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سی فارسی  بی گذاری شبکه خبری بی تالشی برای تشخیص مختصات چارچوب ،حاضر یپژوهشمقاله : چکیده

سی فارسی  بی شبکه بینشان بدهد آیا  هدف مقاله این است که  .است روزه میان غزه و اسرائیل 51از جنگ 

را در  است، ای در عرصه روزنامه نگاری المللی اخالق حرفه بینیکی از اصول  که اصل روزنامه نگاری عینی

از روش تحلیل   های این شبکه برای توصیف عینی پیام.  روزه رعایت و یا نقض کرده است 51زتاب جنگ با

سی فارسی از  بی پژوهش را  برنامه خبری روزانه شبکه بی این جامعه آماریشده است و  محتوای کمی استفاده 

.  دهد پایان درگیری تشکیل میمیالدی یعنی تاریخ آغاز و  3101 ام آگوست سال 32 ام جوالی تا 9تاریخ 

.  شده است گیری، از تمام شماری جامعه آماری استفاده  جای نمونه ها به منظور افزایش اعتبار یافته همچنین به

سی ضمن تالش برای حفظ اعتماد مخاطبانش، با بیدهد که شبکه خبری بی های این پژوهش نشان می یافته

شرایطی و نفی مقاومت، به توجیه بیشتر حمالت اسرائیل در قیاس با تأیید و تقویت ایده مذاکره تحت هر 

طلب نشان دادن خود به القاء وجود شکاف  سی همچنین در کنار صلح بی بی.  حمالت حماس پرداخته است

این  کشد و به  ای مقتدر از ارتش اسرائیل به تصویر می حال چهره پردازد و در عین میان حماس و مردم غزه می

 .دهدب در عرصه روایتگری نوعی سوگیری یا عدم پایبندی به اصل روزنامه نگاری عینی را نشان میترتی 

 

 .سی فارسی، حماس، اسرائیل بی غزه، روزنامه نگاری عینی، بی ،روزه 51جنگ : کلیدی ناگواژ
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 مقدمه

در .  غزه است سی فارسی در خصوص جنگبیعینی در بی روزنامه نگاریهدف این مقاله، تحلیل مختصات 

 توجه قرار پیش مورد از  ها بیش های ارتباطی، برجستگی و اهمیت رسانه فناوریجهان امروز با توجه به رشد 

کسب  برایزاری ابوان یک وسیله ارتباطی صرف، بلکه عن تنها به گرفته است و در این رویکرد، دیگر رسانه نه

های ارتباطی و ظرفیت باالی  های جمعی از طریق در دست گرفتن شریان تا صاحبان رسانه هستند قدرت

به دیگر سخن با نگاهی .  خواهند میگونه روایت کنند که  های روزمره را آن ها، واقعیت رسانهتوسط   اقناع

ها در  انهبه علت گسترش فراگیری و افزایش ضریب نفوذ رس که توان گفت نسبی در قیاس با گذشته می

چراکه  ،توجه قرارگرفته است پیش مورد از  ارتباط تنگاتنگ قدرت و رسانه بیش ،ها زندگی اجتماعی انسان

ها در  کننده قدرت و همچنین اثرگذاری رسانه عنوان یکی از عوامل تعیین دیگر اهمیت حوزه افکار عمومی به

 .دهی افکار عمومی بر کسی پوشیده نیست حوزه شکل

المللی، در جهت شناخت عناصر اثرگذار در افکار عمومی جهانی،  ای بین سپهر رسانه تحلیلظر از این من

شاید بتوان اهمیت حوزه خبر در .  نماید میانکار  های خبری امری است که لزوم آن غیرقابل در عرصه ویژهبه

ذهنی مردم از دیگر تصویر »: گوید مییافت که  0هالستیای را در این گفته  بین سایر محصوالت رسانه

اغلب مردم اطالعی از مسائل  چراکهمحصول خبر است  ،کشورها، بیش از آنکه محصول تجربه مستقیم باشد

، 0923هالستی، ) «ندرت دقیق است نگرش آنان نسبت به کشورهای خارجی به هنتیجدر  خارجی ندارند و

تحت  ،المللی عصر ما از رویدادهای بینردم بیشتر م تصویر ذهنیتوان گفت این ترتیب میبه .  (011.  ص

 .قرار داردبرجسته دنیا های خبری  شبکه  تأثیر روایتگری

 

 لهامس طرح

هایی  از نظر شاخص همو  جغرافیای سیاسی نظراز  همدر پهنه جغرافیای انسانی، منطقه خاورمیانه 

های سیاسی و  های اسالمی، مرکزیت موج چون تراکم جمعیتی، غنای منابع زیرزمینی، غلظت باالی توده

المللی بوده است و شاید بتوان گفت یکی از  توجه افکار عمومی بین های انقالبی همواره مورد فراوانی جنبش

ای  منطقه.  قرار دارد اسرائیلکرانه باختری، غزه و ای جهان در محدوده  های تمرکز رسانه ترین کانون حساس

 .های تاریخی بین اعراب و اسرائیل بوده است هاست آبشخور درگیری که سال

در سر تیتر قاطبه  حماساسرائیل و  اخیر ارتشخبر درگیری  برجستگیبا ذکر این مقدمه، چرایی 

سد با توجه به اهمیت این موضوع در بین ر به نظر می.  خواهد بود بدیهیهای خبری جهان بسیار  رسانه

 توان های مهم خبری جهان می علمی چگونگی بازتاب این جنگ در شبکه تحلیل ،المللی اخبار مختلف بین

تواند با رویکردی علمی به  پژوهشی که می.  محسوب شودهای ارتباطی  تأمل در پژوهش نمونه قابلک ی

 .عینی بپردازد روزنامه نگاریای روایتگری یعنی  صول حرفهترین ا رعایت یا نقض یکی از اساسیتشخیص 

سی،  بی عینی در شبکه خبری بی روزنامه نگاریرو، مقاله حاضر به منظور تشخیص وجود یا فقدان از این

اید بتوان ش.  استموضوعات خبری  بندی سازی و چارچوب فرایندهای برجسته اعمال به چگونگی معطوف

ای داخلی مفید فایده قرار  رسانه فعاالناز جهات مختلف برای تواند  می مطالعهگفت نتایج حاصل از این 

از  توان نتایج حاصل اوالً می ،آمده از چنین تحقیقاتی دست چراکه با فرض اطمینان از صحت نتایج به ،گیرد
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تحت عنوان یک رویه را  جهانی قدرتمندهای  گذاری رسانه سازی و چارچوب توصیف فرایندهای برجسته

تعمیم داد و ثانیاً در رخدادهای محتمل آتی با نگاهی عالمانه  المللی ی بینها سایر رسانه استاندارد به

نتایج این مضاف بر این .  بینی کرد ای جهان را تا حد زیادی پیش های اصلی رسانه چگونگی فعالیت جریان

مؤثر  پیشروای ه ای داخلی از طریق فهم دقیق نقاط ضعف و قوت  رسانهه تواند در تقویت رسانه میپژوهش 

های  رسانهدر حیطه شناخت رویکرد  هایی پژوهشغفلت از انجام و توجه به چنین  ،سخن به دیگر.  واقع شود

 .بینی خواهد شد نوعی انفعال و صلب قدرت پیش ، عمالً منجر بهپیشرو در مقیاس جهانی

سی با  بی شبکه بی ،کنند مختلفی که در عرصه روایتگری و خبر فعالیت میهای  از میان شبکه

شود که با قدمتی  های خبری محسوب می ترین شبکه شده ترین و شناخته یکی از قدیمی ،های آن زیرمجموعه

های کابلی و  های خبری و شبکه ای چون رادیو، سایت های مختلف رسانه سال، در قالب 83در حدود 

عنوان یکی از  توان از آن به به ارائه اخبار و تحلیل پیرامون موضوعات مختلف پرداخته است و می ای ماهواره

روزه غزه در این  51در روند پوشش خبری جنگ .  های خبری در عرصه جهانی نام برد تأثیرگذارترین رسانه

طی آن تظاهرات و سی با برخی اعتراضات و اقدامات جهانی همراه شد که در  بی روایتگری بی ،شبکه

ای اعتراضی علیه روند  نهایت به امضای بیانیه تجمعاتی در برابر ساختمان این رسانه اتفاق افتاد و در

 کن ،9پیلگر جان ،3چامسکی نوام سی پیرامون جنگ غزه منجر شد که امضای افرادی چون بی روایتگری بی

 بندی در این مقاله قصد داریم تا چارچوب.  توجه است  در این بیانیه قابل 1هاردیدر جرمی و5اینو برایان ،1لوچ

سی فارسی  بی شبکه بی که الزم به ذکر است.  یمرا تحلیل کنروزه غزه  51سی فارسی از جنگ  بی شبکه بی

اندازی  راه 3118سی در سال  بی عنوان سومین زبان تحت پوشش بی های انگلیسی و عربی، به پس از شبکه

عرصه  در ای سی فارسی با توجه به رویکرد حرفه بی ، شبکه بیهای خبری پیشرو رسانه میاناز  بنابراین.  شد

یکی از  بندی شده در پوشش و چارچوب  کمی مقوالت طرح تحلیلتا به  شده است  روایتگری برگزیده

روزه غزه  51در این مسیر، جنگ .  ای جهان در چند سال گذشته بپردازیم ترین رویدادهای رسانه مهم

گیری از روش  توجه ما قرارگرفته است تا با بهره های خبری جهان مورد ترین جریان عنوان یکی از اصلی هب

از جنگ این شبکه گذاری  چارچوب عینی و روزنامه نگاریسی به اصل  بی پایبندی بی تحلیل محتوا بتوانیم

 .کنیم مشخصرا غزه روزه  51

 

 در تبیین روزنامه نگاری عینی در جنگ غزه نظری الحظاتم

ترین آثار اجتماعی  عنوان یکی از مهم به« گیری واقعیت اجتماعی شکل»های اخیر، مفهوم  در سال

درواقع پرسش این نیست .  توجه جدی پژوهشگران علوم ارتباطات قرارگرفته است های ارتباطی، مورد پیام

گذارد، بلکه این است  ، اعتقادها، باورها و رفتارهای مخاطبان تأثیر میها های ارتباطی چگونه بر نگرش که پیام

ها  فرض بر این است که رسانه.  کنند ها چه کمکی به تبیین مخاطبان از محیط اطراف خود می که رسانه

 گیری ها، هنجارها و رویدادهای گوناگون، به شکل سازی و تأکید انتخابی خود بر ارزش توانند با برجسته می

  های خبری انجام سازی پیام برجسته ی زمینه هایی که در پژوهش.  ادراکات ما از محیط اطراف کمک کنند

های ذهنی  مختلف، اولویت اتسازی خبرها و موضوع ها با تأکید و برجسته رسانه کنند کهتایید میاند،  شده

 برای  2السولردهایی که این موضوع در کارک.  (39.  ، ص0922بدیعی، )دهند  مخاطبان را شکل می
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ها را دو کارکرد اصلی رسانهنظارت و هماهنگی  او.  برشمرده نیز مورد توجه واقع شده است های جمعی رسانه

سازی است  بانی و کارکرد هماهنگی، همان برجسته از نگاه او، کارکرد نظارت، همان دروازهو  داند می

 (.00.  ، ص0833، 8و راجرز 9گندیری)

سازی را در مبارزات ریاست  مند در مورد فرضیه برجسته ، نخستین مطالعه نظام00و شاو01مک کامبز

براساس .  دکردنید یأتسازی را  اثر برجسته یشانها دادند و یافته مطالعه قرار ، مورد0819جمهوری سال 

 یدرصد 81دهندگان از آن، همبستگی  میان تأکید رسانه بر یک موضوع و درک رأینتایج مطالعه آنها، 

ها بر موضوعات مختلف  ای بسیار قوی میان تأکید رسانه دهد که رابطه ها نشان می دادههمچنین .  برقرار بود

 .  دهندگان در مورد برجستگی و اهمیت موضوعات مختلف برقرار است مبارزه سیاسی و قضاوت رأی

درک عموم از اهمیت  به شناخت رابطه میان پوشش خبری ونیز  03پژوهشگر دیگری به نام فانکاورز

عنوان موضوع  بندی عمومی از یک موضوع به میان رتبه شدیدیه ارتباط و نشان داد ک موضوعات پرداخت

 (.32.  ، ص0991، 01و تانکارد 09سورین)ای وجود دارد  مهم و میزان پوشش رسانه

آغازین خبرهای تلویزیونی های  سازی اخبار، پخش آن در اولویت باال یا در زمان های برجسته یکی از راه

های محلی به اخبار مربوط به یک منطقه  در چینش خبری، نوع رسانه نیز مهم است برای مثال، رسانه.  است

های محلی توجه بیشتری به  در رسانه.  کنند بندی می توجه بیشتری دارند و برحسب منطقه خبرها را اولویت

تر  هایی با پوشش وسیع شود اما در سطح ملی و در رسانه می موضوع فراوانی، جمعیت و مسائلی از این قبیل

 (.9.  ، ص0991ندرلو، )تواند در اولویت خبری قرار گیرد  موضوعات جهانی حتی می

« های بسیاری دارند خصیصه»گیرند،  کامبز، هر یک از موضوعاتی که در اولویت قرار میبه گفته مک

نظر اهمیت و برجستگی تغییر  وقتی موضوعات از.  دهد مایش میهایی که تصویر هر موضوع را ن یعنی ویژگی

را امکان  نای به رسانه و (33.  ، ص3112،  9شیافر) یابد ها نیز تغییر می یابند، صفات هر یک از آن می

-در برجستهدیگری سطح اما ،  چگونه فکر کنند ینکهانه  ندبگوید درباره چه فکر کن مخاطبانبه  که دهد می

چگونگی فکر کردن مخاطب را بلکه  ددرباره چه فکر کن گه گوید یممخاطب تنها به  نهوجود دارد که سازی 

بندی و آن چارچوب بندی یا قاب (019.  ، ص3111،  9کامبز و رینولدز مک) دهد یمقرار  یرتأثنیز تحت 

 .شودنامیده می

نداشته باشد و گاهی با توجه به بر این اساس رسانه ممکن است راهی برای گریز از انتشار خبر 

با  را از دست ندهد اما دپوشش یک رویداد شود تا اعتبار خو به مجبور، ها سایر رسانه های سازی برجسته

خواهم درباره این موضوع فکر  طور که من می آن»گوید  به مخاطب می هدفمند بندی استفاده از چارچوب

 .«کن

به  بندی از این دیدگاه، چارچوب.  داند سازی می شده برجسته پاالیشرا نسخه  بندی مک کامبز، چارچوب

نتیجه  های مختلف ارائه موضوع و در های یک موضوع از طریق شیوه معنای برجسته ساختن برخی جنبه

و  02شویفل)داند  سازی می او این پدیده را سطح دوم برجسته.  تغییر رفتارهای مردم در قبال آن است

 (.05.  ، ص3112، 09تیوکسبری

های  ها یا ویژگی رسانه خبری بر اهمیت صفات، جنبه که گوید می بندی چارچوبمربوط به فرضیه اصلی 

ای یک نامزد انتخاباتی، خصوصیات این  برای مثال، در پوشش رسانه.  دنک موضوع در ذهن عموم تأکید می
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های این نامزد  شود که چرا برخی از ویژگی مطرح می پرسشگیرد و این  توجه قرار می فرد مانند تواضع مورد

را  پرسشاین .  شود هایی پرداخته نمی شود اما در مورد نامزد دیگر، به چنین ویژگی انتخاباتی بیان می

المللی نیز تعمیم داد و پرسید چرا برخی از  ویژه رویدادهای بین توان به سایر رویدادهای سیاسی، به می

های دیگر آن را به اطالع مخاطب  کنند و ویژگی های یک رویداد اشاره می بعضی از ویژگیها تنها به  رسانه

 رسانند؟ نمی

توجه افراد، به برخی عناصر و توجه نکردن به برخی عناصر  ها برای جلب تأکید کرد که چارچوب ،08انتمن

موضوع باید مشخص کند  ی یکبند شیوه چارچوب»او همچنین بر این باور است که .  روند دیگر به کار می

های  در گزارش.  (50-59.  ، ص0989انتمن، ) «توانند موضوعی را درک و ارزیابی کنند مردم چگونه می

های  لحن گفتار و تصاویر در اخبار و گزارش.  شود ها بیشتر مشاهده می خبرها این چارچوبخبری و نرم

درواقع دو مرحله بعد از بندی  چارچوباما   .دنرو ی به شمار میبند لویزیونی از مصادیق بارز چارچوبت

گیرد و  بان درباره پخش شدن یا نشدن یک رویداد تصمیم می ای که نخست، دروازه گونه به بانی است دروازه

خبر تائید شد، درباره برجسته شدن یا نشدن موضوع و سرانجام برجسته شدن یا نشدن برخی پخش  اگر

ها را  ، دو گروه کلی از صفت(12-93.  صص، 3119)31کامبز و قانممک  .شود گیری می های آن تصمیم جنبه

صفات .  و صفات عاطفی یا ارزشی ذاتییا صفات شناختی : کند سازی معرفی می در سطح دوم برجسته

که صفات عاطفی، به لحن رسانه  درحالی ،دنشو شناختی به توصیف و تعریف موضوع در رسانه مربوط می

تفاوت ظاهری بین این نوع .  اختصاص دارند( مثبت، منفی یا خنثی)گذاری آن  برای ارائه موضوع و ارزش

 بندی چارچوبالبته منبع، نقش مهمی در .  (39.  ، ص3112، 30شیفر)صفات همیشه واضح و روشن نیست 

  همچنان که صفات ارزشی به ،تواند جریان اطالعات را کنترل کند یتر باشد، بهتر م قوی چه هر و کند ایفا می

اما این مباحث موضوع دستکاری واقعیت را به ذهن .  دنکن رفته در آن نیز بیشتر مخاطب را اقناع می کار

 .نگاری منافات داردسازند که با اصل عینیت در روزنامهمتبادر می

مبنای آن خبر باید فارغ از  عینی یکی از اصولی است که بر روزنامه نگاریعینیت در روایتگری یا 

.  های عینی یک رویداد، نقل و بیان شود های خاص و با استناد به واقعیت گیری ها و موضع گیری جهت

مواردی  از شودهایی که به هر روشی موجب تحریف واقعیت یا قلب آن  دیگر عدم وجود دخل و تصرف بیان به

صورت عینی به  به و  گیری جهت دونتا خبر بمورد توجه واقع شده  ای خبرنگاری حرفهاست که در اخالق 

ای  قدری دارای اهمیت است که در اصل دوم اصول حرفه عینی به روزنامه نگاری  .دست مخاطبان برسد

قف خبرنگار باید و» که کند بیان می وشده  مورد توجه واقععنوان اصلی مجزا  به  المللی خبرنگاری بین

سی و  بی در بخش آکادمی بینیز سی  بی سایت شبکه بی وب.  (3105، 33اتیکنت) «واقعیات عینی باشد

سی  بی مثال بی  عنوان به.  معرفی کرده استرا  اصول اخالقی و ارزشی این شبکه ،روزنامه نگاریمدرسه 

 تواند نمی سی بی بی.  هستند طرفی بی اصل رعایت به موظف سی بی بی نگاران روزنامه»کند  وضوح اذعان می به

 طرف  یک از تنها جنجالی های موضوع با یا باشد داشته جهان حوادث به مشخصی نگاه ناآگاهانه یا آگاهانه

.  طرف باشند سازد که بی نگاران آن را موظف می سی و روزنامه بی بی ،قوانین بریتانیا»همچنین « کند برخورد

ها  سی را از سایر رسانه بی ای و قانونی است که بی یک ضرورت حرفه حال نیدرعطرفی یک معیار ارزشی و  بی
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 «سی با مخاطبان است بی طرفی بخشی از پیمان بی بی حال نیدرع.  سازد و منابع خبری متمایز می

 .  (سی، بیتا بی سایت بی وب)

وقایع تجربه دست اولی ما از بسیاری از .  واقعیت این است که تصور ما از جهان تصوری مستقیم نیست

تنها متن خبری، بلکه حتی  نه.  میشو یآگاه م آنهاجمعی از  یها رسانه یها نداریم، بلکه از طریق فرآورده

 های سازمانآنچه که  از این جهت،.  برای ما روایت کند طرفانه یب را کامالً یا واقعه تواند یدوربین هم نم

به نظر .  متناسب و هماهنگ باشد با دیدگاه حاکم بر آن سازمان، دتوان، میدکننای پخش و توزیع می رسانه

کنند که متناسب با فهم و منافع کارگزاران هر  ای تبعیت می های خبری از ساختار ویژه روایترسد که می

مخاطبان و از سوی دیگر تالش ( و بلکه اعتیاد)سو، این عادت از یک.  رسانه خاص شکل گرفته است

 .شود ای است که سبب ترویج و تداوم بازتولید این ساختارها می انهکارگزاران رس

شیوه اصلی سامان دادن به سلسله اتفاقاتی است که پیرامون »معتقد است که روایت 39لورل ریچاردسون

 ها آنهاست که تجربه خود را از  ما از طریق تنظیم این اتفاقات بر اساس اهمیت زمانی آن.  افتد ما اتفاق می

از این دیدگاه .  (0881ریچاردسون، ) «استروایت هم شیوه استدالل و هم شیوه بازنمایی .  کنیم می معنادار

جروم .  «بازنماییم»توانیم دریافت خود را از آن  و هم می «دریابیم»توانیم از دریچه روایت دنیا را  ما هم می

و  «استدالل روایی»او .  داند شناخت عقلی میهم استدالل روایی را یکی از دو شیوه بنیادین و عام 31برونر

کند و معتقد است که در شیوه روایی، توضیح رخدادها در  را از هم تفکیک می «علمیـ  استدالل منطقی»

شود،  بافت و در درون متن شیوه روایی جای دارد و حقیقت در پیوند و بین اجزای همان واقعه جستجو می

-میهای جاری به دست  گرفتن از واقعیت فاصله طریق از عام حقیقت منطقی، ـ در شیوه علمی که درحالی

 .(0995گیویان، ) آید

مجزا را به  رخدادهای های مکرر جزئیات است که یک رسانه به هم پیوستن و تنظیم ،تکه کردن با تکه

هایی  سلسله روایت ای از این روایت حلقه.  کند را در قالب یک روایت تدوین می ها آندهد و  هم پیوند می

ها تصور ذهنی  جموعه این سلسله روایتم.  کنند است که رخدادهای گوناگون را برای مخاطبان بازنمایی می

ای شده را  هایی که دنیای رسانه بازنماییبه کمک  این جهان تصوری.  دهد ما را از جهان پیرامونمان شکل می

د و محیط پیرامون خود مواجه شو با بتواند تا ندک می خلق معاصر انسان برای ای ذهنی های انگاره سازد، می

هاست که مرزهای سپهر  آن های ها و فرآورده این بدان معناست که این رسانه.  شناسد احساس کند آن را می

شود این جهان،  اساس است که گفته می نیبر ا.  کنند های قلمروهای معنایی ما را تعیین می زیستی و دامنه

 .تای اس جهانی رسانه

های گوناگونی در رابطه با  پژوهش.  سی مورد توجه پژوهشگران زیادی بوده استبیای بیجهان رسانه

انجام شده که بیشتر معطوف به  یس یب یب موسسه بخش فارسی در ،یا منطقههای  درگیرینحوه پوشش 

ولی  پرداخته است سی بی بیمحتوای شبکه تلویزیونی است و کمتر به  یپراکن سخنسایت خبری این بنگاه 

اند که در هایشان به کار بردهمطالعات زیادی مشابه پژوهش حاضر، روش تحلیل محتوا را برای انجام تحلیل

 .  شودادامه توضیح داده می
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 ناسیروش شمالحظات 

 از فارسی سی بی بی شبکهبندی نحوه چارچوب« کمیدقیق، عینی و  توصیف»، پژوهش این هدف اصلی

عینی،  توصیف منظور به تحقیقاتیفن  روش تحلیل محتوا یک که  آنجایی ازروزه غزه است و  51جنگ 

واقع   استفاده مورد این روش(  09.  ، ص0853، 35برلسون)آشکار ارتباطات است  مند و کمی از محتوای نظام

 .است شده
 م تیردوازدهاز تاریخ  فارسی سی بی بیروزانه شبکه برنامه خبری  ترین کامل پژوهش را این جامعه آماری

الزم به .  دهد میتشکیل  تاریخ آغاز و پایان درگیری دیگر عبارت بهیا  0989ماه سال  شهریور پنجمماه تا 

شنبه تا چهارشنبه، برنامه شصت  روزهای، مختلف خبری این شبکه های بخشاین میان  که از ذکر است

بخش  ترین کاملعنوان به 02و جمعه بخش خبری ساعت  شنبه پنجو در روزهای  دو و  بیستساعت دقیقه 

در نظر  ییک واحد خبر صورت بهواحد تحلیل پژوهش حاضر، .  دانشده در نظر گرفتهخبری این شبکه 

 و جامع همچنین با هدف عینی.  باشد است که در اغلب موارد شامل گزارش و گفتگو نیز می شده  گرفته

 .است شده تحلیل تمام شماری و خبر مرتبط با جنگ غزه در این بازه زمانی عنوان  11تمامی  بودن تحقیق،

.  استفاده شد پای اسکات، از ضریب شده  انجام های کدگذاری با هدف سنجش پایایی پژوهشدر این 

، «اقدامات جهانی»و  «توجیهات اسرائیل برای ادامه جنگ»در موارد  جز بهکه  دهد مینتایج این آزمون نشان 

 .مقوله دیگر دارای سطح باالیی از اعتبار هستند 05

 

 متغیرهاریف عملیاتی تع

متغیر مفهومی است که »و  عریف عملیاتی متغیرهای تحقیق استهمان ت درواقعتعریف عملی مفاهیم 

اطالق  هایی ویژگیمتغیر به  دیگر عبارت به، شود میبیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده 

دالور، )« نمود چند ارزش یا عدد را جایگزین آن کرد و یا گیری اندازهرا مشاهده یا  ها آن توان میکه  شود می

خاص  صورت بهواژه یا متغیرهای یک گفتار از صورت عام خود »در تعریف عملی بنابراین .  (59.  ، ص0995

 .(051.  ، ص0923رفیع پور، )« شوند می عملی برگردانیده مطالعهو  مشاهده  قابلامور واقع  صورت بهیعنی 

بوده است که  ای گونه بهروند کاری ما  ،باشد میبه ماهیت این پژوهش که دارای رویکرد توصیفی  با توجه

همچنین پیش از .  است شده  انجامتنظیم تعاریف عملیاتی پس پایان کدگذاری، اصالحات و تعدیالت الزم 

تصادفی بازبینی و بازشنوی شد تا متغیرهای  صورت به ها برنامه، تعدادی از ها کدگذاریجدول  بندی مقوله

وند تا پایان مرحله کدگذاری با اصالحات و ایجاد استخراج شوند و این ر ها برنامهاز  فرض پیش صورت بهاصلی 

 .شود میزیر ارائه  صورت بهبر همین اساس تعاریف عملیاتی این پژوهش .  همراه شد تری بیشانسجام 

 

 :متغیرهای توصیفی قالبی( الف

 :زمان مدت .0

 صورت بهکه  باشد میبه هر یک از واحدهای تحلیل  یافته  اختصاص زمان  مدتمنظور از این متغیر توصیف 

گیری نگاه کلی ما نسبت به میزان اهمیت این  تواند در شکل و می است شده ذکرثانیه  حسب بر زمان  مدت

 .سی فارسی مفید واقع شود بی سوژه از نگاه شبکه بی
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 :قالب ارائه خبر .3

تحت عناوین  هایی زیرمجموعههر واحد تحلیل در در  شده  ارائهدر این متغیر تالش شده است تا قالب خبری 

خبر، مصاحبه، ترکیب خبر و گزارش، ترکیب خبر و مصاحبه و ترکیب خبر، گزارش و مصاحبه تفکیک و 

 .کمی توصیف شود صورت به

 :ها قول نقلتعداد  .9

درگیری بوده است  دو طرفاز مقامات  شده  طرح های قول نقلهدف از ارائه این مطلب مشخص نمودن تعداد 

 به دستدر کل شماری واحدهای تحلیل  ها قول نقلیک متغیر ترتیبی، مجموع این تعداد  صورت بهکه 

 .آید می

 :متغیرهای توصیفی محتوایی( ب

 :جنگ کننده شروع عنوان بهاشاره به اسرائیل  .0

سی  بی اخبار شبکه بی بندی اشاره به آغازکننده جنگ در چارچوبفقدان وجود یا تحلیل منظور  این متغیر به

الزم به .  باشد طراحی شده است و شامل دو زیر مقوله وجود یا عدم وجود اشاره به آغازکننده جنگ می

آغازین   امنشها به  اشاره یا عدم اشاره رسانه ،به قطعیت آغاز جنگ توسط اسرائیل یادآوری است که با توجه

 .طرفانه، بسیار تأثیرگذار باشد بی های رائه گزارشی و ابند تواند در روند کلی چارچوب این جنگ می

 :اشاره به دالیل آغاز جنگ توسط اسرائیل .3

اشاره  فقدانوجود یا .  ایم پرداختهبه دالیل آغاز جنگ توسط اسرائیل  اشاره فقدانوجود یا  به در این مقوله

 .اند دادهبه این مطلب زیرمقوالت پژوهش را تشکیل 

 :توجیه ادامه جنگ .9

توجیه  سی بی بیرا از نگاه شبکه  ادامه جنگکه علت اصلی  ایم بودهدالیلی  مطالعه در پی این متغیردر 

توجیه ادامه جنگ به نفع اسرائیل، توجیه ادامه جنگ به نفع حماس، توجیه  شاملزیرمقوالت ما .  کند می

 .هستند و عدم اشاره به دالیل ادامه جنگ درگیری دو طرفادامه جنگ به نفع 

 :برای ادامه جنگ اسرائیلالیل د .1

کمی مجموعه  تحلیلهدف از آن  و باشد میزیر مقوله متغیر توجیهات ادامه جنگ  واقع دراین متغیر 

 متغیرزیرمقوالت این .  است شده  اعالم سی بی بیتوجیهات اسرائیل برای ادامه جنگ است که توسط شبکه 

اندازیپر انسانی و پاسخ به راکتحماس از س استفاده سوء، ها تونلخلع سالح حماس، تخریب از؛  اند عبارت

 .های حماس و تخریب مراکز نظامی و نظامیان حماس

 :دالیل حماس برای ادامه جنگ .5

رفع  :زیرمقوالت استاین  دارای خود و  باشد میاین متغیر نیز زیر مقوله متغیر توجیهات ادامه جنگ 

 .صلح، پاسخ به حمالت اسرائیل های نامه موافقتمحاصره کامل غزه، پایبندی کامل اسرائیل به 

 :کننده حملهتقدم زمانی در اعالم  .1

که  هستیم سی بی بیاین متغیر به دنبال یافتن تقدم زمانی اعالم حمله در رویکرد روایت گری شبکه در 

 .استه به تقدم زمانی زیرمقوالت آن شامل اسرائیل، حماس و عدم اشار

 :توجیه مقطعی حمالت به نفع طرفین .2
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اینکه خبر درگیری طرفین .  است سی بی بیروایتگری شبکه  به دنبال کشف تقدم علّی درواقعاین متغیر 

 .زیرمقوالت ما را تشکیل داده است، ها آن دوی یا حماس و یا هر باشد میدارای سوگیری به سمت اسرائیل 

 :نظامی های آسیباشاره به  .9

متغیر دیگری است که به تلفات نظامی اسرائیل و حماس  سی بی بیمیزان کمی اشاره شبکه  هیساقم 

نظامی  های آسیبنظامی اسرائیل،  های آسیباز  اند عبارتزیرمقوالت این متغیر .  کدگذاری شده است

 .کدام هیچو  ،حماس، هردو

 :غیرنظامی های آسیباشاره به  .8

 نظامیان را در قالب سه زیرمقوله غیر های آسیببه  سی بی بیاین متغیر نیز میزان کمی اشاره شبکه 

 کدام هیچو  دو طرفغیرنظامی  های آسیبغیرنظامی حماس،  های آسیبغیرنظامی اسرائیل،  های آسیب

 .کند می مطالعه

 :اشاره به مظاهر قدرت اسرائیل .01

عدادی از واحدهای تحلیل به جمع موارد کدگذاری اضافه شد چراکه این مقوله پس از مشاهده و بازبینی ت

برخوردار بود که همین  فراوانی باالییاز  دو طرفدرگیری  های گزارشبرجستگی قدرت اسرائیل در بین 

جهانی  های قدرتحمایت : از اند عبارتتعریف زیرمقوالت این .  د دارای بار معنایی خاصی باشدتوان میمطلب 

 .قدرت نظامی اسرائیل و عدم اشاره به این مطلب  از اسرائیل، گنبد آهنی،

 :اشاره به لزوم مذاکرات .00

کند تا توصیفی از میزان  و تالش می داردمذاکره و صلح  ضرورت  بهاشاره  فقدان،وجود یا  صورت بهاین مقوله 

 .را نمایش دهد مسئلهسی به این  بی پرداخت شبکه بی

 :هانیاقدامات ج  .03

پیرامون درگیری اسرائیل و حماس همواره به موضوع اعتراضات  سی بی بیبخشی از ترکیب روایتگری شبکه 

مقوله فوق در تالش است تا چگونگی توزیع این .  و اقدامات جهانی علیه این درگیری اختصاص داشت

تا ما را در قضاوت نسبت  درا توصیف کناقدامات را علیه اسرائیل، علیه حماس، علیه کلیت جنگ و درگیری 

 .سی یاری کند بی عینی در عرصه روایتگری شبکه بی روزنامه نگاریبه کلیت رعایت اصل 

 

 ی پژوهشها یافته

 .یافته ها را بر اساس مولفه های زیر مورد ارزیابی قرار می دهیم

 

 :زمان
 زمان  مدت مجموع درنتایج حاصل از کدگذاری حاکی از آن است که  ،از میان متغیرهای توصیفی قالبی

الزم به ذکر است .  باشد میدقیقه  150غزه چیزی حدود  روزه پنجاهبه اخبار مرتبط با جنگ  یافته  اختصاص

فارسی در طی این پنجاه روز چیزی  سی بی بیشبکه  ساعته یکخبری  های بخشی از میان زمان مدتاین 

خبری این شبکه را به خود اختصاص داده است که در نوع خود  های بخشدرصد از زمان  هفده حدود

 .است توجه قابل
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 :قالب ارائه خبر

، درصد 52ترکیب خبر، گزارش و مصاحبه با درصد فراوانی حدود  ،های مختلف خبری از میان سبک

آن ترکیب خبر و  از  است و پسروزه غزه داشته  51ترین کاربرد را در پوشش اخبار مرتبط با جنگ  بیش

 .گرفته است استفاده قرار های ارائه خبر مورد بیش از سایر سبک ،درصد فراوانی نسبی 39گزارش با 

 

 :ها قول تعداد نقل

های مقامات اسرائیلی و مقامات حماس در چارچوب روایتگری  قول این مقوله در پی کدگذاری تعداد نقل

های  قول دهد که در شصت واحد تحلیل این پژوهش، تعداد نقل ذاری نشان مینتایج کدگ.  باشد سی می بی بی

.  باشد مورد می 19شده از مقامات حماس مجموعاً  طرح های قول مورد و تعداد نقل 011مقامات اسرائیل 

های مقامات اسرائیل و حماس  قول سی فارسی از حیث میزان پرداخت به نقل بی رسد بی بنابراین به نظر می

 .ارای سوگیری به نفع اسرائیل بوده استد

 

 :عنوان آغازگر جنگ اشاره به اسرائیل به

اشاره یا  ،به قطعیت این گزاره که درگیری اسرائیل و حماس توسط رژیم صهیونیستی آغاز شد با توجه

طرفانه،  بی های و ارائه گزارش بندی تواند در روند کلی چارچوب های خبری به این مطلب می عدم اشاره شبکه

درصد واحدهای تحلیل  89در بیش از  که دهند های این پژوهش نشان می کدگذاری.  بسیار تأثیرگذار باشد

نوعی گویای این حقیقت است  ای به شروع جنگ توسط اسرائیل نشده است و این مطلب به گونه اشاره هیچ

سمت اسرائیل بوده است و اصل  نوعی دارای سوگیری به سی با حذف این عامل به بی که شبکه خبری بی

المللی و همچنین اصول اخالقی و ارزشی مندرج در  ای خبرنگاری بین عینی در اصول حرفه روزنامه نگاری

 .(0نمودار ) نقض کرده است طرفی بیسایت خود را مبنی بر رعایت  وب

 
 کننده جنگاشاره به شروع.  1نمودار 

 

 دارد

3% 

 ندارد

89% 
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 :اسرائیلاشاره به دالیل آغاز جنگ توسط 

های اسرائیل و حماس با اتهام دست داشتن نیروهای  با توجه به اینکه نقطه آغاز دور آخر درگیری

ظاهراً دلیل اصلی آغاز این جنگ از سوی اسرائیل  ،حماس در قتل سه نوجوان اسرائیلی همراه شد

نشان داد که در میان آماری این پژوهش  تحلیلحال   این با.  باشد خواهی سه نوجوان اسرائیلی می خون

ای به دلیل اصلی  اشاره  هیچ، درصد از موارد 89بیش از ، سی بی های شبکه بی یبندها و چارچوب پرداخت

بنابراین نتایج حاصل از این گزاره نیز گویای این واقعیت است که .  اندکردهآغاز این جنگ توسط اسرائیل ن

روزنامه ه سود اسرائیل بوده است و به تعبیر دیگر به اصل سی از این حیث هم دارای سوگیری ب بی شبکه بی

 .عینی پایبند نبوده است نگاری

 

 :توجیه ادامه جنگ

سی به توجیهات طرفین درگیری  بی نتایج حاصل از کدگذاری واحدهای تحلیل، پیرامون اشاره شبکه بی

 39توأمان ذکرشده و در صورت  درصد موارد، توجیهات طرفین درگیر جنگ به 22دهد که در  نشان می

های آماری حاکی از آن است که تحلیل.  درصد از واحدهای تحلیل اصالً به این موضوع پرداخته نشده است

درصد از واحدها به توجیهات  10حدود  ،دناز میان واحدهای تحلیلی که به توجیهات ادامه جنگ اشاره دار

 احدها به ذکر توجیهات دو طرف درگیری پرداختهدرصد از و 95جنگ توسط اسرائیل اختصاص دارد و در 

درصد از موارد توجیهات حماس برای ادامه جنگ بدون اشاره به توجیهات اسرائیل  1شده است و تنها در  

تر  سی بیش بی توجه بی که دهد بنابراین نتایج نشان می.  سی ذکرشده است بی برای ادامه جنگ در شبکه بی

این یافته نشان .  ائیل برای شروع جنگ معطوف بوده است تا توجیهات حماسوسوی پخش ادله اسر به سمت

گیری مشخصی داشته  سی از حیث پخش توجیهات طرفین درگیری به سود اسرائیل جهت بی دهد که بی می

 .ای است الملل رسانه عینی در حوزه اخالق بین روزنامه نگاریدهنده نقض اصل  است که همین امر نشان

 :رائیل برای ادامه جنگتوجیهات اس

درصد از واحدهای  29فراوانی توجیهات اسرائیل برای ادامه جنگ حاکی از آن است که در حدود  مطالعه

که از میان دالیل مختلفی که در شبکه اند تحلیل به توجیهات اسرائیل پیرامون ادامه جنگ پرداخته

پاسخ به راکت اندازی حماس و از  ،شده است  ارائهعنوان توجیهات ادامه جنگ توسط اسرائیل  سی به بی بی

آن اشاره  از  باشد و پس ترین آمار را دارا می بیش نسبیدرصد فراوانی  99بین بردن مواضع نظامی حماس با 

استفاده حماس از سپر انسانی به ترتیب با  های حماس، خلع سالح حماس و پاسخ به سوء به تخریب تونل

 .ترین فراوانی را دارند درصدی بیش 02و  09، 32های  فراوانی

 

 :توجیهات حماس برای ادامه جنگ

ای به توجیهات  درصد از واحدهای تحلیل هیچ اشاره 20شده در بیش از   انجام بر اساس کدگذاری

درصد از  51دهد که در  آماری نشان می تحلیلحماس برای ادامه جنگ نشده است و این در حالی است که 

.  هایی پیرامون توجیهات اسرائیل برای ادامه جنگ وجود داشته است این پژوهش، اشاره واحدهای تحلیل
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نظر پوشش  سی فارسی از بی توان با استناد به آمار گفت که پرداخت شبکه بی بنابراین در یک نگاه قیاسی می

 روزنامه نگاری دارای سوگیری به نفع اسرائیل بوده است و اصل ،توجیهات طرفین درگیری برای ادامه جنگ

نه درصد واحدهای تحلیل که  و  همچنین الزم به ذکر است که از میان این بیست.  عینی را نقض کرده است

اند؛ فراوانی توجیهات حماس در شبکه  هایی به توجیهات حماس برای ادامه جنگ بوده دارای پرداخت

درصد فراوانی نسبی، پایبندی اسرائیل به صلح  20اند از رفع حصر غزه با  سی به ترتیب فراوانی عبارت بی بی

 .درصد 5درصد و پاسخ به حمالت اسرائیل با  31با 

 

 :کننده تقدم زمانی در اعالم حمله

سی بوده  بی گری شبکه بیکننده در رویکرد روایت عالم حملهاین متغیر به دنبال یافتن تقدم زمانی ا

تواند دارای بار  رائیل به حماس ذکر شود یا بالعکس میرسد اینکه ابتدا خبر حمله اس به نظر می.  است

 سی ابتدا خبر بی درصد موارد بی 11نتایج حاصل از کدگذاری حاکی از آن است که در .  معنایی خاصی باشد

ای به تقدم زمانی در آغاز حمالت وجود نداشته  درصد موارد اشاره 11در  حمله اسرائیل را مخابره کرده و

بنابراین به نظر .  شده است آغازکننده حمالت معرفی عنوان د از واحدهای تحلیل حماس بهدرص 9در .  است

سی به سود اسرائیل را از این حیث تأیید  بی رسد این مقوله فرضیه ابتدایی ما را پیرامون سوگیری بی می

عینی  زنامه نگاریروجهت دارای سوگیری به سود اسرائیل نیست و اصل   این سی از بی کند و درواقع بی نمی

 .را رعایت کرده است

 

 :توجیه حمالت به نفع

به عبارتی اینکه خبر .  سی بوده است بی روایتگری شبکه بی این متغیر درواقع به دنبال کشف تقدم علّی

نتایج .  ، مورد توجه بوده استدرگیری مقطعی طرفین دارای سوگیری به سمت اسرائیل است یا حماس

درصد از واحدهای تحلیل توجیه مقطعی حمالت  53دهد که در حدود  نشان می ها حاصل از کدگذاری

.  ای به توجیهات مقطعی حمالت وجود نداشته است درصد از واحدها اشاره 19صورت گرفته است و در 

در  ،اند درصد واحدهایی که دارای توجیه حمالت مقطعی بوده 53بنابراین محاسبات حاکی از آن است که از 

درصد موارد نیز توجیهات دو طرف درگیری را  39د موارد، این توجیهات به سود اسرائیل بوده و در درص 22

ذکر  ،یک از موارد ذکر دالیل حمالت مقطعی طور که مشخص است در هیچ اما همان.  بیان کرده است

وله به توجیهات به حماس اختصاص نیافته است که این مطلب حاکی از آن است که سوگیری در این مق

ی عین روزنامه نگاریبنابراین در این بخش نیز اصل .  باشد ضدجنگ می نوعی سود اسرائیل و در مرحله بعد به

 .سی رعایت نشده است بی توسط بی

 

 :های نظامی اشاره به آسیب

 های نظامی اشاره درصد از موارد تحلیل به آسیب 95نتایج حاصل از کدگذاری حاکی از آن است که در 

درصد  99باشد و  های نظامی اسرائیل می درصد موارد شامل اشاره به آسیب 52بین   این است که ازشده  
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درصدی اشاره به  01تأمل در این مقوله فراوانی  نکته قابل.  های نظامی دو طرف شامل اشاره به آسیب

 .های نظامی حماس است آسیب

 

 :های غیرنظامی اشاره به آسیب

غیرنظامیان  های درصد از واحدهای تحلیل اشاره به آسیب 81در  که دنده یهای آماری نشان م تحلیل

 های سی پیرامون آسیب بی درصد اشاره بی 59در حدود  بین  این طرفین درگیری وجود داشته است که از

شده   نظامیان دو طرف انجام غیر های درصد موارد نیز اشاره به آسیب 91نظامیان غزه بوده است و در  غیر

های غیرنظامی اسرائیل بدون اشاره به  تأمل در این مقوله عدم وجود اشاره به آسیب نکته قابل.  است

روزه غزه  51دهنده عمق فاجعه انسانی جنگ  تواند نشان این آمار می.  نظامیان غزه است غیر های آسیب

عی در القای این مطلب سی همچنین با نامناسب نشان دادن اوضاع غیرنظامیان فلسطینی، س بی بی.  باشد

داشته است که حماس اهمیتی برای کشته شدن ساکنان غزه قائل نیست چراکه به مذاکره و پایان جنگ تن 

های  های نظامی اسرائیل و عدم اشاره به آسیب سی به آمار آسیب بی از منظر دیگر، اشاره بی.  دهد نمی

نوعی در راستای جنگ  غیرنظامیان غزه به های سیبسو و از طرف دیگر پرداختن به آاز یک ها آنغیرنظامی 

، غیرنظامیان غزه های آسیب سازی روانی علیه مردم غزه و فرماندهان حماس قرار داشته است تا با برجسته

 .مقاومت حماس و مردم غزه را دچار تردید کند

 

 :اشاره به مظاهر قدرت اسرائیل

واحدهای تحلیل حداقل به یکی از مظاهر قدرت  درصد از 58دهد که در  های آماری نشان میتحلیل

ای پیرامون مظاهر قدرت حماس در واحدهای تحلیل  شده است و این در حالی بوده که اشاره  اسرائیل اشاره

غیرنظامیان غزه این نکته  های قرار دادن این آمار در کنار مقوالتی مثل اشاره به آسیب.  مشاهده نشده است

زمانی که اخبار جنایت جنگی اسرائیل  سی حتی در بی شبکه بی بندی سازد که چارچوب میرا به ذهن متبادر 

ابهت  ،درصدی به مظاهر قدرت اسرائیل 58ی  ای بوده است که با اشاره گونه شد به از این شبکه مخابره می

ی و ارزشی مندرج در اصول اخالقسی بار دیگر  بی نظامی اسرائیل را به ذهن مخاطبان القا نماید و بنابراین بی

 .طرفی را نقض کرده است سایت خود مبنی بر رعایت اصل بی وب

 

 :اشاره به لزوم مذاکرات و صلح

درصد از موارد به لزوم مذاکرات و تالش برای صلح  59سی در  بی این مقوله حاکی از آن است که بی

که این شبکه طبق آنچه در  درحالی . طلب از خود نمایش دهد صلح ای چهره وسیله کرده است تا بدین اشاره

به نظر .  کند عنوان آغازگر جنگ نمی ای به اسرائیل به گونه اشاره درصد از موارد هیچ 8989باال ذکر شد در 

هم بدون اشاره به چرایی آغاز حمالت  سی خواهان وقوع صلح و مذاکره به هرقیمت آن بی رسد شبکه بی می

 .باشد تا به هر ترتیبی ایده مذاکره را تأیید و تقویت کند می خألتوسط اسرائیل و درواقع در شرایط 
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 :اقدامات جهانی

سی حاکی از آن بود که بخشی از ترکیب روایتگری این شبکه همواره  بی بخش خبری شبکه بی مطالعه

نتایج .  به موضوع پوشش خبری اعتراضات و اقدامات جهانی علیه این درگیری اختصاص داشته است

 13بین   این درصد از واحدهای تحلیل به اقدامات جهانی اشاره دارد که از 52دهد که  آمده نشان می دست به

درصد به اقدامات علیه جنگ اختصاص داشته است و هیچ  99و از اعتراضات علیه اسرائیل بوده  درصد

 .  ده نشده استواحدی به اقدام علیه حماس بدون اشاره به اقدامات ضدجنگ علیه اسرائیل مشاه

 

 گیری بحث و نتیجه

سی فارسی  بی رسد شبکه تلویزیونی بی های پژوهش، به نظر می آمده از یافته دست با توجه به نتایج به

 :روزه غزه از چارچوبی استفاده کرده که دارای مختصات زیر است 51برای نمایش جنگ 

های صورت گرفته از سوی  قول میزان نقلهای مقامات اسرائیلی بیش از دو برابر  قول تعداد نقل.  0

سی برای انتقال نظرات مقامات اسرائیلی پوشش خبری  بی رسد بی به نظر می.  مقامات حماس است

را بیش از طرف فلسطینی به مخاطبانش  ها آنمثابه یک واسطه منطق  تری را لحاظ کرده است تا به گسترده

 .انتقال دهد

ای به علت شروع  ها، اشاره درصد از اخبار درگیری 89سی در بیش از  بی بیطور که ذکر شد  همان.  3

درصد از موارد به  59که این شبکه در  درحالی.  نکرده است عنوان آغازگر جنگ جنگ و معرفی اسرائیل به

 .طلب از خود نمایش دهد صلح ای چهره وسیله لزوم مذاکرات و تالش برای صلح پرداخته است تا بدین

و تحت  سی خواهان وقوع صلح در خأل بی رسد شبکه بی مچنین بر اساس این آمار به نظر میه.  9

هرگونه شرایطی است تا به هر ترتیبی ایده مذاکره را تأیید و تقویت کند و از طرف دیگر به نفی و ایجاد 

 .وسیله تأکید بر تلفات غیرنظامی حماس بپردازد تردید در مقاومت به

سی با ذکر فراوان توجیهات اسرائیل برای ادامه جنگ در قیاس با آنچه به نفع  بی بی رسد به نظر می.  1

ای منطقی از  حماس ذکر کرده، سعی کرده است تا به رفع اتهام از مقامات و ارتش اسرائیل بپردازد و چهره

 .اسرائیل به تصویر بکشد

در کنار آمار قربانیان غیرنظامی غزه سعی شدگان نظامی اسرائیل  سی با تکرار فراوان آمار کشته بی بی.  5

کند جنگ را به ضرر مردم غزه نشان دهد و میان مردم غزه و نظامیان حماس فاصله ایجاد کند تا  می

سی، این حماس است که  بی چراکه طبق القای بی.  وسیله به مدیریت افکار عمومی علیه حماس بپردازد بدین

 .جنگ و کشتار مردم غزه است با مقاومت در برابر صلح باعث ادامه

آور از  رعب ای سی به مظاهر قدرت اسرائیل، با هدف ترسیم چهره بی رسد اشاره فراوان بی به نظر می.  1

های نظامی و غیرنظامی به  قدرت نظامی اسرائیل صورت گرفته باشد که حتی در زمان وارد شدن آسیب

نوعی کلیت  تأکید بر این مظاهر قدرت به ،ایات این رژیماسرائیل و یا پوشش اخبار اعتراضات جهانی علیه جن

 .گذاری خبر را به سود اسرائیل تغییر داده است چارچوب

این شبکه با پوشش فراوان اعتراضات جهانی صورت گرفته علیه اسرائیل سعی کرده تا به سانسور .  2

 .خبری متهم نشود و از این طریق اعتماد مخاطبانش را جلب نماید
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سی فارسی در پوشش خبری  بی رسد شبکه بی به نظر می ،ی فوق شده بر اساس تمام موارد طرح.  9

دچار  ،های مختلفی که ذکر شد عینی را نقض کرده و در مقوله روزنامه نگاریروزه غزه بارها اصل  51جنگ 

تنها به اصل دوم  نهسی  بی توان نتیجه گرفت شبکه بی بنابراین می.  هایی به سود اسرائیل بوده است سوگیری

المللی  ای و بین های منطقه شده در چهارمین نشست سازمان ای خبرنگاری؛ تصویب از مجموعه اصول حرفه

سایتش را نیز  بلکه حتی اصول اخالقی و ارزشی اعالمی خود در وب ،ای پایبند نبوده نگاران حرفه روزنامه

 .(0شکل ) نقض کرده است

 

 
 

 سیبیروزه غزه در تلویزیون فارسی بی 05اخبار جنگ بندی چارچوب.  1شکل 

گ غزه
ت جن

ب بی بی سی در روای
چارچو

 

 انتقال نظرات مقامات اسرائیل به مخاطبان فارسی زبان

 صلح طلب نشان دادن بی بی سی

 تأیید و تقویت ایده مذاکره تحت هر شرایطی و نفی مقاومت

 توجیه حمالت اسرائیل

 تفکیک میان حماس و مردم غزه

 ترسیم چهره ای رعب آور از ارتش اسرائیل

 تالش برای جلب اعتماد مخاطب



 99                                                                                      ....سی فارسی بی تحلیل روزنامه نگاری عینی بی

  

 
 

 :منابع

 منابع فارسی

 .نهم، شماره اول سال، فصلنامه رسانه.  روزنامه تهران 01تحلیل محتوای مطالب .  (0922).  نبدیعی، 

 .انتشارات رشد :تهران.  مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.  (0991).  دالور، ع

 .شرکت سهامی انتشار :تهران.  ها پنداشتهو  کندوکاوها.(0923).  رفیع پور، ف

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران دهقان،.  ترجمه ع.  ارتباطات های نظریه.(0991).  و تانکارد، ج.  رین، وسو

 .سیما های پژوهشاداره کل : تهران ترجمه م نیکو،.  ای های تحقیق رسانه روش.  (0991).  گونتر، ب

 آنالین  همشهری سایت بازیابی شده از وب.  نگاری یا روایتگری واقعیت: کار رسانه .(0995).  گیویان، ع
http://www.hamshahrionline.ir/details/7647. 

 .گنجینه علوم انسانی: تهران.  روش تحلیل محتوا.  (0998).  محمدی مهر، غ

 .صداوسیمادانشکده  رساله کارشناسی ارشد،.  بررسی چینش اخبار در سیمای جمهوری اسالمی ایران.  (0991).  ندرلو، ی

 .سی بی بیبازیابی از سایت خبری . ها ارزش و اخالقی اصول. (تا بی) سی بی بیسایت خبری  وب

 http://www.bbc.co.uk/academy/persian/standards. 

 .انتشارات دانشگاه امام حسین: تهران.  حسینی.  ترجمه ح.  تبلیغات و جنگ روانی.  (0923).کلستی، ها

انتشارات دانشگاه عالمه : تهران.  ده امیریساالرزا.  ترجمه ن.  محتوا در علوم اجتماعی و انسانی تحلیل.  (0991).هولستی، ا

 .طباطبائی

 

 منابع انگلیسی
Entman, R.  (1993).  Framing: Toward clarification of a fractured paradigm.  Journal of 

Communication, 43, 51-58. 

Dearings, L.W.  A.  & Rogers, M.E.  (1992).  Communiation concepts: Agenda Setting.Thousand 

Oaks, sage. 

Ethicnet.  (2015).  International Principles of Professional Ethics in Journalism.  Retrieved from 

www.ethicnet.uta.fi 

Laurel R.  Van Maanen, J.  (1990).  Writing Strategies: Reaching Diverse Audiences 

Qualitative Research Methods.  London. 

McCombs, M.E.  & Ghanem, S.  (2003).  The convergence of agenda setting and framing, in 

S.D.  Reese, O.  Gandy, & A.E.  Grant (Eds), Framing public life (pp.67-82). 

McCombs, M.E.  & Reynolds, A.  (2004).  News influence on our pictures of the world.  In J.  

Bryant & D.  Zillmann, (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (pp.  1-18).  

Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Scheufele, D.A.  & Tewkesbury, D.  (2007).  Framing, Agenda Setting, and Priming: The 

Evolution of Three Media Effects Models.  Journal of Communication, 57, 9-20. 

Sheafer, T.  (2007).  How to Evaluate It: The Role of Story-Evaluative Tone in Agenda Setting 

and Priming.  Journal of Communication, 57, 21-39. 

 

                                                           

 هانوشتپی
1
  K. J. Holsti 

2
  Noam Chomsky 

3
  John Pilger 

4
  Ken Loach 

5
  Brian Eno 

http://www.hamshahrionline.ir/details/7647
http://www.bbc.co.uk/academy/persian/standards
http://www.ethicnet.uta.fi/


 99                                                                                      ....سی فارسی بی تحلیل روزنامه نگاری عینی بی

  

 
 

                                                                                                                                                                                     
6
  Jeremy Hardy 

7
  Lasswel 

8
  Dearing 

9
  Rogers 

10
  McCombs 

11
  Shaw 

12
  Fankovers 

13
  Severin 

14
  Tancard 

15
  Shiafer 

16
  Reynolds 

17
  Shievifel 

18
  Tewksbury 

19
  Entman 

20
  Ghanem 

21
  Shiffer 

22
  Ethicnet 

23
  Lurl Richardson 

24
  Jerome Bruner 

25
  Berlson 


