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  دهیچک

ههای بییهان د نمواراسهی و  حقوق شهروندی با سه جزء حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی از مولفهه     

ها نز ا هرا  نز ازتاهاب بها هدف واااوی انتقهانی متتهوای زوزنامهه باتوسعه سیاسی است. ا د پژوهش 

حقوق شهروندی انجام شده است. موزن مطالعه نو زوزنامه شرق و ایها  به عیوا  نو زوزنامهه شها   

نو جر ا  اصلاح طلب و اصولگرا هستید. زوش پژوهش از نهو  تتلیهم متتهوا بها زو کهرن امهی اسهت. 

 د است عملکرن زوزنامه های ا را  نز ازتااب با پهرنا تد و ششهیا سهازی پرسش های اساسی پژوهش ا

مصداقی شهروندا  نسات به حقوق شههروندی، گگونهه و تاگهه انهدازه بهونه اسهت   -شیا تی و عملی

همچیید نظر نخاگا  سیاسی پیرامو  عملکرن و نتوه  پرنا تد زوزنامهه هها بهه حقهوق شههروندی نز 

مهمتر د  افته های پژوهش ش  است اه ا د زوزنامه ها به نلا لی هممچو   زوزنامه های ا را  گیست 

های سیاسی و جیاحی، عدم استقلال مالی و فکری، عدم شفا ت، سانسوز، عدم بیها  میصهفانه وابستگی

نگازی، ای زوزنامههو اطلا  زسانی نانزست و سیاست زنه و عدم زعا هت ا لهاق حرفهه ها حقا ق،  تتلیم

زا نز پیشارن حقوق شهروندی نز ظرف زمهانی مهد نظهر انجهام نهدانه و بها گهالش شهد د زسالت  ون 

هها نز  مشروعیتی و عملکرنی نز نزن افکاز عمومی و مرنم ا را  مواجه هستید. نز مجو ، ا هد زوزنامهه

ازتااب با ششیاسازی شیا تی، مصداقی و عییی شهروندا  به حقوق شهروندی نز سه ز رمجموعه مدنی، 

 اعی و سیاسی، عملکرن ضعیفی ناشته اند.اجتم

 هاکلید واژه

 .های شرق و ایها ، تتلیم متتوا ا را ، حقوق شهروندی، زوزنامه

                                                                 
 kh_sardarnia@yahoo.com                       .)نو سیده مسئول(ا را ، شیراز، شیرازانشگاه ناستان گروه علوم سیاسی  *
 .ا را ، شیراز، نانش شمو ته اازشیاسی ازشد علوم سیاسی نانشگاه شیراز **

 .ا را ، شیراز، نانش شمو ته ناتری جامعه شیاسی سیاسی از نانشگاه شیراز ***

http://www.rahbordsyasi.ir/article_132851.html


 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ1011 بهار، 11، پیاپي 1 شماره، پنجم؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسي

51 

 مقدمه

شا  طوز اامم از هر گیزی اه بر زندگیاه شهروندا  بهشون، مگر ش هیچ نمواراسی ممکد نمی   

زمییه مشازات سیاسی نز جوامع گذازن، شگاه و مطلع شوند. وجون ا د شگاهی، پیشتأثیر می

نمواراتیک است. مطاوعات به مثابه زاد گهازم نمواراسی، نازای زسالت بسیاز مهم نز پیشارن 

شگاهی  -حقوق شهروندی نز ابعان سیاسی، اجتماعی و مدنی با بسترسازی های انگیزشی، شیا تی

یش فرض اساسی برای پزسانی، گالشگری و نظازتی همراه با مسئولیت پذ ری مدنی هستید. 

شگاه به حقوق سیاسی و ا  مطلع است. بدو  وجون شهروند وجون شهروندا  شگاه و ،نمواراسی

، نمواراسی قوام و نوام نمی شوزن. نسترسی )حقوق شهروندی( اجتماعی و تعهدات مدنی  و ش

نظازت بر  تنز جهازتااطی جامعه مدنی  اانال هایبه اطلاعات سیاسی از طر ق  شهروندا  شزانانه

و ا فای نقش شهروندی،  ک ضروزت است.  های سیاسیعملکرن مسئولید حکومتی و نهان

نمواراسی و اعمال حقوق شهروندی نز  لا زخ نمی نهد مگر ا د اه بستر و شمانگی های لازم 

زوانی، انگیزشی، فرهیگی، مدنی و شیا تی شکم گیری شهروند فراهم شده و به تدز ج نهان یه 

 طاعا مطاوعات و زسانه ها نز ا د ازتااب می توانید نقش به سزا ی ا فا ایید.گرنن، 

های مستقم، نشا  پا یدگی، پو ا ی و نیرومیدی جامعه مدنی هستید. مطاوعات و زسانه     

های ازتااطی نز جامعه استقلال نظام بر ی ازجامعه شیاسا ، سلامت و پو ا ی نمواراسی زا با 

های سیاسی نمواراتیک، قلمرو اطلاعات و افکاز ها نز نظامزسانه .نانیدسته میمدنی مرتاط و هما

و ه تاباندهای انتقانی و نمواراتیک زا نز سطح گسترنه باز نهید و ن دگاهعمومی زا شکم می

ای جمعی، اوتاههزسانه، های سیاسینظام ا د نو  نز نهید.افکاز عمومی زا پیرامو  ش  شکم می

توا  قضاوت ، ز را بدو  اطلاعات صتیح نمیهستیدها برای قضاوت تر د معیازز نسترستر د و ن

ها و زشد فکری زابطه مستقیم ها بید عرضه اطلاعات واقعی توسط زسانهنز ا د نو  نظام ارن. 

ای شده است و حیات بشری به است. امروزه، سیاست، حکومت و جوامع، بیش از گذشته، زسانه

ها عجید شده است، به گفته اازل نوچ، سیاست  عیی ازتااطات.  زی با زسانهشوشکم شگفت

های سیاسی و بیا  ها نز هدا ت افکاز عمومی، اعتراضات، زفتازمیظوز ش  است اه زسانه

توا  گفت ایید، از ا د نقطه نظر میهای نیروهای اجتماعی و سیاسی نقش مهمی ا فاء مین دگاه

 ها تاثیر گذاز هستید.مشیها و  طتعیید سیاست های جمعی نزاه زسانه

نز ننیای امروز با وجون زسانه های قدزتمیدی همچو  تلوز و ، مطاوعات، ا یترنت و فضای      

مجازی و سا اری؛ نولت ها نمی توانید نسات به شهروندا   ون  واسته ها و حقوق شنها بی 
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نال ها ی است اه می توانید از حقوق شهروندا  تفاوت باشید. زوزنامه ها  کی از اصلی تر د اا

ی سیاسی و ها  ا نشانگا  توسعهتر د شا صهنفا  و ش  زا بسط و گسترش نهید.  کی از مهم

ها هستید. های جمعی، مطاوعات و زوزنامهای زسانهتتقق حقوق شهروندی نز هر جامعه

ها تلقی نهیده افکاز و مانیفست ش تر د نیروهای اجتماعی، انعکاسمثابه مهمها بهزوزنامه

 برقرازی ازتااب بید نیروهای اجتماعی و احزاب با مرنم مؤثر هستید. مطاوعات و شوند اه نزمی

گو ی و شفافیت میدانه و همراه با صراحت، حقیقتها به شکم مسئولانه، متعهدانه، قانو زوزنامه

 د. ا فا ایی ی سیاسیتوانید نقش  ون زا نز توسعهمی

های گوناگو  با انتشاز زوزنامه سو،و ژه از نهه نوم انقلاب به ا دبا پیروزی انقلاب اسلامی به     

متعلق به نیروهای اجتماعی و تشکلات حزبی و گروهی، وزون به توسعه سیاسی نز ا را  شغاز گشت 

 6731نز  رنان بازوی ااز شمد  اصلاح طلاا   های جدی هم بونه است.اما نازای فراز و نشیب

تری  افتید و نقش مهمی نز انتشاز و جامعه پذ ر سازی بخش قابم توجهی ها حضوز پرزنگزوزنامه

از شهروندا  و تتصیلکرنگا  به مفاهیمی همچو  جامعه مدنی، حقوق شهروندی و شزانی بیا  

جتماعی، توسعه ها نز ازتقای شگاهی سیاسی ازوزنامه نقش ا فا ارنند. گرگه نقش مثات مطاوعات و

 توا  نان ده گرفت بامدنی و ششیا سازی شهروندا  به حقوق شهروندی زا نمی مفاهیم نمواراتیک و

 های جدی نیز بون. ها ااملاً مثات ناون و نازای ااستیوجون، عملکرن ش ا د

نز ا د پژوهش نگازندگا  نزصدن هستید اه با زوش تتلیم متتوای امی به ا د پرسش ها      

 -پاسخ نهید: عملکرن زوزنامه های ا را  نز ازتااب با پرنا تد و ششیا سازی شیا تی و عملی

مصداقی شهروندا  نسات به حقوق شهروندی، گگونه و تا گه اندازه بونه است  همچیید نظر 

نخاگا  سیاسی پیرامو  عملکرن و نتوه  پرنا تد زوزنامه ها به حقوق شهروندی نز زوزنامه های 

گیست  از ش  جا اه ا د مطالعه با زوش ااتشافی از نو  تتلیم متتوای نو زوزنامه و مصاحاه ا را  

است قاعدتا نیازی به فرضیه نیست لذا پاسخ ها به ا د سوال مد نظر است اه نز ا د نوشتاز طرح 

  واهید شد.

 

 پیشینه و ضرورت انجام تحقیق

ی حقوق بشر و حقوق ها نز توسعهنقش زسانه»( نز زساله ناتری  ون با عیوا 6731) پروایب    

، عمدتا با زو کرن نظری و ایفی و امتر با زو کرن انتقانی، نقش زسانه ها نز توسعه «شهروندی

ای با ( نز مقاله6731ی و ززناز زز د)پاک نهحقوق شهروندی زا موزن مطالعه قراز نانه است. 
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، با زوش تتلیم گفتما  انتقانی، ام و «ا مفهوم شهروندی نز مطاوعات ا ر بازنما ی»عیوا  

زسالت، اعتمان، شرق و شفتاب  زن  را  ا های ایها ،ایف پرنا تد به مفهوم شهروندی نز زوزنامه

های شش زوزنامه پرتیراژ متعلق سرمقاله از میا  سرمقاله 71به ا د میظوز  زا برزسی ارنه است.

ااز  شده است. نتا جطلای انتخاب و تتلیماصلاحگرا ی و به نو جر ا  سیاسی عمده  عیی اصول

و ژه شزانی بیا  و سیاسی و مدنی به حقوق طلب،های اصلاحاز ن د زوزنامه اه نهیدیمنشا   او

 حقوق گرا،های اصولزون و ازنظر زوزنامهتر د حقوق شهروندا  به شماز میانتخابات شزان، مهم

نهید.  تر د مطالاات شهروندا  زا تشکیم میمهم اقتصانی شامم زفاه، معیشت و اقتصان،

برزسی گفتاز پوپولیستی نز »عیوا  ای با (نز مقاله6731ز ااالام، سلطانی فر و میرزا  انیا  )

با برزسی نو زوزنامع اعتمان ملی و ایها  به ا د  افته الی زسیده اند اه «  مطاوعات ا را 

ها ی است اه میجر به بی توجهی به پیشارن شفت سانسوز و پوپولیستی بون  مطاوعات  کی از

 شون. واقعی حقوق شهروندی نز مطاوعات می

ها از میظر ششیا سازی شهروندا  جا گاه و اهمیت زسانه»ای با عیوا  ( نز مقاله6731زنجار )     

های نظازت ها نز  نما ا  سا تد ضعف و قوت،  موازنی همچو  نقش زسانه«با حقوق شهروندی

های قانونی، ا جان شگاهی نز شهروندا ، شکم نهی به افکاز عمومی و نزنها ت زساند  صدای 

ای با ( نز مقاله6731گذازا  زا برزسی ارنه اند. فرقانی و بخشیده )شهروندا  به مسئولا  و قانو 

گیری ، بر پیشارن ا د ا ده تااید ارنه اند اه مطاوعات بدو  جهت«قدزت زبا  نز زسانه»عیوا  

موقع و نوزاز قدزت حاام و عدم تأثیرپذ ری ز ان از ا دئولوژی حاام به  ارزسانی بهسیاسی و به

نوزاز سانسوز بپرنازند. نز ا د پژوهش نتوه بازنما ی متو   اری باز ا دئولوژ ک نز برگرناند  به

ای مستقیم میا  نهد زابطهاز زبا  مادأ به زبا  مقصد، مطالعه شده است. ا د پژوهش نشا  می

قدزت، ا دئولوژی و زبا  نز مطاوعات وجون نازن تا حدی اه مترجما  مطاوعاتی نیز همچو  

گیرند و  ارنگازا ، نبیرا  و سرنبیرا  تتت تأثیر ا دئولوژی و گفتما  غالب نز جامعه قراز می

 پیشارن واقعی حقوق شهروندی زا گیدا  موزن توجه قراز ندانه اند. 

مطالعه تطایقی مطاوعات و صدا سیما »ای با عیوا ( نز مقاله6731و  یری زنده بونی ) زسولی     

با زوش تطایقی نقش مطاوعات و   ،«نز اشاعه حقوق شهروندی مطالعه موزنی شهروندا  تهرانی

نهد ی حقوق شهروندی ازا برزسی ارنه اند. نتا ج ا د مطالعه نشا  میصدا و سیما نز اشاعه

و بیشتر د شگاهی ها با  گاهی شهروندا  از حقوق شهروندی  ون بالاتر از متوسط استطوزالی شبه

متتوای اجتماعی و مدنی حقوق شهروندی بونه است اما نقش مطاوعات نز اشاعه حقوق شهروندی 
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ای با عیوا  ( نز مقاله6731به مراتب بسیاز بالاتر از صدا و سیما بونه است. سلطانی فر و مززوعی)

با  تلفیق زوش پیما شی امی و ایفی،  طوب قرمز « های بازنازنده  ار نز مطاوعات ا را ملاک»

 و عوامم بازنازنده نز مسیر پیشارن واقعی حقوق شهروندی زا برزسی ارنه اند. 

گرگه ا د مطالعات، اززشمید بونه اند و نازای اهمیت هستید اما به نلا لی همچو  زو کرن زوشی      

وشتاز، جهت گیری انتقانی تر و تفاوت زوزنامه های موزن مطالعه و تفاوت زمانی انجام متفاوت ا د ن

 ا د مطالعه، ضروزی به نظر زسید.

 

 چهارچوب نظری و مفهومی اجمالی

 تعریف مفهومی حقوق شهروندی -

ای از حقوق، وظا ف و تعهداتی است اه بر برابری، عدالت شامم مجموعه« 6حقوق شهروندی»     

ستقلال نلالت نازن. شهروندی، نزبرنازنده حقوقی همچو  حق تعیید سرنوشت، حق  وب و ا

 ز ستد  ا حق زندگی، شزانی ها و حقوق  اساسی، سیاسی، اجتماعی و مدنی است. شنتونی گیدنز،

زندگى می ایید، نازای  افرانی اه نز متدونة مرزهای نظام سیاسى»عیوا   به زا شهروندا 

، تعر ف می اید. «رک هستید و  ونشا  زا جزئی از  ک ملت می نانیدحقوق و وظا ف مشت

است اه بر زوابط نولت و اعضاء جامعه جا گاهی و موقعیتی شهروندی ( 786:6741)گیدنز، 

و از سوی ن گر به  شهروندا  نولت و  حقوق و تعهدات متقابم، از  ک سو با اطلاق می شون

 شونمربوب می گسترش حقوق شهروندی و نمواراسی هانز زوند  میاساات و فرا یدهای تاز خی

فالکس با  ک تلفیق بر زو کرنهای لارالی و جمهوزی  واه  ا اجتما  گرا، بر ا د باوز است اه 

جذابیت و اهمیت شهروندی نه صرفا از باب میافع و حقوق فرنی بلکه از باب  ک ا ده اجتماعی 

سازی حقوق و تکالیف است. به سختی می توا   سازگاز با میافع جمعی و نوسو ه با بک ااسه

وجون  ک جامعه انسانی با ثاات زا بدو  وجون حس تعهد میا  اعضا ش تصوز ارن. شهروندی، 

شرافت و حقوق فرن زا به زسمیت می شیاسد اما نز عید حال، بستر، حقوق و شرا ط اجتماعی زا 

د. گیدنز، اازگزاز فرنی )شهروند( و اه شهروند نز ش  عمم می اید زا موزن توجه قراز می نه

ارنازهای اجتماعی زا به هم وابسته می ناند، فرن از طر ق اعمال حقوق و تعهدات، شرا ط 

 (68-61: 6731ضروزی شهروندی زا باز تولید می اید )فالکس، 
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ملت نمواراتیک، تابعیت سیاسی و وابستگی مدنی افران به  -نز گازگوب نولتشهروندی حقوق      

مقوله ای فراملی، فرازمانی و مقدم بر حقوق « 6حقوق بشر» نولت ملی، موزن بتث قراز می گیرن اما 

شهروندی است اه به صوزت فطری، طایعی و الهی به انسا  ها بما هو انسا  اعطا شده است اه نز 

زنازی از هیچ زما  ناا د سلب شون. مهمتر د مولفه های ش  عاازتید از حق حیات، امییت و حق بر و

انسانی ا د است اه  ک برابری فراگیر نازن  -های اجتماعی مالکیت. امتیاز شهروندی بر ن گر هو ت

   .(8: 6737ی جعفر ها نظیر طاقه، مذهب  ا قومیت فاقد ش  هستید. )میوگهری واه ن گر هو ت

گهاز مولفه  از نظر ه پرنازا  مطرح نز حوزه حقوق شهروندی، شهروندی زا بر اساس پتمد     

 ، مشازاتتخصصی ااز تقسیم بر ماتیی های وابستگی پیچیدة سیستم نز عضو ت اجتماعی

  کسا  بر وزنازی تأمید و تضمید برای اجتماعی ، شالونهمدز  اجتماعی زندگی نز اجتماعی

و تتقق شزانی های اساسی تعر ف می اجتماعی  زفاه و امتیازات امکانات، حقوق، از جامعه اعضای

 نانسته ملت - نولت قلمرو نز افران فعال عضو ت زا شهروندی مازشال، نظر ة بسط با د. ژانوسکیای

حقوق  گهازنو  الی طوز به وی .بر وزنازند برابر تعهدات و حقوق از شهروندا  ش  موجب به اه

  (Janosky, 1998:28) .اید می متما ز هم از زا مشازات حقوق و اجتماعی سیاسی، قانونی،

تی. اچ. مازشال از صاحب نظرا  برجسته نز  صوص حقوق شهروندی، سه نو  حقوق زا بر      

به مصان قی همچو : شزانی افران برای انتخاب متم « 2حقوق مدنی. »6می شمازن اه عاازتید از: 

زندگی، شزانی بیا  و مذهب، حق مالکیت، وحق نانزسی  کسا  نز نانگاه ها، عدم تاعیض 

به مصان قی همچو  «  7حقوق سیاسی. »2زبانی، مصونیت از تعرض و مانید ش . مذهای، قومی و 

حق زای، حق ااند دا شد ، شزانی نز انتقان از حکومت، مشازات سیاسی، شرات و تشکیم 

عضو ت اامم نز »اه از ش  به « حقوق اجتماعی. »7اجتماعات و احزاب سیاسی و مانید ش . 

یر شده است به مصان قی همچو : بر وزنازی از تسهیلات و نیز تعا« عرصه ی اجتماعی جامعه 

استاندازن های زفاهی، مسکد،  تامید اجتماعی، فرصت های شغلی، بیمه های بیکازی، شموزش 

 (786:6741زا گا  و مانید ش  اطلاق می شون. )گیدنز، 
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 جایگاه و کارکرد رسانه ها در ارتباط با حقوق شهروندی -

اه   است نمواراسی الیدی و شا   مدز  نظامهای متوزی مؤلفه های از حقوق شهروندی     

اقتصانی،  اجتماعی، امتیازات و میابع مزا ا، از جامعه اعضای تمامی عانلانه به معیی بر وزنازی

قومی  و مذهای نژانی، طاقاتی، تعلقات  ا وابستگی های از صرف نظر فرهیگی و حقوقی سیاسی،

ناپذ ر و ضروزی برای ی، بخش جدا یاسیس( حقوق مدنی و 71:6747 است.)توسلی و همکازا ،

ناون  ا ام زنگ بون   گرااه ی بدو  ا د حقوق امکا  پذ ر نیست،نمواراس نمواراسی هستید.

زا به  انتخابات و مانید ش ، شده برای اشخاصتجمعات، فقدا  امییت تضمید ،انجمد شزانی بیا ،

گسترنه  فقدا  اید.همگانی بر حکومت زا غیرممکد میامری ظاهری تاد م سا ته و نظازت 

: 6747 بیتام،) اندازن.گیید حقوقی، پا دازی بلیدمدت نهانهای نمواراتیک زا به مخاطره می

طوز اامم از هر گیزی اه اه شهروندا  بهش  مگر شون،(. هیچ نمواراسی ممکد نمی648-647

 ( 61: 6747سرناز نیا، ) وند.گذازن، شگاه و مطلع ششا  تأثیر میبر زندگی

نهید،  ها قلمرو اطلاعات و افکاز عمومی زا شکم میهای نمواراتیک، زسانهنز نظام     

تابانده و افکاز عمومی زا پیرامو  ش  های انتقانی و نمواراتیک زا نز سطح گسترنه باز ن دگاه

ها زا تر د معیازر د و نز نسترسنهید. نز ا د گونه نظام ها، زسانه های جمعی، اوتاه تشکم می

توا  قضاوت ارن. نز ا د گذازند، ز را بدو  اطلاعات صتیح نمیبرای قضاوت نز ا تیاز مرنم می

ها و زشد فکری زابطه مستقیم هست. ها بید عرضه اطلاعات واقعی توسط زسانهنو  نظام

(Baum, 2003: 173 .)ملی همچو  وجون و سالاز و نمواراتیک، عواهای مرنمحکومت نز

های شزان از نهان یه بون  فرهیگ سیاسی مدنی، وجون جامعه مدنی قوی، مطاوعات و زسانه

مهمتر د بسترسازهای شکم گیری شهروندی شگاه و نمواراتیک هستید. مطاوعات و زسانه های 

بسیاز  شزان به و ژه با زسالت مستقم و مصمم به پیشارن حقوق و مطالاات شهروندا  از نشانگا 

به اعتقان نظر ه پرنازا  ( Jennings, 1996: 228)مهم سلامت  و وجون نمواراسی هستید. 

های های جمعی، شهروندا  و گروهها  با اززشمدزنیزاسیو ، با تتول نز سطح شموزش و زسانه

نمواراتیک و حقوق مرتاط با شهروندی ششیا گرن ده و علاقمیدی شنها به مشازات سیاسی و 

های جمعی و ی برای تتقق حقوق  ون، افزا ش می  ابد. لرنر معتقد است شموزش و زسانهاجتماع

های نو د ها و نگرشگیری انسا  مدز  با افکاز، اند شهازتااطات اجتماعی( میجر به شکم

گرنند. به اعتقان وی، هیچ جامعه مدز ، بدو  وسا م ازتااب جمعی، اازشمد نخواهد بون می

(Lerner, 1958: 54-55.) ها نز زونالد ا یگهازت  نیز معتقد است اه با گسترش نگرگونی
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شموزشی و غیره، سطح شگاهی و اطلاعات سیاسی مرتاط با حقوق و شزانی  -های ازتااطیسا تاز

 (Ingelhart,1988: 1219 ابید )های شهروندی و مسا م جامعه و حکمرانی افزا ش می

شد  حقوق  یه اه نهان و جامعه شیاسانی است پرنازا از نظر ه یک 6برا ا  اس ترنر     

 و عوامم ط ر به نقش شرانناند. ترمی ی زا لازمه تتقق حقوق شهروندیاسیس و یاجتماع

به نقش  یاجتماع عوامم دینز ب ،جامعه و افران توجه نازن یو فرهیگ یاقتصان ،یاجتماع

طرف ای بیواسطه به مثابه اانال و یعجم یهازسانه ای ارنه است. ژه توجه و یجمع یهازسانه

. شوندمی یگیری شگاهی اجتماعاطلاعات به افران میجر به شکم سازند و با ازائهمی افران زا شگاه 

باشید و  نهیده و ازتقاء نهیده شیا ت و نزک عمومیتوانید شموزشمی زسانه ها و مطاوعات

شاز  پوز و ) شموزش نهید.به افران زا  یهای شهروندهای اعمال حقوق و مسئولیتشیوه

ها و مجلات( ، ا یترنت، زوزنامهو های عمومی )تلو ز و ، زانزسانه ( از شنجا اه3: 6731ن گرا ،

شموزش و شیا ت  لذاگیری و تغییر نگرش و اند شه و زفتاز شهروندا  نازند نقش مهمی نز شکم

نزست و نانزست و قضاوت عییی نز قاال زسانی ها و گگونگی اطلا ها و عملکرنهای زسانهزوش

 (.6731:1بروجرنی و شکری، )  ابد.ها ضروزت میزسانه

 عمم. )قائدی، تعهد و تفکر، نانش، :عاازتید از مطلوب شهروند  ک برای تتقق عیصر گهاز     

 نانش، به زا شهروندا  شموزش های شاانمیک و نانشگاهی و نیز زسانه ها و مطاوعات،( 637 :6741

 و فعالانه مشازاتی تا می سازند قانز زا شنها و سا ته گرا شها مجهز و اززشها نگرشها، مهازتها، شگاهی،

(  امروزه زسانه ها و مطاوعات نز 11:6741 ناشته باشید )شقازانه، شهری جامعه سطح نز معقول

ی های شکم نان  و نهان یه سازی شهروندی فعال و مدنی، نقش مهمی نازند، مهمتر د و ژگ

شهروندی فعال و مدنی عاازتید از: بر وزنازی از فرهیگ و باوزهای مدنی و تعهد عملی و مستمر به 

شنها، قانونمید، همکازی جو، مسئولیت پذ ر، شگاه به حقوق، نقش ها و تعهدات  و ش، متعهد به 

ی با زعا ت حقوق ن گر شهروندا ، مصالح جمعی و حکومت، زوحیه مشازاتی و عضو ت و همکاز

نهانهای مدنی،  انتقان پذ ر، متعهد به ا لاق و فضا م مدنی، عدالت طلب، پرهیز از  وناامگی و 

هیجاز شکیی، اززش متوز، انصاف مداز، نو  نوستی، پرهیز از بی تفاوتی به جامعه و مشکلات ش   ا 

 حس بالای تعلق به جامعه و مانید ش .
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زتااب با با سته ها و الزامات برای تتقق مطلوب ا فای  کی از  زو کرنهای نظری اززشمید نز ا    

است. نز امر کا نز قر  بیستم   6نقش زسانه ای و مطاوعات، نظر ه مسئولیت پذ ری اجتماعی

فرن برای متافظت از حقوق شهروندا  ها تیها صیعت میتصربها د فکر به وجون شمد اه زسانه

باوز بر ا د است اه زسانه ها و  ه نظرنز ا د  د باشید.هستید  بلکه با د به تعهدات اجتماعی پا ای

 مطاوعات نز ا فای نقش ژوزنا ستی  ون، با ستی به ا لاق حرفه ای و اززشی، پا اید باشید

(. نز زاستای همید نظر ه مسئولیت پذ ری مدنی و اجتماعی می 881: 6748سوز د و تانکازن،)

ا ت الزاماتی می توانید به مثابه نانشگاه عمومی و توا  گفت اه زسانه ها و مطاوعات به شرب زع

اازگزاز مهم نز پیشارن حقوق شهروندی و متعهد سازی تک تک شهروندا ، گروهها و نولت به 

همچو  صداقت  ا د مسئله عمم ایید، ا د الزامات و با سته های مدنی و نمواراتیک عاازتید از:

، اهتمام جدی به شگاه سازی بی طرفانه و نغدغه و شفافیت  اری، انصاف و واقع بییی نز تتلیم

مید شهروندا ، اهتمام مسئولیت پذ رانه به مصالح جمعی، پرهیز از سیاست بازی قدزت متوز،  

پرهیز از جیاح زنگی و سیاست زنگی افراطی و  تعهد به شموزش و اجتماعی ارن  شهروندا  به 

 ی نز متتوای  اری و تتلیلی میتشر شده.  اززش ها و باوزهای مدنی و حقوق و تکالیف شهروند

 

 روش پژوهش و جامعه آماری 

نز ا د مطالعه از زوش تتلیم متتوای امی زوزنامه ها و مصاحاه سا تاز افته با نخاگا  و      

است  متیی یهامید نانهنظام میتتل ینوع ،«2متتوا میتتل» صاحب نظرا  استفانه شده است. 

و  فیتوص ، یمتد با متد وازه شیاسا ک نهفته نز  یو معیا هادهیعق شونیاه نز ش  تلاش م

به ااز  یمعمولًا زمان یمتتوا میتتل گر، شوند. به سخد ن نز نها ت مقا سه و شمازش ریتفس

ها و بازنمون ش  یزوشی یامتر سروااز نازن و برا یزوشی ینازا یهااه پژوهشگر با نانه زونیم

  ،متتوا میب با توجه به متد و بافت استفانه شون. نزواقع، هدف از تتلاز استیاا یتا حدون د با

زاستا  د و نز ا یشماز یهامیعمالاته ت یال دیبه قوان د یز دان است نه زس  ا ده پد توصیف

 ریش  نظ ییدها شون، فرش فیصوزت اامم و جامع توصبا ز دان موزننظر به ده پد ی است اهتلاش

 یهاتجربه یو حت هادهیعق ها،دگاه ، نهازهی، انگهایشینزک شوند، ب رهیاجرا و غ ،یریگمیتصم

شون. نز  فیها مشخ  و توصش  یمعی ت شوند و نزنها فیتوص  ی وشیاسا ،اییدگا مشازات
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با  یهانانه یشوزجمع یهاو فد هاوهیاه حاصم ش شونیپرنا ته م  یهامتتوا به نانه میتتل

 یشوزاشف و جمع ها وزون به ژزفا وش  یریاازگز عمم هدف از بههستید و ن د یصراحت پا

از  توا یم د، با ز دان موزننظر است؛ بیابرا ده و موجز نز  صوص پد یلیتفص یهانانه

 ینوازها ،رها ، تصوهالمیف ی،ناستان یهامتد ،مدازک ،اسیان ژه وبه یواایش ریغ یهاسیجه

ها با متد مثابه متدها بهها به پرسشها و پاسخمشاهده ،زانهزو یهاانناشت ها؛ مصاحاه ی،صوت

ها با استفانه نانه ،یمتتوا میتتل نز. شونیها پرنا ته مزوش به ش  د ا نام برن اه نز  یوازه ها

و نز  شوندیم جان ها ابرشمده از نانه یعی  قرا یصوزت استبه یاام تااندازهاه نست  یهااز مقوله

 .شوندیم یبید، مقولهشوندیموزننظر اعمال م یهانانهیزو قینق یمطالعه ق ازن از طرمو شتریب

وجون  یمتتوا میتتل قینق ف نظر نز  صوص تعرا تلاف تاط،مر اتینز انب (6337)موزگا ، 

ها ها نز قالب مقولهها پس از مرتب ارن  ش نانه میتتل یها نز  صوص نتوهتفاوت د نازن؛ ا

 میتتلو ها ها با مقولهمستلزم شمازش واژه شهیهم یمتتوا میاز مؤلفا ، تتل ینظر بر است. از

ها و بعد تتلیم ش  نانه جهت اشف الگوها نز یااف وجون حجم نمونه تها نز صوزش  یشماز

 (.2111 ،2یسیدلو سک، 6337، 6موزگا )ها استش  یالگوها جهت نزک معی

هر سه  ،شونیاستفانه م یناز و تلخیصمتعازف، جهت کرن سه زو متتوا معمولاً از میتتلنز      

 شدهم تاد یامتد وازه ا  یمتی یهامتتوا از نانه ا  ینز  صوص اشف و استخراج معی کرن زو

 ا  ،یاسیق ، یاستقرا یادگذاز) هاو میابع اد یادگذازنو   یهیزم نز ا یهابه متد هستید، اما 

  یاستقرا یاز ادگذاز «متعازف یمتتوا میتتل»اهم نازند. نز ب یاساس یهاتفاوت ی(ایترا

 میتتل»نز . شوندیاستخراج م یمتی یهااز نانه میصوزت مستقو ادها به شونیاستفانه م

با  هاه از نظر میصوزت مستقو ادها به شونیاستفانه م یاسیق کرن زو ک از  «نازجهت یمتتوا

نظر  از نز ا د پژوهش از ا د زو کرن استفانه شده است.اه  شوندیپژوهش استخراج م اتیانب

 ی. براگرننیمشخ  م هاه بر نظر یو ماتی یاسیصوزت ق( پرسش پژوهش به6347) یگ ر ما

 دیشیپ یهاباشد و با پژوهش شدهف تعر یزوشیبه شیاز پ د ها پرسش پژوهش بانانه میتتل

بر متد زوزنامه و همچیید مصاحاه با نخاگا  ی ماتیی شماز جامعه .ناشته باشد وندیپو مرتاط 

  یاستقرا ی واسیق ی،ایترا کرن زو ک از  «یصیتلخ یمتتوا میتتل»نز . باشدیمسیاسی  

 ا  ریی، اما امکا  هر نو  تغشوندیپژوهش استخراج م اتیو ادها با استفانه از انب ن شویاستفانه م

                                                                 
1- Morgan 
2-  Sanchelowski 
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با شمازش و  میوجون نازن و معمولًا تتل یدانیم یهاتیبا توجه به واقع یی گز جا یو حت میترم

 .می انجامد  یربیا بافت ز ریشرو  و بعد به تفس یششکاز زبان یمتتواها یسه مقا

جامعه شمازی پژوهش، نو زوزنامه ایها  و شرق به عیوا  نما یده و ازگا  بازز نوجر ا       

اهی شرات اییده نز مصاحاه نز اصولگرا و اصلاح طلب و نیز  نخاگا  و صاحب نظرا  نانشگ

شیراز بونه اند. نز پژوهش حاضر واحد تتلیم، متو  زوزنامه ها و نظرات نخاگا  نانشگاهی است. 

 مینز تتلو موازنی هستید اه پژوهشگرپیرامو  ش  تتقیق می اید.  هاباشیدهواحد تتلیم 

 .باشید هاد ا ر فته و نظاواژه، عاازت، سطر، جمله و بید، ص تواندیم یلیواحد تتل ، یمتتوا

 یو سا تازبید یادگذاز کی از گام های مهم نز تتلیم متتوا، ادگذازی نانه ها است. نز     

 ،زا یم ،میابع  د توجه شون، بلکه با اصلی  یهابه پرسش پژوهش و مفهومبا ستی  تیها ها نهنانه

زا  یگازگوب ادگذاز، ش  اساسزا نز نظر گرفت و بر  اتیزما  و امکا  وزون به ژزفا و جزئ

 جهت شکم گر مرتب ارن  ادها نز  زابطه با همد یوهیبه ش یارن. گهازگوب ادگذاز یطراح

 د د اه به بهترنشو یطراح یاگونهبا نقت به د با هانلالت نازن. شن یمفهوم ینقشه ک  نان  به

 :2113، )فوزمد و نامشرونز ند.ساز همطالعه زا برشوزن یهاد و هدفیها باشوجه متیاسب با نانه

باشد،  انیبییهیزم ه نز نظر یصوزت ادگذازبه تواندیم یادگذاز ،متتوا میتتل ید نز فرش(. 17

 یسا تازبید نتوه به ا د شکم اه رنیگینز نستوز ااز قراز م زین یمضمون یاما ادگذاز

 د . باگرننیم دییها تعنقش و قدزت ش  دییشمازش و تع ، یشیاسا ق از طر یزبان یعیصرها

متد به  ،یادگذاز ید فرش ا  نز  صوص ام متد اعمال شون و نز پا د ادها با اهتوجه شون 

بهتر است متد  رن،یگیاز متد اد تعلق م یبه بخش یباشد. وقت شدهم ادبیداِ  و تاد یهاگزازش

 یاز نزست یی شفر یا یاطم زیبافت و ن میتتل یبه ش  التاق گرنن تا نز صوزت لزوم از ش  برا زین

 .شون تفانهااز اس

 

 یافته های پژوهش: 

 های شرق و کیهانیافته های تحلیل محتوای روزنامه -

ابتدا  افته های الی تتلیم متتوای امی زوزنامه های  ان شده نز قالب جدول الی شوزنه      

 .می شون و سپس توضیتات تتلیلی و انتقانی بیا  می شوند
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لیل محتوای روزنامه کیهان و شرق از حیث نوع جهت گیری و محتوای مرتبط با : تح1جدول 

 حقوق شهروندی

 روزنامه کیهان روزنامه شرق نوع جهت گیری در محتوا

 نزصد 1 نزصد 1 میزا  ششیاسازی شیا تی و  مصداقی حقوق شهروندی

 31/26 24/71 جیاح زنگی و سوگیری سیاسی

 12/38 11/11 حان و بترانی  انتراف افکاز عمومی به مسائم

 31/7 31/4 پیگیری مداوم و مستمر مطالاات شهروندا 

 

 روزنامه کیهان و شرق() یشهروندآشنا سازی با مقوله و مصداقی حقوق  عدم .1

با استفانه از زوش تتلیم متتوا، متتوای نو زوزنامه بززگ اشوز )ایها  و شرق( وابسته به      

طلب، برزسی شدند تا متتوا و عملکرن ش  نو نز ازتااب با ششیا سازی، حنو جر ا  اصولگرا و اصلا

های واقعی و عییی حقوق شهروندی نز ابعان مدنی، اجتماعی و شگاهی نهی و پرنا تد به مصداق

ی هازما اصلی ا د نو زوزنامه نز  صفتاتاز  صفته 64سیاسی ازز ابی شوند. برای انجام ا د ااز 

 وبی شمده از تتلیم متتوای ا د نو زوزنامه بهنستهای بهنتا ج و نانهمختلف برزسی شدند. 

های عملی و ششیا سازی شهروندا  با حقوق شهروندی، بسیاز گو ا ی ا د موضو  است اه مصداق

ناگیز و  ز ر  ک نزصد بون. بیابرا د نز گازگوب با سته های نظری مطرح شده، می توا  گفت 

لا لی اه مطرح می شوند، عملکرن زضا ت بخشی نز تتقق بخشید  به اه ا د نو زوزنامه به ن

الزامات و با سته های مطلوب نز ازتااب با شگاهی زسانی و شیا ت مصداقی و ملموس نز 

جتماعی ) اشتغال، مسکد، بهداشت و سلامت و ....( و حقوق سیاسی )شزانی شهروندا  به حقوق ا

های سیاسی، انتقان، انتخاب موثر سیاسی، تاثیرگذازی نز تصمیم گیری ها و حق بر وزنازی از 

شگاهی به گالش ها و مشکلات   ا بترا  های سیاسی و اجتماعی جامعه( نداشته اند. از همید 

زنامه ها نز انجام اازارن  ا زسالت واقعی و مطلوب زسانه ای با بترا  زاو ه می توا  گفت اه زو

 مشروعیت عملکرنی مواجه هستید و از مسئولیت پذ ری مدنی و پاسخگو ی، بسیاز نوز هستید.

 هاو سوگیری شدید روزنامه زدگی جناح .2

یوا  نما یدگا   کی از مهمتر د نلا م نز ازتااب با ضعف شد د عملکرنی ا د نو زوزنامه به ع    

بازز نو جر ا  اصلی سیاسی و فکری جامعه، سوق  افتد شد د شنها به جیاح زنگی و سوگیری 

 شد د سیاسی و جیاحی نز متتوا است.



 خلیل اله سردارنیا و همکاران...؛ انتقادی حقوق شهروندی در واکاوی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52 

 : جناح زدگی و سوگیری سیاسی روزنامه کیهان2جدول 
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 و 
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ج

 

 مثال
وابستگی 

 جیاحی
 اتصفح سوء گیری

 2 2 ن روز مشکلات اشوز تقصیر نولت قام بون امروز تتر م ها
 1صفحه 

1/2/1311 

شوزای عالی سیاست گذازی اصلاح طلاا  نهانی میفعت 

 گرا و قایله ای است
6 6 

 2صفحه 

1/3/1311 

 6 1 سرناز فضلی:  ک نخ لااس سپاه زا با ننیا عوض نمیکیم
 3صفحه 

251/4/1311 

 6 6 زازت وززش باز نمی شونبخت جوانا  با و
 4صفحه

1/5/1311 

حامیا  ششوب متکوم شدند زوزنامه مدعی اصلاحات 

 نازاحت شد
6 2 

 5صفحه 

3/6/1311 

 6 2 اصلاحات به بترا  فکری زسیده است
 6صفحه 

23/5/1311 

 6 6 برجام سفره مرنم زا گگونه اوگک ارن
 7صفحه 

24/4/1311 

 8 2 د  ا برجام و فضای مجازیبازاز زا نولت انازه می ای
 8صفحه 

15/4/1311 

 1 1 
 1صفحه 

12/4/1311 

 2 6 تازه تر د گلابی برجام
 11صفحه 

31/3/1311 

 7 2 هفت سال عقاگرن   با شعاز به عقب بر نمیگرن م
 11صفحه 

25/3/1311 

ی 
یر

ء گ
سو

 و 
ی

دگ
ح ز

نا
ج

ی
اس

سی
 

عایر مجلس با همدلی شغاز ارن زو ای مدعیا  اصلاحات ت

 نشد
2 7 

 12صفحه 

11/3/1311 

 13صفحه  7 2 شموزش ن پلماسی با نفتکش های تتر م شکد
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7/3/1311 

 6 6 فصم اوچ وایم الدوله ها از  انه ملت به  انه نولت
 14صفحه 

27/2/1311 

 6 6 وعده های نولت زاستگو ا ،ملت ا را   انتا  هست 
 15صفحه 

28/2/1311 

 2 6 مجلس جد دمجلس نهم ش یده عارت 
 16صفحه 

24/2/1311 

 1 1 
 17صفحه 

22/2/1311 

 6 6 نولت میخواهد تماشا گی باشد از بوزس تا بازاز  ونزو
 18صفحه 

21/2/1311 

 31اازنامه مدعیا  اصلاحات نز صیدوق عقب پرا د

 میلیونی 
6 6 

 11صفحه 

21/2/1311 
 

   شعاز شفافیت بونجه و طفره از حسابرسی
 21صفحه 

31/1/1311 
 

 14 /14و معانل  72تعدان فراوانی سوء گیری 

 36/76و معانل  61تعدان فروانی وابستگی جیاحی 

 نزصد بونه است 31/26بیدی و سوء گیری نز زوزنامه ایها  تعدان فراوانی جیاح

 نهد اه ا دهای حاصم از تتلیم متتوای زوزنامه ایها  نشا  میمجمو  با توجه به نانه نز     

نزصد از مطالب  ون نگاز جیاح زنگی و سوء گیری سیاسی است. ا د زوزنامه  26زوزنامه نز 

 تتلیم متتوا شد. ی تیراژ ها بززگ و نازای شماز بالاعیوا   کی از زوزنامهبه

 ی روزنامه شرقاسیس: جناح زدگی و سوگیری 3جدول 

 صفحات جناح زدگی سوگیری عاازتها

 یامدسکوها  الی ماند مشا ی ن
 
7 

 
2 

 1صفحه 

31/1/1312 

 نژانانتقان سرلشکر فیروزشبانی از احمدی
 
7 

 

 
6 

 2صفحه 

4/2/1312 
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 نولت سالههشتنقد زنگیه بر اازنامه 
 
2 

 
6 

 3صفحه 

7/2/1312 

 گذشته سالههشتمعیشت اازگرا  نز 
 
6 

 
7 

 4صفحه

11/2/1312 

 نز  ون فتیه نقش ناشت 44مدعی پیشگو ی فتیه 
 
7 

 
7 

 5ه صفح

14/2/1312 

 
 توانید حساب  ون زا از نولت جدا اییداصولگرا ا  نمی

 
2 

 
8 

 6صفحه 

18/2/1312 

 برنامه عازف برای شزای  اموش
 
2 

 
2 

 7صفحه 

21/2/1312 

 اگر اصولگرا ا  حاام شوند
 
2 

 
1 

 8صفحه 

21/3/1312 

 های سیاسیهاشمی نما یده مرنم است نه گروه
 
2 

 
2 

 1صفحه 

28/2/1312 

 زاوزن توزمی میراث نولت
 
2 

 
2 

 11صفحه 

1/3/1312 

 مطهری: زای مد زوحانی است
 
6 

 
1 

 11صفحه 

22/3/1312 

 
 
1 

 
1 

 12صفحه 

 ستان مشا ی تعطیم شد
 
7 

 
6 

 13صفحه 

8/2/1312 

 
 
1 

 
 14صفحه  1

 ایمیمبا زهاری برای  روج سپاه از اقتصان تعامم 
 
2 

 
6 

 15صفحه 

13/2/1312 

 م زوحانی تهیه میشوز حقوق شهروندی استاولید اقدا
 
2 

 
1 

 16صفحه 

18/2/1312 

 جلوی نزوغ زا بگیرم امشمدهعازف: 
 
7 

 
7 

 17صفحه 

21/3/1312 
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 حما ت بززگا  از زوحانی
 
8 

 
2 

 18صفحه 

22/3/1312 
 

نزصد است. تعدان فراوانی سوء گیری  12/12و معانل  73تعدان فراوانی وابستگی جیاحی      

نزصد است. مجمو  فراوانی وابستگی سیاسی و جیاحی نز زوزنامه  74/81و معانل  72ی سیاس

نهد ا د های زوزنامه شرق نشا  میبونه است. نزمجمو  تتلیم نانه نزصد 24/71شرق معانل 

نزصد مطالب و متتوا به مسائم جیاحی و سیاسی ا تصاص نازن و نز مطالب و  71زوزنامه نز 

 یاح زنگی و سوء گیری سیاسی است.متتوای  ون نگاز ج

 

 افکار عمومی به مسائل حاد و بحرانی انحراف  .3

مسائم حان و بترانی  کی از نقاب ضعف مطاوعات نز حقوق  انتراف افکاز عمومی به     

 شهروندی است.

 نی. تحلیل محتوای روزنامه کیهان در رابطه با میزان انحراف افکار عمومی به مسائل حاد و بحرا4جدول 

 صفحه داخلی ایمنطقه المللبین مثال

نما یده شمر کا نز سازما  ملم ااز اصلی مد نفا  از 

 اسرائیم است
1 2 6 

 1صفحه 

4/2/1312 

ز می بر  31اشته و  67انفجاز تروز ستی نز نمشق 

 جا گذاشت
2 8 7 

 2صفحه 

11/2/1312 

 6 8 2 احزاب قرقیزستا   واستاز تعطیلی پا گاه شمر کا شدند
 3صفحه 

18/2/1312 

سال زندا  متکوم  8برلوسکیی به جرم تخلف مالی به 

 شد
1 7 2 

 4صفحه

21/2/1312 

توافق شمر کا و انگلیس برای حما ت بیشتر از 

 نز سوز ه هاست تروز
1 2 2 

 5صفحه 

25/2/1312 

 8 8 8 با د زن صلاحیت بشوند 44حامیا  فتیه 
 6صفحه 

28/2/1312 

شل سعون برای  مأموزا ه جستجوی  انه به  ان

 بازناشت مااززا 
1 1 8 

 7صفحه 

1/3/1312 

اعلام شمانگی جوانا  تونسی برای جیگ برای با   8صفحه  7 8 2
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 4/3/1312 اسرائیم نز جولا  اشغالی

 8 7 7 ا ااز انتخاباتی د ترتازه
 1صفحه 

6/3/1312 

نز بغدان شیعیا  زا به  اک و  و   هاست تروز

 اشیدند
7 1 7 

 11صفحه 

8/3/1312 

تظاهرات علیه نظام سرما ه نازی نز شلما ، پرتغال، 

 اسپانیا
2 8 7 

 11صفحه 

11/3/1312 

ی هاست تروزپیروزی بززگ ازتش سوز ه نز سراوب 

 نز القصیر
7 7 7 

 12صفحه 

13/3/1312 

 7 7 6 ی ارنسازپاکزا از جولا   هاست تروزازتش سوز ه 
 13صفحه 

18/3/1312 

 2 1 6 فشرنه نامزنها نز سفرهای انتخاباتی زقابت
 14صفحه 

21/2/1312 

شزا ش سیاسی نز ش  انتخابات ز است  د ترتازه

 جمهوزی و شوزاها
2 8 2 

 15صفحه 

22/2/1312 

 7 8 2 ی ازتش سوز ههایروزیپ شم شمر کا از 
 16صفحه 

25/2/1312 

    
 17صفحه 

 

انتراف  . تعدان فراوانی13/24و معانل  81نی و حان نا لی تعدان فراوانی انتراف به مسائم بترا   

و  84المللی . تعدان فراوانی انتراف به مسائم حان بید16/86و معانل  13 ایبه مسائم حان میطقه

. تعدان فراونی نها ی انتراف افکاز عمومی به مسائم حان و بترانی نز زوزنامه ایها  46/23معانل 

 توا  گفت نزصد بسیاز بالا ی از زوزنامه ایها  زااست. نزمجمو  مینزصد بونه  12/38معانل 

نهد.  کی از موانع اصلی نز پیگیری حقوق مسائم و ا ااز حان سیاسی و بترانی تشکیم می

ها و زوزنامه ایها  همید انتراف افکاز عمومی به مسائم حان و بترانی شهروندی توسط زوزنامه

ای پرنا ته تا های و مسائم حان میطقهایها  بیشتر به بترا  ا یکه زوزنامه ؛ وبونه و هست

 المللی.مسائم نا لی و بید
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 : تحلیل روزنامه شرق در پرداختن به مسائل حاد و بحرانی5جدول 

 صفحات نا لی ایمیطقه المللیبید مثال

ی )
ران

بح
 و 

اد
 ح

ل
سائ

ه م
ی ب

وم
عم

ار 
فک

ف ا
را

نح
ا

ق(
شر

ه 
نام

وز
ز

 

 ال نز واشیگتدن داز نز مونیخ جیج
 

2 

 

7 

 

2 

 1صفحه 

1/12/1318 

 حمله ارونا به نزشمدهای نولت
 

2 

 

2 

 

7 

 2صفحه 

14/12/1318 

مازس زا تلافی  68گرا زئیس جمهوز شمر کا حمله 

 نکرن

 

2 

 

6 

 

7 

 3صفحه 

4/1/1311 

 تاملی نز باب مواضع سفیر گید نز ا را 
 

2 

 

6 

 

2 

 4صفحه

26/1/1311 

 ز جد د نفتا را  و مثلث بازا
 

2 

 

7 

 

2 

 5صفحه 

23/1/1311 

 اگر با د  پیروز شون
 

2 

 

2 

 

7 

 6صفحه 

28/1/1311 

 پوتید و ترامپ نز  ط مقدم جیک
 

2 

 

2 

 

8 

 7صفحه 

1/2/1311 

 6 استقاال قالیااف از ایازه گیری زااانی
 

6 

 

8 

 8صفحه 

17/2/1311 

 پای واعظی نز میا  بون 
 

6 

 

2 

 

8 

 1صفحه 

24/2/1311 

 زوح الله زم به نناال سا ت موشک و پهپان
 

6 
6 

 

7 

 11صفحه 

17/3/1311 

 6 6 موانع الکاظمی برای ا جان تواز  بید ا را  و زقاا

 

8 

 

 11صفحه 

2/5/1311 

ل 
سائ

ه م
ی ب

وم
عم

ار 
فک

ف ا
را

نح
ا

ق(
شر

ه 
ام

وزن
)ر

ی 
ران

بح
 و 

اد
ح

 

 نز شستانه جیگ سرن
 

6 

 

6 

 

8 

 12صفحه 

4/5/1311 

  میطقه ای ا را  به تعرض جیگیده اعتراض متتدا

 های شمر کا ی

 

6 

 

6 

 

8 

 13صفحه 

5/5/1311 
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1 

 

1 

 

1 

 14صفحه 

6/5/1311 

 ا را :به اندازه اافی از اره جیوبی وعده شییده ا م
 

6 

 

6 

 

6 

 15صفحه 

1/5/1311 

 سوزا  زا س پاشیه ششیم با د 
 

6 

 

6 

 

1 

 16صفحه 

8/5/1311 

انی سیید همکازی ا را  و تااید ظر ف بر بروز زس

 زوسیه

 

6 

 

6 

 

7 

 17صفحه 

13/5/1311 

 اصولگرا ا  شمشیر زا از زو بسته اند 
 

6 

 

6 

 

1 

 18صفحه 

14/5/1311 

 2 . 6 میانجگری بید ا روتد و بااو به نفع ا را  نیست
 11صفحه 

11/5/1311 
 

 6 . 6 زوزهای تلخ پاز س نز  اوزمیانه
 21صفحه 

21/5/1311 
 

 

نزصد است. تعدان  12/18و معانل  13تعدان فراوانی انتراف افکاز به مسائم حان نا لی      

نزصد است. تعدان  68/27و معانل  21ای فراوانی انتراف افکاز عمومی به مسائم حان میطقه

نزصد است.   22/22و معانل  28المللی فراوانی انتراف افکاز عمومی به مسائم حان و بترانی بید

 11/11فراوانی انتراف افکاز عمومی به مسائم حان و بترانی توسط زوزنامه شرق معانل مجمو  

های زوزنامه شرق هم پرنا تد و انتراف افکاز و شسیب هاضعفنقطهنزصد بونه است.  کی از 

المللی بونه است. الاته با د ا د ای و بیدعمومی به مسائم حان و بترانی نز سطح نا لی، میطقه

ای پرنا ته و زوزنامه شرق بیشتر های میطقها اضافه ارن اه زوزنامه ایها  بیشتر به بترا نکته ز

 ها پرنا ته است.به مسائم بترانی و حان سیاسی نا لی توجه ناشته و بیشتر به ش 

 

 عدم پیگیری مداوم و مستمر مطالبات شهروندان

های ها و از  واستهف اصلی زوزنامهپیگری مداوم و مستمر مطالاات شهروندا   کی از وظا      

شهروندا  است. تتلیم متتوای نو زوزنامه شرق و ایها  نز زمییه پیگری مطالاات شهروندا  و 

 انعکاس  واسته های شهروندا  به شرح ز ر است:
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 : تحلیل محتوای روزنامه کیهان در پیگیری مستمر و مداوم مطالبات شهروندان6جدول 

 مثال
مطالبات 

 یاجتماع

مطالبات 

 سیاسی

مطلبات 

 اقتصادی
 هاروزنامه

 6 1 1 ی بیست میلیو  توما  شد وناشتغالوام 
 1صفحه 

11/2/1312 

نولت و مجلس متعهد شد  برای مهاز توزم و 

 گرانی
6 1 1 

 2صحفه 

18/2/1312 

 

 1 1 1 
 3صحفه 

4/2/1312 

حق مرنم است نزبازه هز یه های تالیغات 

 میلیازنی سوال ایید
1 1 1 

 4صحفه 

21/2/1312 

 ادد ریششبتر د عملیات اجرا ی بززگ شغاز

 اشوز
6 1 1 

 5روزنامه 

28/2/1312 

 1 1 1 
 6روزنامه 

1/3/1312 

 1 1 1 
 7روزنامه 

4/3/1312 

میلیونی مسکد اعلام  11شرا ط پرنا ت وام 

 شد
6 1 1 

 8روزنامه 

6/3/1312 

نما شگاه  811نزصدی االاها نز  21تخفیف 

 ح ضیافتطر
1 1 6 

 1روزنامه 

8/3/1312 

هزاز متقاضی نز مسکد مهر نز پرند  61

 شدند  انهصاحب
1 1 6 

 11روزنامه 

11/2/1312 

 1 1 1 
 11روزنامه 

13/3/1312 

 6 1 1 توما  افزا ش  افت 711 ر د تضمییی گای 
 12روزنامه 

18/3/1312 
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 1 1 1 
 13روزنامه 

23/3/1312 

های ی عمرانی نز استا اهطرحی از برنازبهره

 ا لام و  وزستا 
6 1 1 

 14روزنامه 

22/3/1312 

 1 1 1 
 15روزنامه 

25/3/1312 

 1 1 1 
 16روزنامه 

4/2/1312 

 1 1 1 
 17روزنامه 

4/2/1312 

 18روزنامه  1 1 1 

 

و  1 یاسیس/  ا نیم. تعدان فراوانی مطالاات 11و معانل  8مطالاات اقتصانی تعدان فراوانی      

 .معانل صفر نزصد است

جمع معانل فراوانی / )نیم نزصد( است. . 11و معانل  8تعدان فراوانی مطالاات اجتماعی      

/ نزصد است. ام تعدان فراوانی پیگیری 16پیگیری مطالاات مرنمی نز زوزنامه ایها  معانل 

نکته است اه زوزنامه ا د  نزصد بونه است و ا د  ون گو ای 31/7 مطالاات مرنمی نز ایها 

 ا د زوزنامه ناونه است.ی هات اولوایها  پیگر مطالاات شهروندا  ناونه و ا د ااز جزو 

 : پیگیری مداوم و مستمر مطالبات شهروندان در روزنامه شرق7جدول 

 هاروزنامه اقتصادی سیاسی اجتماعی مثال

 1 6 1 هز یه فا ده هما ش شزانی
 1صفحه 

31/1/1312 

 1 1 6  ا مرنم سازا  ونزو
 2صفحه 

4/2/1312 

 1 1 1 
 3صفحه 

7/2/1312 

 1 1 6 جاناه گرا ی نز حوزه اازسه
 4صفحه

11/2/1312 

 5صفحه  6 1 6 سخیی با مخاطاا 
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14/2/1312 

 6 1 6 قانع نشد هایگرانمجلس نزبازه 
 6صفحه 

18/2/1312 

با انتلال نانشکده  اقتصاننا  11نامه مخالف 

 نشگاه شر فاقتصان نا
6 1 1 

 7صفحه 

21/2/1312 

 1 1 6  ا بیکازند رفعالیغپزشک  هزاز 81
 8صفحه 

25/2/1312 

 1 1 6 ی پزشک  انوانهو نااامبونجه نااافی 
 1صفحه 

28/2/131 

 6 1 1 تأثیر ااهش اززش پول ملی بر بوزس
 11صفحه 

1/3/1312 

 1 6 1 فرهیگ نمواراسی نز ا را 
 11صفحه 

4/3/1312 

 6 1 6 پرنه وازنات گوشت از جیوب پشت
 12صفحه 

6/2/1312 

 1 1 1 
 13صفحه 

7/3/1312 

 6 1 1 نازن  وزنا هر شاغم ا رانی گهاز 
 14صفحه 

8/3/1312 

 1 2 1 و پاسخ به  ک ابهام نازستازهنانشجو ا  
 15صفحه 

11/3/1312 

 1 1 1 
 16صفحه 

25/3/1312 

زبازه ی ز است جمهوزی ننامزنهاهای ن دگاه

 زنا 
6 1 1 

 17صفحه 

13/3/1312 

اولید اقدام زوحانی تهیه میشوز حقوق 

 شهروندی است

 
6 

 
1 

 
1 

 18صفحه 

18/3/1312 
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 یاسیسبونه است. تعدان فراوانی مطالاات  86/23و معانل  1تعدان فراوانی مطالاات اقتصانی      

نزصد است.  11/83و معانل  4ی نزصد است. تعدان فراوانی مطالاات اجتماع 12/27و معانل  8

مطلاات شهروندا  توسط زوزنامه شرق معانل  انعکاسفراوانی پیگیری مداوم و مستمر  مجمو 

نهد اه زوزنامه شرق همانید زوزنامه ایها  ا د تتلیم متتوا نشا  می.نزصد بونه است 31/4

ضعف و ی از نقطهنزصد به پیگیری مطالاات شهروندا  پرنا ته و ا د  ون حاا 61امتر از 

 شسیب ا د نو زوزنامه بززگ نز عدم پیگیری مطالاات شهروندا  نازن.

 

 دانشگاه شیراز دیاساتتحصیلات تکمیلی و نفر از دانشجویان  27با  تجزیه و تحلیل مصاحبه -

نز ا د زوش با استفانه از زوش مصاحاه ای به ازز ابی عملکرن زوزنامه ها پرنا ته ا م. ا د      

نفر از اساتید و نانشجو ا  نانشگاه شیراز اه نازای سوان و مدازج علمی اه از  23ه ها با مصاحا

 .مخاطاا  زوزنامه نیز می باشید مصاحاه شده است

 : ارزیابی مصاحبه شوندگان پیرامون عملکرد روزنامه ها در پرداختن به حقوق شهروندی8جدول 

جناح زدگی  فرد

 و سوء گیری

اشناسازی با 

 هروندیحقوق ش

انحراف افکار عمومی 

 به مسائل حاد و بحرانی

 پیگیری مستمر و مداوم مطالبات

 ضعیف ز ان بسیاز ضعیف ز ان 1

 بسیاز ضعیف بسیاز ز ان بسیاز ضعیف بسیاز ز ان 2

  وب متوسط متوسط متوسط 3

  وب متوسط ضعیف متوسط 4

  یلی  وب ام متوسط ام 5

 متوسط ز ان بسیاز بسیاز ضعیف بسیاز ز ان 6

 ضعیف متوسط ضعیف متوسط 7

 ضعیف بسیاز ز ان بسیاز ضعیف بسیاز ز ان 8

 متوسط ام بسیاز ضعیف ام 1

 متوسط متوسط ضعیف متوسط 11

 ضعیف ز ان ضعیف ز ان 11

 متوسط ز ان بسیاز ضعیف ز ان 12

 متوسط ز ان متوسط ز ان 13

 ضعیف ازیبس ز ان بسیاز ضعیف ز ان 14
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 متوسط متوسط بسیاز ضعیف طمتوس 15

 بسیاز ضعیف بسیاز ز ان بسیاز ضعیف بسیاز ز ان 16

 متوسط ز ان بسیاز ضعیف ز ان 17

  وب ز ان بسیاز ضعیف بسیاز ز ان 18

 متوسط بسیاز ز ان بسیاز ضعیف متوسط 11

 متوسط متوسط متوسط متوسط 21

 ضعیف متوسط بسیاز ضعیف ام 21

 بسیاز ضعیف ام عیفبسیاز ض بسیاز ز ان 22

  وب بسیاز ز ان متوسط متوسط 23

  وب متوسط ضعیف بسیاز ز ان 24

  یلی  وب بسیاز ز ان متوسط ام 25

 متوسط ام بسیاز ضعیف متوسط 26

 ضعیف متوسط ضعیف ز ان 27
 

عیی اه نتا ج مصاحاه نیز همانید نتا ج تجلیم متتوای زوزنامه ها نشا  از همسو ی نازن به ا د م     

از ن د مصاحاه شوندگا  نیز عملکرن زوزنامه ها نز ازتااب با پرنا تد به حقوق شهروندی نز ابعان 

اجتماعی  نز حد ضعیف و همراه با سوگیری جیاحی بونه است لذا زسالت  -سیاسی، مدنی و اقتصانی

ند. نز عوض از ن د  ون نز ازتااب با ازتقای حقوق شخروندی زا به نتو  وب و مطلوبی انجام ندانه ا

مصاحاه شوندگا ، عملکرن ا د زوزنامه ها عمدتا نز شکم جیاحی و انتراف لفکاز عمومی به سمت 

 المللی بونه است.ای و بیدمیطقه مسائم حان و بترانی نا لی،

 ذار گید نکته اهمیت نازن: 

رنا ته بیشتر د تأثیر ای هم به پیگیری حقوق شهروندی پنکته ا یکه اگر زوزنامه دی( اولالف     

زا از گفتما  حاام نزا  نوزه ناشته مثلًا نز نوزه  اتمی با توجه به حاامیت گفتما  اصلاحات 

نژان با توجه به حکمیت گفتما  ابعان سیاسی بیشتر موزنتوجه بونه است و نز نوزه احمدی

 بونه است. مدنظری بیشتر مسائم اقتصانی و اجتماعی طلاعدالت

حقوق شهروندی  م ازفتهفاصله گرفته و به سمت جلوتر  31نوم ا یکه هرگه از سال  ته( نکب     

 اندمیزا  پرنا تد به ا د امر زا افزا ش ارنه امامها هم شده و زوزنامهبیشتر مطرح
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و بخصوص بعد از اعلام میشوز حقوق شهروندی توسط نولت حسد زوحانی و با  31سال  ( ازج     

ها بیشتر شد  ا د موضو  و شگاهی بیشتر شهروندا  ا د موضو  هم نز زوزنامه ترریفراگتوجه به 

 موزنتوجه بونه است.

ی هات ساوببه وجون شمد   ؛ و...( یستاگرام ا تلگرام،مثم )گیری فضای مجازی ن( شکم     

یاز ا ااز زا نز امتر د زما  و با بهتر د ایفیت و امتر د سانسوز نز ا ت اه د شنلا اری 

ها مخاطاید قراز نانه باعث ز زش مخاطاید زوزنامه شده اه  ون باعث ا جان تلیگر به زوزنامه

 شده اه حقوق شهروندی زا بهتر موزنتوجه قراز نهید.

ها نز اشوز ما  کسری  طوب قرمزی با د زعا ت ه( ناا د ا د نکته زا فراموش ارن اه زوزنامه     

ها ا یکه نازای نع اصلی پیگیری حقوق شهروندی و زوزنامهایید اه ا د موضو   کی از موا

 ی سیاسی نیستید و هیوز نازای صیف  اص نیستید.هاتیمصون

به  هاش های هستید اه نز چ( نکته ش ر ا یکه  ون شهروندا  نز ا را  بیشتر  وانیده زوزنامه     

ی جیاحی هستید و هاش گراپرنازند و نگاز جیاح زنگی و نازای مسائم حان و بترانی می

 نز اشوز ما  وانیده ز انی ندازند. طرفیبهای مستقم و زوزنامه

 

 گیرینتیجه

اه  کی از طوزیاس پوشیده نیست بهاهمیت حقوق شهروندی نز ننیای امروز بر هیچ     

 افته و نمواراتیک حقوق شهروندی است. پیرامو  نقش زسانه ها و های اشوزهای توسعهملاک

اوعات نز ازتااب با حقوق شهروندی، پژوهش های مختلف از زوا ای مختلفی  انجام شده مط

است. نتا ج مطالعات صوزت گرفته پیرامو  مطاوعات زوزنامه ها و حقوق شهروندی با نتا ج ا د 

ی ا یر بیشتر ها نز نو نههپژوهش همسو هستید. نتیجه ا د پژوهش نشا  نان اه زوزنامه

نزصد  61اند و امتر از گیری سیاسی و جیاحی ارنه ون زا عمدتا صرف جهت مطالب و متتوای

تر د اماونها و ها به پیگیری مطالاات حقوق شهروندی ا تصاص ناشته است. مهمزوزنامهاز ا د 

زسانی، عدم شفافیت، عدم بیا  گرا ی، عدم اطلا توا  همچو  سیاست زنگی، جیاحااستی زا می

 ز، پرنا تد به مسائم حان و بترانی نام برن.ها، سانسوواقعیت

ها نز ششیا سازی شهروندا  با حقوق نهد اه زوزنامهها و مطالعه ما  نشا  مینتا ج تتلیم نانه     

ها به مصداقی تر د عملکرن زا ناشته اند، اگر جا ی هم زوزنامهشهروندی و وظا ف  ون ضعیف

های سیاسی و  ا گفتما  حاام بونه و بیشتر برای حمله به یاند صرفًا تتت تأثیر جیاح زنگپرنا ته
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جیاح زقیب بونه است تا پیگیری مطالاات شهروندا  به شکم زاستید. انتراف افکاز عمومی نز 

ها به سمت مسائم حان بترانی و سیاسی نا لی و  ازجی نز حد بالا بونه است. نززمییه زوزنامه

ها، عدم سانسوز، عدم تتر ف واقعیات نیز ی مثم بیا  حقیقتنگازای زوزنامهزعا ت ا لاق حرفه

های بززگ سال ا یر بخصوص زوزنامه 21ها نز ا را  نز ها عملکرن ضعیفی ناشته اند. زوزنامهزوزنامه

ای زا ناشته اند. عدم و معروف اه مخاطاید ز انتری هم نازند امتر د میزا  پا ایدی به ا لاق حرفه

ها بونه است. تتلیم های عملکرنی زوزنامهستمر مطالاات شهروندا  از ن گر ضعفپیگیری مداوم و م

نهد صفته از صفتات اصلی نو زوزنامه ایها  و شرق نز بازه زمانی متفاوت نیز نشا  می 64متتوای 

نزصد از متتوای ا د نو زوزنامه به ششیاسازی شهروندا  با حقوق شهروندی  ون  ا به  1اه امتر از 

های سیاسی و های عییی و مثالی حقوق شهروندی ا تصاص ناشته است. نز زمییه وابستگیقمصدا

نزصد  71تا  21نهد گیزی بید شمده از ا د نو زوزنامه نشا  مینستهای بهجیاحی نیز تتلیم نانه

ییه مطالب ا د نو زوزنامه به جیاحی سیاسی و  ا مطالای است اه لذا سوگیری ز انی ناشته اند. نززم

و زوزنامه شرق  81انتراف افکاز عمومی به مسائم حان بترانی و سیاسی نز زوزنامه ایها  نز حدون 

نزصد و زوزنامه  7بونه است. پیگیری مطالاات مرنمی نز زوزنامه ایها  نز حد  71تا  21نز حد 

 نزصد بونه است اه ا د  ون نشا  ضعف عملکرنی بسیاز ضعیف نازن. همچیید 3شرق نز حد 

نفر از اساتید و نانشجو ا  ناتری نانشگاه شیراز نیز نتا ج  71های مصاحاه با تتلیم نتا ج از نانه

 تتلیم متتوای زوزنامه ها زا تا ید می اید و همسو ی اامم نز نتا ج ش  نو ن ده می شون.

و بخشی از زسانی عیوا  اانال اطلا ها بهعیوا  وظیفه و عملکرن زوزنامهنزمجمو  شنچه به     

جامعه مدنی اه واسط میا  شهروندا  و نهانهای نولتی بونه و همچیید وظیفه حفظ و گسترش 

حقوق شهروندی بونه نازای عملکرن بسیاز ضعیف بونه و تقر اًا با د گفت نز ا د امر ناموفق بونه 

قعات و است. هرگید ناا د ا د زحمات صوزت گرفته زا نان ده گرفت و صد نزصد زن ارن ولی تو

های انتظازات  یلی بیشتر از عملکرن بونه و با د ا د نقاب ضعف زفع گرنند. ااهش وابستگی

نوزاز سیاست زنگی برای اقتصانی، سیاسی، تقو ت جامعه مدنی، تصو ب  ک قانو  اازشمد و به

قو ت ها، تهای سیاسی و قضا ی و مدنی، شزانی بیا  بیشتر برای زوزنامهمطاوعات، تصو ب مصونیت

ها با د جامعه مدنی ازجمله ضروزت ها ی هستید اه موزن توجه قراز گیرند. همچیید زوزنامه

نگازی هرگه ای زوزنامهوابستگی سیاسی و جیاحی  ون زا ام ارنه و با پابیدی به ا لاق حرفه

بیشتر و بیشتر به نفا  حفظ و گسترش حقوق شهروندی بپرنازند اه  ون مقدمه و زمییه ا جان 

 سالاز است. ک فرهیگ نمواراتیک و مرنم
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