
 

 

 

 

 بررسي ساختار و محتواي اخبار و مطالب اعتيادمحور

 0185 -0186هاي كيهان، اطالعات، اعتماد و اعتماد ملي در سال  روزنامه
 

 *مهديه حمزه ئي
 چکيده

هناي   اين مقاله به بررسي ساختار و محتواي اخبار و مطالب مربوط به اعتيناد در روزنامنه  :  طرح مسئله

چهارچوب نظري تحقيق حاضنر  . پردازد مي 8311 -8312كيهان، اطالعات، اعتماد و اعتماد ملي در سال 
باني استوار است و عوامل مؤثر بر ساختار و محتواي مطالب  سازي و ديدگاه دروازه بر مبناي نظريه برجسته
 .گيرند هاي مذكور بر اساس اين چهارچوب مورد بررسي قرار مي اعتيادمحور روزنامه

ساختار و محتواي اخبار و مطالب مربوط به اعتياد، متغير وابسته و سبك مطلب، محتواي مطلنب  : روش

 . نوع ماده مخدر ذكر شده در تيتر و ليد به عنوان متغيرهاي مستقل در اينن بررسني ارزينابي شنده انند      و
 8122تحقيق پيش رو، با روش تحليل محتوا و از طريق يك دستورالعمل كدگذاري بنه كدگنذاري همنه    

ارزه بنا  روز جهناني مبن  ) 8311اسنت كنه از پننجم تينر      مطلب اعتيادمحور چهار روزنامه منذكور پرداختنه  
، نتنايج در    spssها به محنيط  پس از ورود داده. اند منتشر شده 8312تا همين تاريخ در سال ( موادمخدر

  آمار استنباطي و آزمون كاي اسنكوئر بنراي سننجش رابطنه      قالب جداول دو بُعدي ارائه شد و از تكنيك
 .ميان متغيرها استفاده گرديد

هاي مورد بررسي از نظر متغيرهناي   تفاوت معناداري بين روزنامه آزمون كاي اسكوئر نشان داد: ها یافته

 .مورد بررسي وجود دارد
اكثر مطبوعات مورد بررسي از سبك خبري براي پوشش مطالب اعتيادمحور استفاده كرده اند و تنها (. الف
موردبرسني  محتواي اكثر مطبوعات (. ب. بيش از ديگران، سبكهاي تحليلي را به كار برده است "اعتماد"

(. پ.بيشتر به امور اجتماعي و پزشكي پرداختنه اسنت   "اعتماد"به امور قضائي و جرائم اختصاص يافته و 
 .اكثر موادمخدر برجسته شده در تيتر و ليد را موادمخدر غيرمجاز تشكيل داده اند

ديندي جندي   برخالف مبارزات صورت گرفته با موادمخدر در كشور ما، اعتياد به عنوان ته: گيري نتيجه

بنابراين ما بايد روشهايمان را براي از بين بردن اينن معضنل تغيينر    .  براي سالمت جامعه باقيمانده است
اما يافتنه  . دهيم و رسانه ها، به ويژه مطبوعات، يكي از مكانيسمهاي مهم در رسيدن به اين هدف هستند

م مسئوليتهايشان پيرامون جامعنه در  هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه مطبوعات به تنهايي قادر به انجا
تقويت ارتباط مطبوعات با كارشناسان، متخصصان حوزه هاي پژوهشي، بهداشتي . حوزه ي اعتياد نيستند 

 .و نهادهاي غيردولتي براي تصحيح عملكرد آنها ضروري است

                                                 
*
 mhamzeh7@gmail.comنويسنده مسؤول  -كارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي 
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 .وعاتها، مطب باني، رسانه سازي، دروازه اخبار و مطالب اعتيادمحور، برجسته: ها كليد واژه

 مقدمه

های بسياری  كند و انسان هايي كه تمام جهان با آن دست و پنجه نرم مي يكي از بحران

بشری را در   هاست كه اعتياد، جامعه سال .به آن گرفتارند، اعتياد به موادمخدر است

، كهكشاني از تباهي و مرگ «مافيايي»تجارت پر سود . است معرض تهديد قرار داده

های ترياك تايلند تا هزارتوی مافيا در نيويورك دامن گسترده است  ك ِشتگاهآفريده كه از 

قاچاق موادمخدر در اسناد سازمان ملل متحد جزو چهار بحران (.  17: 1881ستوده،)

های  های قرن بيست و يكم بشمار آمده و پس از بحران انسان  كننده كنوني تهديد

اين تجارت (.  8: 1888،هاشمي)است  همحيطي قرار گرفت -ای، جمعيتي و زيست هسته

ميليارد دالر گردش مالي در جهان، اقتصاددانان را بر آن  00 1پُرسود با بيش از 

  است كه آن را به لحاظ اقتصادی پس از تجارت نفت، توريسم و سالح در رده داشته

 همچنين، ارتباط ميان قاچاق و مسائل سياسي و ضد امنيتي قابل. چهارم قرار دهند

ميليون نفر و  100طبق آمارهای رسمي، بيش از (. 117و  188: همان) انكار نيست 

ميليون نفر در جهان مبتال به اعتيادند و اين  400مطابق آمارهای غير رسمي، حدود 

كه  1009گزارش مصرف موادمخدر در سال . گيرد آمار تمام انواع موادمخدر را دربر مي

ميليون نفر به مواد  11/ شده است نيز از اعتياد  از سوی سازمان ملل متحد، منتشر

طبق همين گزارش، ميزان مصرف هروئين، طي . دهد افيوني در سراسر گيتي خبر مي

افغانستان از جمله ايران، هند و پاكستان   در كشورهای همسايه 1770- 100های  سال

سياری از اين مناطق ب. است و نيز آسيای مركزی و مناطقي از افريقا رو به افزايش نهاده

وی هستند كه آنها را در برابر آثار زيانبار مصرف .آی.دارای ميزان بااليي از فقر و اچ

بطور مثال، تنها در كشور ما ( UNODC,2007)سازد  پذيرتر مي موادمخدر آسيب

معتادان از سرنگ مشترك و آلوده به   درصد بيماران ايدزی از طريق استفاده 18حدود 

عالوه بر ايدز، ايران و جهانيان با معضالتي نظير افزايش . اند وی مبتال شده.یآ.ويروس اچ

هايي نظير سرقت،  مخدر در ميان جوانان، آميختگي اعتياد با بزهكاری سوء مصرف مواد

، (7 1و 188: 1888،هاشمي)های خانوادگي و اجتماعي  گيری، قتل، فحشا، نزاع باج

دهندگان نسل فردای جامعه  زنان كه پرورش افزايش سوء مصرف موادمخدر در ميان

 .اند شده هستند، مواجه
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كنند ولي ديدگاه مردم جوامع مختلتف، در   ها موادمخدر استفاده مي هاست كه انسان قرن

شخصتي و فتردی     تتا كنتون، اعتيتاد را بيشتتر يتك مستئله      . استت  باره متفاوت بوده اين

دانند كه  ، اعتياد را بيماری اجتماعي ميدرحاليكه جامعه شناسان. اند نه اجتماعي دانسته

عوارض جسمي و رواني دارد و تا وقتي به علل گترايش توجته نشتود، درمتان جستمي و      

در ايتران،   (.18-17: 1899نگتاری،  كريمزاده. )رواني فقط در كوتاه مدت مفيد خواهد بود

، بترای   توستعه  چهارم  هبطوريكه در برنام. نيز از دوره اصالحات به كاهش تقاضا توجه شد

هتای اجتمتاعي و فرهنگتي بعنتوان راه حتل       قبلي، بنيتان   هاولين بار و برخالف سه برنام

با تغيير نگرش و چرخش رويكرد، معتتاد   (.181-188:همان)ای اعتياد دانسته شد  ريشه

امتروزه،  . ( 188ستاد مبارزه با مواد مخدر، )نه مجرم بلكه يك بيمار و مددجو تلقي شد 

گترفتن استت    تلقي اعتياد بعنوان بيماری در محافل دانشگاهي در حتال رونتق  گرايش به 

اند كه وقتي جامعه با نگتاه شتماتت    گويي كارشناسان دريافته(. 441: 1884شيخاوندی،)

توانتد بترای    شناستد، معتتاد نمتي    نگرد و قانون نيز عمتل او را جترم متي    بار به معتاد مي

همچنتين، اعتيتاد، يتك معضتل     . به پتا خيتزد  های درد  بازسازی خود و خشكاندن ريشه

كشاند و بخش وسيعى را  ساله به كام مرگ مى اجتماعى كه برخى از افراد جامعه را همه

كنتد، تهديتدى استت كته      هاى خود درگير مى مستقيم و غير مستقيم با عوارض و آسيب

برنامه ها رستانه  در اين . طلبد اى را مى شده  ريزى هاى كالن و برنامه مقابله با آن، سياست

 .ها بويژه مطبوعات از جايگاه خاصي برخوردارند

آرا و عقايتد افتراد جامعته هستتند و در تعيتين و        دهنده ها شكل مطبوعات و ساير رسانه

تواننتد در تبتديل جامعته بته      بنابراين مي. های اجتماعي نقش اساسي دارند تعريف ارزش

هتای   مكتاني كته در آن، تتالش     -كمك كننتد مكاني كه اعتياد به موادمخدر را بر نتابد، 

هتتاوكينز و )گيتترد  پيشتگيری از اعتيتتاد بطتور كامتتل درك گتتردد و متورد حمايتتت قترار    

ها با انعكاس اخبار مربوط به اعتياد و موادمختدر،   همچنين، رسانه(. 117: 1881ديگران،

اعتيتاد و    رهكنند و چگونگي قضاوت و داوری آنها را دربا نگرش خاصي را به مردم القا مي

اين ابزارهای ارتبتاطي بته راحتتي قادرنتد از موضتوعي كتم       . دهند موادمخدر سازمان مي

ای ختاص حستاس    ای بسيار مهم بسازند و افكارعمومي را نسبت به پديتده  اهميت، سوژه

بته دليتل   . ای مهتم، خبتری خنثتي و كتم اهميتت بستازند       كنند يتا بترعكس از مستئله   

ها از ابزارهای مهم و مؤثر كنتترل نهادهتا و    ست كه رسانهبرخورداری از چنين ظرفيتي ا

هتای مطبوعتات و متديران     خبرنگاران، دبيران سرويس. شوند های پرنفوذ تلقي مي جريان

انتقتال ايتن اطالعتات بته       مسئول تنظيم خبر و ساير مطالب، با انتخاب موضوع و نحتوه 
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، از جمله اعتياد ايفا (18: 1881فرجيها،)انحرافات   مردم، نقش مؤثری در تعيين محدوده

آنها با انتخاب رويتدادها و مطالتب مربتوط بته موادمختدر و نتوع انعكتاس آن،        . كنند مي

هتا هتم توانتايي تشتديد      بنتابراين رستانه  . كنند موادمخدر و اعتياد را تعريف مي  محدوده

ند در كتاهش  توان رساني مسئوالنه مي اعتياد را دارند و هم با ايفای نقش آموزشي و اطالع

 .مصرف موادمخدر در جامعه مؤثر باشند

لذا در اين تحقيق برآنيم با روش تحليل محتوا به شتناخت ستاختار و محتتوای اخبتار و     

اطالعات، كيهان، اعتماد و اعتماد ملي در ستال    مطالب مربوط به اعتياد در چهار روزنامه

يتاد بته موادمختدر از چته     به اين معنا كه مطالب مربتوط بته اعت  . بپردازيم1881- 188

بازتابي در مطبوعات مذكور برخوردار بوده اند؟ اين روزنامه ها چه تفاوتهتا و شتباهتهايي   

 در اين باره دارند؟ 

اميدواريم اين پژوهش شناخت بهتری از مباحث نظری موادمخدر، اعتياد و مسائل آن در 

ريتزان و   استتگذاران، برنامته  ها قرار دهد و فرصتي برای سي اختيار مطبوعات و ساير رسانه

های ختود   مسئوالن مبارزه با موادمخدر بوجود آورد تا بيشتر به نقش مطبوعات در برنامه

 .بمنظور مبارزه با اعتياد و يا پيشگيری از روند رو به رشد آن بيانديشند

 

 بررسي پيشينه تحقيق

ئل و موضتوعات  مختدر و مستا   اكثر تحقيقات خارجي، در مورد بازنمايي يتا تصتوير متواد   

 .اند انجام شده -از جمله مطبوعات –ها  مربوط به آن در رسانه

های اياالت متحده چگونه مستائل دخانيتات    روزنامه: استعمال سيگار  اخبار خوب درباره»

و « مالنتي ويكفيلتد  »، «كتاترين كلتگ استميت   »، عنوان تحقيتق  1«دهند؟ را پوشش مي

را بتا   1001-1008هتای   كثيراالنتشتار ستال    روزنامته  100استت كته    1«اليزابت ِادسل»

اند با اين ستؤاالت كته آيتا مستائل دخانيتات از ارزش خبتری        كرده تحليل محتوا بررسي

ی اول يتا   برخوردارند؟ كدام رويدادها بيشتترين ارزش خبتری را دارنتد و نيتز در صتفحه     

سياستي   هتای  دهد گرايش در جهت پوشش ديدگاه اند؟ نتايج نشان مي سرمقاله ذكر شده

اكثر مطالب نسبتاً صريح هستند و يتك چهتارم   . اند ای است كه مخالف دخانيات برجسته

                                                 
 .به چاپ رسيده است  Journal of Publicd Health Policyدر  2222اين مقاله در سال  -8
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 - Katerin Clegg Smith, Melaine Wakefield and Elizabeth Edsall 
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ممنوعيتت ستيگارهای   »موضتوع  . انتد  ی صتريح و روشتن را منتقتل نمتوده     آنها، عقيتده 

1مستتتعمل
اول، پوشتتش   بيشتتترين پوشتتش را بتتويژه در صتتفحه« و استتتعمال ستتيگار 

ساسي اين معضل بهداشت عمتومي تمركتز   پوشش خبری بندرت بر مسائل ا. است داشته

استتفاده و تصتاحب، خريتد و دسترستي     »های  استراتژی  بندرت بحثي در زمينه. كند مي

پوشش خبری با كنترل دخانيات موافق بوده و رويدادهای مثبتت  . شود ديده مي« جوانان

د لتذا متدافعان كنتترل دخانيتات در ايجتا     . ها و موانع گزارش شده است دو برابر شكست

انتد علتي رغتم قتدرت و      انتد و توانستته   رويدادهای دارای ارزش خبری موفق عمل كترده 

كتردن   دادن و دستتكاری  در فريتب )هتای قبلتي آن    توانايي صنعت دخانيات و استتراتژی 

 .(Smith,&et al,2007)آورند  ، پوشش مطلوبي بدست(ها رسانه

جمعي ا ستتوني   ارتباط سايلبازنمايي موضوعات موادمخدر در و» پژوهش ديگری با عنوان 

بتزرگ استتوني     دو روزنامهبه بررسي  با استفاده از دو روش تحليل متن« 1001در سال 

. پتردازد  متي  4«استتي اكستپرس  «  نامته  و نيز هفته 8«استي پائولت»و1«پاستيميس»يعني

طبق نتايج، بيشترين موضوعات، قاچاق موادمخدر، جرايم مربوط به موادمخدر، استتعمال  

بيشتترين  . های عفوني و سياست موادمخدر بوده استت  دمخدر توسط جوانان، بيماریموا

نوع سبك مطالب به خبر اختصاص داشته و مطالب عميق و متفكرانته، كمتترين ارائته را    

ای در ارتبتاط بتا موادمختدر و     ی آمارهتای بازنمتايي رستانه    بر مبنای مقايسته . اند داشته

 .(Laastik,2007. )اند ات يكسان بودهها در نشري ها، بازنمايي نظرسنجي

محتدود  ( تحليتل محتتوا  )هتای كمتي    تحقيقات داخلي پيرامون موضوع تحقيق بته روش 

تجزيته و تحليتل   : بررسي نحوه نگرش مطبوعات ايران بته موادمختدر و اعتيتاد   ». اند شده

كارشناستي    نامته  ، پايان«1880های ايران، اطالعات، كيهان و همشهری  محتوای روزنامه

طباطبايي استت كته بته تحليتل      ارشد حامد فرحبخشي، دانشجوی علوم ارتباطات عالمه

روز جهاني مبارزه بتا  )از پنجم تيرماه  -های مذكور  های يك سال روزنامه محتوای شماره

هتا بته    نتايج از عدم توجه اين روزنامته . پردازد مي  -1880تا تير ماه  1897( مواد مخدر

ی از اعتياد، توجه ص رف به بُعد برخورد در اخبار، توجه بسيار  به اخبار آموزش و پيشگير

كنتد   مصترف داروهتای قتانوني حكايتت متي      تتوجهي بته ستوء    دستگيری قاچاقچيان، بي

 (.  180-114: 1880،فرحبخشي)

                                                 
1
 -SHS(second-hand smoke) 

2
 - Postimees 

3
 - Eesti Päevaleh 

4
 - Eesti Ekspress 
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های سوء مصرف، مبتارزه و   های سراسری كشور در انعكاس پيام تحليل محتوای روزنامه»

عليرضتا ترابتي و اميتر      پژوهشي انجام شده بوستيله « 1891-1881د  پيشگيری از اعتيا

ی ستوء  هتا  با هدف بررسي وضعيت مطبوعات در رابطه با پيام 1888محمد پيام در پائيز 

بر استاس نتتايج مطالتب مترتبط بتا      . های مذكور انجام گرفته است مصرف مواد طي سال

دهتد مطبوعتات متا فاقتد      ان متي اعتياد بسيار كوتاه و قالب اكثرشان، خبر است كته نشت  

ديدگاه تحليلي و تفسيری متنوع و روشن هستند و در جهت پيشگيری از اعتيتاد بستيار   

اكثتر مطالتب بته كشتف و انهتدام موادمختدر و دستتگيری قاچاقچيتان         . اند كم كوشيده

و كمتر به تفسير، تحليل و نقد قوانين و مقررات مرتبط با ستوء مصترف      اختصاص داشته

ها و تأثير آن بر گترايش يتا    موضوع فرهنگي ملي، قومي و خرده فرهنگ. است دهتوجه ش

ترابتتي و )هاستتت   عتتدم گتترايش بتته مصتترف موادمختتدر از ديگتتر متتوارد غفلتتت روزنامتته

بندی تحقيقات داخلي و خارجي حاكي است مطبوعات بيش  جمع(. 10-17: 1888پيام،

و درمان بپردازند بته مستائلي نظيتر    از آنكه به مسائل اساسي موادمخدر مانند پيشگيری 

اعتيتاد را  . دهنتد  قاچاق موادمخدر، دستگيری و ستركوب قاچاقچيتان توجته نشتان متي     

 . كنند تا يك مشكل اجتماعي انحراف و مشكل فردی تلقي مي

 

 چارچوب نظري تحقيق

هتای   هتا و ستازمان   رستانه   بطور سنتي، كساني را كته در تحريريته  : باني دادگاه دروازه

« بتان  دروازه»مطالتب خبتری فعاليتت دارنتد،       در فراينتد تهيته، گتزينش و ارائته     خبری

شناختي اجتماعي  های روان اين اصطالح، ريشه در سنت(. 9 1: 1884بديعي،)گويند  مي

شناسي امريكايي دارد و برای توصيف كاركناني ماننتد ستردبيران خبتر استتفاده      و جامعه

بتاني،   در فراينتد دروازه . ها هستند كليدی در رسانه ساز مواضع تصميم  شود كه دارنده مي

هتا   بتان  بعتد، دروازه   نگاران، اخبار خام را گردآوری و در مرحلته  ابتدا گزارشگران و روزنامه

نمايند و با كنترل گزينشي خود، اخبتار را بته معنتای واقعتي      مواد را گزينش و كوتاه مي

كننتد كته از نظرشتان     برخي اطالعات باز مي آنها، دروازه را برای ورود. «سازند مي»كلمه 

ستوليوان و  )« بندنتد  متي   »ارزش خبری دارند و برای جلوگيری از ورود اطالعتات ديگتر،   

اندركاران يك رسانه در برابر حجم وسيعي از رويدادها  دست(. 199-198: 1881ديگران،

ثير اهميت ذاتي آنها تحت تأ. رسد مجبور به انتخاب هستند و مطالبي كه به دستشان مي
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سياست خبری، اعمال نظر شخصي خبرنگتاران بتر استاس    )سازماني  رويداد، عوامل درون

و ...( و اعتقادات آنها، مسائل فني مثل ميتزان جتا و انتدازه در روزنامته و    ها  باورها، ارزش

قتانوني، نفتوذ اشتخاص حقيقتي و حقتوقي، منتابع        یها تمحدودي)عوامل برون سازماني 

بتديعي و  ...( )فشتار و  هتای  هها، مخاطبان، گترو  و روابط عمومي ها یبرگزارخبری مانند خ

بتاني   امتا دروازه . زنند در بين انبوه اطالعات دست به گزينش مي( 41و 88: 1880قندی،

تتوان در   را متي  و رد پای آن (   : 1898بروجردی علوی،)است  بيش از يك انتخاب ساده

بتاني معتقتد استت     ديتدگاه دروازه . يافتت ... دهي، عرضه، محدودستازی و   گزينش، شكل

بتاني بته متديريت تضتادها      با دروازه –ها  نگاران، مالكان و دولت اعم از روزنامه –ها  رسانه

 (. 89و 88: 1880شكرخواه،)سازند  پرداخته و اهداف خويش را محقق مي

هتا چته    پردازد كه رستانه  سازی، ابتدا به اين پرسش مي برجسته: سازي برجسته  نظراه

كنتد كته    كنند و سپس ايتن ستؤال را مطترح متي     عرضه مي« مخاطب»موضوعاتي را به 

(. 19: 1881سوليوان و ديگتران، )شود  اطالعات درخصوص اين موضوعات چگونه ارائه مي

زيترا اخبتار و   ( 81و80: 1881كيتا و رشتكياني،   )باني مترتبط استت    اين فرايند با دروازه

ای طبتق   هتر كميتته  . ستازد  متي   بندی يا برجستته  ا اولويتمطالب عبور كرده از دروازه ر

بنتابراين،  . بخشتد  دانتد و اولويتت متي    دستور كار خود، فهرستي از موضوعات را مهم متي 

هتای خبتری ختود، توجته      بخصوص در اخبار و گزارش -ها اين قدرت را دارند كه  رسانه

وف كننتد و از  ای از مستائل و موضتوعات مشتخص و محتدود معطت      عموم را به مجموعته 

استتفاده از فضتای زيتاد يعنتي      (. 1: 1881سوليوان و ديگران،)موضوعات ديگر بگذرند 

هتايي هستتند كته     از جمله تكنيتك ( 111و  111: 1881رايف و ديگران،)حجم مطلب، 

گيتری از ايتن    با بهتره . شوند بخشي به مطالب استفاده مي سازی و اولويت بمنظور برجسته

ها و  ها قادرند توجه مردم را به رويكردها، نگرش ات و ساير رسانههاست كه مطبوع تكنيك

های خاصي در برخورد يا مبارزه با اعتياد جلتب ستازند و بته آنهتا در ذهتن متردم        برنامه

 . اولويت بخشند
 

 فرضيه هاي تحقيق

های مورد برسي از نظر سبك مطالتب مربتوط بته اعتيتاد      رسد بين روزنامه به نظر مي -1

 .داری وجود دارد نيتفاوت مع

های مورد برسي از نظر محتوای مطالب مربوط بته اعتيتاد    رسد بين روزنامه به نظر مي-1

 .داری وجود دارد تفاوت معني
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های مورد برسي از نظر نوع ماده مخدر ذكر شده در تيتتر   رسد بين روزنامه به نظر مي -8

 .داردداری وجود  و ليد مطالب مربوط به اعتياد تفاوت معني

 

 روش پژوهش

اين تحقيق بر پايه روش تحليل محتوا قرار دارد كته روشتي بترای جمتع     : روش تحقيق

های يك متتن ثبتت    آوری اطالعات در مورد واقعيت اجتماعي است كه در آن از مشخصه

شود  گيری مي نتيجه( غيربارز)های يك مضمون ثبت نشده  در مورد مشخصه( بارز)نشده 

 (.14: 1884نقيب السادات، )

های كيهان، اطالعتات، اعتمتاد و اعتمتاد     های يكسال روزنامه تمام شماره: جامعه آماري

  188تتا پتنجم تيتر متاه      1881( روز جهاني مبارزه با موادمختدر )ملي از پنجم تير ماه 

 . است آماری مورد تحليل قرار گرفته  بعنوان جامعه

ی، از روش سرشماری استفاده شتده  بجای نمونه گير: روش نمونه گيري و حوم نمونه

رايف و )دار خواهد بود  تحقيق، كمتر جهت  گيری را حذف كرده و نتيجه كه خطای نمونه

 (. 74و71: 1881ديگران،

پس از تأييد دستورالعمل كدگذاری توسط دو استاد علتوم  : روش جمع آوري اطالعات

سپس اطالعات ثبتت  . ستا ارتباطات، به ثبت اطالعات در برگه های مخصوص اقدام شده

1های آماری در علتوم اجتمتاعي    آزمون  افزاری ويژه نرم  شده، تحت برنامه
(SPSS)   پتانچ

 . اند گرديده و مورد پردازش قرار گرفته

  از تكنيتك آمتار استتنباطي و آزمتون    : تکنيکهاي آماري توزاه و تحليل اطالعجات 

 .است استفاده شده آماری كای اسكوئر برای سنجش رابطه بين متغيرها مورد

از آنجايي كه رعايت عينيت يكي از اصول مهم تحقيقتات علمتي استت،    : پااااي تحقيق

پتس از يتك   . استت  شده  محاسبه 1«ويليام اسكات»ضريب قابليت اعتماد از طريق فرمول 

محتتوای  »در مورد متغير   درصد از كل مطالب كدگذاری شده 10ماه از كدگذاری اوليه، 

گيری سيستماتيك، انتختاب و مجتدداً    ز به داوری كدگذار داشت، با نمونهكه نيا« مطلب 

. درصد حاصتل شتد   88ضريب قابليت اعتماد برای اين متغير به ميزان . كدگذاری شدند

                                                 
1
 - Statistical Package for Social Sciences 

2
 - W.Scott 
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توان به دستتاوردهای تحقيتق اطمينتان     درصد است، مي 90چون ضريب حاصل بيش از 

 .كرد

 

 نتااج و اافته هاي پژوهش

های مورد برسي از نظر سبك مطالب مربوط به  رسد بين روزنامه مي به نظر: فرضيه اول

 .داری وجود دارد اعتياد تفاوت معني
 رابطه بين نام روزنامه مورد بررسي و سبک مطلب:  8جدول شماره 

 جمع    نام روزنامه مورد بررسي سبك مطلب

اعتماد  اعتماد اطالعات كيهان

 ملي

 

 خبر 

 تعداد

 درصد سطری

 ستونيدرصد 

411 

 /88 

7/70 

1 1 

9/41 

1/78 

181 

11 

4/18 

117 

9/7 

 / 9 

1119 

100 

7/88 

 

 گزارش 

 تعداد

 درصد سطری

 درصد ستوني

11 

1/11 

8/8 

14 

8/19 

4 

 1 

1/41 

4/1  

81 

7/11 

7/17 

181 

100 

1/7 

 

 مقاله 

 تعداد

 درصد سطری

 درصد ستوني

11 

17 

4/1 

10 

1/19 

9/1 

11 

7/89 

1/7 

11 

7/11 

1/8 

18 

100 

4 

 

 مصاحبه

 تعداد

 درصد سطری

 درصد ستوني

1 

10 

4/0 

1 

10 

8/0 

8 

80 

8/1 

8 

80 

9/1 

10 

100 

9/0 

 

 ساير 

 تعداد

 درصد سطری

 درصد ستوني

18 

 /40 

7/1 

1 

 /11 

8/0 

10 

8/81 

8/4 

4 

1/11 

8/1 

81 

100 

1/1 

 تعداد جمع

 درصد سطری

 درصد ستوني

418 

81 

100 

 01 

1/41 

100 

181 

8/11 

100 

19  

11 

100 

14 1 

100 

100 

000/0  =p                     11 =df                   101/119  =X
2 
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سبك مطالب  های مورد بررسي از نظر دهد كه بين روزنامه نتيجه آزمون فرضيه نشان مي

اعتماد با كسب بيشترين ستهم از    روزنامه. داری وجود دارد مربوط به اعتياد  تفاوت معني

های تحليلي در مقايسته بتا    گيری از سبك گزارش، مقاله و مصاحبه يعني بهرههای  سبك

است هر چند كه از  ديگر، پوشش بهتری از مطالب مربوط به اعتياد ارائه كرده  سه روزنامه

  درحاليكته روزنامته  . پس از كيهان و اطالعتات قترار دارد  ( مطلب 181)نظر تعداد مطلب 

مربتوط بتا موضتوع تحقيتق را       شتده  مطالب كدگتذاری اطالعات اگرچه بيشترين سهم از 

 .داشته اما بيشترين مطالب خود را با سبك خبری و نه تحليلي ارائه داده است

های مورد برسي از نظر محتوای مطالب مربوط  رسد بين روزنامه به نظر مي: فرضيه دوم

 .داری وجود دارد به اعتياد تفاوت معني
 روزنامه مورد بررسي و محتواي مطلب رابطه بين نام: 2جدول شماره  

 جمع نام روزنامه مورد بررسي محتواي مطلب

 اعتماد ملي اعتماد اطالعات كيهان

امووووور  

 الملل بين

 تعداد

 درصد سطری

 درصد ستوني

10 

 /11 

1/1 

19 

 /48 

8/1 

4 

8/10 

9/1 

8 

1/10 

1/4 

87 

100 

9/1 

امووووور  

-داخلووي

 سياسي

 تعداد

 درصد سطری

 درصد ستوني

11 

7/1  

1/1 

84 

 /8  

 /1 

18 

4/17 

8/9 

1  

1/19 

1/7 

78 

100 

4/  

امووووور  

 اقتصادي

 تعداد

 درصد سطری

 درصد ستوني

9 

1/11 

1/1 

9 

1/11 

1/1 

18 

4/87 

 /1 

  

1/18 

4/8 

88 

100 

8/1 

امووووور  

 اجتماعي
 

 تعداد

 درصد سطری

 درصد ستوني

8 

1/18 

8/1 

8 

1/18 

8/1 

19 

8/44 

9/11 

18 

1/17 

1/10 

 1 

100 

1/4 

امووووور  

فرهنگي و 

 آموزشي

 تعداد

 درصد سطری

 درصد ستوني

1 

1/1  

1/1 

11 

1/81 

8/1 

  

4/17 

 /1 

7 

17 

1/1 

81 

100 

1/1 
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اموووووور 

قضووا ي و 

 جرا م

 تعداد

 درصد سطری

 درصد ستوني

811 

8/84 

1/99 

494 

7/4  

9/98 

70 

7/8 

87 

71 

4/7 

14 

1010 

100 

1/ 7 

حوووادو و 

 اتفاقات

 تعداد

 درصد سطری

 ستونيدرصد 

8 

8/80 

8/1 

8 

1/11 

1/0 

8 

8/80 

1/8 

9 

7/1  

4 

1  

100 

8/1 

اموووووور 

-علموووي

پزشووکي و 

 بهداشت

 تعداد

 درصد سطری

 درصد ستوني

81 

14 

9/9 

81 

14 

8/1 

 0 

1/41 

1  

1  

11 

1/7 

14  

100 

10 

 تعداد ساير

 درصد سطری

 درصد ستوني

4 

4/19 

7/0 

18 

1/1  

1/1 

1 

9/11 

1/1 

1 

8/4 

 /0 

18 

100 

 /1 

 تعداد جمع

 درصد سطری

 درصد ستوني

418 

81 

100 

 01 

1/41 

100 

181 

8/11 

100 

19  

11 

100 

14 1 

100 

100 

000/0  =p                     14 =df               8149/188  =X
2 

محتتوای   هتای متورد بررستي از نظتر     دهد كه بين روزنامه نتيجه آزمون فرضيه نشان مي

امتور قضتائي و   » ستهم بتاالی   . داری وجتود دارد  تفتاوت معنتي  مطالب مربوط به اعتياد  

تترين توجته    بانان تمايل دارند اين امور را در ختور برجستته   دهد دروازه نشان مي« جرائم

پس از ايتن امتور، بيشتترين مطالتب را     « پزشكي و بهداشت-امور علمي»بدانند و اگرچه 

 1010)« امور قضائي و جترائم » م در مقايسه با سه( مطلب  14)اند اما سهم آنها  داشته

اعتياد بته    همچنين امور اجتماعي،  ورزشي و مذهبي در حوزه. بسيار ناچيز است( مطلب

انتدركاران مطبوعتات از    اند كه بيانگر عدم شناخت كافي دستت  يافته پوشش اندكي دست

هرآميتز بتا   توجهي مسئوالن به اين امور و اتكای آنها به برخورد ق ابعاد مختلف اعتياد، بي

های مورد بررسي، اعتماد بيشترين پوشش مطبوعاتي را  در بين روزنامه. اين معضل است

مثبتي در عملكترد ايتن     است كه نقطه از امور اجتماعي، علمي، پزشكي و بهداشتي داشته

 .شود مي روزنامه در قبال اعتياد محسوب 
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نظر نوع متاده مختدر ذكتر     های مورد برسي از رسد بين روزنامه به نظر مي: فرضيه سوم

 .داری وجود دارد شده در تيتر و ليد مطالب مربوط به اعتياد تفاوت معني

 
 رابطه بين نام روزنامه مورد بررسي و نوع ماده مخدر در تيتر و ليد:  8جدول شماره 

 نوع ماده مخدر در 

 تيتر و ليد

 جمع    نام روزنامه مورد بررسي

اعتماد  اعتماد اطالعات كيهان

 ملي

ماده 

مخدر 

 مجاز

 تعداد

 درصد سطری

 درصد ستوني

19 

80 

8/8 

10 

1/11 

7/1 

81 

 /81 

 /88 

11 

1/11 

1/11 

70 

100 

8/11 

ماده 

مخدر 

 غيرمجاز

 تعداد

 درصد سطری

 درصد ستوني

197 

4/87 

1/71 

819 

9/44 

1/74 

11 

1/9 

4/ 1 

 1 

9/8 

7/84 

907 

100 

9/88 

 تعداد جمع

 درصد سطری

 ستونيدرصد 

80  

8/88 

100 

889 

1/41 

100 

88 

4/10 

100 

98 

1/7 

100 

977 

100 

100 

000/0  =p                     8 =df                    008/94  = X
2 

نتوع متاده    های متورد بررستي از نظتر    دهد كه بين روزنامه نتيجه آزمون فرضيه نشان مي

. داری وجتود دارد  مخدر ذكر شده در تيتر و ليد مطالب مربوط بته اعتيتاد تفتاوت معنتي    

هتای خبتری    موادمخدر غيرمجاز در هر چهار روزنامه بيش از موادمختدر مجتاز از دروازه  

اند و در اين ميان، روزنامه اطالعات بيشترين ستهم را   كرده و در تيتر و ليد ذكر شده عبور

نتتوع . آورنتد  اعتيتتاد بته متواد غيرمجتاز را فتتراهم متي      كته موادمجتاز، زمينته   دارد درحالي

  رويدادهای گزارش شده و نيز نگاه متفاوت جامعه، مستئوالن و قتانون بته دو نتوع متاده     

 -است چرا كه مصرف موادمختدر غيرمجتاز   مخدر مجاز و غيرمجاز در اين مورد مؤثر بوده

 . شود ه قانوني و اجتماعي ناپسند تلقي مياز ديدگا -همانطور كه از نامشان پيداست
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 بحث و نتيوه گيري

يافته های پژوهش پيش رو، مبيّن تأكيد بتر روشتهای قهرآميتز، ابعتاد قضتائي و عتدالت       

كيفری اعتياد، عدم برجسته سازی اعتياد و مسائل آن، بتي تتوجهي بته مستائل اساستي      

ستاز و   خش، هتدايتگر، مستئوليت  ب اعتياد در كشور، عدم اتخاذ رويكردی آموزشي، آگاهي

كتار كيهتان و    قتديمي و محافظته    مدار نسبت به اين معضتل از ستوی دو روزنامته    درمان

امتا بترخالف   . ملتي استت   طلتب اعتمتاد و اعتمتاد    جديتد و اصتالح    اطالعات و دو روزنامه

تحقيقات قبلي كه تفاوت معنتاداری را ميتان پوشتش مطالتب موادمختدر در مطبوعتات       

مذكور به لحاظ متغيرهای متورد بررستي تفتاوت معنتاداری       ، بين چهار روزنامهاند نيافته

روزنامته ديگتر    تتر از سته   توان مطلوب را از چند جنبه مي« اعتماد»وجود دارد و عملكرد 

 . ارزيابي كرد

امتور  »بطور خالصه، نوع محتوای مطالب با محوريت اعتياد از نتايج نامطلوب استت زيترا   

، حتاوی ستتيز و خشتونت بتيش از امتور      (اخبار بد)عني مطالب منفي ي« قضائي و جرائم

بانتان   دروازه  پزشكي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي، ورزشتي و متذهبي از دروازه   -علمي

متدار در   تواند مؤيد عدم فعاليت جدی مدافعان رويكترد درمتان   اين امر مي. اند عبور كرده

سازی و جلتب توجته مطبوعتات و نيتز     های مختلف اجتماعي و فرهنگي در رويداد عرصه

 .ضعف مطبوعات در مراجعه به آنها باشد

اعتياد به مواد غيرمجازند و بسياری از مخدرهای غيرمجتاز    گرچه موادمخدر مجاز، دروازه

مطبوعات مورد بررستي بته متواد غيرمجتاز       شوند، همه همراه با اين نوع مواد مصرف مي

انتد درحاليكته تأكيتد بستيار بتر غيرمجازهتا        كرده ارهبيش از مواد مجاز در تيتر و ليد اش

ممكن است مخاطبان را به اين تصور نادرست سوق دهد كه تنها اين نوع مواد، خطرناك 

 .و اعتيادآورند و موادی نظير سيگار تأثيری بر سالمتي ندارند

در مجموع، با عنايت به وجود تفاوت معنادار بين چهار روزنامه از نظتر محتتوای مطلتب،    

با داشتن بيشترين سهم از مطالب با محتوای اجتمتاعي، علمتي و پزشتكي، در    « اعتماد»

هتتا بتته رويكتترد كتتاهش تقاضتتا و امتتور اساستتي اعتيتتاد  روزنامتته  مجمتتوع بتتيش از بقيتته

ك خبتری بيتانگر عتدم رويكترد آموزشتي و هتدايتگر       زياد از ستب   استفاده. است پرداخته

سهم باالی مطالب منتشتر شتده بتا حجتم     . مطبوعات مورد بررسي نسبت به اعتياد است

بته  . سازی مطالب اعتيادمحور استت  متر مربع نيز مبيّن عدم برجسته سانتي 100كمتر از 

ين سهم مطالب بدليل برخورداری از بيشتر« اعتماد»سازی موضوع اعتياد،  لحاظ برجسته
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ستازی مطالتب اعتيتادمحور     ديگر به برجستته   با حجم باالی متوسط بيش از سه روزنامه

 . است پرداخته

اگرچه نتايج اين تحقيق، تنها قابتل تعمتيم بته چهتار روزنامته متورد بررستي استت امتا          

هتتا بخصتتوص مطبوعتتات بتته   صتتحيح از رستتانه  هتتای مهمتتي پيرامتتون استتتفاده  درس

از . دهتد  ای، سياستگذاران و مسئوالن كشور در مبارزه با اعتياد متي  انهاندركاران رس دست

های تحليلي، آگتاهي بخشتي بته جامعته در متورد مستائل        جمله اينكه استفاده از سبك

هتای ختود    اساسي اعتياد، اتخاذ رويكرد كاهش تقاضا ياريگر رسانه ها در ايفای مسئوليت

 .خواهد بود  نسبت به جامعه
 

 پيشنهادات

تتوان قتدرت    های مورد بررستي متي   لين پيشنهاد اين است كه با افزايش تعداد روزنامهاو

 :اما ساير پيشنهادات به شرح زير است. تعميم نتايج پژوهش حاضر را افزايش داد

، «ها و تلفنهای خواننتدگان  نامه»بيشتر از سبك   شود مطبوعات با استفاده پيشنهاد مي -

توان به نوع  با افزايش فراواني اين سبك مي. مبذول دارندعنايت بيشتری به نظرات مردم 

 .امروز نسبت به اعتياد نيز پي برد  نگرش جامعه

شتود   چون همه مردم قابليتت تحليتل ابعتاد مختلتف اعتيتاد را ندارنتد، پيشتنهاد متي         -

مطبوعات مورد بررسي در اين پژوهش و ساير مطبوعات توجته بيشتتری بته استتفاده از     

 . يلي نمايند و به سبك خبری اكتفا نكنندهای تحل سبك

. دهتد اطتالع رستاني مطبوعتات، غيركارشناستي استت       نتايج تحقيق حاضر نشان متي  -

هتا و   ستاد مبارزه با موادمخدر، بويژه از نظر تشتريح برنامته    رسمي دبيرخانهرساني  اطالع

هتای   ، برگتزاری كارگتاه   -و نته تنهتا كتاهش عرضته     –اقدامات مربوط به كاهش تقاضتا  

هتای اجتمتاعي    نگتاران حتوزه   آموزشي از سوی ايتن ستتاد، بترای خبرنگتاران و روزنامته     

 . اعتياد كمك خواهد كرد  مطبوعات به رفع فقر اطالعاتي اصحاب قلم در زمينه
، با توجه به اينكه تحقيقات كمي پيرامون موضتوع پتژوهش حاضتر انجتام شتده استت       -

پتژوهش    توانند با انتخاب موضوع اعتياد به گستترش حتوزه   نگاری مي دانشجويان روزنامه

بطور مثال، بررسي تطبيقي پوششتش مطبوعتاتي اعتيتاد در    . در اين زمينه ياری رسانند

هتای   های چپ، مستقل و راست، بررسي تطبيقي پوشش خبری اعتياد در روزنامه روزنامه
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ی پرداختن مطبوعات به اعتيتاد   واند شناخت بهتری از نحوهت ايران و  كشورهای ديگر مي

 .فراهم آورد

نگاران نسبت به اعتياد  شود با اجرای تحقيقي پيمايشي، نوع نگرش روزنامه پيشنهاد مي -

 .مورد سنجش قرار گيرد
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