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 چكيده
ا تأكید بر بهاي اجتماعي در صفحه حوادث دو روزنامه كیهان و ایران آسیباین مقاله به چگونگي بازنمایي 

تواند از منافع عمومي جامعه دفاع  حل گرا چگونه مي نگاري راه پردازد. روزنامه حل گرا مي نگاري راه روزنامه

كند و شرایط الزم براي دسترسي به اطالعات و آگاهي براي مردم و پاسخگویي را براي مسئوالن فراهم 

عنوان  ن روزنامه منتقد دولت و روزنامه ایران بهعنوا نماید. در این مقاله صفحه حوادث روزنامه كیهان به

روزنامه طرفدار دولت موردبررسي و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله در پي پاسخگویي به این پرسش است 

هاي اجتماعي را در صفحات حوادث خود پوشش  كه دو روزنامه ایران و كیهان چگونه اخبار مربوط به آسیب

هر مطلبي كه در ها در سطح جامعه گردد؟  حل گرا توانسته باعث كاهش آسیب نگاري راه اند؟ آیا روزنامه داده

صفحات حوادث این دو روزنامه به چاپ رسیده واحد تحلیل این پژوهش است. جامعه آماري شامل تمام 

ن گیري در ای بوده است. روش نمونه 11صفحه حوادث دو روزنامه كیهان و ایران در سال مطالب مندرج در 

شده استفاده  بندي گیري طبقه در تحلیل محتوا از روش نمونهتحلیل محتوا و مصاحبه عمقي است. پژوهش 

مذكور و به صورت   روزنامهشماره از دو  6شماره از یك سال، به صورت هر فصل  18كه  طوري شده، به

و مشاور معرفي و پس از . در مصاحبه عمقي، ابتدا افرادي توسط استادان راهنما اند شده تصادفي انتخاب

براساس كنند.  گفتگو و انجام مصاحبه، آنان نیز به فراخور موضوع افرادي را به پژوهشگر معرفي مي

، مورد 91نسخه  spssافزار  دستورالعمل كدگذاري متغیرها كدگذاري شده و نتایج كدگذاري توسط نرم

هاي تحقیق حاكي  یافته اند. شده استنباطي تحلیلها براساس آمار توصیفي و  وتحلیل قرار گرفته و داده تجزیه
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درصد تقریباً سه برابر روزنامه ایران داراي مطلب است.  6/19از آن است صفحه حوادث روزنامه كیهان با 

بندي آن روزنامه یافت، روزنامه كیهان در صفحه حوادث خود از خبر كوتاه  توان در صفحه علت این امر را مي

كند. خبر كوتاه امکان استفاده از فضاي بیشتري را  هاي خبري بیشتري استفاده مي گزارش و روزنامه ایران از

ذكر است از  هاي حاصل از پژوهش قابلهاي صورت گرفته و یافته وتحلیل دهد. با توجه به تجزیه به دست مي

را پوشش داده است  دیده درصد مطالب روزنامه ایران، زنان بزه 9129مطلب دو روزنامه كیهان و ایران،  391

درصد است، یعني روزنامه ایران بیش از دو برابر روزنامه كیهان به چاپ  821كه این مقدار در روزنامه كیهان 

درصد مطالب مندرج در صفحه حوادث روزنامه ایران  1129دیده پرداخته است.  مطالب در خصوص زنان بزه

درصد  921درصد است.  9129رقم در روزنامه كیهان كه این  دیده را پوشش داده است؛ درحالي مردان بزه

كه این رقم در  مطالب مندرج در صفحه حوادث روزنامه كیهان، كودكان بزه دیده را پوشش داده، درحالي

 درصد است. 921روزنامه ایران 

 حل گرا، روزنامه كیهان نگاري راه هاي اجتماعي، صفحه حوادث، روزنامه آسیب های کليدی: واژه

 مسئله و ضرورت و اهميت موضوعبيان 

عنـوان یکـي از    هاي اجتماعي به ویك، موضوع آسیب با شروع هزاره سوم و در ابتداي قرن بیست

خصـوص در جوامـع پیشـرفته و     هاي جهاني عنوان شده است. در چند دهـه گذشـته بـه    بحران

عي بدل شده ترین مسائل اجتما هاي اجتماعي به یکي از حادترین و پیچیده صنعتي بحث آسیب

هاي رفتـاري   ها و ناهنجاري اي از نابساماني به دسته هاي اجتماعي (. آسیب9911است )احمدي،

هـا،   نظمـي  شـود كـه ریشـه در بـي     صـورت فـردي یـا جمعـي اطـالق مـي       افراد یك جامعـه بـه  

ها غالبـاً باعـث    ها دارد. این آسیب هاي اجتماعي و پیامدهاي نامطلوب آن هاي پدیده كژكاركردي

هاي اجتماعي در  شود. آسیب پذیر جامعه مي جش رواني، جسمي و مادي اقشار خاص و آسیبرن

مثـال فقـر در همـه جوامـع وجـود دارد لـیکن در        عنوان شود. به وبیش یافت مي همه جوامع كم

بـرخـي جوامع زیاد و چشمگیر و در برخي اندک و نادر است. طالق، سرقت، اعتیاد، خودكشـي،  

مشاهده است. نکته آن اسـت كـه    هاي اجتماعي در همه جوامع قابل ایر آسیبفقر و بیکاري و س

ها رو به افـزایـش است، این امر از  رسد در جوامعي چون كشور ما برخي از این آسیب به نظر مي

خصـوص نـاامني    سو موجب نگراني جامعـه و مسـئوالن شـده و از سـوي دیگـر ناامنــي بـه        یك

هـاي اجتمـاعي   (. عوامل ایجاد آسیب9919ور تاش و همکاران، اجتماعي را دامن زده است )تیم

هـاي اجتمـاعي از    اند از عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... اسـت. شناسـایي آسـیب    عبارت

ترین مسائلي است كه مسئولین باید آن را مورد توجـه قـرار دهنـد؛ زیـرا تجمیـع و تـراكم        مهم

ند انسجام و همبستگي جامعه را مـورد تهدیـد قـرار    توا اي مي هاي اجتماعي در هر جامعه آسیب

خصوص روزنامـه، گسـترش    ترین وظایف وسایل ارتباط جمعي، به (. از مهم9981دهد )هادیزاده،
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هایي است كه امکـان   حل مناسب براي حل آن در زمینه دانش و اطالعات مخاطبان و داشتن راه

تلف براي آنان فراهم نباشـد )بـدیعي و   هاي مخ دسترسي و تجربه مستقیم از رویدادها و موضوع

توسـعه، اگرچـه از    ویـژه بـراي كشـورهاي درحـال     گرا به نگاري راه حل روزنامه (.9919همکاران، 

هاي دور وجود داشته اما امروز هویت علمي پیدا كرده است. به ایـن معنـا كـه در كنـار      گذشته

پرداختـه   ها هـم  حل نه است به راهها كه جزء وظایف رسا پرداختن به مشکالت، فسادها و ناكامي

ها است بلکـه پـرداختن بـه     ها همه در دست رسانه حل شود. این حرف به این معنا نیست كه راه

ویژه نخبگان علمـي را از   ها بتوانند نخبگان را به پذیر است كه رسانه ها از این طریق امکان حل راه

حـل ترغیـب كننـد.     ظهـارنظر و ارائـه راه  ها را به بحث و گفتگـو، ا  حاشیه به متن بکشانند و آن

عنـوان   (. در این مقاله، صفحه حوادث روزنامه كیهان بـه 9911)روزنامه آرمان به نقل از فرقاني، 

عنوان روزنامه طرفدار دولت بررسي و تحلیل شـد. سـؤال    روزنامه منتقد دولت و روزنامه ایران به

روزنامـه چگونـه و بـه چـه میـزان انـواع       مشي سیاسي، ایـن دو   این است با توجه به تفاوت خط

هاي  اند؟ آیا این دو روزنامه از شاخص هاي اجتماعي را در صفحه حوادث خود پوشش داده آسیب

انـد؟ مطالعـات    ها اسـتفاده نمـوده   رفت از آسیب گرا براي پیشگیري و برون نگاري راه حل روزنامه

اواني در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه     دهد كه تاكنون تحقیقات فر پیشین در این زمینه نشان مي

شـده در ایـن حـوزه بــه بررسـي لغـوي آسـیب اجتمــاعي و        هـاي انجــام  اسـت. عمـده پـژوهش   

نگاري، جایگاه و رسـالت اجتمـاعي    هاي اجتماعي، اصول اولیه روزنامه نگاري، انواع آسیب روزنامه

-نگـاري راه ي روزنامـه شده است و فقط در دو تحقیق به بررسي مبـان  نگاري و ... پرداخته روزنامه

هاي پیشین نشـان   شده است. مطالعه پژوهش ها پرداختهها و فرصتها، چالشگرا و ضرورتحل

هـاي اجتمـاعي و نقـش     هـا توأمـان بـه موضـوع آسـیب      دهد كه تعداد اندكي از این پژوهش مي

تمـاعي دارد  هاي اج حل براي آسیب یابي و ارائه راه هاي جمعي و تأثیري كه رسانه بر ریشه رسانه

 شود: ها اشاره مي طور خالصه به برخي از این پژوهش اند. در ادامه به پرداخته
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وسایل ارتباط جمعي همانند دستگاه سلسله اعصاب 

كنند،  هاي مختلف را به یکدیگر متصل مي بدن كه اندام

ها انسان را نه تنها در داخل یك كشور، بلکه در  میلیون

سازند. وسایل  این دهکده جهاني به هم مرتبط مي

 ارتباط جمعي این توانایي را دارند كه در مواقع گوناگون

هشدارهاي الزم را به افراد جامعه بدهند تا آنها بتوانند 

هاي خود ادامه  هاي آگاهانه به فعالیت گیري با تصمیم

دهند. وسایل ارتباط جمعي و افراد یك جامعه اجزا 

مرتبط به یك نظام اجتماعي هستند كه براي ادامه 

حیات باید قدرت شناخت و توانایي رویارویي با مسائل 

شته باشند. جوامعي كه نتوانند مشکالت مختلف را دا

حل براي آن برآیند  خود را بشناسند و درصدد یافتن راه

توانند به حیات خود ادامه دهند و فناپذیر هستند.  نمي

پیش از آنکه بتوانیم با مسائل و مشکالت مبارزه كنیم 

باید در درجه اول از آنها آگاه باشیم و آنها را بشناسیم. 

ظایف وسایل ارتباط جمعي، گسترش ترین و از مهم

حل مناسب  دانش و اطالعات مخاطبان و داشتن راه

هایي است كه امکان دسترسي و  براي حل آن در زمینه

هاي مختلف براي  تجربه مستقیم از رویدادها و موضوع

اي دارند  آنان فراهم نباشد. خوانندگان تمایل به روزنامه

مناسب   حل راه هاي جامعه و كننده واقعیت كه منعکس

براي حل آن باشد تا آنان بتوانند به ادراک درستي از 

 دنیاي خارج از محیط اطراف خود دست یابند.

بررسي مباني 

-حل نگاري راهروزنامه

 3گرا در صفحه 

روزنامه كیهان بین 

 61تا  38هاي سال

 
 

9919 

 
 

 زینب مراقي

وي در این تحقیق كه به صورت مطالعاتي انجام شد، 

گرا را شناسایي كرده حلنگاري راه هاي روزنامهژگيوی

است. نمایش پاسخ مرتبط با مشکل، ورود به حل 

مسئله و جزئیات آن، توجه به پروسه حل مشکل و 

حل هاي راهنتایج مرتبط با آن، پرداختن به محدودیت

شده، انتقال بینش نوین به مخاطب براي كشف  ارائه

هاي  روري، توجه به واقعیتپ ها پرهیز از قهرمان واقعیت

هاي نو از  موجود و همچنین پرداختن به ایده

نگاري  هایي است كه در این تحقیق براي روزنامه ویژگي

 حل گرا عنوان شده است. راه
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گرا در واقع یـك فرمـول بـازتعریف     حلنگاري راه روزنامه

هاسـت. اینکـه   رابطه میـان مخاطـب معمـول بـا رسـانه     

مخاطب احساس كند بـودن یـا نبـودن رسـانه در حـل      

اسـت. مـردم    كننده مسائلي كه با آن درگیر است، كمك

آیند كه احساس كننـد رسـانه    وقتي به سمت رسانه مي

ها همدلي و همدردي دارد و در تـالش اسـت كـه     با آن

هاي افزوده براي رسانه  ها حل شود. باید ارزش مسئله آن

هاي افزوده ایـن اسـت كـه     خلق كرد. یکي از این ارزش

بودن و نبودن این رسانه براي مخاطب فرق داشته باشد. 

جویي براي حـل مسـئله جامعـه     ب را به مشاركتمخاط

گـرا طبعـاً از جـنس    حـل نگـاري راه ترغیب كند. روزنامه

نگـاري كـه   نگاري تخصصي است. طبیعتاً روزنامهروزنامه

كنـد، بایـد   گرا فعالیـت مـي  حلنگاري راهدر ژانر روزنامه

حداقل دانش تخصصي در مـورد موضـوعاتي كـه آن را    

شد. رسانه باید توزیع اطالعات و كند، داشته بامطرح مي

افزایي كند و در پـردازش اطالعـات خـود، تولیـد      دانش

اي براي مخاطـب   دانش داشته باشد تا تبدیل به سرمایه

شود و مخاطب نیـز بتوانـد بـه تحلیـل رویـداد و رفتـار       

گرا یك نوع گزارش دقیـق   حلنگاري راه بپردازد. روزنامه

شده به مسائلي اسـت   هاي دادهو متقاعدكننده از پاسخ

هــا از طریــق كــه در جامعــه وجــود دارد و ایــن پاســخ 

نهـاد و دیگــر   كارشناسـان دانشــگاهي، مؤسسـات مــردم  

تــرین ویژگــي  متخصصــان قابــل دســتیابي اســت. مهــم

 گرا این است كه تنها به توصیف حل نگاري راه روزنامه

كنـد بلکـه بـا پـرداختن بـه جوانـب        رخدادها اكتفا نمي

خصوص با تأكید بر موارد درگیـر بـا    و به مختلف رخداد

حلي را هم براي برون شدن از این  گونه رخدادها، راه این

گـرا سـعي    حـل  نگاري راه روزنامه دهد. وضعیت نشان مي

اي ببیند و به علـل و   كند مسائل را درون یك زمینه مي

كند و به نمونه راهکارها  گیري آن اشاره مي عوامل شکل

 پردازد. در مواجهه با این مسائل ميهاي موفق  و پاسخ
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 بندی پيشينه پژوهش جمع -1دول ادامه ج

 ها ترين يافته مهم پژوهشگران سال عنوان

 

 

نگرش والدین نسبت 

عنوان  به انحراف به

بیني كننده  پیش

آسیب اجتماعي از 

 طریق فهم و شناخت

 

 

 

9993 

 

 

 

 والترز

ا فرض اصلي نظریـه شـناختي اجتمـاعي ر    یك پیش وي

آزمایش كرد یعني ایـن كـه ادراک قبـل از شـناخت در     

هاي چهـار   با استفاده از داده .جهت توسعه رفتاري است

زن(،  891مرد،  198عضو ) 9193نفره از پنج موج اول 

، درک جوانــان از نگــرش (NYSانجمــن ملــي جوانــان )

والدین نسبت به انحـراف و نگـرش جوانـان نسـبت بـه      

هاي ممکـن   عنوان واسطه بهانحراف در موج دوم و سوم 

نسبت بـه انحـراف و    9از رابطه بین نگرش والدین موج 

 .مورد آزمـایش قـرار گرفتنـد    3خودمحکومیت در موج 

تـوجهي   صـورت قابـل   دار و به زنجیره هدف هر دو معني

تر از زنجیره معکوس بود و شواهدي وجود نداشـت   قوي

یل كه سن، نژاد، یا جنسیت این روابط متمركـز را تعـد  

اي  كند. این نتایج حاكي از وجود یك فرایند زنجیـره  مي

است كه در آن رویدادهاي اجتماعي، ادراكي و شناختي 

وجود دارد و به پیامدهاي رفتاري دفاعي مانند بزهکاري 

 .پیوند خورده است

 اهداف تحقيق 

هاي یبگرا در بازتاب اخبار و كاهش آسحلنگاري راهشناخت جایگاه و نقش روزنامه -9

 اجتماعي در جامعه

هاي  گرا در بازتاب انواع آسیب حل نگاري راه شناخت چگونگي استفاده از روزنامه -9

 اجتماعي

 سؤاالت تحقيق

هاي اجتماعي در مطبوعات كشور، فاقد  گرا در بازتاب آسیب نگاري راه حل آیا روزنامه -9

 كننده است؟ نقش یا جایگاه نقش تعیین

هاي اجتماعي از طریق  هاي اجتماعي در بازتاب آسیب بارزه با آسیبآیا راهکارهاي م -9

 گرا در مطبوعات داراي جایگاه است؟ نگاري راه حل روزنامه
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 ادبيات موضوع

در سطح  9گذاري و سیاست 9ریزي حل، برنامه  براي پیدا كردن راه تالش گرا بودن یعني راه حل

كه در سطح جامعه  9هاي اجتماعي قوع حتمي آسیبگرا باید قبل از و راه حل  جامعه. یك رسانه

بیني الزم را داشته باشد و كاري كند كه هم دولت و  وجود دارد نسبت به وقوع و نتایج آن پیش

گرا  حل نگاري راه هم مردم آمادگي الزم براي رویارویي آن را داشته باشند. تئوري روزنامه

حال  اي ملي چنین رفتاري داشته باشند. درعین وسعههاي ت ها باید در قبال برنامه گوید: رسانه مي

شان را هم داشته باشند و به بسیج عمومي كمك كنند و در كنار همه نقدها باید  وظایف نظارتي

طور مستقیم از  رغم اینکه مسئوالن ممکن است نتوانند به حل نیز نشان دهند. به به دولت راه

ها فعال شود و در اختیار  وسیله رسانه فیت نخبگي بهنخبگان كمك بگیرند، در اینجا باید این ظر

ها استفاده كنیم و  ها در رسانه خواهد كه ما بتوانیم از نظریه ها قرار گیرد. این توانایي مي دولت

ها را عملیاتي كنیم. اگر تجربه و دانش الزم براي عملیاتي  اینکه یاد بگیریم چگونه این نظریه

، به نقل 9911توانند حرفي براي گفتن داشته باشند )باقري، ها نمي ها نباشد، نظریهكردن تئوري

سازي و بزرگ كردن موارد گرا فقط به برجستهحلنگاري راهگوید: روزنامهاز فرقاني(. خانیکي مي

ها هم حل دهد، بلکه سعي دارد در كنار آن به راهكند كه فقر یا فساد را نشان خاص اكتفا نمي

گرا در تالش است كه مشکالت جامعه شناسایي  حل نگاري راه (. روزنامه9916 بپردازد )خانیکي،

هایي را به جامعه اعم از مسئوالن و افکار عمومي  حل شناسي شده و در حد ممکن راه و آسیب

كند.  گرا مسئله محور است و مسائل را علني مطرح مي حل نگاري راه ارائه دهد. روزنامه 

نگاري  باید وجود مسئله و مشکل را تشخیص دهد و در این نوع روزنامه حل گرا نگار راه روزنامه

نگار باید از تخصص باالیي  باید روابط علي و معلولي بررسي شود. به همین دلیل روزنامه

دهد. مسئله مهم این است كه به چرایي  گرا نوعي امید مي حل نگاري راه برخوردار باشد. روزنامه

كه  كند درحالي مي  گرا تبیین است و كار علمي حل نگاري راه امهدهد. روزن مسئله پاسخ مي

گرا گرا رویکرد توسعهحلنگاري راه نگاري سنتي به دنبال توصیف است. اگرچه روزنامه روزنامه

نگاري دولتي كند، اما روزنامهاي كشورها كمك ميهاي توسعهدارد و به تحقق اهداف برنامه

نگاري  توان آن را نوعي روزنامهكند. در واقع ميوید و تبلیغ نميگشود، تملق نميمحسوب نمي

ها اندیشد، درصدد پرورش افکار انسانقدر كه به توسعه كشور مي گرا نیز دانست كه هماناعتدال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Planning 

2 Policy 

3 Social harm 
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نهاد كه هاي مردمویژه سازمان گرا با سهیم كردن مردم و بهحلنگاري راهنیز هست. روزنامه

گرفته است و  هاي متنوع فعالیت دارند، رویکرد تغییر را در پیشروهكارشناسان مختلف در گ

گرایي چهار ویژگي كلیدي دارد: براي  حل (. راه9911درصدد بهبود وضع موجود است )باقري، 

هایي براي  كند، درس  دهد، مخاطب را از وجود پاسخ مطمئن مي حلي ارائه مي هر سوژه راه

گراست و با دنیاي پیرامون در  كند و در نهایت اینکه واقع قل ميآموختن دارد و بینشي نو را منت

 (.9911گرایانه نیست )فرقاني،  قهر آرمان

شناسي اجتماعي به بررسي انواع مشکالتي كه در سطح اجتماعي مطرح است  آسیب 

هاي مختلف فردي، اجتماعي و ... مورد  پردازد و سعي دارد علل مختلف وقوع آنها را از جنبه مي

بررسي قرار دهد. هر جامعه متناسب با شرایط فرهنگ، رشد و انحطاط خود با انواعي از 

انحرافات و مشکالت روبروست كه تأثیرات مخربي روي فرآیند ترقي دارد. شناخت چنین 

كه عالوه بر درک  طوري سوي ترقي هموار سازد به تواند مسیر حركت جامعه را به دالیلي مي

انداز  هایي به سالمت جامعه كمك كند. چشم حل ز تداخل با ارائه راهعمل آنها و جلوگیري ا

گذار كه به دلیل تغییرات متنوع و متعدد  ها و تهدیدات اجتماعي ایران و جوامع در حال  آسیب

اند،  هاي اقتصادي، سیاسي، فرهنگي و اجتماعي مواجه معموالً با تضادهاي مختلف زیرساخت

یرمادي فرهنگ در این جوامع، موانع و مشکالتي را در سازگاري عدم تطابق و رشد ناهماهنگ غ

معتقد است كه ارتکاب به جرم در  9(. اگینز919: 9988اجتماعي به وجود آورده است )ستوده،

فرد نتیجه مستقیم حاالت منفي از قبیل عصبانیت، ناكامي، افسردگي، ناامیدي و ترسي است 

بي به اهداف، گسست بین انتظارات و دستاوردها، كه این عوامل خود نتیجه شکست در دستیا

)سلیمي و  حذف محرک مثبت یا خوشایند و وارد كردن یك محرک منفي یا ناخوشایند است

(. با توجه به اینکه میزان پیشرفت و توسعه هر كشوري در سایه امنیت و ثبات 9911همکاران 

هاي اجتماعي، بررسي  ات و آسیبتواند با شناخت تهدید شود لذا رسانه مي اجتماعي حاصل مي

بندي زمان حال و آینده، راه را براي  ها و چگونگي تحول و اولویت روند و ابعاد مختلف آسیب

هاي صحیح  گیري موقع و تصمیم هاي ملي هموار نماید و موجب انجام اقدامات به ریزي برنامه

 (.9981قبل از به وقوع پیوستن هرگونه بحران شود )فوالدي،

 و پیشرفت فرهنگ راه در جدید اطالعات انتقال با كه  جمعي هاي رسانه امروز هانج در 

جانبه  دارند. مظفري معتقد است امروزه با حضور همه برعهده را بزرگي نقش بشري تمدن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Eginz 
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تر از نهادهایي چون خانواده و  ها پررنگ هاي جمعي در زندگي ما، نقش آموزشي رسانه رسانه

شوند  پذیري ملي و فرهنگي محسوب مي ز عوامل بسیار مهم جامعهها ا مدرسه است. رسانه

كنند به میزان زیاد نشأت  شده افراد از فرهنگي كه در آن زندگي مي كه واقعیت ادراک طوري به

از نهادهاي مهمي كه در آشناسازي فرد با  هاست. بنابر آنچه گفته شد یکي  گرفته از رسانه

جمعي است كه با بخش  ر نقش مؤثري دارد، وسایل ارتباطهاي اجتماعي و ارائه راهکا آسیب

رساني، آموزش، انتقال میراث  كثیري از مردم سروكار دارند و وظایف مختلفي ازجمله اطالع

ها در دوران كنوني بخش   چه بخواهیم و چه نخواهیم رسانهفرهنگي و.. را بر عهده دارند. 

روز از محتواي مطالب اجتماعي،  در طول شبانهاند و مردم  ناپذیر از زندگي مردم شده جدایي

سازي  رساني و فرهنگ ها با اطالع كنند. رسانه ها استفاده مي  سیاسي، اقتصادي و آموزشي رسانه

توانند در ایجاد، تثبیت و افزایش امنیت اجتماعي نقش  عنوان دو كاركرد اصلي خود مي به

كننده  هاي مرجع و تعیین ترین گروه از مهم ها در شرایط بحراني یکي رسانه. مؤثري ایفا كنند

بخشي و همکاران،  هستند كه نقش رهبري مخاطبان و شهروندان را برعهده دارند )نجات

9981.) 

هاي  ها بر شناخت و نگرش مردم و تعیین اولویت ( مدعي تأثیر رسانه9119)9و شاو9 كومز 

ات و رویدادها در قالب خبر و سازي بعضي از موضوع ذهني آنان از طریق انتخاب و برجسته

ها و رویدادها  ساختن بعضي از موضوع ها با برجسته گزارش خبري هستند. به این معنا كه رسانه

« چگونه»توانند تعیین كنند كه مردم  گذارند. گرچه نمي بر آگاهي و اطالعات مردم تأثیر مي

(. 9919)سورین و همکاران  بیندیشند« درباره چه»توانند تعیین كنند كه  بیندیشند، اما مي

هاي مستند این  ویژه در اخبار و برنامه ها به ها این است كه رسانه سازي رسانه منظور از برجسته

اي از مسائل و موضوعات معین و محدود معطوف  قدرت را دارند كه توجه عموم را به مجموعه

شود كه بعضي از  ميپوشي كنند. حاصل كار این  سازند و از مسائل و موضوعات دیگر چشم

ها به بحث گذاشته  مسائل خاص توسط بسیاري از مردم در سپهر عمومي و خارج از قلمرو رسانه

(. با توجه به 9983شود )اسولیوان،  كه به مسائل و موضوعات دیگر توجه نمي شود درحالي مي

ضمن جستجو ها  هاي اجتماعي سیر صعودي داشتـه لذا روزنامه اینکه جامعه ما در برخي آسیب

هاي اجتماعي  هاي زیرین جامعه خواستار یافتن راهي نو براي حل آسیب و نفوذ به عمق و الیه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 McCombs 

2 Shaw 
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ترین مظاهر فرهنگي  عنوان یکي از مهم جمعي در جوامع كنوني به هاي ارتباط رسانههستند. 

اعي شوند و نقش مؤثري در انتقال، ارتقاء و یا تخریب هویت فرهنگي و اجتم ها محسوب مي ملت

یکي از بارزترین وظایف هر رسانه این است كه با وقف صادقانه خویش جوامع به عهده دارند. 

نسبت به واقعیت عیني، خود را در راه خدمت به مردم در راه دستیابي به اطالعات حقیقي و 

ند گونه تحریفي دریافت نمای طور صحیح و بدون هیچ موثق قرار دهد تا آنان بتواند رویدادها را به

 (.9919)شکرخواه،

 گراحلنگاری راههای روزنامهويژگی

خواهد به نگار ميگرا ما را به این خطا بیندازد كه روزنامهحلنگاري راهشاید عنوان روزنامه 

وسو دهد یا اینکه براي مخاطب تعیین تکلیف كند. ممکن است مخاطب با  گزارش سمت

-طرفي است پس چرا مينگار بينکه رسالت روزنامهشنیدن این عنوان، با خود بگوید مگر نه ای

گرا بسیار فراتر از این است. این نوع از حلنگاري راهحل ارائه كند؟ اما رسالت روزنامهخواهد راه

كند تا به مخاطب خود بگوید كه  نگاري ضمن طرح یك مسئله، براي آن پاسخ ارائه مي روزنامه

نگاري به دنبال ایجاد امید و اعتماد به بهبودي ع روزنامهحل است. در واقع این نو مسئله قابل

كند و  هاي اجتماعي را واكاوي مي آسیب الیهگرا، الیه نگاري راه حل شرایط جامعه است. روزنامه

نگاري با ریزبیني و دقت نظر  گذارد. این نوع روزنامه عمق ماجرا را براي خواننده به نمایش مي

یافتن به حقایق، منجر به آگاهي جمعي و  ق است كه در نهایت دستبسیار به دنبال كشف حقای

گرا حلنگاري راهشود. روزنامه هاي اجتماعي و جرائم ميارتقاي دانش جامعه براي كاهش آسیب

اي نو براي حل آن كوشد در كنار پرداختن به یك ماجرا، مسئله یا موضوع تکراري، شیوه مي

تواند الگویي براي سایر نقاط جهان قطه از جهان آغاز شده، ميارائه كند و اقدامي كه در یك ن

قدر كه براي مخاطب اطمینان باشد. اگرچه ممکن است راهکار مطرح شده بومي باشد اما همان

 (.9911حل است، امیدواركننده نیز هست )باقري، كند كه مسئله مطرح شده قابلحاصل مي

 های اجتماعیو عوامل پيدايش آسيبعلل 

ر جامعه متناسب با شرایط فرهنگ، رشد و انحطاط خود با انواعي از انحرافات و مشکالت ه 

روبروست كه تأثیرات مخربي روي فرآیند ترقي و پیشرفت آن جامعه دارد، شناخت چنین 

سوي ترقي هموار سازد. كشور ما نیز از این قاعده  تواند مسیر حركت جامعه را به دالیلي مي

خصوص ساختار فرهنگي  هاي سریع و وسیعي در ساختارهاي خود به گونيمستثني نیست و دگر
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هاي اجتماعي متنوعي بر جامعه  درنتیجه این تغییرات سبب شده كه آسیب و اجتماعي دارد

 تحمیل شود ازجمله این عوامل:

 بيكاری 

براي رسیدن به یك جامعه سالم كه نقش جمعیت جوان در آن بسیار چشمگیر و مفید است، 

هاي شغلي جدید براي جوانان حائز اهمیت  خت شرایط موجود اشتغال در ایجاد فرصتشنا

هاي آینده كشور بحران گسترده  دهنده آن است كه صدرنشین بحران است. شواهد و قراین نشان

بیکاري خواهد بود، بحراني كه خواه یا ناخواه تمامي جامعه ایراني، مستقیم و غیرمستقیم، در 

اجتماعي، سیاسي و فرهنگي آن قرار خواهند گرفت. وجود بیکاري در هر  معرض اثرات منفي

كشور باعث باال رفتن آمار فقر، فساد، طالق و پیامدهاي دیگر در آن كشور خواهد شد، ایجاد 

اشتغال یکي از ابزارهاي مهم كاهش بیکاري، فقر و نابرابري است. البته ناگفته نماند كه اگر 

نیافته  امي افراد جامعه اعم از زن و مرد یکسان نباشد، آن جامعه توسعهتوزیع اشتغال در بین تم

(. افزایش بیکاري، 9919زاده،  است، هرچند در آن ایجاد اشتغال شود و درآمد باال رود )رعیت

كشاند و در دراز مدت باعث به وجود آمدن انواع  هاي فرهنگي جامعه را به نابودي مي ارزش

صورت اجتماعي در شخص بیکار   صورت فردي و هم به  د كه هم بهشو هاي اجتماعي مي آسیب

نماید . فردي كه دچار آسیب اجتماعي است از یك سو از لحاظ رواني احساس حقارت  بروز مي

شود و از سوي دیگر چون جامعه را مسئول محرومیت  كند و از جامعه طلبکار مي و مغبوني مي

یابد. بدین ترتیب كوشش او براي  در او پرورش مي كشي پندارد، نوعي احساس انتقام خود مي

شود  بسا در مجاري غیرقانوني و ضداجتماعي افتاده، به سرقت و جنایت كشیده مي فقرزدایي چه

 (.9919)ستوده اصل،

 ياداعت

یافته و  اعتیاد وابستگي به مواد اعتیادآور است كه با گذشت زمان تمایل به مصرف افزایش 

معتادان افرادي هستند ناتوان و  تواند مصرف آن را قطع كند. وب، فرد نميعلیرغم عواقب نامطل

لذت طلب. در اكثر این افراد شروع به اعتیاد براي برطرف كردن یك حالت رواني یا بیماري 

هاي سني و اجتماعي دیده  ترین آن افسردگي است كه در همه گروه رواني است كه شایع

هاي اسالمي جامعه است. دروغ، دزدي، خیانت و حتي  ارزششود. اعتیاد خطر بزرگي براي  مي

 مواد مسئله( 9111) جهاني بهداشت سازمانپشت پا زدن به ناموس از عوارض اعتیاد است. 
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 و تولید یعني دیگر جهاني مسئله سه كنار را در مصرف و توزیع انتقال، تولید، از اعم مخدر

 مسائل ازجمله طبقاتي شکاف و فقر یست،ز آلـودگي محیط كشتارجمعي، هـاي سالح انباشت

 در... و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي،مختلف  ابعاد در بـشر را حیات كه است شمرده اساسي

به  دنیا در مخدر مواد مصرف افزایش به رو آمار. دهد مي قرار جدي تهدیـد مورد جهاني عرصه

 مستثني را غذا اگر: گوید مي لودوینگ نام به دنیا معروف شناسان سم از  یکـي كـه است حدي

 زنـدگي وارد آسـان چنین این مخدر مواد اندازه به كه نیست زمین روي در اي ـادهم هیچ كنیم،

  زمینـه و داشته افزایش مخدر مواد مصرف نیز ما كشور در حاضر حال در باشد.  شـده هـا انسان

 (.9981 ان،همکار و نوري)است  نموده فراهم را اجتماعي هاي آسیب بـروز

 فقر 

هاي اجتماعي وجود دارد. فقر با بسیاري از مسائل ازجمله تندرستي و  فقر در تمام آسیب 

طور ذاتي یك مشکل و  ومیر، بیماري رواني و ... رابطه دارد. هرچند خود فقر به افزایش مرگ

امان و كنند، افرادي نابس آسیب است به این معنا كه تمام افرادي كه زیرخط فقر زندگي مي

ساز براي اجتماع هستند. مشکالت اقتصادي، عدم تأمین نیازهاي جسمي و رواني اغلب  مشکل

کي از عوامل بسیار مهم (. ی9981بروز و ظهور مشکالت اجتماعي دیگر است )ساروخاني،   زمینه

در تبیین جرم، فقر است. تالش براي تبیین ارتباط فقر و جرم براساس ارتباط بین عواملي نظیر 

هاي غیرقانوني  سوءتغذیه، خانه مسکوني نامناسب، ازدحام و شلوغي محل زندگي و انجام فعالیت

 (.9991شود.  ن شرایط است مياي از ناامیدي در كنار ناتواني براي غلبه بر ای عنوان نتیجه كه به

 سرقت  

هاي گذشته به صورت ابتدایي و ساده با  ترین جرائمي است كه از زمان سرقت یکي از مهم 

تدریج  ها در قالب یك پدیده نابهنجار اجتماعي رایج بوده و به گیري جوامع و زندگي انسان شکل

هاي  وژي، این جرم با شیوهبر اثر توسعه و گسترش جوامع و پیشرفت علوم و فنون و تکنول

پیچیده و متفاوت و با ابزار و امکانات جدید ظهور پیدا كرد. یکي از جرایمي كه به دلیل تأثیرات 

ویژه آنکه این جرم در نوع  شدید اجتماعي از اهمیت بسیاري برخوردار است سرقت است. به

(. سرقت 9981)صفاري، وجرح همراه است  شدید آن معموالً با جرائم دیگري نظیر قتل و ضرب

خبري است  طور پنهاني و بي به معناي دزدیدن چیزي آمده و منظور از آن بردن مال دیگري به

موفقیت در مقابله با جرم خود به شناخت عوامل بروز جرم در جامعه بستگي (. 9919)دهخدا، 
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جرم عوامل تواند در حصول نتیجه مؤثر باشد. در وقوع هر  دارد و شناخت هریك از آنها مي

هاست، چراكه مسائل متعدد  متعددي دخیل هستند كه عامل انساني تنها یکي از آن

دهند  دهند و شخص را به سمت انجام عمل مجرمانه یا غیرمجرمانه سوق  دست هم مي به دست

 .(9916)وطني و همکاران، 

 شناسی روش

طریق بررسي چگونگي هاي اجتماعي از  انواع آسیباین مقاله به دنبال شناخت و بررسي  

نگاري راه  بازنمایي این اخبار در صفحات حوادث دو روزنامه ایران و كیهان و نقش روزنامه

گرا در ارائه راهکار مناسب براي كاهش آن در سطح جامعه است و براي دستیابي به این  حل

لیل رسد. تح ترین روش به نظر مي هدف، روش تلفیقي تحلیل محتوا و مصاحبه عمقي مناسب

هاي ارتباطي است  روش تحلیل، عیني، كمي و سیستماتیك محتواي آشکار پیاممحتوا 

نگار  در واقع یك گفتگوي دو طرفه است. از یك سو روزنامه (. مصاحبه عمقي9911)بروجردي، 

شوندگان.  عنوان مصاحبه نظر و از سوي دیگر صاحبان اندیشه و تخصص به متخصص و صاحب

گو در مصاحبه عمقي هر چه محدودتر باشد به سمت تخصصي شدن دایره موضوع مورد گفت

بررسي مطالب صفحه حوادث دو روزنامه كیهان و (. 9919رود )بدیعي و همکاران،  پیش مي

عنوان جامعه آماري و به صورت هدفمند مورد توجه قرار گرفت )درمجموع  به 11ایران در سال 

هاي  وهش، اخبار و مطالب در خصوص انواع آسیبشماره روزنامه(. ازآنجاكه واحد تحلیل پژ 18

هاي  هاي آسیب ها انتخاب و شاخص اجتماعي است؛ لذا تمام مطالب مرتبط با انواع آسیب

عنوان متغیرهاي پژوهش در مورد آنان بررسي و كدگذاري شده سپس نتایج  اجتماعي به

ها براساس  رفته است و دادهوتحلیل قرار گ ، مورد تجزیه91نسخه  spssافزار  كدگذاري توسط نرم

آمده سؤاالت مصاحبه  دست هاي به اند. براساس یافته شده آمار توصیفي و استنباطي تحلیل

 نظر مصاحبه انجام گرفت. طراحي و با افراد صاحب

 گيرینحوه نمونه

 گيری در تحليل محتوا روش نمونه 

شماره از  18كه  طوري است بهشده استفاده شده  بندي گیري طبقه در این پژوهش از روش نمونه

است كه به  9911در سال هاي كیهان و ایران  روزنامهشماره از  6یك سال، به صورت هر فصل 

 .شوند شده، انتخاب مي بندي صورت تصادفي طبقه
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 گيری در مصاحبه عمقی روش نمونه 

م مصاحبه با شوند. پس از گفتگو و انجا ابتدا افرادي توسط استادان راهنما و مشاور معرفي مي

كنند. این روش  نظران، آنان نیز به فراخور موضوع، افرادي را به پژوهشگر معرفي مي این صاحب

گویان نیز با كه برخي از پاسخدر علم آمار و تحقیق، به روش گلوله برفي شهرت دارد. ضمن این

گویي به آشنایي قبلي از طریق آشنایي قبلي، مطالعه و تحقیق توسط پژوهشگر براي پاسخ

 شوند. سؤاالت انتخاب مي

 ها . يافته1

ها و  شود كه به سؤال هاي پژوهش پرداخته و تالش مي در این فصل به بررسي و ارائه یافته

 شده است. هاي تحقیق پاسخ داده شود. این فصل در دو بخش توصیفي و تبییني تنظیم فرضیه

 ها بخش اول: توصيف يافته

 اوانی مطالب برحسب نام روزنامه(: درصد و توزيع فر1-1جدول )

 درصد فراوانی نام روزنامه

 ایران

 كیهان

911 

919 

9121 

1926 

 999 391 جمع

دهد صفحه حوادث روزنامه كیهان با  آمده از پژوهش حاضر نشان مي دست هاي به یافته

را مورد( تقریباً سه برابر روزنامه ایران داراي مطلب است. علت این امر  919درصد ) 6/19

بندي آن روزنامه یافت، روزنامه كیهان در صفحه حوادث خود از خبر كوتاه و  توان در صفحه مي

كند. خبر كوتاه امکان استفاده از فضاي  هاي خبري بیشتري استفاده مي روزنامه ایران از گزارش

 دهد. بیشتري را به دست مي

 (: درصد و توزيع فراوانی مطالب برحسب سبك مطلب2-1جدول )

 درصد فراواني ك مطلبسب

 خبر كوتاه

 گزارش خبري

 مصاحبه

 نقد، تفسیر، تحلیل

 سایر -جوابیه

939 

996 

31 

91 

1 

1129 

9821 

9929 

929 

929 

 999 391 جمع
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دهد در نگارش صفحه حوادث از سبك  آمده از پژوهش حاضر نشان مي دست هاي به یافته

ستفاده شده است و سبك گزارش مورد( بیشترین ا 939درصد ) 9/11مطلب خبر كوتاه با 

ها قرار  درصد مطالب را به خود اختصاص داده، در مرتبه دوم كاربرد روزنامه 1/98خبري كه 

شود، تعداد مطالب  هایي كه از این سبك نگارش استفاده مي رسد در روزنامه گیرد. به نظر مي مي

توانند  كنند بیشتر است و مي ها استفاده مي هایي كه از سایر سبك شده نسبت به روزنامه ارائه

درصد  9/9مطالب بیشتري را پوشش دهند. استفاده از سبك مطلب نقد، تفسیر و تحلیل فقط 

بخشي دارند و  رساني و آگاهي ها بیشتر جنبه اطالع رسد روزنامه ترتیب، به نظر مي این بوده و به

 است.شده كمتر نقد، تحلیل و تفسیر شده چرایي و چگونگي مطالب ارائه

 (: درصد و توزيع فراوانی مطالب برحسب محل وقوع رويداد3-1جدول )

 درصد فراواني محل وقوع رویداد

 شهر تهران

 حاشیه شهر تهران

 هاي تهران سایر شهرستان

 ها سایر استان

 فاقد نام استان

89 

9 

96 

191 

99 

9329 

921 

929 

1121 

921 

 999 391 جمع

دهد محل وقوع رویدادها در صفحه  حاضر نشان ميآمده از پژوهش  دست هاي به یافته

غیراز استان تهران  استان( به 99ها ) درصد به سایر استان 1121حوادث دو روزنامه به میزان 

مورد بوده و باوجود  391اختصاص یافته است. با توجه به اینکه فراواني مطالب بررسي شده 

میلیون نفر در كل كشور،  89جمعیت  میلیون نفر استان تهران نسبت به 91جمعیت تقریبي 

هاي تهران( از مطالب  سهم استان تهران )شهر تهران، حاشیه شهر تهران، سایر شهرستان

درصد( است. بنابراین مطالب درج شده در صفحه حوادث مربوط به  9821مورد ) 999شده  ارائه

ت، لذا با توجه به تعداد پنجم از كل مطالب اس ها بیش از یك استان تهران نسبت به سایر استان

رسد این دو روزنامه بیشترین مطالب پوشش داده شده را  استان(، به نظر مي 99ها ) سایر استان

 ها كمتر مواجه شوند. و كارشناسان روابط عمومياند.  به استان تهران اختصاص داده
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 درصد و توزيع فراوانی مطالب برحسب محتوای مطلب (:1-1جدول )

 درصد فراواني محتواي مطلب

 قتل، جنایت و...

 انواع سرقت

 دادگاه خانواده

 تجاوز به عنف و سوءاستفاده جنسي

 ربایي آدم

 واوباش اراذل

 شرب خمر و انواع قاچاق

 حوادث طبیعي

 تصادفات

 برداري انواع كاله

 طالق، كودک همسري

گذاري، حمله تروریستي، حمله مسلحانه به مردم،  بمب

 ... تیراندازي در خیابان و

 خودكشي

نزاع و درگیري )دعواهاي خیابان، درگیري قبلیه اي، 

 درگیري با پلیس و...(

 اسیدپاشي

 تخلفات پزشکي

 كودكان كار

 سایر

69 

98 

9 

8 

8 

1 

11 

91 

913 

19 

3 

9 

98 

9 

96 
 

9 

6 

9 

18 

9921 

129 

921 

923 

923 

929 

9123 

621 

9129 

121 

921 

921 

921 

921 

929 

 

929 

929 

929 

821 
 

 1128 391 جمع

شده، میزان حوادث اتفاق افتاده در حوزه حوادث رانندگي و  هاي انجام با توجه به بررسي

مورد(، در صدر محتواهاي صفحه حوادث نشسته است. حادثه  913درصد ) 9/91تصادفات با 

گردد. با توجه  نشده و خارج از انتظار است كه سبب صدمه و آسیب مي بیني یك اتفاق پیش

انساني آن دارد، بنابراین با   سالمت نیروي  به  بستگي  هر اجتماعي  و ترقي  یشرفتبه اینکه پ

رو به نظر  افتد. ازاین باال رفتن میزان حوادث در جامعه سالمت نیروي انساني به مخاطره مي

اند و تالش دارند تا  رسد این دو روزنامه به اهمیت موضوع حوادث در جامعه پي برده مي

دهد فراواني  آمده از پژوهش حاضر نشان مي دست هاي به وشش دهند. یافتهوسعت آن را پ

مورد( و قتل و جنایت  11درصد ) 9123حوادث اتفاق افتاده پیرامون شرب خمر و قاچاق 

 3درصد ) 1/9هاي دوم و سوم قرار دارند. همچنین  مورد( به ترتیب در رده 69درصد ) 9921
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مورد( به خودكشي اختصاص داده شده،  9درصد ) 1/9و  شده به طالق مورد( از مطالب ارائه

مورد( كمترین مطلب را در صفحه  9درصد ) 929كه بعد از كودكان كار و اسیدپاشي با 

 حوادث این دو روزنامه دارا هستند.

 

 بخش دوم
شود و پس از ارائه جداول مربوط به آزمون سنجش،  ها مطرح مي در این بخش ابتدا فرضیه

وتحلیل از آزمون كاي  شود. براي تجزیه ابطه و تحلیل مربوط به هر یك ارائه ميداري ر معني

 اسکوئر استفاده شده است.

رسد بين محتوای صفحات حوادث دو روزنامه مورد بررسی ازنظر  : به نظر می1فرضيه 

 داری وجود دارد. ديده تفاوت معنی جنسيت افراد بزه
جنسيت  "لب صفحه حوادث دو روزنامه ازنظر داری تفاوت بين مطا : بررسی معنی1جدول 

 "ديده بزه

 

( در درجه 9929آمده ) دست ي اسکوئر بهو با توجه به كا 1هاي جدول شماره  براساس داده

دیده در صفحه  توان نتیجه گرفت كه بین جنسیت افراد بزه درصد اطمینان مي 11و با  1آزادي 

 جنسيت بزه ديده
 

 نام روزنامه

 فراوانی کل ايران کيهان 

 زن

 99 1 فراواني

 6929 9628 درصد سطري 91

 9129 821 درصد ستوني

 مرد

 99 99 فراواني

 6929 9121 درصد سطري 39

 1129 9129 درصد ستوني

 كودک

 9 9 فراواني

 9929 6621 درصد سطري 9

 921 921 درصد ستوني

 نامشخص

 9 99 فراواني

 128 1329 درصد سطري 99

 921 9129 درصد ستوني

 سایر

 99 91 فراواني

 1921 3126 درصد سطري 31

 9921 1929 درصد ستوني

 939 19 89 جمع فراواني
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درصد مطالب روزنامه  9129داري وجود دارد.  حوادث دو روزنامه كیهان و ایران تفاوت معني

درصد  821مقدار در روزنامه كیهان  دیده را مورد پوشش قرار داده است كه این ایران، زنان بزه

است، یعني روزنامه ایران بیش از دو برابر روزنامه كیهان به چاپ مطالب در خصوص زنان 

درصد مطالب مندرج در صفحه حوادث روزنامه ایران مردان  1129دیده پرداخته است.  بزه

 921درصد است.  9129كه این رقم در روزنامه كیهان  دیده را پوشش داده است؛ درحالي بزه

درصد مطالب مندرج در صفحه حوادث روزنامه كیهان، كودكان بزه دیده را پوشش داده، 

 درصد است. 921كه این رقم در روزنامه ایران  درحالي

 

رسد بين محتوای صفحات حوادث دو روزنامه مورد بررسی ازنظر  : به نظر می2فرضيه 

 داری وجود دارد. سبك مطلب تفاوت معنی

سبك  "داری تفاوت بين مطالب صفحه حوادث دو روزنامه ازنظر  . بررسی معنی2شماره  جدول

 "مطلب

 df=4    sig<0.01                                      

 سبك مطلب
 

 نام روزنامه

 فراوانی کل ايران کيهان 

 خبر كوتاه

 93 998 فراواني

 321 1129 درصد سطري 939

 9929 6929 درصد ستوني

 گزارش خبري
 

 991 11 فراواني

 3921 1129 درصد سطري 996

 1129 9121 درصد ستوني

 مصاحبه

 99 11 فراواني

 9823 8923 درصد سطري 31

 628 9929 درصد ستوني

 تحلیل

 99 3 فراواني

 1926 9121 درصد سطري 91

 829 929 درصد ستوني

 سایر

 9 6 فراواني

 9129 8321 درصد سطري 1

 921 923 درصد ستوني

 391 911 919 جمع فراواني
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( در درجه 91128آمده ) دست و با توجه به كاي اسکوئر به 9هاي جدول شماره  براساس داده

توان نتیجه گرفت كه بین سبك مطلب مورداستفاده در  درصد اطمینان مي 11و با  1آزادي 

درصد مطالبي كه  6929داري وجود دارد.  ان و ایران تفاوت معنيصفحه حوادث دو روزنامه كیه

درصد آنها در روزنامه ایران به  9929شده بود در روزنامه كیهان و  به سبك خبر كوتاه نوشته

برابر روزنامه ایران داراي خبر كوتاه است.  3است، یعني روزنامه كیهان بیش از   چاپ رسیده

 1129رین اخبار آن مربوط به خبر كوتاه است، روزنامه ایران برخالف روزنامه كیهان كه بیشت

درصد یعني حدود سه برابر روزنامه كیهان داراي گزارش خبري است. همچنین این روزنامه با 

برابر روزنامه كیهان داراي اخبار تحلیلي است. در خصوص مصاحبه هم، روزنامه  6درصد و  829

 ز سبك مصاحبه بهره برده است.برابر روزنامه ایران ا 9كیهان حدود 

 

رسد بين محتوای صفحات حوادث دو روزنامه مورد بررسی ازنظر  : به نظر می3فرضيه 

 داری وجود دارد. محل وقوع رويداد تفاوت معنی

محل  "داری تفاوت بين مطالب صفحه حوادث دو روزنامه ازنظر  . بررسی معنی3جدول شماره 

 "وقوع رويداد

 =3                                                sig < 0.01      

 محل وقوع رويداد
 

 نام روزنامه

 فراوانی کل ايران کيهان 

 شهر تهران

 39 99 فراواني

 6929 9621 درصد سطري 81

 9629 121 درصد ستوني

 هاي تهران سایر شهرستان

 1 1 فراواني

 3629 1928 درصد سطري 96

 629 928 درصد ستوني

 ها سایر استان

 19 913 فراواني

 9129 8921 درصد سطري 191

 1129 8823 رصد ستونيد

 كل كشور

 99 1 فراواني

 6329 9329 درصد سطري 99

 828 928 درصد ستوني

 391 911 919 جمع فراواني
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( در درجه 1629آمده ) دست و با توجه به كاي اسکوئر به 9هاي جدول شماره  براساس داده

توان نتیجه گرفت كه بین محل وقوع رویداد در صفحه  درصد اطمینان مي 11و با  9آزادي 

درصد حوادث  8823داري وجود دارد. محل وقوع  حوادث دو روزنامه كیهان و ایران تفاوت معني

قم در روزنامه كه این ر ها غیر از استان تهران بوده است؛ درحالي روزنامه كیهان، سایر استان

درصد و بیش از سه برابر روزنامه كیهان،  629درصد است. در عوض روزنامه ایران  1129ایران 

درصد و  9629هاي تهران را پوشش داده است. همچنین این روزنامه با  حوادث سایر شهرستان

 بیش از چهار برابر روزنامه كیهان حوادث شهر تهران را پوشش داده است. در خصوص محل

از چهار برابر روزنامه كیهان حوادث كل    درصد یعني بیش 828وقوع رویداد هم، روزنامه ایران با 

 كشور را به خود اختصاص داده است.

رسد بين محتوای صفحات حوادث دو روزنامه مورد بررسی ازنظر  : به نظر می1فرضيه 

 داری وجود دارد. محتوای مطالب تفاوت معنی

محتوای  "داری تفاوت بين مطالب صفحه حوادث دو روزنامه ازنظر  معنی . بررسی1جدول شماره 

 ”مطلب

 محتوای مطلب
 

 نام روزنامه

 فراوانی کل ايران کيهان 

 قتل و جنایت

 11 91 فراواني

 1929 9121 درصد سطري 69

 9121 123 درصد ستوني

 انواع سرقت

 8 99 فراواني

 9929 1821 درصد سطري 98

 321 121 تونيدرصد س

تجاوز به عنف و 

 جنسي سوءاستفاده

 6 9 فراواني
 

8 
 1329 9329 درصد سطري

 129 923 درصد ستوني

 ربایي آدم
 

 9 3 فراواني
 

8 
 9123 6923 درصد سطري

 929 929 درصد ستوني

 واوباش اراذل

 9 1 فراواني
 

1 
 9 99929 درصد سطري

 9 921 درصد ستوني
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محتوای  "داری تفاوت بين مطالب صفحه حوادث دو روزنامه ازنظر  . بررسی معنی1دول شماره جادامه 

 ”مطلب

 =13          0.01 sig < 

 محتوای مطلب
 

 نام روزنامه

 فراوانی کل ايران کيهان 

 شرب خمر و انواع قاچاق

 3 81 فراواني
 

11 
 329 1121 درصد سطري

 921 9923 درصد ستوني

 حوادث طبیعي

 6 99 فراواني
 

91 
 9629 8928 درصد سطري

 129 829 درصد ستوني

 حادثه

 91 998 فراواني
 

913 
 9323 1123 درصد سطري

 9329 9826 درصد ستوني

 انواع كالهبرداري

 1 99 فراواني

 9123 8923 درصد سطري 19

 128 821 درصد ستوني

 طالق، كودک همسري

 3 9 فراواني

 1921 9826 درصد سطري 1

 921 923 صد ستونيدر

گذاري، حمله تروریستي،  بمب

حمله مسلحانه، تیراندازي در 

 خیابان و..

 99 1 فراواني

 6929 9821 درصد سطري 98

 123 921 درصد ستوني

 سایر

 1 93 فراواني

 9621 8929 درصد سطري 19

 128 129 درصد ستوني

و درگیري )درگیري   نزاع

 .(اي و.. خیاباني، قبیله

 6 99 فراواني

 9123 6923 درصد سطري 96

 129 926 درصد ستوني

 اسیدپاشي

 9 9 فراواني

 3929 3929 درصد سطري 1

 921 923 درصد ستوني

 393 911 918 جمع فراواني
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( در درجه 99923آمده ) دست و با توجه به كاي اسکوئر به 9هاي جدول شماره  براساس داده

توان نتیجه گرفت كه بین مطالب مندرج در صفحه  درصد اطمینان مي 11و با  99آزادي 

 9121داري وجود دارد.  حوادث دو روزنامه كیهان و ایران ازنظر محتواي مطلب تفاوت معني

 123كه  است؛ درحالي درصد مطالب صفحه حوادث روزنامه ایران قتل و جنایت را پوشش داده

درصد روزنامه كیهان قتل و جنایت است، یعني روزنامه ایران بیش از شش برابر روزنامه كیهان 

درصد مطالب صفحه  129مطالب مربوط به قتل و جنایت را به رشته تحریر درآورده است. 

حوادث روزنامه ایران اخبار مربوط به تجاوز به عنف و سوءاستفاده جنسي را پوشش داده؛ كه 

برابر روزنامه كیهان  8درصد است، یعني روزنامه ایران بیش از  923در روزنامه كیهان این رقم 

درصد مطالب  123مطالب مربوط به تجاوز به عنف و سوءاستفاده جنسي را پوشش داده است. 

گذاري را پوشش داده  صفحه حوادث روزنامه ایران، اخبار مربوط به حمالت تروریستي و بمب

برابر روزنامه كیهان  1درصد است، یعني روزنامه ایران حدود  921نامه كیهان كه این رقم در روز

گذاري را به خود اختصاص داده است. همچنین این  مطالب مربوط به حمالت تروریستي و بمب

برابر روزنامه كیهان اخبار مربوط به طالق و كودک همسري را  6درصد و بیش از  921روزنامه با 

درصد و  921خصوص اخبار مربوط به اسیدپاشي هم روزنامه ایران با پوشش داده است. در 

درصد مطالب صفحه حوادث  9923حدود سه برابر روزنامه كیهان به درج مطلب پرداخته است. 

روزنامه كیهان، اخبار مربوط به شرب خمر و انواع قاچاق را پوشش داده كه این رقم در روزنامه 

امه كیهان بیش از شش برابر روزنامه ایران مطالب مربوط به درصد است، یعني روزن 921ایران 

درصد مطالب چاپ شده در صفحه حوادث  829شرب خمر و انواع قاچاق را پوشش داده است. 

درصد روزنامه ایران  129كه  روزنامه كیهان حوادث طبیعي را پوشش خبري داده در حالي

درصد مطالب خود را به انواع  821مربوط به حوادث طبیعي است. همچنین این روزنامه 

 درصد است. 128كالهبرداري اختصاص داده؛ در حالي كه این رقم در روزنامه ایران 

 گيری نتيجه

این پژوهش بر آن است كه نشان دهد كه دو روزنامه ایران و كیهان چگونه اخبار مربوط به  

حل گرا  نگاري راه و روزنامه  هاي اجتماعي را در صفحات حوادث خود پوشش داده آسیب

ها شده است. باید بپذیریم جامعه ما با طیف  چگونه باعث شناسایي و كاهش این آسیب

رو است و تبدیل به یك  هاي اجتماعي و افزایش روزافزون آن روبه وسیعي از مسائل و آسیب

هاي متعدد در ساختارهاي اجتماعي،  جامعه پرمسئله شده است. این موضوع ناشي از شکاف
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توجهي متولیان امر به مسائل مربوط به  صادي و ... در سطح جامعه است. ضمن اینکه بياقت

اي كشور، باعث افزایش مشکالت جامعه  هاي توسعه توسعه فرهنگي و اجتماعي در طول برنامه

دهد كه بین  آمده از پژوهش حاضر نشان مي دست هاي به در ابعاد مختلف شده است. یافته

ه حوادث دو روزنامه كیهان و ایران ازنظر محتواي مطلب تفاوت مطالب مندرج در صفح

درصد مطالب صفحه حوادث روزنامه ایران قتل و جنایت را  9121داري وجود دارد.  معني

درصد روزنامه كیهان قتل و جنایت است، یعني روزنامه  123است؛ در حالي كه  پوشش داده

ربوط به قتل و جنایت را به رشته تحریر ایران بیش از شش برابر روزنامه كیهان مطالب م

برابر روزنامه كیهان اخبار مربوط به  6درصد و بیش از  921درآورده است. روزنامه ایران با 

طالق و كودک همسري را پوشش داده است. در پیدایش هر جرمي با تحلیل دقیق، این 

فرهنگي و ... بر  نتیجه حاصل شد كه عوامل مختلفي ازجمله عوامل فردي، اجتماعي، فقر

 هاي اجتماعي تأثیرگذار است. ایجاد و افزایش آسیب

تر از همه با پرداختن به گرا به دنبال پیشبرد اهداف توسعه است و مهمحلنگاري راهروزنامه 

هاي مناسب به حل شدن مسائلي كه مانع توسعه است كمك  حل مسائل اجتماعي و ارائه راه

سازد و بایستي به یك  هاي فرهنگي و اقتصادي ما را مي ساختهایي كه زیر حل كند. راهمي

اي كه فعالیت دارند، باید ها در هر حوزهساز تبدیل شود. همه رسانه فرهنگ عمومي یا هویت

اندیشي و اي باشند كه به رسالت خود عمل كنند و براي خود و جامعه، تدبیرسازي، چاره رسانه

گرا در واقع مسئولیت اجتماعي و منافع عمومي را حلاري راهنگحل ارائه نمایند. روزنامهراه

كند كه این امر منجر به افزایش همدلي و اعتماد اجتماعي است. از آنجایي كه پیگیري مي

ها حلقه اتصال مردم و مسئولین هستند لذا با ارائه راهکارهایي كه از سوي فعاالن رسانه

مسئوالن بیاید و درنتیجه توسعه در مسیر خود با  توانند به كمكشود، مياجتماعي مطرح مي

گرا توسعه است و عمل كردن به حلنگاري راهانداز روزنامه چشمسرعت بیشتري تحقق یابد. 

كلید موفقیت ارتباطات توسعه و  هاي آن، توسعه را به همراه خواهد داشت. شاخص

گرا زیرمجموعه آن است. در  حل نگاري راه نگاري توسعه، مشاركت است كه روزنامه روزنامه

طرفه است متأسفانه  اي كه ارتباطات توسعه تعاملي وجود نداشته باشد و ارتباطات یك جامعه

حاكمیت را به   ها و نگرش هاي حکومت به مردم هستند و خواسته ها ابالغ كننده پیام رسانه

. اگر دولت و هاي مردم هستند دهنده خواسته ندرت انعکاس كنند اما به مردم اعالم مي

گرا ابزاري است براي دولت كه در  حل نگاري راه نگاران به این نتیجه برسند كه روزنامه روزنامه
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تواند در حل مشکالت مؤثر باشد. اما دولت در  تواند از آن كمك بگیرد، این امر مي زمان لزوم مي

نگاري راه  ند. اگر روزنامهدا گرا را دخالت در مسیر خود مي حل نگاري راه خیلي از مواقع روزنامه

حل در جامعه را  گرا بتواند مشکالت درک نشده جامعه یا مشکالت درک شده و بدون راه حل

نگاري متصور  حل ارائه كند، براساس رسالتي كه براي ارتباطات و روزنامه شناسایي و براي آن راه

 كننده باشند. نند كمكتوا گرا مي حل نگاري ارتباطات توسعه و راه است، به یقین روزنامه

 پيشنهادات

گیري و هدایت افکار عمومي، ضروري است  ها در شکل با توجه به تأثیر مطبوعات و رسانه 

گیري آنها در هنگام وقوع حوادث و جرائم مورد بازبیني قرار گیرد. متولیان امر بایستي با  موضع

هاي تخصصي،  هاي آموزشي و نشست ها در ارتباط و تعامل مداوم باشند و با برگزاري دوره رسانه

هاي تولید پیام و چگونگي انعکاس اخبار مربوط به جرائم و تخلفات و  ها را با ضرورت رسانه

هاي متولي بایستي محتواي  رساني ضعیف آشنا نمایند. بنابراین سازمان پیامدهاي منفي اطالع

شود،  یج افکار عمومي ميها را واكاوي كنند تا در صورت وقوع حوادثي كه باعث تهی رسانه

هاي به عمل آمده این نتیجه حاصل  بتوانند فضاي موجود را مدیریت نمایند. با توجه به بررسي

هاي اجتماعي همانند یك زنجیر به هم متصل هستند و افزایش یك  شده كه تمامي آسیب

ین تر شود. با توجه به موارد مطروحه یکي از مهم آسیب باعث افزایش آسیب دیگري مي

زیاد از اثرگذارترین  احتمال هاي اجتماعي كه در این تحقیق به آن رسیده شده و به آسیب

اي جامعه نرمال است  هاي دیگر تأثیر داشته، فقر است. جامعه مسائلي است كه بر سایر آسیب

كه تعداد افراد متوسط در آن جامعه از تعداد افراد فقیر و ثروتمند جامعه بیشتر باشد و هرچه 

هاي كمتر پیش  ن فاصله بیشتر باشد آن جامعه به سمت جامعه مناسب براي داشتن آسیبای

خواهد رفت كه این امر محقق نخواهد شد مگر با ایجاد اشتغال مناسب و توزیع عادالنه ثروت 

توانند  ها نقش مؤثري را مي ها، رسانه براي تمامي افراد. براي آشناساختن افراد جامعه با آسیب

ها را نشناسد و یا به دلیل عدم آگاهي الزم یا نیافتن راه حل مناسب  د. اگر جامعه آسیبایفا كنن

خواهد شد و  به نوعي بر آن سرپوش بگذارد، هم متولیان امر و به تبع آن جامعه دچار آسیب

گرا  حل نگاري راه هاي جدي خواهند دید. روزنامه همه افراد جامعه از نظر جسمي و روحي آسیب

شود این نوع از  پیشنهاد مينگار كارشناس و متخصص است. بنابراین  روزنامه نیازمند

هاي علمي یا به صورت تجربي در  عنوان یکي از گرایش نگاري به صورت آكادمیك به روزنامه

نگار  اگر تعداد زیادي از این روزنامه ها و مؤسسات مربوطه آموزش داده شود. دانشگاه
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سازي  تواند منجر به همراه ختلف رسانه داشته باشیم، این امر ميهاي م ها را در بخش كارشناس

دهي به افکار عمومي براي پیشبرد یك پروژه ملي و حتي پاسخگو  هاي ملي، جهت مردم با پروژه

ها و  تر پروژه كردن مسئوالن در برابر آن پروژه شود و در نهایت تحقق آنها به انجام مطلوب

 شود. توسعه كشور منجر مي

 

 رچوب مفهومی پژوهشچا
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