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افغانستان پيروي کردهاند ،به طوري که حدود  70درصد از اخبار افغانستان به
«امور نظامي ،جنگ و خشونتهاي سياسي» و «روابط خارجي» اختصاص دارد.
مقايسه «سه دهه» مورد بررسي ( 1358تا  )1388از نظر «محتواي اخبار»
افغانستان نيز نشان ميدهد که بين سه دهه مورد بررسي از نظر «اولويت اخبار»
افغانستان تفاوت معناداري وجود دارد.
بين اخبار مشترک و غيرمشترک افغانستان و ايران از نظر ميزان انتشار
«تيتر در صفحه اول» و همچنين از نظر ميزان استفاده از «عناصر بصري» (عكس،
کادر ،رنگ ،چاپ نگاتيو ،ترام ،کاريكاتور) براي برجستهسازي اخبار افغانستان،
نسبت به ساير اخبار روزنامه تفاوت معناداري وجود ندارد.
اهميت و اولويت اخبار مشترک بين افغانستان و ايران در مقايسه با اخبار
غيرمشترک آنها متفاوت از يكديگر است.
واژههاي كليدي :برجستهسازي ،تحليل محتوا ،خبر ،افغانستان،
مطبوعات

طرر مسأله
انسان معاصر ،براي ايفاي نقش سياسوي و اجتمواعي خوود بوه عنووان شوهروندي
مسئول و پويا بايد به اندازه کافي از رويدادهايي که محيط اطراف او را احاطه کردهانود،
آگاه گردد ،تا بتواند از طريق «تصميمگيري» درست ،قوادر بوه تنظويم برناموههوا و اموور
زندگي خويش باشد.
در گذشته ،دامنه آگاهي و «شناخت»1انسانها در مورد منواطق دور دسوت جهوان،
بيشتر محدود بوه ادراک و تجربوه برخوي افوراد بوود کوه در کسووت سوياح ،بازرگوان،
فروشندگان دوره گرد و غيره دستاوردهاي سفر خود را براي ديگران توصيف ميکردنود.
در دوران معاصر ،بسياري از آگاهيها و تجربيات بشر مبتني بر پيامهاي «وسايل ارتبواط
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جمعي»(1روزنامه ،راديو و تلويزيون) است .اين وسايل ارتبواطي ،بنوا بوه نقوش آگواهي
دهنده خود که در چارچوب وظايف خبري آنها مي گنجد ،براي برآورده کردن نيازهواي
خبري مخاطبان ،بخش مهمي از محتواي پيامهاي خود را بوه انعكواس اخبوار و مطالوب
مربوط به «واقعيتهاي اجتماعي» اختصاص ميدهند.
به باور صاحبنظران ،وسايل ارتباطجمعي ،يک نقوش واسوطهاي يوا «ميوانجي»2را
بين واقعيتهاي عيني اجتماعي و تجربههاي شخصي ايفا ميکننود .بوراي ايون منظوور،
رسانه ها بين ما به عنوان دريافت کننده پيام و آن قسمت از تجربيات بالقوهاي که خوارج
از تصور و تماس مستقيم ما هستند ،و يا بين ما و نهادهاي قانوني ،دولتوي و تشوكيالت
وابسته به آنها ،قرار ميگيرند( .مهرداد )57 :1388 ،در نتيجه ،اطالعوات و تصوورات موا
بيش از آنكه تحت تأثير تجربيوات مسوتقيمموان قورار داشوته باشود ،سواخته و پرداختوه
رسانهها است .رسانهها ،عمدهترين ابزار توليد ،بازتوليد و توزيع دانش و معرفت دربواره
جهان هستند.
ملت ها به ندرت امكان برقراري ارتبواط و تمواس مسوتقيم بوا يكوديگر را دارنود.
بخش عمدهاي از شناخت و تصورات آنها نسبت بوه يكوديگر بويش از آنكوه محصوول
«تجربه مستقيم» باشد ،محصول «خبر» است( .هالستي )106 :1372 ،هرچند ،بيشتر افراد
اخبار را از «تلويزيون» دريافت ميکنند؛ ( )grabber, 2001: 3اما ،به دليل «سرعت بيوان
گويندگان» راديو و تلويزيون ،خبرها آن طور که بايد و شوايد در ذهون مخاطبوان نقوش
نميبندند و جنبه فرّار پيدا ميکننود ،درحوالي کوه روزناموههوا بوه طوور «موداوم» قابول
بهرهبرداري هستند( .معتمدنژاد )185 :1386 ،بنوابراين ،روزناموههوا ،بوه عنووان يكوي از
مهمترين وسايل ارتباطجمعي ،از طريق انتشار اخبار (داخلي و خارجي) و بويژه «اخبوار
خارجي»3که ممكن است ،زيبا ،زشت ،واقعي ،خيوالي ،مجوذوب کننوده يوا حتوي تكوان
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دهنده باشند ،تصوير ذهني و آگاهي ملتها از يكديگر و از محويط اطرافشوان را شوكل
ميدهند.
به لحاظ معرفتشناسي ،دو نگرش عمده درباره نسبت رسانهها و دنياي واقعي
وجود دارد .مالكان و مديران ،رسانههاي خود را همچون «آيينه» تصور ميکنند که
جامعه را باز ميتابانند ،شفافتر و مرئيتر ميکنند تا عناصر دروني آن با کل جامعه
وارد گفتوگو شوند .از اين منظر ،عملكرد رسانهها «بازتاب» 1عيني واقعيتهاي
اجتماعي است؛ حتي آنگاه که رسانهها عمل «گزينش» و «تفسير» آنچه را در جهان رخ
ميدهد را انجام ميدهند (مککوايل.)66 :1987 ،
ديدگاه دوم ،متشكل از ديدگاه جامعهشناسان و گروهي از منتقدان است .يكي از
ايدههاي بنيادين اين گروه آن است که «گزارشگري خبري» انعكاس آيينهوار واقعيتها
نيست( .کوهن و يانگ )1973 ،آنها بجاي بازتاب از مفهوم «بازنمايي» 2که بيانگر
وابستگي رسانهها به نظام نشانهها است ،و استعارههاي ديگر استفاده ميکنند3.بازنمايي
را بايد ساخت زباني و رسانه اي واقعيت دانست .بازنمايي ،نه انعكاس و بازتاب معناي
پديدهها در جهان خارج ،بلكه ،توليد و ساخت معنا براساس چارچوبهاي مفهومي و
گفتماني است (مهديزاده.)9 :1387 ،
از ديدگاه منتقدان ،رسانهها مجراهاي «خنثي» نيستند که به صورت منفعل به
توصيف اخبار و حوادث بپردازند ،بلكه ،فعاالنه و براساس گرايشهاي ايدئولوژيكي
خود و منافع صاحبان قدرت دست به بازسازي مجدد آنها ميزنند (.)krees, 1983: 44
به عنوان مثال« ،والتر ليپمن» ،مطبوعات را مانند «نورافكن» ميداند که ممكن است
هنگام نورافشاني تحت تأثير گروههايي قرار بگيرد که منافع خاصي در يک موضوع
دارند (.)Lipmann, 1992: 229
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 .3در مورد استعارهها و تمثيلهاي بكار رفته در مورد رسانهها بنگريد به مككوايل.65 -66 :1987 ،
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مطالعات و پژوهش هايي که در علوم ارتباطات و ارتباطات سياسي انجام شده
است ،نشان ميدهند که انعكاس اخبار خارجي رسانهها تابعي از «اصول سياست
خارجي» يک کشور است( .محمديمهر )127 :1381 ،به عنوان نمونه« ،ايتان گيلبوآ»

1

( )1388در يک بررسي به شيوه انتقادي« ،ارتباطات جهاني» را به عنوان يک عامل در
فرآيند سياستگذاري در نظر گرفته است و درباره تأثير آن بر تدوين و هدايت
«سياست خارجي» معتقد است که« :ارتباطات جهاني رهبران و مقامات رسمي را تحت
فشار قرار ميدهد؛ و نيز فرصتهايي براي دستيابي به اهدافشان را در اختيار آنان
ميگذارند ».مناسبترين مفهوم براي تحليل اين کاربردها« ،ديپلماسي رسانهاي» است
که «شامل استفاده از رسانه ها توسط رهبران ،به منظور بيان منافع خود در مذاکرات،
اعتماد سازي ،و بسيج حمايت عمومي از توافقات ميشود .ديپلماسي رسانهاي از طريق
فعاليتهاي متعدد رسانهايِ عادي و ويژه ،پيگيري ميشود ،اين فعاليتها ،شامل:
کنفرانسهاي مطبوعاتي ،مصاحبهها ،ديدار سران حكومتها و ميانجيگران در
کشورهاي رقيب و رويدادهاي رسانهاي برانگيزاننده است که براي گشودن عصري
جديد در روابط متقابل سازماندهي ميشوند( ».گيلبوا.)33 :1388 ،
هرچند امروزه استفاده از رسانهها براي نشان دادن مقاصد کشورها شيوهاي
شناخته شده است ،اما ،در حدود نيم قرن پيش« ،جرج گربنر» ( ،)1961از رسانههاي
خبري به عنوان «بازوي فرهنگي نظام صنعتي» ياد کرد .البته اين بازو ميتواند در
خدمت هر نظام ديگري نيز قرار بگيرد .او درباره نقش رسانهها معتقد بود که در
بسياري از مناطق جهان ،رسانههاي خبري از طريق انتخاب ،تأکيد و برجستهسازي
رويدادها ،تالش ميکنند تا واقعيتهاي مهم خود و اولويتهاي جامعه را تعيين کنند و
در نتيجه ،سياستها و خطمشيهاي کشور خود را مشخص سازند ( gerbner, 1961:

.)313-322
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افغانستان و ايران دو کشوري هستند که عالوه بر همسايگي ،در يک حوزه تمدني
مشترک قرار دارند .تحوالت افغانستان بويژه در سه دهه گذشته ( 1358تا ابتداي )1388
بر منافع و امنيت ملي جمهوري اسالمي ايوران از جنبوههواي گونواگون تأثيرگوذار بووده
است( .شفيعي )832 :1383 ،مطبوعات ايران ،چه به عنووان ابوزار ديپلماسوي و چوه بوه
عنوان بازوي فرهنگي ،در تصويرسازي از واقعيتهاي اجتمواعي -سياسوي افغانسوتان و
مناسبات موجود بين اين دو کشور براي مخاطبانشان نقش مهمي داشتهاند .اين درحالي
است که عالوه بر مخاطبان ايراني ،به طور متناوب حودود چنود ميليوون پناهنوده افغوان
همواره در طي سه دهه گذشوته ،از طرفوي موضووع اخبوار و از سووي ديگور مخاطوب
روزنامههاي ايران بودهاند.
بنابراين ،با توجه به اين که محتواي رسانهها از طرفوي بيوانگر چگوونگي بازتواب
برخي ويژگيهاي واقعيت هاي اجتماعي و از سوي ديگر چگوونگي تغييور و تحوول در
نحوه ارائه اخبار به طور مستقيم يا غيرمستقيم ،تحت تأثير دستگاه ديپلماسي قورار دارد؛
سئوال و مسئله اصلي تحقيق اين است کوه روزناموههواي ايرانوي بور انتخواب ،تأکيود و
برجستهسازي چه مطالبي در موورد افغانسوتان توالش کوردهانود؟ واقعيوتهواي مهوم و
اولويتهايي را که روزنامه ها بوراي مخاطبوان ايرانوي و افغواني خوود تعيوين کوردهانود،
کدامند؟ آيا بين روزنامهها و همچنين بين سه دهه مورد بررسوي ،از نظور اولويوتهواي
خبري افغانستان تفاوت معناداري وجود دارد؟ آيوا بوين آن نووع از رويودادهاي خبوري
افغانستان که در مورد ايران و افغانستان مشترک است و رويدادهاي غيرمشترک ،از نظور
تكنيکهاي برجستهسازي اخبار در مطبوعات ،تفاوت وجود دارد؟
هدف اصلي اين پژوهش بررسي و مقايسه نحوه برجستهسازي اخبار افغانستان در
روزنامههاي اطالعات ،کيهان و جمهوري اسالمي است که به صورت منظم و بدون
وقفه تقريبا از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي ايران در عرصه فعاليتهاي مطبوعاتي
حضور داشتهاند.
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ضرورت و اهميت اين گونه پژوهشها ،معموالً در نتايجي نهفته است که حتي
ممكن است ،براي مديران و مالكان رسانهها نيز ناشناخته باشد .در اين حالت ،مديران و
تصميمگيران متعهد ،آگاه و دلسوز ميتوانند از طريق رسانهها نسبت به اصالح و بهبود
يا حتي تقويت وضع موجود اقدام نمايند تا در بلند مدت موجب ارتقاي «ارتباطات
ميان فرهنگي» و حذف موانع موجود در روابط ملتها و کشورها گردند.

مرور تاريخي مناسبات ايران و افغانستان
روابط و مناسباتِ مشترکِ تاريخي ايران و افغانستان دست کم از سالها قبل از
ميالد مسيح و زمان حكومت «کورش» هفتمين پادشاه سلسله هخامنشي آغاز ميشود
(غبار )40 :1359،و در اواخر روزگار «ناصرالدين شاه قاجار» در ايران و زمان پادشاهي
«احمدشاه دُراني» در سال  1747ميالدي در افغانستان پايان مييابد .همان گونه که
«محمد صديق فرهنگ» ،مورخ افغان مينويسد ،به دليل نو بودن اصطالح «افغانستان»،
پژوهندگان در آثار و مدارک علمي مربوط به قرون اولي ،وسطي و حتي قرون جديد به
اين کلمه به عنوان نام يک کشور برنميخورند( .فرهنگ )17-24 :1378 ،ظاهرا ،نام
«افغانستان» براي اولين بار به عنوان نام رسمي اين کشور در معاهدات بينالمللي ،در
سال  1801ميالدي در معاهده بين انگلستان و ايران درباره دولت دراني بكار رفته است.
(محمود)19 :1344 ،
حدود چهل سال از «تاريخ جديد» افغانستان از سال  1880تا  1919به
تحت الحمايگي انگليس گذشته است .به دنبال استقالل افغانستان از انگليس ( 1298هو.
ش) ،ايران به همراه ايتاليا ،فرانسه ،ترکيه و روسيه جزء اولين کشورهايي بوده است که
اين استقالل را به رسميت ميشناسد و به دنبال آن سفارت افغانستان در سال 1299
(هو .ش) در ايران و سال بعد سفارت ايران در افغانستان تاسيس ميشود و نخستين
«معاهده دوستي» بين اين دو کشور نيز در سال  1300منعقد ميگردد (بهرامي:1389 ،
.)52
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بررسي رويدادهاي دو قرن اخير نشان ميدهد که اساس مرزهاي افغانستان به
گونهاي بنيان نهاده شده است که حايلي ميان امپراتوريهاي شرق (روسيه) و غرب
(انگليس و آمريكا) باشد .بنابراين ،حكومتهاي افغانستان براي مدتها نسبت به شرق و
غرب حالت بيطرفي داشتند .اين بيطرفي مورد قبول شرق و غرب نيز قرار گرفته بود.
(عليآبادي )235 -236 :1372 ،زماني که اين بيطرفي از سوي شوروي نقر شد،
درگيريهاي سختي در اين کشور آغاز شد که با وجود گذشت حدود دو دهه از
فروپاشي شوروي ،ملت افغانستان هنوز از تبعات تجاوز روسها به کشورشان خالص
نشدهاند.
«محمدرضا بهرامي»  ،يكي از سفيران پيشين ايران در کابل ،روابط دو جانبه سياسي
ايران و افغانستان را پس از اعالم استقالل افغانستان از انگليس تا سال  1380هجري
شمسي بجز در سه مقطع زماني همواره عادي و آرام ارزيابي مينمايد« :مقطع اول ،در
سال  1341بود که بر سر حقابه هيرمند تنشهايي ميان دو کشور ايجاد شد ،مقطع دوم
به سال  1357و پس از کودتاي کمونيستي و قدرتگيري گروههاي چپ در اين کشور
بازمي گردد که همزماني تقريبي آن با وقوع انقالب اسالمي در ايران و تعارض
ديدگاههاي دو طرف ،باعث شد روابط عادي ميان دو طرف وجود نداشته باشد .در اين
دوران سياست جمهوري اسالمي ايران بر حمايت از جهاد مردم مسلمان افغانستان در
برابر اشغال کشورشان استوار بود .مقطع سوم مربوط به سال  1375و پس از به شهادت
رسيدن ديپلمات ها و خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمي (ايرنا) در شهر مزارشريف
است( ».بهرامي )52 :1389 ،به دنبال اين حادثه« ،ارتش جمهوري اسالمي ايران براي
مدتي مرز را به حالت نظامي درآورد ،اما پس از آن بر اساس تدابيري که اتخاذ شد مرز
مجدداً انتظامي شد (طاهريان.)79 :1389 ،
بهرامي ،معتقد است که در طول تاريخ روابط سياسي افغانستان و ايران ،کالً در دو
دوره روابط اقتصادي اين دو کشور از رشد و شكوفايي مناسبي برخوردار بوده است:
«دوره اول ،پس از کودتاي "داودخان" عليه "ظاهرشاه" بود....در اين دوران حجم
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مبادالت تجاري از رقم  100هزار دالر در سال  1350به رقم  6ميليون دالر در سال
 1355رسيد و دوره دوم پس از حادثه  11سپتامبر و سقوط طالبان و تشكيل حاکميت
جديد [به رياست حامد کرزاي] در افغانستان بود که کماکان ادامه دارد .در اين دوران
روابط دو طرف در حوزههاي گوناگون رشد کرده است و تردد سياسي در سطوح
گوناگون انجام ميشود .در اين دوره حدود بيش از  70يادداشت تفاهم و قرارداد در
بخشهاي گوناگون ميان مقامات دو کشور به امضاء رسيده است و نمايندگيهاي
سياسي و کنسولي ايران در کابل و چهار شهر ديگر افغانستان فعاليت ميکنند و
بخشهاي رسمي فرهنگي ايران در اين کشور تاسيس شده است .حجم مبادالت تجاري
دو طرف که کمتر از  100ميليون دالر در سال  1380بود هم اکنون به حدود 650
ميليون دالر در سال  1388رسيده است( ».طاهريان.)79 :1389 ،
عالوه بر مناسبات بين دولتها ،روابط و مناسبات مردم افغانستان با همتايان
ايراني آنها به صورت مستقيم وجود دارد .اين مناسبات تا پيش از اشغال نظامي
افغانستان توسط نيروهاي اتحاد جماهيري شوروي بيشتر جنبه «اقتصادي» داشت و
مهاجرتهاي پراکنده و فصلي افغانها به ايران براي کار و معيشت اقتصادي صورت
مي گرفت؛ اما ،از زمان اشغال افغانستان توسط نيروهاي شوروي و بويژه با پيروزي
انقالب اسالمي در ايران ،موج مهاجرت دسته جمعي از افغانستان به ايران جنبه
«سياسي» به خود گرفته است (صادقي .)7 :1386 ،به همين دليل در سه دهه اخير،
تصور ملت ايران از افغانها ،نه تنها ،ساخته و پرداخته رسانهها ،بلكه ،مبتني بر ارتباط
مستقيم نيز بوده است.
رويكرد دولت و مردم ايران نسبت به حضور پناهندگان افغان فراز و نشيبهايي
به خود ديده است .جمهوري اسالمي ايران در اوايل دهه  ،1360با سياست ايدئولوژيکِ
درهاي باز ،از ورود افغانها استقبال کرد؛ اما ،پس از پايان جنگ ،و فوت بنيانگذار
جمهوري اسالمي در سال  ،1368عودت پناهندگان افغاني در دستور کار دولتهاي بعد
از جنگ قرار گرفت .بسياري از افغانها که در فاصله سالهاي  1358تا  1368در ايران
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زيستهاند ،از امكانات کمابيش مشابه با ساير شهروندان ايراني بهرهمند بودهاند .اين
سياست ،در دوره بعد از جنگ تدريجاً جاي خود را به سياست درهاي بسته داد که در
آن سخت گيري نسبت به مهاجرين افغاني در اولويت قرار گرفت .حتي دولت جمهوري
اسالمي ايران از سال  1383به منظور بازگشت افغانها به کشورشان ،کاهش سطح
خدمات اداري و اجتماعي ،افزايش زياد هزينههاي آموزشي ،بهداشتي ،اشتغال و
عوارض شهري و محروميت فرزندان خانوادههاي فاقد مدرک ،از تحصيل و غيره را در
نظر گرفت .بدين ترتيب رويكرد دولتهاي بعد از انقالب اسالمي نسبت به حضور
پناهندگان افغان از «سياست درهاي باز» به سوي «سياست درهاي بسته» در نوسان بوده
است .در تمام سالهاي پس از جنگ ،حضور افغانها به عنوان مسبب بروز مشكالت
اقتصادي و معيشتي و آسيبهاي اجتماعي نيز محسوب شده است (صادقي:1386 ،
.)3 -21
اهداف سياست خارجي ايران نسبت به افغانستان بويژه در سه دهه اخير ( 1358تا
 )1388بين بيشترين و کمترينهايي در نوسان بوده است .البته ،براي دستيابي به اهداف،
چرخشهايي نيز در سياست خارجي اين کشور وجود داشته است به طوري که چهار
نگرش فكري مورد توجه دستگاه تصميمگيري خارجي درباره مسائل افغانستان قرار
داشته است :نگرشهاي فكري «ژئوپوليتيک»« ،سياست سرزميني -فرهنگي»،
«ژئواستراتژيک» و «ژئواکونوميک» .اين نگرشهاي فكري نه به صورت خطي و
ديالكتيكي ،بلكه به صورت مٌلون و رنگارنگ بودهاند ،يعني ،زماني يک اصل و گاهي
اوقات اصل ديگر و در بعضي مواقع هر چهار نگرش ،ترکيب سياست خارجي ايران
در قبال مسائل افغانستان را تشكيل ميدادهاند (شفيعي.)835 -836 :1383 ،
به طور کلي ،هرچند افغان ها و ايرانيان به اختيار يا به اجبار در دو واحد سياسي
جداگانه زندگي ميکنند ،اما ،به دليل نياکان مشترک ،ميراثدار فرهنگي يگانه هستند که
از آن به نيكي ياد مي شود .پيوندهاي ديرين فرهنگي ميان دو کشور ،با وجود تحوالت
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ژرفي که در هر دو واحد سياسي و بويژه در سه دهه اخير اتفاق افتاده است ،به خوبي
حفو شده است .عالوه بر مشترکات تاريخي و همسايگي افغانستان با ايران و
تأثيرگذاري تحوالت آنها بر يكديگر ،طبق اصل  11قانون اساسي جمهوري اسالمي که
با استناد به آيهاي از «قرآن کريم» که همه مسلمانان را يک «امت واحده» دانسته است،
« دولت جمهوري اسالمي ايران را موظف نموده است که سياست کلي خود را بر پايه
ائتالف و اتحاد اسالمي قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سياسي ،اقتصادي و
فرهنگي جهان اسالم را تحقق بخشد» .توجه به مسائل و رويدادهاي خبري افغانستان،
همواره يكي از دغدغههاي دستگاهها و سازمانهاي تصميمگيري در مورد سياست
خارجي ايران نسبت به افغانستان بوده است که در عمل از طريق انتشار اخبار در
رسانهها متجلي ميشود.

مباني نظري پژوهش
پژوهشگران علوم سياسي و علوم اجتماعي ،با استفاده از فنون گوناگون تقريباً
تمامي رسانهها را مورد بررسي قرار دادهاند تا مشخص نمايند که رسانهها چگونه بر
نگرشها و تصورات ذهني ما از جهان تأثير ميگذارند« .ويمر» و «دومينيک» معتقدند
که« ،جنگ جهاني اول» به عنوان يک رويداد يا نيروي اجتماعي عمده ،ضرورت فهم
بيشتر ماهيت «تبليغات سياسي» را سبب شد و به رشد مطالعات و پژوهشهاي ارتباطي
نيز کمک کرد (ويمر و دومينيک.)9 :1384 ،
در نتيجه پژوهشهايي که به مرور زمان در مورد تأثير محتواي پيامهاي رسانهاي
بر تصورات ذهني مخاطبان انجام گرفت ،ديدگاههاي پراکندهاي مطرح شد .بخشي از
ديدگاهها به طرح نظريه «برجستهسازي»1يا «اولويتگذاري» رسانهها منتهي گرديد.
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نظريه برجسته سازي
«ماکسول مک کومبز» و «دونالد شاو» در مقالهاي که با عنوان «کارکرد
برجستهسازي وسايل ارتباط جمعي» 1در سال  1972در فصلنامه افكار عمومي انتشار
دادند ،ديدگاهي را با نام برجستهسازي رسانهها مطرح کردند تا پديدهاي را که در
جريان مبارزات انتخاباتي  1968آمريكا شناخته و مورد مطالعه قرارگرفته بود ،را شرح
دهند .آنها براي مطالعه خود اين فرضيه را مطرح کردند که وسايل ارتباطجمعي براي
هر مبارزه سياسي اولويتهايي را تعيين مي کنند و از اين طريق بر اهميت نگرشهاي
مربوط به موضوعات سياسي اثر ميگذارند .آنها پس از انجام مصاحبه با يک نمونه صد
نفري و تحليل همزمان محتواي رسانهها به اين نتيجه رسيدند که بين تأکيد رسانهها
بر موضوعات گوناگون مبارزه سياسي و قضاوت راي دهندگان در مورد برجستگي
و اهميت موضوعات گوناگون رابطه وجود دارد (سورين و تانكارد-328 :1388 ،
.)327
«شاو» و «مک کومبز» در مطالعه ديگري که در مورد انتخابات رياست جمهوري
آمريكا در سال  1972و در «شارلوت» از توابع کاروليناي شمالي در مورد جهت علّي
اولويت عموم و اولويت رسانهها انجام دادند ،بويژه ،در مورد روزنامهها به اين نتيجه
رسيدند که «روزنامهها اولويت عموم را شكل ميدهند( ».سورين و تانكارد:1388 ،
 )332 -333به اعتقاد اين دو پژوهشگر ،روزنامهها با بزرگ و برجستهکردن رويدادهاي
گوناگون ،کوشش در القاي ديدگاههاي خاص خود به مخاطبان دارند .به اين معني که
بزرگ کردن مطالب در رسانههاي خبري باعث ميشود که مخاطبان هم مانند رسانهها
آن مطالب را مهم و برجسته بپندارند .آنها ميگويند ،اگر رسانههاي خبري با اين عمل
نتوانند تغييرات رفتاري قابل قبولي ،در مخاطبان بوجود آورند ،دست کم باعث تغييرات
شناختي قابل مالحظهاي در مخاطبان خواهند شد .البته ،بررسيهاي بعدي نشان داد که
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مخاطبان منفعل نيستند و اهميت و اولويت هر خبر را با توجه به مرتبط بودن رويدادها
با کار و زندگي خويش تعيين مينمايند (بديعي و قندي.)126 :1374 ،
بررسي پيشينه نظريه برجستهسازي نشان ميدهد ،آنچه «شاو» و «مک کومبز» در
مورد تعيين اولويت عموم (همگان) به وسيله رسانهها بيان کردند ،فكر تازهاي نبوده
است« .والتر ليپمن» در کتاب «افكار عمومي» ( )1922بدون استفاده از واژهاي خاص،
اين موضوع را مطرح کرد که مطبوعات ،مهمترين ارتباط بين يک رويداد در جهان
واقعي و تصوراتي که از آن رويداد در ذهن ما وجود دارد را ميسازند (راجرز:1386 ،
 .)445 -448حتي حدود چهل سال بعد از ليپمن ،يک پژوهشگر سياسي به نام «برنارد
کوهن» به نقش و قدرت نويسندگان ،ويراستاران و ناشران مطبوعات در تصويرسازي از
جهان اشاره کرد که جوهره اصلي نظريه برجستهسازي را بدست ميدهد .او معتقد بود
که مطبوعات ممكن است در بيشتر موارد در گفتن اين که مردم «چگونه فكر کنند»،
موفق نباشند ،اما ،در گفتن اين که «درباره چه چيزي بيانديشند» ،از تأثيرگذاري بااليي
برخوردارند (کوهن.)73 :1993 ،
پس از طرح نظريه برجستهسازي ،به تدريج ،زنجيرهاي از پژوهشها انجام شد کوه
مفهوم برجستهسازي را از اولويوتگوذاري صورف ،گسوترش دادنود« .هارولود زوکور»،
( )1978اين نظر را پيش کشيد که «آشنا بودن موضوع» ممكون اسوت عامول مهموي در
وقوووع يووا عوودم وقوووع برجسووتهسووازي در مطبوعووات باشوود« .ونتووا» )1988(1در مووورد
مطبوعات ،تأثير «اندازه عكسهاي همراه با يوک گوزارش» را بور رتبوهبنودي مخاطبوان،
نسبت به موضوعات شناسايي کرد« .دانيليان» و «ريز» ( ،)1989شواهدي پيودا کردنود و
در نتيجه آن تأثير محتواي رسانه هاي نخبه (مثل نيويورک تايمز) را بر «اولويت» سواير
رسانه ها «برجسته سوازي بوين رسوانه اي»2ناميدنود (سوورين و تانكوارد-343 :1388 ،
.)336
1
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فرآيند برجستهسازي
«گالديس انگل لنگ» و «کورت لنگ» ( )1983در مطالعه رابطه ميوان مطبوعوات و
افكار عمومي طي بحران واترگيت در آمريكا ،به ايون نتيجوه رسويدند کوه مفهووم اوليوه
برجستهسازي را بايد توسعه داد ،آنها برجستهسازي را به شش مرحله تقسيم کردند:
 -1مطبوعات بعضي موضوعات و رويدادها را مهم و با اهميت جلوه ميدهند و
آنها را بارز و برجسته ميسازند.
 -2موضوعات و رويدادهاي متفاوت براي جلب توجه موردم ،بوه نووع و ميوزان
پوشش خبري متفاوتي نياز دارند .ماجراي واترگيت در ابتودا موضووعي دور از ذهون و
ناآشنا بود ،بنابراين ،پوشش گستردهاي براي جلب توجه عموم به آن صورت گرفت.
 -3رويدادها و فعاليتهاي مورد توجه بايود داراي «چوارچوب»1باشوند يوا بايود
حوزهاي از معاني را به آنها اختصاص داد توا قابول فهوم شووند .واترگيوت در ابتودا در
چارچوب موضوعي حزبي در مبارزه انتخاباتي درآمود و ايون امور درک آن را در قوالبي
ديگر (يعني به عنوان نشانهاي از فساد سياسي گسترده) مشكل ساخت.
 -4زبان مورد استفاده رسانهها مي تواند بور درک اهميوت موضووع اثور بگوذارد.
اشاره اوليه به شنود واترگيت با عنوان " کاري غيراخالقي" ،که چند ماه طول کشويد ،در
جهت کوچک کردن آن بود .چرخش بعودي بوه واژه "افتضواح" ،اهميوت بيشوتري بوه
موضوع داد.
 -5رسانهها ،فعاليتها يا رويودادهايي کوه موورد توجوه قورار گرفتوهانود ،را بوه
نمادهاي ثانويهاي وصل ميکننود کوه موقعيوت آنهوا از منظور سياسوي بوه خووبي قابول
تشخيص است.
 -6هنگامي که اشخاص معروف و معتبر راجع به موضوعي صحبت ميکنند،
فرآيند برجستهسازي شتاب پيدا ميکند (سورين و تانكارد.)348 -349 :1388 ،
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در فرآيند برجستهسازي« ،دروازهبانان» و «پردازشگران» رسانهاي توجه خود را بور
انتخوواب يووا «گووزينش» بعضووي موضوووعات و رويوودادهاي خبووري متمرکووز موويکننوود
(برجستهسازي) ،سپس رويدادهاي خبوري را متناسوب بوا «چوارچوب» معنوايي خواص
«پردازش» مي نمايند« .چارچوب گذاري»« 1،گزينش نامحسووس جنبوههواي خواص يوک
موضوع ،توسط رسانه است که به منظور با اهميت جلوه دادن اين جنبوههوا و بنوابراين،
تأکيد بر علت خاص پديدهها انجام مي گيرد( .ديرينگ و راجرز )122 :1385 ،در نتيجوه
اين عمل ،رسانههوا بوراي تأثيرگوذاري بور مخاطوب و تغييور در معيارهواي ارزيوابي او
«زمينهسازي»2ميکنند ،زيرا ،زمينهسازي« ،فرآيندي است که طوي آن رسوانههوا از طريوق
توجه به بعضي موضوعات ،و ناديده گورفتن برخوي ديگور ،معيارهواي ارزيوابي از نظور
مخاطبان را تغيير ميدهند( ».سورين و تانكارد.)338 :1388 ،
بنابراين ،در برجستهسازي ،رسانهها از طريق انتخاب برخي موضوعات و قراردادن
آن در يک چارچوب خاص ،زمينه را براي ارزيابي «خوب» يا «بد» يک موضوع و
همچنين «اعتبار» يا «بياعتباري» اشخاص فراهم مينمايند .مخاطبان هم اهميت يک
شخص يا موضوع را برحسب موضوعات مورد تأکيدي که اخيرا از طريق اخبار و
پيامهايي که از رسانهها شنيدهاند ،ارزيابي ميکنند (ويندال و ديگران.)357 :1376 ،

انواع اولويتگذاري
مطالعه برجستهسازي از نظر «راجورز» و «ديرينوگ» مطالعوه «تغييورات» و «ثبوات»
اجتماعي است .آنها ،اولويت گذاري را فهرستي از موضوعات مرتبط به هوم ،در سلسوله
مراتبي از اهميت ،در يک دوره زماني ميدانند .بديهي است که اولويوتهوا ،نتيجوهاي از
تأثير متقابل و پويا هستند .همين که موضوعات گوناگون ،اهميت شوان در طوول زموان،

1

. Framing
. Priming
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افزايش يا کاهش مييابد ،اولويتها تصويري کلي از اين بويثبواتي را فوراهم مويکننود
(راجرز و ديرينگ.)4 :1385 ،
مانهايم ( )1987در مفهومسازي از اولويتها کاري انجام داده اسوت کوه بوه درک
فرآيند برجستهسازي کمک ميکند .او بر سه اولويت تأکيود دارد :اولويوت «رسوانههوا»،
اولويت «همگان» و اولويوت «سياسوت» .هريوک از اولويوتهوا نيوز شوامل بسوياري از
متغيرهاي کليدي است که در مطالعات گوناگون برجستهسازي ،شناخته شدهاند (سورين
و تانكارد.)356 :1388 ،
اولويتهاي سه گانه ،به تأثيرگذاري بر يكديگر گرايش دارند؛ «اولويت رسانهها بر
اولويت همگان ،و اولويت سياسي ،بور هور دو ،توأثير موي گوذارد .اولويوت همگوان در
اولويت سياسي نفوذ مي کند و اولويت سياسي بر اولويت رسانههوا اثور مويگوذارد ،اموا
معقول به نظر مي رسد که رابطه بين اولويت همگان با اولويوت رسوانههوا ،رابطوهاي دو
سويه باشد( ».ويندال و ديگران.)356 :1376 ،
اولويت رسانهها که بيش از ساير اولويتها ،مورد توجه اين پژوهش قرار دارد،
« فرآيندي است که در آن پوشش نسبي مباحث خبري عمومي از طرف دروازهبان
رسانهاي هدايت ميشود و تأثير رويدادهاي خبري مهم مبتني بر عاليق مخاطبان شكل
ميگيرد .اين نوع اولويتگذاري با روش «تحليل محتوا» 1قابل اندازهگيري است»
(راجرز.)452 :1386 ،
محققان برجستهسازي به جاي تمرکز بر ديدگاههاي منفي يا مثبت نسبت به يک
موضوع ،بر «اهميت» يک موضوع تمرکز مينمايند .اين اهميت در اولويت رسانهها به
بينندگان ،خوانندگان و شنوندگان ميگويد که در رابطه با چه موضوعاتي به تفكر
بپردازند .اهميت درجهاي است که برحسب آن موضوعي که در اولويت قرار دارد به
عنوان مسائل نسبتاً مهم تلقي ميشود .اوج اهميت در فرآيند برجستهسازي زماني است

1

. Content Analysis
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که اهميت يک موضوع ،در اولويت رسانه ،به اولويت عموم و اولويت سياست تغيير
ميکند (ديرينگ و راجرز.)17 -18 :1385 ،

برجستهسازي در مطبوعات
برجستهسازي به عنوان يک مفهوم عام در مورد تأثير رسانههاي خبري گوناگون
مورد استفاده قرار ميگيرد ،اما شكل و نحوه آن تحت تأثير تفاوتهاي خبرنويسي و
شيوه انتشار و ارائه اخبار در رسانهها قرار دارد.
در راديو ،اولويتدهي به اخبار براساس ترتيب قرائت خبر و صوت است؛ اما در
تلويزيون عالوه بر ترتيب خواندن خبر ،از عكس ،اساليد ،فيلم ،صدا و رنگ نيز استفاده
ميشود .در مطبوعات برجستهسازي اخبار با استفاده از فنون صفحهبندي صورت
مي گيرد .اندازه تيتر ،استفاده از عكس ،نقش ،طرح ،جايگاه خبر در صفحه ،کادر ترام و
چاپ نگاتيو براي برجستهسازي اخبار مطبوعات مؤثر هستند (قندي.)92 :1374 ،

روش شناسي پژوهش
براي بررسي نحوه برجستهسازي اخبار افغانستان ،از روش «تحليل محتوا» استفاده
شده است ،زيرا «تحليل محتوا ،تكنيک مناسبي براي مطالعه تطبيقي بين پيامهاي
گوناگون در يک مقطع يا زمانهاي متعدد است و پژوهشگران ميتوانند پيامهاي موجود
را در زمانها و مقاطع گوناگون با يكديگر مقايسه و تحليل کنند» (بديعي.)42 :1376 ،
تمام اخبار مربوط به افغانستان که در فاصله زماني  1358تا ابتداي سال  1388در
روزنامههاي اطالعات ،کيهان و جمهوري اسالمي منتشر شده است ،جمعيت آماري اين
پژوهش را تشكيل ميدهند؛ اما ضرورت انجام يک «نمونه» که معرّف جمعيت ياد شده
باشد و همچنين براي غلبه بر محدوديت زمان ،کاهش هزينه و عمليشدن پژوهش،
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«استنباط کل از جزء» که هدف اصلي در هر «نمونهگيري» 1است ،مورد توجه قرار
گرفت (سرايي .)6 :1382 ،پس از انتخاب تصادفي بين سالهاي زوج و فرد ،حجم
نمونه به روش «منظم»( 2يكسال در ميان) از بين سالهاي فرد ( ،1361 ،1359الي
 )1387برگزيده شد و تعداد سالهاي مورد بررسي نيز به پانزده سال کاهش يافت .براي
کسب نتيجه بهتر و تعميم نتايج ،با استفاده از روش «نمونهگيري طبقهبندي» که «دانيل
رايف»3و همكارانش (رايف و همكاران )110 -115 :1385 ،پس از بررسيهاي متعدد
در مورد حجم نمونه پيشنهاد کردهاند« ،دو هفته آماري» (انتخاب تصادفي 2تا شنبه2 ،تا
يكشنبه2 ،تا دوشنبه2 ،تا سهشنبه2 ،تا چهارشنبه و 2تا پنجشنبه) يا دوازده شماره از ميان
تمام روزهاي هفته و ماههاي هر سال به صورت طبقهبندي شده انتخاب شد .بنابراين،
آنچه به صورت کمي مورد پژوهش قرار گرفته 540 ،شماره از هر سه روزنامه است.
در اين پژوهش ،واحد تحليل (واحد بررسي و ثبت اطالعات) شامل اجزاي تيتر،
ليد ،متن خبر و عناصر بصري (عكس ،کادر ،ترام ،رنگ دوم ،چاپ نگاتيو ،کاريكاتور)
مورد استفاده براي انتشار اخبار افغانستان است .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از
جداول دو بُعدي و آزمون کاي اسكوئر صورت گرفته است.
ايوون پووژوهش ،بووراي توصوويف محتووواي آشووكار اخبووار افغانسووتان داراي «اعتبووار
صوري»4است .همچنين ،براي اعتماد به کار کدگذاري و رعايت عينيت در پوژوهش ،در
مورد برخي از متغيرهايي که به نظر ميرسيد در کار کدگذاري آنها اختالف نظور وجوود
داشته باشد« ،ضريب قابليت اعتماد» يا «پايايي»5مطابق فرمول «ويليام اسوكات» محاسوبه
شده است 6.متغيرهايي که مقدار ضريب آنها کمتر از  80درصد بوده اسوت ،از پوژوهش
کنار گذاشته شدهاند.
1
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 -6براي بررسي نحوه محاسبه و فرمول ضريب اسكات بنگريد به :بديعي 32 :1380 ،تا .37
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تعريف مفاهيم و متغيرها
اولويت خبري :اولويت خبري هريک از روزنامهها براساس محتواي اخبار
افغانستان و تعداد اخبار مربوط به يک موضوع تعيين شده است .براي بررسي محتواي
اخبار در ابتدا از طبقهبندي موضوعي پانزدهگانه استفاده شده است ،ولي به دليل فراواني
خانههاي خالي ،زيرمقولهها در يكديگر ادغام شدند.
سال انتشار :منظور سال انتشار خبر مورد بررسي است که در فاصله زماني 1358
تا  1387در سه روزنامه مورد بررسي انتشار يافته و به صورت يكي از اين زيرمقولهها
اندازهگيري شده است:
 -1دهه اول شامل سالهاي  ... ،1361 ،1359الي  1367است.
 -2دهه دوم شامل سالهاي  ... ،1371 ،1369الي  1377است.
 -3دهه سوم شامل سالهاي  ...1381 ،1379الي  1387است.
نوع رويداد :اين مقوله ،هريک از اخبار مربوط به افغانستان را از نظر ارتباط آن با
جمهوري اسالمي ايران به دو صورت اندازهگيري مينمايد.
 -1مشترک :آن دسته از اخبار افغانستان که موضوع آن در ارتباط با ايران است.
 -2غيرمشترک :آن دسته از اخبار افغانستان که موضوع آن در ارتباط با ايران نيست.
تيتر در صفحه اول :صفحه اول بيشتر روزنامههاي ايران به سبک ويتريني و با
تيترهاي درشت آرايش ميشود .به همين دليل ،انتشار تيتر در صفحه اول عامل مؤثري
در توجه خوانندگان به روزنامه است (بديعي و قندي .)120 :1374 ،به همين دليل هر
يک از اخبار مربوط به افغانستان از نظر «داشتن» يا «نداشتن» تيتر در «صفحه اول»
روزنامه (به صورت دارد  /ندارد) اندازهگيري شده است.
عناصر بصري :هريک از اخبار مربوط به افغانستان از نظر «داشتن» يا «نداشتن»
دست کم يک يا چند عنصر بصري (صرفا عكس ،نقشه ،طرح ،رنگ دوم ،کادر ،ترام،
چاپ نگاتيو و کاريكاتور) که معموالً براي برجستهسازي اخبار مورد استفاده قرار
ميگيرند ،به صورت «دارد» يا «ندارد» اندازهگيري شدهاند.
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سؤالها و يافتههاي پژوهش
 -1آيا بين روزنامه هاي اطالعات ،کيهوان و جمهووري اسوالمي از نظور «اولويوت»
خبري افغانستان تفاوت معناداري وجود دارد؟
جدول  -1مقايسه سه روزنامه از نظر محتواي اخبار افغانستان
روزنامه

جمع و درصد

اطالعات

کيهان

جمهوري

74

58

82

214

% 47

% 43

% 50/5

% 47

31

29

36

96

% 20

% 21/5

%22

% 21

 -3امووور سياسووي ،حكومووت

17

8

10

35

محلي

%11

%6

%6

%8

8

13

8

29

%5

% 10

%5

%6

 -5حقووووق بشووور و اموووور

13

10

12

35

پناهندگان

%8

% 7/5

% 7/5

%8

3

5

2

10

%2

%4

%1

%2

11

13

13

37

%7

% 10

%8

%8

157

136

163

456

% 100

% 100

% 100

% 100

محتواي خبر
 -1امووور نظووامي ،جنووگ و
خشونتهاي سياسي
 -2روابط خارجي ،سياسي

 -4امور قضايي و جرم

 -6عمران و بازسازي
 -7ساير
جمع ستوني
cell<5= % 14/3
=df

Sig. =0/599
X2 =10/194

فراواني

12
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مقدار کاي اسكوئر جدول شماره يک برابر بوا  10/194و بوا درجوه آزادي  12در
سطح خطاي  5درصد ،نشان دهنده عدم وجود رابطه بين دو متغير است .به ايون معنوي
که بين روزنامه اطالعات ،کيهان و جمهوري اسالمي از نظر محتوواي اخبوار مربووط بوه
افغانستان تفاوت معناداري وجود ندارد.
بنابراين ،از آنجايي که «اولويت خبري» رسانه ها براساس تعداد خبرهاي مربوط به
يک موضوع تعيين ميشود ،بوين روزناموههواي موورد بررسوي از نظور اولويوت خبوري
افغانستان تفاوت معناداري وجود ندارد .يعني ،هر سه روزناموه در انتخواب موضووعات
خبري مربوط به افغانستان از معيارهاي يكساني پيروي کردهاند.
نتايج جمع ستوني جدول يک نشان ميدهد که از مجموع  456خبر مورد بررسي،
به ترتيب روزنامههاي جمهوري اسالمي  163خبر يا  36درصد ،اطالعات  157خبور يوا
 34درصد و کيهان  136خبر يا  30درصد از کل اخبار مربووط بوه افغانسوتان را منتشور
کردهاند.
نكته نخسوت در موورد نتوايج سوطرهاي کنواري جودول حكايوت از آن دارد کوه
روزنامووههوواي مووورد بررسووي در انتشووار اخبووار افغانسووتان بووه «امووور نظووامي ،جنووگ و
خشونتهاي سياسي» ( 47درصد) موجوود در ايون کشوور ،بويش از سواير موضووعات
اهميت دادهاند .به طوري که عمدهترين تصويري که روزنامههواي موورد بررسوي بوراي
مخاطبانشان (ايراني و افغاني) از واقعيتهواي اجتمواعي -سياسوي افغانسوتان مونعكس
کردهاند ،به تحوالت نظامي ،جنگ و درگيريهايي سياسي اختصاص دارد.
همچنين ،پوشش رويدادهاي خبري مربووط بوه «روابوط خوارجي ،سياسوي» (21
درصد) افغانستان نيز به عنوان دومين موضوعي است که انتشار آن بوراي روزناموههواي
مورد بررسي اهميت داشته است .در واقع ،اين نتايج بيانگر آن اسوت کوه روزناموههواي
مورد بررسي به عنوان ابزار ديپلماسي ،رسانهاي براي فاش نمودن مذاکرات مستقيم بوين
مقامات عالي رتبه کشورها بودهاند .البته ،موضوع روابط خارجي را مويتووان بوه عنووان
مكمل اخبار مربوط به امور نظامي ،جنگ و خشونتهاي سياسي در افغانستان نيز تلقوي
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کرد .زيرا ديدارهايي که بين مقامات رسمي کشوورها صوورت مويگيورد معمووالً بوراي
گشودن راه حلي براي منازعات و يا حتي برقراري صلحي طوالني مودت بوراي فوراهم
نمودن شرايطي مطلوب براي بستن قرارداد ،يا ترکيبي از هر دو است.
سرانجام اين که ،با وجوود تأکيود هواي فراوانوي کوه بور مشوترکات و مناسوبات
تاريخي ،فرهنگ ي ،زباني و ديني بين ايران و افغانستان مي شوود ،روزناموه هواي موورد
بررسي پوشش خبري رويدادهاي مبتني بر هويت هاي مشوترک و فرهنگوي را ناديوده
گرفته اند .به طوري که انعكاس رويدادهاي خبري مربوط به موضوعاتي چوون «اموور
مذهبي»« ،فرهنگ ،هنر و سورگرمي»« ،اموور اقتصوادي»« ،اموور آموزشوي»« ،انورژي و
محيط زيست»« ،امور ورزشي» و «پزشكي و بهداشت» چنان ناچيز بوده اند که پوس از
ادغام همه آنها در زيرمقوله «ساير» ،ميزان آن به  8درصد رسيده است .به بياني ديگور،
معيارها و چارچوبهايي که روزنامه هاي مورد بررسي براي انتخاب و پردازش اخبوار
افغانستان در نظر گرفته اند ،به گونه اي است که اين گونه خبرها در رديف موضوعات
بي اهميت قرار گرفته اند و گزينشگران اخبار هم به آنها اجوازه راهيوابي بوه صوفحات
روزنامه ها را ندادهاند.
 -2آيا بين «سه دهه» موورد بررسوي از نظور «اولويوت» اخبوار افغانسوتان تفواوت
معناداري وجود دارد؟
نتيجه آزمون کاي اسكوئر جدول  2که مقدار آن برابر با  40/032اسوت بوا درجوه
آزادي  12و در سطح خطاي يک درصد ،نشان دهنده وجود رابطه بين دو متغيور اسوت.
به اين معني که بين «محتواي اخبار» افغانستان و «سوال انتشوار» آنهوا تفواوت معنواداري
وجود دارد .بنابراين با توجه به اين که اولويت اخبار از طريق تعداد خبرهايي که درباره
يک موضوع انتشار يافته ،اندازهگيري مي شود ،بين اولويت اخبار افغانستان در «سه دهه»
مورد بررسي تفاوت معناداري وجود دارد.
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جدول  -2مقايسه سه دهه از نظر محتواي اخبار افغانستان
سال انتشار
محتواي اخبار
 -1امور نظامي ،جنگ و
خشونتهاي سياسي
 -2روابط خارجي ،سياسي
 -3امور سياسي ،حكومت محلي
 -4امور قضايي و جرم
 -5حقوق بشر و امور
پناهندگان
 -6عمران و بازسازي
 -7ساير
جمع
cell<5= % 14/3
=df

دهه اول

دهه دوم

دهه سوم

58 -67

68 -77

87-77

83

72

59

214

% 39

% 34

% 28

%100

23

47

26

96

% 24

% 49

% 27

%100

9

13

13

35

% 26

% 37

% 37

%100

6

8

15

29

% 21

% 28

% 52

%100

5

9

21

35

% 14

% 26

% 60

%100

2

4

4

10

% 20

% 40

% 40

%100

3

16

18

37

%8

% 43

% 49

%100

131

169

156

456

% 29

% 37

% 34

%100

Sig. =0/000
X = 40/032

جمع سطري

12

2

نتايج ستون هاي کناري جدول  2در مورد ميزان انتشار اخبار افغانستان در سه دهه
مورد بررسي نشان ميدهد که از مجموع  456خبر مربوط بوه افغانسوتان ،روزناموههواي
مورد بررسي کمترين تا بيشترين اخبار افغانستان را به ترتيب در دهه اول ،دهوه سووم و
دهه دوم منتشر کردهاند .در دهه اول  131خبر يا  29درصد ،در دهه سوم  156خبور يوا
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 34درصد و در دهه دوم  169خبر يا  37درصد از کل اخبار افغانستان ،در سه روزناموه
مورد بررسي به چاپ رسيده است .به بياني ديگر ،اهميت و اولويوت خبوري افغانسوتان
براي روزنامههاي اطالعات ،کيهان و جمهوري اسوالمي در دهوه دوم کوه بيشوتر شوامل
حكومت مجاهدين و طالبان بر افغانستان است ،بيش از دو دهه ديگر بووده اسوت .ايون
دهه مصادف با دهه اول بعد از جنگ در ايران است.
نتايج سطرهاي کناري جدول در مورد مقايسه فراواني و درصود سوطري محتوواي
اخبار افغانستان به تفكيک سه دهه مورد بررسي نشان ميدهد که اخبار مربوط به «اموور
نظامي ،جنگ و خشونت سياسي» ( 214خبر يا  47درصد) با وجود اين که از دهوه اول
تا دهه سوم همواره داراي سير نزولي بوده است ،ولي نسبت به ساير موضوعات خبوري
همچنان از بيشترين ميزان اهميت برخوردار بوده است .به بيان دقيقتر ،از مجمووع 214
خبر مربوط به «امور نظامي ،جنگ و خشونت سياسوي» در افغانسوتان 83 ،خبور يوا 24
درصد به دهه اول 72 ،خبر يا  34درصد به دهه دوم و  59خبر يوا  28درصود بوه دهوه
سوم تعلق دارد .به نظور موي رسود ،پوشوش اخبوار مربووط بوه اموور نظوامي ،جنوگ و
خشونتهاي سياسي افغانستان کوه از ابتوداي انقوالب اسوالمي در چوارچوب سياسوت
آرمان گرايانه ايران با هدف حمايت از نهضت هاي آزاديبخش آغاز شده است ،به عنووان
جزئي از سياستهاي خبري روزنامه هاي مورد بررسوي همچنوان جريوان دارد و بوه راه
خود ادامه ميدهد.
دادههاي جدول  2نشان ميد هد کوه ميوزان اولويوت و اهميوت اخبوار مربووط بوه
«روابط خارجي» افغانستان در طي سه دهه مورد بررسي در ابتدا سير صعودي و سوپس
سير نزولي داشته است ،به طوري که از مجموع  96خبر مربوط به «روابط خارجي»23 ،
خبر يا  24درصد به دهه اول 47 ،خبر يا  49درصد به دهه دوم و  26خبر يا  27درصود
به دهه سوم تعلق دارد.
نكته قابل توجه در مورد جدول  2مربوط به سير صعودي اهميت و اولويت اخبار
مربوط به «امور قضايي و جرم» و «حقوق بشر و اموور پناهنودگان» در سوه دهوه موورد
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بررسي است .از مجموع اخباري که در مورد «اموور قضوايي و جورم» در روزناموههواي
مورد بررسي انتشار يافته است 21 ،درصد بوه دهوه اول 28 ،درصود بوه دهوه دوم و 52
درصد به دهه سوم اختصاص دارد .به عبارت ديگر طبق آنچه که صوفحات روزناموههوا
نشان مي دهند ،ميزان ارتكاب جرايم در ميان افغانها و بوويژه مهواجرين افغواني سواکن
ايران در سه دهه گذشته همواره رو به افزايش بوده است .همچنوين ،از مجمووع اخبوار
مربوط به «حقوق بشر و امور پناهندگان» 14 ،درصود در دهوه اول 26 ،درصود در دهوه
دوم و  60درصد در دهه سوم انعكاس يافته است .در واقع ،اين پژوهش ،تأثير «اولويت
سياسي» بر «اولويت رسانهها» را تاييد مي نمايد .بوه ايون معنوي کوه اهميوت و اولويوت
روزنامههاي مورد بررسي در مورد بازگشت افغانها به کشورشان ،تحت توأثير اولويوت
سياست قرار گرفته است.
 -3آيا بين «اولويت» و «نوع رويداد» خبري افغانستان تفاوت معناداري وجود دارد؟
آزمون کاي اسكوئر محاسبه شده جدول سه به ميزان  178/107و درجوه آزادي ،6
در سطح خطاي يک درصد ،رابطه معناداري را بين «محتواي خبر» و «نوع رويداد»هواي
خبري افغانستان نشان مي دهد .به اين معنيکه ،بين محتوواي اخبوار و نووع رويودادهاي
خبري مشترک و غيرمشترک ،از نظر اولويت خبري تفاوت معناداري وجود دارد.
جدول  -3مقايسه محتواي اخبار با نوع رويدادهاي افغانستان در روزنامههاي مورد بررسي
نوع رويداد
محتواي اخبار
 -1اموووووور نظوووووامي ،جنوووووگ و
خشونتهاي سياسي
 -2روابط خارجي ،سياسي

مشترک

غيرمشترک

جمع

5

209

206

%2

% 98

% 100

42

54

96

% 44

% 56

% 100
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 -3امور سياسي ،حكومت محلي
 -4امور قضايي و جرم
 -5حقوق بشر و امور پناهندگان
 -6عمران و بازسازي
 -7ساير
جمع
cell<5 = % 7/1

2

33

35

%6

% 94

% 100

23

6

29

% 79

% 21

% 100

23

12

35

% 66

% 34

% 100

5

5

10

% 50

% 50

% 100

22

15

37

% 59/5

% 40/5

% 100

122

334

456

% 27

% 73

% 100

Sig. =0/000
X = 178/107

df= 6

2

نتايج ستونهاي کناري جدول  3نشان مويدهود کوه از مجمووع  456خبور موورد
بررسي ،تنها  122خبر يا  27درصد شامل اخبار مشترک بين ايران و افغانستان هسوتند و
 334خبر يا  73درصد نيز جزء اخبار غيرمشترک هسوتند .بوه بيوان ديگور ،حودود يوک
چهارم ( 27درصد) از اخبار منتشر شده در مورد افغانستان ،شامل اخبار مشترک بين اين
دو کشور همسايه است.
دادههاي جدول  3نشان ميدهد که اولويتهاي روزنامههواي اطالعوات ،کيهوان و
جمهوري اسالمي در مورد پوشش رويدادهاي خبري مشترک و غيرمشوترک متفواوت از
يكديگر هستند .روزنامههاي ياد شده در مورد رويدادهاي مشترک بين ايران و افغانستان
به ترتيب بر موضوع «روابط خارجي» ( 34درصد)« ،امور قضايي و جرم» ( 19درصد) و
موضوع «حقوق بشر و امور پناهندگان» ( 19درصود) اهميوت بيشوتري دادهانود و سواير
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موضوعات که بر هويتهاي تاريخي و مشترکات فرهنگي اين دو کشور داللوت دارنود،
مورد غفلت واقع شدهاند.
همين روزنامهها ،در مورد پوشش خبري رويدادهاي غيرمشترک به «اموور نظوامي،
جنگ و خشونتهاي سياسي» ( 63درصد) در افغانستان بيشترين اولويوت و اهميوت را
دادهاند و موضوعات مربوط به «روابط خارجي» ( 16درصد) و «امور سياسوي حكوموت
محلي» ( 10درصد) افغانستان در درجات بعدي قرار گرفتهاند.
يكي از نكات قابل توجه در مورد مقايسه رويدادهواي مشوترک و غيرمشوترک بوه
ميزان پوشش خبري «امور قضايي و جرم» اختصاص دارد .اين بررسي نشان ميدهد کوه
 79درصد از مجموع اخبار مربوط بوه «اموور قضوايي و جورم» بوه رويودادهاي خبوري
مشترک و  21درصد به رويدادهاي غيرمشترک اختصاص دارد .به بيوان ديگور ،بازتواب
اخبار مربوط به «امور قضايي و جرم» به عنوان رويداد خبري مشترک که عمدتا به اموور
قضايي و جرايم مهاجرين افغاني ساکن در ايوران اختصواص دارد ،حودود چهوار برابور
بيشتر از رويدادهاي خبري غيرمشترک است .به بياني ديگر اين اقدام روزنامههاي موورد
بررسي را مي توان به عنوان تصويرسازي منفي در مورد مهاجرين افغاني ساکن در ايوران
تلقي کرد.
 -4آيا بين «نوع رويداد» و ميزان استفاده از «عناصر بصري» بوراي برجسوتهسوازي
اخبار افغانستان تفاوت معناداري وجود دارد؟
آزمون کاي اسكوئر محاسبه شده جدول چهار به ميزان  1/588و درجوه آزادي ،1
در سطح خطاي  5درصد ،نشان دهنده عدم وجود رابطه بوين دو متغيور اسوت .بوه ايون
معني که بين نوع رويداد و ميزان استفاده از عناصر بصري (عكس ،طورح ،نقشوه ،کوادر،
رنگ دوم ،ترام ،نگواتيو و کاريكواتور) بوراي برجسوتهسوازي اخبوار افغانسوتان تفواوت
معناداري وجود ندارد.
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جدول  -4مقايسه نوع رويداد و ميزان استفاده از عناصر بصري براي برجستهسازي اخبار
افغانستان
نوع رويداد
عناصر بصري

 -1دارد

 -2ندارد

جمع
cell<5 = % 0/000
=df

مشترک

غيرمشترک

جمع

37

115

152

% 24

% 76

% 100

% 30

% 34

% 33

85

219

304

% 28

% 72

% 100

% 70

% 66

% 67

122

334

456

% 27

% 73

% 100

% 100

% 100

% 100

Sig. =0/411
X2 = 0/677

1

بووا توجووه بووه معنووادار نبووودن آزمووون ،مقايسووه نتووايج داخوول جوودول (فراوانووي و
درصدهاي) امكان پذير نيست و تنها ميتوان به بيان جمعهاي کناري آن اکتفوا کورد .از
مجموع  465خبر مربوط به افغانستان ،در مورد  152خبر يا  33درصد از عناصر بصوري
براي برجسته سازي اخبار افغانستان در صفحات روزنامهها اسوتفاده شوده اسوت و 304
خبر يا  67درصد از کل اخبار افغانستان نيز فاقد عناصر بصري بوده است.
به طور کلي ،شايد مشترک بودن يا نبودن يک رويداد خبوري عامول مهموي بوراي
انتخاب و انتشار آن خبر در روزناموه باشود ،اموا نتيجوه ايون پوژوهش در موورد اخبوار
افغانستان نشان مي دهد که مشترک بودن يوا نبوودن يوک رويوداد خبوري بوين ايوران و
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افغانستان عامل مهمي براي استفاده از عناصر بصوري بوراي برجسوتهسوازي اخبوار ايون
کشور در مطبوعات مورد بررسي نيست.
 -5آيا بين «نوع رويداد» خبري افغانستان و ميوزان انتشوار «تيتور در صوفحه اول»
روزنامههاي مورد بررسي تفاوت معناداري وجود دارد؟
آزمون کاي اسكوئر محاسبه شده جدول  5به ميوزان  1/147و درجوه آزادي  ،1در
سطح خطاي  5درصد ،نشان دهنده عدم وجود رابطه بين دو متغيور اسوت .يعنوي ،بوين
«نوع رويداد» و ميزان انتشوار «تيتور در صوفحه اول» روزناموههواي اطالعوات ،کيهوان و
جمهوري اسالمي در مورد اخبار افغانستان تفاوت معناداري وجود ندارد.
جدول  -5تعداد و درصد فراواني نوع رويدادهاي خبري افغانستان به تفکيك انتشار تيتر در
صفحه اول روزنامه
نوع رويداد
مشترک

غيرمشترک

جمع

تيتر در صفحه يک
 -1دارد

 -2ندارد

جمع

20

72

92

% 22

% 78

% 100

% 16

% 22

% 20

102

262

364

% 28

% 72

% 100

% 84

% 78

% 80

122

334

456

% 27

% 73

% 100

% 100

% 100

% 100
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cell<5 = % 0/000
=df

Sig. =0/224
X2 = 1/147

1

با توجه به معنادار نبودن آزمون کاي اسكوئر جدول  ،5تنهوا مويتووانيم بوه نتوايج
سطرها و ستونهاي کناري جدول اکتفا نماييم .از مجموع  456خبري که در روزنامههاي
اطالعا ت ،کيهان و جمهوري اسالمي در مورد افغانستان انتشار يافته اسوت 92 ،خبور يوا
 20درصد از کل اخبار مورد بررسي داراي تيتر در صفحه اول و  364خبر نيز فاقد تيتور
در صفحه اول روزنامههاي مورد بررسي است.
الزم به يوادآوري اسوت کوه بوا توجوه بوه ايون کوه سوبک انتشوار «صوفحه اول»
روزنامه هاي اطالعات ،کيهان و جمهوري اسالمي به سبک «ويتريني» است و خوانندگان
روزنامهها هم پس از ديدن تيتر براي خريد روزنامه ترغيب ميشوند ،تنهوا حودود يوک
چهارم از اخبار افغانستان از طريق «صفحه اول» يا ويترين روزناموههوا قابول ديود بووده
است.
بنابراين ،با در نظر گرفتن نتايج بدست آمده از مقايسه رويدادهاي خبري مشوترک
و غيرمشترک ،مي توانيم به اين نتيجه برسيم که شايد مشوترک بوودن يوک رويوداد بوين
افغانستان و ايران عامل مهمي براي انتشار در روزنامه هاي اطالعات ،کيهان و جمهووري
اسالمي بوده باشد ،اما مشترک بودن يک رويداد خبوري بوين ايوران و افغانسوتان عامول
مهمي براي راهيابي تيتر آن خبر به «صفحه اول» روزنامههاي مورد بررسي نبوده است.

جمعبندي و نتيجهگيري
مطالعات برجستهسازي بر اهميت يوک موضووع متمرکوز اسوت .ايون اهميوت در
اولويت رسانهها به مخاطبان بيان مينمايد که به چه موضوعاتي بينديشوند .اوج اهميوت
در فرآيند برجسته سازي زماني است که اهميت يوک موضووع ،در اولويوت رسوانه ،بوه
اولويت عموم و اولويت سياست تغيير کند.
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نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که بين روزنامههاي اطالعات ،کيهان و جمهووري
اسالمي از نظر اهميتي که به موضوع اخبار افغانستان دادهاند ،تفواوت معنواداري وجوود
ندارد .در واقع هر سه روزناموه از معيارهواي يكسواني بوراي انتخواب اخبوار افغانسوتان
پيروي کردهاند .به طوري که حدود  70درصد از اخبار منتشر شده در مورد افغانستان به
«امور نظامي ،جنوگ و خشوونتهواي سياسوي» ( 47درصود) و «روابوط خوارجي» (21
درصد) در اين کشور اختصاص دارد .برخالف اخبار مربوط به «روابط خارجي» کوه در
قبل از انقالب اسالمي اولويت داشته است ،بازتاب اخبار مربوط به «امور نظامي ،جنوگ
و خشونتهاي سياسي» در افغانستان تحت تأثير پيروزي انقالب اسالمي در ايران قورار
دارد .زيرا ،با توجه به جهان بيني و ايدئولوژي حاکم بر جمهوري اسوالمي ايوران کوه از
طريق اصل  11قانون اساسي خط مشي ايون کشوور را در برابور ملوتهوا و کشوورهاي
اسالمي تعيين کرده است؛ حمايت از مردم و جهاد اسالمي افغانستان در برابور نيروهواي
اشغالگر شوروي در دستور کار دولت ،نهادهاي دولتي و رسانههاي وابسته به آنهوا قورار
گرفته است .از آنجايي که وسايل ارتباط جمعي مهمترين ابزارها و اهورمهواي تبليغواتي
(ديپلماسي) در عرصه روابط بين الملل هستند ،به دليل وابستگي روزنامههاي اطالعوات،
کيهان و جمهوري اسالمي به نهادهاي دولتي ،پوشوش خبوري «اموور نظوامي ،جنوگ و
خشونتهاي سياسي» در افغانستان اهميت و اولويت پيدا کرده است و طبق نتوايج ايون
پژوهش تا کنون نيز همچنان جريان دارد و به راه خود اداموه مويدهود .بنوابراين ،طبوق
نظريه برجستهسازي رسانه ها ،دولت و نهادهاي دولتي جمهوري اسالمي ايران بوه طوور
مستقيم و غيرمستقيم سلسله مراتب مربوط به اهميت و اولويت روزنامههاي ياد شوده را
درباره اخبار افغانستان تعيين کردهاند .تكرار مداوم روزنامهها بر يک موضووع مشوابه يوا
جنبه هاي خاصي از آن موضوع ،بر اولويت مخاطبان ايراني و افغواني روزناموههواي يواد
شده تأثير نهاده است.
مقايسه «سه دهه» مورد بررسي از نظر «محتواي اخبار» افغانستان نيز نشان ميدهود
که بين سه دهه مورد بررسي از نظر اولويت اخبار افغانسوتان تفواوت معنواداري وجوود
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دارد که بيشتر بين دهه دوم و سوم قابل مالحظه است .البته ،ميزان اهميت اخبار مربووط
به «امور نظامي ،جنگ و خشونتهاي سياسي» در افغانستان از دهوه اول توا دهوه سووم
سير نزولي دارد ،ولي ،هيچگاه ميزان اهميت و اولويوت ايون موضووع نسوبت بوه سواير
موضوعات کمتر نشده است .گرچه اولويت و اهميت بيش از حود روزناموههواي موورد
بررسي در مورد اخبار مربوط به امور نظامي ،جنگ و خشونتهواي سياسوي ،از طريوق
سياست آرمان گرايانه قابل توجيه اسوت اموا بويتووجهي نسوبت بوه اخبوار مربووط بوه
هويت هاي فرهنگي و تاريخي مشترک آنها توجيه ناپذير است .عالوه براين ،با توجه بوه
حضور چند ميليوني اتباع افغانستان در ايران که بازگشت آنها بوه کشورشوان در دسوتور
کار دولتهاي بعد از جنگ قرار گرفته است ،روزنامههاي مورد بررسي نبايد از پوشوش
خبري موضوعاتي چون امور آموزشي ،بهداشتي ،امور عمراني و توسعه ،امور اقتصوادي،
تجاري و کشاورزي و غيره غفلت کنند .بازتاب اين گونوه اخبوار مويتوانود زمينوهسواز
تصوير ذهني مثبت افغانها براي بازگشت به کشورشان باشد.
همچنين مقايسه «نوع رويدادهاي خبري» از نظر «محتواي اخبار» افغانستان تفاوت
معناداري را بين آنها نشان ميدهد .روزنامههاي موورد بررسوي در انتخواب رويودادهاي
غيرمشترک به ترتيب بر «امور نظامي ،جنگ و خشونتهاي سياسي» «روابط خارجي» و
«امور سياسي حكومت محلي افغانستان» توجه داشتهاند .هموين روزناموههوا در انتخواب
محتواي اخبار مشترک بين افغانستان و ايران بور موضووعات «روابوط خوارجي»« ،اموور
قضايي و جرم» و «حقوق بشر و امور پناهندگان» اهميت دادهاند .بوه طووري کوه ميوزان
اهميت اين دو موضوع در دو دهه اخير سير صعودي پيدا کرده است .ايون موضووعات
که تحت تأثير «اولويت سياست» به «اولويت رسانهها» تبديل شده است ،چنانچه اهميت
و پوشش خبري اين گونه موضوعات براي روزنامهها از جنبه منفوي آن مطورح باشود و
سپس به موضوعي مهم براي «اولويت عموم» يا افكار عمومي تبديل شود ،مويتوانود در
روابط دو ملت و کشور پيامودهاي اجتمواعي و سياسوي نواگواري را بور جواي گوذارد.
درحالي که روزنامهها ميتوانند بجاي تأکيد صرف بر موضوعاتي چون «اموور قضوايي و

برجستهسازي اخبار افغانستان در مطبوعات ايران 217 / ...

جرم» (که معموالً از جنبه منفي به جرايم مهواجرين توجوه دارنود) ،بوا پوشوش خبوري
متناسب با نيازها و فعاليتهايي که افغانهوا را بوراي بازگشوت بوه کشورشوان تشوويق
مينمايد ،روند بازگشت آنها را تسهيل کنند و ميوزان جورايم موجوود در جامعوه را نيوز
کاهش دهند .به نظر ميرسد که روزنامههاي مورد بررسوي قالوبهوا و چوارچوبهواي
محدودي براي گزينش و انتشار اخبار افغانستان ساخته و پرداختوهانود .بوه طووري کوه
بسياري از موضوعات خبري مشترک بين ايران و افغانستان که در طبقهبندي پانزدهگانوه
رايج در پژوهش هاي ارتباطي قرار دارند ،براي انتشوار در روزناموههواي موورد بررسوي
مناسب تشخيص داده نميشوند.
بررسي «نوع رويدادهاي خبري» افغانستان از نظر ميزان استفاده از «عناصر بصري»
تفاوت معناداري را بين اين دو نوع از رويدادهاي خبري نشان نميدهد .به بيواني ديگور
روزنامههاي مورد بررسي به طور نسبتا يكسان از عناصور بصوري چوون عكوس ،رنوگ،
کادر ،ترام ،چواپ نگواتيو و کاريكواتور بوراي ايجواد فضواي مطلووب بوراي مطالعوه و
برجستهسازي شكل و محتواي اخبار مشترک و غيرمشترک افغانسوتان و ايوران اسوتفاده
کردهاند .بنابراين گرچه عناصر بصري در خدمت صفحهبندي روزنامهها قرار مويگيرنود
تا روتيتر ،تيتر ،سوتيتر ،ميان تيتر ،خالصه تيتر ،متن و ساير اجزاي يک خبر را نسبت بوه
اخبار کناري آنها متمايز و برجسته نشان بدهند ،اما طبق اين پژوهش عناصر بصري يواد
شده نقشي در ايجاد تمايز بين اخبار مشترک و غير مشترک افغانستان و ايران نداشتهاند.
شايد بخشي ناشي از عدم تفاوت در استفاده از عناصر بصري ،مربوط به چواپ سوياه و
سفيد اين روزنامهها باشد .با وجود اين که حدود يک و نيم دهه از پيدايش چاپ تموام
رنگي مطبوعات در ايران ميگذرد ،روزنامههاي اطالعات ،کيهوان و جمهووري اسوالمي
تمايل چنداني براي تبديل شدن به روزنامه تمام رنگي ندارند .درحالي که پس از جنوگ
جهاني دوم و به دنبال توسعه بيش از حد راديو و تلويزيون و انتشار سريع و آني اخبوار
که عرصه فعاليتهاي خبري را بر روزنامهها تنگ کرد ،روزنامهها بوراي بقواي خوود در
برابر رقيبان جديد ،مصورکردن هرچه بيشتر نشريات و کمک گرفتن از رنوگ را اختيوار
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کردند .زيرا در صفحه آرايي مطبوعات استفاده از عناصور بصوري چوون عكوس ،رنوگ،
کادر ،ترام و چاپ نگاتيو ،کاريكاتور و غيوره عوالوه بور درک بهتور و سوريعتر مطلوب،
موجب رغبت بيشتر خواننده هم ميشود.
و باالخره اين که« ،صفحه اول» ،مهمترين صفحه روزنامه است .انتشوار تيتور يوک
خبر در صفحه اول روزنامه بيانگر اهميت و برجستهسازي آن خبر از نظر روزنامه است.
مقايسه نوع رويدادهاي خبري مشترک و غيرمشترک افغانستان و ايران تفاوت معنواداري
را بين آنها در اين زمينه نشان نميدهد .با ايون وصوف ،مشوترک بوودن يوا نبوودن يوک
رويداد خبري بين ايران و افغانستان عامل مهمي در راهيابي «تيتر» ايون گونوه اخبوار بوه
صفحه اول روزنامههاي اطالعات ،کيهان و جمهووري اسوالمي نبووده اسوت .بنوابراين،
انتشار اخبار افغانستان در مطبوعات ايران خواه تحت تأثير عامول مجواورت (فرهنگوي،
جغرافيايي) و خواه مشترک بودن رويداد خبري بين اين دو کشور قرار داشته باشد ،اموا
طبق اين پژوهش ،اشتراک رويداد خبري بين دو کشور عامل مهم و تعيين کنندهاي براي
راهيابي تيتر خبر به صفحه اول روزنامه نبوده است.
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