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ـ گنمونـه  از استفاده و »ياسيس يدلف« قيتحق روش با .است شده انجام يسازبرجسته  يري
 صـورت  يعمق يهامصاحبه ستيز طيمح و ينگارروزنامه حوزة متخصص 17 با يبرف گلوله
 چهـار  بـر  رانيا در »ستيز طيمح ينگارروزنامه« پژوهش، نيا يهاافتهيبنابر  .است گرفته
ـ  ينگارروزنامه يتخصص يارهايمع داشتن« يبوم و ياصل مؤلفه  داشـتن « ،»سـت يز طيمح

ـ  دانـش  داشـتن « ،»يعمـوم  ينگارروزنامه ياحرفه يارهايمع  از يكـي  در سـت يز طيمح
 يهـا نامهتفاهم و يالمللنيب يهاسازمان يهاتيفعال شناخت« و »ستيز طيمح يهاشيگرا
ـ توسـعة پا  بـه  يابيدسـت  يبـرا  لذا،. است يمبتن »يطيمحستيز  رشـته  يانـداز راه ،داري

ـ ذ يهـا مؤلفـه  از استفاده و هادانشگاه در ستيز طيمح ينگارروزنامه  يبرگـزار  شـده،  رك
 آمـوزش  قيطر از شهروندان يطيمحستيز سواد يارتقا و يتخصص يسيخبرنو يهاارگاهك
 .باشد راهگشا توانديم هارسانه در ميرمستقيغ

   ينگارروزنامه يهامؤلفه مطبوعات، ست،يز طيمح ،داريتوسعة پا ست،يز طيمح ينگارروزنامه: يديلك واژگان
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 مقدمه
 ،يانسان يهاارزش و عتيطب از گرفتنفاصله ،يزندگ توازن زدن هم بر اثر در يامروز بشر

 به عت،يطب از يابزار استفادة و انهيجوسلطه رفتار ،يبوم و يطيمح يتورهاكفا به توجه عدم
 .نديبيم خطرزا و مبهم ياندهيآ با مواجهه در را خود و است شده گرفتار ميعظ يبحران
ژه يوبه است؛ داده رخ گذشته يهادهه در ستيز طيمح حوزة در آنچه به ژرف ينگاه با

 گرفت، لقب ستيز طيمح از يپاسدار يبرا يك و ستيب قرن برنامة به هك» 21 اركدستور«
 بر گذارانريتأث نيتريهيبد از هك ستين يديترد. شوديم اركآش آموزش در رسانه فراوان تياهم

 شتريب هك ييآنجا از. دهستن هارسانه ست،يز طيمح از ينگهدار در يعموم اركاف ريتنو و آموزش
 مطالعه، به را خود روزشبانه اوقات از ياپاره مردم و هستند عموم توجه مورد يجمع يهارسانه

 ن،يترعيسر نيبنابرا دهند؛يم اختصاصآنها  در شدهسكمنع اخبار و اطالعات دنيشن اي و دنيد
 طيمح از حفاظت فرهنگ اعهاش جهت در ابزار نيگذارترريتأث و نيتردسترس قابل ن،يترمطمئن

 شمندانياند از يبرخ. هستند يجمع ارتباط يهارسانه ،يعموم اركاف ريتنو و آموزش و ستيز
 نيبنابرا. آوردوجود به يركف انيجر يك توانيم يراحتبه ها،رسانه از استفاده با معتقدند
 طيمح از حفاظت امر در هاياستراتژ و راهبردهان يترمهم از يكيعنوان به تواننديم هارسانه

 . ندك نقش يفايا ستيز طيمح از ينگهدار فرهنگ ردنكنهينهاد و يسازفرهنگ ست،يز
 يبرا يالتكمش شيپ از شيب رانيا در يطيمحستيز يهاچالش و مسائل هكنيا به توجه با
 كيي هك يجمع ارتباط يهارسانهدر عرصة  هك است يضرور است، آوردهوجود به مردم يزندگ
 مسائل شوند،يم محسوب يعموم اركاف وها دولت ردكعمل بر گذارريتأث و مهم يهاحوزه از
 .شود يريگيپ متخصص و خبره خبرنگاران توسط ست،يز طيمح

 مباحـث  بـر  مسـلط  هكـ  ياننگـار روزنامه و ستيز طيمح ياحرفه خبرنگاران حاضر، حال در
 يـك  سـر  دو در آمـده،  عمـل بـه  قاتيتحق قطب. شمارندانگشت  رانيا در باشند، يطيمحستيز
. ردكـ  كيكتف هم از را زننديم قلم ستيز طيمح حوزة در هك يافراد از دسته دو توانيم ف،يط

 دسـتة  و ندارنـد  سـت يز طيمحـ  دانش مورد در ياطالعات هك يمندعالقه خبرنگاراناول،  دستة
 از. ستندين آشنا ياحرفه ينگارامهروزن اصول با هك يستيز طيمح يهاردهكليتحص و فعاالن دوم،
 متنـاوب  صـورت بـه  و رسـماً  مطبوعـات  در سـت يز طيمحـ  ژةيـ و صفحات هم هنوز گر،يد يسو
 يبررسـ  با لذا،. ستندين ياحرفه ستيز طيمحدر حوزة  صفحات مسئوالن اي و شودينم يريگيپ
 طيمحـ  ارانخبرنگـ  مـورد  در قيتحق و رانيا مطبوعات در ستيز طيمح مطالب يشناسبيآس و
 سـت يز طيمحـ  يارهايمع و استانداردها نييتب ضرورت هستندـ، شمارانگشت  هكـ رانيا ستيز
 .شد احساس شورك يبرادار يتوسعة پا اهداف به توجه با
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 نقش ودار يتوسعة پا با آن نسبت ست،يز طيمح طيشرا ز،يچ هر از شيپ مقاله، نيا در
 يهانسل يبرا ستيز طيمح حفظ ودار يتوسعة پا فاهدا شبرديپ در مطبوعاتژه يوبه هارسانه

 بر ادامه، در. شوديم انيب هارسانه نقش و ردكارك ن،يهمچن. رديگيم قرار بحث مورد ندهيآ
 طيمح ينگارروزنامه يارهايمع« و ياحرفه و يعلم ينگارروزنامه ،يسازبرجسته هينظر يمبنا
 و »ستيز طيمح« حوزة دو صاحبنظران توسط ستيز طيمح ينگارروزنامه يهامؤلفه ،»ستيز
 نوع نيا يمفهوم مدل و يبررس و نييتب »ياسيس يدلف« روش از استفاده با »ينگار روزنامه«

 .شوديم ميترس رانيا مطبوعات يبرا يتخصص ينگارروزنامه

 :مسئله انيب
 چندهر. است شده ليتبدننده كنگران و مهم مسائل از يكي به ست،يز طيمح امروزه،

ل يدلبه رانيا و انهيخاورم منطقة جهان، ستيز طيمح مورد در يلك يآمار به يابيدست
 يبرا ياتيح ياماده هك آب طيشرا مثال،طور به اما ست،ين مقدور هاموضوع تنوع و يگستردگ
 ماده، نيا است نكمم هك شده يبحران يحد تا است آتش ردنكخاموش يبرا مناسب و انسان
 يوجود با و،كونسي يجهان سازمان يقاتيتحق آمار براساس. باشد جنگ آتش ةنندكورشعله خود
 ا،يدن يهاآب تمام حجم از درصد 5/97 يول پوشانده، آب را نيزم رةك سطح از درصد 70 هك

 2/3 حدود حاضر حال در و دهديم لكيتش نيريش آب را آن از درصد 5/2 تنها و است شور
 . هستند مواجه يآب تنش و آب يمتوال مبودك با هك نندكيم يزندگ يمناطق در نفر ارديليم

 تابك در) 1385( استلزك. است يستيز طيمح يهاچالش از يكي تنها آب مبودك البته،
 شده طالع افق در مرگبار يديتهد همچون نيزم رةك شدنگرم: «است نوشته اطالعات عصر
 رةيزنج واردقاً يعم يسم ييايميش مواد شوند،يم قيحر دچار يريگرمس يهاجنگل. است
 نندكيم يباز مردم يسالمت باها دولت و سازديم تباه را يزندگ فقر از ييايدر اند،شده ييغذا
 و اندشده يعموم مباحث وارد گريد دةيعد مسائل و وركمذ مسائل يتمام هك تيواقع نيا اما،
 است، آمدهوجود آنها به يجهان تخصل و متقابل يهمبستگ به نسبت ياندهيفزا يآگاه هكنيا

 نظام يسوبه هايمش خط و هانهاد يريگجهت اصالح يبرا ييمبنا ديشا وآنها  حل يبرا ييمبنا
 )1385استلز، ك(». است ستيز طيمح مسائل برابر در پاسخگو ياجتماع و ياقتصاد

 »داريپا عةتوس« نام به يرديكرو يجيتدر يريگلكش سبب امروز، جهان در مسائل نيا همة
 ،يالبدك يسنت يالگوها مقابل در ييهاحلراه ارائهدار يتوسعة پا ،يلكطور . بهاست شده

 منابع ينابود همچون يمسائل بروز از بتواند هك گردديم شامل را توسعه ياقتصاد ،ياجتماع
 يزندگ تيفكي آمدننييپا و تيجمع ةيرويب شيافزا ،يآلودگ ها،ستميوسكا بيتخر ،يعيطب

 )1390 پورجعفر،. (ندك يريجلوگها انسان
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توسعة  بر گذارريتأث و مهم جملة عوامل از ،ياحرفه خبرنگاران و هارسانه گر،يد يسو از 
 ور يتأث خصوص در فراوان قاتيتحق انجام وجود با و شوديم محسوب ستيز طيمح ودار يپا

 خبرنگاران يهايژگيو به مترك ست،يز طيمح طيشرا بهبود در يارتباط نينو يهارسانه نقش
 توجه ستيز طيمح حوزة در ينگارروزنامه ازين مورد يارهايمع و هااستاندار و ستيز طيمح
 . است شده
 با و است ترريپذانكام يعموم فرهنگ توسعة هيسا دردار يتوسعة پا به دنيرس ديترديب
 مطلوب، جينتا تا ودب ميخواه مردم يعموم فرهنگ سطح يارتقا شاهد هارسانه ياركهم
 در داشتن هارسانه تياهم رو نيهم از. ميشو تيهدادار يتوسعة پا سمتبه و آوردهدست به
 هيدوسو ارتباط جاديا با توانيم و است پررنگ اريبس داريپا ياتوسعه به دنيرس و بهتر ياندهيآ
: 1390 ناودان، واحد و يريدب. (برداشت گامدار يتوسعة پا در جهت ستيز طيمح و هارسانه با

166 ( 
. برد بهره هارسانه از توانيم زين ستيز طيمح علم يسازيعموم و جيترو يبرا ن،يا بر عالوه

 يجمع ارتباط لةيوس نيترنهيهزمك و نيتردسترس در ن،يترگذارريعنوان تأثبه هارسانه امروزه،«
 در هارسانه ها،رسانه ردكارك و تيهما اساس بر. است داده اختصاص خود به را ياژهيو گاهيجا
 رسانه، مدد با ن،يبنابرا. نندكيم منتقل مخاطب به را اميپ نيشتريب زمان، نيتروتاهك

 ) 12: 1395 ،يميقد». (شوديم ليتسه جامعه در علم يسازيعموم
 هدف با ديجد يهارشته از يكيعنوان به ستيز طيمح ينگارروزنامه راستا، نيهم در
 به يطيمحستيز مسائل آموزش ست،يز طيمحدربارة  شهروندان فرهنگ و يآگاه سطح ياارتق
 دهة دو حدود ستيز طيمح حفظ يبرا مردم تكمشار شيافزا نيهمچن و يعموم و ساده زبان
 . است گرفته قرار توجه مورد جهان در رياخ

 جمله زا يطيمحستيز يهابحران بروز شاهد شيپ از شيب رانيا در هك ييآنجا از
 رفتن نيب از ها،جنگل يسوزآتش زگرد،ير و غبار و گرد دةيپد ها،رودخانه ها،تاالب شدنكخش
 يراستا درآنها  به دادنآموزش و مردم يآگاه سطح شيافزا لزوم م،يهست رهيغ و وحش اتيح

 ننوشت با ستيز طيمح خبرنگاران ونگاران روزنامه. است محسوسامالً كدار يتوسعة پا اهداف
ژه يوبه( هارسانه در آن انتشار و يعموم زبان به يعلم مسائل انيب ،ياحرفه يهاگزارش و اخبار

 ةيپا بر قيتحق نيا مسئلة هك نجاستيا. نندكيم فايا ريمس نيا در ياعمده نقش مطبوعات)
 . رديگيم لكش رانيا شورك در آن ياجرا يچگونگ و ستيز طيمح ينگارروزنامه يستيچ

 انجام با ودار يتوسعة پا اهداف شبرديپ در هارسانه نقش يبررس ضمن پژوهش، نيا
 ست،يز طيمح و ينگارروزنامه ارتباطات، حوزة فعاالن و صاحبنظران با يعمق يهامصاحبه

 و نييتب را رانيا در »ستيز طيمح ينگارروزنامه« يهاشاخص و ابعاد ها،مؤلفه وشدكيم



 1397بهار / 50 شماره/ دهمچهار سال/  ارتباطات و يفرهنگ مطالعات يرانيا انجمن فصلنامه 116

 و ،ينگارروزنامه نوع نيا يبرا ياجماع يارائة مدل پژوهش، نيا يينها مقصود. ندك ييشناسا
 .است ستيز طيمح فعاالن و خبرنگاران يبرا ينقشة راه ميترس

 : قيتحق نةيشيپ
 حوزة در شدهانجام قاتيتحق هك دهديم نشان حوزه نيا با مرتبط يهاپژوهش يبررس

 و است گوناگون جوامع به مبتال يطيمحستيز موضوعات و مسائل ياوكوا عموماً ستيز طيمح
 طيمح ينگارروزنامه يهامؤلفه و هااستاندارد تيمحور با يپژوهش خصوص در محقق يجستجو

 انجام موضوع نيا با مرتبط ميمستقطور به آلمان در پژوهش يك هك است آن از كيحا ست،يز
 . است شده
 و بوده علمنگار روزنامه 1995 سال از هك آلمان دورتمونت دانشگاه پژوهشگر ،1روگنر هكبيو
 رشتة به هك است يفردن ياول است، »ستيز طيمح يهارسانه كپزش« پروژة ريمد

 هااستاندارد نييتب صدد در و ردهك توجه مستقل رشتة يكعنوان به ستيز طيمح ينگارروزنامه
 گونهچيه جهان، در هك دهديم نشان يو يجستجوها. است برآمده رشته نيا يهامؤلفه و

 انجام »مطلوب ستيز طيمح ينگارروزنامه« يك ياستانداردها و هامؤلفه نييتب يبرا يپژوهش
 يبرا ييهاهيندرت توصبه ،ينگارروزنامه ارك يهاتابك يبرخ در البته،. است نشده

 ارهايمع هك دهديم نشان شواهد اما) Wyss, 2008( است شده ركذ ستيز طيمحنگاران روزنامه
 . است نشده فيتعر ياحرفه و ساختارمند صورتبه آمده، دستبه يتانداردهااس و

آنهـا   شـتر يب هكـ  شـده  انجام ياريبس يارهاك زين رانيا در هارسانه و ستيز طيمح مورد در
 داشته يسع خود نامةانيپا در) 1391( يمحبوب ايلع. است ستيز طيمح مطالب يمحتوا ليتحل

 نيـ ا جينتـا  طبـق . نـد ك يبررسـ  را »رانيـ ا مطبوعـات  در يطيمحستيز ينگارروزنامه گاهيجا«
ـ يا يهـا روزنامه« پژوهش  يطـ يمحسـت يز يدادهايـ رو ردنكـ برجسـته  در يچنـدان  يسـع  يران
 يهـا يآلـودگ  يخبر پوشش به تنها مطبوعات زيندار يتوسعة پا اهداف با ارتباط در و اندنداشته

 ».  اندردهك تفاكا هوا
 ينگارروزنامه ارك شروع از دهه چهار به يكنزد هكنيا رغميعل« هك ديرس جهينت نيا به يو

 نيعناو و است نشده رانيا ينگارروزنامه يفضا وارد مفهوم نيا گذرد،يم يطيمحستيز
 ارتباط هكنيا با هاپژوهش واقع، در. مدعاست نيا بر يدييتأ نه،يزم نيا در يداخل يهاپژوهش

 يپردازمفهوم به خاصطور به اما اند،داده قرار يبررس مورد را رسانه و ستيز طيمح نيب
 ». اندننموده توجه يطيمحستيز يهاروزنامه

                                                 
1-??????????????? 
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 مطالب مورد در) 1392( يريخط مزرعه ياحمد يمرتض يگريد پژوهش در ن،يهمچن
 ينگارروزنامه ما شورك در« هك است دهيرس جهينت نيا به مطبوعات، در هوا يآلودگ

 طيمح سيسرو نبود .ندارد وجود آن اخص يمعنابه ستيز طيمحنگار هروزنام و يطيمحستيز
 مسائل قرارگرفتن و يطيمحستيز مطرحنگاران روزنامه اي و شورك يهاروزنامه در ستيز
 ». است مسئله نيا گواه ت،ياولو چندم يهادرجه در يطيمحستيز

 هارسانه در آن اخبار و ستيز طيمح خچةيتار
 عوارض و جوانب گرفتن نظر در بدون آن، از يناش ياقتصاد رشد و ربغ در يصنعت انقالب

 دهه اواخر از آن، تبع به. شد ستيز طيمح فعاالن اعتراض و كتحر موجب ،يطيمحستيز
 سراسر در ييهاجنبش د،ينوپد يهايآلودگ جاديا و ستيز طيمح بيتخر به نشكوا در 1960
 و شد شمندانياند يهادواژة تالشيلك ن،يزم رةك ندةيآدربارة  هشدار. گرفت لكش جهان
 منجر ،يتخصص نهاد مردم يهاسازمان يريگلكش و يعموم اركاف يكتحر ،يارسانه يفشارها

 . شد يبشر مخرب اقدامات از يريجلوگ و يطيمحستيز نيقوان تيرعا تياهم يسازبرجسته به
، يالديم 70 دهه يهاسال در يطيمحستيز جنبش زمان آغاز همان از گر،يد يسو از
 ييروهاين كدرمنظور به ست،يز طيمح ياجتماع سانشناروان و ستيز طيمح شناسانجامعه

 شوند،يم مردم نيب در يطيمحستيز موضوعات به نسبت ينگران و دغدغه جاديا باعث هك
 .)154: 1393 ،يصالح( اندردهك ياريبس تالش

 در يطيمحستيز يهاجنبش سرآغاز هك 1962 سال در 1»خاموش بهار« تابك انتشار
 در 2ارسون،ك راشل. است رابطه نيهم در شاخص يهاوششكجملة  از د،يگرد جهان سراسر

 هك يطوربه رد؛ك ستيز طيمح گستردة يهابيتخر متوجه را جامعه يعموم وجدان تاب،ك نيا
 تا بود يافك ارسونك راسل از لمهك هزار دو يكي: «نوشتا يكامر مطبوعات رانيسردب از يكي
  .)105: 1388 ارسون،ك» (ديمايبپ را يگريد ريمس جهان

 ستيز طيمح مقولة به رسانه در توجه شگامانيجملة پ ازا يكامر هك است ركذ به الزم
 يروزها آن يخبر يهارسانه در هابار ستيز طيمح بيتخر يهاينگران و شوديم محسوب

 .)7166 همان:( بود داده اختصاص خود به را يمهم بخشا يكامر

 ستيز طيمح ينگارروزنامه يهامؤلفه نييتب ضرورت و تياهم
 يزندگ يبرا يالتكمش شيپ از شيب يطيمحستيز يهاچالش و مسائل هكنيا به توجه با

                                                 
1- Silent Spring 

2- Rachel Carson 
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 مختلف يهاعرصه در ياديز يهاگروه ران،يا جمله از ايدن سراسر در و است آوردهوجود به مردم
 شرفتيپ از يريجلوگ اي و هاچالش نيا حل يبرا تالش حال در... و يفرهنگ ،ياسيس ،ياجتماع

 يهاحوزه از يكي هكـ يجمع ارتباط يهارسانهدر عرصة  هك است يضرور هستند، آنها شتريب
 با و لكمتش صورتبه شوندـ،يم محسوب يعموم اركاف وها دولت ردكعمل بر گذارريتأث و مهم

 نيا و شود يريگيپ ستيز طيمح مسائل متخصص، و خبره خبرنگاران توسط ،يعلم يساختار
 طيمح يتخصص ينگارروزنامه يهامؤلفه و هاشاخص نييتب با مگر آمد، نخواهد دستبه مهم
 در سال 20 از شيب هك ياست؛ رشتهيز طيمح ينگارروزنامه رشتة نيتدو جه،ينت در و ستيز

 .است ردهكن دايپ يگاهيجا هنوز رانيا در اما است، شده ياندازراه جهان يهادانشگاه
 با هك دهد ينگارروزنامه جامعه ليتحو را يمتخصص خبرنگاران توانديم رشته نيا ياندازراه
 متخصص خبرنگار مبودك رايز باشند؛ شورك در يستيز طيمح يهاچالش ريگيپ ترقيعم ينگاه
 يافراد تا شده باعث يماعاجت يهاهكشب و يداريد و يداريشن توب،كم مختلف يهارسانه در

 ،يسطح اطالع ارائة با و ندارند ستيز طيمح مسائل از يچندان يآگاه هك شوند قلم به دست
 .باشند ستيز طيمح دوش بر يبار هكبل نند،كن التكمش ردنكبرطرف به كيمكتنها نه

 :از عبارتند ند،كيم شتريب را پژوهش نيا انجام تياهم هك ياتكن گريد
توسعة  ابعاد اي هاشاخص از يكيعنوان به ستيز طيمح ينگارروزنامه ،ينظر جنبة ـ از1

 همان هكـدار يتوسعة پا ياصل شاخص نارك در آن خالءامالً ك و گرفته قرار غفلت مورددار يپا
 .شوديم امالً احساسكـ، است ستيز طيمح حفظ
 مسائل رايران. زيا در ستيز طيمح ينگارروزنامه يبرا يعمل و يعلم ييالگو ـ نداشتن2
 .است اطرافش يشورهاك از متفاوت و شورك آن ژةيو يااندازه تا شورك هر ستيز طيمح

 طيمح ينگارروزنامه رشتة به دادنتيرسم با هك است آن پژوهش نيا ياربردك ـ جنبة3
 ار ارشناسانك و فعاالن ست،يز طيمح حوزة در تيفعال به عالقمند خبرنگاران شور،ك در ستيز
 در را بحث مورد يهاچالش ،يارآمدترك و تريعلم روش با تا داد آموزش يرسمطور به توانيم

 .دهند اسكانع هارسانه
 چه هك هيقض نيا سر بر خبرنگاران ونگاران روزنامه و ستيز طيمح ارشناسانك نيـ ب4

 را گريهمد گروه ود بعضاً و دارد وجود نظر اختالف است، حوزه نيا در يرساناطالع يمتول يسك
 حلقة توانديم ستيز طيمح ينگارروزنامه. نندكيم متهم تخصص نداشتن اي و ياركهم عدم به
 .ستيز طيمح فعاالن و ارشناسانك و خبرنگارانان يم باشد يونديپ

 ستيز طيمح ينگارروزنامه فيتعر
 نديفرا يبرا يمهم ياطالعات منابع ست،يز طيمح ينگارروزنامهژه يوبه ينگارروزنامه
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 است نيا يطيمحستينگار زروزنامه رسالت. آورديم فراهم نشكوا و شهياند اطالعات، يگردآور
 و مخاطبان به هامبودك انواع مورد در هشدار و توسعه اخبار نيآخر مورد در يرساناطالع با هك

 : ردك خالصهگونه نيا توانيم را فيوظا نيا. ندك يرسانخدمت شهروندان
 . است افتاده اتفاق آنچه مورد در يرساناطالع :1عيوقا ثبت -
 . دارد وجود هك ييهايينارسا و خطرات مورد در هشدار و مخاطب از تيحما :2نقد -
 ).Giannoulis et al, 2010: 427(است  افتاده اتفاق هك آنچه ريتفس و حيتوض :3ريتفس -
 رانهيشگيپ هكآن يجابه خود يطيمحستيز يهاتيفعال درنگاران روزنامه حاضر، حال در
 ) Achary & Noronha, 2010: 4(نند كيم عمل ينشكوا نند،ك عمل
 را ستيز طيمح ينگارروزنامه پژوهشگر، با يعمق مصاحبة در) 1395( يكيخان يهاد تركد

 سبتن شهروندان توجه جلب با توانديم هك است ينگارروزنامه ينوع: «ندكيم فيتعرگونه نيا
دار يتوسعة پا اهداف شبرديپ وآنها  فصل و حل در را آنان نشك يطيمحستيز مسائل به

 ». زانديبرانگ
 راجع اطالعات دادننشان و انتشار اثبات، ،يآورجمع يمعنابه يستيز طيمح ينگارروزنامه

ضرورتاً  هاانسان هك يرانسانيغ طيمح به هك است يمردمان و موضوعات ها،شيگرا ها،داديرو به
 گسترده يمعان از يفيط ست،يز طيمح ينگارروزنامه. است مربوط هستند، آن با تعامل حال در
 پر حوزة يك توانيم را ينگارروزنامه نوع نيا. روديم اركبه معنا چند به اغلب و دارد خود در را

 يگزارشگر وزةح عناصر. دانست ستيز طيمح مورد در ينگارروزنامهصرفاً  اي و هدف با تنش،
 پوشش امروزه،. نندكيم نقش يفايا يطيمحستيز ينگارروزنامه بحث در زين سالمت و علم

 با و علم ينگارروزنامه با خطر، و بحران يگزارشگرعنوان به توانيم را ستيز طيمح يارسانه
 از نقل به رزميكرادم( ردك يبندطبقه يطيمحستيز ارتباطات ترعيوس حوزه از يبخش عنوان
 . جست يسينوعتيطب در توانيم را آن سرچشمة و) 1392 ،يريخط مزرعه ياحمد

 داريتوسعة پا و ينگارروزنامه
 يهادواژهيلك و است شدهدار يتوسعة پا از يگوناگون يهافيتعر سو، نيا به 1983 سال از
 يبرا تسيز طيمح حفظ و يعيطب منابع از متعادل استفادة« فيتعار نيا يتمام كمشتر
 رفع آن، ييايپو جنبة« ،داريتوسعة پا به مربوط فيتعار در بهتر،عبارت . بهاست »ندهيآ يهانسل

                                                 
1- Chronicle 
2- Criticism 

3- Commentary 



 1397بهار / 50 شماره/ دهمچهار سال/  ارتباطات و يفرهنگ مطالعات يرانيا انجمن فصلنامه 120

 »آن يآلودگ و بيتخر از يريجلوگ و ستيز طيمح از حفاظت به خاص توجه ،ياساس يازهاين
  .)29: 1386 رباز،يد( است كمشتر

 و جامعه لّك مستمر يارتقا يمعنابه ،ياجتماع و ياقتصاد علوم ورانشهياند نظر از توسعه
 هك اىبه توسعه « اما ،)23: 1369 تودارو،( است تريانسان اي بهتر يزندگ يسوبه ياجتماع نظم

 برآورده خود ازهاىينن يتأم در آتى هاىنسل ىيتوانا به زدنلطمه بدون را حاضر يهايازمندين
  .)1384:114 فرد، يفراهان» (نديگودار يتوسعة پا سازد،يم

 متفاوت جنبة دو هك است واژه دو از يبكيتر ،داريتوسعة پا هك است معتقد) 1376(هنك
 متحد) داريپا توسعة( نماد يك در را) ستيز طيمح تيفكي و يصنعتياقتصاد شرفتيپ(
 يربنايز و گرفته قرار هم نارك در يولوژكا و اقتصاد مفهوم دو گر،يد عبارتبه. سازديم

 . دهديم لكش رادار يعة پاتوس ياستراتژ
 يبرا اناتكام و منابع حفظ با همراه بشر يهاآرمان به دنيرس يبرا ياتازه راه داريپا توسعة

 يالبدك ،ياسيس ،ياقتصاد ،ياجتماع ميمفاه ةيلك رندهيبرگ دردار يتوسعة پا واژه. است ندگانيآ
 يهابحران به توجه با و حاضر حال در هك گفت جرأت به توانيم .است يطيمحستيز و
 يهاشاخص از يكي ودار يتوسعة پا رديكرو ران،يا شورك مختلف يهاقسمت در يطيمحستيز

 اركاف توجه مورد شيپ از شيب ديبا هك است يمهم يهاانيجر از ست،يز طيمح يعني آن ياصل
 . رديگ قرار يعموم
 يارسانه پوشش ،وير در نيزم نفرانسك يبرگزار از سال 20 از شيب گذشت رغميعل

 و گنگ محدود، توسعه، حال در يشورهاك در هم و افتهيتوسعه يشورهاك در هم ،داريتوسعة پا
 در مردم. هستند مردم بهاول  دست اطالعات ارائة ياصل منبع ،يجمع يهارسانه. است هدفيب

 لحا در يشورهاك درژه يوبه(دار يتوسعة پا به مربوط موضوعات از يعيوس فيط خصوص
 رو، نيا از. ندارند ارياخت در ونيزيتلو و ويراد روزنامه، بجز يمحدود ياطالعات منابع توسعه)،
 حال. دارند برعهده را آموزش نقش هكبل ،يرساناطالع نقشتنها نه ن،يب نيا درنگاران روزنامه

 يهاارشگز و شده ظاهر نگهبان نقش در شتريب ان،نگارروزنامه افتهيتوسعه يشورهاك در هكآن
 .)Anderson, 1997: 44(دهند يم ارائه باره نيا در يپژوهش
 طيمح ينگارروزنامه دارند؟دار يتوسعة پا اهداف شبرديپ در ينقش چه هارسانه يراستبه

 صحبت هارسانه نقش مورد در بعد بخش در ند؟ك كمكدار يتوسعة پا به توانديم چگونه ستيز
 . مينكيم
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  هاهرسان نقش و ردكارك
 نقش سه يو. است گرفته صورت 1السول هارولد توسط هارسانه نقش قيدق يبندطبقه

 نقش( ياجتماع يهايهمبستگ توسعه و جاديا ،)يخبر نقش( طيمح بر نظارت ياساس
 گرفت نظر در يجمع ارتباط ليوسا يبرا) يآموزش نقش( يفرهنگ راثيم انتقال و) يحيتشر

 با هكچرا دارند؛ تياهم زين ستيز طيمح حوزة يبرا هاردكارك نيا .)2423: 1383 معتمدنژاد،(
 قيتشو ست،يز طيمح حفظ يارهاكراه آموزش ،يطيمحستيز يرخدادها مورد در يرساناطالع

دار يتوسعة پا اهداف جهت در توانيآنها م نيب يهمبستگ جاديا و تكمشار يبرا شهروندان
 . رفت شيپ

 ستيز طيمح آموزش در هارسانه نقش
 يك از يجمع ارتباطات چهارچوب در يريادگي. اندارتباط از يلكش بر كيمتّ هايريادگي
 ليوسا هاهينظر نيا طبق هك است يجمع يارتباط ليوسا يردكارك يهاهينظر بر كيمتّ جهت
 . شونديم آموزش جهينت در و فرهنگ انتقال موجب يجمع ارتباط

 با هارسانه. بگذارندر يتأث مردم عامة بر تواننديم هارسانه معتقدند) 1381( اردكتان و نيسور
 يرو هكبل دهند،ينم رييتغ را مردم نگرش هارسانه. گذارندير ميتأث جامعه بر علم يسازيعموم

 رسندينظر مبه مهم ييهاموضوع چه نديگويم مردم به يعني گذارند؛ير ميآنها تأث شناخت
 .)9: 1388 ،يريدهش(

 يارتقا موجبات خاص، يآموزش روش با همراه يميتعل ابزارعنوان به تواننديم اهرسانه
 و آوردند فراهم را يارسانه آموزش و يسوادآموز ،يتوانمندساز ،يبخشيآگاه ،يعموم دانش
 يارتقا نةيزم و بپردازند فرهنگ نيريز يهاهيال يارتقا به فرهنگ، هستة از حفاظت ضمن

 و آگاهانه توسعة يبرا ازين مورد يهاتيقابل و هامهارت فيتوص رهگذر از ار يارسانه يسوادآموز
 . آورندوجود به را مستقل
 شناسانجامعه يبرخ هك است يحدبه حاضر، جوامع در هارسانه يآموزش فةيوظ تياهم

 با يمواز يآموزش نقش نترنتيا و نمايس ون،يزيتلو و،يراد مطبوعات، جمله از ييهارسانه يبرا
 و يررسميغ آموزش با هارسانه واقع، در .)5: 1379 معتمدنژاد،( هستند قائل يدائم آموزش
 ،يعيطب منابع بيتخر از يريجلوگ ست،يز طيمح حفظ يهاروش مورد در العمرمادام
 . نندكيم كمك ستيز طيمح به گريد موارد و آب مثل ياتيح منابع از استفاده در ييجوصرفه

                                                 
1- Harold Lasswell 
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 ستيز طيحم صفحات و مطبوعات
 تيرعا لحاظ از راالنتشاريثك مطبوعات ستيز طيمح يهاگزارش پژوهش، نيا از يبخش در

 خبرنگار دهديم نشان آن جينتا هك است شده يبررس ستيز طيمح ينگارروزنامه يارهايمع
 يبرا متناوب و مجزا صفحات و هستند شمارانگشت  و كاند شورك در ستيز طيمح ياحرفه

 هم هنوز، ارتباطات صاحبنظران گفته طبق رايز است؛ افتهين اختصاص ستيز طيمح موضوع
 روزنامه همچنان ديجد يهارسانه نارك در شهروندان و زننديم رااول  حرف مطبوعات

 هاروزنامه صفحات دانلود دنبالبه نترنت،يا و يمجاز يارسانه يفضا در يحت و خواننديم
 چالش به يجد طوربه را مطبوعات هاربا ،يارتباط ديجد ليوسا دآمدنيپد هرچند. «هستند

 ادامة يبرا يقيطربه را ريمس الزم، راتييتغ جاديا با اندتوانسته مطبوعات اما است، فراخوانده
 .)197: 1384 ،يودود» (سازند هموار خود اتيح

ن يتأم در هارسانه فيوظا هك دهديم نشان ونيزيتلو و ويراد روزنامه، رسانة سه سةيمقا
 در عامطور به مطبوعات و يخبر رسانة يكعنوان به روزنامه. ستين سانيك مخاطبان يازهاين

 را الزم يهايآگاه توانديم درست اطالعات ارائه با روزنامه. اندميسه شده ادي يهانقش تمام
 در يدرست يهاميتصم بتوانند آنان تا ندك فراهم خود اطراف طيمح از مخاطبان شناخت يبرا

 ردنكمطرح با توانديم روزنامه. نندك اتخاذ است، مربوط شانيزندگ به هك يمختلف موارد
 انطباق لةيوس هستندـ، رييتغ حال در دائم هكـ گوناگون يهادانش وها نگرش ،هادگاهيد

 قهعال گر،يديك با آنان دادنونديپ ضمن و سازد فراهم نو يهانگرش وها ارزش با را مخاطبان
  .)418: 1383 ،يعيبد( زديبرانگ يمل اهداف شبرديپ در را آنان تكومشار
. دارند يشتريب توجه به ازين مطبوعات در ستيز طيمح صفحات شد، انيب هكطور همان اما

 زبان از استفاده با و نندك اداره را صفحات نيا ديبا ستيز طيمح علم ياحرفه خبرنگاران
 . نندك نييتب خوانندگان يبرا ار يعلم مسائل وساده، يعموم

 ينظر چارچوب
 همه ازتر مهم و يسازبرجسته ةينظر شامل پژوهش نيا يمفهوم و ينظر چارچوب

 كپزش« عنوان تحت ياپروژه و روگنر هكبيو تركد ،»ستيز طيمح ينگارروزنامه« يارهايمع
 در هااريمع نيا. است يآلمان يهارسانه در ستيز طيمح سميژورنال يبررس يبرا »يارسانه

 يهامؤلفه مورد در ينظرخواه و پرسش يبرا ينظر ييمبناعنوان به حاضر، پژوهش
 . اندرفتهار كبه رانيا در ستيز طيمح ينگارروزنامه
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 ستيز طيمح ينگارروزنامه يعموم و يتخصص يارهايمع
 و هااريمع« ردنك دايپ يبرا جستجو آلمان در يپژوهش يط 1ورمر هالر و روگنر هكبيو

 ريسا وآنها  نظر طبق هك ردندك آغاز را جهان در »ستيز طيمح ينگارروزنامه ياستانداردها
  (Rögener & Wormer, 2015). ماند جهينتيب جستجو نيا پژوهشگران،
 مطالب يابيارز يبرا ياستاندارد و اريمع گونهچيه ارانش،كهم و 2بورسا نظر طبق ن،يهمچن

 طيمح ينگارروزنامه و يعموم ينگارروزنامه يعلم جامعة و وعهمجم نيب در ستيز طيمح
 ). Bourassa et al, 2103( داد توسعه و نييتب را يديجد يارهايمع ديبا و ندارد وجود ستيز

 در بارن ياول هااريمع نيا. «استشده ارائه ييارهايمع ايدر استرال تنها، نيا از شيپ البته،
 ارانشكهم و 3نهانيمو ارك اساس بر »يارسانه كپزش اي يارسانه تركد« پروژة قالب در اياسترال

 در يمشابه يهاپروژه و گرفتند قرار استفاده مورد) 1993( ارانكهم و 4سمانكا و) 2000(
 ».بردند اركبه را يالمللنيب شدةرفتهيپذ اريمع 10 هك شد يريگيپ متحده االتيا و اناداك

ن ياول ،كيپزش علوم يخبر حوزة به مربوط مطالب و هاگزارش هك گفت توانيم ليدل دو به
 : دارند را شدهارائه يهاگزارش تيفكي يابيارز يبرا مندنظام يارهايمع هك هستند ياحوزه
 . است جهان سطح در يعلم پرطرفدار يهاحوزه از يكي كيپزش يهاـ گزارش1
 يهاگزارش يابيارز يبرا ستانداردا ابزار ،كيپزش علم بودن مستند يمبنا به توجه ـ با2

 . است دسترس قابل و موجود آن جينتا وشده ارائه كينيلك
 يهارشته از ياحوزه چيه در ياافتهيساختار و شده رفتهيپذ يعلم ياستانداردها نيچن
 شد، ركذ كيپزش يهاگزارش يبرا هك يليدال نيهم به. افتي توانينم علم ينگارروزنامه

 يعلم يفكي يارهايمع ةارائ يبرا يبعد مثالعنوان به هم را ستيز طيمح وعاتموض توانيم
 . ردك انتخاب
 خوانندگان هك هستند ياگونه به سالمت و بهداشت حوزة يخبرها« 5سمانكاو اعتقاد به
نظر ). بهOxman et al, 1993» (اندشده خود يشخص يزندگ در اخبار نيا بودنياربردك متوجه

 . باشد درست هم ستيز طيمح يخبرها يبرا تهكن نيا رسديم
 و گردديبر م يعلم منابع به هك ميدار اركسرو يستيز طيمح يخبرها با ما پژوهش، نيا در
 شتريب هاروز نيا ستيز طيمح علوم به مربوط موضوعات. است يعلم ينگارروزنامه از ياشاخه

                                                 
1- Haller Vermer 
2- Bourassa 

3- Moynihan 
4- Oxman 

5- Oxman 
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 از بعد ست،يز طيمح هك دهديم نشان يآلمان رسانة سه يبررس. شونديارائه م هارسانه در
 ).Elmer et al, 2008(است  رسانه موضوعات نيترپرطرفدار از يكي ،كيپزش يخبرها

 يهامصاحبه از بعد پژوهشگران هك دهديم نشان را ييهامؤلفه و هااريمع 1 شماره جدول
 حوزة فعال برنگارانخ و ستيز طيمح ،ينگارروزنامه ارتباطات، يهارشته صاحبنظران با قيعم
 دستبه يآلمان يهاروزنامه در ستيز طيمح مطالب يمحتوا ليتحل ن،يهمچن و ستيز طيمح

 . اندآورده

 ستيز طيمح ينگارروزنامه يعموم يارهايمع و يتخصص يارهايمع: 1جدول
 يتخصص يارهايمع فيرد

 ينگارروزنامه
 ستيط زيمح

 حيتوض

/ يينماكوچكبدون  1
  ينكافبدون هراس

 يينمات فرض شوند و نه بزرگياهميالت نه ساده و بكمش
 شوند.

ثبت مشاهدات /  2
 مستندات 

و نمودار دربارة خطرات  يق علميقات، حقايارائة تحق
 ند.كين و روشن مييشواهد و مستندات را تب يطيمحستيز

ت يمتخصصان / شفاف 3
 منابع

د شوند. يد قيبا يريگاندازه يارهايو مع يعلم يمنابع ادعاها
 يستيط زيق محيتحق يكج يت) نتاينيبودن (عينيزان عيم
 ح داده شود.ين و توضييمخاطبان رسانه تب يد برايبا

ان شوند.يب يروش مناسب ها بهدگاهين ديترن و مرتبطيترمهم موافق و مخالف  4
د يز باشند، بايبرانگز و بحثيبرانگموضوعات مناقشه يوقت
 ح داده شوند.يتوض يدرستبه مختلف يهادگاهيد

انتشار مطلب از منابع  5
 مختلف (تعدد منابع) 

شود و نحوة منتشر يه در گزارش گنجانده مك ياطالعات
 يمنبع برا يكد تنها از يخبرنگاران نبا يهاردن گزارشك

 رد.كست استفاده يط زيمح يخبر يهاانتشار گزارش
 راه يكد و تازه، يا مسائل جدا بيه آكند كد عنوان يگزارش با  يتازگ 6

ا يم يار داركست سرويط زيدر مورد مح يقانون اي و نينو حل
 است رخ داده است. يه مدتكاست  يادهيپد

بالقوه و  يهاراه حل 7
 نقشة راه 

به  يبخشتياهم يها براسازمان يواه يد از ادعاهاينبا
 رد.كت يحما يطيمحستيمسائل ز
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 ييايبعد جغراف 8
 ) يـ محل ي(جهان

ست و ارتباط يط زيالت و مسائل محكمش يياياس جغرافيمق
د مورد يست بايط زيمح ينگارآنها در روزنامه يو جهان يمحل

 رد.يتوجه قرار گ
داربودن يا پايبودن  يد موقتيست بايط زيدر مطالب مح ) يداري(پا يبعد موقت 9

 نشان داده شود. يطيمحستيل زكمش
 ي، بهداشتيعلم يهاست عالوه بر جنبهيط زيمطالب مح در هانهيط / هزيمح 10

و  ي، فرهنگي، اجتماعياسيس يهاد به جنبهيبا يو تخصص
 يطيمحستيز در رابطه با موضوعات زين يعوامل اقتصاد
 پرداخته شود.

 ستيط زيمح ينگارروزنامه يعموم يارهايمع 
ه مرتبط به موضوع كگزارش انتخاب شود  يد برايبا يامسئله انتخاب موضوع  1

 باشد. ياصل
ده يچيپ يهاردن ارتباطكن و روشنييح، تبيتوض ارائه  2

 ستيط زيدر مطالب مح يطيمحستيز
ارائه  يات را به درستيو واقع يد اطالعات ضروريگزارش با  يصحت و درست 3

 دهد.

  1يسازبرجسته ةينظر
وجود به يسازبرجسته اي تياولو ينوع ،هااميپ انتقال در رسانه ديگويم هينظر نيا« 

ر يتأث »مردم اطالعات« بر تواننديم موضوعات از يبرخ ساختنبرجسته با خبرنگاران. آورديم
 ،»شندينديب چطور« مخاطبان هك نندك نييتع توانندينم گرچه هارسانه گر،يدعبارت . بهبگذارند

 ).1381 ارد،كتان و نيسور( »شندينديب چه دربارة« هك نندك نييتع تواننديم اما
 است نكمم: «است گفته مطبوعات قدرت و يسازبرجسته ةينظر مورد در 2وهنك برنارد

 در يانندهكرهيخ طرزبه اما نباشد، نندك ركف چگونه مردم هكنيا گفتن در قيتوف اوقات شتريب
: 1381 ارد،كتان و نيسور( دارد وجود تيموفق نند،ك ركف چه به راجع خوانندگان هكنيا گفتن
328(. 

                                                 
1- Agenda Setting Theory 

2- Bernard Cohen 



 1397بهار / 50 شماره/ دهمچهار سال/  ارتباطات و يفرهنگ مطالعات يرانيا انجمن فصلنامه 126

ـ  ،1972 در 2امبزكـ  كم و 1شاو يبررس ن،يسور و اردكتان نظر طبق چند هر  پـژوهش ن ياول
 هكـ  ردكـ يمـ  اسـتدالل  3پمنيـ ل تـر وال ن،يـ ا از شيپـ  يليخ اما است، »يسازبرجسته«دربارة 
 نيـ ا ريتصاو و افتنديم اتفاق جهان در هك ييدادهايروان يم ياصل اتصال نقطه يجمع يهارسانه

 نقـش دربـارة   هكـ  بـود  يگـذار ريتأث اريبسـ  سـندة ينو تنهـا  يو. باشـند يم ما ذهن در هاداديرو
 يقـ يتحق سـنت  سـرانجام  و نوشـت يمـ  مطلب يعموم اركاف به يدهلكش در يجمع يهارسانه

   .)23: 1385 ،يانكيرش و اكي( انداخت راه به را يسازبرجسته
 بخش سه نيا نيب رابطة و استيس و عموم انه،رس تياولو سه از ،يسازبرجسته نديفرا

 تياولو. دارد وجود يقيتحق سنت يك ت،ياولو نمونه سه نيا از يكهر يبرا. است شده لكيتش
 را استيس تياولو است نكمم عموم تياولو. دهديم قرارر يتأث تحت را عموم تياولو رسانه،
 تر،روشن انيب به .)45: 1385 ،يانكيرش و اكي( استيس تياولو و دهديم قرارر يتأث تحت
 آن به يشتريب يفضا اي و دهنديم جهت آن به و نندكيم انتخاب هارسانه هك يمطالب

 ذهن به يبخشفرم سبب جهينت در ند،كيم دايپ تياولو مخاطبان ذهن در دهند،يم اختصاص
 . شوديم اطرافشان طيمح و مخاطبان

 پژوهش يمفهوم چارچوب
 بر هارسانهر يتأث و نقش و ستيز طيمح ،داريتوسعة پا ميمفاه از يبرداشت پژوهش نيا

 و آلمان شورك در شدهارائه »ستيز طيمح ينگارروزنامه يتخصص يارهايمع« هك است جامعه
 تا است گرفته نظر در خود ينظر چهارچوبعنوان به را يسازبرجسته ةينظر و اياسترال

 و يعلم ينگارروزنامه از ياشاخهعنوان به را ستيز طيمح ينگارروزنامه يارهايمع و هااستاندار
 . ندك نييتب ياحرفه

 به دادنتياولو و پرداختن با ستيز طيمح ياحرفه خبرنگاران ،يسازبرجسته ةينظر طبق
 نسبت را شهروندان ذهن توانندي... مو هاچالش معضالت، ست،يز طيمح رشتة به مربوط مطالب

 . نندك حساس ستيز طيمح مسائل به
 و يرساناطالع نقشژه يوبه هارسانه نقش به توجه و هاردكارك قراردادن مبنا با ن،يهمچن
 به توانيم عت،يطب بيتخر عواقب و ستيز طيمح حفظ خصوص در مردم به دادنآموزش
 ليتحص و آموختن با يركف رهبرانعنوان به خبرنگاران واقع، در. ردك كمكدار يتوسعة پا اهداف

 را هارسانه ردكارك يترياحرفه صورتبه و بهتر تواننديم ست،يز طيمح ينگارروزنامه رشتة در
                                                 

1- Shaw 
2- Mc Combs 

3- Walter Lippmann 
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 آموزش ست،يز طيمح يدادهايرو و عيوقا مورد در هشدار و يرساناطالع مسلماً. بگذارند اجرا به
 رييتغ به منجر توانديم شهروندان، نيب يهمبستگ جاديا و ستيز طيمح حفظ يهانديفرا

 حفظ يبرا را آنان تكمشارزان يم و شود خوانندگان رفتار و نشك جهينت در و شناخت نگرش،
 . ببرد باال ندهيآ يهانسل يبرا ستيز طيمح

 يهاافتهي بخش در. است شده ميترس شد، ركذ هك ياتينظر ةيپا بر ريز يمفهوم مدل 
 مورد در صاحبنظران نظر پژوهش، نيا يبرا رفته اركبه قيتحق روش حيتوض از بعد و پژوهش

 . شوديارائه م يمفهوم مدل نيا

 پژوهش يمفهوم مدل

 

 قيتحق روش
 طيمح ينگارروزنامه يارهايمع و هااستاندارد« مورد در قيتحق سابقة هكنيا به توجه با

 رسماً رانيا در رشته نيا هنوز و ستين اديز چندان ما شورك در باألخص و جهان در »ستيز
 طيمح ارتباطات، دياسات نظرات و اطالعات دانش، از يريگبهره يبرا است، نشده يندازاراه
 تا است شده استفاده يدلف قيتحق روش از ست،يز طيمح حوزة در فعال خبرنگاران و ستيز

 . شود يبنددسته و يگردآور مورد نيا در متخصصان و صاحبنظران ندةكپرا دانش
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 گروه نزد در موجود دانش يبندطبقه و يآورجمع يبرا افتهيساختار ينديفرا يدلف روش
 يبررس و افراد نيا نيب در ييهاپرسشنامه عيتوز قيطر از هك است خبرگان و شناسانارك

 )Adler and Zigli, 1996( رديگيم صورت يافتيدر نظرات و هاپاسخ شدهنترلك بازخورد
 به راجع صاحبنظران يجمع نظر اتفاق يبررس هك يهنگاه و است يفكي ،يدلف روش
 را يدلف انواع) 1991( وودنبرگ . شوديم استفاده روش نيا از باشد، نظر مورد خاص يموضوع

نده يگروه آ(يريگميتصم يدلف و ياسيس يدلف ،يسنت يدلف: ندكيم ميتقس گروه سه به
 ).63: 1384 اد توسعه فردا،يبن يشياند

 توافق به دنيرس يپ در يدلف نوع نيا. ده استش استفاده ياسيس يدلف از پژوهش نيا در
. است موضوع يك نةيزم در موافق و مخالف يهادگاهين ديترمهم به دنيرس يپ در هكبل ست،ين

 . است اجتماع در موجود يهادگاهيد و مواضع فيط به يابيدست ،يدلف نوع نيا ياصل هدف

 قيتحق ياجرا نديفرا
 ست،يز طيمح ينگارروزنامه ينظر نةيشيپ شناخت يبرا ياتابخانهك مطالعة از پس محقق

 يبرا را ياسيس يدلف روش ،ياجتماع علوم ارتباطات برجستة دياسات مشاورت و ييراهنما با
 : آورد در اجرا به را ريز نديفرا و ردك انتخاب پژوهش

 ردك آشنا ايدن در ستيز طيمح ينگارروزنامه برجسته استاد دو با را محقق ه،ياول مطالعات
، 1دمنيفر يكارا (يكامر و) يعلم ينگارروزنامه استاد روگنر، هكبيو(آلمان  در دياسات نيا با هك

 شد اتبهكم) گانيشيم يالتيا دانشگاه ستيز طيمح ينگارروزنامه آموزش زكمر سيرئ و استاد
 طيشرا هب توجه با ينگارروزنامه نوع نيا يهامؤلفه نيتدو ضرورت و موضوعد ييتأ ضمن آنان و
 سپس. ردندك ارسال ليميا قيطر از را خود يهامقاله و هاپژوهش ياجرا نحوة ران،يا شورك

. شد انجام ييگوهاوگفتآنها  با هك شدند انتخاب نظر، مورد متخصصان و خبرگان از يتعداد
 عالمه يهادانشگاه در نظرصاحب دياسات يبرخ با زين يحضور يامصاحبه محقق، بعضاً

 و هامؤلفه ياوكوا به يشتريب عمق با تا داد بيترت تهران قاتيتحق علوم و ييطباطبا
 . ببرد بهره دياسات نظرات از و بپردازد هااستاندارد
 مشخص يبرف گلوله روش به يبعد انيدوم، پاسخگو واول  انيپاسخگو با مصاحبه از پس
 انيپا تا هك شدند انتخاب فرن 20 مجموع در. ردك يمعرف گريد نفر يك زين پاسخگو هر و شدند
 ست،يز طيمح استاد ارتباطات، استاد افراد، نيا. شدند ياركهم به حاضر نفر 17 تنها قيتحق

ژه يوبه مختلف يهارسانه در يهمگ هك بودند ستيز طيمح فعال اي ستيز طيمح خبرنگار

                                                 
1- Eric Friedman 
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 . زننديم قلم مطبوعات
 موارد و شدند يبنددسته جدول لبقا در هاپاسخ گو،وگفت نخست مرحلة اتمام از پس
 نظرصاحب با هانظر اختالف نيا مورد در. شدند استخراج بودند، كاند يليخ هك نظر اختالف
 در اختصارطور آنها به ريتفس و ياجماع يهاپاسخ و پرسش. شد گووگفت دوباره نظر مورد
 . است آمده هاافتهي يبررس بخش

 ييروا و ييايپا
 دستبه پاسخگو افراد يسو از يوارس وةيش قيطر از پژوهش، نيا) ييايپا( اعتماد تيقابل
 . است آمده

 در اعتماد تيقابل به يابيدست يهاروش از يكي يبررس تحت افراد يسو از يوارس
 خواسته) شوندگانمصاحبهنندگان (كتكشر از يبخش از آن در هك است يفكي يهاپژوهش

آنها  آنچه از او فيتوص هك نديبگو و بخوانند را محقق يريگجهينت و هاادداشتي تا شوديم
) اعتبار( ييروا يدارا حاضر پژوهش) 171 :1389 ،كنيدوم و مريو( ريخ اي است قيدق اند،گفته
 . اندشده استخراج قيتحق يمفهوم چارچوب و يمبان دل از تسؤاال رايز است، زين سازه

 هاافتهي يبررس
 و ستيز طيمح ارتباطات، حوزة فعاالن( صاحبنظران پاسخ هك پژوهش يهاافتهي بخش، نيا
 ينگارروزنامه« مورد در يدلف پرسشنامه تسؤاال به) هارسانه در ستيز طيمح يخبر حوزة
 يهاپاسخ ياجماع و كياشترا اتكن و خالصه. رديگيبر م در را است، »ستيز طيمح

 يشتريب سرعت با خواننده تا است مدهآ جدول قالب در و مندنظام صورتبه شوندگان،مصاحبه
 . ابدي دست ياصل اتكن به

 »ينگارروزنامه يعموم يارهايمع««مؤلفه  مورد در انيپاسخگو دگاهيد خالصه: 1 شماره جدول
 »ينگارروزنامه يعموم يارهايداشتن مع«مةلفة  

 شـنهاد يفرض شده توسط پژوهشـگر ضـمن پ   يارهايمع يان بعد از بررسيپاسخگو پاسخ 
ــايدادن مع ــا شــاخص  ياره ــف ب ــامختل ــز يه ــهي ــوان معر ب ــايعن ــوم ياره  يعم
رند)، توافق يد فرابگيبا» ستيط زيمح ينگارروزنامه«ه خبرنگاران ك( ينگارروزنامه

 ردند:  ك
 ينگارروزنامه يمبان يريفراگ -1
 يسيخبرنو يهاكسب بر تسلط -2
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 يخبرهاي ارز به توجه -3
 خبرسازان ييشناسا -4
 يخبر عناصر به توسعه -5
 يخبر مطالب نگارش يهاوهيش بر تسلط -6
 متعدد يخبر منابع با ييآشنا -7
 ارتباطات و رسانه به مربوط يهايتئور با ييآشنا -8
 ديل يغنا و تريت به توجه -9
  يمطبوعات گزارش نوشتن مهارت سبك -10

 يخبرنگار رشتة سرفصل طبق ارتباطات رشتة مهم دروس گذراندن -11

 طيمح ينگارروزنامه يتخصص يارهايمع«مؤلفه  مورد در نايپاسخگو دگاهيد خالصه: 2 شماره جدول
 »ستيز

 »ستيط زيمح يروزنامه نگار يتخصص يارهايداشتن مع« مولفه   
 ر موافق بودند: يز يارهايان با معيپاسخگو پاسخ

 جهان و جامعه تازة مسائل كدر-1
 شنهاديپ و اركراه و مسئله انتقال و ارائه توان-2
   هاتيظرف و هاانكام گريد با آنها ارتباط و مختلف ياهتيموقع با ييآشنا-3
  موضوع در مؤثر و ياقتصاد ،ياجتماع ،يفرهنگ ،ياسيس يهانهيهز كدر-4
  نشگرك و يتكمشار ينگارروزنامه با ييآشنا-5
  توسعه و يقيتحق ينگارروزنامه يهاآموزش از يبرخوردار-6
 بودن ندمداريفرا -6-1
  مطالب در نقشه و چارت نمودار، اربردك -6-2
  يخبر سابقة ارائة -6-3
  موضوع آثار و امدهايپ با ييآشنا -6-4
  مستدل كمدار و شواهد ارائة-6-5
  ارشناسانك نظرات از استفاده -6-6
  مخالف و موافق نظرات از استفاده-6-7
 مختلف منابع از استفاده -6-8
 يمنف و مثبت اثرات انيب-6-9

ار يآن مع يداشتند. بجا ينظر متفاوت» ينكافهراس«مثل  يارياما در مورد مع
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 شنهاد داده شد.يپ»  امدها و آثار موضوعيبا پ ييآشنا«
توسعه و  ينگار، روزنامهيقيتحق ينگارروزنامه يهااز آموزش يبرخوردار
شنهاد داده شد يسه نفر از صاحبنظران پ ينشگر از سوكو  يتكمشار ينگارروزنامه

 ا قرار گرفته شود.ارهيتا جزو مع
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 »ستيز طيمح دانش از يبرخوردار«مؤلفه  مورد در انيپاسخگو دگاهيد خالصه: 3 شماره جدول
 »ستيط زياز  دانش مح يبرخوردار« مؤلفة  

ط ياز دانش مح يبرخوردار«در مورد مؤلفة  يان و صاحبنظران همگيپاسخگو پاسخ
 القول بودند.متفق» ستيز

 يهات در انجمنيو عضو يآموزش يهاارگاهك يبه برگزاراشاره  ين تعداديهمچن
د يه از نظرات اساتكن مورد صاحبنظران معتقد هستند يداشتند. در ا يتخصص
 رد.كشور استفاده كست يط زيارشناسان سازمان محكست و يط زيمح يهادهكدانش

 حقوق و ستيز طيمح نيقوان با ييآشنا«مؤلفه  مورد در انيپاسخگو دگاهيد خالصه: 4 شماره جدول
 »ينگارروزنامه

 »ينگارست و حقوق روزنامهيط زين محيبا قوان ييآشنا« مؤلفة  
ست و يط زين مؤلفه موافق هستند. هم صاحبنظران حوزة محيان با ايهمة پاسخگو پاسخ

خواهند يه مك يست و افراديط زيه خبرنگاران محكهم حوزة ارتباطات اعتقاد دارند 
 يگرفته براصورت يهاتيد با فعالينند، باكار كست يط زيمح ينگاردر رشتة روزنامه

 يهاهيداشته باشند. اتحاد ييآشنا يو مل يالمللنيست در سطح بيط زيحفظ مح
 يهاو انجمن يالمللنيب يهاسازمان يارهاكمرتبط را بشناسند و  يالمللنيب

 آشنا باشند. ينگارهن و حقوق روزنامين با قوانينند. همچنك يريگيرا پ يتخصص

 ستيز طيمح ينگارروزنامه يهامؤلفه مورد در انيپاسخگو دگاهيد خالصه: 5 شماره جدول
 ستيط زيمح ينگارروزنامه يهامؤلفه 

ست موافق يط زيمح ينگارروزنامه يبرا يان با چهار مؤلفة  اصليهمة پاسخگو پاسخ 
 بودند: 

 »ينگارروزنامه يعموم يارهايمع«مربوط به   يهاـ داشتن مهارت
ط يمح ينگارروزنامه يتخصص يارهايمع«مربوط به  يهاـ داشتن مهارت

 »ستيز
 يهاشياز گرا يكيست (گرفتن تخصص در يط زيـ داشتن دانش مح

 ست) يط زيمح
 يهاسازمان يهاتيست، فعاليط زين محيو تسلط بر قوان ييـ آشنا

  ينگارروزنامهو حقوق  يجهان يهانامه، تفاهميالمللنيب



 133  ...نگاري محيط زيست و ارائه مدل مطلوب براي مطبوعات ايرانهاي روزنامهتبيين مؤلفه

 ستيز طيمح ينگارروزنامه فيتعر -6
 در هك همانگونه.ردندكارائه  ستيز طيمح ينگارروزنامه از يمختلف فيتعار صاحبنظران

 نظرات از هك ستيز طيمح ينگارروزنامه يهامؤلفه به توجه با شده، داده نشان  6شمارة جدول
 ستيز طيمح ينگارروزنامه يينها فيرتع است، شده گرفته شوندگانمصاحبه و پژوهشگران
 .شد استخراج

 ستيز طيمح ينگارروزنامه فيتعر مورد در انيپاسخگو دگاهيد خالصه: 6 شمارة جدول
 دگاه صاحبنظرانيست از ديط زيمح ينگارف روزنامهيتعر 

 يپاسخ
ه ك
ن يشتريب

توافق را 
 .داشت

دند. صاحبنظران يرسف به توافق ياز تعار يبكيان با تري، پاسخگويلكبه طور 
» د و اشاعهي، توليگردآور«ها را از جمله فير شده در تعركذ يديلكات كهمة ن
ط يمسائل مح يعلم يو گردآور يبررس«، يرانسانيو غ يست انسانيط زيمح
عت در يمربوط به طب يدادهايانتشار رو«توسط خبرنگاران متخصص، » ستيز

ت كست و مشاريط زيمسائل مح جلب توجه شهروندان به«و » تعامل با انسان
ف جامع، مؤثر يتعر يكدار را در ارائة يشبرد اهداف توسعة پايدر راه پ» آنان

ف يان در مورد تعرين پاسخگويب ييهمگرا يدانستند. در مجموع نوع
 دست آمد: ر  بهيف زيست وجود داشت و تعريط زيمح ينگارروزنامه

 يارهايه شامل معكاست  يگارنروزنامه يست، نوعيط زيمح ينگارروزنامه«
ست است و خبرنگار يط زيمح يتخصص يارهايو مع ينگارروزنامه يعموم

زبان تواند بهين و مقررات آن ميست و قوانيط زيمتخصص با احاطه بر دانش مح
جلب  يطيمحستيتوجه شهروندان را  نسبت به مسائل ز يستيساده و ژورنال

ط يسطح سواد مح يست با ارتقايط زيمح ينگارگر، روزنامهيعبارت دند. بهك
شبرد اهداف توسعة ينش آنان را در حل و فصل مسائل و پكشهروندان،  يستيز
 ».زانديدار برانگيپا

 يريگجهينت
 نخبگان از يتسؤاال ست،يز طيمح ينگارروزنامه يهامؤلفه مورد در اجماع به يابيدست يبرا
 طيمح موضوعات پوشش در يسراسر مطبوعات قوت و ضعف نقاط از آنها يابيارز و شد دهيپرس
 .شد افزوده آن به هم ستيز

 سندگانينو يبرا ينگارروزنامه يعموم يارهايمع داشتن به مربوط پرسش مورد در نخبگان
 شده، ركذ هاافتهي بخش در هك شده گرفته درنظر يهاشاخص مجموعة با ستيز طيمح مطالب
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 .هستند موافق
 تازه مسائل كدر شامل هك يتخصص ينگارروزنامه مؤلفه يرهاايمع مورد در ن،يهمچن

 و مختلف يهاتيموقع با ييآشنا شنهاد،يپ و اركراه ومسئله  انتقال و ارائه توان جهان، و جامعه
 ياقتصاد ،ياجتماع ،يفرهنگ ،ياسيس يهانهيهز كدر ،هاتيظرف و هاانكام گريد با آنها ارتباط

 يهاآموزش از يبرخوردار نشگر،ك و يتكمشار ينگارروزنامه با ييآشنا موضوع، در مؤثر و
 .دنديرس اجماع به است توسعه و يقيتحق ينگارروزنامه
چون؛  يموارد به توجه توسعه، و يقيتحق ينگارروزنامه آموزش بخش در نخبگان نظر به

 امدهايپ با ييناآش ،يخبر سابقه ارائة مطالب، در نقشه و چارت نمودار، اربردك بودن، ندمداريفرا
 موافق نظرات از استفاده ،يمنف و مثبت اثرات انيب مستدل، كمدار و شواهد ارائة موضوع، آثار و
 .است يضرور ارشناسانك نظرات از استفاده و مختلف منابع از استفاده مخالف، و

 با و ددارندار يتوسعة پا اهداف شبرديپ در يمهم نقش مطبوعات)ژه يوبه( هارسانه هك آنجا از
 پژوهش نيا يهاافتهي مطبوعات، در ستيز طيمح مطالب و هاگزارش يشناسبيآس به توجه
 با مهم نيا و دارد ياحرفه آموزش به ازين ينگارروزنامه نوع نيا هك است آن از كيحا
 .شد خواهد محقق يتخصص ينگارروزنامه از يخاص نوع يريگلكش

 طيمح ينگارروزنامه« رشتة ياندازراه و سيتأس بر يمبن صاحبنظران توافق و اجماع
 تا شده باعث متخصص خبرنگار مبودك آنها اعتقاد به. است مطلب نيا گواه رانيا در »ستيز

 اطالعات ارائة با و ندارند ستيز طيمحمسائل  از يچندان يآگاه هك شوند قلم به دست يافراد
 ستيز طيمح دوش بر يبار هكبل نند،كينم التكمش ردنكبرطرف به كيمك تنهانه ،يسطح

 گاهيجا ستيز طيمح حوزة ينگارروزنامه حاضر، حال در ارشناسان،ك نظر از. شونديم محسوب
 از يكيعنوان به ارتباطات يهادهكدانش در رشته نيا ياندازراه با و ندارد رانيا در يمناسب
 تيترب را يمتخصصنگاران هروزنام و خبرنگاران توانيم ياجتماع ارتباطات علوم يهاشيگرا
 موجب ،)يعموم زبان( يمطبوعات و ساده زبان به ستيز طيمح يعلم مسائل انيب با هك ردك

 امروز يزندگ سطح بهبود و ستيز طيمح حفظ به نسبت يعموم اركاف تيحساس شيافزا
 ياهرسان ارگزارانك توسط يعموم يهايآگاه شيافزا ديتردي. بشوند بعد يهانسل و شهروندان

 ةيسا در مهم، نيا و استك خواهد ستيز طيمح بيتخر حجم وزان يم از ان،نگارروزنامه و
 طيمح« و »ارتباطات« حوزة دو توأمان درد و كدر هك شد خواهد محقق ياننگارروزنامه پرورش

 . باشند داشته را »ستيز
 ستيبايم رانيا در »ستيز طيمح ينگارروزنامه« متخصصان، اجماع ةيپا بر نيهمچن

 طيمح ينگارروزنامه يتخصص يارهايمع از يبرخوردار« يبوم و ياصلمؤلفه  چهار بر يمبتن
 در ستيز طيمح دانش داشتن« ،»يعموم ينگارروزنامه ياحرفه يارهايمع داشتن« ،»ستيز
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 و يالمللنيب يهاسازمان يهاتيفعال شناخت« و »ستيز طيمح يهاشيگرا از يكي
 التيتحص دورة يطراح. شود يگذارهيپا »رانيا و جهان در يطيمحستيز يهانامهتفاهم

 خواهد فراهم را مهم حوزة نيا گذاراناستيس و نخبگان تيترب نةيزم زين رشته نيا در يليمكت
 هك يدانيم در تكحر با تواننديم نوپا، رشتة نيا ياحرفهنگاران روزنامه هك معنا نيا به. ردك

منصة  به را خود يمهارت و ياحرفه يياراك شده، يطراح حوزه نيا متخصص نخبگان توسط
 . برسانند ظهور
 يهاارگاهك اي و يآموزش يهاجكيپارائه  يعني ييوكونسي يهاروش ياجرا حال، نيع در
 توانيم هك است ييارهاكراه از يكينگاران روزنامه ياحرفه يهامهارت يارتقامنظور به يآموزش

 يارشتهانيم خصلت به توجه با واقع در. ردك اجرا ارتباطات يهادهكدانش در يجانب صورتبه
 مجال توانديم ياحرفه ومدت وتاهك يهادورهگونه نيا يبرگزار ،»ستيز طيمح ينگارروزنامه«

 يعموم اركاف و يعموم روابط به مندعالقه ستيز طيمح رشتة انيدانشجو ورود يبرا يخوب
 .ديفزايب پر چالش حوزه نيا گذارانريأثت ليخ بر و ندك فراهم
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 منابع
 يهوا يآلودگ به مربوط مطالب پوشش نحوه« ،)1392( يمرتض ،يريخط مزرعه ياحمد

 مردم ،يهمشهر هان،كي ران،يا روزنامه پنج يمحتوا ليتحل: مطبوعات در رانيا يشهرها النك
 تهران، ،ياجتماع ارتباطات ارشدعلوم يشناساركنامه انيپا ،»يعموم روابط آرمان و يساالر

 . ارتباطات و ياجتماعدة علوم كدانش ،ييطباطبا عالمه دانشگاه
 دانشگاه انتشارات تهران، ،»نينو ينگارروزنامه« ،)1383( يقند نيحس و مينع ،يعيبد
 .ييطباطبا عالمه

 شناخت در يليتحل يافتيره« ،)1390( يعل ،يريخ پورو زهرا ،يخدائ محمدرضا، پورجعفر،
 سال ران،يا ياجتماع توسعه مطالعات ،»يشهردار يتوسعة پا يهابارزه و ها،شاخص ها،مؤلفه
 . 3 شماره تابستان، سوم،

 ،»سوم جهان در اقتصادى توسعه« فرجادى، غالمعلى ترجمه ،)1369( ل؛يكما تودارو،
 .اول جلد بودجه، و برنامه سازمان تهران،
 .تهران ،»ستيز طيمح ينگارروزنامه مورد در يعمق مصاحبه«)، 1395( يهاد ،يكيخان
 ،»ستيز طيمح حقوق توسعه و هارسانه« ،)1390( ناودان، واحد عارف و فرهاد ،يريدب

 . 13 شماره. ششم سال تابستان، ،يارسانه مطالعات فصلنامه
 انونك تهران، ،»داريتوسعة پا و اسالم به ينگاه« ،)1386( حسن دادگر، و عسگر رباز،يد
 .جوان شهياند

: تهران ،»ارتباطات يهاهينظر« دهقان، رضايعل ترجمه ،)1381(مزيج ارد،كورنر،تان ن،يسور
 .تهران دانشگاه
 و يطيمحستيز يهاارزش نيب رابطه ليتحل« ،)1393( زادهميرك سارا و صادق ،يصالح
 دهم، سال ارتباطات، و يفرهنگ مطالعات يرانيا انجمن فصلنامه ،»يطيمح ستيز نينو نگرش

 . 37 شماره زمستان،
 يعلم فصلنامه ،»ظهور عصر دردار يتوسعة پا بر يدرآمد« ،)1384( ديسع فرد، يفراهان
 . 20 شماره پنجم، سال ،ياسالم شهياند و فرهنگ پژوهشگاه تهران، ،ياسالم اقتصاد يپژوهش
 يانريا انجمن فصلنامه ،»علم يسازيعموم در هارسانه نقش« ،)1395( رم،كا ،يميقد

 . 42 شماره دوازدهم، سال بهار، ارتباطات، و يفرهنگ مطالعات
: مشهد. گرانيد و زادهوهاب نيعبدالحس ترجمه». خاموش بهار) «1388( راشل ارسون،ك
 . يدانشگاه جهاد
 . نو طرح تهران، ،»اطالعات عصر« ان،يچاوش حسن ترجمه ،)1385( مانوئل استلز،ك
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 و مطالعات مؤسسه تهران، ،»داريتوسعة پا رد يسازشاخص« ،)1376( گوئل هن،ك
 . مقدمه ،يبازرگان يهاپژوهش
 تكشر تهران،، »هارسانه يسازبرجسته يمبان« ،)1385(يانكيرش يمهد و اصغر يعل ا،كي
 .اول چاپ ،يتعاون

، تهران، »ينولوژكت ينده نگريآهاي روش«)، 1384اد توسعه فردا (يبن يشينده انديگروه آ
 فردا.اد توسعه يبن

 بازتاب يچگونگ رانيا در ستيز طيمح ينگارگاه روزنامهيجا«، )1391( ايلع ،يمحبوب
 ،»يساالر مردم و يهمشهر ران،يا يهاروزنامه در 1389 سال يطيمحستيز يدادهايرو
دة كدانش ،ييطباطبا عالمه دانشگاه تهران، ،ياجتماع ارتباطات علوم ارشد يشناساركنامه انيپا

 . ارتباطات و ياجتماععلوم 
 چاپ ،ييطباطبا عالمه نشر تهران، ،»يجمع ارتباط ليوسا« ،)1383( اظمك معتمدنژاد،

 . چهارم
 .ييطباطبا عالمه نشر تهران، ،»يجمع ارتباط ليوسا« ،)1379( اظمك معتمدنژاد،

 ،»نيال آن ينگارروزنامه با چالش در يچاپ ينگارروزنامه ندهيآ« ،)1384( الهه ،يودود
 .شانزدهم سال، 3 شماره، رسانه امهفصلن
 تهران، ،»يجمع يهارسانه در قيتحق« ،)1389( آر جوزف ،كنيدوم و. يراجرد مر،يو
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