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ای و معناشناختی در نحوه استفاده از اصول  یسهتحلیل مقا

رسانی رادیو، تلویزیون و روزنامه  های اطالعهمکاری در پیام

 معنای ضمنی گرایس  براساس نظریه 91-مرتبط با بیماری کووید
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 چکیده

کننده در  هایی مشارکتی هستند که هر یک از افراد مشارکت ، تالشکم تا حدودی عبارات زبانی، دست

وسوی مورد توافق در گفتگو را  دهند و یا سمت اهدافی را در آنها تشخیص می  گفتگو، هدف یا مجموعه

تواند از ابتدا ثابت باشد؛ یا اینکه در طول تبادل کالم  وسو، می شناسند. این هدف یا سمت رسمیت می به 

کلی آن، به عنوان رهنمود ارتباط   (، اصل همکاری را با چهار قاعده1791د. پاول گرایس )متحول شو

رسانی  های اطالع . هدف این تحقیق بررسی پیام شناسی و ارتباط مطرح کرده است آل در معنی ایده

ده از اصول در رادیو، تلویزیون، روزنامه با استفا 9417یا کرونا ویروس نوین  17مرتبط با بیماری کووید 

توان به  های مهم کاربردشناسی زبان می کاربردشناسی بود. از جنبه  وسیله ( به1791همکاری گرایس )

گفتارها و معانی بافتی اشاره کرد. به همین دلیل این پژوهش با استفاده از  بررسی معانی ضمنی پاره

یا  17ی مرتبط با بیماری کووید رسان های اطالع ( به بررسی پیام1791اصول چهارگانه همکاری گرایس )

پرداخته است. این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است.  9417کرونا ویروس نوین 

یا کرونا ویروس  17رسانی مرتبط با کووید  های اطالع ها از میان پیام آوری داده پژوهشگر پس از جمع

از چهار اصل همکاری گرایس آنها را تفکیک کرده و با ها، رادیو، تلویزیون، با استفاده  روزنامه 9417نوین 

دهد  های این پژوهش نشان می وتحلیل قرار داده است. یافته آنها را مورد تجزیه Spssافزار  استفاده از نرم

ها  رادیو، روزنامه 9417یا کرونا ویروس نوین  17رسانی مرتبط با بیماری کووید  های اطالع که میان پیام

 ری گرایس رابطه معنادار وجود دارد.و اصول همکا

)کرونا ویروس نوین  17اصل همکاری گرایس، رادیو، تلویزیون، روزنامه، بیماری کووید  ها: کلیدواژه

9417) 
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 مقدمه

و پیامدهای آن ازجمله بیماری صدها هزار نفر و  17جامعه جهانی را به دلیل پاندمی کووید 

های اخیر را تجربه  ین شرایط نامناسب بهداشتی در دههتر ها هزار نفر، یکی از بحرانی مرگ ده

کند. با شیوع ویروس کرونا در جهان، بسیار اهمیت دارد که مردم به اخبار و اطالعاتی  می

دسترسی داشته باشند که سطح آگاهی افکار عمومی در خصوص ویروس کرونا و این بیماری 

(. تبادل کالمی و زبانی میان 131:1044منحوس افزایش یابد )احمدی، عسگرزاده، مفیدی، 

این عبارات زبانی،  ها، به صورت توالی عبارات و جمالت منفک و منفصل نیست بلکه انسان

وگو هدف  هایی همکاری و تعاونی هستند و هریک از مشارکان گفت دست کم تا حدودی، تالش

رد توافق در دهند، یا سمت و سویی مو یا مجموعه اهدافی را در این عبارات تشخیص می

(. در دوران بحرانی همچون جنگ، بالیا 1379شناسند )زابلی زاده،  وگو را به رسمیت می گفت

تجلی تبادل کالمی و زبانی  17-باشد مانند بیماری کووید گیر می های که همه یا شیوع بیماری

وارد ، یک سری م9417کند. در اواخر دسامبر سال  نمایی می ها دوچندان رخ در میان انسان

( در ووهان چین گزارش شد. با توجه به 1غیرقابل توضیح در مورد نوعی عفونت ریوی )پنومونی

شیوع گسترده و جهانی این ویروس، محققان هر رشته به فراخور رشته و تخصص خود به 

شناسی  پردازند که در حیطه زبان های زندگی افراد می بررسی تأثیرات این ویروس بر جنبه

-یا کرونا ویروس نوین 17-رسی کاربردشناسی و معناشناسی واژه بیماری کووید ای، بر رسانه

های داخل کشور  رسانی ارتباطی رسانه ، کاربرد معناشناختی و ... این بیماری در آگاهی9417

شناسی است که در آن بین  ای از زبان مورد توجه قرار گرفته است. کاربردشناسی حوزه

گر یک متن  کند. در کاربردشناسی زبان تحلیل ارتباط برقرار میهای زبانی و کاربران  صورت

هایی که در یک گفتار،  (، اهداف و معنی مورد نظر و همچنین کنش17-مقاصد )بیماری کووید

دهد درواقع در کاربردشناسی بیشتر با  وتحلیل قرار می متن و غیره هستند، را مورد تجزیه

ترین ابزار ایجاد و  (. رسانه به عنوان یکی از مهم04:1370، 9منظور گوینده سروکار داریم )یول

ها به درک و  رسانی عمومی دارد رسانه نمایش قدرت نرم نقش مهمی در اقناع و جذب و اطالع

کند )کریمی فر،  فهم افراد از فضا، شدت، گستره و عمق مشکالت در جامعه کمک می

ها در ساماندهی و کنترل افکار عمومی جهان و تأثیرگذاری بر  رسانه قدرت (.1:1377

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Pneumonia 
2 Yule.J. 
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شود هرکسی  چنان اهمیت یافته است، که گفته می ها آن سیاست،فرهنگ و افکار ملت

های این دوران سلطه خواهد داشت.  ترین بخش گروهی سلطه یابد بر یکی از قویهای  رسانه بر

شود این  تر می ازپیش پررنگ ها بیش گیری کرونا نقش رسانه مانند همه های بحرانی به زمان

توانند باعث گسترش حس همکاری و کاهش و حذف  ه شمشیر هم میمانند دو لب ها به رسانه

تواند باعث ترس و وحشت و اضطراب شدید در دنیا  زنجیره انتقال بیماری کرونا گردند هم می

هایی هستند تا  افتد، آنان ملزم به رعایت دستورالعمل گردد. وقتی تعـاملی بـین دو نفر اتفاق می

ها به این واقعیت مسلم وابسته اسـت کـه  اده را ببرند. همه ایناز گفتگـوی خـود بیشترین استف

برند. اصل همکاری به سهم افـراد در  مـردم تمـام توانایی خود را در ارتباط و تعامل به کار می

توان به عنوان دستورالعملی در نظر گرفت که  کند؛ این اصل را می یـک تعامل زبانی اشاره می

گیرد که افراد از آن پیروی خواهند کرد )زابلی  فق و بامعنی صورت میبا اجرای آن گفتگویی مو

شود که جهت  تر می ها، زمانی مهم (. ایجاد نقش تعاون و همکاری رسانه1371زاده و همکاران، 

اصل تعاون و همکاری شهروندان در  9417کاهش و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا نوین 

کند بنابراین در این تحقیق سعی در  نقش مهمی را بازی می رعایت فاصله اجتماعی و قرنطینه

های ای و معناشناختی در نحوه استفاده از اصول همکاری در پیام بررسی تحلیل مقایسه

معنای   بر اساس نظریه 17-رسانی رادیو، تلویزیون و روزنامه مرتبط با بیماری کووید اطالع

 ضمنی گرایس را داریم.

 مبانی نظری تحقیق

پاول گرایس  .ن پژوهش مبتنی بر نظریه پاول گرایس و نظریه اصول همکاری اجرا شده استای

های خود در دانشگاه هاروارد مجموعه قوانینی را با عنوان اصل همکاری  ( در سخنرانی1791)

کنندگان در یک مکالمه چگونه  معرفی کرد. اصل همکاری پاسخ به این سؤال است که شرکت

کنند و معنای  پوشی می دهند؟ چگونه از معنای سطحی چشم را تشخیص میها  لطیفه و طعنه

گفتارها را متوجه  یابند؟ به عبارتی سخنگویان چگونه معنای تلویحی پاره زیرساختی را درمی

(. به عبارتی شنوندگان و بینندگان و 1371شوند؟ )شعبانی مینا آباد، علی محمدی،  می

شده در تلویزیون و رادیو و روزنامه، در مورد ویروس کرونا   خوانندگان معانی و اطالعات ارائه

 گیرند. دریافت و تعبیر و تحت تأثیر قرار می

گرایس اصول همکاری را چهار راهکار کیفیت، کمیت، ارتباط و شیوه بیان در درون یک 

کنند، فرض  داند. وی بر این باور است که همه کسانی که در مکالمه شرکت می مکالمه می

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-o-Title-ot-desc/
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کنند. طبق اصل همکاری گرایس اگر دو پاره  شود که همه آنها اصل همکاری را رعایت می می

کنند که بین آنها ارتباطی وجود ندارد. گرایس  گفتار به دنبال یکدیگر بیایند، افراد فرض می

توانند طبق اصل همکاری  کند که سخنگویان دو راه پیش رو دارند: آنها می همچنین مطرح می

توانند عامدانه آن را نقض کنند )همان(. گرایس  یکدیگر همکاری کنند یا اینکه میگرایس با 

کند که اگر یک توافق عمومی از همکاری بین طرفین مکالمه وجود  همچنین خاطرنشان می

تواند از دیگری انتظار داشته باشد که به پذیرش قواعد  داشته باشد، آنگاه هرکدام از طرفین می

(. همه مکالمات از اصل همکاری و 13:1713ن دهد )یول و براون، خاصی از مکالمه ت

شود و  کنند و نقض این اصل و راهکارهای آن منجر به تلویح می راهکارهای آن تبعیت نمی

عالوه بر آن پیامدهایی مانند شوخی، استعاره، طعنه، توهین، ابهام، تحقیر، تناقض و غیره را به 

 همراه دارد.

کند که یکی از سه شرط زیر را  همکاری را به مکالماتی محدود میگرایس کاربرد اصل 

 داشته باشند:

 کنندگان هدف مشترکی داشته باشند. مشارکت -1

کنندگان در کالم باید باهم کامالً تناسب داشته باشد و بین آنها وابستگی دو  سهم شرکت -9

 جانبه وجود داشته باشد.

جود داشته باشد که زمانی که شرایط مکالمه ثابت کنندگان و نوعی از درک بین مشارکت -3

ای مناسب ادامه یابد، مگر اینکه هر دو طرف به توافق  است، تعامل گفتمانی باید به شیوه

 (.97:1717برسند که مکالمه باید تمام شود )گرایس، 

 راهکار کمیت

ت را ارائه کند؛ نه بر اساس راهکار کمیت گوینده باید اطالعاتی که برای جریان مکالمه الزم اس

زمان در موارد زیادی عدم پایبندی  کمتر از حد معقول باشد و نه بیشتر. در هنگام گفتگوی هم

شود. این مقوله به مقدار )کمیت( ارائه اطالعات است و شامل  طرفین به این راهکار مشاهده می

 دو اصل زیر است:

زم است با توجه به هدف مکالمه ادا سهم خود را در ارائه اطالعات به همان اندازه که ال -1

 کنید.

ازحد  سهم خود را در دادن اطالعات بیش از آنچه که الزم است ادا نکنید یعنی بیش -9

 اطالعات ندهید.
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ازحد اطالعات دهد، از اصل  در مورد بحث دوم ممکن است که گفته شود اگر شخصی بیش

چنین پاسخ داده شود  ممکن است اینهمکاری تخطی نکرده است، بلکه تنها اتالف وقت است. 

ازحد اطالعات دهد، باعث سردرگمی شود و همچنین شنوندگان ممکن  که اگر شخص بیش

ای خاص است و سردرگم شوند.  است فکر کنند که هدف از ارائه اطالعات زیادی بیان نکته

چه مقدار  دانند دهند به این واقعیت اشاره کنند که آنها می بعضی از سخنگویان ترجیح می

تواند باعث ناراحتی و آزار شنوندگان شود  اطالعات مورد نیاز شنونده است و یا چه مقدار می

 (.31:9449، 1)کاتینگ

 راهکار کیفیت

عدم رعایت راهکار کیفیت اگر به صورت زیر پا گذاشتن آن باشد، درواقع یک دروغ عمدی تلقی 

ا مخدوش کرده است. زیر مقوله کیفیت بر شود. با این کار گوینده درواقع اصل همکاری ر می

 شود: اساس دو اصل مشخص می

 چیزی را که به باور خودتان نادرست است، مطرح نکنید. -1

 (.99:1717چیزی را که برای آن شواهد کافی ندارید مطرح نکنید )گرایس،  -9

 راهکار ارتباط

ط به موضوع اصلی و جریان کلی بر اساس راهکار ربط یا ارتباط طرفین مکالمه باید کامالً مربو

 مکالمه گفتگو کنند. در زیر این مقوله فقط یک اصل قرار دارد:

 مرتبط با موضوع سخن بگویید. -1

 راهکار شیوه بیان

این راهکار مربوط به نحوه بیان است و به این امر که چه چیزی باید مطرح شود مربوط 

 های آن وجود دارد. جموعهشود. در زیر این اصل یک راهکار اصلی و زیرم نمی

 صریح و شفاف صحبت کنید:

 از ابهام پرهیز کنید. -1

 در گفتار خود منظم باشید. -9

 خالصه و معتبر صحبت کنید. -3

 از تیرگی معنایی پرهیز کنید. -0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 cating 
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اندازه رعایت راهکارهای دیگر از اهمیت و ارزش برخوردار  رعایت بعضی از این راهکارها به 

جهت به اطناب سخن  کند و بی گویی می ی فردی که در گفتار خود گزافهطورکل نیست. به

گوید، نسبت به فردی که حرفی را بیان کرده که به باور خود غلط است، کمتر مورد سرزنش  می

 گیرد. قرار می

 ها کارکرد رسانه

رسانه دارای کارکرد مثبت و منفی هستند کارکرد مثبت اعتمادسازی، تبلیغات، انعکاس 

رسانی و هشدار است. گسترش خشونت و  ها، نقد سازنده، ایجاد روحیه همکاری و اطالع عیتواق

باشد )گلشنی و دیگران،  ها می پرخاشگری، شکستن حریم خصوصی افراد از کارکرد منفی رسانه

1371:10-14.) 

 پیشینه پژوهشی

یطه تحلیل های اطالعاتی متوجه عدم وجود تحقیقات در ح با مروری بر مجالت و پایگاه

رسانی رادیو،  های اطالعای و معناشناختی در نحوه استفاده از اصول همکاری در پیام مقایسه

معنای ضمنی گرایس شدیم   بر اساس نظریه 17-تلویزیون و روزنامه مرتبط با بیماری کووید

های انجام شده که نزدیک به حوزه تحقیقی موضوع پژوهشی است  لذا ناگزیر در زیر پژوهش

( تحت عنوان مطالعه 1044قدام شد. در تحقیقی که توسط احمدی، عسگرزاده، مفیدی )ا

فارسی انجام شد نتایج نشان   سی بی خبر و بی  تطبیقی پوشش خبری بحران کرونا در شبکه

توجه »و « رسانی اطالع»، «گری مطالبه»، «سازی جامعه آرام»داد که شبکه خبر چهار راهبرد 

را برای مواجهه اولیه با بحران کرونا مدنظر قرار داده است. در سوی « به ارتباطات سالمت

فارسی در پوشش خبری شیوع ویروس کرونا در ایران با تکیه بر راهبرد  سی  بی دیگر، بی

در خصوص حاکمیت « زدایی عمومی اعتماد»و « ابهام افکنی»، رویکرد «رسانی اطالع»

اد تردید در صحت آمار روزانه اعالمی وزارت ایج»جمهوری اسالمی را در پیش گرفته است. 

های این اعتمادزدایی در مواجهه  ازجمله مؤلفه« القای ناتوانی در مدیریت»و « بهداشت ایران

با بحران است. شبکه خبر عالوه بر انتشار آمار روزانه مبتالیان به کرونا، با پیگیری مطالبات 

ه مسائل و مشکالت مرتبط با ویروس کرونا در سازی جامعه، ب منظور آرام مردمی و همچنین به

ویژه حوزه اقتصادی پرداخته و بررسی مستمر مشکالت موجود و اقدامات  های مختلف به حوزه

( در بررسی خود 1377شده را در اولویت پوشش خبری خود قرار داده است. جعفریانی ) انجام
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کند  گیری می کرونا نتیجه»موضوع های پربیننده اینستاگرام با  شناسی پیام تحت عنوان گونه

های پیش از شیوع کرونا،  دهد برخالف بسیاری از یافته ها نشان می که بررسی محتوایی خوشه

هایی هستند که باعث پربیننده  ترین ویژگی در دوره کرونا، غافلگیری منفی، غم و ترس مهم

انی بر پربیننده شدن اند همچنین در دوره کرونا خشم و نفرت، اثر چند ها شده شدن پیام

( در تحقیقی بیان کرده 1371اند. در مورد تأثیرات اصل همکاری، عظیما ) ها نداشته پیام

درصد و مردان فقط راهکار  79است که زنان دو راهکار شیوه حالت و ارتباط را با بسامد 

ردان رعایت اند. راهکار کیفیت را زنان بیشتر از م  درصد رعایت کرده 79ارتباط را با بسامد 

زاده  اند. هاشم اند، در حالی که راهکار کمیت را مردان بیشتر از زنان رعایت کرده کرده

( به مقایسه قالب گفتمانی دو رسانه، یعنی اینترنت و مجالت زرد پرداخته است. نتایج 1371)

ث های وجود دارد. از حی دهد که در دو رسانه موردنظر تفاوت و شباهت این پژوهش نشان می

کارگیری بیشتر لغات  ها شامل، کاربرد اندک جمالت سؤالی و به های کالمی این تفاوت ویژگی

بیگانه و نامأنوس در تبلیغات مجالت نسبت به اینترنت بود. کاربرد جمالت امری، نحو 

ای و نیز  جای سبک رسمی و محاوره گسسته، استفاده از سبک رسمی و نوشتاری به

های مشاهده شده در  ر هر دو گروه تبلیغات موردنظر جز شباهتکارگیری صفات مطلق د به

( به بررسی 1371های کالمی بوده است. در جایی دیگر زابلی زاده و همکاران ) قسمت ویژگی

اند نتایج این پژوهش  چگونگی کارکرد اصل گرایس و قواعد کلی آن در متون خبری پرداخته

اند و بخش زیادی از معانی  فاده قرار گرفتهنشان داد که هر چهار اصل گرایس مورد است

 شود. ها منتقل می ضمنی رسانه از طریق همین نقش

( در پژوهشی اصول همکاری گرایس و راهکارهای آن را مورد بررسی قرار داد 9440) 1دیدم

وتحلیل پیوستگی معنایی  توان از اصول همکاری گرایس برای تجزیه و نتایج نشان داد که می

 نشجویان استفاده کرد.مقاالت دا

آگهی چاپی در کشور  1ای به بررسی زبان تجاری  ( در مقاله9441) 9اکانالون و الوگا

درصد از  7تبلیغ،  14دهد که از میان این   نیجریه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می

از پیجین درصد  1درصد از زبان بومی،  14درصد ابهام،  11آرایی،  نمونه واج 11بخشی،  جان

درصد زبان ساده را  91اند و  درصد از جناس و یک تبلیغ از تشبیه استفاده کرده 7ای،  نیجریه

 اند. کار برده  به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Didem 

2 Okanlaven & Ologa 
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 شناسی روش

آوری شده  ای و مشاهده جمع پیکره پژوهش حاضر در حوزه کاربردشناسی و به صورت کتابخانه

که جامعه مورد  د. ازآنجاییباش است. پژوهش حاضر پژوهشی از نوع توصیفی ـ تحلیلی می

ای  آوری آنها از دو روش کتابخانه های ارتباطی هستند به این منظور برای جمع پژوهش رسانه

 شود. های تلویزیون و شنیداری برای رادیو استفاده می ها و مشاهده برای پیام که برای روزنامه

رسانی تشکیل  عخبر و پیام اطال 944جمعیت نمونه در این پژوهش را  حجم نمونه:

آگهی منتخب  144صورت تصادفی انتخاب شد و جمعاً   پیام به 94دهد که از هر رسانه  می

 مورد بررسی قرار گرفته است.

ها، آنها را بر اساس نظریه اصل همکاری  آوری داده : پژوهشگر پس از جمعها تحلیل داده

ت جداگانه پرداخته است. بندی نموده و سپس به بررسی هریک از آنها به صور گرایس طبقه

تا تیر  1371رسانی بازه زمانی اسفند  های خبری و اطالع جامعه آماری این پژوهش کلیه پیام

باشد. روش کار این تحقیقی نیز به این  ها پخش شده، می از تلویزیون، رادیو و روزنامه 1377

های  ی گرایس در پیامصورت بود که با توجه به اینکه فقط به بودن و نبودن چهار اصول همکار

رو متغیرها  ای نشده است، ازاین رسانی تمرکز شده و به باال و پایین بودن اشاره خبری و اطالع

ها اطالعات کیفی به کمی یا  اند نه ترتیبی همچنین برای انجام آزمون اسمی در نظر گرفته شده

آوری شده است. برای  معبرداری، مشاهده ج صورت یادداشت  های به اند. داده عددی تبدیل شده

تعیین صحت ارزیابی اصل همکاری گرایس بر روی جمالت خبری انتخاب شده و با یک نفر از 

نظران در این زمینه مشاوره شده و درنتیجه مواردی که باید جهت اصالح پیشنهاد شده  صاحب

بندی  قهبود، مورد اصالحات قرار گرفت. سپس اطالعات بر اساس چهار اصل همکاری گرایس طب

های خی دو توافقی و آزمون فای  و سپس با استفاده از جداول و نمودارهایی که بر اساس آزمون

 وتحلیل آنها قرار گرفتند. انجام شده است، مورد تجزیه

رسانی هستند که در سه رسانه  های خبری و اطالع ابزار مورد پژوهش پیام ابزار تحقیق:

 است. تلویزیون، روزنامه و رادیو پخش شده

های مورد نیاز از این سه رسانه نکات مورد  پس از استخراج داده ها: روش تجزیه داده

وتحلیل  وتحلیل کمی و کیفی قرار گیرند. تجزیه شوند تا مورد تجزیه بندی می بررسی و طبقه

به روش آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون آماری خی  spssافزار  کمی با استفاده از نرم

 گیرد. افقی و آزمون فای انجام میدو تو
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 ها وتحلیل داده تجزیه

 شرح جداول توصیفی و استنباطی به شرح ذیل است.

رسانی  های خبری و اطالع دهد که اصول همکاری گرایس در پیام ( نشان می1جدول )

( درصد بوده بیشترین بسامد را داشته 13/07مورد ) 19تلویزیون با  17مربوط به بیماری کووید 

مورد  91%( و کمترین میزان مربوط به روزنامه با 39مورد ) 03ازآن رادیو با  است، پس

 %( بوده است.11/11)

رسانی در روزنامه، تلویزیون، رادیو  های خبری و اطالع درصد و فراوانی پیام .4جدول 

 41مربوط به بیماری کووید 

 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی های مورد بررسی رسانه

 11/11 11/11 11/11 91 روزنامه

 10/11 3/17 13/07 19 تلویزیون

 144 39 11/31 03 رادیو

  144 144 131 کل

 فرضیه اصلی

های  ای معناشناختی در استفاده از اصول همکاری در پیام تفاوت معناداری در تحلیل مقایسه

 .مه وجود داردرسانی مرتبط با بیماری کرونا در تلویزیون، رادیو و روزنا اطالع

و میزان معناداری  419/31میزان رابطه  3و  9آمده از جدول  دست با توجه به نتایج به

است، درنتیجه رابطه معناداری میان اصول همکاری گرایس و  441/4که کمتر از  441/4

 رسانی تلویزیون، رادیو، روزنامه وجود دارد. های اطالع استفاده از آنها در پیام

ون خی دو برای اصول همکاری گرایس در روزنامه، تلویزیون، رادیو مربوط آزم .2جدول 

 41به بیماری کووید 

 کل رادیو تلویزیون ها روزنامه اصول گرایس

 اصل کمیت
1 

3/90% 

39 

1/39% 

7 

93% 

07 
 

 اصل تناسب
14 

97/91% 

91 

1/01% 

11 

30% 

14 
 

 اصل شیوه
11 

0/97% 

11 

1/91% 

13 

1/97% 

11 
 



  4144/ پاییز  11فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره  412

 

 

های  ون خی دو توافقی برای تعیین سطح معناداری و مقدار رابطه پیامآزم .3جدول 

 41رسانی در روزنامه، تلویزیون، رادیو مربوط به بیماری کووید  اطالع

 سطح معناداری مقدار رابطه فرضیه

سازی و نحوه استفاده از اصول  های مفهوم تفاوت معناداری در شیوه

ها  ی رادیو، تلویزیون، روزنامهرسان های اطالع همکاری گرایس در پیام

 وجود دارد.

 

419/31 

 

441/4 

 

  144 کل

 های فرعی فرضیه 

 رسانی رادیو وجود دارد. های اطالع تفاوت معناداری در چهار اصل همکاری گرایس در پیام

 0طور که در جدول  تحقیق از آزمون خی دو استفاده شده است. همان  برای بررسی فرضیه 

است، پس با توجه  444/4و میزان معناداری  141/11شده است، میزان رابطه  نشان داده 1و 

های  به نتایج آماری به دست آمده تفاوت معناداری میان چهار اصل همکاری گرایس در پیام

 رسانی رادیو وجود دارد. اطالع

رسانی رادیو مربوط به  های اطالع اصول همکاری گرایس بکار رفته در پیام .1جدول 

 41اری کووید بیم

 شیوه تناسب کمیت کیفیت اصول همکاری گرایس

 

 درصد

1 

1/11% 

19 

91% 

11 

30% 

7 

11% 

های  آزمون خی دو توافقی برای تعیین سطح معناداری و مقدار رابطه پیام .1جدول 

 41در رادیو مربوط به بیماری کووید   رسانی اطالع

 سطح معناداری مقدار رابطه فرضیه

های  در چهار اصل همکاری گرایس در پیام تفاوت معناداری

 رسانی رادیو وجود دارد. اطالع

 

141/11 

 

444/4 

  03 کل

رسانی تلویزیون وجود  های اطالع تفاوت معناداری در چهار اصل همکاری گرایس در پیام

 دارد.

 9و  1طور که جداول  برای بررسی این فرضیه از آزمون خی دو استفاده شده است. همان 

است که از معیار استاندارد که همان  4119/4و معناداری  41/11دهند، مقدار رابطه  ن مینشا
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های  تر است. پس تفاوت معناداری در چهار اصل همکاری گرایس در پیام است بزرگ 441/4

 وجود ندارد. 17رسانی بیماری کووید  اطالع

یزیون مربوط به بیماری رسانی تلو های اطالع اصول همکاری بکار رفته در پیام .1جدول 

 41کووید 

 شیوه تناسب کمیت کیفیت اصول همکاری گرایس

 تعداد
14 

19% 

11 

1/91% 

11 

1/91% 

11 

1/91% 

های  زمون خی دو توافقی برای تعیین سطح معناداری و مقدار رابطه پیام. آ7جدول 

 رسانی تلویزیون اطالع

 سطح معناداری مقدار رابطه فرضیه

های  ر چهار اصل همکاری گرایس در پیامتفاوت معناداری د

 رسانی تلویزیون وجود دارد. اطالع

 

41/11 

 

441/4 

  19 کل

 رسانی روزنامه وجود دارد. های اطالع تفاوت معناداری در چهار اصل همکاری گرایس در پیام 

 7و  1برای بررسی این فرضیه از آزمون خی دو استفاده شده است. نتایج هر در جدول  

رسانی  های اطالع دهد که تفاوت معناداری میان چهار اصل همکاری گرایس در پیام می نشان

 باشد. می 31/11و مقدار رابطه  441/4ها وجود دارد. میزان معناداری  روزنامه

 ها رسانی روزنامه های اطالع اصول همکاری بکار رفته در پیام .1جدول 

 شیوه تناسب کمیت کیفیت اصول همکاری گرایس

 عدادت
1 

11% 

19 

0/93% 

91 

97/31% 

11 

0/97% 

 

های  آزمون خی دو توافقی برای تعیین سطح معناداری و مقدار رابطه پیام 1جدول 

 ها های روزنامه رسانی در پیام اطالع

 سطح معناداری مقدار رابطه فرضیه

های  تفاوت معناداری در چهار اصل همکاری گرایس در پیام

 د دارد.رسانی روزنامه وجو اطالع

 

31/11 

 

441/4 

  91 کل
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 گیری بحث و نتیجه

های خبری سهم یکسانی ندارند. درواقع، بعضی از رویدادها و خبرها  انتشار اخبار در رسانه

ای  گیرند. به عبارتی اگر مسئله شوند و در اولویت قرار می بیش از سایر رویدادها برجسته می

قرار بگیرد، در ذهن مخاطبان از اهمیت بیشتری ای  بیشتر موردتوجه و تأکید اخبار رسانه

ها از  برخوردار خواهد شد؛ این کار بیشتر شامل نوعی گزینش گری است. به عبارتی، رسانه

های خبری این قدرت را دارند که توجه عموم را به  سازی در اخبار و گزارش طریق برجسته

مسائل و موضوعات دیگر  ای از مسائل و موضوعات مشخص، معطوف نمایند و از مجموعه

(. ازآنجاکه مفهوم و معنای بیماری 1044پوشی کنند )احمدی، عسگرزاده، مفیدی،  چشم

از  9417باشد و ازآنجاکه شیوع کرونا ویروس نوین  در ارتباط با علم پزشکی می 17کووید 

هم  رخ داده است لذا به دلیل جدید و ناشناخته بودن این ویروس هنوز 9417اواخر دسامبر 

رسانی و  های اطالع های انتقال آن تناقضات فراوانی در پیام در مورد ماهیت، مفهوم و راه

 ها وجود دارد. اخباری رسانه

سازی و نحوه  های مفهوم دهد که تفاوت معناداری در شیوه آمده نشان می دست نتایج به 

خبری وجود دارد. در رسانی و  های اطالع استفاده از اصول همکاری و تعاون گرایس در پیام

ها به  هایی که مورد بررسی قرار گرفت، هر یک از این رسانه این پژوهش با توجه به داده

ها،  اند که با یکدیگر تفاوت دارند. با توجه به یافته میزانی از اصول همکاری پیروی کرده

 17ی کووید رسانی مربوط به بیمار های اطالع تلویزیون نسبت به رادیو و روزنامه، در پیام

پس از شیوع کرونا در کشور و  بیشترین میزان پیروی از اصول همکاری را داشته است.

سرعت در  ها، اخبار و اطالعات مختلفی درباره این ویروس ناشناخته به دربرگیری بیشتر استان

ترین اخبار در  های اجتماعی منتشر شد و عطش مخاطبان را برای دریافت تازه رسانه و شبکه

ن خصوص بیشتر کرد. در این میان آنچه بیش از همه اهمیت یافت چگونگی ارائه اطالعات ای

با توجه به اینکه تلویزیون یک رسانه دیداری است ها بود.  مربوط به این بحران از طریق رسانه

های  کنندگان پیام دهد، درنتیجه تهیه های سنی مختلف تشکیل می و مخاطبان آن را گروه

های آنها اصل شیوه که همان دور از ابهام بودن است را  سعی کردند که پیامرسانی  اطالع

تواند از اصل کمیت به  ها این رسانه می رعایت کنند، از طرف دیگر برخالف رادیو و روزنامه

میزان مناسبی استفاده کند تا بتواند این ویروس جدید را به روش سمعی و بصری بیشتر 

رسانی است، اگر  که همان مرتبط بودن موضوع و پیام اطالعمعرفی کند. اصل تناسب نیز 
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های  رعایت نشود ممکن است، باعث شود مخاطبان توجهی به آن نشان ندهند و از نشانه

رود. اصل کیفیت نیز به سه اصل دیگر نزدیک بود.  رسانی به شمار  ضعف یک پیام اطالع

گویی در پیام است. با توجه به طور که گفته شد اصل کیفیت، رعایت صداقت و راست همان

ها سعی در  رسانی تلویزیون با تصویربرداری و مستندسازی از بیمارستان های اطالع که پیام این

تحریک احساسات مردم در جلوگیری از شیوع این بیماری ناشناخته و جدید داشت اگر بدون 

شد. از  مردم نمی شد؛ و موفق به کسب اعتماد رعایت اصل کیفیت بود با شکست مواجه می

ها در ممانعت از تماس مستقیم افراد با اشیاء، عواقب  طرفی با توجه به تبلیغ گسترده رسانه

طوری استقبال از روزنامه به  ها نیز برگشت. به ها تا حدودی به خود رسانه منفی این پیام

رادیو روی  های پخش شده از تلویزیون و خاطر تماس فیزیکی به حداقل رسید و مردم به پیام

توجهی به  کنندگان خبرها در تلویزیون و رادیو گشت و بی دقت تهیه آوردند. و این منجر به

های دیگر،  ها عمر کمتری دارند نسبت به رسانه ها شد. از طرفی دیگر چون این رسانه روزنامه

به همین  رود و ازآن دیگر کسی سراغ آنها نمی ها فقط یک روز ارزش دارند و پس مثالً روزنامه

ازآن تاریخ دیگر ارزشی نداشته  تواند باعث شود آن تبلیغ کمتر دیده شود و یا پس دلیل می

باشد. از طرفی، نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که میان چهار اصل همکاری گرایس در 

ن ترتیب که هر یک از ای این رسانی رادیو نیز تفاوت معناداری وجود دارد. به های اطالع پیام

اند. بسامد اصل شیوه و تناسب در میان چهاراصل از  کار رفته  صورت متفاوت به چهاراصل به

ای شنیداری است و تبلیغاتی که در این رسانه  دیگر اصول بیشتر بوده است. رادیو رسانه

شود تا این رسانه برای انتقال  شوند فاقد تصویر هستند، به همین دلیل باعث می پخش می

هایی روبرو باشد. همچنین مخاطبان رادیو ممکن است توجه  د با محدودیتهای خو پیام

کمتری نسبت به تبلیغات در این رسانه داشته باشند. از طرفی با توجه به قرنطینه بودن افراد 

در دوران این بیماری، بیشتر افراد به تلویزیون روی آوردند تا به رادیو. و این باز توجه بیشتر 

 رعایت اصول همکاری گرایس در تلویزیون نسبت به رادیو را منجر شد.کنندگان و  تهیه

شود.  ها محسوب می امروزه انتقال پیام به عنوان یک منبع درآمد برای بسیاری از رسانه 

مسلماً هر چه یک پیام مفیدتر باشد و بتواند مخاطبان زیادی را به خود جذب کند، تولیدکننده 

صورت  ها به ها انتقال پیام تر کرده است. امروزه با گسترش رسانه آن پیام را به هدف خود نزدیک

تر است که بتواند با استفاده  ای موفق سمعی و بصری نیز بیشتر شده است و در این میان رسانه
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های زبانی، مخاطب را به خود جذب کند و باعث اعتماد او شود تا بتواند پیام خود را  از صورت

 به مخاطب برساند.

توان انتظار داشت که  که اصول همکاری گرایس دارای چهار قاعده کلی است، نمی اییازآنج

توان به یک روند تعاملی  این چهار اصول مورد رعایت قرار گیرد، اما با استفاده از آنها می

 رسانی و خبری دست پیدا کرد. ارتباطی در اطالع
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