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 هاي برخط ايران  زبان رنج: تحليل چارچوب مسأله فقر و فقرا در رسانه
 1زهرا اجاق 

 06/03/1401تاریخ پذیرش:  19/03/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده
های اختصاصی شامل رهبری، بندی فقر در دو دسته رسانهحلیل نحوه چارچوبپژوهش حاضر به ت

، 1396های دولت، میزان، ایکانا؛ و عمومی شامل فارس، باشگاه خبرنگاران جوان و موج طی سال

را در تحول و تغییر  1397پردازد تا نقش و اثر خروج آمریکا از برجام در سال می 1398و  1397

عنوان نظریه ها مشخص سازد. برای این منظور از چارچوب بندی بهر این رسانهبندی فقر دچارچوب

ها در کند. یافتهو از تحلیل چارچوب با روش پان و کوسیسکی به عنوان روش تحقیق استفاده می

اند. چهار دسته ساختار نمایشی، ساختار مضمونی، ساختار نحوی و ساختار بالغی دسته بندی شده

مورد به  275دهند تعداد خبر و گزارش که جامعه تحقیق را تشکیل می 42302ر، از بین برای این منظو

دهند که به جز اند. نتایج نشان میکیودا ثبت و تحلیل شدهعنوان نمونه شناسایی و در نرم افزار مکس

و  هایها در همه خبرگزاریبندی فقر پس از اعمال تحریمباشگاه خبرنگاران جوان، نحوه چارچوب

عنوان یکی از عوامل اصلی موجد فقر در های خبری دچار تغییر شده است و تحریم بهپایگاه

های فقر کمتر از سازی، میزان پوشش اخبار و گزارشبندی قرار گرفته است. از نظر برجستهچارچوب

های رهبری و موج، پوشش اخبار فقر روند کاهشی طی سه سال سایتجز وبدرصد است؛ و به 10

های %( از اخبار و گزارش1مورد مطالعه داشته است. باشگاه خبرنگاران جوان کمترین میزان )کمتر از 

تواند موجب به حاشیه راندن سازی میخود را به این موضوع اختصاص داده است. این میزان برجسته

ن عامل ایجاد فقر، عنوابندی فقر با تاکید بر تحریم بهمساله فقر در اذهان عمومی شود. شیوه چارچوب

به گذار و مقطعی نشان دادن آن و خاموش کردن صدای فقرا راغب است و ظهور ریخت اجتماعی 

 کشد.جدیدی در جامعه ایران را به تصویر می

 سازیها، برجستهبندی فقر، تحلیل چارچوب، پان و کوسیسکی، خبرگزاری: چارچوبواژگان كلیدي

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
ه علوم انسانی و استادیار گروه ارتباطات علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگا .1

 z.ojagh@ihcs.ac.ir؛ مطالعات فرهنگی
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 مقدمه

خصوص درکشورهای در حال توسعه است؛ روی جوامع بهو پیش های اصلیفقر یکی از چالش

ای در مسائلی کنندهزیرا توسعه بدون برطرف کردن فقر ناممکن است. فقر نقش اساسی و تعیین

مانند تضعیف سازمان و همبستگی اجتماعی، گرسنگی و سوء تغذیه، بیماری و بهداشت 

الق، نابود کردن محیط زیست،  و به نامناسب، بیسوادی، کیفیت زندگی پایین، خشونت، ط

فقر در ایران، براساس نتایج چند پژوهش، یکی از مشکالت اجتماعی "حاشیه رانده شدن دارد. 

)راغفر و فقرزدا نبودن الگوی رشد در مناطق شهری  .(1393) ابراهیمی، "اولویت دار است

)اشرفی و و فقیرتر شدن وضعیت درآمدی خانوارها طی پنج برنامه توسعه  (1394همکاران، 

مرکز آمار ؛ 1398)کریمی وکیاسر, و کاهش رشد اقتصادی در پنج سال اخیر  (1397همکاران، 

چهار دهه اخیر مسئله فقر، موضوع  دهند که در جامعه ایران دستکم طینشان می (1399ایران, 

درصد )اشرفی، بهبودی، واعظ مهدوی و  30طور متوسط همیشگی بوده است. طی این دوران به

ها با پدیده رسد برخورد رسانهاند. اما به نظر می(.ایرانیان زیر خط فقر زندگی کرده1397پناهی, 

که دن صدای فقرا ایفا نکرده اند. حال آنای بوده و نقش چندانی در بازنمایی و بلند کرفقر کلیشه

ها با توجه به دو کارکرد خبررسانی و هدایت یا ایجاد همبستگی اجتماعی در واکنش به رسانه

توانند با گزارش مسئله فقر از زوایای ها میتوانند در کاهش فقر موثر باشند. رسانهمحیط می

د کنند، مسئولیت آن را به طرف خاصی نسبت مختلف، فهم متفاوتی از فقر و فقرا در جامعه ایجا

ها و انتظارات بازنمایی های ذینفع اجتماعی واجد خواستهدهند، یا آنها را همچون یکی از گروه

توانند تصویر فقر و فقرا را به نفع یا ضرر تفکر سیاسی خاصی هدایت کنند و کنند. حتی می

 ذهنیت عموم از چیستی و عوامل فقر را شکل دهند. 

ای همراه ریزی شدهای غیربرنامههر چند که مزمن بودن مسئله فقر در ایران با پوشش رسانه

المللی کشور در های خارجی و روابط بینبوده است ولی اهمیت اغنای عموم درباره سیاست

های بازنمایی کننده در سیاستهای اقتصادی ایران یکی از عوامل تعیینکنار تجربه مستمر تحریم

هاست؛ که موجب تغییر در میزان و چگونگی پرداختن به موضوعات مختلف از جمله فقر هرسان

( 1های اقتصادی اکنون وضعیت اقتصادی ایران نامناسب است ) نمودار شود. براساس گزارشمی
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ای ایران یا برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در و عامل مهم آن، خروج آمریکا از توافق هسته

 است.  1397هشت اردیب 18

 
) منبع: اتاق و بعد از آن 18/2017. اثر اقتصادي تحریم هاي قبلی در مقایسه با چشم انداز 1نمودار 

 (1397بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزي تهران،

گسترش فقر در شرایط کنونی در کنار استمرار همیشگی فقر در جامعه ما این سوال را به 

ها دچار تغییر شده یا بدون تغییر مانده است؟ در کند که آیا بازنمایی فقر در رسانهذهن متبادر می

ویژه های انقالب اسالمی بهگذاریگیری و سیاستتضعفان، گروه کلیدی در شکلعین حال، مس

ها، جایگاه و ماهیت مستضعفان را در اند؛توجه به فقر و فقرا در رسانهدر دوران آغازین آن بوده

ها از مالکیت و دهد. بازنمایی فقر و فقرا در رسانهافکار صاحبان قدرت فعلی جامعه نشان می

گزیند. های بازنمایی متفاوتی را برمیگیرد زیرا هر رسانه سیاستناحی آنها نیز اثر میوابستگی ج

رباره جایگاه مسئله فقر نزد تر دتر و با جانبداری کمرو، برای دستیابی به درکی دقیقاز این

گیر کشور نیز های تصمیمهای بالواسطه یا اختصاصی ارگانهای حاکمیت باید به رسانه گروه

های تر این است که مسئله فقر و فقرا در رسانهطور دقیقه داشت. لذا، سوال این مطالعه بهتوج

 شود؟گیرد؟ و چگونه چارچوب بندی میعمومی و اختصاصی چقدر مورد توجه قرار می
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 پیشینه پژوهش

 توان در چهار دسته کلی قرار داد: اند را میها توجه کردهمطالعاتی که به فقر در رسانه

صورت تجربی ها در تغییر شرایط فقرا را بهاند تا نقش رسانهها تالش کردهبرخی از پژوهش  (1)

انداز و رفع فقر در ای نشان داده که ویدئوهای انگیزشی به افزایش پسآزمون کنند: مطالعه

های انگلستان از لفاظی . براساس این مطالعه، رسانه(2018، 1اند )پارکیناتیوپی کمک کرده

ها کم است ولی کنند. پوشش فقر در این رسانهموضوع فقر و رفاه پیروی می سیاسی درباره

 ای نیست. برخالف روند تاریخی، منفی یا کلیشه

ها تمرکز کرده و نحوه تجلی و پوشش دسته دیگری از مطالعات نیز به محتوای رسانه  (2)

است که رابطه  ها در اینها را مورد توجه دارند. اهمیت این پژوهشموضوع فقر در رسانه

رز و  اند:گذاری عمومی در این باره را تشریح کردهای فقر و سیاستپوشش رسانه

 2008تا  1960مقاله نیویورک تایمز که بین  560( با تحلیل حدود 24: 2013) 2بومگارتنر

ای درباره فقر از مباحثی که بر دالیل ساختاری دهند که بحث رسانهاند، نشان میمنتشر شده

هایی از فقرا تغییر کرده که های اجتماعی تعداد زیاد فقرا متمرکزند به تصویرسازیهزینهیا 

کنند. های رفاهی را بیشتر مضر تلقی میدهد و برنامهباز نشان میآنها را متقلب و حقه

اند. ها هم تغییر کردهای، سیاستهای رسانهاند که با تغییر چارچوبهمچنین نشان داده

ها در نشان (  اشاره دارند که گرایش نامتناسب رسانه2013) گارتنر و برایان جونزفرانک بوم

آغاز شده،  1960های رفاهی که از اواسط دهه کنندگان کمکعنوان دریافتدادن سیاهان به

طور مستقیم موجب بدفهمی عمومی درباره فقرا و کاهش حمایت عمومی شده است. به

ها هیچ درکی از فقر نسبی بیشتر ژاپنی ( نشان داده که2007، 3پژوهشی در ژاپن )آسوکی

ها از فقر دارند مربوط به فقر مطلق است که بر تصاویر ندارند و تنها تصویری که ژاپنی

ای مربوط به کشورهای در حال توسعه مبتنی است و تحت تاثیر خاطرات آنها از رسانه

-ها و دریافتخانمانراین بیشتر مردم، بیشرایط ناامیدکننده جنگ جهانی دوم قرار دارد. بناب

دهد که این درک با دانند. این پژوهش توضیح میهای رفاهی را فقیر نمیکنندگان کمک

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Parkyn 

2. Rose & Baumgartner 

3. Asoki 
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هدف کسب پذیرش عمومی برای اصالحات رفاهی و تخریب شبکه امنیت اقتصادی در 

 کار دستکاری شده است.   عرصه سیاسی محافظه

های خبری در نحوه بازنمایی فقرا توجه کرده و سازمان دسته سومی از مطالعات نیز به  (3)

شود را های مالی که موجب فقیر شدن مردم میها در شرایطی مانند بحرانمسئولیت رسانه

دهد که علیرغم در سوئد نشان می 2008ای درباره بحران مالی سال اند: مطالعهکرده مشخص

-های خبری را به روی صداها و دیدگاهزهاین انتظار که در طول بحران، حکومت ملی دروا

بندی دارند های مختلف بگشاید، کنشگران سیاسی قدرت زیادی در تاثیر بر چارچوب

های ها در جریان بحران مالی جهانی سال(. یکی از موارد انتقاد از رسانه2014، 1)فاالسکا

چنین خطری در هایی بود که به مردم هشدار دهند که فراهم نکردن گزارش 2007-2008

( با استفاده از روش تحلیل محتوا، سه 2013) 2حال وقوع است.  نولس، فیلیپس و لیدبرگ

دهند که روزنامه اصلی در سه کشور آمریکا، انگلستان و استرالیا را مقایسه کرده و نشان می

رسانی و آموزش مردم که در نقش نگهبانی خود برای اطالعنگاران به جای اینروزنامه

های آنها ولویت قایل باشند، وابستگی خیلی نزدیکی به کسب و کارها و روابط عمومیا

نگاران برای عدم کنند. این روزنامهرسانی به منابعشان تعریف میدارند و نقش خود را اطالع

هشداردهی کافی به عموم درباره بحران مالی مذکور مورد انتقاد هستند و لزوم آموزش بیشتر 

ای مطالعه  شود.زمان و تالش کافی برای تحقیق و تحلیل مستقل توصیه میآنها و صرف 

( با مطالعه 2014، 3های انگلستان )چائوهان و فاستردرباره برساخت اجتماعی فقر در رسانه

ای ها فقر را همانند مسالهدهد که رسانهچهار روزنامه به روش تحلیل مضمون نشان می

کنند. با توجه به یر همچون کودکان و سالمندان بازنمایی میپذهای آسیبمحدود به گروه

-تر و عوامل موثر، فقر در انگلستان بهنبود بحث درباره دالیل اجتماعی ـ اقتصادی گسترده

4ای بی سرپرستپدیده"عنوان 
کند. بحث درباره فقر در با منشاء نامشخص عمل می "

های مختلفی ایدئولوژیکی است و به شیوهها تحت تاثیر منافع و عالیق اقتصادی و رسانه

ها با واقعیت منطبق شود. بنابراین در اغلب مواقع، بازنمایی فقر در رسانهبندی میچارچوب

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Falasca 

2. Knowles, Philips and Lidberg 

3. Chauhan & Foster 

4. Orphan phenomenon 
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(. در آمریکای التین و مکزیک، اخبار دولت را مسئول غلبه بر مشکل 2016، 1نیست )کندال

فاده مطبوعات در پوشش کنند و در مکزیک، منبع اصلی مورد استبندی میفقر چارچوب

عنوان های انگلستان فقر را بهرسانه .(2018:45و دیگران،  2مساله فقر، دولت است )قیس

اند؛ فقر در رابطه با سایر موضوعات خبرساز تجربه جمعی )ملی و بین المللی( تصویر کرده

مانند سیاست مورد توجه است و بالذات ارزش خبری برای این رسانه ها ندارد؛ عدم 

-ت مشاهده میبرند در بسیاری از گزارشاحضور آشکار صدای کسانی که در فقر به سر می

-های روزنامهای و استفاده از عبارات مرسوم که ویژگی گزارششود. ارائه تصاویر کلیشه

نگاران غیرمتخصص است در بازنمایی فقر و فقرا مشهود است. چنین گزارشی به معنی به 

تصویر کشیدن فقر به عنوان یک واقعیت انتزاعی و نه نتیجه شرایط اجتماعی یا نحوه توزیع 

شود و ها میعنوان نتیجه ساختاری نابرابریاست. این کار موجب ایجاد درک از فقر به منابع

کند که مردم در مورد فقر مانند آب و هوا پایه و اساس این واکنش جمعی به آن را ایجاد می

و  3کندریکبیندیشند که ظاهرا کاری نمی توانند برای آن انجام دهند و آن را بپذیرند )مک

  (.2008همکاران، 

ها برای توانمند کردن و افزایش سطح سالمت جامعه دسته چهارم مطالعات بر قابلیت رسانه (4)

-کنند که فقر تاثیر زیادی بر سرمایه اجتماعی اشخاص میمتمرکزند. این مطالعات روشن می

-ها غذا، لباس و مسکن دارند، مشکالت اقتصادی میکه حتی وقتی انسانطوریگذارد. به

فقیر بودن این است که به "نابودی روابط اجتماعی و مشارکت منجر شود. تواند به زوال و 

شود، دلیل فقدان منابع اقتصادی که با شرم ناتوانی برای زیستن مشابه دیگران آمیخته می

شخص نتواند در جامعه همانند دیگران زندگی کند، و بنابراین در بلندمدت از شهروندان 

دشواری (. 2016:634)"گیردماعی و مدنی کناره میشود و از زندگی اجتدیگر جدا می

های گذران اوقات فراغت اقتصادی بر استانداردهای زندگی، الگوهای مصرف، و فعالیت

طور مستقیم یا غیرمستقیم بر ایجاد و حفظ دوستان و آشنایان اثر دارد گذارد که بهتاثیر می

ها، این فرضیه تایید شده که جامعه . در زمینه مسائل فقر و رسانه(1397)اکبری و همکاران، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Kendall 

2 Ghys 

3 Mckendrick 
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ساالری خواهد داشت. این دیدگاه بر تر تاثیری مثبت در کاهش فقر و فرایند مردممدنی قوی

ها، ازمانکننده جامعه مدنی تاکید دارد که دربرگیرنده هنجارهای اجتماعی، سعامل دگرگون

های گیریها و تصمیمگذاریهای تسهیل کننده مشارکت شهروندان در سیاستو شیوه

توانند با ها جزء عوامل جامعه مدنی هستند و میرسانه. (10:  2015)یونسکو, عمومی است

 مسائل شهروندان، صداهای آنها را از خاموشی رها کنند. به میان کشیدن 

ها به شکل موضوعی مشخص پوشش دهد که فقر در رسانهمرور پیشینه تحقیقات نشان می

شود و صدای فقرا هم شنیده شود بلکه در ارتباط با موضوعات دیگر پوشش داده میداده نمی

 1شوند. واکر و کیسیگری نمایش داده میآمیز و دهای منفی، سرزنششود. فقرا با کلیشهنمی

توانند مشارکت اجتماعی دهند که آنها نه می( با مطالعه زندگی واقعی فقرا نشان می2014:10)

کنند که داشته باشند و نه پذیرش اجتماعی دارند؛ و به نکته مهمی از نظر این پژوهش اشاره می

توان اندیشید که فقرا متناسب با این پژوهش میکوشند مثل غیرفقرا باشند. فقرا فقیرند چونکه می

دهند و این تصویر، تنها تصویر ها تنها تصویر غیرفقرا را برای آنها نمایش میفقیرند چون رسانه

ها نقش مثبتی در رساندن اطالعات به فقرا و هنجاری است. البته در مقابل این نقش منفی، رسانه

توانند فقدان یا کمبود دانش آنها را جبران کنند. در ایران یپر کردن اوقات فراغت آنها دارند و م

ها از سوی پژوهشگران رشته ارتباطات مورد موضوع نمایش و بازنمایی فقر و فقرا در رسانه

های دیگر مانند رفاه اجتماعی و اقتصاد انجام توجه واقع نشده و مطالعات بسیاری که در رشته

 (1391)محمدی و همکاران،  ها ندارند. محمدی و همکاراناند توجه خاصی به نقش رسانهشده

اند که به تکرار نتایج آن دسته از ها توجه کردهدر پژوهش خود تنها در این حد به رسانه

اند که مکررا ایجاد و توسعه امکانات آموزشی و افزایش مهارت مطالعات اقتصادی پرداخته

ا این پیشنهادها ر"گویند اند. آنها مینیروی کار به منظور کاهش و از بین بردن فقر را تاکید کرده

. در این بین "ها آگاهی دارندبازار نیز از آناند و حتی مردم کوچهها تکرار کردهعمدتا رسانه

طور وجود دارد که در خارج از کشور انجام شده و به  )(2019، 2مطالعه مرتبط جدیدی)مورگانا

های امام خمینی، آیت اهلل ه این موضوع پرداخته است. این مطالعه با تحلیل سخنرانیغیرمستقیم ب

نشان  2009تا  1979ای، آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد در حد فاصل خامنه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Walker & Chase 

2.Morgana 
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دهد که در گفتمان این افراد، نقش کارگران به عنوان گروهی جمعی و مشخص به تدریج می

-فرایند تصفیه پایین ـ باال رخ داده است. درواقع جمهوری اسالمی ایران به تقلیل یافته و نوعی

ای کارگران را به مثابه کنشگران اجتماعی )انقالبی( و طرف صحبت نادیده گرفته طور پیشرونده

های متوسط را آغاز کرده ها را متوقف و صحبت کردن با طبقهو در نهایت حرف زدن برای توده

عنوان قشر ضعیف و فقیر جامعه شناخته داشت که معموال در ایران، کارگران بهاست. باید توجه 

شوند. مطالعه حاضر بر آن است که فقدان پژوهشی را جبران کند که از منظر ارتباطات به می

 ها را در شکل دادن به فهم عموم از فقر مشخص سازد.پدیده فقر توجه کند و نقش رسانه

 بندي فقرسازي و چارچوبنی، برجستهچیچارچوب مفهومی :زمینه

از قبیل کمبود درآمد برای معیشت "های مختلف از نظر سازمان ملل متحد فقر در شکل

پایدار؛ گرسنگی و سوء تغذیه؛ بیماری و مرگ و میر ناشی از آن؛ بی خانمانی؛ ناامنی؛ 

ا شکل عدم کند. این پدیده همچنین خود را بمحرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا می

های فرهنگی، اجتماعی و مدنی گیری در عرصهتوانایی برای مشارکت در فرایندهای تصمیم

فقر، گرسنگی، نداشتن سرپناه و لباس، بیمار بودن و "و از نظر بانک جهانی نیز  "دهدنشان می

ها عدالتیسواد بودن و مدرسه نرفتن است. فقرا در معرض انواع خطرات و بیدرمان نشدن، بی

قرار دارند که خارج از اراده آنهاست. آنها از سوی نهادهای دولتی و اجتماعی و حتی جامعه 

گیرند و از این طریق صدا و قدرت خود را در این نهادها شدت مورد سوء استفاده قرار میبه

در قرن نوزدهم  1. راونتری(1397های اقتصادی, )مرکز تحقیقات و بررسی "دهنداز دست می

هایی را که مجموع درآمد آنها را ابداع کرد و خانواده "فقر مطلق"مفاهیم حداقل معیشت و 

فقر "قرن بیستم مفهوم جدید  70 برای دستیابی به حداقل معاش کافی نبود، فقیر نامید. در دهه

به معنی  ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی  2سندتوسط پیتر تاون "نسبی

)مرکز تحقیقات و طرح شد. فقر درآمدی هم ناشی از کمبود درآمد افراد است (1387)پرستش،

ها با مفاهیم و موضوعاتی چون فقر، کارهای گوناگونی .  رسانه(1397های اقتصادی, بررسی

 دهند.انجام می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Rawntree 

2. Townsend 
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ها برای خلق مداوم رضایت و مطلوبیت هستند. بندی فنون رسانهچینی و چارچوبزمینه

ها با بازنمایی موضوعات مختلف در شکل دادن به ذهنیت و دیدگاه جامعه ایفای نقش سانهر

اندیشند و با هم شود، مردم درباره آن میها منتشر میکنند. وقتی موضوعی به کرات در رسانهمی

کنند که مردم به چه چیزی فکر کنند. پوشش ها تعیین میکنند. به عبارت دیگر، رسانهگفتگو می

خواهند درباره چیزی صحبت شود که مردم وقتی میها باعث میزیاد یک موضوع توسط رسانه

کنند؛ مثال وقتی محصول اند را انتخاب کنند، معموال چیزی را که در رسانه با آن مواجه شده

بینند، اند، در فروشگاه در کنار محصوالت مشابه میخاصی که قبال تبلیغش را در رسانه دیده

رسد که آنها را به خرید یا عدم خرید آن درباره محصول تبلیغ شده به خاطرشان می نکاتی

چینی نام دارد. اما شود؛ این همان چیزی است که در ارتباطات، زمینهمحصول رهنمون می

-های خاصی از موضوع مورد پوشش است که باعث میبندی، انتخاب ابعاد و ویژگیچارچوب

ها و سپس خاصی از آن برداشت کند. معانی و مفاهیم بر نگرش شود، مخاطب معنی و مفهوم

ها بخش اساسی برای شود که رسانهرو گفته میها و رفتارهای ما تاثیر دارند و از اینتصمیم

 (.  2018:4تغییر اجتماعی هستند )پارکین، 

، بخشی لحاظ اجتماعی مشترک و مقاومندای که بهعنوان اصول سازماندهندهها بهچارچوب 

طور معناداری جهان اجتماعی را ساختار دهند تا بهاز جهان نمادین هستند و به ما امکان می

ها هستند، اما لزوما جایگاه محوری یا ها بخشی از نظام خلق و انتقال چارچوبدهیم. رسانه

هم در فرستنده و هم در گیرنده، هم در متن  اصلی در این نظام ندارند. چونکه، چارچوب

های دهنده( و هم در فرهنگ قرار دارد و به همین دلیل در ادبیات پژوهشی بین چارچوب)اطالع

-می 1978. تاچمن در سال (2015، 1ها و مخاطبان تمایز ایجاد شده است )آردوول ـ آبرورسانه

های فاقد نظم و ساختار را به رویدادی ها اتفاقات غیرقابل تشخیص یا حرفگوید که چارچوب

ها را الگوهای مقاوم چارچوب 1980کنند. گیتلین هم در آشکار و قابل تشخیص تبدیل می

براساس .  (2007، 2کند )رینهارتشناخت، تفسیر و ارائه، انتخاب، تاکید و حذف توصیف می

ها، بندی روشی است که رسانهچارچوب ( 2014و همکاران،  4)بوه 2001در سال 3نظر ریس

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Ardèvol-Abreu 

2. Reinhart 

3. Reese 

4. Bowe 
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سازند. او یدادها و موضوعات را سازماندهی و قابل فهم میها و مخاطبانشان، روکارمندان رسانه

طور اجتماعی مشترکند و در طول دهی که بهاصول سازمان"مثابه ها بهگوید که چارچوبمی

طور نمادین برای ساختار دادن به جهان اجتماعی که به"شوند شناخته می "اندزمان دوام داشته

 (. 2018، 1)دن و راپ "کنندکار می

 بنديهاي چارچوبروش تحقیق: تحلیل چارچوب با شناسایی دستگاه

روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل چارچوب اخبار مرتبط با فقر براساس شناخت 

( این عناصر، همان 1993) 2عناصر ساختاری تشکیل دهنده خبر است. از منظر پان و کوسیسکی

شوند.  در این پژوهش به چهار دسته تقسیم میبندی در اخبار هستند که های چارچوبدستگاه

ها تالش ط به فقر در خبرگزاریهای مربوگرا به اخبار و گزارشبا اتخاذ رویکرد برساخت

مندی انجام شود. برای این منظور، متن خبری واجد چهار بعد شود تا تحلیل تجربی نظام می

و بالغی  5، مضمونی4شتاری یا نمایشی، نو3شود که عبارتند از نحویساختاری در نظر گرفته می

 .6یا لفظی

 ساختارهاي نحوي

شود. در ساختارهای نحوی به الگوهای ثابت قرار گرفتن لغات یا عبارات در جمله گفته می

دهند. به منظور عملیاتی گفتمان خبری، ساختارها در این سطح، اطالعات خیلی کمی انتقال می

های تجربی مثل آمار، ر، نقل قول از متخصصان، ارائه دادهکردن این مفهوم باید سبک تنظیم خب

 نقل قول از منابع رسمی، مربوط کردن نقل قول به دیدگاه یا گروهی خاص شناسایی شوند.

 ساختارهاي نمایشی/نوشتاري

صورت بازنمایی شود که بهها و عناصر رویداد گفته مینمایشنامه یا روایت به توالی فعالیت

اند. روایت خبری ساختار مشخص خود را دارد که با فته از رویداد درونی شدهذهنی ساختاریا

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Dan&Raupp 

2. Pan & Kosicki 

3. Syntactical 

4. Script 

5. Thematic 

6. Rhetorical 
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شود. نسخه کلی شامل چه کسی، چه چیزی، چه وقت، قوانینی به نام گرامر داستان مشخص می

کجا، چرا و چگونه است که تحت عنوان عناصر خبری معروفند. در عملیاتی کردن ساختارهای 

ها و کنشگران، زمان، روابط علی ایجاد شده بین رویدادها، ، کنشنوشتاری، گرامر داستان خبری

 شوند.کنند، شناسایی میشرایط و بافتار اجتماعی که آغاز، اوج و فرود ماجرا را مشخص می

 ساختارهاي مضمونی

اخبار بر یک مساله یا موضوع در یک زمان خاص تمرکز کرده و چند رویداد، کنش، یا گزاره 

ها شود، و گزارهشوند، از منابع نقل قول میکنند. رویدادها بیان میرا گزارش میمرتبط با مساله 

شوند؛ تا به طور منطقی به نفع فرضیه خاصی استدالل کرده باشند. گزارش خبری گفته می

شود که نظام علی یا روابط منطقی ـ تجربی را شکل هایی دیده میای از گزارههمچون مجموعه

انند برای این که، زیرا، چون نشانگر این ساختارند. واحدهای اساسی ساختار دهند. لغاتی ممی

گیری ارائه یتر، لید یا نتیجهمضمونی شامل چکیده و بدنه اصلی هستند. چکیده معموال با ت

شوند که شامل اطالعات مربوط به شود. در بدنه اصلی هم مدارک حمایتگر فرضیه معرفی می می

مونی خبر ممکن است شامل ه و نقل قولهاست. ساختار مضحوادث ضمنی و پس زمین

شوند. بنابراین، ساختار مضمونی قول هایی پشتیبانی میهایی باشد که با اطالعات و نقل زیرمقوله

یک سلسله مراتب چندالیه است با یک مضمون که هسته مرکزی است و زیرمقوله ها به آن 

عناصر حمایتگرند.  در خصوص عملیاتی کردن  شوند و زیرمقوله ها برای آن همچونمتصل می

های خاص ارائه بندیساختار مضمونی، باید پس از کشف مواردی مثل اسناد مسئولیت یا گروه

شده در گزارش نشان دهیم که فقر در هر گزارش تحت چه عنوان کلی نمودار شده است. 

ر شناسایی ساختار مضمونی مواردی چون عوامل فقر، راهکارهای فقر، اثرات و پیامدهای فقر د

توانند طبیعی )مثل سیل و زلزله(، سیاسی )مثل تحریم و جنگ(، مفید هستند. این موارد می

 سوادی، تاخیر در ازدواج( باشند.اقتصادی )مثل رکود و بیکاری( و اجتماعی )مثل بی

 ساختارهاي لفظی/بالغی

نگاران را در ارتباط با اهداف امههای سبکی روزنساختارهای لفظی یا بالغی خبر نیز انتخاب

ها، ضرب المثل، حکایت، شعر، تصویر و عکس ها، مثالکنند. استعارهمورد نظرشان توصیف می
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ها برای فراخواندن تصاویری خاص، افزایش برجستگی یک فکر، اند. این گزینشدر این زمره

نمایی هم دارند تا ها قصد حقیقتشوند. این گزینشافزایش وضوح یک گزارش انجام می

نگار با به حداکثر رساندن حقیقی بودن مشاهدات و تفاسیر خویش، اثربخشی خبر را روزنامه

های ساختار لفظی، آن را این طور عملیاتی کنیم: وجود افزایش دهد.  برای درک ویژگی

 المثل ها، شعر، حکایت، تصویر و عکس. ها، ضربها، مثالاستعاره

 عه نمونه تحقیقجامعه آماري و جام

ماه و در حد فاصل  6هایی است که طی جامعه تحقیق این پژوهش مجموعه اخبار و گزارش

به شرح زیر منتشر  خبرگزاری در هفت وبگاه خبری یا سایت 1398تا آبان  1396 اردیبهشت

 اند: شده

ها ع سایتدر بین مجمو 14ها، یعنی رتبه خبرگزاری فارس )باالترین رتبه در بین خبرگزاری (1

 (، 1398تیر  2در سایت الکسا، 

 تاسیس شده است(،  1381موج )نخستین خبرگزاری خصوصی کشور که در  (2

  1رهبری (3

  2دولت (4

  3خانه ملت (5

 و 4قوه قضائیه (6

  5باشگاه خبرنگاران جوان (7

هایی است که به موضوع فقر در جامعه ایران شامل اخبار و گزارش جامعه نمونه تحقیق

؛ ماه  1396اردیبهشت  31تا  1آیند: ماه اول( های زیر به دست میها در تاریخنهاند. نموپرداخته

؛ ماه 1397آذر  30تا  1؛ ماه چهارم( 1397اردیبهشت  31تا  1؛ ماه سوم( 1396آذر  30تا  1دوم( 

های منتشر . تمام اخبار و گزارش1398آذر  30تا  1؛ ماه ششم( 1398اردیبهشت  31تا  1پنجم( 

ها تمام مواردی هستند که پس از شوند. این نمونهشیوه پان و کوسیسکی تحلیل میشده به 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Leader.ir 

2. Dolat.ir 

3. Icana.ir 

4. Mizanonline.com 

5. Yjc.ir 
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اند. معیار پژوهشگر برای خوانده شدن توسط پژوهشگر مرتبط با فقر تشخیص داده شده

ای یا آشکارا درباره فقرا و تشخیص مرتبط بودن خبر یا گزارش با فقر این است که متن رسانه

توصیفی از شرایط اقتصادی نامطلوب باشد و به وضعیت معیشت مردم فقر باشد و یا این که 

 مربوط باشد.

در خصوص دلیل انتخاب دو ماه اردیبهشت و آذر نیز باید گفت که چون این پژوهش کیفی 

است و نتایج آن قابل تعمیم نیستند، انتخاب هر ماهی از سال بالمانع است. با این حال دلیل 

که واقعه خروج آمریکا از برجام در این ماه رخ داده است. با توجه  انتخاب اردیبهشت این است

ماه از اردیبهشت  6به خواست پژوهشگر برای انتخاب متعادل دو ماه از سال، ماه دوم با فاصله 

 شوند. ها در دو دسته عمومی و اختصاصی مطالعه مییعنی آذر انتخاب شده است. خبرگزاری

1های عمومی شامل فارسیگیری از خبرگزاربرای نمونه
و باشگاه خبرنگاران  2، موج 

های مورد نظر وارد شده و در ها، تاریخهای این خبرگزاریجوان در بخش آرشیو سایت

گیری از اقتصادی جستجو صورت گرفت. نمونه اجتماعی و اقتصاد/ های جامعه/سرویس

دین شرحند: برای بهای اختصاصی شامل میزان، خانه ملت، دولت و رهبری خبرگزاری

 گیری از سه مورد اول: نمونه

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه است و جستجو در دو سرویس جامعه و اقتصاد در 

های خبر ویژه، مشروح اخبار، گزارش، خبر دوتایی و آخرین اخبار گروه انجام شده است. بخش

های ن است و در سرویسخبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس جمهوری اسالمی ایرا

اقتصادی و اجتماعی در دو بخش خبر و گزارش جستجو صورت گرفته است. خبرگزاری دولت 

ها در بخش اخبار و گزارش و مقاله جمهوری است  که در همه سرویسهم وابسته به ریاست

 اند و به دلیلهای موردنظر تاریخ انجام شدهجستجو صورت گرفته است. جستجوها در تاریخ

های زیر بهره ها در امکاناتی که برای جستجو ارائه داده اند از کلیدواژهماهیت این خبرگزاری

 گرفته شده است:

درمانده ـ درماندگان ـ فقر ـ فقرا ـ معیشت ـ حمایت ـ احتیاج ـ مستمند ـ مستمندان ـ 

عیف ـ محروم ـ محرومان ـ محرومین ـ نیاز ـ نیازمند ـ نیازمندان ـ محتاج ـ کمک ـ ض

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Farsnews.ir 

2. Mojnews.com 
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مستضعف ـ مستضعفان ـ مستضعفین ـ کارگر. الزم به توضیح است که این کلیدواژه ها براساس 

 اند. ها انتخاب شدهتجربه حاصل از جستجو در سایر خبرگزاری

در خبرگزاری رهبری، حجم اخبار منتشر شده در این خبرگزاری در مقایسه با سایر 

های زمانی موردنظر مطالعه شده و اخبار مرتبط ر در بازهها بسیار کم است؛ لذا همه اخباخبرگزاری

 انتخاب شدند. برای این منظور از قسمت آرشیو جامع و سرفصل اخبار استفاده شده است.

کیودا شدند. در سامانه کد، افزار مکسها، همه آنها وارد سامانه سند در نرمبرای تحلیل نمونه

ها شامل چهار مفهوم اصلی یعنی ساختار بالغی، کدها و زیرمجموعه کدها تعریف شدند. کد

 ساختار نمایشی، ساختار مضمونی و ساختار نحوی هستند. 

 اطمینان و اعتبار تحقیق

ها شامل اسناد منتشر شده روی با توجه به این که تحقیق حاضر، استقرایی است و نمونه

دهد، ها را انجام میداده های خبری هستند، و پژوهشگر اصلی به تنهایی کار کدگذاریسایت وب

شود. بدین طریق که درباره از حضور یک دستیار برای چک کردن دقت تحلیل اسناد استفاده می

شود. دستیار تعداد ده روش تحقیق، توضیح کاملی به دستیار که کارشناس ارشد است داده می

های برمبنای تعداد نمونهها به طور تصادفی و کند. این نمونهها را کدگذاری میدرصد از نمونه

شوند دلیل انتخاب ده درصد، پیشنهاد سایت انتخاب میشناسایی شده برای هر وب

( است که برای ارزیابی اعتبار بین کدگذاران، انتخاب ده 2013و همکاران،  1کرپندورف)کمپل

-گیری می داند. پس از انجام کدگذاری، ضریب کاپا اندازهدرصد از کل متون را مفید و کافی می

(. طبق گفته 2020، 2شود تا براساس آن درباره اعتبار تحقیق سخن گفته شود )اوکونور و ژوفه

توجه دارند که براساس آن مقادیر  1977آنها اغلب محققان به توصیه لندیس و کوخ در سال 

 نان/عنوان اطمیبه 0,20تا  0دهنده عدم قابلیت اطمینان/توافق است. عدد بین نشان 0کمتر از 

عنوان به 0,60تا  0,41شود. عدد عنوان نسبتا خوب ارزیابی میبه 0,40تا  0,21توافق کم و 

نیز  1تا  0,81شود. عدد بین یعنوان متعادل در نظر گرفته مبه 0,80تا  0,61متوسط و عدد 

 شود. قابلیت اطمینان کامل در نظر گرفته می عنوان توافق/ به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Campbell 

2. O’Connor & Joffe  
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خبر توسط دستیار کدگذاری شد. سپس کدها با  30ین تحقیق الزم به بیان است که در ا

گذاری مجدد شدند: یعنی اگر هر دو کدگذار به بخش یکسانی از متن کد نمره 1و  0اعداد 

گیرند. اگر یک نفر بخشی از متن را کدگذاری کرده باشد و می 1مشابهی داده باشند هر دو نمره 

و دیگری  1یا برعکس؛ کسی که کد گذاشته نمره نفر دوم هیچ کدی به آن بخش نداده باشد 

گیرد. در صورتیکه هر دو نفر به یک بخش از متن کد داده باشند ولی کدها متفاوت می 0نمره 

اس اسپیاسشود. در نهایت ضریب کاپای کوهن با ( محاسبه می0و 1/  1و 0باشند دو نمره )

کوخ متعادل است.  با توجه به رویکرد است که طبق نظر لندیس و  0,63محاسبه شد و نتیجه 

صورت های حجیم و گسترده تحقیق بهکیفی این تحقیق و تمرکز بر متن، در این فصل یافته

سازی و شیوه های مورد مطالعه در میزان برجستهشوند تا عملکرد رسانهفشرده ارائه می

 بندی فقر مشخص شود. چارچوب

 هاگزارشبرجسته سازي فقر و فقرا در اخبار و 

گذاری سازی برای درک رابطه بین خروجی رسانه، افکار عمومی و فرایند سیاستنظریه برجسته

توانند با بذل توجه بیشتر به ها میمربوط به فقر نقش مهمی دارد. مطابق این نظریه، رسانه

ه ها چکه بفهمیم رسانهموضوعات بر درک عمومی از آن موضوعات تاثیر بگذارند. برای این

سازی اخبار عنوان اولویت به اذهان مردم القا کنند باید میزان برجستهاند تا فقر را بهتالشی کرده

 (.2های مورد مطالعه را مشخص می کنیم )نمودار فقر در رسانه
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اختصاصی رهبری بیش از  سازی در رسانهان توجه به فقر یا برجستهشود که میزمالحظه می

همه است و رسانه عمومی موج پس از آن قرار دارد. این دو رسانه اگر چه مجموع اخبار و 

ها تعداد بیشتری از اخبار اند کم است ولی نسبت به بقیه رسانههایی که منتشر کردهگزارش

مورد و  9خبر و گزارش؛  90سایت رهبری از اند. وبادهشان را به فقر اختصاص دمنتشرشده

-اند. سپس وبخبر و گزارش خود را به فقر اختصاص داده 367مورد از  35سایت موج ؛ وب

های خبری اختصاصی دولت و مجلس سایت دولت و ایکانا قرار دارند که در زمره پایگاه

یعنی رسانه اختصاصی قوه قضاییه، و هستند. در نهایت هم خبرگزاری فارس، خبرگزاری میزان 

 باشگاه خبرنگاران جوان قرار دارند. 

ماه مورد مطالعه این  6نکته قابل توجه این است که سه خبرگزاری عمومی مورد مطالعه در 

مورد آن با فقر ارتباط داشته  121خبر و گزارش منتشر کرده اند که  31565تحقیق، در مجموع 

اند خبر و گزارش منتشر کرده 13636اصی هم در این بازه زمانی است. چهار خبرگزاری اختص

های عمومی مورد در ارتباط با فقر بوده است. به عبارت دیگر، هر چند که خبرگزاری 154که 

برابر اخبار بیشتری تولید کرده اند ولی میزان  2های خبری اختصاصی، حدود نسبت به پایگاه

های اختصاصی است. این ها حدود یک سوم خبرگزاریسازی فقر در این خبرگزاریبرجسته

-های حاکمیتی و تصمیمتواند نشاندهنده اهمیت بیشتر فقر برای دستگاهسازی میشیوه برجسته

های های عمومی باشد. این اهمیت ناشی از فشار اقتصادی و ناآرامیگیران در مقایسه با رسانه

 حکمرانی را دچار چالش کند. تواند شیوهاجتماعی مربوط به آن است که می

در ادامه تالش شده تا با ترسیم عناصر اصلی برسازنده چارچوب فقر، امکان مقایسه 

های مختلف فراهم شود. برای این منظور، ابتدا به صورت سایتهای فقر در وبچارچوب

ه ها توضیح داده شده است. سپس سسایتای کلی درباره ساختار نحوی و بالغی وبمقایسه

فقر و تعریفی که از فقر در هر جزء ساختار مضمونی یعنی عوامل، پیامدها، راهکارهای 

تری از مضامین که عنصر اند تا بتوان درک دقیقارائه شده، کنار هم قرار داده شده سایت وب

ها شرح اساسی و بنیادین چارچوب است، به دست آورد. همچنین ساختار نمایشی چارچوب

 اند.داده شده
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 وضعیت كلی ساختار بالغی در متون تحلیل شده

های مورد مطالعه از چهار عنصر های خبری و خبرگزاریها و اخبار منتشره در پایگاه گزارش

برای شکل دادن به بالغت و ساختار بالغی متن بهره گرفته اند که عبارتند از تشبیه، استعاره، 

عناصر در تنظیم و تولید محتوا بسیار کم بوده مثال و ضرب المثل. البته میزان استفاده از این 

 (. 1است )جدول 

 . فراوانی عناصر ساختار بالغی در اخبار تحلیل شده1جدول 

 ساختار بالغی تشبیه ضرب المثل مثال ها استعاره

 فارس 6 2  4

 موج 3  1 2

 باشگاه خبرنگاران جوان 3   2

 ایکانا 8 3  

 دولت 2   5

 جمع 22 5 1 13

مورد( بیشترین  13مورد( و استعاره )با فراوانی  22هده می شود که تشبیه )با فراوانی مشا

اند. تشبیه، مانند کردن چیزی یا وضعیتی به کاربرد را در ساختار بالغی متون تحلیل شده داشته

ها هم به مواردی چون مجاز مرسل، قیاس و اغراق در چیزی یا وضعیتی دیگر است. استعاره

براساس تعریف کوتاه جورج الکوف و مارک جانسون جوهر استعاره، "شود و می متن گفته

(. در مجموع استفاده 2017)کریپندورف،  "درک و تجربه یک چیز بر حسب چیز دیگری است

تواند نشاندهنده تالش تولیدکنندگان محتوا اندک از اجزاء بالغی برای ساختار دادن به متن می

ها در ایجاد ای مانند فقر که درگیری احساسی انساند. اما در مقولهبرای حفظ عینیت خبری باش

تواند مقدمه پذیرش اجتماعی و همکاری و مشارکت برای رفع همدلی با فقرا نقش دارد و می

رسد بهتر است ضمن رعایت اصل عینیت، بالغت متون را طوری تغییر داد فقر باشد، به نظر می

 باشد.که در راستای اهداف فقرزدایی 
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 وضعیت كلی ساختار نحوي در متون تحلیل شده

مختصات این ساختار با چهار مقوله مشخص می شود که عبارتند از مصاحبه، آمار، سبک خبر و 

نقل قول که در متون تحلیل شده چندان مورد استفاده قرار نگرفته اند. در ساختار نحوی متون 

-های سیاسی و اجرایی مربوطند و نشان میهرهها اغلب به چها و مصاحبهتحلیل شده، نقل قول

ها و اخبار متاثر از دیدگاه و نظر این افراد های تحلیل شده در تدوین گزارشدهند که رسانه

ها هستند. آمار نیز که دلیلی برای ادعای عینی بودن اطالعات ارائه شده است، بیش از همه رسانه

-ها و حمایتین آمار عمدتا درباره میزان کمکدر خبرگزاری فارس به کار گرفته شده است. ا

 گرفته از فقرا یا وضعیت افراد تحت پوشش کمیته امداد است. های صورت

های فقر، هرم وارونه است. این سبک سبک غالب مورد استفاده در نگارش اخبار و گزارش

فت خبر یا گزارش، دهد و با پیشرنگار( را در ابتدا ارائه میاطالعات باارزش )به زعم روزنامه

نگار یا رسانه توانایی زیادی شوند. درواقع در این سبک، روزنامهاطالعات با ارزش کمتر ارائه می

تواند درک انتقادی واره خود از موضوع به مخاطب دارد و میدر انتقال درک و برداشت و طرح

اقدامات و  یمخاطب را کاهش دهد اما احتماال به دلیل نقشی که در برجسته کردن برخ

رو، مورد توجه تواند در جذب بودجه و تبلیغات مفید باشد و از اینهای نهادها دارد، می فعالیت

های مورد نظر این تحقیق است. البته استفاده از این سبک ناظر بر غلبه سبک سنتی در رسانه

 ها هم هست. تنظیم و تدوین محتوا در این رسانه

 و روایی وضعیت كلی ساختارهاي مضمونی

بر تنوع یا تعداد  1398تا  1396سایت رهبری از سال در خصوص ساختار مضمونی در وب

عنوان عامل ایجاد فقر توجه شده ها بهبه تحریم 1397عوامل موجد فقر افزوده شده و از سال 

 1397به عامل طبیعی زلزله توجه شده است. در سال  1396تر در سال است. به عبارت دقیق

سیاسی یعنی جنگ اقتصادی، تحریم، توطئه استکبار و طراحی دشمنان عامل ایجاد فقر عوامل 

واردات و عوامل ساختاری هم به عوامل سیاسی  1398در کشور معرفی شده اند و در سال 

عوامل فقر به موضوعات سیاسی یعنی تحریم محدودند و تاکید بر  1397اند. در سال افزوده شده
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عالوه بر امریکا به مشکالت ساختاری و واردات هم  1398ولی در سال بازیگران خارجی است 

 توجه شده که در درون کشور ریشه دارند.  

 1397تعریف شده است. در سال « هدف میان مدت دشمنان»عنوان  فقر به 1396در سال 

 واجد دو دسته 1398مترادف فقر قلمداد شده و تعریف ارائه شده از فقر در سال « بیکاری»

های خاصی )مصادیق( اشاره دارند که شامل زندانیان نیازمند، های اول به گروهنشانه است: نشانه

های دوم به شرایط خاصی اشاره کرده اند و شامل طبقات ضعیف و متوسط هستند و نشانه

 اند.مثابه فقر مطلق تعریف کردهمشکالت معیشتی و فشار بر مردم هستند و فقر با به

عنوان عامل چارچوب کاملی ارائه شده و در این سال، عوامل ساختاری به 1398 تنها در سال

 فقر ارائه شده اند:

رویه، وابستگی به نفت و خام فروشی، مداخالت غیر الزم دستگاههای تحریم، واردات بی»

و تخریب فضای کسب و  44حکومتی در مسائل اقتصادی و عدم اجرای مناسب سیاستهای اصل

ن دست و پا گیر؛اقتصاد کشور به تصمیم های دیگران گره زده شد و بسیاری از کار و قوانی

کارها به تصمیم های امریکا موکول شد و در نتیجه سرمایه گذار و فعال اقتصادی نیز کارهای 

 (.1398)وب سایت رهبری، اردیبهشت « خود را موکول به این امور کردند 

رونق تولید، »اند و راهکار فقر ارائه شده عنوان، اصالحات ساختاری به1398در سال 

حمایت از کاالی ایرانی، تحرک کاری، اقتصاد مقاومتی، جدی تر شدن مدیریت ها و برنامه 

ریزی ها، خرید محصوالت داخلی و استمرار حمایت از کاالی ایرانی، پرهیز از اسراف، توجه 

هایی از ( نمونه1398ت )وب سایت رهبری،اردیبهش« نکردن به شایعات در فضای مجازی

 راهکارهای ساختاری هستند. 

های ساختار نمایشی در وب سایت رهبری الزم به توضیح است که در خصوص ویژگی

بار( استفاده شده است 9) "چه چیزی"جهت پوشش اخبار و گزارش های فقر، فقط از عنصر 

 ارد. سایت داللت ددر تولید محتوای این وب« ماهیت موضوع»که بر اهمیت 

واریز "در سایت رهبری ارائه شده عبارتند از کنش  1396دو کنش مرتبط با فقر که در سال 

( و کنش 1396)رهبری، آذر  "رهبر معظم انقالب اسالمی"با کنشگری  "کمک های نقدی مردم

 "اقتصاددانان مومن کشور"با کنشگری  "تشریح تدابیر بدخواهان برای ضربه زدن به اقتصاد"
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سازی و حمایت از محرومان است و ها، آگاه(.  ماهیت این کمک1396اردیبهشت )رهبری، 

شرایط اجتماعی که در بستر آن کنش کمک صورت گرفته، زلزله کرمانشاه است که دفتر مقام 

معظم رهبری از محل پرداخت های نقدی مردم برای ساخت مسکن به آنها کمک کرده است. 

عدم رونق کار و تولید، افزایش بیکاری و لنگ زدن معیشت "سایت رهبری بین در این سال، وب

 ( ارتباط علی ایجاد کرده است. 1396)رهبری،  "مردم با ناامیدی مردم از جمهوری اسالمی

ای به لزوم آگاه شدن مردم درباره اند، اما آیت اهلل خامنهها برنگشتهتحریم 1396در سال 

اقتصاد کشور توسط متخصصان توجه دارند. در سال  ریزی بدخواهان برای ضربه زدن بهبرنامه

ی؛ به فقرا و ارائه اهای مرتبط با فقر واجد سه ماهیت متفاوتند: )الف( کمک خیریه، کنش1397

خدمات اجتماعی )ب( دستوری؛ به تغییر رفتار توسط مردم و به حمایت از کارآفرینی توسط 

ها در سه دسته ران نیز متناسب با کنشدولت و )ج( جنگ اقتصادی و فرهنگی آمریکا. کنشگ

ای، مردم اند: )الف( آیت اهلل حاج شیخ غالمرضا یزدی، )ب( حضرت آیت اهلل خامنهقرار گرفته

برطرف کردن مشکالت و "ها عبارتند از داری آمریکا. کنشو مسئوالن و )ج( وزارت خزانه

( که با 1397)رهبری، اردیبهشت "دولت و مسئوالن"با کنشگری "موانع کارآفرینان و کارگران

)رهبری، اردیبهشت  "مردم"با کنشگری  "خرید کاالی ایرانی"لحن امری ایراد شده است؛ کنش 

در  "وزارت خزانه داری آمریکا"( که باز هم به صورت امری گفته شده است؛ و کنشگری 1397

 حاج شیخ آیت اهلل"(؛  کنشگری 1397)رهبری،اردیبهشت  "جنگ اقتصادی و فرهنگی"کنش 

خدمات اجتماعی و کمک به فقرای شهر حتی فقرای یهودی و "در کنش  "غالمرضا یزدی

انس بیشتر با "( . در متون منتشر شده در این سال، بین 1397)رهبری، اردیبهشت  "زرتشتی

شود که ( رابطه علی ایجاد شده است. مالحظه می1397) رهبری،  "اسالم و کمک بیشتر به فقرا

اند، رهبری به نقش آمریکا در جنگ اقتصادی ها اعمال شدهکه تحریم 1397بهشت سال در اردی

حل را در کارآفرینی و تغییر رفتار که ثمره آن فقر و محرومیت است، توجه دارند و همزمان راه

 کنند.مصرف عموم جامعه بیان می

 "کوکار در تهرانرهبر انقالب اسالمی و مسئوالن و خیرین نی"نیز کنشگری  1398در سال 

)رهبری،اردیبهشت  "کمک به آزادی زندانیان نیازمند در گلریزان ستاد دیه کشور"در کنش 

که با لحن امری  "مردم"با کنشگری  "پرهیز از اسراف و زیاده روی در خرید"(؛  کنش 1398
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فشارهای شدید  "در کنش  "آمریکایی ها"(؛ کنشگری 1398ادا شده است )رهبری، اردیبهشت 

اند. در این سال هم خروج ( در این متون نمایش داده شده1398)رهبری، اردیبهشت "اقتصادی

آمریکا از برجام که ماهیت موجد فقر دارد، مورد توجه رهبر جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته 

است. دستور به تغییر رفتار توسط مردم و حمایت از زندانیان نیازمند با مشارکت در فعالیت 

-طور کلی میهستند. به 1398گلریزان دیه نیز ماهیت دو متن دیگر تحلیل شده در سال  سنتی

روی سو به نقش دشمنان در پیشسایت رهبری از یکتوان گفت که در ساختار نمایشی، وب

سوی فقر نظر دارد و از سوی دیگر، مواجهه سنتی به شکل بخشش به نیازمندان را جامعه به

 مورد توجه دارد. 

ها یکی از عوامل اصلی ایجاد فقر برشمرده تحریم 1397سایت دولت نیز از سال وب در

اند. فقر همچون فقر درآمدی تعریف شده و هرگز به پیامدهای فقر نپرداخته است. به بیان شده

سایت فاقد عنصر پیامدها بوده است. در فقر همواره در این وب دیگر، ساختار مضمونی

واره به عوامل ساختاری در پیدایش و زدایش فقر توجه شده است ولی بندی فقر همچارچوب

های انقالب اسالمی همچون به اصالح وضعیت ذهنی مردم و بازگشت به ارزش 1398در سال 

ها یک راهکار توجه کرده است. در ساختار نمایشی، فقر در جامعه وجود دارد و اعمال تحریم

( نشانه فقر است. می 1396قدرت خرید ) در سال  تر شدن فقر شده است. کاهشموجب وخیم

تر که شرایط اقتصادی و بالطبع توان اجرایی دولت بد1398سایت در سال توان گفت این وب

های شده است تالش دارد تا از عنصر سنتی ـ فرهنگی ایمان به صورت بازگشت به ارزش

روحانی با تاکید بر اینکه با  دکتر»انقالب اسالمی و آزمایش الهی بودن فقر استفاده کند: 

مشارکت مردم، مدارا با یکدیگر و مقاومت می توانیم به پیروزی برسیم، گفت:امروز در یک 

آزمایش بزرگ الهی قرار گرفته ایم و بی تردید با ایستادگی و مقاومت از این مرحله عبور 

 (.1398سایت دولت، اردیبهشت وب«)خواهیم کرد.

ها واقع تحت تاثیر تحریم 1397سایت ایکانا نیز از سال توای وببندی فقر در محچارچوب

بندی فقر شده است. تعریف مورد نظر از فقر مطابق با فقر درآمدی است و همواره در چارچوب

به چهار عنصر چارچوب یعنی عوامل فقر، پیامدها، راهکارها، و تعریف فقر توجه کرده است. 

از سه خصیصه برای ترسیم تصویر فقر استفاده  1396ر سال سایت ایکانا برای تعریف فقر دوب
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( مصادیق فقر که مواردی چون اقشار روستایی و محرومان، 1کرده است که عبارتند از )

های فقر درآمدی یعنی ( نشانگر2گیرد و )مرزنشینان، حاشیه نشینان، کودکان کار را در برمی

در ادبیات علم اقتصاد به فقر درآمدی داللت مواردی چون ضریب جینی، فقر مطلق، خط فقر که 

نیز این  1397( سختی زندگی ناشی از فقر همچون در تنگنای مالی بودن. در سال 3دارند و )

( 1تعریف کرده است؛ یعنی ) 1396سایت فقر را با همان سه خصیصه ذکر شده در سال وب

رکتی، کوله بران، حاشیه نشینان مصادیق فقر همچون بازنشستگان، کارگران، معلمان، کارمندان ش

( سختی 3( فقر درآمدی با استفاده از واژگان خط فقر و قدرت خرید؛ و )2سرپناهان؛ )و بی

 1397مانند مشکالت معیشتی  و چالش در تامین هزینه. نکته قابل توجه این است که در سال 

برای  1398. در سال سایت برای تعریف فقر بیشتر از مصادیق آن استفاده کرده استاین وب

( مصادیق شامل کارگران، حاشیه نشینان و کارمندان با شغل دوم و 1تعریف فقر از دو مولفه )

( مفاهیم ناظر بر فقر درآمدی یعنی فقر مطلق و خط فقر استفاده شده است. در 2سوم ؛ و )

 نشده است.توان گفت که تعریف فقر طی سه سال مورد مطالعه، دچار تغییر چندانی مجموع می

دسته راهکار برای فقرزدایی ارائه  8سایت ایکانا وب 1396درخصوص راهکارها در سال 

ها، ارائه خدمات اجتماعی، مشارکت، داده است که شامل حکمرانی خوب، بهبود فرصت

نیز  1397های مستقیم، توسعه، و مهاجرت معکوس هستند. در سال توانمندسازی، کمک

مقوله قرار دارند و شامل حکمرانی  7سایت ارائه شده که در ین وبراهکارهای متنوعی در ا

های مستقیم، توسعه، و ها، ارائه خدمات اجتماعی، توانمندسازی، کمکخوب، بهبود فرصت

طور بارزی از تنوع راهکارها به 1398هایی چون مقاومت هستند. در سال بازگشت به ارزش

ها، ارائه فقر زدایی ارائه شده که عبارتند از بهبود فرصتدسته راهکار برای  4کاسته شده و تنها 

سایت سایت در ساختار نمایشی، وبهای مستقیم، و تولید. این وبخدمات اجتماعی، کمک

عواملی چون عدم اشتغالزایی، واردات، افزایش شهرهای اقماری پایتخت،  1396ایکانا در سال 

می، و مافیا را عامل ایجاد فقر در کشور برشمرده مهاجرت روستاییان به شهرها، کشاورزی غیرعل

مقوله ساختاری، فقدان دانش علمی، شرایط اجتماعی و نابودی محصوالت کشاورزی  4که در 

عواملی چون بیکاری، تورم، آمریکا، افزایش جمعیت و کاهش ارزش  1397قرار دارند. در سال 

ساختاری، بیکاری، واردات، شرایط مقوله شامل عوامل  9پول ملی مورد توجه هستند که در 
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گیرند و تقوایی، مهاجرت، افزایش جمعیت، و عدم تزریق درآمد قرار میاقتصادی، سیاسی، بی

ای، و مقوله عوامل ساختاری، سیاسی، فرهنگی، توسعه 5عوامل موجد فقر در 1398در سال 

به عامل  1398ر سال و هم د 1397اند. نکته مهم این است که هم در سال بیکاری ارائه شده

عنوان عامل پدید آورنده فقر توجه شده است ولی در سیاسی یعنی خروج آمریکا از برجام به

تاکید اصلی بر عوامل ساختاری همچون عدم نظارت، نابرابری، سوء مدیریت و  1398سال 

درصدی مراجعات  50های مادی مثل افزایش های داخلی است.. هر سه سال بر نشانهتحریم

( و اجتماعی 1398درصدی )آذر 40(، اقتصادی مانند تورم 1397مردم به کمیته امداد )آذر 

 ( تاکید دارد.1396همچون استعمال مواد مخدر و فروش کودکان )آذر 

ترین ها توجه دارد که کاملبه تحریم 1398سایت میزان در سال بندی فقر در وبچارچوب

به  1397کند، در هیچ عاملی برای فقر ذکر نمی 1396ل چارچوب را نیز ارائه کرده است. در سا

( توجه دارد و به پیامدها 1397عوامل ساختاری همچون شرایط ویژه و تورم افسارگسیخته )آذر

فقر را مطلق و درآمدی تعریف کرده و در دو سال بعد فقر را  1396توجهی ندارد. در سال 

ویژه های حمایتی بهوجه بارزی به کمککند. در ساختار نمایشی تتعریف می سختی عمومی

هزار  50اهدای کاالهای معیشتی به "نهادهای وابسته به حاکمیت همچون کمیته امداد دارد: 

واریز دو بسته حمایت "(؛ و 1396)میزان، اردیبهشت  "خانواده نیازمند از ابتدای ماه رمضان

-(. در وب1397اد )میزان، آذر ماه آینده به حساب افراد تحت پوشش کمیته امد 3غذایی ظرف 

زندگی مردم  "سایت خبرگزاری میزان وضعیت فقر نیز در حال گسترش تصویر شده است: 

های تحت پوشش این  هزار نفری خانوار 620افزایش  "؛ "تر شده است نسبت به گذشته سخت

ماه  10 افزایش هزینه سبد معیشت ماهیانه خانوار طی "؛ "نهاد )کمیته امداد( در سال جاری

سال  "و"درصدی هزینه سبد خانوار در این بازه زمانی دارد 87,23گذشته، حکایت از جهش 

داد، اما در حال  های ماهیانه را پوشش می درصد از هزینه 52,06ها فقط  گذشته دستمزد خانوار

 "درصد کاهش پیدا کرده است 28,33ها به  حاضر سطح پوشش دستمزد به هزینه سبد خانوار

 (. 1397ن، آذر )میزا

ها را طی سایتبندی فقر مسیری برعکس سایر وبباشگاه خبرنگاران جوان که در چارچوب

اصال عاملی برای فقر معرفی  1398و  1397ها ندارد. در کرده است، هیچ توجهی به نقش تحریم
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ال فقط فقر را تعریف کرده و سه عنصر دیگر ساختار مضمونی غایبند. در س1398کند. در نمی

کند. در ساختار و در دو سال بعد آن را فقر درآمدی تعریف می معضلی عمومیفقر را  1396

تأمین بن نان "مدت نهادهای وابسته به حاکمیت تاکید دارد: های حمایتی کوتاهنمایشی هم به کمک

بسته غذایی ماه رمضان  "( یا 1396)اردیبهشت  "برای نیازمندان از محل جمع آوری کفارات

(و در سال 1398)اردیبهشت  "شود  شب به حساب مددجویان کمیته امداد و بهزیستی واریز میام

کودکان متکدی حرفه ای نیستند و  "های فقر  توجه داردعنوان نشانهبه کودکان متکدی به 1396

 (. 1396)اردیبهشت  "ها تنها برای گذران و تأمین معیشت به این کار می پردازند برخی از آن

بندی فقر را تغییر داده ها شیوه چارچوبایت خبرگزاری فارس نیز پس از تحریمسوب

بندی به کار برده است. است. در هر سه سال همه اجزاء ساختار مضمونی را در چارچوب

 1396های مربوط است. بازگشت به ارزش ها در سال سختیتعریفش از فقر به درآمدی و 

) استقالل اقتصادی و یکپارچه  1397ی، انقالب اقتصادی ( و )اقتصاد مقاومتی، بانکداری اسالم

عمل کردن( در میان راهکارها حضور دارند. از منظر ساختار نمایشی فارس، توجه زیادی به 

های اخیر  بدلیل اوضاع نامناسب اقتصادی در جامعه و بروز مشکالت متعدد در ماه"ها خیریه

هزار  600د به چرخه حمایتی امداد برداشته شد و های نیازمند، محدودیت ورو برای خانواده

مشکل معیشتی "(؛ و شاغالن فقیر1397) آذر "خانواده جدید تحت پوشش این نهاد قرار گرفتند

، به قوت خود باقی 98چنان با وجود افزایش مزد  کارگران و کاهش قدرت خرید آنها هم

 8چنین  کنند و هم ر زندگی میای کل کشو میلیون نفر در مناطق حاشیه 11بیش از "و "است

( دارد و وضعیت فقر در کشور 1397)آذر "میلیون نفر در بافت فرسوده و تاریخی ساکن هستند

بالغ بر نیمی از جمعیت استان سیستان و "کند: تر شدن ترسیم میتر و عمیقرا در حال گسترده

(. در 1398یبهشت )ارد"بلوچستان به واسطه سوخت بری )قاچاق سوخت( ارتزاق می کنند!

 1397های مادی مانند آب رفتن سفره، کاهش متوسط درآمد خانوار، در سال به نشانه 1396سال 

به نشانه  1398نشین و در به نشانه های اجتماعی همچون بازماندن از تحصیل و مناطق حاشیه

 های مادی و محرومیت از خدمات اجتماعی توجه دارد. 

تعریفی از فقر ارائه کرده و با کاربرد مفاهیمی چون  1398سایت موج تنها در سال وب

فقط به جزء  1396داند. در سال شاخص فالکت، فقر مطلق و خط فقر ،آن را فقر درآمدی می
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هر سه جزء ساختاری مضمون را نشان داده ولی تعریفی از فقر  1397راهکارها توجه دارد، در 

 1398و  1397های ر مضمونی توجه دارد. در سالبه همه اجزاء ساختا 1398ندارد ولی در سال 

را « امیدواریم مسئوالن نیز جهادی عمل کنند و به کمک مردم بشتابند»ها مثل بازگشت به ارزش

ها را در وضعیت همچون راهکار معرفی می کند. در ساختار نمایشی نیز کشور درگیر در تحریم

های مادی و اقتصادی فقر توجه دارد. نشانه گذار و شرایط اقتصادی نامناسب ترسیم کرده و به

 (. 2دهد )جدولدر عین حال وضعیت فقر را به سوی بدتر شدن نشان می

 . مروري كلی بر ساختار مضمونی اخبار و گزارش هاي فقر 2جدول 

 اهم راهکارها اهم پیامدها
اهم عوامل 

 موجد

قایل 
بودن به 

اثر 
 تحریم

 خبرگزاری سال
نوع 

 خبرگزاری

- 
نمندسازی، حکمرانی توا

 خوب
- - 1396 

 موج

 عمومی

آسیب های 
 اجتماعی

توامندسازی، بازگشت به 
 ارزشها

 1397 - ساختاری

آسیب های 
اجتماعی و 

 سیاسی

توامندسازی، بازگشت به 
 ارزشها، ساختاری

 1398 + ساختاری

آسیب های 
اجتماعی، 
اقتصادی و 

 سیاسی

بازگشت به ارزش ها، 
 حکمرانی خوب، کمک
 مستقیم، بهبود فرصت ها

 1396 - ساختاری

 فارس
آسیب های 
اجتماعی و 

روانی، اشتغال 
 اجباری

بازگشت به ارزشها، 
حکمرانی خوب، کمک 

 مستقیم

 1397 + ساختاری

آسیب های 
 اجتماعی

کمک مستقیم، حکمرانی 
 خوب، بهیود فرصت ها

 1398 + ساختاری

 توانمندسازی -
اجتماعی، 
 فرهنگی

باشگاه  1396 -
خبرنگاران 

 جوان
آسیب های 
 محیط زیستی

حکمرانی خوب، کمک 
 مستقیم

- - 1397 
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 اهم راهکارها اهم پیامدها
اهم عوامل 

 موجد

قایل 
بودن به 

اثر 
 تحریم

 خبرگزاری سال
نوع 

 خبرگزاری

- - - - 1398 

 1396 - طبیعی - -

 رهبری

 اختصاصی

 1397 + سیاسی تغییر رفتار -

بی ثباتی 
 سیاسی

تغییر رفتار، اصالح 
 ساختاری، بهبود فرصت ها

ساختاری، 
 سیاسی

+ 1398 

- 

کمرانی توانمندسازی، ح
خوب، کمک مستقیم، 

 بهبود فرصت ها

 1396 - ساختاری

 - دولت
توانمندسازی، کمک 

 مستقیم، بهبود فرصت ها
 1397 + سیاسی

- 

توانمندسازی، کمک 
مستقیم، بهبود فرصت ها، 

 بازگشت به ارزش ها

سیاسی، 
 ساختاری

+ 1398 

مشکالت 
سالمتی، آسیب 

 اجتماعی

 1396 - - کمک مستقیم

 میزان

 1397 - ساختاری توانمندسازی -

 1398 + ساختاری بهبود فرصت ها آسیب اجتماعی

آسیب 
اجتماعی، 

 اشتغال اجباری

توانمندسازی، کمک 
مستقیم، بهبود فرصت ها، 

 حکمرانی خوب

 1396 - ساختاری

 ایکانا

آسیب 
اجتماعی، 

 اشتغال اجباری

توانمندسازی، کمک 
مستقیم، بهبود فرصت ها، 

نی خوب، بازگشت حکمرا
 به ارزش ها

 1397 + ساختاری

آسیب 
اجتماعی، 

 اشتغال اجباری

کمک مستقیم، بهبود 
 فرصت ها

 1398 + ساختاری
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 گیري نتیجه

های بندی فقر در خبرگزاریدهد که شیوه چارچوبتحلیل چارچوب در این پژوهش نشان می

 مورد مطالعه از هشت منظر به هم شباهت دارند:

سایت باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان عامل موجد فقر: به جز وبنقض برجام به توجه به .1

های مورد مطالعه پس از نقض برجام توسط آمریکا، سایتبندی فقر در سایر وبچارچوب

تغییر کرده و تحریم به عنوان یک عامل اصلی ایجاد فقر بازنمایی شده است. با توجه به 

اند، چنین تاکیدی موجب تزریق در کشور را آشکار کرده که آمارها مزمن بودن فقراین

 طرحواره گذرا بودن فقر در افکار عمومی شود.

-توجه به عوامل ساختاری همچون فساد و رانت در ایجاد بحران فقر در کشور: به نظر می .2

ها و شرایط اقتصادی نابسامان ناشی از آن موجب بازنگری در عوامل ایجاد فقر رسد، تحریم

سایت شوند. سه وبشد، اکنون آشکارا بیان میو مواردی که قبال به سکوت برگزار می شده

دولت، ایکانا و فارس در هر سه سال به عوامل ساختاری توجه دارند. نکته مهم در بازنمایی 

و  1های ایرانی این است که از بین چهار دلیل فقر مورد نظر فیجین )لپیانکافقر در رسانه

های مورد مطالعه، دالیل فقر را عمدتا ساختاری و گاهی ( رسانه2009همکاران، 

اند. ولی هرگز دالیل فقر را فردگرایانه و فرهنگی تقدیرگرایانه )آزمایش الهی( دانسته

دهد که از منظر این متون، فقر واجد اند. تاکید بر دالیل ساختاری نشان میبرنشمرده

 سرچشمه نهادی است.  

تر عنوان راهکار: افزایش شکاف فقر یعنی وخیمای انقالب اسالمی بههبازگشت به ارزش .3

حل برای فائق شدن اوضاع و گستردگی فقر در سطوح مختلف جامعه به موازات فقدان راه

نظرات آنها را  "دولت"سایت آمدن بر فقر موجب شده که رییس جمهوری و وزرا که وب

کند به افکار آنها را تصویر می "ایکانا"ت سایکند و نمایندگان مجلس که وببرجسته می

های  خبرگزاری عمومی، بازگشت به ارزش عنوانبه "موج" و "فارس"های سایتهمراه وب

 انقالب اسالمی همچون جهاد و تقوا را در راهکارهای فقر بگنجانند. 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Lepianka  
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مانند تعریف قاطبه متون تحلیل شده از فقر معطوف به فقر درآمدی است و اشکال دیگر فقر  .4

تعاریف فقر را در چهار دسته  ( 2010) 1که سپیکرفقر قابلیتی مورد توجه نیستند. توضیح آن

بندی کرده مادی، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی و فقر به مثابه قضاوت اخالقی گروه

دهد که در متون تحلیل شده، تعریف فقر ناظر بر شرایط مادی است. مطالعه حاضر نشان می

های مورد تبط با شرایط اجتماعی و قضاوت اخالقی در رسانهو اقتصادی است و تعاریف مر

اند. پرداختن به طبقه اجتماعی، وابستگی، فقدان حداقل امنیت، فقدان مطالعه کاربردی نداشته

 تعهد و طرد در زمره تعاریفی هستند که در گروه شرایط اجتماعی قرار دارند.  

ها مدام از های خبری و خبرگزارییگاههای تخصصی برای تعریف فقر: این پاکاربرد واژه .5

کنند که ممکن است عباراتی چون خط فقر، عمق فقر، شکاف درآمدی و غیره استفاده می

درک معنای این مفهوم را دشوار سازد و مخاطب در درک منظور، دچار خطا شود زیرا این 

لمی مورد های علمی با تعاریف مشخص هستند. مثال رایج ترین مفاهیم عکلمات، واژه

ها برای تشریح فقر عبارتند از افراد زیر خط فقر که همان نسبت سرشمار استفاده در رسانه

-اند؛ حال آننویسند به میزان وخامت اوضاع توجه کردهاست، اما وقتی درباره شدت فقر می

که در ادبیات علمی، شدت فقر بر نابرابری بین فقرا ناظر است. خوشبختانه از عبارات 

های کاکوانی و محرومیت نسبی هرگز در بازنمایی فقر و فقرا ی دیگری مثل شاخصتخصص

-نگاری برای پرداختن به فقر میاستفاده نشده است. با این حال، فقدان تخصص در روزنامه

 تواند به شکاف دانشی منجر شود. 

اده شده است های دیگر هم استفهای ذهنی آشنا: در تعریف فقر از معادلاستفاده از طرحواره .6

اند. فهم این تعاریف برای مردم بیش از همه تکرار شده "سختی"و  "مشکالت معیشتی"که 

توانند رابطه قابل فهمی بین های ذهنی آنها مرتبط است و میساده است زیرا با طرحواره

مشکالت گذران زندگی در تجربه زیسته خود و وضعیت فقر برقرار کنند. سختی نیز عالوه 

سازد، داللت بر تقدیر و خواست الهی دارد. چهار که درک مفهوم فقر را ساده می بر این

(، دولت )مانند فشار 1398رهبری )مثل مشکالت معیشتی و فشار در اردیبهشت  سایتوب

(، و میزان 1397(، فارس )همچون مشکالت مومنان در آذر 1398و مضیقه در اردیبهشت 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Spicker  
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( استفاده زیادی از تعریف فقر 1398در اردیبهشت  )همانند شرایط اقتصادی سخت کشور

پایان شب سیه سپید »اند. جامعه ایرانی آشنایی قدیمی با ضرب المثل همچون سختی کرده

توان گفت که ارائه چنین تعریفی از فقر معرفی استراتژی تحمل شرایط است دارد. می« است

سپیدی و راحتی فرا می رسد. با القای این امید که باالخره شب و سختی تمام شده و 

عبور کند که گذاری مینام شرایط گذارخبرگزاری موج هم آشکارا شرایط ناشی از تحریم را 

از آن برای کشور یک فرصت است اما این دوران به معیشت مردم سختی و فشار زیادی 

قیق به جز (. به بیان دیگر، از بین هفت نمونه مورد مطالعه این تح1398وارد می کند )موج، 

با این حال الزم به  اند.ایکانا و باشگاه خبرنگاران جوان، همگی به این طرحواره توجه داشته

ای و کاربرد عبارات مرسوم، توجه است که این شیوه پرداختن به فقر با ارائه تصاویر کلیشه

نگاران غیرمتخصص است و مشابه شرایطی است که برای های روزنامهویژگی گزارش

( هر چند 2008کندریک و همکاران، شگری فقر در انگلستان توصیف شده است )مکگزار

 های ذهنی مخاطبان نزدیکی دارد. که با طرحواره

ها نقش مهمی در افزایش درک عمومی از موضوعات و رسانه"عدم رسا کردن صدای فقرا:  .7

سازند. ر را میمسائل اقتصادی، اجتماعی، و محیط زیستی دارند که سه ستون توسعه پایدا

هایشان را فراهم کند گذاری دیدگاهتواند برای فقرا فرصت داشتن صدا و به اشتراکرسانه می

رسانی به طیف وسیعی از مخاطبان درباره مسائل مربوط به کاهش فقر و که عبارتند از اطالع

فرادی که های اایجاد بستری فراگیر و تریبونی باز جهت به اشتراک گذاری نظرات و نگرانی

(. برای افزایش آگاهی و درک 2017)سازمان ملل،  "کنندپذیر زندگی میدر شرایط آسیب

-عمومی از فقر باید صدای فقرا و تجربه زیسته آنها به گوش مردم برسد.  ارائه آمار مقایسه

های کننده به فقرا که روش رایجی در پرداختن به فقر در رسانهای از خیران و نهادهای کمک

شود، کافی نیست. باید داستان زندگی فقرا را بیان ورد مطالعه در این پژوهش محسوب میم

توانند با ایجاد ارتباط با ها میکرد و تجارب و دیدگاه های آنها را آشکار ساخت. رسانه

های مردم نهاد برای شناخت و روایت داستان زندگی فقرا، شرایط نهادهای رسمی و سازمان

 فقر را نیز بازنمایی کنند. اجتماعی معرف 
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بندی فقر در همه این ای: ویژگی بارز چارچوبنمایش اقدامات حمایتی و خیریه .8

ای ها این است که بیش از پرداختن به فقرا، به نمایش اقدامات حمایتی و خیریهخبرگزاری

ود برای کمک به فقرا توجه دارند. گویی فقرا میدانی برای نمایش خیرخواهی یا نمایش خ

طور بارزی برخی نهادهای حاکمیتی هستند. اقدامات کمیته امداد امام خمینی و سپاه به

های مردمی از طریق ای یعنی کمکاند. کمک مستقیم چه به شکل خیریهبرجسته شده

های نهادهای های صدقات و کمیته امداد و چه به شکل حمایتی یعنی کمکصندوق

-ها مورد توجه هستند. در این نمایش، سازمانتمام سال ها و درسایتحاکمیتی در تمام وب

 های مردم نهاد حضور بارزی ندارند. 

توجه به فقر طی سه سال مورد مطالعه حاکی از فقیر بودن کلیت جامعه ایرانی دارد. از این 

( محرومان و مستضعفان که آشکارا نیازمند 1اند: )توان گفت فقرا در دو دسته تصویر شدهرو، می

( آحاد جامعه ایرانی که هر چند مشغول 2شوند؛ )های مختلف حمایت میهستند و توسط گروه

 دهد و بسیاری از آنها در شرایط ناعادالنهبه کار هستند اما دستمزدشان کفاف زندگی آنها را نمی

از  فقر آنها ناشی"هستند یعنی کسانی که  1کنند. این گروه دوم، فقرای سزاوارو اجباری کار می

(. پژوهش حاضر جنبه آماری ندارد 2018)پارکین،  "راکد بودن دستمزدها و کاهش مزایاست

رسد که تعداد این فقرا بندی فقر حاکی از گستردگی گروه دوم است؛ و به نظر میولی چارچوب

( نیز نشان داده است که در کشورهای در حال توسعه فقر 2018) 2بیشتر است. پژوهش فیشر

از شیوه شمول افراد ) مثل نرخ پایین دستمزد و شرایط کاری بد( است تا طرد آنها  عمدتا ناشی

 )مثل بیکاری(. 

ها شدت گرفته حاکی از بازنمایی فقر همچون مساله اجتماعی فراگیر که با اعمال تحریم

وضعیت نامناسب اقتصادی و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی و توسعه در کشور است. حضور 

اند حت تاثیر شرایط اجتماعی مانند بیکاری ناشی از عدم یافتن شغل، دچار فقر شدهفقرایی که ت

طور موروثی )تولد از دلیل دستمزد کم گرفتار فقرند، به همراه فقرایی که بهدر کنار فقرایی که به

ها والدین فقیر( یا اکتسابی )ناشی از اعتیاد( فقیرند، موجب شده که دو طبقه متضاد در رسانه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Deserving poor 

2. Fischer 
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های مربوط به ( طبقه کوچک اغنیا. در اخبار و گزارش2( طبقه عظیم فقرا و )1ازنمایی شوند: )ب

های دولتی، خصوصی و خصولتی منتفع از فقر، اغنیا تحت عنوان دالالن یا صاحبان شرکت

اند. با توجه به قرار گرفتن شرایط اقتصادی ناشی از تحریم و برخوردار از رانت بازنمایی شده

دان، بازنشستگان و کارکنان با قرارداد حجمی در کنار کارگران، اقشار پایین خرده کارمن

بودند ( 1386) بهداد و نعمانی،   "محرومترین افراد جامعه" 80بورژوازی و بیکاران که تا دهه 

ای برای بقاست و به طرد دارند که به منزله وسیلهباید گفت که این افراد در فعالیتی اشتغال 

های انگلستان ای شدن آنها انجامیده است. این نتیجه برخالف وضعیت رسانهشدن یا حاشیه

های مورد مطالعه در اند؛ رسانه( است که فقر را محدود بازنمایی کرده2014)چائوهان و فاستر، 

اند و نسبت به ناکارآمدی اجتماعی ـ ایی کردهای بازنماین پژوهش، فقر را گسترده و توده

 توجهند.سیاسی در فقرزدایی تقریبا بی

شود. زیرا قرار این شرایط موجب اختالل در فرایند توسعه انسجام و آگاهی طبقاتی می

تواند امکان تفاهم و پذیرش وضعیت گرفتن طیف وسیعی از مشاغل در یک گروه محرومان، می

زتولید محرومیت منجر شود. در واقع این وضعیت حادتر از چیزی است را کاهش دهد و به با

مفهوم فرودست آصف بیات که توسط پژوهشگران دیگر ترسیم شده است. برای مثال در کتاب 

های  های مختلف، از عناوین طبقه فرودست، گروه اند و در بخشو تهیدست با هم ترکیب شده

ه چهارم استفاده شده و از اقشار مختلفی مانند مهاجران، از ای و طبق های حاشیه فاقد امتیاز، گروه

، اما پژوهش (1391)بیات،  "فروشان خیابانی یاد شده است گان، آوارگان و دست کار بیکار شد

دهد فقر فراتر از کند. وضعیتی که نشان میحاضر، افراد بیشتری را در زمره فقرا شناسایی می

صدایی را همراه دارد. از طرفی، گستردگی فقر از نظر وضعیتی مادی است و خاموشی و بی

 (1386)بهداد و نعمانی، نیافتگی است ایی در کشور، نشاندهنده فرایند تاریخی توسعهجغرافی

هایی کور در سراسر ساختار اقتصادی است که به تشدید بحران است و حاکی از وجود گره

چون کمیته امداد، سپاه، بسیج، بنیاد اقتصادی کمک کرده است. بازنمایی نهادهای حاکمیتی هم

عنوان نهادهای حمایتگر فقرا نه تنها دوطبقگی اجتماعی مستضعفان، بانک مهر اقتصاد و غیره به

افزاید. این نهادها همچون واحدهای اقتصادی کند بلکه بر وخامت اوضاع میایران را تایید می
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دهند پردازند و نشان میاطق محروم( میویژه در منبزرگ به نمایش سنت کمک به بینوایان )به

 . (1386)بهداد و نعمانی،  "های جامعه ایرانی استحاد اجتماعی از ویژگی نابرابری"

ها از شرایط طوری است که گویا طبقه محروم )همه افراد جامعه به استثنای بازنمایی رسانه

دار شامل دالالن و دسترسی دارندگان به رانت، در ( در حال بازتعریف، و طبقه سرمایهمعدودی

دهند. این طبقه به دلیل حال تشکیل هستند و ریخت اجتماعی ـ اقتصادی کشور را شکل می

ای دهد در نظام رسانهها صدای بلندی هم دارد. پژوهش نشان میدسترسی فزاینده به رسانه

دارانی هستند آورند و طبقه اغنیا سرمایهنمایش کمک را برای اغنیا فراهم می ایران، فقرا صحنه

هژمونی جایگاه آنها را ناچیز "که جایگاه باالی هژمونیک را نیز دارند. اما فقرا طبقاتی هستند که 

. فقرا همه (1396)اتابکی، "اند کرده است و از هر نقش بامعنایی در نظام قدرت حذف شده

حذوفی هستند که جایگاهی برای سخن گفتن ندارند. نتیجه این تحقیق در راستای های م گروه

ها روابط نزدیکی با صاحبان ( است که رسانه2013تحلیل نولس و همکاران )نولس و همکاران، 

های مثل منابع دارند ولی تالش زیادی برای برقراری رابطه با منافع عمومی ندارند و نقش

ها برای ایفای نقش کنشگری اندازند. در نتیجه، رسانههمواره به تعویق مینگهبانی یا آموزش را 

 بندی فقر و فقرا هستند.در عدالت اجتماعی نیازمند بازنگری در شیوه چارچوب
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