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Abstract 
Air accidents are always important to the media and public opinion, but 

during international political conflicts, the importance of these events 

increases. The crash of the Ukrainian PS 752 aircraft on 8 January 2020, 

because of its connection to the Iran-US tensions, became the top news 

headline of the world. Even now that more than two years have passed since 

the event, the media tries to steer public opinion in their own desired 

direction, by producing content about the air crash and its victims, reflecting 

the reactions of the countries involved and the world powers, and linking it 

to other issues related to Iran, such as the nuclear issue, human rights, and 

civil protests. Therefore, to understand national and international public 

opinion, and to predict the course of events, it’s appropriate to study the 

news coverage of the incident in the world's leading media, including 24-

hour television news channels, which are the primary sources of news for the 

general public. Using the framework analysis methodology, this study 

examines the images that these media present to their audience about the 

PS752 incident, in different stages. Therefore, the researchers collected all 

the news of the incident, published on the websites of BBC Persian, BBC 

World, IRINN, Iran International, Russia Today, CNN, Fox News, and Euro 

News, from January 8 to 18, 2020. Finally, 663 news items were collected 

and the headlines and leads of this 663 data were analyzed. Using pre-

existing and new frameworks, this study shows which aspects of the incident 

were highlighted by any of the mentioned media and based on this data, it 

compares these media and their policies. The results of this analysis can be 

summarized as follows: 1. Following the announcement of the missile strike, 

the level of attention to the incident increased in most of these networks, 
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despite the differences in the patterns of attention; 2. Three approaches based 

on highlighting, conservatism, and marginalization were identified in 

framing the news of the incident in the studied media. 

Keywords: PS752, Plane Crash, Framework Analysis, News, Website, 

News TV. 
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 یها تیسا در وب 257 اس یپ یمایسقوط هواپ یبند چارچوب

 جهان یخبر یها ونیزیتلو

 

 

 .رانی، اتهران، یئدانشگاه عالمه طباطبا اریاستادیکاووسدایل

 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ اریاستادزردارنيزر

 

  چکیده
المللییاهمییاايیناند،اماطیمناقشاتسیاسییبیینهاوافکارعمومیمهمسوانحهوايیهمیشهبرايرسانه

بیابینممیابینايیرا ودلیی اربایاط،به81يد81در257اسشود.سقوطهواپیمايپیرويدادهابیشترمی

هابابولیدمحتوادربارۀاينازدوسال،رسانهشد.حتی،باگذشابیمهايدنیابهبیتراولرسانه،بدلآمريکا

وپیونیدآ بیاسیايرمااحی هايجهیانیرويدادوقربانیا آ ،انعکاسواکنمکشورهايدخی وقدرت

وسیويمیدنظرسیماواعتراضاتداخلی،افکارعمومیرابیهبهايرا ،نظیرپروندۀابمی،حقوقبشرمربوط

سییربحیو تبینیخی وپیمالمللیرو،برايدرکافکارعمومیداخلیوبینايناز کنند.دايامیخوده

72هايخاريبلويزيو ازجملههايشاخصجها ،بهسانحه،مطالعۀپوشمخاريرويداددررسانهمربوط

کندرچوببررسیمیروشبحلی چهااند،مناسباسا.مقالۀحاضر،بهکهمناعخاريمخاطاا عامساعته

بیهمخاطایا دادنید.257اسهیا،درمراحی مختلیچ،چیهبصیويريازرويیدادسیقوطپییکهايینرسیانه

هیايسیايادروب8981دي71بیا81راکیهاز257اسمنظور،پژوهشگرا بماماخایارسیقوطپییبدين

ونییوزا ،فیاک ا ل،راشیابودي،سییاينترنشیناخایرايیرا ،ايیرا جهانی،شاکۀسیبیفارسی،بیسیبیبی

وشیام بمیامبیترهیاولییدهابیود.ايینپیژوهم،669هیابودگردآوردند.بعداددادهيورونیوزمنتشرشده

هايمذکورکداموجوهدهدکههريکازرسانهموجودوجديد،نشا میهايازپیمازچارچوباستفادهبا

پیردازد.مییهیاآ هیايهاوسیاساهابهمقايسۀاينرسانهبراساسايندادهبرکردندوازرويدادرابرجسته

ازاعالماصاباهاپ سطحبوجهاغلباينشاکهميافزا.8شود:نتايجاينبحلی دردومحورخالصهمی
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سیازي،بیربرجسیتهسیهرويکیردماتنییيیشناسیا.7و؛هیاآ حیالبفیاوتالگیويبوجیهودرعینموشک

هايموردبررسی.بندياخاارمذکوردرشاکهرانیدرچارچوبکاريوحاشیهظهمحاف

 ت،یسا چارچوب، خبر، وب لیتحل ما،ی، سقوط هواپ257 اس یپ یمایهواپ :ها واژهکلید

.یخبر ونیزیتلو
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 مقدمه 

رسانه بوجه همیشه هوايی سوانح جلبحوادثو خود به دنیا در را افکارعمومی و ها

کنندهدرچنینرويدادهايیالمللیبأثیريبعیینکهمناقشاتسیاسیبینامازمانیکنند،می

اسشود.خارسقوطهواپیمايپیخاريصدچندا میيهادارند،اهمیاآ برايرسانه

بههنگامعزيماازبهرا بهمقصدکی257 يچدرساعاتخطوطهوايیاوکراينکه

وقوعپیوسا،بهدلی به)7272هشتمژانويهسال (81دي81اولیهصاحروزچهارشناه،

سرعابهبیتراولداشا،بهمتحدها تياربااطیکهبابا رفتنبنمدررواب ايرا وا

قاسمرسانه برور دناال به آمريکا ايرا و اينرويداد، قا از بادي شد. هايخاريدنیا

سلیمانی،فرماندهسپاهقدسايرا ،باحملهموشکیآمريکابهفرودگاهبغداددرآستانهيک

جويانهبهاقدامیبالفیرويارويینظامیجديقرارگرفتهبودند.بامدادچهارشناه،ايرا در

عین نظامی حملهپايگاه بود، آمريکايی نظامیا  استقرار مح  که خاکعراق در ا سد

ساعا بامدادهما روزهواپیماياوکراينیدقايقیپ ازبلندشد از6موشکیکرد.

هادرموردعلاسقوطبیشتربهنقصفنیوآبمگرفتنيکیزنیباندسقوطکردوگمانه

پساباانتشارخاريمدعیشدباازموبورهايهواپیمانزديکبود؛اماروزبعد،واشنگتن

هواپیماياوکراينی بوجهبهاطالعابیکهازوزارتدفاعآمريکابهدساآورده،احتما ً

سقوطبه لحظه از بالفاصله که ويدئويی اسا. گرفته هدفاصاباموشکقرار اشتااه

باهواپیمابأيیدمیمنتشرشد،برخورد شد کرد.اينابفاقمنجربهکشتهشیئیناشناسرا

اوکراينیشد.88کانادايیو52ايرانی،17سرنشینهواپیما،ازجمله826همۀ

رسانه هايجمعیواظهاراتپ ازمااحثاتومناقشاتفراوا درفضايمجازي،

ايدرتادمشترکاربمدربیانیهمقاماتسیاسیکشورهايدرگیردربحرا ،سرانجامس

برعهدهگرفاواعالمکردکهدلی 8981ماهدي78صاحروزشناه مسئولیاسقوطرا

اين براساسبیانیۀمذکور، اينحادثهپربابموشکازگناددفاعموشکیپايتخابود.

انقالبمتعلقبهسپاهپاسدارا «مرکزحساسنظامی»شد بهيکهواپیمادرحالنزديک

اسالمیايرا بودکهوظیفۀدفاعازحريمهوايیکشوررابرعهدهدارد.الاتهدراينبیانیه
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باشناشیازحملهدناالوضعیاآمادهبصريحشدهبودکهاينپربابغیرعمديبودوبه

رئی  حسنروحانی، ابفاقافتاد. ازاحتمالیآمريکا استفاده با نیز جمهوريوقاايرا ،

اعالمکردکهاينحادثهسهويبود.«اشتااهینابخشودنی»و«خطايانسانی»اراتعا

درپیاينحادثه،فضايداخلیکشوردستخوشالتهابزياديشد.پ ازنمايم

ابحادوهماستگیپ ازبرورسردارقاسمسلیمانیکهبهعزمايرانیا برايمقابلهبادشمن

واندوهعمومیسراسرکشوررافراگرفا.کشورهايخارجیبفسیرشد،موجیازخشم

ايبهاينطورگستردهخارجیدرگیردربحرا )اوکراين،کانادا،آمريکاوافغانستا (نیزبه

72هايخاريبلويزيونیالمللیحادثه،رسانهوضعیاواکنمنشا دادند.بهدلی ابعادبین

به سقساعته داستا  مختلچ ابعاد وسیعی سناريوهايطور حتی و دادند پوشم را وط

عمدي نظیر بینديگري فضاي در نیز موشکرا پرباب اينبود  کردند. مطرح المللی

المللیبادي کرد.بعام بسیارايبینموضوع،حادثهسقوطهواپیمارابهيکپروندۀرسانه

رسانه مخاطاا  بینزياد و داخلی فضاي در جديد و جمعی بههاي همۀالمللی زودي

رسانههايمطرحديدگاه در رسانهشده و آورد فضايعمومیجامعه به را هايجديدها

داستا  بازنشر و جديد سناريوهاي بولید در مهمی مطرحنقم رسانههاي در هايشده

مردمد برايمثال،يهادگاهيجمعیايفاکردند. درموردسقوطارائهکردند. متفاوبیرا

ا رابهدلی بالشاولیهبرايسرپوشگذاشتنبردخالاخوددرسقوطبرخیدولااير

بههواپیمامقصردانستند.برخیديگر،رئی  دلی ايجادمحی مساعدجمهوريآمريکارا

(.Arango, Bergman, & Hubbard, 2020ايمقصردانستند)برايبروزچنینحادثه

مناقشه دلی ماهیابسیار به اما اينبرانگیز مورد رسمیدر منابع حساسحادثه، و

رسانه کردندو اهمیابیشتريپیدا دلی دسترسیمستقیمبهرويداد به هايخارينخاه،

واطالعاتمربوطهايرسمیدولاديدگاه درگردشاخاار نقماصلیرا حادثۀها، به

حادثهگذشتهاسا،اند.باامروزکهبیمازدوسالازاينسقوطبابهامروزبازيکرده

گزارشرسانه بولید با خاري انعکاسهاي و قربانیا  رويداد، درباره مفص  اخاار و ها

سايرواکنمکشورهايدرگیربحرا وقدرت با پیونداينرويداد هايبزرگجهانیو
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آ ، نظاير و داخلی اعتراضات بشر، حقوق ابمی، پرونده نظیر ايرا ، با مااح مربا 

کنند.وسويمدنظرخودهدايامیسماومیرابهافکارعم

برايدرکرفتارافکارعمومیداخلیوبین مطالعۀنحوۀدرچنینشرايطی، المللی،

رسانه در چنینهايخاريشاخصجها ضرورتمیپوشمخاريرويداد وجود يابد.

باسانحهسقوطسیربحو تمربا بینیخ بواندبهمادرفهموپیمشناختیهمچنینمی

ساعتهبهايندلی کهمناعیجدي72هايخاريهواپیمانیزکمکشايانیکند.بلويزيو 

شوند.ما،براياينبحلی استفادهمیشوندیهايخاريمحسوبمبرايمخاطاا عامرسانه

رسانه که بود خواهیم نکته اين فهم دناال به مقاله اين چهدر شاخصدنیا خاري هاي

خطوطهواپیمايیاوکراينبهمخاطاا خودارائه257يريازحادثهسقوطهواپیمايبصو

اندوابعادواجزاياينبصويرقا وبعدازبیانیۀستادمشترکاربمايرا چهبفاوبیداده

دارد.

 مرور نظریپیشینه و 

 ها انعکاس حوادث هوایی در رسانه

موضوعاتسقوط زمرۀ در همواره بحقیقاترسانهجالبهواپیماها اربااطاتبوجه و ها

فرصابوده زيرا رسانهاند، پوشم دربارۀ ديدگاه کسب براي بعامالتمهمی يا اي

میرسانه )هاياجتماعیفراهم  ,Entman, 1991; Henderson, 2003; Rybalkoکنند

2011.) 

رسانه هوايی، حوادث وقوع از بهپ  کانالها امنزلۀ براي مهم نتشار،هايی

بجزيهبه و میوروزرسانی عم  اطالعات )بحلی  ازHenderson, 2003کنند برخی .)

داده نشا  قالی رسانهمطالعات که سقوطاند به مربوط موضوعات چگونه خاري هاي

چارچوب را میهواپیماها )بندي مثال،Entman, 1991; Rybalko, 2011کنند براي .)

اينموضوعرا1991)8انتمن سقوطدومتحدها تيهايخاريابررسیکردکهرسانه(

هواپیمايبزرگبین دهۀ شک متفاوتبرسیمکردند.8812المللیدر دو به چگونه را
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Entman 
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655راپ ازسرنگونیپروازنیوزويکوبايمز(دوشمارهاز1991طورخاص،انتمن)به

بوس اايرا  سالمتحدها تياير ابحادجماهیرشورويبجز8811در کرد. یوبحلهيو

هواپیمايکره سرنگونی که داد نشا  محتوا پژوهمبحلی  واين غیراخالقی ايعملی

عنوا پیچیدگی سقوطهواپیمايايرانیبا پروندۀ اما شده، بصويرکشیده به جنايتکارانه

(بهايننتیجه1991بحقیق،انتمن)هاياينعملیاتنظامیمطرحشدهاسا.براساسيافته

رسیدکهاخاارمربوطبهسرنگونیهواپیمايايرانیبهدسانیروهايآمريکايیبابأکید

انتخابگرافیکوصفا با آ رانکرد برعام ابفاقوقربانیا آ و هايسوگیرانه،

درحالی جاکرهمشکلیفنیمعرفیکردند، سرنگونیشلیکبه نگونیآ ايوسرکه

.شدکشیدهبصويربهاخالقیاصولازبخطی مثابهدسانیروهايشورويبهبه

(برپوشمدوروزنامۀروسیهازسقوطهواپیماي2011)8بحلی محتوايیکهرياالکو

دهندۀاينبودکهپیامدهايفاجعه،علاومنافعانسانیانجامدادنشا 7221روسیدرسال

پساپوشمرسانههايغالبدرچارچوب درمقاب ، اينايبودند. هايمخاطاا دربارۀ

آ  که بود آ  از حاکی داستا سقوط به عمدباً حاويها که داشتند بوجه هايی

هايعلاوانتساببودند.چارچوب

مواجهۀدولا وشرکاشیوۀ بازباباخاارحادثهدرها هايهواپیمايینیزدرنحوۀ

خطوطهوايیمالزيدر922گذارد.برايمثال،درموردسقوطهواپیمايمیهااثررسانه

هاازبمرکزبربحقیقاتبهبمرکزبريافتهدررسانههاياخاارانعکاس،چارچوب7282سال

(بابحلی 2019وهمکارانم)7(.میسلیکZafra & Maydell, 2018قربانیا بغییريافا)

ايسقوطهواپیماياسمولنسکدرسالستا برپوشمرسانههايروسیهولهبأثیردولا

درساخابردولابااربااطکهدريافتند 7282 غالب موضوعات براي چارچوب

هايروسیهولهستا بأثیرگذاشتهاسا.روزنامه

هااندکهباگذشازما ،بوجهرسانه(استد لکرده2019وهمکارانم)9درمیرو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rybalko 

2. Myslik 

3. Van Der Meer 
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آ 8زدگیرديدرنتیجۀپديدۀرسانهبهحوادثهوانو هادرسهدورۀافزايميافتهاسا.

چارچوب مختلچ رسانهزمانی کههاي داد نشا  نتايج کردند. بحلی  را متعددي هاي

راهچارچوبکهیدرحال قضايی، حوزۀ فنی، ايمنی سیاساهاي و قربانی محصول، ح 

هايقربانی،علافنی،بودند،چارچوب8888و8888هايهابینسالبرينچارچوبرايج

سیاساوبروريسمبینسالرواب بین بر7282و7222هايالمللی، عالوه غالببودند.

آ  مطالعه قربانی،اين، اجتماعی، پیامدهاي سیاسی، درگیري که رسید نتیجه اين به ها

شدهاسا.نشا داده7285و7288يهاپیشگیريوپیامدهايآ بیشتربینسال

(بااستفادهازروشبحلی شاکهمعنايیخودکار،فرآيند2014درمیروهمکارا )و 

هوايیرخ مربوطبهچهارحادثۀ سهعرصه در هلندبحلی ساخاچارچوبرا در داده

هاياجتماعیهايخاري)اخاار(ورسانهکردند:رواب عمومی)محتوايمطاوعات(،رسانه

رسان)بیانیه آ ههاي اجتماعی(. کههاي رسیدند نتیجه اين به بجربی اساسبحلی  بر ها

میسازيچارچوب رواب بحرا ،اولمرحلۀدر بنديکرد.بوا درسهمرحلهطاقههارا

هايمتفاوبیرابراساسهاياجتماعیچارچوبهايخاريوکاربرا رسانهرسانهعمومی،

می بااينباورهايخود چارچوبحال،سازند. عرصه اينسه بحرا ، دوم مرحله هايدر

می ايجاد بینچارچوبمشابه بغییراتبیشتري نهايی مرحلۀ سپ در و مشاهدهکنند ها

شود.می

پوبرا7وارسیهانتاري وب2018)9و محتواي وسايا( ايرآسیا هوايی خطوط هاي

هانشا حلی کردند.يافتهوببجزيه7282شا درسالمالزيراپ ازحوادثهواپیماهايی

بحرا بهکارگرفتهدادکهاينخطوطهوايیاسترابژي با درمواجهه اند.هايمختلفیرا

سرعابهحادثهواکنمنشا دادند،ايرآسیابیشتريکههردوشرکاهواپیمايیبهدرحالی

زشد.برعذرخواهیبأکیدکردوخطوطهوايیمالزيبیشتربرپرداخاغرامامتمرک

پردازدکارياسابامقالۀديگريکهمشخصاًبهحادثۀموردبررسیبحقیقحاضرمی

بحلی بوئیاهايرقیبدررسانهچارچوب»عنوا  هايانگلیسیوفارسیهاياجتماعی:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. mediatisation 

2. Warsihantari 

3. Putra 
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7ايناثرکهنوشتۀفاطمهشايسته.8«دربارۀسقوطهواپیمادرايرا 
(2021)9وهیونجینسئو 

بجزيه با بفاوتبنديبوئیاوبحلی بفاوتچارچوباسا، فارسی، وهايانگلیسیو ها

بینبوئیاشااها بوئیاهايمهمیرا چارچوبهايانگلیسیو نظر هايهايفارسیاز

جفا و واژهبرجسته همهاي اغلب که میاي ابفاق حوزهزما  و موضوعیافتند هاي

می نشا  پژوموردبح ، اين نتايج اساس بر ديدگاهدهد. مردم وهم، بشخیصی هاي

کردهپیم ارائه سقوط دربارۀ متفاوبی بوئیاآگهی در چارچوب بارزبرين هاياند.

بود.ازنظرچارچوبکنمجمعی،بفاوتآماري2انگلیسیوفارسی،چارچوببشخیصی

درحالیداريبینبوئیامعنی داشا. فارسیوجود دومینچارچوبهايانگلیسیو که

بوئیابرجسته انگیزشیدر چارچوب فارسی پیم5هاي چارچوب دومین6آگهیبود،

هايانگلیسیبود.چارچوببرجستهدربوئیا

شرکا مردم، عموم بر بهعالوه هم هواپیمايی رسانههاي از روزافزو  هايطور

کنندواينروشبراجتماعیبرايبوضیحجزئیاتمربوطبهسقوطهواپیماهااستفادهمی

رسانهرچوبچا رودريگزهاي اسا. گذاشته بأثیر نیز دومینگوئز2بوب -ها 1لوپز-و

بوئیا2017) حساب( جرمنهاي لوفتانزا8وينگزهاي 82و پرواز سقوط مورد 8575در

جرمن آ هواپیمايی کردند. بحلی  را راوينگز مسئولیا شرکا اين که دريافتند ها

باخانوادهقربانیا اربااطبرقرارکردهومرابببسلیاپذيرفته،اطالعاتدقیقیارائهکرده،

نیزاعالمکردهاسا.گرکن بوک(صفحۀفی 2016درمیر)وو 87درلند،و 88خودرا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Competing Frames on Social Media: Analysis of English and Farsi Tweets on 

Iran Plane Crash 

2. Fatemeh Shayesteh  

3. Hyunjin Seo 

4. diagnostic 

5. motivational 

6. prognostic 

7. Rodriguez-Toubes 

8. Dominguez-Lopez 

9. Germanwings 

10. Lufthansa 

11. Gerken 

12. Van Der Land 
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8ايرآسیا سقوطپرواز مکالماتآناليندربارۀ بجزيه1528و را وبحلی اندونزيايرآسیا

هايشرکاهواپیمايیوارچوبکردندباهمکارايیواکنمبهبحرا وهمهمسويیچ

نتايجنشا دادکهشرکاهواپیمايیوعامۀمردمدررسانه بحلی کنند. هاياجتماعیرا

اينشرکاازچارچوبهايمتفاوبیازاينرويدادبأکیدکردهمردمبرجناه هايیبااند.

پرسشگري»چوبکهمردمازچاربمرکزبرانکار،بقلی وبازسازياستفادهکرد،درحالی

وچارچوباحساسیاستفادهکردند.«دربارۀخدمات

 های خبری بندی در رسانه چارچوب

شناسیهايجامعه(ازنخستینکسانیبودکهمفهومچارچوبرادرپژوهم1974گافمن)

میبه اساکه ذهنافراد چارچوبالگويیپیشینیدر بعريچگافمن، در برد. بوا کار

قرارداد درقالبآ هايبجربه با بهزندگیرا معنادارکرد؛ ها،چارچوبگريدعاارتها

بندي(.نظريۀچارچوبLück, 2018) کنندهافراهممیالگوهايیبفسیريبرايفهمپديده

بحقیقاترسانهطیدهه بههايمتماديدر برايدرکچگونگی اربااطات، و بصويرها

انهوچگونگیاثرگذاريهربصويرخاصبردرکشد هرموضوعخاصدررسکشیده

اسا)مخاطبازآ موضوعبه  ,Entman, 1993; Gamson & Modiglianiکاررفته

1989; Oliver, Raney, & Bryant, 2020; Scheufele, 1999.)

چارچوب از چارچوببعاريچمتفاوبی بحلی  براي متنوعی رويکردهاي و بندي

 اين از يکی دارد. وجود به1993)انتمنرابعاريچ اسا:بیبربنيا( کرده عرضه

چارچوب از اسا عاارت جناه»بندي از برخی درکانتخاب واقعیاِ وهاي شده

بهبرکرد آ برجسته درمتناربااطی، مشک ،يکازخاصبعريفیمؤيد ايکهگونهها

شدهبوصیچمسئلۀعالجبرايايبوصیهيا/واخالقیارزيابیعلّی،ايرابطهدربارۀبفسیري

باشد چارچوب«. مختلچ فرايندهاي انتمن، گفتۀ به سطیحهمچنین، چهیار در بندي

فیرهنگ،ذهیننخایگا ومتخصصا اربایاطی،درمتو اربااطیودراذها مردمشک 

(.Entman, 2009: 176گیرد)می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. AirAsia 
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موديلیانی1992)8گامسن گامسنو و همچارچوب1989)7( اين( بعريچرا طور

می سازما »کنند: رخايدۀ رويدادهاي درک براي اصلی واقعی،دهنده دنیاي در داده

«.شونداهمیابلقیمیشودواطالعابیديگربیبراطالعاتخاصیبأکیدمیکهیدرحال

( موديلیانی و اين1987گامسن را چارچوب بعريچکرده( هم گونه خ »اند: يا ايده

میدهندۀاصلیکهبهسلسلهرويدادهايدرحالگرهازما داستانیس بخشدوگشايیمعنا

آ  بین میاربااطی ايجاد کندها .»( دِوريسه1989موديلیانی از نق  به را9( چارچوب

هابهرويیدادهايامسائ معناکهمردمبااستفادهازآ  کندبوصیچمی2«هايبفسیريبسته»

 (.De Vreese, 2005: 51دهند)می

دانجلو گفتۀ کويپرس5به چارچوب2 :2010)6و به( رويکرد،بندي مفهوم، مثابه

طاقه رسانهنظريه، اثرات از بحقیقابیاي برنامۀ و پارادايم بکنیکبحلی ، ديدگاه، اي،

چندپارادايمیبوصیچشدهاسا.

نخستین مفهومچارچوبرا اربااطات، برايبررسی1وباکمن2بارگیتلیندرحوزۀ

بسته رسانهچگونگی در اخاار عرضۀ و بهبندي چارچوبها بن دو اين بردند. هايکار

هابرايانتشاروارسالاخااربهمخاطاا ونیزچگونگیعملکردکاربرا کاررفتۀرسانهبه

،8(.بهگفتۀباکمنوبوکساري8989دربفسیراخااردريافتیرابررسیکردند)زابلیزاده،

هاوهنجارهايانداز:ارزشهاعاارتهايخاريدررسانهدهندهبهچارچوبعوام شک 

وگذارا اسایشوندهازطرفسهاوفشارهايسازمانی،فشارهاياعمالجامعه،محدوديا

ذيگروه حرفههاي مقتضیات گرايمنفوذ، و کاراي نیروهاي عقیدبی و سیاسی هاي

 (.Tuchman, 1978; Tewksbury et al., 2009اي)رسانه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gamson 
2. Modigliani 

3. De Vreese 

4. Interpretative Packages 

5. D'Angelo 

6. Kuypers 

7. Gitlin 

8. Tuchman 

9. Tewksbury 
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8اوستوزين بازبابواقعیواقعیااسا»معتقداساکه اخاارچیزيجز وياين«.

چارچوب اص نظريۀ را میبنديمینکته اضافه او داند. اخاار پنجره»کندکه ايقابیيا

میبه میرويواقعیااساکهبنها بنها مخواهديا نعک بواندبخشیازاينواقعیارا

 (.Fourie, 2001: 465«)کند

ايهاآيینهسازيبهاينمعناساکهرسانه،چارچوبیطورکلزاده،بهبهگفتۀمهدي

سازيبهرابطۀاند.چارچوبدهندهبهآ برايانعکاسواقعیانیستند،بلکهسازندهوشک 

،اشارهدارد.براساسايکهمعنايخاصیرابهذهنمتاادرکندگونهمیا متنواطالعاتبه

کنندوسپ هابوجهخودرابربعضیموضوعاتورويدادهامتمرکزمیايننظريه،رسانه

گويندهابهمخاطاا میدهند؛بنابراين،رسانههارادرچارچوبمعنايیخاصقرارمیآ 

پیم از که چارچوبی در نیز را فکرکرد  چگونه سپ  و کنند فکر چه دربارۀ

آنا بحمی میپرداختهوساخته به )مهدياند کنند هما 8989زاده، عااربی، به که(. طور

)مهدي رسانه8981زاده اسا، کرده همکارانمذکر و ماي از نق  به با( خاري هاي

سازيبرنحوۀدريافاخاروچگونگیبرداشابودۀمردمازرويدادهابأثیريچارچوب

 (.Moy, Tewksbury, Rinke, 2016گذارند)مهمواساسیمی

کینگ گفتۀ بازنمايی(،666 :2000)7به روزنامهاخاار اساکه جها  از نگاراي

آ  مورد در ازآنچه شکلیسازنده به گفتما  اين گفتمانی، هر مانند اسا؛ آ  واسطۀ

بفاوتدربیا معرفبمايزايدئولوژيکودرنتکندیالگوبرداريمکندیصحاام جهی.

ها،ها،باورها،ارزشموجببفاوتدربازنمايیاسا؛بنابراين،محتواياخااربازنمايايده

اياساکهبنديمنزلۀگفتما ،طاقههاوايدئولوژياسا.نقماصلیزبا خاريبهنظريه

.کندنگاربرخودرويداداعمالمیروزنامه

چارچوبنمونه بر ماتنی آثار اهاي متنوع نیز مهديبندي مثال، براي وسا. زاده

ايمنازعۀسوريهدراخاارمقايسۀبرساخارسانه»(درپژوهشیباعنوا 8987همکارا )

بی و ج.ا.ا سیفارسیبیبلويزيونیصداوسیما بررسیبفاوت« هايچارچوبگفتمانیبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Oosthuizen 
2. Qing 
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درگیريبازنمايی از وشده ايرا  اسالمی جمهوري يکسیماي شاکه در سوريه هاي

هايگفتمانیبرايدهدکهچارچوبپردازد.نتايجاينبحقیقنشا میسیفارسیمیبیبی

بسیارمتفاوتوبیبازنمايیرويدادسوريهدردوشاکۀبی سیفارسیوشاکۀيکسیما

گاهیکامالًمتضاداسا.دلی اينامرهمدلیونزديکیهريکازايندورسانهبهيکیاز

هايگفتما انقالباسالمی،نظیراسا.شاکهيک،بااستفادهازمؤلفههايدرگیريسويه

حماياازجاهۀمقاوماواستکاارستیزيونفیمداخلۀبیگانگا ،اقداماتدولاسوريه

سیسعیبیداندوبیايعلیهاينکشورمیهارابوطئهدهدودرگیريرامشروعجلوهمی

مؤلفهمی از استفاده با دفاع،هايکند بشر، حقوق چو  دموکراسی لیارال گفتما 

محوريوگذارسیاسی،مخالفا دولاسوريهراموجهجلوهدهد.قانو 

سازيرويدادهاياعتراضیمصر،لیایوچارچوب»زابلیزادهدرپژوهشیباعنوا 

شاکه در پرسبحرين بیبیهاي الجزيره، سیبیوي، و ا ا سی مفهوم« بررسی به

سازيرويدادهاياعتراضیکشورهايعربیپرداختهاسا.درچارچوب«زدگیا ا یس»

هايخودازبرايچارچوب«ضدجريا »هايدهدکهشاکههاياينپژوهمنشا میيافته

می الگوبرداري اصلی چارچوبجريا  مورد در اما محور(کنند؛ خاص)موضوع هاي

،بلکهبرکیایازعوام صلیبأثیرمثاادارديامنفیبوا باقاطعیاگفاکهجريا انمی

مانندمالکیاوخ  آ مهمیمشمختلچ، از و سیاسارسانه نحوۀبر، در هايکشورها

پوشمرويدادهااثرگذارند.

 روش پژوهش

اساوپژوهشگرا روشبحلی کمی شده درپژوهمحاضرازرويکردکمیاستفاده

اند.پژوهمبرگزيدهچارچوبرابرايانجاماين

خطوط257اسجامعۀآماريپژوهمبمامخارهايمربوطبهسقوطهواپیمايپی

مطرحجها اساکهبااستفادهۀساعت72هايخاريهايشاکههوايیاوکرايندروبسايا

روشبمام از زمانی بازۀ 81شماريدر داده8981دي71با بعداد هايانتخابشدند.

مطلبوشام بمامبیترهاولیدهابود.669ادلشدهمعبحلی 
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هايمطرحدراينپژوهمبهشرحزيربدوينشدند:پرسم

  پرسش اصلی:

چارچوب - پیکلیا هواپیماي سقوط خاري پوشم سازي خطوط257اس

 هايخاريعمدۀجها چگونهبودهاسا؟هواپیمايیاوکرايندررسانه

 های فرعی: پرسش

هايمتعددخاريجها دربارۀسقوطبکرارشوندهدراخااررسانههايچارچوب -

 هايیباهمدارد؟چهبودوچهبفاوت257اسهواپیمايپی

هايخارجیهمسووغیرهمسوچههايرسانهملیازاينرويدادبارسانهبازنمايی -

هايیدارد؟هاوشااهابفاوت

پرسم پاسخ به رسید  ابتدبراي پژوهشگرا  سقوطها، با مربا  اخاار مجموعۀ ا

ازرسانه257اسهواپیمايپی سیجهانی،بیسیفارسی،بیبیهايخاريبیاوکراينرا

سی راشابودي، اينترنشنال، ايرا  ايرا ، خار زما ا شاکۀ از يورونیوز و فاک نیوز ا ،

یبهايناخاارازوقوعحادثهبادهروزبعدازآ استخراجوگردآوريکردند.برايدسترس

جسا مسیر جساچند اينترناو ساياوجويسراسريدر هاهاياينرسانهوجويدر

هايمتعددوهمبراساسبازۀزمانیوجوهاهمبااستفادهازکلیداژهاستفادهشد.اينجسا

بر بمرکز بود، لید و اخاار بیتر بحلی  بمرکز نقطۀ ازآنجاکه گرفا. صورت اخاار

ازمحتواهايمربوطبودکهحاويمتنودارايبیترولیدبودند.برايناساس،هايبخم

پوشیشد.بوابرکاربردهايخاريکهحاويمصاحاهيابصويرصرفبودچشمازبرنامه

چارچوبکناريآ واژگا وهم وحوزهها، هايموضوعیموردبح هايمورداستفاده

بنديوکدگذاريبود.بهطاقهجعگیريرامالکپژوهشگرا دربصمیم

می اطالعاتآماريحاص  بدهد،باآنکه موضوع شمايکلیمفیديدربارۀ بواند

دقیق درک براي راهی انسانی عمیقکدگذاري و ازابر اسا. اطالعات دورونيبر ،

نشسا در راجعپژوهشگر مداوم بصمیمهاي اخاار لیدهاي و بیترها هريکاز گیريبه
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هايموجودونیزچارچوبهايازپیمبرچارچوبهاماتنیشک کلیکدگذاريکردند.

 شدهدراينرويدادبود.نوپديدمشاهده

(،بحلی 2012)9وماراي 7(،بهنق ازلینستورم1997:33)8براساسروشدوپلوي

 شام  خاري چارچوب بحلی 6ساده مقايسه نظري، براساسادبیات اسا. هايمرحله

هايچارچوب،چوبخاريقالیوهمچنینبجربهشخصینويسندگا ازانجامبحلی چار

اينمراح برايپژوهمحاضربهشرحزيرشک گرفا.

 ای برای موضوع موردبررسی : انتخاب رسانه0مرحله 

منظورهايبلويزيونیعمدهبرايبررسیانتخابشدندوبهدرموردپژوهمحاضر،رسانه

امک کرد  دقیقفراهم کنترل قاب ا  محتواي به دسترسی و بحلی یبررسبر براي

چارچوب،بهسايااينترنتیهريکمراجعهشد.

 : تعیین بازة زمانی9مرحله 

دلی کهیهنگام انتخابکردند. موضوع/رسانهانتخابشد،محققا زما موردبررسیرا

 در بود. مذکور زما  در بحو ت سیر اهمیا نیز انتخاب زما اين حاضر، پژوهم

روزبعدازآ اساکهدرسهروزاولاينبازهمسئو  82شدهازهنگامسقوطباانتخاب

هادربارۀرويدادمطرحزنیازاعالمعلاسقوطپرهیزکردند،بههمینعلاانواعگمانه

پ  و پیم و اينشد گرفا. شک  حادثه به راجع افکارعمومی واکنم نیز ازآ 

بهاينرخدادشد.هاراجعهايرسانهگیريهاوبحو تمنطقاًبستريبرايجهازنیگمانه

رسانهرونيازا مکنونات شناخا و پژوهم براي را مذکور موضوع پژوهشگرا  هاي،

 متعددجهانیمناسببشخیصدادند.

 : طراحی نمونه پژوهش3مرحله 

بعدادپژوهشگرا دراينمرحلهرسانه شاکهرا1هايفراوانیرامدنظرقراردادندونهايتاً
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Du Plooy 

2. Linström 

3. Marais 
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ها،هايمتعددموردبررسیايننکتهرانشا دادکههمۀرسانهبرايبررسیبرگزيدند.نمونه

براياجراياينپژوهممناسببه پژوهم، موضوع با اربااطظاهريشا  بناسبو رغم

سطحپرداختنبهموضوعدرهمۀآ نیستندزير درحدموردانتظارپژوهشگرا ناود.ا ها

رغمرواب بنگابنگدوکشورچینوبودکهبه8ويبیسیهاسینمونۀايندسارسانه

متعلقبه رسانۀ برخالفراشابودي، موضوعپرداخاو اندکوسطحیبه بسیار ايرا ،

جمهورياسالمیا با همسو بهديگرکشور ارزشخاريوجهچیهيرا ، براياينرويداد

هاکهمرحلۀآزمو راازسرگذراندندبرايپژوهم،بعداديازرسانهايقائ نشد.درنها

المللیمطرحهايخارياينبودکهدرمقیاسبینبرگزيدهشدند.ديگرمعیارانتخابشاکه

دسا يا فارسیباشند مخاطاا  اکم باشند. داشته عاارتشاکهنيزبا  بیها از سیبیاند

بی سیبیفارسی، راشابودي، ايرا اينترنشنال، ايرا ، شاکۀخار فاک ا سیجهانی، ا ،

يورونیوز. و اينهايساياوبدرموجودمربا خارهايبمامسپ پژوهشگرا  نیوز

 .کردندبحلی شماريبمامشیوهبهراهاشاکه

 تحلیل: تعیین واحد 4مرحله 

موردبررسیقرار را اينرويداد بلويزيونیمربوطبه اخاار که بودند آ  بر پژوهشگرا 

گیري،بهايننتیجهرسیدندکهبرايدسترسیدقیقبهمحتوايیکهدهند.طیفرايندبصمیم

هاراازآ استخراجکرد،بهتراسانسخۀوباخااررابررسیکنند.دلی بتوا چارچوب

آمادهوبربرايمتو ازپیمبربودوهمامکا بررسیدقیقنیزهمدسترسیآسا اينامر

عالوه،سیاسابولیدمحتوايبلويزيونیوساياخاريسیاستیواحداساودردسترس.به

هااستفادهشدهاسا.اغلبحتیازواژگانیيکسا درآ 

شاخصسرفص  از همواره همها خارند. هر چارچوب مهم پنا هاي که و7طور

برجسته»اند،کردهاشاره (59 :1993)9کاسیکی برايفعالکرد مفاهیمبیتر بريننشانه

ابزار قدربمندبرين بنابراين، و اسا خوانندگا  ذهن در مربا  معنايی خاص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. CCTV 
2. Pan 
3.Kosicki 
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،دراينپژوهمبرايايجادانسجام،روشنرونيازا«.بنديساختارنحوياساچارچوب

حاويکرد و زيرا بیترولیدبرايبحلی چارچوبانتخابشد، محدودسازيبررسی،

ايمناسببرايشناخاخاردراختیاردهندۀخارندودرواقعچکیدهبرينعناصرشک مهم

گذارند.می

 : انتخاب نوع چارچوب1مرحله 

میانتخابچارچوب بهها چارچوببواند طیآ ، که شود انجام باهصورتاستقرايی ا

ايمقدمابیهايخاريرابراساسمطالعهشوند.محققچارچوبپیشرفابحقیقظاهرمی

می میانتخاب آغاز خاري محتواي بصادفی انتخاب با که مطالعهکند اين در شود.

می بار چندين را خاري متن هر محقق يادداشامقدمابی، میخواند، وبرداري کند

سازد.شخصمیهايخاريرامازآ چارچوبپ 

چارچوب با را خود کار محققا  شناسايیيهااغلب استاندارد درخاري شده

منافعبنديهايچارچوببحلی  و اقتصاد مسئولیا، مانندچارچوبدرگیري، هايقالی،

می پیم )انسانی  ;Scheufele, 1999; Neuman, Just, & Crigler, 1992:64برند

Semetko & Valkenburg, 2000 In De Vreese, 2005:56 عنوا با شیوه اين از .)

شود.رويکردقیاسیيادمی

بواندگیريدرموردفرآيندانتخابچارچوببرايمطالعه،محققمیپ ازبصمیم

هايخاريفق يکچارچوبغالبراشناسايیکندبصمیمبگیردکهدرهريکازآيتم

چارچوب يا ازهايغالبو بکمیلیاساکه ايدۀ معمو ً چارچوبثانويه فرعیرا. و

کند.موضوعاصلیپشتیاانیمی

چارچوب که بود شک  اين به پژوهشگرا  رويکرد حاضر، پژوهم هايدر

هابرداريشناختهرادروهلۀنخساهدفقراردادندوباپیشرفابحقیقويادداشاازپیم

شدهاضافههايشناختهرانیزشناسايیوبهچارچوبهايفرعیپربکرارديگريچارچوب

هااستفادهشود.هاازآ کردندبادربحلی 
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 عملیاتی تعاریف: 6 مرحله 

(،65 :2004)8هايموردنظردراينپژوهمکهبهگفتهوودبعاريچعملیابیچارچوب

مشخصمیپديده» کنندهايموردعالقهرا فراهم« اينامکا را میو محققا »سازندکه

باهممقايسهومربا هاييکسانیاستفادهويافتهمختلچازمفاهیممذکوربهروش هارا

،درپژوهمحاضربهشرحزيربدوينشدند:«کنند

ايکهمسئولیاايجادياح رابهگونهارائهموضوعيامشک به»چارچوبمسئولیا:

.(Semetko & Valkenburg, 2000)دولايابهفردياگروهینساادهد

گیريوضعیايارويدادکنندهنهاديافرددرشک چارچوبعاملیا:بهنقمبعیین

شود.اطالقمی

شاکه ديد زاويه به بود : بصادفی بود چارچوب غیرعمدي بر مانی خاري هاي

شود.سقوطيااصاباموشکاطالقمی

«هاياجتماعیاخالقیاتونسخه»بههاياخالقیچارچوباخالق:چارچوبارزش

( دارد بهNeuman, Just, & Crigler, 1992: 74اشاره اشاره هرگونه اينرويداد در .)

بنديشدهاسا.هاذي چارچوباخالقدستهيادروغازسويشاکهيکارپنها 

جناه به بوجه بکنیکی: ياچارچوب سقوط فنی فرايندهاي نظیر رويداد فنی هاي

دهد.ايیازجعاهسیاهذي اينچارچوبقرارمیرمزگش

اشاره نوع هر اعتراضمردمی: سقوطچارچوب مورد در عمومی نارضايتی به اي

بنديهواپیما،اعالمديرهنگاماصاباموشکياخاکسپاريقربانیا دراينچارچوبدسته

 شدهاسا.

 انسانی: چهره»چارچوبمنافع زاويهداد  يا انسانی هراياي بازنمايی به احساسی

،7(.براساسديدگاهنیومنSemetko & Valkenburg, 2000«)رويداد،موضوعيامشک 

هايمتأثرازبشريحافرادوگروه»(نیزچارچوببأثیرانسانیبر1992)8وکريگلر9جاسا

بمرکزدارد.«يکموضوع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Wood 

2. Neuman 

3. Just 
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هرنوعبوجهرسانهیالمللنیهايبچارچوبهمکاري : المللیدربهمشارکابینها

وفص بحرا يارسیدگیبهوضعیاقربانیا وبازماندگا ذي روشنشد موضوع،ح 

  گیرد.اينچارچوبقرارمی

شدهدرجريا ناآرامیچارچوبخشونا:اشارهبهخشوناکالمیيافیزيکیاعمال

ايامنیتیبحاپ ازاعالماصاباموشکچهازسويشهروندا وچهازسوينیروه

بنديشدهاسا.عنوا چارچوبخشونادسته

چارچوبعدالا:هرنوعاشارهبهاحقاقحقوققربانیا سقوطهواپیماوبازماندگا 

 گیرد.آ ذي اينچارچوبقرارمی

بهروايتیاطالقمی راچارچوبجنگمقدس: شودکهبنممیا ايرا وآمريکا

 کند.وقربانیا سقوطراشهیداطالقمیخیروشربلقیکردهيیايرؤ

شاکه اشاره هرگونه شام  چارچوب اين حقوقی: بلويزيونیچارچوب هاي

ضرورتيافرايندپیگیريحقوقیرويداداسا.به

بوطئه ديد زاويه دربردارنده که محتوايی هر بوطئه: خصوصچارچوب در آمیز

هايداخلیايوناآرامیهايرسانه،روايامتحدها تيسقوطهواپیما،بنممیا ايرا وا

گیرد.باشد،درچارچوببوطئهقرارمی

بوجهبهجناه بهابهامياوجودچارچوبجعاهپاندورا: هايرازآلودرويدادواشاره

شود.بنديمیهادرموردرويدادذي اينچارچوبدستهناگفته

هايخاريبهعواقایاساشاکهچارچوبپیامدها:اينچارچوبدربردارندهاشاره

و وضعیااقتصادي يا کشورها ساير با ايرا  رواب  اسابر ممکن هواپیما سقوط که

اجتماعیايرا داشتهباشد.

 خبری یها : شناسایی چارچوب1مرحله 

 :2005)7هايخاريدراينپژوهمماتنیبربکنیکآلوزيچگونگیشناسايیچارچوب

                                                                                                                                        
1. Crigler 

2. Alozie 
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:کندیراپیشنهادم(اساکهمواردزير66

برداريبوصیفیدرمورد،يادداشاحالنیمحتواودرعۀبارني:خواند چند8مرحلۀ

محتوا.

هاوها،ارزش:خواند دومبرايشناسايیمضامینبکرارشونده،چارچوب7مرحلۀ

هايموضوعی.بنديدسته

:بفسیرعمیقمحتوا.9مرحلۀ

 های پژوهش یافته

هايخاريشاخصجها ،اززما سقوطمنظوربوصیچمحتوايشاکهبهبحلی چارچوب

ازاعالماصاباموشک،انجامگرفا.براياينمنظور،درمجموعهواپیمابايکهفتهپ 

سیفارسی،شاکهخار،ايرا اينترنشنال،بیهايبیساياشاکهمطلببحلی شد.وب669

هايیبودندکهبرروييورونیوزوراشابوديرسانها ،فاک نیوز،ا سیجهانی،سیبیبی

هاايونیزمنفردمربوطبههريکازشاکههابحلی انجامشد.درادامه،جداولمقايسهآ 

آوردهشدهاسا:
های  سایت توزیع فراوانی و درصد محتوای مرتبط با سقوط هواپیمای اوکراینی در وب .0جدول 

 یهای خبری موردبررس رسانه

بکه / حجم ش

 مطلب

 جمع بعد از اعالم اصابت موشک بعد از سقوط

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 درصد ستونی درصد ستونی درصد ستونی

89شاکهخار
2939

82
5632

92
822

5329382357

82سیفارسیبیبی
7238

22
2738

68
822

2358238837

82ايرا اينترنشنال
82

876
82

822
822

637713878387

75سیجهانیبیبی
28

76
58

58
822

885386232
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بکه / حجم ش

 مطلب

 جمع بعد از اعالم اصابت موشک بعد از سقوط

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 درصد ستونی درصد ستونی درصد ستونی

82راشابودي
92396

98
68362

56
822

2351381322

88ا ا سی
52377

22
27321

829
822

2936827638

85فاک نیوز
78322

52
21376

68
822

63687328232

72يورونیوز
97359

56
62322

19
822

88388731287357 

772جمعک 
92372

296
65326

669
822

822822822

يکمیهما  جدول در که موردطور در بولیدشده اخاار بیشترين کرد، مشاهده بوا 

مطلب(وکمترينمیزا خاروگزارشبولیديمربوطبه829ا )ا رويدادمربوطبهسی

( خار سی92شاکۀ اسا. بها مطلب( يکيیبنهاا  گزارشبیماز و اخاار هايچهارم

سقوطهواپیمخاريمربوط برجستهبه حاکیاز ايننکته اساکه بولیدکرده را سازيا

رويدادمذکوردراينشاکهاسا.رباۀدومبولیدخاروگزارشمتعلقبهايرا اينترنشنال

اييعنیزبا ماهوارهمطلب(اساکهفاصلۀزيادينیزباديگرشاکۀخاريفارسی822)

سیفارسیدارد.بیبی

يکعالوه جدول میبراين، نشا  نیز را نکته اصابااين اعالم پ از که دهد

وب بوجه میزا  در اوکراينی، هواپیماي شاکهساياموشکبه اينهاي به خاري هاي

هايجدولنیزمشهوداسا،درمرحلۀکهدردادهوجودآمد.چنا موضوعبغییريعمدهبه

کهبنهاطوريهرويدادنشا داد،بهاول)بعدازسقوط(،ايرا اينترنشنالکمترينبوجهراب

خاردرموردموضوعسقوطمنتشرکرد.ولیدرمرحلۀدوم)اعالماصاباموشک(،82

 به عدد بیم876اين به يعنی يکمطلب، رسید.از بولیدي اخاار مجموع چهارم
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برابري8افزايم،بیشترينمیزا افزايمبوجهبهرويدادبهايرا اينترنشنالبابیبربنيابه

شود.برابريمربوطمی9نیوزبابغییرازآ بهفاک بولیدمحتواوپ 

پ از اساو خار شاکه متعلقبه مرحله دو هر کمترينمیزا مطلببولیديدر

بولیدمحتوا در خار شاکه رويکرد دوم، مرحله در ارزشخاريرويداد افزايممشهود

شا از غیر بیبفاوتچندانینکرد. و خار شاکهبیکه ساير اعالمسیجهانی، پ از ها

ا دراينزمینها برابرافزايمدادند.الاتهسی9با7اصاباموشکبولیدمحتوايخودرا

هايخاريا درمقايسهباسايرشاکها رفتاريمتفاوتبابقیهنشا داد:پوشمخاريسی

اعالماصاباموشکنیزمیزا محتوايبولیديدرمرحلۀاولبسیارگستردهاساوپ از

ازايرا اينترنشنالدررباهدومقراردارد،ولیدرمقايسهبامرحلهاولبعداداينشاکهپ 

دهد.درصدينشا می5محتوايبولیدياينشاکهکاهمحدوداً

 سی فارسی بی بی ۀسایت شبک بندی سقوط در وب . چارچوب9جدول 

 چارچوب/شبکه

 د از سقوطبع
بعد از اعالم اصابت 

 موشک
 جمع

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 درصد ستونی درصد ستونی درصد ستونی

1مسئولیا
7836

88
2232

72
822

97763171387

5بصادفیبود 
2836

2
5132

87
822

728318735

7عاملیا
22

9
62

5
822

1239537

7بکنیکی
6632

8
9939

9
822

18329389

2منافعانسانی
2

5
822

5
822

22322537

2بوطئه
2

2
822

2
822

25362386

2128725822جعاهپاندورا
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 چارچوب/شبکه

 د از سقوطبع
بعد از اعالم اصابت 

 موشک
 جمع

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 درصد ستونی درصد ستونی درصد ستونی

86832537

9حقوقی
72

87
12

85
822

87863885369 

8المللیبینهايهمکاري
9939

7
6632

9
822

27319389

2اعتراضمردمی
2

5
822

5
822

22322537

2خشونا
2

9
822

9
822

22399389

2اخالق
2

6
822

6
822

21326376

2پیامدها
2

7
822

7
822

2731738

2عدالا
2

8
822

8
822

28328322

75ک جمع
76322

28
29386

86
822

822822822

سیفارسیازسهچارچوباصلی،شام بیدهد،بینشا می7طورکهجدولشمارههما 

( مسئولیا )71387چارچوب بود  بصادفی )8735درصد(، حقوقی و 85369درصد(

همنشینیاينسهدرصد(برايپوشمخارسقوطهواپیماياوکراينیاستفادهکردهاسا.

سیفارسیدرموردرويداداسا.بیدهندۀرويکردمیانۀبیچارچوبنشا 

طورمحسوسیپ ازهاوبرجستگیرويدادبهسیفارسی،بنوعچارچوببیدربی

هم با کرد. اصاباموشکبغییر اعتراضمردمی،اعالم انسانی، کناريچارچوبمنافع

سیفارسیپوشمبیکارعمومیدربارۀسقوطدربیخشونا،اخالقوعدالا،موضعاف
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به را ديدمذکور زاويۀ اينشاکه شد. چارچوببوطئۀداده از استفاده طورمحسوسیبا

کرده بعدي  چارچوبحقوقی نیز و بود  چارچوببصادفی و حکوماايرا  مدنظر

پنها  نمايماعتراضبه درکنار اينشاکه، کهدر اينمعنا به نشا داد يارکاسا. و

ابعادانسانیرويداد،وز اصلیبهبصادفیبود وحقوقیبود مسئلهدادهشدهاسا.

 سایت شبکه خبر بندی سقوط در وب . چارچوب3جدول 

 چارچوب/شبکه

 بعد از سقوط
بعد از اعالم اصابت 

 موشک
 جمع

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 درصد ستونی درصد ستونی ستونیدرصد 

7مسئولیا
72

1
12

82
822

883181368632

8بصادفیبود 
98

72
68

78
822

5738293521

8عاملیا
822

-
2

8
822

5382836

8بکنیکی
822

-
2

8
822

5382836

-منافعانسانی
2

8
822

8
822

2739836

2بوطئه
52382

9
27316

2
822

793528832

-جعاهپاندورا
2

8
822

8
822

2739836

-المللیهايبینهمکاري
2

9
822

9
822

225

-جنگمقدس
2

2
822

2
822

2863728832

82جمعک 
7132

29
2836

62
822

822822822
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سقوطوب مورد در خار بنوعساياشاکه محدوديدارد. پوشمخاريبسیار هواپیما

هادرمرحلۀنخسابسیاراندکاساوبنهابعدازاعالماصاباموشکاساچارچوب

موردبوجهقرارمیکهشاکهمذکورزوايايمتنوع مهمبريازموضوعرا بريننقطۀدهد.

 خار شاکۀ بود »بمرکز بصادفی به« شاکه اين اسا. خاصرويداد اعالمطور پ از

کند.بأکیدمی«خطايانسانی»اصاباموشکبر

چارچوب موشک، اصابا اعالم از پ  خار، شاکه در ديگر مهم چارچوب

ا آ ، کرد  برجسته با شاکه اين بهمتحدها تيمسئولیااساو را آغازآمريکا دلی 

کند.اينايکهنتیجۀآ وقوعاينخطايانسانیوسقوطهواپیماسا،سرزنممیمنازعه

رواياشاکه در اسا: خار مختصشاکۀ چارچوبديگرياساکه چارچوبمالزم

منازعۀ در سقوطهواپیما قربانیا  خیرخار، جاهۀ شدهودو کشته رويدادشر لذا و اند

کند.بنديمیصورت«جنگمقدس»واپیماوپیامدهايبعديرادرچارچوبسقوطه

روايا اظهارنظرمقاماتکشورهايايمطرحهايرسانههمچنینشاکهخار، يا شده

در درگیر درصوربیديگر را دربقاب رويداد که باشد، خود روايا آمیزبوطئه»با و«

ايدررواياشاکهاحضوريکمرنگوحاشیههکند.سايرچارچوبافکنانهبعایرمیبفرقه

خاردارند.

 سی جهانی بی سایت بی بندی سقوط در وب . چارچوب4جدول 

 چارچوب/شبکه

 بعد از سقوط
بعد از اعالم اصابت 

 موشک
 جمع

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 درصد ستونی درصد ستونی درصد ستونی

2مسئولیا
9932

82
6636

78
822

75959238

1بصادفیبود 
9135

5
6835

89
822

713687358838

7عاملیا
7136

5
2832

2
822

23887358239



 616|زردارویکاووس؛...در259اسیپيمایسقوطهواپيبندچارچوب

 چارچوب/شبکه

 بعد از سقوط
بعد از اعالم اصابت 

 موشک
 جمع

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 درصد ستونی درصد ستونی درصد ستونی

6منافعانسانی
6636

9
9932

8
822

78322358937

2جعاهپاندورا
822

-
2

2
822

82392538

-حقوقی
2

8
822

8
822

2735835 

8المللیهايبینهمکاري
822

-
2

8
822

9362835

-اعتراضمردمی
2

2
822

2
822

282358239

-خشونا
2

8
822

8
822

2735835

-اخالق
2

7
822

7
822

25738

-عدالا
2

7
822

7
822

25738

71جمعک 
2837

22
5131

61
822

822822822

سییجهیانیطییدومرحلیۀموردبررسییبغیییرمحسوسییبییبعداداخاارمنتشرشدهدربی

هیايمورداسیتفادهخیوددادهاسیا.بوجهیبیهچیارچوبنداشته،ولیاينشاکهبنوعقاب 

درصید(،7136سیجهانیدرمرحلیۀاول،بصیادفیبیود )بیهايموردبوجهبیچارچوب

درصید(اسیا.پی ازاعیالمرسیمیاصیابا7832درصد(ومنافعانسیانی)75مسئولیا)

وچیارچوبعاملییاداکردهییدرصد(افیزايمپ95موشک،بوجهبهچارچوبمسئولیا)

هايانسانیرويدادهیمبیههمکهقاالًدرحاشیهبود،بیشتربرجستهشدهاسا.بوجهبهجناه

سا.طرزمحسوسیکاهمپیداکردها
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دهید،سیجهانیاينرويدادرادرقالباعتراضمردمینیزموردبوجهقرارمییبیبی

هايمالزمآ ،يعنیاخیالق،عیدالا،خشیوناوپیامیدهايانسیانیبوجیهامابهچارچوب

بنديداسیتا دهندۀبماي اينشاکهبهچارچوبطورضمنینشا اندکیداردکهاينامربه

،بوجهبهمسئولیاوعاملیااسا.جهیگیريرويدادودرنتادرشک هازمنظرنقمدولا

 سایت ایران اینترنشنال بندی سقوط در وب . چارچوب1جدول 

 چارچوب/شبکه

 بعد از سقوط
بعد از اعالم اصابت 

 موشک
 جمع

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 ستونیدرصد  درصد ستونی درصد ستونی

6مسئولیا
131

67
8837

61
822

93678357832

8بصادفیبود 
9939

7
6632

9
822

5392385839

9عاملیا
8531

86
1237

88
822

8531236139

8بکنیکی
8735

2
1235

1
822

539939935

7منافعانسانی
7737

2
2231

8
822

8235939938

-بوطئه
2

9
822

9
822

2832839

2جعاهپاندورا
52

2
52

1
822

838935

8حقوقی
932

76
8639

72
822

53987328831 

8المللیهايبینهمکاري
8735

2
1235

1
822

539939935

-اعتراضمردمی
2

77
822

77
822

28235836
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 چارچوب/شبکه

 بعد از سقوط
بعد از اعالم اصابت 

 موشک
 جمع

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 ستونیدرصد  درصد ستونی درصد ستونی

-خشونا
2

72
822

72
822

288328232

-اخالق
2

88
822

88
822

28139

-پیامدها
2

8
822

8
822

2239938

-عدالا
2

7
822

7
822

22385238

88جمعک 
139

782
8832

778
822

822822822

خیودنشیا دادهساياايرا اينترنشنالبیشترينبغییرراطییدومرحلیۀايینرويیدادازوب

سايااينشاکهپیمازاعالماصاباموشکبوجهچندانیبهسیقوطهواپیمیاياسا.وب

کیهاوکراينینشا ندادوبنهابهچارچوبمسئولیاوجناهرازآلودماجرابوجهکرد.چنا 

درجدوليکهمبهآ اشارهشد،ازنظرحجمخارهايبولیدي،ايرا اينترنشینالپییماز

دهیدرويیدادهايموردبررسیقرارداردکهايیننکتیهنشیا مییشاکه2خاردررباۀشاکۀ

مذکوردرابتدابرايايرا اينترنشنالاهمیازيادينداشا.

پیی ازاعییالماصییاباموشییکبییههواپیمییا،حجییمبولیییدخاییرناگهییا افییزايم

بیرينيميافیا.مهیمهاهمبههمیا مییزا افیزاايپیداکردوبنوعچارچوبمالحظهقاب 

درصیید(اسییا.ايییرا 7835«)مسییئولیا»چییارچوبازنظییرايییرا اينترنشیینال،چییارچوب

درصید(بیهمسیئولیا236«)عاملییا»هايخودباچیارچوباينترنشنالدراخااروگزارش

8735کند.چارچوبحقیوقی)طورخاصسپاهدرسقوطهواپیمااشارهمیدولاايرا وبه

المللییدرخصیوصچنیینرخیدادهايیدراۀبعديقرارگرفتهومقرراتبیندرصد(دررب

اينشاکهبرجستهشدهاسا.
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«اعتیراضمردمییی»درصیید(،8832«)خشیونا»همچنیینايییرا اينترنشینالچییارچوب

درصد(رابرايارائیۀروايیاخیوددرمیوردواکینمجامعیۀ8«)اخالق»درصد(و8235)

هاموردبوجهقراردادهاسا.یمازسايرچارچوبايرانیبهسقوطهواپیماب

 ان ان سایت سی بندی سقوط در وب . چارچوب6جدول 

 چارچوب/شبکه

 جمع بعد از اعالم اصابت موشک بعد از سقوط

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 درصد ستونی درصد ستونی درصد ستونی

72مسئولیا
9231

25
6537

68
822

763899399232

9بصادفیبود 
8835

79
1135

76
822

939828832

-عاملیا
2

1
822

1
822

2538935

2بکنیکی
22

9
92

82
822

236737232

78منافعانسانی
22

8
92

92
822

77316328937

-بوطئه
2

8
822

8
822

2232232

8جعاهپاندورا
1831

7
8137

88
822

831835231

85حقوقی
6137

2
9831

77
822

8639537832 

1المللیهايبینهمکاري
12

7
72

82
822

132835232

-اعتراضمردمی
2

77
822

77
822

28639832

-خشونا
2

2
822

2
822

29832
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 چارچوب/شبکه

 جمع بعد از اعالم اصابت موشک بعد از سقوط

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 درصد ستونی درصد ستونی درصد ستونی

-اخالق
2

6
822

6
822

2232736

5پیامدها
6735

9
9235

1
822

532737935

87جمعک 
2235

895
5835

772
822 

822822822 

اياساکهدرمرحلۀاولبعدازسقوطهواپیمابعدادخارهیايبیشیتريا بنهاشاکها سی

معناداريبیشیتراسیا.بیهنظیرطورهادرمرحلۀدومبهرامنتشرکرده،ولیبنوعچارچوب

درصیید(،7638«)مسییئولیا»ا درمرحلییۀاولبییابمرکییزبییرچییارچوبا رسییدسیییمییی

بوجیهدرصید(درصیددجلیب8639«)حقیوقی»درصید(و7731«)منافعانسیانی»چارچوب

ا بأکیدزياديبرلزومروشینا المللیبهرويدادسقوطهواپیماسا.سیافکارعمومیبین

درصد(درمرحلیهاول831«)جعاهپاندورا»ابعادمختلچماجراداردوبههمیندلی ،کرد 

موردبوجهزياديقرارگرفتهاسا.ولیبعدازاعالمرسیمیاصیاباموشیک،بمرکیزايین

درصد(اساوبیا82«)بصادفیبود »درصد(و9939«)مسئولیا»هايشاکهبرچارچوب

ئولیارامتوجهمنازعۀمییا ايیرا وآمريکیادرآ برهیۀبرجستهکرد خطايانسانی،مس

درصید(درمرحلیۀدومممکیناسیا632«)منافعانسانی»داند.کاستنازبوجهبهزمانیمی

برايکاهمبارروانیرويدادبودهباشد.براساسدرصدهايسطري،رونیدافیزايمبوجیه

1135بیه8835بصیادفیبیود ازدرصد،چارچوب6537به9231بهچارچوبمسئولیااز

درصدمؤيدهمیننکتهاسا.92به22درصدوروندکاهشیچارچوبمنافعانسانیاز

اسیاکیهدرکنیار«اعتراضمردمی»ا درمرحلۀدوما چارچوببرجستۀديگرسی

درصد(حضیوردارد.الاتیهدرمقايسیهبیا9«)خشونا»درصد(و6«)اخالق»دوچارچوب

اند.اعتراضمردمی،ايندوکمترموردبوجهقرارگرفتهچارچوب
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 نیوز سایت فاکس بندی سقوط در وب . چارچوب1جدول 

 چارچوب/شبکه

 بعد از سقوط
بعد از اعالم اصابت 

 موشک
 جمع

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 درصد ستونی درصد ستونی درصد ستونی

85مسئولیا
9838

97
6138

22
822

263198329539

1بصادفیبود 
9231

85
6537

79
822

7582318239

-عاملیا
2

8
822

8
822

22388232

-بکنیکی
2

7
822

7
822

2838835

-منافعانسانی
2

6
822

6
822

2538235

7جعاهپاندورا
822

-
2

7
822

63752835

7حقوقی
22

9
62

5
822

6375738931 

8المللیهايبینهمکاري
822

-
2

8
822

9372232

-اعتراضمردمی
2

78
822

78
822

272318531

-خشونا
2

88
822

88
822

28238139

2اخالق
5238

9
2738

2
822

8735738537

-پیامدها
2

2
822

2
822

2638537

97جمعک 
72

828
26

899
822

822822822
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ا ،درمرحلییهاولاخاییارسییقوطهواپیمییايا سییايافییاک نیییوزدرمقايسییهبییاسیییوب

اوکراينیرابسیارمحدودبرپوشمداده،ولیپی ازاعیالمخایراصیاباموشیک،حجیم

هیايافزايميافتهاسا.اينشاکهازنظیرچیارچوبمحتوايبولیديآ بهبیمازسهبرابر

ا مشابهادارد.بهاينمعناکهپی ازاعیالمخایراصیاباموشیک،ا مورداستفادهباسی

درصید(،چیارچوب6138بیه9838)از«مسیئولیا»زما باافزايمبوجیهبیهچیارچوبهم

.درصد(راهمبرجستهکردهاسا6537به9231)از«بصادفیبود »

درصید(راهمیراهبیاچیارچوب7231«)اعتراضاتمردمیی»عالوهبراين،فاک نیوز

ا ،پ ازاعالماصاباموشیک،ا درصد(برجستهکردهوبرخالفسی8238«)خشونا»

دهیدبصیويرمیدنظردرصد(بوجهکردهاساکهاينامیرنشیا میی538«)منافعانسانی»به

التهابپ ازاعالمرسمیاصاباموشکاسا.نیوزبصويريحاکیازبنموفاک 

 سایت یورونیوز بندی سقوط در وب . چارچوب8جدول 

 چارچوب/شبکه

 بعد از سقوط
بعد از اعالم اصابت 

 موشک
 جمع

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 درصد ستونی درصد ستونی درصد ستونی

82مسئولیا
75

92
25

22
822

9837595329235

8بصادفیبود 
8239

6
1532

2
822

9382386

5عاملیا
6735

9
9235

1
822

8536936638

8بکنیکی
52

8
52

7
822

938837832

7منافعانسانی
72

1
12

82
822

639835136

8بوطئه
52

8
52

7
822

938837832

22822-2822پاندوراجعاه
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 چارچوب/شبکه

 بعد از سقوط
بعد از اعالم اصابت 

 موشک
 جمع

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 درصد ستونی درصد ستونی درصد ستونی

87352932

7حقوقی
8632

82
1939

87
822

63988388239 

5المللیهايبینهمکاري
52

5
52

82
822

8536538136

-اعتراضمردمی
2

82
822

82
822

28838136

-خشونا
2

9
822

9
822

2936736

-اخالق
2

5
822

5
822

2538239

8پیامدها
9932

7
6636

9
822

938732736

97جمعک 
7236

12
2732

886
822

822822822

دهدکهبوجهبهرويدادپی ازسايايورونیوزنشا میبررسیحجممحتوايبولیديوب

يورونییوزهابیرايبرينچارچوباعالماصاباموشکبهبیمازدوبرابررسیدهاسا.مهم

8536«)المللییهیايبیینهمکیاري»(ودرصد8536«)عاملیا»درصد(،98375«)مسئولیا»

بعدياهمیاقراردارد.ازمنظیرايیندرصد(دررباۀ8735«)جعاۀپاندورا»درصد(اساو

بیرينمسیئله،نسیااداد مسیئولیارويیدادومشیخصکیرد عامی سیقوطشاکه،مهیم

حی اسیاوبیرينراهالمللیمهیمهايبینمزگشايیازواقعه،همکاريهواپیماساوبراير

کند.هايخارياينچارچوبرابرجستهمیبههمیندلی ،يورونیوزبیمازسايرشاکه
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پ ازاعالماصاباموشک،بأکیدبیرچیارچوبمسیئولیاسیهبرابیرافیزايميافتیه

چیارچوبیکیهدر-کنیدأکییدمییزما اينشیاکهبیربصیادفیبیود رويیدادباساوهم

هیايجعایهروزهايقا ازآ کاماًلدرحاشییهبیود.بیاروشینشید موضیوع،چیارچوب

«حقیوقی»هیايهیاچیارچوبآ يجاالمللیکمرنگشدندوبههايبینپاندوراوهمکاري

درصد(برجستهشدندکهاينوضعیاناشیازاهمیا835«)منافعانسانی»درصد(و8838)

پیداکرد قربانیا ،بازماندگا ومسیرهايحقوقیمواجههبارخداداسا.

 سایت راشاتودی بندی سقوط در وب . چارچوب2جدول 

 چارچوب/شبکه

 بعد از سقوط
بعد از اعالم اصابت 

 موشک
 جمع

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 ستونیدرصد  درصد ستونی درصد ستونی

1مسئولیا
7836

88
6832

72
822

783695379939

6بصادفیبود 
9539

88
6232

82
822

7737723278

-عاملیا
2

9
822

9
822

2535932

7بکنیکی
52

7
52

2
822

232932238

7منافعانسانی
75

6
25

1
822

2328838838

8بوطئه
8239

6
1532

2
822

9328838136

5جعاهپاندورا
2832

7
7136

2
822

8135932136

-حقوقی
2

8
822

8
822

28315837 

7المللیهايبینهمکاري
6636 

8
9932

9
822

2328315932
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 چارچوب/شبکه

 بعد از سقوط
بعد از اعالم اصابت 

 موشک
 جمع

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 فراوانی
 درصد سطری

 ستونیدرصد  درصد ستونی درصد ستونی

-اعتراضمردمی
2

9
822

9
822

2535932

8اخالق
822

-
2

8
822

9322837

72جمعک 
9939

52
6632

18
822

822822822

ساياشاکهبلويزيونیراشابوديرويدادسقوطرادرسطحمحدوديپوشمداده،اماوب

اينمییزا درمرحلیۀدومبیهبییمازدوبرابیررسییدهاسیا.پی ازسیقوطهواپیمیا،سیه

«جعایۀپانیدورا»درصید(و7737)«بصیادفیبیود »درصید(،7836«)مسیئولیا»چارچوب

انید.راشیابوديضیمناينکیهبیرلیزومدرصد(بیشترينبوجهرابهخودجلبکیرده8135)

بنیديکیردهايغیرعمیديچیارچوبروشنشد علاسیقوطبأکییددارد،آ راسیانحه

اسا.

درصید(افیزايم9537«)مسیئولیا»پ ازاعالماصاباموشک،بوجهبهچارچوب

درصید(همچنیا در7232«)بصیادفیبیود »هاسیا.عیالوهبیرايین،چیارچوبپیداکرد

ها،وز آ کمترشدهاسیا.جايگاهدومقراردارد،هرچندبهدلی افزايمبنوعچارچوب

درصیید(8838«)بوطئییه»هییايیاسییاکییهچییارچوبسییاياراشییابوديجییزومعییدودوب

منیافع»اينچارچوبهمراهباچارچوبکهيطورموردبوجهشاکهخاررابرجستهکرده،به

درصیید(درردۀسییوماهمیییاقییرارگرفتییهاسییا.همچنییینراشییابوديبییه8838«)انسییانی

بوجهزيیادينکیردهکیهايین«خشونا»و«اخالق»،«اعتراضمردمی»هايینظیرچارچوب

نکتهحاکیازنزديکیسوگیرياينشاکهباشاکهخاراسا.
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های  های شبکه سایت های خبری سقوط هواپیمای اوکراینی در وب . توزیع چارچوب01جدول 

 خبری برحسب درصد

 ان ان سی چارچوب/شبکه
فاکس 

 نیوز

سی  بی بی

 جهانی

سی  بی بی

 فارسی

ایران 

 اینترنشنال
 راشاتودی یورونیوز

شبکه 

 خبر

923295399238713877832923599398632 مسئولیا

883282398838873583967821 بصادفیبود 

9352328239537139638932836 عاملیا

23283529389935832238836 بکنیکی

89372358937537938136838836 منافعانسانی

2322223868398321368832 بوطئه

231835538537935932136836 جعاهپاندورا

83293183585369883182398372 حقوقی

هايهمکاري

 المللیبین
23223283593899351369325

832853182395378361369322 اعتراضمردمی

8321398359389823273622خشونا

73653773863761392398372اخالق

935537273893873622پیامدها

227388322238222عدالا

22222228832جنگمقدس

822822822822822822822822جمع)درصد(

هیادهدبقريایاًهمیۀآ شاکهموردبررسینشا می1هايساياهادروببررسیچارچوب

اندوذهینمخاطایا راداده«مسئولیا»شاکهخار(،بیشترينوز رابهچارچوبياستثنا)به

اندکهچهافراد،نهادهاياعواملیمسئولسقوطهواپیمیاوجويايننکتهکردهمتوجهجسا

داربعیدياسیا.بیشیترينبأکییدبیراند.غیرعمیديبیود سیقوطچیارچوباولويیابوده

وکمترينبأکیدبرايینچیارچوبرادرايیرا اينترنشینالغیرعمديبود رادرشاکۀخار

بوا مشاهدهکرد.می
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ناديدهگرفتیهویکلهاياعتراضمردمی،اخالقوخشونارابهشاکهخارچارچوب

هیابمرکیزکیردههیابیرايینچیارچوبدرمقاب ،ايرا اينترنشنالبیشترازبمامديگرشاکه

بنديرويیدادسیقوطدربوا نتیجهگرفاايندوشاکهدرچارچوبمیکهيطوراسا،به

هیانقطۀمقاب همقراردارند.همچنینچارچوببوطئیۀمیدنظرشیاکهخایردرسیايرشیاکه

برجستهنشدهاسا.بنهیاراشیابوديدرايینزمینیهاستثناسیا؛بنیابراين،بیابوجیهبیهسیاير

بوا ادعاکردايینشیاکهبیشیترينابودي،میساياراشهايمورداستفادهدروبچارچوب

هیايموردبررسییچیارچوبيیکازشیاکهبراين،هیچنزديکیرابهشاکۀخاردارد.عالوه

جنگمقدسشاکهخاررااقتااسنکردند.

هیايموردبررسییدهدچارچوببکنیکیوعدالادربمامشیاکهنشا میهابررسی

اند.دريافانکردهاندوبوجهچندانیايبودهحاشیه

 گیری نتیجهبحث و 

هیايخایريهشیتگانهدردومحیورکلییقابی هايشاکهسايانتايجحاص ازبحلی وب

هايخایريبیهرخیداد،پی ازاعیالماصیاباسطحبوجهاغلبشاکه-8بندياسا:طاقه

هامتفاوتاسا.،ولیالگويبوجهبهآ دراينشاکهداکردهیموشکافزايمپ

ا دردومرحلیها سییجهیانیوسییبییمیا هشاشاکه،فق حجممحتوايبیاز

سییجهیانیممکیناسیابیافزايمپیدانکرد.ثاباماند حجممحتوايبولیدشدهدربی

هیايايینشیاکههاياينشاکۀخدماعمومیباشد.مراجعهبهدستورالعم حاص سیاسا

ز خاريوبوجهبهمنفعاعمومیدرانتشاراخایارطرفی،بوادهدکهدرآ بربینشا می

محی ا بها ا مسئلهکامالًمتفاوتاسا.سیا بأکیدزياديشدهاسا؛امادرموردسی

جانایهرخیدادراپوشیمدادوزاويیۀديیدکنشیگرا طورگستردهوهمیهسقوطهواپیمابه

هیايخایريديگیرموشک،شاکهمتنوعرامطرحکرد.بههمیندلی ،پ ازاعالماصابا

هییارامطییرحکییردهبییود.ا قییاالًآ ا هییايیرامطییرحکردنییدکییهسیییدرواقییعچییارچوب

ا همچنا گستردهباقیمانیدامیامییزا آ ،ا ها،پوشمخاريسیباسايرشاکهدرمقايسه

بهعملکردخوداينشاکهدرمرحلۀاول،اندکیکمترشد.نساا
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فیرد،درمرحلیۀاولبیوجهیبیهرخیدادايمنحصیربهمنزلیۀنمونیهل،بهايرا اينترنشنا

 نداشا،امابالفاصلهبعدازاعالماصاباموشک،پوشمگستردۀخاريراآغازکرد.

اياسیاکیهدرهیردومرحلیهبوجیهحیداقلیبیهرويیدادرادرشاکهخاربنهاشاکه

دهید.راشیابودي،سیاسارابوضیحمییدستورکارقرارداد.نقمايرا دراينرخداداين

کند.ايازشاکۀخار،همینالگورابکرارمیبااندکفاصله

بندياخایارسیقوطهايمذکوربرايچارچوبهايشاکهسايارويکردکلیوب-7

بیوا درهايخاريبارويدادمذکوررامییهواپیمامتفاوتاسا.الگويمواجهۀاينشاکه

بنیديرانییدسیتهبرحاشییهکاريوماتنیبرمحافظهسازي،ماتنیبربرجستهسهرويکردماتنی

اند.هايهشتگانۀموردبررسیدرسهگروهبقسیمشدهساياکرد.برهمیناساس،وب

کننیدافکیارعمومیرادرمیوردموضیوعحسیاسهايگروهاولبالشمییساياوب

بیوا درايیندسیتهقیرارداد.نییوزرامیی ا وفاکا اينترنشنال،سیکنند.سهشاکۀايرا 

آمیدهوجیا اينترنشنالدريکسرطییچقیرارداردوبمرکیززيیاديبیرالتهابیاتبیهايرا 

دهید.درسیربیود رويیدادمیانورنمییحالبربصیادفیداد ِمسئولیاداردودرعیننساا

کیهدربهرويداد)چنیا بوجهافکارعمومیا قرارداردکهدرعینجلبا ديگرطیچ،سی

بیوا درکند.فاک نیوزرامییبود رابرجستهمیهابدا اشارهشد(،بصادفیقسمايافته

میانۀاينطیچقرارداد.

کننیددارنیسیتندوبیالشمییهايگروهدوم،بیرخالفگیروهاول،مییدا ساياوب

سییجهیانیوحتییبیییوز،بیهاياروپايیيورونايراحفظکنند.بلويزيو وضعیامیانه

ازسقوطبوجهاندکیبیههاپ بوا درايندستهقرارداد.اينشاکهسیفارسیرامیبیبی

ازاعالماصاباموشک،پوشیمخایريخیودرابیهموضوعنشا دادند،ولیدردورۀپ 

هاوروايیاوبهايگروهاول،بنوعچارچباشاکهدوبرابريابیشترافزايمدادند.درمقايسه

هاکمتراسا.التهابناشیازرخداددراينشاکه

هییايگییروهسییومشییام شییاکۀخاییروراشییابودياسییاکییهسییعیدرسییاياوب

هیايیچیو داد ِآ بیابمرکیزبیرچیارچوباهمییانشیا رانید موضیوعوکیمحاشیهبه
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هیمدرحجیمکیمکیرد موضیوعاعتنیايیبیهبرجسیتهبود وبوطئهدارند.اينبیبصادفی

بیامقايسیههاقاب مشیاهدهاسیا.الاتیهراشیابوديدرمطالبوهمدربنوعاندکچارچوب

بیراسیا.هیايگیروهدومنزديیکساياشاکۀخاراهمیابیشتريبهرويداددادهوبهوب

بوا همانندپیوسیتاريبلقیی،بازنمايیرويدادسقوطهواپیماياوکراينیرامیبیبربنيابه

اينترنشنالخواها بوجهحیداکثريافکیارعمیومیبیهابعیادسويآ ايرا ردکهدريکک

کیرد ازدناالکیمبرانگیزماجراساودرسويديگر،شاکۀخارباپوشمحداقلیبهبح 

اهمیاماجرابرايمخاطاا خوداسا.

شیدتهوايیبیههاازسوانحبوا ادعاکردبازنمايیشاکهبندي،میبراساساينگروه

کننیدودردرجیهدوم،هادرسانحهايفامییهايمتاوعآ بحابأثیرنقشیاساکهدولا

مشیشاکهوموضعرسانهدرمیوردکشیوريهاازرخدادموردنظرمناع ازخ رواياآ 

بنیدياساکهبیشتريننقمرادرسانحهموردنظرداردواينوضعیادرموردچیارچوب

(نییزبیه8888کهدرمطالعۀانتمن)سابقهاسا.چنا بههوايیدردنیانیزمساوقسايرسوانح

دسیاآمريکیاذيی چیارچوببکنیکییقیرارآ اشارهشد،سرنگونیهواپیمايايرانیبیه

دسانیروهايشورويعملیجنايتکارانیهبصیويرشید.درايبهگرفاوسقوطجاکره

بوا ردپايبازنمايیبرساختیرخیدادوکرايننیزمیموردسانحۀهواپیمايخطوطهوايیا

نظرازواقعیابیرونی،معیاد تسیاسییهامشاهدهکرد.صرفبنديشاکهرادرچارچوب

 اسا.ايوبعامالتمیا کشورهابرسازندۀمعنايهرواقعه
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