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  27/3/91 :دريافت تاريخ
  31/4/91: تاريخ پذيرش

بررسي نحوة انعكاس اخبـار     
  حوادث در مطبوعات فارسي

  )مطالعة موردي چهار روزنامة صبح ايران(
  نوشتة

   ∗ياسماعيل افقه
  **السادات سيدرضا نقيب

   هچكيد
. ي و آگاهي مـردم دارد     رسانشدة فارسي نقش مهمي در اطالع      نحوة انعكاس و بازتاب حوادث در مطبوعات منتشر       

صـورت خـاص     هاي جمعي و بـه    اين مقاله با بررسي اين امر، درصدد است تا نحوة ارائه وظايف اجتماعي رسانه             
مـورد  ) با تأكيد بر صفحة حوادث اين مطبوعـات        (شرق و   جم، ايران همشهري، جام مطبوعات را در چهار روزنامة      

دهد كه در سه ماه      حوادث اين چهار روزنامه تشكيل مي      ةلي صفح جامعة مورد مطالعه را خبر اص     . كاوش قرار دهد  
اي رسـانه  شناسـي روش تحقيق روش تحليل محتوا با رويكرد استفاده از نشانه    . اندمنتشر شده   89آذر، دي و بهمن     

ضمني مـستخرج از مـتن      ) داللت(شود و معناي  است؛ بدين صورت كه وظايف اجتماعي، مقوله در نظر گرفته مي          
اطـالع و  ”ها بيشتر مقولـة  دست آمده حاكي از آن است كه تمام روزنامه  نتايج به . گيردمالك قضاوت قرار مي   خبر  

-مقوله.  صورت گرفته است“سرگرمي” و “اجبار”هاي اند و كمترين استقبال به مقوله را مورد توجه قرار داده“آگاهي
ها از لحاظ   تفاوتي بين روزنامه  . ياني جدول قرار دارند   هاي م  در رده  “همبستگي اجتماعي ” و   “بيان”،  “پرورش”هاي  

در . ها تفاوت وجود دارد هاي وظايف اجتماعي در كل روزنامه       وضعيت ارائه وظايف اجتماعي نيست؛ اما بين مقوله       
  .  اند به ترتيب بيشترين و كمترين مقدار را به خود اختصاص داده“سرگرمي” و “اطالع و آگاهي”ها اين روزنامه

   . حوادث، مطبوعات فارسية جمعي، صفحةرسان وظايف اجتماعي،: كليد واژه

   هقدمم
خصوص مطبوعات گسترش دانـش مخاطبـان در       ترين وظايف وسايل ارتباط جمعي به     يكي از مهم  

مطبوعات ). 284: 1971ليپمن،  (هايي است كه امكان تجربة مستقيم از آن رويدادها فراهم باشد            زمينه
هاي الزم را براي شناخت مخاطبان از محيط اطراف فـراهم  توانند آگاهي عات درست مي  با ارائة اطال  

. شـان مربـوط اسـت بگيرنـد       هاي درستي درموارد مختلفي كه به زنـدگي       كنند تا آنان بتوانند تصميم    
____________________________ 

  afghahi891@yahoo.com   رسانه، دانشگاه عالمه طباطباييدانشجوي كارشناسي ارشد مديريت  ∗
   naghaibulsadat@yahoo.com عضو هيئت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي  **



 

162

 /
وم
و س

ت 
يس
ل ب

سا
 /

ره  
شما

2 
 

هاي گوناگون كـه دائـم در حـال         ها و دانش  ها، نگرش كردن ديدگاه   توانند با مطرح  مطبوعات مي 
هاي جديد فراهم سازند و آنان را به    ها و نگرش  د، وسيلة انطباق مخاطبان را با ارزش      تغيير هستن 

هـا متفـاوت    هاي عمـل روزنامـه    بايد توجه داشت كه شيوه    ). 1370بديعي،(يكديگر پيوند دهند    
داده با توجه   ها در خصوص وقايع جاري و حوادث رخ       است و طرز برداشت هر يك از روزنامه       

ها در بررسـي وقـايع و مـسائل         ه تفاوت دارد؛ زيرا در عمل برخي از روزنامه        به مشي هر روزنام   
كننـد ولـي برخـي از       ترند و تا از صحت خبري اطمينان حاصل نكنند، آن را منتشر نمـي             محتاط

اهميت را با تيترهـاي بـزرگ در صـفحات            اند و در بيشتر موارد وقايع كم        جنجال  روزنامه در پي  
ها ممكن است پس از مدتي آثار نامطلوب         شيوة درج اخبار در روزنامه     كند و اين  خود منتشر مي  

  ).4: 1374السادات، نقيب(خود را بر جاي گذارد 
 از  هـاي اجتمـاعي   نـاآرامي  هـا و  ها، درگيري  ، انواع سرقت    تجاوز  جنايت و   خودكشي، قتل،

ـ گير ها و مطبوعات قـرار مـي       جمله موضوعاتي هستند كه مورد توجه مخاطبان روزنامه        ايـن  . دن
انـد و از  هـا از رشـد و گـسترش شهرنـشيني ناشـي شـده        هاي اجتماعي كه بيـشتر آن     ناهنجاري

روي در سطح جامعه هستند كـه بـه صـورت فـردي و             پيامدهاي جامعه مدرن هستند مظاهر كج     
هـا و  بروز كرده و بيشترين دلهـره و نگرانـي خـانواده       ) ها و باندها  صورت گروه  به( جمعيدسته
  . شوند را شامل ميمردم

هـايي  شود ابتدا در روزنامه   ها تعبير مي   حوادث روزنامه  ةها به صفح   اين موضوعات كه از آن    
و بـا توجـه بـه       ) 70: 1384جـوانمردي،   (  مطرح شـدند    حوادث نامههفته و   جم جام،  ايرانچون  

  . دادند به تيراژ بااليي هم رسيدنداينكه حوادث مختلف اجتماع را انعكاس مي
جـوگرش را بـه     و  ر ستون خبرهاي گوناگون يك روزنامه يا مجله، مخاطـب نگـاه جـست             د

ها بـه خوانـدن چنـين خبرهـايي         كند و دقايق و حتي ساعت     سمت خبرهاي حوادث هدايت مي    
توان با نگارش يك خبـر در چنـد پـاراگراف و صـرفاً              اي را نمي  چنين خواننده . شودمشغول مي 

او به جزئيات خبـر     . ارضاي خبري كرد  ) ا، چه، چرا و چگونه    كه، كي، كج  (پاسخ به عناصر خبر     
هـاي  خبر حوادث بـه خـاطر وجـود رگـه         . انديشد و سير ماجرايي كه به وقوع پيوسته است        مي

ربـايي، سـرقت بانـك،    ماجراي يك قتـل، آدم . گيردقهري انساني، هر گروه اجتماعي را دربر مي    
اي به نوعي با انسان سروكار دارد و مخاطبان         ثهسوزي و هر حاد   سقوط از ارتفاع، انفجار و آتش     

كننـد، آمـوزش    يابنـد، مقايـسه مـي     با شنيدن و خواندن خبر به نحوي خود را مرتبط بـا آن مـي              
 بـه همـين دليـل      ؛)225ــ 6 :1378بديعي و قندي،    ( دارند بينند و اخطار و هشدار دريافت مي       مي

همچنـين  .  متضادي را به همـراه دارد      هاي متفاوت و  درج خبرهاي حوادث در مطبوعات ديدگاه     
  . تنظيم مناسب اين خبرها در مطبوعات از اهميت زيادي برخوردار است
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  لهئبيان مس
در كـشور مـا، معـضالت اجتمـاعي همچـون قتـل، سـرقت،         “حـوادث ”با توجه به بار معنايي واژه  

خ، منفي، ضـدارزش و     نفسه تل اين رويدادهاي اجتماعي في   . دشومطرح مي ... كالهبرداري، تجاوز و    
مندان خاص خودش را دارد و موفقيت  هان و عالقمخاطبها صفحه حوادث روزنامه. نامتعارف هستند

ها و مجالت به دليـل توجـه خـاص بـه انعكـاس اخبـار                نامههاي سراسري، هفته  بسياري از روزنامه  
 اجتمـاعي   يعات وظايف با توجه به اينكه مطبو    . حوادث و پاسخگويي به اين نياز مخاطبان بوده است        

 است كه به وظايف اجتماعي خود در قبال جامعه و مخاطبان عمل اينها  بر عهده دارند و رسالت آن
  . رساني و خبردهي به ساير وظايف اجتماعي نيز بپردازند  اطالعةكنند و عالوه بر وظيف

ـ               ن وسـايل، وظـايف   نيازهاي روزافزون گروه وسيع انساني به استفاده از وسـايل ارتبـاطي بـراي اي
 ،در واقـع  . يكي از اين وظايف، وظايف خبري و آموزشـي اسـت          . اجتماعي متعددي پديد آورده است    

نقش اساسي وظايف وسايل ارتباطي، انتشار جريان رويدادهاي اجتماعي است و همين امـر بـه انـسان                  
تـوان  وسايل، مي ين  ابا تجزيه و تحليل وظايف خبري       . دهد كه محيط زندگي را بهتر بشناسد      امكان مي 

هـاي صـحيح زنـدگي      ه روش ئها را كه محصول انتشار اطالعات عيني و ارا        ي آن تربيتنقش آموزشي و    
هاي دموكراسـي، روزنامـه،     در نظام . وظايف راهنمايي و رهبري است    دومين وظيفه،   . است، معرفي كرد  

شـوندگان  كنندگان و رهبري  هبريتوانند در راه گسترش ارتباط بين ر      زيون و سينما مي   ي تلو ، راديو ه،مجل
خدمات مهمي انجام دهند و به عنوان آينه تمام نماي افكار عمومي، در جلب همكاري مردم و شـركت        

 .، وظايف تفريحـي و تبليغـي اسـت        وظيفة ديگر . جا گذارند رها در امور اجتماعي تأثير فراوان ب      دادن آن 
گذارند و در صورتي كـه       رواني روي افراد تأثير مي     وسايل ارتباطي با انجام وظايف اخير بيشتر از لحاظ        

ند، نقش تفريحي دارنـد و هرگـاه بـه منظـور     شوشدن افراد و پركردن اوقات فراغت آنان     باعث سرگرم 
 بـرداري قـرار گيرنـد، داراي نقـش تبليغـي هـستند            جلب توجه يا ايجاد اعتقاد و اطمينـان مـورد بهـره           

   .)3ـ7 :1386معتمدنژاد، (
 وظايف ارتباط فكري و وظايف      ةتوان به دو دست   ، وظايف اجتماعي مطبوعات را مي     طوركلي به
رواني، سرگرمي و    اجتماعي تقسيم كرد كه شامل اطالع و آگاهي، پرورش، بيان، اجبار، درمان            ـ  رواني

  . شودهمبستگي اجتماعي مي
كم و كيـف هـر   ها در ارائه  حوادث روزنامهةاين تحقيق بر آن است تا بررسي كند كه صفح        

كنند و حوادث و رويدادهاي جامعـه را بـه چـه            كدام از  اين وظايف اجتماعي چگونه عمل مي        
 ةدهند؟ به عبارت ديگر، وضعيت ارائه وظايف اجتماعي مطبوعات در صفح          صورت انعكاس مي  

كننده وظايف مذكور در اين صـفحات هـستند؛ تـا           حوادث چگونه است و تا چه حدي منعكس       
ـ   حـ  ةفتح بابي شود بر اين موضوع كه صـفح        بدين وسيله    ـ      ةوادث در ارائ   ه وظـايف اجتمـاعي ب

؟ و در كـدام    خيـر خصوص وظايف آموزشي و همبستگي اجتماعي عملكـرد خـوبي دارنـد يـا               
رساني و سـرگرمي وظـايف آموزشـي و          تا در كنار اطالع    ستها نياز به تأمل و بازنگري ا       حوزه

با توجه به اينكه چهار روزنامه انتخاب شـده از          .  دهند انجامشايستگي  همبستگي اجتماعي را به     
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توانـد در جامعـه      حوادث مي  ةها به صفح   مطبوعات پرمخاطب كشور هستند لذا رويكردهاي آن      
تواند نقد و حتي راهنمايي براي عملكرد سـردبيران         تأثيرگذار باشد و تحقيقاتي از اين دست مي       

ايف اجتماعي مطبوعات در صفحه حوادث عنايت       و مدير مسئوالن اين مطبوعات باشد تا به وظ        
  . نندكري تبيش

  سؤاالت اساسي
   وظايف اجتماعي مطبوعات است؟ةكنند حوادث مطبوعات تا چه حد منعكسةمطالب صفح. 1
   هستند؟چهشده در مطبوعات بيشترين و كمترين وظايف اجتماعي منعكس. 2
  اجتماعي در صفحه حوادث تفاوت وجود دارد؟ها از لحاظ وضعيت ارائه وظايف آيا بين روزنامه. 3
  آيا بين ارائه هر كدام از وظايف اجتماعي در صفحه حوادث تفاوت وجود دارد؟. 4
  گيرد؟ها قرار ميهاي خبري در صفحه حوادث مورد عنايت اين روزنامهكدام ارزش. 5
  اند؟ فته حوادث مورد توجه قرار گرةچه موضوعاتي در نشريات مورد بررسي در زمين. 6

  روش تحقيق 
اين اصطالح . اي استشناسي رسانهروش مورد استفاده در اين تحقيق، تحليل محتوا با رويكرد نشانه

 مطرح شد كـه بـا اسـتفاده از ابزارهـاي نظـري              1950 ةدر ده ) 1968( اولين بار توسط روالن بارت    
روش بررسي معاني منـتج از متـون        اي،  شناسي رسانه نشانه. ها پرداخت شناسي به مطالعه رسانه   نشانه
رسـانه   .استاي ر معاني پنهان درون متون رسانهب روشي ارزشمند جهت تمركزاي و در واقع رسانه

كنند، بلكه يك رسانه  ها، فقط معاني را منتقل نمياز اين ديدگاه، نشانه ؛چيزي جدا از اطالعات نيست
دانسي .  مركب از نوشتار و تصاوير استروزنامه .شوددهند كه در آن، معاني ساخته ميرا تشكيل مي

تـوان  متن را ميهم. ناميد “متن هم”توان آن را متن است كه مي اي ازروزنامه، گونه گويدمي) 1387(
سازد كه در غير اين صورت، بـه  تصور وجود پيوند ميان چيزهايي را ممكن مي متني تعريف كرد كه

 متن، اين كار را از طريق كنـار هـم قـرار دادن   هم. شدندقي ميربط، جدا از هم تلبي هايشكل متن
انجام داده  ها و بسياري چيزهاي ديگرها، آگهيها و فيلماخبار حوادث، گزارش تصادفات، نقد كتاب

هايي  با توجه به اينكه سياست     .دهد كه هدفي واحد در روزنامه وجود دارد       و به مخاطب اطمينان مي    
 واقعيت گـزارش    ةتوان دربار كند كه چه چيزي را مي     مه دارند از پيش تعيين مي     كه گردانندگان روزنا  

  . هاي مطبوعات با هم تفاوت داردها و ايدئولوژيداد؛ لذا مشخص است كه سياست
  حـوادث و بـه    ةشناسـي در صـفح    در اين تحقيق با استفاده از تحليل محتوا با رويكرد نشانه          

مـواردي كـه توسـط روژه       (ظايف اجتماعي مطبوعـات     طور اخص در خبر اصلي اين صفحه، و       
روش تحليل بدين صورت اسـت كـه هـر          . گيردمورد بررسي قرار مي   ) كلوس مطرح شده است   

ضـمني برآمـده   ) داللت( شود و معناي در نظر گرفته مياي ن مقولهچوكدام از وظايف اجتماعي  
  .  گيردگيري محقق قرار مياز متن خبر مالك تصميم
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    ري تحقيق  آماةجامع
زيرا  دهند  تشكيل مي شده در تهران     هاي فارسي زبان منتشر   روزنامهجامعه تحقيق اين مطالعه را      

ها مـورد مطالعـه قـرار       ها را بيش از ساير روزنامه      ها آشنايي دارند و آن    اكثر مردم با اين روزنامه    
روزنامـه بـا عنـاوين    بـه همـين منظـور چهـار      . كننـد اكتفا مي ها    آني به تورق    گاهدهند و يا    مي

 انتخـاب  1389شده در سـه مـاه آذر، دي و بهمـن مـاه       شرتمنجم    جامهمشهري، ايران، شرق و     
هـا   ها، افراد جامعـه بـا آن      ها اين است كه بيش از ساير روزنامه       دليل انتخاب اين روزنامه   . شدند

هـا   ريـق آن   حـوادث را از ط     ة مخاطبان بيشتري دارند و صفح      و آشنايي دارند، در دسترس است    
 حوادث يا به عبارت ديگر،  خبـري         ةمطالعه اين تحقيق بر روي خبر اصلي صفح       . كننددنبال مي 

در اكثـر مـوارد هـم بـا عكـس           ( حوادث و با فونت بزرگ و متفاوت         ةكه در وسط باالي صفح    
  .  تعبيه شده است، انجام خواهد شد) همراه است
  مباني نظري

روزنامه در جوامع مختلف، با ساختارهاي سياسي، اقتصادي و         جايگاه، رسالت و مسئوليت اجتماعي      
نظر  رسالتي كه براي روزنامه، چه از نظر نقطه       . هاي مختلف تبيين شده است    فرهنگي متفاوت به گونه   

شـود حـاوي    انـدركاران مطبوعـات تـصور مـي       ها و چه از ديدگاه دست     مخاطبان، چه از نظر دولت    
نظرها درباره جايگاه، رسالت ها و اختالفحاضر در ايران، بحثدر حال . هاستها و تفاوتمشابهت

شـود كـه رسـالت      امـروز ايـن سـؤال مطـرح مـي         . و مسئوليت اجتماعي روزنامه خاتمه نيافته است      
توانـد رسـالت و     اي مـي  چه روزنامـه  . مطبوعات به طوركلي و روزنامه به طور خاص چه بايد باشد          

  ب به انجام رساند؟ مسئوليت اجتماعي خود را به نحو مطلو
هاي جمعي و مطبوعات نظريـات مختلفـي از         ها و وظايف اجتماعي رسانه    در رابطه با نقش   

بـراي مثـال، السـول      . ارائه شده است  ... انديشمنداني چون السول، رايزمن، الزارسفلد، مرتن و        
، )نقـش خبـري   ( هاي جمعـي را در چهـار گـروه نظـارت بـر محـيط              هاي اجتماعي رسانه  نقش
و ) نقـش آموزشـي   ( ، انتقـال ميـراث فرهنگـي      )نقـش تفـسير و راهنمـايي      ( بستگي اجتماعي هم

 اما در اين تحقيق     .)83ـ4: 1387ساروخاني،  ( دهدمورد بحث قرار مي   ) نقش تفريحي ( سرگرمي
هاي صورت گرفته توسط نگارنـده ايـن        را با بررسي  زيشود،  از نظريات روژه كلوس استفاده مي     

تر بوده و در راسـتاي اهـداف        ه در اين نظريه نسبت به ساير نظريات كامل         شد گفتهمتون، موارد   
 لـذا چـارچوب نظـري       ؛تواند مفيـد واقـع شـود      مورد نظر اين مطالعه بيشتر از ساير نظريات مي        

  . دهدتحقيق حاضر را نظرات كلوس در رابطه با وظايف اجتماعي شكل مي
  : كندرفي ميكلوس وظايف اجتماعي مطبوعات را به ترتيب زير مع

  وظايف ارتباط فكري. 1
    (Information) اطالع و آگاهي. الف

هاي سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي، هنـري، علمـي،         نقل جريان وقايع، اقدامات و عقايد در زمينه       
  .  ندا طور كلي بر دو نوعخبرها به. فني و وضع زندگي دسته جمعي جنبه خبري دارد
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  . ها و اخبار گوناگونعات روز، تازهاعم از اطال اخبار جاري روز 
هـا بـا    نظـر از ارتبـاط مـستقيم آن        شامل امور مربوط به فرهنگ و تمدن، صرف        اخبار عمومي  

  . حوادث جاري روز است
  (Formation)  پرورش. ب

هـا و  هاي آموزشي كه همزمان با نقل و تشريح خبرهاي جـاري، بـه صـورت راهنمـايي     كوشش
هـا  اين كوشش . گيرند، در تعليم و تربيت انسان نقش مهمي دارند        ميانتقادهاي مختلف صورت    

  : گانه زير هستندداراي انواع سه
  هاي تمدن و فرهنگ جامعه به افراد ها و نقشانتقال منظم ارزش؛ ها و احساساتپرورش انديشه 
 تـشريح و  هـاي عمـومي از طريـق       ايمان افراد و ايجاد اعتقادها و آرمان       جلب؛  پرورش عقايد  

  . تفسير وقايع جاري و تجزيه و تحليل مباني فرهنگي
هـاي  كوشش در تربيت افراد و آماده ساختن آنان براي انجام كارها و حرفه            ؛  اي پرورش حرفه  

   .اجتماعي
  (Expression)  بيان. ج

هاي اجتماعي و مساعي الزم بـراي معرفـي فرهنـگ و تمـدن و               ها و نقش  كمك به ايجاد ارزش   
  : ندتهس بياني دارند و داراي انواع زير ةر و عقايد و رفتارهاي انساني جنبافكا

هـاي  هـا و اثرهـايي كـه جـزء ميـراث تمـدن و ارزش              ايجـاد ارزش  ؛  معرفي فرهنگ و تمدن    
  . اجتماعي قرار گيرند

هـاي  ها و اثرهايي كه با رويدادها و فعل و انفعـال          ايجاد ارزش ؛  هاي جاري تشريح ايدئولوژي  
  . سي، اقتصادي و فرهنگي جاري ارتباط نزديك دارندسيا

ر ديگـران بـه منظـور تغييـر نظريـات           دل و نفـوذ     ئتشريح و توجيه مطالـب و مـسا       ؛   استدالل 
ـ خوانندگان و شنوندگان و بينندگان  خواه هدف تغيير كامل نظريات افراد و خـواه مقـصود    

آرا و بحـث و انتقـاد در ايـن     و همچنـين بررسـي عقايـد و     ـ فقط ايجاد تزلزل فكري باشد    
  . ها همه جنبه استداللي دارندزمينه

   ؛(Pression) اجبار. د
ها و رفتارهاي اجتماعي و تغيير غيرمستقيم و نامريي         تحميل غيرمستقيم و نامريي عقايد و روش      

روحيات و اعتقادات عمومي بدون توجه به شخصيت انساني، نقش اعمال فـشار و اجبـار را از                  
  . سازندوعات و ساير فنون انتشاري مشخص ميطرف مطب

  : اعمال فشار و اجبار بر دو نوع است
  . گيردفشاري كه به منظور كسب منافع مالي صورت مي: تبليغ تجاري 
  . شودفشاري كه براي نيل به مقاصد خاص سياسي تحميل مي: تبليغ سياسي 
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    اجتماعي ـوظايف رواني. 2
  (Social Reliance) همبستگي اجتماعي. الف

جاي روابط خويشاوندي و    اي به جوي پيوندهاي حرفه  و  گيري و جست  كوشش براي ترك گوشه   
  . هادوستانه گذشته و كمك به ايجاد هماهنگي و همبستگي بين انسان

 (Divertissement) سرگرمي. ب
حفظ سالمت جسمي و فكري، توجه به اسـتراحت و آرامـش افـراد و تهيـه وسـايل تفـريح و                      

  . رگرمي آنانس

   (Psychotherapy) رواني درمان. 3
   .)10ـ11: 1386معتمدنژاد، ( ها ها و جبران سرخوردگيها،رهايي از دلهرهفراموشي ناراحتي

خـوبي   هاي علمـي بـه    هاي اساسي خود را در صحنه      اخير پايه  ةشناسي در دو سه ده    علم نشانه 
هـا و  دبستان( هاي قبل از دانشگاهاي آموزشهاي كاربردي برامروزه در برنامه. كسب كرده است 

ايـن  . شـود شناسـي اسـتفاده مـي     هـاي نـشانه   وفور از پژوهش  و تحقيقات دانشگاهي به   ) مدارس
هاي رسـانه، فـيلم و تبليغـات بازرگـاني و           شناسي سريعاً جايگاه خود را در حوزه      رويكرد نشانه 

 پژوهــشي كــه از ةدر حــوز. (Martin, Ringhan, 2006: 2) دكــرحتــي پروپاگانــدا مــستحكم 
 گيتـي از طريـق وسـايل        ة كه هر پيام و خبري كه در صحن        آمده است بريم  شناسي بهره مي   نشانه

در ارائه يك . اندهايي ساخته شده است كه رمزگذاري شدهشود از نشانهارتباط جمعي ارسال مي
مختلفي جهت رمزگذاري گـزارش   ايهاي نشانههاي مختلف، نظامرويداد واحد توسط روزنامه

 در نتيجه، معناي حاصـل از  ؛گذاردتأثير مي شوند و اين امر، بر روي معناي خبربه كار گرفته مي
  (Huhtamo, 2003). هم متفاوت است يك خبر واحد در چند روزنامه با

. سـازد متمايز مي  خبر روزنامه، روش نگارش خاصي دارد كه آن را از يك داستان غيرخبري            
ساختار خبرهاي سخت اسـت كـه    شود،ترين ساختاري كه براي نگارش خبر استفاده ميتداولم

معـروف   “هرمي معكـوس ”به سبك  در اين روش كه. رودكار مي  حوادث بهةمعموالً در صفح
ترين نكـات  عبارت ديگر، نويسنده مهم به. شود اوجش شروع ميةاست، رويداد يا حادثه با نقط

را بـا جزئيـات    سپس در بندهاي بعـدي، خبـر   دهد و را در بند اول قرار ميو جديدترين وقايع
، )راهنما(توانيم به سه بخش، عنوان ، بند اول مي متن يك رويداد خبري را .دهد شرح ميبسيار
ـ  . تقسيم كنيم  گزارشةيا باقيماند بدنه  گـزارش و عنـوان   ةدر يك گزارش خبري، بنـد اول، بدن

  .كند ميخالصه خبر، بند اول را
يـك روزنامـه، بـه      . كننـد را از طريق رمزهاي زباني، چاپي و گرافيكي ارائه مي          ها، خبر  روزنامه

عناصر بسياري در يك . گيردرا دربر مي هااي از نشانهاي كه مجموعه تنهايي يك نشانه است، نشانه
 اول،  ةن اصـلي در صـفح     عنوا:  مانند ؛شناسي مرتبط باشند  توانند به نشانه  روزنامه وجود دارد كه مي    
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هاي زبـاني   رمزهاي زباني به نشانه    . ...ها، فونت حروف و   ها، رنگ ها، عناوين خبري، آگهي   عكس
 و  يعني كلمات، عبارات وجمالتي كه براي منتقل كردن معنا، هـم معنـاي صـريح    كنند،داللت مي
 ةماننـد همـ   نگاران، روزنامه«  (1996) به باور تامسون .روندكار مي، به)اياشاره(ضمني  هم معناي

ها از ابزارهـاي كالمـي    آن» .دهند ما، قادر نيستند كه گزارش رويدادها را كامالً درست و عيني ارائه
-سويي با ديدگاه خود اسـتفاده مـي  ديگران براي هم  متقاعد كردن و بالغي، مانند مبالغه، در جهت

 :ند ازا د كه عبارتشون ميقسيم به سه گروه ت رمزهاي موجود در يك گزارش خبري. كنند

   رمزهاي زباني.الف
انواع عنوان، عنوان فرعي داخـل مـتن، سـاختار زبـاني             :ستعنوان خبر كه شامل موارد زير ا      . 1

  .در عنوان و ابزارهاي سبكي گذاري عنوان، نقش زمان، نقطه
   و نوع نرم )خالصه( سخت نوع :استبند اول يا بند راهنما كه بر دو نوع . 2
زمينه كـه وقـايع   اطالعات پس :از ندا شوند عبارتمطالبي كه در بدنه مطرح مي : گزارشةبدن. 3

از مقامات و صاحب نظـران، مـشاهدات    سازند، اعداد، نقل قولمرتبط گذشته را پررنگ مي
   .... ها، توضيحات و حادثه، عكس صورت گرفته توسط يك شاهد، نظرات مردم درگير در

   رمزهاي چاپي.ب
 اشـاره  )سـياه، كـج يـا ايتاليـك    (و نـوع حـروف    مزهاي چاپي، به ابزارهاي چاپي، مانند اندازهر

ايـن ابزارهـا، روي ظـاهر پيـام تأثيرگذاشـته و            . شوندكنند كه در هنگام چاپ خبر مطرح مي        مي
  .دكننبه خواننده منتقل مي اطالعاتي را

   رمزهاي گرافيكي.ج
 ة كانوني، فاصل  ة عكس، فاصل  ةگرهاي انداز  چاپي، از نشان   ا، عالوه بر رمزهاي زباني و     ه  روزنامه

و مكان عكس به منظور ايجاد ارتباط با خواننده و به  نورپردازي  دوربين،ةدوربين با سوژه، زاوي
مطلوب از سوي او، يعني به وجود آوردن معنا و مفهوم دلخـواه خـود،    دست آوردن يك پاسخ

كند كـه    مي منتقلر گزارش، اين حس را براي خواننده        وجود يك عكس در كنا    . كننداستفاده مي 
  يـك جنايـت يـا   ةها اشاره شده، مانند صحنديدن بعضي از عناصري كه در گزارش به آن براي

 شناسـي، معنـا و   تحليل نـشانه . ده شده استگشو او راي بافراد درگير در يك كشمكش، پنجره
 . سازدر مي يك عكس را براي ما آشكاةمفهوم تداعي شده به وسيل

  )ضمني(داللت اوليه و داللت ثانويه
شناسان بين دو سطح داللت نشانه. وجود دارد) سطوح معنايي(شناسي مراتب داللتي متفاوتيدر نشانه

تفـاوت  ) هـاي فرهنگـي آن چيـست؟   تـداعي ( و داللـت ثانويـه    ) يك نشانه به جاي چيست؟    ( اوليه
بـراي مثـال،   .  دومةاست و داللت ثانويه داللت در مرتبـ        اول   ةداللت اوليه داللت در مرتب    . گذارند مي

 داللت ضمني بـه كيفيـت زنـدگي         . است  تصوير يك سگ ولگرد و كثيف در يك محله         ةداللت اولي 
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شناسـان ايـن تفكيـك قـدري       به نظر برخي از نـشانه     . ستا) زندگي سگي (مردم ساكن در اين محله    
دهـد، كـه مـا      چنان سريع رخ مـي    ) ضمني( ثانويه زيرا انتقال از داللت اوليه به داللت         ؛صوري است 

هاي ضمني توجه بسيار بيشتري     شناسان به داللت  در عين حال، نشانه   . شويممتوجه چنين انتقالي نمي   
داللـت  . هـاي ضـمني اسـت     ها كشف همين داللـت     از داللت اوليه دارند و در واقع هدف اصلي آن         

گـذاري دال و مـدلول در هـر          اسـتفاده و ارزش    ةشود، بلكه از شـيو    ضمني از خود نشانه ناشي نمي     
فرهنگـي و    ــ   هاي اجتمـاعي  هاي ضمني متضمن ارزش   به بيان ديگر، داللت   . شود اي ناشي مي  جامعه

  .)38ـ9: 1387كوثري، (تفاسير ايدئولوژيكي هستند كه در يك جامعه وجود دارد 
  ها تجزيه و تحليل داده

، جم جام ،همشهريماره براي هر كدام از مطبوعات        ش 69) 89آذر، دي و بهمن     (  سه ماه  يدر ط 
  .   خبر مورد بررسي قرار گرفت69 منتشر شدند؛ لذا براي هر روزنامه شرق و ايران

  مطبوعات در) ها زيربخش با (جمعي هاي رسانه اجتماعي وظايف از استفاده فراواني درصد و فراواني  1جدول
  روزنامه          

  مجموع  شرق  ايران  جم جام  همشهري  وظايف اجتماعي

اطالع و   درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درد  فراواني  درصد  فراواني  اخبار جاري روز
  74  195  70  48  65  45  61  42  87  60  اخبار عمومي  آگاهي

ها  پرورش انديشه
  32  87  35  24  39  27  39  27  13  9  و احساسات
  پرورش  52  144  43  30  70  48  35  24  61  42  پرورش عقايد
  9  24  4  3  9  6  13  9  9  6  اي پرورش حرفه

معرف فرهنگ و 
  8  21  13  9  9  6  9  6  0  0  تمدن

تشريح 
هاي  ايدئولوژي
  جاري

  بيان  32  87  30  21  26  18  39  27  30  21

  20  54  43  30  9  6  13  9  13  9  استدالل
  اجبار  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  تبليغ تجاري
  3  9  4  3  4  3  0  0  4  3  تبليغ سياسي
  43  120  52  36  35  24  35  24  52  36  همبستگي اجتماعي

  2  6  0  0  9  6  0  0  0  0  سرگرمي

  71  195  70  48  57  39  78  54  78  54  درمان رواني

 بـه  جـم  جام درصد،   87 با   “اخبار جاري ” ة، بيشتر به مقول   همشهري، روزنامه   1با توجه به جدول   
 بـه   شـرق درصـد و    70 با   “درمان رواني ” و   “رياخبار جا ” به   ايران درصد،   78 با   “درمان رواني ”
  . درصد پرداخته است71 با “درمان رواني” و “اخبار جاري”
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درصد 71 با   “درمان رواني ” و   “اخبار جاري ”هاي مذكور، مقوله  ةطوركلي، در چهار روزنام    به
 در تمـام    بـاً  تقري “اجبـار ”مقوله  . اندها در مطبوعات مورد استفاده قرار گرفته      بيشتر از ساير مقوله   

  . مطبوعات، كمترين استقبال را دارد
با توجه به   ) هاي اصلي را در نظر بگيريم     فقط مقوله ( ها نگاه كنيم  اگر به صورت كلي به داده     

انـد  را مورد توجه قرار داده    ) درصد100 (“اطالع و آگاهي  ”ها بيشتر مقوله    تمام روزنامه  2جدول  
. درصد صورت گرفته است   3 با   “سرگرمي”درصد و   2 با   “اجبار”هاي  و كمترين استقبال به مقوله    

  . هاي مياني جدول قرار دارند در رده“همبستگي اجتماعي” و “بيان”، “پرورش”هاي  مقوله
  هاي جمعي در مطبوعات فراواني و درصد فراواني استفاده از وظايف اجتماعي رسانه 2جدول

    روزنامه  مجموع قشر ايران جم جام همشهري
وظايف 
  درصد  فراواني درصد فراواني  درصد فراواني  درصد فراواني  درصدفراواني  اجتماعي

 100 276 100 69 100 69 100 69 100 69 اطالع و آگاهي

 54 150 43 30 70 48 43 30 61 42 پرورش

 49 135 74 51 39 27 43 30 39 27 بيان

 3 9 4 3 4 3 0 0 4 3 اجبار
همبستگي 
 43 120 52 36 35 24 35 24 52 36 اجتماعي

 2 6 0 0 9 6 0 0 0 0 سرگرمي

 71 195 70 48 57 39 78 54 78 54 درمان رواني

 46 126 48 33 43 30 43 30 48 33 ميانگين

 χ كه كمتـر از      است 577/1 برابر با    χدست آمده با استفاده از آزمون        هعدد ب  3با توجه به جدول   
هـا  داري تفاوت بين روزنامه   است كه نشان از عدم معني     ) 92/7% (5داري  بحراني در سطح معني   

ها از لحاظ وضعيت به عبارت ديگر، بين روزنامه. به لحاظ وضعيت ارائه وظايف اجتماعي است      
  . ارائه وظايف اجتماعي تفاوت وجود ندارد

  هاي جمعي در مطبوعات فراواني و درصد فراواني استفاده از وظايف اجتماعي رسانه 3جدول
   روزنامه                       
  

  وظايف اجتماعي
  مجموع  شرق  ايران  جامجام  همشهري

 276 69 69 69 69 اطالع و آگاهي

 150 30 48 30 42 پرورش

 135 51 27 30 27 بيان 

 9 3 3 0 3 اجبار 

 120 36 24 24 36 همبستگي اجتماعي 

 6 0 5 0 0 سرگرمي 

 195 48 39 54 54 درمان رواني 
             Mdn=10, N=28 
             = 3X2= 1.577 
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هـا اخـتالف    براي بررسي اينكه آيا بين هر كدام از وظايف اجتمـاعي مطـرح شـده در روزنامـه                 
داري وجود دارد يا نه؟ با توجه به اينكه، براي پاسخگويي بـه ايـن سـؤال امكـان مقايـسه                      معني

بنـابراين از   .  وجـود نـدارد    χو لذا استفاده از آزمـون       شده   هاي مشاهده فراواني نظري با فراواني   
ترتيـب   بـه  7 تـا    1هايشان از   وانياها با توجه به فر    هاي مشاهده شده استفاده شد و مقوله      فراواني
هاي وظايف اجتماعي در كل     دهد بين مقوله   نشان مي  4طور كه جدول   همان. بندي شدند باال رتبه 
 بيشترين مقدار را بـه  276 با فراواني “اطالع و آگاهي”ين بين در ا. ها تفاوت وجود دارد روزنامه

هـا   مقولـه  ة كمتـرين مقـدار را دارد، بقيـ        6 بـا فراوانـي      “سرگرمي”خود اختصاص داده و مقوله      
  . شوندبندي مي رتبه“اجبار” و “همبستگي اجتماعي”، “بيان”، “پرورش”، “درمان رواني”ترتيب  به

  هاي جمعي در مطبوعاتده از وظايف اجتماعي رسانهرتبه و فراواني استفا  4جدول
  فراواني  وظايف اجتماعي   رتبه
 276 اطالع و آگاهي  1

 195  درمان رواني 2

 150  پرورش 3

 135  بيان  4

 120  همبستگي اجتماعي 5

  9  اجبار 6
 6  سرگرمي 7

  ارزش خبـري  ، همگي، بيـشتر شرق و  ايران،جمجام، همشهريهاي  روزنامه5با توجه به جدول 
اند؛ و تنها مـوارد معـدودي بـه         كار برده درصد به 80 را با متوسط     “ريبرخورد، اختالف و درگي   ”

  . اندهاي خبري ديگر، كه قابل توجه نيست، پرداختهارزش
  هاي خبري مورد استفاده در مطبوعاتفراواني و درصد فراواني ارزش  5جدول

  

 روزنامه  مجموع شرق يرانا جام جم همشهري
    

  درصد  فراواني درصد فراواني  درصد فراواني  درصد فراواني  درصدفراواني  يرارزش خب
 1 3 0 0 0 0 0 0 4 3 دربرگيري

 4 12 4 3 9 6 4 3 0 0 شهرت

برخورد، 
و  اختالف
 درگيري

63 91 54 78 48 70 57 83 222 80 

استثنا و 
 شگفتي

0 0 6 9 9 13 9 13 24 9 

بزرگي و 
عداد فراواني ت
 و مقدار

3 4 0 0 6 9 0 0 9 3 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مجاورت

 2 6 0 0 0 0 9 6 0 0 تازگي
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هاي خبري مورد استفاده در اين مطبوعات و با آيد، بيشترين موضوع  برمي 6طوري كه از جدول    همان
 “ريگيـ گروگـان ”و  “سرقت”اند،  صورت خبر اصلي نمايش داده     را به  “قتل”درصد موارد موضوع    50

  . نيز در مراتب بعدي قرار دارند
  هاي خبري مورد استفاده در مطبوعاتفراواني و درصد فراواني موضوع  6جدول

 روزنامه          مجموع شرق ايران جام جم همشهري
  

  درصد  فراواني درصد فراواني  درصد فراواني  درصد فراواني  درصد فراواني  موضوع خبر

 50 138 65 45 48 33 48 33 39 27 قتل 

 12 33 0 0 17 12 9 6 22 15 سرقت 

 5 15 4 3 0 0 0 0 17 12 زورگيري

 9 24 4 3 4 3 17 12 9 6 گيري گروگان

 2 6 0 0 0 0 9 6 0 0 تجاوز 

 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 خيانت 

 4 12 0 0 17 12 0 0 4 3 طالق 

 3 9 0 0 4 3 9 6 0 0 اسيدپاشي

 2 6 4 3 0 0 0 0 4 3 جعل سند

 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 قطع يد 

 4 12 13 9 0 0 0 0 4 3 حوادث طبيعي

 1 3 0 0 4 3 0 0 0 0 ارثيه 

 1 3 0 0 4 3 0 0 0 0 عمل جراحي

 2 6 0 0 0 0 9 6 0 0 جرم   رساني اطالع

  گيري و پيشنهادهانتيجه
د كـه مقولـه      حوادث در چهار روزنامه در طي يك ماه، مشاهده شـ           ةبا بررسي خبر اصلي صفح    

در . ها فراواني دارند بيشتر از ساير مقوله   “اخبار جاري ”تر  صورت خاص    و به   “اطالع و آگاهي  ”
هـا از ارزش خبـري       ها شاهد انعكاس حوادثي هستيم كـه بيـشتر آن          حوادث اين روزنامه   ةصفح

 قتـل و  ” بيـشترين اخبـار حـوادث بـه موضـوع            زيرا برخوردارند   “برخورد، اختالف و درگيري   ”
  .  اند براي جذب مخاطب پرداخته“جنايت

 حـوادث تفـاوت     ةها از لحاظ وضعيت ارائه وظايف اجتماعي با تأكيد بـر صـفح            بين روزنامه 
 ةكنند و تنها روزنامـ     شبيه هم عمل مي     وظايف اجتماعي تقريباً   ةها در ارائ  وجود ندارد و روزنامه   

  . كند عمل مي ايرانوجم  همشهري، جامهاي در برخي موارد مجزا از روزنامهشرق
بدين صورت كه ترتيب    . ها تفاوت وجود دارد   هاي وظايف اجتماعي در كل روزنامه     بين مقوله 

همبـستگي  ”،“بيـان ”،“پـرورش ”،“درمان رواني ”،“اطالع و آگاهي  ”ها از بيشترين به كمترين      مقوله
هـايي چـون    ولـه اينكه صـفحه حـوادث مق     . شوندبندي مي  رتبه “سرگرمي” و   “اجبار”،  “اجتماعي
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تبليغات سياسي و تجاري و همچنين سرگرمي را دربرنگيرد شايد مشخص و مبـرهن باشـد امـا      
كه يكي از وظـايف مهـم        رازيشود جاي سؤال دارد     اينكه به همبستگي اجتماعي زياد توجه نمي      

اي به سـمع و نظـر مخاطبـان         گونهاجتماعي مطبوعات همبستگي اجتماعي است و اخبار بايد به        
  .ها را فزوني بخشد سد كه همبستگي بين آنبر

هاي جمعي را در چهار گـروه       هاي اجتماعي رسانه   اشاره شد السول نقش    طوري كه قبالً   همان
، انتقـال ميـراث     )نقش تفـسير و راهنمـايي     (، همبستگي اجتماعي  )نقش خبري ( نظارت بر محيط  

بر اسـاس نظريـه     . دهدمورد بحث قرار مي   ) نقش تفريحي (و سرگرمي ) نقش آموزشي ( فرهنگي
، “انتقال ميراث فرهنگي  ”،  “نظارت بر محيط  ”هاي  دهد كه نقش  هاي تحقيق نشان مي   السول يافته 

بنـدي   از نظر فراوانـي بـه ترتيـب از بيـشتر بـه كمتـر رتبـه                 “سرگرمي” و   “همبستگي اجتماعي ”
 “ و رهبـري   راهنمايي”،  “خبري و آموزشي  ”بندي معتمدنژاد، وظايف    شوند؛ و براساس تقسيم    مي
  .  به ترتيب چنين وضعيتي را دارند“تفريحي و تبليغي”و 

 اخباري كه بيشتر به قتل و جنايت همـراه بـا            ة حوادث اين مطبوعات با ارائ     ةخبر اصلي صفح  
كننده موضوع خبر است سـعي در جـذب مخاطبـان           تصويري از متهم يا تصاوير ديگري كه بيان       

معناي ضمني  . آورندبه شيوه هرم وارونه به نگارش درمي      دارند و ماجرا را به صورت داستاني و         
رساني و داستاني اخبار حوادث به تحليـل و         مستخرج از اين خبر گواهي اين است كه بار اطالع         

   شـود كـه   لذا پيـشنهاد مـي  . شودعد آموزشي و پرورش همبستگي برتري داده مي       تفسير و حتي ب
بازتاب و انعكاس حوادث در مطبوعات با تيراژ باال          ةمسئوالن و مديران مطبوعاتي بيشتر به نحو      

 واقعي  ةو مخاطبان زياد، توجه و نظارت دقيقي داشته باشند تا اين صفحات پربيننده در كنار ارائ               
هـاي   جنبـه   و اخبار حوادث به وظايف اجتماعي مطبوعات نيـز التفـات بيـشتري داشـته باشـند               

  . م فزوني يابدآموزشي و همبستگي اجتماعي نزد مخاطبان و مرد
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