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 چکیده

جریان افکار « فیلتر شدن تلگرام»و « نوسانات نرخ ارز در بازار»دو اتفاق مهم  1397در شروع سال 

مسنگ هم قرار گرفتند و به اولویت ها به نحوی ه عمومی را درگیر خود ساخت. اتفاقاتی که در رسانه

ها برای با توجه به اهمیت این موضوعات و پیامد بعدی آن پژوهش این اول اذهان مردم تبدیل شدند. در

را بررسی و با  1397روزنامه کیهان، شرق، همشهری و ایران در دوماه نخست سال  چهار مطالب جامعه

سازی  ها انگاره حاکی از آن است که هر کدام از روزنامه ایم. نتایج پژوهشیکدیگر مقایسه تطبیقی کرده

 ها است. گیری خاص آن گذاری و جهت اند که کامالً همسو با سیاست خاص خود را از این جریانات داشته

کاری  ارز، شرق سیاسی بازار کنترل برای دولت های در روزنامه کیهان انتقاد از خودِ تلگرام و سیاست

 امنیت ارز، همشهری مسئله نوسان اقتصادی سیاسی تلگرام و بیان پیامدها و تبعاتدر جریان فیلترینگ 

های اقتصادی دولت و روزنامه  خارجی و حمایت از سیاست رسان پیام انحصار داخلی و رفع رسان پیام در

های اقتصادی دولت  داخلی و حمایت از سیاست رسان پیام تبلیغ خارجی، رسان پیام انحصار ایران رفع

 اولویت بوده است.
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 مقدمه

هاست، این پدیده  ترین و آشکارترین آن جمعی افکار عمومی گسترده-های روانی در بین پدیده

ماند که  زند به موتوری می قم میها را ر شگرف که با پویایی توانمند خود سرنوشت جامعه

کند، تند  سازد، تخریب می آورد؛ ماشینی که می های ماشین اجتماعی را به گردش درمی چرخ

شود. امروزه وسایل  اندازد و نیز خاموش می گیرد، سروصدا به راه می رود، آرام می می

دهی افکار عمومی  شکلجمعی با انتشار و انتقال اخبار و اطالعات نقش بسیار مهمی در  ارتباط

ها سپرده  توان گفت، افکار عمومی سرنوشت خود را به دست رسانه که می نحوی کنند، به ایفا می

کننده افکار و  کننده و حتی خاموش کننده، تقویت ها هستند که نقشه منعکس است و رسانه

 اخبار را به دست دارند.

کنیم.  های خبری کسب می ها و سایت رسانهما بسیاری از اطالعاتمان از دنیای پیرامون را از 

ها اشاره کرده است و در یکی از  درستی به اهمیت رسانه ویل راجرز طنزپرداز آمریکایی به

ام  ها خوانده دانم فقط همان چیزهای است که در روزنامه مطالب طنز خود گفته همه آنچه می

 (.15: 1387)راجرز به نقل از احمدی،

جمعی در  با نوشتن کتاب افکار عمومی؛ نقش وسایل ارتباط 1922والتر لیپمن در سال 

توصیف جهان پیرامون ما تأکید کرده است. به نظر لیپمن ما برای دریافت اطالعات مربوط به 

ها احساس مثبت یا منفی داریم  هایی که نسبت به آن ها و موقعیت موضوعات مختلف شخصیت

دهند  بری بسیاری از تصورات ذهنی ما را شکل میهای خ ها وابسته هستیم. رسانه به رسانه

(. وی این مطلب را در فصل اول کتاب خود با عنوان جهان خارج و 2: 1986)مک کامبز،

 تصورات موجود در ذهن ما اظهار داشته است.

در افکار 1397ای که گفته شد در صددیم آنچه را در ابتدا و ادامه سال  با توجه به مقدمه

دو خبر  1397داد، با دقت و ریزبینی بررسی کنیم. در ابتدای فروردین  عمومی مردمی رخ

فردی بدان سوق پیدا  های میان شد که افکار عمومی و بحث ها منتشر می اصلی مدام در رسانه

کرده بود؛ نوسانات نرخ ارز و فیلترینگ تلگرام که ابعاد و گستره فراوانی پیدا کرد و در بازار 

هم و گاهی با توجه به رویکرد رسانه مورد نظر در مقابل هم قرار  ای گاهی همسنگ رسانه

 گرفتند. می
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گذشته  دهه دو در کشور اقتصادی متغیرهای ترین پرتالطم از یکی عنوان ارز به از سویی نرخ

 و اقتصادی عوامل گیری تصمیم بر متداول اثرگذاری بر عالوه ارز نرخ است. نوسانات بوده مطرح

دولت  بودجه منبع ترین است، زیرا مهم مؤثر بسیار نیز دولت مالی های سیاست رب گذاران سرمایه

 فروش ریالی ناشی از بینی درآمدهای پیش بنابراین است، ارزی صورت به که بوده نفتی درآمدهای

بر  ارز نرخ نوسانات افزایش با چراکه است، ارز نرخ بینی پیش به منوط نفت همواره

 قرار تحت تأثیر شدیداً را دولت ریالی درآمدها و شده افزوده نفت الیری قیمت های نااطمینانی

 ترین متغیرهای مهم از یکی دلیل همین به و کند می رو روبه چالش با را نویسی و بودجه داده

عنوان متغیر قیمتی کلیدی در اقتصاد بسیاری از  است. بنابراین نرخ ارز به بودجه بر اثرگذار

دهد. هرگونه  و تصمیمات عاملین اقتصادی را تحت تأثیرقرارمی های دولت گذاری سیاست

نامطلوبی چه در سطح خرد و چه در سطح کالن برجای   و تالطم در قیمت ارز تأثیرات  ثباتی بی

(. این دامنه تأثیرگذاری نرخ ارز بر روی شئون مختلف زندگی 1392گذارد )ورتابیان،  می

ها که  وانی جامعه موضوع چگونگی بازتاب آن توسط رسانهاجتماعی و اقتصادی و ابعاد روحی و ر

 کند. سازنده افکار عمومی هستند را دو چندان می

های خارجی از جمله  رسان مسئله فیلترشدن برخی پیام 97از سوی دیگر در ابتدای سال 

خته صورت یک برنامه متن باز طراحی و سا رسان تلگرام به تلگرام بسیار برجسته بوده است. پیام

های اجتماعی راه یافت. برخی  میالدی به جمع رسانه 2013شد. نخستین بار در سال 

ها، امنیت  تر، امکانات بهتر در گروه های ارتباطی کامل فرد آن همچون راه های منحصربه ویژگی

 های مختلف با حجم زیاد و سرعت باالی ارسال و دریافت اطالعات، بسیار باال، امکان ارسال فایل

 میان در و قدرتمند ارتباطی محبوب ابزار عنوان به را خود جای سرعت به تلگرام تا شد سبب

افزار امکان تبادل پیام، عکس ویدیو و  (. کاربران این نرم74: 1394کند )اسماعیلی،  باز کاربران

ین امر، ای خود را نیز ارائه داده که با ا گیگابایت را دارند. تلگرام نسخه رایانه 5/1فایل تا حجم 

تر کرده است.  ها( را راحت های جانبی تلگرام )روبات کار برنامه نویسان برای کدنویسی برنامه

باز هستند  افزار رسمی( متن افزارهای رسمی تلگرام و )چند نرم ها همه نرم دیگر آنکه همه این

 رسان است. افزارهای پیام فردی بین همه نرم که ویژگی منحصربه

درصد از کل زمان  70ها  دهد که ایرانی ی تلگرام در سایت آلکسا نشان میها نگاهی به داده

درصد در رتبه دوم قرار  4ها با  اند و بعد از کشور ایران، آمریکایی تلگرام را به خود اختصاص داده
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هزار  555های عمومی تلگرام به زبان فارسی، بیش از  (. تعداد کانال2017دارند )سایت الکسا، 

میلیارد مطلب  1.1الب منتشر شده در آن مرز یک میلیارد را گذرانده و نزدیک به کانال و مط

میلیارد بوده و تلگرام  1.2زبان از ابتدا حدود  های فارسی است در حالی که کل صفحات سایت

میلیارد مطلب را به ثبت رسانده است )آمار  1.1( 94های عمومی )از سال  فقط در کانال

(. افزون بر این طبق جدیدترین آمارهای مرکز 1395در سال  پژوهشگاه فضای مجازی

کنندگان تلگرام قبل از فیلتر، به استفاده خود بعد  درصد از استفاده 79افکارسنجی دانشجویان، 

(. این مطلب و عدم موفق بودن اجرای 1397اند )نظرسنجی ایسپا، خرداد   از فیلتر نیز ادامه داده

 کند. های مختلف را مهم می ب آن در رسانهفیلترینگ نیز چگونگی بازتا

در این پژوهش ما قصد داریم، بازتاب و پوشش خبری دو اتفاق مهم )نوسانات نرخ ارز، 

ای که  اند را بررسی و با هم مقایسه کنیم. دو مسئله فیلتیرینگ تلگرام( که همزمان اتفاق افتاده

اد و معیشت مردم را به طور مستقیم شاید در دنیای واقعی همسنگ هم نباشند، زیرا یکی اقتص

ها و  ها با توجه به سیاست رسد رسانه مورد هجمه قرار داده و دیگری خیر. لکن به نظر می

اند. از این رو  های خود، این دو موضوع را همسنگ هم در افکار عمومی قرار داده گذاریاولویت

ربوط به نوسانات نرخ ارز و مسئله اصلی این پژوهش مقایسه تطبیقی چگونگی پوشش اخبار م

های رسمی است. به همین منظور چهار روزنامه دارای نفوذ و قدرت  فیلترینگ تلگرام در روزنامه

 تأثیرگذاری کیهان، شرق، ایران و همشهری را برای تحلیل انتخاب شدند. 

 مبانی نظری

 1سازی نظریه برجسته 

های خبری و  ویژه در اخبار و گزارش ها، به ها این است که رسانه سازی رسانه منظور از برجسته

ای از مسائل و موضوعات  های مستند، این قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعه برنامه

پوشی کنند. حاصل کار این  معین و محدود معطوف سازند و از مسائل و موضوعات دیگر چشم

هر عمومی و خارج از قلمرو شود که بعضی از مسائل خاص توسط بسیاری از مردم در سپ می

شود.  شود، درحالی که به مسائل و موضوعات دیگر توجه نمی ها به بحث گذاشته می رسانه

 (.26:1385)سولیوان، هارتلی، ساندرز و فیسک، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Agenda-setting theory 
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سازی، در مقاله کارکرد  دونالد شاو و مکسول مک کومبز واضعان نظریه برجسته

های خبری، به طور  ها در قالب گزارش رسانه»نویسند:  سازی مطبوعات، می برجسته

 -جمعی کنند. این تأثیر وسایل ارتباط های مهم را تعیین می ای اهمیت موضوع مالحظه قابل

سازی  کارکرد برجسته -قابلیت اثرگذاری بر تغییر شناخت و ادراکِ مخاطبان و ساخت تفکر آنان

جمعی در اعمال این کارکرد، ایجاد  ترین تأثیر ارتباط شود. مهم جمعی نامیده می وسایل ارتباط

ها ممکن است در این  نظم فکری ]برای مخاطبان[ و نظم دادن به دنیای پیرامون ماست. رسانه

ها در گفتن این که درباره چه چیزی  که به ما بگویند چگونه فکر کنیم، موفق نباشند؛ اما آن

 (.50-58: 1389)مهدی زاده،« فکر کنیم، بسیار موفق هستند

ها مطرح ساختند. الف: سطح اول  سازی در رسانه هشگران سه سطح برای عمل برجستهپژو

گویند به چه فکر کنند. ب: سطح دوم  ها به مخاطبان می سازی: در این سطح، رسانه برجسته

گویند در مورد موضوعی خاص چگونه فکر  ها به مردم می سازی: در این سطح، رسانه برجسته

سازی، تأثیر اینترنت بر  ای: مثال بارز این نوع برجسته یان رسانهسازی م کنند. ج: برجسته

 های سنتی است. رسانه

توانند با پوشش خبری گسترده  سازی، مطبوعات می با توجه به فرضیات نظریه برجسته

ای که این پژوهش با  یک موضوع آن را تبدیل به اولویت ذهنی افراد جامعه کنند، مسئله

تبیین آن است، اگر بتوانیم با تحلیل محتوا مشخص کنیم چه کمک این نظریه درصدد 

های ذهنی مردم در آن  توانیم اولویت اند، می های سراسری برجسته شده موضوعاتی در روزنامه

 تاریخ را حدس بزنیم.

 1سازی نظریه چارچوب

شناسی که  مطرح شد. جامعه 2توسط اروینگ گافمن 1974مفهوم چارچوب سازی در سال 

هایی که اطالعات  صورت فعال، جهان پیرامون خود را با استفاده از چارچوب بود افراد بهمعتقد 

کنند. گیتلین در توصیف  زنند، سازماندهی و معنا می را تعیین، دریافت، شناسایی و برچسب می

دارد که ما برای آنکه واقعیت را درک و مدیریت کنیم و یا به بحث در مورد  نظر گافمن بیان می

ها و  ای و فهرستی از شناخت کنیم و یا مجموعه بندی می بپردازیم، واقعیت را چارچوبآن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Framing 
2 Erving Goffman 
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دهد  گزینیم. به دیگر معنا، چارچوب، نظر و یا طرحی است که معنا می ها را برمی کنش

 (.143: 1387)گامسون و مدیگلیان، 

های  و روش ای از مفهوم چارچوب های اخیر، پژوهشگران ارتباطی به شکل گسترده  در دهه

ها و معانی پنهان اشکال مختلف خبری استفاده کردند.  سازی برای بررسی پیچیدگی چارچوب

عنوان نظامی از عناصر  پن و کوزیکی تحلیل چارچوب را در نظر گرفتن متون خبری به

دانند که هم نشان از حمایت از نظرات و عقاید خاص داشته و هم ابزارهایی  سازماندهی شده می

کنند )پان و  ای را پردازش می  آورد که متون رسانه ترغیب انواع مخاطب فراهم میبرای 

سازی، فرایند کنترل انتخابی محتوای رسانه توسط  (. چارچوب5: 1993کوسیکی، 

گوید چگونه بخش خاصی از محتوای رسانه یا  ای است. این نظریه می اندرکاران رسانه دست

ای که امکان تعابیر و  شود به گونه بندی ارائه می ب و بستهمعانی بیان حاصل از آن در یک قال

 کند. تفاسیر مطلوب، معین و مشخص را فراهم و تعابیر دیگر را حذف می

گویند درباره چه فکر کنند و سپس چگونه فکر  ها به مخاطبان می به بیان دیگر، رسانه

کنند.  ان تحمیل میاند، بر آن وپرداخته کردن را نیز در چارچوبی که از پیش ساخته

های  سازی، مبتنی بر این فرض است که نحوه توصیف یک موضوع و رویداد در گزارش چارچوب

گذارد. )چیوفیل و  خبری، بر چگونگی درک آن موضوع و رویداد توسط مخاطب، تأثیر می

 (11: 2007تیوکسبوری،

سازی و  معنیکند تا  سازی به ما کمک می با توجه به آنچه گفته شد، نظریه چارچوب

سازند کشف کنیم. اینکه چه  ها در مورد این رویدادها می چارچوب معنایی که روزنامه

بندی و تفسیر و معناسازی از نوسانات نرخ ارز و فیلترینگ تلگرام صورت گرفته با این  بسته

امه بندی که هر روزن نظریه قابل تببین است. برای این کار محور مورد تأکید در هر خبر و بسته

 از موضوع ارائه داده را بررسی کردیم.

 انگارسازی خبری 

انگاره سازی »ها، اشیا و رویدادها به مخاطب  ها، مکان ای )تصویری( از شخصیت ارائه انگاره  

کاری شده و  ها دست سازی، با بازتاب واقعیت سروکار داریم. واقعیت نام دارد. در انگاره« خبری
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سازی در  و کلید کارگشای معنی« تکنیک»سازی  شوند. انگاره می توام با تفسیر پنهان ارائه

 (.21: 1374جهان خبر است )شعار غفاری، 

ای از واقعیت است که برای تغییر در ساخت واقعیت  نگاری امروز انگاره خبر در روزنامه

دارد. تفاوت آشکار « جهان واقعی»با « ای جهان رسانه»دیگر  عبارت شود. به وپرداخته می ساخته

کارگیری فنون مهندسی خبر  های بزرگ با به صاحبان صنایع خبری و عامالن خبرگزاری

دهند که  سازی تصویر؛ تفسیری از واقعیت ارائه می همچون گزینشگری، انگاره سازی و برجسته

 (.912: 1377زاده،  کنند )رضویمنافع اقتصادی و سیاسی خود را تأمین می

ها، یک فضای ساختگی  دهد: رسانه رل هوسمن چنین توضیح میسازی کا در توضیح انگاره  

دهند، برداشتی ذهنی از جهان که ضرورتاً با جهان واقعی منطبق نیست، اما این دنیای  ارائه می

ها کار  وپرداخته خود رسانه نیست. گرچه افرادی که برای رسانه ذهنی و ساختگی صرفاً ساخته

کنند، اما منبع اطالعاتی که  گیری می ر تصمیمکنند در مورد ترتیب اهمیت اخبا می

نگاران  زنند فرآیندی است که روزنامه ها دست به انتخاب می نگاران نقشی در میان آن روزنامه

نقشی در آن ندارند. پس خبر ضرورتاً همان چیزی نیست که اتفاق افتاده است بلکه چیزی 

کنندگان خبر و منابع  ی که بین تهیهدهد. چون تا زمان است که منبع خبری آن را ارائه می

 (.214: 1376آید )هوسمن،  خبری، مبادله اطالعات صورت نگرفته باشد خبر به وجود نمی

کند، تا تصویرسازی را که  سازی به ما کمک می با توجه به آنچه گفته شد، مفهوم انگاره

 هتر توجیه و تبیین کنیم.اند هر چه ب ها از نوسانات نرخ ارز و فیلترینگ تلگرام داده روزنامه

 روش پژوهش

، یکی از 1وتحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوا در تحقیق حاضر از روش تجزیه

های ارتباطی است. امروزه در اغلب  های شناخته شده در مطالعات مربوط به محتوای پیام روش

شود.  ین روش استفاده میهای جمعی از ا ها و محتویات رسانه کشورهای جهان برای بررسی پیام

های افراد را از طریق  ها، باورها و دیدگاه جای آنکه نگرش در تحلیل محتوا، پژوهشگر به

وتحلیل  اند مورد تجزیه هایی را که تولید کرده پرسشنامه مورد مقایسه و بررسی قرار دهد، پیام

هایی که از  ود از پیامدهد. تحلیل محتوا کاری است که ما روزانه درباره مشاهدات خ قرار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Content analysis 
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های اجتماعی به ما  طریق مطبوعات، رادیو، تلویزیون، ارتباط میان فردی و اینترنت و شبکه

ها،  دهیم. ما هر روز نظرات خود را درباره محتوای مطالب روزنامه شود، انجام می منتقل می

صورت غیرعلمی و نامنظم  داریم ولی این کار به های رادیو و تلویزیون ابراز می ها و برنامه مجله

(. برنارد برلسون تحلیل محتوا را یک شیوه تحقیق برای تشریح عینی، 6: 1380است )بدیعی، 

 (.25-26: 1383داند )کریپندورف، های ارتباطی می منظم و کمی محتوای آشکار پیام

 جامعه آماری و حجم نمونه

ت نرخ ارز در دوماه نخست سال در در این پژوهش اخبار مربوط به فیلترینگ تلگرام و نوسانا

های کیهان، همشهری، شرق و ایران تحلیل محتوا شد. روش نمونهگیری تصادفی و  روزنامه

ها در مدت زمان  خبر از این روزنامه 190براساس هفته آماری بوده است. درنهایت حدوداً 

 مشخص کدگذاری شد.

 پایایی و روایی پژوهش

توسط دو پژوهشگر کدگذاری شد و نتایج آن با هم مقایسه شد که ها  برای محاسبه پایایی، داده

 نظر بین محققین وجود داشته است. ها اتفاق در مقوله 0.8براساس فرمول اسکات بیش از 

این پژوهش دارای اعتبار صوری است، زیرا چندتن از متخصصان دستورالعمل کدگذاری را 

قیق مستخرج از ادبیات و مبانی نظری است. اند و از آنجا که متغیرهای این تح تأیید کرده

 بنابراین از اعتبار سازه نیز برخوردار است.

 های پژوهش سؤال

 سؤال اصلی

همزمان  97بازتاب مطالب مربوط به نوسانات نرخ ارز و فیلترینگ تلگرام که در ابتدای سال 

همشهری و ایران های سراسری کیهان، شرق،  اند، در روزنامه ها شده بوده موضوع روز رسانه

 چگونه بوده است؟

 های فرعی سؤال

های مورد بررسی از چه چهارچوب معنایی درباره فیلترینگ تلگرام و نوسانات نرخ  روزنامه -

 اند؟ ارز استفاده کرده
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ها چه  های اشاره شده چه بوده است و این روزنامه محور اصلی اخبار در هر کدام از روزنامه -

 اند؟ این اتفاقات داشتهتفاوتی در نوع پوشش خبری 

 ها به چه نحو بوده است؟ سبک ارائه مطالب در این روزنامه -

های مختلف  است؟ و روزنامه  های خبری برجسته شده در این اخبار چه بوده ترین ارزش مهم -

 اند؟ هایی در این خصوص داشته چه تفاوت

 سته کرده است؟ها بیشتر به کدام موضوع پرداخته و آن را برج هر کدام از روزنامه -

های مذکور نسبت به اخبار این موضوعات چگونه بوده است و چه  گیری روزنامه جهت -

ها  گیری هر کدام از این روزنامه اند؟ بیشترین نشانگاه جهت تفاوتی در این خصوص داشته

 چه بوده است؟

 های پژوهش یافته 

ها چه  وده است و این روزنامههای اشاره شده چه ب محور اصلی اخبار در هر کدام از روزنامه* 

 اند؟ تفاوتی در نوع پوشش خبری این اتفاقات داشته

 نام رسانه -1جدول شماره 

 درصد خالص درصد فراوانی 

 31.0 30.3 57 کیهان

 18.5 18.1 34 شرق

 23.4 22.9 43 همشهری

 27.2 26.6 50 ایران

 100.0 97.9 184 جمع

  2.1 41 ازدست رفته

  100.0 188 جمع
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 های مورد بررسی موضوع مطلب در روزنامه -2جدول شماره 

 
 خبر .موضوع

 جمع کل
 درصد هردو درصد ارز درصد تلگرام

 روزنامه .نام

 57 3.5 2 61.4 35 35.02 20 کیهان

 34 2.9 1 58.2 20 38.2 13 شرق

 43 0 0 58.1 25 41.8 18 همشهری

 46 2.1 1 39.1 18 58.6 27 ایران

 180 22.2 4 54.4 98 43.3 78 جمع

 
 های مورد بررسی فراوانی موضوع مطلب در روزنامه -1نمودار شماره 

با توجه به جداول فوق، از بین مجموع اخبار تحلیل شده بیشترین اخبار منتشر شده با 

درصد مربوط به فیلترینگ تلگرام است. در این  43.3درصد مربوط به نوسانات نرخ ارز و  54.4

 23.4درصد مربوط به روزنامه شرق،  18.5درصد کل مطالب مربوط روزنامه کیهان،  31ن میا

درصد کل مطالب تحلیل شده مربوط روزنامه ایران  27.2درصد مربوط به روزنامه همشهری و 

بوده است. نتایج حاکی از آن است که در روزهای مشخص شده بیشترین خبررسانی را در مورد 

رام روزنامه ایران و بیشترین خبررسانی نوسانات نرخ ارز را روزنامه کیهان موضوع فیلترینگ تلگ

 داشته است.

های مورد بررسی به جز روزنامه ایران اخبار  نکته قابل توجه این است که در تمام روزنامه

مربوط به نوسانات نرخ ارز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، لکن روزنامه ایران که روزنامه 
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تر کنند، اما  شود ترجیح داده، موضوع فیلترینگ تلگرام را برجسته به دولت محسوب می وابسته

نوعی طرفدار فیلترینگ تلگرام  شود و به روزنامه کیهان که از مخالفین دولت کنونی محسوب می

نیز هست ترجیح داده تا اخبار مربوط به نوسانات نرخ ارز را بیشتر برجسته کند و اخبار مربوط 

 لترینگ تلگرام را نسبت به آن در حاشیه قرار دهد.به فی

 ها به چه نحو بوده است؟ * سبک ارائه مطالب در این روزنامه

 های مورد بررسی سبک ارائه مطالب در روزنامه -3جدول شماره 

 

 سبک ارائه مطلب

خبر جمع
درصد 

 

تفسیر
 و 

ل
تحلی

 

درصد
ش 

گزار
 

درصد
صاحبه 

م
 

درصد
 

سایر
درصد 
 

 روزنامه .نام

 57 10.5 6 1.7 1 24.5 14 19.2 11 43.8 25 کیهان

 34 2.9 1 8.8 3 17 6 20 7 50 17 شرق

 43 0 0 4.6 2 30.2 13 13.9 6 51.1 22 همشهری

 46 0 0 2.1 1 21.7 10 15.2 7 60.8 28 ایران

Total 92 51.1 31 17.2 43 23.8 7 3.8 7 3.8 180 

 
 های مورد بررسی مطلب در روزنامه فراوانی سبک ارائه -2نمودار شماره 
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 های مورد بررسی معناداری تفاوت سبک ارائه مطالب در روزنامه -4جدول شماره 

 میزان خطای محاسبه شده درجه آزادی ارزش 

 a 16.777 12 0.158 آزمون کای اسکوئر

   180 تعداد موارد معتبر

درصد تفسیر  17.2رصد خبر، د 51.1مطلب کدگذاری شده  180با توجه به جدول فوق، از 

درصد سایر مطالب وجود داشته  3.3درصد مصاحبه و  3.8درصد گزارش،  23.8و تحلیل، 

است. در این میان روزنامه ایران بیشترین درصد اخبار، روزنامه شرق بیشترین تفسیر و تحلیل و 

میزان کایاسکوئر اند. البته با توجه به  مصاحبه و روزنامه همشهری بیشترین گزارش را داشته

های مورد بررسی  محاسبه شده نیز، تفاوت معناداری در خصوص سبک ارائه مطلب در روزنامه

های مورد بررسی  وجود نداشته است که این کامالً قابل انتظار و مشهود بوده است. روزنامه

 های خبری یکسان سعی در انعکاس مطالب متفاوت دارند. تقریباً با سبک

های  است؟ و روزنامه  های خبری برجسته شده در این اخبار چه بوده زشترین ار * مهم

 اند؟ هایی در این خصوص داشته مختلف چه تفاوت

 های مورد بررسی عنصرخبری برجسته در تیتر در روزنامه -5جدول شماره 

 
 جمع درصد چرا و چطور درصد کی و کجا درصد چه درصد چه کسی

مه
زنا

رو
م 

نا
 

 57 15.7 9 0 0 52 30 29.8 17 کیهان

 33 0 0 0 0 87.8 29 12 4 شرق

 43 18.6 8 0 0 65.1 28 16.2 7 همشهری

 46 23.9 11 4.3 2 52.1 24 19.5 9 ایران

 179 6.1 11 1.1 2 62 111 20.6 37 جمع

 
 های مورد بررسی فراوانی عنصرخبری برجسته در روزنامه -3نمودار شماره 
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ها برجسته شده  خبری که عناصر خبری در تیتر آن 179مجموع با توجه به جدول فوق، از  

کی و »درصد و کمترین عنصر خبری  62تیتر یعنی  111با حدود « چه»بود، بیشترین عنصر 

 درصد بوده است. 1.11مورد یعنی  2با « کجا

 های مورد بررسی ارزش خبری برجسته در لید در روزنامه -6جدول شماره 

 

ضاد
ش، ت

برخورد، کشمک
 

درصد
ت 

شهر
 

درصد
ی 

دربرگیر
 

درصد
 

ی
ی و فراوان

ی و تازگ
شگفت

 

درصد
 

برخورد
+

ت
شهر

 

درصد
 

برخورد
+

ی
دربرگیر

 

درصد
 

 

. 
ام

ه ن
نام

وز
ر

 

 57 15.7 9 7 4 10.5 6 29.8 17 24.5 14 12.2 7 کیهان

 33 48.4 16 12.1 4 0 0 36.3 12 3 1 0 0 شرق

 43 2.3 1 4.6 2 13.9 6 30.2 13 20.9 9 27.9 12 همشهری

 46 10.8 5 4.3 2 17.3 8 34.7 16 13 6 19.5 9 ایران

Total 28 15.6 30 16.7 58 32.4 20 11.1 12 6.7 31 17.3 179 

  های مورد بررسی معناداری تفاوت ارزش خبری برجسته در روزنامه -7جدول شماره 
 میزان خطای محاسبه شده درجه آزادی ارزش 

 0.00 12 62.215 آزمون کای اسکوئر

   179 تعداد موارد معتبر

 
 های مورد بررسی )به تفکیک تلگرام و ارز( ارزش خبری برجسته در لید در روزنامه -4نمودار شماره 

درصد ارزش خبری شهرت،  5.5خبر تحلیل شده،  73با توجه به جدول فوق، از مجموع  

درصد ارزش  20.5درصد ارزش خبری برخورد،  23.3درصد ارزش خبری دربرگیری،  27.4
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درصد اخبار ارزش خبری  5.5درصد ارزش خبری برخورد و دربرگیری و  17.8خبری مجاورت، 

ها در  و آزمون کای اسکوئر محاسبه شده، روزنامه 7اند. با توجه به جدول شماره  شگفتی داشته

ناداری تفاوت مع 99درصد خطا و  1ارزش خبری به کار گرفته در هر کدام از این اخبار نیز با 

دربرگیری+ »و یا « دربرگیری»ها با ارزش  دارند به این نحو که اخبار مربوط به ارز در روزنامه

و یا « برخورد»برجسته شده است و اخبار مربوط به تلگرام بیشتر با ارزش خبری »برخورد 

ای  برجسته شده است. و این مطلب حاکی از آن است که تلگرام مسئله« دربرگیری+برخورد»

لش برانگیزتر جلوه داده شده است. همانطور که در تعریف ارزش خبری برخورد دکتر چا

رویدادهایی که از این ویژگی برخوردارند و در واقع از یک »شکرخواه نیز اشاره داشته است، 

ها نسبت به  رسند، همه انسان التهاب درونی برخوردار هستند، برای مخاطبان جالب به نظر می

ها حول  هستند و به همین دلیل است که حجم وسیعی از خبرهای رسانه این خبرها حساس

 (.1390)شکرخواه،« همین رویدادها دور میزند، این خبرها غالباً بار منفی هم دارند

 ها بیشتر به کدام موضوع پرداخته و آن را برجسته کرده است؟ * هرکدام از روزنامه

ته شدن هر خبر، قرار دادن آن در صفحه های متداول برای فهم میزان برجس یکی از راه

اصلی و با تیتر بزرگ است، از این رو برای پاسخ دادن به این سؤال قرار گرفتن هر کدام از این 

 ایم. های مذکور را بررسی کرده اخبار در صفحه اول روزنامه

 تیتر خبر در صفحه اول -8جدول شماره 

 خبر .موضوع
 جمع  تیتر در صفحه اول 
 درصد ندارد رصدد دارد

 تلگرام
 نام روزنامه

 20 85 17 15 3 کیهان

 13 21 4 69 9 شرق

 18 72 13 27 5 همشهری

 27 66.6 18 33.3 9 ایران

 78 66.6 52 33.3 26 جمع

 ارز
 نام روزنامه

 35 68.5 24 31.4 11 کیهان

 20 80 16 20 4 شرق

 25 72 18 28 7 همشهری

 18 66.6 12 33.3 6 ایران

 98 71.4 70 28.5 28 جمع

 هردو
 نام روزنامه

 2 - 1 - 1 کیهان

 1 - 0 - 1 شرق

 1 - 0 - 1 ایران

 4  1  3 جمع
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 معناداری بین نام روزنامه و برجسته کردن موضوع تلگرام -9جدول شماره 

 خطای محاسبه شده درجه آزادی ارزش خبر .موضوع

 تلگرام

 10.813a 3 .013 آزمون کای اسکوئر

 013. 3 10.697 آزمون الیکی هود

 594. 1 284. رابطه خط به خط

   78 تعداد موارد معتبر

درصد از اخبار مربوط به  33های مورد بررسی  با توجه به جداول فوق، مجموعاً روزنامه

درصد از  28اند و  موضوع تلگرام را با قرار دادن تیتر آن در صفحه اول روزنامه برجسته کرده

اند. در این میان روزنامه  اخبار مربوط به ارز را با قرار دادن تیتر آن در صفحه اول برجسته کرده

سازی را نسبت به موضوع تلگرام داشته است و این در حالی است که  شرق بیشترین برجسته

ا سازی موضوع ارز متعلق به روزنامه شرق بوده است. روزنامه کیهان ام کمترین برجسته

است. روزنامه ایران و همشهری به این دو  سازی را نسبت به موضوع ارز داشته بیشترین برجسته

 اند. موضوع به یک نسبت درجه اهمیت داده

اسکوئر به دست آمده در  های مورد بررسی با توجه به آزمون کای الزم به ذکر است روزنامه

اند و  صفحه اول با هم متفاوت عمل کردهسازی موضوع تلگرام با قرار دادن تیتر آن در  برجسته

درصد  95درصد خطا و  5با  3و درجه آزادی  10.813معناداری این رابطه با میزان آزمون 

 اطمینان ثابت شده است.

های مذکور نسبت به اخبار این موضوعات چگونه بوده است و چه  گیری روزنامه * جهت

ها چه  گیری هر کدام از این روزنامه گاه جهتاند؟ بیشترین نشان تفاوتی در این خصوص داشته

 بوده است؟

 های مورد بررسی گیری خبر در روزنامه جهت -10جدول شماره 

 خبر .موضوع
  گیری خبر جهت  

 جمع
 درصد خنثی درصد منفی درصد مثبت

مه تلگرام
زنا

رو
م 

نا
 

 20 0 0 85 17 15 3 کیهان

 13 7.6 1 84.6 11 7.6 1 شرق

 18 33.3 6 50 9 16.6 3 همشهری

 27 11.1 3 59.2 16 29.6 8 ایران

 78 12.8 10 67.9 53 19.2 15 جمع
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 های مورد بررسی گیری خبر در روزنامه جهت -10دول شماره ادامه ج

 خبر .موضوع
  گیری خبر جهت  

 جمع
 درصد خنثی درصد منفی درصد مثبت

مه ارز
زنا

رو
م 

نا
 

 35 2.8 1 91.4 32 5.7 2 کیهان

 20 5 1 70 14 25 5 شرق

 25 24 6 56 14 20 5 همشهری

 18 11.1 2 33.3 6 55.5 10 ایران

 98 10.2 10 67.3 66 22.4 22 جمع

های مورد بررسی به اخبار  گیری روزنامه با توجه به جدول فوق، در مجموع بیشتر جهت

گیری  درصد جهت 85مه کیهان با مربوط به تلگرام و ارز منفی بوده است. در این میان روزنا

درصد نسبت به اخبار نوسانات نرخ ارز بیشترین  91.5منفی نسبت به اخبار مربوط به تلگرام و 

ای است که بیشترین  ا روزنامهگیری منفی را داشته است. روزنامه دولتی ایران تنه جهت

مورد تلگرام اما  را نسبت به موضوع ارز داشته است. در 55.5گیری مثبت یعنی حدود  جهت

 بیشتر اخبار روزنامه ایران منفی بوده است.

 های مورد بررسی گیری خبر در روزنامه نشانگاه جهت -11جدول شماره 

 خبر .موضوع

 گیری جهت .نشانگاه

 جمع کل

ت
حاکمی

 

س
رئی

 
جمهور

 
 و

ت
هیئ

 
ت

دول
 

مردم
 

رسانه
 

 ها
 و

 یا
ی

شورها
ک

 
بیگانه

 

ن
نمایندگا

 
س

جل
م

 

ب
احزا

 
 و

گروه
 

ها
 

سای
 ر

مه تلگرام
زنا

رو
م 

نا
 

 20 11 0 0 2 1 6 0 کیهان

 12 0 0 3 0 0 1 8 شرق

 12 3 0 1 2 0 0 6 همشهری

 24 10 1 1 2 3 3 4 ایران

 68 24 1 5 6 4 10 18 جمع

 ارز

مه
زنا

رو
م 

نا
 

 33 5 0 2 0 0 26 0 کیهان

 19 1 0 2 0 0 11 5 شرق
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 های مورد بررسی خبر در روزنامه گیری نشانگاه جهت -11دول شماره ادامه ج

 خبر .موضوع

 گیری جهت .نشانگاه

 جمع کل

ت
حاکمی

 

س
رئی

 
جمهور

 
 و

ت
هیئ

 
ت

دول
 

مردم
 

رسانه
 

 ها
 و

 یا
ی

شورها
ک

 
بیگانه

 

ن
نمایندگا

 
س

جل
م

 

ب
احزا

 
 و

گروه
 

ها
 

سایر
 

 
 

 19 8 0 1 1 2 7 0 همشهری

 16 3 0 0 0 1 12 0 ایران

 87 17 0 5 1 3 56 5 جمع

 هردو

ن
مه

زنا
رو

م 
ا

 

 2    1  1 0 کیهان

 1    0  0 1 شرق

 1    0  1 0 ایران

 4    1  2 1 جمع

های مورد بررسی با هم متفاوت است،  گیری در روزنامه با توجه به جدول فوق، نشانگاه جهت

اش به سمت  گیری کیهان هم در موضوع تلگرام و هم در موضوع ارز بیشترین نشانگاه جهت

گیری کیهان به دولت بیشتر  جهت 10ت بوده است که با توجه به جدول شماره هیئت دول

اش را  گیری درصد نشانگاه جهت 78.7منفی بوده است. کیهان در مورداخبار نوسانات ارز 

اش  گیری خطاب به هیئت دولت داشته است. شرق در مورد اخبار تلگرام بیشتر نشانگاه جهت

 10ه حاکمیت داشته است که با توجه به جدول شماره درصد را خطاب ب 66.6یعنی حدود 

اش  گیری ها منفی بوده است. اما در مورد اخبار ارز بیشترین خطاب جهت گیری بیشتر این جهت

به دولت بوده است. همشهری در مورد تلگرام بیشترین خطاب را به حاکمیت و در مورد ارز 

های  ایران در مورد تلگرام متفاوت خطاببیشترین خطابش به هیئت دولت بوده است. روزنامه 

اش به هیئت دولت بوده که با  گیری درصد خطاب جهت 75مختلفی داشته است اما در مورد ارز 

 گیری به دولت مثبت بوده است. این جهت 11توجه به جدول 
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های مورد بررسی از چه چهارچوب معنایی درباره فیلترینگ تلگرام استفاده  * روزنامه

 ؟اند کرده

 محورهای مورد تأکید برای خبر تلگرام -12جدول شماره 

 

 ترین محور تأکید شده در تیتر و لید برای تلگرام مهم

 جمع
 رسان پیام انحصار رفع

 تبلیغ خارجی،

 داخلی رسان پیام

انتقاد 

از 

 تلگرام

مسئله امنیت 

رسان  در پیام

 داخلی

کاری در  سیاسی

 جریان فیلترینگ

توجه 

به 

 قانون

آزادی 

 بیان

سایر
 

نام
. 

روزنامه
 19 6 0 1 0 2 8 2 کیهان 

 14 3 4 0 6 1 0 0 شرق

 21 9 0 0 1 5 2 4 همشهری

 29 5 1 4 5 4 2 8 ایران

 83 23 5 5 12 12 12 14 جمع کل

 معناداری بین نام روزنامه و محور مورد تأکید تلگرام -13جدول شماره 

 درجه آزادی ارزش 
میزان خطای محاسبه 

 شده

 0.00 18 260 آزمون کای اسکوئر

 0.00 18 765 آزمون الیکی هود

 0.522 1 410 رابطه خط به خط

   83 تعداد معتبر

 

با توجه به جداول فوق، بیشتر محور مورد تأکید در روزنامه کیهان انتقاد از تلگرام، در 

 در امنیت مسئله کاری در جریان فیلترینگ تلگرام، در روزنامه همشهری روزنامه شرق سیاسی
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 داخلی و در روزنامه ایران رفع رسان پیام تبلیغ خارجی، رسان پیام انحصار داخلی و رفع رسان پیام

 داخلی بوده است. رسان پیام تبلیغ خارجی، رسان پیام انحصار

درصد  99درصد خطا و  1همچنین با توجه به آزمون کای اسکوئر محاسبه شده، با 

بین روزنامه و محور اصلی مورد تأکید در خبر مربوط به تلگرام  اطمینان رابطه معناداری

 وجود دارد.

های مورد بررسی از چه چهارچوب معنایی درباره نوسانات نرخ ارز استفاده  * روزنامه

 اند؟ کرده

 محورهای مورد تأکید برای اخبار مربوط به ارز -14جدول شماره 

 

 ای ارزترین محور تأکید شده در تیتر و لید بر مهم

 خارجی ریشه جمع

 ارز مشکالت

 تبعات

 اجتماعی

 ارز نوسان

 سیاسی تبعات

 نوسان اقتصادی

 ارز

 های سیاست از انتقاد

 کنترل برای دولت

 ارز بازار

 از حمایت

 دولت های سیاست

 ارز بازار کنترل برای

سایر
 

نام
. 

روزنامه
 39 8 0 29 0 0 2 کیهان 

 21 2 4 6 5 1 3 شرق

 22 9 7 4 0 1 1 همشهری

 18 2 11 1 3 1 0 ایران

 100 21 22 40 8 3 6 جمع

 معناداری بین نام روزنامه و محور مورد بررسی ارز -15جدول شماره 

 درجه آزادی ارزش 
میزان خطای محاسبه 

 شده

 0.00 4 874 آزمون کای اسکوئر

 0.00 4 1.307 آزمن الیکی هود

 0.108 1 579 رابطه خط به خط

   100 ارد معتبرتعداد مو

 های سیاست از با توجه به جداول فوق، بیشترین محور مورد تأکید روزنامه کیهان انتقاد

درصد کل اخبار مربوط به ارز است. برای روزنامه شرق  74.3ارز با  بازار کنترل برای دولت
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 از ارز و انتقاد از دولت و همزمان حمایت نوسان اقتصادی سیاسی بیان پیامدها و تبعات

ارز در اولویت بوده است. روزنامه همشهری نیز حمایت از  بازار کنترل برای دولت های سیاست

 61.1های اقتصادی دولت را در اولیت کار خود قرار داده است. روزنامه ایران در  سیاست

های اقتصادی دولت پرداخته است که با رویکرد این  درصد اخبار خود به حمایت از سیاست

 امالً موافق است.روزنامه ک

 99درصد خطا و  1همچنین، همچنین با توجه به آزمون کای اسکوئر محاسبه شده، با 

درصد اطمینان رابطه معناداری بین روزنامه و محور اصلی مورد تأکید در خبر مربوط به ارز 

 وجود دارد.

 گیری بحث و نتیجه

ر مربوط به نوسانات نرخ ارز و هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تطبیقی چگونگی پوشش اخبا

 های کیهان، شرق، همشهری و ایران است. فیلترینگ تلگرام در روزنامه

های پژوهش حاکی از آن است که اخبار منتشر شده درباره تلگرام تقریباً از نظر کمی  یافته

نات مشابه اخباری است که درباره نوسانات ارز منتشر شده است. اخبار منتشر شده درباره نوسا

 31درصد است. در این میان  43.3درصد و اخبار مربوط به فیلترینگ تلگرام  54.4نرخ ارز با 

درصد  23.4درصد مربوط به روزنامه شرق،  18.5درصد کل مطالب مربوط روزنامه کیهان، 

درصد کل مطالب تحلیل شده مربوط روزنامه ایران بوده  27.2مربوط به روزنامه همشهری و 

ت. نتایج حاکی از آن است که روزنامه کیهان در روزهای مشخص شده بیشترین است بوده اس

خبررسانی را در مورد موضوع فیلترینگ تلگرام و نوسانات نرخ ارز داشته است. نکته قابل توجه 

های مورد بررسی به جز روزنامه ایران اخبار مربوط به نوسانات نرخ  این است که در تمام روزنامه

د توجه قرار گرفته است، لکن روزنامه ایران که روزنامه وابسته به دولت محسوب ارز بیشتر مور

تر نماید اما روزنامه کیهان که از  شود ترجیح داده، موضوع فیلترینگ تلگرام را برجسته می

نوعی طرفدار فیلترینگ تلگرام نیز هست ترجیح  شود و به مخالفین دولت کنونی محسوب می

به نوسانات نرخ ارز را بیشتر برجسته کند و اخبار مربوط به فیلترینگ داده تا اخبار مربوط 

 تلگرام را نسبت به آن در حاشیه قرار دهد.
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های مختلف تفاوتی در خصوص سبک ارائه مطلب نداشتند، و با توجه به ماهیت  روزنامه

 بوده است. که نشان از« چه»موضوعات بیشترین عنصر خبری که آن را برجسته ساختند، 

برجسته ساختن بیشتر خود موضوع در تیترها بوده تا کسانی که درباره موضوع صحبت 

اند. عالوه بر این با توجه به مقایسه اخبار مربوط به ارز و تلگرام بیشتر اخبار مربوط به ارز  نموده

برجسته شده است و اخبار »دربرگیری+ برخورد »و یا « دربرگیری»ها با ارزش  در روزنامه

برجسته شده است. « دربرگیری+برخورد»و یا « برخورد»به تلگرام بیشتر با ارزش خبری مربوط 

اند،  ها از این دو رویداد داشته که این حاکی از آن است که تصویرسازی و بازنمایی که رسانه

های خبری چون برخود، تضاد و  بیشتر فضای ذهنی جامعه را ملتهب ساخته است چون ارزش

خبار منتشر شده وجود داشته است و نکته جالب این است که این نکته کشمکش در بیشتر ا

 درباره تلگرام صدق بیشتری داشته است.

درصد از اخبار مربوط به موضوع تلگرام را با قرار دادن تیتر آن  33های مورد بررسی  روزنامه

ا قرار دادن تیتر درصد از اخبار مربوط به ارز را ب 28اند و  در صفحه اول روزنامه برجسته کرده

سازی را نسبت  اند. در این میان روزنامه شرق بیشترین برجسته آن در صفحه اول برجسته کرده

سازی موضوع ارز متعلق  به موضوع تلگرام داشته است و این در حالی است که کمترین برجسته

موضوع ارز  سازی را نسبت به به روزنامه شرق بوده است. روزنامه کیهان اما بیشترین برجسته

 اند. است. روزنامه ایران و همشهری به این دو موضوع به یک نسبت درجه اهمیت داده داشته

ها به موضوعات ذکر شده است، چرا که با  گیری این رسانه نکته قابل توجه بعدی نوع جهت

ع سازند، بلکه به نو های ذهنی ما را مشخص می ها نه تنها اولویت توجه به مبانی نظری رسانه

دهند. با توجه به این نکته در مجموع بیشتر  نگاه ما در مورد یک موضوع خاص شکل می

های مورد بررسی به اخبار مربوط به تلگرام و ارز منفی بوده است. در این  گیری روزنامه جهت

 91.5گیری منفی نسبت به اخبار مربوط به تلگرام و  درصد جهت 85میان روزنامه کیهان با 

ه اخبار نوسانات نرخ ارز بیشترین جهت گیری منفی را داشته است. روزنامه درصد نسبت ب

را نسبت به  55.5ای است که بیشترین جهت گیری مثبت یعنی حدود  دولتی ایران تنها روزنامه

 موضوع ارز داشته است. در مورد تلگرام اما بیشتر اخبار روزنامه ایران منفی بوده است.

های  ها بر شناخت و نگرش ما و تعیین اولویت به تأثیر رسانهسازی اشاره  نظریه برجسته

این پژوهش نشان داد  .ذهنی با بزرگ کردن بعضی از رویدادها در قالب خبر و گزارش است
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های سراسری از هر دو طیف اصولگرا و اصالح طلب با تمرکز بر روی فیلتیرینگ تلگرام و  روزنامه

اهی و اطالعات مردم تأثیر دلخواه بگذارند و اولویت کنند بر آگ نوسانات نرخ ارز تالش می

 .کنند ها را نیز دولت، سیاستمداران، مسئولین رسانه و ... تعیین می رسانه

فکرکردن را تحمیل کنند، مخاطبان هشیار از این توان « چگونه»توانند  ها البته نمی روزنامه

توانند )و  به انتخاب بزنند اما می برخوردارند که بر مبنای منطق و دیدگاه انتقادی خود دست

فکرشان مشغول باشد و چه چیز « درباره چه موضوعی»اند( تعیین کنند که مردم  توانسته

کند  سازی هم تأکید می  مسئله ما بشود. توجه داشته باشیم همانطورکه نظریه برجسته

 .شود های اجتماعی تعیین نمی ها و موقعیت ها، همیشه توسط زمینه اولویت

سازی، و تکرار و تکرار اخباری که تنها بخشی از واقعیت را دارد و نیمه پنهانش از  با برجسته

شود و  شود. به مسائل و موضوعات دیگر اصالً توجه نمی نظرها محو، افکار عمومی مهندسی می

گویی غیر از روایت مورد اشاره، هیچ واقعه دیگری که به سرنوشت ما مربوط باشد وجود نداشته 

 .ندارد و

در مورد معناسازی از این دو اتفاق نیز، بیشترین محور مورد تأکید در روزنامه کیهان انتقاد 

کاری در جریان فیلترینگ تلگرام، در روزنامه همشهری  از تلگرام، در روزنامه شرق سیاسی

ی و در داخل رسان پیام تبلیغ خارجی، رسان پیام انحصار داخلی و رفع رسان پیام در امنیت مسئله

 داخلی بوده است. رسان پیام تبلیغ خارجی، رسان پیام انحصار روزنامه ایران رفع

ارز و  بازار کنترل برای دولت های سیاست از بیشترین محور مورد تأکید روزنامه کیهان انتقاد

ارز و انتقاد از دولت و همزمان  نوسان اقتصادی سیاسی برای روزنامه شرق بیان پیامدها و تبعات

ارز در اولویت بوده است. روزنامه همشهری نیز  بازار کنترل برای دولت های سیاست از مایتح

های اقتصادی دولت را در اولیت کار خود قرار داده است. روزنامه ایران نیز در  حمایت از سیاست

های اقتصادی دولت پرداخته است که با رویکرد این  بیشتر اخبار خود به حمایت از سیاست

 مه کامالً موافق است.روزنا
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