
 بررسی تطبیقی نحوه انعكاس مطالب آموزشی ترافیكی

 درروزنامه   های همشهری وایران

دکتر اکبر نصراللهی1،    هاجرسلطانی پور2

چكیده:

این تحقیق به دنبال بررسی تطبیقی نحوه انعکاس مطالب آموزش رفتارهای صحیح ترافیکی درروزنامه   های ایران وهمشهری است.
جامعه آماری این پژوهش کلیه مطالب خبری منتشرشده در این روزنامه   هادر ٦ماهه نخست سال9٥ است که به روش تحلیل محتوا 
بررسی شد .بر اساس نتایج این پژوهش در مقطع زمانی مورد مطالعه ٢78 مطلب درزمینه موضوعات ترافیکی دراین روزنامه   ها منتشر 
شده است.بیشترین اولویت موردتوجه روزنامه همشهری موضوعات ترافیکی مربوط به شهر تهران و درحالیکه مطالب منتشر شده 
در روزنامه ایران از جامعیت بیشتری برخوردار است . اولویت روزنامه همشهری درانتشار مطالب ترافیکی با )٢٢/3درصد(ارائه الگو 
وترغیبب به استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی است اما درروزنامه ایران بیشترین اخبار منتشر شده درموردموضوعات ترافیکی 
آموزش  شاخص  به  مربوط  همشهری  روزنامه  درصد(مطالب  ودرحالیکه)٤/7  است  بوده  حوادث  شاخص  به  )٦3/1درصد(مربوط  با 

رفتارهای ترافیکی است درروزنامه ایران هیچ مطلبی دراین زمینه نشده است. 

واژگان کلیدی:ترافیک ،آموزش ،برجسته سازی ،روزنامه همشهری ،روزنامه ایران

1- مقدمه 

 اهمیت موضوع ترافیک در هر جامعه  ای یک واقعیت اجتماعی 
است، که ناشی از مسائل مختلف شکل می  گیرد. بارزترین نکته 
اینجاست؛ انسانی که با تمام توانمندیهای خود توانسته بر صنعت 
فائق آید و در جهت راحتی زندگی خود ماشین را اختراع کند، و 
بهترین جاده   ها و امکانات را برای زندگی بدون دغدغه خود فراهم 
نماید،عالی ترین قوانین را برای حل معضل ترافیک تدوین کند، 
لیکن نقش انسانی خود را در حل مشکل ترافیک نادیده گرفته است.

معضل  این  حل  در  جمعی  رسانه   های  کاربرد  و  آموزش  کارکرد   
و  بزرگساالن  مجدد  کردن  اجتماعی  و  پذیری  جامعه  طریق  از 
اشاعه باورهای صحیح فرهنگی در این زمینه بسیار موثر است. 
اینکه آموزش و رسانه   های همگانی در حیطه اصالح  به  با توجه 
رفتار ترافیکی در شهر از ابزارها و عناصر مفید، در متقاعد سازی 
و ترغیب به سمت رعایت فرهنگ ترافیکی استفاده است اما هنوز 
با پیامدهای نامناسبی در زمینه ترافیک در شهر   ها روبرو هستیم.

اطالع رسانی  و  بخشی  آگاهی  کارشناسان،  دیدگاه  براساس 

مناسب می تواند بخشی ازعوامل موثر در پیشگیری از روند روبه 
رشد مشکالت ترافیکی باشد که این مهم نقش رسانه ها را دراین 
زمینه مورد توجه قرار می دهد. کاربرد رسانه های جمعی در حل 
این معضل ازسویی به لحاظ انعکاس فرایند اقتصادی و بهداشتی 
در  درترافیک  دخیل  موثر  عوامل  بازنمایی  و  ترافیکی  مباحث 
هوشیارسازی نسبت به پیشگیری از این مشکالت تاثیرگذاراست 
و ازسوی دیگر به لحاظ کارکردآموزشی ازطریق جامعه پذیری و 
ترافیکی  غلط  رفتارهای  زدایی  انجماد  مجدد،  کردن  اجتماعی 
این زمینه بسیار موثر  باورهای صحیح فرهنگی در  و جایگزینی 

است. 

2- بیان مساله

به  که  است  شهری  زندگی  در  نوین  پدیده   های  از  یکی  ترافیک   
دنبال رشد تکنولوژی و افزایش رفاه نسبی در جوامع رو به رشد 
وبهداشتی  اقتصادی  اجتماعی،  ،بخش های  پدیده  واین  است 
وبابروزمشکالتی  است  قرارداده  تاثیر  تحت  را  شهروندان  زندگی 
زندگی،آلودگی  مناسب  فرصتهای  وقت،هدردادن  اتالف  چون 
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سوختهای  مانندانواع  ملی  سرمایه   های  وهوا،هدررفتن  صوتی 
الزم،مشکالت روحی وروانی،ناراحتیهای عصبی و... همراه است.

ازدغدغه   های  یکی  حوادث  ازجمله  ترافیکی  موضوعات   
توسعه  درحال  درکشورهای  گسترش  ودرحال  مطرح  جهانی 
چهار  از  یکی  عنوان  به  جهانی  بهداشت  سازمان  وازسوی  است 
شده  تعیین  انسان   ها  وجان  سالمت  تهدیدکننده  اصلی  عامل 

است)خوشبخت وهمکاران،139٠،ص1٢(.

سالیانه  جهانی  بهداشت  سازمان  برآوردهای  براساس   
و٥٠میلیون  کشته  ترافیکی  مشکالت  دراثر  نفر  1/٢میلیون 
صدمات  تحقیقات  این  می شودبراساس  دچارجراحت  نیز  نفر 
معلولیت  علت  ٢٠٢٠دومین  سال  تا  ترافیکی  ازحوادث  ناشی 
معلولیت  و  مرگ  علت  سومین  و  توسعه  درحال  درکشورهای 

درسراسر دنیا خواهد بود. )اسماعیلی ،1388،ص٢٤(

ما  کشور  آنچه  اما  نیست  مستثنی  قاعده  نیزازاین  ایران  کشور   
ترافیکی  مشکالت  رشد  روند  می  کند  متمایز  زمینه  دراین  را 

درکشورومقایسه آن باسایر کشورها است.

 پدیده ترافیک همچون سایر معضالت معلولی چند علیتی است 
و عواملی همچون انسان ،راه وخودرو در پیدایش ترافیک دخیل 
هستند . در عرصه ترافیک شهری انسان مهمترین عامل است، 
به عنوان علت تامه و حتی علت محدثه در مشکالت ترافیکی  و 
انسان را 7٠  شناخته شده است .چنانچه آمارها نقش و خطای 
با محیط وخودرو می  دانند  یا درتعامل  درصد به صورت مستقل 
یکی  ترافیکی  رفتار  باورهای  و  نگرش  تغییر  اساس  .برهمین 
)سوری   . است  ترافیکی  مشکالت  موثردربهبود  راهکارهای  از 

وهمکاران ،1388، 1٥(.

اصول  کارگیری  به  صرفًا  شناسی  جامعه  ههای  دیدگا  براساس   
فنی برای برقراری یک نظم ترافیکی الزم نیست بلکه آموزش و 
رسانه   های ارتباطی به عنوان دو رکن اساسی در اصالح فرهنگ 
ترافیک، نقش بارزی در تغییر نگرش و باورهای رفتاری ترافیک 
ترافیک  با  بین ساختارهای مرتبط  بعد می  توانند  این دو  دارند. 
رفتار  بهبود  و  اصالح  جهت  در  را  الزم  انسجام  و  هماهنگی 
جزء  امروزه  جمعی،  ارتباط  وسایل  کنند.چراکه  ایجاد  ترافیکی 
برای  انسان ها  می روند،  شمار  به  انسان ها  زندگی  ناپذیر  جدایی 
درست،  داده   های  و  اطالعات  به  نیاز  بهینه،  تصمیم های  اتخاذ 
رسانه   ها  رااز  آنها  از  زیادی  بخش   های  که  دارند  روشنی  و  جامع 
کارگیری  به  با  می  توانند  جمعی  ورسانه   های  می آورند  دست  به 

در  را  آنها  همکاری  و  مردم  نظرات  رفتاری،  و  فرهنگی  اصول 
قالب تعامالت اجتماعی جلب ومردم را به رعایت قوانین ترافیکی 

تشویق کنند. 

کشور  در  مهم  و  فرهنگی  نهاد  یک  عنوان  به  جمعی  رسانه   های   
می  تواند نقش با اهمیتی در برجسته کردن ارزش   ها و موضوعات 
نگرش   های  و  باورها  به  دادن  شکل  حتی  و  ترافیکی  گوناگون 

ترافیکی مردم ایفا کند. 

ترافیکی  موضوعات  انعکاس  نحوه  پیرامون  بحث  ضرورت   
دررسانه   ها ازاین امر ناشی می شود که نقش   های آموزشی و آگاه 
رسانه   های  برای  که  است  کارکردهایی  و  نقش   ها  جمله  از  سازی 
جمعی تبیین شده و در حقیقت این دو نقش از زمینه   های اصلی 
فرهنگ  با  که  می شوند  تلقی  جمعی  رسانه   های  فعالیت   های 
 )19٤8( السول«  »هارولد   . دارند  تری  عمیق  ارتباط  عمومی 
رسانه ها  وحرفه ای  اصلی  ازکارکردهای  آموزش   که  است  معتقد 
است. از منظروی، مطبوعات به عنوان یک رسانه مکتوب، نقشی 
مطبوعات  توانایی  و  ظرفیت  نیز  آن  دلیل  می کنند،  ایفا  خاص 
برای  مشخص  چهارچوب های  آوردن  وفراهم  الگوپردازی  در 
 ، قندی  و  است)بدیعی  آنها  پردازی  مفهوم  و  اطالعات  پردازش 

1381:ص ٢٠(.

 ( تبلیغاتی  اقدامات  و  سازی  آگاه  طریق  از  جمعی  رسانه   های   
به سمت  ترافیک  تغییر فرهنگ  و  ترویجی( می  توانند در نگرش 
تقویت و اصالح بسیار موثر باشند. در عصر حاضر اثر نفوذ وسایل 
را  گوناگون جامعه  توانسته ساختار  پیام  از طریق  ارتباط جمعی 
پیام   های  ارائه  با  می  توانند  جمعی  ارتباط  وسایل  دهد.  تغییر 
کنندگی  متقاعد  و  اقناع  جهت  در  اجتماعی  و  فرهنگی  مختلف 

مخاطبان در رعایت رفتار ترافیکی الگوی مفیدی تلقی شوند. 

یا غیر  به شیوه   های مستقیم  که  ›› رسانه   های جمعی می  توانند   
تغییر  و  ترافیکی  رفتار  زمینه  در  مخاطبان  آموزش  به  مستقیم 
ابزار  این  کنند.  اقدام  مثبت  ترافیکی  رفتار  سمت  به  نگرش 
یکسان  فرهنگی  و  آموزشی  پیام  احد،  و  زبان  یک  در  می  توانند 
را به انبوهی از افراد شهروند که در حین رانندگی باشند در باره 
از طریق تصاویر،  ارتباط همگانی  انتقال دهند، وسایل  ترافیک 
گفتار، نوشتار،نقاشی و...اشاره به مفاهیم ترافیکی می  نمایند و 
روشن  مسئله  این  معضالت  با  را  مردم  واقعی  و  عینی  صورت  به 
نگرش  تغییر  و  درک  و  یادگیری  میزان  اساس  این  بر  می  کنند؛ 
رسانه   های  آموزش  نحوه  می  رود.  باال  ترافیک  فرهنگ  به  نسبت 
صرفًا  کالس   های  از  آن  جذابیت  که  است  گونه  ای  به  همگانی 
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 (  ›› است.  موثرتر  ترافیکی  مسائل  رعایت  زمینه  در  آموزشی 
مرتضوی، 1383: ٥(

رفتار  اصالح  و  کنندگی  هدایت  حیطه  در  جمعی  رسانه   های   
ترافیک  به  نسبت  مسئوالن  و  مردم  نگرش  باید  ابتدا  ترافیکی 
و  همگانی   ، پیچیده  است  فرایندی  تغییر  این  دهند.  تغییر  را 
ترافیک  فرهنگ  باره  در  که  اصالحی  همچنین  است.  تدریجی 
می  خواهد انجام شود، باید با برنامه ریزی و سنجش میزان تحقق 
ترافیک  فرهنگ  به  نسبت  اجتماعی  رفتارهای  شدن  نهادینه 

همراه باشد.

نو  نگرش  و  خالقیت  و  نوآوری  باید  جمعی  رسانه   های  واقع  در 
شهروندان  ترافیکی  رفتارهای  در  مستمر  صورت  به  مثبت،  و 
رفتار  نگرش  تغییر  برای  همگانی  رسانه   های  نمایند.  ایجاد 
ترافیکی شهروندان باید مراحل سه گانه  ای چون انجماد زدایی، 
جزء  که  باشند،  داشته  نظر  مد  را  مجدد  انجماد  و  جایگزینی 
کارکردهای اساسی مدیریت فرهنگی وسایل ارتباطی، بر فرهنگ 

سازی ترافیکی است.

1- انجماد زدایی:رسانه   ها درگام نخست با اطلاع رسانی وآگاهی 
در  ترافیکی  معضلات  منفی  اثرات  به  نسبت  مناسب  بخشی 
زندگی وسلامت شهروندان می  تواند به انجماد زدایی بپردازد.
چراکه این فرایند از طریق متقاعد سازی شکل می  گیرد، در 
واقع از طریق این فرایند،تلاش می شود که نگرش دیگران را 

تغییر داد و به رفتارهای جدید ترغیب سازی کرد.

ترافیکی  جدید  رفتار  باید  زدایی  انجماد  از  بعد  جایگزینی:   -٢
کرددراین  را جایگزین  دارد،  فرهنگ سازی  و  مثبت  بعد  که 
مرحله رسانه   ها می  بایست به برجسته سازی وتاکید بر نتایج 
روزمره  زندگی  سطح  در  ترافیک  فرهنگی  رفتار  گذار  اثر 

بپردازند.

در  ترافیکی  جدید  رفتار  که  هنگامی  مجدد:  بازگشت  عدم   -3
حالت  غلط  نگرش   های  است  ممکن  نشود،  تثبیت  اذهان 
این  از  جلوگیری  برای  باشند؛  داشته  بازگشت  و  ارتجاعی 
فرایند و بقاء دوام نگرش جدید در اذهان شهروندان، باید به 
تکرار پیام   های آموزشی و تبلیغی با ساختار متفاوت در حوزه 
درخصوص  مطالبی  انتشار  وضمن  پرداخته  ترافیک  رفتار 
در  جمعی  منافع  بر  گذشته  با  ترافیک  موجود  وضع  مقایسه 

رفتار ترافیک و نتایج مثبت آن برای شهروندان تاکید کنند.

آموزش  واهمیت  ترافیکی  معضالت  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 

رفتارهای صحیح درکاهش این معضل، در این تحقیق درپی آن 
هستیم دریابیم روزنامه های همشهری و ایران چه میزان و چگونه 

مباحث آموزشی واطالع رسانی را بازنمایی ومنعکس می کنند 

هدف این پژوهش آگاهی از میزان انتشار ونحوه انعکاس مباحث 
انتشار  خبری  قالب های   ، ترافیکی  صحیح  رفتارهای  آموزش 
مطالب، نحوه چینش و جامعیت خبر در روزنامه های همشهری 
و ایران است  . درنهایت این پژوهش درپی پاسخ به پرسش های 

زیر است:

به پوشش مباحث  تاچه میزان  ایران  و  - روزنامه های همشهری 
ترافیک پرداخته اند؟

ایران  روزنامه   های  در  منتشرشده  ترافیکی  مطالب  ازمیزان   -
صحیح  رفتارهای  آموزش  موضوع  به  حد  تاچه  وهمشهری 

ترافیکی اختصاص دارد؟

با استفاده  ایران  و  ترافیکی در روزنامه های همشهری  - مباحث 
ازکدام یک ازقالب های خبری و مولفه های تصویری منعکس 

شده است؟

- درانعکاس مباحث ترافیکی کدام عنصر خبری در روزنامه های 
همشهری و ایران برجسته شده است؟

- نحوه چینش مطالب مربوط به مباحث ترافیکی درروزنامه های 
همشهری و ایران چگونه است؟

- مطالب ترافیکی منتشر شده درروزنامه های همشهری و ایران 
تاچه حد از جامعیت برخوردار است؟

3- ادبیات نظری پژوهش 

1-3- نظریه برجسته سازی 

نظریه برجسته سازی اشاره به تأثیر رسانه ها  بر شناخت و نگرش 
از رویدادها  بزرگ کردن بعضی  با  اولویت های ذهنی  تعیین  و  ما 
از  در قالب خبر و گزارش است. رسانه ها )چه صوتی و تصویری 
نوع رادیو و تلویزیون و چه نوشتاری مثل روزنامه ها وسایت های 
اینترنتی و . . . ( با تمرکز روی بعضی از رویدادها، تالش می    کنند 

بر آگاهی و اطالعات مردم تأثیر دلخواه بگذارند. 

کنند،  تحمیل  را  فکرکردن  »چگونه«  نمی    توانند  البته  رسانه ها  
منطق  مبنای  بر  که  برخوردارند  توان  این  از  هشیار  مخاطبان 
می    توانند)و  اما  بزنند  انتخاب  به  دست  خود  انتقادی  دیدگاه  و 
موضوعی«  چه  مردم»درباره  ی  که  کنند  تعیین  اند(  توانسته 
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فکرشان مشغول باشد وچه چیز مسئله ما بشود. )سورین،تانکارد، 
 .)٢٢ -٢٢٦7 ،     1381

2-3-نظریه دروازه بانی خبر

جمعی،محل  ارتباط  دروسایل  دروازه  و  دروازه بانی  مفهوم 
کورت  بار  نخستین  برای  است.  اخبار  و  اطالعات  عبورجریان 
گزینشگری  مفهوم  آمریکایی،  روانشناس   )Kurt Lewin(لوین
سیله  و  »هر  است.  داده  عملی  وجه  آن  وبه  کرده  تدوین  را  خبر 
بایددربین   .  . و  تلویزیون  از روزنامه،رادیو،  اعم  ارتباط جمعی، 
کهکشانی از داده های خبری و اطالعاتی که دنیای امروز مشحون 
از آن است، دست به گزینش زند، زیرا هرگز قادر نیست تمامی 

حوادث را منعکس کند. « )ساروخانی، 1371، ٦٥(. 

»فرآیند گسترده ای از کنترل  به گفته تیچر)Ticher( دروازه بانی 
فقط  نه  پیام،  گذاری  رمز  جنبه های  تمام  شامل  اطالعات، 
انتخاب، بلکه ممانعت از نشر، انتقال، شکل دهی، ارائه و عرضه، 
تکرار، زمان بندی درطول مسیر انتقال از منبع به گیرنده است. 
به عبارتی، دروازه بانی شامل تمام جنبه های انتخاب، نگه داشتن 
و کنترل پیام است.«. برنامه ریز ارتباطی به عنوان دروازه بان، 
با تعیین اینکه چه اطالعاتی را باید کنار گذارد و به چه اطالعاتی 
اجازه عبور دهد، می تواند تا اندازه  ای در فراگرد ارتباطی اعمال 

قدرت کند. )ویندال و دیگران،137٦، ٢٢٠(. 

3-3-نظریه ی یادگیری اجتماعی و جامعه پذیری

تأثیر رسانه های جمعی در زندگی روزانه ی شهروندان، محدود به 
تواند منجر  بلکه می  و رفتارها نیست،   تغییر نگرش ها  یا  تقویت 
به کسب ارزش ها و نگرش ها و الگوهای رفتاری شود که از آن به 
آثار اجتماعی رسانه ها تعبیر می کنند. یکی از نظریه های مربوط 
آلبرت  اجتماعی  یادگیری  نظریه ی  رسانه ها،  اجتماعی  آثار  به 
باندورا )198٦( است که به طور ویژه با ارتباط جمعی در ارتباط 

است. 

برای راهنمایی  بیشتر آن چه را که  انسان ها  این نظریه،   براساس 
و عمل در زندگی نیاز دارند ، صرفًا از تجربه و مشاهده ی مستقیم 
به  و  مستقیم  غیر  طور  به  آن  ها  عمده ی  بلکه  نمی گیرند،  یاد 
کوایل،  می شود)مك  آموخته  جمعی  رسانه های  طریق  از  ویژه 
٢٠٠٦:٤93(. ادعای اصلی باندورا این است که بیشتر رفتارهای 
الگو برداری  طریق  از  و  رفتاردیگران  مشاهده ی  صورت  به  آدمی 

یادگرفته می شود. 

چهار فرایند اصلی یادگیری اجتماعی در الگوی باندورا عبارتند 
نقطه ی  انگیزش.  و  }عملی{  تولید  یادآوری،  و  حفظ  توجه،    : از 
غیر مستقیم  یا  رویداد،  مشاهده ی مستقیم  یك  یادگیری  شروع 
است. خالصه این که،  رسانه های جمعی به خصوص رسانه های 

تصویری،  منبع اصلی یادگیری اجتماعی هستند. 

4-پیشینه تحقیق 

تاثیر  میزان  بررسی   « عنوان  تحت  درپژوهشی  نصرتی  مجید 
بر  تلویزیون  از  شده  پخش  رانندگی  و  راهنمایی  انیمیشن   های 
بین عالقه  یافته است که  نتایج دست  این  به  روی رفتار کودکان 
رابطه  تلویزیونی  برنامه   های  از  وتأثیرپذیری  تلویزیون  به  کودک 
مستقیم وجود دارد. وهمچنین تماشای انیمیشن   های راهنمایی 
و رانندگی آگاهی کودکان را نسبت به قوانین راهنمایی ورانندگی 
در  دقت  موجب  تلویزیون  تماشای  نهایت  ودر  می دهد  افزایش 

عمل ونهادینه شدن فرهنگ ترافیک می شود.

الهام دولت پور در سال 139٠ به پزوهشی تحت عنوان« بررسی 
شهروندان  ترافیکی  رفتار  دراصالح  تلویزیون  آموزشی  نقش 
تهرانی »پرداخته است که.تایج پژوهش نشان می دهدمخاطبان 
رادرآموزش  ترافیک  موضوع  با  تلویزیونی  برنامه   های  نقش 
از  تلویزیونی  برنامه   های  این  کردنداما  عنوان  مثبت  شهروندان 
مخاطبان  دلیل  همین  وبه  هستند  برخوردار  پایینی  جذابیت 
عالقه  ای به دیدن این برنامه   ها ندارند.براساس یافته   های تحقیق 
رضایت  افزایش  با  می  تواند  برنامه   ها  این  تصویری  جاذبه   های 

مندی مخاطبان آنها را به پذیرش پیام ترغیب کند.

5-روش شناسی پژوهش 

گزارش ها  و  اخبار  کلیه  و  است  توصیفی  نوع  از  حاضر  پژوهش 
روزنامه های  در   9٥ سال  نخست  نیمه  در  ترافیک  موضوع   با 
از گردآوری اطالعات و کدگذاری داده ها  ایران پس  و  همشهری 
ابزار  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  و  آنالیز  محتوا  تحلیل  روش  به 
بود  کدگذاری  لیست  چک  شامل  تحقیق  این  در  استفاده  مورد 
که روایی محتوایی آن توسط اساتید ارتباطات در زمینه تحلیل 
محتوا سنجیده شد. پایایی این بخش از پژوهش توسط فرمول 
قابل  که  مربوط  مطالب  از  درصد   ٢٠ کدگذاری  یعنی  اسکات 
قضاوت ارزشی هستند توسط کدگذار دیگری     ، مجدد کدگذاری و 
با استفاده از فرمول اسکات قابلیت اعتماد ارزیابی شد که ضریب 
توافق بین کدگذاران بیش از 8٥درصد به دست آمد. نتایج حاصل 
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و  تجزیه  مورد   SPSS افزار  نرم  از  استفاده  با  داده ها   پردازش  از 
تحلیل قرار گرفت. 

6- یافته های پژوهش

1-6- فراوانی تعداد اخبار ترافیكی

بر اساس مطالعات صورت گرفته در این بازه زمانی ،میزان مطالب 
روزنامه های  در  ترافیکی  مخاطرات  درخصوص  منتشرشده 
به   مطلب   17٥ تعداد  این  از  که  است  ٢78مطلب  موردمطالعه 
روزنامه همشهری و 1٠3مطلب به روزنامه ایران اختصاص دارد  . 

جدول شماره 1: توزیع فراوانی داده ها بر حسب میزان اخبار منتشرشده

جمعایرانهمشهریروزنامه ها

17٥1٠3٢78تعداد

٦3371٠٠درصد

2-6-اولویت شاخص   های ترافیكی

همشهری  روزنامه  اولویت  مطالعات  از  حاصل  نتایج  براساس 
به  وترغیب  الگو  )٢٢/3درصد(ارائه  با  ترافیکی  مطالب  درانتشار 
ایران  اما درروزنامه  از وسایل حمل ونقل عمومی است  استفاده 
بیشترین اخبار منتشر شده درموردموضوعات ترافیکی با )٦3/1 
ودرحالیکه)٤/7  است  بوده  حوادث  شاخص  به  مربوط  درصد( 
آموزش  شاخص  به  مربوط  همشهری  روزنامه  درصد(مطالب 
دراین  مطلبی  هیچ  ایران  درروزنامه  است  ترافیکی  رفتارهای 

زمینه نشده است. 

3-6-فراوانی قالب های خبری

مخاطرات  با  مرتبط  مطالب  اکثر  تحقیق  مورد  روزنامه های 
ترافیکی را درقالب خبر بیان کرده اند، به طـــوری که درروزنــامه 
8٢/9درصد  فقط  همشهری  درروزنامه  و  درصد   73/8 ایــران 
دراین  مقاله  ای  هیچ  و  است  خبرمنتشرشده  درقالب  مطالب 
شده  کسب  اطالعات  بررسی  با  است.  منتشرنشده  خصوص 
را  مطالب  از  بیشتری  بخش  روزنامه  که     ، هردو  گیریم  می  نتیجه 
چنانچه)  نمودند.  منتشر  تصویری  مولفه های  از  استفاده  بدون 

جدول شماره ٢: توزیع فراوانی اخبار واولویت شاخص   های ترافیکی 

اقدامات روزنامه
ایمن سازی 

معابر

آموزش 
رفتارترافیکی

تمهیدات حوادث
ترافیکی

ترغیب به 
استفاده ازحمل 

ونقل عمومی

جمعسایر

3٠133938391٦17٥تعدادهمشهری

17/17/٤٢٢/3٢1/7٢٢/39/11٠٠درصد

٤31٦٥1٠11131٠3تعدادایران

3/917/7٦3/19/71٠/71٢/٦1٠٠درصد

جدول شماره3:توزیع فراوانی داده ها براساس قالب خبر و مولفه های تصویری

روزنامه
مولفه های تصویریقالبهای خبری

نداردگرافیکعکسمقالهیاد داشتمصاحبهگزارشخبر

1٤٥٢7٢1٠٥8٢1٠8تعدادهمشهری

8٢/91٥/٤1/1٠/٦٠331/1٦1درصد
7٦٢31٢٠3٢٠71تعدادایران

73/8٢3/3٠/91/9٠31٠٦9درصد
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ازمطالب  درصد(   31( و  همشهری  روزنامه  مطالب  33درصد(از 
روزنامه ایران ازعکس استفاده شده است  . 

4-6-جامعیت خبر

مطالب  بیشترین  می دهد  نشان   )٤( شماره  جدول  یافته های 
درصد   ٥٦ و  تهران  شهر  به  درصد   77/7 با  همشهری  روزنامه 
ایران به مخاطرات رانندگی استان یا شهرستان  مطالب روزنامه 
نتایج  این  داردو  اختصاص  سراسرکشور  جاده های  و  تهران  غیر 
ایران  که مطالب منتشرشده درروزنامه  این موضوع است  بیانگر 

از جامعیت بیشتری برخورداراست. 

5-6- ارزش   های خبری

گیریم  می  نتیجه   ٦ شماره  ازجدول  شده  کسب  اطالعات  با 
خصوصا   ، خبری  ارزشهای  ازتمامی  همشهری  ،روزنامه  که 

ارزش   های خبری دربرگیری ، مجاورت و برخورد جهت برجسته 
روزنامه  و  نموده  استفاده  مخاطبان  به  مطالب  وارائه  سازی 
ایران نیز از تمامی ارزشهای خبری به نحوی استفاده نموده اما 
بیشترین مطالب روزنامه با ارزش خبری برخورد برجسته سازی 
دارای  شده  منتشر  مطالب  )٦1/٢درصد(از  چنانچه  است  شده 

ارزش خبری برخورد است.

7-6-ماهیت خبر

براساس نتایج حاصل از جدول شماره)7(درحالیکه )9٢/٦درصد( 
فرایند  ماهیت  دارای  همشهری  روزنامه  در  منتشرشده  مطالب 
(به  )88/3درصد  ماهیت  این  با  مطلب  تعداد  این  از  است  مدار 
صورت رویدادی منتشرشده است و تنها )11/7 درصد( مطالب به 
صورت فرایندی منعکس شده است. همچنین درروزنامه ایران     ، 
)٦9/9 درصد( مطالب با ماهیت فرایندمداراست که از این تعداد 

جدول شماره4:توزیع فراوانی داده ها برحسب  جامعیت خبر

استان یا شهرستان غیر از تهرانروزنامه
تهران

خارجیجاده هاسراسر کشور

13٦1٦1٢9٢تعدادهمشهری

77/79/1٦/9٥/11/1درصد

٢831111٦17تعدادایران

٢7/٢3٠/11٠/71٥/٥1٦/٥درصد

جدول شماره۶:توزیع فراوانی داده   ها برحسب ارزش   های خبری برجسته شده

تازگیبرخورداستثناءکثرتمجاورتدربرگیریشهرتروزنامه

٦71٥٥٥٦31٠تعدادهمشهری

1/9٦/81٤/٦٤/9٠/1٦1/٢9/7درصد

٢3138٢7٥٤٦٢٢تعدادایران

3/٤17/7٢1/71٥/٤٢/9٢٦/31٢/٦درصد

جدول شماره7:توزیع فراوانی داده ها برحسب ماهیت خبر

درصورت فرایند مداربودنماهیت خبرروزنامه
فرایندیرویدادیفرایند مداررویدادمدار

131٦٢1٤319تعداد همشهری
7/٤9٢/٦88/311/7درصد 

317٢٤7٢٥تعداد ایران
3٠/1٦9/9٦٥/33٤/7درصد 
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و  به صورت رویدادی منعکس شده است  )٦٥/3 درصد( مطالب 
بررسی  با  است  شده  خبر  سازی  فرایند  مطالب  )3٤/7درصد( 
روزنامه های  رویکرد  که     ،  گیریم  می  نتیجه  شده  کسب  اطالعات 

ایران و همشهری درانتشار این مطالب رویدادمدار بوده است . 

7- نتیجه گیری

که  است  اجتماعی  پدیده   های  از  یکی  عنوان  به  امروزه  ترافیک   
وقت،هدردادن  اتالف  چون  را  متعددی  ومشکالت  معضالت 
وهوا،هدررفتن  صوتی  زندگی،آلودگی  مناسب  فرصتهای 
روحی  الزم،مشکالت  سوختهای  مانندانواع  ملی  سرمایه   های 
گیری  درشکل  است.  همراه  و...  عصبی  وروانی،ناراحتیهای 
این  بین  از  که  هستند  آفرین  نقش  متعددی  عوامل  پدیده  این 
داده  اختصاص  خود  به  را  بیشتری  سهم  انسان  نقش  عوامل 
است .برهمین اساس اصالح رفتارهای ترافیکی می  تواند یکی از 

راهکارهای موثر در کاهش مشکالت ترافیکی با شد.

آموزش  ترافیک،  بروز  در  انسانی  عوامل  نقش  به  توجه  با   
وفرهنگسازی دو رکن اساسی در مرتفع شدن مشکالت ترافیکی 
شناخته شده است . نقش رسانه ها و میزان نفوذ آنها در ساخت 
فرهنگی جوامع بر کسی پوشیده نیست. برخی از نظریه پردازان 
ارتباطات معتقدند امروز جهان در دست کسی است که رسانه ها 
را در اختیار دارد.و تاثیر شگرف رسانه ها در شکل دهی به افکار 
تا این حد مورد توجه  عمومی باعث شده است اهمیت رسانه ها 

قرار گیرد

در  محلی  فرهنگ  گوناگون  ابعاد  درنظرگرفتن  با  رسانه ها  لذا   
در  یکدیگر  حقوق  به  احترام  عدم  نامناسب  پدیده های  کشور، 
رفتارهای  از  پیشگیری  برای  و  شناسایی  را  و...  ومرور  عبور 
جامعه،  فرهنگ  اصول  و  مبانی  به  توجه  با  ترافیک  در  پرخطر 

پیام های مناسب را اشاعه نمایند.

 براساس نظریه برجسته سازی که مهندسی افکار عمومی  توسط 
قالب  در  رسانه ها  داده است  نشان  و  کرده  تشریح  را  رسانه ها  
نحوه  تصویری،  مولفه های  از  بهره گیری  خبری،  گزارش های 
پیش  را  خود  اهداف  می  توانند  خبر  فرایندسازی  و  خبر  چینش 
ببرند. از تحلیل و بررسی اطالعات و سواالت تحقیق     ، این نتایج 
حاصل شد فرهنگسازی و آموزش رفتارهای ترافیکی در اولویت 
توجه روزنامه های همشهری و ایران قرار نداردچنانچه تنها )٤/7 
آموزش  شاخص  به  مربوط  همشهری  روزنامه  درصد(مطالب 
دراین  مطلبی  هیچ  ایران  ودرروزنامه  است  ترافیکی  رفتارهای 

زمینه منتشر نشده است. 

مباحث  اطالع رسانی در خصوص  اهمیت وضرورت  به  توجه  با   
مطالعه  نتایج  اما  شهروندان  آگاهسازی  به  نسبت  ترافیکی 
وایران  همشهری  درروزنامه   های  که  است  مطلب  بیانگراین 
است  گرفته  انجام  خصوص  این  در  پایینی  بسیار  برجسته سازی 
چنانچه بخش بیشتری از مطالب درقالب خبر منتشر شده است 
 ، ترافیک  مشکالت  به  مربوط  خبرهای  از  اندکی  بسیار  بخش  و 
به صفحات  آنها  از  تیتری در صفحه اول دارند و بخش عمده ای 
مباحث  به  پرداختن  دارند.  اختصاص  حوادث  و  اجتماعی 
دارد. مساله  براین  تاکیدی  نیز  رویدادی  صورت  به  ترافیکی 
فرایند  ماهیت  دارای  منتشرشده  مطالب  بیشترین  درحالیکه 
رویدادی  صورت  به  مطالب  این  از  عمده ای  بخش  هستند  مدار 
منتشر شده است و کمتر به فرایند سازی خبر پرداخته شده است 

و موضع گیری خنثی نسبت به این موضوع داشتند. 

 نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهددربازنمایی معضالت 
ازمولفه های  کمتر  ایران  و  همشهری  روزنامه های  ترافیکی 
انتشار  رویکرد  یافته ها   کرده اند.براساس  استفاده  تصویری 
ترافیک  وپیامدهای  معضالت  درانعکاس  همشهری  روزنامه 
مطالب  اما  است  تهران  شهر  مختص  موضوعات  به  محدود 
منتشرشده درروزنامه ایران از جامعیت بیشتری برخورداراست. 
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Abstract:
This research is based on a comprehensive review of traffic related news in two popular Iranian newspapers 
namely: IRAN and HAMSHAHRI. In order to do this all of the content of these two newspapers during the 
period of 6 months between and has been captured and analyzed. All the published news regarding to this field 
during this period was about 278 items.
priority hamshahri is news traffic on Tehran and More comprehensive traffic news in newspaper iran. 22/3 
percent of the news published in the hamshahri A model and encouragement to use public transport and 63/1 
percent of the news iran of the accident. 7/4 content hamshahri is Train traffic behavior And not released any-
thing with this theme in iran.

Keywords: Traffic, Education, highlighting, iran newspaper, hamshahri newspaper


