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 چکيده
 (FATF) يیپولشو هيعل یاقدام  مال ژهينحوه پوشش اخبار مربوط به گروه و یاين تحقيق به دنبال بررس

 ليپژوهش تحل نيمورد استفاده در ا قي. روش تحقباشد یاصولگرا و اصالح طلب کشور م یدر روزنامه ها

مرتبط با قانون گروه  لبرو، شامل کليه اخبار، مقاالت و مطا شيپ قيباشد و جامعه آماری تحق یمحتوا م

تا اول  6931 بشهتياول ارد یبازه زمان یباشد که ط یم (FATF) يیپولشو هيعل یاقدام مال ژهيو

رسالت، شرق و اعتماد منتشر شده است.  با استفاده از روش  ان،هيک یدر روزنامه ها 6931 بهشتيارد

 هيمورد تجز  SPSS 25 به نرم افزار دو پس از ورو یمطلب و خبر جمع آور 25ساده  یتصادف یرينمونه گ

 .قرار گرفت یآمار ليو تحل

خبار و مطالب اصالح طلب، ا یبا روزنامه ها سهياصولگرا در مقا یبدست آمده، روزنامه ها جينتا براساس

 افتهيبا توجه به  ن،يتشر نموده اند. همچننم يیپولشو هيعل یاقدام  مال ژهيگروه ودر خصوص  را یشتريب

اصالح طلب اکثرا از سبک خبر استفاده نموده  یاز سبک مقاله و روزنامه ها شترياصولگرا ب یها، روزنامه ها

روزنامه  و یمنف یرياز جهت گ شترياصولگرا ب یمه هانشان دهنده آن است که روزنا جينتا ن،يرااند. عالوه ب

 یها، روزنامه ها افتهيبر اساس  ن،يمثبت استفاده نموده اند. همچن یرياصالح طلب غالبا از جهت گ یها

اده استف "چگونه" یاصالح طلب اکثرا از عنصر خبر یو روزنامه ها "چرا" یاز عنصر خبر شترياصولگرا ب

و روزنامه  "یفراوان" یاز ارزش خبر شترياصولگرا ب یآن است که روزنامه ها انگريب جيانت انينموده اند. در پا

 استفاده نموده اند."یريدربرگ" یاصالح طلب اکثرا از ارزش خبر یها

 فيط -اصولگرا فيط -يیپولشو هيعل یاقدام  مال ژهيگروه و -یپوشش خبر: واژگان کليدي

 اصالح طلب.
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 2 علی گرانمایه پور،  1 مطهره مختاري

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه  یعلوم ارتباطات اجتماع، ارشد یکارشناس یدانشجو 6

 .یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم
 یگروه علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسالماستاديار،  5

 .یواحد تهران مرکز

 
  نام نويسنده مسئول:

 مطهره مختاري

 ییپولشو هيعل یاقدام  مال ژهیپوشش اخبار مربوط به گروه و یبررس

(FATF)  اصولگرا و اصالح طلب کشور يدر روزنامه ها 

 شرق و اعتماد( رسالت، هان،يک يروزنامه ها ي)مطالعه مورد 
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 مقدمه
 یه از ده يیشده است و عمال پولشو یوارد حقوق داخل یالملل نياز حقوق ب یاست که به تازگ یديو جد دايوپن ی دهيپد يیشوپول

 تااليدر ا ايماف تيدر مالک شهير ،يیآورده اند که اصطالح پولشو یم و اساسا در مورد قاچاق مواد مخدر جلب توجه کرده است .  بعض 63۹۱

جوامع  یبرا یقابل توجه یاسيو س یاجتماع ،یبار اقتصاد انيآثار ز يیپولشو ی دهي(. پد999: 6911 ،یصادق رمحمديمدارد. ) کايمتحده آمر

 یموانع برا جاديکاهش درآمد دولت، ا ،یبخش خصوص فيدر اقتصاد، تضع یثبات یبه اخالل و ب توانیبه همراه دارد که از آن جمله م

 یها نهيخطرات و هز یدارا گر،يد یانجام جرائم مهم و عمده  یبرا یا دهيپد ،یاقتصاد ستايسکاهش کنترل دولت بر  ،یسازیخصوص

جامعه، انتقال  یبر سالمت اخالق ريمعتادان(، تأث یو درمان )معالجه  یبهداشت یمراقبتها یها نهيقانون، هز یو اجرا نياز جمله تدو یاجتماع

اره در کشور اش انيپولشو یقدرت برا جاديو باعث ا یدر ساختار حکومت انيکردن پولشو نهرخ ان،ياز دولت و مردم به پولشو یقدرت اقتصاد

 (.69۹5 ،یکرد )محمود

کانادا، آلمان، انگلستان،  کا،يدر اجالس کشورهاى گروه هفت )آمر   (FATF)6ىيکار گروه مالى براى مقابله با پولشو»موسوم به  نهاد

« اروپا ونيسيکم» 633۱سال، در سال  کي. پس از گذشت افتي تيشد، رسم ليتشک سيدر پار 63۹3و ژاپن( که در سال  ايتاليفرانسه، ا

در کشورهاى مختلف  جيتجربه را يیافزاداد و بر اساس هم ليتشک گريو دعوت از چند کشور د هيهاى اولکار گروه را با همکارى کشور نيا

هاى بزهکار از سازوکارهاى بانکى، براى ورود درآمدهاى مانعت از استفاده گروهو م ىياز پولشو رىيبراى جلوگ شنهاديسرفصلى از چهل مورد پ

 ستمياز س ستىيهاى تروراز استفاده افراد و سازمان رىيبه منظور جلوگ 5۱۱6کارگروه در سال  نيشد. ا نيتدو هاقتصادى موج ستميخود به س

براى مقابله  یديراهبرد جد ن،يشيپس از بازنگرى راهکارهاى پ زين 5۱۱٢ر سال کرد. د شنهاديرا پ يیراهبردها ،یبانکى براى نقل و انتقال مال

نه مبارزه گاراهبرد چهل» ن،يشيپ یبا راهبردها ديجد یشنهادهايپ عيبا ادغام و تجم بيترت نيارائه شد. به ا ىکشتار جمع حاتيبا اشاعه تسل

  .شد نيتدو «یکشتار جمع یهاو گسترش سالح سميترور یمال نيتام ،يیبا پولشو

وجود دهه گذشته و خواست م یشده به کشور ط ليتحم یانزوا زيو ن سميو ترور يیمقابله با پولشو یکشور برا یهااستيتوجه به س با

به  69۹1بهمن ماه سال  61شد و در  بيدر مجلس شوراى اسالمى تصو ىيقانون مبارزه با پولشو 69۹1ماه سال خروج از انزوا، در بهمن یبرا

 یمختلف یهاشواکن ،یبا کارگروه اقدام مال رانيو تعامل ا «سميترور یمال نيقانون مبارزه با تام» بي. انتشار خبر تصوديرس باننگه یشورا دييات

ر از محو تيسرنوشت حما»، «مطرح شده ینحوه نظارت مال»درخصوص  یبا نگران یا. عدهختيکشور برانگ یو کارشناس یعموم یرا در فضا

به  رانيا ميرا نسبت به دولت و تصم یانتقادات «یداخل یها با نهادهابانک ینحوه همکار»، «سازمان ملل یهاقطعنامه تينحوه رعا»، «مقاومت

 بيانع تصومو نيتراز مهم یکيدر کشور  سميترور یمال نيتام یبر جرم انگار یاند. نبود قانون مدون مبنارائه کرده یتعامل با کارگروه اقدام مال

سال  یدر ابتدا یبا گروه اقدام مال راني، تعامالت ا693٢مانع در اسفند سال  نيدر کشور بود که با رفع ا سميترور یمال نيانون مبارزه با تامق

ل با تعام نهيمصوبات در زم نياما سابقه تعامل و نخست ديرس بيشده در دولت و مجلس به تصو ادياز سر گرفته شد. هرچند قانون  6932

از منتقدان نسبت به اقدامات صورت گرفته در دولت نهم  ی. واکنش متفاوت برخگرددیدولت دهم و مجلس نهم باز م به یوه اقدام مالکارگر

 یانتقادات ،یبرخ ني. همچنکندیم تيرا تقو یاسيس قيمنتقدان از سال یريرپذيشائبه تاث ،یتعامل با کارگروه اقدام مال نهيو دولت دهم در زم

عضو  کينها ت کاي. اما از آنجا که آمرکنندیمطرح م یتعامل با کارگروه اقدام مال جهيکشور در نت یکا به اطالعات ماليآمر یابيه دسترا نسبت ب

ر کشور ه اي کايآمر یابيدست رد،يگیصورت م کارگروه بر اساس توافق دوجانبه نيا یاعضا نيدر ب یکارگروه است و مبادالت اطالعات نيدر ا

 .ستيممکن ن رانيا تيبدون اطالع و رضا رانيا یه اطالعات نظام بانکب یگريد

. نشر خبر و شوندياساساً همراه با خبر متولد م یهای جمعرود و رسانه یبه شمار م یارتباط ليوسا یاز اهداف اساس یکيخبر،  هيته

هدف،  نيبه عنوان نخست یارتباط ليوسا ن،ينابراای دارد. ب ژهيو تياهم یرسانه ارتباط کي یاصل تيشخص ریيدر شکل گ ،یاطالع رسان

کنند. در واقع می توان گفت،  نيخبری مخاطبان خود را تأم ازهایيکوشند تا ن یخود قرار داده اند و م تهایيفعال رأسانتشار اخبار را در 

رسانه ای، گزارشی از رويداد  دين يک تولو نقش اساسی وسايل ارتباط جمعی است؛ خبر به عنوا فهيانتشار جريان رويداد های اجتماعی ، وظ

 و حزبی ايدئولوژيک هایوابستگی دليل ها به(.   روزنامه52:691۹دارای يک يا چند ارزش خبری است ) بديعی و قندی،  نیيهای واقعی و ع

 عمل مختلف هایشيوه و رويدادها به حوالتت اين سازینگرند و در انعکاس و برجستهمی جامعه تحوالت به مختلفی یفکر خود از زوايای

و  یو جهان یامنطقه ،یمل خاص طيشرا است. افتهي یانکار رقابليغ تياهم ،یکنون در جامعه مطبوعات یخبر ارکردک نيکنند. بنابرامی

ها بيش از هر زمان ديگری تحت ر اين برهه زمانی رسانهرسد دبه نظر می است. افزوده زيکارکرد ن نيا تيبر اهم یاسيس اوضاع یدگيچيپ

 (.69۹۱ها قرار دارند )بروجردی علوی،طلبیو اقتصادی و منافع خاص گروهی و قدرت سياسیتأثير اهداف 

                                                           
1 Financial Task Force on Money Laundering 

http://www.rassjournal.ir/


 1 - 10  ، ص1318بهار ، 17رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 یقهف یمبان یبررس"تحت عنوان  یبا مقاله ا 69۹3نژاد در سال  یعبدالله ميو عبدالکر یمانيسل ديحم ،يیپولشو ی دهيخصوص پد در

 ريتطه اي یيآنها، پولشو فيگرفته شد. بر اساس تعر جهيحرمت آن نت جهيپرداختند و در نت دهيپد نيا یفقه یمبان یبه بررس "يیجرم پولشو

م از جرائ یکي دهيپد نيداده شود و ا یرقانونيبه اموال نامشروع و غ یشود جلو ه ای مشروع و قانون یاست که موجب م یاتيپول مجموع عمل

 یتياقتصادی و امن ،یاسيس ،یهای اجتماع نهيدر زم یو داخل یالملل نيدر سطح ب انباریياست که دارای آثار و عوارض ز یفرامل افتهيان سازم

کرده اند  ديو پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأک نيو ونياز جمله کنوانس یالملل نيب ونهایياز کنوانس اریيبس رخاط نيباشد و به هم یم

( 693٢) یدادگران و رستم ،یاضتير ن،يبه عنوان جرم شناخته شده است. همچن يیهم به موجب قانون مبارزه با پو لشو یدر حقوق داخل و

بدست  جياقتصاد پرداخته اند. بر اساس نتا یايجهان اقتصاد و دن یاقتصاد یدر روزنامه ها يیپولشو دهيپد وششنحوه پ یبه بررس یدر پژوهش

غ و ابال بيو تصو يیمبارزه با پولشو یدر کشور مثبت بوده و راهکارها يیمبارزه با پولشو یمطالب دو روزنامه در راستا یريآمده، جهت گ

 یتصاداق ینظام ها یشود و روابط عموم یم یاطالع رسان انيبرخورد با پولشو یچگونگ نيو همچن نيقوان یو اجرا يیمبارزه با پولشو نيقوان

لف و نوع تخ نيدر دو روزنامه بازتاب داشته است و ب يیپولشو یمثبت داشته اند و انواع تخلفات و شاخص ها یمه همکاربا دو روزنا یو بانک

  .دار و مثبت وجود دارد یشدن در صفحه اول رابطه معن تريت

هان در سطح ج سميزه با تروردر مبار يیپولشو هيعل یاقدام مال ژهينقش قانون گروه و نييبه تب ی( در پژوهش5۱۱1)  5گاردنر ن،يهمچن

 ميترس یالگو برا کيتواند به  یم (FATF) يیپولشو هيعل یاقدام مال ژهيقانون گروه و تيبدست آمده، موفق جيپرداخته است. بر اساس نتا

 ن،ي. همچننجامديدر سطح جهان ب یستيترور یها تيجهت محدود نمودن فعال یالم یساز و کارها

نشان دهنده آن است که مسائل مربوط  جيانتقال پول در سطح جهان پرداخته است. نتا ديجد یکهايتکن یس( به برر5۱69چو ) مونديرا

 یريپژوهش، با بکارگ یها افتهيگردد. بر اساس  نهو مجرما یستيترور یخاص ممکن است منجر به گسترش شبکه ها یطيبه انطباق درشرا

اتخاذ  نيبه منظور ارتقا دانش و همچن یديبه دولت ها و سهامداران کل یرسان یاريبا هدف  AML/CTF بر یسه جانبه مبتن کرديرو کي

 ميقادر خواه  (FATF) يیه پولشويعل یاقدام مال ژهيدر قالب قانون گروه و سميدر جهت مبارزه با ترور یمنابع محدود مال سکير تيريمد

 .ميربردا سميرا در جهت مبارزه با ترور یموثرتر و کاراتر یبود تا گامها

 حيو تشر یو رهبری جامعه است، انتقال شفاف اطالعات به افکار عموم تيهدا ،یاز نقشهای روزنامه ها، اطالع رسان یکي نکهيبه ا نظر

الزم است به نحوه پوشش  ني. بنابرادينما فايرا ا یقانون نقش مهم نيمخاطبان نسبت به ا دگاهيتواند در د یم FATFقانون  یاجرا اتيجزئ

 انيدر م FATFقانون  یو اجرا بياخبار مربوط به تصو یشود. با توجه به بازتاب گسترده  یا ژهيدر مطبوعات کشور توجه و FATFخبری 

و  نهاياصولگرا یو رسالت با نظرگاهها هانيک یکه عملکرد روزنامه  ميکشورمان، در پژوهش حاضر به دنبال آن هست یاسيگروهها و احزاب س

استراتژی، منابع خبری، قالب و  کرد،ي)رو داديرو نياصالح طلبانه را در خصوص پوشش اخبار ا یدگاههايد باتماد شرق و اع  یروزنامه ها

 .ميقرار ده ليتشابه ها و تفاوتها در انتشار اخبار مربوطه را مورد تحل نينموده و همچن یانطباق( بررس

 

 مبانی نظري و ادبيات تحقيق -2

 خبر یدروازه بان هینظر- 2-1
 «انتخاب»در  یروزنامه نگار ندي. کل فرآستين خيروز شمار تار ايسالنامه  م،يتقو کيروزنامه »می گويد:  6391در سال   9روستن لئو

انتخاب و عدم  اديارتباط به اندازه تعداد ز یاز جنبه ها کي چيه»گويد:  یباره م نيدرا ٢شرام لبريدهه بعد و کياز  شيخالصه شده است. ب

هستند که  ی، دروازه بانان افراد2(. به عقيده شوميکر15: 69۹۱،یعلو ی)بروجرد ستيو ارتباط گر موثر ن رندهيافکار گ یده کلاب در شانتخ

کنند، آنها ممکن است اطالعات و اخبار را نگه دارند، تغيير دهند، چيزی به آن اضافه و از  یمجرا کنترل  م کيها را در  امياخبار و پ انيجر

 (.56: 6935کنند و يا آن را تکرار کنند )شوميکر،  آن کم

کنار گذاشتن  ايشود که عمالً در مورد درج و پخش خبرها و  یاطالق م یتوان گفت که واژه دروازه بان به کسان یم حاتيتوض نيا با

و انتشار اخبار  نشيدست به گز FATF شرق و اعتماد در انتشار مطالب خبری مربوط به هان،رسالت،يک ی. روزنامه هارنديگ یم ميآنها تصم

 ریينوع جهت گ هينظر نيدهند. با توجه به ا یو انتشار م تيريخبری خود مد یخبری را با توجه به نوع نگاه و خط مش بمطال ايزنند،  یم

ه ها مورد استفاده قرار روزنام نيمحتوای اخبار ا ليشاخص در تحل نيتواند متفاوت باشد که ا یم کسانيروزنامه ها در مورد خبرهای  نيا

 .گرفته است

                                                           
2 Gardner 

3  Leo Rustenburg 

4  Wilbur Schramm 

5  Shoemaker 
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 يبرجسته ساز هینظر  -2-2

را کم  یتفکر و تفحص کنند و چه موضوع یچه موضوع یکه بر رو نديتوانند به مردم بگو یرسانه ها م یبرجسته ساز هينظر براساس

اخبار و اطالعات  یگذار تيخاص به اولو یها استيس که مشحون از اخبار و اطالعات است،رسانه با توجه به يیايکنند.در دن یتلق تياهم

 (.951: 1،69۹٢و تانکارد ني)سور کندیم یبرجسته ساز تياخبار را بر اساس اهم ،یگذار تياولو نيآورد و بر اساس ا یم یرو

 :است، عبارتند از یبرجسته ساز قاتياز تحق یاريبس یکه مبنا هينظر نيا یانيبن هيفرض دو

 یم یادهند و به آن شکل تازه یخود عبور م یها یرا از صاف تيدهند؛ بلکه آن واقع یرا بازتاب نم تيانه ها واقعمطبوعات و رس .6

 .دهند

مهمتر از  اريموضوعات را بس ني( ایشود تا مخاطبان )افکار عموم یاز موضوعات و سوژه ها باعث م یليها بر تعداد قلتمرکز رسانه .5

 .قرار دهند تيدر اولوکرده و  یموضوعات تلق ريسا

رد داده شود به ف ديرا که با يیها اميپ راينسبت به خود فرد هستند ز یگريمخاطب افراد د یبرا رانيگ ميتصم ،یبرجسته ساز هينظر در

 یازبرجسته س یمتداول برا یها وهيشود.  ش یاز قبل توسط اشخاص دست اندر کار فراهم شده است و در قالب اخبار به مخاطب ارائه م

سانه، چند ر تيو زبان متفاوت، استفاده همزمان از ظرف دياندازه و محل انتشار آن، صفحه سف تر،يو اندازه خبر، نوع ت نتشاراخبار شامل مکان ا

 ر و فرد وواژه ها و جمالت، تکرا نشيانتشار )خبر، گزارش، مصاحبه و ...(، نوع انتشار، چ یو ...(، قالب ها کي)گراف یريتصو یرنگ و مولفه ها

 (.91: 6939 ،یباشند )نصرالله یم رمنبع نقل خب

رسالت،  هان،يک یدر چهار روزنامه  FATFارائه مطالب و اخبار مربوط به  یبرجسته سازی، نحوه  هيبا استفاده از نظر قيتحق نيا در

 .ميقرار داده ا ليشرق و اعتماد را مورد تحل

 

 اهداف تحقيق -3
در روزنامه  (FATF) يیپولشو هيعل یاقدام  مال ژهيپوشش اخبار مربوط به گروه و یو چگونگ زانيم یقيتطب یبررس نيا یهدف اصل

 یو ارزش خبر یعنصر خبر ،یريپوشش خبر، سبک مطلب، نوع جهت گ زانيراستا م نيباشد که در ا یاصولگرا و اصالح طلب کشور م یها

 .رديگ یمقرار  یبرجسته شده مورد بررس

 

 هاي تحقيق فرضيه -4
 يیپولشو هيعل یاقدام مال ژهيپوشش اخبار و مطالب مربوط به قانون گروه و زانياصولگرا و اصالح طلب در م یروزنامه ها نيب -6

(FATF) وجود دارد یتفاوت معنادار آمار. 

 (FATF) يیپولشو هيلع یاقدام مال ژهياصولگرا و اصالح طلب در سبک مطلب ارائه شده در خصوص قانون گروه و یروزنامه ها نيب -5

 .وجود دارد یتفاوت معنادار آمار

 يیپولشو هيعل یاقدام مال ژهياخبار اختصاص داده شده به قانون گروه و یرياصولگرا و اصالح طلب در جهت گ یروزنامه ها نيب -9

(FATF) وجود دارد یتفاوت معنادار آمار. 

 یاقدام مال ژهيبرجسته شده در اخبار اختصاص داده شده به قانون گروه و یاصولگرا و اصالح طلب در عنصر خبر یروزنامه ها نيب -٢

 .وجود دارد یتفاوت معنادار آمار (FATF) يیپولشو هيعل

 يیوپولش هيعل یاقدام مال ژهيبرجسته شده در اخبار مربوط به قانون گروه و یاصولگرا و اصالح طلب در ارزش خبر یروزنامه ها نيب -2

(FATFتفاوت معنادار ) وجود دارد. یآمار 

 

 مقوله هاي تحقيق -5
 سبک مطلب-5-1

 :شده اند یکدگذار ريکه به شکل ز یروزنامه نگار جيرا یاز فرم ها یکيارائه مطلب در  وهيش

 کاتوريطنز و کار -2گزارش  -٢مصاحبه -9مقاله  -5خبر  -6

 

 

                                                           
6  Severin and Tankard 
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  يپوشش خبر-5-2 

 یشرق و اعتماد م هان،رسالت،يک یدر روزنامه ها  FATF لب مربوط بهانتشار اخبار و مطا ،یپژوهش، منظور از پوشش خبر نيا در

 .باشد

 

 خبر يريجهت گ-5-3 

  :شده است یکدگذار ريشود که به صورت ز یاطالق م FATF خبر و مطلب منتشرشده در خصوص یرينوع سوگ به

 یخنث -9 یمنف  -5مثبت -6

 

 برجسته شده يعنصر خبر-5-4
 :شده اند یکدگذار ريدهد که بصورت ز یم ليرچوب و استخوان بندی خبر را تشکدارد که چا یبه عنصر اشاره

 چرا -1چگونه  -2چه  -٢کجا  -9که  -5 یک -6

 

 برجسته شده يارزش خبر-5-5 
 :شده اند یکدگذار ريپژوهش بصورت ز نيشوند که در ا یم ليقا داديرو یاست که رسانه ها برا یارزش مقصود

 یريدربرگ -2 یفراوان -٢خورد تضاد و بر-9 یتازگ -5شهرت  -6

 

 روش تحقيق -6
 FATFمطالعه شاخصهای مهم قانون  قيراستا، ابتدا از طر نيباشد. در ا یمحتوا م ليپژوهش تحل نيمورد استفاده در ا قيروش تحق

قرار گرفته است. جامعه آماری  ليتحلو  هيمورد تجز یشرق و اعتماد استخراج شده و در ادامه پس از کدگذار هان،رسالت،يک یدر روزنامه ها

 یبازه  یباشد که ط ی( مFATF) يیپولشو هيعل یاقدام مال ژهيکليه اخبار، مقاالت و مطالب مرتبط با قانون گروه و ملرو، شا شيپ قيتحق

 یماد منتشر شده است، مرسالت، شرق و اعت هان،يک ی(  در روزنامه هاکسالي)به مدت  6931 بهشتيتا اول ارد 6931 بشهتياول ارد یزمان

گردد. انتخاب دو روز از هر  یساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب م ی)هر ماه دو روز( به صورت تصادف یبيرکماه ت کي کسالي انيباشد. از م

سبه محا یر قرعه کشد ليتعط امياست ا یهيهر ماه را در بر داشته باشد. بد مهيخواهد بود که هر دو ن یبه نحو یبه صورت قرعه کش زيماه ن

قرار  یآمار ليو تحل هيمورد تجز  SPSS 25و پس از ورود به  یجمع آور FATFراجع به قانون  برمطلب و خ 25نخواهند شد. در مجموع 

 گرفت.

 

 یافته هاي تحقيق-7
)  خبر و مطلب 61  عدادت ، FATF قانون  منتشر شده در خصوص خبر و مطلب 25 ميان از بر اساس داده های جمع آوری شده،

 ، (درصد 5906)  خبر و مطلب 65روزنامه ی رسالت،  به مربوط( درصد5103)  خبر و مطلب 6٢روزنامه ی کيهان،  به مربوط( درصد 9۱0۹

 .است بوده( درصد ٢٢0٢)  روزنامه ی اعتماد به مربوط( درصد 6305)  خبر و مطلب 6۱روزنامه ی شرق و  به مربوط

 اعتماد و شرق رسالت، روزنامه هاي کيهان، در شده و مطالب منتشر اخبار فراوانی و درصدي توزیع  -1 شماره جدول

 درصد معتبر درصد فراوانی روزنامه

 9٢01 9٢01 6۹ کيهان

 9۱0۹ 9۱0۹ 61 رسالت

 6305 6305 6۱ شرق

 620٢ 620٢ ۹ اعتماد

 6۱۱ 6۱۱ 25 جمع
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 رضيه هاآزمون ف-7-1

 عليه مالی اقدام ويژه گروه قانون به مربوط مطالب و اخبار پوشش ميزان در طلب اصالح و اصولگرا های روزنامه بين :اول فرضيه

 .دارد وجود آماری معنادار تفاوت( FATF) پولشويی

 وزنامه هاي اصولگرا و اصالح طلبتوزیع فراوانی اخبار و مطالب منتشرشده توسط ر -2 شماره جدول

 باقيمانده فراوانی مورد انتظار فراوانی مورد مشاهده رويکرد روزنامه

 ۹0۱ 510۱ 9٢ اصولگرا

 8.0- 510۱ 6۹ اصالح طلب

   25 کل

𝜒2 = 4.92           df=6            Sig=0.051 

 

 بنابراين، می توان. است ۱0۱51 معناداری سطح و  6 آزادی درجه با  ٢035 برابر با مقدار آماره ی خی دو بر اساس نتايج بدست آمده،

 پولشويی عليه مالی اقدام ويژه گروه قانون به مربوط اخبار و مطالب پوشش ميزان در اصولگرا و اصالح طلب های روزنامه بين ادعا نمود

(FATF)   ه روزنام جدول، يافته های براساس. گردد می تاييد تحقيق اول بنابراين فرضيه. دارد وجود معناداری درصد تفاوت 32با اطمينان

 خبر و مطلب سهم بيشتری را در مقايسه با روزنامه های اصالح طلب به خود اختصاص داده اند. 9٢های اصولگرا با 

 یپولشوي عليه مالی ماقدا ويژه گروه قانون خصوص در شده ارائه مطلب سبک در طلب اصالح و اصولگرا های روزنامه بين :دوم فرضيه

(FATF )دارد وجود آماری معنادار تفاوت. 

 سبک مطلب و روزنامه رویکرد بين رابطه جدول توافقی -3 شماره جدول

 شاخص سبک مطلب
 رویکرد روزنامه

 کل
 اصالح طلب اصولگرا

 خبر
 6۹ ۹ 6۱ فراوانی

 9٢01 44.4 29.4 درصد

 مقاله
 6۹ ٢ 6٢ وانیفرا

 9٢01 22.2 41.2 درصد

 مصاحبه
 1 5 ٢ فراوانی

 6602 11.1 11.8 درصد

 گزارش
 6۱ 4 1 فراوانی

 6305 22.2 17.6 درصد

 طنز و کاريکاتور
 ۱ ۱ ۱ فراوانی

 ۱ ۱ ۱ درصد

 جمع
 25 6۹ 9٢ فراوانی

 6۱۱ 6۱۱ 6۱۱ درصد

𝜒2 = 21.63           df=4             Sig=0.000 

 

از . است ۱۱۱ معناداری سطح و  2آزادی  درجه با 21.63 برابر با شده محاسبه مقدار آماره ی خی دو بر اساس نتايج بدست آمده،

 تفاوت FATFخصوص  در شده ارائه مطلب سبک در طلب اصالح و اصولگرا های روزنامه بين درصد 33ادعا نمود با اطمينان  اينرو، می توان

روزنامه های اصولگرا بيشتر از سبک مقاله  جدول، يافته های براساس. گردد می تاييد تحقيق دوم بنابراين فرضيه. دارد ودوج آماری معنادار

 درصد( استفاده نموده اند.  ٢٢0٢درصد( و روزنامه های اصالح طلب اکثرا از سبک خبر ) ٢605)

 عليه مالی اقدام ويژه گروه قانون به شده داده اختصاص خبارا گيری جهت در طلب اصالح و اصولگرا های روزنامه بين :فرضيه سوم

 .دارد وجود آماری معنادار تفاوت( FATF) پولشويی
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 جهت گيری اخبار و روزنامه رويکرد بين رابطه جدول توافقی -٢ شماره جدول

 شاخص جهت گيري
 رویکرد روزنامه

 کل
 اصالح طلب اصولگرا

 بتمث
 62 6٢ 6 فراوانی

 5۹0۹ 110۹ 503 درصد

 منفی
 9۱ ۱ 9۱ فراوانی

 2101 0.0 88.2 درصد

 خنثی
 1 ٢ 9 فراوانی

 6902 22.2 8.8 درصد

 جمع
 25 6۹ 9٢ فراوانی

 6۱۱ 6۱۱ 6۱۱ درصد

𝜒2 = 32.42           df=2             Sig=0.000 

 

از . است ۱۱۱ معناداری سطح و  2آزادی  درجه با 32.42 برابر با شده محاسبه خی دومقدار آماره ی  بر اساس نتايج بدست آمده،

خصوص  در شده ارائه مطالب و  جهت گيری اخبار در طلب اصالح و اصولگرا های روزنامه بين درصد 33ادعا نمود با اطمينان  اينرو، می توان

FATF روزنامه های اصولگرا بيشتر از  مقادير جدول، براساس. گردد می تاييد تحقيق سوم بنابراين فرضيه. دارد وجود آماری معنادار تفاوت

 درصد( استفاده نموده اند.  110۹درصد( و روزنامه های اصالح طلب غالبا از جهت گيری مثبت ) ۹۹05جهت گيری منفی )

 گروه قانون به شده داده اختصاص اخبار در شده برجسته خبری عنصر در طلب اصالح و اصولگرا های روزنامه بين :چهارم فرضيه

 .دارد وجود آماری معنادار تفاوت( FATF) پولشويی عليه مالی اقدام ويژه

 رویکرد روزنامه و عنصر خبري برجسته شده بين رابطه جدول توافقی -5 شماره جدول

 شاخص عنصر خبري
 رویکرد روزنامه

 کل
 ح طلباصال اصولگرا

 کی
 2 5 9 فراوانی

 301 11.1 8.8 درصد

 که
 ٢ 6 9 فراوانی

 101 5.6 8.8 درصد

 کجا
 1 5 ٢ فراوانی

 6602 11.1 11.8 درصد

 چه
 6۱ ٢ 1 فراوانی

 6305 22.2 17.6 درصد

 چگونه
 6٢ ۹ 1 فراوانی

 5103 44.4 17.6 درصد

 چرا
 69 6 65 فراوانی

 520۱ 5.6 35.3 درصد

 جمع
 25 6۹ 9٢ فراوانی

 6۱۱ 6۱۱ 6۱۱ درصد

𝜒2 = 26.89           df=2           Sig=0.000 

 

بنابراين، . است ۱۱۱ معناداری سطح و  2آزادی  درجه با 510۹3 برابر با شده محاسبه مقدار آماره ی خی دو بر اساس نتايج بدست آمده،

اخبار و مطالب مربوط به  در عنصر خبری برجسته شده در طلب اصالح و اصولگرا های هروزنام بين درصد 33ادعا نمود با اطمينان  می توان
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FATF روزنامه های اصولگرا بيشتر  جدول، داده های براساس. گردد می تاييد تحقيق چهارم بنابراين فرضيه. دارد وجود آماری معنادار تفاوت

 درصد( استفاده نموده اند.  ٢٢0٢) "چگونه"اکثرا از عنصر خبری  درصد( و روزنامه های اصالح طلب 9209) "چرا"از عنصر خبری 

 ويژه گروه قانون به شده داده اختصاص اخبار در شده برجسته خبری ارزش در طلب اصالح و اصولگرا های روزنامه بين :پنجم فرضيه

 .دارد وجود آماری معنادار تفاوت( FATF) پولشويی عليه مالی اقدام

 رویکرد روزنامه و ارزش خبري برجسته شده بين رابطه جدول توافقی -6 شماره جدول

 شاخص ارزش خبري
 رویکرد روزنامه

 کل
 اصالح طلب اصولگرا

 شهرت
 5 6 6 فراوانی

 90۹ 5.6 503 درصد

 تازگی
 1 6 2 فراوانی

 6602 5.6 6٢01 درصد

 تضاد و برخورد
 6۱ 5 ۹ فراوانی

 6305 11.1 23.5 درصد

 فراوانی
 6۹ ٢ 6٢ فراوانی

 9٢01 22.2 41.2 درصد

 دربرگيری
 61 6۱ 1 فراوانی

 9۱0۹ 55.6 17.6 درصد

 جمع
 25 6۹ 9٢ فراوانی

 6۱۱ 6۱۱ 6۱۱ درصد

𝜒2 = 25.74           df=٢           Sig=0.000 

 

بنابراين، . است ۱۱۱ معناداری سطح و  ٢آزادی  درجه با 5201٢ برابر با شده حاسبهم مقدار آماره ی خی دو بر اساس يافته های آماری،

اخبار و مطالب مربوط به  در ارزش خبری برجسته شده در طلب اصالح و اصولگرا های روزنامه بين درصد 33ادعا نمود با اطمينان  می توان

FATF روزنامه های اصولگرا  مقادير بدست آمده، براساس. گردد می تاييد ژوهشپ پنجم بنابراين فرضيه. دارد وجود آماری معنادار تفاوت

درصد( استفاده نموده  2201) "دربرگيری"درصد( و روزنامه های اصالح طلب اکثرا از ارزش خبری  ٢605) "فراوانی"بيشتر از ارزش خبری 

 اند. 
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 و پيشنهادات نتيجه گيري
 FATF  اصالح طلب به یبا روزنامه ها اسياز اخبار و مطالب را در ق یشترياصولگرا حجم ب یمه هابدست آمده، روزنا جيبراساس نتا

باشد. جهت  یدر کشور م يیپولشو هيعل یاقدام مال ژهيقانون و یو اجرا بياصولگرا به تصو فيط تيحساس انگريامر ب نياختصاص داده اند که ا

 .ادعاست نيبر ا یگواه زين FATF اصولگرا در خصوص یها امهروزن یمنف یريگ

 یاز سبک مقاله و روزنامه ها شترياصولگرا ب یآن است که روزنامه ها انگريسبک مطالب منتشر شده در روزنامه ها ب یبررس نيهمچن

 ی نهيدر زماصولگرا  یروزنامه ها نکهياست؛ اول ا یموضوع از چند جهت قابل بررس نياصالح طلب اکثرا از سبک خبر استفاده نموده اند. ا

FTAF  یوزنامه هار کهيو انتشار خبر. در حال یدارند تا سرعت در اطالع رسان ليدر قالب مقاله تما یليو تحل ریيمطالب تفس انتشارعموماً به 

اطالعات  و FTAF خود قرار داده اند. با توجه به جنس مطالب مربوط به تيدر قالب انتشار اخبار را در اولو یاصالح طلب سرعت اطالع رسان

ه باشند تا داشت ليو تحل ريتفس افتيبه در ليتما شتريحوزه ب نيگونه گفت که مخاطبان در ا نيبتوان ا ديمحدود مخاطبان نسب به آن، شا

 هتواند ب یاصالح طلب م یمطالب منتشر شده در روزنامه ها انيدر م یريبودن مقاله و مطالب تفس نييپا نرو،ي. از ادياخبار و اطالعات جد

 ني. که ااخبار ريو تفس ليبه انتشار خبر دارند تا تحل ليتما شتريهر چند در کل غالب رسانه های ما ب شود یضعف تلق ینقطه  کيعنوان 

 .روزنامه نگاری کشور است طهياز معضالت ح یکيموضوع خود 

در انتشار مطالب  "یفراوان " یو ارزش خبر "راچ" یاز عنصر خبر شترياصولگرا  ب یروزنامه ها ،یآمار یها افتهيبر اساس  نيبرا عالوه

 یرو ارزش خب "چگونه" یرا بر عنصر خبر دشانيتاک شترياصالح طلب ب یروزنامه ها کهياستفاده نموده اند، در حال FATFو اخبار مربوط به 

 یو اجرا بيو علت تصو يیو مطالبشان بر چرا اخبار شترياصولگرا ب یگرفت که روزنامه ها جهيتوان نت یم ن،يقرار داده اند. بنابرا "یريدربرگ"

 ديمخاطبان تاک فيط یآن برا یاجرا یو چگونگ نييبه تب شترياصالح طلب ب یروزنامه ها کهيمتمرکز بوده است در حال  FATFقانون 

 اند. دهيورز

اشاره شده، روزنامه ها صرفاً   FATF قانون یو اجرا بيتصو نهيدر زم ی، به شاخصهای مختلفFATFکه در متن قانون نيبا توجه به ا

ه موضوع درست است ک ني. البته ادهد یاز شاخصها را پوشش نم چکداميمنتشر کرده اند که ه یمطالب ايچند شاخص را منعکس کرده اند  اي

را منتشر  يی شاخصهاپرداخته اند و عمال  FATF  اعالم نظر مسئوالن در مورد قانون ايشده در مصاحبه ها  انيمطالب ب نقلروزنامه ها به 

توانند به  یمنفعالنه در بازتاب خبر است و خبرگزاريها م کرديرو کي نيتوسط مسئوالن مورد توجه قرار گرفته است، اما ا شتريکرده اند که ب

کار خبر مطرح و در اف ديروشهای تول ريسا ايمصاحبه با مسئوالن  قيرا از طر یشاخصهای مورد اشاره در اسناد باالدست از کيصورت فعاالنه هر

 .رواج دهند یعموم

واند ت ینم کنند، یمطالب خبری اقدام م قيخود از طر استهایيو س دگاهيبه انتشار د یو چکش ميمعموال اخباری که به صورت مستق

و  کنند یمقاومت م کننديبرخورد م ميمستق ریيکه با اخبار با جهت گ یبر مخاطب داشته باشد. مخاطبان معموال هنگام یقيعم رگذاریيتاث

 یيکننده بر مخاطب داشته باشد. معموال رسانه ها ديخالف نظر تول ریيتاث تواندياخبار م نگونهيا یو حت زننديخبر م دیدست به خوانش انتقا

 یمخاطب قرار م اريخبری در اخت رهایيمطالب و تفس نيخبری خود را به شکل نامحسوس ب استهایيو س ریيموفقترند که نوع جهت گ

ته را در نک نيروزنامه ها ا شوديم شنهاديپ ني. بنابراکنند یخبری خود اجتناب م استهایيو افشای س ميمستق ریيدهند و از انتشار جهت گ

 انتشار اخبار خود مدنظر قرار دهند.
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