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چدیده
در ای مقاله به مفاهیم امروزی نظریه در مطالعیات روزنامیهنگیاری پرداختیه مییشی د .بسییاری از
اندیشمندان و پژوهشگران بر ای عقییدهانید کیه میا نیازمنید روشهیا و راهکارهیای بهتیری در زمینیه
مفه مسازی چیستی روزنامهنگاری و چگ نگی گسترش آن در عصر دیجیتال هستیم .اما دانش و اطالعات
ما در ای زمینهها بسیار اندک است ،بهط ری که به خ بی نمیدانیم که در حال حاضیر رونید نظیری در
ح ز میانرشتهای مطالعات روزنامهنگاری چیست و تا چه اندازه تحقیقات و مطالعات امروزی بیهواسیطه
نظریهها و دیدگاههای در حال ظه ر چارچ ابندی شدهاند .از ای رو ،بهمنظی ر پیر کیردن ایی شیکاف
اطالعاتی ،تحلیلی را بر روی بیش از  1222کلمه کلیدی متادیتا 1و  215چکیده مقاله برگرفته از برتری
مجالت بی المللی مرتبط با مطالعات روزنامهنگاری چاپشده در بی سیالهیای  0222تیا  0221انجیام
دادیم .نتایج نشان داد که از سال  0222میالدی ،شاهد حرکتی محس س به سمت مطالعیات نظیری در
مطالعات روزنامهنگاری ب دیم و تن ع در رویکردهای نظری بهط ر قابل ت جهی افزایش یافته است.
واژگانکلیدی :روزنامهنگاری دیجیتال ،مطالعات روزنامهنگاری ،نظریه ،نظریههای روزنامهنگاری.
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مقدمه 
در طی  25سال اخیر ،تحقیقات در ح ز روزنامیهنگیاری بیر روی مسیائلی همچی ن
چگ نگی تنثیر دیجیتالی شدن بر روی فعالیت های روزنامهنگاری ،فرهن ،روزنامهنگیاری
و همچنی مؤسسات فعال در ای ح زه متمرکز شده است .مباحث و مطالعیات ابتیدایی
بیشتر ح ل مح ر ای سؤال می چرخد که آیا دیجیتالی شدن منجیر بیه بیروز تغیییرات
گسترده و یا جزئی در ح ز روزنامهنگاری خ اهد شد یا خیر .با ای حال ،اخیراً اقیداماتی
در زمینة مسائل کلیدی و اساسی ح ز روزنامهنگاری دیجیتالی ص رت گرفته اسیت کیه
از میان آنها میت ان به «چیستی ماهییت در حیال تغیییرِ روزنامیهنگیاری» اشیاره کیرد.
( .)Broersma and Peters 2013, 2بنابرای  ،امروزه شاهد شکلگیری «م ج چهیارم»
تحقیقات در زمینة روزنامهنگاری دیجیتالی هستیم .ایی می ج  -کیه پیس از می جهیای
هنجاری ،تجربی و سازنده بهوج د آمد ( -)Domingo, 2008زمینهای فراتر از نهادهای
سنتی و درک روزنامهنگاری را بهص رت نظریه بیان میکند؛ بیهطی ریکیه بیرای نم نیه،
م ض عاتی همچ ن «اک سیستم خبر» (« ،)Anderson, 2010دورنمای خبر» ( Peters

« ،)and Broersma, 2013محییط پیرامی ن» ( )Hermida, 2010و «روزنامیهنگیاری
شبکهای» (Russel, 2013؛  )Heinrich 2010را بررسی و م شکافی میکند.
آنچه در م ج چهارم واضح و مبره است ،ای اسیت کیه دیجیتیالی شیدن نییاز بیه
ارزیابی دوبار نظریههای مرتبط در ای زمینه را برای درک بهتر روزنامهنگاری بیهوجی د
آورده اسییت .از آغییاز هییزار جدییید ،صییاحبنظران درصییدد کشییف حی ز وسیییعتییری از
دیدگاههای نظری مطالعات روزنامهنگیاری برآمدنید ( ;Zelizer 2000; Zelizer 2004
Franklin et la. 2000; loffelholz 2008; Mitchelstein and Boczkowski

 .)2009چهارمی م ج از تحقیقات پیرام ن روزنامهنگاری دیجیتالی بهمنظ ر پاسخگ یی
به ای مسائل آغاز و مسئلة مهم روزنامهنگاری دیجیتالی و فعالیت روزنامهنگیاری منجیر
به شکلگیری پاسخها و سؤاالت جدیدی شد.
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در مقدمه ای مقاله ،دورنمایی را به تص یر کشییدیم کیه در آن ،نظرییههیای مربی ط بیه
روزنامهنگاری از آغاز قرن  02مطرح شده ب د .ما ایی کیار را بیا اسیتفاده از تجزییه و تحلییل
محت ای نظری مقالههای چاپشده در معتبرتری مجالت به نام «مطالعات روزنامیهنگیاری» و
«روزنامهنگاری» انجام دادیم( .نظرییه ،عمیل و انتقیاد از سیال  0221الیی  .)0221روش میا
میت اند بهعن ان راهکار تحلیلی بر روی تاریخچة اخییر تحقیقیات روزنامیهنگیاری می رد
ت جه قرار گیرد .تالش ما بر است تا مفاهیم نظریه در مطالعات روزنامیهنگیاری در عصیر
دیجیتال را بررسی کنیم.
بلوغدرحالرشدمطالعاتروزنامهنگاری 
عبارت «نظریههای روزنامهنگیاری» بیه طی ر تلی یحی بییان مییکنید کیه مطالعیات
روزنامهنگاری عبارت است از ی

رشته دانشگاهی به همیراه مجم عیهای از نظرییههیای

ثابتشده در ای ح زه که جامعة محققان آن را به رسمیت مییشناسیند .بیا ایی حیال،
چنی پیشفرضی می ت اند نقد ش د .به گفتیه بکیر2و تراولیر )0222( 0آنچیه منجیر بیه
شکلگیری ی
 .2وج د ی

رشته دانشگاهی میش د ،میت اند از دو روش م رد ارزیابی قرار گیرد:
چیارچ ا سیاختاری کیه رشیته را از طرییع شیفافسیازی در عناصیر

سازمانی مؤسسات تحصیالت تکمیلی؛ در سازمانها و کنفرانسهای علمیی و در مجیالت
دانشگاهی مختص تحقیقات مرتبط با رشته مشخص میکند.
 .0وج د فرهن ،دانشگاهی خاص با مجم عهای مشیترک از نظرییههیا و روشهیایی کیه
بهواسطة سنتها ،آداا ،اعمال ،دانش انتقالیافته ،اعتقادات ،اخالقیات و همچنیی فیرمهیای
ارتباطی زبانی و نشانهای و معنیای که با خ د حمل میکنند ،حف شده است)0222،10( .
مطالعات روزنامهنگاری ظاهراً در حال تبیدیل شیدن بیه رشیتهای دانشیگاهی اسیت.
برنامههای مرتبط با مطالعات روزنامهنگاری در بسیاری از دانشیگاههیا و دانشیکدههیا بیه
1. Becher
2. Trowler
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اندازهای گسترش پیداکرده اند که ای رشته در حال حاضر ،بهعن ان یکی از رشیتههیایی
که با سرعت زیاد در میان رشتههای تحصیالت تکمیلی در حال پیشرفت است ،شیناخته
میش د .)Conboy 2013, xi( .بخشها و زیرشیاخههیای مطالعیات روزنامیهنگیاری در
بسیاری از سازمانهای تحقیقاتی بزرگ ارتباطی ثبت شدهاند که از میان آنها میت ان بیه
انجم بی المللی ارتباطات ( ،)ICAانجم بی المللیی رسیانه و پیژوهشهیای ارتبیاطی
( )IAMCRو انجم آم زش و مطالعات ارتباطات اروپا ( )ECREAاشاره کرد .اجیالس
متعددی به مطالعات روزنامهنگاری اختصیاص یافتیه اسیت  -بیرای نم نیه مییتی ان بیه
کنفرانس «آیند روزنامهنگاری» در دانشگاه کاردیف  -اشاره کرد .همزمان با آغیاز هیزار
جدید ،شاهد ظه ر نورنالها و مجالت متعددی در زمینة روزنامهنگاری بی دهاییم؛ ماننید

روزنامهنگاری -نظریه ،عمل و انتقاد ،مطالعات روزنامهنگاری ،فعالیت روزنامهنگیاری و بیه
تازگی ،روزنامهنگاری دیجیتالی .اگر با چنی عینکی (لنزی) به ای ح زه بنگریم ،به نظر
میرسد که مطالعات روزنامهنگاری در جهتی خالف م ض ع اصلی در حال حرکت اسیت:
در حالی که امروزه روزنامهنگاری– نه بهدلیل دیجیتالی شدن – بلکه ب اسطه مح شیدن
مرزهای از پیش تعیی شده و بهدنبال از دست دادن استقالل خ د بهعنی ان یی

حرفیه

م رد ت جه قرار گرفته ،اما مطالعات روزنامهنگاری به دنبال استقالل و تعیی حیدود ایی
رشته با دیگر رشتههاست.
با ای حال ،اگر نکتة دومی را که در باال به آن اشیاره کیردیم ،در نظیر بگییریم ،ایی
تصی یر پیچییدهتییر خ اهید شید .فرهنیی ،دانشیگاهی مشیترک و خاصییی بیه مطالعییات
روزنامهنگاری ت جه کرده است .همانط ر که  )2004( Zelizerعن ان میکند مطالعیات
روزنامهنگاری ،میانرشتهای است ،ازای رو ،از ه یتی متکثیر برخی ردار اسیت ،بیه کمی
خص صیات ملی شکل مییگییرد ،تفیاوتهیایی مییان دانیش روزنامیهنگیاری و آمی زش
روزنامهنگاری ایجاد میکند و در واقع« ،به ط ر غییر یکن اخیت از مییان علی م انسیانی و
اجتماعی قرض گرفته است»)2004, 19( .
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تحقیقات در زمینة روزنامه نگاری از دامنة گسترده ای از رشیتههیا  ،علی م عمیدتاً
سیاسی ،جامعه شناسی ،تاریخ ،مطالعات زبان و فرهن ،نشینت میی گییرد .بیه گفتیه
 ، Zelizerای امر منجر به شکل گیری زمینه ای از مطالعات روزنامه نگاری بی ده کیه
در جن ،با خ د است .از طرفیی دیگیر بیا تیالش هیای دانشیگاهی مسیتقلی کیه در
رشته های مختلف و بدون دانش مشترک م ردنیاز برای تحقیع علمی انجام میش د،
نیز در تعارض است)2009, 34( .

ظه ر اخیر چارچ ا ساختاری برای حمایت از مطالعات روزنامهنگاری بهعن ان ی

رشیتة

احتمالی ،منجر به تالشهایی شده است که تحقیقات مختلف در زمینة روزنامیهنگیاری را بیه
یکدیگر پی ند میزند ،بنابرای منجر به انسجام فرهن ،دانشیگاهی مییشی د .بیاربی زیلییزر

2

بهط ر خاص از طریع کارهای چاپشدهاش یکی از مؤثرتری شخصیتها در ای زمینه بی ده
است .او در اولی شماره از نورنالیسم 0در سال  ،0222منشی ر نورنیال را بیهمنظی ر مطالعیة
روزنامهنگاری در تمامی زمینههای آن مطرح و از طیف گستردهتیری از دییدگاههیای نظیری،
شرایط فرهنگی و تاریخی و روشهای تحقیع استقبال کرد ( .)Zelizer 2000, 12در همیان
سال سردبیران مطالعات روزنامهنگاری 1برنامه مشابهی اجرا کردند کیه از مشیارکتهیایی کیه
بیییانگر طیییف گسییترد دیییدگاههییای نظییری ب دنیید ،حمایییت و آن را تش ی یع میییکردنیید
( .)Franklin et al. 2000, 5ازی طرف ،همگان خ اهیان بیه رسیمیت شیناخت مطالعیات
روزنامهنگاری بهعن ان ی

رشته هستند ،اما از طرفی دیگر به نظر مییرسید کیه مییتی ان از

طریع تکثر دیدگاههای نظری ،بهتر به ای رشته کم

کرد.

عالوه بر ای  ،در دهة اخیر شاهد چاپ کتااهای متعددی ب دهایم که به رویکردهیا و

دیدگاههای مختلف در زمینه مطالعات روزنامیهنگیاری پرداختیهانید کیه شیامل مفیاهیم
کلیییدی در مطالعییات روزنامییهنگییاری )Franklinet al. 2005( 1؛ کتابچییة راهنمییای
1. Barbie Zelizer
2. Journalism
3. Journalism Studies
4. Key Concepts in Journalism Studies
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مطالعات روزنامهنگاری ، )Wahl-Jorgensen and Hanitzsch 2009a( 2پژوهشهای
روزنامیهنگیاری جهیانی )Löffelholz, Weaver, and Schwarz 2008( 0؛ مطالعیات
روزنامهنگاری :مبانی )Conboy 2013( 1و روزنامهنگاری )Tumber 2008( 1میشی ند.
در ای چهار کتاا ،قان ن کلی مطالعات روزنامهنگاری آمده است .ای ادبییات ،پیشیرفت
نظری مطالعات روزنامهنگاری را به تص یر میکشد.
بییهعنی انمثییال Wahl-Jørgensen ،و ) Hanitzsch (2009bتاریخچییة مطالعییات
روزنامهنگاری را به چهار مرحله تقسیم کردهاند :مراحیل هنجیاری ،تجربیی ،اجتمیاعی و
مقایسه ای جهانی .ای مراحل با یکدیگر همزیستی و همپ شانی دارند ،اما ظهی ر آنهیا را
می ت ان در طی ل زمیان ،ترسییم کیرد .مرحلیة هنجیاری ،نشیاندهنید آغیاز مطالعیات
روزنامهنگاری در ابتدای قرن بیستم میالدی است (حتی قبلتیر در آلمیان) ،زمیانی کیه
صاحب نظران ،به مسائلی همچ ن ای م ارد که روزنامهنگاری بایید چیه باشید و چگ نیه
روزنامهنگار باید کارش را انجام دهد ،اهمیت میدادند .در ایی مرحلیه بیه روزنامیهنگیار
به عن ان ی

شخص نگریسته و ت جه میشد و در نتیجه ،سطح پیچیدگی نظری ،پیایی

ب د ).(Löffelholz 2008, 16
مرحله تجربی از آمریکا نشئت گرفته و پایه و اساس آم زش روزنامهنگاری حرفهای را
شکل میدهد .در سال  ،2101ب لت روزنامیهنگیاری 5مت لید شید (بعیدها بیه فصیلنامة
روزنامهنگاری و ارتباطات جمعی 9تغییر یافت) که بیرای اولیی بیار ،پیشینهادی را بیرای
تحقیقات تجربی در شکل ،محت ا و تنثیر روزنامهنگاری ارائه کرد ).(Singer 2008, 145
سپس ،تالشهایی در زمینة تحقیع تجربی شکل گرفت که منجر به کشیف نظرییههیای
1. The Handbook of Journalism Studies
2. Global Journalism Research
3. Journalism Studies: The Basics
4. Journalism
5. Journalism Bulletin
6. Journalism & Mass Communication
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روزنامهنگاری در سطح مت سط شد .همانند نظریة «دروازه بانی خبر »2از وایت 0در سیال
.)Loffelholz 2008, 18; Wahl-Jorgensen and Hanitzsch 2009b, 6( 2152
ای مرحله بهط ر کامل تحت تنثیر چرخش تجربی در عل م اجتماعی قرار گرفت و تغییر
در ت جه از افراد به سازمانها را بهوجی د آورد؛ تغیییری کیه فراتیر از مرحلیة اجتمیاعی
ص رت گرفت.

دو نم نة اولیه از ای تغییر شامل «کنترل اجتماعی در اتاق خبیر» ( )2115از بریید

1

و «ساختار خبرهای خارجی» گالت ن ،و روج ( )2195میش ند که م رد نخست سیاست
اتاق خبر را با ی

روش ق منگاری بررسی کرد و م رد دوم ،نیز «تحقیع ک چکی ب د کیه

منجر به درک جامعی از فراینید انتخیاا خبیر شید» ( .)Zelizer 2004, 54همچنیی ،
تحقیقات در زمینة ساختار ت لید خبر بی دهههای  2102و  2192بیه اوج خی د رسیید
کییه شییامل بررسیییهییای انتقییادی ح ی ل م ی اردی همچ ی ن :انجم ی هییا ،فرهنیی،هییا و
ایدئ ل نیهای حرفهای روزنامهنگاری میشیدند .رویکیرد جامعیهشیناختی بیه مطالعیات
روزنامهنگاری ،همزمان با اهمیت یافت تنثیرات مطالعات فرهنگی (در بریتانییا و آمریکیا)
و نظریة سیستمها (در آلمان) ،بسیار متن ع و متکثر شد .ای تنی ع بیه عقییده ش دسی
( ،)0225به چهار رویکرد در جامعه شناسی خبر تقسیم می ش د :ساختار اقتصادی خبیر،
زمینه سیاسی ت لید خبر ،سازمان اجتماعی کار خبری و رویکردهای فرهنگی.
چهارمی مرحله از مطالعات روزنامهنگیاری را  Wahl-Jorgensonو)Hanitzsch (2009b

مشخص کردند که در حال حاضیر ت سیعه دهنید هیزاران رویکیرد نظیری در مطالعیات
روزنامهنگاری است .ای مرحله به واسطه افزایش همکاری و کارهیای شیبکهای در مییان
صاحب نظران با ارتقای برنامة تحقیقاتی بی المللی کیه بیر ماهییت جهیانی و دیجیتیالی
سیستمهای اطالعاتی تنثیر میگذارد ،اهمیت یافت .ای مرحلة جهانی ،بیهطی ر نزدیکیی
با آنچه ما امروز بهعن ان «عصر دیجیتال» تعریف میکنیم ،گره خ رده اسیت؛ بیهطی ری
1. Gatekeeper
2. White
3. Breed
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که در آن نظریهها ،ساختارهای منسجمی به خ د میگیرند و فعالیتهای روزنامهنگیاری
به بهتری شکل انجام میش د .ای مرحله از طرییع برداشیت بسییاری از مرزهیا :مییان
کش رهای عض ؛ بازارهای ملی؛ محلی و جهانی؛ عم می و خص صی؛ ارتباطیات جمعیی و
ارتباطات تعاملی؛ حرفهای و غیرحرفهای؛ ت لید و مصرف و مشاغل اهمیت یافته است.
ای تغییرات نیازی را بهوج د آورد تا بار دیگیر در می رد روزنامیهنگیاری اندیشییده و
بهتبع آن ،نظریه های روزنامه نگاری نیز دوباره ارزیابی ش د .اما نباید ای چنی استنباط
کرد که نظریههایی که پیشتر ارائه شدند ،دیگر در عصر دیجیتالی میا اعتبیاری ندارنید و
عمر آنها به پایان رسیده است Löffenholtz .میگ ید ،ازی طرف ،نظریههای هنجیاری
گذشته «از انعطاف پذیری باالیی برای همگامی و همس یی با رسانهها و دنیای ارتباطیات
جدید برخ ردار نیستند» ( )2008, 25چراکیه براسیاس درک سیاسیی چیارچ ابنیدی
شدهاند که دیگر کاربردی در زمان حال ندارند .بهعن ان مثال میت ان به رابطة هنجیاری
میان روزنامهنگاری و دم کراسی اشاره کرد که منجر به سایه افکندن دییدگاههیای علیم
سیاست بر روزنامهنگاری شده است )2013( Zelizer.عنی ان میی کنید کیه دم کراسیی
به عن ان ی

مفه م ،دیگر جایگاه خ د را در روزنامهنگیاری از دسیت داده و دیگیر وقیت

بازنشستگیاش فرا رسیده است .از طرفی دیگر ،نظریة سیستمهیا ،نظرییههیای فرهنگیی
(مثالً نظریه انتقادی ،ماتریالیسم ،نظریههای زبان شناسی و نشانهشناسی (معنیشناسیی)
و آنچه  Loffenholtzنامگذاری میکنید بیهعنی ان «نظرییههیای اجتمیاعی یکپارچیه»
(بهعن ان مثال ،نظریة ساخت ،نظریة میدان و نظریة کنش ارتباطی) ،همگی «از ظرفییت
قابلت جهی برای ایدههای جدید و ارتقیای مفیاهیم برخ ردارنید و نمییتی ان گفیت کیه
عمرشییان بییه پایییان رسیییده اسییت» ( .)2008, 25بنییابرای  ،ای ی پیشییرفت مطالعییات
روزنامهنگاری نباید مبتنی بر «تع یض نظریههای «تاریخ گذشته» باشد ،بلکه میبایسیت
بر مبنای افزایش پیچیدگی در میان ظه ر نظریههای جدید و اصالح نظریههای قیدیمی
باشد»)2008, 26( .
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از ی

س  ،بهط ر دقیع مشخص نیست که تا چه اندازه مطالعات روزنامهنگیاری امیروزی،

از طریع نظریهها و دیدگاههای جدید چیارچ ابنیدی مییشی ند و از سی یی دیگیر ،هنی ز
نمیدانیم که تا چه اندازه ای مطالعیات براسیاس اصیالحات و اقتبیاسهیایی از نظرییههیای
قدیمی تنظیم شدهاند .برای پر کردن ای شکاف آگاهی ،تحقیقی را بیر روی تمیامی مجیالت
معتبر بی المللی ح ز روزنامهنگاری که بهط ر تخصصیی در حی ز مطالعیات روزنامیهنگیاری
فعالییت مییکننید ،انجیام دادییمCriticism Journalism – Theory, Practice and :
)(Sageو ).Journalism Studies (Routledge/Taylor & Francis

گفتنی است که ای میزان از تاریخچة اخیر مطالعات روزنامهنگاری نمیت اند بیهطی ر
کامل پیشرفتها در قسمتهای مختلف جهان را شامل بش د ،اما مییت انید تصی یری از
ای رشته را از طریع دو روش انتشیاراتی منسیجم ارائیه کنید .ایی تحلییل بیر مبنیای
سؤالهای تحقیع زیر ص رت گرفته است:
دیدگاهها و نظریههای میانرشتهای غالب م رد استفاده در ای مجالت چیسیت؟ آییا
تغییری هم بی سیالهیای  0222تیا  0221در چیارچ ابنیدی نظیری ایی می ارد در
روزنامهنگاری ایجاد شده است؟
مفاهیمنظریهدرمطالعاتروزنامهنگاریدرقرنبیستویدم 
برای پاسخگ یی به سؤاالت تحقیع ،ما در ابتدا تمیام کلمیات کلییدی فیراداده 2را از
مقاالت منتشرشده در مجالت روزنامهنگاری و مطالعات روزنامیهنگیاری بیی سیالهیای
 0222تا  0221بهعن ان نم نه خارج کردیم .سپس ،ای نم نههای اسیتخراجشیده را در
چکیدههای ای مقاالت نیز که در سالهای  0221 ،0220و  0220که در هیر دو مجلیه
چاپ شدند ،بررسی کردیم.
کلمات کلیدی و چکیدهها ،بیانگر دیدگاهها و مضیم ن غالیب در نشیریات هسیتند و
بنابرای  ،میت انند بهمنظ ر پی بردن به روندهای نظیری احتمیالی در ایی حی زه میؤثر
1. Metadata
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باشند .البته روش استاندارد شدهای برای ن یسندگان مقیاالت کیه چیه کلمیات کلییدی
انتخاا کنند ،و اینکه چه کلماتی را در چکییده بگنجاننید ،وجی د نیدارد .بیا ایی حیال،
چکیدهها و کلمات کلیدی بیانگر نانر ن یسندگی دانشگاهی هستند .چکیدهها ،بخشیی از
مقاالت هستند که با کمی

آنهیا مییتی ان نظرییههیای بیهکاررفتیه را اسیتخراج کیرد.

(برای مثال ،ببینید)Day and Gastel 2012; Körner 2008 :
بخش مرتبط با کلمات کلیدی نشان مییدهید کیه کلمیات انتخیااشیده ( )2بیهعنی ان
تشخیصدهنده متادیتای فنی برای م ت رهای جستوج و دستهبندیهای کتابخانهای عمیل
میکنند و ( )0حامل ای پیام هستند که تا چه اندازه به معنی فرهنگی کلمیات کلییدی پیی
میبریم .در همی زمینه ویلیامز )2159(2عن ان میکنید کیه کلمیات کلییدی نشیاندهنید
تغییر فرهنگی هستند :کلمات کلیدی همچ ن «فرهن »،و «کاپیتالیسم» معیانی متفیاوتی را
در فرهن،های مختلف دارند .بنابرای  ،ی

کلمه کلیدی ممک است بهعن ان «یی

کلمیه و

یا عبارتی تعریف ش د که اغلب ت سیط گیروههیای مختلیف فعیاالن اجتمیاعی بیرای اهیداف
مختلف بسیج شیدهانید و معیانیشیان ممکی اسیت در زمیانهیای مختلیف تغیییر کنید».
( .)Ghaziani and Ventresca 2005, 524کلمییات کلیییدی و چکیییدههییا در مجییالت
دانشگاهی میت انند بیانگر کشمکشهای گفتمانی و تغییرات درون ی

رشته باشند.

ما تحلیل خ د را بیر مبنیای ت صییف ) Zelizer (2014از دییدگاه بیی رشیتهای در
مطالعات روزنامهنگاری پایهریزی کردیم:
* علم سیاسی :ای تحقیع نقش روزنامهنگاری و رسانه در نظامهای سیاسی مختلف،
رابطه میان سیاست و روزنامهنگاری و استفاده کردن از منابع الگ ها در روزنامیهنگیاری را
تحلیل میکند.
* جامعهشناسی :تحقیع بر روی روابط ،روالهای عادی کار و تعامالت مییان آنهیایی
که در ت لید ،سازماندهیی مؤسسیات و سیاختار خبیری درگیرنید (ازجملیه هنجارهیا و
ارزشهای حرفهای) که به بهب د کارشان کم

میکند.
1. Williams
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* تییاریخ :تحقیییع بییر روی تجزیییه و تحلیییل فعالیییتهییای قبلییی و سییاختارهای
روزنامهنگاری ،اغلب بهمنظ ر درک روزنامه نگاری معاصر.
* زبان :تحقیع بر روی تجزیه و تحلییل متی ن روزنامیهنگارانیه ،بیهعنی ان نم نیه بیا
بییهکییارگیری زبییانشناسیی ،نشییانهشناسییی (معنییشناسییی) ،نانییر ،گفتمییان یییا نظریییة
چارچ ابندی شده؛ که شامل علم بیان ،نظریة روایتی و ادبی میش د.
* تحلیل فرهنگی :تحقیع بیا تمرکیز بیر روی فاکت رهیای متنیی کیه فعالییتهیای
روزنامهنگاری ،ساختار خبر ،سیستمه ای نمیاد فرهنگیی ایی حرفیه ،خی د ی بازتیابی 2و
ه یت روزنامهنگارانه ،کلیشهها ،طرح اصلی ،اسط رهها ،فرهنی ،عامیهپسیند و روزنامیه-
نگاری تابل ئید 0و جریان اصلی را شکل میدهد.
عالوه بیر ایی  ،میا اقتصیاد ،فلسیفه ،حقی ق و فنیاوری ( )Zelizer, 2004, 8را نییز
بهعن ان جنبههای مختلفی که بر مطالعات روزنامهنگاری تنثیرمیگذارند ،گنجاندیم.
* اقتصاد :تحقیقیی کیه در زمینیة میدیریت رسیانه ،میدلهیای کسیبوکیار ،یارانیة
مطب عات ،ادغام شرکتهای رسانهای و غیره متمرکز است.
* فلسفه :تحقیقی که در زمینة سؤاالت اخالقی ،معرفتشیناختی و هسیتیشیناختی
مرتبط با روزنامهنگاری متمرکز است.
* حق ق :تحقیقی که مسائل حق قی میرتبط بیا روزنامیهنگیاری را تجزییه و تحلییل
میکند؛ برای مثال ،قان ن حریم خص صی ،ق انی آزادی اطالعات و غیره.
* فناوری :تحقیقی که فناوری را بهعن ان نقطة شروع خ د در تحلیل روزنامیهنگیاری
چه بهص رت نظری و چه بهص رت عملی م رد ت جه قرار میدهد؛ بهعن ان مثال تعامیل،
چندرسانهای ،فرامت و غیره.
اگرچه ای طبقهبندی قابل بحث است و مرزها همیشه به ای واضیحی مشیخص نیسیت،
اما تصمیم بر آن شد تا بهمنظ ر جل گیری از سردرگمی فرد در حد فاصل میانرشیتهای ایی
1. self-reflection
2. tabloid
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چارچ ا م ج د بنا کنیم .با ای حال ،بهمنظی ر حفی

ح زه ،تحلیلهای خ د را بر روی ی

انعطافپذیری ،نظریههای ذکرشده در چکیده را نیز به حساا آوردیم.
تجزیهوتحلیلکلماتکلیدی-نمونهوروش 
هدف تحلیل کلمات کلیدی ارائة ی

نقشه از دیدگاه های نظریه و ن سانات احتمیالی

آنها در مقاالت مجالت بی سالهای  0222تا  0221ب د .ما تمامی کلمات کلییدی را از
مقاالت (شامل سرمقاله ،مقاالت مباحثهای ،بررسی کتاا و غیره) کیه در  21جلید بیی
سالهای  0222تا  0221منتشرشده ب د ،استخراج کردیم .نتیایج را مییت انیید در ایی
جدول مشاهده کنید.
جدول  .0تعدادی از مقاالت و کلمات کلیدی متادیتا در مجموعة دادهها
1111-1116

مقاالت

1111-1116

کلمات کلیدی

1117-1101

مقاالت

1117-1101

کلمات کلیدی

1111-1101

مقاالت

هر دو

372

2.25٥

652

1111-1101

روزنامهنراری

126

737

233

کلمات کلیدی

مطالعا
روزنامهنراری

252

2.157

*

353

٥.551

611

6.612

1.763

٥13

2.566

6.321

1.131

3.17٥

* عدد شامل هم ن یسنده و هم کلمات کلیدی ارائهشده در پایگاه داده است.

از نیمة نخست تا نیمة دوم دور زمانی یاد شده ،شاهد افیزایش چشیمگیر مقیاالت و
کلمات کلیدی ب دهایم .در سال  0222میالدی ،مجلة روزنامهنگاری سیه شیماره منتشیر
می کرد که در هر شماره ،پنج مقالة اصلی منتشر میشد .ای تعیداد در سیال  0221بیه
هشت شماره ارتقا یافت که در هر شماره ،هفت الی هشت مقاله به چیاپ مییرسیید .در
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خص ص مجلة مطالعات روزنامهنگاری نیز باید گفت که تعداد شمارهها در طی باز زمانی
مشابه از چهار به شش افزایش یافت اما تعداد مقالهها در ای دو زمان بدون تغیییر بیاقی
ماند؛ یعنی هشت تا نه مقاله در هر شماره.
بنابرای  ،مجم ع کلمات کلیدی در ای دو مجله در نیمة نخست تیا نیمیة دوم زمیان
اعالمشده ،تا دو برابر افزایش یافت .باای حال ،مقایسة کمی میان کلمات کلیدی در ایی
دو مجله نباید ص رت گیرد چراکه نم نههای استخراجشده از مجلةروزنامهنگیاری شیامل
آن دسته از کلمات کلیدی میش د که ن یسنده ارائه کرده است ،درحالیکیه نم نیههیای
استخراجشده از مجلة مطالعات روزنامهنگیاری عیالوه بیر اینهیا ،شیامل کلمیات کلییدی
تهیهشده از پایگاه دادهها نیز میش د ،یا «وانگان م ض عی» که به پایگاه داده EBSCO

ارجاع داده میش د .ما نمی ت انستیم در طی فرایند استخراج ،کلمات کلییدی ارائیهشید
ن یسنده را از کلمات کلیدی تهیه شده از پایگاه داده جدا کنیم .با ای حال ،بیا ت جیه بیه
خ اندن دستی ی

زیرمجم عه کلمات کلیدی متادیتای مجلة مطالعات روزنامیهنگیاری،

تفاوت معنایی چندانی را میان ای دو دسته از کلمات کلیدی مشیاهده نکیردهاییم .ایی
تفاوت بیشتر به نح بیان مرب ط می شد .بنابرای  ،بیدی صی رت ادامیه مییدهییم کیه
مجم عة دادهها بهط ر کلی مقاالت را به خ بی معرفی مییکنید ،اگرچیه امکانیات کیافی
برای مقایسه میان مجالت را به ما نمیدهد.
مجم ی ع  10201کلمییة کلیییدی در مجم عییه اطالعییات گییردآوری شییده ،شییامل
نم نه ها ی تکراری نیز میی شید؛ امیا بیا حیذف ایی می ارد ،تعیداد کلمیات کلییدی
منحصییربه فییرد بییه  10515رسییید .بییاای حییال ،بییا ت جییه بییه نبی د کلمییات کلیییدی
ا ستانداردشده  ،بسیاری از آنها از لحاظ معنایی با یکدیگر مشابه ب دند (به عن ان مثال
اص ل اخالقی روزنامه نگارانه ،اص ل اخالقی و اص ل اخالقی روزنامه نگاری)؛ از ای رو،
ما تمامی کلمات کلیدی را که از لحاظ معنایی با یکدیگر شبیه ب دند گروهبندی کیردیم.
عالوه بر ای  ،برخی از کلمات کلیدی نیز چندان با اهیداف تحقییع میا میرتبط نب دنید.
از میان کلمات کلیدی پرتکرار و راییج ،مفیاهیم کلیی همچی ن «روزنامیهنگیاری» و
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«خبر» نیز وج د داشت؛ برخی از آنها بیانگر تعلع جغرافییایی ب دنید (بیرای نم نیه
«روزنامه نگاری آمریکایی»« ،ی نانی») و برخی نیز ت نها نام افراد ییا مکیان هیا ب دنید
(مانند «جرج اُرول « ،»2نی ی رک تایمز .)»0ما تمامی ای کلمات کلیدی را با عنی ان
کلمات کلیدی نامرتبط کدگذاری کیردیم کیه در نهاییت ،تنهیا  909کلمیه از مییان
 10201کلمه کلیدی باقی ماند.
تجزیهوتحلیلکلماتکلیدی–یافتهها 
تنها  05م رد از کلمات کلیدی گروهبنیدیشیده و میرتبط ،بییش از  02بیار در کیل
مجم عه اطالعات گردآوریشده تکرار شدند و بیانگر ای مسئله است که کلمات کلییدی
در مطالعات روزنامهنگاری بسیار به نظریه دنباله کشیده ( )Long Tailنزدی
بیش از نیمی ( )115از کلمات کلیدی گروهبندیشده و مرتبط ،تنها ی

هسیتند.

بار تکرار شدند.

بیشتری کلمات کلیدی پرتکرار در ط ل کل فرایند تحقیع ،کلمه «اص ل اخالقیی» بی د
که  211بار تکرار شد .به دنبال آن کلمات عینیت و حرفهایگری ب دنید کیه بیه ترتییب
 10و  11بار تکرار شدند.
در جدول  2و  02 ،0کلمة کلیدی گروه بندی شده و مرتبط را در دو بیاز زمیانی
سال هیای  0222تیا  0229و  0220تیا  0221آورده ا ییم .سییزده کلمیة کلییدی در
فهرست  02کلمة کلیدی برتر در هر دو دوره آمیده انید .بیا ایی حیال ،نتیایج نشیان
می دهد که برخی طیرح هیا و اهیداف اهمییت کمتیری داشیتند و برخیی از اهمییت
بیشتری برخ ردار ب دند.

1. George Orwell
2. The New York Times
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اگر به کلمات کلیدی گروهبندیشده که در نیمه نخست (سال های 0222تیا )0229
آمدهاند و در نیمة دوم ایی بیاز زمیانی نیامیدهانید بنگیریم هماننید کمپیی (کیارزار)،
ایدئ ل نی ،مشارکت ،پروپاگاندا ،روابط عم می و جامعهشناسی؛ خ اهیم دید کیه بیشیتر
آنها به رشتة ارتباطات سیاسی مرتبط هستند که به دیدگاه وسیعتیری از علی م سیاسیی
تعلع دارند ( .)Zelizer 2004ای دیدگاه تا حدی مسلطتیری حی زه در نیمیة نخسیت
( 0222تا  )0229بی د 20 .کلمیه از  02کلمیة کلییدی پرتکیرار در جیدول ( 2هماننید
انتخابییات ،دم کراسییی ،روابییط عم ی می ،سیاسییت و ح ی ز عم ی می ،منبییع ،پروپاگانییدا،
ایدئ ل نی ،افکار عم می ،برجستهسیازی ،مشیارکت و کمپیی ) را مییتی ان بیه دییدگاه
ارتباطات سیاسی یا عل م سیاسی مرتبط دانست.
دو دیدگاه مهم دیگر در دور زمانی نخست ،جامعهشناسی و زبان هسیتند .براسیاس
طبقهبندی هایی که انجام دادیم ،هر دو دیدگاه نامبرده (در جدول  )2از سه کلمة کلیدی
شاخهبندی شده برخ ردارند (جامعهشناسی :جنسیت ،حرفیهایگیری و جامعیهشناسیی؛
زبان :گفتمان ،چارچ ابندی و روایت) .س می دیدگاه کشیفشیده در مییان  02کلمیة
کلیدی گروهبندیشده برتر در بی سالهیای  0222تیا « ،0229فلسیفه» اسیت کیه دو
کلمة کلیدی زیرشاخة «اص ل اخالقی» و «عینیت» را در خ د جای میدهد.
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شایان ذکر است که بسیاری از ای کلمات کلیدی خ شیهبنیدیشیده مییت اننید بیه
چندی دیدگاه دیگر نیز تعلع داشته باشند و ای بسیتگی بیه نحی اسیتفاده از آنهیا در
مقاله ها دارد که در واقع ،همی م ض ع یکی از مهیمتیری محیدودیتهیای پییش روی
تحقیع است؛ بهعن انمثال ،می ت ان هر دو کلمة کلیدی اصی ل اخالقیی و عینییت را در
دیدگاه جامعهشناسی قرار داد اگر بهگ نهای در مقاله استفاده ش ند که بهعن ان هنجیار و
یا ارزش درک ش ند .باای حال ،تالش کردیم تا چنی تداخلهایی را به حداقل برسیانیم
و ای کار را بهعن انمثال با کدگذاری کلمات کلیدی همچ ن «اص ل اخالقی حرفیهای»
به کلمات کلیدی زیرشاخه «حرفهایگری» انجام دادیم.
در باز زمانی دوم و مطابع با آنچه در جدول  0میبینید ،ارتباطات سیاسی ییا عمیل
سیاسی همچنان دیدگاه غالب است ،اما اکن ن هشت کلمة کلیدی زیرشیاخه را در خی د
جای میدهید کیه عبیارتانید از :سیاسیت ،روزنامیهنگیاری شیهروندی ،حی ز عمی می،
دم کراسی ،انتخابات ،منبع ،افکار عم می و برجسیتهسیازی .در مقایسیه بیا بیاز زمیانی
نخست ،پرتکرارتری کلمات کلیدی شاخه بندی شده به دیدگاه فرهن ،تعلع دارنید کیه
در میان  02کلمة کلیدی شاخهبندی شده برتر از بیاز زمیانی نخسیت  0222تیا 0229
مشاهده نمی ش د .همچنی  ،فناوری که بیه دییدگاه فنیاوری تعلیع دارد در بیاز زمیانی
نخست مشاهده نمیش د.
با وج د اینکه تحلیلهای ما فقط قادرند اشارههیای ابتیدایی بیه ایی دییدگاه غالیب
داشته باشند؛ ولی مشخصاً روندهایی را که چط ر ای  02کلمة کلییدیِ پرطرفیدار ،طیی
ای دوره گسترش یافتهاند نشان میدهد .شکل  1افزایش و ییا کیاهش اسیتفاده از ایی
کلمات کلیدی در مقایسه با افزایش کلی در کلمات کلیدی بیی ایی دو دور زمیانی را
نشان میدهد .وان «عینیت» کلمهای کلیدی است که بیشتری افزایش تکرار را از سیال
 0222تا  0229و  0220تا  0221در مقایسه با افزایش کلی سایر کلمات داشیته اسیت.
«روزنامهنگاری شهروندی» دومی کلمهای است که بیاالتری افیزایش را دارد .و بیهطی ر
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تقریبی می ت ان گفیت ایی یی
دراماتی

مثیال از کلمیات کلییدی منفیرد اسیت کیه یی

ورود

در ای دور مطالعاتی داشته است.

در پایان روند کاهشیِ نم دار ،کلمه «روابط عم می» را می بینیم که نشانة مرزبنیدی
در تمام تحقیقات ارتباطی میش د.
شکل  .1روند استفاده از  11کلمة کلیدی پرتکرار جمعآوریشده بین سالهای 1111
تا  1101در مقایسه با افزایش کلی در مقدار کلمات کلیدی دورههای زمانی

روش 
تحلیلهایچدیده-نمونهو 

برای اینکه به ی

فهم عمیعتر از دیدگاههای غالب و نقشی کیه نظرییه در مقالیههیا

بازی میکند برسیم میبایست به تحلیل مفه می از فرادادههای ذهنی در زمینه هر یی
از مقالییههییای منتشرشییده در سییالهییای  0220و  0221و  0221و همچنییی مقییاالت
مجالت اقدام کنیم .بهجای انتخاا مقالهای از سال  ،0221یکی از مقاالت سال  0220را
انتخاا کردهایم .چ ن مقاالت سال  0221به مقاالت نورنیالی روزنامیه نگیاری دیجیتیال
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پرداختییهانیید .مقالیة می ردنظر ،مقالیة منتشرشیید تیلی ر و فرانسیییس 2اسییت .بییا مقالیة
انتخااشده سال  0220قادریم که ح زههای مختلف ظاهر ی

مقالة مجله در گذشته را

با جنبههای روزنامهنگاری دیجیتال درگذشته طبقهبندی کنیم .ما میخ اهیم در مقاالت
نورنال ،طرز بیان نظریههیا و همچنیی تغیییرات ممکی در رونید ایی نظرییههیا را در
روزنامهنگاری طبقهبندی کنیم .ما مقایسة بی کل حجم مقاالتی از شروع هزار س م تیا
سال  0220را انتخاا کردیم .اگرچه تفاوت فاحشی بی تعداد مقاالت منتشرشیده در دو
حجم مقاالت اول وج د دارد ،اما هدف ما مقایسة مقاالت مجالت سیال  0220تیا 0221
است .در سال  0221تعداد مقاالت به ازای هر شماره ،از  9به  9مقاله مجله افزایش پیدا
کرد و در سال  0221چهلمی مقالة مجله به ح زه روزنامیهنگیاری اضیافه شید .ایی دو
گروه مقاالت مجالت در اندازه یکی هستند و در حجم مقیاالت بیا حجیم مقیاالت سیال
 0220قابل مقایسهاند .یکی از دالیل دیگری کیه باعیث شید ،ایی دو گیروه مقیاالت در
مقایسه با دورههای گذشته بررسی ش ند ،کم کردن کاهش تضادهای احتمالی در مطالب
مختلف با م ض عات داده شده ب د.
در همة ای مقاالت 215 ،چکیده را بررسی کردیم که  12م رد آنهیا از سیال 0220
تا  59( ،0221م رد از آنها مرب ط به مطالعات روزنامهنگاری و 10م رد از روزنامهنگاری)
و  225میی رد از سییال  52( 0220میی رد از مطالعییات روزنامییهنگییاری و 55میی رد از
روزنامهنگاری) ب دهاند.
تمام چکیدهها ،با دقت مطالعه و با ت جه به ( )2چیزی که بهعن ان یی

دییدگاه غالیب

نظم دهنده تلقی میش د؛ ( )0رویکرد نظری م رد استفاده (البته اگر استفاده شده باشید) و
( )1اینکه ی

رویکرد نظری بهص رت آشکار بیان شده یا نیه ،کدگیذاری شیدند (برطبیع

دستهبندی زیلزر در سال  ،)0221هرچند شمار زیادی از ای مقاالت عناصری بیش از ی
دیدگاه دارند .چنی چکیدههایی بهوسیلة دیدگاهی که بیشتر در آنها غالب بی د کدگیذاری
شدند .اگر هم ش

و تردیدی وج د داشت ،به مقاله اصلی مراجعه میکردیم.
1. Taylor & Francis
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هی گ نه طبقهبندی از پیش تعریفشیدهای بیرای کدگیذاری در مطالعیات اسیتفاده
نشده است .در اینجا ،هر چکیده با تمام رویکردهای نظیری میذک ر در مقالیه کدگیذاری
شد .تحلیلی آزمایشیی از زیرمجم عیههیای چکییدههیا نشیان داد کیه تعیداد زییادی از
چکیدهها ،ی

مقالة تجربی هستند که دانش تجربی منتشرشده پیشیی را بیدون هیی

رویکرد نظری مشخص ت صیف میکنند .بنیابرای میا تصیمیم گیرفتیم شیمار زییادی از
چکیدهها را طبع روش «نظریة دادهبنیاد»کدگذاری کنیم ی صرفنظیر از هرگ نیه اشیار
دقیع به روش نظریة دادهبنیاد در چکیدهها ی در اینجیا میا روش نظرییة دادهبنییاد را در
ی

روند گسترده شبیه ی

ماد مطالعاتی که به نقش م ارد تجربیی بیهعنی ان پاییه و

اساس نظریههای ساختاری تنکید میکند ،خ اهیم فهمید.
بات جه به روش ب دن رویکردهای نظری ،هر چکیده را با متغیرهای «بله» و «نیه» و
«تاحدودی» کدگذاری کردیم« .تاحدودی» زمانی استفاده می شی د کیه رویکیرد نظیری
وج د دارد؛ اما بهص رت واضح قابل مشاهده نیست .در اینجا برخی از مثالها وج د دارند
و شییامل چکیییدههییایی هسییتند کییه از وانگییانی از قبیییل «گفتمییان»« ،چییارچ ا» یییا
«برجستهسازی» استفاده کردهاند؛ بدون اینکه اشاره ش د مقالیة می رد بحیث بیر مبنیای
نظریة گفتمان ،چارچ ا یا برجستهسازی است .با ای روش کدگذاری میخ اهیم دربار
نقش دادهشده به نظریه در چکیدهها به مطالعه بپردازیم.
یافتهها 
چدیدهها -

تحلیل
شکل  1ت زیع دیدگاههای غالب در چکییده هیای می رد بررسیی را نشیان مییدهید:
دیدگاه هیای دانیش سیاسیی و روانشناسیی دییدگاههیای غیالبی هسیتند .درحیالیکیه
دیدگاه های فلسفی ،اقتصادی و قان نی درصد کمی را به خ د اختصاص دادهانید .تحلییل
کلمات کلیدی میزان نف ذ و یا رواج کلمات کلیدی از قبیل «اص ل اخالقی» و «عینیت»
را که ما آنها را با عن ان فلسفه کدگذاری کردهایم مشخص میکننید .تحلییل چکییدههیا
همچنی نشان می دهد که مقاالتی با کلمات کلیدی از ای قبیل بهتر است در چارچ ا
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اجتماعی گنجانده ش ند .به نظر میرسد دیدگاه اجتماعی با تمرکیز روی حرفیهایگیری
سعی در ایجاد ی

م قعیت مستحکم در ای زمینه دارد.

تفاوت بی ای دو دوره در زمینه دیدگاههای غالب در ای چکیدهها ،اختالف زییادی
با آنچه که ممک است ی

فرد براساس تحلییل کلمیات کلییدی بیه آن برسید ،نیدارد.

دیدگاههای دانش سیاسی از  10درصد طی سالهیای  0220– 0221بیه  05درصید در
سال  0220کاهش یافت .در حالیکه دیدگاه های روانشناسی از  09درصد به  11درصد
افزایش یافت .فرهن ،از  21درصد به  1درصید کیاهش یافیت ،در حیالیکیه «زبیان» از
9درصد به  21درصد افزایش یافت .دیدگاه های تاریخی با کاهش همراه ب ده در حالیکه
دیدگاه هایی که رشد زیادی داشتند شیامل دییدگاههیای فنیاوری (از  1بیه  0درصید) و
اقتصادی (از صفر به  1درصد) ب دند .تمام ای یافتهها در راسیتای یافتیههیای حاصیل از
تحلیلهای کلمات کلیدی هستند.
با نگاهی به رویکردهای نظری پرتکرار در چکیده ها به ای نتیجه رسیدیم که رویکرد
نظریة دادهبنیاد (که پیشتر تعریف شد) یکی از پرطرفدارتری نظریههاسیت .همیانگ نیه
که در شکل  5نشان داده شده است؛ تقریباً  02درصد تمام چکیدهها بهط ر مت سیط در

نظریههای روزنامهنگاری در عصر دیجیتال 111

دو دور زمانی از ای رویکرد استفاده کردهانید .ایی امیر نشیان مییدهید کیه مطالعیات
روزنامهنگاری با ی

دیدگاه مشیخص شیدهانید کیه سیاختار اهیداف مطالعیاتی خی د را

بهوسیلة ترسیم یافتههای تجربی ایجاد میکند.
همچنییی  ،از سییال هییای  0220_0221تییا سییال  0220کییاهش چشییمگیری در
استفاده از روش نظریه دادهبنیاد رخ داده و در عی حال ،شاهد افزایش کلی استفاده
از دیگر نظریهها ب دهایم .گمان میرود که یی

حرکیت از تجربیه گراییی بیه سیمت

آگاهی های نظری اتفاق افتاده باشد؛ یا حداقل تمایل به چرخش های نظری به وض ح
قابل مشاهده باشد.
نظریههای مرتبط با علی م سیاسیی («نظرییة میردمسیاالری« ،»2برجسیتهسیازی،»0
«نظیامهییای رسیانهای« ،»1اقتصییاد سیاسیی ،»1و «حی ز عمی می )»5و جامعییهشناسییی
(«حرفهایگرایی« ،»9نظریة میدان« ،»0ارزشهیای خبیری »9و «دروازهبیانی )»1از دیگیر
رویکردهای نظری پرتکرار هسیتند .امیا در مجمی ع رویکردهیای نظیری ی مثیل کلمیات
کلیدی ی بهوسیله نظریة «دنباله کشیده» مشخص شدهاند.
گروه «دیگر» در شکل  5رویکردهایی را که فقط ی

و یا دو بار در چکیدههیا ازآنهیا

استفاده شده ،از محدود «معرفتشناسی» به «شرقشناسی» نشان میدهد.

1. democracy theory
2. agenda setting
3. Media systems
4. political economy
5. public sphere
6. professionalism
7. field theory
8. news values
9. Gatekeeping
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شکل  .1رویکردهای نظری در چکیدهها ()N=195

میزان صراحت نظری در چکیدهها به مییزان انیدکی در بیی دییدگاههیای مختلیف،
متفاوت است( .درجة صراحت نظری تقریباً در ی

سطح است).

چکیدهها با دیدگاههای عل م سیاسی ،روانشناسی و فرهنگی افزایش چشیمگیری در
آگاهیهای نظری دارند .برای مثیال  92درصید ( 00از  )19از تمیام چکییدههیای سیال
 0220مرب ط به دیدگاههای روان شناسی هستند .در مقایسه با چکیدههای سال 0221
تا  09 ،0220درصد ( 9از )00مشخصاً از رویکردهای نظری استفاده کردهاند .حرکیت از
تجربهگرایی به سمت آگاهیهای نظری در دیدگاههای روانشناسی دربار روزنامهنگیاری
بسیار قابل ت جه ب ده است .در مجم ع ،از بی چکیدههای سیال  0221تیا  ،0220تنهیا
ی س م از چکیدهها به ی
کردند و ی

رویکرد نظری نام بردند ،یی

سی م بیه یی

رویکیرد اشیاره

س م دیگر نیز هی اشارهای به هی نظریهای نداشتند .با ای حال ،نیمیی از

چکیدههای سال  0220صراحتاً به ی
بهط ر ضمنی ارتباط به ی

رویکرد نظری اشاره کردنید و  11درصید از آنهیا

رویکرد نظری را بیان کردند («تاحیدودی») ،ایی در حیالی

است که  25درصد از آنها هی اشاره ای به رویکردهای نظری نکردند .نتایج نشان دهند
افزایش میزان آگاهی های نظری واضح است .اما ق انی ن شت چکییده بیه پژوهشیگران
ای اجازه را میدهد که تحقیقات خ د را بدون اشاره به نظریهها ت صیف کنند.
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با وج د ای تفیاوت چشیمگییری بیی دو مجلیه وجی د دارد .بیه ترتییب در چکییدههیای
«مطالعات روزنامهنگاری» تقریباً هی افزایشی در آگاهیهای نظری وج د نیدارد( .از  12بیه 10
درصد) .درحالیکه در چکیدههای «روزنامهنگاری» شاهد افزایشی از  00به  59درصد هستیم.
یافتهها 
بحثبرروی 
یافتههای تحلیلها نشان میدهد که:
ی از سال  0222تغیییر عمیدهای در مطالعیات روزنامیهنگیاری از دییدگاههیای علی م
سیاسی به دیدگاههای روانشناسی اتفاق افتاده است.
ی مطالعات روزنامهنگاری به شدت تحت تنثیر افزایش تن ع رویکردهیای نظیری قیرار
گرفتییه اسییت .رویکردهییای جدییید از فنییاوری و اقتصییاد بییر مطالعییات روزنامییهنگییاری
تنثیرمیگذارند که البته ای تنثیر محدود است.
ی جنبههای مرتبط با دیدگاههای فلسفی (مثیل اصی ل اخالقیی و عینییت) بیه طیرز
چشمگیری برای مطالعات روزنامهنگاری اهمیت پیدا کردهاند .هرچنید ایی جنبیههیا در
دیدگاههای فلسفی دیده نمیش ند اما در چارچ اهای متمایل به جامعهشناسی از قبیل
حرفهایگری تحلیل میش ند.
ی از سال  0222میالدی حرکتی از تجربیگراییی بیه سیمت آگیاهیهیای نظیری در
مطالعات روزنامهنگاری ص رت گرفته است؛ اما (تل یحاً) بیا وجی د ایی نظرییة دادهبنییاد
هن ز پر کاربردتری رویکرد است.
ای اطالعات میبایست با محدودیتهای مجم عه دادهها وفیع داده شی ند .نخسیت،
مجم عه دادهها تنها شامل چکیدهها و کلمات کلیدی از دو مجلیه نیام بیرده مییشی ند.
اگرچه که ای دو ،از مجالت قابلت جه در مطالعات روزنامهنگاری هستند ،اما بسییاری از
مجالت دیگر در زمینههای گسترد رسانه و ارتباطات فعالیت دارند و مطالب خی د را در
زمینة روزنامهنگاری منتشر میکنند .عالوه بر ای افزایش چشمگیر مجالت بهط ر وسیع
در ای زمینه و در مطالعات روزنامهنگاری در ی

دور خاص از سال  0222وجی د دارد.
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از جمله م ارد مهم در ای زمینه میت ان به پیدایش مجلیهای بیا نیام «فعالییت (عمیل)
روزنامهنگاری» اشاره کرد که بهعن ان رقیب مجلة «مطالعات روزنامهنگاری» فعالیت خ د
را از سال  0229آغاز کرده است.
دوم :مجالتی که ممک است برای انتشارات تجربیمح ر در مقایسه با دیگر انتشارات
همانند ت نگاریها 2مناسبتر باشند .با ت جه به محدودیت در شمارش کلمات ،مقیاالت
مجالت ممک است به ارائهها و بحثهای یافتههای تجربی تمایل داشته باشند تیا بسیط
دادن بحثهای نظری؛ که ای خ د دلیل استفاده زیاد از روش تجربی نظریة دادهبنیاد را
در نم نة ما ت ضیح میدهد .هرچند که ای قادر به ت ضیح افزایش در آگاهیهای نظیری
که به آن دست یافتیم ،نیست.
علیرغم ای محدودیتها ،معتقدیم که یافتههیای میا بیه رونید مهمیی در مطالعیات
روزنامهنگاری اشاره دارد و بر ای امر داللت دارد که ای رشته در حال رشید و تق ییت و
مستقل شدن بهعنی ان یی

رشیتة دانشیگاهی اسیت .همیانگ نیه کیه انتظیار مییرود

آگاهیهای نظری درون رشتهای ،طی دورههای زمانی مشابه گسترش یافتهاند.
با ای حال ،روشها و ماهیت بی رشتهای مطالعات روزنامهنگاری بهط ر میداوم متکثیر و
در حال تغییر است که با «دنباله کشیده» در کلمات کلیدی و نظریهها مشخص میش د.
در تحلیل چکیده ها ،ما به بیش از صد نظریة متفاوت که تحقیقیات را هیدایت میی-
کردند ،رسیدیم ،علیرغیم آن کیه بخیش عمیدهای از آنهیا بیه دییدگاههیای قیدیمی در
مطالعات عل م سیاسی ،روانشناسی ،زبان و فرهن ،مرتبط ب دند .ای نشان میدهد کیه
مطالعات روزنامه نگاری هن ز قادر به ارائة ی

تص یر منسیجم از اینکیه «روزنامیهنگیاری

چیست» ،نیست ) .(Zelizer, 2009, 34ای مسئله هن ز مشخص نیست که آییا ایی
انسجام ضروری است ،یا ی

هدف ممک در عصر دیجیتال است ،جایی که چنیدی

ن ع روزنامه نگاری در کنار هم قرار دارند و عملکیرد روزنامیه نگیاری در حیال از هیم
پاشیدن است .با ای حال 21 ،شماره مجله روزنامه نگاری و مطالعات روزنامیه نگیاری
1. monographs
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به ط ر مشخص در زمینه دستیابی به آنچه که ن یسندگان در همان ابتیدا بیه دنبیال
آن ب دند؛ یعنی تزرییع دییدگاه هیای تئی ری متنی ع بیه ایی رشیته ،م فیع ب دنید
(.)Zelizer, 2000; Franklin et al. 2000
نتیجهگیریوارائةیکموضوعخاص 

با ت جه به بی رشتهای ب دن مطالعات روزنامهنگاری و با در نظر گرفت محی شیدن
فزایند مرزهای روزنامهنگاری ،اعتقاد ما بر ای اسیت کیه مطالعیات روزنامیهنگیاری ،بیه
شدت نیازمند ت سعة بیشتر دامنة دیدگاهها و روشهای نظری اسیت .هیدف اصیلی ایی
تحقیع خاص ،کم

به ایجاد چنی تغییری است.

افزایش تعداد مقاالت مرتبط با ایی م ضی ع خیاص و مهیم حیاکی از آن اسیت کیه
تحقیقات نظری گستردهای در زمینة ای رشته انجام و ای مسیئله منجیر بیه گسیترش
دامنة روزنامهنگاری شده است .همانطی ر کیه دی یید دومینگی  2پییر مسیی  0و اییری
ک سترا میجر 1در مقالة خ د به آن اشاره داشتند ،به نظیر مییرسید کیه مسیئلة «عیدم
قطعیت در تکامل روزنامهنگاری» در عصر دیجیتال ،ی

اصل مشترک و بنیادی در رفیع

ای م ض ع است .با ای حال ،ای تردید ،سد راه محققان نشده ،بلکه آنهیا را بیه کشیف
راههای جدیدی برای نظریهپردازی در ح ز روزنامهنگیاری و همچنیی ارزییابی دوبیار
نظریات قدیمی س ق داده است.
در ای م رد خاص ،به روشهایی برمیخ ریم که از طریع چهار شی ه ،ای چیالش را دور
میزنند؛ نخست ،مقاالتی که ترکیب مفه می را ارائه میدهند که بیا آنهیا مییتی ان بیه درک
درستی از دامنة روزنامهنگاری رسید .دوم ،مقاالتی که مفاهیمی را ارائه میدهنید کیه بیا آنهیا
میت ان نظریههای بیشتری را در خص ص فناوری بهعنی ان بخیش مهمیی از روزنامیهنگیاری
ارائه کرد .تمامی ای مقاالت در روزنامهنگاری دیجیتالی در هم آمیخته میش ند.
1. David Domingo
2. Pere Masip
3. Irene Costera Meijer
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س ی م ،مجم عییه ای از مقییاالت کییه در خص ی ص آزادی عمییل کییاربران در دامن یة
دیجیتالیشد روزنامه نگیاری بحیث مییکننید( .بیه عنی ان مثیال ،حیداکثر-حیداقل
مشارکت ،روال ها-تفسییر -نماینیدگی و تحیرک -عبی ر -مییانی گیری و مشیارکت).
چهارم ،همکاران ابزارهایی را از لحاظ تئ ری ارائه میدهن د که با کم

آنها میتی ان

بییه درکییی از فراینیید تکامییل روزنامییه نگییاری دسییت یافییت .ای ی مقییاالت در مجلییه
 Journalism Practiceچاپ شده اند.
روزنامهنگاریدیجیتال 

ارائة(معرفی)مقاالتدرحوز 
م ض ع روزنامهنگاری دیجیتال را سث ل یس 2و اسکار وستالند 0مطرح کردند .ایی دو
بر ای عقیدهاند که مطالعة روزنامهنگاری دیجیتال نیازمند ی

چارچ ا اجتماعی یی فنیی

است که بت اند نگاهی متضاد را با مطالعات پیشی در ح ز روزنامهنگاری دیجیتال کیه بیا
تنکید بر چارچ ا اجتماعی  -فرهنگیی بی د ،فیراهم کنید .چیارچ ا پیشینهادی آنهیا بیه
م ی اردی همچ ی ن :کنشییگران انسییانی ،فعییاالن تکن ل ی نیکی ،م قعیییتهییای مخاطبییان و
فعالیتهایی که از طریع آنها ای م ارد با هم در تعامل قرار میگیرند ،ت جه میکند.
الکس پریم  1و گابریال زاگ  1بیشتر به نقش فناوری در درک روزنامهنگاری و مرزهیای آن
تنکید میکنند .آنها فرضیهای را با نام «کنشگر -شیبکه» ( )ATNترسییم و می ردی را علییه
جبرگرایی اجتماعی در مطالعات روزنامهنگاری مطرح کردند .دی ید دومینگ  ،5پیر ماسیی  9و
ایری کاسترا میجر ،0با تنکید بر نظریة کنشگر  -شبکه ،عن ان کردند که فراهم کیردن امکیان
درک روزنامهنگاری از طریع اید شبکههای خبری میت اند بسیار مفید باشد.
1. Seth Lewis
2. Oscar Westlund
3. Alex Primo
4. Gabriela Zago
5. David Domingo
6. Pere Masip
7. Irene Costera Meijer
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ویب

ل زن 2شرایطی را مطرح میکند که در آن ع امل متعیددی در روزنامیهنگیاری

دخیل میش ند و از ای رو ،تشخیص مرزهای دامنة روزنامهنگاری سیخت مییشی د .وی
در وهلة اول بر ای م ض ع تنکید میکند که اید از میان برداشت محدودیتها میت اند
از نظریة سیستمها بینش تئ ری بهدست آورد.
نولیت دی مایر 0و فل رنس ل کم ،1طرحی تئ ری و روششناختی را ارائه مییدهنید
که بر اهمیت برنامهریزی و شناخت دقیع تاریخچة اجتماعی روزنامهنگیاری دیجیتیال از
بیادکر 1سیه روش اصیلی را کیه براسیاس آن

دیدگاه مادی ب دن تنکید میکند .هنریی

میت ان به درکی از گردش در بافت روزنامهنگاری رسید ،معرفی میکند که عبارتاند از:
نشر محت ا ،نشر معنی و بازت لید فرهن.،
پس از آن ،امی اشمیت ویز 5پیشنهاد میدهد که میت ان از طریع مفه م «روزنامهنگیاری
فضایی» به فعالیت روزنامهنگاری و تجربیات خبری مخاطبان دست یافت.
(معرفی)مقاالتدرتمرینروزنامهنگاری 

ارائة
کریس پیترز 9و تامارا ویتشگه 0پیشنهاد میدهند که از «روایت هیای بیزرگ» بیه
سییمت « انتظییارات ک چ ی » حرکییت کنیییم تییا بت ی انیم بییه درک درسییتی از نقییش
روزنامه نگاری در مشارکت دم کراتی

دسیت ییابیم .آن هیا بیر نییاز بیه یی

جنبیة

مخاطب شم ل بیرای نظرییه پیردازی در حی ز روزنامیهنگی اری و دم کراسیی تنکیید
می کنند .آی

پایکان ،9سدری

مطالعات روزنامهنگاری به ی

ک رتی آ 1و اسیتی پال سی  22پیشینهاد مییدهنید کیه
«دیدگاه مخاطب رادیکال» نیازمند است.
1. Wiebke Loosen
2. Juliette De Maeyer
3. Florence Le Cam
4. Henrik Bødker
5. Schmitz Weiss
6. Chris Peters
7. Tamara Witschge
8. Ike Picone
9. Ike Picone
10. Steve Paulussen
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هیکی هیکیال و الرا اه ا 2تئ ری تمری (عمیل) را بیهمنظی ر ایجیاد یی

چیارچ ا

تدوی میکنند تا از ای طریع بت ان ایجاد ارتباط اخبار در فعالیتهای روزمر مخاطبان
را مطالعه کرد .میراث تئ ری تمری برای مطالعة روزنامهنگاری را چندی بعید و بیهطی ر
مفصل ،کریست ف راتزش 0شرح داد .وی مطالعات روزنامهنگاری را بهعن ان یی

سیاختار

ارتباطات عم می میداند که از طریع تمری و فعالیتهیای روزنامیهنگیاران و مخاطبیان
بهط ر یکسان ظاهر میش د.
ماتیاس اکم  1و آندرس ویدولم 1بر روی تغییر روابط منبع در محیط دیجیتیال کیه
به شبکههای اجتماعی همانند ت ییتر مرتبط است ،تمرکز میکنند .آنها اعتقاد دارند کیه
ی

دیدگاه نظری که بت انید بیه بهتیری شیکل ،ارتبیاط جیاری مییان سیاسیتمداران و

روزنامهنگاران را نشان دهد ،وابستگی متقابل رسانهای است.
پیتر برو 5و فیلی والبرگ 9در بررسیهای خ د در زمینه دروازهبانی بهط ر مفصل در
خص ص ای م ض ع بحث کردهاند .آنها نشیان مییدهنید کیه در حیال حاضیر ،فعالییت
نورنالیستی از طریع مدلی که بر روی ماهیت بازت زیع شده و یا حذف شید دروازهبیانی
متکی است ،درک شدنی اسیت .هیایس ماوینیدی مابیاویزارا 0یی

چیارچ ا فرانظیری

(متاتئ ری ) برای مطالعة روزنامهنگاری آفریقایی در عصر دیجیتال ارائه میدهد کیه بیر
روی جامعهشناسی و ساخت اجتماعیِ فناوری متمرکز است.
نقاطمبهم،کال پایانی 
مقاالت ارائه شده درخص ص ایی م ضی ع خیاص ،دییدگاههیای سیاسیی ،فرهنگیی،
تاریخی ،جامعهشناختی و تکن ل نیکی را به منظ ر درک روزنامهنگاری در عصر دیجیتیال
1. Heikki Heikkilä & Laura Ahva
2. Christoph Raetzsch
3. Mattias Ekman
4. Andreas Widholm
5. Peter Bro
6. Filip Wallberg
7. Hayes Mawindi Mabweazara
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ارائه می کنند .همچنیی  ،بیدیهی اسیت کیه تجربییات و عملکیرد کیاربران را نمییتی ان
بهص رت مجزا و بدون در نظر گرفت دیگر جنبههای روزنامهنگاری استدالل نظری کیرد.
بنابرای  ،ای م ض ع منبع غنی از مفاهیم ارائه میدهد که میت ان از آنها استفاده کرد و
در ای ح زه به پیشرفت بیشتری دست یافت.
همچنی  ،باید ای نکته را نیز یادآور شد که نقاط مبهمی نیز در ای م ضی ع وجی د
دارد که به نظر میرسد به روندهای گستردهتری که روزنامهنگاری در آن تئی ریزه شیده،
مرتبط است .ای مجم عه مقاالت بر روی دیدگاههای جامعهشیناختی تنکیید دارنید و از
ای رو ،در راستای روند اصلی و نیز یافتههای جامعهشناختی استخراج شده از تحلیل بیر
روی کلمات کلیدی و چکیدهها قرار میگیرند.
عالوه بر ای  ،دیدگاههای فلسفی نسبتاً کمی در روزنامهنگاری دیجیتیال وجی د دارد.
ما معتقدیم که ی

نقطه مبهم و تاری

محس ا مییشی د کیه تنهیا در خصی ص ایی

م ض ع خاص ،بلکه در سطح وسیعتر و در مطالعات روزنامهنگاری نیز مشاهده مییشی د.
اگر بخ اهیم به پرسشهیای اساسیی در می رد ویژگیی مبیرم روزنامیهنگیاری بپیردازیم،
میبایست ای نکته را در نظر بگیریم که مطالعات روزنامهنگاری باید بیهطی ر عمییع بیه
دیدگاههایی همچ ن :اص ل اخالقی ،هستیشناسی و معرفتشناختی متکیی باشید .ایی
دیدگاهها ،پژوهشگران را از قید و بند مطالعه بر روی روزنامهنگیاری صیرف در چیارچ ا
مؤسسهای ،آزاد میکند.
ما همچنی معتقدیم که ی

نیاز مبرم به تئ ریزه کردن بصری ی و ترکییب کامیل از

کیفیت رسانهای -در روزنامهنگاری احسیاس مییشی د .دیجیتیالی کیردن ،چیالشهیای

متعددی را برای ارائة بصری واقعیت بهوج د میآورد .چنی بحثیی را هنریی

بیادکر در

ای زمینه مطرح کرده؛ اما به اعتقاد ما ،ای ح زهای است که میت اند از طریع اسیتدالل
نظری و ارتباط نزدی تر به دیگیر دییدگاههیای پژوهشیی بییش از پییش ت سیعه یابید.
ارائههای بصری واقعیت در روزنامهنگاری با بحثهای مرتبط با هسیتیشناسیی و اصی ل
اخالقی ارتباط دارند و بهط ر چشمگیری به دیدگاههای فلسفی وابسته اند .یی

م ضی ع
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ویژه و نزدی

به فعالیت روزنامهنگاری در ف ت نورنالیسم (عکاسی خبیری) کیه اسیت ارت

آلی  2ویییرایش کییرده ،بییتردییید دیییدگاههییای جدییدی را در خصی ص اهمیییت بییاالی
روزنامهنگاری بصری ارائه خ اهد داد.
عالوه بر ای  ،نقش زبان بهعن ان ی

دیدگاه نظری در ای م ضی ع خیاص پیر رنی،

نیست .اگرچه تحلیل ما بر روی چکیدهها ،افزایش نسبی دیدگاههای زبیانی در مطالعیات
روزنامهنگاری در عصر دیجیتال را نشان داد ،اما معتقدیم که ای رشته میت اند در آینده
از ای م ارد بیشتر بهره ببرد.
بیتردید ای م ض ع خاص ،افزایش آگاهی در زمینة مطالعات روزنامهنگاری در عصیر
دیجیتال را به دنبال خ اهد داشت .رشد و ت سعة سریع تکن ل نیکی چشمانداز رسیانهای
نیز ممک است در پارهای از اوقات ،سدی بر سر راه پژوهشهای محققیان باشید .بیدی
معنی که ای رشته به سرعت در حال تغییر است و حتی در زمینة الگ برداری نظری نیز
نمیت ان همپای ای تغییرات گام برداشت ،چه برسد به نظریهپردازی در ایی حی زه .بیا
ای حال ،ش اهد حاکی از آن است که مطالعه و بررسی دقیع روزنامهنگاری دیجیتیال از
عین

(لنز) نظری امکانپذیر و ضروری است و ای عین

میت اند از ترکیب نظریههیای

کالسی  ،دیدگاههای اکتشافی و بینش تجربی استفاده کند.
یادداشتها 
ی «مطالعات روزنامهنگاری» تنها مجلة بی المللی ویژ مطالعات روزنامهنگاری است کیه در
فهرست  ISI Webگزارش استنادی نورنال علم ( )JCRقرار دارد .ای مجله در سیال ،0220
از لحاظ میزان تینثیر( )20019در مییان  11مجلیة حی ز مطالعیات ارتباطیات جیای گرفیت.
همچنی  ،مجلة «روزنامهنگاری» از سال  0221در فهرست  JCRقیرار گرفتیه اسیت .هیر دو
جزو زیرمجم عههای بخش مطالعات روزنامهنگاری  ICAمحس ا میش ند.
ی کلمات کلیدی و چکیدهها با استفاده از روش زیر استخراج شدند:
1. Stuart Allan
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نخست با استفاده از پالگی  Zoteroمرورگر فایرفاکس ،متادیتای مرب ط بیه تمیامی
مقاالت چاپ شده بی سالهای  0222تا  0221دانل د شدند .در حی دانل د متادیتیا از
آرشی آنالی مجلة «روزنامهنگاری» ،کلمات کلیدی ثبتشد ن یسنده بهص رت خ دکیار
و بهعن ان بخشیی از متادیتیا دانلی د شیدند و ایی دانلی د از آرشیی آنالیی «مطالعیات
روزنامهنگاری» ص رت نگرفت .برای ای مجله ،ما از پایگاه داد  EBSCOبهیره گیرفتیم
که با کم

آن ،کلمات کلیدی بهعن ان بخشی از متادیتا دانل د میشدند .سپس ،تمیامی

اطالعات از  Zoteroاسیتخراج و بیه  EndNoteوارد شیدند .در ایی مرحلیه ،یی

تیب

جداگانه اکسپ رت را در  EndNoteایجاد کردیم که در آن نام مجله ،عن ان مقاله ،سیال
و کلمات کلیدی (ت،ها) استخراج شدند .پس از آن ،فایل استخراج شده بیرای تجزییه و
تحلیل به برنامه اکسل وارد شد.
ی کلمة کلیدی «ایدئ ل نی» را بهعن ان وانهای که به اییدئ ل نی در مفهی م سیاسیی
داللت دارد ،دسته بندی کردیم .کلمات کلیدی همچی ن «اییدئ ل نی حرفیهای» نییز در
زیرمجم عة کلمة کلیدی «حرفهایگری» جای گرفتند .با ای حال ،ایی می ارد در کنیار
ماهیت کلمات کلیدی بهعن ان اطالعیات پیژوهش ،ممکی اسیت تینثیر و نفی ذ دییدگاه
مطالعات فرهنگی (و استفاده از «ایدئ ل نی» در ای بافت) در پژوهش روزنامیهنگیاری را
تحتالشعاع قرار دهد.
ی تحلیل چارچ بی بهعن ان یکی از مرس م تری روشهای تحلیل در ح ز ارتباطیات
سیاسی به شمار میرود ،اما از آنجایی که به جنبههای زبان مرب ط میش د ،ما در اینجیا
«چارچ اسازی» را بهعن ان دیدگاهی زبانی دستهبندی کردیم.
ی ای نم نه آن قدری بزرگ نیست که بت اند یافتههای م رد اعتماد مرتبط بیا دیگیر
دیدگاهها را نشان دهد.
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