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Abstract
Introduction: The purpose of this study is to compare the news
coverage and representation of the concept of women and politics in
the two newspapers Kayhan and Jomhuri Eslami (Islamic Republic),
between 1979 to 2019. For this purpose, the different issues of these
two newspapers were compared on different topics during 40 years.
Methods: This research has been done by qualitative content
analysis method .For this purpose, the various numbers of these two
newspapers have been examined and compared over a period of 40
years. The methodology of this study was categorized, coded, and
counted as duplicates. In this research, SPSS 23 software, has been
used.
Findings: The findings of the study indicate that Kayhan newspaper
has significantly studied the concept of women and politics and its
representation more than the Jomhuri Eslami (Islamic Republic)
newspaper. Other findings also indicate that the number of eventoriented news and topics with 79.7% is far more than those with
21.3% conceptual and subject-matter related to politics and less in
depth. This study also showed that the issue of women and its
conceptual evolution with politics has not been a priority in the news
of the studied newspapers. But at some point, depending on whether
the newspaper had a principled or reformist ideological theme; The
number of repetitions has changed significantly.
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Extended Abstract
Introduction

The issue of women, who make up half of the
population of any society, is one of the vital
and fundamental issues of any society, and
the news coverage of women's issues;
Consequently, it is very important. The press
is very important for laying the groundwork
and changing the society's attitude on many
issues of women, women's rights, women's
political participation and in general news
and coverage of events related to women.
And gender awareness is armed.
One of the most important issues that has
always had a very small role and position in
the Iranian press, especially in the widely
circulated newspapers, has been the lack of
addressing the issues of half of the country's
population, namely "women".
The fact is that in various cultural, political,
social, economic, artistic, sports and
especially managerial dimensions, women
are not equal to men, but because of their
gender and special conditions of society,
their rights are always violated. Be.
Therefore, raising the issue that women
have a very small position in the country's
newspapers is not so unprincipled and far
from the mind. With the studies done, there
is a lack of research in this field, so it is
intended to study the reflection of the
concept of women and politics in a
comparative way, in the two newspapers
Kayhan and Jomhuri Eslami, as two
newspapers. The country should be
addressed, so that the shortcomings in this
area become more apparent.
Our main issue in this article is to answer the
question, how was the news coverage of the
concept of women and politics in the two
widely circulated newspapers of our
society? And in comparison, how much of the
news and information of these two
newspapers has been about articles about
women, or analyzing news about women, or
about women experts? Our hypothesis in
this article is that in general, the news
coverage of Kayhan newspaper in the field of
women and politics was more than Jomhuri
Eslami newspaper, but the results show that
in general, the issue of women is not one of
the news priorities of these two newspapers
and women's issues Mostly on the sidelines.
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To prove this point, he used the method of
qualitative content analysis and reviewed
and compared the titles, headlines, articles,
interpretations and various topics in the
field of women and politics in these two
newspapers during forty years and reflected
it in two newspapers we have measured.

Methods

In this study, entitled "Comparative study of
news coverage of the concept of women and
politics in the press with emphasis on the
newspapers of the Jomhuri Eslami and
Kayhan after the victory of the Islamic
Revolution", the results using the method of
"content analysis" Observation research and
historical research is considered as
documentary and in terms of nature, it is a
quantitative research through which the
qualitative content of the sources is
examined. This research has been done by
qualitative content analysis method. For this
purpose, the various numbers of these two
newspapers have been examined and
compared over a period of 40 years. The
methodology of this study was categorized,
coded, and counted as duplicates. In this
research, SPSS 23 software, has been used.

Findings

The results of the above research on the total
number of articles published on news
coverage of the concept of women and
politics in Kayhan and Jomhuri Eslami
newspapers during the years 1957-97
showed that a total of 5990 articles related
to the concept of women and politics in
Kayhan and The Islamic Republic was
published during this period when 3020
articles were published by Kayhan
newspaper and 2970 articles were
published by Jomhuri Eslami newspaper.
(Table No. 1) Therefore, in the above period,
Kayhan newspaper has published more
articles than Jomhuri Eslami newspaper
about the conceptual evolution of women
and politics, and this issue will confirm the
main hypothesis of this research. It should
also be confirmed that Kayhan newspaper,
due to its longer history, has put more
attention to the priorities of the society and
addressing the issue of women in the
forefront of its work plan. Of course, it is also
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important that the percentage of emphasis
and use of articles about women and politics
by the newspaper of the Jomhuri Eslami has
reached its highest percentage during the
years under review; That is, 52.4% between
the years 76 to 84, when the reform
government was in charge, and at the same
time, the percentage of Kayhan content in
this regard reached its lowest level, 47.6%,
which shows the prevailing conditions in
society and Discourses have been dominant.

Discussion
This study was classified into several groups
in order to investigate "news coverage of the
concept of women and politics in the
newspapers of Jomhuri Eslami and Kayhan
after the victory of the Islamic Revolution".
The results of research in all articles
published from 1957-97, showed that the
highest rate of growth regarding the
conceptual evolution of women and politics
in the newspapers of the Islamic Republic
and Kayhan after the victory of the Islamic
Revolution, related to Kayhan newspaper
and then the newspaper is the Jomhuri
Eslami. Therefore, according to the results
obtained from the above research, it can be
stated that although the results of various
studies have shown that people's attitudes
are formed as a result of socialization and in
the early stages of life, but over time and by
gaining different experiences or by gaining
new knowledge, it is possible to adjust and
change the attitudes of people for them and
those around them, which is consistent with
the results of research by Rezaian et al.
On the other hand, as discussed in the
section on how media influences, the
representation of the production of meaning
is through the creation of conceptual and
discourse frameworks and structures, and
this means that "meaning" in most cases
through the creation of signs,
especially language. Is produced. Of course,
many of the early works on women's
political developments and concepts and the
popular culture of society focused on what
Tuchman called the symbolic annihilation of
women; Which means the symbolic
annihilation of women, in fact, marginalizing
women and their interests; Their social
presence, in other words their presence in

the mass media, is limited or in other words
has a gender bias. Of course, it should always
be noted that based on the theory of
Tuchman et al., The symbolic annihilation of
women has a significant relationship with
the reflection hypothesis that the reflection
hypothesis believes that the media and
press, norms and social values prevail in a
They reflect society that in reality these
values relate not to the real society but to the
symbolic reproduction of society, that is, the
way society wants to see itself. Therefore,
the reflection hypothesis believes that the
media must reflect different values and
social attention in order to attract
messengers. Thus, their attempt to find a
common ground for increasing the number
of messengers means that they have to grasp
the symbolic political annihilation of women
and ignore women in their workplace and
portray them in the context of the home.
They seem insignificant and, by nature,
newspapers and the press also participate in
this vicious cycle and publish less news and
political developments related to women.
Therefore, in this article, the symbolic
annihilation of women was measured with
two components in the newspapers of
Jomhuri Eslami and Kayhan. Finally, this
research is in line with Naderi and Qeshmi
researches in (2015) Shantia, Farangis in
(2013), Pishgahi Fard and Zohdi in (2010),
Safiri and Abadian (2006) and Rostamian
(2004). It is said that Kayhan and Jomhuri
Eslami newspapers, in general, have paid
less attention to women's issues and paid
less attention to women's issues in the years
under review, but in comparison with the
performance of Kayhan newspaper, citing
statistics. And has acted significantly,
differently and better in certain years.

Conclusion
The results of the research show that
according to the news coverage of
women
and
politics
in
these
newspapers; Women are very few in the
social arena and do not have much
influence
on
the
socio-political
developments of their time. This issue
also appears in the period under review
that in the so-called reform period, ie
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between 1997 and 2005, the role of
women in the press is greater, especially
in newspapers that have the same
mindset; but with the rise of the
fundamentalist government, we are
seeing a decline in the role of women in
newspapers across the spectrum.
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مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی بازتاب خبری مفهوم زن و سیاست در روزنامههای کیهان و
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آقاعلی2

 .1دانشیار رشته علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1398/11/23 :

چکیده

تاریخ داوری1400/02/22 :

هدف :هدف از پژوهش حاضر مقایسه بازتاب خبری مفهوم زن و سیاست در دو روزنامه کیهان و جمهوری
اسالمی ،بین سالهای  1357تا  1397است .بدین منظور شمارگان مختلف این دو روزنامه ،در طی 40سال ،در
موضوعات مختلف با هم مورد مقایسه قرارگرفت.
روش :پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتواست .روش اجرای این پژوهش با بهرهگیری از
مقوله بندی ،کدگذاری ،و شمارش تعداد تکرارهایِ موارد مورد بررسی قرار گرفت .سپس با بهرهگیری از نرم
افزار  SPSS 23این پژوهش به انجام رسید.
یافتهها :یافتههای پژوهش حاکی از آن بودکه روزنامه کیهان بهطرز معناداری ،بیشتر از روزنامه جمهوری اسالمی
به بررسی مفهوم زن و سیاست و بازتاب آن پرداخته است .همچنین دیگر یافتهها حاکی از آن بودکه؛ درمجموع
تعداد اخبار و موضوعات رویدادگرا با 79/7درصد ( 1124مورد) به مراتب بیشتر از مباحث موضوعگرا که با
21/3درصد ( 285مورد) به صورت مفهومی و موضوعی به بازتاب زن و سیاست پرداخته بودند و از عمق کمتری
برخوردار بودند ،موجود بود .این پژوهش همچنین نشان داد که موضوع زنان و تحول مفهومی آن با سیاست ،در
اولویت اخبار روزنامههای مورد مطالعه نبوده است .ولی در برخی از برهههای زمانی ،بسته به اینکه روزنامه دارای
تم فکری اصولگرا یا اصالحطلب بوده؛ تعداد موارد تکرار بصورت معناداری تغییر نموده است

تاریخ پذیرش1400/02/22 :
از دستگاه خود برای اسکن و خواندن
مقاله به صورت آنالین استفاده کنید
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واژههای کلیدی:
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مقدمه
موض وع زنان که نیمی از جمعیت هر جامعه را به خود اختص ام می
دهند یکی از موض وعات حیاتی و اس اس ی هر جامعهای اس ت ،و بازتاب
خبری در مورد مس ازل زنان نیز؛ به تبع آن از اهمیت بس یار باالیی
برخوردار است.
مطبوعات برای بس ترس ازی و تغییر نگرش جامعه در مورد مس ازل
عدیده زنان ،حقوق زنان ،مش ارکت س یاس ی زنان و درمجموع اخبار و
انعک ا روی داده ای مرتبط ب ا زن ان بس ی ار ح ازز اهمی ت بوده و زن ان
جامعه را از لزوم حض ور گس ترده در عرص ه س یاس ی مطلع و آنان را به
تفکر سیاسی و آگاهی جنسیتی مسلح مینماید.
ی کی از مس ازل بس ی ار مهمی که همواره نقش و جای گاه آن در
مطبوعات ای ران بخص وم روزنامههای پرت ی راژ بس ی ار کمرنگ
بوده ،ع دم پرداختن ب ه مس از ل ن ی می از جمعی ت کش ور ی عنی
«زنان» بوده است.
واقعیت این اس ت که در ابعاد گوناگون فرهنگی ،س یاس ی ،اجتماعی،
اقتص ادی ،هنری ،ورزش ی و به خص وم مدیریتی ،زنان درکفه برابر با
مردان قرار ندارند ،بلکه به دلیل جنس یت خود و ش رایط خام جامعه،
همواره حقوق آنان زیر پا گذاشته میشود.
بن ابراین طرح این مس ل ه ک ه زن ان ج ایگ اه بس ی ار ان دکی در
روزنامههای کش ور دارند ،دندان یر اص ولی و دور از ذهن نیس ت .با
مط الع ات انج ام ش ده کمبود پژوهشه ایی در این زمین ه احس ا
میش ود ،به همین دلیل قص د برآن اس ت که به بررس ی بازتاب مفهوم
زن و س یاس ت به ص ورت مقایس های ،در دو روزنامه کیهان و جمهوری
اسالمی ،به عنوان دو روزنامه مطرح کشور پرداخته شود ،تا کمبودهای
این حوزه بیشتر نمایان شود .
مس له اص لی ما در این مقاله این اس ت که به این س ووال پاس د داده
شود که بازتاب خبری مفهوم زن و سیاست در دو روزنامه کثیراالنتشار
جامعه ما ،دگونه بوده؟ و در مقام مقایسه ده میزان از اخبار و اطالعات
این دو روزن ام ه ب ه مط البی در مورد زن ان ،ی ا تحلی ل اخب ار در مورد زن ان
و یا با کارشناسی زنان بوده است؟
فرض یه ما در این مقاله این اس ت که در مجموع بازتاب خبری روزنامه
کیهان در حوزه مفهوم زن و س یاس ت از روزنامه جمهوری اس المی بیش تر
بوده ولی نتایج حاص له نش ان میدهد که در مجموع موض وع زنان جز
اولویتهای اخبار این دو روزنامه نبوده و مس ازل زنان بیش تر در حاش یه قرار
گرفته است .برای اثبات این موضوع از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده
نموده و عناوین ،تیترها ،مقاالت ،تفاس یر و موض وعات مختلف در حوزه زن
و س یاس ت را در این دو روزنامه ،در طی دهل س ال مورد بازبینی و مقایس ه
قرار داده و بازتاب آن را در دو روزنامه س نجیده ایم .نتایج حاص ل طی
جداول مختلف در مقاله ارازه شده است .

هدف و نوآوری
هدف اص لی از این تحقیق بررسی بازتاب خبری مفهوم زن و سیاست
در دو روزنامه کثیراالنتش ار کش ور ،کیهان و جمهوری اس المی اس ت.
این موض وع از این جهت حازز اهمیت اس ت که در میان رس انههای
جمعی ،روزنامهها دارای جایگاهی خاص ند .هر روزنامهای که به دس ت
فصلنامه علمی – پژوهشی زن و جامعه1400 .؛ 77-90 :)46( 12

ما میرس د حاص ل یکس ری انتخابهاس ت .رویدادهای س یاس ی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در صفحه اول روزنامه ،این حساسیت را
نم ای انتر میکن د .ت ثیری ک ه تیتر اول روزن ام ه بر خوانن ده میگ ذارد،
انکارناپذیر اس ت .بنابراین انجام دنین پژوهش ی یک ض رورت اس ت که
مش خم نم ای د د ه میزان از اخب ار و روی داده ای مطرح ش ده در
روزنامههای کثیراالنتش ار کش ور ما به موض وع زنان اختص ام دارد و
دگونه در این زمینه اندیش یده میش ود .نوآوری این پژوهش پرداختن
به موض وعی بس یار مهم اس ت که کمتر به آن توجه ش ده ،و بخص وم
بررس ی بازتاب خبری زن در روزنامههای کیهان و جمهوری اس المی
در پژوهشهای پیشین مدنظر نبوده است.

پیشینۀ تحقیق
در پژوهشهای پیش ین ،نادری و قش می در س ال ( )1394در مقالهای
تحت عنوان «بازنمایی زنان در روزنامههای س راس ری (روزنامههای
کیهان ،ایران و شرق)» به این نتیجه رسیدهاند که اخبار و مطالب داپ
ش ده در س ه روزنامه فوق ،نش ان میدهد روزنامه ایران در تعداد مطالب
بیش از دیگر روزنامهها به موض وع زنان پرداخته اس ت و س پس روزنامه
شرق و پس از آن کیهان قرار دارند.
ش نتیا ،فرنگیس در س ال ( )1392در پژوهش ی با عنوان «بازنمایی زن
در رس انه (مطالعه موردی :روزنامه خبر جنوب  »)1391با رویکرد کیفی
و تفس یرگرایی به مقوله بازنمایی زن در رس انه پرداخته اس ت ،به نظر
وی اخبار مرتبط با زنان در ش ش حوزه خبری حاکی از آن اس ت که
زنان در متون رس انهای ا لب در نقشهای منفعالنه و مردان بیش تر در
نقشهای فعال به تصویر کشیده میشوند.
پیش گ اهیفرد و زه دی در س ال ( )1389در تحقیق خود ب ا عنوان
«بررس ی جایگاه و نقش زنان خاورمیانه در مش ارکت س یاس ی» ،به
مش ارکت عامه مردم در امور س یاس ی پرداخته و آن را جز نتایج و
دستاوردهای مراحل پیشرفته دموکراسی دانستهاند.
سفیری و آبادیان ( )1385در مقالهای با عنوان «مدیریت سیاسی زنان:
تحلی ل محتوایی از رویکرد روزن ام هه ا» ب ه بررس ی نگرش ح اکم بر
روزنامهها نسبت به مدیریت سیاسی زنان در دو دوره قبل و بعد از دوم
خرداد  1376پرداختهاند.
رس تمیان ( )1383در پایاننامهای با عنوان «بررس ی نحوه انعکا مس ازل
زنان در دو روزنامه یا نو و کیهان» ،با اس تفاده از روش تحلیل محتوا ،دو
روزنامه کیهان و یا نو را بررس ی نموده و نتیجه گرفته اس ت که این دو
روزنامه در ارازه مس ازل زنان عملکرد مش ابهی داش تهاند و آنطور که انتظار
میرفت به مس ازل و مش کالت زنان توجه دندانی نش ان ندادهاند .در همین
راس تا جای پژوهش ی در مورد بازتاب خبری مفهوم زن و س یاس ت در
س الهای اخیر بس یار خالیس ت و برای پوش ش این خال پژوهش ی ،مقاله
حاضر در صدد بررسی این موضوع برآمد.

ابزار و روش
در خصوم ابزار پژوهش در وهله اول مد نظر ما تمامی ابزارهایی
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است که روزنامهها برای بیان اخبار خود از آنها استفاده میکنند و سپس
به بیان ابزار تحقیق خود خواهیم پرداخت .در همین راستا ،روزنامهها از
پدیدهای تحت عنوان برجستهسازی سود میجویند .برجستهسازی به
این نکته اشاره دارد که دستاندرکاران و صاحبان رسانهها با بزرگکردن
رویدادهای گوناگون سعی در القای دیدگاههای خام خود به مخاطبان
دارند .حال این دیدگاه میتواند در جهت برانگیختن احساسات
خوانندگان نسبت به رویدادهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
باشد.
برجستهسازی حامل پیامهای بسیار مهمی است که برای مخاطبان
ارسال میشود .این عقاید درباره وظیفه و عملکرد برجستهسازی در
رسانههای جمعی به مفهوم تعیینکنندهای مربوط میشود که رابطه
قوی و مثبتی میان ت کید وسایل ارتباط جمعی و برجستگی آن مباحث
در تکتک مخاطبان قازل است .همچنین این مفهوم به افزایش نفوذ
بر مردم در اثر برجسته کردن یک مبحث در رسانههای جمعی و
برجستگی آن مبحث در میان مردم اشاره دارد)2( .
همچنین مخاطبان ،به دنبال محتوایی هستند که بیشترین خشنودی را
برای آنها فراهم کند .درجه این خشنودی بستگی به نیازها و عالیق
فرد دارد .افراد هر قدر بیشتر احسا کنند که محتوای واقعی نیازهای
آنان را برآورده میکند ،احتمال آنکه آن محتوا را انتخاب کنند ،بیشتر
است .الگوی این رویکرد را «بالمر و کاتز »1در سال  1974ارازه کردند.
کاتز اصرار داشت که پژوهشگران ارتباطات ،لزوماً باید کمتر بر آنچه که
رسانههای گروهی با مردم میکنند تمرکز داشته و بیشتر بر استفاده و
نفعی که مردم از رسانههای گروهی میبرند ،تکیه کنند،)18( ،)16( .
( )20( ،)19و ()31
مککوزیل )1984( 2ضمن تشریح این موضوع معتقد بود که در پژوهش
درباره استفاده و خشنودی باید بین انواع شناختی و فرهنگی محتوا و
استفاده از رسانهها تمایز قازل شویم .این امر بر پایة تمایزی صورت
میگیرد که کری )1975( 3بین رویکرد انتقال و رویکرد آیینی 4در ارتباط
قازل می شد .الگوی شناختی حاکی از آن است که محتوای رسانهها
برای کسب خشنودیهایی فراتر از متن به کار میروند .در رویکرد آیینی
استفاده از رسانهها امری آنی 5و فی نفسه هدف است،)27( ،)26( ،)25( .
( )28و ()29
مفهوم خشنودیهای مطلوب و مکتسب ( )13و ( )32روشی برای
ارزیابی مجرا و محتوای ارتباط فراهم میکند .محققان طریقة استفاده
و خشنودی ،بدون تعجب دریافتهاند که بین خشنودیهای مطلوب و
خشنودیهایی که افراد مخاطب کسب میکنند ،همبستگی نسبتاً
نیرومندی وجود دارد )32( .برخی نتایج تحقیقی نسبتاً پیشبینی نشده،
نشان داده است که این رابطه بسیار پیچیده است.
همچنین در استفاده از رسانهها ( )32رویکرد جالبی برای فهمیدن این
نکته بیان شده است که برای کسب خشنودی باید در پی ده محتوایی

( )1976طراحی شده که رفتار و مقاصد یا نگرشهای رفتاری را تابع دو
عامل دشمداشت و ارزشیابی میدانند)9( .
دشمداشت عقیده یا درک ،این نکته است که هر شیوی ویژگی
خاصی دارد و یا اینکه هر رفتاری نتایج معینی را خواهد داشت)22( .
ارزشیابی نیز ارزش منفی یا مثبتی است که به ویژگی یا نتیجه مورد
انتظار وابسته است .بنابر این الگوی استفاده و ت ثیر ،بیشتر الگوهای
استفاده و خشنودی نتایج یا اثرات استفاده از رسانهها را دربرمیگیرند .با این
حال ،دربارة رابطه استفاده و اثر ،پژوهشهای اندکی صورت گرفته است.
این امر ،تا حدی به این دلیل است که الگوی خشنودیها در رقابت با
الگوهای اثرات ،دیده شده و یک گام آنها را جلوتر برده است.
در همین زمینه الگوی مصرف پیامهای وسایل ارتباط جمعی (استفاده
و ت ثیر) است که ویندا هال در سال  1979مدلی را مطرح کرد که در
آن برای واژه  (useبه معنی استفاده ،مصرف و )...مفهومی خام
درنظر گرفته شد .عنوان اصلی این مدل «استفاده و ت ثیر» است .ویندا
هال میگوید« :ممکن است عمل مصرف صرفاً در حوزه مقدار محتوایی
که از یک وسیله ارتباط جمعی به کار گرفته شده است توصیف شود و یا
ممکن است نوع محتوای بکار گرفته شده مد نظر باشد و یا روابط این دو با
مصرف خود وسیله ارتباط جمعی مورد نظر باشد.
طبق این مدل ،مصرف وسایل ارتباط جمعی و پاداش حاصل از این
مصرف اساساً به وسیله نیازهای پایه افراد مشخم میشود .اما نیازها
به عنوان تنها عامل مصرف وسایل ارتباط جمعی فرض نشده است.
بلکه یکی از عوامل مربوط به مصرف محسوب میشود )8( ،)7( .و
()21
ویندا هال توضیح میدهد که عوامل مصرف وسایل ارتباط جمعی عالوه
بر مصرف شامل ویژگیهای فردی ،انتظارات و ادراک خود از وسیله
ارتباطی و درجه دسترسی به وسیله ارتباطی که منتج به تصمیمهای
فرد درباره آنکه آیا محتوای وسیله ارتباطی را مورد استفاده قرار دهد یا
خیر خواهد بود )14( .و ()30
در رابطه با این نوع نگاه ،مفهوم پیامدها تا حدی به برنامهریزی ارتباطات
نیز مربوط میشود .برداشت سنتی محتوا توزیع از ارتباط ،منحصراً به
رساندن مستقیم پیام به مخاطب توجه دارد و هدف آن اثرات این پیام
است .درمقابل ،رویکرد فراگردی ،فراگرد ارتباطی (نه اساساً محتوا) را
وسیلهای برای رسیدن به اهداف معینی قلمداد میکند .اگر استفاده و
اثرات آنرا درنظر داشته باشیم ،هدف پیامدهای ارتباط است و نه
اثراتآن .هورنیک (  )1988خاطرنشان میکندکه برنامه های ارتباطی
ممکن است ارزشهایی ذاتی داشته باشند که فراتر از اهداف خود برنامه
است.
با این وجود مبحث دستهبندیهای اجتماعی در ارتباط جمعی ،بیانگر
این مطلب است که مردمِ دارای خصوصیات اجتماعی همسان ،رفتار
ارتباط جمعی همسانی از خود نشان میدهند .این رفتار ،مشتمل بر توجه

4 Ritual Approach
5 Consummator
6 Fischbein and Ajzen

بود .این رویکرد مبتنی بر نظریه روانشناسی اجتماعی فیشبین و
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رسانهها ،رجحان رسانهای بر رسانه دیگر ،ت ثیرات ارتباط و نظایر آن
است .خصوصیات اجتماعی عمده در این پدیده عبارتست از :تحصیالت،
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مطالعه تطبیقی بازتاب خبری مفهوم زن و سیاست در روزنامههای کیهان و جمهوری اسالمی ()1357 -1397

درآمد ،شغل ،مذهب ،سن ،جنسیت و منطقه جغرافیایی .فرض اصولی
نظریه دستهبندیهای اجتماعی این است که به ر م تشتت و گوناگونی
موجود در جامعه امروزی ،آن دسته از مخاطبان پیام که خصوصیات
مشابهی دارند ،در الگوهای مشترک عرضی مربوط به رسانههای
گروهی سهیم هستند)6( .
یک دنین فرمولبندی ،بیشتر توصیفی است تا تبیینی .اما در این
حقیقت نیز شکی نیست که مردمی که دارای اوصاف مشابهی هستند،
به طرقی تقریب ًا مشابه ،خود را با رسانهها مربوط میکنند .به همین دلیل
ت ثیر دستهبندیهای اجتماعی بر فرآیند ارتباط جمعی ،به صورت یک
موضوع قابل توجه و مهم مورد بررسی قرار میگیرد .در حقیقت ،اواخر دهه
 ،1930بیشتر توجه جامعهشناسان به مطالعه ارتباطات بر تووری دستهبندی-
های اجتماعی متمرکز بوده است .روزنامهها و نشریاتی که به خوانندگان
خام نظر داشتند ،از اهمیت بسزایی برخوردار بودند .این نشریات ،الب ًا به
وسیله یک یا دو ویژگی اجتماعی توصیف میشدند )4( ،)3( ،و ( )38که
میتوانستند اثرگذاری بیشتری نیز داشته باشند.
در این پژوهش که تحت عنوان «مطالعه تطبیقی بازتاب خبری مفهوم
زن و س یاس ت در مطبوعات با ت کید بر روزنامههای جمهوری اس المی
و کیهان پس از پیروزی انقالب اس المی» انجام ش ده ،نتایج با اس تفاده
از روش «تحلیل محتوا» که یک مورد خام در تحقیق مش اهدهاى و
تحقیق تاریخى اس نادى محس وب مىش ود و از نظر ماهیت ،پژوهش ى
کمّى اس ت که از طریق آن محتواى کیفى منابع مورد بررس ى قرار
میگیرد ،ارازه گردیده اس ت .هدف از این پژوهش ش ناس ایی وض عیت
بازتاب خبری مفهوم زن و سیاست در مطبوعات ایران است .و با توجه
به اینکه تجزیه و تحلیل دادهها ،در یک نگاه کلی بر دو قس م اس ت:
تجزی ه و تحلی ل کمّی و تجزی ه و تحلی ل کیفی ،برخی تجزی ه و تحلی ل
کمّی را ب ه تحلی ل توص یفی و تحلی ل کیفی را ب ه تحلی ل تبیینی
طبق هبن دی کردهان د )34( .ک ه در ادام ه بح ث ب ا بهره گیری از ابزارهای
مورد اشاره به یافتههای تحقیق خواهیم پرداخت.

یافتههای پژوهش
پیش از بیان یافتهها ذکر نکتهای در مورد موضوع و نظریه فنای نمادین،
که مورد ت کید این مقاله نیز هست؛ الزامی است .در این نظریه به عدم
توجه به تولید فرهنگی و بازتولید رسانهای زنان و در نتیجه در حاشیه
قرار گرفتن و نادیز محسوب شدن زنان و منافع آنها اشاره میشود .بر
اسا این نظریه ،زنان یا در عرصه اجتماعی اصالً حضور ندارند و یا به
صورت طبقهای نشان داده میشوند که بر پایه جذابیت جنسی و انجام
وظایف خانگی شکل گرفتهاند )35( .فنای نمادین به این معناست که
زنان ،زندگی آنها و منافع آنها بهنحوه شایستهای در رسانههای جمعی
(ازجمله مطبوعات) منعکس نمیشوند .زنان در رسانهها تنها زمانی به
صورت شا ل به نمایش درمیآیند که دارای شغل پایینتر از نظر رتبه-
کاری از مردان باشند و این نشان از برتری شغلی مردان نسبت به زنان
دارد )11( .و ()23
معموالً فرهنگ رسانهای و بخصوم رسانههای ربی زندگی واقعی
زنان را به ما نشان نمیدهد .نتیجه عدم حضور ،محکومیت و نادیز
بهحساب آمدن زنان ،حذف ،تعصب و مخدوش شدن زنان در رسانههای
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جمعی است .بودن مردان بهعنوان شخصیت اصلی و نادیده و نادیز
شمردن زنان در رسانه و برنامههای تلویزیونی خود نشان از فنای نمادین
زنان در رسانههاست .از نظر فمینیستها تصویر فرهنگی زنان در
رسانههای جمعی در جهت حمایت و تداوم تقسیمکار جنسی و تقویت
مفاهیم پذیرفته شده درباره زنانگی و مردانگی بکار میرود .معموالً
مردان بهصورت انسانهای مسلط ،فعال ،مهاجم و مقتدر به تصویر
کشیده میشوند و نقشهای متنوع و مهمی را که موفقیت در آنها الباً
مستلزم مهارت حرفهای ،منطق و قدرت است ،ایفاء میکنند .در مقابل
زنان معموالً تابع ،منفعل و کم اهمیت جلوه داده میشوند و در مشا ل
فرعی و کسلکنندهای که بر پایه جنسیت ،عواطف و عدم پیچیدگیشان
شکل گرفته است ظاهر میشوند)35( .
در این پژوهش بطور یرعمد نظریه فنای نمادین در تحلیلهای بعدی
به کمک ما خواهد آمد ،زیرا تبیین کننده آمار بدست آمده خواهد بود.
بنابراین یافتههای پژوهش حاضر به ما نشان میدهد که:
«مطالعه تطبیقی بازتاب خبری مفهوم زن و س یاس ت در روزنامههای
جمهوری اس المی و کیه ان پس از پیروزی انقالب اس المی» ک ه
مطالب مربوط به انعکا اخبار و رویدادهای زنان و س یاس ت را در
مدت  40س ال ( )57 – 97در روزنامههای کیهان و جمهوری اس المی
با اس تفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد ،دگونه
یر مستقیم تحت ت ثیر موضوع فنای نمادین بوده است .نتایج حاصل
از پژوهش فوق در دن د گروه طبق هبن دی و اراز ه گردی د ک ه در مورد هر
گروه از آنها به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.
ب ا توج ه ب ه اینک ه نت ایج پژوهش کلی هی مط ال ب منتش ر ش ده طی
س اله ای  1357ت ا  1397را مورد تجزی ه و تحلی ل قرار میداد و این
بازهی زمانی در نوع خود طوالنی محس وب میگردد ،جهت س هولت
کار ،ایجاد انس جام بیش تر و ایجاد قابلیت انجام مقایس ه این بازهی
زمانی حدوداً  40ساله به دهار بازهی زمانی حدوداً  10ساله شامل:
 1357تا 1365
.1
 1366تا 1375
.2
 1376تا 1385
.3
 1386تا 1397
.4
طبقهبندی شده و مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید.
هدف اص لی از این تحقیق بررس ی بازتاب خبری مفهوم زن و س یاس ت
در دو روزنامه کثیراالنتش ار کش ور ،کیهان و جمهوری اس المی اس ت.
البته در این مقاله به برخی از فاکتورها اشاره شده است.
در طی پژوهش انجام ش ده ،به ش ناخت نحوه و دگونگی انعکا رویدادها و
موضوعات مربوط به زنان و سیاست در روزنامههای کیهان و جمهوری اسالمی
اشاره خواهد شد .اینکه ده میزان از موضوعات بصورت رویدادی کار شده و ده
میزان به موضوعات عمیق تر زنان پرداخته شده است.
همچنین به ش ناخت میزان و نحوه برجس تهس ازی مطالب مربوط به
زنان ،از منظر نویس ندگان داخلی و خارجی خواهیم پرداخت .در همین
راس تا در ادامه یافتههای پژوهش به ص ورت جداول و نمودارها ارازه
خواهد ش د .در جهت تبیین فرض یهها مطالب و توض یحاتی در این
قسمت ارازه خواهد شد.
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با توجه به سابقه بیشتری که دارد ،توجه بیشتری نیز به اولویتهای جامعه
و پرداختن به موضوع زنان را در سرلوحه برنامه کاری خود قرار داده است.
البته این موضوع نیز حازز اهمیت است که درصد فراوانی ت کید و بهرهگیری
از مطالب در مورد زن و سیاست ،توسط روزنامه جمهوری اسالمی به
بیشترین درصد خود در طی سالهای مورد بررسی رسیده؛ یعنی  52/4درصد
بین سالهای  76تا  84که دولت اصالحات در رأ کار بوده و در همین
زمان درصد مطالب کیهان در همین رابطه به کمترین میزان خود یعنی
 47/6درصد رسیده است ،که خود نشان دهنده شرایط حاکم بر جامعه و
گفتمانهای الب بوده است.

 - 1تعداد مطالب چاپ شددده در مورد بازتاب خبری مفهوم زن
و سددیداسددت در روزندامدههدای کیهدان و جمهوری اسددالمی ی
سالهای 57 - 97

نتایج پژوهش فوق درخصوم مجموع تعداد مطالب داپ شده در مورد
بازتاب خبری مفهوم زن و سیاست در روزنامههای کیهان و جمهوری
اسالمی طی سالهای  57 - 97بیانگر این مطلب بود که جمعاً 5990
مطلب مرتبط با مفهوم زن و سیاست در روزنامههای کیهان و جمهوری
اسالمی در این بازه زمانی منتشر شده که  3020مطلب آن توسط
روزنامه کیهان انتشار یافته و  2970موضوع توسط روزنامه جمهوری
اسالمی منتشر شده است( .جدول شماره  )1لذا در بازه زمانی فوق
روزنامه کیهان مطالب بیشتری را نسبت به روزنامه جمهوری اسالمی
در مورد تحول مفهومی زن و سیاست منتشر نموده است و این موضوع
ت یید کننده فرضیه اصلی این پژوهش خواهد بود.
همچنین این موضوع ت یید کنند این مطلب است که روزنامه کیهان

جدول شماره  : 1فراوانی تعداد مطالب چاپ شده در روزنامههای جمهوری اسالمی و کیهان ی سالهای 57 –97
57 - 65

66 - 75

ردیف

عنوان

1

کیهان

650

2

جمهوری اسالمی

550

45/8

مجموع

1200

20

76 - 85

کل

86 - 96

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

54/2

630

49/7

790

47/6

950

51/1

3020

640

50/3

870

52/4

910

48/9

2970

1270

21/2

1660

27/7

1860

31/1

5990

نمودار شماره  :1فراوانی تعداد مطالب چاپ شده در روزنامه جمهوری اسالمی و کیهان ی سالهای 57 –97
56
54
52
50
کیهان

48

جمهوری اسالیم

46
44
42

40
86 - 96

76 - 85

 -2رویکرد اخباری مطالب منتشدر شدده در مورد تحول مفهومی
زن و سدیاسدت در روزنامههای کیهان و جمهوری اسدالمی ی
سالهای 57 – 97

نت ایج پژوهش نش ان داد ک ه بیش ترین رویکرد در ارتب اط ب ا تحول
مفهومی زن و سیاست در روزنامههای کیهان و جمهوری اسالمی طی
س الهای  79/7 ،57 – 97درص د رویدادگرا بوده (تعداد  1124مطلب) و
سپس رویکرد موضوعگرا با  21/3درصد (تعداد  285مطلب) بیشترین

85

66 - 75

57 - 65

رویکرد را به خود اختصام داده است.
درحقیق ت ،ه ر دو روزنام ه ک امالً رویدادمدارانه با موضوعات مرتبط
با تحول مفهومی زن و س یاس ت برخورد کردهاند ،ولی به طرز معناداری
روزن ام ه جمهوری اس المی ایران در دوران اص الح ات یعنی بین
سالهای  1376تا  1384فعالتر بوده ،و از سال  1384به بعد با سرکار
آم دن دول ت ع دال تمحور اص ولگرا ،روزن ام ه کیه ان فع التر بوده و
خبرهای بیشتری منتشر نموده است( .جدول شماره )2
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جدول شماره  : 2رویکرد اخباری مطالب منتشر شده با محوریت تحول مفهومی زن و سیاست در روزنامه های جمهوری اسالمی و کیهان ی سال های 57 – 97

 1357تا 1365
درصد/فراوانی

ردیف

عنوان

1

رویدادگرا

2

موضوع گرا
مجموع

کیهان

 1366تا 1375

جمهوری

کیهان

اسالمی

جمهوری
اسالمی

 1376تا 1385
کیهان

جمهوری
اسالمی

 1386تا 1396
کیهان

جمهوری

کل

اسالمی

فراوانی

34

31

56

67

145

178

268

345

1124

درصد

71/9

63/3

71/8

73/1

83/3

87/1

91/6

73/7

79/7

فراوانی

12

18

22

29

38

35

60

71

285

درصد

28/1

36/7

28/2

26/9

16/7

16/1

9/4

27/3

21/3

46

49

78

96

183

213

428

416

1409

نمودار  : 1- 2رویکرد رویدادگرای مطالب منتشر شده با محوریت تحول مفهومی زن و سیاست در روزنامههای جمهوری اسالمی و کیهان
ی سالهای 57 – 97
100
90
80
70
60
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کیهان
جمهوری اسالیم

86 - 96

66 - 75

76 - 85

57 - 65

نمودار  :2-2رویکرد موضوعگرای مطالب منتشر شده با محوریت تحول مفهومی زن و سیاست در روزنامه های جمهوری اسالمی و کیهان
ی سالهای 57 – 97
40
35
30
25
کیهان

20

جمهوری اسالیم

15
10
5

0
86 - 96

76 - 85

 -3منابع خبری مطالب منتشدر شدده در مورد تحول مفهومی زن
و سدیاسدت در روزنامه های کیهان و جمهوری اسدالمی ی سدال
های 57 - 97
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66 - 75

57 - 65

در مجموع نت ایج پژوهش حک ایت از آن داش ت که بیش ترین من ابع
خبری منتش ر ش ده در مورد تحول مفهومی زن و س ی اس ت در
روزن ام هه ای کیه ان و جمهوری اس المی طی س اله ای 57 - 97
مربوط ب ه من ابع داخلی میب اش د ک ه در مجموع ،تع داد من ابع داخلی

86

کشیشیان سیرکی و آقا علی

روزنامههای کیهان و جمهوری اس المی  1893منبع میباش د که 50/1
درصد کل منابع را تشکیل میدهد( .جدول شماره )3
همچنین درخص وم منابع خارجی مطالب منتش ر ش ده در مورد تحول
مفهومی زن و س یاس ت در روزنامههای کیهان و جمهوری اس المی،
نت ایج ح اکی از آن بود ک ه در مجموع ،تع داد من ابع خ ارجی روزن ام ههای
کیهان و جمهوری اس المی  495منبع میباش د که  12/9درص د کل
منابع را تشکیل میدهد.
درخص وم منابع منتش ر ش ده توس ط خبرنگاران و نویس ندگان در مورد
تحول مفهومی زن و س ی اس ت در روزن ام هه ای کیه ان و جمهوری

اس المی ،نت ایج بی انکنن ده آن بود ک ه در مجموع ،خبرنگ اران و
نویس ن دگ ان روزن ام هه ای کیه ان و جمهوری اس المی  822منبع را
پوشش دادند که  22/1درصد کل منابع را تشکیل میدهد.
همچنین درخص وم منابع منتش رش ده توس ط کارش ناس ان زن در مورد
تحول مفهومی زن و س ی اس ت در روزن ام هه ای کیه ان و جمهوری
اس المی ،نتایج بیانکننده آن بود که در مجموع ،کارش ناس ان زن
روزنامههای فوق  436منبع را پوش ش دادند که  11/7درص د کل منابع
را تشکیل میدهد.

جدول شماره  : 3منابع خبری منتشر شده با محوریت تحول مفهومی زن و سیاست در روزنامههای جمهوری اسالمی و کیهان ی سال
عنوان

درصد/فراوانی

ردیف
1

داخلی

2

خارجی

3
4

نویسنده و
خبرنگار
کارشنا
زن
مجموع

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

های 57 – 97
66 - 75
57 - 65
جمهوری
جمهوری
کیهان
کیهان
اسالمی
اسالمی
189
154
87
76
48/8
46/5
36/8
34/5
64
47
49
37
16/5
14/1
21/7
16/8
85
99
74
89
21/9
29/9
32/8
40/4
49
31
15
18
12/6
9/3
0/6
0/8
387
331
225
220

مقایس ه آمار جدول فوق نش ان میدهد که روزنامه کیهان و جمهوری
اس المی به منابع خبری ایرانی توجه داش تهاند و کیهان توجه بیش تری
به من ابع خبری خارجی در مقایس ه با روزنامهی جمهوری اس المی
داشته است .درحقیقت ،روزنامهی کیهان هردند به لحاظ کمی از دیگر
روزنامه یعنی جمهوری اس المی که بررس ی ش ده تع داد بیش تری از
مطالب را در حوزهی تحوالت س یاس ی زنان انعکا داده اس ت ،اما
محتوای این تحوالت سیاسی در نهایت بیانگر توج ه ب ه ح واد و
فل ت از ابع اد آموزشی و فرهنگی است که به نوعی به خارج از ابعاد
س یاس ی خود مرتبط میش ود .اما در این میان آنچه که مهم اس ت و به
ش دت جل ب توج ه مینم ای د این اس ت ک ه هر دو روزن ام ه کیه ان و
جمهوری اس المی ،کامالً رویدادمدارانه با موض وعات مرتبط با تحوالت
س یاس ی زنان بعد از انقالب اس المی برخورد کردهاند که نقطه عطفی
برای هر کدام از این دو روزنامه است.
در ش اخم اس تفاده از منابع خبری داخلی برای مطالب منتش ر ش ده با
محوریت زن و س یاس ت در دو روزنامه فوق ،دادهها بیانگر آن هس تند
که هر دو روزنامه به تدریج در طی این س اله ا تم ایلی بیش تری به
اس تفاده از منابع داخلی داش تهاند و از این حیث تفاوتی بین آنها دیده
نمیش ود .در حالیکه با افزایش تمایل به اس تفاده از منابع خبری داخلی،
بطبع ما ش اهد کاهش استفاده از منابع خبری خارجی در هر دو روزنامه
هس تیم ،که این موض وع نش ان دهنده نوع س یاس تها بخص وم در

87

76 - 85
جمهوری
کیهان
اسالمی
289
248
54/6
55/6
79
59
10
10/1
98
114
14/3
17/9
73
58
71/2
66/2
539
479

86 - 97
جمهوری
کیهان
اسالمی
463
387
57/7
55/7
87
73
10/8
10/5
118
145
14/6
20/8
103
89
12/8
12/9
802
694

کل

1893
50/1
495
12/9
822
22/1
436
11/7
3708

دوران اصولگرایی عدالت محور است ،و هر ده به این دوران نزدیکتر
میشویم؛ درخش به داخل بیشتر میشود.
در ش اخم اس تفاده از نویس ندگان و خبرنگاران به عنوان منابع خبری
برای مطالب منتشر شده با محوریت زن و سیاست در دو روزنامه فوق،
هر دند روزنامه کیهان از روزنامه جمهوری اس المیگامی فراتر برداش ته
اما مت سفانه در هر دو روزنامه ما شاهد رشد نزولی هستیم و این مطلب
بیانگر این اس ت که روزنامههای جمهوری اس المی و کیهان با گذش ت
ده ار ده ه از پیروزی انقالب ب ه مرور تم ای ل کمتری ب ه اس تف اده از
نویسندگان و خبرنگاران (بخصوم زنان) نشان می دهند.
دادهها بیانگر آن هس تند که تقریباً در دهه اول پس از پیروزی انقالب
اس المی ،هر دو روزنامه کیهان و جمهوری اس المی در اس تفاده از
ش اخم کارش نا زن یکس ان بوده و عدد نادیزی را نش ان می دهند.
در حالیکه بتدریج روند رو به رش دی در پیش گرفته و در طی س الهای
 76 – 85به ناگهان ما ش اهد آن هس تیم که هر دو روزنامه در اس تفاده
از کارشناسان زن رشد دشمگیری داشتهاند که سهم روزنامه جمهوری
اس المی در این میان بیش تر اس ت و این موض وع میتواند در نتیجه
مطرح ش دن موض وع توس عه س یاس ی و ایجاد فرص تهای برابر برای
زنان در دوران اص الحات باش د؛ اما این تمایل تداوم نداش ته و در طی
دهه بعدی یعنی دوره اصولگرایی کاهش دشمگیری داشته است.
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بحث و نتیجه گیری
این پژوهش به منظور بررس ی «بازتاب خبری مفهوم زن و س یاس ت در
روزن ام هه ای جمهوری اس المی و کیه ان پس از پیروزی انقالب
اسالمی» در دند گروه طبقهبندی گشت.
نتایج پژوهش در کلیه مطالب منتش ر ش ده از س الهای  ،57 - 97نش ان
داد که بیش ترین میزان رش د درخص وم تحول مفهومی زن و س یاس ت
در روزن ام هه ای جمهوری اس المی و کیه ان پس از پیروزی انقالب
اس المی ،مربوط به روزنامهی کیهان و پس از آن روزنامهی جمهوری
اس المی اس ت .لذا با توجه به نتایج به دس ت آمده از پژوهش فوق،
میتوان این مطلب را بیان نمود که اگر ده نتایج پژوهشهای مختلف
ث اب ت نموده ک ه نگرش افراد در اثر ج امع هپ ذیری و در دوران اولی ه
زندگی شکل میگیرد ،ام ا میتوان ب ه م رور زم ان و ب ا ک سب
تجارب مختلف و یا با دس تیابی به ش ناخت جدید ،امکان تعدیل و تغییر
در نگرش افراد را برای ایش ان و اطرافیانش ان ایجاد نمود که با نتایج
پژوهشهای رضازیان و همکاران همخوانی دارد.
از طرفی همانگونه که در بخش نحوه اثرگذاری رس انه مطرح ش د،
بازنمایی تولی د معن ا از طری ق ایجاد د اردوبه ا و ساختارهای
مفهومی و گفتمانی اس ت و این به این معناس ت که «معنا» در بیش تر
موارد از طریق ایجاد نمودن نش انهها ،به ویژه زبان ،تولید م یگردد.
البته اگر ده بس یاری از آثار اولیه درباره تحوالت و مفاهیم س یاس ی
زنان و فرهن گ عامهی اجتم اع بر آنچ ه که تادمن آن را فن ای نم ادین
زن ان نامیده است ،متمرکز بودهاند؛ که منظور از فنای نمادین زنان در
حقیقت در حاشیه ق رار گ رفتن زنان و منافع آنهاست؛ حضور اجتماعی
و به عبارتی حض ور آنان در رس انههای جمعی محدود یا به عبارتی
دارای سوگیری جنسیتی است.
البته باید همواره به این نکته توجه نمود ک ه ب راس ا نظ ریهی
ت ادمن و همکاران ،فنای نمادین زنان با فرض یهی بازتاب ارتباط
معناداری دارد که فرض یهی بازتاب معتقد اس ت رس انهه ا و
مطبوعات ،هنجارها و ارزشه ای اجتماعی حاکم در یک جامعه را
منعکس میکنند که در حقیقت ای ن ارزشه ا ن ه ب ه اجتم اع واقعی
بلکه به بازتولید نمادین اجتماع ،یعنی به نحوی که جامع ه می ل دارد
خ ود را ببین د ،مربوط میشوند.
ISBN:08038715469780803871540080
3871554 9780803871557
4. Blake and Haroldsen, (2001), Women’s
Political Visibility and Media Access: The
Case of Nigeria, Cambridge Scholars
Publishing
ISBN (10): 1-4438-5659-2, ISBN (13):
978-1-4438-5659-1
5. Blumler, J. G. (1979). The role of theory
in uses and gratifications studies.
Communication research, 6(1), 9-36
https://doi.org/10.1177/009365027900
600102
6. Davenport, Lucinda. LaRose, Robert.
Straubhaar, Josheph, (2010), Media Now
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لذا فرض یه بازتاب معتقد اس ت که رس انهها برای جلب پیامگیران باید
ارزشهای مختلف و مورد توجه اجتماعی را منعکس کنند .بنابراین ،تالش
آنها در یافتن ی ک زمینه مش ترک ب رای اف زایش تع داد پیامگیران به این
معناست که باید به فن ای سیاسی نم ادین زن ان دس ت بزنن د و زن ان را
در مح ل کارش ان نادیده بگیرند و با به تصویر کش یدنش ان در داردوب
خانهها ،آنها را نادیز جلوه دهند و به طبع روزنامهها و مطبوعات نیز در این
س یکل معیوب ش رکت دارند و اخبار و تحوالت س یاس ی مربوط به زنان را
کمتر منتش ر مینمایند .لذا در این مقاله ،فنای نمادین زنان با دو مؤلفه در
روزنامههای جمهوری اسالمی و کیهان سنجیده شد.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش
در مطالعه حاضر فرمهای رضایت نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیها
تکمیل شد.

حامی مالی
هزینههای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله ت مین شد.

مشارکت نویسندگان
طراحی و ایده پردازی :گارینه کشیشیان سیرکی ،خدیجه آقاعلی؛
روش شناسی و تحلیل دادهها :گارینه کشیشیان سیرکی ،خدیجه آقاعلی
نظارت و نگارش نهایی :گارینه کشیشیان سیرکی.

تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده
است.
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