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  مقدمه
لحظه در معرض بمباران  به بریم که لحظه ما در عصر ارتباطات و در جهانی به سر می

هاي  افزایش و تنوع وسایل ارتباطی رسانه. هاست کالم، رسانه اطالعات، اخبار و در یک
 تحلیلگراناین باور را در  - مرسان تلگرا ویژه پیام به - ها  نوین و در دسترس بودن آن

توانند باور مردم و عرف جامعه را شکل بدهند و  ها می رسانه افزایش داده است که آن
ها صاحب موقعیتی هستند که  حتی دچار تغییر و درنهایت درونی کنند؛ درواقع رسانه

؛ بنابراین )184: 1390خورشیدي، (دهد  کاري واقعیت را می ها قدرت دست به آن
  هاي خبري با چارچوب سازي رویدادها، ساختار شناختی مشخص و تعریف هرسان
سازي مردم از واقعیت،  اي که مفهوم گونه کنند؛ به اي را براي مخاطبان فراهم می شده

چراکه ). 37: 1393زاده،  مهدي(گیرد  اي شکل می هاي رسانه نوعی بر اساس چارچوب به
درك عمومی از موضوعات، بر این موضوع گیري  سازي، با توجه به جهت در چارچوب

؛ به این صورت که »مردم در مورد چه و چگونه فکر کنند«شود که  تأکید می
دار  یک مسیر جهت کنند که شهروندان در هاي خبري پارامترهایی را تعیین می چارچوب

 که در ازآنجایی). 14: 1393زاده،  زابلی(پردازند  به بحث درباره رخدادهاي عمومی می
رخدادهاي عمومی، اخبار سیاسی در تأثیرگذاري بر عقاید و آراي مردم نقش بسزایی 

دهند بر همین اساس  ها را نسبت به مناسبات جهانی شکل می دارند و برداشت آن
هاي مختلف، متفاوت است؛ بدین  مدیریت و تولید معنا و محتواي خبري در خبرگزاري

دهند  ي اهدافشان رویدادهاي خبري را تغییر میها معموالً در راستا گونه که خبرگزاري
وسیله سعی دارند به افکار  کنند؛ چراکه بدین ها را به نحوي دیگر بازتولید می و واقعیت

پذیر  رو عینیـت مطلـق در تنظـیم اخبـار در عمـل امکان عمومی جهت دهند؛ ازاین
افخمی و (دانند  می» هبازتاب عالئق صاحبان رسـان«نیست؛ تا جایی که برخی اخبار را 

هاي خبري، ازجمله مدیران  گیرندگان اصلی رسانه بنابراین تصمیم ،)8: 1392زابلی زاده، 
  طور غیرمستقیم در تغییر معناي واقعیت و تولید خبر تأثیرگذار هستند  ارشد به
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)Berger, 1987: 8 .(پذیرند، حاصل  ها تأثیر می عنوان اخبار از رسانه آنچه مخاطبان به
ها و مجموعه معیارهایی است که خبرنگاران، دبیران،  نظرها، سلیقه ها، اعمال انتخاب

اندرکاران رسانه خبري در فرایند انتخاب  طورکلی دست سردبیران سرویس، مدیران و به
 ).56: 1394فرهنگی و انارکی، (گیرند  اخبار به کار می

هاي خبري،  پردازد که رسانه پژوهش حاضر، به بررسی این مسئله می
معناي  در نتیجهبرند که  هاي متفاوتی را در مورد یک رویداد به کار می چارچوب

این تولید معناي متفاوت از رویدادها، در مورد مسائل مهم و . کنند متفاوتی را تولید می
سیاسی مشهودتر است که در همین راستا نیز به تحلیل و بررسی سخنرانی روساي 

است تا بدین طریق  شده  در مورد مذاکرات برجام پرداخته آمریکاجمهور ایران و 
 .اند هاي خبري استفاده کرده بررسی، از کدام چارچوب هاي مورد مشخص شود رسانه

بررسی  هاي خبري مورد جهت است که رسانه بنابراین، اهمیت این پژوهش ازاین
و محتواي شان بر این است تا با استفاده از چارچوب سازي و مدیریت معنا  سعی

عنوان منبع خبري  متفاوت در مورد واقعیات، به اذهان مخاطبان جهت دهند و خود را به
وسیله هر خبري را که تولید  اعتماد در بین توده مردم مطرح کنند تا بدین معتبر و قابل

  . راحتی موردپذیرش و تأیید قرار گیرد کنند در افکار عمومی به می
، شده عی بر این بود که به نحوه انعکاس رویداد ذکربه عبارتی، در این مطالعه س

 آمریکاسی فارسی و بخش فارسی صداي  بی هاي تلگرامی ایسنا، فارس، بی در کانال
بررسی  هاي خبري مورد پرداخته شود تا بدین طریق مشخص شود تصویري که کانال

رسان تلگرام  یامکنند چگونه است؛ دلیل انتخاب پ منتشر می یادشده در تلگرام از رویداد
رسان تلگرام در  ویژه پیام هاي اجتماعی به براي تحلیل و بررسی، اهمیت روزافزون رسانه

رسان تلگرام به یکی از  گیري افکار عمومی بوده است؛ چراکه، پیام زندگی مردم و شکل
به همین ). 1397ایسپا، (است  شده  ترین و معتبرترین منابع خبري توده مردم تبدیل مهم

رسان تلگرام ارائه  هاي خبري در پیام هت براي تحقیق و پژوهش اخباري که در کانالج
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خبرگزاري : زبان انتخاب شد شود دو خبرگزاري داخلی و دو رسانه خارجی فارسی می
که ازنظر ) منسوب به اصولگرایان(و فارس ) طلبان منسوب به اصالح(داخلی ایسنا 

زبان خارج  ستند و دو رسانه خبري فارسیگیري سیاسی نسبت به هم متفاوت ه جهت
رسد  که به نظر می آمریکاسی فارسی و بخش فارسی صداي  بی از کشور، یعنی بی

 .کنند هاي خبري داخل کشور اقدام به انتشار خبر می معموالً برخالف اخبار رسانه

هدف اصلی این تحقیق، شناخت چارچوب خبري سخنرانی ترامپ و روحانی در  
سی فارسی و بخش  بی هاي ایسنا، فارس، بی رات برجام، توسط خبرگزاريمورد مذاک

بنابراین، پرسش اصلی تحقیق، این  .رسان تلگرام است در پیام آمریکافارسی صداي 
است که چارچوب معنایی پوشش خبري سخنرانی ترامپ و روحانی در مورد مذاکرات 

، خبرگزاري آمریکای صداي سی فارسی، بخش فارس بی برجام در چهار رسانه خبري بی
  فارس و خبرگزاري ایسنا چیست؟

  
  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته

توان  هاي ارتباطی، درواقع یکی از مباحث مهم و تأثیرگذاري که می در پژوهش
چه کسی، چه «: گوید طور که السول می موردتوجه قرارداد، بحث محتوا است؛ همان

چه «؛ در پژوهش حاضر تمرکز، بر روي »گوید چه کسی می اي و به چیزي، با چه وسیله
 .یا همان محتوا است» گوید چیزي می

  خبر بانی دروازه 
که در فرایندهاي تولید و انتشار اطالعات در حوزه رسانه، صحبت از  هنگامی

آید، منظور این است که اطالعات مبادله شده توسط انواع محتواهاي  محتوا به میان می
هاي مختلف  چه معنایی را در زمینه... همچون متن، تصویر، صوت، ویدئو و اي  رسانه

، همان معنایی »محتوا«به عبارتی، ) Odden, 2013: 31. (براي مخاطب ایجاد خواهد کرد
ها، در قالب محتوایی  شود؛ اما بازتعریف واقعیت ها بیان می است که در مورد واقعیت
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پذیرد؛ چراکه باوجود استقالل گزارشگران  یهاي خبري صورت م متفاوت توسط رسانه
هاي خبري،  گیرندگان اصلی رسانه ها، گاهی اوقات تصمیم در تحقیق و تهیه گزارش

طور غیرمستقیم در تغییر معناي واقعیت و تولید محتواي خبر  جمله مدیران ارشد به من
  ). Berger, 1987: 8(کنند  نقش ایفا می

شود؛ بنابراین، مدیریت  محتواي واقعیت مدیریت میتوان گفت، معنا و  نوعی می به
محتواي خبر، تولید، پردازش و انتشار اخبار بر پایه اصول خبررسانی و سیاست 

ها درباره موضوعات یا رویدادهاي مهم جامعه است؛ که توسط  اي خبرگزاري رسانه
. پذیرد ام میانج... هاي خبري ازجمله، سردبیران، دبیران، مدیران خبر و  عوامل رسانه

توان تولید معنا، در راستاي  دیگر مدیریت معنا و محتوا در حوزه خبر را می عبارت به
). 107: 1396 روشندل اربطانی و قمري وفا،(هاي خبري دانست  هاي رسانه سیاست

گرایانه  هاي خبري در تمام شرایط امري آرمان طرف و راستین دانستن رسانه رو، بی ازاین
ساخته و  ها معموالً با تصاویري پیش اقعیت خواهد بود؛ چراکه رسانهدوراز و و به

گرفته  پرداخته، به مشاهده رویدادها رفته و با نگرشی از پیش شکل داستانی پیش
پردازند؛ بنابراین فرآیند گردآوري و  هاي اجتماعی می ها و بررسی پدیده گزینش داده به

ها و هنجارهاي  ه نیست بلکه آمیخته به ارزشطرفان انتشار رویدادها فرآیندي عینی و بی
  ). 154: 1369 امیدي و رشیدي علویجه،(فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند 

به همین دلیل عینیت خبر تحت تأثیر گزینشگران خبر قرارمی گیرد و آنچه توسط 
شود از فیلترهاي خبري عبور و واقعیت را  هاي خبري منتشر می ها و رسانه خبرگزاري

به عبارتی، تنها تعدادي از رویدادها، . کنند ناسب با اهداف سازمانی خود منتشر میمت
ند؛ که این نحوه نک ها عبور می هاي خبري و خبرگزاري عنوان خبر از فیلتر رسانه به

به همین ). 44: 1369 بدیعی،(شود  مطرح می» بانی خبر دروازه«عنوان  باگزینش خبر 
ها  ی براي ارزشیابی است تا مشخص شود که انتخاببانی خبر چارچوب جهت دروازه

بانی فرایند  دروازه: توانیم بگوییم تر می در یک تحلیل دقیق. گیرد چگونه صورت می
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بروجردي (سازي یک چارچوب ضروري براي رویداد و تبدیل آن به خبر است  دوباره
زینش خبر در بانی در گ کننده نقش مؤثر دروازه ؛ که این امر بیان)5: 1372 علوي،
   .است) تلویزیون، رادیو و روزنامه(جمعی  هاي ارتباط رسانه

رسد که با گسترش و توسعه اینترنت در حوزه  طور به نظر می در عصر حاضر، این
هاي  هایی که رسانه بانی در عرصه خبر نسبت به سال تولید و توزیع خبر، نقش دروازه

تر شده است؛  اهمیت تر و کم رنگ بودند، کمجمعی در تنظیم و انتشار خبر پیشرو  ارتباط
هاي اجتماعی،  ویژه رسانه هاي خبري مبتنی بر اینترنت به اما باوجود توسعه رسانه

بانی خبر پابرجاست؛ چراکه هنوز قدرت و سرمایه در تولید اطالعات  همچنان دروازه
د که آنکه قدرت رو نباید این نکته را به دست فراموشی سپر د؛ ازایننزن حرف اول را می

بانی نیز  تولید بیشتري درزمینه اطالعات دارد، در حین تولید کالن اطالعات، دروازه
ها  بانی، در رسانه خبرها بعد از عبور از فیلترهاي دروازه). 34: 1380 شکرخواه،(کند  می

درواقع بعضی از . سهم یکسانی ندارند شده شوند، اما همه این اخبار منتشر منتشر می
گیرند  شوند و در اولویت قرار می دادها و خبرها بیش از سایر رویدادها برجسته میروی

 ).14: 1389گیویان و رضاقلی زاده، (

  
  هاي اجتماعی سازي در رسانه برجسته

اي بیشتر  سازي به این واقعیت اشاره دارد که اگر مسئله به عبارتی برجسته
از اهمیت بیشتري در ذهن مخاطبان  اي قرار بگیرد، موردتوجه و تأکید اخبار رسانه

سید امامی و (برخوردار خواهد شد؛ این کار اغلب شامل نوعی گزینشگري است 
 هاي سازي در اخبار و گزارش از طریق برجسته ها رسانه به عبارتی،). 7: 1394 غفاري،

اي از مسائل و موضوعات  این قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعه... خبري و
پوشی کنند  و محدود معطوف سازند و از مسائل و موضوعات دیگر چشم ینمع
ها با برجسته ساختن بعضی از  رو رسانه ازاین. )21: 1394 خانیکی و همکاران،(
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توانند  گذارند، گرچه نمی ها و رویدادها، بر آگاهی و اطالعات مردم تأثیر می موضوع
توانند تعیین کنند که درباره  ند، اما میتعیین کنند که مردم در هر موردي چگونه بیندیش

ها این قدرت و  سازي به رسانه ؛ بنابراین برجسته)53: 1393مهدي زاده، (چه بیندیشند 
دهد تا تعیین کند چه اخباري ببینیم یا بشنویم و چه بخشی از اخبار براي  اختیار را می

رود تا  ور به کار میسازي به این منظ دیگر برجسته بیان دیدن و شنیدن مهم است؛ به
  ).173: 1391نصراللهی، (دستور رسانه را مشخص و افکار عمومی را بازیابی کند 

هاي خبري در تهیه و انتشار خبر، همواره از چارچوب و اصول  رو رسانه ازاین
سازي از  کنند؛ اما شکل و نحوه برجسته آوري و تنظیم خبرها پیروي می خاصی در جمع

. متفاوت است) هاي اجتماعی رسانه(به رسانه دیگر ...) لویزیون ورادیو، ت(یک رسانه 
سازي معکوس  هاي اجتماعی، معموالً برجسته در رسانه). 132: 1381زاده،  رضوي(

هاي  شود که رسانه سازي معکوس، به این معنا تعبیر می شود؛ مفهوم برجسته اعمال می
ن دستور کار عمومی در اولویت قرار دهند؛ بنابرای خبري به منافع عمومی واکنش نشان می

اي که توسط کواك، لی، پارك و  در مطالعه. گذارد ها اثر می گیرد و بر دستور کار رسانه می
ان و موضوعات برجسته شده را در توییتر با هم  ان مون انجام شد؛ تیترهاي خبري سی

شوند  ییتر ظاهر میاند و دریافتند که برخی از اخبار فوري در ابتدا در تو مقایسه کرده
  ). 96: 1396 شلدون،(

تایمز  نیویورك(سازي در دو شبکه سنتی عمده  گروشک و گروشک کالف، برجسته
بوك و  فیس(روزترین موضوعات در دو شبکه اجتماعی محبوب  و نیز به) ان ان و سی
اعی داراي هاي اجتم مطالعه قراردادند؛ نتایج مطالعه آنان نشان داد که شبکه را مورد) توییتر

همچنین گرزوینسکا و بوردن، . توان بالقوه براي شکل دادن مستقیم دستور کارها هستند
سازي در  هاي اجتماعی و برجسته استریت و تأثیر رسانه بامطالعه موردي جنبش اشغال وال

هاي سنتی از  نتیجه گرفتند که رسانه...) تلویزیون، رادیو و(هاي خبري سنتی  رسانه
کنند و همچنین  منزله منبع خبر استفاده می ها به جتماعی بیش از سایر رسانههاي ا رسانه
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کنند و بر پوشش  هاي سنتی را تعیین می هاي اجتماعی گاهی دستور کار رسانه رسانه
  ). 1396همان، (گذارند  ها تأثیر می خبري آن

  
 رسان تلگرام چارچوب سازي در پیام

براي توزیع مؤثر (هاي اجتماعی  و رسانه) ربراي تولید خب(هاي خبري  ترکیب رسانه
ها بر افکار عمومی  ترین حالت اثرگذاري رسانه بهینه) خبر و ایجاد پویش اجتماعی

به همین جهت مخاطبان براي دسترسی به ). 216: 1396 فرقانی و شمسایی نیا،(است 
اربران هرچند ک. آورند هاي اجتماعی روي می جدیدترین اخبار و رویدادها به رسانه

هاي اجتماعی  کنندگان از انواع خاصی از رسانه بیشترین استفاده ءایرانی، اغلب جز
ها از تلگرام در مقایسه با دیگر  هستند، اما استفاده آن) هاي شبکه اجتماعی مانند سایت(

در ابتدا ). 67: 1395 کرمانی،(هاي اجتماعی بسیار فراگیرتر و شدیدتر بوده است  رسانه
رسد روند  تلگرام براي بیشتر کاربران جنبه سرگرمی داشت اما به نظر میرسان  پیام

هاي خبري  اثرگذاري این رسانه بر تحوالت اجتماعی رو به افزایش است؛ اکنون رسانه
سازي توزیع و بازنشر مؤثر تولیدات خود در فضاي مجازي  ها براي بهینه و خبرگزاري

ها و مطبوعات همچنان از مراکز  که خبرگزاري يطور گیرند؛ به رسان بهره می از این پیام
فرقانی و (ویژه در تلگرام هستند  هاي اجتماعی، به اصلی تولید جریان خبر در رسانه

  ). 218: 1396 شمسایی نیا،
رسان یکی  رسان تلگرام بر افکار عمومی باید گفت این پیام پیرامون اثربخشی پیام

اي اجتماعی در ایران است، بر اساس جدیدترین ه از فراگیرترین و پرطرفدارترین رسانه
درصد کماکان در صدر  5/62رسان تلگرام با  هاي اجتماعی، پیام نظرسنجی در بین رسانه

درصد در رتبه دوم  2/32رسان واتساپ با  ازآن پیام مصرف مردم کشور قرار دارد و پس
) ها رسان پیام(هاي نوین  ؛ بنابراین باید تأثیر این رسانه)1397ایسپا، (جاي گرفته است 

ها در انتشار محتواي خبري را بررسی کنیم؛ زیرا این  در افکار عمومی و نقش آن
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ها در اینترنت و دنیاي مجازي دارند  هاي آزاد، قدرت بسیار زیادي در انتشار پیام رسانه
 ویژه در ایران، اکثر هاي خبري به چراکه، رسانه). 30: 1396، مهدي زاده و همکاران(

  .اند رسان تلگرام متمرکز کرده هاي خبري خود را بر روي پیام فعالیت
چارچوب . است شده  پژوهش حاضر، بر مبناي نظریه چارچوب سازي انجام

کنند،  نیز اشاره می 2و کوزیکی 1شود، اما چنانکه پن اي محسوب می رشته مفهومی بین
این مفهوم را ابتدا گافمن در . گردد شناسی برمی شناسی و جامعه ریشه این مفهوم به روان

» هاي تفسیري طرح«به باور او ما از . شناسی به کاربرد پژوهش خود در حوزه جامعه
. کنیم تا معنادار شوند هاي زندگی خود استفاده می بندي تجربه دهی و دسته براي سازمان

شناسایی سازند تا درك و  هاي تفسیري چارچوب نام دارند و افراد را قادر می این طرح
بینی در ذهن است  در تعریف گافمن از چارچوب، الگوي پیش. کرده و برچسب بزنند

ها  هاي زندگی خود را با قرار دادن در این قاب توانند تجربه که افراد با استفاده از آن می
  . شود با این تعبیر چارچوب به مفهوم زمینه نزدیک می. معنادار سازند

ارچوب نخستین بار از سوي گیتلین و گی تاچمن در حوزه ارتباطات، مفهوم چ
ها  آن. اي به کار رفت بندي و ارائه کارآمد اخبار رسانه براي بررسی چگونگی بسته

اي خاصی را درزمینه چگونگی ارسال و انتشار اطالعات خبري به  هاي رسانه چارچوب
ردند هاي خبري از سوي کاربران بررسی ک مخاطبان و چگونگی تفسیر این گزارش

ها، نه  طورکلی، چارچوب سازي به این معناست که رسانه به) 7: 1393زاده،  زابلی(
. دهنده به آن هستند اي براي انعکاس واقعیت، بلکه سازنده واقعیت و شکل آینه

اي که معناي خاصی را به ذهن  گونه چارچوب سازي به رابطه میان متن و اطالعات به
ها توجه خود را بر بعضی  ر پایه این نظریه، رسانهسازد، اشاره دارد؛ ب متبادر می

ها را در چارچوب معنایی خاص  کنند و سپس آن موضوعات و رویدادها متمرکز می
گویند درباره چه فکر کنند و سپس  ها به مخاطبان می دهند؛ بنابراین رسانه قرار می

                                                   
1. Pan 
2. Kosiciki 
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، بر آنان تحمیل اند ساخته و پرداخته چگونه فکر کردن را نیز در چارچوبی که از پیش
رو چارچوب سازي ریشه در فرایند انتخاب،  ازاین). 86: 1393 اده،ز مهدي(کنند  می

  ).13: 1393 زاده، زابلی(وسیله سازمان خبري دارد  تأکید، استثنا و شرح و تفصیل خبر به
به بیانی چارچوب سازي، نحوه انتقال اطالعات به مخاطبان در رابطه با رویدادهاي 

و ساختاریافته  شده  ریزي طور برنامه هاي خبري به ت؛ به همین جهت رسانهمختلف اس
 ,Cissel(بخشند  ها، به واقعیات اجتماعی معنا می از طریق چارچوب سازي واقعیت

خواهند معنایی متفاوت از یک رویداد را خلق کنند؛  ها درواقع می رسانه). 71 :2012
چراکه . سازي از یک رویداد استتوان گفت چارچوب سازي معنا  بنابراین می

خواهند به نحوه نگرش و طرز تفکر  هاي شناختی هستند که می ها، نقشه چارچوب
اي دنیا را تفسیر و  گونه به عبارتی مخاطب به. مخاطبان نسبت به رویدادها، شکل بدهند

هاي خبري باشد  هاي شناختی و تفسیر شناختی رسانه کند که بر اساس نقشه فهم می
هاي خبري توسط چارچوب سازي با  به عبارتی، رسانه). 47: 1390 شیدي،خور(

تأثیرگذاري بر نحوه دریافت خبر و چگونگی برداشت فکري توده مردم از رویدادها، 
  ). Moy, Tewksbury & Rinke, 2016: 8( کند نقش مهم و اساسی را ایفا می

  
  مطالعات پیشین

  داخلی  .1
اي منازعه  مقایسه برساخت رسانه«پژوهشی با عنوان در ) 1392(مهدي زاده و همکاران 

به بررسی این موضوع » سی فارسی بی ا؛ و بی.ا.سوریه در اخبار تلویزیونی صداوسیما ج
هاي سوریه چگونه توسط شبکه یک سیماي جمهوري اسالمی  که درگیري ندا پرداخته

نتایج این . شود سی فارسی با چارچوب گفتمانی متفاوت بازنمایی می بی ایران و بی
سی فارسی و  بی هاي گفتمانی دو شبکه بی دهد که مقایسه چارچوب تحقیق نشان می

براي بازنمایی رویداد سوریه کامالً متفاوت و گاه متضاد است . ا.ا.شبکه یک سیماي ج



  

  
  

  
 45  ...   ها   سازي رویدادهاي خبري توسط خبرگزاري چارچوب

شبکه . طرف منازعه نزدیک شده و از آن حمایت کرده است چراکه هر رسانه، به یک
داند که براي درهم شکستن جبهه مقاومت به این  اي می توطئه یک، منازعه سوریه را

هاي گفتمان لیبرال دموکراسی  سی با استفاده از مؤلفه بی بی. است شده  کشور تحمیل
چون حقوق بشر، دفاع، قانون محوري واگذار سیاسی، سعی در مشروع سازي اقدامات 

هاي گفتمان انقالب  مؤلفه مخالفان دولت سوریه دارد و شبکه یک نیز با استفاده از
اسالمی، نظیر حمایت از جبهه مقاومت و استکبارستیزي و نفی مداخله بیگانگان، 

  .دهد اقدامات دولت سوریه را مشروع جلوه می
سازي رویدادهاي اعتراضی  چارچوب« عنوان بادر پژوهشی ) 1390(زاده  زابلی

، به »ان ان سی و سی بی بیهاي پرس تی وي، الجزیره،  مصر، لیبی و بحرین در شبکه
بررسی مفهوم سیان ان زدگی در چارچوب سازي رویدادهاي اعتراضی کشورهاي 

گیري، احتمالی  روش تحقیق، تحلیل محتوا و روش نمونه. عربی پرداخته است
دهد که بر مبناي مفهوم  هاي این پژوهش نشان می یافته. اي بوده است چندمرحله

ها  دهی به چارچوب جریان، از جریان اصلی در اولویت هاي ضد ان زدگی، شبکه ان سی
توان  نمی) موضوع محور(هاي خاص  در مقابل در مورد چارچوب. کنند الگوبرداري می

با قاطعیت از تأثیر یا عدم تأثیر جریان اصلی بر ضد جریان سخن گفت؛ بلکه ترکیبی از 
کنندگی  درجه تعیین اي، ساختار مالکیت و نیز با هاي رسانه مشی چون خط یعوامل

  .اثرگذار هستند هايها در نحوه پوشش رویداد بیشتر، رویکرد کشورهاي مبدأ شبکه
 
  خارجی .2

تعیین چارچوب حمالت هوایی ناتو به کوزوو «عنوان  باجین یانگ، در پژوهشی 
، با »آمریکامتحده  هاي چین و ایاالت مقایسه پوشش خبري روزنامه: در چند کشور
ک تحلیل چارچوب، به مقایسه شیوه پوشش خبري حمالت هوایی ناتو، استفاده از تکنی

هاي این  بر اساس یافته. متحده پرداخته است هاي ایاالت هاي چین و رسانه توسط رسانه
متحده وابستگی بیشتري به منابع  هاي ایاالت هاي چینی نسبت به روزنامه تحقیق روزنامه
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هاي  که روزنامه متحده داشتند، درحالی یاالتچینی و منابع روسی در مقایسه با منابع ا
همچنین . یی، منابع ناتو و منابع آلبانیایی بودندآمریکامتحده بیشتر متکی بر منابع  ایاالت

هاي تیترزنی کامالً متفاوتی  متحده در ساخت تیترها، از سبک هاي چین و ایاالت روزنامه
نمادهاي فشرده بیشتري در مقایسه با  ازهاي چین  در تیترهاي روزنامه. اند استفاده کرده

ها از نمادهاي  است، استفاده این روزنامه شده  متحده استفاده هاي ایاالت تیترهاي روزنامه
  .متحده کمتر بوده است هاي ایاالت ارجاعی در مقایسه با روزنامه

: ها در سطوح گفتمان سیاسی تعیین چارچوب رسانه«عنوان  بادر پژوهش دیگر 
که توسط » المللی از مذاکرات تعیین وضعیت کوزوو هاي بین ي خبرگزاريپوشش خبر

هاي  اي در گفتمان است؛ به بررسی چارچوب رسانه شده  کماج انجام) 2007(لیندیتا 
. این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتواي کیفی بوده است. المللی پرداخته است سیاسی بین

ترین چارچوب به کار  درگیري رایجنتایج این تحقیق نشان داده است که چارچوب 
. ترین چارچوب بوده است ازآن چارچوب اسناد مسئولیت رایج پس. است شده  گرفته

ها مورداستفاده  ندرت از سوي خبرگزاري چارچوب نفع انسانی و پیامدهاي اقتصادي به
هاي  آنکه چارچوب اخالق هیچ حضوري در میان چارچوب گرفتند، حال قرار می

هاي این تحقیق، تفاوت چشمگیري  همچنین بر اساس یافته. ه نداشته استمورداستفاد
. کارگیري این پنج چارچوب در اخبارشان وجود دارد ها در نحوه به میان خبرگزاري

عمدتاً از چارچوب » اي اف پی«و » یو پی«، »اي پی«، »رویترز«هاي غربی  خبرگزاري
روسیه عمدتاً از » ایتارتاس«غیر غربی که خبرگزاري  اند درحالی درگیري استفاده کرده

 .چارچوب اسناد مسئولیت استفاده کرده است

  
 روش پژوهش

با توجه به موضوع . در پژوهش حاضر، روش تحقیق بر مبناي تحلیل محتوا است
پژوهش و با در نظر گرفتن هدف اصلی که تحلیل و بررسی چارچوب سازي 
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عنوان روشی  ام است تحلیل محتوا بهها در تلگر رویدادهاي خبري، توسط خبرگزاري
جامعه آماري این تحقیق کلیه مطالب مرتبط با نطق دونالد . مناسب در نظر گرفته شد

هاي  در خبرگزاري 21/7/1396 ترامپ و سخنرانی روحانی در مورد برجام در تاریخ
هاي تلگرامی  سی فارسی، در کانال بی و بی آمریکافارس، ایسنا، بخش فارسی صداي 

است، بلکه کلیه اخبار مربوط به رویداد  شدهن  گیري انجام در این پژوهش، نمونه. ستا
هاي خبري  اند؛ به این صورت که محتواي کانال بررسی، کل شماري شده مورد

سی فارسی در  بی و بی آمریکاهاي فارس، ایسنا، بخش فارسی صداي  خبرگزاري
روحانی در مورد مذاکرات برجام، به رسان تلگرام، مرتبط با سخنرانی ترامپ و  پیام

اند؛ در  گرفته گیري هدفمند و از نوع روزهاي متوالی مورد تحلیل قرار شیوه نمونه
گیري غیر احتمالی استفاده  ماهیت طرح تحقیق، از نمونه دلیلگیري هدفمند به  نمونه

صورت  ، بهشود که مطالعه اخبار گیري در شرایطی استفاده می از این نوع نمونه. شود می
توان به شکل مناسب  پیوسته را نمی هم متوالی داراي اهمیت است، زیرا رویدادهاي به

در این مقاله نیز براي هر رویداد خبري، بر اساس . دیگري مورد آزمون قرار داد
که   گیري روزهاي متوالی، یک هفته قبل از رویداد، روز وقوع رویداد و مادامی نمونه

طور مشخص وجود دارد، موردبررسی قرار  ها به رویدادها در رسانه اخبار مربوط به این
  . گرفتند که حدود دو هفته بعد از رویداد را شامل شد

هاي  هاي تلگرامی رسانه در این پژوهش واحد تحقیق، تمام محتواي متن کانال
همچنین، دستورالعمل کدگذاري بر مبناي . ستادر ارتباط با رویدادهاي خبري  یادشده

سپس محتواي تمام خبرهاي . هداف، سؤاالت تحقیق و چارچوب نظري ساخته شدا
، در روزهاي موردبررسی بر اساس دستورالعمل کدگذاري به شده مرتبط با رویداد ذکر

. ترتیب اطالعات کیفی تبدیل به اطالعات کمی شد این برگه کدگذاري منتقل و به
. مورد پردازش قرارگرفته است SPSSافزار  از طریق نرم شده  آوري اطالعات جمع

پژوهش حاضر، داراي . است شده  درصد محاسبه 81ضریب پایایی در این تحقیق 
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نظران  و صاحب ادانهاي این پژوهش توسط است اعتبار صوري است؛ چراکه سنجه
 .مرتبط با موضوع این تحقیق، مورد تأیید قرارگرفته است

  
 سؤال اصلی پژوهش

بري سخنرانی ترامپ و روحانی در مورد مذاکرات چارچوب سازي در پوشش خ
، خبرگزاري آمریکاسی فارسی، بخش فارسی صداي  بی برجام در چهار رسانه خبري بی

  فارس و خبرگزاري ایسنا چگونه است؟
 

  هاي فرعی پژوهش سؤال
  موضوع مطالب خبري موردبررسی چیست؟ .1
  است؟ هاي خبري موردبررسی چگونه ها و رسانه گیري خبرگزاري جهت .2
هاي تبلیغات، در خبر استفاده  ها، از کدام تکنیک هاي خبري و خبرگزاري رسانه .3

  اند؟ کرده
  چگونه است؟ شده  نحوه معرفی رویداد گزارش .4
  واقعیت چگونه به نمایش درآمده؟ .5
  است؟ شده  مشکل به چه نحوي تعریف .6
 است؟ شده  پخش اخبار، با توجه به منبع خبر چگونه منعکس .7

 هاي تلگرامی وجود دارد؟ هایی بین کانال هاي معنایی، چه تفاوت ببه لحاظ چارچو .8
 
 هاي پژوهش یافته

شود تا مشخص شود که  ها پرداخته می در این قسمت به تحلیل و بررسی یافته
علت که  این همچنین، به. اند هاي معنایی استفاده کرده هاي خبري از کدام چارچوب رسانه
بررسی،  هاي مورد در خبرگزاري شده  وارد مطرحگیري صورت نگرفته و کل م نمونه
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 داري رابطه از آزمون کاي اسکوئر براي بررسی معنی ؛اند شده  کدگذاري و تحلیل
  .و بیانگر کل جمعیت موردمطالعه هستند نشده است زیرا کلیه اعداد واقعی بوده  استفاده

  هاي خبري و رسانه موضوع مطالبجدول توزیع فراوانی  -1جدول 

  کل جمع
 رسانه موردبررسی

  موضوع مطلب
  آمریکاصداي 

سی  بی بی
  فارسی

  ایسنا  فارس

155  
100  
8/50  

19  
3/12  
8/38  

27  
4/17  
2/48  

50  
3/32  
8/58  

59  
1/38  
3/51  

 دفاعی-نظامی

  

98  
100  
1/32  

16  
3/16  
7/32  

19  
4/19  
9/33  

26  
5/26  
6/30 

37  
8/37  
2/32  

-روابط بین المللی
  سیاسی

21  
100  
9/6  

9  
9/42  
4/18  

4  
19  
1/7  

0  
0  
0  

8  
1/38  

7  

-امور داخلی
  سیاسی

19  
100  
2/6 

2  
5/10  
1/4  

4  
1/21  
1/7  

7  
8/36  
2/8  

6  
6/31  
2/5  

  حوادث و اتفاقات

12  
100  
9/3  

3  
25  
1/6  

2  
7/16  
6/3  

2  
7/16  
4/2  

5  
7/41  
3/4  

حقوق بشر، 
سازمان ملل و 

  ها دیگر سازمان
305 

100  
100  

49  
1/16  
100  

56  
4/18  
100  

85  
9/27  
100  

115  
7/37  
100  

  جمع کل
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سی و  بی هاي تلگرامی ایسنا، فارس، بی در کانال شده  بیشترین موضوع مطرح
درصد،  8/58درصد،  3/51بوده است؛ که به ترتیب با » دفاعی–نظامی« آمریکاصداي 

کانال تلگرامی خبرگزاري . اند درصد مطالب خود را منعکس کرده 8/38درصد و  2/48
- نظامی«هاي موردبررسی، بیشترین مطالب را به موضوع  ایر رسانهفارس نسبت به س

سی  بی هاي تلگرامی خبرگزاري ایسنا، فارس و بی کانال. اختصاص داده است» دفاعی
» ها حقوق بشر، سازمان ملل و دیگر سازمان«فارسی کمترین مطالب خود را با موضوع 

حوادث و «ب خود را با موضوع کمترین مطال آمریکاکه صداي  اند؛ درحالی منتشر کرده
  .منعکس کرده است» اتفاقات
  

 هاي خبري ها و رسانه گیري خبرگزاري جدول توزیع فراوانی جهت -2جدول 

  جمع کل
 رسانه موردبررسی

گیري  جهت
  آمریکاصداي   خبرگزاري

سی  بی بی
  فارسی

  ایسنا  فارس

6  
100  
2  

0  
0  
0  

0  
0  
0  

2  
3/33  
4/2  

4  
7/66  
4/3  

  ثبتم

202  
100  
2/66 

31  
3/15  
3/63  

38  
8/18  
9/67  

53  
2/26  
4/62  

80  
6/39  
6/69  

  منفی

97  
100  
8/31  

18  
6/18  
7/36  

18  
6/18  
1/32  

30  
9/30  
3/35  

31  
32  
27  

  خنثی

305 
100  
100 

49  
1/16  
100  

56  
4/18  
100  

85  
9/27  
100  

115  
7/37  
100  

  جمع کل
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با  آمریکاو صداي سی  بی هاي تلگرامی ایسنا، فارس، بی بیشترین مطالب در کانال
 9/67درصد،  4/62درصد،  6/69که به ترتیب با  ندا شده منتشر» گیري منفی جهت«

کانال تلگرامی خبرگزاري ایسنا نسبت . اند مطالب خود را منعکس کرده 3/63درصد و 
به خود » گیري منفی جهت«هاي موردبررسی، بیشترین مطالب را با  به سایر رسانه

گیري مثبت  چهار رسانه خبري کمترین مطالب را با جهتهر . اختصاص داده است
هیچ مطلبی را با  آمریکاسی فارسی و صداي  بی که بی اند؛ درحالی منتشر کرده

  .اند گیري مثبت منتشر نکرده جهت
 

 هاي تبلیغات هاي موردبررسی و تکنیک رابطه بین رسانه -3جدول   

  جمع کل
 رسانه موردبررسی

هاي  تکنیک
سی  بی بی  آمریکااي صد  تبلیغات

  فارسی
  ایسنا  فارس

68  
100  
3/22  

8  
8/11  
3/16  

10  
7/14  
9/17  

21  
9/30  
7/24  

29  
6/42  
2/25  

  گذاري اسم

16  
100  
2/5  

3  
8/18  
1/6  

5  
3/31  
9/8  

2  
5/12  
4/2  

6  
5/37  
2/5  

بینی و  پیش
  افشاگري

14  
100  
6/4  

1  
1/7  
2  

9  
3/64  

1/16  

1  
1/7  
2/1  

3  
4/21  
6/2  

  نمایی بزرگ

34  
100  
1/11  

11  
4/32  
4/22  

2  
9/5  
6/3  

7  
6/20  
2/8  

14  
2/41  
2/12  

  گویی کلی
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64  
100  
21  

9  
1/14  
4/18  

10  
6/15  
9/17  

24  
5/37  
2/28  

21  
8/32  
3/18  

  دشمن فرضی

75  
100  
6/24 

10  
3/13  
4/20  

13  
3/17  
2/23  

20  
7/26  
5/23  

32  
7/42  
8/27  

  تصدیق

32  
100  
5/10  

7  
9/21  
3/14  

7  
9/21  
5/12  

10  
3/31  
8/11  

8  
25  
7  

  مغالطه

2  
100  
7/0  

0  
0  
0  

0  
0  
0  

0  
0  
0  

2  
100  
7/1  

بدون تکنیک 
  خبري

305  
100  
100 

49  
1/16  
100  

56  
4/18  
100  

85  
9/27  
100  

115  
7/37 
100  

  جمع کل

 
از خبرگزاري ایسنا با  شده  درصد اخبار پخش 8/27، 3هاي جدول  بر اساس داده
نسبت به سایر » تصدیق«ظر تکنیک که ازن ندا شده منتشر» تصدیق«استفاده از تکنیک 

 شده  درصد از اخبار پخش 2/28. هاي تلگرامی موردبررسی، در رتبه اول قرار دارد کانال
دشمن «اند که ازنظر تکنیک  شده از فارس، با استفاده از تکنیک دشمن فرضی منتشر

سی با سی فار بی بیشترین مطالب بی. ، خبرگزاري فارس در جایگاه اول قرار دارد»فرضی
درصد از اخبار صداي  4/22. ندا شده منتشر» تصدیق«درصد با استفاده از تکنیک  2/23

گویی در  اند؛ که ازنظر تکنیک کلی شده منتشر» گویی کلی«با استفاده از تکنیک  آمریکا
هاي تلگرامی ایسنا، فارس و صداي  رتبه اول قرار دارد؛ اما کمترین مطالب در کانال

سی  بی که در بی ؛ درصورتیندا شده منتشر» نمایی بزرگ«ه از تکنیک با استفاد آمریکا
  .است شده  منعکس» گویی کلی«فارسی کمترین مطالب با استفاده از تکنیک 
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 رابطه بین رسانه موردبررسی و قالب روایی خبر -4جدول 

   
از کانال تلگرامی  شده درصد از اخبار منتشر 6/69 ،4جدول هاي  هبا توجه به داد

 منتشر» اتفاق عادي«درصد از اخبار ایسنا با قالب روایی  4/30ایسنا به شکل مصیبت و 
» مصیبت«درصد از اخبار کانال تلگرامی خبرگزاري فارس با قالب روایی  4/62. اند شده

» اتفاق عادي«س با استفاده از قالب روایی درصد از اخبار فار 6/37و  ندا شده  منعکس
سی فارسی با قالب روایی  بی درصد از اخبار کانال تلگرامی بی 9/67. ندا شده  منعکس

؛ اند شده منتشر» اتفاق عادي«سی با قالب روایی  بی درصد از اخبار بی 1/32و » مصیبت«
کانال تلگرامی . ار داردسی فارسی در رتبه اول قر بی ، بی»مصیبت«که ازنظر قالب روایی 

منتشر کرده است » مصیبت«درصد از مطالب خود را با قالب روایی  3/63 آمریکاصداي 
با قالب روایی  آمریکادرصد از مطالب صداي  7/36، »اتفاق عادي«و ازنظر قالب روایی 

در  آمریکاصداي » اتفاق عادي«؛ که ازنظر قالب روایی ندا شده منتشر» اتفاق عادي«
 .اه اول قرار داردجایگ

  جمع کل
 رسانه موردبررسی

  قالب روایی خبر 
  آمریکاصداي 

سی  بی بی
  فارسی

  اایسن  فارس

103  
100  
8/33  

18  
5/17  
7/36  

18  
5/17  
1/32  

32  
1/31  
6/37  

35  
34  

4/30  

به شکل یک اتفاق 
  عادي

202  
100  
2/66  

31  
3/15  
3/63  

38  
8/18  
9/67  

53  
2/26  
4/62  

80  
6/39  
6/69  

به شکل یک 
  مصیبت

305 

100  
100  

49  
1/16  
100  

56  
4/18  
100  

85  
9/27  
100  

115  
7/37  
100  

  جمع کل
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  گیري بحث و نتیجه
هاي تلگرامی خبرگزاري ایسنا، خبرگزاري فارس و  آمده، کانال دست بر اساس نتایج به

و بعدازآن با » دفاعی –نظامی «سی فارسی بیشترین مطالب خود را با موضوع  بی بی
، کاآمریکانال تلگرامی صداي . اند منتشر کرده» سیاسی- روابط بین المللی«موضوع 

- روابط بین المللی«و » دفاعی- نظامی«بیشترین اخبار خود را در مورد موضوعات 
هاي تلگرامی خبرگزاري ایسنا، خبرگزاري فارس،  کانال. منتشر کرده است» سیاسی

گیري  جهت«بیشترین اخبار خود را با  آمریکاسی فارسی و بخش فارسی صداي  بی بی
خود را  شده  رسانه خبري بیشترین اخبار پخش همچنین هر چهار. اند منتشر کرده» منفی

و ازنظر قالب روایی خبر، » گویی کلی«و » تصدیق«، »گذاري اسم«با استفاده از تکنیک 
توان  طورکلی می به. اند منتشر کرده» مصیبت«صورت  را به شده  بیشترین اخبار پخش

درصد  8/50با » دفاعی- نظامی«در مورد موضوع  شده گفت بیشترین مطالب منتشر
هاي سیاسی و اظهارنظرهاي مخالف رؤساي  ها، تقابل است که عمدتاً در مورد تنش

جمهور دو کشور، علیه یکدیگر بوده است که اظهارنظر سایر مقامات سیاسی و نظامی 
بیش . است شده  هاي تلگرامی موردبررسی منعکس مطرح، نیز در همین جهت در کانال

اند؛ بیشترین  شده درصد منتشر 2/66با » گیري منفی جهت«از نیمی از مطالب نیز با 
، 6/24به ترتیب با » دشمن فرضی«و » گذاري اسم«، »تصدیق«هاي تبلیغات،  تکنیک
در مورد این رویداد بیش از نیمی از مطالب همراه با قالب . درصد هستند 21و  3/22

  .است شده  درصد منعکس 2/66با » مشکل یا مصیبت«روایی 
ررسی چارچوب سازي مطالب با توجه به سؤاالت درباره چگونگی تحلیل و ب

نمایش واقعیت، چگونگی پخش اخبار با توجه به منبع و نحوه تعریف مشکل نشان 
، در مرحله اول با یادشدههاي خبري موردبررسی در مورد رویدادهاي  رسانهکه دهد  می

دهی  دبیران خبر، سازمانتعیین رویه کاري خبرنگاران و سر(استفاده از چارچوب سازي 
بندي اطالعات براي  بندي سریع اطالعات و بسته واقعیت روزمره، شناخت و طبقه
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براي بندي شده را  اي از اطالعات دسته سعی دارند تا مجموعه) استفاده مؤثر مخاطبان
رسان تلگرام در اختیار مخاطبان قرار بدهند تا بدین طریق در  درك بهتر، از طریق پیام

  .عنوان معیار تفسیر و پردازش مخاطبان عمل نمایند ه دوم بهمرحل
  

  چارچوب سازي بر اساس نحوه نمایش واقعیت
هاي تلگرامی خبرگزاري ایسنا، فارس،  در مورد نحوه نمایش واقعیت، در کانال

 - نظامی«هاي  ، با استفاده از چارچوبآمریکاسی فارسی و بخش فارسی صداي  بی بی
واقعیات مرتبط با مذاکرات برجام » دشمن فرضی«و » گذاري اسم«، »تصدیق«و » دفاعی

سیاسی و نظامی دو  مسئوالنچراکه اکثر مطالب، مرتبط با اظهارنظر . ندا شده  منعکس
هاي اقتصادي و  مبتنی بر تهدیدات نظامی، سیاسی و تحریم آمریکاکشور ایران و 

گرامی خبرگزاري ایسنا و هاي تل کانال. جویانه بوده است همچنین اقدامات تالفی
و علیه » تصدیق«سی فارسی بیشترین مطالب خود را با استفاده از چارچوب  بی بی

با استفاده از چارچوب  آمریکاصداي که اند؛ در حالی  سخنان ترامپ منتشر کرده
توجهی به مسائل  اکثر مطالب خود را منتشر کرده است؛ چراکه براي بی» گویی کلی«

 .یابی مسائل، به حواشی موضوع پرداخته است خبر، بدون ریشهاصلی و عمیق در 

  
  چارچوب سازي براساس محور اصلی مطالب

هاي تلگرامی خبرگزاري ایسنا، خبرگزاري  اتفاق مطالب در کانال اکثر قریب به
هاي  ، با استفاده از چارچوبآمریکاسی فارسی و بخش فارسی صداي  بی فارس، بی

؛ اند شده منتشر» برخورد و درگیري«و » سایر مقامات- سیاسیکارشناسان «و » ها دولت«
با توجه به موضوع رویداد که اکثر مطالب در مورد تأیید و یا عدم پذیرش توافقات 

بود، به همین  شده  منعکس آمریکابرجام، از سوي رؤساي جمهور دو کشور ایران و 
رتبه سیاسی و  ت عالیو مقاما مسئوالنجهت محور اصلی بیشتر مطالب را، اظهارنظر 
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به نقل از مقامات دو  شده همچنین اکثر مطالب منتشر. نظامی دو کشور شامل شده است
ها و تضادها بوده است؛ به  هاي لفظی، اختالف کشور، علیه یکدیگر و حاوي درگیري

  .است شده  همین علت، از چارچوب برخورد و درگیري استفاده
  

  خبرچارچوب سازي بر اساس قالب روایی 
همچنین در مورد قالب روایی خبر، با توجه به مطالب رؤساي جمهور دو کشور 

گیري منفی،  است؛ بیشترین اخبار با جهت شده  که علیه یکدیگر منعکس آمریکاایران و 
سی فارسی و بخش فارسی صداي  بی هاي ایسنا و فارس و همچنین بی در خبرگزاري

به همین علت براي انعکاس مشکالت و مسائل  ؛شده در مورد این رویداد منتشر آمریکا
است، که در این  شده  استفاده» مصیبت و مشکالت«مرتبط با رفراندوم، از چارچوب 

سی فارسی، اکثر مطالب خود را علیه  بی مورد خبرگزاري فارس و ایسنا و همچنین بی
که  رتیاند، درصو در مورد مذاکرات برجام منتشر کرده آمریکاهاي ترامپ و  سیاست
هاي ترامپ در مورد  سعی داشته مطالب خود را در تأیید مخالفت آمریکاصداي 

توان گفت که در مورد سخنرانی ترامپ و  طورکلی می به .مذاکرات برجام منعکس کند
سی فارسی  بی روحانی، شیوه انتشار اخبار در خبرگزاري ایسنا، خبرگزاري فارس و بی

علیه ) سی فارسی تا حدودي بی بی(هاي خبري  ن رسانهتقریباً مشابه یکدیگر بوده و ای
اتفاق اخبار  اند، در حالی اکثر قریب به سخنرانی ترامپ، مطالب خود را منتشر کرده

  .بود شده  علیه سخنرانی روحانی منعکس آمریکاصداي 
  

 پیشنهادهاي تحقیق

بع اولین منهاي اخیر به یکی از ا رسان تلگرام در سال طور که اشاره شد پیام همان
رسان تا حدي است که رویدادهاي  است و اهمیت این پیام شده  خبري توده مردم تبدیل

مهم را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است؛ بنابراین با توجه به تأثیرگذاري این رسانه بر 



  

  
  

  
 57  ...   ها   سازي رویدادهاي خبري توسط خبرگزاري چارچوب

رسان تلگرام، ضرورت پژوهش و  افکار عمومی، در مورد نحوه انتشار خبر در پیام
عنوان  طلبد که به ها اشاره خواهد شد را می هایی که به آن ي در حوزهمطالعات بیشتر

  :شوند پیشنهاد مطرح می
اي  پژوهشی براي پی بردن به میزان همخوانی رویدادها و اولویت رسانه. 1

هاي اجتماعی  رسان تلگرام و سایر رسانه المللی در پیام هاي داخلی و بین خبرگزاري
  .انجام شود

شده در  شناسی در مورد تصاویر منتشر ی مبتنی بر تحلیل نشانهانجام پژوهش. 2
  .المللی رسان تلگرام در مورد رویدادهاي سیاسی داخلی و بین پیام

هاي خبري در  انجام پژوهش مخاطب پژوه و باهدف مقایسه آنچه رسانه. 3
 رسان تلگرام قصد دارند به افکار عمومی تحمیل کنند، با آنچه مخاطب دریافت پیام
  .هاي اجتماعی بر افکار عمومی منظور بررسی تأثیر رسانه کند، به می

رسان تلگرام  هاي خبري منتشرشده در پیام پژوهشی باهدف تحلیل محتواي فیلم. 4
  .هاي خبري در مورد رویدادهاي مهم سیاسی توسط رسانه

ها و اخبار منتشرشده از  انجام پژوهش در مورد میزان تأثیرگذاري برنامه. 5
هاي اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام با  ویژه شبکه هاي اجتماعی به لویزیون بر رسانهت

 .المللی تحلیل محتواي کامنت هاي کاربران در مورد رویدادهاي سیاسی داخلی و بین
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