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 چكيده

مشي عمومي يكي از موضوعات كليدي در هر دو حوزه  شناسايي نقش رسانه در تغييرات خط
بندي رسانه و  حاضر، با استفاده از چارچوبمشي است. پژوهش  تأثيرات رسانه و تغييرات خط

گيري  اند كه با به كارگيري آنها، ضمن اندازه مشي، مفاهيم و ابزارهايي ارائه شده تحليل روايي خط
مشي  گيري و چگونگي تأثيرگذاري رسانه بر خط مشي عمومي، اندازه رفتار متغيرهاي رسانه و خط

روش مطالعه موردي صورت گرفته، يكي از  عمومي تبيين شده است. در اين پژوهش كه با
ها به عنوان موضوع مورد مطالعه  مشي هدفمندي يارانه هاي عمومي؛ يعني خط ترين سياست مهم

بيني تحليل  هاي پيش هاي زماني و تكنيك هاي مربوط، با استفاده از تحليل سري انتخاب شده و داده
گيري  بندي موضوعات، بر شكل چارچوب ها از طريق دهد كه رسانه شده است. نتايج نشان مي

مشي  بيني معتبري از تغييرات خط ها نيز پيش گذارند و روايت مشي تأثير مي هاي خط رنگ روايت پي
 دهند.  ارائه مي
 

بندي،  مشي، چارچوب روايي خط  چوبرچامشي،  تأثيرات رسانه، تغييرات خط :ها واژه ديكل
 رنگ خط پي
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  مقدمه

هـا و   است. روش انجـام كـار احـزاب، گـروه     »1اي شده رسانه«مروز سياست در دنياي ا 

ناپذير رسانه به شدت تحت نفـوذ   منطق اجتناب 2يرطبقات مختلف سياسي را به قول مي

يابد و هـم  ها جريان مي سياست هم از طريق رسانه ،خود درآورده است. در حال حاضر

 نقـش س فزاينده نيز وجود دارد كه بر شود. اين احسا پيش برده مي به ها با اتكا به رسانه

ها، پيامدها و نتـايج   ها از سوي رسانهبازتاب سياست زيراشود  ها افزوده مي حياتي رسانه

ايـن عملكـرد    بـا وجـود  ساالري كارآمد و پاسخگويي سياسي دارد. مستقيمي براي مردم

از بعضـي  نظـر  . مطـرح اسـت  هـا و ابهامـاتي    همچنان پرسـش  ،مستدل و روشن رسانه

ها بيشتر بر فرايند متمركزاند تا محتـوا و البتـه    كه رسانه استپژوهشگران و مفسران اين 

نقش رسـانه در  چنين ديدگاهي، كند. از  نيز صدق مي راناين موضوع در مورد سياستمدا

بـه ايـن ترتيـب،    ها به خوبي بررسي نشده و ناشـناخته مانـده اسـت و     مشي توسعه خط

بـر   هـا  ر و پويايي فرايندهايي هسـتيم كـه از طريـق آن رسـانه    نيازمند درك بيشتر ساختا

 .)65، ص 2006، 3گوين( گذارندها تأثير مي مشي ها و خطسياست
پرسـيم، پرسشـي دربـاره    مشـي عمـومي مـي    هنگامي كه از تـأثيرات رسـانه بـر خـط     

هـا   سؤال اين اسـت كـه رسـانه    ،كنيم. به عبارت ديگرتأثيرات رسانه مطرح مي »چگونگي«
گذارند؟ براي پاسخ به اين پرسـش الزم اسـت رابطـه     مشي عمومي تأثير مي چگونه بر خط
هـا   مشي ها و خط رسانه زيرا مشي در يك زمينه واقعي مورد مطالعه قرار گيرد رسانه و خط

كنند كه روابط در هم تنيـده، چندگانـه و   متنوع و پويا از عناصر محيطي عمل مي يدر بافت
برقرار است. به منظور درك و تبيين چگونگي اين تأثيرات، بهتـرين   آنهااي در ميان پيچيده

مشـي روابطـي شـكل     هايي اسـت كـه در آن، ميـان رسـانه و خـط     شيوه، بررسي موقعيت
معطـوف   4مشـي  هـا بـه موضـوعات خـط     هاست كه توجه رسانهگيرد. در اين موقعيت مي
، آن مسـائل را بازتـاب   اند قايل مسائل عمومي برايها بر اساس اولويتي كه  شود. رسانه مي
شـان ايـن مسـائل را بـه موضـوعات      هـاي خبـري  دهند. آنها بر اساس معيارها و ارزشمي

و  رونـد  مـي ها حتي فراتـر از ايـن    دهند. رسانهپوشش مي كنند و آنها را مياي تبديل  رسانه

                                                      

1. mediatized       2. Meyer        3. Gavin 

4. policy issues 
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شـكل و چـارچوب    ،خواهنـد  مـي  گونـه كـه   موضوعات مرتبط بـا مسـائل عمـومي را آن   
مشـي   خـط مـرتبط بـا   موضـوعات   چگـونگي پوشـش  هـا و   دهند. با درك رفتار رسانه مي

 د.دهنها را تحت تأثير قرار مي مشي ها چگونه خط توان دريافت كه رسانهبهتر مي ،عمومي

 پژوهش  پيشينه

انـد، در دو   مشـي انجـام شـده    در زمينه چگونگي تأثيرات رسانه بر خطي كه يهاپژوهش
گيـرد. ايـن    مـي  قرارات رسانه تأثيردر حوزه  رويكرد اول،شوند.  يبندي م رويكرد دسته

كننـد.   مـي  دها ايجا كه رسانه هستنداتي تأثيربندي انواع مطالعات در پي شناسايي و طبقه
نقش رسانه را در دگرگوني افكـار و عقايـد عمـومي،     ،ات رسانهتأثير مطالعات مرتبط با

هــاي مجلــس قانونگــذاري)، پويــايي تصــميمات و اقــدامات نهادهــاي سياســي(دولت،
در اين دهند.  فرهنگي، رفتارهاي اقتصادي و بسياري از موضوعات مورد بررسي قرار مي

و  3)؛ (كويسـيس 2006، 2)؛ (كريسـتي 2002، 1(يانويتسـكي  گـذاري  اولويتمطالعات اثر 
، 8گـرپ   (ون 7بنـدي  چـارچوب )؛ اثـر  2007، 6و توكسـبري  5)؛ (شوفل2004، 4كامبز مك

) ؛ اثـر كاشـت   2007، 12و ميريـك  11ادي( 10چينـي  زمينـه ) ؛ اثـر  2010، 9(انتمن )2007
و همكـاران،   16دودو(سـازي   جريـان   )؛ اثـر 2011، 15و نيدرديپ 14لي() 2005، 13بائور(

، 18اي (هـوگ  و اثر نشانگان دنيـاي واسـطه   )2005، 17سرگرين(برندگي  )؛ اثر پيش2011
در تبيين تأثيرات رسانه، مطالعـات تجربـي ديگـري     اند. ) مورد بررسي قرار گرفته2002

انـد   مشـي پـرده برداشـته    اي و نفـوذ آن بـر خـط    اند كه از تأثير پوشش رسـانه  هم مطرح
). نظريه شناسايي نيز كه از منظر پردازش اطالعات بـه  2006) (گوين، 2007، 19(كپلينگر

طالعـات نظـري و   در منگرد، حاوي مطالعات تجربـي مفيـدي اسـت.     تأثيرات رسانه مي
رسانه به عنـوان عنصـر غالـب در ايجـاد تغييـرات      گنجد،  در اين رويكرد ميتجربي كه 

 .گيرد سياسي و اجتماعي مدنظر قرار مي

                                                      

1. Yanovitzky        2. Christie       3. Kiousis 

4. McCombs        5. Scheufele      6. Tewksbury 

7. framing theory     8. Van Gorp      9. Entman 

10. priming theory     11. Edy         12. Meirick 

13. Bauer          14. Lee         15. Niederdeppe 

16. Dudo          17. Segrin       18. Hoogh 

19. Kepplinger 
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ـ  نمشـي اسـت. آنـا    پردازان حـوزه خـط  دوم، محصول كار نظريه رويكرداما  دنبـال  ه ب
. شـوند مشـي مـي   طتغييـرات در خـ  بـروز  ند كه باعث ا هشناسايي عوامل و نيروهايي برآمد

مشـي، نظريـه نهـادگرايي     هـاي خـط   ) نظريـه جريـان  1،1960گرايي (آرچيبالد نظريه تدريج
) و چـارچوب ائـتالف   2012، 4و بومگـارتنر  3جـونز (، نظريه توازن منقطع )2003، 2جان(

هـاي تجربـي    اي از پـژوهش مجموعه گنجند.در اين رويكرد مي )1988، 5ساباتير(پشتيبان 
انـد: نقـش رسـانه در    مشـي پرداختـه  مختلف تـأثير رسـانه بـر تغييـرات خـط     نيز به ابعاد 

بخشـي و   ) نقـش رسـانه در مقبوليـت   2008و همكاران،  6والگريو(گذاري سياسي  اولويت
اي بـر تغييـرات    مدت رسـانه  ، تأثير پوشش كوتاه)2010، 7هوارث(مشي  اجرايي شدن خط
هـاي   در تحقق ابعاد مختلف سياسـت ، نقش رسانه )2010، 8اشترانك(ها  بلندمدت سياست

مشي و انتقال باورهـاي آن   )، نقش رسانه در فرايند خط2007، 9هايس(بهداشت و سالمت 
چـارچوب   ،مشـي  تحليل روايـي خـط   ).2008، 10شاناهان(با استفاده از راهبردهاي روايي 

مشـي   است كه با استفاده از نظريه نقد ادبي معاصر به بررسي تغييرات خـط  ينظري جديد
دهنـده  بررسي پيشـينه پـژوهش نشـان   . پردازدمي يشيوه تحليل رواي به ،هادر قالب روايت

 مشي عمومي است.   سؤاالتي در زمينه تأثيرات رسانه بر خط مطرح بودن

 شناسي پژوهش  روش

 پژوهش    مسئله

 هـا چـه تـأثيراتي    رسانه« و يا» ها تأثيرگذارند آيا رسانه«هايي كه بر روي پرسش  پژوهش

هايي كـه بـر    كنند. اما پژوهش، متمركزند، چگونگي تأثيرگذاري را تبيين نمي»گذارندمي

نحوه رفتار و عمل رسانه و چگونگي واكـنش و عمـل    تمركز دارند، »تأثيرگذاري«چگونگي 

 و »آيـا «دنبال پاسخ به سؤاالت ه هايي كه ب دهند. پژوهشمشي را در كانون توجه قرار مي خط

 رســانه، كننــد. در مطالعــات  گــذاري رســانه تأكيــد مــي ويژگــي اولويــت بــر ،هســتند »چــه«
                                                      

1. Archibald        2. John       3. Jones 

4. Baumgartner      5. Sabatier     6. Walgrave 

7. Howarth        8. Strunk      9. Hayes 

10. Shanahan 
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 بـه  ،له و موضـوع عمـومي در يـك دوره زمـاني    ئبه يك مسـ  2و توجه رسانه 1حجم پوشش

شـود. ميـزان توجـه افكـار      ها در نظر گرفته مي از سوي رسانه يگذار عنوان شاخص اولويت 

اي  همبسـتگي آن بـا پوشـش رسـانه     ها و نهادها نيز شاخصي است كـه ميـزان  عمومي، گروه

كشد. اما هنگامي كه از چگونگي تأثيرگذاري رسـانه   سطح تأثيرگذاري رسانه را به تصوير مي

دهنـده  توانـد نشـان  هـا نمـي  گذاري رسانه و واكنش افكار عمومي و گروه پرسيم، اولويت مي

تري بـه تبيـين   اسبتواند به نحو من بندي مي ويژگي چارچوب ،چگونگي تأثير باشد. در اينجا

دهنـده   نشـان  ،دربـاره يـك موضـوع    بندي رسانه چگونگي تأثير رسانه كمك كند. چارچوب

بنـدي دربـاره يـك     نحوه بازتاب آن موضوع از سوي رسـانه اسـت. بـا بررسـي چـارچوب     

ـ  كه در خواهيم يافت  ،موضوع دنبـال ايجـاد   ه رسانه از چه منظري به موضوع نگاه كـرده و ب

 از موضوع در نزد مخاطبان بوده است.  داشتي و برچه طرز تلقي 

 هاي پژوهش گزاره

بنـدي  روابطـي شـكل   ،مشـي  دهد روابط رسانه و خـط شواهدي وجود دارد كه نشان مي
رسـانه بـا    حـاكي از آن اسـت كـه   شده، پويا و چندگانـه اسـت. بعضـي از مشـاهدات     

لكـه  كنـد، ب  مشـي كمـك نمـي    خـط  گـرفتن يـا نگـرفتن    بندي تنها بـه شـكل   چارچوب
كنـد كـه بـه عناصـري در درون      مشـي ايجـاد مـي    هـايي را هـم در فراينـد خـط     پويايي

د ندهمشي رخ مي هايي كه در فرايند خط پويايي ).2010انتمن، د (نگردها برمي چارچوب
و  5هارتلـپ (و  )2010، 4و وينـدمر  3هيرشي( اند در برخي مطالعات تجربي گزارش شده

معرف ماهيت پوياي تغييراتي است كه در درون  ،هشهاي پژو گزاره ).2008، 6كمرلينگ
دهد. مشـاهداتي كـه گويـاي ايـن     هاي رسانه روي مي واسطه فعاليته مشي ب فرايند خط

هايي كه در ادامه  گزاره مشي قابل مشاهده است. در فرايند خط ،هاست تغييرات و پويايي
را بــه  مشــي وضــعيت ايــن متغيرهــا و ســطح پويــايي فراينــد خــط  ،شــوند طــرح مــي
ند. بـر اسـاس شـش    نزل و موضوعات عمومي پيوند ميئها از مسا بندي رسانه چارچوب

 :هستند 1جدول به شرح  كه نوع پويايي شناسايي شده، شش قضيه وجود دارد

                                                      

1. media coverage        2. media attention       3. Hirschi 

4. Windmer            5. Hartlapp           6. Kemmerting 
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 قضاياي پژوهش ـ1جدول 

 قضيه اول
غنـاي   ،بندي مسائل و موضوعات عمومي رسانه از طريق چارچوب

 كند. مشي عمومي ايجاد مي خط

 قضيه دوم
نوآوري  ،بندي مسائل و موضوعات عمومي رسانه از طريق چارچوب

 كند.  مشي عمومي ايجاد مي خط

 قضيه سوم
 ،بنــدي مســائل و موضــوعات عمــومي رســانه از طريــق چــارچوب

 كند.  مشي عمومي ايجاد مي سازگاري خط

 قضيه چهارم
 ،بنــدي مســائل و موضــوعات عمــومي رســانه از طريــق چــارچوب

 كند.  مشي عمومي ايجاد مي ت خطمقبولي

 قضيه پنجم
 نبـود  ،بندي مسائل و موضـوعات عمـومي   رسانه از طريق چارچوب

 كند. مشي عمومي ايجاد مي وارونگي خط

 قضيه ششم
 ،بنــدي مســائل و موضــوعات عمــومي از طريــق چــارچوب رســانه

 كند.  مشي عمومي ايجاد مي يادگيري خط

هـاي   اي متغيـر مسـتقل و روايـت    هـاي رسـانه   چارچوب ياد شده،براساس قضاياي 
 اند.    متغير وابسته پژوهش ،مشي خط

 ها گيري چارچوب اندازه

انـواع واحـدهاي تحليـل را تعيـين كنـيم. در       الزم اسـت  هاگيري چارچوباندازه براي
گيري، واحـدهاي ضـبط   تحليل، محتوا سه نوع واحد در خور تمييز اند. واحدهاي نمونه

   ).1388ترجمه نايبي،  ،رفو(كريپند و واحدهاي متن
گيـري سـر و كـار دارنـد.      واحدهايي هستند كه با فرايند عملي اندازه ثبتواحدهاي 

اي معـين  بخش خاصي از محتواست كه با قـرار گـرفتن در مقولـه    ،يا ضبط 1واحد ثبت
 ،). بنــابراين182، ص 1380زاده اميــري،  ، ترجمــه سـاالر شـود (هولســتي  مشـخص مــي 

. بندي خواهند شد قهثبت عناصري از محتوا هستند كه در فرايند كدگذاري طبواحدهاي 
هـا را بـر اسـاس موضـوعات مـورد       توان محتواي رسانه با استفاده از واحدهاي ثبت مي

اي كـه محتـواي آن تحليـل     بندي كرد. انتخاب واحد ثبت به نـوع رسـانه  توجه آنها طبقه
                                                      

1. recording units 
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مسـائل و   آن دسـته از  بـه منظـور بررسـي    ،شود نيز بستگي دارد. در پژوهش حاضر مي
تحليـل   چند روزنامـه شوند محتواي ها واقع مي موضوعات عمومي كه مورد توجه رسانه

   ساز بودن آنهاست.   ها به دليل چارچوب انتخاب روزنامه .شده است
 .مطـرح اسـت  ها چنـد عنصـر اصـلي     براي انتخاب واحدهاي ثبت محتواي روزنامه

. شـوند  را شامل مـي مطلب خبري، گزارش، مقاله و مصاحبه  ،امهواحدهاي ثبت در روزن
شـامل  نيـز  ماند. واحد تصوير البته يك واحد ثبت ديگر كه همان تصوير است، باقي مي

هايي كه در شيوه تحليل محتواي تصوير و متن عكس و كاريكاتور است. به دليل تفاوت
تمركـز   ،رو  شـود. از ايـن   كيـد مـي  بر محتواي متني تأ صرفاً ،در اين مطالعه ،وجود دارد

بر تحليل محتواهـاي متنـي قـرار دارد و محتواهـاي تصـويري از دايـره       حاضر پژوهش 
سـه واحـد    ،تر محتـوا ند. عالوه بر اين چهار واحد اصلي، براي ثبت دقيقا تحليل خارج

، واحـدهاي  زمينـه از ميـان واحـدهاي   . هم وجود دارنـد  3متن و 2، ليد1فرعي شامل تيتر
ها هستند. اين  ترين واحدها براي بررسي محتواي روزنامه مناسب 4وعي يا مضمونيموض

واحدها بر حسب تطابق و تناظرشان با تعريف ساختاري خاص محتواي داستان، بيان يا 
 گيـرد و   بـر مبنـاي مفهـومي صـورت مـي      ،شوند، تمايز آنهـا از هـم   تفسير مشخص مي

مطلـوب در تقابـل بـا بخـش باقيمانـده      هاي سـاختاري  بر حسب برخورداري از ويژگي
هـر يـك از واحـدهاي     .)1388 ترجمه نايبي، رف،وگيرد (كريپند ربط قرار ميمطالب بي

معرفي شدند، ممكن است حاوي يك يا چند مضمون باشند.  از اين ثبت اصلي كه پيش
شامل مطلـب خبـري، گـزارش، مصـاحبه، مقالـه      را كه اگر بخواهيم اين واحدهاي ثبت 

در قالب يك نوع ادبي قـرار   ،ها هستند هاي محتواي متني در روزنامهگونه د و ازشون مي
   بودن برخوردارند. 5از ويژگي داستان توانيم بگوييم كه همگي مي دهيم،

نخسـت بايـد ببينـيم مضـامين اصـلي كـه بـه         ،براي بررسي مضموني انواع محتواها
بنـدي   بـا چـارچوب   ،نهـا هسـتيم  نـد. مضـاميني كـه بـه دنبـال آ     ا شان هستيم، كدام دنبال

ها ممكن است به  شوند. رسانهها و در قالب محتواها خلق مي موضوعات از سوي رسانه
چارچوب كـه همـان ايـده     هاي مختلفي بدهند. چارچوب ،يك مسئله و موضوع عمومي

موضـوع   ،كنـد كـه در آن   اي را خلـق مـي  دهنده محتواي خبر است، زمينهاصلي سازمان
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به  ،دهيبندي و مضمون چارچوب ،شود. بنابراين اتي از مضامين تبديل ميعمومي به طبق
اند. چارچوب بسـتري بـراي خلـق مضـامين ويـژه بـراي يـك        طور عميقي در هم تنيده

بـه  دادن  دهنده معني بـراي شـكل   كند و مضامين نيز نقش عامل انتقال موضوع ايجاد مي
و ذخيـره   حسـب هـدف پـژوهش   ها را بـر   چارچوب د.نگيرعهده مي ريك چارچوب ب

 بندي كرد.   توان دستههاي مختلف ميبه شكل فرهنگي آن
در طيفـي از وضـعيت    ،شـود  مشي تبديل مي ك موضوع عمومي كه به موضوع خطي

هـا   يك چارچوب اسـت. رسـانه   موضوع عمومي، براي رسانه گيرد. هر وضعيت قرار مي
بـر اسـاس ايـن     د.كننـ يـك چـارچوب مجـزا خلـق مـي      ،براي هر وضعيت موضـوعي 

هـا و   چـارچوب  ،2دسـت يافـت. جـدول     يتوان به واحدهاي مضـمون ها مي چارچوب
 .دهدمضامين را به طور خالصه نشان مي

 ها بندي موضوعات عمومي و مضامين اصلي چارچوب انواع چارچوبـ 2 جدول

 بيان توصيفي مضامين ها چارچوب

F1 چارچوب خأل  
T1 جامع در مورد موضوع وجود ندارد ها، قوانين و مقررات  مشي خط

 و سياستگذاران بايد تدابير الزم را در اين مورد اتخاذ كنند.

F2 هاحل چارچوب راه 
T2 اي انديشـيد نو و تـازه  هاي كامالً حل در شرايط فعلي بايد به راه. 

 ها را باز كنند.توانند گرههاي متفاوت مي حل اين راه

F3   (تعارض) چارچوب تضاد 
T3 ها وضع شده درباره موضوع عمومي با ديگر سياست يها استسي

 كنند. در تعارض هستند و همديگر را خنثي مي

F4 نداشتنمقبوليت  چارچوب 
T4  آن است. اهميت  نيافتن مقبوليتبه دليل مشي  خطنيافتن اشاعه

 را بپذيريم.  كند تا آن مشي و ارزشمندي آن ايجاب مي باالي خط

F5 وارونهي چارچوب اجرا 

T5 مسئله عمومي حل  است شود و اين باعث شده سياست اجرا نمي

شود و ايـن كـار وضـعيت را     اجرا مي به طرز نادرستينشود. سياست 

 بدتر كرده است. 

F6  چارچوب اصالح 
T6 مشي نياز بـه اصـالح دارد. اصـالح     دهد كه خطتجربه نشان مي

 انجامد.به بهبود آن مي مشي خط
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ها از مسائل و  كه رسانه يهايبندي چارچوب آمده است، 2 در جدولطور كه   همان
خلق هر چارچوب  .ندا بندي شدهبه شش گونه دسته ،كنندموضوعات عمومي ايجاد مي

گيري از آن نيازمند مضاميني قوي است كه فضاي فكري حاكم بر آن چارچوب و بهره
ها نيز توصيف  ونه از چارچوبترين مضامين مرتبط با هرگكند. اصلي را باز توليد مي

اند. مضمون توصيف شده، درونمايه يا جان كالمي است كه در يك واحد محتوايي شده
با  ،عبارت ديگر ه ب شود تا آن واحد محتوايي به چارچوب الزم دست پيدا كند. ذكر مي

توان هم نوع چارچوب و هم قوت آن را در ارتباط استفاده از واحدهاي مضموني مي
 گيري قرار داد. ك موضوع عمومي مورد سنجش و اندازهبا ي

 (مضامين) حتواييم يثبت و واحدها يواحدها يو ابزار رمزگذار وهيش

را بـه يكـديگر    عمـومي  ها و موضوعات شيوه رمزگذاري بايد بتواند مضامين، چارچوب
تشـكيل   ضمونياز چه واحدهاي م ثبتبايد نشان دهد هر واحد  1پيوند زند. رمزگذاري

شده است. با كدگذاري واحدهاي مضـموني كـه در داخـل واحـدهاي ثبـت شناسـايي       
) يـا مضـاميني سـاخته و    T( شود هر واحد ثبـت بـا چـه مضـمون     آشكار مي ،شوند مي

 نـوع چـارچوب   داسـتان، پرداخته شده است. از روي مضامين كدگذاري شده و ساختار 
)Fر خواهـد شـد موضـوع    شود. با كشـف ايـن روابـط آشـكا     ) و قوت آن شناسايي مي

. اي قـرار گرفتـه اسـت    ) مورد نظر به چه ميزان و چگونه تحت پوشش رسانهI( عمومي
 ضـاي يـك ف  ،شيوه كدگذاري براي مضامين به اين شكل است كه براي هر واحـد ثبـت  

مضمون اسـت كـه واحـدهاي     چندينمضموني حاوي  ضايمضموني وجود دارد. اين ف
شوند. نسبت دادن هر واحد ثبتي به يـك  سبت داده مين آنهابه يك يا چند مورد از  ثبت

 مضمون غالب در محتوا چيست.كه كند  مشخص مي ،مضمونيفضاي 

 ها رنگ گيري پي اندازه

يعنـي متغيـر وابسـته پـژوهش الزم اسـت       ،مشي هاي خطگيري سطح پويايي براي اندازه
گيرنـد.   هاي كـاري مجلـس و دولـت هـر دو مـورد تحليـل قـرار        خروجي و ها فعاليت

توان به عنوان نوعي از روايت مورد بررسي قرار داد. استدالل اين اسـت  مشي را مي خط
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هـم نتيجـه مشـهود اخـتالف در      ،هـا ها نيروي حيات سياست هستند. روايتكه روايت
مشـي و   هـاي خـط   . ديدگاهاند سياسي راهبردهاينتيجه بارز  ،مشي و هم هاي خطديدگاه

بـه طـور تصـادفي     ،خورنـد مشي به چشم مي هاي خطوايتسياسي كه در ر راهبردهاي
 بينـي قابل پـيش  ،سياسي راهبردهاياند و با ثبات ،مشي هاي خطگيرند. ديدگاهشكل نمي

مشـي را بـر اسـاس     در ابتدا بايد منابع روايي خط. )89، ص 2006 و همكاران، 1مكبث(
يابنـد،  اي انتشـار مـي  نههاي روايي كه در منابع رسا داستان .واحدهاي مشخص ثبت كرد

هـا  هاي خبري، خبرگـزاري هستند. در ميان رسانه  ترين انواع منابع روايييكي از مناسب
هـا، دسـته    كنند. اين روايتمشي منتشر مي ها را پيرامون موضوعات خطبيشترين روايت

 2هـاي پس از تعيين واحـدهاي روايـت، نوبـت شناسـايي اسـتدالل     اول و متنوع هستند. 
هاي مربوط و كدگذاري آن اسـت. رمزگـذاري    حل مشي و راه پيرامون مسائل خطخاص 
ن واحـد  يتـر اصلي ،رنگ شود. پي رنگ روايت مي هاي خاص منجر به كشف پياستدالل

، 4هـا از ابزار ادبي نظيـر شخصـيت   3مشي است. دبورا استون هاي خطي در روايتا زمينه
مشـي اسـتفاده    هـاي خـط  ي تحليـل روايـت  بـرا  7هاو استعاره 6، زبان پر تحرك5رنگ پي
رنـگ داراي اهميـت    پي ،عناصراين از ميان  .)88، ص 2006 مكبث و همكاران،كند( مي

توان دايـره موضـوعاتي را كـه از زوايـه روايـت مـورد بررسـي قـرار          مي بسزايي است.
خي، هاي تاري ها، كتاب اي كه اخبار و روزنامه گيرند، بسيار وسيع تصور كرد. مجموعه مي

ها، پانتوميم، رقص، غيبت، جلسات روانكاوي و غيـره را   ها، كميك استريپ ها، فيلم رمان
رنـگ   ). داستان، ماده اوليه است اما پي9، ص 1387گيرد (بارت، ترجمه راغب،  دربر مي

 ).14 دهد (همان، ص چگونگي ارائه آن را به خواننده نشان مي
رنـگ حـاكم اسـت.     پـي  وحدت براست،  رفت زماني و عليتحاصل تركيب پي ،رنگ پي

شـود و در   سپس اين موقعيـت دچـار آشـفتگي مـي    و موقعيتي آرام وجود دارد  ،يعني در آغاز
رنـگ   ). كل پـي 57، ص 1389 ، ترجمه شهبا،گيرد (مارتين موقعيت آرام ديگري شكل مي ،پايان

رنـگ سـاختمان    پـي ). 68، ص پـذيرد (همـان   شود و با حل آن پايـان مـي   آغاز مي اي مسئلهبا 
رخـدادها   ،رنگ پردازان پي نظريه).  179، ص1381فكري، ذهني و دروني داستان است(شميسا،

                                                      

1. McBeth       2. arguments       3. Debora Stone 

4. characters     5. plot           6. color full language 

7. metaphors 



 v 47 بندي رسانه ... بمشي عمومي با استفاده از چارچو نقش رسانه در تغييرات خط

پژوهش حاضر در تحليـل سـاختار    ،به همين دليل .آورندرا عنصر مسلط و بنيادين به شمار مي
 از سـوي كـه  نيز  1مشي خطروايي چارچوب  رنگ متكي است. ها بر عنصر پي مشي روايي خط

رنگ را متغير اصلي سـاختار روايـت در سـطوح خـرد و ميـاني       پي ،ارائه شده )2011( نااهشان
مشـي   دهد روايت بر كدام جنبه از پويـايي فراينـد خـط   رنگ نشان مي كند. پي تحليل معرفي مي

بايـد  شامل راوي، رخداد، مسـئله و راه حـل    چند چيز را ،هاتوجه دارد. براي شناسايي استدالل
 .  شودرنگ آشكار  وايت جستجو كنيم تا پيهمزمان در دل ر

عنوان مـالك و معيـار    مشي را در اينجا به اگر شش نوع پويايي مطرح شده در فرايند خط
را متصور باشـيم. در   رنگ پيتوانيم شش مشي مي مشي قرار دهيم، براي موضوعات خط خط

بـه بيـان    مشـي و  رخداد و موضوع خـط  در خصوصتوان استدالل راوي را اين صورت مي
از سـخن   ،ارجاع داد. به عبارت ديگـر ـ پيرامون مسئله ـ راه حل به اين شش وضعيت    ،بهتر

، كــه راوي يرنگــ رنــگ را كشــف و اســتخراج كــرد. شــش پــي تــوان شــش پــيراوي مــي
 اند.   فهرست شده 3 جدولدر  ،سازدالب آن ميقمشي در  هايش را در مورد خط روايت

 مشي هاي فرايند خطمشي بر اساس پويايي وايت خطهاي ششگانه ر رنگ پيـ 3جدول 

شماره 

 رنگ پي
 مشي هاي خطرنگ روايت شش پي

1 
دانـد و راه حـل وضـع    مشـي كـافي در مـورد موضـوع مـي      راوي مسئله را نبود خط

 .مشي جامع) (وضع خط دهدمشي جامع را ارائه مي خط

2 
مشـي نوآورانـه    انـد و خـط  دهاي مبتكرانه و متمايز مي مشي راوي مسئله را نبود خط

  .مشي نوآورانه) (وضع خط كند پيشنهاد مي

3 
حلـي بـراي    كنـد و راه  هـا عنـوان مـي    مشـي  راوي مسئله را ناسازگاري و تضاد خـط 

 .مشي سازگار) (وضع خط دهد ارائه مي مشي سازگاري خط

4 
 حـل  دانـد و راه مشي مـي  خطنداشتن و مقبوليت نبودن پذيرش مورد راوي مسئله را 

  .مشي) بخشي به خط (مقبوليت دهدرا ارائه مي اشاعه هر چه بيشتر آن

5 
ارائـه   را حـل اجـراي درسـت آن    داند و راهمشي مي راوي مسئله را اجراي وارونه خط

 .مشي) (اجراي درست خط دهد مي

6 
داند و مشي در حال اجرا مي خطموقع   بهنشدن ارزيابي و اصالح نبود راوي مسئله را 

  .مشي) (اصالح خط دهدحل اصالحي ارائه مي ن اصالح آن شده و راهخواها

                                                      

1. Narrative Policy Framework (NPF) 
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تواند طرح غالـب و اصـلي بـراي هـر داسـتان      هاي ششگانه مي رنگ يك از پي هر
رنـگ را در جهـت    مشي باشد. البته راوي ممكن است پـي  خبري در مورد فرايند خط

ـ  اينف كند كه در يمشي را مطلوب توص مثبت آن بيان كند و وضعيت خط ه صورت ب
  كرد.مفاهيم موقعيت ـ كنش استفاده توان از رابطه ميحل  ه جاي مسئله ـ را

 ها)رنگ شيوه و ابزار رمزگزاري واحدهاي ثبت و واحدهاي محتوايي (پي

. هاي خبري نياز داريـم  راهنما براي كدگذاري متون روايتي و يا داستان اي نامه شيوهحال به 
رفـت و   كند با چندين پي باره رخدادي و يا با موضوعي آغاز ميرا در روايتي كه راوي، آن

. طرحـي كـه در روايـت    سـد ر به پايـان مـي   ،با روشن ساختن مسئله و سپس ارائه راهكار
هاي ششگانه نزديك است كه به ترتيب يكي از كـدهاي   رنگ شود به يكي از پي افكنده مي

دهـد كـه كليـه    امكـان مـي   نامه يوهشكارگيري اين ه . بخواهد يافتبه آن اختصاص  6تا  1
 بندي شوند.  رنگ روايت طبقه بر حسب پي ،مشي هاي مرتبط با يك حوزه خطروايت

خبـري   نـوع اول، داسـتاني  . در اينجا بايد دو نوع داستان خبري را از هم مجزا كنـيم 
كنيم و نـوع  بندي رسانه دست پيدا مي است كه با تحليل مضامين محتوايش به چارچوب

رنـگ آن   پـي بـه كشـف   روايي اسـت كـه بـا تحليـل عناصـر روايـتش،        يداستان ،ديگر
مشي است، راوي اصـلي رسـانه    روايي كه روايت درباره خط ،آن داستان در. پردازيم مي

سياسـتگذاران و نهادهـاي    ،راويان ،دهنده است. در اين نوع داستان نيست، رسانه بازتاب
 و دولت هستند.  يعني نهاد مجلس ،مشي مرتبط با فرايند خط

   ها مورد انتخابي و منابع داده

اي قرار گرفتـه و در   مورد انتخابي بايد يك موضوع عمومي باشد كه تحت پوشش رسانه
آن دسـته از   ،مشي جريان يافته باشد. مواردي كه براي ايـن پـژوهش مفيدنـد    فرايند خط

 ند.  ا مشي شده اند كه تبديل به موضوع خطمسائل عمومي
هـا يكـي از    هدفمنـدي يارانـه   هاسـت. خاب شده موضوع، هدفمندي يارانـه مورد انت

 حوزه اقتصاد بخش عمومي است.   1هاي مشي اَبرخط

                                                      

1. megapolicy  
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هايي است كه آن را به موضوع مناسبي براي بررسي  ها داراي ويژگي هدفمندي يارانه
 هاي هروزنام ،هاي در حال انتشار كشور از ميان روزنامه كند. مشي تبديل مي تغييرات خط

به طيف  ،انتخاب شده يها رسانهاند.  شدهو دنياي اقتصاد تحليل  ايرانهمشهري، كيهان، 
هـاي مجـري   هاي موجود در نهادهاي سياستگذار و دستگاهها و گرايشوسيعي از سليقه

كليـه  گويند و منبع قابل اعتماد آنان بـراي كسـب اطالعـات و اخبـار هسـتند.      پاسخ مي
هـاي   شوند، به صورت پراكنـده در داسـتان  منابع روايت توليد مي هايي كه از اينروايت

روز  ها به دليل پوشش وسيع رخدادها و بـه اند. اما خبرگزاريها در دسترسروايي رسانه
ها هسـتند. دو خبرگـزاري مهـر و فـارس بـه دليـل       ترين منبع اين روايت شان، مهمبودن

مشـي عمـومي،    مـون موضـوعات خـط   فراگير بودن و به دليل حجم انتشـار روايـت پيرا  
 شوند.   ها شمرده ميترين منابع براي گردآوري روايت مناسب

   شيوه تحليل روابط متغيرها

ساله و  5/2ي مربوط به متغيرهاي مستقل و وابسته در يك دوره زماني ها از آنجا كه داده
و  1هـا مقايسـه الگو توان از دو تكنيـك تحليلـي    اند، مي به صورت طولي گردآوري شده

 ها استفاده كرد.  براي تحليل داده 2هاي زمانيتحليل سري
هاي مفيد براي تحليل موردهاسـت. قـوت   يكي از تكنيك ،هاي زماني تحليل سري
 ولهاي زماني است. اگـر رويـدادها در طـ   رديابي تغييرات طي دوره ،اصلي اين روش

ي زمـاني هميشـه   هـا زمان و با جزئيات و دقت رديابي شوند، نوعي از تحليـل سـري  
وجود همخواني بـين رونـدي    بر پايه هاي زمانيپذير است. منطق زيربناي سريامكان

در  ،تر مشخص شده دار كه پيشها با (الف) يك روند به طور نظري معني از نقاط داده
در مقابـل (ج)   ،مشخص شده از قبلهم  مقابل (ب) بعضي روندهاي جايگزين كه آن

ايه بعضي چيزهاي غيرواقعي يا تهديـد كننـده اعتبـار داخلـي     روند ديگري كه بر پ هر
 ).125، ص 2003، 3ين( ، استوار استقرار دارد

                                                      

1. pattern matching  technique       2. time – series analysis technique 

3. Yin 
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 پژوهش هاي يافته

 ها شناسايي چارچوب

ه سـال  5/2تقريبـاً  كننـد. طـي ايـن دوره     هـا را تفسـير مـي    هاي رسانه واقعيت چارچوب
، گزارش خبري، مقالـه  هاي خبري (مطلب خبري كليه داستان )1/1/1389ـ 31/5/1391(

انـد. بـراي شناسـايي     بررسي، شناسايي و تحليل شـده مذكور، روزنامه  چهارو مصاحبه) 
. اســت اســتفاده شــده  1هــاي ميكسـنا  هــاي خبــري از جسـتجوگر و پايگــاه داده  داسـتان 
هدفمنـد  « هها كه بر اسـاس پـنج كليـد واژ    هاي خبري منتشر شده در اين روزنامه داستان

 »هدفمنـدي «و  »هـا  يارانـه «، »ها هدفمندي يارانه«، »هدفمندسازي يارانه«، »اه كردن يارانه
 شود. داستان خبري را شامل مي 4166حدود  ،اند جستجو شده

ها، هر داستان خبري بايد حـاوي چهـار    براي استخراج مضامين نهفته در اين داستان
هـاي   قضـاوت  مشكل، تشخيص، از چهار عنصر در صورتي كه هر داستاني .عنصر باشد

و بـه  كـرد  هاي خاص آن را استخراج  توان مضمون برخوردار باشد، مي اخالقي و عالج
 حاضـر را بـه    پـژوهش هـاي ارائـه شـده در     اگـر چـارچوب  . چارچوب مرتبط سـاخت 

كننده وضع موجود هاي حفظ مشي و چارچوب هاي تغيير دهنده خط دو دسته چارچوب
گيرنـد.   ها در نقطـه مقابـل هـم قـرار مـي      وبمشي تقسيم كنيم، اين دو دسته چارچ خط

مشي به تعهد خود نسبت به چرخه مشكل، تشـخيص   كننده خط هاي خبري حفظ داستان
شان  هاي اخالقي و معيارهاي قضاوت پايبندند و قضاوت ،اند و درماني كه در آغاز داشته

 مشـي بـه طـور عمـده، از سـوي      كننـده خـط   هاي حفـظ  چارچوب كند. نيز تغييري نمي
را تغييـر در آن   ايجـاد مشـي بـوده و    د كه طرفدار و حامي خـط نشو خلق مي يهاي رسانه
 .  خواهند نمي

مشي فضـاي مضـموني متفـاوتي را در     دهنده خط هاي تغيير در نقطه مقابل چارچوب
دهنـده   هـاي تغييـر   كننـد. در چـارچوب   مشـي خلـق مـي    كننده خط هاي حفظ چارچوب

شـود كـه بايـد دليـل آن      مشي اشاره مـي  در خط مشي، به وجود مسائل و مشكالتي خط
هـايي   حل و عـالج  تشخيص داده شود تا بر اساس معيارهاي خاص اخالقي براي آن راه

                                                      

1. Mixna 
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از  ،دهد كه چهار روزنامـه مطالعـه شـده    هاي خبري نشان مي بررسي داستانارائه گردد. 
قـرار   ،هـم در دو دسته جداگانه و در دو نقطـه تقريبـاً متفـاوت از     مضموني نظر فضاي

انـد كـه بـه     از مضاميني بهره بردهبيشتر هاي دنياي اقتصاد و همشهري  گيرند. روزنامه مي
از  بيشتر هاي ايران و كيهان روزنامه ،اند و در مقابل مشي اشاره داشته ضرورت تغيير خط
 اند. مشي بوده اند كه خواهان حفظ وضعيت خط مضاميني بهره برده

انـد. پـس از    هايي را بـر رسـانه حـاكم سـاخته     ارچوباين مضامين به دنبال خود چ
تغييـر  بـر فضـاي مضـموني     پـژوهش تمركـز   ،فضاي مضمونيدر دو شناسايي مضامين 

رنـگ   هـا بـر پـي    شناسـايي تـأثير تغييـرات چـارچوب     ،است چرا كـه هـدف   مشي خط
گيـري بـار    اسـت. بـه ايـن منظـور الزم اسـت بـراي انـدازه       بـوده  مشي  هاي خط روايت

ـ  هاي خبري در اين چهار روزنامـه، مضـامين    استانچارچوبي د ر رفتـه در فضـاي   كـا ه ب
  .مشي را با توجه به عناصر چهارگانه مضمون شناسايي كنيم مضموني تغيير خط

هـاي   ها بر اساس تكرارپـذيري مضـامين و داسـتان    تكرار چارچوب ميزانفراواني و 
اي كـه   دوره طـي  ،هر چارچوبيد ده ها نشان مي اين فراواني .اند گيري شده خبري اندازه

اسـت. فراوانـي    قـرار گرفتـه  اسـتفاده  مـورد  چند بار  ،بر محتواي پيام رسانه حاكم بوده
سازد. بـا اسـتفاده از ايـن     پذير مي ها را اندازهآنمقداري است كه دهنده  نشانها  چارچوب
رد. هـاي خبـري را تعيـين كـ     ها در داستان حضور چارچوبو  توان حجم غلبه مقدار مي

مربـوط  اطالعـات  ت. هاس دهنده دامنه و گستردگي چارچوب هاي مضامين نيز نشان بسته
در طـول دوره   نظـر هـاي مـورد   دهد رسـانه ها به روشني نشان مي چارچوببه فراواني 

 اند. كردهاي توليد را در قالب كدام چارچوب رسانه خود هاي خبري داستان ،مطالعه
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ها  با مضامين و چارچوب خصوصي خبري خلق شده در ها ـ تعداد داستان4جدول 

 ها در فضاي مضموني حفظ سياست

 مضامين ها چارچوب

فراواني 

هاي  داستان

خبري در هر 

 مضمون

فراواني 

هاي  داستان

خبري در هر 

 چارچوب

 خأل

 ابهامات هدفمندي

 نقدي بود.  هايي براي يارانه بايد به فكر جايگزين

صــنعت بايــد  آينــده هدفمنــدي در توليــد و

 روشن شود.

28 

9 

20 

57 

 ضرورت 

 نوآوري

 هدفمندي آثار تورمي دارد.

 ها بالتكليف هستند. صنايع، اصناف و بنگاه
15 

17 
32 

 28 28 كند. هدفمندي، بازارها را مختل مي تضاد

نداشتن 

 مقبوليت

درباره پيامدها و تأثيرات هدفمندي نگرانـي  

 وجود دارد.

 شود. ميضرورت تعويق اجرا احساس 

 تدابير اجرايي كافي انديشيده نشده است.

32 

13 

14 

59 

اجراي 

 وارونه

 تأثير اجراي بازارها نامطلوب است.

 اجرا اثر تورمي ايجاد كرده و بايد مراقبت شود.

 شود. در اجرا تخلف ديده مي

 در دخل و خرج دولت شفافيت وجود ندارد.

 اجرا پيامدهاي نامناسبي در پي داشته است.

 صنعت و توليد پس از اجرا مناسب نيست. وضع

16 

16 

38 

26 

34 

70 

200 

 اصالح

 دخل و خرج دولت در گام دوم بايد روشن شود.

ــالش   ــدي داراي چ ــام دوم هدفمن ــا و  گ ه

 پيامدهايي است كه بايد اصالح شود.

 اي ضروري است. تنفس يارانه

18 

34 

32 

84 

 ها رنگ شناسايي پي

ها به هسته  رنگ . با كشف پياستهاي روايي  ه داستاندهندرنگ عنصر اصلي تشكيل پي
شـويم. سـه عنصـر    آشـنا مـي   راويبريم و با منظور و مقصود اصلي يك روايت پي مي
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محتـوا و   ،هـا  رنـگ  سازند. با تغيير پيرنگ را مي حل اجزاي يك پي رخداد، مسئله و راه
دو  ،در ايـن پـژوهش  مشـي   هـاي خـط  كنند. منابع روايـت ها نيز تغيير ميمنظور روايت

هــا و طيــف جــامعي از ديــدگاه خبرگــزاري مهــر و فــارس هســتند. ايــن منــابع تقريبــاً
پيرامون رخدادهاي  ،هم در دولت و هم در مجلسرا مشي  هاي متوليان خطگيري موضع

   كنند.ها نقل ميمشي يعني هدفمندي يارانه موضوع خط
ت دولت، مسـئوالن  ئهي يم از اعضامشي اع از زبان متوليان اصلي خط بايدها روايت

هاي روايي و تحليل  بررسي داستانها و نمايندگان مجلس، بازگو شوند. هدفمندي يارانه
مشي حجم قابـل   ماه دوره مطالعاتي، متوليان خط 26دهد كه در طول ها نشان ميروايت

ـ      توجهي از روايت د ها را پيرامون موضـوع هدفمنـدي و رخـدادهاي مـرتبط بـا آن تولي
 9550ماه دوره مطالعـاتي، دو خبرگـزاري فـارس و مهـر، حـدود       26اند. در طول  كرده

هـاي  مورد آن از ويژگـي  306اند كه ها عرضه كردهمحتواي متني درباره هدفمندي يارانه
ها كه بـه اتفاقـات و رخـدادهاي مـرتبط بـا      يك متن روايي برخوردار است. اين روايت

پردازنـد، راوي مشخصـي دارنـد و راوي در آنهـا بـه       هـا مـي   مشي هدفمندي يارانهخط
 كند.  حل مناسب با آن اشاره مي مشي و راه اي در ارتباط با خط مسئله

سازد كه راوي هر روايت كيسـت و جايگـاه و نقـش    ها آشكار ميتحليل اين روايت
دهـد هدفمنـدي   مشي چيست. عالوه بر اين، تحليل روايت نشـان مـي   آن در فرايند خط

مشـي   شود متوليان خـط  رو شده است كه باعث مي به هاي بغرنجي روها با وضعيتهياران
مشـي در عمـل بـا     حل بپردازند. در مواقعي نيز خطدر مورد آن به اظهار نظر و ارائه راه

رو است كه متوليان به ناچار، خواهـان تغييـرات و اصـالحاتي در آن     به هايي رودشواري
مشـي مشـاهده كـرد. بـراي      ان در رخدادهاي پيرامون خطتوشوند. نقاط عطف را مي مي

مشـي، متوليـان همـواره نـوعي      گذر از اين نقاط عطف و رويارويي با رخـدادهاي خـط  
حلي  روست و چگونگي راه مشي با آن روبه اي كه خط آرايي پيرامون چيستي مسئلهصف

هاي متفـاوتي از   دهند. در اينجاست كه جريان مشي به آن نيازمند است، انجام مي كه خط
 گيرد.  ها شكل ميروايت

هـا در   رنگ هاي ششگانه و ميزان روايت توليد شده بر اساس اين پي رنگ فراواني پي
دهد كـه در يـك دوره    اند. اين اطالعات نشان مي هاي زماني مختلف شناسايي شده دوره

 اند. تهها مورد استفاده قرار گرف ها چند بار در روايت رنگ مشخص، هر يك از پي
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 هاي ششگانه رنگ هاي مرتبط با پي ـ فراواني روايت5جدول 

 ها فراواني روايت هاي زماني دوره ها رنگ پي

 97 1389خرداد تا آذر  مشي مقبوليت بخشي خط

 140 1389-90دي تا آذر  اجراي درست

 30 1390-91 مرداددي تا  اصالح

 13 1390-91 مرداددي تا  مشي جامع وضع خط

 13 1390-91 مرداددي تا  مشي نوآورانه وضع خط

 12 1390-91 مرداددي تا  مشي سازگار وضع خط

 گيري بحث و نتيجه

اي، باعـث  هـاي رسـانه   در قضاياي پژوهش فرض بر اين است كه تغييـر در چـارچوب  
شـود. از آنجـا كـه ايـن دو دسـته از      مشي مي هاي خطرنگ روايت ايجاد تغييراتي در پي

انـد، بـه بررسـي     گيـري و سـنجش شـده    ماهـه انـدازه   27مطالعه طولي  متغيرها، در يك
هـاي  هاي زماني رابطه اين متغيرها در يـك دوره زمـاني، نيازمنـديم. در ايـن دوره     سري

گيـرد. از ميـان    رنگ مورد سـنجش قـرار مـي    زماني تأثيرات شش چارچوب بر شش پي
) ابزار مناسبي براي OLS( 1هاي زماني، تكنيك حداقل مربعات معموليهاي سريروش

) Psها ( رنگ ) بر متغير وابسته يعني پيFsها ( تبيين تأثيرات متغير مستقل يعني چارچوب
ها، شـش سـري زمـاني     رنگ ها و پي ). بر اساس رابطه چارچوب1998، 2است (دلورگيو

  .وجود دارد
انـد،   نتايج حاصل از آزمون و ارزيابي روابط متغيرهايي كه در شش گزاره طرح شده

 قابل مشاهده است. OLSهاي  در جدول تحليل

                                                      

1. Ordiary Least Squers       2. Delurgio 
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 ها رنگ ها و پي در بررسي رابطه چارچوب OLSهاي  ـ تحليل6جدول 

Independent 

Variable 

(Frames) 

Dependent 

Variables 

(Plots) 
Coefficient R- Squared 

Durbin-

watson Stat 

 220160/3 185471/0 262140/0 1رنگ پي 1چارچوب 

 105402/3 537876/0 547595/0 2رنگ پي 2ب چارچو

 985866/1 341847/0 760085/0 3رنگ پي 3چارچوب 

 242754/1 604938/0 777778/0 4رنگ پي 4چارچوب 

 925085/1 009502/0 129630/0 5رنگ پي 5چارچوب 

 746101/2 226262/0 275449/0 6رنگ پي 6چارچوب 

دهـد، در بررسـي رابطـه چـارچوب اول و      مـي نشان  6همان طور كه مقادير جدول 
رنگ اول، ميزان ضريب اهميت تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته كه در ستون سـوم   پي

 بر  درصدي  26است كه حكايت از تأثيرگذاري  262140/0شود، مقدار  ديده مي
ستون چهـارم جـدول بـه ميـزان      در Rدارد. همچنين مربع  Fبه ازاي هر واحد افزايش 

دهـد و متناسـب بـا     را نشان مي در تبيين تغييرات   است كه قدرت  185471/0
مقدار ضريب اهميت است. جدول آماره دوربين ـ واتسـون كـه در سـتون پـنجم ديـده       

درون متغيرهاي اي و يا به عبارت ديگر، وابستگي مقادير در  شود، وابستگي بين دوره مي
اسـت   2دهد. مقدار نرمال اين آمـاره   ماه مورد بررسي نشان مي 7مستقل و وابسته را در 

به دست آمده حكايت از وابسـتگي بـين دوره هـاي ماهانـه و تأثيرپـذيري       2/3و مقدار 
 هاي قبل دارد.  ماه و  مقادير هر ماه از مقادير 

 بـر    يابيم كـه مقـدار ضـريب اهميـت تـأثير       مي ج جدول دربا نگاهي به نتاي
 547595/0افزايش قابل توجهي يافته است. ضريب اهميت تأثير در اين رابطه به مقـدار  

 درصـد افـزايش در     54بيش از  است. بر اين اساس، هر يك واحد افزايش در 
در خصـوص   كننـدگي    نيز از باال بـودن قـدرت تبيـين    Rهد كرد. مربع ايجاد خوا
اسـت،   3حكايت دارد. مقدار آمـاره دوربـين ـ واتسـون نيـز كـه بـيش از         تغييرات 

دهنده بهبـود   نشان و  دهد و رابطه  دوره مشاهده را نشان مي 12وابستگي مقادير 
رنگ سوم است. ميزان ضـريب اهميـت تـأثير بـه      قابل توجه رابطه چارچوب سوم و پي
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اسـت و آمـاره    بـر   كننـده   دهنـده تـأثير تعيـين    افزايش يافته كه نشان 760085/0
كـاهش يافتـه كـه نشـان از كـاهش سـطح وابسـتگي و         2واتسون به كمتـر از   ـدوربين 

 ره مشاهده شده دارد. دو 8استقالل بيشتر 
نسبت به سه دوره قبل در وضعيت بهتـري   بر  با توجه به مقادير جدول باال، تأثير 

 Rاست. در همين دوره، ميزان مربـع   777778/0قرار دارد. ضريب اهميت تأثير در اين دوره 
اسـت. آمـاره    در تبيين تغييـرات   بهبود قابل توجهي يافته كه نمايانگر افزايش قدرت 

 دوره مشاهده شده دارد. 8حكايت از استقالل  242754/1واتسون نيز به مقدار  ـدوربين 
كننـدگي   مقادير دوره پنجم، گواهي بر كاهش محسوس سطح تـأثير و قـدرت تبيـين   

كاهش يافتـه اسـت. در ايـن     129630/0 است. ضريب اهميت تأثير به سطح بر  
درصد افزايش در 13نزديك به  سطح از ضريب اهميت، ميزان يك واحد افزايش در 

كاهش يافته است كه  009502/0نيز به سطح پايين  Rايجاد كرده است. ميزان مربع  
ر وابسـته دارد. امـا آمـاره    حكايت از قدرت پايين متغير مستقل در تبيين تغييـرات متغيـ  

 دهد.  واتسون سطح استقالل هشت مشاهده را در وضعيت مطلوب نشان مي ـدوربين 
كمـي بهبـود    Rدر دوره ششم نسبت به دوره پنجم، ضريب اهميـت تـأثير و مربـع    

يافته است. ضريب اهميت نمايـانگر تـأثير متغيـر مسـتقل بـر متغيـر وابسـته بـه ميـزان          
حاصل  درصد افزايش در  22به ميزان  واحد افزايش در  . با يكاست 275449/0

دهد كـه بـه منزلـه     را نشان مي 746101/2شده است. آماره دوربين ـ واتسون نيز مقدار  
 افزايش وابستگي ميان هشت مشاهده مربوط به اين دوره زماني است.  

و سه دسـته   ،  ،  ير مستقل هاي انجام شده بين سه دسته متغ مقادير آزمون
هــاي  بــه جــاي گنجانــده شــدن در دوره ســوم، در دوره ،  ،  متغيــر وابســته 

هاي جداگانه بـه ايـن دليـل اسـت كـه ماهيـت        اند. احتساب دوره اي قرار گرفته جداگانه
 دوره با وجود قرار گرفتن در يك بازه زماني با يكديگر متفاوت است.  هاي هر  داده

يكي از نكات مهمي كه در سنجش رابطه متغير مستقل و وابسته بايد مـد نظـر قـرار    
برخوردارنـد. آمـاره قابـل     1گيرد اين است كه متغيرهاي وابسته تا چه انـدازه از مانـايي  

) اسـت. نتيجـه   2(ديگـي فـولر   ADF، آمـاره  ها رنگ گيري مانايي پي استفاده براي اندازه
                                                      

1. stationary        2. Augmented Dicky-Fuller Statistic Test 
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دهد كه عدد به دست آمده در منطقـه پـذيرش فـرض صـفر (نامانـايي       بررسي نشان مي
 شود.   داده) قرار نداشته و بنابراين داده مورد نظر، مانا تلقي مي

دهنده صحت و اعتبار قضاياي ششگانه مطرح شـده اسـت.    نتايج به دست آمده نشان
مشـي عمـومي را    توان چگونگي تأثيرگذاري رسانه بـر خـط   نتايج مي بنابراين، بر اساس

هايي از مسائل  ها از طريق ايجاد چارچوب مشاهده كرد. با توجه به نتايج پژوهش، رسانه
دهد،  گذارند. همچنين نتايج نشان مي مشي عمومي تأثير مي و موضوعات عمومي بر خط

مشـي و نـوع چـارچوب     رحلـه خـط  مشي با توجه بـه م  سطح تأثيرگذاري رسانه بر خط
هـا در يـك دوره    متفاوت است. به عبارت ديگر، رسانه با به كارگيري برخي چـارچوب 

ها، بـا   گذارد و در بعضي دوره مشي به جا مي هاي خط زماني، تأثيرات بيشتري بر روايت
 مشي كمتر است.  هاي خط ها تأثيرات آن بر روايت استفاده از ساير چارچوب
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