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چکیده :مقاله پژوهشی حاضر ،تالشی برای تشخیص مختصات چارچوبگذاری شبکه خبری بیبیسی فارسی
از جنگ  51روزه میان غزه و اسرائیل است .هدف مقاله این است که نشان بدهد آیا شبکه بیبیسی فارسی
اصل روزنامه نگاری عینی که یکی از اصول بینالمللی اخالق حرفهای در عرصه روزنامه نگاری است ،را در
بازتاب جنگ  51روزه رعایت و یا نقض کرده است .برای توصیف عینی پیامهای این شبکه از روش تحلیل
محتوای کمی استفاده شده است و جامعه آماری این پژوهش را برنامه خبری روزانه شبکه بیبیسی فارسی از
تاریخ  9ام جوالی تا  32ام آگوست سال  3101میالدی یعنی تاریخ آغاز و پایان درگیری تشکیل میدهد.
همچنین بهمنظور افزایش اعتبار یافتهها بهجای نمونهگیری ،از تمام شماری جامعه آماری استفاده شده است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که شبکه خبری بیبیسی ضمن تالش برای حفظ اعتماد مخاطبانش ،با
تأیید و تقویت ایده مذاکره تحت هر شرایطی و نفی مقاومت ،به توجیه بیشتر حمالت اسرائیل در قیاس با
حمالت حماس پرداخته است .بیبیسی همچنین در کنار صلحطلب نشان دادن خود به القاء وجود شکاف
میان حماس و مردم غزه میپردازد و در عینحال چهرهای مقتدر از ارتش اسرائیل به تصویر میکشد و به این
ترتی ب در عرصه روایتگری نوعی سوگیری یا عدم پایبندی به اصل روزنامه نگاری عینی را نشان میدهد.
واژگان کلیدی :جنگ  51روزه ،غزه ،روزنامه نگاری عینی ،بیبیسی فارسی ،حماس ،اسرائیل.
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مقدمه
هدف این مقاله ،تحلیل مختصات روزنامه نگاری عینی در بیبیسی فارسی در خصوص جنگ غزه است .در
جهان امروز با توجه به رشد فناوریهای ارتباطی ،برجستگی و اهمیت رسانهها بیش از پیش مورد توجه قرار
گرفته است و در این رویکرد ،دیگر رسانه نهتنها بهعنوان یک وسیله ارتباطی صرف ،بلکه ابزاری برای کسب
قدرت هستند تا صاحبان رسانههای جمعی از طریق در دست گرفتن شریانهای ارتباطی و ظرفیت باالی
اقناع توسط رسانهها ،واقعیتهای روزمره را آنگونه روایت کنند که میخواهند .به دیگر سخن با نگاهی
نسبی در قیاس با گذشته میتوان گفت که به علت گسترش فراگیری و افزایش ضریب نفوذ رسانهها در
زندگی اجتماعی انسانها ،ارتباط تنگاتنگ قدرت و رسانه بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است ،چراکه
دیگر اهمیت حوزه افکار عمومی بهعنوان یکی از عوامل تعیینکننده قدرت و همچنین اثرگذاری رسانهها در
حوزه شکلدهی افکار عمومی بر کسی پوشیده نیست.
از این منظر تحلیل سپهر رسانهای بینالمللی ،در جهت شناخت عناصر اثرگذار در افکار عمومی جهانی،
بهویژه در عرصههای خبری امری است که لزوم آن غیرقابلانکار مینماید .شاید بتوان اهمیت حوزه خبر در
بین سایر محصوالت رسانهای را در این گفته هالستی 0یافت که میگوید« :تصویر ذهنی مردم از دیگر
کشورها ،بیش از آنکه محصول تجربه مستقیم باشد ،محصول خبر است چراکه اغلب مردم اطالعی از مسائل
خارجی ندارند و در نتیجه نگرش آنان نسبت به کشورهای خارجی بهندرت دقیق است» (هالستی،0923 ،
ص .)011 .به این ترتیب میتوان گفت تصویر ذهنی بیشتر مردم عصر ما از رویدادهای بینالمللی ،تحت
تأثیر روایتگری شبکههای خبری برجسته دنیا قرار دارد.
طرح مساله
در پهنه جغرافیای انسانی ،منطقه خاورمیانه هم از نظر جغرافیای سیاسی و هم از نظر شاخصهایی
چون تراکم جمعیتی ،غنای منابع زیرزمینی ،غلظت باالی تودههای اسالمی ،مرکزیت موجهای سیاسی و
فراوانی جنبشهای انقالبی همواره مورد توجه افکار عمومی بینالمللی بوده است و شاید بتوان گفت یکی از
حساسترین کانونهای تمرکز رسانهای جهان در محدوده کرانه باختری ،غزه و اسرائیل قرار دارد .منطقهای
که سالهاست آبشخور درگیریهای تاریخی بین اعراب و اسرائیل بوده است.
با ذکر این مقدمه ،چرایی برجستگی خبر درگیری اخیر ارتش اسرائیل و حماس در سر تیتر قاطبه
رسانههای خبری جهان بسیار بدیهی خواهد بود .به نظر میرسد با توجه به اهمیت این موضوع در بین
اخبار مختلف بینالمللی ،تحلیل علمی چگونگی بازتاب این جنگ در شبکههای مهم خبری جهان میتوان
یک نمونه قابلتأمل در پژوهشهای ارتباطی محسوب شود .پژوهشی که میتواند با رویکردی علمی به
تشخیص رعایت یا نقض یکی از اساسیترین اصول حرفهای روایتگری یعنی روزنامه نگاری عینی بپردازد.
از اینرو ،مقاله حاضر به منظور تشخیص وجود یا فقدان روزنامه نگاری عینی در شبکه خبری بیبیسی،
معطوف به چگونگی اعمال فرایندهای برجستهسازی و چارچوببندی موضوعات خبری است .شاید بتوان
گفت نتایج حاصل از این مطالعه میتواند از جهات مختلف برای فعاالن رسانهای داخلی مفید فایده قرار
گیرد ،چراکه با فرض اطمینان از صحت نتایج بهدستآمده از چنین تحقیقاتی ،اوالً میتوان نتایج حاصل از
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توصیف فرایندهای برجستهسازی و چارچوبگذاری رسانههای قدرتمند جهانی را تحت عنوان یک رویه
استاندارد به سایر رسانههای بینالمللی تعمیم داد و ثانیاً در رخدادهای محتمل آتی با نگاهی عالمانه
چگونگی فعالیت جریانهای اصلی رسانهای جهان را تا حد زیادی پیشبینی کرد .مضاف بر این نتایج این
پژوهش میتواند در تقویت رسانههای داخلی از طریق فهم دقیق نقاط ضعف و قوت رسانههای پیشرو مؤثر
واقع شود .به دیگر سخن ،غفلت از انجام و توجه به چنین پژوهشهایی در حیطه شناخت رویکرد رسانههای
پیشرو در مقیاس جهانی ،عمالً منجر بهنوعی انفعال و صلب قدرت پیشبینی خواهد شد.
از میان شبکههای مختلفی که در عرصه روایتگری و خبر فعالیت میکنند ،شبکه بیبیسی با
زیرمجموعههای آن ،یکی از قدیمیترین و شناختهشدهترین شبکههای خبری محسوب میشود که با قدمتی
در حدود  83سال ،در قالبهای مختلف رسانهای چون رادیو ،سایتهای خبری و شبکههای کابلی و
ماهوارهای به ارائه اخبار و تحلیل پیرامون موضوعات مختلف پرداخته است و میتوان از آن بهعنوان یکی از
تأثیرگذارترین رسانههای خبری در عرصه جهانی نام برد .در روند پوشش خبری جنگ  51روزه غزه در این
شبکه ،روایتگری بیبیسی با برخی اعتراضات و اقدامات جهانی همراه شد که در طی آن تظاهرات و
تجمعاتی در برابر ساختمان این رسانه اتفاق افتاد و در نهایت به امضای بیانیهای اعتراضی علیه روند
روایتگری بیبیسی پیرامون جنگ غزه منجر شد که امضای افرادی چون نوام چامسکی ،3جان پیلگر ،9کن
لوچ ،1برایان اینو5و جرمی هاردیدر 1در این بیانیه قابل توجه است .در این مقاله قصد داریم تا چارچوببندی
شبکه بیبیسی فارسی از جنگ  51روزه غزه را تحلیل کنیم .الزم به ذکر است که شبکه بیبیسی فارسی
پس از شبکههای انگلیسی و عربی ،بهعنوان سومین زبان تحت پوشش بیبیسی در سال  3118راهاندازی
شد .بنابراین از میان رسانههای خبری پیشرو ،شبکه بیبیسی فارسی با توجه به رویکرد حرفهای در عرصه
روایتگری برگزیده شده است تا به تحلیل کمی مقوالت طرح شده در پوشش و چارچوببندی یکی از
مهمترین رویدادهای رسانهای جهان در چند سال گذشته بپردازیم .در این مسیر ،جنگ  51روزه غزه
بهعنوان یکی از اصلیترین جریانهای خبری جهان مورد توجه ما قرارگرفته است تا با بهرهگیری از روش
تحلیل محتوا بتوانیم پایبندی بیبیسی به اصل روزنامه نگاری عینی و چارچوبگذاری این شبکه از جنگ
 51روزه غزه را مشخص کنیم.
مالحظات نظری در تبیین روزنامه نگاری عینی در جنگ غزه
در سالهای اخیر ،مفهوم «شکلگیری واقعیت اجتماعی» بهعنوان یکی از مهمترین آثار اجتماعی
پیامهای ارتباطی ،مورد توجه جدی پژوهشگران علوم ارتباطات قرارگرفته است .درواقع پرسش این نیست
که پیامهای ارتباطی چگونه بر نگرشها ،اعتقادها ،باورها و رفتارهای مخاطبان تأثیر میگذارد ،بلکه این است
که رسانهها چه کمکی به تبیین مخاطبان از محیط اطراف خود میکنند .فرض بر این است که رسانهها
میتوانند با برجستهسازی و تأکید انتخابی خود بر ارزشها ،هنجارها و رویدادهای گوناگون ،به شکلگیری
ادراکات ما از محیط اطراف کمک کنند .پژوهشهایی که در زمینهی برجستهسازی پیامهای خبری انجام
شدهاند ،تایید میکنند که رسانهها با تأکید و برجستهسازی خبرها و موضوعات مختلف ،اولویتهای ذهنی
مخاطبان را شکل میدهند (بدیعی ،0922 ،ص .)39 .این موضوع در کارکردهایی که السول 2برای
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رسانههای جمعی برشمرده نیز مورد توجه واقع شده است .او نظارت و هماهنگی را دو کارکرد اصلی رسانهها
میداند و از نگاه او ،کارکرد نظارت ،همان دروازهبانی و کارکرد هماهنگی ،همان برجستهسازی است
(دیرینگ 9و راجرز ،0833 ،8ص.)00 .
مک کامبز01و شاو ،00نخستین مطالعه نظاممند در مورد فرضیه برجستهسازی را در مبارزات ریاست
جمهوری سال  ،0819مورد مطالعه قرار دادند و یافتههایشان اثر برجستهسازی را تأیید کردند .براساس
نتایج مطالعه آنها ،میان تأکید رسانه بر یک موضوع و درک رأیدهندگان از آن ،همبستگی  81درصدی
برقرار بود .همچنین دادهها نشان میدهد که رابطهای بسیار قوی میان تأکید رسانهها بر موضوعات مختلف
مبارزه سیاسی و قضاوت رأیدهندگان در مورد برجستگی و اهمیت موضوعات مختلف برقرار است.
پژوهشگر دیگری به نام فانکاورز 03نیز به شناخت رابطه میان پوشش خبری و درک عموم از اهمیت
موضوعات پرداخت و نشان داد که ارتباط شدیدی میان رتبهبندی عمومی از یک موضوع بهعنوان موضوع
مهم و میزان پوشش رسانهای وجود دارد (سورین 09و تانکارد ،0991 ،01ص.)32 .
یکی از راههای برجستهسازی اخبار ،پخش آن در اولویت باال یا در زمانهای آغازین خبرهای تلویزیونی
است .در چینش خبری ،نوع رسانه نیز مهم است برای مثال ،رسانههای محلی به اخبار مربوط به یک منطقه
توجه بیشتری دارند و برحسب منطقه خبرها را اولویتبندی میکنند .در رسانههای محلی توجه بیشتری به
موضوع فراوانی ،جمعیت و مسائلی از این قبیل میشود اما در سطح ملی و در رسانههایی با پوشش وسیعتر
موضوعات جهانی حتی میتواند در اولویت خبری قرار گیرد (ندرلو ،0991 ،ص.)9 .
به گفته مککامبز ،هر یک از موضوعاتی که در اولویت قرار میگیرند« ،خصیصههای بسیاری دارند»
یعنی ویژگیهایی که تصویر هر موضوع را نمایش میدهد .وقتی موضوعات از نظر اهمیت و برجستگی تغییر
مییابند ،صفات هر یک از آنها نیز تغییر مییابد (شیافر  ،3112 ،9ص )33 .و به رسانه این امکان را
میدهد که به مخاطبان بگوید درباره چه فکر کنند نه اینکه چگونه فکر کنند  ،اما سطح دیگری در برجسته-
سازی وجود دارد که نهتنها به مخاطب میگوید گه درباره چه فکر کند بلکه چگونگی فکر کردن مخاطب را
نیز تحت تأثیر قرار میدهد (مک کامبز و رینولدز  ،3111 ،9ص )019 .و آن چارچوب بندی یا قاببندی
نامیده میشود.
بر این اساس رسانه ممکن است راهی برای گریز از انتشار خبر نداشته باشد و گاهی با توجه به
برجستهسازیهای سایر رسانهها ،مجبور به پوشش یک رویداد شود تا اعتبار خود را از دست ندهد اما با
استفاده از چارچوببندی هدفمند به مخاطب میگوید «آنطور که من میخواهم درباره این موضوع فکر
کن».
مک کامبز ،چارچوببندی را نسخه پاالیششده برجستهسازی میداند .از این دیدگاه ،چارچوببندی به
معنای برجسته ساختن برخی جنبههای یک موضوع از طریق شیوههای مختلف ارائه موضوع و در نتیجه
تغییر رفتارهای مردم در قبال آن است .او این پدیده را سطح دوم برجستهسازی میداند (شویفل 02و
تیوکسبری ،3112 ،09ص.)05 .
فرضیه اصلی مربوط به چارچوببندی میگوید که رسانه خبری بر اهمیت صفات ،جنبهها یا ویژگیهای
موضوع در ذهن عموم تأکید میکند .برای مثال ،در پوشش رسانهای یک نامزد انتخاباتی ،خصوصیات این
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فرد مانند تواضع مورد توجه قرار میگیرد و این پرسش مطرح میشود که چرا برخی از ویژگیهای این نامزد
انتخاباتی بیان میشود اما در مورد نامزد دیگر ،به چنین ویژگیهایی پرداخته نمیشود .این پرسش را
میتوان به سایر رویدادهای سیاسی ،بهویژه رویدادهای بینالمللی نیز تعمیم داد و پرسید چرا برخی از
رسانهها تنها به بعضی از ویژگیهای یک رویداد اشاره میکنند و ویژگیهای دیگر آن را به اطالع مخاطب
نمیرسانند؟
انتمن ،08تأکید کرد که چارچوبها برای جلبتوجه افراد ،به برخی عناصر و توجه نکردن به برخی عناصر
دیگر به کار میروند .او همچنین بر این باور است که «شیوه چارچوببندی یک موضوع باید مشخص کند
مردم چگونه میتوانند موضوعی را درک و ارزیابی کنند» (انتمن ،0989 ،ص .)50-59 .در گزارشهای
خبری و نرمخبرها این چارچوبها بیشتر مشاهده میشود .لحن گفتار و تصاویر در اخبار و گزارشهای
تلویزیونی از مصادیق بارز چارچوببندی به شمار میروند .اما چارچوببندی درواقع دو مرحله بعد از
دروازهبانی است بهگونهای که نخست ،دروازهبان درباره پخش شدن یا نشدن یک رویداد تصمیم میگیرد و
اگر پخش خبر تائید شد ،درباره برجسته شدن یا نشدن موضوع و سرانجام برجسته شدن یا نشدن برخی
جنبههای آن تصمیمگیری میشود .مککامبز و قانم ،3119(31صص ،)12-93 .دو گروه کلی از صفتها را
در سطح دوم برجستهسازی معرفی میکند :صفات شناختی یا ذاتی و صفات عاطفی یا ارزشی .صفات
شناختی به توصیف و تعریف موضوع در رسانه مربوط میشوند ،درحالیکه صفات عاطفی ،به لحن رسانه
برای ارائه موضوع و ارزشگذاری آن (مثبت ،منفی یا خنثی) اختصاص دارند .تفاوت ظاهری بین این نوع
صفات همیشه واضح و روشن نیست (شیفر ،3112 ،30ص .)39 .البته منبع ،نقش مهمی در چارچوببندی
ایفا میکند و هر چه قویتر باشد ،بهتر میتواند جریان اطالعات را کنترل کند ،همچنان که صفات ارزشی به
کار رفته در آن نیز بیشتر مخاطب را اقناع میکنند .اما این مباحث موضوع دستکاری واقعیت را به ذهن
متبادر میسازند که با اصل عینیت در روزنامهنگاری منافات دارد.
عینیت در روایتگری یا روزنامه نگاری عینی یکی از اصولی است که بر مبنای آن خبر باید فارغ از
جهتگیریها و موضعگیریهای خاص و با استناد به واقعیتهای عینی یک رویداد ،نقل و بیان شود.
بهبیاندیگر عدم وجود دخل و تصرفهایی که به هر روشی موجب تحریف واقعیت یا قلب آن شود از مواردی
است که در اخالق حرفهای خبرنگاری مورد توجه واقع شده تا خبر بدون جهتگیری و بهصورت عینی به
دست مخاطبان برسد .روزنامه نگاری عینی بهقدری دارای اهمیت است که در اصل دوم اصول حرفهای
خبرنگاری بینالمللی بهعنوان اصلی مجزا مورد توجه واقع شده و بیان میکند که «خبرنگار باید وقف
واقعیات عینی باشد» (اتیکنت .)3105 ،33وبسایت شبکه بیبیسی نیز در بخش آکادمی بیبیسی و
مدرسه روزنامه نگاری ،اصول اخالقی و ارزشی این شبکه را معرفی کرده است .بهعنوان مثال بیبیسی
بهوضوح اذعان میکند «روزنامهنگاران بیبیسی موظف به رعایت اصل بیطرفی هستند .بیبیسی نمیتواند
آگاهانه یا ناآگاهانه نگاه مشخصی به حوادث جهان داشته باشد یا با موضوعهای جنجالی تنها از یک طرف
برخورد کند» همچنین «قوانین بریتانیا ،بیبیسی و روزنامهنگاران آن را موظف میسازد که بیطرف باشند.
بیطرفی یک معیار ارزشی و درعینحال یک ضرورت حرفهای و قانونی است که بیبیسی را از سایر رسانهها
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و منابع خبری متمایز میسازد .درعینحال بیطرفی بخشی از پیمان بیبیسی با مخاطبان است»
(وبسایت بیبیسی ،بیتا).
واقعیت این است که تصور ما از جهان تصوری مستقیم نیست .ما از بسیاری از وقایع تجربه دست اولی
نداریم ،بلکه از طریق فرآوردههای رسانههای جمعی از آنها آگاه میشویم .نهتنها متن خبری ،بلکه حتی
دوربین هم نمیتواند واقعهای را کامالً بیطرفانه برای ما روایت کند .از این جهت ،آنچه که سازمانهای
رسانهای پخش و توزیع میکنند ،میتواند با دیدگاه حاکم بر آن سازمان ،متناسب و هماهنگ باشد .به نظر
میرسد که روایتهای خبری از ساختار ویژهای تبعیت میکنند که متناسب با فهم و منافع کارگزاران هر
رسانه خاص شکل گرفته است .از یکسو ،این عادت (و بلکه اعتیاد) مخاطبان و از سوی دیگر تالش
کارگزاران رسانهای است که سبب ترویج و تداوم بازتولید این ساختارها میشود.
لورل ریچاردسون39معتقد است که روایت «شیوه اصلی سامان دادن به سلسله اتفاقاتی است که پیرامون
ما اتفاق میافتد .ما از طریق تنظیم این اتفاقات بر اساس اهمیت زمانی آنهاست که تجربه خود را از آنها
معنادار میکنیم .روایت هم شیوه استدالل و هم شیوه بازنمایی است» (ریچاردسون .)0881 ،از این دیدگاه
ما هم میتوانیم از دریچه روایت دنیا را «دریابیم» و هم میتوانیم دریافت خود را از آن «بازنماییم» .جروم
برونر31هم استدالل روایی را یکی از دو شیوه بنیادین و عام شناخت عقلی میداند .او «استدالل روایی» و
«استدالل منطقی ـ علمی» را از هم تفکیک میکند و معتقد است که در شیوه روایی ،توضیح رخدادها در
بافت و در درون متن شیوه روایی جای دارد و حقیقت در پیوند و بین اجزای همان واقعه جستجو میشود،
درحالیکه در شیوه علمی ـ منطقی ،حقیقت عام از طریق فاصله گرفتن از واقعیتهای جاری به دست می-
آید (گیویان.)0995 ،
با تکهتکه کردن ،به هم پیوستن و تنظیمهای مکرر جزئیات است که یک رسانه رخدادهای مجزا را به
هم پیوند میدهد و آنها را در قالب یک روایت تدوین میکند .این روایت حلقهای از سلسله روایتهایی
است که رخدادهای گوناگون را برای مخاطبان بازنمایی میکنند .مجموعه این سلسله روایتها تصور ذهنی
ما را از جهان پیرامونمان شکل میدهد .این جهان تصوری به کمک بازنماییهایی که دنیای رسانهای شده را
میسازد ،انگارههای ذهنیای برای انسان معاصر خلق میکند تا بتواند با محیط پیرامون خود مواجه شود و
احساس کند آن را میشناسد .این بدان معناست که این رسانهها و فرآوردههای آنهاست که مرزهای سپهر
زیستی و دامنههای قلمروهای معنایی ما را تعیین میکنند .بر این اساس است که گفته میشود این جهان،
جهانی رسانهای است.
جهان رسانهای بیبیسی مورد توجه پژوهشگران زیادی بوده است .پژوهشهای گوناگونی در رابطه با
نحوه پوشش درگیریهای منطقهای ،در بخش فارسی موسسه بیبیسی انجام شده که بیشتر معطوف به
سایت خبری این بنگاه سخنپراکنی است و کمتر به محتوای شبکه تلویزیونی بیبیسی پرداخته است ولی
مطالعات زیادی مشابه پژوهش حاضر ،روش تحلیل محتوا را برای انجام تحلیلهایشان به کار بردهاند که در
ادامه توضیح داده میشود.
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مالحظات روش شناسی
هدف اصلی این پژوهش« ،توصیف دقیق ،عینی و کمی» نحوه چارچوببندی شبکه بیبیسی فارسی از
جنگ  51روزه غزه است و از آنجایی که روش تحلیل محتوا یک فن تحقیقاتی بهمنظور توصیف عینی،
نظاممند و کمی از محتوای آشکار ارتباطات است (برلسون ،0853 ،35ص )09 .این روش مورد استفاده واقع
شده است.
جامعه آماری این پژوهش را کاملترین برنامه خبری روزانه شبکه بیبیسی فارسی از تاریخ دوازدهم تیر
ماه تا پنجم شهریور ماه سال  0989یا بهعبارتدیگر تاریخ آغاز و پایان درگیری تشکیل میدهد .الزم به
ذکر است که از این میان بخشهای مختلف خبری این شبکه ،روزهای شنبه تا چهارشنبه ،برنامه شصت
دقیقه ساعت بیست و دو و در روزهای پنجشنبه و جمعه بخش خبری ساعت  02بهعنوان کاملترین بخش
خبری این شبکه در نظر گرفته شدهاند .واحد تحلیل پژوهش حاضر ،بهصورت یک واحد خبری در نظر
گرفته شده است که در اغلب موارد شامل گزارش و گفتگو نیز میباشد .همچنین با هدف عینی و جامع
بودن تحقیق ،تمامی  11عنوان خبر مرتبط با جنگ غزه در این بازه زمانی تمام شماری و تحلیل شده است.
در این پژوهش با هدف سنجش پایایی کدگذاریهای انجام شده ،از ضریب پای اسکات استفاده شد.
نتایج این آزمون نشان میدهد که بهجز در موارد «توجیهات اسرائیل برای ادامه جنگ» و «اقدامات جهانی»،
 05مقوله دیگر دارای سطح باالیی از اعتبار هستند.
تعریف عملیاتی متغیرها
تعریف عملی مفاهیم درواقع همان تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق است و «متغیر مفهومی است که
بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده میشود ،بهعبارتدیگر متغیر به ویژگیهایی اطالق
میشود که میتوان آنها را مشاهده یا اندازهگیری کرد و یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آن نمود» (دالور،
 ،0995ص .)59 .بنابراین در تعریف عملی «واژه یا متغیرهای یک گفتار از صورت عام خود بهصورت خاص
یعنی بهصورت امور واقع قابل مشاهده و مطالعه عملی برگردانیده میشوند» (رفیع پور ،0923 ،ص.)051 .
با توجه به ماهیت این پژوهش که دارای رویکرد توصیفی میباشد ،روند کاری ما بهگونهای بوده است که
تنظیم تعاریف عملیاتی پس پایان کدگذاری ،اصالحات و تعدیالت الزم انجام شده است .همچنین پیش از
مقولهبندی جدول کدگذاریها ،تعدادی از برنامهها بهصورت تصادفی بازبینی و بازشنوی شد تا متغیرهای
اصلی بهصورت پیشفرض از برنامهها استخراج شوند و این روند تا پایان مرحله کدگذاری با اصالحات و ایجاد
انسجام بیشتری همراه شد .بر همین اساس تعاریف عملیاتی این پژوهش بهصورت زیر ارائه میشود.
الف) متغیرهای توصیفی قالبی:
 .0مدتزمان:
منظور از این متغیر توصیف مدت زمان اختصاص یافته به هر یک از واحدهای تحلیل میباشد که بهصورت
مدت زمان بر حسب ثانیه ذکر شده است و میتواند در شکلگیری نگاه کلی ما نسبت به میزان اهمیت این
سوژه از نگاه شبکه بیبیسی فارسی مفید واقع شود.
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 .3قالب ارائه خبر:
در این متغیر تالش شده است تا قالب خبری ارائه شده در هر واحد تحلیل در زیرمجموعههایی تحت عناوین
خبر ،مصاحبه ،ترکیب خبر و گزارش ،ترکیب خبر و مصاحبه و ترکیب خبر ،گزارش و مصاحبه تفکیک و
بهصورت کمی توصیف شود.
 .9تعداد نقلقولها:
هدف از ارائه این مطلب مشخص نمودن تعداد نقلقولهای طرح شده از مقامات دو طرف درگیری بوده است
که بهصورت یک متغیر ترتیبی ،مجموع این تعداد نقلقولها در کل شماری واحدهای تحلیل به دست
میآید.
ب) متغیرهای توصیفی محتوایی:
 .0اشاره به اسرائیل بهعنوان شروعکننده جنگ:
این متغیر بهمنظور تحلیل وجود یا فقدان اشاره به آغازکننده جنگ در چارچوببندی اخبار شبکه بیبیسی
طراحی شده است و شامل دو زیر مقوله وجود یا عدم وجود اشاره به آغازکننده جنگ میباشد .الزم به
یادآوری است که با توجه به قطعیت آغاز جنگ توسط اسرائیل ،اشاره یا عدم اشاره رسانهها به منشا آغازین
این جنگ میتواند در روند کلی چارچوببندی و ارائه گزارشهای بیطرفانه ،بسیار تأثیرگذار باشد.
 .3اشاره به دالیل آغاز جنگ توسط اسرائیل:
در این مقوله به وجود یا فقدان اشاره به دالیل آغاز جنگ توسط اسرائیل پرداختهایم .وجود یا فقدان اشاره
به این مطلب زیرمقوالت پژوهش را تشکیل دادهاند.
 .9توجیه ادامه جنگ:
در این متغیر در پی مطالعه دالیلی بودهایم که علت اصلی ادامه جنگ را از نگاه شبکه بیبیسی توجیه
میکند .زیرمقوالت ما شامل توجیه ادامه جنگ به نفع اسرائیل ،توجیه ادامه جنگ به نفع حماس ،توجیه
ادامه جنگ به نفع دو طرف درگیری و عدم اشاره به دالیل ادامه جنگ هستند.
 .1دالیل اسرائیل برای ادامه جنگ:
این متغیر در واقع زیر مقوله متغیر توجیهات ادامه جنگ میباشد و هدف از آن تحلیل کمی مجموعه
توجیهات اسرائیل برای ادامه جنگ است که توسط شبکه بیبیسی اعالم شده است .زیرمقوالت این متغیر
عبارتاند از؛ خلع سالح حماس ،تخریب تونلها ،سوء استفاده حماس از سپر انسانی و پاسخ به راکتاندازی
های حماس و تخریب مراکز نظامی و نظامیان حماس.
 .5دالیل حماس برای ادامه جنگ:
این متغیر نیز زیر مقوله متغیر توجیهات ادامه جنگ میباشد و خود دارای این زیرمقوالت است :رفع
محاصره کامل غزه ،پایبندی کامل اسرائیل به موافقتنامههای صلح ،پاسخ به حمالت اسرائیل.
 .1تقدم زمانی در اعالم حملهکننده:
در این متغیر به دنبال یافتن تقدم زمانی اعالم حمله در رویکرد روایت گری شبکه بیبیسی هستیم که
زیرمقوالت آن شامل اسرائیل ،حماس و عدم اشاره به تقدم زمانی است.
 .2توجیه مقطعی حمالت به نفع طرفین:
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این متغیر درواقع به دنبال کشف تقدم علّی روایتگری شبکه بیبیسی است .اینکه خبر درگیری طرفین
دارای سوگیری به سمت اسرائیل میباشد یا حماس و یا هر دوی آنها ،زیرمقوالت ما را تشکیل داده است.
 .9اشاره به آسیبهای نظامی:
مقایسه میزان کمی اشاره شبکه بیبیسی به تلفات نظامی اسرائیل و حماس متغیر دیگری است که
کدگذاری شده است .زیرمقوالت این متغیر عبارتاند از آسیبهای نظامی اسرائیل ،آسیبهای نظامی
حماس ،هردو ،و هیچکدام.
 .8اشاره به آسیبهای غیرنظامی:
این متغیر نیز میزان کمی اشاره شبکه بیبیسی به آسیبهای غیر نظامیان را در قالب سه زیرمقوله
آسیبهای غیرنظامی اسرائیل ،آسیبهای غیرنظامی حماس ،آسیبهای غیرنظامی دو طرف و هیچکدام
مطالعه میکند.
 .01اشاره به مظاهر قدرت اسرائیل:
این مقوله پس از مشاهده و بازبینی تعدادی از واحدهای تحلیل به جمع موارد کدگذاری اضافه شد چراکه
برجستگی قدرت اسرائیل در بین گزارشهای درگیری دو طرف از فراوانی باالیی برخوردار بود که همین
مطلب میتواند دارای بار معنایی خاصی باشد .زیرمقوالت این تعریف عبارتاند از :حمایت قدرتهای جهانی
از اسرائیل ،گنبد آهنی ،قدرت نظامی اسرائیل و عدم اشاره به این مطلب.
 .00اشاره به لزوم مذاکرات:
این مقوله بهصورت وجود یا فقدان ،اشاره به ضرورت مذاکره و صلح دارد و تالش میکند تا توصیفی از میزان
پرداخت شبکه بیبیسی به این مسئله را نمایش دهد.
 .03اقدامات جهانی:
بخشی از ترکیب روایتگری شبکه بیبیسی پیرامون درگیری اسرائیل و حماس همواره به موضوع اعتراضات
و اقدامات جهانی علیه این درگیری اختصاص داشت .مقوله فوق در تالش است تا چگونگی توزیع این
اقدامات را علیه اسرائیل ،علیه حماس ،علیه کلیت جنگ و درگیری را توصیف کند تا ما را در قضاوت نسبت
به کلیت رعایت اصل روزنامه نگاری عینی در عرصه روایتگری شبکه بیبیسی یاری کند.
یافتههای پژوهش
یافته ها را بر اساس مولفه های زیر مورد ارزیابی قرار می دهیم.
زمان:
از میان متغیرهای توصیفی قالبی ،نتایج حاصل از کدگذاری حاکی از آن است که در مجموع مدت زمان
اختصاص یافته به اخبار مرتبط با جنگ پنجاهروزه غزه چیزی حدود  150دقیقه میباشد .الزم به ذکر است
این مدت زمانی از میان بخشهای خبری یکساعته شبکه بیبیسی فارسی در طی این پنجاه روز چیزی
حدود هفده درصد از زمان بخشهای خبری این شبکه را به خود اختصاص داده است که در نوع خود
قابلتوجه است.
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قالب ارائه خبر:
از میان سبکهای مختلف خبری ،ترکیب خبر ،گزارش و مصاحبه با درصد فراوانی حدود  52درصد،
بیشترین کاربرد را در پوشش اخبار مرتبط با جنگ  51روزه غزه داشته است و پس از آن ترکیب خبر و
گزارش با  39درصد فراوانی نسبی ،بیش از سایر سبکهای ارائه خبر مورد استفاده قرار گرفته است.
تعداد نقلقولها:
این مقوله در پی کدگذاری تعداد نقلقولهای مقامات اسرائیلی و مقامات حماس در چارچوب روایتگری
بیبیسی میباشد .نتایج کدگذاری نشان میدهد که در شصت واحد تحلیل این پژوهش ،تعداد نقلقولهای
مقامات اسرائیل  011مورد و تعداد نقلقولهای طرحشده از مقامات حماس مجموعاً  19مورد میباشد.
بنابراین به نظر میرسد بیبیسی فارسی از حیث میزان پرداخت به نقلقولهای مقامات اسرائیل و حماس
دارای سوگیری به نفع اسرائیل بوده است.
اشاره به اسرائیل بهعنوان آغازگر جنگ:
با توجه به قطعیت این گزاره که درگیری اسرائیل و حماس توسط رژیم صهیونیستی آغاز شد ،اشاره یا
عدم اشاره شبکههای خبری به این مطلب میتواند در روند کلی چارچوببندی و ارائه گزارشهای بیطرفانه،
بسیار تأثیرگذار باشد .کدگذاریهای این پژوهش نشان میدهند که در بیش از  89درصد واحدهای تحلیل
هیچگونه اشارهای به شروع جنگ توسط اسرائیل نشده است و این مطلب بهنوعی گویای این حقیقت است
که شبکه خبری بیبیسی با حذف این عامل بهنوعی دارای سوگیری به سمت اسرائیل بوده است و اصل
روزنامه نگاری عینی در اصول حرفهای خبرنگاری بینالمللی و همچنین اصول اخالقی و ارزشی مندرج در
وبسایت خود را مبنی بر رعایت بیطرفی نقض کرده است (نمودار .)0
دارد
3%

ندارد
89%

نمودار  .1اشاره به شروعکننده جنگ
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اشاره به دالیل آغاز جنگ توسط اسرائیل:
با توجه به اینکه نقطه آغاز دور آخر درگیریهای اسرائیل و حماس با اتهام دست داشتن نیروهای
حماس در قتل سه نوجوان اسرائیلی همراه شد ،ظاهراً دلیل اصلی آغاز این جنگ از سوی اسرائیل
خونخواهی سه نوجوان اسرائیلی میباشد .با این حال تحلیل آماری این پژوهش نشان داد که در میان
پرداختها و چارچوببندیهای شبکه بیبیسی ،بیش از  89درصد از موارد ،هیچ اشارهای به دلیل اصلی
آغاز این جنگ توسط اسرائیل نکردهاند .بنابراین نتایج حاصل از این گزاره نیز گویای این واقعیت است که
شبکه بیبیسی از این حیث هم دارای سوگیری به سود اسرائیل بوده است و به تعبیر دیگر به اصل روزنامه
نگاری عینی پایبند نبوده است.
توجیه ادامه جنگ:
نتایج حاصل از کدگذاری واحدهای تحلیل ،پیرامون اشاره شبکه بیبیسی به توجیهات طرفین درگیری
نشان میدهد که در  22درصد موارد ،توجیهات طرفین درگیر جنگ بهصورت توأمان ذکرشده و در 39
درصد از واحدهای تحلیل اصالً به این موضوع پرداخته نشده است .تحلیلهای آماری حاکی از آن است که
از میان واحدهای تحلیلی که به توجیهات ادامه جنگ اشاره دارند ،حدود  10درصد از واحدها به توجیهات
جنگ توسط اسرائیل اختصاص دارد و در  95درصد از واحدها به ذکر توجیهات دو طرف درگیری پرداخته
شده است و تنها در  1درصد از موارد توجیهات حماس برای ادامه جنگ بدون اشاره به توجیهات اسرائیل
برای ادامه جنگ در شبکه بیبیسی ذکرشده است .بنابراین نتایج نشان میدهد که توجه بیبیسی بیشتر
به سمتوسوی پخش ادله اسرائیل برای شروع جنگ معطوف بوده است تا توجیهات حماس .این یافته نشان
میدهد که بیبیسی از حیث پخش توجیهات طرفین درگیری به سود اسرائیل جهتگیری مشخصی داشته
است که همین امر نشاندهنده نقض اصل روزنامه نگاری عینی در حوزه اخالق بینالملل رسانهای است.
توجیهات اسرائیل برای ادامه جنگ:
مطالعه فراوانی توجیهات اسرائیل برای ادامه جنگ حاکی از آن است که در حدود  29درصد از واحدهای
تحلیل به توجیهات اسرائیل پیرامون ادامه جنگ پرداختهاند که از میان دالیل مختلفی که در شبکه
بیبیسی بهعنوان توجیهات ادامه جنگ توسط اسرائیل ارائه شده است ،پاسخ به راکت اندازی حماس و از
بین بردن مواضع نظامی حماس با  99درصد فراوانی نسبی بیشترین آمار را دارا میباشد و پس از آن اشاره
به تخریب تونلهای حماس ،خلع سالح حماس و پاسخ به سوء استفاده حماس از سپر انسانی به ترتیب با
فراوانیهای  09 ،32و  02درصدی بیشترین فراوانی را دارند.
توجیهات حماس برای ادامه جنگ:
بر اساس کدگذاری انجام شده در بیش از  20درصد از واحدهای تحلیل هیچ اشارهای به توجیهات
حماس برای ادامه جنگ نشده است و این در حالی است که تحلیل آماری نشان میدهد که در  51درصد از
واحدهای تحلیل این پژوهش ،اشارههایی پیرامون توجیهات اسرائیل برای ادامه جنگ وجود داشته است.
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بنابراین در یک نگاه قیاسی میتوان با استناد به آمار گفت که پرداخت شبکه بیبیسی فارسی از نظر پوشش
توجیهات طرفین درگیری برای ادامه جنگ ،دارای سوگیری به نفع اسرائیل بوده است و اصل روزنامه نگاری
عینی را نقض کرده است .همچنین الزم به ذکر است که از میان این بیست و نه درصد واحدهای تحلیل که
دارای پرداختهایی به توجیهات حماس برای ادامه جنگ بودهاند؛ فراوانی توجیهات حماس در شبکه
بیبیسی به ترتیب فراوانی عبارتاند از رفع حصر غزه با  20درصد فراوانی نسبی ،پایبندی اسرائیل به صلح
با  31درصد و پاسخ به حمالت اسرائیل با  5درصد.
تقدم زمانی در اعالم حملهکننده:
این متغیر به دنبال یافتن تقدم زمانی اعالم حملهکننده در رویکرد روایتگری شبکه بیبیسی بوده
است .به نظر میرسد اینکه ابتدا خبر حمله اسرائیل به حماس ذکر شود یا بالعکس میتواند دارای بار
معنایی خاصی باشد .نتایج حاصل از کدگذاری حاکی از آن است که در  11درصد موارد بیبیسی ابتدا خبر
حمله اسرائیل را مخابره کرده و در  11درصد موارد اشارهای به تقدم زمانی در آغاز حمالت وجود نداشته
است .در  9درصد از واحدهای تحلیل حماس بهعنوان آغازکننده حمالت معرفیشده است .بنابراین به نظر
میرسد این مقوله فرضیه ابتدایی ما را پیرامون سوگیری بیبیسی به سود اسرائیل را از این حیث تأیید
نمیکند و درواقع بیبیسی از این جهت دارای سوگیری به سود اسرائیل نیست و اصل روزنامه نگاری عینی
را رعایت کرده است.
توجیه حمالت به نفع:
این متغیر درواقع به دنبال کشف تقدم علّی روایتگری شبکه بیبیسی بوده است .به عبارتی اینکه خبر
درگیری مقطعی طرفین دارای سوگیری به سمت اسرائیل است یا حماس ،مورد توجه بوده است .نتایج
حاصل از کدگذاریها نشان میدهد که در حدود  53درصد از واحدهای تحلیل توجیه مقطعی حمالت
صورت گرفته است و در  19درصد از واحدها اشارهای به توجیهات مقطعی حمالت وجود نداشته است.
بنابراین محاسبات حاکی از آن است که از  53درصد واحدهایی که دارای توجیه حمالت مقطعی بودهاند ،در
 22درصد موارد ،این توجیهات به سود اسرائیل بوده و در  39درصد موارد نیز توجیهات دو طرف درگیری را
بیان کرده است .اما همانطور که مشخص است در هیچیک از موارد ذکر دالیل حمالت مقطعی ،ذکر
توجیهات به حماس اختصاص نیافته است که این مطلب حاکی از آن است که سوگیری در این مقوله به
سود اسرائیل و در مرحله بعد بهنوعی ضدجنگ میباشد .بنابراین در این بخش نیز اصل روزنامه نگاری عینی
توسط بیبیسی رعایت نشده است.
اشاره به آسیبهای نظامی:
نتایج حاصل از کدگذاری حاکی از آن است که در  95درصد از موارد تحلیل به آسیبهای نظامی اشاره
شده است که از این بین  52درصد موارد شامل اشاره به آسیبهای نظامی اسرائیل میباشد و  99درصد
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شامل اشاره به آسیبهای نظامی دو طرف .نکته قابلتأمل در این مقوله فراوانی  01درصدی اشاره به
آسیبهای نظامی حماس است.
اشاره به آسیبهای غیرنظامی:
تحلیلهای آماری نشان میدهند که در  81درصد از واحدهای تحلیل اشاره به آسیبهای غیرنظامیان
طرفین درگیری وجود داشته است که از این بین در حدود  59درصد اشاره بیبیسی پیرامون آسیبهای
غیر نظامیان غزه بوده است و در  91درصد موارد نیز اشاره به آسیبهای غیر نظامیان دو طرف انجام شده
است .نکته قابلتأمل در این مقوله عدم وجود اشاره به آسیبهای غیرنظامی اسرائیل بدون اشاره به
آسیبهای غیر نظامیان غزه است .این آمار میتواند نشاندهنده عمق فاجعه انسانی جنگ  51روزه غزه
باشد .بیبیسی همچنین با نامناسب نشان دادن اوضاع غیرنظامیان فلسطینی ،سعی در القای این مطلب
داشته است که حماس اهمیتی برای کشته شدن ساکنان غزه قائل نیست چراکه به مذاکره و پایان جنگ تن
نمیدهد .از منظر دیگر ،اشاره بیبیسی به آمار آسیبهای نظامی اسرائیل و عدم اشاره به آسیبهای
غیرنظامی آنها از یکسو و از طرف دیگر پرداختن به آسیبهای غیرنظامیان غزه بهنوعی در راستای جنگ
روانی علیه مردم غزه و فرماندهان حماس قرار داشته است تا با برجستهسازی آسیبهای غیرنظامیان غزه،
مقاومت حماس و مردم غزه را دچار تردید کند.
اشاره به مظاهر قدرت اسرائیل:
تحلیلهای آماری نشان میدهد که در  58درصد از واحدهای تحلیل حداقل به یکی از مظاهر قدرت
اسرائیل اشاره شده است و این در حالی بوده که اشارهای پیرامون مظاهر قدرت حماس در واحدهای تحلیل
مشاهده نشده است .قرار دادن این آمار در کنار مقوالتی مثل اشاره به آسیبهای غیرنظامیان غزه این نکته
را به ذهن متبادر میسازد که چارچوببندی شبکه بیبیسی حتی در زمانی که اخبار جنایت جنگی اسرائیل
از این شبکه مخابره میشد بهگونهای بوده است که با اشارهی  58درصدی به مظاهر قدرت اسرائیل ،ابهت
نظامی اسرائیل را به ذهن مخاطبان القا نماید و بنابراین بیبیسی بار دیگر اصول اخالقی و ارزشی مندرج در
وبسایت خود مبنی بر رعایت اصل بیطرفی را نقض کرده است.
اشاره به لزوم مذاکرات و صلح:
این مقوله حاکی از آن است که بیبیسی در  59درصد از موارد به لزوم مذاکرات و تالش برای صلح
اشارهکرده است تا بدینوسیله چهرهای صلحطلب از خود نمایش دهد .درحالیکه این شبکه طبق آنچه در
باال ذکر شد در  8989درصد از موارد هیچگونه اشارهای به اسرائیل بهعنوان آغازگر جنگ نمیکند .به نظر
میرسد شبکه بیبیسی خواهان وقوع صلح و مذاکره به هرقیمت آنهم بدون اشاره به چرایی آغاز حمالت
توسط اسرائیل و درواقع در شرایط خأل میباشد تا به هر ترتیبی ایده مذاکره را تأیید و تقویت کند.
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اقدامات جهانی:
مطالعه بخش خبری شبکه بیبیسی حاکی از آن بود که بخشی از ترکیب روایتگری این شبکه همواره
به موضوع پوشش خبری اعتراضات و اقدامات جهانی علیه این درگیری اختصاص داشته است .نتایج
بهدستآمده نشان میدهد که  52درصد از واحدهای تحلیل به اقدامات جهانی اشاره دارد که از این بین 13
درصد از اعتراضات علیه اسرائیل بوده و  99درصد به اقدامات علیه جنگ اختصاص داشته است و هیچ
واحدی به اقدام علیه حماس بدون اشاره به اقدامات ضدجنگ علیه اسرائیل مشاهده نشده است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدستآمده از یافتههای پژوهش ،به نظر میرسد شبکه تلویزیونی بیبیسی فارسی
برای نمایش جنگ  51روزه غزه از چارچوبی استفاده کرده که دارای مختصات زیر است:
 .0تعداد نقلقولهای مقامات اسرائیلی بیش از دو برابر میزان نقلقولهای صورت گرفته از سوی
مقامات حماس است .به نظر میرسد بیبیسی برای انتقال نظرات مقامات اسرائیلی پوشش خبری
گستردهتری را لحاظ کرده است تا بهمثابه یک واسطه منطق آنها را بیش از طرف فلسطینی به مخاطبانش
انتقال دهد.
 .3همانطور که ذکر شد بیبیسی در بیش از  89درصد از اخبار درگیریها ،اشارهای به علت شروع
جنگ و معرفی اسرائیل بهعنوان آغازگر جنگ نکرده است .درحالیکه این شبکه در  59درصد از موارد به
لزوم مذاکرات و تالش برای صلح پرداخته است تا بدینوسیله چهرهای صلحطلب از خود نمایش دهد.
 .9همچنین بر اساس این آمار به نظر میرسد شبکه بیبیسی خواهان وقوع صلح در خأل و تحت
هرگونه شرایطی است تا به هر ترتیبی ایده مذاکره را تأیید و تقویت کند و از طرف دیگر به نفی و ایجاد
تردید در مقاومت بهوسیله تأکید بر تلفات غیرنظامی حماس بپردازد.
 .1به نظر میرسد بیبیسی با ذکر فراوان توجیهات اسرائیل برای ادامه جنگ در قیاس با آنچه به نفع
حماس ذکر کرده ،سعی کرده است تا به رفع اتهام از مقامات و ارتش اسرائیل بپردازد و چهرهای منطقی از
اسرائیل به تصویر بکشد.
 .5بیبیسی با تکرار فراوان آمار کشتهشدگان نظامی اسرائیل در کنار آمار قربانیان غیرنظامی غزه سعی
می کند جنگ را به ضرر مردم غزه نشان دهد و میان مردم غزه و نظامیان حماس فاصله ایجاد کند تا
بدینوسیله به مدیریت افکار عمومی علیه حماس بپردازد .چراکه طبق القای بیبیسی ،این حماس است که
با مقاومت در برابر صلح باعث ادامه جنگ و کشتار مردم غزه است.
 .1به نظر میرسد اشاره فراوان بیبیسی به مظاهر قدرت اسرائیل ،با هدف ترسیم چهرهای رعبآور از
قدرت نظامی اسرائیل صورت گرفته باشد که حتی در زمان وارد شدن آسیبهای نظامی و غیرنظامی به
اسرائیل و یا پوشش اخبار اعتراضات جهانی علیه جنایات این رژیم ،تأکید بر این مظاهر قدرت بهنوعی کلیت
چارچوبگذاری خبر را به سود اسرائیل تغییر داده است.
 .2این شبکه با پوشش فراوان اعتراضات جهانی صورت گرفته علیه اسرائیل سعی کرده تا به سانسور
خبری متهم نشود و از این طریق اعتماد مخاطبانش را جلب نماید.
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 .9بر اساس تمام موارد طرحشدهی فوق ،به نظر میرسد شبکه بیبیسی فارسی در پوشش خبری
جنگ  51روزه غزه بارها اصل روزنامه نگاری عینی را نقض کرده و در مقولههای مختلفی که ذکر شد ،دچار
سوگیریهایی به سود اسرائیل بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت شبکه بیبیسی نهتنها به اصل دوم
از مجموعه اصول حرفهای خبرنگاری؛ تصویبشده در چهارمین نشست سازمانهای منطقهای و بینالمللی
روزنامهنگاران حرفهای پایبند نبوده ،بلکه حتی اصول اخالقی و ارزشی اعالمی خود در وبسایتش را نیز
نقض کرده است (شکل .)0
انتقال نظرات مقامات اسرائیل به مخاطبان فارسیزبان

چارچوب بیبیسی در روایت جنگ غزه

صلحطلب نشان دادن بیبیسی

تأیید و تقویت ایده مذاکره تحت هر شرایطی و نفی مقاومت

توجیه حمالت اسرائیل

تفکیک میان حماس و مردم غزه

ترسیم چهرهای رعبآور از ارتش اسرائیل

تالش برای جلب اعتماد مخاطب
شکل  .1چارچوببندی اخبار جنگ  05روزه غزه در تلویزیون فارسی بیبیسی
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