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(مطالعه موردي روزنامه هاي کيهان ،رسالت ،شرق و اعتماد)

مطهره مختاري  ، 1علی گرانمایه

پور 2

 6دانشجوی کارشناسی ارشد ،علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
 5استاديار ،گروه علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی.
نام نويسنده مسئول:
مطهره مختاري

چکيده
اين تحقيق به دنبال بررسی نحوه پوشش اخبار مربوط به گروه ويژه اقدام مالی عليه پولشويی )(FATF
در روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب کشور می باشد .روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش تحليل
محتوا می باشد و جامعه آماری تحقيق پيش رو ،شامل کليه اخبار ،مقاالت و مطالب مرتبط با قانون گروه
ويژه اقدام مالی عليه پولشويی ) (FATFمی باشد که طی بازه زمانی اول ارديبشهت  6931تا اول
ارديبهشت  6931در روزنامه های کيهان ،رسالت ،شرق و اعتماد منتشر شده است .با استفاده از روش
نمونه گيری تصادفی ساده  25مطلب و خبر جمع آوری و پس از ورود به نرم افزار  SPSS 25مورد تجزيه
و تحليل آماری قرار گرفت.
براساس نتايج بدست آمده ،روزنامه های اصولگرا در مقايسه با روزنامه های اصالح طلب ،اخبار و مطالب
بيشتری را در خصوص گروه ويژه اقدام مالی عليه پولشويی منتشر نموده اند .همچنين ،با توجه به يافته
ها ،روزنامه های اصولگرا بيشتر از سبک مقاله و روزنامه های اصالح طلب اکثرا از سبک خبر استفاده نموده
اند .عالوه براين ،نتايج نشان دهنده آن است که روزنامه های اصولگرا بيشتر از جهت گيری منفی و روزنامه
های اصالح طلب غالبا از جهت گيری مثبت استفاده نموده اند .همچنين ،بر اساس يافته ها ،روزنامه های
اصولگرا بيشتر از عنصر خبری "چرا" و روزنامه های اصالح طلب اکثرا از عنصر خبری "چگونه" استفاده
نموده اند .در پايان نتايج بيانگر آن است که روزنامه های اصولگرا بيشتر از ارزش خبری "فراوانی" و روزنامه
های اصالح طلب اکثرا از ارزش خبری "دربرگيری"استفاده نموده اند.

واژگان کليدي :پوشش خبری -گروه ويژه اقدام مالی عليه پولشويی -طيف اصولگرا -طيف
اصالح طلب.
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مقدمه
پولشويی پديده ی نوپيدا و جديدی است که به تازگی از حقوق بين المللی وارد حقوق داخلی شده است و عمال پولشويی از دهه ی
 63۹۱م و اساسا در مورد قاچاق مواد مخدر جلب توجه کرده است  .بعضی آورده اند که اصطالح پولشويی ،ريشه در مالکيت مافيا در اياالت
متحده آمريکا دارد( .ميرمحمد صادقی .)999 :6911 ،پديده ی پولشويی آثار زيان بار اقتصادی ،اجتماعی و سياسی قابل توجهی برای جوامع
به همراه دارد که از آن جمله میتوان به اخالل و بی ثباتی در اقتصاد ،تضعيف بخش خصوصی ،کاهش درآمد دولت ،ايجاد موانع برای
خصوصیسازی ،کاهش کنترل دولت بر سياست اقتصادی ،پديده ای برای انجام جرائم مهم و عمده ی ديگر ،دارای خطرات و هزينه های
اجتماعی از جمله تدوين و اجرای قانون ،هزينه های مراقبتهای بهداشتی و درمان (معالجه ی معتادان) ،تأثير بر سالمت اخالقی جامعه ،انتقال
قدرت اقتصادی از دولت و مردم به پولشويان ،رخنه کردن پولشويان در ساختار حکومتی و باعث ايجاد قدرت برای پولشويان در کشور اشاره
کرد (محمودی.)69۹5 ،
6
نهاد موسوم به «کار گروه مالى براى مقابله با پولشويى ) (FATFدر اجالس کشورهاى گروه هفت (آمريکا ،کانادا ،آلمان ،انگلستان،
فرانسه ،ايتاليا و ژاپن) که در سال  63۹3در پاريس تشکيل شد ،رسميت يافت .پس از گذشت يک سال ،در سال « 633۱کميسيون اروپا»
اين کار گروه را با همکارى کشورهاى اوليه و دعوت از چند کشور ديگر تشکيل داد و بر اساس همافزايی تجربه رايج در کشورهاى مختلف
سرفصلى از چهل مورد پيشنهاد براى جلوگيرى از پولشويى و ممانعت از استفاده گروههاى بزهکار از سازوکارهاى بانکى ،براى ورود درآمدهاى
خود به سيستم اقتصادى موجه تدوين شد .اين کارگروه در سال  5۱۱6به منظور جلوگيرى از استفاده افراد و سازمانهاى تروريستى از سيستم
بانکى براى نقل و انتقال مالی ،راهبردهايی را پيشنهاد کرد .در سال  5۱۱٢نيز پس از بازنگرى راهکارهاى پيشين ،راهبرد جديدی براى مقابله
با اشاعه تسليحات کشتار جمعى ارائه شد .به اين ترتيب با ادغام و تجميع پيشنهادهای جديد با راهبردهای پيشين« ،راهبرد چهلگانه مبارزه
با پولشويی ،تامين مالی تروريسم و گسترش سالحهای کشتار جمعی» تدوين شد.
با توجه به سياستهای کشور برای مقابله با پولشويی و تروريسم و نيز انزوای تحميل شده به کشور طی دهه گذشته و خواست موجود
برای خروج از انزوا ،در بهمنماه سال  69۹1قانون مبارزه با پولشويى در مجلس شوراى اسالمى تصويب شد و در  61بهمن ماه سال  69۹1به
تاييد شورای نگهبان رسيد .انتشار خبر تصويب «قانون مبارزه با تامين مالی تروريسم» و تعامل ايران با کارگروه اقدام مالی ،واکنشهای مختلفی
را در فضای عمومی و کارشناسی کشور برانگيخت .عدهای با نگرانی درخصوص «نحوه نظارت مالی مطرح شده»« ،سرنوشت حمايت از محور
مقاومت»« ،نحوه رعايت قطعنامههای سازمان ملل»« ،نحوه همکاری بانکها با نهادهای داخلی» انتقاداتی را نسبت به دولت و تصميم ايران به
تعامل با کارگروه اقدام مالی ارائه کردهاند .نبود قانون مدون مبنی بر جرم انگاری تامين مالی تروريسم در کشور يکی از مهمترين موانع تصويب
قانون مبارزه با تامين مالی تروريسم در کشور بود که با رفع اين مانع در اسفند سال  ،693٢تعامالت ايران با گروه اقدام مالی در ابتدای سال
 6932از سر گرفته شد .هرچند قانون ياد شده در دولت و مجلس به تصويب رسيد اما سابقه تعامل و نخستين مصوبات در زمينه تعامل با
کارگروه اقدام مالی به دولت دهم و مجلس نهم باز میگردد .واکنش متفاوت برخی از منتقدان نسبت به اقدامات صورت گرفته در دولت نهم
و دولت دهم در زمينه تعامل با کارگروه اقدام مالی ،شائبه تاثيرپذيری منتقدان از ساليق سياسی را تقويت میکند .همچنين برخی ،انتقاداتی
را نسبت به دستيابی آمريکا به اطالعات مالی کشور در نتيجه تعامل با کارگروه اقدام مالی مطرح میکنند .اما از آنجا که آمريکا تنها يک عضو
در اين کارگروه است و مبادالت اطالعاتی در بين اعضای اين کارگروه بر اساس توافق دوجانبه صورت میگيرد ،دستيابی آمريکا يا هر کشور
ديگری به اطالعات نظام بانکی ايران بدون اطالع و رضايت ايران ممکن نيست.
تهيه خبر ،يکی از اهداف اساسی وسايل ارتباطی به شمار می رود و رسانههای جمعی اساساً همراه با خبر متولد ميشوند .نشر خبر و
اطالع رسانی ،در شکل گيری شخصيت اصلی يک رسانه ارتباطی اهميت ويژه ای دارد .بنابراين ،وسايل ارتباطی به عنوان نخستين هدف،
انتشار اخبار را در رأس فعاليتهای خود قرار داده اند و می کوشند تا نيازهای خبری مخاطبان خود را تأمين کنند .در واقع می توان گفت،
انتشار جريان رويداد های اجتماعی  ،وظيفه و نقش اساسی وسايل ارتباط جمعی است؛ خبر به عنوان يک توليد رسانه ای ،گزارشی از رويداد
های واقعی و عينی دارای يک يا چند ارزش خبری است ( بديعی و قندی .)52:691۹ ،روزنامهها به دليل وابستگیهای ايدئولوژيک و حزبی
خود از زوايای فکری مختلفی به تحوالت جامعه مینگرند و در انعکاس و برجستهسازی اين تحوالت و رويدادها به شيوههای مختلف عمل
میکنند .بنابراين کارکرد خبری مطبوعات در جامعه کنونی ،اهميت غيرقابل انکاری يافته است .شرايط خاص ملی ،منطقهای و جهانی و
پيچيدگی اوضاع سياسی بر اهميت اين کارکرد نيز افزوده است .به نظر میرسد در اين برهه زمانی رسانهها بيش از هر زمان ديگری تحت
تأثير اهداف سياسی و اقتصادی و منافع خاص گروهی و قدرتطلبیها قرار دارند (بروجردی علوی.)69۹۱،
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در خصوص پديده ی پولشويی ،حميد سليمانی و عبدالکريم عبداللهی نژاد در سال  69۹3با مقاله ای تحت عنوان "بررسی مبانی فقهی
جرم پولشويی" به بررسی مبانی فقهی اين پديده پرداختند و در نتيجه حرمت آن نتيجه گرفته شد .بر اساس تعريف آنها ،پولشويی يا تطهير
پول مجموع عملياتی است که موجب می شود جلو ه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غيرقانونی داده شود و اين پديده يکی از جرائم
سازمان يافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زيانباری در سطح بين المللی و داخلی در زمينه های اجتماعی ،سياسی ،اقتصادی و امنيتی
می باشد و به همين خاطر بسياری از کنوانسيونهای بين المللی از جمله کنوانسيون وين و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکيد کرده اند
و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پو لشويی به عنوان جرم شناخته شده است .همچنين ،رياضتی ،دادگران و رستمی ()693٢
در پژوهشی به بررسی نحوه پوشش پديده پولشويی در روزنامه های اقتصادی جهان اقتصاد و دنيای اقتصاد پرداخته اند .بر اساس نتايج بدست
آمده ،جهت گيری مطالب دو روزنامه در راستای مبارزه با پولشويی در کشور مثبت بوده و راهکارهای مبارزه با پولشويی و تصويب و ابالغ
قوانين مبارزه با پولشويی و اجرای قوانين و همچنين چگونگی برخورد با پولشويان اطالع رسانی می شود و روابط عمومی نظام های اقتصادی
و بانکی با دو روزنامه همکاری مثبت داشته اند و انواع تخلفات و شاخص های پولشويی در دو روزنامه بازتاب داشته است و بين نوع تخلف و
تيتر شدن در صفحه اول رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد .
همچنين ،گاردنر )5۱۱1( 5در پژوهشی به تبيين نقش قانون گروه ويژه اقدام مالی عليه پولشويی در مبارزه با تروريسم در سطح جهان
پرداخته است .بر اساس نتايج بدست آمده ،موفقيت قانون گروه ويژه اقدام مالی عليه پولشويی ) (FATFمی تواند به يک الگو برای ترسيم
ساز و کارهای مالی جهت محدود نمودن فعاليت های تروريستی در سطح جهان بينجامد .همچنين،
رايموند چو ( )5۱69به بررسی تکنيکهای جديد انتقال پول در سطح جهان پرداخته است .نتايج نشان دهنده آن است که مسائل مربوط
به انطباق درشرايطی خاص ممکن است منجر به گسترش شبکه های تروريستی و مجرمانه گردد .بر اساس يافته های پژوهش ،با بکارگيری
يک رويکرد سه جانبه مبتنی بر  AML/CTFبا هدف ياری رسانی به دولت ها و سهامداران کليدی به منظور ارتقا دانش و همچنين اتخاذ
مديريت ريسک منابع محدود مالی در جهت مبارزه با تروريسم در قالب قانون گروه ويژه اقدام مالی عليه پولشويی ) (FATFقادر خواهيم
بود تا گامهای موثرتر و کاراتری را در جهت مبارزه با تروريسم برداريم.
نظر به اينکه يکی از نقشهای روزنامه ها ،اطالع رسانی ،هدايت و رهبری جامعه است ،انتقال شفاف اطالعات به افکار عمومی و تشريح
جزئيات اجرای قانون  FATFمی تواند در ديدگاه مخاطبان نسبت به اين قانون نقش مهمی را ايفا نمايد .بنابراين الزم است به نحوه پوشش
خبری  FATFدر مطبوعات کشور توجه ويژه ای شود .با توجه به بازتاب گسترده ی اخبار مربوط به تصويب و اجرای قانون  FATFدر ميان
گروهها و احزاب سياسی کشورمان ،در پژوهش حاضر به دنبال آن هستيم که عملکرد روزنامه ی کيهان و رسالت با نظرگاههای اصولگرايانه و
روزنامه های شرق و اعتماد با ديدگاههای اصالح طلبانه را در خصوص پوشش اخبار اين رويداد (رويکرد ،استراتژی ،منابع خبری ،قالب و
انطباق) بررسی نموده و همچنين تشابه ها و تفاوتها در انتشار اخبار مربوطه را مورد تحليل قرار دهيم.

 -2مبانی نظري و ادبيات تحقيق
- 1-2نظریه دروازه بانی خبر
لئو روستن 9در سال  6391می گويد« :روزنامه يک تقويم ،سالنامه يا روز شمار تاريخ نيست .کل فرآيند روزنامه نگاری در «انتخاب»
خالصه شده است .بيش از يک دهه بعد ويلبر شرام ٢دراين باره می گويد« :هيچ يک از جنبه های ارتباط به اندازه تعداد زياد انتخاب و عدم
انتخاب در شکل دهی افکار گيرنده و ارتباط گر موثر نيست (بروجردی علوی .)15 :69۹۱،به عقيده شوميکر ،2دروازه بانان افرادی هستند که
جريان اخبار و پيام ها را در يک مجرا کنترل می کنند ،آنها ممکن است اطالعات و اخبار را نگه دارند ،تغيير دهند ،چيزی به آن اضافه و از
آن کم کنند و يا آن را تکرار کنند (شوميکر.)56 :6935 ،
با اين توضيحات می توان گفت که واژه دروازه بان به کسانی اطالق می شود که عمالً در مورد درج و پخش خبرها و يا کنار گذاشتن
آنها تصميم می گيرند .روزنامه های کيهان،رسالت ،شرق و اعتماد در انتشار مطالب خبری مربوط به  FATFدست به گزينش و انتشار اخبار
می زنند ،يا مطالب خبری را با توجه به نوع نگاه و خط مشی خبری خود مديريت و انتشار می دهند .با توجه به اين نظريه نوع جهت گيری
اين روزنامه ها در مورد خبرهای يکسان می تواند متفاوت باشد که اين شاخص در تحليل محتوای اخبار اين روزنامه ها مورد استفاده قرار
گرفته است.
2 Gardner
3 Leo Rustenburg
4 Wilbur Schramm
5 Shoemaker
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 -2-2نظریه برجسته سازي
براساس نظريه برجسته سازی رسانه ها می توانند به مردم بگويند که بر روی چه موضوعی تفکر و تفحص کنند و چه موضوعی را کم
اهميت تلقی کنند.در دنيايی که مشحون از اخبار و اطالعات است،رسانه با توجه به سياست های خاص به اولويت گذاری اخبار و اطالعات
روی می آورد و بر اساس اين اولويت گذاری ،اخبار را بر اساس اهميت برجسته سازی میکند (سورين و تانکارد.)951 :69۹٢،1
دو فرضيه بنيانی اين نظريه که مبنای بسياری از تحقيقات برجسته سازی است ،عبارتند از:
 .6مطبوعات و رسانه ها واقعيت را بازتاب نمی دهند؛ بلکه آن واقعيت را از صافی های خود عبور می دهند و به آن شکل تازهای می
دهند.
 .5تمرکز رسانهها بر تعداد قليلی از موضوعات و سوژه ها باعث می شود تا مخاطبان (افکار عمومی) اين موضوعات را بسيار مهمتر از
ساير موضوعات تلقی کرده و در اولويت قرار دهند.
در نظريه برجسته سازی ،تصميم گيران برای مخاطب افراد ديگری نسبت به خود فرد هستند زيرا پيام هايی را که بايد به فرد داده شود
از قبل توسط اشخاص دست اندر کار فراهم شده است و در قالب اخبار به مخاطب ارائه می شود .شيوه های متداول برای برجسته سازی
اخبار شامل مکان انتشار و اندازه خبر ،نوع تيتر ،اندازه و محل انتشار آن ،صفحه سفيد و زبان متفاوت ،استفاده همزمان از ظرفيت چند رسانه،
رنگ و مولفه های تصويری (گرافيک و  ،)...قالب های انتشار (خبر ،گزارش ،مصاحبه و  ،)...نوع انتشار ،چينش واژه ها و جمالت ،تکرار و فرد و
منبع نقل خبر می باشند (نصراللهی.)91 :6939 ،
در اين تحقيق با استفاده از نظريه برجسته سازی ،نحوه ی ارائه مطالب و اخبار مربوط به  FATFدر چهار روزنامه ی کيهان ،رسالت،
شرق و اعتماد را مورد تحليل قرار داده ايم.

 -3اهداف تحقيق
هدف اصلی اين بررسی تطبيقی ميزان و چگونگی پوشش اخبار مربوط به گروه ويژه اقدام مالی عليه پولشويی ) (FATFدر روزنامه
های اصولگرا و اصالح طلب کشور می باشد که در اين راستا ميزان پوشش خبر ،سبک مطلب ،نوع جهت گيری ،عنصر خبری و ارزش خبری
برجسته شده مورد بررسی قرار می گيرد.

 -4فرضيه هاي تحقيق
 -6بين روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب در ميزان پوشش اخبار و مطالب مربوط به قانون گروه ويژه اقدام مالی عليه پولشويی
)(FATFتفاوت معنادار آماری وجود دارد.
 -5بين روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب در سبک مطلب ارائه شده در خصوص قانون گروه ويژه اقدام مالی عليه پولشويی )(FATF
تفاوت معنادار آماری وجود دارد.
 -9بين روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب در جهت گيری اخبار اختصاص داده شده به قانون گروه ويژه اقدام مالی عليه پولشويی
)(FATFتفاوت معنادار آماری وجود دارد.
 -٢بين روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب در عنصر خبری برجسته شده در اخبار اختصاص داده شده به قانون گروه ويژه اقدام مالی
عليه پولشويی ) (FATFتفاوت معنادار آماری وجود دارد.
 -2بين روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب در ارزش خبری برجسته شده در اخبار مربوط به قانون گروه ويژه اقدام مالی عليه پولشويی
( )FATFتفاوت معنادار آماری وجود دارد.

 -5مقوله هاي تحقيق
-1-5سبک مطلب
شيوه ارائه مطلب در يکی از فرم های رايج روزنامه نگاری که به شکل زير کدگذاری شده اند:
 -6خبر  -5مقاله -9مصاحبه  -٢گزارش  -2طنز و کاريکاتور

Severin and Tankard

6
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-2-5پوشش خبري
در اين پژوهش ،منظور از پوشش خبری ،انتشار اخبار و مطالب مربوط به  FATFدر روزنامه های کيهان،رسالت ،شرق و اعتماد می
باشد.
-3-5جهت گيري خبر
به نوع سوگيری خبر و مطلب منتشرشده در خصوص  FATFاطالق می شود که به صورت زير کدگذاری شده است :
-6مثبت  -5منفی  -9خنثی
-4-5عنصر خبري برجسته شده
اشاره به عنصری دارد که چارچوب و استخوان بندی خبر را تشکيل می دهد که بصورت زير کدگذاری شده اند:
 -6کی  -5که  -9کجا  -٢چه -2چگونه  -1چرا
-5-5ارزش خبري برجسته شده
مقصود ارزشی است که رسانه ها برای رويداد قايل می شوند که در اين پژوهش بصورت زير کدگذاری شده اند:
 -6شهرت  -5تازگی -9تضاد و برخورد  -٢فراوانی  -2دربرگيری

 -6روش تحقيق
روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش تحليل محتوا می باشد .در اين راستا ،ابتدا از طريق مطالعه شاخصهای مهم قانون FATF
در روزنامه های کيهان،رسالت ،شرق و اعتماد استخراج شده و در ادامه پس از کدگذاری مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .جامعه آماری
تحقيق پيش رو ،شامل کليه اخبار ،مقاالت و مطالب مرتبط با قانون گروه ويژه اقدام مالی عليه پولشويی ( )FATFمی باشد که طی بازه ی
زمانی اول ارديبشهت  6931تا اول ارديبهشت ( 6931به مدت يکسال) در روزنامه های کيهان ،رسالت ،شرق و اعتماد منتشر شده است ،می
باشد .از ميان يکسال يک ماه ترکيبی (هر ماه دو روز) به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب می گردد .انتخاب دو روز از هر
ماه نيز به صورت قرعه کشی به نحوی خواهد بود که هر دو نيمه هر ماه را در بر داشته باشد .بديهی است ايام تعطيل در قرعه کشی محاسبه
نخواهند شد .در مجموع  25مطلب و خبر راجع به قانون  FATFجمع آوری و پس از ورود به  SPSS 25مورد تجزيه و تحليل آماری قرار
گرفت.

-7یافته هاي تحقيق
بر اساس داده های جمع آوری شده ،از ميان  25خبر و مطلب منتشر شده در خصوص قانون  ، FATFتعداد  61خبر و مطلب (
 9۱0۹درصد) مربوط به روزنامه ی کيهان 6٢ ،خبر و مطلب ( 5103درصد) مربوط به روزنامه ی رسالت 65 ،خبر و مطلب (  5906درصد)،
مربوط به روزنامه ی شرق و  6۱خبر و مطلب (  6305درصد) مربوط به روزنامه ی اعتماد (  ٢٢0٢درصد) بوده است.
جدول شماره  -1توزیع فراوانی و درصدي اخبار و مطالب منتشر شده در روزنامه هاي کيهان ،رسالت ،شرق و اعتماد

روزنامه

فراوانی

درصد

درصد معتبر

کيهان

6۹

9٢01

9٢01

رسالت

61

9۱0۹

9۱0۹

شرق

6۱

6305

6305

اعتماد

۹

620٢

620٢

جمع

25

6۱۱

6۱۱
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-1-7آزمون فرضيه ها
فرضيه اول :بين روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب در ميزان پوشش اخبار و مطالب مربوط به قانون گروه ويژه اقدام مالی عليه
پولشويی ( )FATFتفاوت معنادار آماری وجود دارد.
جدول شماره  -2توزیع فراوانی اخبار و مطالب منتشرشده توسط روزنامه هاي اصولگرا و اصالح طلب

رويکرد روزنامه

فراوانی مورد مشاهده

فراوانی مورد انتظار

باقيمانده

اصولگرا

9٢

510۱

۹0۱

اصالح طلب

6۹

510۱

-8.0

کل

25
df=6

Sig=0.051

2

𝜒 = 4.92

بر اساس نتايج بدست آمده ،مقدار آماره ی خی دو برابر با  ٢035با درجه آزادی  6و سطح معناداری  ۱0۱51است .بنابراين ،می توان
ادعا نمود بين روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب در ميزان پوشش اخبار و مطالب مربوط به قانون گروه ويژه اقدام مالی عليه پولشويی
) (FATFبا اطمينان  32درصد تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراين فرضيه اول تحقيق تاييد می گردد .براساس يافته های جدول ،روزنامه
های اصولگرا با  9٢خبر و مطلب سهم بيشتری را در مقايسه با روزنامه های اصالح طلب به خود اختصاص داده اند.
فرضيه دوم :بين روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب در سبک مطلب ارائه شده در خصوص قانون گروه ويژه اقدام مالی عليه پولشويی
( )FATFتفاوت معنادار آماری وجود دارد.
جدول شماره  -3جدول توافقی رابطه بين رویکرد روزنامه و سبک مطلب

سبک مطلب
خبر
مقاله
مصاحبه
گزارش
طنز و کاريکاتور
جمع

شاخص

رویکرد روزنامه

کل

اصولگرا

اصالح طلب

فراوانی

6۱

۹

6۹

درصد

29.4
6٢

44.4
٢

9٢01

41.2
٢

22.2
5

1

11.8
1

11.1

6602

4

6۱

فراوانی

17.6
۱

22.2
۱

6305
۱

درصد

۱

۱

۱

فراوانی

9٢

6۹

25

درصد

6۱۱

6۱۱

6۱۱

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

Sig=0.000

6۹
9٢01

df=4

𝜒 2 = 21.63

بر اساس نتايج بدست آمده ،مقدار آماره ی خی دو محاسبه شده برابر با  21.63با درجه آزادی  2و سطح معناداری  ۱۱۱است .از
اينرو ،می توان ادعا نمود با اطمينان  33درصد بين روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب در سبک مطلب ارائه شده در خصوص  FATFتفاوت
معنادار آماری وجود دارد .بنابراين فرضيه دوم تحقيق تاييد می گردد .براساس يافته های جدول ،روزنامه های اصولگرا بيشتر از سبک مقاله
( ٢605درصد) و روزنامه های اصالح طلب اکثرا از سبک خبر ( ٢٢0٢درصد) استفاده نموده اند.
فرضيه سوم :بين روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب در جهت گيری اخبار اختصاص داده شده به قانون گروه ويژه اقدام مالی عليه
پولشويی ( )FATFتفاوت معنادار آماری وجود دارد.
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جدول شماره  -٢جدول توافقی رابطه بين رويکرد روزنامه و جهت گيری اخبار

جهت گيري
مثبت
منفی
خنثی
جمع

شاخص

رویکرد روزنامه

کل

اصولگرا

اصالح طلب

فراوانی

6

6٢

62

درصد

503

110۹

5۹0۹

فراوانی

9۱

۱

9۱

درصد

88.2
9

0.0
٢

2101

فراوانی

8.8
9٢

22.2
6۹

25

درصد

6۱۱

6۱۱

6۱۱

فراوانی
درصد

Sig=0.000

1
6902

df=2

𝜒 2 = 32.42

بر اساس نتايج بدست آمده ،مقدار آماره ی خی دو محاسبه شده برابر با  32.42با درجه آزادی  2و سطح معناداری  ۱۱۱است .از
اينرو ،می توان ادعا نمود با اطمينان  33درصد بين روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب در جهت گيری اخبار و مطالب ارائه شده در خصوص
 FATFتفاوت معنادار آماری وجود دارد .بنابراين فرضيه سوم تحقيق تاييد می گردد .براساس مقادير جدول ،روزنامه های اصولگرا بيشتر از
جهت گيری منفی ( ۹۹05درصد) و روزنامه های اصالح طلب غالبا از جهت گيری مثبت ( 110۹درصد) استفاده نموده اند.
فرضيه چهارم :بين روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب در عنصر خبری برجسته شده در اخبار اختصاص داده شده به قانون گروه
ويژه اقدام مالی عليه پولشويی ( )FATFتفاوت معنادار آماری وجود دارد.
جدول شماره  -5جدول توافقی رابطه بين رویکرد روزنامه و عنصر خبري برجسته شده

عنصر خبري
کی
که
کجا
چه
چگونه
چرا
جمع

شاخص

رویکرد روزنامه

کل

اصولگرا

اصالح طلب

فراوانی

9

5

2

درصد

8.8
9

11.1
6

301

8.8
٢

5.6
5

11.8
1

11.1
٢

17.6
1

22.2
۹

17.6
65

44.4
6

فراوانی

35.3
9٢

5.6
6۹

25

درصد

6۱۱

6۱۱

6۱۱

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

Sig=0.000

٢
101
1
6602
6۱
6305
6٢
5103
69
520۱

df=2

𝜒 2 = 26.89

بر اساس نتايج بدست آمده ،مقدار آماره ی خی دو محاسبه شده برابر با  510۹3با درجه آزادی  2و سطح معناداری  ۱۱۱است .بنابراين،
می توان ادعا نمود با اطمينان  33درصد بين روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب در عنصر خبری برجسته شده در اخبار و مطالب مربوط به
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 FATFتفاوت معنادار آماری وجود دارد .بنابراين فرضيه چهارم تحقيق تاييد می گردد .براساس داده های جدول ،روزنامه های اصولگرا بيشتر
از عنصر خبری "چرا" ( 9209درصد) و روزنامه های اصالح طلب اکثرا از عنصر خبری "چگونه" ( ٢٢0٢درصد) استفاده نموده اند.
فرضيه پنجم :بين روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب در ارزش خبری برجسته شده در اخبار اختصاص داده شده به قانون گروه ويژه
اقدام مالی عليه پولشويی ( )FATFتفاوت معنادار آماری وجود دارد.
جدول شماره  -6جدول توافقی رابطه بين رویکرد روزنامه و ارزش خبري برجسته شده

ارزش خبري
شهرت
تازگی
تضاد و برخورد
فراوانی
دربرگيری
جمع

شاخص

رویکرد روزنامه

کل

اصولگرا

اصالح طلب

فراوانی

6

6

5

درصد

503

فراوانی

2

5.6
6

90۹

درصد

6٢01

فراوانی

۹

5.6
5

درصد

23.5
6٢

11.1
٢

41.2
1

22.2
6۱

فراوانی

17.6
9٢

55.6
6۹

25

درصد

6۱۱

6۱۱

6۱۱

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

Sig=0.000

1
6602
6۱
6305
6۹
9٢01
61
9۱0۹

df=٢

𝜒 2 = 25.74

بر اساس يافته های آماری ،مقدار آماره ی خی دو محاسبه شده برابر با  5201٢با درجه آزادی  ٢و سطح معناداری  ۱۱۱است .بنابراين،
می توان ادعا نمود با اطمينان  33درصد بين روزنامه های اصولگرا و اصالح طلب در ارزش خبری برجسته شده در اخبار و مطالب مربوط به
 FATFتفاوت معنادار آماری وجود دارد .بنابراين فرضيه پنجم پژوهش تاييد می گردد .براساس مقادير بدست آمده ،روزنامه های اصولگرا
بيشتر از ارزش خبری "فراوانی" ( ٢605درصد) و روزنامه های اصالح طلب اکثرا از ارزش خبری "دربرگيری" ( 2201درصد) استفاده نموده
اند.
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نتيجه گيري و پيشنهادات
براساس نتايج بدست آمده ،روزنامه های اصولگرا حجم بيشتری از اخبار و مطالب را در قياس با روزنامه های اصالح طلب به FATF
اختصاص داده اند که اين امر بيانگر حساسيت طيف اصولگرا به تصويب و اجرای قانون ويژه اقدام مالی عليه پولشويی در کشور می باشد .جهت
گيری منفی روزنامه های اصولگرا در خصوص  FATFنيز گواهی بر اين ادعاست.
همچنين بررسی سبک مطالب منتشر شده در روزنامه ها بيانگر آن است که روزنامه های اصولگرا بيشتر از سبک مقاله و روزنامه های
اصالح طلب اکثرا از سبک خبر استفاده نموده اند .اين موضوع از چند جهت قابل بررسی است؛ اول اينکه روزنامه های اصولگرا در زمينه ی
FTAFعموماً به انتشار مطالب تفسيری و تحليلی در قالب مقاله تمايل دارند تا سرعت در اطالع رسانی و انتشار خبر .در حاليکه روزنامه های
اصالح طلب سرعت اطالع رسانی در قالب انتشار اخبار را در اولويت خود قرار داده اند .با توجه به جنس مطالب مربوط به  FTAFو اطالعات
محدود مخاطبان نسب به آن ،شايد بتوان اين گونه گفت که مخاطبان در اين حوزه بيشتر تمايل به دريافت تفسير و تحليل داشته باشند تا
اخبار و اطالعات جديد .از اينرو ،پايين بودن مقاله و مطالب تفسيری در ميان مطالب منتشر شده در روزنامه های اصالح طلب می تواند به
عنوان يک نقطه ی ضعف تلقی شود هر چند در کل غالب رسانه های ما بيشتر تمايل به انتشار خبر دارند تا تحليل و تفسير اخبار .که اين
موضوع خود يکی از معضالت حيطه روزنامه نگاری کشور است.
عالوه براين بر اساس يافته های آماری ،روزنامه های اصولگرا بيشتر از عنصر خبری "چرا" و ارزش خبری " فراوانی" در انتشار مطالب
و اخبار مربوط به  FATFاستفاده نموده اند ،در حاليکه روزنامه های اصالح طلب بيشتر تاکيدشان را بر عنصر خبری "چگونه" و ارزش خبری
"دربرگيری" قرار داده اند .بنابراين ،می توان نتيجه گرفت که روزنامه های اصولگرا بيشتر اخبار و مطالبشان بر چرايی و علت تصويب و اجرای
قانون  FATFمتمرکز بوده است در حاليکه روزنامه های اصالح طلب بيشتر به تبيين و چگونگی اجرای آن برای طيف مخاطبان تاکيد
ورزيده اند.
با توجه به اين که در متن قانون ،FATFبه شاخصهای مختلفی در زمينه تصويب و اجرای قانون  FATFاشاره شده ،روزنامه ها صرفاً
يا چند شاخص را منعکس کرده اند يا مطالبی منتشر کرده اند که هيچکدام از شاخصها را پوشش نمی دهد .البته اين موضوع درست است که
روزنامه ها به نقل مطالب بيان شده در مصاحبه ها يا اعالم نظر مسئوالن در مورد قانون  FATFپرداخته اند و عمال شاخصهايی را منتشر
کرده اند که بيشتر توسط مسئوالن مورد توجه قرار گرفته است ،اما اين يک رويکرد منفعالنه در بازتاب خبر است و خبرگزاريها می توانند به
صورت فعاالنه هريک از شاخصهای مورد اشاره در اسناد باالدستی را از طريق مصاحبه با مسئوالن يا ساير روشهای توليد خبر مطرح و در افکار
عمومی رواج دهند.
معموال اخباری که به صورت مستقيم و چکشی به انتشار ديدگاه و سياستهای خود از طريق مطالب خبری اقدام می کنند ،نمی تواند
تاثيرگذاری عميقی بر مخاطب داشته باشد .مخاطبان معموال هنگامی که با اخبار با جهت گيری مستقيم برخورد ميکنند مقاومت می کنند و
دست به خوانش انتقادی خبر ميزنند و حتی اينگونه اخبار ميتواند تاثيری خالف نظر توليد کننده بر مخاطب داشته باشد .معموال رسانه هايی
موفقترند که نوع جهت گيری و سياستهای خبری خود را به شکل نامحسوس بين مطالب و تفسيرهای خبری در اختيار مخاطب قرار می
دهند و از انتشار جهت گيری مستقيم و افشای سياستهای خبری خود اجتناب می کنند .بنابراين پيشنهاد ميشود روزنامه ها اين نکته را در
انتشار اخبار خود مدنظر قرار دهند.
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