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 ها در تلويزيون پوشش اخبار قانون هدفمندي يارانه

  * ) شبكه خبر سيما13 شبكه يك و ساعت 14بررسي موردي اخبار ساعت (

  ����پور ، حسين نيك*دكتر اكبر نصراللهي

  چكيده

هـاي   سـازي   به زمينهبراي اجرا ، تعبير شده است»جراحي اقتصادي«ها كه از آن به   قانون هدفمندي يارانه  
سـازمان  طـي ايـن مـدت،        اسـت؛     داشـته  گسترده و ايجاد هماهنگي ميان مردم و مجريان قـانون نيـاز           

رساني را در خصوص اين قـانون و مـسائل مـرتبط بـا آن            صداوسيما، وظايف اصلي، آموزشي و اطالع     
مورد نظر  هداف  ها و ا    هاي اجرايي را از شاخص       ميزان انحراف احتمالي هر يك از بخش       عهده داشته تا   بر

 در   ، 89 ماهه دوم سال     6در  )  خبر 354( همه خبرهاي مرتبط با اين قانون        پژوهش حاضر، در  . اعالم كند 
 بررسـي   »تحليل محتوا «به روش   ) 14 ساعت(و شبكه اول سيما     ) 13ساعت  ( دو بخش خبري شبكه خبر    

هـا و     منـدي يارانـه    اصلي، چگونگي و ميزان انعكاس مطالب مربوط بـه قـانون هدف            پرسش. شده است 
هـاي خبـري      ميـان بخـش    بر اساس نتايج به دست آمـده،      . هاي مطرح در اين قانون بوده است        شاخص

ها، رويكـرد انتـشار       هاي مورد بررسي و نحوه انعكاس مطالب مربوط به قانون هدفمند كردن يارانه              شبكه
ـ          به شاخص  ن ماهيت و ميزان پرداخت     و مطالب همچنـين  . اري وجـود دارد   د  اهاي اين قـانون، رابطـه معن

رساني و فاقـد حتـي يـك مـورد نگـاه               اطالع ،ترغيبي رويكردبا   بيشتر رويدادمدار،    ،خبرهاي اين قانون  
  . انتقادي بوده است
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  مقدمه

. رونـد   هـا بـه شـمار مـي        ناپـذير زنـدگي انـسان      وسايل ارتباط جمعي، امروزه جزء جدايي     
 يهاي درست، جامع و روشن       بهينه، نياز به اطالعات و داده      هاي   تصميم اتخاذها براي    انسان

 تالش بـراي همـسو كـردن    .آورند ها به دست مي  را از رسانه   آنهادارند كه بخش زيادي از      
اي، اهميت خبـر و   رسانههاي هر كشور از طريق پوشش     افكار عمومي با اهداف و سياست     

قـانون هدفمنـد كـردن      . دهـد  نشان مـي  هاي خبري بويژه تلويزيوني را بيش از پيش           شبكه
 در كـشور بـه اجـرا        ، از پيـروزي انقـالب اسـالمي       پسترين قانوني است كه       مهم ،ها  يارانه

اي جمهوري اسالمي ايران      هاي رسانه    شناخت سياستگذاري  ،درآمده است و به همين دليل     
 از  ،تواند ابعاد اجتماعي و سياسي فراوانـي داشـته باشـد            بال اين قانون اقتصادي كه مي     در ق 

 به دنبال واقعي    به دليل اينكه  ها    قانون هدفمند كردن يارانه   .  برخوردار است  بسيارياهميت  
 را در اقتصاد به دنبال داشته و خواهـد          ها  برخي نوسان  است،ها در كشور بوده       كردن قيمت 

 ابعـاد   ،كـرد    مسئوالن را در اجراي اين قـانون مـردد مـي           در ابتدا، برخي از   ه  داشت اما آنچ  
صداوسـيما بـا توجـه بـه     ؛ هـا بـود    له و دامن زدن اين موضوع به برخي گرانـي         ئرواني مس 

ابعـاد روانـي    تواند در صورت عملكرد صحيح، نقش مهمي در كنترل             مي خودهاي    ويژگي
بر همـين  . داشته باشدآن  بهتر  هرچه   براي اجراي    هاي الزم   زمينه اين قانون و فراهم آوردن    

هاي تلويزيـوني، امكـان       درباره پوشش اخبار مربوط به اين قانون در شبكه         پژوهش ،اساس
 بـويژه  ،ثيرگذارأ در قبال قوانين مهم و ت      ،اي كشور   هاي رسانه   تر سياستگذاري   شناخت عميق 

شود كـه      زماني بيشتر مي   پژوهشن  اهميت اي . سازد  ها فراهم مي    قانون هدفمند كردن يارانه   
 در حال اجرا شـدن اسـت   ،ها به صورت مرحله به مرحله     بدانيم قانون هدفمند كردن يارانه    

، 89 آذرمـاه سـال   28يك سال از اجـراي مرحلـه اول آن كـه از             بيش از   و پس از گذشت     
 ترتيـب،   به اين . سازي براي اجراي مرحله دوم آن هستند         مسئوالن به دنبال زمينه    ،آغاز شد 

توانند نـواقص عملكـرد خـود را در مرحلـه اول      ها با استفاده از نتايج اين تحقيق مي        رسانه
حال با توجه به اهميت موضوع و بـا در       . ها برطرف كنند    اجراي قانون هدفمند كردن يارانه    

دهـي بـه افكـار عمـومي، گزينـشگري و        نظر داشتن نقش مهم اخبار تلويزيـون در جهـت         
اين پرسش است كه شبكه خبـر و  به  پاسخ در صدد داخلي، مقاله حاضر   هاي سياستگذاري

انـد و آيـا       ها را چگونه پوشش داده      شبكه يك، مطالب مربوط به قانون هدفمند كردن يارانه        
هـا در     تفاوتي در رويكرد و نحوه انعكاس رويدادهاي مربوط به قانون هدفمند كردن يارانه            
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بـه عنـوان اهـداف اجـراي قـانون          (هـايي     صشـاخ  . يا خيـر   اين دو شبكه وجود دارد    
هــا و ســخنان   بــا اســتفاده از مــتن قــانون هدفمنــد كــردن يارانــه)هــا  يارانــههدفمنــدي

ها تـا     شده تا در نهايت مشخص گردد، اين شاخص       استخراج  اين باره،   جمهور در     رئيس
  .اند رعايت شدهدر اخبار منتشر شده از سوي دو شبكه مورد بررسي  چه حد

  وهشپژاهداف 

قـانون هدفمنـد كـردن      مربـوط بـه      بررسي نحوه پوشـش اخبـار        مقاله،هدف اصلي اين    
.  شبكه يك سـيما اسـت      14 شبكه خبر و ساعت      13ها در دو بخش خبري ساعت         يارانه

 ميـزان پـرداختن بـه    تـا  اسـت  مورد نظـر، تـالش شـده    عالوه بر هدف     پژوهشدر اين   
و همچنين رويكرد هر يـك  ) ههاي استخراج شد شاخص(هاي موجود در قانون       شاخص
هاي مورد بررسي در خصوص انتشار مطالب مربوط بـه قـانون هدفمنـد كـردن           از شبكه 

  . ها مورد بررسي قرار گيرد يارانه

  پژوهشهاي  پرسش

  : هاي زير است  در پي يافتن پاسخي براي پرسش، پيش روپژوهش
هـاي يـك و        در شـبكه   ها  ميزان پوشش مطالب مربوط به قانون هدفمند كردن يارانه        . 1
  بوده است؟تا چه حد خبر 
 تـا چـه حـد   ها  هاي قانون هدفمند كردن يارانه      ميزان پرداختن به هر يك از شاخص      . 2

  بوده است؟
  ها چگونه بوده است؟ رويكرد مطالب منتشر شده در خصوص قانون هدفمند كردن يارانه. 3

  پژوهش هاي يهفرض

هـاي قـانون    ي و ميزان پرداختن به شـاخص   هاي خبري مورد بررس      بخش ميان. 1 فرضيه
  .داري وجود دارد اها رابطه معن هدفمند كردن يارانه

هاي خبري مورد بررسي و نحوه انعكـاس مطالـب مربـوط بـه                ميان بخش . 2 فرضيه
  .داري وجود دارد اها رابطه معن قانون هدفمند كردن يارانه
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داختن به مطالب مربـوط     هاي خبري مورد بررسي و رويكرد پر        ميان بخش . 3 فرضيه
  .داري وجود دارد اها رابطه معن به قانون هدفمند كردن يارانه

هاي خبري مورد بررسي و ماهيت اخبـار منتـشر شـده، رابطـه                ميان بخش . 4 فرضيه
  .داري وجود دارد امعن

  پژوهشمباني نظري 

ـ        به منظور بررسي نحوه پرداختن به اخبار و گزارش         پژوهش،در اين    ه قـانون   هـاي مربـوط ب
 شـبكه يـك     14 شبكه خبر و سـاعت       13هاي خبري ساعت      ها در بخش    هدفمند كردن يارانه  

  . سازي استفاده شده است ارچوبه چ وسازي برجستهباني،  دروازههايي مانند  سيما از نظريه

  باني نظريه دروازه

هـاي    پيـام  فرايند تهيه، گزينش و ارائـه نبانان به اين دليل مهم است كه آنا      مطالعه دروازه 
 ،بـه عبـارتي   . كنند كه ما چـه بـدانيم و چـه نـدانيم             خبري را بر عهده دارند و تعيين مي       

بانان، دروازه را براي ورود اطالعاتي كه از نظر آنـان داراي ارزش خبـري اسـت،                 دروازه
 و  1سـوليوان اُ(بندنـد     ميرا  ديگر  دروازه  كنند و براي جلوگيري از ورود اطالعات          باز مي 

  ). 34، ص1385زاده،   ترجمه رئيسهمكاران،
گزينـشگري، فراينـدي    : كنـد  گونه تعريـف مـي     گزينشگري را اين  ) 1991 (2شوميكر

 ميلياردها پيام موجود در سراسر جهان، خالصه و به صدها پيـام تغييـر             ،است كه طي آن   
بـه  . رسـند   شوند و به اشخاص مفروض در يك زمان مفروض مي           شكل يافته، تبديل مي   

اي از كنترل پيـام، شـامل تمـام     فرايند گسترده :  از  است گزينشگري عبارت  ر،عبارت ديگ 
دهـي،    هاي رمزگذاري پيام، نه فقط انتخاب بلكه جلوگيري از نـشر، انتقـال، شـكل                جنبه

بـه عبـارتي،    . ارائه، تكـرار و زمانبنـدي در طـول مـسير انتقـال از فرسـتنده بـه گيرنـده                   
نقـل از    (شـود  را شـامل مـي     و كنترل پيام     رياهاي انتخاب، نگهد     تمام جنبه  ،گزينشگري
  ). 45 ، ص1372،  علويبروجردي

اي دقيـق و بـا جزئيـات، درك و             هر حادثه را به گونه     دارند سعي   اغلبگزارشگران  

                                                      
1. O' Sullivan        2. Shoemaker 
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اي را حـس،    همـه افـراد بـشر، نكتـه      آنان نيز ماننـد   . منتقل كنند، اما اين امر امكان ندارد      
ـ           درك مي آنچه آنان   . كنند  دريافت و تفسير مي    ه كنند، تعامل مجموعـه عناصـر منحـصر ب

ها و ساير عناصـر دخيـل         فردي است كه اجزاي آن را نيازها، اعتقادات، موقعيت، ارزش         
دهد و بـر تفـسير     تشكيل مي، الگوهاي مورد استفاده در حفظ مطالبماننددر ادراكشان،  

توانـد از    گزارشگر، مـي بنابراين هر حادثه، بسته به شخص. گذارد  ثير مي أ از حوادث، ت   نآنا
  ). 85 ، ص1383، ترجمه مرادي، 2 و دنيس1دفلور( بخصوص تعريف و نقل شود اي زاويه

ها، به طور كلي و خبر، به         بانان پيام   شناسي، كه از دروازه    راد در كتاب ارتباط    محسنيان
، هرچه تعـداد فيلترهـا بيـشتر باشـد    «: كند، معتقد است طور خاص به عنوان فيلتر ياد مي   

 هرچـه فيلترهـا از      ،ميزان انعكاس واقعيت در اطالعات كمتر خواهد شد، عالوه بر ايـن           
سيستم ادراكي به جاي سيستم احساسي استفاده كنند، ميزان شفافيت اين انعكاس بيـشتر    

  ).367ـ368 صص، 1378 (»خواهد شد
 گونـه   د، اين گذارن  هايي را كه بر فرايندهاي گزينش خبر اثر مي          ترين پديده   زاده مهم   قاضي

سليقه فردي،   هاي فشار، گرايش و     سانسور، خودسانسوري، گروه  : بندي كرده است    جمع
گرايش گروهي، محدوديت امكانات، محـدوديت زمـاني و محـدوديت كـاركرد حجـم               

  ). 73 ، ص1379(
فقـط عوامـل رسـانه    نخـست اينكـه،   : دو نكته مهم مطرح استباني   در بحث دروازه  

كننـد و از ميـان انبـوه      بـاني مـي      عالوه بر آنها مخاطبان هـم دروازه       كنند؛ باني نمي   ازهودر
كنند و دوم اينكه با علم به اينكه مخاطبان هـم    برخي را انتخاب مي    ،خبرهاي منتشر شده  

باني رسانه    بين دروازه كه   براي اثرگذاري بيشتر رسانه بايد تالش شود         ،بان هستند   دروازه
  .  باشدترو مخاطبان فاصله كم

  سازي يه برجستهنظر

اي را    به كار بردند، تا پديده    ) 1972 (5 و شاو  4 را نخست مك كامبز    3سازي  برجستهنظريه  
ها در جريان مبارزات انتخاباتي شناخته شده و مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه بـود،           كه سال 

                                                      
1. Deflor        2. Dennis       3. agenda – setting theory 

4. McCombs     5. Shaw 
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يكي از اثرهاي ارتباط جمعـي،   ). 1388، ترجمه اجاللي،    1يلئمك كو نقل از   (شرح دهند   
سـازي   اين اثر، كـاركرد برجـسته  . ن توجه ما به مشكالت يا مسائلي معين است  سوق داد 

هاي جمعي به يـك موضـوع         به اين معني كه توجه رسانه     . شود  رسانه جمعي خوانده مي   
، ترجمـه   3 و تانكـارد   2سـورين (شود اهميت آن از نظر عمـوم افـزايش يابـد              موجب مي 

  .)336 ـ 337ص ص، 1384دهقان، 
هاي ما بـه سـمت دنيـاي وسـيعي            ها، پنجره    كه اخبار رسانه    است اين 4 ليپمن فرضيه

 كننـد    را از جهان تعيين مي     انسانهستند كه ماوراي تجربه مستقيم ما، مسيرهاي شناخت         
  .)3، ص 2004مك كامبز، (

گويد؟ براي چه كسي؟ از        پنج بخشي خود، چه كسي؟ چه مي       پرسش نيز در    5السول
هـاي جمعـي را شـامل نظـارت و            كرد اصـلي رسـانه    چه طريقي؟ و با چه اثري؟ دو كار       

باني و كـاركرد همـاهنگي،        داند كه از نگاه او كاركرد نظارت، همان دروازه          هماهنگي مي 
  ).11، ص 1992، 7 و راجرز6ديرينگ( سازي است همان برجسته

 موضوعي بـه عنـوان مـسئله اصـلي در           ،اساس آن  اي است كه بر     سازي نظريه   برجسته«
بزرگنمـايي  و  طبيعي جلـوه دادن  ،درواقع، سازي  برجسته. شود  ب عرضه مي  رسانه بر مخاط  

گوينـد چگونـه      ها به مردم نمـي      طبق اين نظريه رسانه   . هاست  يك يا چند رويداد در رسانه     
  ).8 ص، 1382 ،شكرخواه (» چه فكر كننددربارهگويند  فكر كنند، بلكه مي

 اين موضـوع داللـت دارنـد         بر به نحوي قوي  شواهد موجود   «:  است معتقد يلئمك كو 
 طور كـه  همان ،كنند، اما در هيچ سطحي شود، فكر مي كه مردم درباره آنچه به آنها گفته مي     

سازي   درواقع، برجسته  ).388 ، ص 1388ترجمه اجاللي،    (»كنند  به آنها گفته شده فكر نمي     
 نـزد عمـوم     گذاري در   هاي اوليه براي اولويت     ها در موضوع    نقش مركزي را به اخبار رسانه     

ها، نقش كليدي      رسانه از طريق دهد و يا به تعبير ليپمن، اطالعات توليد شده            اختصاص مي 
  .)2004مك كامبز، (كنند  را در ساختن تصاوير ما از واقعيت بازي مي

  :كنند مي مرحله تقسيم 6سازي را به  يند برجستهافرسورين و تانكارد 

                                                      
3. Thankard 2. Severin 1. McQuail 

6. Dearing 5. Laswel 4. Lippmann 

  7. Rogers 
 1  
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جلـوه   آنها را بـارز   وكنند را پر اهميت ميها  مطبوعات بعضي رويدادها يا فعاليت  . 1
     .دهند مي

موضوعات متفاوت براي جلب توجه، به نوع و ميزان پوشش خبري متفاوتي نياز             . 2
  .دارند
اي از معـاني بـه        دار باشند يا حـوزه      هاي مورد توجه بايد قالب      رويدادها و فعاليت  . 3
  .فهم شوند بل به طوري كه قاداده شود؛ آنها 
  .تواند بر درك اهميت موضوع اثر بگذارد ها مي ن مورد استفاده رسانهزبا. 4
انـد، بـه نمادهـاي        يا رويدادهايي را كه مورد توجه قرار گرفته       ها   ها، فعاليت   رسانه. 5
.  منظر سياسي به خوبي قابل تـشخيص اسـت         ازكنند كه موقعيت آنها       وصل مي اي    ثانويه

  .نيازمند پايه و مبنايي هستندگيري درباره يك موضوع،  افراد براي جهت
ينـد  اكننـد، فر     موضوعي صحبت مـي    دربارههنگامي كه اشخاص معروف و معتبر       . 6

  ).348 ـ 349 صص، 1384ترجمه دهقان، (كند  سازي شتاب پيدا مي برجسته
در ايـن عمـل   سازي در مطبوعات و راديو و تلويزيون متفاوت اسـت؛            نحوه برجسته 

محل قرار گرفتن تيتر، صفحه انتشار مطالب، اندازه مطالـب،          مطبوعات از طريق اندازه و      
و ماننـد آن صـورت   گيري از عكس، گرافيـك   ها، رنگ و ميزان بهره     تعدد و كثرت قالب   

، )هـدالين ( از طريـق عنـاوين و خالصـه خبـر، چيـنش             ،در اخبار تلويزيون  گيرد اما     مي
گيـري از   گـونگي بهـره  هـا، انـدازه خبرهـا، ميـزان و چ           چينش خبر، تعدد و كثرت قالب     

دعـوت   ، ارتباط زنـده  (هاي هنري، نحوه انتشار       لفهؤتصاوير، گرافيك، آمبيانس و ساير م     
  .، لحن گوينده و غيره...) مهمان و

  سازي  ارچوبهنظريه چ

ارچوب در محتواي پيام، وجود تركيب و شكلي خـاص در بيـان مفـاهيم               همقصود از چ  
شوند و    هستند كه در حافظه ثبت و ضبط مي       ي شناختي   يها، ساختارها   ارچوبهچ. است

اي از   آنهـا مجموعـه   . كنـد   فرد به كمك آنها، تجارب جديد خود را تفـسير و تعبيـر مـي              
ادراكات هستند كه مردم براي تفسير و توضيح يك موقعيـت، سـازماندهي اطالعـات و                

طـور كـه در نظريـه     همـان . برنـد  اهميت بودن مـسائل بـه كـار مـي          تشخيص مهم يا بي   
كيد بر برخي موضوعات، افكار عمـومي را        أها با ت     رسانه ،سازي توضيح داده شد     رجستهب
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مبز معتقد است هر يك از موضـوعاتي كـه در اولويـت            امك ك . دهند  ثير قرار مي  أتحت ت 
وقتي . دهد  هاي بسياري دارند كه تصوير هر موضوع را نمايش مي            ويژگيگيرند،    قرار مي 

 صفات هر يك از آنهـا نيـز تغييـر    ،يابند تگي تغيير مي  موضوعات از نظر اهميت و برجس     
  .)22، ص 2007، 1شيفر(كند  مي

ها توانايي دارند تا بافتي را كه يك موضوع در             رسانه معتقد است، ) 1380(زاده    مهدي
هاي ديگـر آن      هايي از آن و ناديده گرفتن جنبه        كيد بر جنبه  أ ت با ،شود  داخل آن مطرح مي   

شـود كـه رسـانه        سازي زماني محقق مـي      ارچوبهين اساس، چ  بر ا . دنموضوع شكل ده  
گيرد   براي جلب توجه مخاطب، بخشي از موضوع را مطرح و بخشي ديگر را ناديده مي              

  . متفاوت از سوي مخاطبان شودهاي واكنشتواند باعث   اين امر ميو
گونه بـازگو    ارچوب، اين ه چ نظريه نقش خبري رسانه را بر اساس         همچنين زاده  مهدي

ها آيينه انعكاس رويدادها و واقعيت دنياي اجتماعي و سياسي نيـستند بلكـه                رسانه: كند  مي
 و بـه برداشـت افـراد از دنيـاي           آفريننـد   را مـي  هاي اجتماعي و سياسـي        برعكس، واقعيت 

ها، آنهـا را بـر اسـاس           در تهيه خبر، عالوه بر انتخاب داده       نآنا. بخشند  اطرافشان هستي مي  
 ايـن  به اين ترتيـب، . سازند دار مي ادهند و معن هاي جاافتاده به هم ربط مي      ها و قالب    فرمول

گزينـد و     مـي  ها را بـر     كند، بلكه اين قالب است كه داده        رويداد نيست كه قالب را تعيين مي      
فرايند گردآوري، گزينش و انتشار اخبار، فراينـدي عينـي و           . بخشد  روابط آنها را شكل مي    

  . ها و هنجارهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي است خته به ارزشطرفانه نيست بلكه آمي بي
توجه خود را بر برخـي رويـدادها   نخست،  ،ها ، رسانهسازي ارچوبه چنظريهبر پايه   

ارچوب يـك  هـ  سـپس آنهـا را در چ     و )سـازي   برجـسته (كننـد     و موضوعات متمركز مي   
گويند كـه   خاطبان ميها به م     رسانه ،ديگرعبارت  به  . دهند  محدوده معنايي خاص قرار مي    

ارچوبي كـه از    هـ اي چگونه فكر كردن را نيز در چ         سپس تا اندازه   درباره چه فكر كنند و    
سـازي    ارچوبهـ  چ ،بنـابراين . كننـد    به آنان تحميل مـي     ،پيش ساخته و پرداخته شده است     

بان دربـاره پخـش    به طوري كه نخست، دروازه  . باني است   واقع دو مرحله پس از دروازه      در
 برجـسته  ،ييـد شـد   أگيرد و اگر خبري براي پخش، ت        ا نشدن يك رويداد تصميم مي     شدن ي 

  .سازي است ارچوبهله، همان چئشود كه اين مس  ميبررسي موضوعشدن يا نشدن 

                                                      
1. Sheaffer 
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سازي و   برجسته باني، هاي دروازه   نظريه ،ي اين مقاله  ا مبن ،است گونه كه روشن     همان
هـا مـشخص شـده اسـت         يـن نظريـه   گيـري از ا     با بهـره   كه بوده است  سازي  ارچوبهچ

هاي خبري شبكه هاي مورد بررسي از ميان انبوه خبرهـاي مربـوط بـه هدفمنـدي       بخش
هـايي را     ند؟ چه شـاخص   ا  ه را داد  »منطقه دروازه « اجازه عبور از     يها به چه خبرهاي    يارانه

   آنها چه بوده است؟»گفتمان غالب«ند و ا هسازي كرد برجسته

  روش پژوهش 

، تحليل محتوا و واحد تحليل، كليه مطالبي است كـه در  تحقيقفته در اين    روش به كار ر   
. انـد  ها از دو بخش خبري مورد بررسي منتشر شـده       قانون هدفمند كردن يارانه   خصوص  

 را هـا   تمام مطالب مربوط به قـانون هدفمنـد كـردن يارانـه    ،جامعه آماري در اين بررسي 
 اسفندماه همان سـال از دو بخـش        پايان تا   1389 سال    ماه كه از ابتداي مهر    شود  شامل مي 

 انتخاب اين   دليل.  شبكه خبر منتشر شده است     13  ساعت  شبكه يك و   14  ساعت خبري
اسـت  بـوده   1389 آذر سـال  28ها از   بازه زماني، آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه       

 ايـن دو     عملكـرد  ،كه با بررسي اخبار اين دو بخش خبري در فاصله زماني تعيين شـده             
هـا   بخش خبري در حدود سه ماه قبل و سه ماه بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه       

و بنـابراين حجـم      در اين پـژوهش از روش تمـام شـماري اسـتفاده           . شده است بررسي  
دليل انتخاب شـبكه خبـر، بـرد         . خبر بوده است   354نمونه، معادل جامعه آماري و برابر       

اي آن بر خبر است، شبكه يك نيز يكي از منـابع مهـم خبـري                 المللي و تمركز حرفه     بين
 از سـوي پژوهـشگران   تحقيق،اعتبار سنجه به كار رفته در اين . شود داخلي محسوب مي 

 بر اساس فرمول اسكات محاسبه شـد  ، و ضريب پايايي تحقيقرسيدييد أتبه  عرصه خبر   
  . ييد قرار گرفتأدرصد بود و مورد ت86كه ميزان آن معادل 

  عريف عملياتي متغيرهات

 شبكه يك سيما و     14هاي خبري، بخش خبري ساعت         منظور از بخش   .هاي خبري   بخش
  .المللي خبر جمهوري اسالمي ايران است  شبكه بين13بخش خبري ساعت 

تواند    منظور از نحوه انعكاس مطلب، قالب ارائه آن است كه مي           .نحوه انعكاس مطلب  
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 VCري، تحليل و تفـسير، مـصاحبه، ارتبـاط زنـده و        به يكي از اشكال خبر، گزارش خب      
 كارشـناس، مـسئول و يـا هـر فـرد        از سـوي  منظور از مصاحبه، مطالبي است كـه        . باشد

شود و منظـور از ارتبـاط زنـده، مطـالبي اسـت كـه                ديگري به صورت مستقل پخش مي     
ـ             ان كارشناس، مسئول و يا هر فرد ديگري در گفتگوي زنده و مستقيم با بخش خبري، بي

، مطالب و بسته خبري تهيـه شـده در تحريريـه            VCهمچنين منظور از    . كند  ميو منتشر   
وير، گزارش، مصاحبه و نريشن تهيه و پـس         ااي از تص    خبر است كه به صورت مجموعه     

  .شود از بيان جمالتي از سوي گوينده بخش خبري، پخش مي
هاي خبري مـورد    مقصود از اين مفهوم، نحوه نزديك شدن هر يك از بخش           .رويكرد

هاست كه در قالب      بررسي به مطالب منتشر شده در خصوص قانون هدفمند كردن يارانه          
  . اند رساني، كدگذاري شده  رويكرد انتقادي، ترغيبي و اطالعسه

شود كه بـا نگـاه نقادانـه بـه قـانون هدفمنـدي            مربوط به مطالبي مي    .رويكرد انتقادي 
  . پردازند ها مي يارانه

 مثبت نـشان    به منظور ييدي و   أشود كه با نگاه ت       مربوط به مطالبي مي    .بيرويكرد ترغي 
  . پردازند ها به اين مبحث مي دادن قانون هدفمندي يارانه

ييـد يـا انتقـاد،      أشود كه فارغ از هر گونه ت         مربوط به مطالبي مي    .رساني  رويكرد اطالع 
  .پردازند رساني در خصوص اين قانون و مسائل جانبي آن مي تنها به اطالع

  :شود  ماهيت اخبار به دو دسته تقسيم مي.ماهيت خبر
 ماننـد  خبرهاي مربوط به رويدادهاي مشخص و معـين يـا موضـوعاتي              .رويدادمدار

  . ها كه نقطه مقابل خبرهاي فرايندمدار هستند نشست
له مجـرد و منفـك، فراتـر        ئاي كه از يك گزارش يـا مـس           خبرهاي پيچيده  .فرايندمدار

هـاي مربـوط بـه     مند و جامع را منتقل سازند؛ نظير گرايش    قاعده ، دركي منظم  روند تا   مي
  ).76 ، ص1379شكرخواه، (پيامدهاي عملكرد دولت 

نحـوه انعكـاس    بـه    دستيابي،  پژوهشيكي از اهداف اين      .هاي انعكاس يافته    شاخص
هـاي خبـري مـورد بررسـي          ها در هر يك از بخـش        هاي قانون هدفمندي يارانه     شاخص

 شـاخص از    هـشت جمهـور،      از ميان متن قانون و سخنان رئـيس        ، به همين منظور   .است
 آنهـا  استخراج و اخبار مختلف بر حسب داشتن هر يك از        ،هاي قانون   بارزترين شاخص 

اگر در خبري، بيش از يك شاخص انعكاس يافتـه بـود، آن خبـر بـر        . اند  كدگذاري شده 
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. داده بود كدگذاري شـده اسـت      حسب شاخصي كه بيشترين زمان را به خود اختصاص          
   :پژوهش به شرح زيرندهاي مورد بررسي در اين  شاخص
 . اجراي عدالت و كمك به طبقـات پـايين جامعـه   به منظورها    توزيع صحيح يارانه  ـ  

 هدف از اجـراي قـانون هدفمنـدي         ،اين شاخص مربوط به مطالبي است كه در آنها        
  . ايين جامعه عنوان شده استدرآمد و طبقات پ ها، كمك به اقشار كم يارانه

 اين شاخص .ها و اصالح الگوي مصرف      جويي و جلوگيري از اتالف سرمايه        صرفه ـ
 بـا اجـراي قـانون هدفمنـد كـردن           اسـت كيد شـده    أمربوط به مطالبي است كه در آنها ت       

خواهند پيش  هاي مصرف خود      جويي به سمت اصالح روش      ها، مردم ضمن صرفه     يارانه
 دمـاي وسـايل     افزودن بـر  با افزايش قيمت گاز خانگي، مردم به جاي          ، مثال رايرفت، ب 

  .كاري منازل خواهند رفت هاي مناسب و همچنين عايق گرمايي، به سمت پوشش
 در مطالبي كـه حـاوي ايـن شـاخص           .افزايش ثروت ملي و رونق اقتصادي كشور      ـ  
ي از اتـالف    هـا بـا جلـوگير       كيد شده است اجراي قانون هدفمند كردن يارانـه        أ ت ،هستند
  . شود هاي كشور، باعث افزايش ثروت ملي مي سرمايه

پردازد كه با اجـراي قـانون هدفمنـد           له مي ئ اين شاخص به اين مس     . افزايش كيفيت  ـ
تر با الگوي مصرف خواهند       تر و متناسب    ها، مردم به سمت كاالهاي باكيفيت       كردن يارانه 

سـمت افـزايش كيفيـت محـصوالت         توليدكنندگان نيز بايد بـه       ،رفت و بر همين اساس    
  . توليدي خود بروند

 در مطالب حاوي اين شاخص عنـوان شـده اسـت كـه بـا               .يتوليدهاي    بخش حمايت از    ـ
تواند با اختصاص بخـشي از درآمـدهاي حاصـل        ها دولت مي    اجراي قانون هدفمند كردن يارانه    

  . وليد به عمل آوردهاي توليدي، حمايت بهتر و بيشتري از ت از اجراي اين قانون به بخش
له توجـه دارد كـه بـا    ئ اين شاخص به اين مس  .وري  اصالح مديريت و افزايش بهره    ـ  

هـاي انـرژي و برخـي     تر شدن قيمت حامـل  ها و گران    اجراي قانون هدفمند كردن يارانه    
كنند با اصالح مديريت امـور خـود،    هاي توليدي تالش مي اقالم، مردم و صاحبان كارگاه  

كننـد ايجـاد      ها و آنچه ماهانه به عنوان يارانه دريافـت مـي            ان افزايش قيمت  توازني را مي  
است كه با اجراي قـانون هدفمنـد كـردن          نكته  توجه اين شاخص همچنين به اين       . كنند

بيشتر منافعي  دست آوردن   ه  ها، مردم و توليدكنندگان حداكثر تالش خود را براي ب           يارانه
  .  وري است  و اين به منزله افزايش بهرهبردد  خواهن به كاركنند از آنچه مصرف مي
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پردازد كه با اجراي قانون هدفمنـد          اين شاخص به اين موضوع مي      .ها  كاهش هزينه ـ  
هـاي نـوين و پيـشرفته         ها، توليدكنندگان تشويق به روي آوردن بـه فنـاوري           كردن يارانه 
  .دكراهد  خوكمكهاي آنها در توليد   و همين موضوع به كاهش هزينهخواهند شد

 ايـن شـاخص بـه ايـن         .آنـان بهبود وضعيت زندگي مردم و افزايش قدرت خريد         ـ  
ها به بهبـود وضـعيت اقتـصادي          پردازد كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه        موضوع مي 

شود و اقشار مختلف جامعه بـا مبـالغي كـه بـه صـورت يارانـه دريافـت                   مردم منجر مي  
  .ديابن  قدرت خريد بيشتري مي،كنند مي

  هاي پژوهش يافته

 مطلب منتشر شده در دوره مورد بررسي، بيـشترين  354، از مجموع  1 با توجه به جدول   
 ،)درصـد 48(  مورد 170، متعلق به شبكه خبر و       )درصد52(  مورد 184فراواني مطالب با    

  .استبوده متعلق به شبكه يك سيما 

ها در  ارانهاخبار قانون هدفمندي يپوشش  فراواني و درصد ـ ميزان1 جدول

 هاي مورد بررسي شبكه

 درصد  فراواني شبكه

 48 170  شبكه يك

 52 184 شبكه خبر

 100 354  جمع

، شاخص انعكـاس يافتـه غالـب در اخبـار      2جدول  نتايج به دست آمده از      بر اساس   
هـا و   جـويي و جلـوگيري از اتـالف سـرمايه     هاي يك و خبر، صرفه  شبكه ازپخش شده   

  فراوانـي  درصـد درصد، بيشترين    15 معادل   مورد فراواني  53ت كه با    اصالح الگوي مصرف اس   
 اجـراي عـدالت بـا    بـه منظـور  هـا    توزيع صحيح يارانـه  .را به خود اختصاص داده است     

هـاي    درصـد در رتبـه    6/5وري بـا      درصد و همچنين اصالح مديريت و افزايش بهره       2/6
، بهبـود   يتوليـد اي  هـ   بخـش هاي حمايـت از       از سوي ديگر، شاخص   . بعدي قرار دارند  
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هـا كمتـرين    و نيـز كـاهش هزينـه   آنـان   وضعيت زندگي مردم و افزايش قـدرت خريـد          
  . اند  بودههاي مورد بررسي هاي انعكاس يافته غالب در اخبار پخش شده در شبكه شاخص

 در ها هاي قانون هدفمندي يارانه  انعكاس شاخص فراواني و درصدـ ميزان2 جدول

 هاي يك و خبر شبكه

 درصد  فراواني ها كاس شاخصانع

 و كمك به     اجراي عدالت  به منظور ها    توزيع صحيح يارانه  

  طبقات پايين جامعه
22 2/6 

 و اصـالح    هـا   جويي و جلوگيري از اتـالف سـرمايه         صرفه

 الگوي مصرف
53 15 

 1/3  11  افزايش ثروت ملي و رونق اقتصادي كشور

 1/3  11  افزايش كيفيت

 3/2  8  يتوليدهاي  بخشحمايت از 

 6/5  20  وري اصالح مديريت و افزايش بهره

 7/1  6  ها كاهش هزينه

 2  7   آنانو افزايش قدرت خريد بهبود وضعيت زندگي مردم

 61  216  ساير

 100 354  جمع

درصد از اخبار پخش شده در زمان       9/68 مطلب معادل    244،  پژوهشبر اساس نتايج    
ترغيبـي  رويكرد   ،درصد6/26طلب معادل    م 94،رساني داشته   مورد بررسي رويكرد اطالع   

  . رساني بوده است  تلفيقي از دو رويكرد ترغيبي و اطالع،رصدد5/4 مطلب معادل 16و 
 نگـاه  ،دو بخـش خبـري مـورد بررسـي    در  ،شـود   مالحظه ميبا توجه به مطالب باال  

ن فقدان رويكرد انتقادي نسبت به قانون هدفمند كـرد        . شود  ديده نمي انتقادي به موضوع    
ها از اين منظر قابل توجيه است كـه رويكـرد كلـي مقـام معظـم رهبـري و قـواي               يارانه

بـر  ها، رويكردي مثبت است و        مختلف نسبت به اصل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه        
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جمهوري اسالمي ايـران  در اي  ابزار رسانهترين  به عنوان اصلي رسانه ملي كه  اين اساس، 
بانـان   نداشـته و دروازه را  وارد كردن به ايـن قـانون      للخ تصميمي بر    شود،  محسوب مي 

هاي خبر، راه را بر كليه اخبار منفي در خـصوص قـانون هدفمنـد كـردن                   حاضر در اتاق  
  .اند ها بسته يارانه

  پژوهشهاي  نتايج بررسي فرضيه

هـاي خبـري مـورد بررسـي و ميـزان        بر اين است كه ميان بخـش    پژوهش حاضر فرض  
ـ       اي قانون هدفمند كردن يارانه    ه  پرداختن به شاخص   داري وجـود دارد و       اهـا، رابطـه معن

بر اساس نتايج، شبكه يـك در مطالـب منتـشر           . كند  آماري، اين فرضيه را اثبات مي       روش
  .  ها پرداخته است هاي قانون هدفمند كردن يارانه شده بيشتر به شاخص

ر قانون هدفمندي  انعكاس يافته اخباهاي فراواني و درصد شاخصميزان  ـ3 جدول

   ها به تفكيك شبكه يارانه

  شبكه خبر  شبكه يك  انعكاس يافتههاي شاخص

اجـراي  بـه منظـور     ها    توزيع صحيح يارانه   5 17 تعداد

 7/2 10 درصد  و كمك به طبقات پايين جامعه عدالت
جـــويي و جلـــوگيري از اتـــالف  صـــرفه 20  33 تعداد

 9/10 4/19 درصد  و اصالح الگوي مصرفها سرمايه
 4 7 تعداد

افزايش ثروت ملي و رونق اقتصادي كشور
 2/2 1/4 درصد
 5 6 تعداد

 افزايش كيفيت
  7/2  5/3  درصد

 2 6 تعداد
 توليدهاي  بخشحمايت از 

  1/1  5/3  درصد
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   3ادامه جدول 

  شبكه خبر  شبكه يك  انعكاس يافتههاي شاخص

 5 15 تعداد
 وري اصالح مديريت و افزايش بهره

 7/2 8/8 درصد
 2 4 تعداد

 ها كاهش هزينه
 1/1 4/2 درصد
بهبود وضـعيت زنـدگي مـردم و افـزايش           3 4 تعداد

 6/1 4/2 درصد  آنانقدرت خريد
 138 78 تعداد

 ساير
 75 9/45 درصد
 184 170 تعداد

 جمع
 100 100 درصد

00008620342 /sigdf/ ===χ  
ي خبري مورد بررسي و نحوه انعكـاس       ها  بر اين است كه ميان بخش      پژوهشفرض  

ـ       مطالب مربوط به قانون هدفمند كردن يارانـه        داري وجـود دارد و روش        اهـا، رابطـه معن
مربـوط بـه     نحـوه انعكـاس اخبـار        ،بر همين اساس   .كند   اين فرضيه را اثبات مي     ،آماري

  .در هر دو شبكه بيشتر از نوع اخبار و گزارش بوده استها  قانون هدفمندي يارانه

ها به   فراواني و درصد نحوه انعكاس اخبار قانون هدفمندي يارانهميزان ـ4 جدول

  ها شبكهتفكيك 

  شبكه خبر  شبكه يك نحوه انعكاس

 112 72 تعداد
 خبر

 8/60 4/42 درصد
 35 70 تعداد

 گزارش
  1/19  3/41  درصد

 24 9 تعداد
 مصاحبه

  1/13  3/5  درصد
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  4ادامه جدول 

 نحوه انعكاس  خبرشبكه   نحوه انعكاس

 13 18 تعداد
 ارتباط زنده

 7 5/10 درصد
 0 1 تعداد

 سي وي
 0 5/0 درصد
 184 170 تعداد

 جمع
 100 100 درصد

00004478282 /sigdf/ ===χ  
هـاي خبـري مـورد بررسـي و رويكـرد       ن است كه ميـان بخـش  اي بر   پژوهشفرض  

داري وجـود دارد و   اها رابطه معن پرداختن به مطالب مربوط به قانون هدفمند كردن يارانه  
، 5 جـدول هـاي     يافتـه بر اساس   . كند   اين فرضيه را اثبات مي     ،روش آماري مورد استفاده   

  .رساني و ترغيبي بوده است رويكرد هر دو شبكه اطالع

ها   قانون هدفمندي يارانه مربوط به فراواني و درصد رويكرد اخبارميزان ـ5 جدول

  ها شبكهبه تفكيك 

  شبكه خبر  شبكه يك اخباررويكرد 

 31 63 تعداد
 ترغيبي

 8/16 1/37 درصد
 144 100 تعداد

 رساني اطالع
 4/78 8/58 درصد
 9 7 تعداد

 رساني ترغيبي و اطالع
  8/4  1/4  درصد

 184 170 تعداد
 جمع

  100  100  درصد

00002553182 /sigdf/ ===χ  
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بـري و ماهيـت اخبـار    هـاي خ   بخـش ن است كه ميان دو متغيـر     اي بر   پژوهشفرض  
، اين فرضـيه را ثابـت      به كار رفته  آماري    داري وجود دارد و روش      ارابطه معن منتشر شده،   

 ،، شبكه يك، بيشتر اخبار فرايندمـدار و شـبكه خبـر           6جدولهاي    يافتهبر اساس   . كند  مي
  . بيشتر خبرهاي رويدادمدار را پوشش داده است

  ها به ار قانون هدفمندي يارانه فراواني و درصد ماهيت اخبميزان ـ6 جدول

  ها  تفكيك شبكه

  شبكه خبر  شبكه يك ماهيت خبر

 117 80 تعداد
 رويدادمدار

 6/63 47 درصد
 67 90 تعداد

 فرايندمدار
 4/36 53 درصد
 184 170 تعداد

 جمع
 100 100 درصد

0020178092 /sigdf/ ===χ  

  گيري نتيجه

 پايـان  مهرمـاه تـا      آغـاز هـا از       كردن يارانه  بررسي مطالبي كه در خصوص قانون هدفمند      
 شـبكه يـك     14 شـبكه خبـر و سـاعت         13 از دو بخش خبري ساعت       89اسفندماه سال   

 بـر ايـن     .نده ا  از شبكه خبر پخش شد     رااخبدهد كه بيشتر       نشان مي  ،اند  سيما منتشر شده  
ر بـه شـما   سـازي      برجـسته  عوامـل توان گفت از نظر كثرت اخبار كه يكي از            مي ،اساس

له با توجه به ماهيـت و وظيفـه         ئ البته اين مس   و شبكه خبر بهتر عمل كرده است        رود، مي
رسـاني    رويكرد هر دو بخش خبري بررسي شد، اطالع       . رسد اين شبكه طبيعي به نظر مي     

. جنبه انتقادي نداشته اسـت    موضوع  اين  و ترغيبي بوده و حتي در يك مورد هم نگاه به            
وهش حاكي از اين است كه بيش از نيمي از اخبـار پخـش             هاي پژ   بخش ديگري از يافته   

هـاي مــورد بررسـي داراي ماهيــت    هــا از شـبكه  شـده دربـاره قــانون هدفمنـدي يارانـه    
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هـا در     نحوه انعكاس اخبار قانون هدفمندي يارانه     . اند  رويدادمدار و بقيه، فرايندمدار بوده    
  . بيشتر از نوع خبر و گزارش بوده استها شبكههر دو 
چوب غالبي كه از سوي دو بخش خبري مورد بررسي براي انتشار اخبار مـورد        ارهچ

از درصـد   15 بـوده كـه   »جويي و اصالح الگوي مصرف    صرفه« ،استفاده قرار گرفته است   
درصد 61البته حدود   . ها را در بر گرفته است       مطالب مرتبط با قانون هدفمند كردن يارانه      

هـاي    هـايي كـه از مـتن قـانون و سـخنراني            مطالب منتشر شده، به هيچ يك از شـاخص        
  . اند  نپرداخته، جمهور استخراج شده رئيس

  پيشنهادها

 مشخص شد كه در مطالب منتشر شده از دو بخش خبري، هيچ             پژوهشبر اساس نتايج    
 اگر چه   .ها وجود نداشته است     مطلبي با رويكرد انتقادي نسبت به قانون هدفمندي يارانه        

سازمان صداوسيما به اصـل ايـن قـانون مـورد انتظـار بـوده و                رويكرد مثبت و حمايتي     
شـود بـا    اين سازمان پيشنهاد مـي    ) نظارتي( با توجه به وظيفه راهنمايي و رهبري         ،هست

ادامه همين رويكرد حمايتي و با هدف كمك به اجراي بهتـر ايـن قـانون، جلـوگيري از          
 رسـانه، برخـي از انحرافـات از    هاي احتمالي و باال بردن اعتماد مخاطبان بـه     استفاده  سوء

 در سـطوح  نيـز ها و اشكاالت اجرايـي   هاي قانون هدفمند كردن يارانه  اهداف و شاخص  
  . گيردتر مورد نقد و بررسي قرار  ينيپا

، )ها  قانون هدفمند كردن يارانه   (شود با توجه به ذات اين رويداد          همچنين پيشنهاد مي  
 خبـر، بـا دوري از انفعـال و انتظـار بـراي          اندركاران اتاق خبر شبكه يك و شـبكه         دست

  . اين قانون روي بياورند»پرداخت روندي« بيشتر به ،انعكاس اخبار مسئوالن
هـاي هـشتگانه مـستخرج از قـانون و گفتمـان دولـت نيـز از                   توجه به همه شاخص   

درصـد مطالـب   61 حـدود  شود، ميكه مالحظه   گونه همان. پيشنهادهاي مهم ديگر است   
جمهـور    هاي رئيس   هايي كه از متن قانون و سخنراني        به هيچ يك از شاخص    منتشر شده،   

، بهبـود   يتوليـد هـاي     بخـش هـاي حمايـت از        اند و شـاخص     اند نپرداخته   استخراج شده 
توجـه  ميـزان   ها نيز كمترين       افزايش قدرت خريد و كاهش هزينه      ،وضعيت زندگي مردم  

  .اند را به خود اختصاص داده
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