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بندی و منابع خبری در پوشش اخبار تغییرات  چارچوب 
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چکیده
های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار  هوایی، تمام جنبه و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تغییرا  آب 

شررود.  ای برررای مررردم ملمرروس می های رسانه داده است. این پیامدها اغلب نامحسوس هستند و با گزارش 
کنند تا بر نحوه دریافت و درک  استفاده می های خبری خاصی  های اقلیمی از چارچوب ها در گزارش رسانه 

های  بندی اخبار اقلیمی در رسررانه مردم از این موضوعا  اثر بگذارند. مطالعا  پیشین در مورد نحوه قاب 
دهد. بررا  هوایی شکل می و افکار عمومی را پیرامون موضوع تغییرا  آب  ها آن دهد که چگونه ن می جهان نشا 

توان یکرری  های ایران صور  نگرفته است. این مقاله را می این حال، چنین مطالعاتی چندان در مورد رسانه 
خبررر اقلیمرری    388حساب آورد که در آن  بندی اخبار اقلیمی در ایران به های بررسی نحؤه قاب از اولین گام 

ی قرررار    EXCELLو    SPSSافزارهای  روزنامه سراسری ایران به کمک نرم  15از  مورد تحلیررل محترروای کمررر
هررای ربرخررورد  و  دهررد کرره مطبوعررا  ایررران بیشررتر از فریم های مقاله حاضر نشان می گرفته است. یافته 

ارائرره اخبررار  هرروای جرراری  برررای و های رعدم قطعیت  و رآب زیستی  و کمتر از فریم رپیامدهای محیط 
اند. همچنین، مطبوعا  مورد بررسی در این مقاله جهررت تحریررر اخبررار اقلیمرری  هوایی استفاده کرده و آب 

. تأکید داشته اند بیشتر بر رکارشناسان  به عنوان منبع خبری 
 بندی، تغییرا  اقلیمی هوایی، گرمایش جهانی، مطبوعا  ایران، چارچوب و تغییرا  آب   : ها کلیدواژه 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 طباطبرایی،  عالمه  دانشگاه  ارتباطا ،  علوم  دانشکده  ارتباطی،  مطالعا   گروه   اجتماعی،  ارتباطا   علوم  ارشد  کارشناسی  .1
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 . مقدمه 1
جایی هررا، جابررهشرردن اقیانوس اسیدیها، پهنررهکردن یختغییرررا  اقلیمرری بررا متالشرری 

های جانوران و گیاهان، از بین رفتن تنوع زیسررتی، شررد  یررافتن بالیررای طبیعرری و زیستگاه
زیسررت جهررانی را تحررت تررأثیر قرررار داده اسررت های هیدرولوژیک، محیطدگرگونی چرخه

بودن ئی هوایی برره دلیررل نررامرو(. برای اکثر مردم تغییرا  آب693  -964  ،1394،  1)ریتزر
اکسید کربن و افزایش سطح دریاها موضوعی بسیار انتزاعی و علمی اسررت. امررا انتشار دی

توانند این موضرروعا  را برره راحترری برره بل فهمی می مشاهده و قاهای قابلها با روش رسانه
های پرراک، جرردال انرژی قبالدر ها سیاست دولت  هایی درباره مردم ارائه دهند. آنها گزارش

توسعه بر سر مسئولیت کاهش انتشار کررربن و نیررز در مررورد یافته و درحالای توسعهکشوره 
المللی برررای مقابلرره بررا تغییرررا  های بینگرفته در کنفرانسها و اقداما  صور  همکاری

وهرروایی، د کرره چگونرره تغییرررا  آبنرر دهها نشان می دهند. این گزارشوهوایی ارائه می آب
ها نه تنها برای مردم بلکرره برررای دانشررمندان جهان را تحت تأثیر قرار داده است. این گزارش

. زیرا دانشمندان برای ترجمٔه مطالب علمی خود به زبان عامه مررردم برره هستندنیز ضروری  
 (.4-5، 2016، 2ها نیاز دارند )شیی رسانه

با انتشار مطلبرری در نیویررورک تررایمز   1932اولین بار در سال  موضوع تغییرا  اقلیمی،  
وهوای زمررین برره های جمعی شد. در این مطلب نوشته شده بود که رچهره و آبوارد رسانه

ای خواهنررد افتنررد و چرره نتی ررهناچار تغییر کرده است. چگونه تغییرا  به آرامی اتفررام می 
انتشررار اخبررار اقلیمرری در   بررود کرره  از آن   (. بعررد4،  200۷،  3داشت ...  )بوکوف و رابرتررز

 مررورد توجرره و مطالعرره  های اخیر بسیارها مرسوم شد. یکی از موضوعاتی که در دههرسانه
 .های جدید یا سنتی است ، نحؤه پوشش تغییرا  اقلیمی در رسانهقرار گرفتهمحققان 

جهرران های  هبندی اخبار اقلیمرری در رسررانبخشی از این مطالعا  به بررسی نحوه قاب
گررردد کرره ها برره ایررن مسررئله برمی بنرردی در رسررانهد. اهمیررت بررسرری قاباختصرراد دار

های اخالقرری را از طریررر تعریررل مسررائل و مشررکال  ای، قضرراو  های رسانهچارچوب 
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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( و از ایررن طریررر بررر نگرررش 2008،  1کنند )انتمنجامعه و تشخیص دالیل آنها منتقل می 
اهمیررت ایررن گذارند. برره علررت مختلل یک موضوع تأثیر می   هایعمومی در رابطه با جنبه

در هررای خرراد و عررام کارگیری چارچوب نحوه به باره در متعددی های، پژوهشثیرگذاریتأ
صررور  گرفترره هرروایی  وآبهای مختلل پیرامون مسئله تغییرررا   های خبری رسانهگزارش

را   های یک کشور، افکار عمومی رسانهدهند که چگونه  . نتایج این تحقیقا  نشان می است 
چرره   برررهای خبری خود بیشررتر  و در نقل داستان   دهندشکل می   اقلیمی   موضوعا پیرامون  

کید دارندمنابع خبری   .تأ
، امررا تغییرررا  شوندیافت می   ها در کشورهای دیگر به وفورهر چند این دست پژوهش

ای در کشور بزرگ تولیدکننده گازهررای گلخانررههای ایران به عنوان هفتمین  اقلیمی در رسانه
است. این در حالی است که ایران از یک سو دومین  قرار گرفتهندر  مورد مطالعه  به 2جهان 

برره های فسیلی در جهان  عضو اوپک در تولید نفت و یکی از صادرکنندگان کلیدی سوخت 
برررای کرراهش  می ی( و هرگونرره تصررم92،  5201،  3)سررازمان جهررانی انرررژی  رودشمار می 

تواند اقتصاد نفتی این کشررور را تحررت تررأثیر قرررار می  در جهان  های فسیلی مصرف سوخت 
ای واقررع شررده کرره بررا فشررارهای در منطقررهران  وی دیگر، به لحاظ جغرافیایی، ایدهد. از س

پذیر روزافزون اقلیمی و بحران آب مواجه است. این فشارها محیط زیست انسانی را آسرریب 
زیستی با کشررورهای هم رروار را در پرری خواهررد داشررت. چرررا کرره های محیطو تنش  کرده

آب، مهرراجر  و هوایی و گرمایش جهانی به خرراطر کمبررود منررابع غررذایی و  وتغییرا  آب
امن کنررد. ایررن تهدیرردا  غیرنهررامی برره انرردازه تواند جامعه را نررامی  گسترش فقر و بیماری

دهند )جاللرری، لی کشورها را مورد تهدید قرار می تهدیدا  نهامی جدی هستند و امنیت م 
 (. 1399افشاری، و مزینانیان، 

کشررور برررای مواجهرره بررا بالیررای   زمامررداران سازی مردم و  رسانی و آمادهبنابراین اطالع
ریزی در ایررن مررورد از و ررایل مهررم گیری و برنامررهاقلیمی و نشان دادن ضرور  تصررمیم

های ایررن کشررور برره چرره نحرروی ایررن باید بدانیم کرره رسررانهبنابراین  های ایران است.  رسانه
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ای انهبندی رس موضوعا  را مطرح کرده و چگونه درک عموم مردم را با استفاده از چارچوب 
نخسررتین   ،دهنررد. مقالرره حاضرررپیرامون تغییر اقلیم و تأثیرا  آن بر زندگی مردم شررکل می 

های بندی آن در رسانهتالش دانشگاهی برای بررسی نحوه پوشش اخبار اقلیمی و چارچوب 
ای دیگر صور  گرفته است. آید که با تکیه بر مطالعا  قبلی در کشوره ایران به حساب می 

بنرردی نحرروه قابدر ایررن مقالرره وهوایی یک مسئله جهانی است، تغییرا  آب کهیی از آن ا
، کرره متحررد های تغییر اقلیم سررازمان ملررلخبرهایی مورد بررسی قرار گرفته که طی نشست 

 اند.، منتشر شدهاست ترین مرکز رایزنی جهانی درباره تغییرا  اقلیمی مهم
بنرردی اخبررار  چارچوب   چگررونگی   بررسرری   جهررت با توجه به اهمیت و ضرو  این مسررئله،  

ایررران   شررده های سراسررری و شناخته تمام مطالررب مرررتبط بررا ایررن موضرروع در روزنامرره   ، اقلیمی 
ساالری، آرمان امروز، اعتماد و شرم، جام جم، جمهرروری  )اطالعا ، همشهری، ابتکار، مردم 

بررازه  .  گرفته اسررت   اسالمی، رسالت، جوان، ابرار، سیاست روز، کیهان و ایران( مورد بررسی قرار 
ن  از دو هفته خبری قبل از برگزاری نشسررت   زمانی این مقاله نیز  ،  201۷های تغییرررا  اقلیمرری برر 

 .  بود  ها این نشست تا دو هفته خبری بعد از    2005و مونترال    2009، کپنهاگ  2015پاریس  
 

 . مروری بر مطالعات پیشین2
بنرردی اخبررار تغییرررا   جهرران بررر نحرروه چارچوب   متعررددی در ای  رسررانه ترراکنون مطالعررا   

  را در هررای خبررری تطبیقی بوده و پوشش فریم  آنها بسیاری از این  که صور  گرفته  وهوایی  آب 
،  2؛ زامیت، پینتررو، و ویررالر 2010،  1اند )دیرکس و گلدرز ده دا   مورد مقایسه قرار کشور    ین چند 

؛ و هرراس، ماهررل،  2021و همکرراران،   4؛ پینتر 201۷،  3؛ کیم و بیشاس 2016؛ شیی،  2013
هررای  د کرره میررزان پوشررش چارچوب ن ده (. نتایج این مطالعا  نشان می 2021، 5شافر، و کلر 

این  .  بوده است ی دیگر  ها روزنامه یا  کشورها خبری در هر کشور یا هر روزنامه غالبًا متفاو  با 
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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هرروایی اسررت.  و یرررا  آب های مختلل درباره تغی کشورها و رسانه   اختالف نهر بیانگر  تفاو   
  اند ورهایی مورد بررسی قرار گرفته های کش الزم به ذکر است که در بیشتر این مطالعا ، رسانه 

ترررین انتشرراردهندگان گازهررای  بزرگ یررا از جملرره  که جررزک کشررورهای پیشرررفته )صررنعتی( و  
 اند.  ای در جهان بوده گلخانه 

ای، تغییررر در میررزان  هررای رسررانه در برخی از مطالعا  دیگر، عالوه بر بررسرری چارچوب 
  قرار گرفته   ارزیابی های مختلل نیز مورد  ها و دهه خبری در طول سال  چارچوب هر استفاده از 

؛ شرریی،  2015، 3؛ هالی 2012،  2؛ اسپلوند، ه رپ، و ویبک 2012،  1است )آچونگ و دادز 
(. ایررن  2021، 5گررورپ  ؛ و پان، اپگنهررافن، و ون 2019،  4، و کینگزلند ؛ بولسن، پالمز 2016

های مختلررل بررا  که هر چند روند پوشش اخبار اقلیمی در طول سال  دهند می مطالعا  نشان 
تهی به  های من در سال   اغلب   مواجه بوده است، اما در این کشورها  نوسانا  کاهشی یا افزایشی  

 میزان پوشش اخبار اقلیمی روند صعودی داشته است.  ،  ها پژوهش بازه زمانی این 
ای در بسیاری از مطالعا  رسررانهکه    است قول شده نیز یکی دیگر از مواردی  منابع نقل

؛ 2011، 6)تاکاهاشرری  بوده است  پژوهشگران بندی خبرهای اقلیمی مورد توجه قاب  پیرامون 
-کالدرون، مرکررادو، پینوئررل، و سرروارز ؛2012؛ آچونگ و دادز، 2013زامیت و همکاران، 

قول در این بع نقلا(. بررسی من2021؛ و پینتر و همکاران،  2019،  8؛ پارکز2015،  7سوکره  
بر   ها و کشورهای مختللرسانه،  های اقلیمی ارائه گزارشدر    که  بیانگر این است مطالعا   

 منبع خبری یکسانی همواره تکیه بیشتر یا کمتر ندارند.
های تغییرررا  های اقلیمرری سررازمان ملررل متحررد یررا دیگررر نشسررت نشسررت همچنین،  

به عنوان بازه زمانی و یا محور مطالعه محققان در نهررر  های متعددیپژوهش در  وهوایی آب
؛ 2015لدورن و همکرراران، ؛ کا2010؛ دیرکس و گلدرز، 2011اند )تاکاهاشی،  گرفته شده

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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پیشین های مطالعا   یافتهبه طور کلی،  (.  2021؛ و پان و همکاران،  201۷کیم و بیشاس،  
یک از پوشش هر و نحوه میزان  در    بندی اخبار اقلیمی بیانگر این مسئله است کهدرباره قاب

هررای مختلررل و ها و قاره کشررور  بررین  ایهای قابل مالحههتفاو    خبری   هایچارچوب این  
 وجود دارد.های یک کشور حتی بین رسانه

کشررور بررزرگ انتشرراردهنده کررربن تررا برره حررال   10اما در مورد ایران به عنرروان یکرری از  
اسررت.   صور  گرفتههای مختلل  رسانهدر  مطالعا  اندکی در مورد پوشش اخبار اقلیمی  

 انرردبودهسازی ایررن خبرهررا متمرکررز  همان تعداد مطالعا  اندک نیز اغلب بر نحوه برجسته
، و رحمانیرران، افخمرری، و خررانیکی   ؛139۷،  نوری و ابرروترابی خواجرره؛  1395)امیرخانی،  

بندی اخبررار اقلیمرری و نیررز منررابع خبررری آنهررا در . اما پژوهشی در مورد نحوه قاب(1399
 در زمینررهتنهررا کررار علمرری کرره  توسط نویسندگان این مقالرره یافررت نشررد.  های ایران  رسانه

کرره در آن نحرروه  ای اسررت ، مقالررهمنتشررر شرردهبنرردی تغییرررا  اقلیمرری در ایررران قاب
هوایی در سینمای مستند وز پیامدهای تغییرا  آبعنوان یکی ابندی مسئله آب بهچارچوب 

کید شررده  در این مقاله .(1400)غالمی،  شده است ایران تحلیل محتوا  تنها بر مسئله آب تأ
در ی اسررت کرره  های خاد یا عام مرسرروم چارچوب   بامتفاو   های مورد بررسی آن  و فریم

 است.  گرفته صور  پیرامون این موضوع ای کشورهای دیگر های رسانهپژوهش
بندی اخبررار در راستای درک نحوه قاب مقاال یکی از اولین    ،قیقت، مقاله حاضردر ح 

در آن منررابع خبررری، که    است ایران  های جدید یا سنتی  رسانهبری آنها در  اقلیمی و منابع خ 
طرری   هاا ایررن فررریمتغییر رونررد پوشررش  نیز  های خاد )موضوع محور( و عام و  چارچوب 

 . اندگرفتهمورد برسی قرار  های تغییر اقلیم سازمان مللبرگزاری نشست 
 . مبانی نظری  1-2

یرره  شررده ایررران از نهر در ایررن مقالرره برررای تحلیررل محترروای اخبررار اقلیمرری مطبوعررا  شناخته 
ای اسررت کرره ابترردا  رشررته ، مفهومی بین 1. چارچوب، قاب یا فریم بندی  استفاده شد رچارچوب 

(. از  56،  1993،  1شناسی برره کررار برررد )پررن و کرروزیکی ( آن را در حوزه جامعه 19۷4)  2گافمن 
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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های زنرردگی خررود  بندی ت ربرره دهی و دسررته های تفسیری  برای سررازمان دیدگاه او، ما از رطرح 
نام دارند. این مفهوم را اولررین   های تفسیری چارچوب کنیم تا معنادار شوند. این طرح استفاده می 

( در حوزه علوم ارتباطا  به کار بردند تا نحرروه  19۷8)   3( و تاچمن 1980و  19۷۷)  2بار گیلتین 
 نگاران را بررسی کنند.  ای توسط روزنامه بندی اخبار رسانه بسته 

های یک واقعیت درک شده و برجسته کردن بندی در واقع انتخاب برخی جنبهچارچوب 
ی، ارزیررابی نحویآنها در یک متن ارتباطی است، به که تعریل خاصی از مسئله، تفسیر علر

های اخالقرری را از های پیشنهادی برای آن موضوع را بسط دهد تا قضرراو  حلاخالقی و راه
و  1993طریر تعریل مسائل و مشکال  جامعه و تشخیص دالیل آنها منتقل کند )انتمن، 

شرروند. بندی می به دو نوع موضوع محور )خاد( و عررام تقسرریم  های خبری (. فریم2008
طور هررای عررام بررهشوند، اما فریممحور بر رویدادهای خاصی متمرکز می های موضوع فریم

های توان آنها را برای موضوعا  خبری مختلل و در زمینهتر هستند و می مفهومی، گسترده
 (.2010، 4فرهنگی متفاو  به کار گرفت )کاماج

ای بندی در یک فرایند سه مرحله(، قاب2005)5بندی دوریسبراساس مدل چارچوب 
سازی نام دارد، عوامل بیرونی و درونی روی افتد: در مرحله نخست، که چارچوب اتفام می 

انررد از دیرردگاه گذارنررد. ایررن عوامررل عبار  هررای خبررری تررأثیر می ویژگرری چارچوب 
منابع بیرونی مثل کنشگران سیاسرری، نخبگرران و افررراد   های سازمانی ونگاران، روالروزنامه

شرروند؛ و در ر می محور و یا عررام در اخبررار  رراههای موضوع نفع؛ در مرحله دوم، فریمذی
بندی اخبار بررر تفسرریرهای مخاطبرران، نگرررش و رفتررار آنهررا تررأثیر قاب،  مرحله سوم و آخر

بندی ارائه کرده که شرربیه وب ( برای مراحل چارچ 1999)گذارد. مدل دیگری هم شیفلهمی 
. 3. تعیررین چررارچوب  2سازی  . چارچوب 1  است:چهار مرحله  شامل  مدل دوریس بوده و  

ها بر برونرردادهای رفترراری، دهی رسانهبندی )اثرا  چارچوب اثرا  سطح فردی چارچوب 
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کرره ای  هررای رسررانههای فردی و چارچوب . پیوند میان چارچوب 4نگرشی و یا شناختی( و  
 دهرردرا نشرران می  بنرردینخبگرران از فراینرردهای چارچوب نگاران و تأثیرپررذیری روزنامرره

 (.1392زاده و افخمی، )زابلی 
چرره نررد تررا نشرران دهنررد کرره بنرردی پرداخترحلرره دوم قابنگارندگان در این مطالعه به م 

یمرری مطبوعررا  ایررران  رراهر های عام و خرراد خبررری در پوشررش تغییرررا  اقلچارچوب 
شررده در مقالرره سررمتکو و های عررام معرفی دستیابی به این هدف، چارچوب   جهت اند.  شده

هررای پیشررین دربرراره رفترره در پژوهشکارهای خاد به( و نیز چارچوب 2000)  1والکنبرگ 
، ( به تفصیل شرررح داده شررده1ها که در جدول شمارٔه )بندی اخبار اقلیمی رسانهچارچوب 

 های راخالم  و رمنافع انسانی  در هررم ادغررام. الزم به ذکر است که فریمندستخراج شدا
شدند چون تعداد خبرهایی که با این دو فررریم پوشررش داده شررده بودنررد، کررم تعررداد بررود. 

 همانند برخی مقاال  دیگرررالمللی  نیز  های بینهای ملی  و رسیاست رسیاست   عالوه،به
 ند.چارچوب در این مقاله ارائه شد کبه عنوان یدر این زمینه 

های پیشررین، در ایررن مقالرره برررای بررسرری چگررونگی با توجه به مبانی نهری و پژوهش
( چگونرره اخبررار 1ند:  شرح مطرررح شرردلیمی سؤاالتی بدینبندی و منابع اخبار اقچارچوب 

های خبررری طرری ( پوشش چارچوب 2اند؟  بندی شدهاقلیمی در مطبوعا  ایران چارچوب 
( آیا تفاو  معنرراداری بررین پوشررش ایررن 3های مورد بررسی چگونه تغییر کرده است؟  ره دو

های مورد بررسرری از چرره روزنامه( 4 های زمانی مورد نهر وجود دارد؟ها در بازه چارچوب 
 اند؟قول مطالب اقلیمی خود استفاده کردهمنابعی برای نقل

 
 تحقیق. روش 3

تحلیل  استقرایی و با استفاده از روش    بندی اخبار با رویکرد قاب ی نحوه  حاضر، بررس   در مقاله 
ی  ی، یررک آزمررون نهام ان ررام شررد محتوای کمر منررد )سیسررتماتیک( و  . تحلیررل محترروای کمررر

هررای عررددی بررر اسرراس قرروانین معتبررر  تکرارپذیر نمادهای ارتباطی است کرره طرری آن ارزش 
های آماری، روابررط بررین آن  شود و سپس با استفاده از روش گیری، به متن نسبت داده می اندازه 
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معنای  (. رویکرررد اسررتقرایی برره 1381شررود )رایررل، لیسرری و فیکررو،  هررا تحلیررل می ارزش 
منهور سررن ش  عنوان متغیرهای تحلیررل محترروایی برره های مشخص به تعریل چارچوب پیش 

سادگی تکرارپذیر برروده و  ها در اخبار است. چنین رویکردی به میزان استفاده از این چارچوب 
های  بین رسانه های تعیین چارچوب را چه در های بزرگ منطبر شود و تفاو  تواند با نمونه می 

 (.  2000ها بسن د )سمتکو و والکنبرگ،  مختلل و چه درون خود رسانه 
 های سراسررری وهوایی، از بین روزنامهبرای بررسی چگونگی پوشش اخبار تغییرا  آب

ساالری، شده )اطالعا ، ایران، کیهان، جمهوری اسالمی، مردمروزنامه شناخته  15،  ایران 
، شرم، اعتماد، آرمرران امررروز، جرروان، رسررالت، ابرررار و سیاست روز، همشهری، جام جم

. البترره در بررازه زمررانی کردیمانتخاب  شدند رامنتشر می   96تا    84های  تکار( که طی سالاب
ایررن دو به دلیل توقیل    1388های رشرم  و رآرمان امروز  در سال  مورد مطالعه، روزنامه

های روزنامه اعتماد با روزنامه راعتماد ، دادهبه دلیل تشابه آنها  وشدند  روزنامه، منتشر نمی 
شد. واحد تحلیل نیز کل مطلب )تیتر، لید   آنهاجایگزین    ،طی مد  توقیل این دو روزنامه

 و کل متن( در نهر گرفته شد.
های کتابخانرره ملرری ایررران برای دسترسی به جامعه آماری از آرشیو م ررال  و روزنامرره

ها، اخبررار جز صفحا  اخبار ورزشی، آگهی ها بهوزنامهاستفاده شد و تمام صفحا  این ر
های مخاطبان، سینما و ادبیا  مرور شدند. تمام مطالب اقلیمی کرره از دو هواشناسی، نامه

های تغییر اقلیم سازمان هفته خبری قبل از برگزاری تا دو هفته خبری بعد از برگزاری نشست 
ن ) و   ه( منتشر شد2005)  ( و مونترال2009(، کپنهاگ )2015(، پاریس )201۷ملل در ب 

وهرروایی ، حاوی کلما  کلیدی رتغییرا  اقلیمرری ، رگرمررایش جهررانی ، رتغییرررا  آب
 . شدندگردآوری ، ای  و رانتشار کربن  بودندخانهرکنفرانس تغییر اقلیم ، رگازهای گل

یا فقط شامل عکس بودند، خط و    3مطالب سرشماری شده، آنهایی که کمتر از  بین  از  
. باقی مانرردعنوان جامعه آماری این مقاله  مطلب اقلیمی به  388در نهایت،    و  حذف شدند

به دلیررل .  گیری به روش سرشماری ان ام شدهبه دلیل زیاد نبودن اندازه جامعه آماری، نمون 
وجررود   گیری ( خطررای نمونرره13۷6)  1امعه آماری، طبررر دواسبرابر بودن تعداد نمونه با ج 
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گیری ناشی از خطررای نمونررهو    دادنداشت و اختالف بین متغیرها تفاو  واقعی را نشان می 
نبود و برای آزمررون معنرراداری، تفرراو  درصرردها الزم  . در نتی ه، آزمون جامعه آماری  نبود

 کرد.کفایت می 
برگه کدگذاری استفاده شد. در تهیرره دسررتورالعمل های خبری از  برای تحلیل چارچوب 

های منافع انسانی، برخررورد، سیاسررت -های عام )مسئولیت، اخالمکدگذاری از چارچوب 
وهرروای جرراری، هررای خرراد )آبفررریم اقتصررادی( و از چارچوب المللرری و بین-ملرری 

رفته در زیستی( به کار  های اجتماعی، عدم قطعیت علمی و فریم پیامدهای محیطپیشرفت 
( توضیح 1متغیرهای مقاله حاضر در جدول شماره)به عنوان    که  مطالعا  قبلی استفاده شد

 اند.داده شده
 

های خبریشناسی چارچوب. نوع1جدول 

توضیحات چارچوب
هرا )سرمتکو و والکنبررگ، حل بر عهده دولت یرا افرراد یرا گروه مسئول یا مقصر برای علت و راه

احزابی اشاره دارد که قادر یا مسئول برای مشارکت در فرایندهای حل مشکل هستند (؛ به  2000
(145،  2010)دیریکس و گلدرز،  

مسئولیت

احترامری آمیز است یرا بیزیست درست است یا غلط؟ احترامهرگونه اقدام علیه محیطاخالق:  
(.18،  2009،  1)نیسبت

گردد )دیرریکس و گلردرز، اخرالم، خردا و ادیران برازمیداستان دارای پیام اخالقی است که به 
 (.96،  2000؛ سمتکو و والکنبرگ،  ۷36،  2010

تمرکز بر شرایط انسان و تأثیرا  تغییر اقلیم بر زندگی بشرر )دیرریکس و گلردرز،   منافع انسانی:
 کننده مثرل زیردریرایی انگلسرتان درکند با فنون شروکهسعی میهایی که  (؛ داستان145،  2010

(.13،  2006،  2خیابان، تغییرا  اقلیمی را به زندگی مردم نزدیک کند )ارو  و ِسگنیت

منافع انسانی –اخالق  

ها و درباره برنده  ،نهر درباره مسئولیت تأمین مالی اقلیم و میزان تعهد برای کاهش کربناختالف
ها و سرطوح مرهکنندگان اجررای برناهای یک بحر،، درگیرری و اخرتالف برین مشرارکتبازنده

وجوی حمایرت یرا ائرتالف بررای ها و مانورهایی برای جسرتمسئولیت مشکل تغییر اقلیم، پیام
(؛ برخرورد برین 18،  2009موقعیت به دست آوردن با یک حرزب یرا احرزاب دیگرر )نیسربت،  

(95،  2000ها یا احزاب و تأکید بر نقطه اختالف عقاید )سمتکو و والکنبرگ،  افراد/گروه 

برخورد

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 



 

 

بندی و منابع  چارچوب 
 ...   خبری در پوشش 

 در علوم انسانی ای  شته ر ن میا   مطالعات 

45 

توضیحات چارچوب

، 1مرک کرامز   -شراناهان-هرای اثررا  گرمرایش جهرانی )بروسراردحلهای کاهش یا راههزینه
(؛ گزارش یک رویداد، مشکل یا موضوع با توجه به پیامدهای اقتصرادی آن بررای 368،  2004

(؛ اطالعاتی دربراره 96،  2000ها، نهادها، منطقه یا یک کشور سمتکو و والکنبرگ،  افراد، گروه 
هرای اقتصرادی، های تالشهای کاهش اقلیم و تغییر اقلریم و فرصرتهای اقتصادی برنامهجنبه

توسرعه، های مالی برای کاهش اقلریم در کشرورهای فقیرر و درحالگذاری جدید، کمکسرمایه
 (.۷36،  2010های پاک )دیریکس و گلدرز،  گذاری برای توسعه انرژیسرمایه

اقتصادی

احتمالی اقداما  مشخص مربوط به کاهش تغییرا  یا به علت تغییر اقلیم، از دسرت دادن تأثیر  
وهروایی )دیرریکس و گلردرز، هایی از ایرن اقرداما  یرا اخرتالال  آبیا به دست آوردن پروژه

زیستی، اجتماعی، سرالمت(، بهتررین (؛ پیامدهای خوب یا بد تغییر اقلیم )محیط145،  2010
(368،  2004ها )بروسارد، مک کامز، شاناهان،  ها و طرح بینی، پیشو بدترین سناریوها

یسددددت  پیامدددددها ز
یستیمحیط  ز

وهوای جاریآب (. 368،  2004های الگوهای اقلیمی، کوران، طوفان شدید )بروسارد، شاناهان، مک کامز، ناهن اری 

زیسرت دار محیطهرای دوسرتنوآوریدرباره ابزارهای بهبود کیفیت زندگی، حل مشرکال  یرا 
(18،  2009)نیسبت،   های اجتماعیپیشرفت

 نهر دانشمندان درباره ادعاهای پیرامون گرمایش جهانی :اختالف
 شناختی و اقدام فوری معتقدند؛وهوایی انسانمدافعان: دانشمندانی که به تغییرا  آب
دانند که اقدام برای آن بایرد داوطلبانره فرایندی طبیعی میشکاکان: دانشمندانی که تغییر اقلیم را  

(18،  2009باشد )نیسبت،  

عدم قطعیت علمی

های سرخنرانی  -مقرررا   -قروانین  -زیستیهای محیطهای ملی: بح، درباره سیاستسیاست
شود که تمرکز بر سیاست باشرد نره فرروم  ها و ... . زمانی این چارچوب ثبت میسیاسی، کمپین

 (368،  2004)بروسارد، شاناهان، مک کامز،  
ها، معاهدا  )بروسارد، شراناهان، ها، تحقیقا  سازمان ملل، جدالالمللی: نشستروابط بین

 (368،  2004مک کامز،  

 –های ملددی سیاسددت
المللیروابط بین

( برررای 0( برای وجود چررارچوب و خیررر )1برای ارزیابی هر چارچوب، از مقیاس بله )
شررده برررای هررر فررریم در برگرره کدگررذاری عدم وجود چارچوب در پاسخ به سؤاال  مطرح 

؛ 2004استفاده شد. منابع خبررری نیررز بررا توجرره برره کارهررای قبلرری )بروسررارد و دیگررران،  
ه توسط نویسندگان این مقاله تعیین شرردند. تمررام شد( و توسعه منابع نقل2011تاکاهاشی،  

( و عدم حضررور آن بررا 1شده در واحد تحلیل بررسی و حضور منبع با بله )منابع خبری نقل
هررای ایررن مقالرره وارد ها، داده( کدگذاری شد. بعد از اتمام کدگذاری تمام روزنامه0خیر )

 تحلیل قرار گیرند.وده مورد ت زیهدست آم های بهو اکسل شدند تا داده افزارهای نرم
. کررردیمدر این مقاله از فرمول پی اسکا  برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد استفاده  

طور درصررد مطالررب برره  10برای آزمون قابلیت اعتمرراد، یررک مرراه بعررد از کدگررذاری اول،  
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ری( هررای خبرر تصادفی انتخاب و متغیرهایی که قابل قضاو  ارزشی بودند )تمام چارچوب 
ل و مرحلرره دوم شررده بررین مرحلرره اوم ددًا کدگذاری شدند. سپس درصررد توافررر مشاهده

درصررد توافررر مررورد انتهررار نیررز از م مرروع م ررذور درصرردهای   شد وکدگذاری محاسبه  
ها به دست آمررد. از آن ررایی کرره ضررریب قابلیررت اعتمرراد تمررام متغیرهررا برریش از زیرمقوله

گیری برره لیررل نمونررهبررسی تأیید شد. همچنین، برره دهای مورد درصد بود، پایایی مقوله80
ها از چارچوب ان ام این تحقیر بر مبنای تحقیقا  قبلی و برآمدن مقوله،  روش سرشماری

 نهری، این مقاله دارای روایی بیرونی، علمی و اعتبار سازه است. 
 

 ها. یافته4

ه ارائه شده و به شرح زیررر شده در این مقالهای مقاله حاضر به تفکیک سؤاال  مطرح یافته
 هستند:

بنرردی ( درخصود اینکه چگونه اخبار تغییرا  اقلیمی در مطبوعا  ایررران چارچوب 1
ی اخبار اقلیمی مطبوعا  ایران نشرران  شده کرره مطبوعررا    دهرردمی اند، تحلیل محتوای کمر

ایران در پوشش اخبار اقلیمی، بیشتر از چررارچوب برخررورد و چررارچوب پیامرردها اسررتفاده 
های ها به یک اندازه بوده است. همچنین، روزنامهمیزان استفاده از این چارچوب   کهاند  کرده

های عدم قطعیت علمی و کمتر چارچوب ،  هوایی واخبار تغییرا  آب  در ارائهمورد بررسی،  
اند. دهداپوشش را وهوای جاری آب

 
روزنامه سراسری ایران  15های خبری مطالب تغییرات اقلیمی در . فراوانی چارچوب2جدول 

 درصد فراوانی های خبریچارچوب
 2/15 211 مسئولیت

 5 ۷0 منافع انسانی-اخالم
 5/1۷ 244 برخورد

 8/9 13۷ اقتصادی
 5/1۷ 244 زیستیپیامدهای محیط

 ۷/4 66 وهوای جاریآب
 9/8 124 های اجتماعیپیشرفت

 4/4 61 عدم قطعیت علمی
 8/16 234 المللیبین -های ملیسیاست
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کرره مطبوعررا  ایررران در پوشررش   دهد می ها نشان بررسی نحوه پوشش هر یک از چارچوب 
  28/ 8)  داشررته فریم مسئولیت بیشتر بر نیاز به اقدام فوری برای حل مشررکل تغییررر اقلرریم تأکیررد 

اند  یررا حررل مشررکل دانسررته   یی وهرروا آب   ا  درصد( و کشررورهای دیگررر را بیشررتر مسررئول تغییررر 
صررد(. در واقررع،  در  9/ 3درصد؛ مسئولیت ایران برابر با 22/ 8)مسئولیت کشورهای دیگر برابر با 

تکرار و تأکیدی بر همرران دیرردگاه مطبوعررا  کشررورهای   های ایران، پوشش این فریم در روزنامه 
یافته را مسررئول تغییررر اقلرریم دانسررته و خواهرران  توسررعه اسررت کرره کشررورهای توسررعه درحال 

ز،  در فریم مسررئولیت نیرر   یافته در این باره هستند. های متفاو  و بیشتر کشورهای توسعه مسئولیت 
 درصد(.    5/ ۷اند ) وهوا یا حل این مشکل نشان داده نشده مسئول تغییر آب چندان افراد جامعه  

منافع انسانی، مطبوعا  بیشتر بر تأثیر تغییر اقلیم بر زندگی انسرران در -در فریم اخالم
کید )  4/5اند )درصد( و کمتر به زندگی شخصی بررازیگران وارد شررده  ۷/20حال یا آینده تأ

کرره نشرران   برروددرصررد  5های دیگر  رصد فراوانی این چارچوب در بین چارچوب درصد(. د
و به تررأثیرا    ربط دادهوهوایی را کمتر به زندگی مردم  دهد مطبوعا  ایران، تغییرا  آبمی 

 اند. پرداخته آنهاآن بر زندگی 
یافته یا در پوشش فریم برخورد نیز بیشتر به بیش از یک طرف موضوع )کشورهای توسعه

درصد( و کمتر به سرزنش فرررد، حررزب یررا  2/34توسعه، نهادها، مردم و ...( اشاره )درحال
 درصد از اخبررار اقلیمرری برره29  این فریم،درصد(. در    5/1۷)  بودکشور دیگری تأکید شده  

در ها ایررن روزنامرره و اختصرراد داشررتنددربرراره تغییررر اقلرریم  برخررورد و اخررتالف نهرهررا
دریافررت  مثررل خرراد ی حمایت یا کسب مرروقعیت  دنبالبه  ،های خودگزارشدرصد از  3/19

و تقابررل بررا   های مالی برررای کرراهش انتشررار کررربن در کشررورهای درحررال توسررعهحمایت 
در پوشش چارچوب اقتصادی نیز بیشررتر بررر ترررویج اقتصرراد .  بودندهای مخالل آن  دیدگاه

توسررعه افته برره کشررورهای درحالیگذاری یا کمک مالی کشورهای توسعهکربن، سرمایهکم
کید )  برروددرصد( و کمتر به پیامدهای اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم پرداخته شررده    6/35تأ

 درصد(.  ۷/11)
های مررورد بررسرری، پیامرردهای روزنامرره  ،زیستی در پوشش چارچوب پیامدهای محیط

درصررد( و کمتررر برره   8/25مورد توجه قرار داده )بیشتر  زیستی ناشی از تغییر اقلیم را  محیط
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درصررد(. بررا وجررود  2/14بهترررین یررا برردترین سررناریوهای تغییررر اقلرریم پرداخترره بودنررد )
دنررد کرره داها نشرران می درصررد از مطالررب ایررن روزنامرره20بودن این مشکل، فقررط  جهانی 

ها وهوای جاری نیز این روزنامهپیامدهای تغییر اقلیم یک مشکل جهانی است. در فریم آب
که ناشی از ناهن اری در الگوهررای   طبیعی مثل سیل، طوفان و خشکسالی   بیشتر بر بالیای
درصد از این مطالب، تغییرررا   1/32درصد( و فقط در  8/35)تمرکز کرده  اقلیمی هستند،  

 . دانستندمی ئول اصلی رخ دادن چنین بالیایی اقلیمی را مس 
های اجتمرراعی نیررز بیشررتر برره نتررایج  ها در اسررتفاده از چررارچوب پیشرررفت ایررن روزنامرره 

  های پاک، رشد آگاهی و آمرروزش مررردم اشرراره داشررتند های کاهش اقلیم، توسعه انرژی برنامه 
درصد( و ابزارهایی    12/ ۷زیست ) دار محیط های دوست . آنها کمتر به فناوری درصد(   52/ 2) 

توجرره   ، درصررد(  12/ ۷)  نررد د ر ک هبود کیفیت زندگی مردم کمررک می که به سازگاری اقلیمی و ب 
را بیشتر  وهوایی در پوشش فریم عدم قطعیت نیز مطبوعا  ایران تغییرا  آب  . نشان داده بودند 

تأکیررد    درصد( و کمتر به ایررن مسررئله   44/ 1)   دانسته ساخت  های بشری و انسان نتی ه فعالیت 
 درصد(.    3/ 9وهوایی الزم نیست اقدام فوری صور  گیرد ) که برای تغییرا  آب   داشتند 

ها در بازه زمررانی مررورد مطالعرره، بیشررتر بررر ها نیز روزنامهدر پوشش چارچوب سیاست 
درصررد( و کمتررر برره  1/32)  شررده  ها و معاهدا  جهانی تغییر اقلرریم متمرکررزمقوله نشست 

درصررد(. در   1/12پرداخته بودنررد )در این مورد  المللی  های بینها و تحقیقا  سازمان گفته
اشرراره شررده بررود و   ها و قرروانین اقلیمرری ایررران درصد از مطالب اقلیمرری برره سیاسررت 9/16

ها تهبیشتر از گف  دیگردیدارها و سخنان سران کشورهای    مطبوعا  مورد بررسی ما بیشتر بر
کید    ی و دیدارهای مقاما  ایران درصررد(. در واقررع، 5/14درصد؛  3/24)به ترتیب    داشتندتأ
المللرری در حرروزه های بینها بیشررتر برره سیاسررت ها، ایررن روزنامررهدر پوشش فریم سیاست 

کید داشتند تا بر سیاست  ه کرر   ترروان گفررت می ها  این یافتررهطبر  های ملی.  تغییرا  اقلیمی تأ
 90و    80های  در ایررران در دهرره  برراره تغییرررا  اقلیمرری گذاری خاصرری دراحتمااًل سیاست 

 اند.که در مطبوعا  مورد بررسی ما انعکاس نیافتهاست ه ری شمسی وجود نداشته 
مررورد بررسرری   هایهای خبری طی دوره ( درخصود این سؤال که پوشش چارچوب 2

)نشسررت اقلیمرری مررونترال،   1384دهد که در سررال  ها نشان می یافته  اندچگونه تغییر کرده  
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درصررد دارای کمترررین و فررریم پیامرردهای 6/3( فررریم اخررالم و منررافع انسررانی بررا 2005
پوشش ایررن چررارچوب برروده در درصد دارای بیشترین درصد فراوانی 6/23زیستی با  محیط

پوشش مربرروط برره فررریم ( کمترین  2009)نشست اقلیمی کپنهاگ،    1388است. در سال  
درصد( دارای بیشررترین پوشررش در   2/20درصد( و فریم برخورد )  ۷/2هوای جاری )وآب

( 2015و همزمان با نشست اقلیمرری پرراریس )  1394ها بوده است. در سال  بین سایر فریم
زیسررتی درصررد( کمترررین و فررریم پیامرردهای محیط6/3نیز چارچوب عدم قطعیت علمی )

ن،    1396ند. در سال  پوشش را داشتدرصد( بیشترین  18) ( فریم اخالم و 201۷)نشست ب 
از درصررد(  1/22)  زیسررتی بیشررترفریم پیامدهای محیطدرصد( و    ۷/2)  ترمنافع انسانی کم

 .مطبوعا  مورد بررسی بودندها مورد استفاده بقیه فریم
های اقلیمرری مررورد بررسرری نشرران ها در بازه زمانی و نشسررت مقایسه پوشش چارچوب 

)نشسررت اقلیمرری کپنهرراگ،   1388در سال    مقاله حاضرهای  دهد که فراوانی چارچوب می 
پوشررش آن هوای جاری که وفریم آبدر  های دیگر بوده است. به جز  ( بیشتر از سال2009

سررال پوشررش ایررن فررریم در کمتررر از  بود که این مقداردرصد  3/2۷برابر با  1388در سال 
( تغییرررا  پوشررش هررر یررک از ایررن 1ر شررمارٔه )در نمررودا. اسررت  (درصررد 53) 1394

 نشان داده شده است. 1396و  1394، 1388، 1384های ها، در سالچارچوب 

 
 (2009دانمارک )-( کپنهاگ: نشست اقلیمی سازمان ملل )1388 (2005کانادا )-( مونترال: نشست اقلیمی سازمان ملل )1384
ننشست اقلیمی سازمان ملل ) 1396 (2015فرانسه )-( پاریس: نشست اقلیمی سازمان ملل )1394  (201۷آلمان )-( ب 

 13۹6و    13۹4،  13۸۸،  13۸4های  روزنامه ایران، طی سال   15های خبری تغییرات اقلیمی در  . فراوانی چارچوب 1نمودار  
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ه هررا در برراز( درخصود این سؤال که آیا تفاو  معناداری بین پوشش ایررن چارچوب 3
د که پوشش چارچوب مسئولیت در مونترال ندهها نشان می زمانی مورد نهر وجود دارد یافته

 5/49( بیشررترین درصررد )2009درصررد( و در کپنهرراگ )  ۷/5( کمترین درصررد )2005)
ن پوشش این فررریم کرراهش یافترره اسررت.  درصد( را داشته و به ترتیب در نشست پاریس و ب 

درصررد( و در 3/4( دارای کمترررین )201۷منررافع انسررانی نیررز در بررن )-چارچوب اخررالم
پوشش ایررن فررریم از   ودرصد( درصد فراوانی بوده  ۷/55( دارای بیشترین )2009گ )کپنها

اسررت.   مواجرره شرردههمواره بررا یررک رونررد کاهشرری  )نشست کپنهاگ(    1388بعد از سال  
 ۷/54بررا  1388)نشست اقلیمی بن( کمترین و در سررال    1396چارچوب برخورد در سال  

 است.  را داشتهدرصد بیشترین میزان پوشش 
بیشررترین   1388درصررد( و در سررال    6/6کمترین )  1396ب اقتصادی در سال  چارچو

زیسررتی نیررز، در دهد. چارچوب پیامدهای محیطدرصد( را نشان می   8/4۷درصد پوشش )
 4/10با کمترررین درصررد پوشررش )  1396درصد( و در سال  5/41با بیشترین )  1388سال  

وهوای جاری پوشش فریم آب های مورد بررسی همراه بوده است. کمتریندرصد( طی سال
 اسررت. هدرصد( بررود53) 1394درصد( و بیشترین پوشش آن در سال 1/9)  1396در سال  

امررا در سررال   داشررتهروند افزایشرری    1394و    1388،  1384های  سال  پوشش این فریم طی 
های اجتماعی نیز در سال است. چارچوب پیشرفت   شدهبا کاهش مواجه    آن پوشش    1396
درصررد( درصررد 3/46دارای بیشررترین ) 1388درصررد( و در 9/4رین )دارای کمترر  1384

را نشرران روند نزولی    یکطور مداوم  به  یان فریمبه بعد پوشش    1388پوشش بوده و از سال  
ایررن فررریم  .شرروددیده می  پوشش چارچوب عدم قطعیت علمی نیزهمین روند در    دهد.می 

درصررد( درصررد  35بیشررترین ) 1388درصررد( و در سررال  15کمترین ) 1384نیز در سال  
 پوشش را داشته است. 

 1388توان گفت کرره از سررال المللی نیز می روابط بین-های ملی در مورد فریم سیاست 
روند نزولی داشته و کمترررین میررزان   1396و    1394های  به بعد، پیوسته پوشش آن در سال

درصد اسررت. بیشررترین درصررد پوشررش 6/5و برابر با  1384ش این چارچوب در سال پوش 
. با توجرره برره تفرراو  بررین (درصد  2/52)شود  دیده می   1388ها نیز در سال  فریم سیاست 
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های مررورد بررسرری در ایررن مقالرره، درصدهای به دست آمده برای هررر چررارچوب در سررال
هرروایی وهررای خبررری تغییرررا  آبچوب توان گفت که تفاو  معناداری بین پوشش چارمی 

 . دارد بازه زمانی وجود این طی 
قول مطالررب های مورد بررسی از چرره منررابعی برررای نقررل( درخصود اینکه روزنامه4

شده در مطالب اقلیمی نشان های حاصل از بررسی منابع نقلاند، یافتهاقلیمی استفاده کرده
درصد بیشترین فراوانی را در بررین منررابع خبررری مطبوعررا  2/1۷که کارشناسان با    دهندمی 

درصد( نیز کمترررین 4/0های صنعتی )درصد( و گروه1/0ربانیان )شاهدان/قداشتند و  ایران  
اسررت کرره شرراهدان/قربانیان اند. این در حالی های مورد بررسی بودهروزنامهدر  منبع خبری  

 شرروند؛ از طرررف دیگررر فعالیررت بیشترین آسرریب را از پیامرردهای تغییررر اقلرریم متحمررل می 
هسررتند، کمتررر   وهوایی تغییرا  آباخت  سترین عوامل انسان های صنعتی که از بزرگ گروه

های مقاله حاضر دربرراره منررابع خبررری مطالررب اند. یافتههای ایران بودهمورد توجه روزنامه
 ( آمده است.3های ایران در جدول شماره )اقلیمی در روزنامه

 
 قول شده در مطالب تغییرات اقلیمی . فراوانی منابع خبری نقل3جدول 

 درصد فراوانی منابع خبری 
 2/6 48 خبرنگار/ تحریریه روزنامه

 2/13 102 ها/ خبرگزاری داخلیروزنامه
 8/12 99 های خارجیها/ خبرگزاریروزنامه

 4/5 42 زیستیهای طرفدار محیطگروه 
 8 62 منابع دولتی

 9/13 108 مداران خارجیسیاست
 6/12 98 المللیهای بینسازمان

 1/0 1 شاهدان/ قربانیان
 2/1۷ 133 کارشناسان

 9/5 46 زیستسازمان حفا ت محیط
 4/0 3 های صنعتیگروه 

 3/4 33 نامعلوم

با   هااین روزنامهدرصد از اخبار تغییرا  اقلیمی در  40بر اساس نتایج این مقاله حدود  
هررای خررارجی و ها/ خبرگزاریمداران خررارجی، روزنامررهتکیه بر منابع خررارجی )سیاسررت 
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منبررع  بر روی هررمزیست منابع دولتی و سازمان محیط و المللی( ارائه شدههای بینن سازما
های ایررن مقالرره نشرران اند. عالوه بررر ایررن، یافتررهدرصد از مطالب اقلیمی بوده9/13خبری  

های ایران کمتر در تحریریه روزنامه نوشته شده و بیشررتر قلیمی روزنامهدهد که مطالب امی 
درصد( یا منررابع  2/13های داخلی )ها و خبرگزاریبه نقل از روزنامه  هااین روزنامهمطالب  

 دیگر بوده است.
 

 گیری . بحث و نتیجه5

؛  2010؛ دیرکس و گلدرز،  2011؛ تاکاهاشی،  2015مانند بسیاری از مطالعا  دیگر )هالی، 
زیسررتی در  ( در این مقاله نیز پوشش فریم برخورد و پیامرردهای محیط 201۷و کیم و بیشاس، 

هررای منررافع  هررای مررورد بحرر، برروده و پوشررش فریم مطبوعا  ایران بیش از سررایر چارچوب 
اند. در واقررع  جاری و عدم قطعیت علمی کمترین پوشش را داشته هوای  و اخالم، آب -انسانی 

توانند تأثیر مستقیم تغییرا  اقلیمی را بر زندگی مردم نشان دهند، مثررل فررریم  هایی که می فریم 
.  اند های سراسری ایران بوده زنامه اخالم انسانی کمتر مورد توجه رو -هوای جاری و منافع و آب 

توان مشکل تغییرا  اقلیمی و تأثیر آن بر زندگی روزمررره مررردم را  با چنین درصد پوششی، نمی 
شررکل   روزانه مردم وهوایی بر زندگی ملموس کرد و درک آنها را پیرامون پیامدهای تغییرا  آب 

ها در برابررر پیامرردهای تغییررر  مخاطبان این روزنامرره تواند باع، شد که  چنین پوششی می داد.  
ای دیگر از جهان را به دلیل  وقوع سیل در نقطه   نتوانند یم احساس مسئولیت یا خطر نکرده و  اقل 

 تغییرا  اقلیمی به زندگی خود پیوند دهند. 
شررود. در ایررن  زیستی نیز دیررده می این مشکلی است که در پوشش فریم پیامدهای محیط 

شده و ممکن است باعرر، شررود  بودن پیامدهای تغییر اقلیم تأکید فریم نیز به ندر  بر جهانی 
ایررران    بررر وهوایی تررأثیر جرردی  مخاطب این موضوع را فراملی دانسته و تصور کند تغییرا  آب 

اند بالیای طبیعی را  های ایران کمتر سعی کرده ، روزنامه هوای جاری و ارد. حتی در فریم آب ند 
هایی که ایررن بالیررا برره  و در فریم اقتصادی نیز به خسار   نشان دهند ناشی از تغییرا  اقلیمی 

. از سوی دیگر، نحوه استفاده از فریم  اند ای نکرده ، اشاره اد محلی یا ملی ایران وارده کرده اقتص 
ای است که مخاطبان درک درستی از پیامرردهای اقتصررادی تغییرررا   اقتصادی در ایران به گونه 
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، در ایررن  ( 2012پررژوهش اسررپلوند و همکررارنش )  نتررایج  کنند. برخالف وهوایی پیدا نمی آب 
مررالی   خسررارا  موضرروعاتی مثررل کمتررر برره  مطبوعا  ایران در پوشش فریم اقتصررادی مقاله  

. برره جررای آن در فررریم  انررد پرداخته  ی اقلیمرر  کشورها، افراد یا گروهررا در اثررر پیامرردهای تغییررر 
برره    ( بیشررتر 201۷)کرریم و بیشرراس،    ی های هنررد مانند روزنامرره نیز  اقتصادی، مطبوعا  ایران  

توسعه و برآورده  یافته به کشورهای فقیر یا درحال کمک مالی کشورهای توسعه  موضوعاتی مثل 
دن چنین موضرروعاتی  اند. مطرح ش داده   توجه کرده یافته  نشدن تعهدا  مالی کشورهای توسعه 

رسررد  برره نهررر می شررود. توسعه دیررده می یافته و درحال بین کشورهای توسعه ، در فریم برخورد 
ای اد و حررل   یت مسئول   بیشتر، و    دهد را نشان  اثرا  اقتصادی تغییر اقلیم    شی نتواند چنین پوش 

 . کند یافته  کشورهای توسعه تغییر اقلیم را متوجه  مشکل  
گیری جهررانی در مطبوعا  ایران در حررالی برره پیامرردهای اقتصررادی ناشرری از تصررمیم

البررًا در ایررن فررریم دو انررد کرره غهای تغییرا  اقلیمی در نشر مطالب خررود نپرداختهنشست 
های اقتصررادی ناشرری از تغییررر ( خسررار  1موضوع مهم اقتصادی برای ایران مطرح است:  

تحدیررد (  2؛  اسررت   مررردم و دولررت ایررران   که متوجهسیل، طوفان و خشکسالی    در اثراقلیم  
آن بررر متحررد  هایی اقلیمی سررازمان ملررل  همواره در نشست که  های فسیلی  مصرف سوخت 

کید می  کنندگان و صادرکنندگان بزرگ این مسئله برای ایران به عنوان یکی از مصرف  وشود  تأ
در این رابطرره  ی های فسیلی در جهان حائز اهمیت است. بنابراین، هر تصمیم ملزم سوخت 

هد. اما مطبوعا  ایررران در فررریم اقتصررادی تواند اقتصاد نفتی ایران را تحت تأثیر قرار دمی 
 اند.چنین موضوعاتی را کمتر مورد توجه قرار داده

یافته به وضرروح توسعه با کشورهای توسعهدر فریم مسئولیت نیز تقابل کشورهای درحال
یافته را در ای اد و مسئولیت کشورهای توسعه همواره  توسعهدرحالی کشورها.  شودمی دیده  

اند. این نتی ه را در پژوهش وهوایی بیشتر از مسئولیت خود دانستهرا  آبحل مشکل تغیی
( کرره 2012آچونررگ و دادز ) برررخالف پررژوهشترروان دیررد. ( نیز می 201۷کیم و بیشاس )

های یافتهو  ای کانادا بررسی  مسئولیت پوشش تغییرا  اقلیمی را در مطبوعا  ملی و منطقه
ی هاکه در پوشش فریم مسئولیت، روزنامهدهد  می نشان    . پژوهش آنهااندکردهمتفاوتی ارئه  

انررد. در فررریم مسررئولیت دولترری ترسرریم کرده  یررکاغلب حل مسئله تغییر اقلیم را    کانادایی 
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 دهرردمی ( کرره نشرران  201۷های کرریم و بیشرراس )های اجتماعی نیز برخالف یافتهپیشرفت 
های هنررد و راهکارهای کاهش یا سازگاری با تغییر اقلیم از موضوعا  مورد توجرره روزنامرره

زیسررت ر محیطداهررای دوسررت اند، مطبوعا  ایررران کمتررر برره معرفرری نوآوریآمریکا بوده
 اند. رسانی چندانی نکردهپرداخته و در این باره اطالع

؛ هررالی،  2012؛ آسررپلوند و همکرراران،  2012همانند مطالعا  قبلرری )آچونررگ و دادز،  
( پوشش تغییرا   2021؛ و هاس و همکاران،  2021و همکاران،  ، پینتر 2016و شیی،    2015

لل با نوسررانا  کاهشرری و افزایشرری مواجرره  های مخت اقلیمی در مطبوعا  ایران نیز طی سال 
های ذکر شررده، برررخالف نتررایج برره دسررت آمررده در مقالرره  بوده، با این تفاو  که در پژوهش 

اسررت.   یافته های انتهایی بازه زمانی مورد نهر افزایش های خبری در سال حاضر، پوشش فریم 
وهوایی در سررال  غییرا  آب مطبوعا  ایران بیشترین تعداد مقاال  مرتبط با ت در  در حالی که، 

( بوده و پس از آن پوشش اغلب  2009زمان با اجالس تغییرا  اقلیمی کپنهاگ ) و هم   1388
اوم با رونررد کاهشرری مواجرره برروده  طور مد به  مطبوعا  مورد بررسی ما، ای در های رسانه فریم 

اقلرریم سررازمان  های تغییر  در واقع، نشست کپنهاگ به لحاظ اینکه برای اولین بار، نشست  ند. ا 
ای  پوشش گسررترده برگزار شد،    ی جهان ملل متحد با حضور باالترین مقاما  سیاسی کشورها 

   متحد داشته است. های تغییر اقلیمی سازمان ملل  نشست در ایران و در مقایسه با دیگر  
( با کاهش همراه 2015)اجالس پاریس    1394هر چند تعداد خبرهای اقلیمی در سال  

ن همچنان بیشتر است. نکته حررائز اهمیررت در مررورد به نشست مونترال و ب    بوده، اما نسبت 
مرری کرره در های خبررری مهروند کاهشی پوشش اخبار اقلیمی این است که برخالف ارزش

و خررروج   2015)اولین نشست بعد از توافر مهررم پرراریس    وجود داشت   201۷نشست بن  
در (، پوشررش اخبررار ایررن نشسررت کرراهش چشررمگیری را 2016آمریکررا از ایررن توافررر در 

 201۷تر شرردن زمررین در سررال برخالف گرماز طرف دیگر،  دهد.  نشان می مطبوعا  ایران  
انررد شتر نادیده گرفتههای قبل از آن، مطبوعا  ایران پوشش اخبار اقلیمی را بینسبت به سال

 های دیگری بررسی کرد.توان علت آن را در پژوهشکه می 
کارشناسان و منابع علمی بیشترین منبررع خبررری مطالررب اقلیمرری در مطبوعررا  ایررران 

؛ و 2012های مشررابه دیگررر )آچونررگ و دادز،  اند که این تکرار نتایج برخی از پژوهشبوده
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ها در تولید اخبار اقلیمرری وه، نقش تحریریه روزنامه( است. به عال2021پینتر و همکاران،  
سررهم  ایررران دهد مطبوعا  نشان می  است کهدرصد   6بسیار اندک و کمی بیش از    ایران در  

 هستند.  هاخبراین نوع زیستی دارند و بیشتر انتشاردهنده در تولید خبرهای محیط اندکی 
های ایران در نقل مطالب اقلیمی مهدهد که روزناهای این مقاله نشان می یافتههمچنین،  

کید کردهخود بیشت بررازه تواند به علررت انتخرراب این مسئله می . البته اندر بر منابع خارجی تأ
های قبل و بعد از رویرردادهای جهررانی تغییررر باشد که طی هفته  زمانی انتشار اخبار اقلیمی 

کیررد بیشررتر  همتحد بوداقلیم سازمان ملل   مطبوعررا  ایررران بررر منررابع اند. از طرف دیگر، تأ
گردد که مطبوعا  ایران کمتر به مسررائل اقلیمرری به این مسئله برمی   هانقل قول   درخارجی  

 اند. المللی پیرامون این موضوع پرداختهو بیشتر به بازتاب مسائل بین کردهکشور توجه 
  کرره نیسررت ( 139۷خواجه نوری و ابرروترابی )  نتایج تحقیر  تأییدی بر  های مقاله حاضر یافته 

درصد و سهم منررابع   34 را  های فارسی زبان سایت هوایی وب و سهم منابع خارجی در اخبار آب 
سررهم منررابع داخلرری و خررارجی در اخبررار    شرراید انررد.  درصد گزارش کرده   66  را   داخلی )ایران( 

. برره عررالوه، طبررر  باشررد متفرراو     های ایران بررا هررم الین و روزنامه های آن اقلیمی بین خبرگزاری 
هررای نهررم تررا دوازدهررم و سررازمان حفا ررت  دولت )  منررابع رسررمی  های این مقالرره، سررهم یافته 

های مررورد  در روزنامرره  ( مسررائل تغییرررا  اقلیمرری اصررلی  ها که متررولی  زیست این دولت محیط 
نهررا سررازمان  از طرف دیگر، بیشترین اخبار اقلیمرری کرره منبررع آ .  قابل توجه نبود   ما چندان   بررسی 
های وقت است،  زیست و دولت بوده، در روزنامه رایران  که ارگان خبری وابسته به دولت محیط 

 اند. قول کرده های دیگر کمتر از این منابع خبری رسمی و دولتی نقل منتشر شده و روزنامه 
 ها. محدودیت1-5

های اقتصادی و  بین روزنامه فریم اقتصادی  به دلیل کم بودن تعداد اخبار اقلیمی امکان مقایسه  
وجود نداشت. همچنین کم بودن تعداد ایررن نرروع خبرهررا در مطبوعررا   ایران  غیراقتصادی در  

بسیار افزایش پیدا کند کرره  ا  ه تعداد روزنامه   های مورد بررسی و  ایران باع، شد که تعداد سال 
 را دچار مشکل کرد.    نویسندگان این مقاله هر زمانی و هزینه  از ن 

های مختلررل اسررت کرره  ها در دهرره الیررن روزنامرره مشکل دیگر در دسترس نبودن آرشرریو آن 
کند. برررخالف بسرریاری از کشررورهای دیگررر،  گردآوری جامعه آماری و نمونه را بسیار دشوار می 
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ی و خبرهررای مررورد نهررر در ایررران وجررود  وجوی کلما  کلید الینی برای جست هیچ سامانه آن 
برای    ای جز مراجعه به کتابخانه ملی و تحمیل شرایط سخت قسمت منابع و مراجع ندارد و چاره 

ها و خریررد  و یررا مراجعرره برره دفتررر روزنامرره   های چرراپی آرشرریوی مطبوعررا  دسترسی به نسررخه 
دقیقه به یک   ها به جای چند ه گذارد. در نتی ه، زمان استخراج داد های آرشیوی باقی نمی روزنامه 

 . ماه افزایش یافت 
 . پیشنهادها2-5

 د:ن شوهای مقاله حاضر، موضوعا  زیر برای مطالعا  بیشتر پیشنهاد می با توجه به یافته
بررسی شود؛  ا  ه منابع خبری روزنامه   عنوان به زیست  سهم اندک دولت و سازمان محیط علت      ( 1
های خبررری یررا اخبررار های خبری عررام و خرراد در سررایت میزان پوشش چارچوب (  2

د؛ن مقایسه شوبا این مقاله مطالعه و نیز تلویزیونی 
های اجتماعی مثررل ترروئیتر در مررورد هایی که در شبکهسهم بیشترین و کمترین فریم(  3

موضوعا  تغییرا  اقلیمی به زبان فارسی وجود دارد، بررسی شود؛
نیررز هررای اقتصررادی ایررران ها و خبرگزاریبازتاب اخبار اقلیمی در روزنامه  چگونگی (  4
؛قرار گیرد مطالعه  مورد 

رویدادهای جهررانی تغییرررا  زمان برگزاری  زمانی خارج از  بازه  مطالعا  مشابه در  (  5
ان ررام   بنرردی اخبررار اقلیمرری بررر قاب  زا  انتخاباتی در سطح ملی ربااقلیمی و یا در زمان م 

 شود.
 
 گزاری سپاس. 6

که در نوشتن این   دکتر هادی خانیکی جناب آقای  استاد گرامی،  های  از زحما  و راهنمایی 
 گزاریم.سپاس صمیمانه مقاله ما را یاری کردند،



 

 

بندی و منابع  چارچوب 
 ...   خبری در پوشش 

 در علوم انسانی ای  شته ر ن میا   مطالعات 

57 

 منابع 

های مکتوب در آگاهی بخشی تغییرا  اقلیم در ایران با تأکید بر بحررران (. نقش رسانه1395امیرخانی، فرهاد )
نامرره )پایان1394انی سررال های همشهری و ایران در بازه زمررانی سرره مرراه پایرر آب: بررسی موردی روزنامه

 کارشناسی ارشد روزنامه نگاری(. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

(. تأثیر ابعاد زیست محیطی تغییرا  اقلیمی بر امنیررت  1399جاللی، محمد؛ افشاری، مریم؛ و مزینانیان، زینب ) 
 . 1۷9-190(، 9)  22،  تکنولوژی محیط زیست  علوم و ملی. 

هرروایی در و(. تحلیررل محترروای اخبررار مربرروط برره تغییرررا  آب139۷نوری، نسترن؛ و ابرروترابی، آیرردا )خواجه
  .263-22۷(, 51)14، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطاتهای فارسی زبان. وبسایت

 )مترجم: هوشنگ نایبی(. تهران: نشر نی پیمایش در تحقیقات اجتماعی(.  13۷6ای )دواس، دی.

یل محتوای کاربرد تحل: ایهای رسانهتحلیل پیام(. 1381رایل، دانیل؛ استفن، لیسی؛ و فیکو، فریدریک جی )
)مترجم: مهدخت بروجردی علوی(. تهران: سروش )انتشارا  صداوسیما(، صداوسیمای جمهوری   کّمی

 اسالمی ایران، مرکز تحقیقا .

می در مطبوعا  ایران.  سازی اخبار اقلی (. برجسته 1399رحمانیان، مریم؛ افخمی، حسینعلی؛ و خانیکی، هادی ) 
 )در نوبت چاپ(.   فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات 

محبوبرره  ( )مترررجم: نورالرره مرررادی و3-1شدن )جلد (. دانشنامه جهانی1394ریتزر، جورج )سر ویراستار(. )
 مهاجر(. تهران: شرکت انتشارا  علمی و فرهنگی

بندی در تبیین اثرا  اخبار )مفرراهیم  (. استفاده از نهریه چارچوب 1392زاده، اردشیر؛ و افخمی، حسینعلی ) زابلی 
 . 121-144(،  ۷4)   2،  های ارتباطی فصلنامه پژوهش ها(.  و پژوهش 

تحلیل محتوای مستندهای دهۀ هشتاد و نود سینمای (، ارتباطا  زیست محیطی و آب:1400غالمی، فرزاد )
. 34-11(، 63)1۷، فصللللنامه ان ملللن ایرانلللی مطالعلللات فرهنگلللی و ارتباطلللاتایرررران.

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9f5bee230afac6a8130bc137bfe652da
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9f5bee230afac6a8130bc137bfe652da
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9f5bee230afac6a8130bc137bfe652da
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9f5bee230afac6a8130bc137bfe652da
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9f5bee230afac6a8130bc137bfe652da
https://jest.srbiau.ac.ir/article_17702.html
https://jest.srbiau.ac.ir/article_17702.html
https://jest.srbiau.ac.ir/article_17702.html
http://jcsc.iaocsc.ir/article_32920.html?lang=fa
http://jcsc.iaocsc.ir/article_32920.html?lang=fa
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=539715&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=539715&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=652017&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=652017&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=652017&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://jcsc.iaocsc.ir/article_46511.html
http://jcsc.iaocsc.ir/article_46511.html
http://jcsc.iaocsc.ir/article_46511.html
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4071956&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4071956&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4071956&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=4071956&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://cr.iribresearch.ir/article_23518.html
http://cr.iribresearch.ir/article_23518.html
http://cr.iribresearch.ir/article_23518.html
http://jcsc.iaocsc.ir/article_245864.html
http://jcsc.iaocsc.ir/article_245864.html
http://jcsc.iaocsc.ir/article_245864.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S146290111100150X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S146290111100150X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S146290111100150X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S146290111100150X?via%3Dihub
https://www.researchgate.net/publication/257548016_Framings_and_coverage_of_climate_change_in_Swedish_specialized_farming_magazines
https://www.researchgate.net/publication/257548016_Framings_and_coverage_of_climate_change_in_Swedish_specialized_farming_magazines
https://www.researchgate.net/publication/257548016_Framings_and_coverage_of_climate_change_in_Swedish_specialized_farming_magazines
https://ojs.whioce.com/index.php/esp/article/view/44
https://ojs.whioce.com/index.php/esp/article/view/44
https://ojs.whioce.com/index.php/esp/article/view/44


 

 علوم انسانی   در ای  شته ر ن میا   مطالعات 
 58 

 1شماره    ، 14  دوره 
 1400زمستان  

   53پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . .

 

.

 

.

 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1075547019834565
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1075547019834565
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1075547019834565
https://www.researchgate.net/publication/228637999_Media_coverage_of_climate_change_Current_trends_strengths_weaknesses/stats
https://www.researchgate.net/publication/228637999_Media_coverage_of_climate_change_Current_trends_strengths_weaknesses/stats
https://www.researchgate.net/publication/228637999_Media_coverage_of_climate_change_Current_trends_strengths_weaknesses/stats
https://www.researchgate.net/publication/228637999_Media_coverage_of_climate_change_Current_trends_strengths_weaknesses/stats
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327825mcs0703_6
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327825mcs0703_6
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327825mcs0703_6
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327825mcs0703_6
https://www.researchgate.net/publication/281996108_Media_coverage_of_climate_change_in_Spanish-speaking_online_media
https://www.researchgate.net/publication/281996108_Media_coverage_of_climate_change_in_Spanish-speaking_online_media
https://www.researchgate.net/publication/281996108_Media_coverage_of_climate_change_in_Spanish-speaking_online_media
https://www.researchgate.net/publication/281996108_Media_coverage_of_climate_change_in_Spanish-speaking_online_media
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1748048510378147
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1748048510378147
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1748048510378147
https://benjamins.com/catalog/idjdd.13.1.06vre
https://benjamins.com/catalog/idjdd.13.1.06vre
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0963662509352044
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0963662509352044
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0963662509352044
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0963662509352044
https://www.researchgate.net/publication/249831296_Theorizing_Mediated_Public_Diplomacy_The_US_Case
https://www.researchgate.net/publication/249831296_Theorizing_Mediated_Public_Diplomacy_The_US_Case
https://www.researchgate.net/publication/249831296_Theorizing_Mediated_Public_Diplomacy_The_US_Case
https://www.researchgate.net/publication/249831296_Theorizing_Mediated_Public_Diplomacy_The_US_Case
https://academic.oup.com/joc/article-abstract/43/4/51/4160153?redirectedFrom=fulltext&login=false
https://academic.oup.com/joc/article-abstract/43/4/51/4160153?redirectedFrom=fulltext&login=false
https://academic.oup.com/joc/article-abstract/43/4/51/4160153?redirectedFrom=fulltext&login=false
https://academic.oup.com/joc/article-abstract/43/4/51/4160153?redirectedFrom=fulltext&login=false
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=B022937B52D08505995282DB769FB86C?doi=10.1.1.397.7554&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=B022937B52D08505995282DB769FB86C?doi=10.1.1.397.7554&rep=rep1&type=pdf
https://www.amazon.com/whole-world-watching-making-unmaking/dp/0520038894
https://www.amazon.com/whole-world-watching-making-unmaking/dp/0520038894
https://www.amazon.com/whole-world-watching-making-unmaking/dp/0520038894
https://www.amazon.com/whole-world-watching-making-unmaking/dp/0520038894
https://www.amazon.com/whole-world-watching-making-unmaking/dp/0520038894
https://www.amazon.com/Frame-Analysis-Essay-Organization-Experience/dp/0674316568/ref=sr_1_fkmr1_1?crid=SWTBXBAJ0PYQ&keywords=Frame+Analysis%3A+An+Essay+on+the+Organization+of+Experience+1974&qid=1645863147&s=books&sprefix=frame+analysis+an+essay+on+the+organization+of+experience+197%2Cstripbooks-intl-ship%2C415&sr=1-1-fkmr1
https://www.amazon.com/Frame-Analysis-Essay-Organization-Experience/dp/0674316568/ref=sr_1_fkmr1_1?crid=SWTBXBAJ0PYQ&keywords=Frame+Analysis%3A+An+Essay+on+the+Organization+of+Experience+1974&qid=1645863147&s=books&sprefix=frame+analysis+an+essay+on+the+organization+of+experience+197%2Cstripbooks-intl-ship%2C415&sr=1-1-fkmr1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378021001321
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378021001321
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378021001321
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378021001321
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3366&context=thesesdissertations
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3366&context=thesesdissertations
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3366&context=thesesdissertations
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3366&context=thesesdissertations
https://www.iea.org/reports/energy-and-climate-change


 

 

بندی و منابع  چارچوب 
 ...   خبری در پوشش 

 در علوم انسانی ای  شته ر ن میا   مطالعات 

59 

.  
 .

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/ENVT.51.2.12-23
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/ENVT.51.2.12-23
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/ENVT.51.2.12-23
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-021-03222-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-021-03222-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-021-03222-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-021-03222-w
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17524032.2020.1817766
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17524032.2020.1817766
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17524032.2020.1817766
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17524032.2020.1817766
https://www.researchgate.net/publication/248988086_Framing_Analysis_An_Approach_to_News_Discourse
https://www.researchgate.net/publication/248988086_Framing_Analysis_An_Approach_to_News_Discourse
https://www.researchgate.net/publication/248988086_Framing_Analysis_An_Approach_to_News_Discourse
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17524032.2019.1611614
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17524032.2019.1611614
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17524032.2019.1611614
https://www.researchgate.net/publication/209409815_Framing_As_a_Theory_of_Media_Effects
https://www.researchgate.net/publication/209409815_Framing_As_a_Theory_of_Media_Effects
https://www.researchgate.net/publication/227670569_Framing_European_Politics_A_Content_Analysis_of_Press_and_Television_News
https://www.researchgate.net/publication/227670569_Framing_European_Politics_A_Content_Analysis_of_Press_and_Television_News
https://www.researchgate.net/publication/227670569_Framing_European_Politics_A_Content_Analysis_of_Press_and_Television_News
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0963662509356502
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0963662509356502
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0963662509356502
https://books.google.sc/books/about/MAKING_NEWS_A_STUDY_IN_THE_CONSTRUCTION.html?id=X61iAAAAMAAJ&redir_esc=y
https://books.google.sc/books/about/MAKING_NEWS_A_STUDY_IN_THE_CONSTRUCTION.html?id=X61iAAAAMAAJ&redir_esc=y
file:///I:/01%20نشریات/01%20ISIH/01%20Press/Vol%2013/53%2014(1)%20Winter%201400-2022/05%202106-4469%20مریم%20رحمانیان/03%20در%20حال%20ویراستاری/Dartmouth%20College
file:///I:/01%20نشریات/01%20ISIH/01%20Press/Vol%2013/53%2014(1)%20Winter%201400-2022/05%202106-4469%20مریم%20رحمانیان/03%20در%20حال%20ویراستاری/Dartmouth%20College
file:///I:/01%20نشریات/01%20ISIH/01%20Press/Vol%2013/53%2014(1)%20Winter%201400-2022/05%202106-4469%20مریم%20رحمانیان/03%20در%20حال%20ویراستاری/Dartmouth%20College
file:///I:/01%20نشریات/01%20ISIH/01%20Press/Vol%2013/53%2014(1)%20Winter%201400-2022/05%202106-4469%20مریم%20رحمانیان/03%20در%20حال%20ویراستاری/Dartmouth%20College
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1075547012457470
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1075547012457470
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1075547012457470
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1075547012457470

