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چکیده
این پژوهش با هدف دستتتیابی به میزان و نحوه بازتاب اخبار مفاستتد اقتصتتاد در وبستتای خبرگزار صتتداوس تیما ،ایرنا و
وب سای بیبی سی فار سی ا س  .محقق اخبار ر سانهها مذکور را در شش ماهه اول سال  1395به صورت تمام شمار و در
مجموع  372خبر( 158خبر از خبرگزار صداو سیما 140 ،خبراز خبرگزار ایرنا و  74خبر از وب سای بیبی سی فار سی) را به
روش تحلیل محتوا کمی مورد بررستتی و تحلیل قرارداد .نتایج حاصتتل از این تحقیق نشتتان میدهد که بیشتتترین موضتتوعی که
رسانهها به آن پرداختهاند موضوع حقوقها نجومی بوده اس و در موضوعات جزئی هرکدام از رسانهها موضوعی را که در راستا
سیاس ها خبر رسانه بوده برجسته کردهاند و همچنین در نوع خبر رسانهها مذکور بیشتر از اخبار فرایند مدار استفاده شده و
بیشترین قالب مورد استفاده رسانهها گزارش بوده اس  .از لحاظ ارزش خبر و عناصر خبر  ،ارزش خبر شهرت و عناصر خبر
(که و چه) بی شترین فراوانی را در ر سانهها مذکور دا شته ا س  .همچنین در مقوله د ستگاه مرتبط با مفا سد اقت صاد  ،خبرگزار
صداو سیما ،ایرنا و وب سای بیبی سی فار سی بی شترین فراوانی را به بانک و مؤ س سه مالی اخت صاص دادهاند .طبق یافتهها این
پژوهش دالیل مفاسد اقتصاد مطرح شده در خبر ،در خبرگزار ایرنا ،دولتی بودن اقتصاد ،در خبرگزار صداو سیما ،خأل قانونی و
در وبسای بیبیسی فارسی ،خأل قانونی و ضعف دستگاهها نظارتی بیشترین فراوانی را داشتند.
واژگان کلیدی :اخبار مفاسد اقتصاد  ،خبرگزار صداوسیما ،خبرگزار ایرنا ،وبسای بیبیسی فارسی

 - 1دانشجوamirht20@gmail.com.
 -2استاد راهنماbrazmjoo8@yahoo.com .

مقدمه
یکی از مهمترین حوزهها

در حوزه ارتباطات ،خبر و خبررستتتانی از اهمی ویژها برخوردار استتت و در حقیق
رسانها کنونی در عصر ارتباطات ،خبر و اطالعرسانی اس .
خبر در شتتترایط کنونی جهان ،نهتنها از آنچه در پیرامون انستتتان میگذرد اطالع میدهد بلکه جه گیر فکر و
ذهنی افراد را نیز تعیین میکند(.بشیر.)33: 1392،
از آنجا که ر سانهها تمامی اتفاقات و حوادث را بهطور کامل پو شش نمیدهند و تنها برخی اخبار و اطالعات را که بر
ا ساس خطم شی و سیا س ها صاحبان ر سانهها میبا شد را برج سته میکنند ،در نتیجه همهروزه از میان مجموعه
موضتتوعات و مشتتکالت مطرح شتتده در یک جامعه ،تنها نمونهها نادر از این موضتتوعات و رخدادها ،از حمای ها
رستتانها برا تبدیلشتتدن به خبر رستتانهها ،برخوردار میشتتوند .همچنین به دلیل اینکه رستتانهها معموالً با نگرشتتی
شتتکلگرفته بهگزینش دادهها و بررس تی پدیدهها اجتماعی میپردازند و اخبار همواره تح تأثیر اهداف ،س تیاس ت ها و
نیات صتتتاحبان رستتتانه میباشتتتد از این رو هیچگاه ،اخبار به عنوان پیام دارا معنا خاص ،بدون گرایش ویژه و ارزش
اخالقی و انسانی نمیباشد (همان.)9 ،
به نظر پژوهشگر رسانهها در هر جامعها به عنوان دیدهبان و ناظر شناخته میشوند که فسادها اقتصاد  ،سیاسی
و ادار سیا س مداران و حکوم ها را به افکار عمومی منتقل و با اطالعر سانی مفا سد حکوم و کارگزاران حکومتی ،به
نقش نظارتی خود عمل میکنند در واقع به منزله چ شمان تیزبینی ه ستند که در سالم ساز ف ضا ک شور و مبارزه با
مفاسد ،نقش مهمی را ایفا میکنند.
مفا سد اقت صاد یکی از م شکالت مهم ک شورها در حال تو سعه ا س  ،عدها بر این نظرند که ا صوالً برا حل
مشکل مفاسد اقت صاد مجازات نمیتواند کارگشا باشد و عدها نیز برآنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راهحل
م شکالت مقابله با ف ساد اقت صاد ا س  .م شکل ف ساد اقت صاد حل نخواهد شد ،مگر آنکه عوامل و ری شهها بروز این
پدیده ز ش را ک شف و ری شهکنی این عوامل را برا مقابله با ف ساد مهیا گردد .در این بین عوامل مختلفی در مبارزه با
مفاسد اقتصاد میتوانند نقش داشته باشند از جمله آنها میتوان به اساسیترین سیاس ها مبارزه با فساد اقتصاد و
اصتتالحات اقتصتتاد که شتتامل ایجاد نهادهایی بدین منظور ،افزایش دستتتمزدها بخش عمومی ،کاهش اندازه دول در
اقت صاد ،ح سابر سی مالی دقیق ،ا ستقالل د ستگاه ق ضایی ،م شارک شهروندان ،تمرکززدایی و ا صالح فرهنگ جامعه و
استقالل رسانهها ارتباطجمعی اشاره کرد.
در پوشش اخبار مفاسد اقتصاد توسط رسانهها در کشور ایران ،هر یک از رسانهها برا پوشش و انعکاس اخبار ،بر
اساس سیاس ها و منافع خود به این مسأله پرداختند.
در این پژوهش محقق در پی آن اس تا دریابد وبسای خبرگزار صداوسیما ،وبسای ایرنا و وبسای بیبیسی
فارسی چگونه و به چه میزان اخبار مفاسد اقتصاد را پوشش داده و چگونه آن را برجسته کردهاند؟ درواقع پژوهشگر به
دنبال آن ا س تا میزان ا ستفاده هر یک از وب سای ها از قالبها خبر  ،اخبار رویداد مدار و فرایند مدار ،جه گیر
اخبار ،ن شانگاه مورد ا شاره در پو شش اخبار و دیگر مقولهها را مورد برر سی قرار دهد تا به میزان و چگونگی انعکاس اخبار
مفاسد اقتصاد در این رسانهها دس یابد.
لذا مستتأله اصتتلی پژوهش این اس ت که محقق به میزان و چگونگی انعکاس اخبار مفاستتد اقتصتتاد و عملکرد این
رسانهها در پوشش اخبار مفاسد اقتصاد دس یابد.

بنابراین برا بررستتی میزان و نحوۀ انعکاس این اخبار در وبستتای خبرگزار صتتداوستتیما به عنوان رستتانه
حاکمیتی ،وب سای خبرگزار ایرنا بهعنوان ر سانه دولتی و وب سای بیبی سی فار سی بهعنوان ر سانه رقیب ،انجام
چنین تحقیقی ضترورت دارد تا به شتناختی کامل نستب به رستانهها مذکور و چگونگی عملکردشتان در قبال انعکاس
اخبار فساد اقتصاد برسیم.
همچنین برا شتتناخ نحوه انعکاس رستتانه رقیب (وبستتای بیبیستی فارستتی) از موضتتوع مفاستتد اقتصتتاد و
سیا س ها و خطم شیها ر سانهها داخلی (وب سای خبرگزار ایرنا و وب سای خبرگزار صداو سیما) در پو شش
اخبار مفاسد اقتصاد و نوع آرایش آنها در برابر هجمهها رقیب ،ضرورت انجام چنین تحقیقی احساس میشود.
زمانی که میزان و چگونگی اطالعر سانی اخبار مفا سد اقت صاد  ،با ح سا سی جامعه به ف ساد اقت صاد و ن سب
مفاسد اقتصاد با اعتماد عمومی مردم به نظام سیاسی و اقتصاد  ،مرتبط باشد این اهمی و ضرورت دوچندان میشود.
تحقیق حا ضر به دلیل اینکه خبرگزار ر سمی صداو سیما را مورد مداقه و برر سی قرار میدهد به طور م ستقیم با
نیازها پژوهشی سازمان صداوسیما مرتبط و بهعنوان آینها برا عملکرد خبرگزار صداوسیما در پوشش اخبار مفاسد
اقتصاد میباشد.
همچنین با بررسی و تحلیل اخبار مفاسد اقتصاد در خبرگزار ایرنا و وبسای بیبیسی فارسی به نحوه انعکاس
اخبار مربوط به ف ساد اقت صاد در ر سانهها دولتی و به خ صوص در ر سانه رقیب (بیبی سی فار سی) شناخ حا صل
میکنیم و از رهگذر شناخ ر سانهها خارجی که در پی س س کردن پایهها نظام جمهور ا سالمی ه ستند ،ضمن
اطالعرستتتانی و آگاهی بخشتتتی ،قدرت نظام رستتتانها خود را برا مقابله با رستتتانهها خارجی و رستتتانهها رقیب
فزونیخواهیم بخشید .همچنین برا ارتقا ظرفی ها و توانمند ها خبرگزار و رساندن خبرگزار صداوسیما به یک
خبرگزار تراز برتر در امر اطالعرسانی مؤثر خواهد بود.
لذا انجام پژوهشی که بتواند نحوه عملکرد و میزان پوششِ رسانهها مذکور از فسادها اقتصاد را مورد بررسی
قرار دهد ضرورت دارد .همچنین این پژوهش از دو بعد دیگر نیز اهمی دارد .به طور که این پژوهش به شناخ وقایع
و رخدادها یک دوره زمانی خاص کمک میکند و از سو دیگر به درک دیدگاهها ایدئولوژیکی موجود و جه گیر
این رسانهها نسب به مفاسد اقتصاد ایران یار میرساند.
هدف اصلي
دستتتیابی به میزان و نحوه بازتاب اخبار مفاستتد اقتصتتاد در وبستتای خبرگزار صتتداوس تیما ،خبرگزار ایرنا و
وبسای بیبیسی فارسی در نیمه اول سال .1395
سؤال اصلي
میزان و نحوه بازتاب اخبار مفاسد اقتصاد در وبسای خبرگزار صداوسیما ،خبرگزار ایرنا و وبسای بیبیسی
فارسی در نیمه اول سال  1395چگونه اس ؟
مفاسد اقتصادی
مفاسد اقتصاد پدیدههایی هستند که عملکرد صحیح اقتصاد یک جامه را دچار خلل میکنند و به تعبیر اقتصاد ،
نشتی اقتصاد در سطح کالن محسوب میشوند .ممکن اس فساد در سه سطح شخصی ،نهاد و سیستمی اشاعه یابد .در
سطح شخ صی ف ساد در را ستا نفع فرد یک شخص صورت میگیرد ،در سطح نهاد این م سأله در جه منافع یک

ارگان و نهاد معین صورت میگیرد و در سطح سی ستمی ف ساد کل رژیم و نظام سیا سی ک شور را در برمیگیرد(.محقق،
.)6 :1389
در این تحقیق منظور ما از فساد اقتصاد  ،فساد اس که مربوط به حوزهها مالی و اقتصاد اس و مرتکبان آن
با عملکرد غیرقانونی و غیراخالقی و صتترفاً برا به دس ت آوردن ستتود انجام میدهند در این راستتتا اختالس ،حقوقها
نجومی و برخی دیگر از اشکال فساد اقتصاد که در سالها اخیر در کشور اتفاق افتاد مدنظر محقق در تحقیق میباشد.
خبر
در مطالعات اخیر آمده ا س  :خبر ،گزار شی از رویداد واقعی و عینی ا س که دارا یک یا چند ارزش خبر با شد
ارزشها مهم خبر در ارائه این گزارش که تح تأثیر عوامل درونستتتازمانی شتتتکل میگیرد عبارتاند از :دربرگیر ،
برخورد ،شهرت ،عجیب و استثنایی ،تازگی و همجوار (بدیعی.)45-40 :1369 ،
در این تحقیق منظور ما از خبر ،قالبها خبر اس که رسانهها در پوشش یک موضوع از آنها استفاده میکنند.
قالبهایی نظیر گزارش ،م صاحبه ،خبر کوتاه و ...که هر یک از خبرگزار ها برا پو شش اخبار مفا سد اقت صاد از آنها
استفاده کردهاند.
چارچوب نظری
چارچوب نظر همچون دریچه استتت که محقق از منظر آن ،به پدیده مورد بررستتتی نگاه میکند .گویی محقق در
ابتدا مطالعه خود ،لنز مشخصی را انتخاب کرده و بر اساس آن به پدیده مورد نظر مینگرد و بر اساس آن داور میکند.
در این تحقیق با توجه به سؤاالت تحقیق و برر سی پی شینه پژوهشها ،از برخی نظریات مرتبط با تحقیق حا ضر ا ستفاده
میشود و نظریه مختار در این پژوهش نیز نظریه برجستهساز میباشد.
نظریه برجستهسازی3

نظریه برجستتتهستتاز را نیز میتوان در زمره نظریهها موج ستتوم قرارداد .بنابراین نظریه ،محتوا رستتانهها ،درک
عموم مردم را از میزان اهمی مو ضوعها تح تأثیر قرار میدهد؛ به عبارت دیگر ،بر ا ساس این نظریه ،اهمی مو ضوع از
نظر مردم ،تابع میزان اهمیتی اس که رسانهها به آن موضوع میدهند (دهقان.)25 : 1378 ،
برجستتتهستتاز را معادل  Agenda settingترجمه کردهاند که به معنی اولوی گذار بر برنامها خاص اطالق
می شود؛ اما ا صطالحاً میتوان گف برج سته ساز ؛ یعنی این اندی شه که ر سانهها خبر با ارائه خبرها ،مو ضوعهایی را
که مردم درباره آنها میاندیشند تعیین میکنند (شاکر .)32 :1384 ،
مهد زاده در این خ صوص میافزاید :منظور از برج سته ساز ر سانهها این ا س که ر سانهها ،به ویژه در اخبار و
گزارشها خبر و برنامهها مستند ،این قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعها از مسائل و موضوعات معین و
محدود معطوف سازند و از مسائل و موضوعات دیگر چشمپوشی کنند .حاصل کار این می شود که بعضی از مسائل خاص
توستتط بستتیار از مردم در ستتوهر عمومی و خارج از قلمرو رستتانهها به بحث گذاشتتته میشتتود درحالیکه به مستتائل و
موضوعات دیگر توجه نمیشود(مهد زاده.)62 :1392 ،

3- Agenda setting Theory

 چارچوبسازی4مفهوم چارچوب ساز را در سال  1974جامعه شنا سی به نام اروینگ گافمن5عنوان کرد .جامعه شنا سی که معتقد
بود افراد بهصتتورت فعال ،جهان پیرامون خود را با استتتفاده از چارچوبهایی که اطالعات را تعیین ،دریاف  ،شتتناستتایی و
برچسب میزنند ،سازماندهی و معنا میکنند.
به بیان دیگر ،ر سانهها به مخاطبان میگویند درباره «چه» فکر کنند و سوس چگونه فکر کردن را نیز در چارچوبی
که از پیش ساخته و پرداختهاند ،بر آنان تحمیل میکنند .چارچوب ساز مبتنی بر این فرض اس که نحوه توصیف یک
موضوع و رویداد در گزارشها خبر  ،بر [چگونگیِ] درک آن موضوع و رویداد توسط مخاطب ،تأثیر میگذارد (شیفل و
تیوکستتبر  .)11:2007 ،بنابراین ،کار رستتانهها تنها انتخاب رویداد و حوادثی خاص از میان رویدادها زیاد نیست  ،بلکه
معنی دادن به آن نیز هستت  .رستتانهها ناگزیرند حوادث و رویدادها را برا مخاطبانشتتان مهم و با اهمی نشتتان دهند؛
الزمه این کار نیز جا دادن خبر در متن یک روای یا داستان اس (مهد زاده.)64 :1392،

روش تحقیق
در این تحقیق از روش تحلیل محتوا کمی استتتفاده کردیم .تحلیل محتوا ،روش تحقیقی مفید اس ت که در آن،
اقالم یا موارد مهم محتوا پیام همه ر سانهها همگانی ،شنا سایی و شمارش و با اقالم و موارد دیگر مقای سه می شوند؛
سرانجام با سایر آمار و ارقام مشابه گردآور شده و از کل جامعه مقایسه میگردند (گیل ،آدمز.)89 :1384 ،
جامعه آماری
اخبار که در  6ماهه اول سال  1395درباره مفاسد اقتصاد در وب سای خبرگزار ایرنا ،صداوسیما و وب سای
بیبی سی فار سی منت شر شدهاند جامعه آمار این تحقیق را شامل می شوند در حقیق اخبار که در طول این  6ماه
یعنی از تاریخ ( )1395/1/1تا ( )1395/6/31در این وب سای ها منت شر شدهاند مورد برر سی قرار گرف  .اخبار منت شر
شده در خبرگزار ایرنا  140مورد در خبرگزار صداو سیما  158مورد و در وب سای بیبی سی فار سی  74مورد بوده
اس  .در واقع  372خبر مورد بررسی قرار گرف .
روش نمونهگیری
در این تحقیق با توجه به کم بودن اخبار در طول شش ماه و با صالحدید ا ساتید راهنما و م شاور ،کلیه اخبار که
در بازه زمانی  6ماهه اول سال  1395/1/1( 1395تا  )1395 /6/31منتشر شده بود ،به صورت تمام شمار مورد بررسی
قرار گرف .
واحد تحلیل
واحد تحلیل به واحدهایی گفته می شود که از نظر آمار تحلیل می شوند تا به سؤاالت تحقیق پا سخ داده شود و یا
فرضیه مورد آزمون قرار بگیرد .در این پژوهش هر خبر و یا گزارش به عنوان یک واحد تحلیل در نظر گرفته شده اس .
4- Framing
5- Irving Gaughman

شیوه و ابزار گردآوری دادهها
در این پژوهش همانند دیگر تحقیقات ،اطالعات و مبانی نظر پژوهش از طریق مطالعه کتابخانها گردآور و بر
این اساس مقولهها مرتبط با تحقیق مشخص شد .بنابراین چون فرایند مقوله ساز باید بهگونها باشد که برا محقق
و کدگذار دوم قابل اندازهگیر باشد لذا در مرحله بعد به تعاریف عملیاتی مؤلفهها استخراج شده اقدام شد تا بر اساس
این تعاریف و مصتادیق آن به بررستی اخبار خبرگزار ها مذکور بوردازیم و ستوس برا جمعآور دادهها تحقیق ،به
کمک اساتید راهنما و مشاور که در این حوزه متخصص هستند دستورالعمل کدگذار تهیه و تنظیم شد و در ادامه اخبار
مفا سد اقت صاد را با توجه به این د ستورالعمل ،مورد برر سی قرار دادیم و برر سیها را بر رو برگه مخ صوص کدگذار
ثب کردیم در مرحله بعد به واردکردن اطالعات و دادهها حاصتتتل از بررستتتی اخبار مفاستتتد اقتصتتتاد در هر یک از
خبرگزار ها ،پرداخته شد و نتایج حاصل از  SPSSبرا هر متغیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرف .

یافته های تحقیق در قالب نمودار مقایسهای
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جدول مقای سها مو ضوع جزئی خبر در وب سای خبرگزار
بیبیسی فارسی
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جدول مقای سها ن شانگاه جه گیر منفی خبر در وب سای خبرگزار
وبسای بیبیسی فارسی

صداو سیما ،وب سای خبرگزار ایرنا و
35

دولت و مدیران دولت یازدهم

30
دولت و مدیران دولت دهم
25

دستگاه های قضایی و نظارتی

20

شهرداری و شورای شهر

15

منتقدان

10
5

قانون و زیرساخت قانون
گذاری در کشور
نظام سیاسی ایران

0
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سی فارسی
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جدول مقای سها ن شانگاه جه گیر مثب خبر در وب سای خبرگزار
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جدول مقایستتها قالبها خبر در وبستتای خبرگزار صتتداوستتیما ،وبستتای خبرگزار ایرنا و وبستتای
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ایرنا
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ایرنا

جدول مقایسها عناصر خبر در وب سای خبرگزار صداوسیما ،وب سای خبرگزار ایرنا و وب سای بیبی سی
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ایرنا

جدول مقایسها شخصی ها مطرح شده در خبر در وب سای خبرگزار صداوسیما ،وب سای خبرگزار ایرنا و
وبسای بیبیسی فارسی
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ایرنا
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ایرنا

جدول مقایسها دالیل مطرحشده مفاسد اقتصاد در خبر در وبسای خبرگزار صداوسیما ،وبسای خبرگزار
ایرنا و وبسای بیبیسی فارسی
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وب سایت بی
بی سی فارسی

صدا و سیما

ایرنا

بحث و جمعبندی حاصل از یافتههای آماری
با توجه به یافتهها تحقیق در این پژوهش ستتؤال اول که ناظر بر موضتتوع اصتتلی خبر در وبستتای خبرگزار
صداوسیما ،خبرگزار ایرنا و وب سای بیبی سی فارسی در پوشش اخبار مفاسد اقتصاد اس میتوان گف زیر مقوله
حقوق نجومی در خبرگزار ایرنا ،خبرگزار صداو سیما و وب سای بیبی سی فار سی به ترتیب ( 60در صد)67/08( ،
درصد) و ( 62/16درصد) بیشترین فراوانی را داشته اس و به دلیل اینکه مسأله حقوق نجومی در بازه زمانی مورد بررسی
بی شتر در ر سانهها و افکار عمومی مطرح می شد درنتیجه ر سانهها این مو ضوع را بی شتر از سایر ا شکال مفا سد اقت صاد
برج سته کردهاند .همچنین میتوان گف که مو ضوع مفا سد امالک شهردار و اختالس نیز به دلیل اینکه در همین بازه
زمانی مورد توجه قرارگرفته توسط رسانهها بیشتر نشان داده شده اس  .باید گف که رسانهها داخلی و خارجی تقریب ًا
( 10درصتتد) از اخبار خود را به موضتتوعاتی نظیر پولشتتویی و اخالل در نظام اقتصتتاد  ،ران و تحصتتیل مال نامشتتروع و
زمینخوار اخت صاص دادهاند که ن شاندهنده این ا س که ر سانهها در طول زمان و برا ا صالح مفا سد اقت صاد به آن
توجه نداشته اند و صرفاً در مواقعی که مفاسد در کشور اتفاق افتاده اس موضوع مفاسد اقتصاد را پیگیر و برجسته
کردهاند .به طور که کمترین فراوانی در بین زیر مقولهها این متغیر در خبرگزار ایرنا مربوط به زیر مقوله پول شویی و
اخالل در نظام اقت صاد و زیر مقوله زمینخوار و ران با ( 3/57در صد) و در خبرگزار صداو سیما ( 3/17در صد) و
وبسای بیبیسی فارسی کمترین فراوانی با ( 2/8درصد) به زیر مقوله پولشویی و اخالل در نظام اقتصاد اختصاصیافته
استت ؛ این در حالی استت که مستتأله حقوق نجومی و اختالس و امالک شتتهردار به دلیل اینکه در همان بازه زمانی
مطرح شدهاند بی شتر برج سته شده اند و همچنین به دلیل اینکه مو ضوع حقوق نجومی بی شتر تو سط افکار عمومی دنبال
می شد درنتیجه ر سانهها هم به آن بی شتر پرداختهاند .خبرگزار صداو سیما بی شترین در صد را در بین سایر ر سانهها به
حقوق نجومی بهعنوان موضوع اصلی خبر اختصاص داده اس که بر اساس آمار مطالبهگر این رسانه را نشان میدهد.
با توجه به یافتهها تحقیق در این پژوهش ،ستتتؤال دوم که ناظر بر موضتتتوع جزئی خبر در وبستتتای خبرگزار
صداوسیما ،خبرگزار ایرنا و وبسای بیبیسی فارسی در پوشش اخبار مفاسد اقتصاد اس  ،میتوان نتیجه گرف که
زیر مقوله مق صر جلوه دادن دول دهم در م سأله حقوقها نجومی در خبرگزار ایرنا بی شترین فراوانی ( 18/57در صد)
را داشتتته استت و ستتالم مدیران و کم بودن دریافتیها کالن با ( 17درصتتد) و برخورد ستتیاستتی منتقدان دول با
حقوقها نجومی با  12درصتتد و قانونی جلوه دادن حقوق نجومی در خبر با ( 10درصتتد) بیشتتترین درصتتد را به خود
اختصتتاص دادهاند و این نشتتاندهنده این اس ت که خبرگزار ایرنا در پی این بوده اس ت که به مخاطبان و افکار عمومی
جامعه نشان دهد که بیشتر مدیران دولتی از سالم مالی برخوردار هستند و منتقدانی که مسأله حقوق نجومی را مطرح
میکنند بی شتر سیا سی ا س و نه واقعی .همچنین خبرگزار ایرنا مق صر ا صلی مفا سد اقت صاد علیالخ صوص مو ضوع
فیشها حقوقی را دول دهم میداند .خبرگزار ایرنا در پی آن بوده اس که به حقوقها دریاف شده توسط اعضا
دول و مدیران وجه قانونی بدهد و به مخاطبان و افکار عمومی بگوید که حقوقها قانونی بوده و نه غیرقانونی .خبرگزار
صداو سیما بی شترین زیر مقوله به سؤا ستفاده از موقعی شغلی و چگونگی مقابله و برخورد با مفا سد اقت صاد هرکدام به
صورت جداگانه ( 22درصد) اختصاص داده اس که نشاندهنده این اس که خبرگزار صداوسیما بیشتر در پی چگونگی
مبارزه و مقابله با مفا سد اقت صاد و بیان سوءا ستفاده مدیران از موقعی شغلی بوده ا س ؛ یعنی خبرگزار صداو سیما
بیشتر از سایر رسانهها در پی آن اس که با مفاسد اقتصاد مقابله و از تکرار آن جلوگیر کند .زیر مقوله گسترده بودن
مفاسد اقتصاد در دیگر دستگاهها کشور در خبرگزار ایرنا ( 7درصد) اس که نشاندهنده این اس که خبرگزار

ایرنا بهعنوان رسانه دولتی به مخاطبان و افکار عمومی میر ساند که در دیگر د ستگاهها کشور هم حقوقها دریافتی و
مفاسد اقتصاد باال اس و مسأله مفاسد اقتصاد مختص دول نیس و در سایر قوا و سایر نهادها کشور اس .
خبرگزار ایرنا و وبستتای بیبیستتی فارستتی غیرقانونی بودن امالک شتتهردار را بیشتتتر منعکس کردهاند و این
نشاندهنده این اس که بیبی سی فارسی و خبرگزار ایرنا در پی آن بودهاند که موضوع غیرقانونی بوده مالک شهردار
را در اذهان برج ستهتر کنند .وب سای بیبی سی فار سی با برج سته کردن زیر مقوالت مق صر جلوه دادن دول دهم در
مسأله حقوقها نجومی با ( 12درصد) و گسترده بودن مفاسد اقتصاد در دیگر دستگاهها کشور با ( 16درصد) ضمن
مقصتتر جلوه دادن دول دهم در پی بیاعتبار کردن نظام جمهور استتالمی ایران اس ت  .همچنین وبستتای بیبیستتی
فارسی مطرحشدن مفاسد اقتصاد در دول یازدهم را سیاسی و دول دهم را مقصر مفاسد موجود میداند.
خبرگزار صداوسیما غیرقانونی بودن امالک شهردار با ( 1/89درصد) را کمتر از رسانهها مورد بررسی برجسته
و منعکس کرده اس .
با توجه به اینکه وب سای بیبی سی فار سی بیشترین فراوانی ( 16/56درصد) را به زیر مقوله گسترده بودن مفا سد
اقتصتتاد در دیگر دستتتگاهها کشتتور و کمترین فراوانی ( 2/70درصتتد) را به زیر مقوله ضتترورت پیشتتگیر از مفاستتد
اقت صاد و قانونی بودن واگذار امالک شهردار اخت صاص داده ا س ن شاندهنده این ا س که وب سای بیبی سی
فار سی در را ستا اهداف و ر سال خود در پی بیاعتماد مردم ایران به نظام سیا سی ا س ؛ به عبارت دیگر وب سای
بیبی سی فارسی گستردگی مفاسد اقتصاد را به نظام سیاسی ایران مرتبط میداند تا به احزاب اصولگرا یا اصالحطلب.
همچنین برا اصالح و پیشگیر از مفاسد اقتصاد کمترین اخبار را وب سای بیبی سی فارسی منتشر کرده اس که
نشاندهنده عدم توجه به اصالح نظام اقتصاد ایران اس .
در این تحقیق در پاسخ به سؤال سوم که به جه گیر وبسای خبرگزار صداوسیما ،خبرگزار ایرنا و وبسای
بیبی سی فار سی در پو شش اخبار مفا سد اقت صاد میپردازد میتوان گف  ،از لحاظ جه گیر خبر ،جه گیر منفی
بی شترین فراوانی را در خبرگزار ایرنا ( 47/15در صد) و خبرگزار صداو سیما ( 50در صد) دا شته ا س که این آمار
نشاندهنده این اس هر دو رسانه با نگاه منفی به تولید اخبار پرداختهاند.
خبرگزار ایرنا بیشتر نگاه منفی به دول دهم داشته اس و بیشتر با نگاه سیاسی دس به تولید خبر زده اس .
جه گیر مثب در خبرگزار ایرنا ( 30درصد) و در خبرگزار صداوسیما ( 25درصد) اس .
همچنین در هر دو رستتتانه خبر کمترین فراوانی را به جه گیر خنثی اختصتتتاص دادهاند به طور که ایرنا
( 22/85درصد) و خبرگزار صداوسیما ( 24/69درصد) و این نیز نمایانگر این اس که هر دو رسانه نسب به اشخاص و
یا نهاد و  ...موضتتعگیر داشتتتهاند در حالی که وبستتای بیبیستتی فارستتی در اخبار خود بیشتتترین فراوانی را به
جه گیر خنثی ( 43/24در صد) و کمترین فراوانی را به جه گیر مثب ( 18/92در صد) اخت صاص داده ا س  .باال
بودن جه گیر خنثی در این وب سای نشاندهنده حرفها تر بودن این رسانه ا س ؛ به این معنی که رسانه بیبی سی
فارسی در پی بیطرف نشان دادن خود در قضیه مفاسد اقتصاد ایران اس .
در پاستتخ به ستتؤال چهارم در این تحقیق که ناظر بر نشتتانگاه مورد اشتتاره در وبستتای خبرگزار صتتداوستتیما،
خبرگزار ایرنا و وب سای بیبی سی فارسی در پوشش اخبار مفاسد اقتصاد اس  ،طبق یافتهها این پژوهش میتوان
گف  ،بیشتتترین فراوانی در نشتتانگاه جه گیر منفی در خبرگزار ایرنا به دول و مدیران دول دهم ( 26/85درصتتد)
بوده ا س و این آمار ن شاندهنده این ا س که خبرگزار ایرنا دول دهم را مق صر ا صلی مفا سد اقت صاد ک شور معرفی

میکند .همچنین در نشتتانگاه جه گیر مثب خبرگزار ایرنا ( 30درصتتد) از نشتتانگاهها مثب در اخبار خود را به
دول یازدهم اختصاص داده اس و با توجه به اینکه رسانه ایرنا یک رسانه دولتی اس طبعاً میبایس در راستا اهداف
و سیا س ها دول حرک کند چراکه مدیران و بودجه خبرگزار از طریق دول انتخاب و تزریق می شود پس قاعدت ًا
باید صدا دول و پشتیبان دول باشد .خبرگزار ایرنا هیچ نگاه مثبتی نسب به دول دهم و شهردار ندا شته و زیر
مقولهها مربوط به این موارد در اخبار ایرنا با ( )0درصد نمایش داده شده اس .
بیشتتترین نشتتانگاه جه گیر منفی در خبرگزار صتتداوستتیما به دول و مدیران دول یازدهم ( 32/77درصتتد)
اختصاص دارد و این نشاندهنده این اس که خبرگزار صداوسیما نسب به دول یازدهم در قضیه حقوقها نجومی و
بهطور اعم م سأله مفا سد اقت صاد نگاه منفی دارد .همچنین خبرگزار صداو سیما به د ستگاهها نظارتی و ق ضایی (10
در صد) و به دول دهم با ( 9در صد) نگاه منفی در م سأله مفا سد اقت صاد دا شته ا س ؛ و این نمایانگر این ا س که
خبرگزار صداوسیما با نگاهی رسانها و ملی در پی سیاسی کردن و مقصر جلوه دادن یک شخص و یا حزب نیس بلکه
به هرکدام از نهادها مربوطه در مسأله مفاسد اقتصاد سهمی را قائل میشود و در پی مطالبه از آنها اس .
وبسای بیبیسی فارسی بیشترین نشانگاه جه گیر منفی را به دول و مدیران دول یازدهم ( 14/28درصد) و
بیشترین جه گیر مثب را نیز به دول و مدیران دول یازدهم اختصاص داده اس .
وب سای بیبی سی فار سی بی شتر از ر سانهها ایرنا و صداو سیما به منتقدان دول یازدهم نگاه منفی دا شته ا س
بهطور که خبرگزار ایرنا با ( 8در صد) ،خبرگزار صداو سیما با ( 2در صد) و وب سای بیبی سی فار سی تقریباً (12
درصتتد) بودهاند و وبستتای بیبیستتی فارستتی برا پنهان کردن حمای از دول یازدهم به منتقدان دول بیشتتتر نگاه
منفی داشته اس ؛ به عبارت دیگر باید گف که وبسای بیبیسی فارسی بهصورت کامالً شفاف از دول یازدهم حمای
نکرده ،بلکه بیشتر به منتقدان دول که عموماً از جناح اصولگرایان هستند نگاه منفی داشته اس .
در پاستخ به ستؤال پنجم این تحقیق که درصتدد دستتیابی به میزان اخبار رویداد مدار و فرآیند مدار در وبستای
خبرگزار صداوسیما ،خبرگزار ایرنا و وبسای بیبیسی فارسی در پوشش اخبار مفاسد اقتصاد اس  ،میتوان گف ،
در خبرگزار ایرنا و خبرگزار صداو سیما و وب سای بیبی سی فار سی بی شترین فراوانی به ترتیب ( 54/29در صد)،
( 62/03در صد) و ( 64/87در صد) به اخبار فرایند مدار و کمترین فراوانی به ترتیب ( 45/71در صد) 37 /97( ،در صد) و
( 35/13درصد) به اخبار رویداد مدار اختصاص یافته اس .
در پاستتخ به ستتؤال شتتشتتم تحقیق که ناظر بر قالبها خبر به کار رفته در وبستتای خبرگزار صتتداوس تیما،
خبرگزار ایرنا و وبستتای بیبیستتی فارستتی در پوشتتش اخبار مفاستتد اقتصتتاد استت میتوان نتیجه گرف که در
خبرگزار ایرنا بیشترین قالب خبر که مورد استفاده قرارگرفته گزارش ( 34/28درصد) و مصاحبه تلفنی با ( 30درصد)
بودهاند؛ در واقع ن شاندهنده این ا س که خبرگزار ایرنا به اخبار مفا سد اقت صاد با جزئیات پرداخته ا س و گزارش
زیاد را درباره مفاسد اقتصاد تولید کرده و پوشش داده اس  .همچنین خبرگزار ایرنا برا اینکه بتواند در مدتزمان
کمتر و بالفاصله افکار عمومی را در دس بگیرد و هدای کند بیشتر از سایر رسانهها به مصاحبه تلفنی پرداخته اس .
در حالی که طبق آمار ،تفسیر و تحلیل ( 6درصد) مفاسد اقتصاد در این رسانه کمتر مورد توجه واقعشده اس  .این آمار
نشان میدهند که نگاه غیر تحلیلی در اخبار ایرنا مشهود اس .
خبرگزار صداو سیما بی شترین در صد را به گزارش ( 47/46در صد) و کمترین در صد را نیز همانند خبرگزار ایرنا
به تفسیر و تحلیل ( 2/54درصد) اختصاص داده اس البته در تفسیر و تحلیل اخبار مفاسد اقتصاد خبرگزار ایرنا بهتر

از خبرگزار صداوسیما کارکرده اس  .وب سای بیبی سی فارسی بیشترین قالب مورداستفاده گزارش با ( 39/18درصد)
بوده ا س و ن شان دهنده این ا س که اخبار مفا سد اقت صاد در ک شور همراه با جزئیات آن مورد توجه این ر سانه بوده
ا س  .با توجه به اینکه وب سای بیبی سی فار سی در د ستر سی به اخبار ایران و عدم ارتباط آ سان با م سئوالن ک شور و
مردم از مصاحبه مستقیم و رو در رو هیچ استفادها نکرده اس .
در پاستخ به ستؤال هفتم این تحقیق که بر ارزشها خبر برجستته شتده در وبستای خبرگزار صتداوستیما،
خبرگزار ایرنا و وب سای بیبی سی فارسی در پوشش اخبار مفاسد اقتصاد تأکید دارد میتوان نتیجه گرف که ارزش
خبر برجسته شده ،در خبرگزار ایرنا با ( 42/86درصد) ،خبرگزار صداوسیما با ( 40/50درصد) و وبسای بیبیسی
فارسی با ( 48/64درصد) بیشترین فراوانی مربوط به ارزش خبر شهرت بوده اس که نشاندهنده غلبه نگاه ادار  ،غیر
تحلیلی و عافی طلبی در رسانهها مورد بررسی اس و برا روزنامهنگار حرفها و مسئول که باید صدا مردم باشد
و نظرات مردم را جویا شود قابل توجیه نیس  .البته ارزش خبر شهرت معموالً در اخبار سیاسی ،دارا اهمی بیشتر
اس  ،چراکه سیاستمداران همواره زیر ذرهبین خبرنگاران و رسانهها قرار دارند و اتفاقات و رویدادها مرتبط با آنها و نیز
اظهارنظرها آنان همواره مورد توجه مردم عاد قرار میگیرد.
در پاسخ به سؤال هشتم تحقیق که ناظر بر استنادها مطالب خبر در وبسای خبرگزار صداوسیما ،خبرگزار
ایرنا و وب سای بیبی سی فار سی در پو شش اخبار مفا سد اقت صاد ا س میتوان گف  ،در خبرگزار ایرنا بی شترین
ا ستنادها مطالب خبر به مقامات دولتی با ( 21/42در صد) و کمترین فراوانی به شهردار و اع ضا شورا شهر و زیر
مقوله رهبر و نمایندگان رهبر با ( 5/72درصد) اختصاص داشته اس که نشاندهنده این اس که خبرگزار ایرنا در
جه اهداف و سیا س ها دول یازدهم قدم بردا شته و بی شتر به نظرات و سخنان ک سانی که هم سو با دول بودهاند
توجه کرده اس و رسانه را در خدم کسانی که در راستا مدح دول بودهاند مورد استفاده قرارداده و کمتر به سخنان
و نظرات افراد و اشتتخاصتتی که برخالف دول یازدهم و مدیران آن حرف میزدند توجه و به آنها استتتناد کرده استت .
همچنین خبرگزار ایرنا با ( 12در صد) و وب سای بیبی سی فار سی ( 12در صد) بی شتر از خبرگزار صداو سیما (5
ر صد) به نظرات و سخنان ا شخاص علمی و کار شنا سان توجه و ا ستناد کرده ا س چراکه کار شنا سان و شخ صی ها
علمی جز گروهها مرجعی هستند که مردم به آنها بیشتر رجوع میکنند .خبرگزار صداوسیما بیشترین فراوانی را به
نمایندگان مجلس ( 22/78درصد) اختصاص داده اس و نشاندهنده این اس که خبرگزار صداوسیما عالوه بر استناد
به سخنان افراد و شخ صی ها دیگر ،در پی ا ستناد بی شتر به سخنان نمایندگان مردم در مجلس شورا ا سالمی بوده
ا س بنابراین ا ستفاده بی شتر خبرگزار صداو سیما از نظرات نمایندگان مل به این دلیل بوده ا س که به نوعی صدا
مردم را از زبان نمایندگان شان بیان کند .همچنین خبرگزار صداو سیما ن سب به خبرگزار ایرنا و وب سای بیبی سی
فارسی به سخنان رهبر و نمایندگان رهبر بیشتر استناد کرده که نشان دهنده این اس که این خبرگزار به منویات
رهبر معظم انقالب بیشتر توجه کرده اس .
وبسای بیبیسی فارسی بیشترین فراوانی را به مقامات دولتی ( 27/02درصد) اختصاص داده اس و همانند ایرنا
به سخنان موافقان دول یازدهم بیشتر استناد کرده اس .
عنا صر خبر برج سته شده در وب سای خبرگزار صداو سیما ،خبرگزار ایرنا و وب سای بیبی سی فار سی در
پو شش اخبار مفا سد اقت صاد سؤال ه شتم این تحقیق ا س که یافتهها ن شان میدهد عن صر خبر برج سته شده در

خبرگزار ایرنا (که و چه) به صورت ترکیبی بی شترین فراوانی ( 55در صد) را دا شته و کمترین فراوانی مربوط به عنا صر
کی و چگونه ،هرکدام با ( 2/86درصد) میباشد.
در خبرگزار صداو سیما عن صر خبر (که و چه) به صورت ترکیبی بی شترین فراوانی با ( 52/54در صد) و عن صر
خبر چگونه با کمترین فراوانی ( 3/79درصتتد) میباشتتد .در وبستتای بیبیستتی فارستتی بیشتتترین فراوانی با (45/95
در صد) به عنا صر خبر (که و چه) به صورت ترکیبی و کمترین فراوانی با ( 5/41در صد) به عن صر کی اخت صاصیافته
ا س  .این آمار ن شاندهنده این ا س که ر سانهها مورد برر سی بی شتر به سخنان شخ صی ها توجه کردهاند .همچنین
عنصر خبر چرا و چگونه در وبسای بیبیسی فارسی نسب به خبرگزار صداوسیما و خبرگزار ایرنا بیشتر برجسته
شده ا س که ن شاندهنده تحلیلی و تف سیر بودن اخبار بیبی سی ا س همچنین ن شان میدهد که ر سانه بیبی سی
بی شتر به دو عن صر خبر که بی شتر اوقات در اخبار دیده نمی شود توجه کرده تا مخاطب را تا جا ممکن بینیاز کند و
خبر کامل و جامعی را به مخاطبانش بدهد.
شکل خبر (بر ا ساس نرم یا سخ بودن خبر) ،در وب سای خبرگزار صداو سیما ،خبرگزار ایرنا و وب سای
بیبی سی فار سی در پو شش اخبار مفا سد اقت صاد سؤال دهم این تحقیق میبا شد که طبق یافتهها این تحقیق ن شان
میدهد که در خبرگزار ایرنا ،نرم خبر فراوانی بی شتر ن سب به سخ خبر دارد به طور که ( 60در صد) نرم خبر و
( 40در صد) سخ خبر در این ر سانه مورد ا ستفاده قرار گرفته ا س  .در خبرگزار صداو سیما نیز نرم خبر ن سب به
سخ خبر فراوانی بیشتر را به خود اختصاص داده اس به طور که نرم خبر با ( 51/26درصد) و سخ خبر (48/74
در صد) میبا شند .در وب سای بیبی سی فار سی نیز نرم خبر با ( 59/45در صد) ن سب به سخ خبر ( 40/55در صد)
بی شتر ا ستفاده شده ا س  .با توجه به اینکه ارائه آمار و ارقام مفا سد اقت صاد با زبان اقت صاد برا مردم و مخاطبان
اندکی سخ تر ا س در نتیجه همه ر سانهها مورد برر سی به سم نرم خبر گرایش دا شتهاند تا مخاطبان به راحتی
بتوانند با اخبار ارتباط بگیرند.
سؤال یازدهم تحقیق ناظر بر حجم مطالب خبر در وب سای خبرگزار صداو سیما ،خبرگزار ایرنا و وب سای
بیبی سی فار سی در پو شش اخبار مفا سد اقت صاد ا س که یافتهها تحقیق ن شان میدهند که از لحاظ حجم مطالب
خبر  ،در خبرگزار ایرنا بیشتتتترین فراوانی به زیر مقوله متوستتتط ( 200تا  400کلمه) با ( 42/85درصتتتد) و کمترین
فراوانی به زیر مقوله کوتاه ( 1تا  200کلمه) با ( 22/86در صد) میبا شد؛ یعنی خبرگزار ایرنا بی شتر اخبار را در ( 200تا
 400کلمه) منتشر کرده اس  .در خبرگزار صداوسیما بیشترین فراوانی به زیر مقوله بلند (باال  400کلمه) با (41/77
در صد) و کمترین فراوانی ( 24/06در صد) به زیر مقوله کوتاه اخت صاص داده ا س به طور که اخبار (باال  400کلمه)
در این خبرگزار نسب به سایر رسانهها مورد بررسی بیشترین کاربرد را داشته اس  .وب سای بیبی سی فارسی نیز
بی شترین فراوانی به زیر مقوله متو سط ( 200تا  400کلمه) با ( 47/29در صد) و کمترین فراوانی به زیر مقوله بلند (باال
 400کلمه) با ( 20/28درصد) اختصاص یافته اس ؛ به طور که این وب سای نسب به سایر رسانهها مورد بررسی از
اخبار باال  400کلمه کمتر و از اخبار کوتاه ( 1تا  200کلمه) بیشتتتر از ستتایر رستتانهها استتتفاده کرده استت  .آمارها
ن شاندهنده این ه ستند که وب سای بیبی سی فار سی از دو ر سانه دیگر بی شتر از اخبار با حجم کوتاهتر و متو سط
استفاده کرده اس که نشاندهنده مخاطب شناسی بیبیسی فارسی میباشد چراکه مخاطبان به دلیل مشغلهها فراوان
به دنبال تیتر خوانی و خواندن اخبار کوتاه هستتتند و نه مطالب خبر با حجم بلند؛ به عبارت دیگر وبستتای بیبیستتی
فارسی به دلیل مخاطب شناسی بهتر ،بیشتر از اخبار که حجم کوتاه داشتهاند استفاده کرده اس .

سؤال دوازدهم تحقیق ناظر بر منبع مطالب خبر در وب سای خبرگزار صداو سیما ،خبرگزار ایرنا و وب سای
بیبی سی فار سی در پو شش اخبار مفا سد اقت صاد ا س که یافتهها این تحقیق ن شان میدهند که منبع خبر مورد
استفاده در خبرگزار ایرنا ( 80درصد) تولید خبرگزار میباشد و این فراوانی نسب به رسانهها مورد بررسی دیگر در
این تحقیق بیشتر اس  .همچنین ایرنا ( 20درصد) را از اخبار غیر تولید و از سایر منابع کسب کرده اس .
این آمارها نشان میدهد که خبرگزار ایرنا برا بیان نظرات و دیدگاهها همسو با دول دس به تولید خبر زده
است و همچنین در استتفاده از ستایر منابع بیشتتر به وبستای ها و خبرگزار ها با ( 35/71درصتد) ارجاع داده است .
خبرگزار صداو سیما ( 77/21در صد) از اخبار را تولید کرده و فقط ( 22/79در صد) را از منابع دیگر ک سب کرده ا س .
خبرگزار صداوسیما از بین سایر منابع مورد استفاده از سازمانها و نهادها ( 33/34درصد) کسب خبر کرده اس .
وب سای بیبی سی فار سی با توجه به اینکه در خارج از ایران فعالی دارد منابع مورد ا ستفاده این ر سانه بی شتر
غیرتولید ا س بهطور که اخبار منت شر شده در این ر سانه با فراوانی ( 62/16در صد) به دیگر منابع خبر اخت صاص
دا شته و ( 37/84در صد) از اخبار این وب سای تولید ر سانه میبا شد؛ به عبارت دیگر ( 37/84در صد) منابع خبر اخبار
این ر سانه ،وب سای بیبی سی فار سی ا س  .وب سای بیبی سی فار سی در استفاده از دیگر منابع بیشترین درصد را به
روزنامهها با ( 56/52درصد) اختصاص داده و این نشاندهنده این اس که دس اندرکاران بیبیسی فارسی هرروز اخبار و
اطالعات روزنامهها کشور ما را رصد و پیگیر میکنند .وب سای بیبی سی فارسی از کانال تلگرامی و اینستاگرام افراد
و اشخاص نسب به دیگر رسانهها مورد بررسی کمتر استفاده کرده اس چراکه روزنامهها و روابط عمومی سازمانها و
نهادها را معتبرتر از دیگر منابع خبر میداند.
شخصی ها مطرح شده در خبر ،در وب سای خبرگزار صداوسیما ،خبرگزار ایرنا و وب سای بیبی سی فارسی
در پوشش اخبار مفاسد اقتصاد سؤال سیزدهم تحقیق میباشد که طبق یافتهها میتوان نتیجه گرف که شخصی ها
مطرح شده در خبر در خبرگزار ایرنا بی شترین فراوانی به زیر مقوله ا شاره ن شده با ( 29/28در صد) اخت صاصیافته ا س ؛
یعنی در اخبار این خبرگزار ( 29در صد) به هیچ شخ صیتی ا شاره نکرده ا س  .در خبرگزار صداو سیما نیز همین زیر
مقوله با  34درصد و در وب سای بیبی سی فارسی زیر مقوله اشاره نشده با (  25درصد) بوده اس که این آمار حاکی از
آن ا س که ر سانهها مذکور در اخبار خود قریب به ( 30در صد) به هیچکدام از افراد و شخ صی ها مطرح شده ا شاره
نداشتهاند.
در خبرگزار ایرنا در بین اخبار که به شخصی ها اشاره شده ،مدیران دستگاه نظارتی و قضایی بیشترین فراوانی
( 16/42درصد) و کمترین فراوانی به متهمان اقتصاد با ( 3/58درصد) مربوط می شود که نشاندهنده این اس که این
خبرگزار در متن اخبار خود به مدیران د ستگاهها نظارتی و ق ضایی توجه دا شتهاند و در صدد این بودهاند که در متن
اخبار به این افراد اشاره داشته باشند.
در اخبار خبرگزار صداو سیما و از بین اخبار که در آنها به شخ صی ها ا شاره شده بی شترین فراوانی به مدیران
دول دهم با ( 19درصتتتد) و کمترین فراوانی به متهمان اقتصتتتاد و مدیران دول یازدهم هرکدام با ( 4/44درصتتتد)
اختصاصیافته اس .
در اخبار وب سای بیبی سی فار سی از بین اخبار که در آنها به شخ صی ها ا شاره شده بی شترین فراوانی به
مدیران دول یازدهم با ( 16درصتتد) و مفستتدان اقتصتتاد با ( 13درصتتد) اختصتتاصیافته اس ت همچنین به زیر مقوله
مفسدان اقت صاد در وب سای بیبی سی فار سی نسب به دیگر رسانهها بیشتر استفاده شده ا س که نشاندهنده این

ا س که این ر سانه در صدد این امر بوده که در متن اخبار خود برا تأثیرگذار بر افکار مخاطبان از مف سدان اقت صاد
بیشتر استفاده کند.
ستتؤال چهاردهم تحقیق ناظر بر دستتتگاه یا نهاد مرتبط با مفاستتد اقتصتتاد در وبستتای خبرگزار صتتداوس تیما،
خبرگزار ایرنا و وب سای بیبی سی فار سی در پو شش اخبار مفا سد اقت صاد ا س که یافتهها ن شان میدهند د ستگاه
مرتبط با مفا سد اقت صاد مورد ا شاره در خبر خبرگزار ایرنا بی شترین در صد به زیر مقوله ا شاره ن شده با ( 42در صد)
مربوط می شود؛ یعنی در کمتر از نیمی از اخبار این ر سانه به د ستگاه خا صی که با مفا سد اقت صاد مرتبط با شد ا شاره
نشده اس  .در خبرگزار صداوسیما نیز زیر مقوله اشاره نشده با ( 51درصد) ،یعنی بیش از نیمی از اخبار این رسانه به
دستگاه مرتبط با مفاسد اقتصاد اشاره نداشته اس  .در وبسای بیبی سی فارسی این درصد به ( )39میرسد؛ این آمار
حاکی از آن اس که رسانه خارجی (وبسای بیبی سی فارسی) بیشتر از رسانهها داخلی (خبرگزار ایرنا و خبرگزار
صداو سیما) به دستگاه مرتبط با مفاسد اقتصاد اشاره کردهاند و این نشان میدهد که وبسای بیبیسی فارسی با دق
و ریزبینی بر مسائل مفاسد اقتصاد تکیه کرده و درصدد نمایش نهادها مرتبط با مفاسد بوده اس .
در خبرگزار ایرنا در بین اخبار که در آنها به دستگاه مرتبط با مفاسد اقتصاد اشاره شده بیشترین فراوانی به
بانک و مؤ س سه مالی با ( 22/85در صد) و کمترین فراوانی به وزارت خانهها دولتی با ( 7/15در صد) اخت صاص یافته که
نشاندهنده این اس که مسأله مفاسد اقتصاد بیش از اینکه کل دول را در برگیرد بیشتر با بانکها و مؤسسات مالی
آمیخته اس .
در خبرگزار صداو سیما از بین اخبار مورد ا شاره به د ستگاه مرتبط با مفا سد اقت صاد بی شترین فراوانی به بانک و
مؤسسه مالی با ( 17/09درصد) و کمترین فراوانی به وزارت خانهها دولتی با ( 5/07درصد) اختصاص داشته اس .
در وبستتای بیبیستتی فارستتی از بین اخبار که به دستتتگاه مرتبط با مفاستتد اقتصتتاد اشتتاره داشتتته ،همانند
خبرگزار ایرنا و خبرگزار صداو سیما بی شترین فراوانی را بانک و مؤ س سه مالی با ( 18/91در صد) و کمترین فراوانی را
وزارت خانهها دولتی با ( 5/41در صد) دا شتهاند؛ در واقع وب سای بیبی سی فار سی در بیش از نیمی از اخبار خود به
دستگاه مرتبط با مفاسد اقتصاد اشاره داشته اس .
خبرگزار ایرنا و وب سای بیبی سی فارسی در همین مقوله با شهردار و شورا شهر که همسو با دول مستقر
نبوده اس بیشتر از دیگر رسانهها مورد بررسی در این تحقیق به عنوان دستگاه مرتبط با مفاسد اقتصاد اشارهکردهاند.
سؤال پانزدهم تحقیق ناظر بر این ا س که وب سای خبرگزار صداو سیما ،خبرگزار ایرنا و وب سای بیبی سی
فارسی در پوشش اخبار مفاسد اقتصاد به کدام یک از مفاسد اقتصاد دیگر اشاره داشتهاند که یافتهها نشان میدهند
«دیگر مفاسد مطرح شده در خبر» در خبرگزار ایرنا ،خبرگزار صداوسیما و وب سای بیبی سی فارسی زیر مقوله اشاره
نشده به ترتیب با ( 47/14درصد) 51/89( ،درصد) و ( 41/89درصد) را به خود اختصاص داده اس یعنی در این رسانهها
در صد که ذکر کردیم در انت شار اخبار مفا سد اقت صاد به مفا سد اقت صاد دیگر غیر از همان مو ضوع ا صلی ،ا شاره
نداشتهاند .در بین اخبار که به مفاسد دیگر در متن اخبار اشاره داشتهاند خبرگزار ایرنا بیشترین فراوانی را به مفاسد
اقتصاد بابک زنجانی با ( 12/85درصد) و کمترین فراوانی را به بنیاد شهید با ( 2/85درصد) اختصاص داده اس و این
نشان می دهد که خبرگزار ایرنا با توجه به دولتی بودنش درصدد این بوده اس که مفاسد اقتصاد دول قبل را یادآور
شود تا م سائل مفا سد اقت صاد در دول یازدهم را کوچک ن شان دهد تا بتواند افکار عمومی را به این نتیجه بر ساند که
مفاسد اقتصاد دول دهم بیشتر از مفاسد اقتصاد دول یازدهم بوده اس .

خبرگزار صداوسیما بیشترین درصد را به مفاسد اقتصاد بانکها با ( 12/66درصد) و کمترین فراوانی را به تأمین
اجتماعی و بنیاد شهید با ( 2/54در صد) اخت صاص داده ا س  .وب سای بیبی سی فار سی نیز همانند خبرگزار ایرنا
بیشترین فراوانی را به مفاسد اقتصاد بابک زنجانی با ( 10/81درصد) و کمترین فراوانی را به بیمه ،بنیاد شهید با (6/76
درصد) اختصاص داده اس  .بر اساس این آمارها وب سای بیبی سی فارسی در نسب با دو رسانه مورد بررسی ،بیشتر به
مفا سد اقت صاد بنیاد شهید و تأمین اجتماعی پرداخته ا س  .همچنین ف ساد سه هزار میلیارد در خبرگزار ایرنا و
وب سای بیبی سی فارسی بیشتر از خبرگزار صداوسیما تکرار شده اس و این نشان میدهد که این رسانهها درصدد
برجستتته کردن مفاستتد اقتصتتاد دول قبل و مفاستتد اقتصتتاد گذشتتته هستتتند تا اذهان مردم را به ستتمتی که خود
میخواهند هدای کنند و خود را از زیر بار سنگین مفاسد اقتصاد برهانند.
دالیل مورد اشاره مفاسد اقتصاد در وب سای خبرگزار صداوسیما ،خبرگزار ایرنا و وب سای بیبی سی فارسی
در پوشتتش اخبار مفاستتد اقتصتتاد ستتؤال شتتانزدهم تحقیق اس ت که یافتهها نشتتان میدهند دالیل مفاستتد اقتصتتاد
مطرحشده در خبر ،در خبرگزار ایرنا ،خبرگزار صداوسیما و وبسای بیبیسی فارسی زیر مقوله اشاره نشده به ترتیب
با ( 43/57در صد) 27/85( ،در صد) و ( 51/35در صد) را به خود اخت صاص داده ا س ؛ یعنی در این ر سانهها در صد که
ذکر کردیم در انتشار اخبار مفاسد اقتصاد به دالیل مفاسد اقتصاد اشاره نداشتهاند.
در بین دالیل ذکرشده برا مفاسد اقتصاد در خبرگزار ایرنا ،دولتی بودن اقتصاد با ( 14/28درصد) بیشترین و
زیر مقوله عدم دستتترستتی به اطالعات و آزاد رستتانهها با ( 5درصتتد) کمترین درصتتدها را به خود اختصتتاص دادهاند که
نشاند هنده این اس که خبرگزار ایرنا به دلیل دولتی بودن دالیل مفاسد اقتصاد را منتسب به پیکره اقتصاد کشور
میداند و با بیان این دلیل بهعنوان اصتتلیترین دلیل مفاستتد اقتصتتاد  ،دول و مدیران دول یازدهم را در بروز مفاستتد
اقت صاد مبرا میکند .همچنین با کمتر ن شان دادن زیر مقوله عدم د ستر سی به اطالعات و آزاد ر سانهها در صدد این
بوده اس ت که دول یازدهم را مدافع آزاد رستتانهها و آزاد بیان نشتتان دهد؛ در حالی که این زیر مقوله در وبستتای
بیبی سی فار سی بی شتر از دو ر سانه مورد برر سی بوده ا س چراکه وب سای بیبی سی فار سی در صدد ن شان دادن نبود
آزاد و عدم دسترسی به اطالعات در کشور ما بوده اس به طور که این زیر مقوله در اخبار این رسانه ( 8درصد) بوده
ا س  .در خبرگزار صداوسیما بیشترین فراوانی به خأل قانونی با ( 20/25درصد) و کمترین فراوانی به عدم د ستر سی به
اطالعات و آزاد رسانهها با ( 3/80درصد) اختصاصیافته اس و این نشان میدهد که خبرگزار صداوسیما کلی پیکره
اقتصاد کشور را مشکل نمیداند بلکه دلیل مفاسد اقتصاد را خأل قانونی ( 20درصد) و عدم اجرا قانون و سوءاستفاده
از موقعی شغلی ( 15در صد) میداند و این ن شاندهنده این ا س که خبرگزار صداو سیما دلیل مفا سد اقت صاد را
کنشگران سیاسی میداند.
همچنین در بین اخبار که به دالیل مفاسد اقتصاد اشاره داشتهاند وب سای بیبی سی فارسی بیشترین فراوانی
را به خأل قانونی و ضتتعف دستتتگاهها نظارتی با ( 10/81درصتتد) و کمترین فراوانی را به دولتی بودن اقتصتتاد با (2/71
درصد) اختصاص داده اس ؛ در واقع این رسانه درصدد این بوده اس که دلیل مفاسد اقتصاد را نه دولتی بودن اقتصاد،
بلکه ناشتتی از خأل قوانین و ضتتعف دستتتگاهها نظارتی عنوان کند .این رستتانه نیز عدم اجرا قانون و ستتوءاستتتفاده از
موقعی شغلی را که مرتبط با کنشگران سیاسی هس کمتر نشان داده اس بهطور که تنها  5درصد از اخبار را به این
زیر مقوله اختصاص داده اس .

نتیجهگیری کلي
خبرگزار ایرنا در پی این بوده ا س که به مخاطبان و افکار عمومی جامعه ن شان دهد که بی شتر مدیران دولتی از
سالم مالی برخوردار هستند و مقصر اصلی مفاسد اقتصاد علیالخصوص موضوع فیشها حقوقی دول دهم اس و
منتقدانی که مسأله حقوق نجومی را مطرح میکنند بیشتر سیاسی اس و نه واقعی.
خبرگزار ایرنا در پی آن بوده اس که به حقوقها دریاف شده توسط اعضا دول و مدیران وجه قانونی بدهد
و به مخاطبان و افکار عمومی بگوید که حقوقها قانونی بوده و نه غیرقانونی.
خبرگزار ایرنا بهعنوان ر سانه دولتی به مخاطبان و افکار عمومی این اطالعات را منتقل میکند که م سأله مفاستد
اقتصاد مختص دول نیس و در سایر قوا و سایر نهادها کشور اس .
بیبیستتی فارستتی و خبرگزار ایرنا در پی آن بودهاند که موضتتوع غیرقانونی بودن مالک شتتهردار را در اذهان
برجستهتر کنند.
وب سای بیبی سی فار سی ضمن مق صر جلوه دادن دول دهم در مفا سد اقت صاد در پی بیاعتبار کردن نظام
جمهور اسالمی ایران اس و مفاسد موجود در کشور را بهکل نظام جمهور اسالمی مرتبط میداند نه احزاب سیاسی.
وبسای بیبیسی فارسی در اخبار خود بیشترین فراوانی را به عدم جه گیر اختصاص داده اس که نشاندهنده
عملکرد حرفها تر این رسانه اس .
خبرگزار ایرنا هیچ نگاه مثبتی نسب به دول دهم و شهردار نداشته اس و نشانگاه جه گیر مثب در ایرنا
بیشتر به دول یازدهم اختصاص داشته اس .
وب سای بیبی سی فارسی بیشتر از رسانهها ایرنا و صداوسیما به منتقدان دول یازدهم نگاه منفی داشته اس ؛
در واقع برا پنهان کردن حمای از دول یازدهم به منتقدان دول که عموما از طیف اصتتولگرایان هستتتند بیشتتتر نگاه
منفی داشته اس .
خبرگزار ایرنا برا اینکه بتواند در مدتزمان کمتر و بالفا صله افکار عمومی را در د س بگیرد ،بی شتر از سایر
رسانهها به مصاحبه تلفنی پرداخته اس .
تف سیر و تحلیل مفا سد اقت صاد در خبرگزار ایرنا و خبرگزار صداو سیما کمتر مورد توجه واقع شده ا س که
ن شان میدهد نگاه غیر تحلیلی در اخبار خبرگزار ایرنا و خبرگزار صداو سیما م شهود ا س  .البته در تف سیر و تحلیل
اخبار مفاسد اقتصاد خبرگزار ایرنا تقریباً بهتر از خبرگزار صداوسیما کار کرده اس .
در هر ستته رستتانه بیشتتترین فراوانی مربوط به ارزش خبر شتتهرت بوده استت که نشتتاندهنده غلبه نگاه ادار ،
غیرتحلیلی و عافی طلبی در رسانهها مورد برر سی بخ صوص رسانهها داخلی میباشد که برا روزنامهنگار حرفها
و مسئول که باید صدا مردم باشد و نظرات مردم را جویا شود قابل توجیه نیس .
خبرگزار ایرنا با برجستتته کردن مفاستتد دول قبل نظیر بابک زنجانی و فستتاد ستته هزارمیلیارد و  ...ستتعی در
کوچک کردن موضوع حقوقها نجومی و دیگر مفاسد دول یازدهم داشته اس .
وب سای بیبی سی فار سی عدم اجرا قانون و سوءا ستفاده از موقعی شغلی را که مرتبط با کن شگران سیا سی
هس کمتر نشان داده اس .

خبرگزار صداوسیما نسب به خبرگزار ایرنا و وب سای بیبی سی فارسی به سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی
و نمایندگان ای شان در د ستگاهها و نهادها بی شتر ا ستناد کرده که ن شان دهنده این ا س که این خبرگزار به منویات
رهبر معظم انقالب بیشتر توجه کرده اس .
خبرگزار صداو سیما با نگاهی ر سانها و ملی در پی سیا سی کردن و مق صر جلوه دادن یک شخص و یا حزب
نیس  ،بلکه به هرکدام از نهادها مربوطه در بروز مفاسد اقتصاد سهمی را قائل میشود و در پی مطالبه از آنها اس .
خبرگزار صداوسیما نسب به دول یازدهم در قضیه حقوقها نجومی و به طور اعم مسأله مفاسد اقتصاد نگاه
منفی دارد و بی شتر در پی چگونگی مبارزه و مقابله با مفا سد اقت صاد و بیان سوءا ستفاده مدیران از موقعی شغلی بوده
اس .

پیشنهادها
پیشنهادهای کاربردی
با توجه به وجود مفاستتد اقتصتتاد در کشتتور و همچنین ایجاد شتتکاف بین حاکمی و مردم به دلیل بروز مفاستتد
اقتصاد  ،رسانهها جمعی کشور و در رأس آنها رسانه ملی باید رویکرد عمیقتر و با نگاهی کارشناسانه و با پرهیز از
نگاه حزبی و جناحی به مسأله مفاسد اقتصاد ورود کند چراکه یکی از مطالبات رهبر انقالب اسالمی از رسانهها این اس
که در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصاد نگاه سیاسی و جناحی نداشته باشند و این مبارزه را به اغراض سیاسی آلوده نکنند.
سازمان صداوسیما به عنوان یکی از نهادها مهم در امر مبارزه با مفاسد اقتصاد و شفاف ساز اقتصاد  ،میتواند
با برگزار دورهها تخصتتصتتی  -آموزشتتی برا خبرنگاران و روزنامهنگارانی که در حوزۀ اقتصتتاد و بهطور خاص مفاستتد
اقت صاد فعالی میکنند ،به بهبود کیفی اخبار این حوزه کمک کند؛ چراکه این حوزه از اخبار ،نیاز به عملکرد حرفها
و تخصصی دارد.
بر ا ساس یافتهها تحقیق ،اخبار مربوط به دیگر ا شکال مفا سد اقت صاد همچون کوهخوار و زمینخوار کمتر
مورد توجه این ر سانهها خبر قرارگرفته ا س بنابراین پی شنهاد می شود ر سانه ملی به همه ا شکال مفا سد اقت صاد
موجود در کشور نگاه داشته و آن را برا مخاطبان و برا شفافساز و اطالعرسانی مدنظر قرار دهد.
پیشنهادهای پژوهشي
آنچه از فرایند این پژوهش پیشنهاد می شود این اس که عالوه بر برنامهها خبر  ،موضوع مفاسد اقتصاد را در
دیگر برنامهها تولید رسانه ملی نظیر برنامهها گفتگو محور ،سریالها و  ...نیز مورد بررسی قرار داده تا مشخص شود
که رویکرد رسانه ملی در دیگر برنامهها نسب به مفاسد اقتصاد به چه صورتی اس و آیا با نتایج این پژوهش تفاوتها
و شباه هایی دیده میشود یا خیر.
ما در این پژوهش از روش تحلیل محتوا کمی ا ستفاده کردیم ،ولی با توجه به مو ضوع مفا سد اقت صاد  ،پی شنهاد
میشتتود برا بررستتی عمیقتر و همچنین مشتتخص کردن گفتمان حاکم بر بخشها خبر رستتانهها مذکور درباره
مفاسد اقتصاد  ،در پژوهشها بعد از روشها کیفی نظیر تحلیل محتوا کیفی و یا تحلیل گفتمان استفاده شود.
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