانحه سانچی
بهطور بسیار دقیقتر و جزئینگر تري دنبال شده است اين
در حالی است که در همین دوره در خبرگزاريهاي
خارجی مجموعاً  17تیتر به سانچی اختصاصيافته که اين

طبق مشاهدات باال ،خبرگزاري ايرنا بیشتر سعی داشته تا
از تیترهايی استفاده کند که حاوي پیامهاي امیدبخش
باشد اما دويچهوله کامالً بیمحابا سعی کرده آنچه رخداده
يا در حال رخ دادن است در تیترهاي خود عنوان کند و
بههیچوجه سعی نکرده تا جو حاکم بر جامعه ايران در آن
مقطع زمانی را در نظر بگیرد.
 -8نتیجهگیری

82

شماره 88

فصلنامه علوم و فناوري دريا

ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ،تهران دانشگاه عالمه
طباطبايی ،دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات.
ناصري زاده ،فاطمه« .)1381( ،برجستهسازي اخبار
[]1
تلويزيون ايران و مقايسهي آن با روزنامههاي تهران».
پاياننامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ،تهران
دانشگاه عالمه طباطبايی ،دانشکده علوم اجتماعی و
ارتباطات.
قديري ،مهدي« .)1381( ،نحوهي انعکاس اخبار
[]7
جنگ عراق از تلويزيون ايران؛ مقايسهي تطبیقی با اخبار
خبرگزاري ايسنا» .پاياننامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
اجتماعی ،تهران دانشگاه عالمه طباطبايی ،دانشکده علوم
اجتماعی و ارتباطات.
ژان ،لوبالن ويکس و جورج ،سیلوي و استفن ،لیسی
[]1
(« .)2111مديريت رسانه» .ترجمهي طاهر روشندل اربطانی،
دفتر پژوهشهاي فرهنگی ،چاپ چهارم1373 :
آلن بی ،البارن« .مديريت رسانههاي الکترونیک».
[]5
ترجمهي طاهر روشندل اربطانی .دفتر پژوهشهاي فرهنگی،
چاپ اول1377 :
فرقانی ،محمدمهدي و نیکخواه ابیانه ،علیرضا.
[]8
(«)1372پوشش خبري رويدادهاي دو کشور بحرين و سوريه
در سايت فارسی شبکه العالم» .پاياننامه دکتري فرهنگ و
ارتباطات ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
عیوضلو ،زهرا(( .)1383( ،بررسی نحوهي انعکاس
[]7
اخبار مربوط به جنگ نیروهاي ائتالف علیه عراق در
روزنامههاي تهران)) ،پاياننامه کارشناسی ارشد علوم
ارتباطات اجتماعی ،تهران دانشگاه عالمه طباطبايی،
دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات.
[ ]11مهدي زاده ،سید محمد .)1387( ،نظريه رسانهها؛
انديشهاي رايج و ديدگاههاي انتقادي .تهران :همشهري.
[ ]11ايرنا« .)1375( ،نفتکش سانچی» .بازيابی از سايت
فارسی ايرنا
[ ]12بیبیسی« .)2118(.نفتکش سانچی» بازيابی از
سايت فارسی بیبیسی
[ ]13دويچهوله« .)2118( ،نفتکش سانچی» بازيابی از
سايت فارسی دويچهوله
[ ]11انتخاب« .)2118( ،نگرانیها بعد از غرق شدن،
بزرگترين آلودگی يک نفتکش از  .»1771بازيابی از سايت
خبرگزاري انتخاب.
[ ]17يورونیوز« .)2118( ،جسد دو دريانورد و جعبه سیاه
نفتکش ايرانی پیدا شد» .بازيابی از سايت فارسی يورونیوز.
تابناک« .)2118( ،اين خبر تکمیل میشود؛
[]11
نفتکش ايرانی کامل غرق شد/امیدها براي نجات  27خدمه

امر موجب میشود که نتوانند بهطور دقیق به تمام مطالب
مربوطه بپردازند.
بر اساس جدول فراوانی اخبار سانچی در ايرنا حدوداً 158
برابر دويچهوله و بیبیسی است بدين ترتیب نتیجه
میگیريم که خبر سانحه نفتکش سانچی در رسانه
داخلی بهمراتب بیشتر از رسانه خارجی تکرار شده است و
از تکنیک برجستهسازي هم استفاده گرديده است.
طبق نتايج تحقیق ،ازنظر ديد خبري ديد در مورد
پیشرفت عملیات امدادي در خبرگزاري داخلی ايرنا بیشتر
از ديد مثبت استفاده گرديده است ،اما در مورد
خبرگزاريهاي خارجی بايد گفت که خبرگزاري دويچهوله
ديدش نسبت به پیشرفت کارها نسبتاً منفی بوده است
ولی بیبیسی ديد نسبتاً خنثی نسبت به عملیات امداد و
نجات داشته است.
بهطورکلی ازلحاظ جهتگیري خبرگزاري داخلی ايرنا
مثبت و جهتگیري خبرگزاري بیبیسی نسبتاً مثبت و
خبرگزاري دويچهوله نسبتاً خنثی ارزيابی میگردد( .گرچه
در برخی تیترها بهصورت ضمنی ديد نسبتاً منفی القاء
مینمايند).
خبرگزاري ايرنا بیشتر از پیامهاي امیدبخش استفاده
نموده ولی خبرگزاريهاي خارجی کامالً بیمحابا سعی
کرده آنچه رخداده منعکس نمايند و بیشتر به ابعاد فنی و
زيستمحیطی سانحه پرداختهاند.
در رسانه داخلی ايرنا با توجه به وضعیت روانی و اجتماعی
جامعه اخبار را بامالحظه و با تأخیر منعکس نموده ولی
رسانههاي خارجی واقعیات موجود را بدون مالحظه و
صرفاً بر مبناي موارد و واقعیت مشاهدهشده منعکس
نمودهاند.
 -9منابع
دانیل رايف ،استفن لیسی و فردريک جی«.تحلیل
[]1
پیامهاي رسانهاي» .ترجمهي مهدخت بروجردي علوي،
انتشارات سروش و مرکز تحقیقات ،چاپ پنجم1371 :
احمدي ،علی(( .)1388( ،بازتاب اخبار فعالیتهاي
[]2
ج.ا.ا در شبکههاي خبري بینالمللی)) .پاياننامه کارشناسی
ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ،تهران :دانشگاه عالمه
طباطبايی ،دانشکدهي علوم اجتماعی و ارتباطات.
ثابت سعیدي ،شهرزاد« .)1385( ،بازتاب بینالمللی
[]3
اخبار دستگیري ملوانان انگلیسی» .پاياننامه کارشناسی
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