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بینهمچنینندارد؛وجودداريمعنیيهرابطآنهامحتواهايوبررسیمورد

نقدوجودوسازندهپیشنهاديهارائوبررسیموردهايروزنامهمتغیردو
بر اساس نتایج پژوهش .نداردوجودداريمعنیيهرابطنیزآنهادرمفید
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وسازندهنقدآنهادرکهمطالبیفراوانیکهشدهمچنین مشخصاست.
دارد وجودنقدآنهادرکهاستمطالبیازکمترد،داروجودمفیدپیشنهادات

هاي مسئولین و و در نهایت مشخص شد که در این دو روزنامه پیگیري وعده
هاي اجتماعی اجتماعی براي رفع آسیبيههاي تصویب شدسرانجام طرح

موجود، کمتر اتفاق افتاده است.
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مسألهیانبومقدمه
اشتغال، يهکنندهاي جمعی یک صنعت رو به رشد و در حال تحولند که تأمینرسانه
ها در سایر صنایع مرتبط هستند. این رسانهيهکاال و خدمات و تغذیه کننديهتولیدکنند

این نهاد را به اند با قواعد و هنجارهاي خاصِ خود کهعین حال، خود به نهادي تبدیل شده
هاي جمعی یکی از دهند. از سوي دیگر رسانهجامعه و سایر نهادهاي اجتماعی پیوند می

اند؛ یعنی ابزاري هستند براي کنترل، مدیریت و نوآوري در جامعه، که منابع قدرت
اي را فراهم آورند که توانند جانشینی براي زور یا سایر منابع باشند و موقعیت یا عرصهمی
شود و در نهایت اینکه ز به روز بیشتر مسائل زندگی عموم در آن عرصه متجلی میرو

ها و ها به منبع غالبِ تعاریف و تصاویر واقعیت اجتماعی در نزد افراد و همچنین گروهرسانه
هاي ارزشی خود را به صورت غیراند. آنها داوريجمعی تبدیل شدهجوامع به صورت دسته

کوایل، کنند (مککننده، بیان میهاي سرگرمبا اخبار و برنامهتفکیک و مخلوطقابل 
جمعی سمعی و بصري و مکتوب، مطبوعات موقعیت در میان وسایل ارتباط). 21:1385

شود و معموالً در مقابل اخبار ها که کمتر به آن توجه میممتازي دارند. یکی از این مقوله
وا از اولویت کمتري برخوردار است، اخبار محتسیاسی، ورزشی، حوادث و سایر اخبار بی

هاي ارتباطات و توسعه که هاي اجتماعی است. پیدایش نظریهاجتماعی و آسیبيهتوسع
هایی براي بازسازي ها و طرحبرنامهيهبه پس از جنگ جهانی دوم و بویژه زمان ارائ

د، گردن سوم بر میهاي ناشی از جنگ و کمک به کشورهاي تازه استقالل یافته جهایرانیو
سازي براي نیل به کننده و سهم این وسایل در زمینهحاکی از جایگاه و اهمیت تعیین

بوعات ایران در راستاي نقش توسعه است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت عملکرد مط
این اهمیت به حدي است که باشد.میاجتماعیيهبخشی خود خصوصاً توسعتوسعه

شود. هدف اصلی پژوهش توسعه نام برده میيهبرناميهزوي محرکامروزه از آن به با
بخشی خود خصوصاً بوعات ایران در راستاي نقش توسعهحاضر نیز شناخت عملکرد مط

يههاي توسعنگاري توسعه براي پیشبرد طرحباشد. کاربرد روزنامهمیاجتماعیيهتوسع
هاي ارتباطی در مجراي رسانهملی بویژه بخش اجتماعی حیاتی است. بدیهی است که

بخش هاي توسعهسازي، سازندگی طرحرسانی در هماهنگصحیح ارتباطات توسعه و اطالع
ثیري اي آن تأمین نتایج مطلوب برنامههاي عمومی براي تأها و مشارکتو جلب همکاري

کننده داشته باشد.تعیین
هاي دست یافتن به هدفهاي ارتباطی به منظوراهمیت کاربرد وسایل و تکنولوژي

هاي مهمی چون کشاورزي و صنعت، سوادآموزي و آموزش، ملی در زمینهيهتوسع
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هاي اجتماعی در دو زیست و آسیببهداشت و تنظیم خانواده و مقابله با آلودگی محیط
ملی جایگاه ممتازي پدید آورده يههاي توسعریزياخیر براي ارتباطات در برنامهيهده

مطبوعات درتوسعهنگاريروزنامهاصلی پژوهش حاضر این است که جایگاهيهئلاست. مس
اجتماعی که در این يهکجاست؟ در مطبوعات ما اخبار توسعه، خصوصاً توسعایران

باشد، چه جایگاهی دارد؟ آیا منابع اخبار و مطالب مربوط به پژوهش بیشتر مدنظر می
هاي روابط ها مانند بولتنی هستند و روزنامهتوسعه در مطبوعات کشورمان بیشتر دولت

هاي اصلی ها از ویژگیها و پروژهکنند یا خیر، نقد و انتقاد و پگیري طرحها عمل میعمومی
هایی براي رفع آنها حلهاي اجتماعی و راهآنهاست؟ آیا اصالً در مطبوعات کشور آسیب

شوند و ها بیشتر برجسته میرسانهها از نظرشود؟ و اگر چنین است کدام آسیبارائه می
پردازند؟ با توجه به آنچه که گفته شد موضوع اصلی پژوهش حاضر این است که بدان می
است؟ بودهمطبوعاتبخشیتوسعهنقشراستايدرحدچهتاایرانمطبوعاتعملکرد

ینکه اجتماعی کشور اهمیت قائل هستند و اصوالً ايهمطبوعات ما تا چه حد براي توسع
نگاري توسعه باید بیش از منافع فردي یا گروهی باید بر منافع و مصالح عمومی و روزنامه

کید کند، آیا در مطبوعات کشور ما وضع چنین است؟ اجتماعی تأيهامنیت ملی و توسع
ها نیز هاي آنها پسرفتشود یا خیر در مطبوعات و گزارشها توجه میآیا فقط به پیشرفت

ت؟مورد توجه اس
است که در جایگاه » ارتباطات توسعه«هاي مهم نگاري توسعه یکی از شیوهروزنامه

آید. این کشورها به حساب میيههاي توسعخود عاملی مهم براي ترویج و پیشبرد برنامه
کشورها دارد و يهنگاري دیدگاهی نظارتی، انتقادي و سازنده به بحث توسعنوع از روزنامه

رسانی، هاي تدوین شده از طریق اطالعح آن بر مبناي برنامهدر راه هدایت صحی
پردازد. ها میها و انعکاس کاستیدهی، تشریح رویدادها به بررسی عامل ناکامیگزارش

يهمیان مطبوعات با توسعه به ویژه توسعيهبحث ارتباطات و توسعه خصوصاً رابط
ی از جمله مباحثی است که هاي اجتماعاجتماعی و راهکارهاي مربوط به حل آسیب

تاکنون در کشور ما بسیار کم به آن پرداخته شده است. اصطالح توسعه در واژگان سیاسی 
هاي دولت به نحوي در باشد. تمامی فعالیتترین واژه میکشورهاي در حال توسعه مهم

ب انتظار هاي مکتوارتباط با توسعه است. در نتیجه از تمام مجاري ارتباطات، به ویژه رسانه
رود تا در فرآیند توسعه مشارکت داشته باشند. آیا مطبوعات کشور ما اصالً در این می

نرخيدربارهمطالبیکنند و تاکنون عملکرد آنها چگونه بوده است؟ انتشارراستا حرکت می
برايآموزشیمرکزیکتأسیسولینیست؛توسعهخبرکشور،درباسواديیاسواديبی
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بهصورتیدرعلمیکشفیکمورددرمطلبییا؛استتوسعهخبرسوادي،بیبامبارزه
مردماجتماعیوضعبهبودبهبالقوه،صورتبهکهشودمیشناختهتوسعهخبرعنوان
کند. پس آنچه که در پژوهش حاضر اهمیت دارد، بررسی عملکرد مطبوعات کشور کمک

باشد. نسبت به اخبار توسعه و چگونگی بازتاب آنها می
ردم براي فعالیت دائم به منظور هاي مها و تواناییاجتماعی افزایش ظرفیتيهتوسع

هاي اجتماعی در جهت برقراري عدالت اجتماعی، مین رفاه خود و جامعه و تحول نظامتأ
ارتقاي فرهنگی، بهبود کیفیت زندگی و برآوردن احتیاجات مختلف مردم یکپارچگی و

)؛ حال با این تعریف 157:1379ی است (آقابخشی و افشاري،وحدت و انسجام اجتماع
اند و تا چه حد در این راستا چه اقداماتی را انجام دادهمطبوعات کشور، تاکنون در این 

هاي قدرت در ها باالخص مطبوعات از اهرماند؟ با توجه به اینکه رسانهزمینه حرکت کرده
يهاین نهادها دارند، سنجش میزان و نحوجوامع مختلف هستند و با توجه به قدرتی که

رسد. امید بخشی خود، امري مهم و ضروري به نظر میعملکرد آنها در راستاي نقش توسعه
يهتوسعيهبخشی مطبوعات، امر توسعه مخصوصاً مقولاست با گسترش نقش توسعه

جامعه در ما شدیداً به آن نیاز دارد بسیاري از مشکالت افراديهاجتماعی که جامع
هاي اجتماعی بسیاري که وجود دارد، رفع هاي مختلف اجتماعی و همچنین آسیبزمینه

هایی هاي گوناگون در چنین زمینهگردد. با توجه به مطالب ذکر شده، انجام پژوهش
رسد.ضروري و مهم به نظر می

پژوهشپیشینه
آن در برطرف کردن اجتماعی و نقش يهکید پژوهش حاضر بر توسعاز آنجایی که تأ

هاي معتبر علمی، هاي اجتماعی است، با توجه به جستجوي محقق در منابع و پایگاهآسیب
نوآورانه در يهپژوهشی با عنوان حاضر یافت نشد و این تحقیق با روش تحلیل محتوا جنب

هاي مرتبط در پژوهشيههاي اجتماعی دارد. در زمیناجتماعی و آسیبيهتوسعيهزمین
اي از نتایج آنها ین حوزه در داخل کشور تحقیقاتی صورت گرفته است که در ادامه خالصها

شود.ذکر می

الف) تحقیقات داخلی
يهتوسعيگذاراستیو سیجمعيهارسانه«با عنوان 96که در سال یدر پژوهش

یمليهها در توسعنقش رسانهیانجام شده است، به بررساینییشمساتوسط»یمل
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،یپژوهاستیسندیفرآرامونیها پپژوهش آمده است که رسانهنیاست. در اشده رداخته پ
از یو اثباتيانتقاديکارکردهایمليهتوسعيبراهااستیسیابیو ارزيگذاراستیس

يسازو چارچوبگذاراناستیسبیکُنشگران، ترغيسازفعاليتا اجرا برادهیسطح ا
ژهیودارند، بهیاقناع افکار عموميبرا» مطلوبتیضعو«یِو چگونگییچرا،یستیچ

يدهندهبوده و بازتابیاجتماعيهااز رسانهرتریپذتیریکه مدیجمعيهارسانه
).1396نیا، (شمساییمسلط هستنديهاگفتمانيارسانهيهااستیس

کودکان يانجام شده است، گردشگریکروبتوسط 97که در سال يگریدر پژوهش د
شده است. یمعرفمختلف در جوامع یاجتماعيهتوسعرگذاریثأاز عوامل تیکیعنوان هب

که نقش یحالاست دریبسترساز مراودات اجتماعيباور است که گردشگرنیمحقق بر ا
(کروبی،انگاشته شده استدهیناددکانکویاجتماعتیهويریگدر شکلدهیپدنیا

1397 :66-45.(
در سطح شهر یاجتماعيهتوسعزانیمیمطلق به بررسویدمگنيگریدر پژوهش د

ق،یتحقنیارائه شده در اي. با توجه به چارچوب نظراندپرداخته96در سال نیخم
تیامن،یزندگتیفیک،یعدالت اجتماع،یدر پنج بعد مشارکت اجتماعیاجتماعيهتوسع

جیقرار گرفته است. نتايریگسنجش و اندازهموردیاجتماعيهو اخالق توسعیاجتماع
،یدر ابعاد مشارکت اجتماعنیدر شهر خمیاجتماعيتوسعهتیدهد که وضعینشان م

اما در مورد ابعاد عدالت ه استمناسب بودیاجتماعيق توسعهو اخالیاجتماعتیامن
:1396(گندمی و مطلق،نشدیابیارزیتوسعه در سطح مطلوب،یزندگتیفیو کیاجتماع

100-89.(
کاربرد تحقیقات اجتماعی، اقتصادي در «در کنفرانس )،1371(بدیعی در سال 

اخبار «اي با عنوان که در دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار شد، در مقاله» هاي توسعهبرنامه
اخبار توسعه را در شش يهگذاري و ارائانتخاب، ارزشيهنحو» توسعه در مطبوعات ایران

).1371ن مورد بررسی قرار داده است (بدیعی،تهرايهروزنام
توسط» نگاري توسعه در ایراناهمیت و ضرورت روزنامه«اي هم با عنوان نامهپایان
پژوهش مذکور این است که باید بخشی با يهصورت گرفته است. نتیج)،1380(اسکندري

گیري نظرات و هاز طریق بهر» جمعی در توسعهنقش ارتباطات و وسایل ارتباط«ان عنو
).1380(اسکندري،ساتید ارتباطات کشور گنجانده شودهاي ادیدگاه



97پاییز ،1شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 154

ب) تحقیقات خارجی
به»داریپايهاهداف توسع«با عنوان يادر مقاله)،2017(در سال 1دوراننیستیکر

ي راستا با نیازهاي رشد اقتصادي همي پایدار بواسطهاست که توسعهدهیرسجهینتنیا
گیري مرتبط درشود. چندین نتیجهی و توازن اکولوژیکی پشتیبانی میي انسانوسعهکلی ت

پایدار یک هدف جهانی است ي از: توسعهکه عبارتند؛پایدار وجود دارنديخصوص توسعه
اي با و مصرف منابع طبیعی یک مدل توسعهي افزایش جمعیت ي پایدار در زمینهو توسعه

تصادي، کیفیت زندگی و حفاظت میان مدت و طوالنی مدت هدف توازن بین رشدهاي اق
(دوران، از ظرفیت زمین استمحیط زیست بدون افزایش مصرف منابع طبیعی فراتر

2017.(
و کیستمیسيو اقتصادیاجتماعيغالب توسعه«يهدر مقال2چیپکوتیآنتون

ع مختلف در جواميو اقتصادیاجتماعيهتوسعیبه بررس2016در سال » خدمات
تقرار داده اسیدر کشور بنگالدش را مورد بررسیاجتماعيهپرداخته است. او توسع

).2016(پکوتیچ، 
ياز سو»یمحليو توسعهیکیفیت زندگنیبيرابطه«با عنوان يامقالهنیهمچن

آمده است که در آن محقق معتقد است درریتحريهبه رشت2017در سال 3ونگایلیسس
یو امکانات محلیمطلوب فرهنگیکار و زندگطیشرا،یطیمحستیزيباالتیفیکه ک

و جذب یمحليت از کسب و کارهایشغل با حماجادیو ايرشد اقتصاديمناسب برا
).2017(ونگ، هستندیاتیحیداخليهايگذارهیسرما

ر چگونگی گزینش اخبار توسعه د«در تحقیقی )،1991(5جوال فرو 4کریستین اوگان
هاي این پژوهش، اند. طبق یافتهرا مورد بررسی قرار داده» هاي جهان سومر روزنامهد

توسعه و يهمحتواي اخبار توسعه، بحث بر روي آیندهاي مرتبط با تحلیلبیشترین پاسخ
(اوگان و فر، هاي توسعه با اهداف دولت بوده استکمترین هم میزان موفقیت در برنامه

1991 :48.(

1 Cristian Duran
2 Anthony Pecotich
3 Cecilia Wong
4 Christinel Ogon
5 Joval Fair
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اخبار توسعه را در )، 1987(2فلورنید.و 1سودش استوارتدیگريدر پژوهش 
اند. در این تحقیق با استفاده از مورد بررسی قرار داده»3انان.سی.«هاي جهانی گزارش

هاي جهانی تلویزیون روش تجزیه و تحلیل محتوا و کدگذاري اخبار توسعه در گزارش
(استوارت، لب مورد ارزیابی قرار گرفته استمط308برنامه و 10در مجموع » انان.سی.«

).121: 1987فلورنی، 
هاي مورد اشاره کار به صورت کیفی صورت گرفته است و اگر طور کلی در پژوهشبه

ان شده است. همچنین در این در مواردي هم کمی بوده باشد به صورت خالصه بی
هاي مسئولین و وعدهها گیري قولنگاري توسعه که پیترین ابعاد روزنامهها به مهمپژوهش
کشور شود، بررسی نشده ياي که منجر به توسعهتوسعه و پیشنهادهاي سازندهيهدر زمین

دو طیف سیاسی مختلف در يهاي که نمایندنهایت در پژوهش حاضر، دو روزنامهاست. در 
ت یافت که دو توان به این امر دسررسی قرار گرفته است که در آن میکشور هستند مورد ب

يهدر زمینبخشی خود خصوصاًتا چه میزان در راستاي نقش توسعهدولت مختلف هر کدام 
اجتماعی کشور فعالیت داشته است. يهتوسع

چارچوب نظري پژوهش
سازيبرجستهنظریه

ها بر شناخت و نگرش مردم و تعیین ثیر رسانهأمدعی ت4سازيبرجستهيهنظری
سازي بعضی از موضوعات و رویدادها در ان از طریق انتخاب و برجستههاي ذهنی آناولویت

ها با برجسته ساختن بعضی از قالب خبر و گزارش خبري است. به این معنا که رسانه
توانند تعیین چه نمیگذارند. گرثیر میادها، بر آگاهی و اطالعات مردم تأها و رویدموضوع

بیندیشند » چهيهدربار«توانند تعیین کنند که میبیندیشند، اما» چگونه«کنند که مردم 
). 58:1389زاده،(مهدي

هاي ها، بویژه در اخبار و گزارشها این است که رسانهسازي رسانهمنظور از برجسته
اي از مسائل و هاي مستند، این قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعهخبري و برنامه

پوشی کنند. وف سازند و از مسائل و موضوعات دیگر چشمموضوعات معین و محدود معط
پهر عمومی شود که بعضی از مسائل خاص توسط بسیاري از مردم در سحاصل کار این می

1 Soudesh Sttewart
2 D. Flournoy
3 Cable Network News
4 agenda-setting theory
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شود، در حالی که به مسائل و موضوعات دیگر ها به بحث گذاشته میو خارج از قلمرو رسانه
زاده).از مهديبه نقل ؛ 26:1385شود (سولیوان و همکاران،توجه نمی

اجتماعیتوسعه
توسعه از جمله مفاهیمی است که به تعاریف اسمی یا مصداقی نیاز دارند. در این نوع 

هایی است که به مفهوم و عناصر ها یا مشخصهاصطالحات، بنیان تعریف مبتنی بر معرفه
ن اصطالح شود. بر این اساس براي تعریف توسعه باید دید که ایمتشکله آن نسبت داده می

ها ها و مشخصهکند و طبیعی است که این معرفههایی داللت میها و مشخصهبه چه معرفه
به توسعه قتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ـمثالً ابر حسب اینکه از چه منظري ـ

نگریسته شود، متفاوت خواهند بود. 
توان یهایی که ذیل مفهوم توسعه ماغلب مشخصهدر سطح عمومی و مشترك

شود کم و بیش برشمرد با آنچه ذیل سه مفهوم پیشرفت، تکامل و نوسازي آورده می
کنند که بر گذار از مراحل یاد شده فرآیندي را توصیف میيهیکسان است. هر چهار واژ

شناسی علوم اجتماعی و خاصه در جامعهيهفرودین به مراحل فرازین داللت دارد. در عرص
جوامع منطبق است. دگرگونی اجتماعی از » دگرگونی اجتماعی«ر مفهوم این فرآیند گذار ب

لحاظ لغوي به معناي تغییرات حادث شده در ساخت اجتماعی یا فرهنگی در طی زمان 
).18:1391است (زاهدي،

مفهومسهترکیبمثابهبهرااجتماعیيهتوسعجهانی،بانکاجتماعیيهتوسعگروه
ونهادهاتأکید(»پوشش«،)فرديانتخابحقازخورداريبریعنی(»توانمندسازي«

ثباتوارتقایعنی(امنیتو) آنهابهتوجهوجامعهفقیرافرادنیازهايبرهاسیاست
جهتدراجتماعیيهتوسعهاياستراتژياست.کردهتعریف) انسانیامنیتواجتماعی

از . داردنظرمدراانساناساسیاينیازهبهپاسخگوییوبودهانسانیزندگیکیفیتبهبود
نیازهايفرهنگی،نیازهايرفاهی،نیازهايشاملاجتماعی،يهتوسعهاياستراتژيرواین

نیازهايترینعمدهازمجموعدرکهترقیورشدبهنیازوپذیريتطبیقدرنیازروانی،
). 35:1379(ازکیا،باشدمیاست،جدیديهجامعدرانسان

از نظر نگارنده شود.میهماهنگامرچندشاملهمزمانطوراجتماعی بهيهتوسع
موزي، آهایی از قبیل سوادشاخصدربهبودمتضمنپژوهش حاضر این نوع از توسعه

مدنی و حقوق شهروندي، بهداشت و درمان، يههاي قومی، جامعشهرنشینی، اقلیت
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جمعی، مهاجرت، محیط یل ارتباطتفریحی، حمل و نقل، وسااشتغال، امکانات ورزشی و 
... است.زیست، زنان و کودکان، تنظیم خانواده، فقر، اعتیاد و

االت پژوهشسؤ
ال اصلی پژوهشؤس

يهبخشی خود، خصوصاً در زمینعملکرد مطبوعات کشور در راستاي نقش توسعه
بوده است؟هاي اجتماعی موجود چگونهبراي رفع آسیبراهکاريهاجتماعی و ارائيهتوسع

االت توصیفی پژوهشؤس
هاي مورد بررسی به چه اجتماعی در روزنامهيهفراوانی مطالب مربوط به توسع-1

میزان بوده است؟
اجتماعی و يهپیشنهادهاي سازنده جهت بهبود امور در امر توسعيهفراوانی ارائ-2

هاي اجتماعی موجود چگونه است؟برطرف کردن آسیب
ها نسبت به آنچه که فراوانی مطالب مربوط به سوابق قبلی و پیگیري وعده-3

هاي مورد بررسی چگونه است؟ریزي شده و آنچه که اجرا شده است، در روزنامهطرح

االت تحلیلی پژوهشسؤ
يهاجتماعی رابطيههاي مورد بررسی و مطالب مربوط به توسعآیا بین روزنامه-1

؟معناداري وجود دارد
پیشنهادهاي سازنده جهت بهبود يههاي مورد بررسی و میزان ارائآیا بین روزنامه-2

يههاي اجتماعی موجود، رابطاجتماعی و برطرف کردن آسیبيهامور در امر توسع
معناداري وجود دارد؟

شناسی پژوهشروش
مورد باشد. روش تحلیل محتوا اغلب در روش پژوهش حاضر تحلیل محتواي کمی می

هاي توان مستقیماً با توصیف ویژگیرود که میآن دسته از مسائل پژوهشی به کار می
هایی، پژوهشگر تا حد بسیاري از مشکالت هایش پاسخ داد. در چنین بررسیالمحتوا به سؤ

یابد. گیري و پایایی ارتباط میاي که روایی با نمونهمربوط به روایی فارغ است، به جز حوزه
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هاي پژوهش به کار العنوان پاسخی مستقیم به سؤرو اطالعات محتوا، بیشتر بهاز این
شود (هالستی،هاي منابع یا مخاطبان از آن استنباط میهایی که ویژگیرود تا معرفمی

تکنیکی پژوهشی است «کند: گونه تعریف می). کریپندورف، تحلیل محتوا را این72:1391
). 25:1390(کریپندورف،» ها در مورد متن آنهااز داده3معتبرو2، تکرارپذیر1براي استنباط

25:1390 .(
تحلیل محتواي «اند: دانیل رایف و همکاران وي نیز تعریفی از تحلیل محتوا ارائه داده

(سیستماتیک) و تکرارپذیر نمادهاي ارتباطی است که طی آن مندکمی، آزمون نظام
شود و سپس با گیري، به متن نسبت داده میهاي عددي بر اساس قوانین معتبر اندازهارزش

شود. این عمل به منظور ها تحلیل میهاي آماري، روابط بین آن ارزشاستفاده از روش
معنی آن یا پی بردن به بافت و يهتوصیف محتواي ارتباطات، استخراج نتیجه دربار

گیرد (رایف و مصرف صورت میيهتولید و هم در مرحليهارتباط، هم در مرحليهزمین
).24:1388همکاران،

پژوهشتکنیک 
باشد. تکنیک اي، ارزیابی میتکنیک استفاده شده در پژوهش حاضر از نوع مقوله

يهگیرد و تحلیل انجام شدهاي ساخته شده از محتوا صورت میاي مبتنی بر مقولهمقوله
هاست. پیام، شرحی از محتوا بر اساس مقوله

؛شوندبررسی هستند که با توجه به هدف تحقیق برگزیده میها، واحدهايمقوله
تکنیک ارزیابی نیز برقراري ارتباط بین ساختار توصیف شده از محتوا (مبتنی بر تکنیک 

عبارت ر خصوص یک وضعیت اجتماعی است. بههایی بیرونی و یا داي) با مشخصهمقوله
هاي اي را با مشخصهیک مقولهدیگر پژوهشگر پیوندهاي پیام توصیف شده از طریق تکن

گیري از پیام تولید شده در مورد کند و به نتیجههاي اجتماعی برقرار میآشکار از پدیده
پردازد.ابعاد واقعیت اجتماعی می

1 inferences
2 replicable
3 valid



159مطبوعات و توسعه اجتماعی

گیريآماري و نمونهجامعه
دو روزنامه در سال يههاي منتشر شدآماري پژوهش حاضر تمام شمارهيهجامع

اخبار و مطالب مربوط به انعکاسوبازتابچگونگیبررسیمنظورباشد. بهمی1391
مربوطمطالبتمامکشور،مطبوعاتها و راهکارهاي رفع آنها دراجتماعی، آسیبيهتوسع

بررسی و تحلیل شده است. 1391شرق در سال وهاي کیهانروزنامهموضوع دراینبه
باشد. بندي شده میحتمالی طبقهگیري اگیري در پژوهش حاضر، نمونهروش نمونه

هر روزنامه، یک ماه آماري و براي هر ماه آماري نیز، چهار يهبراي بررسی یک سال
شود که چون در هر هفته یک روز تعطیل است، بنابراین در نظر گرفته می1آمارييههفت

زنامه در نظر شماره از رو24آماري يههفت4شماره روزنامه و در نتیجه از 6از هر هفته 
شود و به این شماره در نظر گرفته می6شود. در ادامه براي هر فصل از سال گرفته می

هاي هاي فروردین یک شماره به تصادف، از یکشنبهکنیم: از شنبهترتیب عمل می
هاي خرداد یک شماره به تصادف، از اردیبهشت یک شماره به تصادف، از دوشنبه

هاي اردیبهشت یک شماره به شماره به تصادف، از چهارشنبههاي فروردین یکشنبهسه
شود و همین هاي خرداد یک شماره به تصادف انتخاب میشنبهتصادف و در نهایت از پنج

گیري از نمونهيهدهیم. با توجه به نحوهاي دیگر به همین روال ادامه میکار را براي فصل
شود. واحد تحلیل در پژوهش حاضر شامل هر شماره انتخاب می24هر روزنامه در هر سال 

هاي مورد بررسی هاي اجتماعی در روزنامهاجتماعی و آسیبيهمربوط به توسع» مطلب«
شود. در این واحد متن، تیتر، است که از تیتر هر مطلب تا آخرین پاراگراف را شامل می

عکس و طرح نیز جاي دارد.

2آوري اطالعاتجمعرویه

بزار گردآوري اطالعات در روش تحلیل محتوا، دستورالعمل کدگذاري از آنجا که ا
هاي ارتباطی براي ثبت است و شامل مقوالت و زیر مقوالت تعیین شده براي رجوع به پیام

تحقیقهايدادهوگویند. اطالعاتوارونه نیز میيهآنهاست، به این دستورالعمل، پرسشنام

1 statistical week
2 data gathering procedure
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درشدهکدگذاريهايدادهسپسشوند،میگذاريکدشده،تعییندستورالعملاساسبر
. شوندمیوارد1هاکدبرگه

سپسوگیردمیقرارتحلیلوتجزیهموردSPSSافزار نرمازاستفادهبااطالعاتاین
هاي آماري بهبر اساس تکنیکوتحقیقهايالؤساساسبرشده،آورياطالعات جمع

.دشونمیبیاناستنباطیوتوصیفیصورت
و محاسبات درصدي در قالب جداول توزیع مطلقفراوانیازحاضر،پژوهشدر
و نشان دادن روابط معناداريدادننشانبرايتحلیلیجداولدرشود واستفاده میفراوانی

.استشدهاستفادهاسکوئرکايآزمونبین متغیرها از

ضریب قابلیت اعتماد و اعتبار پژوهش
درصد کل محتوا، توسط پژوهشگر 20لیت اعتماد پژوهش براي سنجش ضریب قاب
زمانی یک ماه مجدداً کدگذاري شد. پس از این، ضریب يهپس از کدگذاري اول به فاصل

هاي شاخص«يهی سه مقولد. طبق این فرمول براي سنجش پایایپایایی اسکات محاسبه ش
که » اجتماعیيهامر توسعپیشنهادهاي سازنده جهت بهبود امور در «، »اجتماعیيهتوسع

ضریب قابلیت يهداراي قضاوت ارزشی هستند، مورد بررسی قرار گرفت. پس از محاسب
پیشنهادهاي سازنده يهدرصد و مقول91اجتماعی يههاي توسعشاخصيهاعتماد، مقول

درصد به دست آمد. از آنجایی که ضریب 85اجتماعی يهجهت بهبود امور در امر توسع
درصد است، پس این پژوهش از قابلیت اعتماد الزم برخوردار 70ی قابل قبول، باالتر از پایائ

است. 
حاضر دستورالعمل کدگذاري، پژوهش حاضر داراي اعتبار صوري است در پژوهش 

پژوهش در يهمشاور پژوهش و همچنین سایر اساتیدي که سابق،یید اساتید راهنمامورد تأ
قرار گرفته است.اند،این زمینه را داشته

نتایج پژوهش
الف) نتایج توصیفی پژوهش

هاي مورد بررسیاجتماعی در روزنامهيهفراوانی مطالب مربوط به توسع-1

1 coding sheets



161مطبوعات و توسعه اجتماعی

اجتماعیيهمطالب مربوط به توسع: 1جدول 
روزنامه شرقجمع کیهان

محتواي مطلب

سوادآموزي 30 40 70
%8/9 %13 %8/22

شهرنشینی 16 12 28
%2/5 %9/3 %1/9

بهداشت و درمان 21 18 39
%8/6 %9/5 %7/12

اشتغال 9 19 28
%9/2 %2/6 %1/9

جمعیوسایل ارتباط 10 19 29
%3/3 %2/6 %4/9

مهاجرت 6 4 10
%2 %3/1 %3/3

محیط زیست 12 13 25
%9/3 %2/4 %1/8

فقر 16 8 24
%2/5 %6/2 %8/7

اداعتی 24 15 39
%8/7 %9/4 %7/12

سایر 6 9 15
%2 %9/2 %9/4

جمع 150 157 307
%9/48 %1/51 %100

مطلب 150مطلب بررسی شده در دو روزنامه، 307از مجموع1با توجه به جدول 
باشد. با توجه به کیهان میيهمطلب هم مربوط به روزنام157شرق و يهمربوط به روزنام

درصد بیشترین و بحث 8/9مورد یعنی30شرق بحث سوادآموزي با يهروزناممطالب
کیهان نیز بحث يهمهاجرت و سایر موارد نیز کمترین انعکاس را داشته است. در روزنام
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3/1مورد یعنی 4و بحث مهاجرت با درصد بیشترین13مورد یعنی 40سوادآموزي با 
درصد کمترین بازتاب را داشته است. 

کید بیشتر آنان بر أها و تاصلی مسئولین این رسانهيهاید اظهار داشت که دغدغب
سوادي و افزایش تحصیالت افراد در جامعه بوده است. مهاجرت نیز از مسائلی مبارزه با بی

است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

واجتماعیيهسعتوامردراموربهبودجهتسازندهپیشنهادهاييهارائفراوانی-2
موجوداجتماعیهايآسیبکردنبرطرف

فراوانی پیشنهادهاي سازنده:2جدول 
روزنامه شرقجمع کیهان

پیشنهاد و نقد يارائه
سازنده

دارد 54 78 132
%6/17 %4/25 %43

ندارد 96 79 175
%3/31 %7/25 %57

جمع 150 157 307
%9/48 %1/51 %100

مطلب 54مطلب بررسی شده در دو روزنامه، 307از مجموع 2جه به جدول با تو
شرق داراي نقد سازنده بوده و پیشنهادهاي کارسازي براي يهدرصد در روزنام6/17یعنی

درصد از مطالب نیز فاقد 3/31مطلب یعنی96اجتماعی داشته است. يهامر بهبود توسع
کیهان يهدرصد از مطالب روزنام4/25طلب یعنیم78پیشنهاد بوده است. در طرف دیگر 

درصد از مطالب فاقد 7/25مطلب یعنی79داراي پیشنهادات سازنده و نقد مفید بوده و 
پیشنهاد و نقد امور بوده است. 

درصد از مطالب فاقد نقد 57قابل توجه این است که در مجموع دو رسانه يهنکت
43اند و تنها هاي اجتماعی بودها و مسائل و آسیبهسازنده و پیشنهاد مفید براي طرح

ده در ت. بدیهی است که وجود انتقاد سازندرصد از مطالب داراي نقد و پیشنهاد بوده اس
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ها کمک شایانی تر مسائل و آسیبها به بهبود امور و حل بهتر و روشنمطالب رسانه
کند.می

کهآنچهبهنسبتهاوعدهيپیگیروقبلیسوابقبهمربوطمطالبفراوانی-3
شدهاجراکهآنچهوشدهریزيطرح

ها و سوابق قبلیپیگیري وعده: 3جدول 
روزنامه جمع

شرق کیهان

ها و سوابق قبلیپیگیري وعده
دارد 64 61 125

%8/20 %9/19 %7/40

ندارد 86 96 182
%28 %3/31 %3/59

جمع 150 157 307
%9/48 %1/51 %100

مورد 64شرق، يهمطلب بررسی شده در روزنام150از مجموع 3با توجه به جدول 
اند. یعنی چنانچه طرحی در ي تاریخی بودهدرصد از مطالب داراي سابقه8/20یعنی

گذشته ارائه و یا افتتاح شده است این طرح در آینده نیز همچنان مورد توجه و تحلیل و 
بررسی بوده است. 

ي آن طرح را پیگیري اي داده، فرد خبرنگار سرانجام و نتیجهمسئولی وعدهچنانچه
ي درصد از مطالب داراي سابقه9/19مورد یعنی61ي کیهان کرده است. در روزنامه
مورد، تنها 307ي قابل توجه این است که در مجموع دو رسانه از پیگیري بوده است. نکته

درصد فاقد 3/59مورد یعنی182یرانه بوده است و مطلب داراي سوابق قبلی و پیگ125
ي قبلی طرح بوده است.  ي سابقهگونه پیگیري و ارائههر

ب) نتایج تحلیلی پژوهش
اجتماعیيهتوسعبهمربوطمطالبوبررسیموردهايروزنامهبینيهرابط-1
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1با 9آزادي يهو درج227/14اسکوئر محاسبه شده به میزانبا توجه به آزمون کاي
عبارت دیگر باشد. بهدار نمیبین دو متغیر معنیيهدرصد اطمینان رابط99درصد خطا و 

داري وجود ندارد. در معنیيههاي مورد بررسی و محتواهاي آنها رابطبین دو متغیر روزنامه
سانه، این دو راجتماعی مهم از نظريهتوصیف جدول نیز باید گفت که بیشترین امر توسع

بعدي يهباشد. اعتیاد نیز بحث دیگري است که این دو رسانه در مرتبامر سوادآموزي می
باشد که هر روزه هاي بسیار مهم مید. اعتیاد در زمان کنونی از آسیبانزیاد به آن پرداخته

هاي جمعی در این زمینه بسیار مهم و شود و توجه رسانهگیر جوانان بسیاري میدامن
ست.حیاتی ا

114/0 =Sig9 =Df227/14 =Value

جهتسازندهپیشنهادهاييهارائمیزانوبررسیموردهايروزنامهبینيهرابط-2
موجوداجتماعیهايآسیبکردنبرطرفواجتماعیيهتوسعامردراموربهبود

1با 1آزادي يهو درج859/5اسکوئر محاسبه شده به میزانبا توجه به آزمون کاي
دار بین دو متغیر معنیيهتوان گفت که رابطدرصد اطمینان می99درصد خطا و 

باشد. نمی
پیشنهاد سازنده و وجود يههاي مورد بررسی و ارائعبارتی بین دو متغیر روزنامهبه

داري وجود ندارد. در توصیف جدول نیز باید اظهار داشت معنیيهنقد سازنده در آنها رابط
اند گونه پیشنهاد سازنده و نقد مفید بودهدرصد از مطالب این دو روزنامه فاقد هر57که 

راه حل براي يهاي اجتماعی و ارائهدر حالی که وجود نقد در امر توسعه خصوصاً در طرح
رسد.هاي اجتماعی ضروري به نظر میبرطرف کردن آسیب

016/0 =Sig1 =Df859/5 =Value

يگیربحث و نتیجه
چارچوبدرماکههستندشناختیمحیطبهدهیشکلدرکلیديعناصرها،روزنامه

پنداریممیصادقو» راست«راآنآنچهمبنايبرماساده،عبارتبه. کنیممیزندگیآن
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کنیممیفکرکههستندچیزيآنبرايمهممنبعیهاروزنامهوکنیممیعملوفکر
. دانیممیجهانيهدربار

جامعهبرايراآنهارواینازوبخشندمیاجتماعیايوجههرویدادهابههاوزنامهر
یافتهسازماناجتماعیکنشيهالزممعموالًکهچیزيسازند،میواقعیکل،یکعنوانبه

.است
عمومدیدمعرضدررارویدادهاوموضوعاتکههستندقدرتایندارايهاروزنامه

امربامطبوعاتيهرابطيهزمیندرکهايدهند. نکتهجلوهمهمرانهاآنتیجهدروقرار
. استتوسعهبرايانگیزهایجاددرآنهانقشاستنهفتهاجتماعیيهتوسعخصوصاًتوسعه،

دستبهراجدیدهاياندیشهواطالعاتوبشناسندراتوسعهبایدمردمچیز،هرازقبل
هیچ ماندهعقبيهجامعیکدرکهبدانندبایدودریابندراتتغییرالزومبایدآنان. آورند
براي. گیردنمیقراراختیارشاندرمناسبامکاناتوهافرصتپسنیست،سعادتمندکس
ضروريمطلوبهايارزشوهامهارتآموزشباشند،داشتهرفتاريچنینمردماینکه

است. 
ر دو نشریه از نشریات پرتیراژ کشور که ها در پژوهش حاضبا توجه به اهمیت روزنامه

هاي اجتماعی و آسیبيهمشی فکري متفاوت هستند را در مورد بحث توسعداراي خط
اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. 

اجتماعی در این دو يههاي پژوهش بیشترین مطلب در بحث توسعطبق یافته
به آن پرداخته شده است؛اجرت کمتر روزنامه بحث سوادآموزي بوده است و امر مه

همچنین مشخص شد که فراوانی مطالبی که در آنها نقد سازنده و پیشنهادات مفید وجود 
هاي مسئولین و دارد کمتر از مطالبی است که در آنها نقد وجود دارد. پیگیري وعده

باشد که در این دو نشریهنگاران توسعه میها از جمله وظایف مهم روزنامهسرانجام طرح
کمتر به آنها پرداخته شده است. 

متغیر توان گفت که مشخص گردید بین دودر مورد نتایج تحلیلی پژوهش هم می
داري وجود ندارد. همچنین باید معنیيههاي مورد بررسی و محتواهاي آنها رابطروزنامه

نقد پیشنهاد سازنده و وجوديههاي مورد بررسی و ارائگفت که بین دو متغیر روزنامه
ي وجود ندارد. دارمعنیيهسازنده در آنها هم نیز رابط

توان به این نتیجه رسید که بحث نهضت سوادآموزيهاي پژوهش میبا توجه به یافته
دو طیف مختلف سیاسی مورد توجه بوده است. با و تربیت و آموزش در هر دو روزنامه
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باشد، ورهاي جهان سوم همین امر میدر کشیافتگی به اینکه یکی از معیارهاي توسعهتوجه
اي تا اي که دارند در مباحث توسعهها عالوه بر جهت سیاسیذعان کرد که روزنامهتوان امی

اند. حدودي موفق عمل کرده
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