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تلویزیون و شــبکههای ملی و فراملی ،میکوشــند با متقاعد کردن مردم جهت همســویی فکری با خود ،در جذب
مخاطب و تغییر افکار عمومی ،بهویژه در کشــورهای جهان ســوم تأثیرگذار باشند .کشورهای پیشرفته از رسانهها،
به عنوان ابزاری برای در دســت گرفتن اذهان عمومی استفاده ،و تالش میکنند با برنامههای خود آنها را همراهی
کنند .این موضوع در کشور ما نیز صدق میکند .در سالهای اخیر شبکههای خارجی توانستهاند بهسرعت میان افراد
جامعه نفوذ و جایگاه مناسبی برای خود پیدا کنند .اما این اثرگذاری و ایجاد تغییر و تأثیر همهجانبه بر ذهنیت افکار
عمومی ،زمانی میتواند کارا باشد که مخاطبان درک درستی از شیوههای پیامرسانی مؤثر داشته باشند.
مقال ة حاضر ،با هدف ارائة الگو ،به تعیین مفاهیم کلیدی در ادبیات نظری حوز ة رسانه ،به منزلة دانش زمینهای ،و نیز به
تحلیل پوشش اخبار ایران در شبکههای تلویزیونی بیبیسی ورلد و سیانان اینترنشنال بهمثابة شاخص فعالیتهای
رسانهای در غرب میپردازد .این پژوهش ،با استفاده از روش اسنادی انجام شده و بازة زمانی آن از خرداد تا آذر سال
 1398اســت و بر نظریههای چارچوبسازی ،برجستهسازی ،مدل دروازهبانی و مدل مرکز ـ پیرامون متمرکز شده و با
تلفیقی از این نظریهها ،زیرمقولههایی را که در مضمون آنها وجود داشــت ،استخراج کرده و سپس کدهای محوری
انتخاب شد .درنهایت ،ضمن بررسی ادبیات نظری رسانه و خبر ،بر اساس پنج اصل کلیدی که هر کدام طیف وسیعی از
مفاهیم (کدها) را در بر میگیرند ،مدل مناسب برای پوشش اخبار ایران در شبکة پرستیوی ترسیم شد.
کلیدواژه :پوشش خبری ،رسانه ،بیبیسی ورلد ،سیانان اینترنشنال ،پرستیوی.
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تــی ســیلپونیس و همکاران اذعان میکنند که پوشــش خبری در ماهیت درونزا اســت ،زیرا
گزارشــگری ،به احتمال با وقایع اساســی ارتباط دارد (تی ســیلپونیس و همــکاران.)2020 ،
محققان شــبکههای حمایت فراملی 2اغلب ،پوشــش خبری را بهمثابة یک فرایند یا حتی متغیر
مداخلهگــر در یک زنجیرة تصادفی پیچیدهتر ،به خودیخود یک هدف سیاســی تلقی میکنند
(آدای و لیوینگستون .)2009 ،3پوشش خبری در مراحل اولیه یک رویداد ،میتواند چارچوب
برجستهای از آن رویداد را ،برای مدت زمان بهنسبت طوالنی ایجاد کند (لی و دانگ.)2016 ،4
چنانچه فریور 5اظهار داشــت ،پوشــش رسانهای در ده روز نخســت ،دیدگاه غالب دربارة یک
رویــداد را تثبیــت و پس از روز دهم ،تصورات تثبیتشــدة عمومــی را تقویت میكند (فریور
1999؛ به نقل از لی و دانگ  .)2016این در حالی اســت که ،اگر شــاخصهای پوشــش خبری
رویداد زیاد باشــد ،سطﺢ باالیی از پوشــش رسانه را تولید خواهد کرد و ممکن است در مدت
کوتاهی اطالعات زیادی جریان یابد .این امر میتواند در ابتدای فرایند ارتباطات ،فشــار روی
رســانهها را افزایش دهد .چالش اصلی در این وضع ،کمبود اطالعات نیســت ،بلکه منابع زیاد
و اطالعات بیش از حد ،ممکن اســت ظرفیت شــبکههای ارتباطی و مدیریتی را ناکارآمد کند.
حتی اگر انتشار زودهنگام اطالعات ،به افزایش اعتبار منبع اطالعات ،و افزایش کنترل منبع به
پوشــش اخبار رسانهها منجر شود ،با میزان قابل توجهی از عدم اطمینان مواجه میشود (لی و
دانگ.)2016 ،
در یک دهة اخیر ،مخاطبان اخبار به طور فزاینده ،امکان دسترسی سریعتر به زیرساختهای
مختلف چاپی ،تلویزیونی و رایانهای را از طریق " تلفن هوشمند" ،بهمثابة یک بستر تسهیل کنندة
فناوری ،به دســت آوردهاند (حسن و المســری .)1 :2018 ،6از سوی دیگر ،بیشتر سازمانهای
رســانهای در دنیای امروز از ســوی گروههایی از متخصصان این حوزه ســاماندهی میشوند.
در ســازمانهای خبری بزرگ از جمله بیبیســی ورلد و سیانان اینترنشنال حتی صفحهها و
حســابهای ویژه و تخصصیتری برای پوشش اخبار فوری 7و اخبار تخصصی 8در نظر گرفته
شده است (برانز.)186 :2018،9
1
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شــبکههای تلویزیونی بیبیســی ورلد 1و ســیانان اینترنشــنال 2را میتوان از مهمترین
نمودهای دیپلماسی رسانهای به شمار آورد .شبکة تلویزیونی بیبیسی ورلد از زمان شکلگیری
تاکنون ،در راستای منافع بریتانیا در سراسر جهان فعالیت میکند .این شبکه ،همواره در مخالفت
بــا نظام جمهوری اســالمی ایران ،اما با ادعــای بیطرفی ،به پخش و اشــاعة برنامههای خود
پرداخته است .شبکة ســیانان اینترنشنال ،نخستین شبکة خبری 24ساعتة آمریکا است که در
سال  1980با تدبیر تد ترنر 3تأسیس شد .به اعتقاد کارشناسان رسانه ،سیانان اینترنشنال ،یکی
از پنج شبکة تلویزیونی اصلی فعال در آمریکا است که تا حد قابل توجهی ،بر شکل گیری اذهان
عمومی تأثیر میگذارد.
با کنکاش دربارة نظام مدیریت کالن و عملکرد دو شبکة مذکور ،درمییابیم که تفکر واحدی
بر این مجموعهها (شبکههای بیبیسی و سیانان) حاکم است .این تفکر واحد ،سبب می شود
که با ظرافت و کیفیتی مثالزدنی ،مفاهیم مورد نظر برای القا به مخاطب ،به صورت جزءبهجزء
درآمده و با شــکل های گوناگون ،به وســیلة این شــبکهها بر ذهن مخاطب بنشــیند .به نوعی،
عملکرد این شــبکهها را در این باره ،میتوان به کنار هم گذاردن قطعه های یک پازل تشبیه کرد.
به طور خالصه ،برخی رســانههای خبری در سطﺢ جهان ،به رسانههای نخبه 4معروف هستند.
این رســانهها نزد افكار عمومی ،ارزش و اهمیت بیشــتری یافتهاند كه در كشــورهای انگلیسی
زبان ،شبكههای خبری بیبیسی ورلد و سیانان اینترنشنال را میتوان از آن جمله دانست.
نقطه تمرکز این مقاله ،بر رویکردهای پوشش خبری در شبکههای بیبیسی ورلد و سیانان
اینترنشنال ،دربارة موضوعها و مسائل ایران است که بر اساس مطالعههای نظری حوزة پوشش
خبری رسانهها ،میخواهیم به مفاهیم برجستة پوشش خبری دست یابیم تا بتوانیم الگویی برای
5
پوشــش اخبار ایران ،در شبکة پرستیوی ارائه دهیم .پوشش خبری مربوط به نحوة بازنمایی
رخدادها و وقایع در رســانههای جمعی اســت .در واقع ،پوشــش خبری ،یكــی از مقولههای
فوقالعاده پیچیده در عرصة مطالعههای خبری اســت و عوامل بسیاری اعم از درونسازمانی و
برونســازمانی بر آن تأثیرگذار است كه شناسایی این عناصر و یا میزان تأثیر آن ،بهراحتی قابل
حصول نیســت و برای شناســایی عوامل تاثیرگذار ،عالوه بر ابزارهــای علمی ،تجربة فعالیت
رســانهای و تحقیقات رســانهای نیز ضروری اســت .با توجه به اینکه در شبکههای تلویزیونی
غربی سیاستهای خبری و سیاستگذاری رسانهها بر ضد ایران پررنگتر نمود و بروز مییابد،
محقــق در کنــار مطالعههای نظری مرتبط با موضوع ،با انتخاب شــبکههای بیبیســی ورلد و

ســیانان اینترنشــنال ،در تالش اســت با بررســی محتوای اخبار مربوط به ایران ،در دورهای
ششماهه ،به الگوی مناسبی برای شبکة پرستیوی دست یابد.

طرح مسئله
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در زمینة مطالعههای سازمانهای خبری ،پوشش خبری مفهومی است که هم شامل موضوع خبری و
هم شامل جریانهای خبری میشود .در واقع ،پوشش خبری همة وقایع ،فراتر از پوشش جریانهای
خبری اســت .رسانههای خبری ،یکی از ارکان مهم قدرت ،در گسترة جهانی هستند .از سوی دیگر،
فناوری اطالعات و ارتباطات نیز ،موجب وقوع انقالب بزرگی در شیوة فعالیت رسانهها شده است.
به گونهای که در دنیای رســانهای امروز ،نقش خبر و ســازمانهای خبری در شکل دادن به روابط و
مناسبات افراد و کشورها ،غیر قابل انکار شده است (روشندل اربطانی و همکاران.)1390 ،
با توجه به قدرت ،محبوبیت ،فراگیری ،و مخاطبپســند بودن رســانة تلویزیون ،چند سالی
اســت جبهة مخالف نظام جمهوری اســالمی ایران ،شــبکههای تلویزیونــی متعددی را ،برای
فعالیــت در عرصــة جنگ روانی بر ضد ایران تأســیس کردهاند؛ برای مثال ،راهاندازی شــبکة
فارســیزبان بیبیســی ،شبکة بریتانیایی " من و تو" و شــبکة تازه تأسیس " ایران اینترنشنال"
به پیشــنهاد آمریکا و حمایتها و دالرهای آل ســعود .به نظر میرسد اهداف راهبردی رسانه-
های غربی بر ضد ایران را میتوان چنین بیان کرد .1 :ارائة چهرة مخوف از اســالم و جمهوری
اسالمی نزد افکار عمومی جهان بهویژه غرب؛  .2ترسیم ایران به عنوان محور شرارت در منطقه
و جهــان؛  .3ناکارآمــدی دین در ادارة جامعه و چالش مشــروعیت؛  .4ارائــة تصویر آرمانی از
ارزش های آمریکایی و لیبرال دموکراسی آمریکا؛  .5تلقین بهروز اجماع جهانی بر ضد ایران.
تحقیقهای تجربی انجامشــدة داخل کشــور ،در زمینة پوشش خبری شبکههای بینالمللی
دربــارة ایــران ،هر چند محدود اســت ،اما نتایــج آنها بهوضوح ،غرﺽورزی و ســوگیری و
همچنیــن عدم عینیتگرایی خبری ،در این نوع شــبکهها را نشــان میدهــد .در واقع ،این نوع
پوشــش خبری ،به طور کامل سیاســی و همراه با تبعیﺾ و جانبداری از عملکرد کشــورهای
مخالف جمهوری اســالمی ایران بوده اســت .در تأیید این مطلب ،میتوان به رسالة کارشناسی
ارشــد احمد امیــد ( )1398با عنوان تحلیل محتوای ســاختار و نحوة پوشــش مطالب خبری
تارنمایهای ســیانان ،فاکس نیوز ،الجزیره و پرستیوی در سال  2019اشاره کرد .نتایج این
پژوهش نشــان میدهد که تارنمای ســیانان با72/1درصد ،بیشــترین میزان جهتگیری منفی
را ،نســبت به اخبار مرتبط با روابط و مناســبات ایران و آمریکا داشــته اســت؛ دو کشوری که
روزی متحد راهبردی لقب گرفته بودند ،امروز به دشمنان یکدیگر بدل شدهاند .همچنین آدای
و لیوینگســتون )2009( 1در مطالعهای بیان میکنند ،نقش ســیانان در افشــای برنامة هستهای
1. Aday & Livingston
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ایران ،به ما کمک میکند تا نقش رســانه را روشن کنیم .رسانهها ،برخی مواقع ،بیش از مجاری
اطالعاتی هستند که توسط دیگران تولید میشوند .گاهی آنها ،عناصر اصلی در تأیید اکتشافات
و ادعاهای خارج از گفتمان دولت هســتند .ســیانان اذعان میکند ،آمریكا شــواهدی دارد كه
ایران در حال ســاخت تأسیسات هســتهای بزرگی است و تاكنون مخفی نگه داشته شده است.
مقامهای ارشــد آمریكایی ،به ســیانان میگویند عکسهای ماهوارهای تجاری كه در سپتامبر
سال  2020گرفته شده ،یﻚ تأسیسات هستهای در نزدیكی شهر نطنز و دیگری در نزدیكی عراق
را نشان میدهد كه هیﭻ بازرسی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی نتوانسته از آن بازدید كند.
پژوهش حاضر ،به بررسی این مسئله میپردازد که رسانههای خبری ،چارچوبهای متفاوتی را،
دربارة یک رویداد به کار میبرند ،درنتیجه معنای متفاوتی را تولید میکنند؛ این تولید معنای متفاوت
از رویدادها ،دربارة مســائل مهم و سیاسی مشــهودتر است .در همین راستا نیز ،به شیوة برخورد دو
شبکة یادشده در این مقاله ،در مواجهه با اخبار ایران و رویدادهای مربوط به آن ،در دورة زمانی 6ماهه
ســال  1398پرداخته شده تا مشخص شود ،رســانههای مورد بررسی از کدام چارچوبهای خبری
اســتفاده کردهاند .در این پژوهش ،تالش بر آن اســت که با تکیه بر مباحث نظری و ادبیات مربوط
به پوشــش خبری ،مشخص شود تصویری که شــبکههای خبری مورد بررسی ،در تلویزیون خود از
رویدادهای ایران منتشر میکنند ،چگونه است .دلیل انتخاب تلویزیون برای بررسی ،اهمیت دیرینه
و روزافزون این نوع رســانه ،بهویژه بخش خبری آن ،در زندگی مردم و شــکلگیری افکار عمومی
بوده است؛ زیرا شبکههای خبری ،به یکی از مهمترین و معتبرترین منابع اطالعاتی تودة مردم تبدیل
شــده است .به همین علت دو شبکة غربی انتخاب شد :شبکه بیبیسی ورلد (منسوب به بریتانیا) و
سیانان اینترنشنال (منسوب به ایاالت متحدة آمریکا) که از نظر جهتگیری سیاسی و پوشش خبری
کشــورهای جهان ســوم و در حال توسعه ،تقریب ًا مشــابه هم عمل میکنند؛ مثل پوشش اخبار ایران،
عراق ،سوریه و  ...که نشان میدهند محور شرارتها در منطقه ،بیشتر مسلمانها هستند.
در این پژوهش ،به ارائة الگوی پوشش خبری در شبکة پرستیوی ،با توجه به شبکههای
تلویزیونی بیبیســی ورلد و سیانان اینترنشنال ،به عنوان شبکههای غالب در جنگ رسانهای
دولتهــای انگلیس و آمریکا بر ضد ایران میپردازیم .به عبارت دیگر ،دو پرســش را میتوان
بدینگونه مطرح کرد :کدهای (مفاهیم) پوشــش خبری استفادهشــده بر ضد ایران در شبکههای
تلویزیونی بیبیســی ورلد و سیانان اینترنشنال کداماند؟ و پوشش خبری مناسب برای شبکة
تلویزیونی پرستیوی چگونه است؟
در پاسخ به این دو پرسش ،ابتدا مؤلفههای پوشش خبری موجود در ادبیات نظری موضوع
اســتخراج شــده و در ادامة مؤلفههای اصلی پوشــش اخبــار ایران در این شــبکهها از طریق
تحلیــل محتوا توصیف میشــود؛ در پایان ،بر اســاس برخــی نتایج تحلیل محتــوا و از طریق
تهیة پرسشــنامه و ســؤال از نخبگان ،الگویی برای شبکة پرستیوی مشخص و ارائه میشود.

بنابراین ،مســئلة اصلی این اســت که چارچوب پوشــش خبری تلویزیون خبری غرب ،دربارة
مسائل و موضوعهای ایران بر مبنای تئوریهای مبتنی بر پوشش خبری چیست؟

اهمیت و ضرورت موضوع
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در جهان رسانهایشدة امروز ،به نظر میرسد کشورها ،در اعمال قدرت خود در سطﺢ بینالملل،
چرخشــی رســانهای دارند؛ اعمال قدرت نرمی که رسانهها ،بهویژه رسانههایی چون شبکههای
تلویزیونی ماهوارهای ،در کانون آن قرار دارند .نقش و اهمیت رسانهها ،در چنین فضایی ،عبارت
از فراهم آوردن بســتری برای پیشــبرد اهداف اســت .در این میان ،اهمیت بیش از پیش مقولة
خبر و خبررســانی در عصر کنونی و ظهور و گسترش فناوریهای نوین ارتباطی ،اتاقهای خبر
را به قلب تپندة بنگاههای خبری مبدل و کارکنان آن را با تحولهایی ناگزیر مواجه کرده اســت.
طبیعت کار خبر ،به طور مستمر در حال تغییر است .از سوی دیگر ،فناوری رسانهای روزبهروز
تحولهای تازهای را رقم میزند و پیشبینی رفتارهای عوامل محیطی در صنعت رســانه نیز امر
خطیر و دشــواری اســت .به عبارتی ،ســازمانهای رســانهای در محیط نامطمئن به سر میبرند
(روشــندل اربطانی و همکاران .)1390 ،به رغم این امر ،نقش دوگانة رســانهها در بحرانزایی و
بحرانزدایی ،برجستهسازی و کوچکنمایی ،امیدزایی و امیدزدایی ،واقعنمایی و وارونهنمایی و
 ...بر صاحبنظران عرصة ارتباطات پوشیده نیست (نصرالهی.)164-149 :1391 ،
این واقعیت رســانه ،در حالی است که یکی از نیازهای مخاطبان رسانهها ،که دلیل استفادة
آنها از منابع متعدد اســت ،نیاز خبری و مطلع شــدن از رویدادهای مختلف اســت .بنابراین،
موفقیت رســانهها در ادای وظایف ،به محتوا ،کیفیت پیام و تجانس آن با وســیله ارسال پیام و
محیط (مکان ،زمان و پیامگیران) بســتگی دارد .باید اذعان داشــت که کارکرد خبری رســانهای
چــون تلویزیون ،باید طبق اصولی پیریزی و مدیریت شــود تا ضمن اطالعرســانی بهموقع و
پاســخگویی به انتظــارات مخاطبان از بروز خطاهــای مختلف ،در جریان ســاختاربندی پیام
جلوگیری شــود تا رســانه بــه منبع اصلی تبییــن واقعیتهای اجتماعی برای مردم بدل شــود.
کانالهای خبری ماهوارهای که در حال شکلگیری و فعالیت هستند ،در پی تمرکز بر مخاطبانی
هستند تا آنها را به عنوان منبع اصلی اطالعات بپذیرند (رائی و کاتل .)2007 ،1چنانچه شواهد
تجربی ،نقش ســوداگرانهتری را برای رسانهها شناسایی کردهاند که با انگیزههایی برای انتشار
اخبــار هیجانانگیز روبهرو میشــود و مورد توجه خوانندگان قرار میگیرد (جنســن1979 ،2؛
کوری 3و همکاران2008 ،؛ آرن و سوسیارا.)2015 ،4
1. Rai & Cottle
2. Jensen
3. Core
4. Ahern & Sosyura
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به نظر کارشناســان حوزة ارتباطات ،در رویدادهای عمومی ،اخبار سیاسی در تأثیرگذاری
بر عقاید و آراء مردم ،نقش بســزایی دارند و برداشــت آنها را نسبت به مناسبات جهانی شکل
میدهند .بر همین اســاس ،مدیریت و تولید معنا و محتوای خبری در خبرگزاریهای مختلف،
متفاوت اســت؛ بدین گونه که خبرگزاریها معمو ًال در راستای اهداف خود ،رویدادهای خبری
را تغییر میدهند و واقعیتها را به نحو دیگری بازتولید میکنند؛ به این وســیله تالش میکنند
بــه افکار عمومی جهــت بدهند .از این رو ،عینیت مطلق در تنظیم اخبــار ،در عمل امکانپذیر
نیســت ،تا جایــی که برخی اخبــار را " بازتاب عالیق صاحبان رســانه" میداننــد (افخمی و
زابلــیزاده .)8 :1392 ،بنابراین ،تصمیمگیرندگان اصلی رســانههای خبــری ،از جمله مدیران
ارشــد ،غیرمســتقیم در تغییر معنای واقعیت و تولید خبر تأثیرگذار هســتند (برگر.)8 :1987 ،1
در همین راســتا ،دایک و زینگالــس )2002( 2و میلر )2006( 3ادعا میکنند که رســانهها نقش
گزارشگری تحقیقاتی دارند و جدا از پخش دوبارة اطالعات ،تحلیل اصلی را انجام میدهند.
امروزه به جای انحصارات خبری ،نوع پوشش اخبار و رویدادها اهمیت پیدا كرده است .به
مفهوم دیگر "پخش نشدن خبر مطرح نیست ،بلكه چگونگی پخش رویدادها و خبرها اولویت
دارد" و این نوع و نحوة پوشــش خبری رویدادها ،باعث شــكلگیری نوع خاصی از نگرش و
برداشــت مخاطبان نسبت به رویدادها میشود و مخاطبان ،بر اساس همین پوششهای خبری
دربــارة رویدادهــا ،موضعگیری منفی یا مثبت میکنند .به تعبیر دیگــر ،مصالﺢ فكری مخاطبان
دربــارة موضوعها ]بهخصوص موضوعهای خارجی[ پوشــش خبری آن موضوعها از ســوی
رسانهها است.
بدیهی اســت ،هر نوع پوشــش خبری ،افكار عمومی جهانی را به یﻚ شكل تحت تأثیر قرار
نمیدهد ،بلکه میزان و نوع تأثیر آن متفاوت است .تأثیر پوشش خبری بر دانش ،ادراک و نگرش
مردم از دو منظر قابل تحلیل است :قدرت بزرگ آن در انتشار اطالعات و شکلگیری افکار عمومی
و احتمــال تحریف از اطالعات بیفایده یا نادرســت (کاردوچی 4و همــکاران .)2011 ،بنابراین
امروزه ،در پوشش خبری تنها از اخبار استفاده نمیشود ،بلكه در رسانههایی همچون مطبوعات،
عالوه بر اصل خبر ،تحلیل و تفســیر ،ســرمقاله ،یادداشــت ،مقاله ،عكس ،كاریكاتور ،مصاحبه،
تلفنهای مردمی ،اظهارات مسئوالن و غیره نیز مشاهده میشود كه در یﻚ جریان خبری ،تحلیل
جمیع این موارد معنادار خواهد بود و بررسی تﻚتﻚ آنها به صورت مجزا ،فاقد معنا خواهد شد.
برای واکنش مناســب به شــبکههای خبری بیبیسی ورلد و سیانان اینترنشنال ،به عنوان
جریان مســلط رسانهای غرب ،شناخت خطوط کلی ،محتوا و تأثیرهای احتمالی این دو شبکه،
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امری ضروری به نظر میرســد .از ســوی دیگر ،گاهی ممکن اســت در میزان تأثیرگذاری این
شــبکهها اغراق شــود ،در این صورت ،داشــتن تصویــر دقیقی از عملکرد آنهــا ،میتواند به
قضــاوت صحیﺢتر کمک کند .از نگاهی دیگــر ،در کنار تفاوتهای ایدئولوژیک در ارائة خبر،
ســازوکارهایی کلی و جهانشــمول نیز وجود دارند که به القای بیطرفی و عدم سوگیری کمک
میکنند .شناخت این الگوها ،مفید و راهگشاست ،با این اوصاف ،بررسی دقیق و عینی عملکرد
ایــن دو شــبکه ،فارﻍ از هرگونه جهتگیری سیاســی و ارزشگذاری غیــر علمی ،جهت ارائة
الگویی برای پوشش اخبار ایران در شبکههای برونمرزی ،ضرورتی اجتنابناپذیر است.
با توجه به ضرورت شناسایی الگوها و استانداردهای پوشش خبری در شبکة برون مرزی
پرستیوی ،به عنوان یک شبکة تأثیرگذار ،میتوان با انجام تحقیق حاضر و تحقیقهای مشابه
آن ،تا حد زیادی به ســاختار و نحوة پوشش اخبار در شــبکههای تأثیرگذار بینالمللی ،بهویژه
شــبکههای فعال در جهت مخالف جمهوری اسالمی ایران ،پی برد؛ همچنین شناختی نسبی از
سیاستهای خبری دو شبکة بیبیسی ورلد و سیانان اینترنشنال و موضعگیریهای آنها در
قبال ایران بهدست آورد .به منظور ارائة الگویی مناسب برای پوشش خبری ،رویکردهای رسانه
را در زمینة مطالعات خبری مورد مطالعه قرار میدهیم.
کمبود مطالعههای تجربی ،دربارة پوشــش اخبار ایران در شــبکههای برون مرزی ،با توجه
به شــبکههای بینالمللی غربی در داخل کشــور نیز ،یکی دیگر از ضرورتهای انجام موضوع
تحقیق حاضر را نشان میدهد .در واقع ،میتوان گفت نتایج تحقیقهای انجامشده نیز ،با وجود
نقش ســاماندهی نظام رسانهای در کشور ،چندان مورد توجه نبوده و دیگر اینکه ،این تحقیقها
الگویــی را به همراه نداشــته که صاحبان رســانه آن را مورد توجه قــرار دهند .به همین علت،
نتایج این مطالعه ،اگر مورد توجه دســتاندرکاران خبر شــبکههای برون مرزی ،بهویژه شــبکة
پرستــیوی قرار گیرد ،موجب بازنگری در نحوة مدیریت خبر در میدان رقابتهای خبری در
سطﺢ بینالمللی خواهد شد.

اهداف و پرسش پژوهش

هدف اصلی این پژوهش ،ارائة الگویی برای پوشــش اخبار ایران در شبکة پرستیوی است.
در واقــع ،محقق بر آن اســت تا بــا تأکید بر ادبیات نظری و نیز بهرهگیری از رویکرد دو شــبکة
بی بی ســی ورلد و ســیانان اینترنشنال ،شــناخت چارچوب خبری رویدادهای ایران در بازة
زمانی  6ماهه در سال  ،1398به الگویی کاربردی و عملیاتی برای پوشش اخبار ایران در شبکة
پرستیوی دست یابد .بنابراین ،در پژوهش حاضر ،مرور ادبیات نظری در حوزة رسانه و خبر،
در پاسخ به این سؤال یاری خواهد رساند.
 éالگوی پوشش اخبار ایران در شبکة پرستیوی چگونه است؟

پوشش خبری
پوشش خبری مجموعهای از فعالیتهایی است ،که روی خبر انجام میشود تا ارزش یک خبر
و جایگاه آن از وضع واقعی آن ،باالتر یا پایینتر مطرح شــود و ارزش آن خبر ،در مجاورت با
مطالب دیگر ،دارای ارزش بیشتر ،کمتر یا در حد صفر شود (سلطانیفر و هاشمی.)14 :1382 ،
در واقع ،پوشــش خبری ،فراگرد بازنمایی وقایع و رخدادها از طریق وســایل ارتباطی اســت
(سبیالن اردستانی.)1382 ،
در این تعریف سه رکن عمده وجود دارد:
 .1بازنمایی ،توجه ما را به تولیدات رســانهای جلب میكند .و این زمینهها را شــامل میشــود:
مطالبی كه رســانهها عرضه میكنند ،نحوة انعكاس موضوعهــا ،انواع گفتمانهای مطرح و
ماهیت مباحث و مناظرههای ارائهشــده .بازنمایی ،به ابعاد اطالعاتی تولیدات رسانهای ،از
جمله ابعاد نمادین و بدیع آن آثار اشــاره دارد .بازنمایی در گسترة عمومی ،به پرسشهایی
اساســی اشاره دارد از جمله " چه مطلبی" باید برای انعكاس انتخاب شوند و "چگونه" به
مخاطبان عرضه شــوند .لذا مشاهده میشود ،بازنمایی متمایز از انعكاس محﺾ واقعیتها
و رخدادهاست؛ یعنی در بازنمایی ،وقایع و رخدادها از حالت اصلی خود خارج میشوند.
حال هر چقدر رســانهها و خبرنــگاران ،معتقد به عینیتگرایی در انعكاس خبرها باشــند،
بازنماییها به واقعیت نزدیﻚتر اســت و هر مقدار كه رسانهها از عینیتگرایی دور باشند،
بازنماییهای آنها نیز ،دور از واقع خواهد بود.
 .2وقایع و رخدادها ،دومین ركن در تعریف پوشش خبری هستند .رخدادها اتفاقهایی هستند
كــه در زمان كنونی به وقوع میپیوندند و بیشــتر حالت خبری بــه خود میگیرند ،اما وقایع
موضوعهایی هســتند كه از قبل وجود داشتهاند و منوط به شــرایط كنونی زمان نیستند .در
اصل ،در پوششهای خبری ،ابتدا رخدادها مطرح میشوند و وقایع مرتبط با آن در حواشی
رخداد قرار میگیرد .به این ترتیب ،وقایع زمینة رخداد محسوب شده و رخداد معنای خود
را از آن حوزه میگیرد.
 .3ســومین ركن ،وسایل ارتباطی است .پوشش خبری ،مختص وسایل ارتباط جمعی همچون
مطبوعــات ،رادیــو و تلویزیون نیســت .رســانههای همگانی ،به علت تأثیــر آنی و فوری
بر مخاطبان ،ابزارهای اصلی پوشــش خبری محســوب میشــوند؛ در صورتیكه ،وسایل
ارتباطی ،عالوه بر رســانههای همگانی ،شــامل خبرگزاریها و شــبكههای اطالعاتی نیز
میشود (نصراللهی.)35 :1397 ،
1

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127

1. News Coverage

ارائة الگو برای پوشش خبری در شبکة پرستیوی…
مجید سرابی ()51-82

فانکاورز به شناخت رابطه میان پوشش خبری و درک عموم از اهمیت موضوعها پرداخت .او
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مطالعة خود را بر دهة  ،1960زمانی که موضوعهای برجســته زیاد بود ،متمرکز ســاخت و برای
سنجش افکار عمومی ،دربارة موضوعهای بااهمیت ،از نتایج سنجش افکار موسسة "گالوپ"1
اســتفاده کرد .در آن نظرسنجیها از افراد ،دربارة مهمترین مشکالتی میپرسیدند که در آمریکا
با آن مواجه هســتند؛ فانکاورز ســنجش محتوای رسانهها را ،با شــمارش تعداد مقالههایی که
راجــع به هر موضوع در تعدادی از رســانهها ارائه میشــد و نیز از طریــق توجه به رابطة میان
محتــوای رســانهها و واقعیت انجــام داد .نتایج این مطالعه ،حاکی از آن بــود که ارتباطی قوی
بین رتبهبندی عمومی از یک موضوع ،به عنوان موضوع مهم و میزان پوشــش رســانهای وجود
دارد .موضوعهایــی که عمــوم مردم رتبة باالیی به آنها داده بودنــد ،همان موضوعهایی بودند
که رســانههای جمعی ،پوشــش بیشــتری به آنها میدادند .این نتایج ،توافق زیادی با فرضیة
برجستهســازی دارد .فانــکاورز ،در بخش دوم مطالعة خود ،رابطة میان پوشــش رســانهای و
واقعیت را بررســی کرد و به این نتیجه رســید که پوشش رسانهها ،ارتباط زیادی با حقایق امور
ندارد (سورین و تانکارد.)338 :1397 ،
برای تســهیل در پوشش خبری ،تقسیم آنها به دو دستة رویدادمدار و فرایندمدار ضروری
است .یونس شكرخواه دربارة این دو نوع خبر میگوید:
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خبرهای رویدادمدار ،خبرهای مربوط به رویدادهای مشخص و معین [یعنی ارتجالی] با موضوعاتی
چون نشستها ،و آتشسوزیها هستند كه نقطه مقابل آن خبرهای فرایندمدار هستند .اما خبرهای
فرایندمدار ،خبرهای پیچیدهای هستند كه از یك گزارش یا مسئله مجرد و منفك ،فراتر میروند تا
دركی منظم ،قاعدهمند و جامع را منتقل سازند ،نظیر گزارشهای مربوط به پیامدهای عملكردهای
یك دولت( .شکرخواه.)112 :1388 ،

تاکتیکهای پوشش خبری
این تاکتیکها در واقع ،روشهایی اســت که مؤسسة خبری ،برای موفقیت یک جزء به خدمت
میگیرد تا بیشــترین حجم مخاطب را با خود همراه ســازد؛ این تاکتیکها نقشــی اساســی در
قابلیتهای فنی ،هنری و تأثیرگذاری رسانههای جمعی ایفا میکنند .از مهمترین این تاکتیکها
2
ســری ،3کلی بافی ،4نقل خبر از منابع ناشــناخته و مبهم،
میتوان به پیشینهنویســی  ،اطالعات ّ
استناد پیام به منبع مورد وثوق گیرندة پیام ،استفاده از نخبگان برجسته در رسانهها ،نزدیکی منبع
پیام به مخاطبان ،اســتفاده از عاطفه و عالیق انســانی ،استفاده از کنایه و اشاره ،قاطعیت بیان در
ارائة اخبار و  ...اشاره کرد (شمس و همکاران.)1398 ،
1. Gallup
2. Background
3. Secret Information
4. Generality Tactic

نظریة امپریالیسم رسانهای

امپریالیســم رســانهای از نگاه یــک چارچوب مفهومی ،زیــر چتر بزرگ امپریالیســم فرهنگی
قــرار میگیرد .از دیدگاه وایت ( )2001امپریالیســم فرهنگی ،از ســوی محققــان با اهداف و
پسزمینههــای مختلف مطالعاتی ،به منظــور توضیﺢ پدیدهها در فضــای ارتباطات بینالملل،
انسانشناســی ،آموزش ،علوم ،تاریخ ،ادبیات و ورزش به عنوان چارچوب مورد اســتفاده قرار
گرفته است (اوساکوئه و ایباگر.)2 :2010 ،2
1. Frame
2. Osakue & Ibagere
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تعیین چارچوب در پوشش خبری
بر اســاس تئوری چارچوب ،1رسانهها در نقش خبری خود ،آیینة انعكاس رویدادها و واقعیت
دنیای اجتماعی و سیاســی نیستند ،برعكس ،آفرینندة واقعیتهای اجتماعی و سیاسی هستند و
به برداشــت افراد از دنیای اطرافشان هستی میبخشــند .آنها در تهیة خبر ،عالوه بر انتخاب
دادههــا ،آنها را بر اســاس فرمولهــا و قالبهای جاافتــاده به هم ربط میدهنــد و معنیدار
میسازند؛ از اینرو ،این رویداد نیست كه قالب را تعیین میكند ،بلكه این قالب است كه دادهها
را برمیگزیند و روابط آنها را شكل میبخشد (سبیالن اردستانی.)48 :1382 ،
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نحو ه بازنمایی وقایع در پوشش خبری
تحلیل پوشــشهای خبری ،مربوط به نحوة بازنمایی رخدادها در رســانههای همگانی اســت.
نخســتین اصل ،در بازنمایی چینش خبری است .از نظر مخاطبان هر رسانهای ،خبرهایی كه در
اولویتهای خبری قرار میگیرند ،نسبت به خبرهای دیگر بار ارزشی و اهمیت بیشتری دارند؛
به این ترتیب ،بعضی از خبرها نســبت به خبرهای دیگر ،اهمیت بیشــتری مییابند و در دستور
تفكر و گفتوگوی مردم قرار میگیرد.
دومیــن اصــل ،فضا و زمان اختصاصیافته در خبر اســت ،خبری كه چنــد ثانیه را به خود
اختصــاص داده با خبری كه چند دقیقه از وقت را گرفته اســت ،حتم ًا از لحاﻅ تفهیم مفاهیم و
تأثیرگــذاری بر مخاطبان نیز متفاوت خواهد بود .در یﻚ خبر كوتاه ،تنها میتوان به چند ارزش
خبری كه ،چه ،كجا و كی پرداخت؛ ولی در خبرهای بلند ،احتمال پرداختن به ارزشهای خبری
چرا و چگونه نیز خواهد بود.
ســومین اصل ،میزان حشو در خبرها است .حشــو از مواردی است كه فقدان آن در خبر و
مطلــب هیــﭻ ضرر و زیانی برای اصل خبر و رویداد ندارد و تنها فهم و درك مطلب را افزایش
میدهد .در بررســی خبرها مشــاهده میشــود كه نكات اصلــی مورد نیاز در فهــم خبرها ،در
شیوههای تبلیغی كمتر استفاده میشود.

واژة امپریالیســم رسانهای ،شــرایطی را تشــریﺢ میکند که در آن ،نظام رسانهای منطقهای
خاص ،بر نظام رســانهای منطقهای دیگر تمرکز کرده باشــد .بر اساس تعریف " بوید ـ بارت"1
( )1977از امپریالیســم رســانهای ،این نظریه به فرایندی اشاره میکند که به وسیلة آن مالکیت،
ســاختار ،پخش و یا محتوای رســانه در هر کشــوری ،تحت تأثیر تمایلهای رســانهای کشور
یا کشــورهای دیگر قرار میگیرد (اوســاکوئه و ایباگر .)5 :2010،میتــوان گفت که نظریههای
امپریالیســم رســانهای ،امپریالیسم ارتباطی و ســلطة فرهنگی ناظر بر سلطة شرکتهای بزرگ
غربی بر سپهر اطالعاتی هستند (فوچس.)50 :2010،2
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مدل دروازهبانی

3
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کورت لوین 4نخســتین بار ،اصطالح " دروازهبــان را مطرح کرد .گزینش یا دروازهبانی خبر،
بیش از سایر بخشهای فرایند ارتباطات ،مورد توجه نظریهپردازان قرار گرفته است .از الگوی
دروازهبانــی وایت تا الگوی دروازهبانی ویندال 6و مککوایل ،7روندی از الگوهای متنوع برای
دروازهبانی خبر را شاهد هستیم .وایت که نخستین الگوی دروازهبانی خبر را ارائه داد ،الگویی
عرضه کرده اســت که از لحاﻅ ساختاری ،تفاوت چندانی با الگوی ویندال و مککوایل ندارد.
در الگــوی وایت ،منابع خبری ،اخبار متنوع و متعدد را به ســوی مخاطب ارســال میکنند ،اما
دروازهبان خبر ،دست به گزینش و انتخاب آنها میزند و شمار کمی از آنها را از دروازه عبور
میدهــد .الگوی دروازهبانی ویندال و مککوایل ،که از آخرین الگوها در این زمینه محســوب
میشود ،شباهت بسیاری به الگوی وایت دارد (سورین و تانکارد.)219 :1397 ،
بر اســاس تعریف جدیــد شــومیکر ( )2001دربــارة دروازهبانی ،که بر اســاس یک دهه
پژوهشهای خود ارائه میدهد:
"5

فرایند دروازهبانی تفکری است که بیش از گزینشگری ساده را شامل میشود .در واقع ،دروازهبانی
در رسانههای جمعی تنها شامل مجموعه تصمیمهای " رد" یا " قبول" نمیشود ،بلکه فرایندی کلی است
که از طریق آن واقعیت اجتماعی توسط رسانههای خبری ساخته میشود (برزیالی ـ ناهون.)2008 ،8

1. Boyd Barrett
2. Fuchs
3. Gatekeeping Model
4. Kurt Lewin
5. Gatekeeper
6. Windhal
7. McQuail
8. Barzilai-Nahon

نظریة برجستهسازی

1

در حوزة ارتباطات ،مفهوم چارچوب را ،نخستین بار گیتلین ( )1980 ،1977و تاچمن (،)1978
برای بررسی چگونگی بستهبندی و ارائة کارآمد اخبار رسانهای از سوی روزنامهنگاران به كار
بردند .آنها چارچوبهای رســانهای خاصی را ،در زمینة چگونگی ارســال و انتشار اطالعات
خبری به مخاطبان و چگونگی تفســیر این گزارشهای خبری از ســوی کاربران بررسی کردند
(رویگروك و آتوهولد.)71 :2007 ،5
چارچوبها ،ســاختارهای اساســی و بنیادی از شــناخت هســتند که نحوة ارائه و ادراک
واقعیت را تعیین و به فرد در تفســیر دنیای اطراف خود کمک میکنند .برجستهســازی " دربارة
چه چیزی اندیشــیدن" را به مردم معرفی میکند ،اما چارچوبســازی بر " چگونه اندیشیدن و
تعمیق ادراک مردم" مؤثر اســت .رســانه در ابتدا ،موضوعها و رویدادهای خاصی را برجســته
کمی
میکند ،ســپس آن موضوعها را در چارچوب معنایی خاص قرار میدهد؛ برجستهسازیّ ،
1. genda-setting Theory
2. Dearing & Rogers
3. Gitlin
4. Tuchman
5. Ruigrok & Atteveldt
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نظریة چارچوبسازی

3

4
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در سالهای اخیر ،مفهوم " شکلگیری واقعیتهای اجتماعی" ،یکی از مهمترین آثار اجتماعی
پیامهای ارتباطی اســت که مورد توجه جدی پژوهشــگران علوم ارتباطات قرار گرفته اســت.
السول دو کارکرد اصلی رسانههای جمعی را " نظارت" و " هماهنگی" میداند .از نظر السول،
کارکرد نظارت ،همان دروازهبانی و کارکرد هماهنگی ،همان برجستهســازی اســت (دیرینگ و
راجرز.)11 :1922 ،2
منظور از برجستهســازی رسانهها ،این است که رســانهها ،بهویژه در اخبار و گزارشهای
خبری و برنامههای مســتند ،این قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعهای از مســائل و
موضوعهای معین و محدود معطوف سازند و از مسائل و موضوعهای دیگر چشمپوشی کنند.
حاصل کار این میشــود که بعضی از مســائل خاص از سوی بسیاری از مردم در سپهر عمومی
و خارج از قلمرو رســانهها به بحث گذاشته میشود ،در حالیکه به مسائل و موضوعهای دیگر
توجه نمیشود (سولیوان و همکاران.)26 :1385 ،
راجرز و دیرینگ در تعریف برجستهســازی میگویند> :برجستهسازی فرایندی است که به
وســیلة آن رســانههای جمعی اهمیت برخی موضوعها و تأثیرهای مختلف آنها را به مخاطب
انتقال میدهد< (راجرز و دیرینگ.)556 :1988 ،

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127
64

و انتخابی ،اما چارچوبسازی کیفی است .چارچوبسازی ،بر این فرﺽ مبتنی است که نحوة
توصیف یک موضوع و رویداد در گزارشهای خبری ،بر چگونگی درک مخاطب از آن موضوع
و رویداد تأثیر میگذارد (شیوفل و توکسبری 9 :2006 ،1ـ .)20
بنابراین ،رســانههای خبری با چارچوبســازی رویدادها ،ساختار شــناختی مشخص و
تعریفشــدهای را ،برای مخاطبان فراهم میکنند ،به گونهای که مفهومســازی مردم از واقعیت،
به نوعی بر اســاس چارچوبهای رسانهای شــکل میگیرد (مهدیزاده .)37 :1393 ،چراکه در
چارچوبســازی ،بــا توجه به جهتگیــری درک عمومی از موضوعها ،بر ایــن موضوع تأکید
میشــود که " مردم درباره چــه و چگونه فکر کنند"؛ به این صورتکــه ،چارچوبهای خبری
پارامترهایی را تعیین میکنند که شهروندان در یک مسیر جهتدار ،به بحث دربارة رخدادهای
عمومی میپردازند (زابلیزاده.)14 :1393 ،

مدلهای حرکت یا جریان خبر
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نظریههای انتقادی زیادی ،علیه جریان یک ســویة اخبــار و ذات پنهان تجاری آن وجود دارد،
یعنی جریانی که با تبعیﺾ آشکار ،خبرهای مفید را در مسلخ خبرهای قابل فروش و هماهنگ
با فضای تحت ســلطة خبرگزاریهای بینالمللی قربانی میکنــد .طرح این نظریههای انتقادی
تاکنون به کشف "سه مدل جریان یا حرکت خبر" انجامیده است:

الف .مدل مرکز ـ پیرامون
یوهــان گالتونــگ در دهة  ،1970مــدل مرکز ـ پیرامــون را ارائه داد که در تئوری "ســاختاری
امپریالیســم" نمود یافته اســت .در این تئوری ،جهان به دو بخش تقسیم شده است .1 :مرکز یا
جوامع حاکم؛  .2پیرامون ،که به مناطق وابســته اطالق میشــود .این فرضیه را میتوان در چهار
محور خالصه کرد ،که وضع خبرهای بینالمللی را مشخص میکند:
 .1رویدادهای خبری " مرکز" که در سیســتمهای مطبوعاتی جهان گزارش میشود ،از اطمینان
بیشتری برخوردار است.
 .2میزان تبادل خبرها میان ملل " مرکز" و " پیرامون" و میزان تبادل خبرها بین خود ملل "مرکز"
با یکدیگر تفاوت بسیار زیادی دارد.
 .3خبرهای ملل مرکز ســهم بیشتری از رویدادهای خارجی را در رسانههای ملل مرکز پوشش
میدهند.
 .4تقریب ًا جریان خبر میان ملل پیرامون بســیار ناچیز اســت و یا اص ً
ال وجود ندارد .این امر بهویژه
در طول مرزهای به وجودآمده از سوی استعمار ،بیشتر صدق میکند (موالنا 17 :1371 ،ـ.)22
1. Scheufele & Tewksbury

پیشینة پژوهش

یافتههای تحقیق مهدیزاده و همکاران ( )1398که دربارة تحلیل چارچوب خبری ســخنرانی
رﺅســای جمهور ایران و آمریکا ،دربارة برجام انجام شــده ،حاکی از آن است که در سخنرانی
ترامپ و روحانی ،شــیوة انتشار اخبار در خبرگزاری ایسنا ،فارس و بیبیسی فارسی ،بهنسبت
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ب .مدل شمال ـ جنوب
اصطالح شمال ـ جنوب را نخستین بار ،کارل هاوسهوفر آلمانی ،در برابر "تئوری سه جهان"
مائو تســه تونگ بــه کار برد .مدل شــمال ـ جنوب بر این فرضیه مبتنی اســت کــه جریان خبر
یک جریان عمومی اســت .این فرضیه میگوید ،جریان خبرها از ســوی کشورهای توسعهیافته
(شمال) به سوی کشورهای رو به توسعه (جنوب) است و جریانهای افقی درون شمال و درون
جنوب ـ که حجم دومی از اولی کمتر اســت ـ مکمل آن محســوب میشود .در حالیکه جریان
خبرها از جنوب به سوی شمال ،در حد مطلوبی وجود دارد ،اما به طرز چشمگیری ،در مقایسه
با حجم جریان خبرها از طرف شمال به سوی جنوب ،حجم کمتری دارد .عالوه بر این ،در مدل
شــمال ـ جنوب ،جهتی وجود دارد که به آن "جریان مدور" میگویند .در این جریان ،خبرهایی
که خبرنگاران شمال در جنوب گردآوری کردهاند ،قبل از بازگشت نهایی به رسانههای جنوب،
برای پردازش و ویراستاری به شمال فرستاده میشوند (موالنا.)19 :1371 ،
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در مدل گالتونگ ،اثبات این نكته مورد نظر است كه بسیاری از رسانهها در كشورهای پیرامون
(جنوب) از جهت نحوة پوشش رویدادهای جهانی ،شبیه به یكدیگر هستند و همه ،كمابیش به
یﻚ میزان تحت تأثیر جریانهای خبری كشــورهای مركز (شــمال) قرار دارند .گالتونگ معتقد
اســت ،كشورهای رو به توســعه از این لحاﻅ به خبرگزاریهای فراملی وابستهاند .در حالیكه
همــه میدانیم ،این خبرگزاریها در عمل بر بحرانها ،كشــشها و جرایم ـ هنگام مخابرة خبر
از پیرامــون بــه مركز ـ تأکید میكننــد و در مقابل ،هنگامی كه ملل پیرامون به خاطر وابســتگی
خبری ،به انعكاس خبرهای مركز در نشــریههای خود میپردازند ،خواسته و ناخواسته ذهنیت
وســایل ارتباط جمعی غــرب را ،برای مخاطبان خود به ارمغان میآورنــد؛ و این امر به ایجاد
یﻚ امپریالیســم فرهنگی میانجامد زیرا ادامة این روند ،در عمل ســبب میشــود كه بهتدریج
تولیدكنندگان و مصرفکنندگان خبر در جنوب نظیر همتایان خود در مركز بیندیشند و این یعنی
از چشم غرب به جهان نگریستن .به اعتقاد گالتونگ ،امپریالیسم ارتباطی به امپریالیسم فرهنگی
میانجامد .گالتونگ در نظریة ســاختاری امپریالیســم ( )1971مهمترین وجوه ساختار بنیادین
جامعة بینالمللی را ،امپریالیسم فرهنگی و ارتباطی ،امپریالیسم اقتصادی ،امپریالیسم سیاسی و
نظامی برمیشمارد (شکرخواه 66 :1388 ،ـ .)67
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مشابه یکدیگر بوده است و این رسانههای خبری و تا حدودی بیبیسی فارسی علیه سخنرانی
ترامپ مطالب خود را منتشــر کردهاند .در حالیکه بیشــتر اخبار صدای آمریکا ،علیه سخنرانی
روحانی پوشش داده شده بود.
زابلیزاده ( )1394در بررســی رویکرد شــبکة تلویزیونی بیبیسی فارسی ،دربارة دهمین
انتخابات ریاســت جمهوری ایران نشان میدهد ،تلویزیون بیبیســی فارسی در بیشتر موارد
تالش کرده ،رویکردی خنثی در قبال انتخابات ریاست جمهوری  1388ایران اتخاذ کند و این
رویکرد را ،با افزایش حجم پوشــش خبری صرف و کاهش حجم تفســیرها و تحلیلهای خود
شبکه ،در دورة پس از انتخابات تقویت کرده است .در همین زمان ،شبکه به طور محسوسی از
کارشناسان خود برای اظهار نظر در زمینة انتخابات ایران کاسته و بر کارشناسان میهمان افزوده
است .همچنین ،استفاده از شهروندخبرنگاران را در دورة پس از انتخابات بسیار جدیتر دنبال
کرده است .در حقیقت ،این شبکه با توسل به این روشها ،بدون آنکه با جبههگیری علنی دربارة
رویدادهــای ایران چهرة خود را به عنوان یک رســانة مدعی بیطرفی خدشــهدار کند ،مواضع
خود را با گزینش حرفهایی از اظهار نظرهای مخاطبان ،شــهروند خبرنگاران و کارشناســان
دعوتشده به برنامه از زبان آنها بیان کرده است.
بر اســاس یافته های تحقیق رضی و خلیلی ( ،)1392تارنمــای الجزیره در تالش بوده ،در
یﻚ چارچوب دفاع از مخالفان دولت اســد و حامیــان غربی و منطقه ای آنها و مقابله با دولت
اســد و حامیان او (به ویژه ایران) ،از دولت بشــار اسد و حامیانش تصویر منفی و از مخالفان و
حامیانشان تصویر مثبت ارائه دهد .این تارنما تالش كرده ،ایران و حزب اهلل را عامل ناآرامی ها
و مانــع برقراری صلــﺢ در منطقه معرفی كنــد و از اهمیت و اقتدار ایــران در حل بحرانهای
منطقــه ای بكاهد .در مقابــل ،تارنمای پرستی وی در تالش بوده ،در یــﻚ چارچوب دفاع از
دولت اســد و مقابله با مخالفان و حامیان غربی و منطقه ای آنها ،تصویری مثبت از دولت بشــار
اســد و حامیانش (به ویژه ایران) و تصویری منفی از مخالفان و كشــورهای حامی آنها (به ویژه
اسراییل ،آمریكا ،عربستان و قطر) نشان دهد .این تارنما همواره ،بر سیاست های اشتباه آمریكا
در قبال ایران و برخی كشــورهای منطقه مانند عراق و سوریه تأكید داشته و اسرائیل ،عربستان
و قطر را عامالن اصلی ناآرامی ها در سوریه معرفی میکند.
بیدگلی ( )1392به این نتایج دســت یافت که محورهای گفتمانی مربوط به متن اخبار ســه
تارنمای بیبیسی فارسی ،پرستیوی و صدای آمریکا دربارة وقایع جنبش اشغال والاستریت
طی ســه ماه مهر ،آبان و آذر سال  ،1390گویای آن است که متون تارنمای پرستیوی ،آشکارا
در تقابل با متون دو تارنمای بیبیســی فارســی و صدای آمریکا اســت .به عبارت دیگر ،هیﭻ
محور گفتمانی مشــترکی بین پرستیوی با صدای آمریکا و بیبیســی فارسی دیده نمیشود.
اما بررســی محورهای گفتمانی بی بی ســی فارسی و صدای آمریکا نشان میدهد که محورهای
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گفتمانی این دو تارنما شــباهتهای زیادی به یکدیگر دارند .نتایج این تحقیق حاکی اســت که
بیبیســی فارسی ،دیپلماسی رســانهای " ابهام و تحریف" ،صدای آمریکا دیپلماسی رسانهای
" تقابل و تهاجم" و پرستیوی ،دیپلماســی رســانهای " بحرانسازی" را در قبال وقایع مورد
بررسی در پیش گرفتهاند.
افخمی و عبداله ( )1388در بررسی نحوة پوشش رویدادهای سیاسی ایران ،در سه تارنمای
ایرنا ،بیبیسی فارسی و صدای فارسی آمریکا ،نشان دادند که هر سه تارنما ،مولفة " کی؟ یا چه
کسی؟" و ارزش خبری " شهرت" را با برجستگی خاصی مورد تأکید قرار دادهاند و این مسئله
بیانگر " شخصگرا" بودن آنهاست .همچنین ،بیشتر اخبار این سه تارنما ،غیر تولیدی است .از
نظر موضوعی ،مسئلة هستهای ایران ،کانون توجه اصلی سه تارنمای مورد بررسی بوده است.
کولی و هینک )2018( 1در تحلیل روایت اخبار ایران ،روســیه و چین از آیندة افغانســتان،
با تحلیل الگوهای دائمی نشــان دادند :رســانههای چینی ،روســی و ایرانی بــه منافع خود در
افغانستان ،به معنای واقعی سیاسی توجه و بیان میکنند که ثبات در افغانستان به حدی است که
موجب افزایش نفوذ ،وابســتگی و تأثیر خودشان ،در منطقه میشود .سیاست افغانستان ،هم از
لحاﻅ تاریخی و هم از نظر دولت ترامپ ،بیتأثیر نشان داده میشود؛ نبود چشمانداز بلندمدت
یک دولت مستقل و توانمند در افغانستان .ایران بیشتر عالقهمند به سرمایهگذاری در افغانستان،
برای افزایش نفوذ خود و مقابله با منافع ایاالت متحده است.
جانســتون )2016( 2اســتفادة شــبکة بیبیســی از محتوای کاربرمحور در جریان پوشش
تحــوالت جنگ ســوریه را تحلیل کرده اســت .در این پژوهش کــه از روشهای کمی و کیفی
به صورت همزمان اســتفاده شــده 273 ،خبر مرتبط با ســوریه ،که شــبکة تلویزیونی بیبیسی
جهانی از ســالهای  2011تا  2014منشــر کرده انتخاب و تحلیل شده است .نتایج نشان داد که
بیبیســی در این بازة زمانی ،به تناوب از محتوای کاربرمحور ،در اخبار و گزارشهای مربوط
به ســوریه استفاده کرده است ،زیرا در این زمان ،دسترسی به خبرنگاران حرفهای مقدور نبوده
و یــا خبرنگاران حاضــر در منطقه ،به دالیلی امــکان برقراری ارتباط و پوشــش رویدادها را
نداشــتند .دغدغههای مربوط به صحت محتوای کاربرمحور و تحوالت نقش خبرنگاران هم از
موضوعهای مورد توجه این پژوهش بوده است.
اســتلتر )2009( 3در پژوهشــی که به ارائــة قوانین روزنامهنگاری در پوشــش اخبار ایران
پرداخت ،اظهار داشت که "بررسی منبع" ممکن است نخستین قانون روزنامهنگاری باشد؛ اما در
پوشــش اعتراﺽهای ایران در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال  ،88برخی سازمانهای
خبری موضع متفاوتی را اتخاذ کردهاند " :ابتدا منتشــر کنید ،بعداً سؤال کنید" .اگر هنوز جواب
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را نمیدانید ،از خوانندگان خود بپرسید .سیانان ،تعداد زیادی از فیلمهای ارسالی ایرانیان را
نشان داد ،که بیشتر آنها ،بهاحتمال از معترضانی بود که برای مخالفت با انتخاب دوبارة محمود
احمدینــژاد در خرداد ســال  88به خیابانها آمدند .تارنمایهای نیویــورک تایمز ،هافینگتون
پســت ،روزنامة گاردین در لندن و دیگران ،وبالگهای دقیقهبهدقیقه با ترکیبی از فیلمهای تأیید
نشده ،پیامهای بینام توییتر و حسابهای متعارف را از تهران منتشر کردند.
وو )2006( 1در بررســی عوامل تعیینکنندة سیســتمی در پوشــش اخبــار بینالمللی که به
صورت مقایســة  38کشــور انجام شد ،نشــان داد که عوامل سیستمی شــامل صفات ملتها،
میــزان تعامــل و ارتباط بین ملتها و تدارکات جمعآوری اخبار اســت .رگرســیون چندگانه،
برای ارزیابی  9تعیینکنندة سیســتماتیک ،در هر کشــور خاص اجرا شــده است .یافتهها نشان
داد ،ایاالت متحده تحت پوشــشترین کشور در جهان بوده است .به رغم برخی تغییرها ،حجم
تجــارت و حضور آژانسهای خبــری بینالمللی ،به عنوان پیشبینــی کنندههای اصلی میزان
پوشــش خبری شناخته شدند .این مطالعه نتیجه میگیرد که چارچوب پیشبینی پوشش خبری
بینالمللی ،بهاحتمال در دوران پس از جنگ سرد تغییر کرده است و بنابراین ،مشکالت مربوطه
باید دوباره بازنگری شوند.
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الگوی تئوریک از فرایند پوشش خبری

ایــن پژوهش فعالیتهای شــبکة تلویزیونی بیبیســی ورلد و ســیانان اینترنشــنال را در
قالب جنگ نرم میبیند و برای تبیین آنها با اســتفاده از تلفیق نظریههای امپریالیســم خبری،
برجستهســازی ،چارچوبســازی ،دروازهبانی خبر ،مدل مرکز ـ پیرامون ،و بر اســاس مبانی
نظری حوزة پوشــش خبری ،مقولهها (کدها)ی مربوط به پوشش خبری را استخراج کرده و با
استفاده از رویکرد رسانهای و نیز با بهرهگیری از رویکرد شبکههای بیبیسی ورلد و سیانان
اینترنشــنال به اخبــار ایران ،الگویی مفهومــی ارائه میدهد که میتواند مناســب برنامهریزی
رسانهای در بُعد خبری باشد.

1. Wu

• در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎي اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و
ﻓﺮاﻣﻠﯽ؛
• اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﺳﺎﻧﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ؛
• اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ،ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ.

• اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻋﻤﻮم؛
• اﻫﻤﯿﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ "ﭼﻪ ﭼﯿﺰي" و "ﭼﮕﻮﻧﻪ" اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن؛
• اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﯾﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺒﺮ؛
• ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺧﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺰاريﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮدمﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ﺧﺒﺮ.
اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ:

اوﻟﻮﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ:

• اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان در رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﺒﮑﮥ ﭘﺮسﺗﯽوي؛
• ﭼﺎرﭼﻮبﺳﺎزي روﯾﺪاد در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ درك ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن؛
• اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن رﺳﺎﻧﻪاي اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻬﺖ درك اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع؛
• ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎري و اﻧﺘﻘﺎدي ﺧﺒﺮﮔﺰاريﻫﺎ در ﮔﺰﯾﻨﺶ
ﺧﺒﺮ.
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺮدم:

ﭼﯿﻨﺶ ﺧﺒﺮي

ﻣﺮﺣﻠﮥ اول

شکل  .1فرایند پوشش خبری

 .1اﯾﺮان
 .2ﻋﺮاق
 .3ﯾﻤﻦ
 .4ﺳﻮرﯾﻪ
 .5ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﮑﺎن ﺧﺒﺮ .6 :ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎي اﺷﻐﺎﻟﯽ
 .7ﺣﻮزة ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
 . 8آﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي
 .9ﺷﺮق و ﺟﻨﻮبﺷﺮق آﺳﯿﺎ
 .10اروﭘﺎ
 .11آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ
 .12آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰي
 .13آﻓﺮﯾﻘﺎ
 .14اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ

 .1ﺗﺎ  30ﺛﺎﻧﯿﻪ
 .2از  30ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ
زﻣﺎن ﺧﺒﺮ .3 :از ﯾﮏ ﺗﺎ دو دﻗﯿﻘﻪ
 .4از دو ﺗﺎ ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ
 .5از ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر دﻗﯿﻘﻪ
 .6ﺑﯿﺶ از  4دﻗﯿﻘﻪ

ﺣﺸﻮ در ﺧﺒﺮ

• ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺧﺒﺮي ﺑﻪ آراﯾﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺮاﯾﻪﻫﺎي
ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در اﺧﺒﺎر.

زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺧﺒﺮ

ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم
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ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮي
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مقدمه و هدف

ماهیت رویداد ،میزان و جامعیت آن بر پوشش خبری تأثیر میگذارد.

ساختار و زمینه

سازمان پوشش اخبار ،متخصصان درگیر و زیرساختهای موجود ،نحوة برنامهریزی و
اجرای خبر را به تصویر می کشد.

رویکرد خبر

 .1رویداد مدار      .2فرایند مدار

راهبرد خبر

 .1کوچکنمایی      .2واقعنمایی      .3بزرگنمایی      .4سکوت

داستان گویی اخبار

پوشش خبری رویداد شامل داستانهای اولیه و موازی است.

جهان سازی

دنیای داستانی که اخبار در آن قرار میگیرد ،باید آنقدر قوی باشد که بتواند از گسترش
چند پلتفرمی پشتیبانی کند.

محتواسازی

انتخاب خبر چگونه صورت می گیرد ،محتوا چگونه شکل میگیرد ،مکان و زمان محتوا چگونه
مشخص میشود.

شخصیتها

شخصیتهای دخیل در خبر میتوانند روزنامهنگار ،شخصیت اخبار به خودی خود ،منابع
اطالعاتی برای گزارش و مخاطبان به عنوان همکار باشند.
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جهتگیری جریان
خبری

حجم تبادل خبر بین مرکز ـ پیرامون > حجم تبادل خبر بین خود ملل مرکز
رویدادهای خبری مرکز > رویدادهای خبری پیرامون
خبرهای ملل مرکز سهم عمدهای از رویدادهای خارجی را در رسانههای پیرامون دارند،
اما ،خبرهای پیرامون در رسانههای مرکز سهم کمتری دارند.
جریان خبر در ملل پیرامون ناچیز است یا وجود ندارد.
جریان خبر از شمال به جنوب قوی است ،اما ،جریان خبر از جنوب به شمال ضعیف است.

برنامههای افزودنی

اخبار منتشرشده در چندین سیستم عامل رسانهای نباید بهسادگی محتوای مورد نظر را از
رسانهای به رسانة دیگر منتقل یا استفادة دوباره کنند ،بلکه باید با بهرهگیری از بسترهای
رسانهای موجود ،اخبار را گسترش دهند.

سیستم عاملها و
ژانرهای رسانهای

عالوه بر بیان داستانهای خبری با بیش از یک رسانه ،پوشش خبری میتواند چندین سبک
روزنامهنگاری مانند مقالههای خبری ،گزارشها و نظرها را در بر گیرد.

مخاطب و شبکه (خبر) محدوده سنجی مخاطب برای ارائة مناسبتر پوشش خبری بسیار اساسی است.
ارتباطات

رابطة بین خبر و افراد عالقهمند به آن ،یکی از جنبههای اساسی راهبردهای رسانهای است.

زیبایی شناسی

عناصر دیداری و شنیداری به پوشش خبری کمک میکنند و تجربه کلی رسانههای مختلف
را که در چندین سیستم عامل رسانهای گسترش یافته ،افزایش میدهند.

متغیرهای تأثیرگذار  .1عوامل درونرسانهای    
 .2عوامل برونرسانهای
بر پوشش خبری
ارزش خبری
قالب های انتشار
عناصر خبری

دربرگیری ،شهرت ،برخورد ،اختالف و درگیری ،استثنا و شگفتی ،بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار
 .1خبر      .2گزارش      .3مصاحبه      .4گفتوگو یا ارتباط زنده      .5تلفیقی
 .1که      .2کی      .3کجا      .4چه      .5چرا      .6چگونه

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻧﻮع ﺧﺒﺮ
• اﺧﺒﺎر ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
• ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
• اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ

ﻧﻮع رﺧﺪاد
• ﺳﯿﺎﺳﯽ
• اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
• اﻗﺘﺼﺎدي
• ...
 .4ﺗﻔﺴﯿﺮ رﺧﺪادﻫﺎ

• ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ و ﯾﺎ اﻧﺘﺰاﻋﯽ روﯾﺪادﻫﺎ

ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد دارد:
• ﻣﺎﻫﯿﺖ روﯾﺪاد ،ﻣﯿﺰان و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ آن
• ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب
ﺧﺒﺮي ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
• ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻘﺪ و ﻧﻔﻮذي روﯾﺪادﻫﺎ

 .4ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮهﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ
• اﺑﺰارﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
• ﻓﻨﺎوري رﺳﺎﻧﻪاي
• ...

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
 .1ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺧﺒﺮ
 .2ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزي ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
 .3ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮي دوﮔﺎﻧﻪ
 .4ﺗﮑﻨﯿﮏ روﯾﺪادﻫﺎي ﮐﺎذب
 .5ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺒﺮ
 .6ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎر ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ
 .7ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺧﺒﺮي
 . 8ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺧﺒﺮي

 .3ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ:
• ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎي ﺧﺒﺮي
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ ﻫﻨﺮي ،دﯾﻨﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ـ
ﻓﻨﺎوري ،ﮐﺸﺎورزي ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﻧﻈﺎﻣﯽ )درﮔﯿﺮي( ـ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺣﻮادث و ...
• اﻧﻮاع ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﺒﺮي
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،رواﯾﺘﯽ ،ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﻔﺴﯿﺮي

شکل  .2مدل تئوریک برای پوشش خبری

راﻫﺒﺮد ﺧﺒﺮي
ﮐﻮﭼﮏﻧﻤﺎﯾﯽ ،واﻗﻊﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺳﮑﻮت
روﯾﮑﺮد ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ
ﻋﯿﻨﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ ،ﺳﻮﮔﯿﺮي
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﺼﺺ ،ﺟﺎﻧﺒﺪاري ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺒﺮي
ﺗﺒﺎدل ﺧﺒﺮ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻠﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
اﺧﺘﺼﺎص اﺧﺒﺎر ﻣﻠﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮن )ﺟﻨﻮب(
ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺒﺮ در ﻣﻠﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺒﺮ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل
ارزش ﺧﺒﺮي )ﺿﺎﺑﻄﮥ اﻧﺘﺨﺎب(
اﺛﺮﮔﺬاري )داﻣﻨﻪ اﻧﻌﮑﺎس روﯾﺪاد در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن(

 .2ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي اﻧﻌﮑﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ؟

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ:
• روﯾﮑﺮد ﺧﺒﺮي
روﯾﺪادﻣﺪار ـ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻣﺪار
• ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺒﺮي
ﮐﻪ ،ﮐﯽ ،ﮐﺠﺎ ،ﭼﻪ ،ﭼﺮا ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
• ژاﻧﺮﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪاي
ﺑﯿﺎن داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺧﺒﺮي ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي
ﺧﺒﺮي،
ﮔﺰارشﻫﺎ ،ﻧﻈﺮﻫﺎ
• ارزش ﺧﺒﺮي )ﻣﻌﯿﺎر ﮔﺰﯾﻨﺶ روﯾﺪاد(
واﻗﻌﮥ روز ﺑﻮدن )ﻫﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺎزﮔﯽ(
• ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮي
ﺧﺒﺮﮔﺰاريﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ...

 .1ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 .2ﻧﺤﻮة اﻧﻌﮑﺎس ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ )وﻗﺎﯾﻊ و روﯾﺪادﻫﺎ(

 .1ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﺎﻧﻪاي

ارائة الگو برای پوشش خبری در شبکة پرستیوی…
مجید سرابی ()51-82

 .3اﻧﻮاع ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻄﺮح راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )وﻗﺎﯾﻊ و روﯾﺪادﻫﺎ(
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روششناسی
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این پژوهش از حیث هدف ،توصیفی و از نوع پژوهشهای کاربردی محســوب میشود .روش
پژوهــش بــا توجه به مفاهیم و مبانی نظری آن ،در حوزة رســانه و خبر به صورت اســنادی ،به
منظور مطالعة نحوة پوشــش خبری اســت .واحد تحلیل ،همة بخشهای خبری ،اعم از خبر،
گزارش ،گفتوگو ،ارتباط زنده و مصاحبه ،و جامعة مورد مطالعه ،اخبار پخششده دربارة ایران
در سه شبکة پرستیوی ،سیانان اینترنشنال و بیبیسی ورلد بوده است.
ایــن پژوهش ،امپریالیســم رســانهای و نظریههایی را تشــریﺢ میکند کــه موضوع نحوة
پوشــش اخبار کشــورهای جهان سوم را تبیین میکند .دومین دســته از نظریهها ،به نظریههای
برجستهســازی ،چارچوبســازی ،مدل دروازهبانی و مدل مرکز ـ پیرامون مربوط میشــود که
تصوری از نحوة شــکلگیری پوشش اخبار را ،میان گروههای مختلف رسانهای نشان میدهد.
این اطالعات ،چارچوب نظری را برای مفهومپردازی در پژوهش حاضر فراهم آورده اســت.
سپس مفاهیم و کدهای استخراجشده از متون مربوط به پوشش اخبار ،به نرمافزار  SPSSمنتقل
و با توجه به متون نظری دوباره کدگذاری شدند تا مفاهیمی که دامنة پوشش محدودتری دارند،
با مفاهیم اصلیتر ،مرتبط و یکپارچه شوند.
پــس از انتخاب کدها یا مقولههای محوری ،بر اســاس ســؤالهای پژوهش ،از میان متون
به جســتوجوی شواهد برای آنها پرداخته شــد .در این پژوهش ،در کنار شبکة پرستیوی،
پوشش اخبار ایران در دو شبکة تلویزیونی بیبیسی ورلد و سیانان اینترنشنال هم ،به عنوان
شبکههای خبری مطرح از دو کشور انگلیس و آمریکا ،انتخاب شده است .محقق بدین منظور،
پوشــش اخبار ایران را در این ســه شبکه در بازهای شــشماهه رصد کرد تا مشخص شود این
شــبکهها ،چه اخباری را از ایران انتخاب ،و چگونه و به چه میزان منتشــر میکنند .پژوهشــگر
با توجه به ادبیات نظری مربوطه و رویکرد این دو شــبکة غربی ،و پاسخ نخبگان به پرسشنامه،
الگویی مناسب برای شبکة پرستیوی ،به منظور مواجهه با خط خبری شبکههای مسلط غربی
ارائه میکند .جدول کدنامه نیز با بررسی مطالعههای مشابه که از طریق تحلیل محتوا انجام شده
بود و همچنین نسبت به سؤالهای پژوهش حاضر ،تهیه شد.

جدول  .2مفاهیم یا مقولههای پژوهش

شبکه خبری

چندمین خبر هدالین

پرستیوی
بیبیسی ورلد
سیانان اینترنشنال
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

1
2
3
1
2
3
4
5
6

اعالم خبر در سرخط بخش
خبری

وجود دارد
وجود ندارد

1
2

اولویت در چینش اخبار

اولویت رسانه
اولویت عموم
اولویت سیاسی

1
2
3

برجستهسازی خبر

مدت خبر

حوزه در برگیری خبر

محلی
ملی
منطقهای
جهانی

1
2
3
4

قالب ارائة خبر

خبر کوتاه
گزارش زنده
بستة خبری
قطعة سرد
صدای گوینده روی تصویر

1
2
3
4
5

شیوة ارائة اخبار

ساده و صریح
پیچیده و مبهم

1
2

سابقه یا پیشینهنویسی
کلیبافی
اطالعات سری
نقل خبر از منابع مبهم و ناشناخته
استناد پیام به منبع مورد وثوق گیرندة پیام
استفاده از نخبگان برجسته در رسانهها
نزدیکی منبع پیام به مخاطب
استفاده از کنایه و اشاره
قاطعیت بیان در ارائة اخبار
استفاده از عالیق انسانی گیرندگان پیام و ...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نحوة ارائة خبر

تاکتیکهای پوشش خبری
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تا  30ثانیه   
از  30ثانیه تا یک دقیقه    
از یک تا دو دقیقه
از دو تا سه دقیقه    
از سه تا چهار دقیقه  
بیش از  4دقیقه

1
2
3
4
5
6
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کد
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جهتگیری و ویژگیهای
ساختاری اخبار

ارائة الگو برای پوشش خبری در شبکة پرستیوی…
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ارزش خبری

دربرگیری
برخورد
شهرت
تازگی
مجاورت جغرافیایی یا معنوی
استثنا و شگفتی

1
2
3
4
5
6

عناصر خبری

که
کجا
کی
چه
چرا
چگونه

1
2
3
4
5
6

جنس خبر

نرم
سخت

1
2

رویکرد خبری

رویدادمدار
فرایندمدار

1
2

راهبرد خبری

کوچکنمایی
واقعنمایی
بزرگنمایی
سکوت

موضوع خبر

سیاسی
فرهنگی
فناوری
نظامی و امنیتی
رخدادی

1
2
3
4
5

جهتگیری خبر

مثبت
منفی
خنثی
نامشخص

1
2
3
4

1
2
3
4

جدول  .3مضامین خبری شبکههای بیبیسی ورلد و سیانان اینترنشنال دربارة پوشش اخبار
ایران از خرداد  1398تا کنون

تولید واکسن کرونا از سوی چند شرکت ایرانی

تولید واکسن کرونا به وسیلة شرکتهای آمریکایی ،چینی و
چند شرکت اروپایی

ساخت ابررایانه سیمرغ به همت نخبگان دانشگاه
صنعتی امیرکبیر

مهاجرت نخبگان ایرانی به خارج از کشور

تولید ماهوارهبر بومی سیمرغ

شکست پرتاب ماهواره ظفر

بهرهبرداری از نسل جدید سانتریفیوژها در نطنز

تخلف ایران در افزایش سطح غنیسازی اورانیوم

عدم پایبندی بایدن به وعده انتخاباتیاش مبنی
بر بازگشت به برجام در صورت پیروز شدن در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

پوشش معنادار معرفی اسامی نهایی نامزدهای ریاست
جمهوری ایران از سوی شورای نگهبان

تبعات و آثار حمالت موشکی ایران به پایگاه
نظامیان آمریکا (عین االسد) در عراق

حمالت موشکی ایران به پایگاه نظامیان آمریکا (عین
االسد) در عراق

عدم پایبندی اروپاییها به تعهدات برجامیشان
پس از خروج آمریکا از این توافقنامه

سیانان :ایران یک پهپاد آمریکایی را بر فراز دریای
عمان هدف قرار داده است.

اقدام متقابل ایران در کاهش تعهدات برجامی
خود (گامهای 6گانه)

سیانان :ایران تهدید کرد از تعهداتش در قبال توافقنامة
هستهای بینالمللی که آمریکا قب َ
ال از آن خارج شده است،
میکاهد.

آغاز تحریمهای آمریکا علیه ایران (اعمال فشار
حداکثری)

سیانان :در گزارشی به بررسی افزایش تنش میان ایران
و آمریکا در پی حمله به نفتکشها در خلیج عمان پرداخت.

توقیف نفتکش ایرانی در جبلالطارق

سیانان :اعالم کرد ایران تالش میکند با تهدید به
کاهش تعهداتش در برجام کشورهای اروپایی ،روسیه و
چین را تحت فشار قرار دهد تا امتیازات اقتصادی توافق
هستهای را برای تهران تضمین کند.

توقیف نفتکش انگلیسی در خلیج فارس توسط
ایران

ادعای سیانان :.تصویربرداری جنگنده آمریکایی از
نزدیک شدن قایقهای ایرانی به نفتکش انگلیسی

میانجیگری رئیسجمهور فرانسه بین ایران و آمریکا
(گفتوگوهای چندبارة مکرون با سران کشورمان)

عضو دفاع از دموکراسیها در بیبیسی :ایران از تاکتیک
جنگ نیابتی استفاده میکند.

انتصاب رئیس جدید آژانس بینالمللی اتمی پس
از فوت آمانو

ظریف در گفتوگو با سیانان :ایران از حمالت به
تأسیسات نفتی عربستان سودی نمیبرد.
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آمریکا به برجام

گفتوگوی آمریکا با اعضای  1+4برای اجبار ایران به
کاستن فعالیتهای هستهای

75
ارائة الگو برای پوشش خبری در شبکة پرستیوی…
مجید سرابی ()51-82

مهمترین رویدادهای مرتبط با ایران از خرداد
 1398تا کنون که شبکههای بیبیسی ورلد،
سیانان اینترنشنال آنها را پوشش ندادند:

مهمترین رویدادهای مرتبط با ایران از خرداد  1398تا
کنون که شبکههای بیبیسی ورلد ،سیانان اینترنشنال
آنها را پوشش دادند:
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برگزاری مراسم پرشور محرم در کشورهای
اسالمی

خبرنگار بیبیسی :ایران در روز قدس قدرت گسترده خود
را در بغداد به نمایش گذاشت.

اتهام زدن به ایران دربارة حمله به تأسیسات نفتی
آرامکو عربستان

بیبیسی :جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس میگوید :ایران
«تقریب ًا به طور قطع» عامل حمله به نفتکشهاست.

بزرگترین گردهمایی جهان اسالم در پیادهروی
اربعین

بیبیسی :ایران به نیروهای خارجی دربارة ورود به منطقه
خلیج فارس هشدار داد.

هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی توسط سپاه
پاسداران

بیبیسی :ایران پرنفوذترین نقشآفرین در خاورمیانه است.

نشست سهجانبة ایران ،روسیه و ترکیه در آنکارا
دربارة تحوالت سوریه

بیبیسی :ایران فع ً
ال نمیخواهد از کارت (گزینه) بستن
تنگه هرمز استفاده کند.

یافتههای پژوهش
(ارائة الگوی نظری برای پوشش اخبار ایران در شبکة پرستیوی)
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با توجه به نتایج حاصل از بررســی همه آیتمهای پخششــده دربارة ایران در این ســه شبکه و
جمعآوری نظرهای نخبگان و کارشناســانی که بهطور مســتمر بینندة شبکه پرستیوی بودند،
الگوی نظری برای پوشــش اخبار ایران در شبکه پرستیوی به صورت این مدل طراحی شده
است:

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻣﺪار

روﯾﺪادﻣﺪار

1ـ ﻣﺪلﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺒﺮ
2ـ ﻧﮕﺮش ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖﻫﺎ
3ـ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮﮔﺰاريﻫﺎ
4ـ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎورت و ﺳﻨﺨﯿﺖ
5ـ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ
6ـ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﻮﻣﯽ
7ـ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂزدﮔﯽ رﺳﺎﻧﻪ
8ـ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﻠﯽ
9ـ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻓﺮاﻣﻠﯽ
10ـ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﻌﺬورﯾﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
11ـ ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر
-12ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
 -13ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي اﺟﺎره ﻣﺎﻫﻮاره

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺮونرﺳﺎﻧﻪاي

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
درونرﺳﺎﻧﻪاي

شکل  .3الگوی تئوریک برای پوشش خبری شبکه پرستیوی از وقایع و رویدادها

ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ

روﯾﺪاد ﺧﺒﺮي

ﻣﮑﺎن روﯾﺪاد

 .1ﺟﻨﺒﮥ ارزﺷﯽ
درﺑﺮﮔﯿﺮي
ﺷﻬﺮت
ﺑﺮﺧﻮرد ،اﺧﺘﻼف و درﮔﯿﺮي
اﺳﺘﻨﺜﺎ و ﺷﮕﻔﺘﯽ
ﺑﺰرﮔﯽ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻌﺪاد و ﻣﻘﺪار
ﻣﺠﺎورت
ﺗﺎزﮔﯽ
 .2ﺟﻨﺒﮥ راﻫﺒﺮدي
ﮐﻮﭼﮏﻧﻤﺎﯾﯽ
واﻗﻊﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺳﮑﻮت
 .3ﺟﻨﺒﮥ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﭼﻪ وﻗﺖ
ﮐﺠﺎ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰي
ﭼﺮا
ﭼﮕﻮﻧﻪ
 .4ﺟﻨﺒﮥ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ...
 .5ﺟﻨﺒﮥ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺘﻨﯽ
ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ
ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ

 .5ﺟﻬﺎد رﺳﺎﻧﻪاي:

 .4ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﺷﺒﮑﻪ درﺑﺎرة اﺧﺒﺎر
اﯾﺮان:

 .3ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي:

 .2ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس:

 .1اﺳــﺘﻔﺎدة ﺻــﺤﯿﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺧــﺒــﺮي ﺑــﺮ اﺳــــﺎس
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن:

• ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺒﺮ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ آن
• ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﺧﺪادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
• ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮي ﭘﺮﻗﺪرت و ﺟﻬﺎدي در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ
• اﺗﺨﺎذ ﺟﻨﮓ رواﯾﺖﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺒﺮ
• آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن روﯾﮑﺮد دوﮔﺎﻧﻪ و ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺒﺮ

• ﺗﺒﺎدل ﺧﺒﺮ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻠﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
• اﺧﺘﺼﺎص اﺧﺒﺎر ﻣﻠﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي
ﭘﯿﺮاﻣﻮن )ﺟﻨﻮب(
• ﮔﺴﺘﺮش ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺒﺮ در ﻣﻠﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
• ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺒﺮ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل

•
•
•
•
•
•
•

ﺷﺮوع ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان
ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺧﺒﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزي اﺧﺒﺎر اﯾﺮان
ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺒﺮ
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮي ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺧﺒﺎر ﻏﺮﺑﯽ
ﮔﺰﯾﻨﺶ اﺧﺒﺎر در ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﺸﻮر
اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ ﻫﻤﻔﮑﺮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن

• اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻬﺮوﻧﺪﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺤﻠﯽ
• ارﺗﺒﺎط دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﻧﻈﺮﯾﻪ 360
درﺟﻪ )ﺑﺎزﺧﻮرد(
• ﺳﻮدﻣﻨﺪي
• اﺛﺮﮔﺬاري
• ﻟﯿﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺒﺮ
• ﻟﯿﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل
• ﻟﯿﺪ ﻣﺘﻌﺎرض
• ﻟﯿﺪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ

• ﺣﻀﻮر ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر در ﺻﺤﻨﻪ
• اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺮﯾﺎن و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟﯽ
• ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺒﺮ دﺳﺖ اول
• ﺗﺨﺼﺺ
• ﻗﺪرت
• ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺟﺬﺑﻪ
• اﻋﺘﻤﺎد
• اﻧﺼﺎف
• ﺻﺤﺖ
• اﺣﺘﺮام
• واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ
• ﮐﺎﻣﻞﮔﻮﯾﯽ
• ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺸﯽ

ارائة الگو برای پوشش خبری در شبکة پرستیوی…
مجید سرابی ()51-82

 .1ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺪار ﺷﺒﮑﻪ
 .2ﻋﺎﻣﻞ ﺗﯿﺘﺮﭘﺬﯾﺮي ﺧﺒﺮ
 .3ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﻣﺮﻋﻮب ﺑﻮدن
 .4ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﺼﺺ و ﺟﺎﻧﺒﺪاري
 .5ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺒﺮ
 .6ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪول ﺧﺒﺮ
 .7ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻘﺪان ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ
 . 8ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﻫﻨﺠﺎري ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ
 .9ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﺎوري و ﺑﻮدﺟﻪ
 .10اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ ،ﭘﻮﺷﺶ اﺧﺒﺎر
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺶ ﻧﮑﺘﮥ
ﮐﻠﯿﺪي ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد:
 .1اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﺴﻮ و ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﺮان در
ﺗﺤﻠﯿﻞ وﻗﺎﯾﻊ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻣﺎن.
 .2در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﻠﻔﯿﻘﯽِ ﺗﺤﻠﯿﻞ
و ﺗﻔﺴﯿﺮ درﺑﺎرة وﻗﺎﯾﻊ و روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
از ﺳﻮي رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪوﯾﮋه دو
ﺷﺒﮑﻪ )ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ورﻟﺪ و ﺳﯽانان
اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل( ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 .3ﮐﺎﻣﻞﮔﻮﯾﯽ و ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر
اراﺋﻪﺷﺪه درﺑﺎرة اﯾﺮان از ﺳﻮي اﯾﻦ دو
ﺷﺒﮑﻪ.
 .4ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺒﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات
رﺳﺎﻧﻪاي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از :ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت،
ﻫﻢآﻣﻮزي ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
رﺳﺎﻧﻪاي ،ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﺑﺰارﻫﺎ و
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎي ﺧﺒﺮي و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم
دﯾﮕﺮ.
 .5ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎي ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺒﺮ،
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽﺳﺎزي ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻓﻌﺎل،
ﺑﻤﺒﺎران اﻃﻼﻋﺎت ،ﺷﺮوع ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان،
ﻣﻮازيﺳﺎزي ،ﺻﺪاي ﻣﺮدم و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
زداﯾﯽ ،ﻗﺮﯾﻨﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﭘﻮﺷﺶ دوﮔﺎﻧﻪ،
ﻋﺎديﻧﻤﺎﯾﯽ ،درﺑﺎﻧﯽ ،رﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ ،ﻧﻘﻞ و
ﻗﻮل ،ﻣﺤﺘﻮا و زﻣﯿﻨﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮﻗﻊ،
زﻣﺎن اﯾﻤﻦ.
 .6واﮐﺎوي ﻋﻠﻞ و رﯾﺸﻪﻫﺎي وﻗﻮع رﺧﺪاد،
ﻧﺤﻮة ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ رﺧﺪاد و درﻧﻬﺎﯾﺖ
اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي رﺧﺪادﻫﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
رﺧﺪادﻫﺎ از ﺳﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزةي رﺳﺎﻧﻪ و ﺧﺒﺮ.

نتیجهگیری
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اساسیترین سؤالی که در این پژوهش مطرح شد این است که الگوی مناسب ،به منظور پوشش
اخبار ایران در شبکة پرستیوی ،به عنوان یک شبکة برونمرزی ،چگونه باید باشد؟
چارچوبی که تلویزیون بیبیســی ورلد و سیانان اینترنشنال در آن ،رویدادهای ایران را،
طی خرداد تا آذر سال  98روایت کردهاند ،چارچوب بحران است که میتوان آن را با مؤلفههایی
چون اعتراﺽ ،عدم پذیرش ،سرکوب ،خشونت و  ...باز شناخت .با این چارچوب و در غیاب
رســانههای داخلی منتقد ،تلویزیون بیبیســی ورلد و سیانان اینترنشنال ،در مقطعی از زمان،
بهویژه پس از اعتراضات آبان  ،98تبدیل به تریبون مخالفان میشــود .نکتة قابل توجه آن است
که شــبکة تلویزیونی بیبیسی ورلد در عین حال ،سعی در القای بیطرفی و کسب اعتبار برای
خود ،به عنوان یک شبکة تلویزیونی مستقل دارد .با این رویکرد ،این دو شبکه کمتر به مخالفت
مســتقیم با مواضع نظام جمهوری اســالمی ایران پرداخته و با پخش گزینشی مواضع موافق و
مخالف مخاطبان یا کارشناســان دعوتشــده به برنامههای خود ،وزندهی بیشــتر به اظهارات
مخالفان و جهتدهی غیر مســتقیم به نفع مخالفان در مجموع محتوای برنامهها ،ســعی کردهاند
مواضع خود را از زبان کارشناسان و مخاطبان ،در قالبی منطقی و باورپذیر انعکاس دهند.
بررســی محتوای اخبار پخششــده دربارة ایران از این دو شبکه ،در این بازة زمانی ،حاکی
از آن اســت که موضع ایــران ،در برنامههای آنها ،به حدی پررنگ میشــود که در عمل ،خود
رویدادها به حاشــیه میروند و نوع گفتمانها به مســئلة محوری پوشــش خبری این شــبکهها
تبدیل میشود .سوال مطرح در این راستا این خواهد بود که آیا این تغییر ،اولویت عموم (مردم)
است که به اولویت این دو شبکه تبدیل شده ،یا اولویت خو ِد شبکهها است که به مخاطبان القا
میشــود؟ برای پاسخ به این ســؤال ،توجه به این امر ضروری است که عینیت ،مفهومی نسبی
است و شبکههای مورد نظر در این پژوهش ،میتوانند در پوشش رویدادهای ایران ضمن القای
رعایــت اصل عینیت و بیطرفی ،روایت مختص به خود را نیز از رویدادها ارائه کنند .مضمون
اخبار پخششــده از این شــبکهها دربارة رویدادهای مربوط به ایران ،در جایی ایران را عامل
سیاسی موثر در روابط بینالمللی برجسته کرده است و در جای دیگر ،موضعگیری خشمگینانه
از ایران را به مخاطبان نشان میدهد.
در این پژوهش متناسب با موضوع ،چارچوب عام ،شناسایی و به کار گرفته شد .شانتو اینگار
( )2005دو چارچوب رســانهای عمده را بســط میدهد که آنها را چارچوبهای اپیزودیک
و تماتیــک (رویدادمحــور و فرایندمحور) مینامد .چارچوبهــای اپیزودیک ،ارجاعهایی به
رویدادهای خبری منفرد هســتند ،بدون آنکه زمینه و متن وسیعتری پدید بیاورند .در واقع ،این
نوع چارچوب ،تنها نمایش رویدادهای خاص هســتند ،که بــر ویژگیهای زمان و مکان تأکید
دارد و یــک موضــوع یا پدیده را از متن جدا میکند و ترجمهای فردگرایانه را از رویداد ،عاری
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از هرگونه ارتباط با نظام اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی ارائه میدهد .چارچوبهای تماتیک،
زمینــه و متنی اجتماعی برای موضوعهای و رویدادهــا فراهم میآورند و تأثیرهای مختلفی بر
مخاطبــان دارند .چارچوبهای اپیزودیک گرایش به واگذاری مســئولیت به گروهها و یا افراد
خاص دارند ،در حالیکه چارچوبهای تماتیک ،مسئولیت را به نیروهای سیاسی یا اجتماعی
نســبت میدهند .در واقع ،چارچوبهای خبری تماتیک ،بیشــتر بر متن و زمینة اجتماعی یک
رویــداد یــا پدیده تأکید دارند و شــرایط و نتایج رویداد یا پدیــدهای را در ارتباط با نظامهای
محیطی ،اقتصادی ،سیاســی و اجتماعــی بیان میکنند .وجود چارچوبهای عام که دســتیابی
به ویژگیهای پوشــش خبری را در رســانههای مختلف امکانپذیر ســاخته است ،میتواند به
دستهبندی دادههای به دستآمده از پژوهشهای منفرد و ارائة برخی مفاهیم کلی کمک کند.
در پژوهش حاضر ،به طور کلی ،مبنای اصلی حاکم بر الگوی پوشش اخبار ایران در شبکة
پرستیوی را در این موارد باید جستوجو کرد:
 .1شــبکة پرستیوی ،در بسیاری از مواقع واکنشی عمل میکند؛ یعنی نخست رویدادی اتفاق
میافتد ،ســپس این شــبکه به زوایای آن حادثه میپردازد؛ حال آنکه ،این شبکه در بسیاری
مواقع باید فعاالنه عمل کند و پیش از دیگر رسانهها ،به استقبال سوژهها برود .مثل حوادث
آبان  98که رویکرد این شبکه ،به جای رویکرد فعاالنه ،واکنشی بود.
 .2به منظور ســرعت بخشــیدن به پوشــش اخبار ،پرستیوی باید از حضور بهموقع خبرنگار
خود در صحنه برخوردار باشــد و از مزایای خبر دســت اول در تولید محتوا ـ که در جذب
مخاطب ،نقشــی اساسی دارد ـ استفاده کند .در بســیاری از اخبار حوادث که در کشورمان
روی میدهد ،مثل انفجار در تأسیســات نطنز و ترور شــهید فخریزاده ،این شبکه ،بهموقع
خبــر را منتشــر نکرد؛ در حالیکه ایــن دو رویداد در کشــورمان رﺥ داد و انتظار میرفت،
پرستیوی آن را پیش از رقبای دیگر پوشــش دهد .همیــن تعلل ،کار را برای جمع کردن
خبر و حواشی پس از آن ،برای این رسانه سختتر کرد.
 .3تاکتیکهای پخش مستقیم خبر ،اختصاصیسازی ،میکروفون فعال ،بمباران اطالعات ،شروع
قبل از دیگران ،موازیســازی ،صدای مردم و کارشناســان ،تقدم و تأخر ،حساسیتزدایی،
قرینه و مقایسه ،پوشش دوگانه ،عادینمایی ،دربانی ،رفع تکلیف ،نقلقول ،محتوا و زمینه،
هزینه از سرمایه ،هزینه برای سرمایه ،باال بردن توقع ،زمان ایمن به کار گرفته شوند.
 .4علل و ریشههای وقوع رخداد ،نحوة بازنمایی رخداد و درنهایت انعكاس پیامدهای رخدادها
و تفسیر رخدادها از سوی کارشناسان و متخصصان حوزة رسانه و خبرواکاوی شود.
 .5شــبکة پرستیوی میتواند با ایجاد ارتباط دوســویه با مخاطب ،گرفتن بازخورد از آنان و
به کارگیری این نظرها در تکمیل خبر و بازپخش آن ،بهویژه در پوشــش اخبار فرایندمدار.
فرایند خبر  360درجه را تکمیل کند که از مزایای رسانههای تعاملی است.
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 .6با توجه به حضور در صحنههای بینالمللی ،شــبکة پرستیوی باید از ظرفیت تهیهکنندگان،
دبیران ،مجریان و خبرنگاران مجرب خارجی بیشتر استفاده کند.
 .7در پیــش گرفتــن رویکرد تلفیقی تحلیل و تفســیر ،دربارة وقایع و رویدادهایی که از ســوی
رســانههای غربی ،بهویژه دو شبکة بیبیســی ورلد و سیانان اینترنشنال مورد توجه قرار
نگرفتهاند.
 . 8نواقص اخبار ارائهشده دربارة ایران را ،از این دو شبکه رفع و کامل کند.
 .9با اســتفاده از تبادل تجربهها ،همآموزی ،استفاده از تحقیقهای رسانهای ،تسلط بر ابزارها و
تاکتیکهای خبری و آشــنایی با علوم دیگر ،میتواند خبر را مدیریت و تولیدات رسانهای
را تحلیل کند.
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