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مقدمه

حجم زيادي از پژوهش هاي حوزه ارتباطات جمعي بش بررسي تأثير رسانشها اختصـاص
دارد ،کش همين امر ،نشاندهنده اهميـت و نفـوذ رسـانشهـا در زنـدگي امـروزي اسـت.
مککوکيل 1معتقد است ،کليات پژوهش ارتباطجمعي مبتني بر اين پيشفرض است کـش
رسانشها اثرات معناداري دارند (نقل از شيوفل ،1999 ،2ص  .)104شيوفل بـا توجـش بـش
ديدگاه مک کوکيل ،تاريخچش پژوهش را در زمينش تأثير رسانشها بش چهار مرحلـش تفکيـک
ميکند .مرحلـش اول ــ تـأثير ادرتمنـد رسـانشهـا ـ کـش بـش شـدت تحـتتـأثير تجربـش
پروپاگانداي 3آلمان بود ،از آغاز ارن بيستم تا آخر دهش  1930را در بر ميگيـرد .مرحلـش
دوم کش تا پايان دهش  1960بش طول انجاميد ،دوره بـازنگري در پـارادايم( 4الگـو) اثـرات
ادرتمند رسانشاي و حاکميت اين ديدگاه است کش رسانشها در تغييـر نگـرشهـا اثـرات
حداالي دارند .در مرحلش سوم کش از آغاز دهش  1970آغاز ميشـود ،تسـلط بـا پـژوهش
درباره اثرات جديد و اوي رسانشهاست (مـککوکيـل ،ترجمـش اجاللـي ،1388 ،صـص
360ـ  .)355اما مرحلش چهارم کش مرحلش کنوني است ،از اوايل دهش  1980آغـاز شـده و
وجش مشخص آن «ساختارگرايي اجتماعي» است .توصيف رسانشها و مخاطبـان در ايـن
مرحلش ،همراه با عناصري از هر دو گرايش اثرات اوي و اثرات محدود وسايل ارتبـاط جمعـي
بود .وسايل ارتباط جمعي از يک سو ،تأثير جدي بر شکلدهـي بـش وااعيـت اجتمـاعي
دارند کش همان «چارچوببندي انگارههاي وااعيت بش شکلي اابل پيشبيني و الگومـدار
است» (شيوفل .)1999 ،اين سرآغازي براي شکلگيري نظريش چارچوببندي در حـوزه
ارتباطات است .از زمان طر اين نظريش تـاکنون ،پـژوهشهـاي ارتبـاطي زيـادي دربـاره
چارچوبهاي رسانشها ،چارچوب ذهني مخاطبان و روزنامشنگاران انجام شـده و تعـاريف
و ديدگاههاي عرضش شده از سوي پژوهشگران در معـرض جـر و تعـديل اـرار گرفتـش
است .با وجود تمام جايگاه و اهميتي کش نظريش چارچوببندي در حوزه مطالعـش تـأثيرات
رسانشها در دنيا پيدا کرده است ،در ايران ،اين نظريـش ،هنـوز بـش طـور جـدي بـش ادبيـات
مطالعات ارتباطي راه نيافتش و پديده جديدي محسوب ميشود .نوشتش هـاي پراکنـدهاي نيـ
کش در اين خصوص بش فارسي موجود است؛ ديدي ناکافي اراکش ميدهند.
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براي جبران اين کاستي ،مقالش حاضـر بـر آن اسـت کـش ديـدي بـش نسـبت جـامع از
چارچوببندي و پژوهشهاي مرتبط با آن اراکش دهد .بش ايـن ترتيـب ،ابتـدا تعريفـي از
مفهوم چارچوب و چارچو ب بندي اراکش و سپح فرايند و نحوه شکلگيري چارچوبها
از سوي خبرنگاران بش تفصيل بررسي خواهد شد و در نهايـت ،مقالـش بـا گونـششناسـي
چارچوبهاي خبري بش پايان خواهد رسيد.
تعريف چارچوببندي

چارچوب 1مفهومي بينرشتشاي بش شمار ميرود اما چنانکش پن 2و کوزيکي )1993( 3ني
بدان اشاره مي کنند ،ريشش آن بش روان شناسي و جامعششناسي برميگردد (نقل از شـيوفل
و توکسبري ،2007 ،4ص  .)11اين مفهوم را ابتـدا گـافمن 5در پـژوهش هـاي خـود در
حوزه جامعش شناسي بش کار برد .بش باور او ،ما از «طر هاي تفسيري» براي سازماندهي و
دستشبندي تجربش هاي زندگي خود استفاده ميکنـيم تـا معنـادار شـوند .ايـن طـر هـاي
تفسيري چارچوب نام دارند و افراد را اادر مي سازند تا «تعيين ،درک و شناسايي کـرده،
برچسب ب نند» .در تعريف گافمن ،چارچوب «الگويي پيشيني در ذهن اسـت کـش افـراد
با استفاده از آن ميتوانند تجربشهاي زندگي خود را با ارار دادن در اين اابهـا معنـادار
سازند» با اين تعبير ،چارچوب بش مفهوم زمينـش 6ن ديـک مـيشـود (روث 7و همکـاران،
 ،2003ص 10و پارک ،2003 ،8صص 147ـ .)146
در حــوزه ارتباطــات ،مفهــوم چــارچوب را نخســتين بــار گيتلــين 1977( 9و )1980و
تاچمن )1978( 10براي بررسي چگونگي بستش بندي و اراکـش کارآمـد اخبـار رسـانش اي از
جانب روزنامش نگاران بش کار بردند .آنها چارچوب هاي رسانش اي خاصي را در خصـوص
چگــونگي ارســال و انتشــار اطالعــات خبــري بــش مخاطبــان و چگــونگي تفســير ايــن
گ ارشهاي خبري از سوي کاربران مورد بررسي ارار دادند .مينسـکي ،11چـارچوب را
ساختاري ميداند کش حاوي اسمتهاي مختلف اطالعاتي است .اين ساختارهاي ذهنـي
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و يا استداللي ،ارتباط تنگاتنگي با توصيف طر کلي دارند .وي مي اف ايد رسانشها سـهم
عمدهاي در ساخت و شکلگيري اين طر هاي کلي و الگوهـا دارنـد (رويـگ روک 1و
آتولــدت ،2007 ،2ص  .)71افــراد بــا کمــک الگوهــا و طــر هــاي کلــي موجــود،
چارچوبهاي شناختي خود را شکل ميدهند .اين چارچوبهاي شـناختي ،وابسـتش بـش
طرز فکر و يا روش ويژه کسي نيستند بلکش از طري گفتمان بش وجود ميآيند.
گيتلين در پژوهش خود در زمينش ارتباط ميان رسانشهاي جديد و جنبش چپ جديد
دانشجويان ،چارچوب ها را «الگوهاي پايدار شناخت ،تفسـير ،اراکـش ،گـ ينش ،تأکيـد و
استرنا» مي نامد و معتقد اسـت کـش نمادسـازان هـر روز بـا اسـتفاده از آنهـا ،گفتمـان را
سازماندهي ميکنند (نقـل از سـليم ،2007 ،3ص  .)132گامسـون ،4چـارچوب را «ايـده
مرک ي سازمان دهنده يا خط سير گ ارش» ميداند (نقل از شن 5و ديـالرد ،2007 ،6ص
 .)437کش با «اب ارهاي نماديني» همچون استعارهها ،مرالها ،تکيشکالم هـا ،توصـيف هـا و
انگارههاي تصويري مشخص مـيشـود( .بويسـت 7و ميسـن ،2010 ،8ص  .)1495ايـن
تعاريف بش ويژگي «الگو بودن» چارچوب اشـاره دارنـد؛ الگـويي از پـيش موجـود کـش
رويداد را در االب آن ريختش و بش مخاطب اراکش مي کنند .در عين حال ،الگو بودن ،خـود
متومن گ ينشگري و انتخاب است ،يعني تنها بخشهايي از رويـداد انتخـاب و مطـر
ميشوند کش در اين االب جاي مي گيرند؛ ساير بخشها ناديده گرفتش ميشوند يا آنهـا را
بش حاشيش مي رانند .بش اين ترتيب ،چنانکش تانکارد 9ني اشاره مـيکنـد ،مـيتـوان چنـين
تصور کرد کش چارچوب بندي ريشش در فرايند انتخاب ،تأکيد ،اسـترنا و شـر و تفصـيل
خبر از طري سازمان خبري دارد (ديميتروا 10و همکاران ،2005 ،ص .)25
با توجش بش دو ويژگي الگو بودن و گ ينشگري چارچوبها ،انتمن 11چارچوببندي
را انتخاب برخي از جنبشهاي يک وااعيت درک شده و برجستش کردن آنها در يـک مـتن
ارتباطي تعريف ميکند بش نحوي کش تعريـف خاصـي از مسـئلش ،تفسـير علّـي ،ارزيـابي
اخالاي و راهحلهاي پيشنهادي براي آن موضوع را بسط دهد» (انـتمن ،2008 ،ص390
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و بويست و ميسن ،2010 ،ص  .)1495براسار نظر انتمن ،چارچوبهايي کش رسانشهـا
بش کار مي گيرند ،اواوت هاي اخالاي را از طري تعريف مساکل و مشکالت در جامعـش
و تشخيص داليل آن منتقل ميکنند (انتمن.)2008 ،
تعريف انتمن ،ديدي بش نسبت جامع از مفهوم چارچوب بندي بش دست ميدهـد .بـا ايـن
حال ،اين مفهوم همچنان با ابهامها و پيچيدگيهاي زيادي رو بش روست .بخشي از اين ابهـام
بش رابطش چارچوب بندي بش عنوان يک نظريش بـا برجسـتشسـازي برمـيگـردد .پـژوهشهـاي
ارتباطي نشان ميدهند کش همگرايي زيادي ميان برجستشسازي (در دستور کـار اـرار دادن) و
چارچوب بندي وجود دارد بش نحوي کش مک کامب  ،1شـاو 2و ويـور 3معتقـد بودنـد نـش تنهـا
اثرات چارچوب بندي و برجستش سازي بش هم مرتبطاند بلکش چارچوب بنـدي دروااـع ،بسـط
نظريش برجستشسازي است .آنها عبارت «برجستشسـازي سـطح دوم» را بـراي توصـيف تـأثير
برجستگي خصوصيات پوشش خبري بر تفسير مخاطب از اين داستانهـاي خبـري بـش کـار
بردند (نقل از شيوفل .)1999 ،از ديدگاه اين دو ،برجسـتشسـازي ابتـدا موضـوعاتي را بـراي
توجش افکار عمومي انتخاب ميکند و سپح چارچوبي براي انديشش دربـاره ايـن موضـوعات
فراهم مي آورد و بش اين ترتيب «توجش را بش سمت ويژگي هـاي خاصـي معطـوف کـرده و از
ويژگيهاي ديگري منحرف ميسازد» (لي.)2010 ،4
بش عبارت بهتر ،در حالي کش نظريش برجسـتش سـازي معتقـد اسـت ،رسـانش هـا بـش مـا
ميگويند کش چش مساکلي ،موضوعات روز هستند و برخي رويدادها را در اولويت مـردم
ارار مي دهند ،بر اسار نظريش چارچوب بندي آنها حتي مـيتواننـد بـا مهـم جلـوه دادن
برخي جنبشها از طري ارار دادن زاويش خاص خبـري و يـا چـرخش خبـري روي ايـن
عناصر ،بش ما بگويند کش بش هر رويدادي از چش زاويشاي نگاه کنيم.
بخش ديگر اين ابهام بش گستردگي حـوزه پژوهشـي چـارچوب بنـدي برمـيگـردد.
انتمن( )1993اشاره مي کند چارچوب ها مواعيتهاي مختلفي دارند کش شامل ارتباطگـر،
متن ،گيرنده پيام و فرهنگ ميشود .اينها بخشهاي جداييناپذير فرايند چارچوببنـدي
هستند کش مراحل چارچوب سـازي ،تنظـيم چـارچوب و پيامـدهاي اجتمـاعي و فـردي
چارچوببندي را شامل ميشوند (دوريح ،2005 ،5صص  52ـ  .)51اين حـوزه بسـط
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يافتش پژوهش ،رويکردهاي متنوعي را نسبت بش چارچوببندي ايجاد مي کنـد کـش خـود
امکان مقايسش نتايج تجربي را در اين مطالعات محدود مـيکنـد تـا جـايي کـش بـش بـاور
شيوفل ،بعيد است مفهوم چارچوب بندي را بتوان در يک مـدل نظـري ثابـت نشـان داد
( ،1999ص  .)118انتمن ني معتقد است ،چـارچوببنـدي تنهـا بـش مطالعـاتي مـوردي
(رويکرد موضوعي) منجر مي شود کش نوعي «مفهومسازي پراکنده» بـش دسـت مـيدهنـد
( ،1993ص  .)51البتش مطالعاتي کش بش مفهوم کلي چارچوب بندي نظر دارند ،مـيتواننـد
تا حدي اين دغدغشها را کاهش دهند .با اين حال ،ابهام مـورد نظـر انـتمن همچنـان در
حوزه مطالعات چارچوببندي وجود دارد.
فرايند چارچوببندي

تنظيم محتواي خبر ،کاري داي و سنجيده است .در گذشتش اين اعتقاد وجود داشت کـش
اخبار مي تواند رويدادها را عيناً بش مخاطبان منتقل کند ،ولي پژوهشهاي رسانشاي متعدد
در خصـوص محتــواي اخبـار نشــان داد کـش عينيــت مطلـ در تنظــيم اخبـار در عمــل
امکانپذير نيست؛ تا جايي کش برخي اخبار را «بازتاب عالي صاحبان رسـانش» مـي داننـد
(گيل  ،2003 ،1ص  .)208بش اين معنا کش در تنظيم اخبار آنچش مورد توجش ارار ميگيـرد،
منافع ،خواستها و ديدگاههاي صاحبان رسانشهاست تا رويدادي کش در جهـان پيرامـون
اتفاق افتاده است .رويدادها بر اسار اولويتهاي رسانشها براي پوشش خبـري انتخـاب
مي شوند و بسياري از رويدادهايي کش حاوي ارزش خبري بش نسبت بااليي نيـ هسـتند،
فرصت مطر شدن را در رسانش پيدا نميکنند.
با گذشت زمان ،شواهد بيشتري براي اين ديدگاه فـراهم شـد کـش رسـانش هـا بـدون
جانبداري بش اراکش موضوعات دست نميزنند ،بلکش هر کدام بستش بش خـطمشـي سـازمان
خبري خود ،آن را بش گونشاي خاص تنظيم مي کنند و جنبش خاصي را بيشـتر در معـرض
ديد مخاطبان ارار ميدهند .ممکن است بخشهايي از داستان خبـري را ناديـده يـا کـم
اهميت بگيرند و در مقابل ،بخشهايي ديگر را مورد تأکيد ارار دهنـد .ايـن شـواهد ،در
نهايت منجر بش تدوين نظريش چارچوببندي پيام شد کش بر جـايگ ين شـدن پيـامهـا در
چارچوب هايي از پيش تعيين شده تأکيد داشت .بر ايـن اسـار ،چـارچوببنـدي طـي
1. Giles
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فرايندي سش مرحلشاي صورت ميگيرد؛ مرحلش اول کش در حقيقت بـش شـکلگيـري ايـن
الگوها در رسانشها مربوط است« ،چارچوبسازي» نام گرفتش کش در آن چارچوب هـا بـش
مرابش متغيرهاي وابستشاي تصور ميشوند کش عوامل دروني و بيروني بر شکلگيري آنهـا
اثر ميگذارند .در مرحلش دوم ،شناسايي چارچوبها در اخبار است کش ميتوان دو گونـش
کلــي و موضــوعمحــور بــراي آن متصــور بــود و مرحلــش ســوم ،بــش اثــرات مختلــف
چارچوببندي بر مخاطبان مربوط ميشـود .ايـن فراينـد را د وريـح ( )2005در االـب
شکل زير بش تصوير کشيده است:
شکل 1ـ مدل فرايند يکپارچه چارچوببندی

چارچوبسازي

چارچوببندی در اتاق خبر
ـ عوامل درونی (سیاستهـای
سردبیری و ارزشهای خبری)
ـ عوامل بیرونی

چارچوبها در اخبار
ـ چارچوبهای موضوعمحور
ـ چارچوبهای کلی

تنظيم چارچوبها

اثرات چارچوببندی
ـ اثرات پردازش اطالعات
ـ اثرات نگرشی
ـ اثرات رفتاری

مرحلش نخست در چارچوب سازي بش عواملي اشاره دارد کش بر ويژگي هاي ساختاري
چارچوب خبري تـأثير مـي گذارنـد .فراينـد چـارچوب سـازي در تعامـل مسـتمر ميـان
روزنامــشنگــاران ،نخبگــان و حرکــتهــاي اجتمــاعي اتفــاق مــيافتــد .نتيجــش فراينــد
چارچوبسازي ،پيدايش اين چارچوبها در متن است (همان ،ص .)52
بر اسار مدلي کش گن ( )1979از فرايندهاي گ ينش خبر اراکش مي دهـد ،سـش منبـع،
تأثير اصلي بر پيدايش چارچوب هـا در مـتن مـيگذارنـد :منبـع تـأثير اول ،تـأثيرات بـا
محوريــت روزنامــشنگــاران هســتند.روزنامــشنگــاران فعاالنــش چــارچوبهــايي را بــراي
ساختدهـي و معنـادار کـردن اطالعـات وارد شـده ايجـاد مـيکننـد .شـکلدهـي بـش
چارچوبها با واسطش متغيرهايي ماننـد ايـدکولوژي ،نگـرشهـا و هنجارهـاي حرفـش اي
صورت ميگيـرد و دسـت آخـر ،در شـيوه چـارچوب دهـي پوشـش خبـري از جانـب
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روزنامشنگاران نمايان ميشود .عامل دوم تأثيرگذار بـر چـارچوب دهـي اخبـار ،گـ ينش
چارچوب ها بش عنوان پيامد عواملي مانند نوع رويکرد سياسي رسانش و يا بـش تعبيـر گنـ
(« )1979روالهاي سازماني» ،است .منبع تـأثير سـوم ،منـابع بيرونـي اثرگـذاري (ماننـد
کنشگران سياسي ،مسئوالن ،گروههاي ذي نفع و ديگر نخبگان) هستند (نقـل از شـيوفل،
 ،1999صص 116ـ .)115
مرحلش دوم بش زماني مربوط است کش چارچوب ها در اخبار پديدار مي شوند .در ايـن
بخش ،چارچوبها در دو شکل کلي موضوع محور و عام ظاهر شده اند .چارچوب هـاي
موضوعمحور بش موضوعات و رويدادهاي خاص مرتبط مي شوند .چارچوبهاي عـام از
محدوديت هاي موموني فراتر مي روند و مي توانند در ارتبـاط بـا موضـوعات مختلفـي
شناسايي شوند .حتي برخي از آنها فراتر از زمـان ،در مواعيـت هـاي فرهنگـي مختلفـي
جاي ميگيرند (دو ريح ،2005 ،صص  56ـ  .)54اين گونششناسي ،پژوهشهاي پيشـين
چارچوب بندي را کش بر تفاوت ها تأکيد داشتند ،سازمان مي دهـد و بـش توضـيح کـاربرد
عبارت کلي چارچوب بندي کمک مي کنـد .در ايـن مرحلـش ،چـارچوب هـاي رسـانش اي
مي توانند بش عنوان متغيرهاي وابستش و يا بش عبارتي ،نتيجش فرايند توليد ازجملش فشارهاي
سازماني ،کارهاي عادي روزنامشنگاري و گفتمان نخبگان مورد بررسي ارار گيرند.
در مرحلش آخر ،فرايند چارچوب بنـدي بـش مخاطـب مـي رسـد .چنـان کـش دوريـح
( )2005ني اشاره ميکند ،چارچوبهاي رسانشاي ميتوانند بش عنوان متغيرهـاي مسـتقل
و يا بش عبارتي ،پيشايندهاي تفسيرهاي مخاطبان مورد بررسي و پژوهش ارار بگيرند .بش
اين ترتيب ،بستش بش نوع استفاده ،در اين فرايند چارچوبها را مـيتـوان هـم بـش عنـوان
متغير مستقل و هم بش عنوان متغير وابستش در نظر گرفت.
عالوه بر اين ،مدل ديگري ني از سوي شيوفل ( )1999بـراي شناسـايي فراينـدهايي
کش مبناي پژوهشهاي چارچوببندي ارار گرفتشاند ،اراکش شده است .طب اين مدل ،سش
مرحلش شناختش شده در فرايند چارچوببندي شکل ميگيرد کش هر يک از آنها ميتواننـد
زمينشاي بـراي مطالعـات چـارچوب بنـدي باشـند .وي ،آنهـا را در سـش مرحلـش متمـاي
دروندادها ،فرايندها و بروندادها دستشبندي ميکند .اين اسمت از مـدل مشـابهتهـاي
زيادي با مدل چارچوب بندي دوريح دارد .شيوفل چهار فرايند را طي اين سـش مرحلـش
شناسايي ميکند کش ميتوان پژوهشهاي صورت گرفتش در اين حوزه را منطب بـر آنهـا
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دستشبندي کرد .شکل دوم اين چهار فرايند و مراحل سش گانش مربوط بش آن را بـش خـوبي
نشان ميدهد (شيوفل ،1999 ،ص :)115
شکل 2ـ مدل فرايندی پژوهش چارچوببندی
بروندادها

چارچوبهاي

دروندادها

فرايندها
چارچوبسازي

 فشارهاي سازماني -ايدئولوژيها ،نگرشها و غيره

رسانهاي

 ساير نخبگان -وغيره

رسانه

مخاطب

 -نسبت دادن مسئوليت

چارچوبهاي

 -نگرشها

مخاطبان

 رفتارها وغيرهتأثيرات سطح فردي
چارچوببندي

اين فرايندهاي چهارگانش عبارتاند از :چـارچوبسـازي ،تعيـين چـارچوب ،اثـرات
سطح فردي چارچوببنـدي و پيونـد ميـان چـارچوبهـاي فـردي و چـارچوبهـاي
رسانشاي (تأثيرپذيري روزنامشنگاران و نخبگان از فرايندهاي چارچوببندي).
چارچوبسازي .چارچوبسازي بش اين پرسش پاسخ ميدهـد کـش چـش عـواملي بـر
شکلدهي بش چارچوبها از سوي روزنامشنگاران دخالت دارند؟ در ايـن فراينـد ،سـؤال
کليدي اين است کش کدام عوامل سازماني يا ساختاري موجود در سيستم رسـانشاي و يـا
کدام خصلتهاي فردي روزنامشنگاران ميتوانند بر روند چارچوب بندي محتواي خبري
تأثير بگذارند (شيوفل ،1999 ،صص 115ـ .)114
تعيينچارچوب .مرحلش تعيين چارچوب ،بازنماييکننده فرايندي اسـت کـش طـي آن
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رسانشها چارچوبهاي مخاطبان را تعيين ميکنند .مککامب و شاو ،چـارچوببنـدي را
بش عنوان سطح دوم برجستشسازي مطـر کـرده انـد (لـي ،2010،ص .)760متعااـب آن،
شيوفل ني اين ديدگاه را مطر کرده است کش چگـونگي انديشـيدن مـردم دربـاره يـک
موضوع ،تحت تأثير مي ان دسترسي بش چارچوبهاست .چارچوبهايي کش بيشـتر اابـل
دسترر باشند ،چارچوب هايي هستند کش سادهتر مي توان آنها را بش خاطر آورد (شيوفل،
 ،1999ص  .)115بش اين ترتيـب مـيتـوان نـوعي همگرايـي ميـان چـارچوببنـدي و
برجستشسازي اايل شد.
تأثيراتسطحفرديچارچوببندي .اين پژوهش ها ،نقش مهمي در توصـيف اثـرات
چارچوب دهي رسانشها بر بروندادهاي رفتاري ،نگرشي و يا شناختي ايفـا مـيکننـد امـا
هي توضيحي نميدهند کش چرا و چگونش اين دو متغير بش يکـديگر مـرتبطانـد (همـان،
صص 118ـ .)115
روزنامهنگارانبهمثابهمخاطبان(پيوندميانچارچوبهـايفـرديوچـارچوبهـاي

رسانهاي) .اين پيوند کش س اوار توجش بيشتري است ،پيوند ميان متغيرهاي سطح فردي و
چارچوبهاي رسانشاي است .بش اين معنا کش روزنامشنگاران هم مانند مخاطبان ،در برابـر
چارچوب هايي کش از آنها بـراي توصـيف رويـدادها يـا موضـوعات اسـتفاده مـيشـود،
آسيبپذير هستند (همان ،صص 118ـ  .)117اين بش آن معناست کش رسانشها چارچوبهـاي
ذهني روزنامشنگاران را شکل ميدهند و در نتيجش ،مبناي اواوت آنها در مورد رويدادها
و چارچوببندي اخبار ،همين چارچوبهاي ذهني است.
تعيين چارچوب ،وسايل ارتباط جمعی و مخاطبان

تعيين چارچوب را بايد مج ا از ديگر مفاهيم مرتبط در پژوهش تأثيرات وسايل ارتبـاط
جمعي تلقي کرد.
مککوکيل (ترجمش اجاللي )1388 ،مينويسـد« :کليـت پـژوهش ارتباطـات جمعـي
مبتني بر اين پيش فرض است کش رسانشها اثرات معنـاداري دارنـد» (ص  .)327بـا ايـن
حال ،اين شناخت را بايد پيامد مـواتي بحـث علمـي دانسـت کـش وجـش مشخصـش آن،
تغييرات معنادار در الگوهاي دهشهاي گذشتش است.
در گسـتره ارتباطــات سياســي ،تعيـين چــارچوب را بايــد مبتنـي بــر ســاختارگرايي
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اجتماعي تعريف و عملياتي کرد .وسايل ارتباط جمعي فعاالنش بش تعيين چـارچوبهـاي
مرجعي مي پردازند کـش خواننـدگان و بيننـدگان از آنهـا بـراي تفسـير و بحـث پيرامـون
3
رخدادهاي عمومي استفاده ميکننـد (تـاچمن .)1978 ،نيـومن 1و جاسـت 2و کريگلـر
( )1992معتقدند :وسايل ارتباط جمعي داسـتان را تغييـر مـيدهنـد و محـدوديتهـاي
سازماني و االبي ،اواوتهاي حرفشاي و اواوتهاي خاص درباره مخاطـب را لحـاص
ميکنند (ص  .)120در همين حال ،شيوه پردازش اطالعات و تفسير آنها از سوي افـراد
مختلف ،تحت تأثير ساختارها يا الگوهاي معنـايي از پـيش موجـود اسـت .سـش بعـد از
فرايند پردازش خبري شناختش شده است (مک لئود .)1999 ،4پـردازش فعـال اشـاره بـش
جستجوي منابع اف وده اطالعات از جانب خود فرد دارد و مبتني بر اين فرضيش است کش
اطالعات وسايل ارتباط جمعي بش طور کلي نااص ،سوگيرانش و يـا بـش شـکلي ،متـأثر از
نيتهاي ارتباطگر هستند« .کاربران تأملکننده» اطالعات ،درباره اطالعاتي کش از وسـايل
ارتباط جمعي بش دست آوردهاند تأمل ميکنند و با ديگران درباره آنچش از وسايل ارتبـاط
جمعي آموختشاند ،حرف ميزنند تا درک کـاملي از ايـن آموختـشهـا بـش دسـت آورنـد.
سرانجام اينکش جستجوگران گ ينشگر ،از وسايل ارتباط جمعي تنهـا بـراي جسـتجوي
اطالعاتي استفاده ميکنند کش بش آنها مربوط است و از محتـوايي کـش بـش آنهـا مـرتبط يـا
برايشان جالب نيست ،گذر ميکنند و يا آن را ناديده ميگيرند .در مجموع ميتوان گفت
کش با توجش بش مدل ساختاري تأثيرات رسانشاي ،مخاطبان متکي بر «نسخشاي از وااعيـت
هستند کش از دل تجربش شخصيشان ،تعامل با همفکـران و گـ ينش تفسـيري از وسـايل
ارتباط جمعي بش دست آمده است» (نيومن و همکاران ،1992 ،ص .)120
اين مدل تعاملي سـاخت وااعيـت ،کاربردهـاي زيـادي بـراي مفهـومسـازي تعيـين
چارچوب بش مرابش يک نظريش اثرات رسانشاي دارد .تحليـل نقـشهـايي کـش مخاطبـان و
وسايل ارتباط جمعي در اين رويکرد ساختارگرا ايفا ميکننـد ،نيازمنـد پـژوهش دربـاره
سطو مختلف تحليل است.
روزنامهنگاران اخبار را چگونه چارچوببندي میکنند؟

از نظر گيتلين ( )1980عوامل مختلفي بر چگونگي چارچوب بنـدي موضـوعات از سـوي
3. Crigler

2. Just

1. Newman
4. McLeod
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روزنامش نگاران تأثير دارند کش هنجارهاي اجتماعي و فشارهاي سازماني ازجملش آنها هستند
(بويست و ميسن ،2010 ،ص  .)1495چنان کش نامبيار 1خاطرنشان ميکند ،چارچوبهـاي
رسانش اي در سطح وسيعي باورهاي عمومي را منعکح مي کنند و نتيجش عـواملي چندگانـش
هستند .الگوهاي فردي گ ارشگران و ويراستاران ،برنامش کاري و شيوههاي روزنامشنگـاري،
ارزشهاي فرهنگي و نيروهاي سياسي اجتماعي؛ زمينش انتخاب چارچوبهاي رسـانشاي را
فراهم ميآورند (ديميتروا و همکاران ،2005 ،ص .)26
روزنامشنگاران اطالعات را در يک چارچوب ثابت و يـا طـر کلـي تـرجيح مـي دهنـد.
(شيوفل ،2004 ،ص  )6روزنامشنگاران در هنگام گ ارش دهـي ،چـارچوبهـايي را بـش کـار
ميگيرند کش پيش از آن ساختش شدهاند و بر روي اطالعـاتي متمرکـ مـيشـوند کـش بـا ايـن
چارچوبها همخواني داشتش باشند .وجود طر کلي يا چارچوب ،داليلي براي اـوي بـودن
شناخت روزنامشنگاران اراکش ميدهد چـرا کـش چـارچوبهـاي شـناختي روزنامـشنگـاران در
گفتمان اتـاق خبـر و از طريـ جهـت گيـري هـاي مشـترک سـاختش مـيشـوند .بـش هنگـام
جهت گيري ،چارچوب هاي شناختي جديد سـاختش و چـارچوبهـاي پيشـين دچـار تغييـر
ميشوند .با توجش بش همش اين مالحظات ،چارچوب خبري را مي توان مجموعش منسـجمي از
مدلهاي شناختي (طر  ،متن و غيره) دانست کش در گفتمان اتاق خبر بش وجود مـي آيـد ،بـا
ديگر گفتمانهاي رسانشاي در تعامل است و بر پوشش خبري تأثير ميگذارد.
گفتمان درون رسانشاي نيـ بـر نحـوه چـارچوب بنـدي اخبـار در اتـاق خبـر تـأثير
ميگذارد .در بسياري از موااـع ،اتـاق خبـر در رسـانش تحـت تـأثير نفـوذ ديـدگاه هـا و
انديششهاي روزنامشنگاراني است کش بش نوبش خود از روزنامـش نگـاران يـا رهبـران افکـار
پيروي ميکنند و يا از طري رسانشهاي مخالف در رسانشهاي ملي نفوذ ميکننـد .از ايـن
رو ،چارچوب هاي ژورناليستي بش واسطش کارکنان اتاق خبر تحت تأثير اين عوامـل اـرار
ميگيرد و بش سمت آنها سوگيري پيدا ميکند.
گفتمانهاي غيررسانشاي نظير گفتمان اح اب ،سازمانهاي غيردولتي ،گروههاي فشار
و امرال آن ،نقش مهمي در جهت دادن بش محتواي تنظيم شده در اتاق خبـر دارنـد .ايـن
گروهها با استفاده از اهـرم هـاي اـدرتي کـش در اختيـار دارنـد ،بـش صـورت مسـتقيم و
غيرمستقيم بر سوگيريهاي اتاق خبر اثرگذارند.
1. Nambyar
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در رسانشهاي خبري ،هم محتوا و هم فرم ميتوانند بش وجود آورنده الگوهاي کلي باشـند
و محتواي خود را آگاهانش يا ناآگاهانش در اين چارچوبها سازمان دهند .بريـد معتقـد اسـت
کش سش عامل «امور عادي و جهتگيري مشترک اتاق خبر»« ،رهبران افکار و رسانشهاي ملـي»
و «گفتمانهاي غيررسانش اي» بش شکلگيري چارچوبها در اتاق خبر منجر ميشوند (نقـل از
ديميتروا و همکاران ،2005 ،ص .)27جهتگيريهاي اتـاق خبـر مـيتواننـد زمينـش را بـراي
شکلگيري چارچوبهاي تنظيم محتوا فراهم آورند .آنچش بش عنوان خـطمشـي رسـانش از آن
ياد ميشود ،بش طور عمده در بردارنده طر هـا و جهـتگيـريهـايي کلـي اسـت کـش همـش
رسانشهاي خبري در االب آن خبرهاي خود را تنظيم ميکنند.
بش اعتقاد گيتلين ،رسانشها بش طور ناآگاهانش از چـارچوبهـا بـراي سـازماندهي محتـواي
خود استفاده ميکنند .بش اعتقاد وي ،چـارچوبهـاي رسـانشاي بـش طـور عمـده ناشـناختش و
تلويحي هستند و «جهان را هم براي روزنامش نگاراني کش آن را گ ارش مي کنند و هم تـا حـد
زيادي براي ما کش بش گ ارش آنها متکي بوده و اطمينان داريـم ،سـازمان و شـکل مـي دهنـد»
3
(نقل از آنجلو 1و کويپرز ،2010 ،2ص  119و پـارک ،2003 ،ص .)148مـک لئـود و دنتنبـر
ني چنين ديدگاهي دارند؛ از ديد آنها ،حمايت از وضع موجود اخبار« ،اغلـب بـدون آگـاهي
توليدکنندگان پيامها اتفاق مـيافتـد» (نقـل از پـارک ،2003 ،ص  )148بنـابراين در محتـواي
رسانشاي ،چارچوبها با آگاهي از سوي سازندگان آنها شکل نميگيرنـد .حتـي افـرادي کـش
اطالعات رسانش اي را از طري اين چارچوبها پردازش مي کنند ،تـوجهي بـش آن ندارنـد .بـا
وجود اين ،چارچوبها ج ء جداييناپذير و ذاتي بيان و درک يک گ ارش هستند.
در مقابل ،ديدگاههايي وجود دارد کش چارچوببندي را عملي عامدانش تلقي مـيکنـد
کش براي حمايت از ديدگاه يا عقيده خاصي بش وجود ميآيد .فرکالف 4معتقد اسـت کـش
انتخاب واژگان خبر امري تصادفي نيست ،متنها از بطـن برخـي الفـاص و اصـطالحات
موجود در واژگان و دستور زبان انتخاب ميشوند .وي مـدعي اسـت زبـان بـش نحـوي
زيرکانش – بيآنکش موضع عقيدتي صاحب خبر را اعالن کند ـ بش داسـتان خبـري اـالبي
خــاص مـيبخشــد (گيلـ  ،2003 ،ص .)212پــن و کــوزيکي ( ،)1993کــاربرد تحليــل
چارچوب را در نظر گرفتن متون خبري بش عنـوان نظـامي از عناصـر سـازماندهي شـده
3. Dentenber

2. Kuypers

1. Angelo
4. Fairclough
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مي دانند کش هم نشان از حمايت از نظرات و عقايد خـاص دارد و هـم اب ارهـايي بـراي
ترغيب انواع مخاطب فراهم مي آورد کش متون رسـانشاي را پـردازش مـيکننـد (ص )58
سازماندهي عناصر تشکيل دهنده اخبار ،زمينش را براي دفاع از نظريات اجتمـاعي خـاص
1
فراهم ميکند و بش تفسير مخاطب از اطالعات شکل ميدهد .مطالعشاي کش سوتينگ لـي
و همکاران ( )2006براي مقايسش پوشش خبري جنگ عراق و درگيريهاي داخلي آسـيا
در هشت روزنامش از هند ،پاکستان ،سريالنکا ،اندون ي و فيليپين انجام دادند ،بيـانگر آن
بــود کــش روزنامــشهــاي آســيايي ،چــارچوب روزنامــشنگــاري جنــگ را بــراي پوشــش
درگيــريهــاي داخلــي خــود بــش کــار مــيگيرنــد ولــي بــراي پوشــش جنــگ عــراق از
روزنامشنگاري صلح استفاده مي کنند .اين مطالعش همچنين نشان داد خبرهاي داراي منبـع
خارجي کش از خبرگ اريها کسب ميشوند ،در مقايسش با اخبار داراي منـابع محلـي کـش
گ ارشگران ،خود در روزنامشها مي نويسند ،بيشتر حاوي چارچوب روزنامشنگاري جنگ
و کمتر برخوردار از چارچوب روزنامشنگاري صلح هستند.
تحليــل چــارچوببنــدي مــيتوانــد حمايــت و پشــتيباني پنهــان از ديــدگاههــا و يــا
ايدکولوژي هاي خاص را (بويژه ديدگاه ها و ايـدکولوژي هـاي مـرتبط بـا وضـع موجـود) در
رسانشهاي خبري روشـن و آشـکار سـازد .اخـوان 2و راماپراسـد 3نيـ بـر ايـن باورنـد کـش
چارچوببندي در بسياري از موااع آگاهانش صـورت مـيگيـرد و اهـداف خاصـي را دنبـال
ميکند .آنها در بررسي ادعـاي خـود در زمينـش وجـود يـک رابطـش ذاتـي ميـان ايـدکولوژي
چارچوب هـاي خبـري بـش ايـن نتيجـش رسـيدند کـش در تنظـيم اخبـار ،گـرايش بـش سـمت
چارچوب هايي است کش فرض هاي اجتماعي رايـج را در خـود دارنـد .از ديـد آنهـا ،فراينـد
تفسيري و ارزش ساز چارچوب بندي براي شر و تفصيل مساکل جديد در دسـت بررسـي،
مبتني بر ارزش هاي فردي نيست بلکش مبتني بر القاي کـل هـاي جمعـي برسـاختش اجتمـاع و
ادراکات سنتي است ( ،1998ص  .)136از ايـن منظـر ،چـارچوب هـا کليشـش هـاي رايـج را
بش وجود ميآورند و بش تقويت آن کمک ميکنند .بـش ايـن ترتيـب ،چـارچوببنـدي اخبـار،
همواره موضوع پژوهشهاي بسياري بوده است کش حول محـور سـوگيري رسـانشاي انجـام
گرفتشاند؛ زيرا چارچوب ارجاعي کش مخاطب ميپذيرد ،ميتواند تأثيرپـذير از شـيوهاي باشـد
کش توليدکنندگان اخبار براي برجستش کردن ويژگيهاي خاصي از مطالب انتخـاب مـيکننـد.
3. Ramaprasad

2. Akhavan

1. Sooting Lee
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انتمن پوشش خبري دو رويداد مشابش در دهش هشتاد اياالت متحده را با هم مقايسـش کـرد .در
رويداد اول ،در سال  1983هواپيماي مسافربري خطوط هوايي کره از سوي يـک هواپيمـاي
جنگنده شوروي مورد اصابت گلولش ارارگرفت و ايـن حادثـش ،بـش کشـتش شـدن  269تـن از
مسافران و خدمش انجاميد .اما در رويداد دوم ،کش  5سال بعد ر داد ،ناو ارتـش آمريکـا يـک
هواپيماي مسافربري ايراني (ايران اير) را هدف ارارداد کش  290نفر سرنشين آن کشتش شدند.
انتمن در پژوهش خود ،با استناد بـش مطـالبي از تـايم ،نيوزويـک ،نيويـورک تـايم ،
واشنگتن پست و سي .بي .سي اين دو حادثش را از چهار جنبش عامليت ،همذاتپنـداري،
مقولشبندي و تعميم با يکديگر مقايسش کرد .وي با بررسيهاي خـود بـر روي ايـن پـنج
منبع خبري برجستش دنيا بش اين نتيجش رسيد کش چارچوببندي در همش آنهـا مشـابش هـم
عمل کرده و بش بازتوليد سوگيريهايي منجر شده است کش در طول جنگ سـرد تکامـل
پيدا کرده اند .واژهها ،تصاوير و گ ارشها ،ايدههاي جديدي را شکل داده؛ بش نحوي کـش
حادثش خطوط هوايي کره بش گفتماني اخالاي و رويداد خطوط هوايي ايران بـش گفتمـان
فني تبديل شده است (نقل از گيل  ،2003 ،ص  .)215بش اين معنا کـش حادثـش هواپيمـاي
کرهاي بش من لش تهاجم شوروي و جنايت عليش بشريت چارچوببندي شده ،در حالي کش
حادثش ايران اير يک خطاي فني تلقي شده است کش تنها ناو امريکايي مسئول آن است.
با وجود اين ،گيل ( )2003معتقد نيست کش رسانشها ادرت تسلط بيچون و چرايـي
بر اذهان عمومي دارند .بش باور او چارچوبهاي ياد شده بش طور نسبي عمل ميکننـد و
بستش بش زمينشهاي ابلي و دانش پيشـيني مخاطـب ،منجـر بـش تـأثير عميـ يـا سـطحي
ميشوند .در نهايت ،اين مواضع گروههاي مختلف مخاطبان اسـت کـش تعيـين مـي کنـد
گفتمانهاي ياد شده تا چش حد بر شکلگيري افکار عمومي تأثيرگذارند.
گونهشناسی چارچوبهاي خبري

چارچوبها از تنوع بسياري برخوردارند .بش گونشاي کش ميتوان متناسب با هر موضـوع،
چارچوب موضوعي مختص بش آن را شناسايي کرد .در عين حال ،چارچوبها ميتوانند
ويژگيهاي کليتري از محتوا را پوشش دهند .از اين رو ،مـيتـوان بـر همـين اسـار،
دستشبنـدي جديـدي از چـارچوبهـا اراکـش داد و آنهـا را بـش دو گـروه اصـلي خـاص
(موضوعمحور) و عام تفکيک کرد .چارچوب هاي موضوعمحور بر رويدادهاي خاص با
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آزمون تمام ج کيات آن از طري يک رويکرد کيفي تمرکـ دارنـد (کامـاج ،2010 ،1ص .)637
رويکرد موضوع محور سطح دات باال و ج کيات مرتبط با رويداد يا موضوع در دسـت
بررسي را موجب ميشود .اين م يت در عين حال ايرادي ذاتي ني بش حسـاب مـيآيـد؛
حساسيت موضوعي باال موجب ميشود تا انتخاب ،مقايسش و استفاده از چارچوبهـاي
موضوعي بش عنوان يک گواه تجربي براي نظريش سازي دشوار شود .فراهم نبـودن امکـان
مقايسش موجب شده است پژوهشگران براي دستيابي بش مقصود خود بش سوي شـواهدي
گرايش پيدا کنند کش بش آساني بش دسـت مـيآينـد (دو ريـح ،2005 ،ص  .)55در مقابـل،
چارچوبهاي خبري عام ،چارچوبهايي هستند کش بش طـور مفهـومي گسـتردهترنـد و
ميتوان آنها را براي موضوعات خبري مختلف و در زمينشهاي فرهنگي متفاوت بـش کـار
گرفت (کاماج ،2010 ،ص  ،)637چنان کش با کمک چنين اب ارهـايي مـيتـوان فـارغ از
موضوعي کش در رسانشها مطر شده ،چارچوب کلي براي اراکش محتوا ،در هر رسـانش را
مشخص کرد.
استفاده از هر يک از اين چارچوبها ،بيش از هر چي  ،بش طبيعت موضوع بسـتگي دارد.
در مواردي کش شناسايي داي ويژگيهاي منحصر بش فرد موضـوع اولويـت داشـتش باشـد ،از
چارچوبهاي موضوعمحور استفاده مـيشـود ،ولـي زمـاني کـش هـدف از پـژوهش ،مقايسـش
خصوصيات کلي موضوع باشد ،چارچوبهاي عام در دستور کار ارار خواهند گرفت .بـا ايـن
حال ،در بسياري از پژوهشها ،ترکيبي از چارچوبهاي عام و خاص بش کار گرفتش ميشوند.
چارچوبهاي خبري موضوعی (خاص)

پـژوهشهـايي کــش بـر ويژگــيهـاي خــاص موضـوع تأکيــد دارنـد ،بــش طـور معمــول
چارچوبهاي خاصي را براي پژوهش انتخاب مـيکننـد .برخـي از ايـن چـارچوب هـا
کاربرد زيادي پيدا کرده و شهرت عام يافتشاند .از آن جملش ميتوان بش چـارچوب جنـگ
و صلح گالتونگ 2اشاره کرد کش در بسياري از پژوهشهاي مرتبط با پوشش درگيريهـا
بش کار گرفتش ميشود .بـراي مرـال ،سـوتينگ لـي و همکـارانش ( )2006بـا اسـتفاده از
چارچوب جنگ و صلح ،پوشش خبري جنگ عراق و درگيريهاي داخلـي آسـيا را در
2. Galtung
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هشت روزنامش از هند ،پاکستان ،سريالنکا ،اندون ي و فيليپين براي مقايسش چـارچوب و
سطح مختلف از درگيري ـ بينالمللي و محلـي ـ بررسـي کردنـد .نتـايج نشـان داد کـش
روزنامش هاي آسيايي ،چارچوب روزنامشنگاري جنگ را براي پوشش درگيريهاي داخلي
بش کار ميگيرند اما براي پوشش جنگ عراق ،از روزنامشنگاري صلح استفاده ميکنند.
البتش ميتوان با توجش بش ويژگيهاي رويداد مورد نظر ،چارچوبهاي خاص مناسـب
آن را تعريف کرد .براي مرال ،يونگهي سونگ )2007( 1در پژوهشي ،نقش سرويحهـاي
خبري آنالين پيشرفتش را با نقش روزنامشهاي جريان اصلي در بسط واکنشهاي مربـوط
بش کشتش شدن دو دختر مدرسشاي کرهاي با يـک خـودروي نظـامي ايـاالت متحـده ،بـا
اعتراضات گسترده ضـدامريکايي در طـول سـال  2002در کـره جنـوبي مقايسـش کـرد.
روزنامشهاي جريان اصلي؛ شامل چوسون ،2جونگ آنگ 3و هنکيـوره( 4دو روزنامـش اول
با گرايش محافظشکارانش و ديگري با گرايش ترايخواهانش) و سرويحهاي خبري لحظـش
بش لحظش (آنالين)؛ شامل وب سايتهاي او ماي نيوز 5و پرسين 6بودند.
نتايج نشان داد ،دو سرويح لحظش بش لحظـش و هنکيـوره ،اعتراضـات عمـومي را بـش
عنوان «ادرت مردم» و «تماشاچيهاي حمايت کننـده» چـارچوببنـدي کـرده انـد و در
مقابل ،روزنامش چوسون ،اعتراضات را در چـارچوب «اـانون و نظـم» اـرار داده اسـت.
روزنامش جونگ آنگ ني از االب «اانون و نظم» با فراواني کمتر در مقايسش با چوسون و
بــا فراوانــي بيشــتر در مقايســش بــا هنکيــوره و دو ســرويح لحظــش بــش لحظــش بــراي
چارچوببندي استفاده کرده است.
دو سرويح لحظش بش لحظش مستقل ،برانگيختش شدن احساسـات ضـدامريکايي را بـش
گونشاي مربت و بش عنوان «روندي طبيعي» يا «بيان خشم عمومي از ايـاالت متحـده» بـش
تصوير کشيدند .اما دو روزنامش محافظشکار اعتراضـات را بـش شـيوه اي منفـي بـا عنـوان
«االيت احساسي» و «تهديد عليش امنيت ملي کره جنوبي» چارچوببندي کردنـد .پـارک
( )2003چارچوبهاي موجود در تلوي يونهاي اياالت متحده را در پوشش اخبـار کـره
و ژاپن بررسي کرد .او از شش چارچوب در کار خود بهره گرفت .در اخبار مربـوط بـش
روابط بينالملل ،مقولشها بر مبناي چارچوب همکاري /برخورد ،در اخبار ااتصـادي ،بـر
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مبناي همکاري /راابت و در اخبار مربوط بش اعتراضات سياسي و تظـاهرات ،بـر مبنـاي
دموکراسي /هرج و مرج کدگذاري شدهاند.
دامنش چارچوبهاي موضوعمحور بسيار گسترده است .اما بش همـين ميـ ان ،کـاربرد
آنهـا محــدود بــش مواعيــت زمــاني ــ مکــاني و رويــداد منحصــر بــش فــرد اســت؛ البتــش
چارچوبهاي خبري کلي توانستش اند بر اين محدوديت غلبش کنند اما بش ناچار ،بخشي از
کيفيتهاي منحصر بش فرد رويدادها را ناديده گرفتشاند.
چارچوبهاي خبري کلی (عام)

در برابر چارچوبهاي موضـوعي ،برخـي پـژوهشهـا ،چـارچوب هـاي خبـري را بـش
ويژگيهاي کليتـر پوشـش خبـري ازجملـش پيمـانهـاي روزنامـش نگـاري ،هنجارهـا و
ارزشهاي خبري مرتبط ميدانند .دو چارچوب خبري اينگار )1991( 1و چارچوبهاي
پنجگانش سمتکو 2و ولکنبرگ ،)2000( 3چارچوبهاي عـامي هسـتند کـش بسـيار مـورد
توجش ارار گرفتش و بش طور گسترده در پژوهشهاي ارتباطي بش کار رفتشاند.
شانتو اينگار ( ،2005ص  )6دو چارچوب رسانش اي عمده را بسط مي دهد کش آنها را
چــارچوبهــاي اپي وديــک 4و تماتيــک( 5رويــدادمحــور و فراينــدمحــور) مــينامــد.
چارچوبهاي اپي وديک ارجاعاتي بش رويدادهاي خبري منفرد هستند ،بدون آنکش زمينـش
و متن وسيعتري پديد بياورند« .چارچوبهاي اپي وديک تنها نمايشگذراي رويـدادهاي
خاص هستند» (ديميتروا و همکاران) .چارچوب خبري اپي وديک ،چنانکش از عنـوان آن
بر ميآيد ،بر ويژگي هاي زمان و مکان تأکيد دارد و يک موضوع يا پديده را از متن جدا
مي کند و ترجمش اي فردگرايانش از رويداد ،عاري از هرگونـش ارتبـاط بـا نظـام ااتصـادي،
سياسي و اجتماعي اراکش ميدهد.
اينگار ( )1991در تحليل پوشش شـبکش هـاي ايـاالت متحـده در زمينـش موضـوعات
اجتماعي همچون فقر ،جرم و بيکاري در فاصلش سالهاي  1981تا  1986بش ايـن نتيجـش
رسيد کش پوشش هاي خبري روزانش بش شـدت بـش تفسـير اپي وديـک حـوادث سـوگيري
داشتند و در اين پوشش هاي خبري ،اخبار موضوعات اجتماعي را بـش حـوادث محـدود
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مي کردند و آنهـا را در مواعيـت (چـارچوب تماتيـک) و يـا تفسـيرهاي کلـيتـر اـرار
نميدادند .وي اعالم کـرد کـش هنجارهـا و اسـتانداردهاي داخـل سـازمانهـاي خبـري،
محصول خبري چارچوب هاي اپي وديک را تقويـت مـيکننـد .ايـن روش ،موضـوعات
پيچيده را تا سطح روايت يک رويداد پايين مي آورد و ساده ميکند .همچنـين بـش جـاي
درک کلي مواعيتي ،درکـي موضـوعي ،بـينظـم و منفـرد از امـور مـردم و موضـوعات
اجتماعي را موجب ميشود.
از سوي ديگر ،بر اسار نظر اينگار ،چارچوب هاي تماتيک ،زمينش و متني اجتمـاعي
براي موضوعات و رويدادها فراهم مي آورنـد و تـأثيرات مختلفـي بـر مخاطبـان دارنـد.
چارچوب هاي اپي وديک گرايش بش واگذاري مسئوليت بش گـروه هـا و يـا افـراد خـاص
دارند؛ در حالي کش چارچوبهاي تماتيک ،مسئوليت را بش نيروهـاي سياسـي /اجتمـاعي
نسبت مي دهند (ديميتروا و همکاران ،2005 ،ص  .)25دروااع ،چـارچوبهـاي خبـري
تماتيک ،بيشتر بر متن و زمينش اجتماعي يک رويداد يا پديـده تأکيـد دارنـد و شـرايط و
نتايج رويداد يا پديـده اي را در ارتبـاط بـا نظـام هـاي محيطـي ،ااتصـادي ،سياسـي و
اجتماعي بيان ميکنند.
سمتکو و ولکنبرگ ( )2000چارچوب هايي را کش در مطالعات پيشين شـناختش شـده
بودند ،ترکيب کردند و چارچوبي عام را با پنج شاخص بش وجـود آوردنـد ــ برخـورد،
مسئوليت ،عالي انساني ،پيامدهاي ااتصادي و اخالق ــ کـش ابـ ار اابـل اتکـايي بـراي
بررسي عوامل مختلفي هستند کش بر انتخاب چـارچوب هـا اثـر مـيگذارنـد .چـارچوب
برخورد ،با تأکيد بر تواد ميان دو گروه ،نهاد و يا ايدکولوژي ،بر ماهيت تعارضـي يـک
موضوع صحش ميگذارد .نسبت دادن مسئوليت ،بر نسبت دادن مسئوليت يک مشکل بـش
يک شخص ،نهاد و يا دولت تأکيد دارد و چارچوب عالاش انساني ،با تأکيـد بـر مردمـي
کش تحت تأثير موضوع ارار گرفتش يا خواهند گرفت ،وجش انساني بش گ ارشها ميدهـد.
چارچوب پيامدهاي ااتصادي ،رويدادها /موضوعات را بش لحاص تأثيرات ااتصـادي آنهـا
بر مردم يا نهادها گ ارش ميدهـد و چـارچوب اخالاـي بـر جنبـش مـذهبي و اخالاـي
رويداد ،موضوع يا مشکل تأکيد ميکند (کاماج ،2010 ،ص .)643
سمتکو و ولکنبرگ ( 2601 )2000خبـر روزنامـش اي و  1552خبـر تلوي يـوني را در
دورهاي کش نشست سران اتحاديش اروپايي در سال  1997در آمستردام هلند برگـ ار شـد،
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تحليل محتوا کردند تا برتري پنج چارچوب خبري را در مطالعـات اوليـش در خصـوص
چارچوببندي و اثرات آن بررسي کنند .يافتشها نشان داد کـش در اخبـار يـا برنامـشهـاي
خبري ،چارچوب نسبت دادن مسئوليت بش شکل گسـتردهاي کـاربرد دارد و پـح از آن
بش ترتيب ،چارچوب هاي برخورد ،پيامدهاي ااتصادي و عالي انسـاني و اخالاـي اـرار
گرفتشاند .البتش چارچوبهاي عام را نميتوان بش موارد مشخصي محدود کرد؛ هـر چنـد
با توجش بش طبيعت کلنگر آنها ،برخالف چارچوبهاي خاص ،اابل گسترش بش صورت
نامحدود ني نيستند.
نتيجهگيري

اين مقالش بش بررسي ابعـاد مختلـف نظريـش چـارچوب بنـدي و جايگـاه آن در مطالعـات
ارتباطي اختصاص يافتش است .از ايـن منظـر ،همـان طـور کـش گيتلـين اشـاره مـيکنـد،
چارچوب بش معناي الگوهاي پايدار شناخت ،تفسير ،اراکش ،گ ينش ،تأکيـد و استرناسـت
کش نمادسازان ،هر روز با استفاده از آنها ،گفتمان را سازماندهي ميکنند .چارچوببنـدي
را بنابر نظر انتمن ،ميتوان انتخاب برخي از جنبشهاي يک وااعيت درک شده و برجستش
کردن آنها در يک متن ارتباطي تعريف کرد .البتش بايـد توجـش داشـت کـش نبايـد مطالعـش
چارچوببندي را تنها بش فرايند توليد متون ارتباطي محدود کرد .چنـانکـش مـکلئـود و
دنتنبر ني مطر ميکنند ،نظريش چارچوببندي ،چـارچوب را از سـاخت گـ ارشهـاي
خبري فراتر ميبرد تا آنچش را در مواجهش مخاطبان با اخبار ر مي دهد ،مورد بررسـي و
آزمون ارار دهد.
بش اين ترتيب ،چارچوببندي سش مرحلش متماي دروندادها ،فرايندها و بـروندادهـا
را در بر مي گيرد .چهار فرايند در ارتباط با هر رويداد /موضوع اابل شناسايي است .اين
چهار فرايند ،چارچوبسازي ،تعيين چـارچوب ،تـأثير چـارچوبهـا بـر افـراد و تـأثير
چارچوبها بر شکلگيري نگرش روزنامشنگاران را شـامل مـيشـود .در خـالل فراينـد
چارچوبسازي ،روزنامشنگاران تحت تأثير عوامـل مختلفـي نظيـر فشـارهاي سـازماني،
ايدکولوژيها ،نگرشها ،نخبگان ،چارچوبها و امرـال آن ،بـش سـاختن چـارچوبهـاي
رسانشها مبادرت ميکنند کش آنهـا را در دو گـروه کلـي چـارچوبهـاي عـام و خـاص
ميتوان شناسايي کرد .تعيين چارچوب ،فراينـدي را شـامل مـيشـود کـش در خـالل آن
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چارچوبهاي رسانشاي بش مخاطب مي رسـد و تصـوير ذهنـي وي را از رويـداد شـکل
ميدهد يا دستکـم بـر آن تـأثير مـيگـذارد .فراينـد سـوم زمـاني اتفـاق مـيافتـد کـش
چارچوبهاي رسانشاي منجر بش تغيير نگرش يا رفتـار مخاطبـان خـود مـي شـوند و در
نهايت ،طي فرايند چهارم ،چارچوبها بر ذهنيت روزنامشنگاران و بش دنبـال آن ،فراينـد
چارچوبسازي اثر ميگذارند.
پژوهشهايي کش در حوزه چارچوب بندي انجام ميشـوند ،بـر ايـن چهـار فراينـد
متمرک شدهاند .اين پژوهش ها ،بـش طـور عمـده موضـوعمحورنـد و چـارچوبهـاي
مختص بش رويدادهاي خاص را بش آزمون ميگذارند .انتمن معتقد است وجود انبوهي
از مطالعات موردي در زمينش چارچوببندي ،رسيدن بش مفهومسازي واحـد را در ايـن
حوزه دشوار ميسازد ،اما تبعيت از مدل فرايندي شيوفل براي تفکيـک و طبقـشبنـدي
پژوهشها بش روشن شدن بسياري از ابهامهاي نظـري و دسـتيابي بـش مـدل يکپارچـش
نظري از چارچوببندي کمک ميکند .طبقشبندي چارچوبها بـش عـام و خـاص نيـ
مــيتوانــد مقايســش دادههــاي بــش دســت آمــده از پــژوهشهــاي مختلــف را کــش از
چارچوبهاي مشابش اسـتفاده کـردهانـد ،امکـان پـذير سـازد يـا حـداال دسـتش بنـدي
روشنتري از پژوهشها بش دست دهد.
وجود چارچوبهاي عام ني کش مقايسش ويژگيهاي پوشش خبري را در رسانشهـاي
مختلف را امکانپذير ساختش است ،ميتواند بش دستشبنـدي دادههـاي بـش دسـت آمـده از
پژوهشهاي منفرد و اراکش برخي مفاهيم کلي از چارچوببندي کمـک کنـد .بـا وجـود
اين ،ابهامات نظريش چارچوب بندي بش اوت خود بااي است امـا همـين ابهـام هـا ،خـود
سبب ميشود کش اين نظريش ،از طيف وسيعي از پژوهشهاي کمي و کيفي حمايت کند.
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