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 چکیده

 اند. بوعاتمط عوامل این از یکی اند. دخیل آن در بسیاری عوامل و است پیچیده مفهومی ،3توسعه
 این از کنند. ایفا کشور توسعه در ای سازنده نقش توانند می دارند که هایی ویژگی به توجه با مطبوعات

 و است کردستان استان محلی مطبوعات در 4«توسعه نگاری روزنامه» بررسی پژوهش این از هدف رو،
 در است. چگونه محلی و سراسری مطبوعات در توسعه نگاری روزنامه وضعیت که است این اصلی پرسش

 نظریه»  و ارتباطات و توسعه خصوص در «تهرانیان مجید دکتر» آرای از پژوهش این نظری چارچوب
 مطالب کمی محتوای تحلیل از استفاده با که پژوهش این نتایج است. شده استفاده 5«سازی برجسته
 روزانه ضمیمه و دیدگاه نامه ههفت و سیروان نامه هفته شامل کردستان استان محلی نشریه دو توسعه

 شماره 69 از توسعه( )مطلب تحلیل واحد 517-ایران و جم جام های روزنامه کردستان استان ویژه
 توسعه اخبار پوشش به توجهی بی توسعه، کمی بعد به توجه است آن از حاکی اند آمده دست به -نشریه

 به بیشتر توجه مدار، فرایند تا رویدادمدار بمطال به توجه توسعه، نگاری روزنامه شناخت عدم دلیل به
 فرایند در آنان دادن دخالت و مردم نقش به توجهی کم توجیهی، لحن از زیاد استفاده خبر، سبک

 که است پژوهش این نتایج از ،«که » خبری عنصر و شهرت خبری ارزش به نشریات زیاد توجه توسعه،
 است. توسعه نگاری امهروزن به ها رسانه این توجهی کم دهنده نشان
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 مقدمه

ای یافته و از مفهومی صـرفاً اقتـصادی  مفهـوم توسـعه در طـول تـاریخ خـود تکامـل گسترده»

تصادی و شخصیتی جامعه تبدیل شده ای جـامع و در برگیرنـده ابعـاد اجتماعی، اق بـه مقوله

گونه که توسعه مفهومی پیچیده است و ابعاد بسیاری دارد، عوامل بسیاری هم در آن  است. همان

هایی که دارند  هستند. مطبوعات با توجه به ویژگی  اند. یکی از این عوامل مطبوعات دخیل

)ملکیان و صیاد علیجانی، ای در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند  توانند نقش سازنده می

(. فارغ از این مسئله، مطبوعات با اقدامات صحیح و انتشار به موقع اخبار و رویدادها، 1369

ها را بگیرند و این مهم درشرایطی تحقق  کاری ها و اسراف توانند جلو بسیاری از سوء استفاده می

( و وسایل ارتباطی 1354د )زارعیان، نگاری توسعه باش نگاری مورد نظر، روزنامه یابد که روزنامه می

نگاران متخصص به  توانند نقش توسعه خود را به درستی ایفا کنند که از سوی روزنامه موقعی می

بخش، همراه با تدارک توسعه و  کارگرفته شوند. بنابراین، برای کاربرد مطلوب اینگونه ارتباط توسعه

انات تربیت نیروی انسانی و کادر مدیریت مورد پیشرفت تجهیزات فنی و وسایل ارتباطی، باید امک

ها نیز فراهم شوند. به همین جهت از دو دهه پیش تاکنون به موازات اهمیت یافتن  لزوم آن

های نوین  درکشورهای در حال توسعه، شیوه« ارتباطات توسعه»هایی درباره مطالعات و پژوهش

های تخصصی مربوط به  ها و پژوهش موزشنیز مورد توجه واقع شده و آ« نگاری توسعه روزنامه»

(. در این میان، مطبوعـات محلی، 419-41511354آن، گسترش پیدا کرده است )بدیعی و قندی، 

روند. در شـرایطی کـه مطبوعــات سراسـری بـه  ای بـه شـمار می موتـور محـرک توسـعه منطقه

د ایــن وظیفه مطبوعـات محلی است پردازن های کـالن ملـی و بـین المللـی می مسـائل و دغدغه

های توســعه  ها، وظایف و جایگاه خـود، نیازهــا و ظرفیت بینانه از مسئولیت که با درک واقع

های مختلـف اقتصـادی، سیاسـی،  محلــی را معرفــی کننــد و زمینه توسـعه پایـدار را در حوزه

(. مطبوعات محلی 1174 1367می، اجتمـاعی و فرهنگی فراهم سازند )نقیب السادات و هاش

توانند هویت فرهنگی هر منطقه را تقویت کنند و روحیه تعامل و مشارکت را افزایش دهند  می

سازی عالئق و سالیق مردم در  ای در کار یکسان رحمانه های سراسری به شکل بی زیرا که رسانه

و این امر منجر به  توان شنید اش صداها صدای متفاوت می کشوری هستند که از هر گوشه

های فرهنگی، زبان و  ها با آموزه ای خاصی خواهد شد که بعضی وقت گیری فرهنگ رسانه شکل

(. از این رو، این پژوهش به دنبال بررسی 44مرداد  15هویت، تضاد دارد )سایت مدیا نیوز،
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ران نگاری توسعه در مطبوعات، نمونه موردی مطبوعات استان کردستان است. مدی روزنامه

مطبوعات محلی بایستی به جایگاه مهم توسعه و نقش مطبوعات محلی در تسهیل این فرایند 

واقف باشند زیرا به اعتقاد بسیاری از محققان علوم ارتباطات، آینده متعلق به نشریات بومی است و 

، های همجنس خود است و از طرفی دیگر ها بسیار بیشتر از سایر گروه رسانه قدرت اثربخشی آن

فرایند جهانی شدن از طریق بازسازی فضا و زمان، نفوذناپذیرساختن مرزها و گسترش چشمگیر 

سازی و معنایابی سنتی را تا حدودی بسیار زیاد  فضای اجتماعی، منابع و شرایط الزم برای هویت

شدن و حجم عظیم  ( و مطبوعات محلی، باوجود جهانی29911343برد )گل محمدی،  از بین می

ای در پوشش دادن اخبار محلی و  و انتقال اطالعات در ابعاد زمانی و مکانی، نقش ویژهتبادل 

های مردم واقع در حوزه جغرافیایی خاصی دارند  توسعه و انعکاس نیازها، کمبودها و خواسته

 (.1356)رئوفی منش، 

ثیر ها، هنوز میزان تحقیقاتی که در رابطه با نقش، جایگاه و تأ با علم به این موضوع

رسد و در زمینه بررسی  مطبوعات محلی در جامعه صورت گرفته بسیار کم به نظر می

نگاری توسعه و تحلیل محتوای مطالب توسعه مطبوعات و به ویژه مطبوعات محلی  روزنامه

اطالعات چندانی در اختیار نداریم. بنابراین تحقیق مزبور به این لحاظ که وضعیت و جایگاه این 

اس مطالب توسعه و پیشبرد امور را بررسی کرده است دارای اهمیت هست. این رسانه در انعک

نگاری  موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در چند دهه اخیر در بسیاری از کشورها از روزنامه

های توسعه ملی کمک گرفته شده است  منزله بازوی توانا و اهرمی نیرومند در برنامه توسعه به

های ارتباطی در  ضرورت توسعه امکانات وسایل وتکنولوژی بر توجه ویژه بهای که عالوه  گونه به

های  مثابه یکی از ارکان اساسی و عناصر ضروری تحقق برنامه ها، ارتباطات به ریزی این برنامه

های مملکتی، جای خود را کسب کرده است. با عنایت به  ریزی گوناگون توسعه و قالب برنامه

و متعاقب آن رویکرد مسئوالن کشور به مقوله توسعه و تدوین و  وضعیت کشور پس از جنگ

ها برای پیشرفت کشور، ضرورت تبیین ابزارها و  های توسعه و همچنین تالش آن اجرای برنامه

شود. لذا تبیین و تشریح نقش و جایگاه وسایل  لوازم موردنیاز جهت نیل به این مقوله روشن می

نگاری توسعه از نیازهای اساسی جامعه ارتباطات  روزنامهجمعی ازجمله بررسی نقش  ارتباط

نگاری توسعه ازلحاظ نظری، به  رود. این پژوهش ضمن پرداختن به روزنامه کشور به شمار می

نگاری و رعایت  نامه و روزنامه( از نظرگاه این نوع روزنامه عملکرد مطبوعات مورد بررسی )هفته
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هایی چون؛ محتوای مطلب، نوع مطلب،  رداخت و مقولههای آن نیز خواهد پ ها و ویژگی شاخص

سبک مطلب، لحن مطلب، عناصر برجسته در لید، ارزش خبری برجسته در لید، ماهیت مطلب 

را در این راستا بررسی خواهد کرد. از این رو معطوف به مطالب پیش گفته، پرسش این است 

ویژه کردستان( به نقش حساس مطبوعات و  ها و به نگاران در استان نگاران )روزنامه که روزنامه

های توسعه آگاهی دارند و اینکه آیا در پوشش مطالب، از قالب  خویش در پیشبرد برنامه

کنند؟ آیا مطبوعات سراسری و محلی )استان کردستان( به  نگاری توسعه استفاده می روزنامه

 ند؟نگاری توسعه آشنا هست دهند و با روزنامه مطالب توسعه اهمیت می

 پیشینه پژوهش

وتحلیل  بررسی اخبار توسعه در مطبوعات ایران1 تجزیه»داود زارعیان در پژوهشی با عنوان 

به این « 1352و  1399های های اطالعات، جمهوری اسالمی، رسالت و کیهان  در سال روزنامه

انتقاد،  سازی، نتیجه دست یافته است که بیشتر مناسبات، قوانین، شیوه انتخاب خبر، برجسته

استفاده از منابع خبری و حتی محتوای مطالب توسعه در مطبوعات کشور ما، نیازمند تحول 

 جدی است.

نگاری توسعه در ایران؛ بررسی  اهمیت و ضرورت روزنامه»نامه  امید اسکندری در پایان

که در مقطع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی « نگاران تهران های روزنامه دیدگاه

تهیه شده به این نتیجه دست یافته است که بایستی  48دانشگاه عالمه طباطبایی در سال 

نگاران چشم وگوش مردم در برابر اعمال دولت مردان باشند، در جهت شناخت مردم  روزنامه

های  ومسئوالن نسبت به اهمیت وضرورت استفاده از وسایل ارتباط جمعی در پیشبرد برنامه

ای واقعی  های مناطق شهری و روستایی به شیوه ها یا پسرفت از پیشرفتتوسعه کوشش کنند، 

گزارش تهیه کنند، ضمن عدم حمایت از قدرت سیاسی دولت از پیدایش یک قدرت خودکامه 

نگاری، مترادف  پردازد، این نوع روزنامه جلوگیری کنند، فقط به گزارش مثبت رویدادها نمی

ها و  کنند، برنامه ام مسائل جامعه را منعکس میها نیست، تم های روابط عمومی بولتن

 دولتی و های توسعه را با نیازهای واقعی جامعه منطبق کنند، فقط به منابع رسمی و سیاست

کنند و اشخاص را درخصوص حقوق و وظایفشان در راستای  مطالب صرف اقتصادی توجه نمی

 کنند. توسعه ملی آگاه می
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نقش »در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  محققی دیگر به نام فیروز رحیمی

، در «نگاران وکارشناسان علوم سیاسی مطبوعات در توسعه سیاسی، بررسی دیدگاههای روزنامه

نگاران و کارشناسان  صورت گرفته به این نتیجه دست یافته است که به اعتقاد روزنامه 56سال 

تباط متقابل و مستمر میان دولت، نخبگان و علوم سیاسی، روشنگری و آگاهی بخشی، ایجاد ار

بسط فضای  مردم، نقد و انتقاد سازنده، آموزش مفاهیم هنجارهای سیاسی مطلوب و ایجاد و

بحث وگفت وگو ازجمله کارکردهایی است که مطبوعات باید در راستای نیل به توسعه سیاسی 

 انجام دهند.

که توسط « و انتخابات ریاست جمهوری مطبوعات محلی»های پژوهشی دیگر با عنوان  یافته

 6صورت گرفته است، بیانگر  آن است که  1345محمدمهدی فرقانی و یوسف خحیر درسال 

ای دارند.  جای توجه به مسائل محلی به مسائل ملی توجه ویژه نامه محلی مورد بررسی به هفته

نقش اصلی خود نتایج این تحقیق همچنین بیانگر آن است که مطبوعات محلی در ایفای 

تفاوت، بدون  ها نسبت به مسائل محلی بی )محلی گرایی و محلی نگری( ضعیف هستند. آن

 رو صرف تبلیغات هستند. استراتژی مشخص، حاشیه پرداز و دنباله

 شده بندی و نقد تحقیقات انجام جمع

ثری در ویژه مطبوعات نقش مؤ ها و به توان اذعان کرد که رسانه با بررسی این مطالعات می

ویژه نقش  کنند. اما باید گفت که تحقیقات زیادی در زمینه ارتباطات توسعه به توسعه ایفا می

مطبوعات سراسری و محلی در توسعه انجام نشده است و مطالعات انجام گرفته نیز به تمام 

اند که فقدان تحقیقات مرتبط با مطبوعات محلی وتوسعه، یکی از  های توسعه نپرداخته جنبه

 های این حوزه درکشور است و موضوع پژوهش حاضر در ایران جدید است. استیک

 مرور مفهومی و نظری پژوهش

نگاری توسعه در مطبوعات از طریق تحلیل محتوای  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روزنامه

های  ها و نظریه مطالب توسعه در نشریات محلی است. به دلیل پراکندگی مفاهیم، دیدگاه

توان  های منسجم در این حوزه، نمی ر حوزه ارتباطات و توسعه و فقدان تئوریمختلف د
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تلفیقی ارائه داد.  2توان یک چارچوب مفهومی خاصی را تدوین کرد، اما می 1چارچوب نظری

های  کردن و به خدمت گرفتن دیدگاه منظور فرموله براین اساس، در این پژوهش به

 پردازیم. و نکات مد نظر آنان میترین آراء  نظران، به طرح مهم صاحب

 تعریف توسعه

های اقتصادی و با اتکا به  ترین برداشت از مفهوم توسعه، در تئوری نخستین و عمومی

هایی چون1 افزایش درآمد، افزایش  تعریف شده است که مالک« توسعه اقتصادی»های  شاخص

این برداشت در نتیجه گیرد.  سرمایه گذاری، افزایش اشتغال را معرف توسعه در نظر می

گرایی به چالش کشیده شده است )رفیعی و شیری،  انتقادهای متعدد و با برچسب تقلیل

توان مفاهیم ترقی، تکامل و  (. در واقع، توسعه یک مفهوم بسیار پیچیده است و در آن می1369

ه توسعه با نوسازی را نیز دید. تغییر و تحول و دگرگونی نیز عامل توسعه است و سرانجام اینک

معتقد است که توسعه 3(. مایکل تودارو5-411344رشد و بهبود همراه است )لهسایی زاده، 

مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع 

کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان  رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه

های افراد و  که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواستهدهد 

های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع  گروه

(. این مفهوم در دو 13991137یا حالتی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق یابد )تودارو، 

 شود. سنجیده می سطح کمی وکیفی

 ها در توسعه نقش و جایگاه رسانه

های بارور و کهن در  ها به سنت توانند با آمیختگی، توازن و پیوند دادن نوآوری مطبوعات می

توانند با گسترش  زمینه توسعه فرهنگی نقش اساسی داشته باشند و در حوزه سیاسی می

حکیم و اشاعه هویت دینی و ملی، پذیری، ت ظرفیت نظام سیاسی در ابداع، تطبیق و تحول

افزایش مشارکت، رقابت، اعتماد و تقویت سازکارهای حل اختالف، جامعه را به سطوح باالیی از 

توانند انتظارات، توقعات و  آگاهی و تعالی سیاسی بکشانند. در زمینه رشد اقتصادی، می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Theoretical Framework 

2 Conceptual Framework 

3 Michael Todaro 



 25 نگاری توسعه در مطبوعات محلی ... بررسی جایگاه روزنامه 
 

 

ها در  سعه بخشند. آنها را افزایش دهند و هم دانش، مهارت و ظرفیت انسانی را تو مطلوب

های تخصصی قابلیت و  حوزه آموزش، در زمینه تقویت و تحکیم مبانی فرهنگ عمومی و آموزش

های ارتباط جمعی دستور کار روزانه  (. رسانه139 1341قدرت در خور توجهی دارند )خانیکی، 

ن نهادها مشی حاکم بر دستور کار روزانه تولید شده توسط ای کنند و خط مردم را تنظیم می

(. به بیان 124-127 1344ها دارد )بشیر، ای در تعریف فرایند توسعه برای آن جمعیت نقش ویژه

خصوص نخبگان و  های افراد )به ها و ارزش بهتر، توسعه فرایندی تربیتی است که با تغییر نگرش

شد. این ای حاصل خواهد  ای بـه توسعه ای و ضـد توسعه تصمیم گیران جامعـه( از غیـر توسعه

تحوالت ممکن است ناخواسته یا تـصادفی باشـند )مثـل آنچه بعد از دورهی طوالنی قرون 

]اما[ بدون تردید فرایند توسعه در  .وسطی در غرب اتفاق افتاد( یا خواسـته و آگاهانـه باشـد

د جهان امروز خواسته و آگاهانه خواهـد بـود. وجـود ابزارهـای پیشرفته ارتباط جمعی فراین

تر خواهـد کرد. بنابراین همانگونه که مالحظه  تر و وسیع آگاهانه توسعه سریعتر، کم هزینه

های آموزشی و  ها و ابـزار ارتباط جمعی و تکنولوژی شود برای نیل به تربیت توسعه، رسانه می

کنند. در واقع تنها با  بدیل پیدا می های فرهنگی نقش محوری، اساسـی و بی نیز دستگاه

ساز و  ها و همه ابزار فرهنگ جمعی و رسانه گیری صحیح و مناسب از وسایل ارتباط بهره

ها و ...( است که  تأثیرگذار بر تربیت جامع )رادیو، تلویزیون، اینترنت، کتاب، مجالت، روزنامه

ای حرکت  ای به رفتارهای توسعه ای یـا ضد توسعه توان در جهت تبدیل رفتارهای غیر توسعه می

 (.1362به هدف توسعه در یک جامعه نائل شد )افقه و شفیعی، کرد تا 

 مطبوعات محلی و توسعه

های کوچک ثابت یا سیار، در  های محلی و کتابخانه جان ای. آر. لی  معتقد است1 وجود روزنامه

اشاعه اطالعات، برانگیختن اعتماد به نفس، ایجاد همبستگی ملی و ایجاد مشارکت، بیش از 

(. 4711346راکنی روزانه از سوی حکومت مرکزی مفید است )گل احمدی، ها سخن پ ساعت

های ملی و به ویژه مطبوعاتی که روزانه  ای با رسانه های عمده این دسته از نشریات، تفاوت

ها را به نهادی  شوند دارند. بیان دیدگاه افراد در مورد مسائل و رویدادها، روزنامه منتشر می

صرف تبدیل کرده است در حالی که مطبوعات محلی که اغلب به  دِه رسان و آگاهی اطالع

تر و با رویکردی  توانند مفصل شوند می نامه و ماهنامه منتشر می نامه، دو هفته صورت هفته
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ها پرداخته، رویدادها را برای مخاطبان بازگو کنند و به علت  تشریحی و عمقی به موضوع

به مسائل ملی و فراملی بپرهیزند و مسائل محلی را در توانند از توجه  نزدیکی به رویدادها می

شوند که این باعث  صدر کار قرار دهند. از سویی دیگر، مطبوعات محلی، دو زبانه منتشر می

ها، مکمل  شود مردم بیشتری آنرا بخوانند و در نتیجه مخاطبان بیشتری داشته باشد. آن می

هایی چون آشنایی با  ها با توجه با ظرفیت نهای که این رسا مطبوعات سراسری هستند به گونه

های مرجع بومی  فرهنگ، رسوم و خلقیات، استفاده بهتر و مؤثرتر از رهبران افکار محلی و گروه

سازی،  توانند نقش اساسی در شفاف های محلی می وآشنا با مسائل، مشکالت و چالش

(. با 1345)فرقانی و خجیر، گری و ترغیب شهروندان محلی داشته باشند  هوشیارسازی، بسیج

توان برای نهادینه کردن فرهنگ توسعه استفاده کرد و این امر  اذعان به اینکه، از مطبوعات می

 (.1362)مصطفوی کهنگی،  1تواند صورت بگیرد به چندین روش می

تواند بر حوزه محلی نیز  های ملی و فراملی، می تأثیر مطبوعات محلی بر سایر مطبوعات 

شد و شرایط مناسبی برای جلب اعتماد اجتماعی و در نتیجه نفوذ سیاسی و در نهایت مؤثر با

(. 286های اقتصادی، اعم از آگهی، تبلیغات و اسپانسر و مانند آن را فراهم کند )همان1  حمایت

مندی کمتر مطبوعات محلی به واسطه گستره پوشش در سطح یک استان، دغدغه این امر، به

درمقایسه با مطبوعات  -های خبری سری و مواجه کمتر با افکار و سوژهنسبت مطبوعات سرا

شود. در کنار این  ها تقویت می ها در آن تر موضوع تر و دقیق و امکان بررسی کامل -سراسری

های محلی و نیازها و  هستند چالش یردولتیمسائل، چون بیشتر مطبوعات محلی، غ

 مسئوالن بین در–نقش واسطه گری این نشریات ها بارزتر است و  های مردم در آن خواسته

کل کشور  در محلی مطبوعات که، روست این از. دارد بیشتری جلوه -محلی شهروندان و محلی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اطالعات قالب در اجتماعی مسائل و علمی، مطالب از یا مجموعه که است رسانی اطالع بحثها  روش از یکی1 1

 از حفاظت دهد، یم انجام را بهداشتی رسانی اطالع کهگونه  همان تواند یم مطبوعات نمونه، عنوان به. شود یم عرضه

 به است؛ «عقالنیت و دانایی» توسعه متغیّرهای ترین یاساس از یکی .دهد آموزش نیز را زیست یطمح وها  جنگل

 عقالنیت و دانایی دانش، اساس بر بلکه خود، احساسات اساس بر نهات نه جامعه یک مردم اینکه ساده تعبیری

 سطح در چه خود زندگی مراحل تمام در نگری یندهآ و حسابگری و یشیدوراند از و کنند رفتار و بگیرند تصمیم

 ایهسرم توانند ینم قطعاً کنند، یم عمل زودگذر که افرادی و جامعه. کنند استفاده اجتماعی سطح در چه و فردی

 جامعه در یشیدوراند و گری حساب دانایی، عقالنیت، تسرّی برای ابزار بهترین اما. باشند توسعه اجتماعی

 مصطفوی) باشدها  آن آور یامپ و کند عمل آزادی و عقالنیت دانایی، اساس بر خود که مطبوعاتی است؛ مطبوعات

 .(همان کهنگی،
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با تهیه محصوالت خبری  -های کمتر توسعه یافته از جمله استان -و مطبوعات کردستان 

توسعه مناطق محل انتشار  های ارزشمندی در توانند گام نگاری توسعه می معطوف به روزنامه

 خویش بردارند.

 های توسعه بخش نظریه رسانه

این نظریه که بیشتر در کشورهای در حال توسعه شکل گرفته است، واکنشی نسبت به نابرابری 

ارتباطات و عدم تعادل اطالعات است. در مباحث دهه هفتاد یونسکو بر این نظریات تأکید 

ها در جهت توسعه، تحکیم استقالل و  ره گیری از رسانهزیادی شده است که اساس آن بر به

ها و  هویت فرهنگی، کم کردن روند تجاری شدن ارتباطات، عدم استفاده از زور و اجبار در رسانه

دوسویه کردن جریان بین المللی اخبار است. مدافعان این نظریه معتقدند که چون کشورهای 

ها  دی، سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارند و رسانههای اقتصا در حال توسعه، نیازها و الزام

باید وظایف توسعه بخشی مثبتی را ایفا کنند، طبعاً نباید از الگوی آزادی گرایانه غربی پیروی 

ها باید حمایت از منافع ملی  نگاری توسعه به آن معناست که نقش رسانه کنند. اصطالح روزنامه

 افی چون هویت ملی، ثبات و وحدت فرهنگی باشد.برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهد

این نظریه با وابستگی و سلطه خارجی و نیز اقتدارگرایی داخلی مخالف است و ضمن 

 (.6911346کند )مهدی زاده، حمایت از دموکراسی، از استقاللِ فردی دفاع می

 کند1 مک کوایل اصول اساسی این نظریه را چنین خالصه می

های  ف مربوط به توسعه مثبت را بپذیرند و در انطباق با خط مشیها باید وظای رسانه -

 سیاسی ملی به انجام برسانند.

های اقتصادی و نیازهای توسعه بخشی جامعه،  ها باید با توجه به اولویت آزادی رسانه -

 محدودیت پذیر باشد.

 ها باید در محتواهای خود، برای فرهنگ و زبان ملی اولویت قائل شوند. رسانه -

ها باید برای اخبار واطالعات مربوط به سایر کشورهای در حال توسعه که از لحاظ  سانهر -

 اند، اولویت قائل شوند. ها نزدیک جغرافیایی و فرهنگی یا سیاسی به آن

ها، در انجام وظایف خود برای جستجو و جمع آوری و  نگاران و سایر همکاران رسانه روزنامه -

 مسئولیت و هم آزادی دارند.انتقال و انتشار اطالعات، هم 
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ها مداخله کند یا  های رسانه های توسعه بخش، دولت حق دارد در فعالیت برای پیشبرد هدف -

 ها را محدود سازد. آن

ها نیز قابل توجیه است )مک  ها و کنترل مستقیم آن دستور سانسور، اعطای کمک به رسانه -

 (.159-511342کوایل، 

 1نگاری توسعه روزنامه

در همان حال که متخصصان و محققان آمریکایی ارتباطات جمعی، با تکیه بر  1698در دهه 

بخشی وسایل ارتباط جمعی را ترویج می نقش توسعه  ها و الگوهای غربی رشد و توسعه، نظریه

نگاران و کارشناسان ارتباطی کشورهای در حال توسعه آسیایی هم به  کردند برخی از روزنامه

تأکید گذاشتند )معتمدنژاد، « نگاری برای توسعه روزنامه»ت توجه به پیروی آنان به ضرور

کنند،  نگاری در مورد معیارهای آن یادآوری می (. پیشگامان این نوع روزنامه1788 1394

نگاری توسعه؛ بر مردم و نیازهای آنان تأکید دارد، الزاماً گزارش مثبت از رویدادها نیست،  روزنامه

های دولت نیست و  ها و سیاست صادی توجه ندارد، توجیه کننده برنامههای اقت فقط به موضوع

نگاری عینی، تشریحی، پژوهشی و انتقادی است. از دیگر ویژگی این نوع  یک روزنامه

نگاری، توجه بیشتر به فرایندها و موضوع مدار بودن است همچنین به عناصر خبر چرا و  روزنامه

تر است. بدیهی  های خبری، اهمیت دربرگیری مهم شچگونه توجه خاص دارد و در بین ارز

ای، آگاهی، تخصص و  نگاری، عالوه بر داشتن استقالل حرفه است، الزمه چنین روزنامه

کند. در بسیاری موارد امکان تهیه  نگاری را نیز طلب می های گوناگون حرفه روزنامه مهارت

مطلب روز اول معموالً به ارائه خبر  های توسعه از رویدادها در روز اول، مقدور نیست. گزارش

گونه مراسم، معموالً به گزارش  شوند. این محدود می« خبرهای تشریفاتی»افتتاح یا به اصطالح 

های  شود. در تعقیب این رویدادها، رسانه مقامات مسئول و سخنرانی مقام باالتر محدود می

های  ی قرار دهند و به تهیه گزارشتوانند این گونه رویدادها را مورد کنکاش و بررس جمعی می

(. دو نفر از محققان 424-1438 1354انتقادی در باره آن بپردازند )بدیعی و قندی،  -پژوهشی 

نگاری توسعه را تهیه گزارش از اتفاقات،  ترین اصول روزنامه ، مهم2های گالتونگ و وینسنت به نام

های اقتصادی، تمرکز  همچنین انتشار دادهگذارند و  هایی که بر مردم تأثیر می حوادث و سازمان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دار و توجه به ابعاد  ها و تضادها، بررسی موقعیت طبقات متوسط، فقیر، سرمایه روی اختالف

(. از دیگر Band,2006: 14دانند )دموکراسی، متعهد بودن به ارائه راهکار و انتقادهای سازنده می

صر چه، توجه به مقوله توسعه پایدار، به کار نگاری توسعه، توجه به عن نکات مورد بحث روزنامه

گرایی و استفاده از تجربیات دیگر کشورها،  ای گرفتن نیروهای متخصص و حرکت به سوی حرفه

ها، ایجاد شرایط  نگاران، آموزش آن های صنفی قوی برای احقاق حقوق روزنامه وجود انجمن

ها  ریزی و استراتژی از سوی روزنامه مهنگاری برای پیشرفت، اتخاذ و داشتن برنا مناسب روزنامه

نگاری توسعه نیازمند  ها و داشتن اخبار تولیدی است. همچنین روزنامه های ناظر بر آن یا سازمان

نگاری، یک اصل دیگر هم وجود دارد و آن  رشد مالکیت خصوصی است. دراین نوع روزنامه

ان وجود ندارد و برخی از اینست که تا زمانی که رقابت بین مطبوعات برای حفظ شمارگ

کنند،  های دولتی امرار معاش می مطبوعات دغدغه رقیب ندارند و به کمک یارانه و کمک

(. به طور کلی، اخبار 511349نگاری توسعه را درک کرد )صبوحی، توان مفهوم روزنامه نمی

 شود1مورد توجه واقع  نگاری توسعه تواند به وسیله روزنامه توسعه در دو طیف وسیع می

آب گرفته تا ایجاد یک   های عمرانی از تأمین یک نیروگاه برقی و ـ اخبار مربوط به پروژه 1

های جدید سوادآموزی  آب آلوده است، از ابداع روش  ای که دارای شبکه آب سالم در دهکده

 نوآوری در سیستم آموزش.  گرفته تا

کار ارزان از یک سو و   عنوان نیروی ـ مشکالتی که باید رفع شوند مانند استثمار زنان به 2

هایی که به  بار استثمار کودکان و ایجاد شغل مصیبت  ایجاد تعاونی زنان از سوی دیگر، نتایج

نزد خود   ها آنان را دهد به جای فرستادن کودکان خود به خیابان امکان می  دهقانان فقیر

داشت، آموزش و اشتغال، به  های جنسی، پرداختن به مسائل نگه دارند، رفع تبعیض

 دادگستری و مبارزه با فقر.

1نگاری توسعه به جای منفعل بودن خبرنگاران روزنامه
باشند؛ یعنی به  2بایست فعال می 

بایست به زندگی پیرامون خود چشم بدوزند و ببینند  جای برخورد منفعالنه با رویداد مدار می

قرار گیرد   شان میت داشته و مورد توجهچیزهایی وجود دارد که برای خوانندگان اه  آیا

  (.177-1174 1361)مسعودی، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Passive 

2 active 
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1سازی نظریه برجسته
 

توانند بر جامعه اثر داشته باشند که  ها می ای است که رسانه سازی حاکی از شیوه نظریه برجسته

ها به تأثیر  ها را گرایش آن سازی رسانه این جایگزینی برای تغییر نگرش است. کارکرد برجسته

اند.  کنند، توصیف کرده گذاشتن بر آنچه مردم درباره آن فکر خواهند کرد یا آنچه مهم تلقی می

سازی این است که برجستگی بیشتر یک مبحث یا یک  های کارکرد برجسته از دیگر مفهوم

شود  های عمومی، باعث برجستگی همان مبحث یا موضوع در میان مردم می موضوع در رسانه

سازی همچون مکسول مک  (. از نظر محققان معروف برجسته37411341د،)سورین و تانکار

آیند. آگاهی  حساب می دوم به های دست شناسیم واقعیت کامبز و دونالدشاو موضوعاتی که ما می

عنوان افراد عادی  شود و ما بههای جمعی ناشی می ها در مرحله اول از رسانه ما از این واقعیت

ها ارزش  های جمعی برای آن شناسیم که رسانه سیاست ملی را میهای  جامعه تنها آن جنبه

بدیهی است که این موضوع ارتباط مستقیم با  .شوند اند و به ما انتقال داده می خبری قائل شده

ها در یک جامعه دارد. هر چه این گستردگی بیشتر باشد، نقش  گستردگی استفاده از رسانه

زان اهمیت آن بیشتر خواهد بود. آمریکا نمونه بارز چنین گیری واقعیت و می ها در شکل رسانه

قدرت مطبوعات در آمریکا زیاد است. مطبوعات تعیین  2ای است؛ از نظر مک کامبز و شاو جامعه

کنند که مردم راجع به چه چیزی حرف بزنند و فکر کنند. این اقتدار در جوامع دیگر ممکن  می

( در بررســی 1363الدین و رحمتی واال،  باشد )تاج است خاص جباران، کشیشان، احزاب و ...

های بســیاری وجود  موضوع .واحد تحلیل هر اولویت اســت« موضــوع»سازی،  نظریه برجسته

تواند شــامل هر  توانند، اولویت را مشــخص سازند. ارتباط، فرایندی اســت که می دارند که می

د موضوع چیزی است که توجه ما، به سمت آن ها شو ای از آنها یا مجموعه یک از موضوع

-طورکلی، در بررسی شود، یا چیزی است که ما راجع به آن عقیده و نظری داریم. به کشیده می

ها، عالوه بر اولویت دهــی موضوع .سازی، موضوع، مسائل عمومی بوده استهای نظریه برجسته

ا، اهمیت زیادی دارد. همانگونه که هــها نیــز، در ارائه تصویر از آن های موضوع خصیصه

ها نیز، متفاوت های آن های مختلف، متفاوت از یکدیگر اســت، ویژگیبرجســتگی موضوع

ســازی های آن، در برجسته اســت. انتخاب موضوع، برای توجه و همچنین انتخاب خصیصه
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های آن،  نقش اساسی و قدرتمندی دارد. بخش مهمی از اولویت اخبار و مجموعه موضوع

اینکه چگونه  .نگاران و به تبع آن، مردم در ذهن دارند هایی هستند که روزنامه خصیصه

ســازی است و گذارد، ســطح دوم برجسته های اولویت اخبار، بر اولویت عمومی اثر می خصیصه

هاست.  در واقــع ســطح دوم، انتقال خصیصه .هاست سطح اول، شامل انتقال برجستگی موضوع

سازی سنتی، بر نخستین مرحله کلیدی ارتباطات،  بافت نظری فراینــد ارتباطات، برجستهدر 

تمرکز کــرده بود. ارائه موضوع، به معنای آن بــود که مورد « توجــه»یعنی به دست آوردن 

ها، بر مرحله بعدی فرایند  سازی خصیصه توجه و در معرض همگان قرار گرفته است. برجسته

باشد که از سوی لیپمن، تصویر ذهن  می« درک و دریافت»کند که همان  کز میارتباطات، تمر

باشد که چه ابعادی از موضوع، برای  ما نامیده شــده اســت. در این مرحله، تمرکز بر آن می

توجه آشکار به سطح دوم  .شان برجسته و جالب توجه است مردم در محیط زندگی اجتماعی

گویند راجع به چه فکر کنیم بلکه، ها، نه تنها به ما می که رسانه سازی، بیانگر آن استبرجسته

ها فکر کنیم. تاکنون ســه مرحله در تکامل نظریه گویند چگونه راجع به موضوعبه ما می

سازی ذکر شده است که عبارت هســتند از1 مرحله اول انتقال اولویت و اهمیت  برجسته

سازی را  ردم؛ شــرایطی است که اثرات برجستهموضــوع به اولویت محیط ومحل زندگی م

 (.  1362هاست )نادرپور، سازی خصیصه دهد و مرحله برجسته کاهش یا افزایش می

 های مجید تهرانیان در خصوص توسعه دیدگاه

المللی  ارتباطات و توسعه، یکی از چالش برانگیزترین مباحث در چهار دهه اخیر در سطح بین

های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  تب و پژوهشگران بسته به نگرشبوده است و تاکنون مکا

(. 145 1348اند )فرقانی،  خود رویکردهای مختلفی را نسبت به موضوع یاد شده اتخاذ کرده

دکتر مجید تهرانیان بر این باور است که نقش مؤثر ارتباطات در چرخه اقتصادی تأمین رفاه، در 

ه اجتماعی افزایش همگرایی، در چرخه ارتباطی چرخه سیاسی گسترش مشارکت، در چرخ

تحقق تکثیر، درچرخه روانی توانایی تطبیق و در چرخه فرهنگی دستیابی به نوآوری است 

(. وی معتقد است برای رسیدن به ارتباطات توسعه باید سه مرحله را طی کرد1 1394)خانیکی،

سترش ظرفیت مجاری نظام تواند به عنوان گ است که می« توسعه ارتباطات»مرحله اول، 

است. به معنای به کارگیری « توسعه به وسیله ارتباطات»ارتباطی تعریف شود. مرحله دوم؛ 
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های ارتباطی در جهت ارائه خدمات اجتماعی مانند آموزش از راه دور، کتابخانه از راه  ظرفیت

است که بر « اطاتتوسعه برای ارتب»دور و غیره به همراه خدمات معمولی و سنتی. مرحله سوم؛ 

گو میان دولت و جامعه مدنی مبتنی است. به طوری که  ارتباط مستقل از قدرت و متکی برگفت

وی ارتباطات «. عقالنیت ابزاری»است نه « عقالنیت ارتباطی»های عمومی  گیری مبنای تصمیم

یاسی ساالری س توسعه را به معنی افزایش سطح مردم ساالری اقتصادی )اشتغال مولد(، مردم

ساالری فرهنگی  ها( و مردم ساالری اجتماعی )گسترش فرصت )دسترسی و مشارکت(، مردم

های اقتصادی،  تمام ابعاد رشد و توسعه در زمینه»(. تعریف تهرانیان 1344داند )علیزاده، می

گیرد شامل سه گونه عوامل زاینده،  سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روانی وارتباطی را در برمی

ه و تعیین کننده در فراگرد توسعه است. از نظر اقتصادی توسعه ملی مستلزم افزایش بازدارند

ظرفیت تولید به عنوان عامل زاینده، فرسایش منابع طبیعی به عنوان عامل بازدارنده و نهایتاً 

توان  باال رفتن سطح زندگی به عنوان عامل تعیین کننده است. از نظر سیاسی توسعه را می

های سیاسی برای حل و فصل تضادهای منافع فردی و گروهی جامعه  ی سازمانافزایش کارآی

دانست، این امر نخست نیازمند تحرّک سیاسی و اجتماعی است )عامل زاینده( که 

های جغرافیایی، اجتماعی و روانی همراه است )عوامل بازدارنده(، امّا نهایتاً این تضادها  نابسامانی

شوند )عوامل ؤثر مشارکت تا حدودی خردمندانه حلّ و فصل میهای م از راه ایجاد سازمان

یابد. از نظر اجتماعی گسترش  تعیین کننده( و اعمال زور و تهدید در سیاست کاهش می

های اجتماعی نتیجه توسعه است ک خود مستلزم ایجاد نظام  ها و کار ویژه ظرفیت ساخت

ن تشکیالت اداری و نظام حقوقی متناسب آن عقالنی و قانون اداری است )عامل زاینده(، امّاچنی

شود )عامل بازدارنده(، از این  روح می گرا و بی ای یکسان، همرنگ معموالً موجب پیدایش جامعه

رو حل و فصل تضادها را باید در فراگرد یکپارچگی به عنوان عامل تعیین کننده جستجو کرد. 

ای فردی است )عامل زاینده( ولی در از نظر روانی، ریشه رشد فردی در شکوفایی استعداده

پذیری به ویژه درجامعه انبوهی  تعارض سیر شکفتن فردی با سیر شکفتن فردی با سیراجتماع

کند )عامل بازدارنده(.  روانه و اجتماع پسندانه بروز پیدا می به شکل رفتارهای مکانیکی، دنباله

ری فرد و جامعه جستجو کرد )عامل توان در تحقّق فراگرد سازگا حلّ و فصل این تضّاد را می

تعیین کننده(. از نظر ارتباطی، توسعه فراگردی است که با تقویت و تعمیم ارتباطات اجتماعی 

زند )عامل بازدارنده(،  به عنوان عامل زاینده، در درون خود نوعی ناهمسازی جمعی را دامن می
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دهد )عامل تعیین کننده( )خانیکی،  های تازه را سامان امّا نهایتاً باید در سطوح نوی همسازی

(. به طور کلی، تهرانیان در جست و جو برای تعریف مسئله ارتباطات و توسعه در ایران 1363

ها باید بتوانند در به سرانجام رساندن سه انقالب ناگزیر اقتصادی سیاسی  معتقد است که رسانه

او برقراری این پیوندها،  و ارتباطی در کشور نقش پیوند دهنده داشته باشند. به زعم

ها به ثمر نخواهای  هاست، ولی در عصر انسان ارتباطی، این مأموریت های اصلی رسانه مأموریت

ها به بیش گام نهند و  های اجتماعی کشور ما نیز پا به پای رسانه سازمان سایر آنکه مگر ۔رسید

ان اجتماعی در آینده و کار ها به انحصار این یا آن سازم گرنه همیشه خطر آن هست که رسانه

اند و نه ناتوانی  ها نه توانی مطلق های فرهنگی در نطفه خاموش شود. رسانه پیوند زدن گسستگی

های اجتماعی پایه پای توسعه  ها در شرایطی به ثمر خواهد رسید که سایر سازمان مطلق. کار آن

 (.1364ها رشد و توسعه یابند )خانیکی،  رسانه

 شناسی روش 

این پژوهش برای بررسی مطالب توسعه مطبوعات )ملی و محلی( از روش تحلیل محتوای در 

های عمده مشاهده اسنادی است که به وسیله  کمی استفاده شده است. تحلیل محتوا از روش

ای را خواه  توان متون، اسناد و مدارک و واقع هر نوع سند ثبت و مطالب ضبط شده آن می

تر و از همه  تر، دقیق ربوط، به زمان حال مورد ارزیابی و تحلیلی منظممربوط به گذشته و خواه م

(. هدف محقق از استفاده از 1367تر با درجات باالتری از پایایی قرار داد )قائدی و گلشنی،  مهم

ها، استنباط از آن هاو  این روش رسیدن به الگو یا چارچوبی مفهومی، توصیف و تلخیص داده

ها، عینیت، تعمیم پذیری روایی و چنانچه  این روش همچون دیگر روش تدوین نظریه است. در

(. از تحلیل 1362گذشت، پایایی مطمع نظر است )مؤمنی راد، علی آبادی، فردانش، و مزینی، 

 توان برای حداقل سه دسته کلی از مسائل پژوهشی استفاده کرد. محتوا می

های اسنادی  پژوهشگر محدود به قدرت. هنگامی که دسترسی به اطالعات مشکل و اطالعات 1

است. همچنین زمانی که سایر فنون پژوهشی، مثل مصاحبه یا پرسشنامه یا مشاهده و 

 .نظایر آن قابل اجرا نباشد

خواهیم فن  . گاهی با اینکه سایر فنون پژوهشی هم ممکن است، ولی به این دلیل که می2

 شود. ن روش استفاده میپژوهشی بدون واکنش یا بدون مزاحمت باشد، از ای
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تواند برای تکمیل اطالعات استفاده شود. برای نمونه، نتایج به  . تحلیل محتوا گاهی می3

ها مورد ها از طریق تحلیل محتوای منابع آننامه را با مقایسه آندست آمده از راه پرسش

عات بررسی قرار داد. برای مثال، در بررسی ذهنیات و تعلقات عمومی، هم از اطال

شود )فضل  های مجالت پر تیتراژ استفاده می پرسشنامه و هم از تحلیل محتوای مقاله

 (.1346الهی و ملکی توانا،

آوری  به تبع استفاده از روش صدرالذکر، تکنیک مورد استفاده در این پژوهش برای جمع

به -« د بررسیمطالب و اخبار توسعه نشریات مور»و واحد تحلیل « ای و ارزیابی مقوله»اطالعات 

 است. -ها جزآگهی

 سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش این است که آیا بین مطبوعات محلی و سراسری از لحاظ توجه به 

نگاری توسعه تفاوت وجود دارد و وضعیت این نشریات از لحاظ توجه به این نوع  روزنامه

ای خود  نقش توسعه نگاری چگونه است؟ و آیا مطبوعات سراسری و محلی به کارکرد و روزنامه

 کنند؟ عمل می

 جامعه آماری پژوهش

های استانی استان کردستان روزنامه  نامه های ویژه جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شماره

های  نامه های هفته و تمامی شماره -های کشور  به عنوان پرتیراژترین روزنامه -جام جم و ایران 

 است. 1344ر طول سال نامه دیدگاه د محلی سیروان و هفته

 گیری روش نمونه

های  است. براین اساس، از شماره« تصادفی ساده»گیری این پژوهش با استفاده از روش  نمونه

 24از هر ماه، دو نسخه به قید قرعه و در مجموع  44نامه سیروان درسال  منتشر شده هفته

نامه منتشر  به صورت دوهفته 44نامه دیدگاه نیز که درسال  شماره انتخاب شده است. از هفته

نامه استانی روزنامه جام جم  اند. برای ویژه های منتشر شده آن شامل شده شده بود تمام نسخه

گیری شده است و برای  نامه سیروان نمونه شود مانند هفته هم که به صورت هفتگی منتشر می

های آن در هرماه به دو  سخهنامه روزنامه ایران نیز که به صورت روزانه منتشر شده است ن ویژه
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شماره  24روز، یک نسخه و درکل  17روزه تقسیم شدند که به قید قرعه از هر  17دسته 

 نسخه نشریه مورد بررسی قرار گرفتند. 69انتخاب شده است که در مجموع در این پژوهش، 

 هاها و نحوه استخراج آن آوری داده رویه جمع

های استان  نامه های سیروان و دیدگاه و ویژه نامه ای هفتهه های انتخاب شده در نشریه شماره

های  های ایران و جام جم براساس دستورالعمل پژوهش کدگذاری شده، داده کردستان روزنامه

اند. سپس اطالعات گردآوری شده وارد کامپیوتر شده و  های مخصوص ثبت شده مربوط در برگه

های  دی و دو بعدی برای پاسخگویی به سؤال و فرضیهجداول یک بع Spssبا استفاده ازنرم افزار 

پژوهش استخراج شده است. در این پژوهش به منظور ارزیابی، از آزمون کای اسکوئر استفاده 

 شده است.

 های پژوهش یافته

 ها تحلیل یافته

 های کمی و کیفی توسعه مقایسه چهار نشریه از نظر توجه به شاخص -1جدول شماره 

 نام نشریه
جمع  ای مطلبمحتو

 هردو )توسعه کمی و کیفی( توسعه کیفی توسعه کمی کل

 

 سیروان

 383 48 99 165 تعداد

 188 2/13 4/21 97 سطری

 4/42 4/44 7/77 6/34 ستونی

 

 دیدگاه

 

 188 19 15 95 تعداد

 188 19 15 95 سطری

 14 4/15 3/14 2/13 ستونی

 

 ایران

 

 165 23 23 171 تعداد

 188 94/11 94/11 9/59 سطری

 9/25 9/27 3/16 4/26 ستونی

 

جام 
 جم

 

 117 11 13 61 تعداد

 188 9/6 3/11 1/56 سطری

 19 2/12 6/18 14 ستونی

 

جمع 
 کل

 517 68 116 789 تعداد

 188 9/12 5/19 4/58 سطری

 188 188 188 188 ستونی
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های کمی و  ه از نظر توجه به شاخصنتایج آزمون کای اسکوئر جهت بررسی مقایسه چهار نشری

 کیفی توسعه

 سطح معناداری درجه مقدار آزمون

 87/8 9 483/17 کای اسکوئر

( در 483/17و با توجه به میزان کای اسکوئر به دست آمده ) 1بر اساس جدول شماره 

ظر توان گفت که تفاوت بین نشریات مورد بررسی از ن درصد اطمینان می 67و با  9درجه آزادی 

 دار نیست. های کمی و کیفی معنی پرداختن به شاخص

مقایسه چهار نشریه از نظر توجه به ماهیت مطالب )رویدادمدار بودن یا  -2جدول شماره 

 فرایندمدار بودن(

 نام نشریه
 ماهیت رویداد

 جمع کل
 رویدادمدار فرایندمدار

 

 سیروان

 383 216 44 تعداد

 188 3/52 5/25 سطری

 4/42 9/34 1/75 ستونی

 

 دیدگاه

 

 188 56 21 تعداد

 188 56 21 سطری

 14 6/13 3/14 ستونی

 

 ایران

 

 165 153 24 تعداد

 188 4/45 2/12 سطری

 9/25 7/38 3/19 ستونی

 

 جام جم

 

 117 65 14 تعداد

 188 3/44 5/17 سطری

 19 85/15 3/12 ستونی

 

 جمع کل

 517 794 145 تعداد

 188 4/56 9/28 سطری

 188 188 188 ستونی

 نتایج آزمون کای اسکوئر جهت بررسی چهار نشریه از نظر توجه به ماهیت مطالب

 سطح معناداری درجه مقدار آزمون

 87/8 9 481/24 کای اسکوئر
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( در 481/24و با توجه به میزان کای اسکوئر به دست آمده ) 2بر اساس جدول شماره 

توان گفت که تفاوت بین نشریات مورد بررسی از نظر  صد اطمینان میدر 67و با  9درجه آزادی 

 دار نیست. توجه به ماهیت مطلب، معنی

 مقایسه چهار نشریه از نظر توجه به سبک مطالب توسعه -9جدول شماره 

 نام نشریه

 سبک مطلب

 خبر
تفسیر و 

 مقاله
 جمع کل سایر مصاحبه گزارش

 

 سیروان

 383 2 13 5 31 278 تعداد

 188 99/8 3/4 3/2 2/18 7/42 سطری

 4/42 7/12 4/36 3/23 4/34 4/47 ستونی

 

 دیدگاه

 

 188 12 4 5 41 32 تعداد

 188 12 4 5 41 32 سطری

 14 57 2/24 3/23 9/47 6/7 ستونی

 

 ایران

 

 165 1 7 11 5 153 تعداد

 188 78/8 7/2 9/7 9/3 4/45 سطری

 9/25 27/9 17/17 5/39 4/5 5/31 ستونی

 

 جام جم

 

 117 1 5 7 11 61 تعداد

 188 49/8 84/9 3/4 9/6 1/56 سطری

 19 27/9 2/21 5/19 2/12 5/19 ستونی

 

 جمع کل

 517 19 33 38 68 749 تعداد

 188 2/2 9/4 2/4 9/12 4/59 سطری

 188 188 188 188 188 188 ستونی

 از نظر توجه به سبک مطالب توسعهنتایج آزمون کای اسکوئر جهت بررسی چهار نشریه 

 سطح معناداری درجه مقدار آزمون

 87/8 12 946/196 کای اسکوئر

( 946/196و با توجه به میزان آزمون کای اسکوئر به دست آمده ) 3بر اساس جدول شماره 

توان گفت که تفاوت بین نشریات مورد بررسی از  درصد اطمینان می 67و با  12در درجه آزادی 

های سیروان و دیدگاه  نامه دار است. بر اساس جدول فوق، هفته توجه به سبک مطلب معنی حیث

های تفسیر و مقاله، گزارش و مصاحبه اختصاص  درصد مطالبشان را به مقوله 9/29در مجموع، 
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های فوق  درصد( را به مقوله 5/14های ایران و جام جم که ) نامه اند که در مقایسه با ویژه داده

 اند. های باال توجه بیشتری داشته اند بیشتر است و نشریات محلی به سبک ص دادهاختصا

 مقایسه چهار نشریه از نظر لحن مطالب توسعه -5جدول شماره 

 نام نشریه

 لحن مطلب
جمع 

 انتقادی کل
افشاگرانه و 

 آمیز اعتراض
 گرانه توجیه

تأیید و 

 تمجید
 خنثی

 

 سیروان

 383 52 192 48 4 27 تعداد

 188 4/23 7/73 2/13 3/1 3/4 سطری

 4/42 1/99 1/45 4/23 27 1/32 ستونی

 

 دیدگاه

 

 188 17 23 23 6 38 تعداد

 188 17 23 23 6 38 سطری

 14 4/13 5/9 5/13 3/79 7/34 ستونی

 

 ایران

 

 165 12 66 96 2 17 تعداد

 188 1/9 3/78 37 1 9/5 سطری

 9/25 11 4/24 1/41 7/12 2/16 ستونی

 

 جام جم

 

 117 18 98 39 1 4 تعداد

 188 5/4 2/72 3/31 6/8 5 سطری

 19 2/6 4/15 4/21 2/9 3/18 ستونی

 

جمع 

 کل

 517 186 344 194 19 54 تعداد

 188 2/17 1/44 7/23 2/2 6/18 سطری

 188 188 188 188 188 188 ستونی

 نظر لحن مطالب توسعهنتایج آزمون کای اسکوئر جهت مقایسه چهار نشریه از 

 سطح معناداری درجه مقدار آزمون

 87/8 12 914/134 کای اسکوئر

( 914/134و با توجه به میزان آزمون کای اسکوئر به دست آمده ) 4بر اساس جدول شماره 

توان گفت که تفاوت بین نشریات مورد بررسی از  درصد اطمینان می 67با  12در درجه آزادی 

های سراسری  نامه دار است. بر این اساس ویژه مطلب تفاوت معنی لحاظ توجه به لحن

مطلب( مجموع مطالبشان، دارای  23درصد ) 7/26های ایران و جام جم در مجموع در  روزنامه

 9/58های محلی )سیروان و دیدگاه( که  نامه لحن انتقادی بوده است که در مقایسه با هفته
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ی لحن انتقادی بوده است نشان دهنده توجه بیشتر مطلب( مجموع مطالبشان دارا 77درصد )

 است. -نگاه انتقادی-نگاری توسعه  های محلی به این معیار روزنامه نشریه

ها مقایسه چهار نشریه از نظر توجه به مردم )دخالت دادن و نقش مشارکتی آن -2جدول شماره 

 ها(ا مشارکت آندر فرایند توسعه از طریق نشست و برخاست با آنان و تهیه مطلب ب

 نام نشریه
 توجه به مشارکت مردم در امور

 جمع کل
 ندارد دارد

 

 سیروان

 383 168 113 تعداد

 188 5/92 3/35 سطری

 4/42 7/34 1/71 ستونی

 

 دیدگاه

 

 188 54 22 تعداد

 188 54 22 سطری

 14 4/17 18 ستونی

 

 ایران

 

 165 132 97 تعداد

 188 95 33 سطری

 9/25 5/29 4/26 نیستو

 

 جام جم

 

 117 64 21 تعداد

 188 5/41 3/14 سطری

 19 82/16 7/6 ستونی

 

 جمع کل

 517 464 221 تعداد

 188 1/96 6/38 سطری

 188 188 188 ستونی

 مقایسه چهار نشریه از نظر توجه به مردمآزمون کای اسکوئر جهت بررسی  نتایج

 سطح معناداری درجه مقدار آزمون

 87/8 3 715/14 کای اسکوئر

( 715/14و با توجه به میزان نتیجه کای اسکوئر به دست آمده ) 7بر اساس جدول شماره 

توان گفت که تفاوت بین نشریات مورد بررسی از  درصد اطمینان می 67با  3در درجه آزادی 

در مجموع  دار است. بر این اساس مطبوعات محلی نظر توجه به مشارکت مردم در امور معنی

گیرند که  درصد این میزان توجه مقوله باال را دربرمی 6/34درصد و مطبوعات سراسری  1/91



  1931بهار / ام سی شماره/ هشتم سال/  ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه -علمی  هفصلنام 52
 

 

نشانگر اهمیت قائل شدن بیشتر مطبوعات محلی به این اصل )توجه به مشارکت مردم در امور( 

 قائل هستند.

 های خبری برجسته در لید مقایسه چهار نشریه از نظر ارزش -5جدول شماره 

 نشریه نام

 های خبری برجسته در لید ارزش
جمع 

 تازگی مجاورت بزرگی استثنا برخورد شهرت دربرگیری کل
بدون 

 مورد

 

 سیروان

 383 25 4 14 37 9 18 148 76 تعداد

 188 6/4 9/2 6/7 9/11 2 3/3 2/49 7/16 سطری

 4/42 3/26 2/24 6/43 7/34 5/47 9/45 9/73 6/34 ستونی

 

 دیدگاه

 

 188 34 7 5 7 8 4 24 21 تعداد

 188 34 7 5 7 8 4 24 21 سطری

 14 35 1/17 15 7/7 8 16 2/6 4/12 ستونی

 

 ایران

 

 165 14 13 19 39 8 5 71 98 تعداد

 188 1/5 9/9 1/4 3/14 8 9/3 6/24 7/38 سطری

 9/25 2/17 4/36 36 48 8 3/33 7/16 7/37 ستونی

 

جام 

 جم

 

 117 15 5 8 17 1 8 49 26 تعداد

 188 4/14 9 8 13 6/8 8 48 2/27 سطری

 19 9/5 4/1 8 7/14 3/14 8 9/15 2/15 ستونی

 

جمع 

 کل

 517 62 33 41 61 5 21 291 196 تعداد

 188 6/12 9/4 5/7 5/12 1/8 6/2 7/39 9/23 سطری

 188 188 188 188 188 188 188 188 188 ستونی

 

 های خبری برجسته در لید مقایسه چهار نشریه از نظر ارزشسی آزمون کای اسکوئر جهت برر نتایج

 سطح معناداری درجه مقدار آزمون

 87/8 21 719/182 کای اسکوئر

توان گفت که تفاوت بین نشریات مورد بررسی از نظر  می 9بر اساس جدول شماره 

د که توان اضافه کر دار است. بر این اساس می های خبری برجسته در لید معنی ارزش

درصد مجموع  5/72های ایران و جام جم در مجموع در  های سراسری روزنامه نامه ویژه

های  نامه اند که در مقایسه با هفته مطالبشان، ارزش خبری دربرگیری را در لید برجسته کرده

ها  محلی )سیروان و دیدگاه( جمع درصد مطالبشان که ارزش خبری دربرگیری در لید آن
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های سراسری به  دهنده توجه بیشتر نشریه درصد است که نشان 3/45، برجسته شده است

 نگاری توسعه دارد. معیارهای روزنامه

 مقایسه چهار نشریه از نظر توجه به عناصر خبری برجسته در لید -5جدول شماره 

 نام نشریه
 عناصر خبری برجسته در لید

 جمع کل
 بدون مورد چرا و چگونه چه کجا کی که

 

 سیروان

 383 23 4 65 11 18 174 تعداد

 188 9/5 3/1 32 9/3 3/3 1/72 سطری

 4/42 6/26 3/14 2/49 3/33 3/33 6/49 ستونی

 

 دیدگاه

 

 188 32 8 14 18 3 35 تعداد

 188 32 8 14 18 3 35 سطری

 14 9/41 8 9/4 3/38 18 11 ستونی

 

 ایران

 

 165 18 17 58 18 19 59 تعداد

 188 7 9/5 7/37 7 1/4 9/34 سطری

 9/25 13 9/73 3/33 3/38 3/73 9/22 ستونی

 

 جام جم

 

 117 12 6 27 2 1 99 تعداد

 188 4/18 4/5 2/2 5/1 6/8 4/75 سطری

 19 9/17 1/32 6/11 9 3/33 9/16 ستونی

 

 جمع کل

 517 55 24 218 33 38 335 تعداد

 188 4/18 6/3 3/26 9/4 2/4 1/45 سطری

 188 188 188 188 188 188 188 ستونی

 نتایج آزمون کای اسکوئر جهت بررسی چهار نشریه از نظر توجه به عناصر خبری برجسته در لید

 سطح معناداری درجه مقدار آزمون

 87/8 17 594/118 کای اسکوئر

توان گفت که تفاوت بین نشریات مورد بررسی از لحاظ عناصر  می 5بر اساس جدول شماره 

های سراسری  نامه توان گفت که ویژه اساس می دار است. بر این ته در لید معنیخبری برجس

درصد مجموع مطالبشان، عنصر خبری چرا و  4/17های ایران و جام جم در مجموع در  روزنامه

های محلی )سیروان و دیدگاه( که  نامه اند که در مقایسه با هفته چگونه را در لید برجسته کرده

درصد است که  3/1درصد برجسته کردن عنصر چرا و عنصر چگونه به ترتیب، جمع 

 نگاری توسعه دارد. های سراسری به معیارهای روزنامه دهنده توجه نشریه نشان
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 گیری پژوهشنتیجه

طور یکسان و  ها نشان داد که اخبار و مطالب مربوط به توسعه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه

حلی انعکاس نیافته است. همچنین بیشتر مطالب توسعه از متعادلی در نشریات سراسری و م

نوع کمی در نشریات مورد بررسی پوشش داده شده است که برابر با مفهوم رشد است و با اصل 

گیرد فاصله دارد. همچنین توصیف و  مفهوم توسعه که هم سطح کمی و کیفی را در بر می

ریزی وجود  و مطالب توسعه برنامهدهد برای پوشش اخبار  تحلیل نتایج پژوهش نشان می

برنامگی در حوزه اخبار و مطالب توسعه یا نشانه عدم شناخت از  نداشته است که این بی

توجهی به آن و یا با توجه به اینکه بیشترین نسبت نام منبع نقل نگاری توسعه و یا بی روزنامه

الب توسعه مسئوالن قول مربوط به مسئوالن است و همچنین عامالن توسعه در بیشتر مط

ها در این  هستند ناشی از عدم توجه منابع خبری )مسئوالن( به مطالب توسعه است که پژوهش

( در این 1354زمینه حاکی از این موضوع پیش گفته است و به همین دلیل پژوهش )زارعیان، 

سعه در زمینه پیشنهاد داده است که بیشتر مناسبات، قوانین و ... و حتی محتوای مطالب تو

مطبوعات کشور ما، نیازمند تحول جدی است. نشریات مورد بررسی، رویدادمدار بودن را در 

نگاری توسعه، پوشش  های اساسی روزنامه اند در حالی که از ویژگی دستور کار خود قرار داده

توان گفت نشریات مورد بررسی بیشتر به  مطالب فرایندمدار است که با این توصیف می

های محلی که فرصت بیشتر  نامه اند در حالی که هفته روزانه و یا هفتگی پرداخته رویدادهای

های متوالی، پیگیر رویدادهای استان  توانستند در شماره برای پیگیری موضوعات را دارند می

نشریات مورد های توسعه از رویدادها، معموالً در روز اول، مقدور نیست.  باشند زیرا گزارش

ترین  کنند که با توجه به اینکه، خبر، راحت مطلب خبر، بیشترین استفاده را میبررسی از سبک 

توان افزود  دسترسی است می ها قابل ترین شیوه کسب مطلب است و از طریق خبرگزاری و آسان

ای  های حرفه ای نیستند زیرا از نشانه که خبرنگاران و کادر نشریات مورد بررسی افراد حرفه

های  ها، تفسیر، تحلیل، نقد و بررسی و مصاحبه شتن اخبار تولیدی، گزارشبودن یک نشریه دا

های  عمقی است با این وجود، نشریات مورد بررسی بایستی از لحاظ پرداختن به دیگر سبک

نگاری عینی  نوشتن از جمله گزارش تالش کنند تا ضمن حفظ رویکرد فعلی که نوعی روزنامه

نگاری تشریحی و پژوهشی نیز بهره  نگاری از جمله روزنامه های روزنامه است، از دیگر شیوه

لحن بیشتر مطالب، لحن تأیید و تمجید است که مطبوعات محلی مورد بررسی، از  گیرند.
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اند با این  نگاری پژوهشی از جمله لحن انتقادی بیشتر استفاده کرده های مورد نظر روزنامه لحن

نگاری توسعه  از لحن تأیید و تمجید کامالً با روزنامهوجود، استفاده زیاد مطبوعات مورد بررسی 

مغایرت دارد و جالب این است که کشورهای غربی، کشورهای در حال توسعه را به این موضوع 

اند و به جای رویکرد انتقادی،  نگاری را در خدمت دولتمردان قرار داده کنند که روزنامه متهم می

( از این 1394های قبلی )معتمدنژاد،  اند و بررسی گرفته رویکرد تبلیغاتی و نمایشی را در پیش

نگاری در اختیار  همین عامل در خدمت قرار دادن روزنامه 1695کنند که سال  روایت می

نگاری و جلوگیری از عدم پیشرفت آن شد. نشریات مورد بررسی  رهبران باعث رکود روزنامه

کنند که این کمتر  د توسعه کمتر توجه میهمچنین به نقش مردم و دخالت دادن آنان در فراین

نگاری  توجهی بیشتر در مطبوعات سراسری مشاهده شده است این در صورتی است که روزنامه

نگاری  کنند که روزنامه ها نیز از این حکایت می دهد و بررسی توسعه به مردم اهمیت زیادی می

های منجر به توسعه  م از بینشتوسعه بایستی از رهگذر نشست و برخاست با مردم، طیفی عظی

را تولید کنند. توجه زیاد نشریات به ارزش خبری شهرت از دیگر نتایج است که با توجه به 

دهد لذا ضروری بود که  نگاری توسعه به ارزش خبری دربرگیری بیشتر اهمیت می اینکه روزنامه

ها در توجه به عناصر خبری  دادند که آن این نشریات نیز این رویکرد را در دستور کار قرار می

که عنصر غالب اند در حالی پرداخته« که»اند و به عنصر خبری  نیز این اشتباه را مرتکب شده

یعنی فرد نیست زیرا توسعه فعالیتی است که مدیون « که»نگاری توسعه،  خبری در روزنامه

عات تالش جمعی است و در پژوهش حاضر مشخص شد؛ نشریات سراسری بیشتر از مطبو

های خبری مورد  که از ارزش -محلی به ارزش دربرگیری و برجسته کردن عنصر چرا و چگونه 

 اند. اهمیت داده -نگاری توسعه است  تأکید روزنامه

 جمع بندی

ای، نیازمند اعمال مدیریت جهت نیل به اهدافش  عنوان یک سازمان رسانه مطبوعات محلی به

یش توجه و در راستای آن حرکت کند مدیریت رسانه یک است و برای اینکه رسانه به کارکردها

بخشی مطبوعات  امر ضروری است. مدیران مطبوعات محلی در صورت توجه به نقش توسعه

های محلی تسهیل خواهند کرد. این در حالی  محلی، بدون تردید فرایند توسعه را در اجتماع

نشریات سراسری و محلی استان نگاری توسعه نزد  است که بر اساس پژوهش پیش رو روزنامه
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نگاری به واسطه ارتباط با  کردستان جایگاه مناسبی ندارد در صورتی که این نوع روزنامه

ای  تواند شیوه نگاری انتقادی، پژوهشی و تشریحی و نگاه عمقی به مطالب و رویدادها می روزنامه

عنوان  نگاری به ن نوع روزنامهنگاران باشد. از سویی دیگر اصول ای مناسب برای استفاده روزنامه

ای نیز مرتبط است و از طرفی دیگر  نگاری حرفه های روزنامه خواه با شاخص سبکی تحول

نگاری  عنوان کشوری در حال توسعه، به مدد این نوع روزنامه های کشور همگام با ایران به استان

که دست اندرکاران نشریات تر شود. از این روست  های پیشرفت و توسعه نزدیک تواند به قله می

 -شود که با وصف موارد فوق یک ضرورت محسوب می -نگاری  گیری از این نوع روزنامه با بهره

ای نشریه و  توانند در پیشرفت کشور سهمی بیشتر داشته باشند و به جایگاه ارتقای حرفه می

های  سعه نیز؛ خانهنگاری تو نگاران کمک کنند و در راستای آموزش و تقویت روزنامه روزنامه

های ارزشمندی توانند گام ها می ها، ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی و دانشگاهمطبوعات در استان

نگاران و  هایی چون؛ نقش روزنامه های سراسری با موضوع بردارند. بدون تردید برگزاری جشنواره

نگاری به جایگاه این  نامههای دارای رشته روزها در توسعه کشور و توجه بیشتر دانشگاه رسانه

 های دیگر برای تقویت آن باشد.تواند از جمله گام نگاری و ارتقای آن می نوع روزنامه
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