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  چكيده
 رسـانه  ابزارهاي و امكانات ترين از مهم يكي يعموم هاي موضوع بندي چهارچوب

. سياسـي اسـت   هـاي  تصـميم  درگـذاري  تأثيرعمومي و  افكار به دادن  شكل براي
. گذارنـد  مي تأثير ها درك مخاطبان از موضوع بربندي  چهارچوبها از طريق  رسانه
 هـاي  بنـدي موضـوع   چهـارچوب هـا از   رسـانه كه توان انتظار داشت  مي ،رو  از اين

هاي رقيـب   چهارچوب خلقها با  رسانه. رقابتي استفاده كنند يابزار منزلة بهعمومي 
. كننـد  سياسي مد نظرشان كمك مي هاي برد اهداف سياسي و اتخاذ تصميم به پيش

عمومي ماننـد   هاي هاي رقيب از موضوع  هاي رسانه  بندي  چهارچوبشناسايي انواع 
 درگـذاري  تأثيرهـا بـراي    چگـونگي تـالش رسـانه    ةدهند ها نشان هدفمندي يارانه

هاي خبري پيرامـون موضـوع    داستان همةبه اين منظور . هاي عمومي است سياست
 ةتـا نحـو   شـدند رقيب تحليـل مضـموني    ةها در دو گروه روزنام هدفمندي يارانه

نتـايج  . شـود عمـومي آشـكار    هاي وعها از موض بندي متضاد اين رسانه چهارچوب
كـه در رقابـت سياسـي     ،هـا  دهـد كـه ايـن دو گـروه از روزنامـه      تحقيق نشان مي

هـاي متضـاد بـراي     بندي چهارچوباز  ،نددارهاي مخالفي  ها و گرايش گيري جهت
  .كنند گذاري بر تصميمات سياسي استفاده ميتأثير
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  مقدمه. 1
يكـي از عوامـل و نيروهـاي مهـم در ايجـاد تغييـرات سياسـي،         منزلـة  به  كه رسانه  هنگامي
 درشـود كـه رسـانه چگونـه      اين پرسش مطرح مـي  ،شود ميو اجتماعي بررسي  ،اقتصادي

گذارد و نقش رسانه در ايجاد اين تغييرات  و اجتماعي تأثير مي ،فرايندهاي سياسي، اقتصادي
و  هـا  تـرين تصـميم   مشي است كه مهـم  چيست؟ يكي از اين فرايندهاي اساسي فرايند خط

دسـته از مسـائل و      مشـي آن  طي فرايند خـط . پيوندد وقوع مي سياسي درون آن به هاي اقدام
شـود   ميشناسايي  اند مشي حائز اهميت و اولويت عمومي كه براي متوليان خط هاي موضوع

سازي تمهيدات الزم   پس از فراهم د،وش ميهاي مناسب براي آن انتخاب  ها و گزينه حل راه و
هـاي اجراشـده    مشـي  شـود، سـپس از ايـن خـط     اجرا گذارده مـي   شده به مشي تدوين خط

. گيـرد  شود و در صـورت لـزوم اصـالحاتي در آن صـورت مـي      بازخوردهايي دريافت مي
حل مسائل عمـومي در   زيرا ،دهند هاي عمومي توجه نشان مي مشي به خط ها همواره رسانه

  .هاي عمومي است مشي گرو كارآمد بودن خط
و مسـائل عمـومي    هـا  موضـوع هـا را   رسانه هاي مد نظر بخش قابل توجهي از موضوع

ها و  عمومي به خواسته هاي ها از طريق پرداختن به مسائل و موضوع رسانه. دهند تشكيل مي
ها چگونه از طريق پرداختن به مسائل  كه رسانه اين. گويند افكار عمومي پاسخ مي هايانتظار

  .گذارند موضوع حائز اهميتي است مشي عمومي تأثير مي عمومي بر خط
هـا از ابزارهـا و    مشي خط درها براي پرداختن به مسائل عمومي و نيز تأثيرگذاري  رسانه

، )priming(چينـي   ، زمينـه )agenda setting(گـذاري   يـت اولو. مندنـد  بهـره امكانات متنوعي 
 ،)disinhibitory effect(برندگي  ، پيش)mainstreaming(سازي  ، جريان)cultivation(كاشت 

رسـانه  كـه   اسـت   ياز جمله ابزارهاي) mean world syndrome(اي  و نشانگان دنياي واسطه
بندي   چهارچوبگذاري تأثيرهاي   ابزارها و شيوهاز ميان اين . كند استفاده ميگذاري تأثيربراي 

در بـراي تأثيرگـذاري    است بندي توانايي رسانه چهارچوب. داردكاربردهاي متعدد و مفيدي 
. اه آن موضوع دربارةهاي تفسيري  چهارچوباستفاده از  با ها موضوع ازچگونگي درك افراد 

ها ساختار  مشي است كه به خط) thematic shorthand(مضموني  يبندي اختصار چهارچوب
بـر   افـزون ). Shanahan et al., 2008: 120(كنـد   هاي سياسـي را بيـان مـي    حل دهد و راه مي

. كننـد  اسـتفاده مـي  هـاي ديگـري نيـز     از شـيوه  گذاريتأثيربراي  ها بندي، رسانه چهارچوب
طريـق   هـا از  رسـانه . سـت ها رقابتي ميـان رسـانه   يبندي امكان و ابزار چهارچوبچنين  هم

 هاي تصميم دركوشند در تأثيرگذاري  عمومي مي هاي دادن به مسائل و موضوع چهارچوب
هـا از   رسانه ةاستفادبارة در. ديگر بپردازند مشي عمومي به رقابت با يك سياسي و وضع خط
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هـا   وجود دارد كه رسانه پرسشمشي عمومي اين  خط دربندي براي تأثيرگذاري  چهارچوب
امكـان   منزلـة  هـا بـه   چهـارچوب  ،عبـارت ديگـر   بـه . كنند را خلق مي ها چهارچوبچگونه 
 بـارة ايـن پرسـش در  . شوند كار گرفته مي هها ساخته و ب رسانه از طريقمندي چگونه  رقابت
نيـز مطـرح    به خود جلـب كـرده،  را مشي  متوليان خط توجهكه  ،عمومي كالن هاي موضوع
كـه بـا    ،ها عمومي فرابخشي مانند هدفمندي يارانه هاي موضوعها با  براي مثال رسانه .است
شـوند و بـراي    رو مـي  چگونـه روبـه   ،زنـدگي مـردم در ارتبـاط اسـت     گوناگونهاي  جنبه

بنـدي   چهـارچوب هـا از طريـق    هدفمنـدي يارانـه   بوط بـه هاي مر مشي خط درتأثيرگذاري 
 ةنحـو  بـارة ه درشـد  هاي انجـام  پژوهش. پردازند ديگر مي چگونه به رقابت با يك ها موضوع

خـوبي توسـعه    ةكه تا انـداز  حال    عمومي در عين هاي موضوعها از  بندي رسانه چهارچوب
بنـدي   چهـارچوب هـا از طريـق    منـدي رسـانه    مقدار كافي به رقابت  اما هنوز به است، يافته

  .عمومي نپرداخته است هاي موضوع
  

  پژوهش ةپيشين. 2
ــ ــات فراوان ــاره رد يمباحث ــن ب ــه آوجــود  اي ــدارد ك ــاولو اي ــذار تي ــهيزم ،يگ ــيچ ن و  ،ين

از  فقـط داشـته باشـند    يتفاوت كه نيبدون ا اياند    جداگانه ينظر هاي  پارادايم يبند چهارچوب
 مكـانيزم  دهيسه پد نيا اياست كه آ اين دربارةاصل مباحثه  ند؟ا متفاوت يو واژگان ينظر زبان

 يگذار تياولو هاياثركه است صحبت شده سيار بباره   نيتاكنون در ا. ريخ اي دارندمشترك 
 جـاد يا) مخاطـب  رشيسـطح پـذ  ( يو دسترسـ ) ها سطح متون رسانه(تكرار  با ينيچ نهيو زم

از  يا رسـانه كـه هرچـه پوشـش     اسـت نكتـه   نيـ بـر ا  يگذار تياولوتأكيد اساساً . شوند يم
 تـر   عمـوم برجسـته   يو برا كند يبه ذهن خطور م تر شيب  باشد آن موضوع تر شيب عيموضو

نظـر     تـر مـد   بيش يرگي  ميهنگام تصم در كنند  خطور به ذهن  تر  راحتكه  يرافكا و شود  مي
د؛ شـو در نظـر گرفتـه    يگـذار  تياولو امديپ در حكم ممكن است ينيچ نهيزم. گيرند  قرار مي

 هـا   سياسـت  ةدرباررهبران  هاي  يابيدر ارز ،چيني شود  يا زمينهبرجسته  يموضوع يوقت يعني
برخي پژوهنـدگان بـر ايـن    ). Edy and Meirick, 2007: 120( خواهد داشت يتر شينقش ب

 ،نظـران  باور اين صاحب  به. گذاري است بندي همان سطح دوم اولويت چهارچوبباورند كه 
گذاري  سطح دوم اولويت ،كند را برجسته مي ها موضوعگذاري  كه سطح اول اولويت  در حالي

كامبز، ليـا مـاس،    مك. كند  تر مي  شده را با همان سازوكار برجسته از موضوع برجسته هايي جنبه
برجسـتگي  پايـة  بنـدي بر  چهـارچوب  بـارة تعريفـي از انـتمن در  بيان و ري با  ،اسكوبارـ  لپز
)salience( را دوم سطح گذاري اولويتبندي و  چهارچوبيكي بودن  بارةادعاي خودشان در 
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 يـك  هاي دادن عبارت است از انتخاب بعضي از جنبه چهارچوب«: كنند مي مستدل گونه اين
  .»ارتباطي متن در آن كردن تر  برجسته تر بيش و شده ادراك واقعيت

ها  چهارچوبكه  كند اش بيان مي با وجود اين استناد، انتمن در جايي ديگر از اين نوشته
كـه   كنـد  بيـان مـي   چهـارچوب شـرحي از  ارائـة  او در . كنند ها عمل مي متفاوت از اولويت

 .آفرينـد  هاست كه آن را مي بلكه اين ساختار روايت ؛شود برجستگي بر اثر تكرار ايجاد نمي
ها  كه در كارند با هزينهرا علل و عواملي  )define problems( مسائل تعريف كه گويد او مي
 ؛شـود  سنجيده ميهاي فرهنگي متداول  كند و عمدتاً برحسب ارزش تعيين مي شهاي و فايده

 انجـام كنـد؛   مسئله را شناسايي مـي  ةنيروهاي ايجادكنند )diagnose causes( علل تشخيص
 ؛كند ميشان را ارزيابي هايعوامل علي و اثر )make moral judgments( اخالقي هاي قضاوت

عالج مسـائل  هاي   شيوهو  ،ها  حل  كارها، راه    راه) suggest remedies( عالج هاي  يوهش ةارائو 
  .كند بيني مي شان را پيش و تأثيرات احتمالي ،را ارائه، توجيه
چيني، رسانه با تكرار مضامين به  گذاري و زمينه هاي اولويت كه براساس نظريه  در حالي

 ةبراســاس نظريــ .پــردازد ســازي آن بــراي مخاطــب مــي و برجســته هــا موضــوعبازنمــايي 
شود در مقايسه با محتوايي  ساختار روايي گنجانده ميبندي، محتوايي كه در يك  چهارچوب

چنـين   هم. تر است گيرتر و برجسته براي مخاطبان چشم گيرد كه در ساختار روايي قرار نمي
بندي، اطالعات با توجـه بـه سـاختار روايتـي كـه در آن ظـاهر        چهارچوب ةبراساس نظري

  ).Edy and Meirick, 2007: 121(شوند  ميطور متفاوتي درك  شوند به مي
درك  درهاي خبـري   در گزارش ها موضوع ةارائ ةنحو ،بندي چهارچوبفرضية براساس 
ــان ــي  از مخاطب ــأثير م ــذارد  آن موضــوع ت ). Scheufele and Tewkshury, 2007: 11(گ
اصـطالح  . در سـطح خـرد و هـم در سـطح كـالن اسـت       هـم  اي بنـدي مؤلفـه   چهارچوب
اي اشـاره دارد كـه    هـاي ارائـه   در سـطح كـالن بـه شـيوه     اي مؤلفه منزلة بهبندي  چهارچوب

ـ  نگاران و ديگر ارتباط روزنامه  انـداز      طنـين كننـد تـا    اطالعـات اسـتفاده مـي    ةگران براي ارائ
البتـه ايـن بـدين معنـي      ؛ميان مخاطبان باشـند  )underlying schemas(هاي ذهني   واره طرح

را فريـب  كه مخاطبان  كنند يا اين  داستاني سرهم كوشند مينگاران  روزنامه تر بيشنيست كه 
زمان پخش و نقـايص اخبـار، بـراي     بارةدر  هاي رسانه درواقع با توجه به محدوديت. دهند
. رسـد  نظر مي به ابزاري ضروري اه كاهش پيچيدگي موضوع با هدفبندي  چهارچوبها  آن
ابـزار   اي كارآمـد  شيوه  پيچيده بهنسبتاً   هاي موضوع ةها براي ارائ چهارچوب ،عبارت ديگر به

نحـوي كـه    ههاي بنيادي ب از جمله موضوع تحقيق روي سلول ؛روند شمار مي به ارزشمندي
هاي ذهني شـناختي    واره  ها مطابق با طرح  چهارچوب زيراباشد؛  پذير براي مخاطب عام فهم
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خـرد بـه توصـيف ايـن      اي مؤلفـه  منزلـة  بندي به چهارچوباصطالح . كنند  موجود عمل مي
هـاي   چگونـه از اطالعـات و ويژگـي    گـذاري هنگـام تأثير   پردازد كـه افـراد بـه    موضوع مي

  ).Scheufele and Tewksbury, 2007: 12(   كنند  استفاده مي اه موضوع
آن دسـته  . شوند مي  درك گوناگونهاي  ها و اندازه ها در شكل چهارچوبرسد  نظر مي به

كنند كه دريابنـد چگونـه    كه محتواي پيام را با اين هدف تحليل مي ،از رويكردهاي تحقيقي
ناميـده   )frame analysis( چهارچوبتحليل  ،كند خاص را بازنمايي مي هاي موضوعرسانه 

چنين در  هم. نيابندي دست چهارچوبها به هيچ   اين تحليل البته گاهي ممكن است؛ شوند مي
تغييرات ظريف تعابير در نظر گرفته  در حكمها  چهارچوب) prospect theory(انتظار  ةنظري
بـراي مثـال    ،با تغيير برخـي كلمـات   فقطسالمتي  هاي مثال در شعار كمپين ؛ برايشوند مي

تـر   هرچـه بـيش  «به  »تر خواهد بود تر سيگار بكشيد، ترك آن آسان هرچه كم«تغيير عبارت 
 چهـارچوب همـه تغييـر در    فـرد از ايـن   ،»تـر خواهـد شـد    سيگار بكشيد ترك آن سـخت 

 بندي انجام شده چهارچوب دربارةدر تحقيقاتي كه اين اواخر چنين  هم. شود  زده مي  شگفت
 ؛معطـوف شـده اسـت    هـاي موضـوعي بسـيار خـاص     چهارچوبسوي   به ها ، توجهاست

هاي عام كه در  چهارچوبكاربرد دارند و  ها موضوعبعضي  بارةدر فقطكه هايي  چهارچوب
  ).Van Gorp, 2007: 61(آيند  مينظر  بهپذير  امكانجا  همه

 ةمحـدود نگـاران در   سو به اين اشاره دارد كـه چگونـه روزنامـه    يكبندي از  چهارچوب
دهنـد و   ساختارهاي نهان معنا محتواي اخبار را شكل مي اساسبرمرجع و  هاي چهارچوب

گيرنـد و دنيـا را    كار مي بهها را  چهارچوبكه اين  كند مياز سوي ديگر به مخاطباني اشاره 
پيوندي  مفهوم منزلة بندي به چهارچوببيان ديگر،  به). ibid( بينند نگاران مي چون روزنامه هم

شود كه چگونـه   اين استدالل ارائه مي ،عبارت ديگر  به. شود ميان شناخت و فرهنگ ديده مي
گيرنـد، چگونـه كـار     بخشي از فرهنگ در محتواي رسـانه جـاي مـي    منزلةها به چهارچوب

  ).ibid(نگاران و مخاطبان تعامل دارند  هاي ذهني روزنامه  واره  و چگونه با طرح ،كنند مي
) media makers(سازندگان رسانه . تعامل اجتماعي قرار داردر ببندي  چهارچوباساس 

) receivers( كننـدگان  اند و دريافت عمومي در تعامل ةعرصاي و ديگر فعاالن   با منابع رسانه
تأثيرات  ةبندي دربردارند چهارچوببنابراين  اند؛ ديگر در تعامل نيز با محتواي رسانه و با يك

، سطح شـناختي  )كار رفته در رسانه هاي به چهارچوب(سطح متني  ميانمتقابلي است كه در 
)cognitive level( )يـاني  ، سـطح فرام )هاي ذهني ميان مخاطبان و سازندگان رسانه  واره  طرح
)textual level( ) خـاص   هـاي  ي در فرهنگچهارچوب ةذخيرو  ،)چهارچوبگفتمان حاميان

  ).ibid: 64( افتد  اتفاق مي
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هـا سـاخت    توان بـه آن  البته مي؛ ستا ها در فرهنگ كار دشواري چهارچوبتسلط بر 
دهند كـه بسـياري از    اي شكل مي گونه هاي اخبار را به نگاران پيام وقتي روزنامه. اي داد تازه

هـا   چهـارچوب كنند، طي اين فراينـد   نظرشان اشاره ميمد  چهارچوبعناصر اخبار به آن 
كـار   نگاران در مـتن بـه   ي كه روزنامهچهارچوبهر . شوند درون محتواي رسانه گنجانده مي

 ؛نشـان داده شـود  ) frame package( چهـارچوب بسـتة  يك منزلة  به ممكن استگيرند  مي
بنابراين بخش ؛ شناسانند را به ما مي چهارچوباي از ابزارهاي منطقي كه  مجموعهيعني 

چنـين  . است چهارچوبهاي  دادن دوباره به اين بسته  ساخت ،چهارچوباصلي تحليل 
ــت ــارچوب ةبس ــارت  چه ــه عب ــت ك ــه بخــش اس ــكل از س ــد ازا ي متش ــاي  .1 :ن ابزاره

ابزارهاي استنتاج ظاهري يـا  . the manifest framing devices( ،2(بندي ظاهري  چهارچوب
هـاي فرهنگـي ضـمني     پديـده  .3، و )the manifest or latent resoning devices( پنهـاني 

)implicit cultural phenomenon( دهد طور كلي نشان مي كه بسته را به )ibid.(  
بندي اين است كه در سطح شناختي همان ابزارهـاي   چهارچوبماهيت اصلي سازوكار 

هـاي ذهنـي     واره  سـازي طـرح    هاي خبري وجود دارد، به فعـال   كه در پيام ،بندي چهارچوب
 ةبـر ايـن، بسـت     افـزون . پـردازد   نگاران مي نهادي روزنامه پيش چهارچوب ابمخاطب منطبق 

كنـد و   كننـده اسـتفاده مـي    مبناي ابزارهـاي اسـتنتاجي ديگـري كـه دريافـت      بر چهارچوب
هـا بـا    چهـارچوب . پـردازد   ذهني مي ةوار طرحدر پيام وجود ندارد به بازخواني  احتصر به

) narrative fidelity(داري روايـي    امانت دليل و به اند هاي فرهنگي مشترك در ارتباط پديده
محتـواي رسـانه   توان انتظار داشـت كـه    مي) cultural sesonances(هاي فرهنگي  انعكاس و

بندي  چهارچوب، مفهوم اين با وجود. را برانگيزاند چهارچوبراستا با   ذهني هم   اي واره  طرح
كننـده از   شـود كـه دريافـت    مـانع از ايـن مـي    چهـارچوب بر اين فرض استوار اسـت كـه   

يژگي اين و. اند  چهارچوباي استفاده كند كه از نظر تفسير پيام برخالف  هاي ذهني    واره  طرح
تعلـق ندارنـد،    چهارچوب ةكه به بست ،هايي از متن شود كه بخشمنجر ممكن است به اين 

  .گيرنددر حاشيه قرار كه  اينيا  ،داده شوند تطبيق شوند،عمد حذف  به
   هـاي  واره  طرحها  به آن اي اشاره فقط كه اند قدر قوي بندي آن چهارچوببرخي ابزارهاي 

ابـزار   ةو در قالـب زنجيـر   چهـارچوب  يـك كننـدگان درون   دريافت. كند ميفعال را ذهني 
چيز ديگري نيست   هيچبندي  چهارچوبهمين ابزار غير از    اند و به استنتاجي با هم در ارتباط

كـه در چنـد ابـزار     يچهـارچوب ممكن است  بنابراين ؛كه آشكارا در متن وجود داشته باشد
از  يتعـداد  يـق از طر اجمـال   بلكـه بـه   ،وجود داشته است در مركز ساختار متن قرار نگيرد

بندي جايگاه مهمي در ساختار كلي  چهارچوبي اين ابزارها ،طور كلي به. شودابزارها ارائه 
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 ؛گيرنـد  اي از يك روزنامه قرار مـي   مقاله ةبراي مثال در عنوان يا مقدم ؛گزارش خبري دارند
در قالـب ابزارهـاي   را ) چهارچوب(حاكي از اين است كه خود  چهارچوب ةبست ةزيرا ايد

  .دهد مختلف نشان 
ناپـذيري حـاوي عناصـري اسـت كـه بـا        طـور اجتنـاب   رسانه به هاي پيام همةكه  با اين

هاي سـازگار را   اين تأثير را دارد كه بخش چهارچوباما  ،غالب ناسازگار است چهارچوب
 .را جلـب كنـد  كننـده   تري دارد كه توجه دريافت نتيجه احتمال بيش كند و در تر مي تهبرجس
كه   ويژه هنگامي هب ؛داشته باشد اي را هم دربر ناخواسته هايتأثير قادر است چهارچوبالبته 

 نگاراني كه روزنامهمدنظر  چهارچوبدهند كه با  مخاطبان افكار ديگري را به پيامي ربط مي
افتد كـه مخاطبـان    ويژه زماني اتفاق مي اين مسئله به .سازگار نيست اند مايل به استفاده از آن

بلكـه حتـي    ،شـوند   نمي چهارچوباسير  فقط شوند و نه هاي خبري مي تر جذب داستان كم
  .تشخيص دهندرا ها   چهارچوبقادرند 

ممكـن اسـت    ند،فقـط بـا يـك موضـوع در ارتبـاط نيسـت       هـا  چهـارچوب جا كه  از آن
هاي مختلف تعريـف   مشخص را به شكل هاي هايي شناسايي شوند كه موقعيت چهارچوب

بندي شـود يـا ممكـن     چهارچوببنابراين ممكن است يك موضوع به چندين شكل  ؛كنند 
  ).ibid: 65-66(كار رود  مختلف به هاي موضوعبراي  چهارچوباست يك 

 

  شناسي پژوهش  روش. 3
 پژوهش ةمسئل 1.3

ها با  امكاني براي رقابت رسانه گوناگونهاي  عمومي به شكل هاي بندي موضوع چهارچوب
بـه   نـد قادر ،چه اقتصادي و چه اجتماعي يـا سياسـي   ،عمومي هاي موضوع. ديگر است يك

بـه موضـع و    چهارچوبايجاد نوع . دنبندي شو چهارچوبهاي مختلف و گاه متضاد  شكل
ي و چهارچوبة ها با خلق بست  رسانه. عمومي بستگي دارد آن موضوع دربارةها  ديدگاه رسانه

افكار عمـومي و   دربراي تأثيرگذاري  )counter framing(بندي مخالف  چهارچوباز طريق 
ايـن   مطرح اسـت جا  پرسشي كه در اين. پردازند ديگر مي به رقابت با يك مشي متوليان خط

ها  و رسانه گيرند ميكار  و به سازند ميي متضاد چهارچوبهاي  بسته ها چگونه رسانه است كه
هاي متضاد  چهارچوب ساختمشي چگونه با  متوليان خط هاي تصميم دربراي تأثيرگذاري 

اي   لهئبراي بررسي چنـين مسـ   ؟پردازند مي ديگر يكعمومي به رقابت با  هاي موضوع ةدربار
. مشي تبديل شـده باشـد   كه به موضوع رسانه و خط شودبايد يك موضوع عمومي انتخاب 
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و موضـوع   ،ارتبـاط ميـان موضـوع عمـومي، موضـوع رسـانه       ةچرخ ةدهند نشان 1 نمودار
اي قرار بگيرد براي بررسي در ايـن پـژوهش     موضوعي كه در چنين چرخه. مشي است  خط

  .مناسب است

  
  مشي و خط ،الگوي ارتباط مسائل عمومي، رسانه .1 نمودار

ــة ــاز نقط ــوي  آغ ــاالدر الگ ــائل و   ب ــروز مس ــور و ب ــوعظه ــاي موض ــومي  ه   عم
) public problems/issues (اي رسـانه  هـاي  موضـوع بـه   راعمـومي   مسائل ها رسانه. است 
)media subjects/ issues ( پوشـش   هـاي  موضـوع . دهنـد  مي پوششآن را  و اند كردهتبديل

 هـاي  موضـوع  صـورت  و تأثير اين توجه به كنند مي جلب را گذاران سياست توجه شده داده
بـراي   حلي راه تا يابد مي جريان جامعه و حاكميت فرايندهاي در) policy issues( مشي خط

اي كه رسانه از ميـان انـواع    در مرحله .شودو اجرا  ينعمومي تدو هاي موضوعآن مسائل و 
كند با اولويت دادن و ارجحيت بخشـيدن   ها را انتخاب مي از آن برخيعمومي  هاي موضوع
رسـانه در كنـار    مـذكور  ةدر اين مرحله از چرخـ . كند ميها را برجسته   آن ها موضوعبه اين 
رقابت . دهد د قرار ميمد نظر خو چهارچوبها را در قالب و  آن ها موضوعبخشي به  اولويت
هاي متضاد براي تأثيرگـذاري بـر متوليـان     چهارچوبسازي و خلق  چهارچوبها در  رسانه
هـا از طريـق    رقابـت رسـانه   ةنحـو  ةبـراي مطالعـ  . يابـد  مـي مشي در اين مرحله بـروز   خط

) case(يك مـورد   منزلة توان موضوع عمومي را به عمومي مي هاي موضوعبندي  چهارچوب
 از استفاده. كرد بررسي) case study research method(موردي  ةپژوهش مطالعو با روش 

مـوردي   ةمطالعـ . موردي براي درك رفتار رسانه بسيار مفيد است مطالعة پژوهش روش
 اش واقعـي  ةحـال حاضـر را در درون زمينـ    هـاي  هتجربي است كه پديـد  ةروش مطالع

 نيسـتند  روشـن  و شفاف زمينه و پديده ميانمرزهاي  كه  هنگامي ويژه به كند؛ ميبررسي 

موضوعاتومسائل
 عمومي

 رسانه هاي موضوع مشي خط هاي موضوع

 با عمومي مسائل به پاسخ
 مشي خط اجراي و تدوين

 عموميمسائلبروزوظهور

 ها موضوع به اي رسانه پوشش
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)Yin, 2003: 13 .(و  ،تري از بازيگران، تعـامالت، تمـايالت    موردي به درك عميق ةبا مطالع
  ).Woodside, 2010: 6( دهد  كه براي يك فرايند رخ مي يابيم ميرفتارهايي دست 

شكل دادن بـه موضـوع    ة، نحوشود ميبررسي و مطالعه » مورد« منزلة جا به چه در اين آن
آن مسئله يا موضـوع  . هاي مشخص است چهارچوبها با استفاده از  رسانه از طريقعمومي 

موردي كه بـراي   ،عبارت ديگر  به. هاي عمومي باشد مشي عمومي لزوماً بايد در پيوند با خط
به آن ها  عمومي باشد كه هم رسانه يشود بايد مسئله يا موضوع بررسي و مطالعه انتخاب مي

  .مشي عمومي تبديل شده باشد پرداخته باشند و هم به موضوع خط
  
  هاي پژوهش گزاره 2.3

موضـوع   ةها دربار رسانه از طريقهاي متضاد  چهارچوب ساخت ةبر پاي شده قضاياي مطرح
ايـن دو دسـته   . انـد  چهـارچوب دو دسـته   ةهـا دربرگيرنـد   گـزاره . سـت ها  هدفمندي يارانه

كه از نظر شكل دادن بـه افكـار عمـومي و      كنند ها خلق مي از رسانهدو گروه را  چهارچوب
اين دو گـروه  . كنند رقيب عمل مي نقشدر مقابل هم و  ةگذاران در نقط سياست هاي تصميم
بنـابراين  دارنـد؛   ها و مواضع متفاوتي ارزشاين مسئله يا موضوع عمومي  بارةها در از رسانه
هـا و   گونه كـه منطبـق بـر ارزش    موضوع عمومي را آن اين مسئله يا به مربوطهاي  واقعيت

 :اند ها در زير فهرست شده اين گزاره. دهند مي چهارچوبمواضعشان است شكل و 
موضوع  دربارةسياسي  هاي گيري تصميم درهاي رقيب براي تأثيرگذاري  رسانه: 1 ةگزار

 .كنند غنا استفاده مي چهارچوبخأل در مقابل  چهارچوبعمومي از 
موضـوع   دربـارة سياسي  هاي گيري تصميمدر هاي رقيب براي تأثيرگذاري  رسانه: 2 ةگزار

 .كنند تكراري بودن استفاده مي چهارچوبضرورت نوآوري در مقابل  چهارچوبعمومي از 
موضوع  دربارةسياسي  هاي گيري تصميم درهاي رقيب براي تأثيرگذاري  رسانه: 3 ةگزار

 .كنند سازگاري استفاده مي چهارچوبتضاد در مقابل  چهارچوبعمومي از 
موضوع  دربارةسياسي  هاي گيري تصميم درهاي رقيب براي تأثيرگذاري  رسانه: 4 ةگزار

 .كنند مقبوليت استفاده مي چهارچوبعدم مقبوليت در مقابل  چهارچوبعمومي از 
موضوع  دربارةسياسي  هاي گيري تصميم درهاي رقيب براي تأثيرگذاري  رسانه: 5 ةگزار

 .كنند اجراي وارونه در مقابل اجراي درست استفاده مي چهارچوبعمومي از 
موضوع  دربارةسياسي  هاي گيري تصميم درهاي رقيب براي تأثيرگذاري  رسانه: 6 ةگزار

  .كنند تداوم استفاده مي چهارچوباصالح در مقابل  چهارچوبعمومي از 
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هـاي متضـاد    چهارچوبرقيب در ايجاد  ةرسانشده بر رفتار دو گروه   طرحم ةشش گزار
 كنند هاي گروه اول خلق مي هايي كه رسانه چهارچوب .ندعمومي متمركز يپيرامون موضوع

گيـري   كنند كه منجر بـه تغييـر رونـدهاي موجـود در تصـميم      مسائل را در قالبي مطرح مي
د نـ ده شكلي ارائه مي  عمومي را به هاي ضوعها مسئله يا مو اين دسته از رسانه. سياسي شود

ايـن گـروه از   . ها حكايـت دارد  ها و سياست گيري تصميم در كه از وجود خألها و نارسايي
هـا از سـوي    مشـي  هـا خواسـتار تغييـر در خـط     چهـارچوب هـا بـا اسـتفاده از ايـن      رسانه

هـا و   مشي تثبيت خطهاي گروه دوم برخالف رقبايشان خواهان  اما رسانه اند، گذاران سياست
عمـومي   هـاي  يـا موضـوع   ائلبـراي مسـ   ،رو  از ايـن . انـد  شـده  اتخـاذ سياسـي   هاي تصميم

سياسـي و   هـاي  نقـص بـودن و صـحت تصـميم     كنند كـه از بـي   هايي ايجاد مي چهارچوب
جا  شده متغيرهايي كه در اين هاي طرح با توجه به گزاره. داردنشان هاي اتخاذشده  مشي خط

هـاي   در گـزاره . ندهسـت  هـا  رسانه از طريقشده  هاي خلق چهارچوبيري شوند گ بايد اندازه
گيري  اند كه براي اندازه صورت متضاد ارائه شده همقابل هم و ب ةها در نقط  چهارچوبتحقيق 

  .بايد تعريف عملياتي شوند
 
  گيري متغيرها اندازه 3.3

در تحليـل  . براي تعريف عملياتي متغيرها الزم است انواع واحدهاي تحليل را تعيـين كنـيم  
 ، وواحـدهاي ضـبط  . 2 ،گيـري  واحـدهاي نمونـه  . 1 :تمييزنـد  درخورواحد محتوا سه نوع 

تـرين گـام بـراي     واحدبنـدي دقيـق اساسـي   ). 73: 1383كريپنـدورف،  (واحدهاي متن   .3
 شده مطالعه ةرسانانتخاب نوع واحدها به نوع مسائل عمومي و نوع . گيري متغيرهاست اندازه

 .نيز بستگي دارد

  )ضبط(واحدهاي ثبت  1.3.3
 ايـن . سـروكار دارنـد   گيـري  انـدازه  عملـي  فراينـد  با) recording units( ثبت واحدهاي
 مشـخص  معـين  اي مقولـه  در گـرفتن  قـرار  با كه ندهست محتواخاصي از  بخش واحدها

هـا براسـاس    محتواي رسـانه  با استفاده از واحدهاي ثبت). 182: 1380هولستي، ( دنشو مي
اي كـه   انتخـاب واحـد ثبـت بـه نـوع رسـانه      . شـوند  ميبندي  طبقه شانمدنظر هاي موضوع
  . شود نيز بستگي دارد تحليل مي شمحتواي

دنظر كـه مـ   ،عمـومي  هـاي  موضـوع منظـور بررسـي مسـائل و     در پژوهش حاضر به
هـا پـس از    محتـواي روزنامـه  . اسـت  ، محتواي چند روزنامـه تحليـل شـده   ستها رسانه
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اشـكال متنـوع توليـد و      هاي اطالعـاتي و ارتبـاطي بـه    گسترش فضاي مجازي و فناوري
بـه   ،ماننـد تلفـن همـراه    ،ارتبـاطي  ةرفت فناوري و ابزارهاي واسـط  پيش. شود عرضه مي

ها را از مسيرهاي مختلـف و   اخبار و اطالعات روزنامهدهد كه  مخاطبان اين امكان را مي
. اسـت  اي از محصوالت مهم و تأثيرگذار رسانه  روزنامه .متناسب با نيازشان دريافت كنند

هاي اجتمـاعي   اين محصول سهم بزرگي در ايجاد پويايي از طريقهاي مطبوعاتي  مؤسسه
اي بـراي پوشـش مسـائل و     رسانه كه از محتواهاي مهم ،ها در كنار مطالب روزنامه .دارند

هـا، راديـو، تلويزيـون،     ها ماننـد خبرگـزاري   محتواي ساير رسانه اند، عموميهاي  موضوع
 شده هاي مطالعه رسانه ةداليلي دامن  به. اند اهميتحائز هاي اجتماعي نيز  و شبكه ،مجالت

 اسـت كـه   اي تـرين رسـانه   كه روزنامه اصـلي  نخست آن ؛ها محدود شده است به روزنامه
هاي خبـري   ترين زمان براي استفاده از رسانه ها بيش و آنكنند  استفاده ميگذاران  سياست

ـ   ها بـه  روزنامه. دهند ها اختصاص مي روزنامه ةرا به مطالع هـاي عميـق    تحليـل  ةدليـل ارائ
كـه در   دوم آن. انـد  گذاران سياستتر  بيشو مسائل عمومي محل رجوع  ها موضوع دربارة

محتواهـا در  تمـامي  بلكـه   ،شود گيري نمي ها نمونه ها و محتواي آن از رسانه اين پژوهش
ها با محتواهاي متنوع  بنابراين بررسي انواع رسانه ؛شوند بندي مي طبقه يزماني خاص ةدور

  .نيستپذير  امكان
خبـر يـا مطلـب     .1 :انـد از  كه عبـارت  دارد وجودها چهار واحد اصلي ثبت  در روزنامه

شـود و در آن شـرح و بسـط     يم يمخاص تنظ هايداد يرو يةبرپا كه) news story( يخبر
 يـد نگـاران تول  روزنامه يا راها  روزنامه يمطالب خبر. شود يداد ارائه نم يرو بارةدر يچندان
 گـزارش . 2 ؛شـوند   يمـ  يافـت در) هـا   يخبرگـزار  عمـدتاً ( يمنابع خبر يراز سا يا كنند مي

)feature story(  هاسـت  واحدهاي ثبت مهم و اصلي براي بررسي محتواي روزنامهيكي از .
بـديعي و  (هـا دارد    ها و مجلـه  مهمي در روزنامهجايگاه شعر نغز مطبوعات  مثابة بهگزارش 
يك  ةپاي بر ممكن استاست كه ه موضوع ةدرباركامل  يگزارش شرح). 273: 1385 قندي،

مقالـه   .3؛ پيرامـون يـك موضـوع باشـد    اي از اطالعات تحليلـي    يا چندين خبر و مجموعه
)article (هـا  موضوع دربارةو برخورد خاص روزنامه  ،اي است كه ديدگاه، موضع نيز نوشته 

و  ،مانند سـرمقاله، يادداشـت   ،هاي مختلف  به شكل ها هاي روزنامه  مقاله. كند را منعكس مي
ز واحدهاي ثبت است يكي ديگر ا) interview(مصاحبه . شوند  مقاالت موضوعي تنظيم مي

گو بـا  و گفت ةكه برپاي ،مصاحبه .4؛ دهد  كه بخش مهمي از محتواي روزنامه را تشكيل مي
تـر و    امكـان كسـب اطالعـات دقيـق     ،اسـت خـاص   هاي موضوع ةنظر دربار  افراد صاحب

تـر    كلـي  اي بنـدي   محتوا در دستهگونة  اين چهار. كند موضوع را فراهم مي دربارةتر  جزئي
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كه همان تصـوير اسـت    يالبته واحد ثبت ديگر؛ شوند  بندي مي  داستان خبري طبقهمنزلة  به
هايي كه در  دليل تفاوت واحد تصوير شامل عكس و كاريكاتور است كه به؛ ماند باقي مي

تحليل محتواي تصوير و متن وجود دارد در اين مطالعه گنجانده نشده و صرفاً بـر   ةشيو
تمركز اين پژوهش بر تحليل محتواهاي متني  ،رو  ايناز . ده استمحتواي متني تأكيد ش

بـر واحـدهاي اصـلي     افـزون . اند تحليل خارج ةقرار دارد و محتواهاي تصويري از داير
، )lead( ليد. 2، )titre(تيتر . 1 شامل فرعي واحد سه از توان مي محتواتر  براي ثبت دقيق

 دليـل  به كه شود مي تقسيم تر جزئي واحد چند به تيتر. كرد استفاده هم) body( متن. 3و 
 فقـط اين مطالعـه   در تيترها انواع از استفاده براي ها روزنامه ميان در رويه وحدت نبودن
ليد نيـز اگرچـه واحـد    . شود واحد ثبت استفاده مي منزلة به) main headline( اصلي تيتر

ـ   اما امروزه روزنامه ،است يثبت مهم ـ   ةهـا از روي كـارگيري ليـد پيـروي     هواحـدي در ب
واحدهاي نهـايي ثبـت محتـواي    منزلة   بنابراين در تحقيق حاضر تيتر و متن به ؛كنند نمي

 .شوند ها استفاده مي روزنامه

  )مضمون(واحدهاي متن يا زمينه  2.3.3
تـرين   مناسـب ) thematic units(از ميان واحدهاي زمينه واحدهاي موضوعي يـا مضـموني   

اين واحدها برحسب تطابق و تناظرشان بـا  . ندهست ها براي بررسي محتواي روزنامهواحدها 
مبنـاي   بـر  نيـز ها  تمايز آن. شوند بيان يا تفسير مي تعريف ساختاري خاص محتواي داستانْ

 بخش با مطلوب ساختاري هاي ويژگي از برخورداري حسب برگيرد و  مفهومي صورت مي
هريـك از  ). 81: 1383كريپنـدورف،  ( گيـرد  مـي  قـرار تقابـل   در ربـط  بي مطالب ةماند باقي

ممكن است حاوي يك يـا چنـد مضـمون     ،تر معرفي شدند كه پيش ،واحدهاي ثبت اصلي
و  مصـاحبه،  گـزارش،  خبـري،  مطالب شامل كه ،را ثبت واحدهاي اين بخواهيم اگر. باشند
در قالب يك نوع ادبي  ،دنرو شمار مي به ها روزنامه در متني محتواي هاي گونه است ومقاله 

  .آيد دست مي به) story( داستان هاي يژگيو ،قرار دهيم
 دنبالشـان نخست بايد مضامين اصلي را كه بـه   محتواها انواع مضموني بررسي براي
 طريـق  از هـا  موضـوع  بنـدي  چهـارچوب بـا   هـاييم  آن پي درمضاميني كه . بيابيمهستيم 
 و مسـائل  بـه  اسـت  ممكـن  هـا  رسـانه . شـوند  مـي  خلـق  محتواهـا  قالـب  در و ها رسانه

اصـلي   ةكه همان ايـد  چهارچوب،. مختلفي بدهند هاي چهارچوبعمومي  هاي موضوع
 بـه  عمومي موضوع آن در كه كند مي خلق را اي زمينه ،محتواي خبر است دهندة سازمان
 در عميقـاً  پردازي مضمون و بندي چهارچوب بنابراين شود؛ مي تبديل مضامين از طبقاتي
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 ايجـاد  بسـتري براي خلق مضامين ويـژه بـراي يـك موضـوع      چهارچوب. اند تنيده هم 
را  هـا  چهارچوببه  دادن معني براي شكل  دهندة انتقال عامل نقش نيز مضامين و كند مي

  .گيرند برعهده مي
 هـاي  سياسـي ممكـن اسـت بسـته     هـاي  تصـميم  دردر رقابت براي تأثيرگذاري  ها رسانه

 بندي  چهارچوبرسانه با  دهند  مي نشان مشاهدات از بعضي. كنند خلق را مختلفي چهارچوبي
 در هـم  را هـايي   يـايي بلكـه پو  كند؛  نمي كمك مشي  خط نگرفتن شكل يا گيري  شكل به صرفاً
 گـردد   يبرمـ  چهـارچوب در درون  يبه عناصر ها  پويايي اين كه كند  مي ايجاد مشي  خط فرايند

)Entman et al., 2010; Hirschi and Widmer, 2010; Hartlapp and Kemmerling, 2008 .(
 مطالعـات  از بعضي در دهد  مي رخ تأثيرات يقطر از مشي  خط فرايند در كه هايي  ياييپو

ــي ــزارش تجرب ــده گ ــت؛ ش ــابرا اس ــانه در ينبن ــارةرس ــوع ب ــاي موض ــومي از  ه عم
 ايـن  دهـد  مـي  انجـام  رسانه كه كاري. كند  مي استفاده موضوع وضعيت بندي  چهارچوب

 واداشـتن  عمـل   به نيز و گذاران سياست و عمومي افكار توجه برانگيختن براي كه است
هر وضعيت يا موقعيت يـك   جا اين در. كند مي تشريح را عمومي موضوع وضعيت ها آن

انتخـاب   رسانه طريقچه وضعيتي از يك موضوع عمومي از  كه است و اين چهارچوب
 واكنش و توجه بخواهد رسانه كه دارد اين به بستگي شود خلق چهارچوبيشود يا چه 

 وضـعيت «از  يفـي رسـانه بـا ط   ينبنـابرا  كنـد؛  معطـوف  چيزي چه به را گذاران سياست
كـه   عمومي، موضوع از وضعيتي هر براساس كه روست هروب »عمومي مشي  خط موضوع

 هـا   وضعيت اين. كند  يمطلوب خود را خلق م چهارچوببخواهد مورد توجه قرار دهد، 
شش حالت  به شود، ميآن پردازش  يط مشي  كه موضوع خط مشي،  خط فرايند براساس

 يتبـه وضـع   دار اولويت مسائل انتخاب و شناسايي مرحلةرسانه در . شده است يفتعر
 مرحلـة ر د راسـتايي،   و هـم  ينـوآور    وضـعيت  به مشي  خط تدوين مرحلةدر  ها،  حل  راه

 به مشي  خط اجراي مرحلةدر  يت،مقبول يتوضع به مشي  خط اشاعةو  بخشي  مشروعيت
 وضـعيت  بـه  مشـي   خـط  بـازنگري  و ارزيـابي  مرحلةدر  يتو درنها يادگيري، وضعيت
  .پردازد  مي يادگيري

را متضـاد   چهـارچوب شـش  هاي رقيب  رسانه با توجه به وضعيت موضوع عمومي
هـا از طريـق واحـدهاي مضـموني كشـف و شناسـايي        چهـارچوب ايـن  . كنند خلق مي

عناصر مختلفـي از محتـوا را بـه موضـوع     قادر باشد يك واحد مضموني بايد . شوند مي
هاي متضاد و مضـامين مـرتبط بـا هريـك توضـيح       چهارچوب 1در جدول . پيوند دهد

 .شود مي داده
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  ها چهارچوبعمومي و مضامين اصلي  هاي موضوعاي از   هاي رسانه چهارچوبانواع  .1 جدول
  عمومي مشي  خط موضوع موافق هايچهارچوب عموميمشيخطموضوعمخالفهاي چهارچوب

1F :خألچهارچوب 
1T :كافي اندازةو به  نشدهالزم  توجهنظر  دم مسئلة به 
 .است نگرفته قرار كار دستور در

1F:غناچهارچوب  
1T :در كافي اندازةو به  شده الزم توجه نظر مد مسئلة به 

 .است گرفته قرار كار دستور

2F :يضرورت نوآورچهارچوب 
1T :است غيرمفيد و تكراري ها حل راه  

2F:بودن نوآورانهچهارچوب  
1T :است جامع و نوآورانه ها حل راه.  

3F :تضادچهارچوب 
2T :نددر تضاد ها تصميم و ها حل راه.  

3F:راستايي همچهارچوب  
1T :راستايند هم ها تصميمو  ها حل راه.  

4F :عدم مقبوليتچهارچوب 
3T :نيستند يرفتنيپذ و مقبول ها حل و راه ها تصميم.  

4F:مقبوليتچهارچوب  
1T :اند مواجه يتبا مقبول ها حل و راه ها تصميم.  

5F :اجراي وارونهچهارچوب 
5T :شوند مي اجرا وارونه طور به ها سياست.  

5F:اجراي درستچهارچوب  
5T :اجرايند حال در دقيق و صحيح طور به ها سياست.  

6F :اصالحچهارچوب 
6T :اند اصالح نيازمند ها سياست.  

6F:تداومچهارچوب  
6T :ندارند اصالح به نياز ها سياست.  

قوي است كه فضـاي  ) T( گيري از آن نيازمند مضاميني و بهره) F( چهارچوبخلق هر 
ترين مضامين مـرتبط بـا هريـك از     اصلي. كند را بازتوليد مي چهارچوبفكري حاكم بر آن 

مايـه يـا جـان     شـده درون  توصيفمضمون . اند توصيف شده 1ها نيز در جدول  چهارچوب
 چهـارچوب شود تا آن واحـد محتـوايي بـه     كالمي است كه در يك واحد محتوايي ذكر مي

محتـواي   ميـان برقـرار كـردن ارتبـاط     امكان فقط مضامين نه ،به اين ترتيب. يابدالزم دست 
دهنده  بخش و قوت ترين عنصر قوام بلكه مهم ،آورند وجود مي رسانه و موضوع عمومي را به

كه واحـدهاي   ،ديگر، با استفاده از واحدهاي مضموني عبارت به. ها نيز هستند چهارچوببه 
و هم قـوت آن در ارتبـاط بـا يـك موضـوع عمـومي        چهارچوب، هم نوع اند متن يا زمينه

  .شودگيري  و اندازه يدهسنج

  شيوه و ابزار رمزگذاري واحدهاي ثبت و مضمون 3.3.3
تـا   نيازمنـديم اي بـراي رمزگـذاري    شـيوه بـه  حال با در اختيار داشتن واحدهاي مضـموني  
تـايج رمزگـذاري   بـا اسـتفاده از ن  . بنـدي كنـيم   اطالعات موجود در محتواها را ثبت و طبقه

ها و  چهارچوبچه مضاميني پرداخت شده و كدام  ةچه سهمي از محتوا برپاي يابيم كه درمي
واحدهاي تحليـل   ميانشود ارتباط  چنين رمزگذاري باعث مي هم. اند با چه قوتي حاكم بوده
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امكان ثبت و ضبط مضـامين منـدرج در محتواهـا را     رمزگان ؛ زيراها مشخص شود  و گزاره
گذاري واحـدهاي مضـمون در درون    كنند و رمزگذاري عمليات شناسايي و نشانه فراهم مي

  .واحدهاي ثبت است
. ديگر ارتبـاط دهـد   را به يك ها و موضوع ،ها چهارچوبرمزگذاري بايد مضامين،  ةشيو

بايد نشان دهد هر واحد ثبت از چه واحدهاي مضموني تشكيل شـده  ) coding(رمزگذاري 
 ،بـر ايـن    افـزون . ال در هر داستان خبري چه مضمون يا مضاميني نهفته استبراي مث ؛است

مشـخص شـود كـه عناصـر      ،عبارت ديگـر   به. ساختار داستان را نشان دهدبايد رمزگذاري 
مـد نظـر    چهارچوبدر پرداخت هر مضمون تا چه اندازه ساختار داستان را به  شده استفاده

  .استحكام و قوت بخشيده است چهارچوبنزديك كرده و به 
  

  ها هدفمندي يارانه. 4
گيـرد   اي قرار مـي  مسئله يا موضوع عمومي در چرخه ،1شده در شكل  براساس الگوي ارائه

 دركوشـند   عمـومي مـي   هـاي  موضـوع دادن بـه    چهـارچوب ها از طريـق   كه طي آن رسانه
 يمسـئله يـا موضـوع    منزلة بهها  موضوع هدفمندي يارانه. بگذارند سياسي تأثير هاي تصميم

را به خـود معطـوف    گذاران عمومي بوده كه طي ده سال اخير توجه عموم مردم و سياست
هاي مختلف حيـات   اقتصادي با جنبه ةموضوع مرتبط با حوز در حكم ها يارانه. داشته است

 از اين. است بودهها  رسانه مدنظراقتصادي و اجتماعي عموم مردم در ارتباط بوده و پيوسته 
 بـارة هـا در  مناسـب بـراي بررسـي رفتـار رسـانه      يهـا مـورد   موضوع هدفمندي يارانه ،رو 

  .عمومي است هاي موضوعدادن به مسائل و  چهارچوب
 هـا  رسـانه  داشت انتظار توان مي ها يارانه موضوع دربارة گوناگون هاي ديدگاه توجه به  با

 هـاي  تصـميم  بـر  راهباشند تا از اين  كرده خلق آن دربارة متضادي و متنوع هاي چهارچوب
  .بگذارند تأثير دولت و مجلس در گذاران سياست

  
  منابع داستان خبري 1.4

 دنيايو ، كيهان، همشهري، ايران ةحال انتشار كشور چهار روزنام هاي در از ميان روزنامه
مسـائل و  دربـارة  هـا   آنبراساس مواضع  ها انتخاب روزنامه. اند تحليل محتوا شده اقتصاد
هـا   هدفمنـدي يارانـه   بـارة در كيهانو  ايرانهاي  روزنامه. عمومي بوده است هاي موضوع

 دنيـاي . گيري سياسي موافق است اند كه با حفظ روند جاري تصميم  مواضعي اتخاذ كرده
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سياسـي و   هـاي  اند كه بر تغيير تصميم  مواضع متفاوتي اتخاذ كردهنيز  همشهريو  اقتصاد
هـا محتواهـاي متنـوعي را در     ايـن روزنامـه  . ها متمركز است ط با يارانههاي مرتب سياست

هـا   رسـانه گونـاگون  ها و مواضـع   ديدگاه ةكنند ارائه شدهند كه مجموع اختيار ما قرار مي
  .ستها يارانهدربارة 

تـا   1/1/1389زمـاني از   ةشـده در ايـن چهـار روزنامـه دور     هاي خبري بررسـي  داستان
مطلـب  (هـاي خبـري    داسـتان  همـة ساله  5/2 ةدورطي اين . شوند را شامل مي 31/5/1391

و تحليل  ،در اين چهار روزنامه شناسايي، بررسي) و مصاحبه ،خبري، گزارش خبري، مقاله
 )Mixna(ميكسـنا   ةدادوجوگر و پايگاه  هاي خبري از جست براي شناسايي داستان. اند شده

هاي مكتوب  اي كه محتواي كامل رسانه دادهوجوگر در پايگاه  اين جست. استفاده شده است
اطالعـات  . پـردازد  وجـوي دقيـق موضـوعي مـي     به جسـت  است ايراني در آن ذخيره شده

. شـود  هـاي ايـن چهـار روزنامـه را شـامل مـي       بخـش  يميكسنا محتواي تمام درشده  ارائه
د كـردن  هدفمنـ « ةكليدواژكه براساس پنج  ،ها هاي خبري منتشرشده در اين روزنامه داستان
 »هدفمنـدي «و  »هـا  يارانـه «، »هـا  هدفمنـدي يارانـه  «، »هـا  هدفمندسـازي يارانـه  «، »هـا  يارانه
 .شود مي مشاهده 2اند، در جدول  وجو شده جست

  ها هاي خبري مرتبط با موضوع هدفمندي يارانه داستان .2جدول 
 واژگان كليدي هاي خبريتعداد داستان ايمنابع رسانه

 هاهدفمند كردن يارانه 1644 اقتصاددنياي

 ها هدفمندسازي يارانه

 ها هدفمندي يارانه

 ها يارانه

  هدفمندي

 1429 ايران
 635 همشهري

  458  كيهان

هدفمنـدي   بـارة درخبـري   هـاي  ترين تعـداد داسـتان   بيش ،2براساس اطالعات جدول 
دومين رتبه از نظـر  . منتشر شده است ،اقتصادي است ةكه روزنام ،اقتصاد دنيايها در  يارانه

از نظـر حجـم    كيهـان و  همشهري. اختصاص دارد ايرانهاي خبري به  حجم انتشار داستان
  .هاي بعدي قرار دارند انتشار در رده

  
  ها ارزيابي و تحليل مضموني داده 2.4
بايـد بـه    نخسـت هـاي خبـري    منظور تحليل محتوا و استخراج مضـامين از ايـن داسـتان    به
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در حكـم  تـوان   هـاي خبـري را نمـي    داسـتان  ةهمـ . بپردازيمهاي خبري  گري داستان غربال
شناسـايي،  بايد دار را    چهارچوبهاي  داستان. تعريف كرد دار  چهارچوبهاي خبري  داستان
  .و استخراج كرد ،غربال

  
  گري داستان غربال 3.4

 نوعبه سه است ها منتشر شده  هدفمندي يارانه دربارةها  هايي كه در اين روزنامه انواع داستان
  :شود ميتقسيم 
خبـر  توليدكننـدة  هـا و سـاير منـابع     شـده از خبرگـزاري   هاي خبـري نقـل   داستان. 1

 ؛)خبري   مطلب(
اما به آن محتوا  است،  آن را از ساير منابع تهيه كرده  اي كه روزنامه  هاي خبري داستان. 2

 ؛)گزارش(اي بخشيده است  و شكل تازه
گـزارش،  (خود به توليد آن مبادرت ورزيده اسـت    اي كه روزنامه  هاي خبري داستان. 3

  .)مصاحبه، مقاله
زيرا حـاوي   ؛استفاده شده است 3و  2خبري از داستان نوع    سه نوع داستاناين از ميان 
در اين . كنند  ها منعكس مي  موضوع هدفمندي يارانه بارةكه ديدگاه روزنامه را در اند مضاميني

در ايـن   شـود شـود تـا مشـخص      شده تهيه مـي  هاي خبري غربال  مرحله فهرستي از داستان
  .ها پرداخته شده است  ها به كدام ابعاد هدفمندي يارانه  داستان

 
 ها چهارچوباستخراج مضامين و شناسايي  4.4

حاوي چهـار عنصـر   ها، هر داستان خبري بايد  براي استخراج مضامين نهفته در اين داستان
هـاي خبـري     و بـه داسـتان   كنـد  ميپردازي   با تركيب اين چهار عنصر مضمونلف ؤم. باشد

هـاي    مشكل، تشخيص، قضـاوت  :ند ازا مضمون عبارت ةعناصر سازند. دهد  مي چهارچوب
  ).Entman et al., 2010: 203( و عالج ،اخالقي

  قوي چهارچوبآن داستان  ،باشدوجود داشته  عنصراين چهار  اگر در هر داستان خبري
 ،نباشـند  عنصـر هاي خبري كه حاوي هر چهار   دسته از داستان آن. داشتخواهد  يمناسبو 

در ايـن مرحلـه فهرسـت    . شوند  ميبنابراين كنار گذاشته  ،ندارندقوي و شفاف  يچهارچوب
 هـاي  مضـمون  تـوان  مـي . شوند  مي مشخص دارند را عنصرهر چهار كه  يهاي  نهايي داستان

 بــه را آن و اســتخراج دارنــد، را فــوق عنصــر چهــاركــه  ،را خبــري داســتان هــر خــاص
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مسئله يا مشكل نوبت به  هاي خبري پس از معرفي در اين داستان .كرد مرتبط ها چهارچوب
 .رسد راه عالج مي ةارائهاي اخالقي پيرامون مشكل و  تشخيص علت و سپس قضاوت

و  ،كلي در معرفي مشكل، تشـخيص علـت آن، قضـاوت    طور هاي خبري به اين داستان
 هـاي  هاي خبري تصميم در بعضي داستان. كنند متفاوت عمل مي ةراه عالج به دو شيو ةارائ

اجـراي   ةادامـ  ،و با تأكيد بر صـحت آن  شوند ميكار تشخيص داده  ةچارسياسي اتخاذشده 
هـاي خبـري مضـاميني     داسـتان در اين . كنند كار معرفي مي بهترين راه حكم دررا  ها تصميم

خود فضـاي مضـموني حفـظ و تـداوم تصـميم سياسـي و        پي درشود كه  كار گرفته مي به
هايي مرتبط است كه وضعيت  چهارچوباين فضاي مضموني به . كند ها را خلق مي سياست

مقابـل ايـن    ةنقطـ در . كنـد  هاي مرتبط با آن را مطلوب تلقي مي موضوع عمومي و سياست
سياسـي   هاي ها و تصميم ي چيز ديگري به نام فضاي مضموني تغيير سياستفضاي مضمون
گذاري  كه فرايند سياست ،عمومي ةدر اين فضاي مضموني براي مشكل يا مسئل. وجود دارد

هاي متفـاوت   و راه عالج ،هاي اخالقي ها، قضاوت اي از تشخيص مجموعه ،درگير آن است
هايي مرتبط اسـت كـه وضـع     چهارچوبها به  فضاي مضموني تغيير سياست. شود ارائه مي

  .پندارند هاي مرتبط با آن را نامطلوب مي عمومي و سياست ةمسئل
شـده از نظـر فضـاي     روزنامـة بررسـي  دهد كه چهار  هاي خبري نشان مي بررسي داستان

و  اقتصـاد  دنيـاي . گيرنـد  مقابـل هـم قـرار مـي    نقطة جداگانه و در دو   دستةمضموني در دو 
نقطـة  ها اشـاره دارنـد و در    اند كه به ضرورت تغيير سياست از مضاميني بهره برده همشهري

اند كه خواهان حفظ وضعيت و رونـد موجـود در    از مضاميني بهره برده كيهانو  ايرانمقابل 
هاي خاصـي را بـر محتـواي رسـانه      چهارچوبخود  پي دراين مضامين . اند ها بوده سياست
انـد كـه در    هايي پرداخته حل نيز به مسائل و راه كيهانو  ايرانمواردي البته در ؛ اند كردهحاكم 

آماده نبودن براي فاز دوم، مغفول ماندن (گيرد  ها قرار مي قالب فضاي مضموني تغيير سياست
هـا را   در مواردي حفظ و ثبات سياسـت  همشهريو  اقتصاد دنياييا ) بخش توليد و صنعت

  .شود ميمتضاد تقسيم  ةهاي خبري به دو دست اما فضاي غالب بر داستان ،اند تعقيب كرده
هـا بـراي    رقابـت رسـانه   ةنحـو  ةدهنـد  اين دو فضاي مضموني متفاوت و متضاد نشـان 

كـارگيري مضـامين متضـاد     خلق و بـه  باها  رسانه. سياسي است هاي تصميم درتأثيرگذاري 
 سياسي هاي تصميم دربراي تأثيرگذاري  ،ها مانند هدفمندي يارانه ،عمومي يموضوع ةدربار

 باسياسي  هاي تصميم درها براي تأثيرگذاري  رقابت رسانه. پردازند مي ديگر به رقابت با يك
هـاي خـاص    چهـارچوب شود كه اين مضامين در قالب  خلق مضامين هنگامي آشكارتر مي

اي بـراي   رسـانه  چهـارچوب شـش   ،هاي اين پـژوهش  گزاره براساس. اي قرار گيرند رسانه
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هاي  چهارچوبشناسايي ارتباط منطقي ميان مضامين و . اند عمومي معرفي شده هاي موضوع
بـا  سياسـي   هـاي  تصـميم  درها براي تأثيرگذاري  رقابت رسانه ةنحو دهندة  نشانشده  معرفي

  .هاي متضاد است چهارچوبكارگيري  هب
 هـا  چهـارچوب و  ها سياست تغيير مضموني فضاي درارتباط ميان مضامين  3در جدول 

براسـاس  . اند مشخص شده چهارچوب هر سازندةدر اين جدول مضامين . شود ميمشاهده 
 انـد  شده شناسايي ها تغيير سياست مضموني فضايمضموني كه در  18 ،3اطالعات جدول 

خبري مـرتبط   هاي داستان تعداد فراواني جدول در. اند اصلي را شكل داده چهارچوبچند 
دهـد در   خبري نشـان مـي   هاي داستان فراواني. اند شده مشخص ها چهارچوببا مضامين و 

براسـاس   همشهريو  اقتصاد دنياي از طريقچه تعداد داستان خبري  شده بررسيزماني  ةباز
 .ها توليد و منتشر شده است طرح هدفمندي يارانه ةدربارخاص  چهارچوب

  شده خلقهاي خبري   ها و تعداد داستان  مضامين مرتبط با آنها و   چهارچوب .3جدول 
  ها در فضاي مضموني تغيير سياست 

هاي  فراواني داستان  مضامين  ها چهارچوب
  خبري در هر مضمون

هاي خبري  فراواني داستان
  چهارچوبدر هر

  خأل
 ابهامات هدفمندي

 نقدي ةهاي ياران جايگزين
 هدفمندي در توليد و صنعتةسازي آيندشفاف

28  
9  
20  

57  

  ضرورت
  نوآوري

 آثار تورمي هدفمندي
  ها و بنگاه ،بالتكليفي صنايع، اصناف

15  
17  32  

  28  28 هااختالل بازارها بر اثر هدفمندي يارانه  تضاد

  عدم مقبوليت
 نگراني از پيامدها و تأثيرات هدفمندي

 ضرورت تعويق در اجرا
 كافينبود تدابير اجرايي

32  
13  
14  

59  

  اجراي وارونه

 بازارهادرتأثير نامطلوب اجرا
 ضرورت مراقبت از اثر تورمي اجرا

 تخلف در اجرا
 عدم شفافيت در دخل و خرج دولت

 پيامدهاي نامناسب اجرا
 وضعيت نامناسب صنعت و توليد

16  
16  
38  
26  
34  
70  

200  

  اصالح

 ضرورت شفافيت دخل و خرج دولت در فاز دوم
دليل  هقانون در فاز دوم هدفمندي ب اصالح

 ها و پيامدهاي آن چالش
 ايتنفس يارانه

18  
34  
  
32  

84  
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هـا توليـد و    داستان خبري در اين رسـانه  200تعداد  3براي مثال در ستون سوم جدول 
از ايـن   ة رسـانه استفاد. اند اجراي وارونه ساخته شده چهارچوباند كه براساس  منتشر شده
و روند اجراي  هگذاران بوده تا در نحو سياست هاي متصمي دربراي تأثيرگذاري  چهارچوب

 ،دهـد  طور كه اطالعات جـدول نشـان مـي    همان. انجام شودهايي  طرح هدفمندي بازنگري
 درگـذاري  تأثيربـراي   هسـتند  هـا  هايي كه خواهان تغييرات در طرح هدفمندي يارانه رسانه

  .اند استفاده كرده گانه هاي شش چهارچوباز  ها  قانون هدفمندي يارانه
انـد   ها استفاده كـرده  هاي تغيير سياست بندي چهارچوبهايي كه از  رسانه مقابلِ ةدر نقط

ند كه به ا ههايي عرضه كرد چهارچوبشان را در  هاي خبري هايي قرار دارند كه داستان رسانه
فراوانـي   ةدربرگيرنـد  4جـدول  . شـود  منجـر سياسي اتخاذشـده   هاي حفظ و تداوم تصميم

 .هاست سياست ةكنند هاي حفظ چهارچوبهاي خبري مرتبط با مضامين و  داستان

  شده هاي خبري خلق  و تعداد داستان ،ها  ها، مضامين مرتبط با آن  چهارچوب .4 جدول

  مضامين  ها چهارچوب
هاي  فراواني داستان

  خبري در هر مضمون

هاي  فراواني داستان
خبري در هر 
  چهارچوب

  7  7  نگري در هدفمندي جانبه همه  غنا
  4  4  حل مطلوب هدفمندي راه نوآورانه بودن

  10  10  سو با ساير اهداف كننده و هم تقويت راستايي هم

 آثار و پيامدهاي مطلوب هدفمندي  مقبوليت

  ضرورت اجرا
18  
4  

22  

  اجراي درست

 كاري مخالفانجوسازي و سياسي

 گرايي دولت ت و عملرئج

 عملكرد قانوني و مردمي

  هاي هدفمندي كاستي

14  
6  
11  
9  

40  

  7  7  نيافتن خطر تداوم  تداوم

هـا در رقابـت بـراي     اين دسته از رسانه ،دهد نشان مي 4طور كه اطالعات جدول  همان
كننـد   بندي مي چهارچوبنحوي  هاي خبري را به سياسي داستان هاي تصميم درتأثيرگذاري 
اين دسته از كه  يمضامين. دنگير هاي رقيب قرار مي هاي رسانه چهارچوبمقابل  ةكه در نقط

هـا   بر حفظ سياست عمدتاً ،)هاي هدفمندي كاستي(غير از يك مورد اند  خلق كردهها  رسانه
با (داستان خبري  79 شده، ة بررسيدر طول دور ،4با توجه به اطالعات جدول . تأكيد دارند
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توليد و منتشر شـده  ) هاي هدفمندي اختصاص دارد كاستيداستان خبري كه به  9 استخراج
هاي جدول مذكور حاكي از آن است كه   داده. هاست است كه حاوي مضامين حفظ سياست

هاي هدفمندي يارانه از   هاي مرتبط با حفظ سياست  چهارچوب خلقهاي رقيب براي   رسانه
  .اند  مضمون مختلف استفاده كرده 10

  
  گيري نتيجه .5

 ،شـود  مشـاهده مـي   4و  3 هاي ولكه در جد ،هاي خبري هاي حاصل از تحليل داستان يافته
هاي  و تفسير گزاره ،توان به بررسي، تحليل حاوي اطالعات مفيدي است كه براساس آن مي

مسـائل و   ةهـا دربـار   دهـد رفتـار واقعـي رسـانه     مشـاهدات نشـان مـي   . شده پرداخت طرح
ايجـاد  بـا  هـاي متضـاد و    چهارچوبست كه با استفاده از عمومي به اين نحو ا هاي موضوع

 ديگـر  به رقابت بـا يـك   سياسي هاي تصميم درفضاهاي مضموني مخالف براي تأثيرگذاري 
هاي رقيب پيرامون طرح هدفمندي يارانه دو  ، رسانهشده با توجه به نتايج حاصل. پردازند مي

 بـه هـا   مواضع احتماالً تحت تأثير نگرش آناين . اند گيري متفاوت را اتخاذ كرده نوع موضع
هايي كه كيفيـت   سو رسانه  از يك. ستها هدفمندي يارانه دربارةگيري سياسي  تصميم ةنحو

هايي براي  چهارچوبدانند از   ها را نامطلوب مي هدفمندي يارانه دربارةگيري سياسي  تصميم
داشته و خواهان تغييرات در فرايند  انتقادي ةجنبكنند كه  هاي خبري استفاده مي توليد داستان

ها با مطلوب دانستن  از سوي ديگر بعضي رسانه .هاست مشي مربوط به هدفمندي يارانه خط
اسـتفاده   هـايي  چهـارچوب از  هـاي خبـري   گيري سياسي براي توليد داسـتان  كيفيت تصميم

  .مشي است حفظ و تثبيت فرايند خط پي دركنند كه  مي
هـاي متضـاد بـه رقابـت      چهارچوبهاي رقيب از طريق خلق  اين دو گروه از رسانه

خـأل، ضـرورت نـوآوري، تضـاد، عـدم       چهـارچوب در گروه اول از شـش  . پردازند مي
هـاي خبـري پيرامـون     و اصـالح بـراي توليـد و نشـر داسـتان      ،مقبوليت، اجراي وارونه

زمـاني   ةدر طـول دور  همشـهري و  اقتصاد دنياي. ها استفاده شده است  هدفمندي يارانه
هـا توليـد و منتشـر     چهـارچوب داستان خبري را براساس ايـن   460حدود  شده بررسي
راسـتايي، مقبوليـت،     بـودن، هـم    هاي غنا، نوآورانـه  چهارچوبدر گروه دوم از . اند كرده

توليد و نشر آن دسـته   در ها چهارچوب اين. و تداوم استفاده شده است ،اجراي درست
كـه حـاوي مضـامين حفـظ وضـعيت موجـود طـرح هدفمنـدي          خبـري  هاي از داستان

  .است شدهاستفاده  هاست يارانه
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بـراي   ديگـر  يـك رقابت بـا   زمينةها در   دهد كه رسانه نشان مي 4و  3ول ااطالعات جد
هـاي متضـاد بـه افكـار      چهارچوبسياسي چگونه با خلق  هاي گيري تصميم درگذاري تأثير

  .دهند ها شكل مي عمومي و سياست
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