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چکيده
علم ارتباطات شامل مطالعه فرایندی است که بهواسطه آن ارتباطگر از طریق کانال ارتباطی پیامی را با تأثیری معیی
به مخاطب میرساند ،در ای میان اگر مخاطب به دالیل مختلف ازجمله جانبداری در خبر دچار بیاعتمادی به رسیانه
شود فرایند ارتباطی مختل خواهد شد .ای مقاله با طرح ای سؤال که راهکارهای ارتقای اعتماد مخاطب به رسیانه ملیی
چیست از طریق مصاحبه عمیق با  30ت از کارشناسان حوزه رسانه ،شامل اساتید حوزه ارتباطات و پژوهشگران حیوزه
رسانه و با روش تحلیل مضمون ،عوامل اعتمادزدا از فعالیتهای رسانه ملی در سیه حیوزه مخاطیب اخبیار ،مالکییت و
حوزه مدیریتی و مخاطب برنامههای سیاسی احصا و ای چالشهیای احصاشیده طیی پرسشینامهای از جامعیه آمیاری
نظرخواهی و با نرمافزار اس پی اس اس تجزیهوتحلیل شد .نتایج یافتههای تحلیلی و توصیفی ای تحقیق نشیان داد کیه
ارتقییای سییاختارهای ارابییه خبییر ،تقویییت تییوان حرفییهای عوامییل خبییر ،اسییتفاده از کنییداکتور مناسییب ،دوری از
سیاستگذاریهای سلیقهای در حوزه خبر و ارابه تحلیلهای سیاسی با روشهیای غیرمسیتقیم و بیا شییوههیای نیوی
برنامهسازی ،ارتقای پژوهش ،جذاب کردن فرم برنامههای سیاسی و توجه به نیازهای تحلیلیی مخاطیب در برنامیههیای
سیاسی میتواند موجب ارتقای اعتماد مخاطب به رسانه ملی شود..

کليدواژهها:

رسانه ،اعتماد ،مخاطب ،اطالعرساني ،رسانه ملي

مقدمه و طرح مسئله

 . 1ربیس خبرگزاری بی المللی تصویری و مدیرکل خبر و تفاسیر معاونت برونمرزی صدا و سیما (نویسنده مسئول)
Abbas.mohammadnejadip @gmail.com
 .2دانشآموخته دکتری علوم سیاسی وپژوهشگر ارشد امنیت ملی.
 .3ربیس گروه پژوهشی منابع انسانی دانشگاه عالی دفاع ملی.
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اگر برای رسانهها ازجمله رسانه ملی سه کارکرد اطالعرسانی ،سرگرمی و آموزشی قابل
باشیم کارکرد نخست یعنی نقش اطالعرسانی بیش از دو نقش دیگر در روند اعتمادزایی ییا
اعتمادزدایی مخاطب نقیش دارد و ایجیاد اعتمیاد و بیهوییژه حفیآ آن یکیی از مهیمتیری
چالشهای هر رسانه بهویژه رسانه ملی است؛ چراکه بزرگتری و مهمتری ابیزار فرهنگیی
جمهوری اسالمی ایران نیز محسوب میشود .همانگونه که رهبیر معظیم انقیالب اسیالمی
فرمودند« :رسانه ملی اگر بخواهد بهعنوان مهمتری ابزار فرهنگی در کشور از عهده ای کار
بر بیاید باید ایی چیزهیا را خیودش تیأمی کنید؛ امیی نظیام باشید ،میورد اعتمیاد میردم
باشد»(رهبری در دیدار با ربیس و مدیران سازمان صداوسیما .)83/9/11
در ساختار اداری سازمان صداوسیما ،معاونیت سیاسیی متیولی تولیید و پخیش خبیر و
برنامههای سیاسی در تمامی شبکه های داخلی صداوسیما است .ای معاونیت بیا دارا بیودن
خبرگزاری صداوسیما و ادارات کل پخش اخبار صدا ،سیما و برنامههیای سیاسیی در خی
مقدم نقش اطالعرسانی رسانه ملی قرار دارد و اگر ای نقیش بیهدرسیتی ایفیا نشیود تیأثیر
مستقیمی بر کاهش اعتماد مخاطب خواهد داشت.
مرکز تحقیقیات صداوسییما پیس از بررسیی مقایسیهای مییان مییزان اعتمیاد بیه اخبیار
صداوسیما ،سرعت خبررسانی صداوسیما ،ارابه اخبار صحیح و واقعی و همچنیی رعاییت
بیطرفی در اخبار صداوسیما بی سالهیای  1396 ،1395 ،1394 ،1391 ،1390و  1397بیه
اب نتیجه رسید که میزان اعتماد به اخبار صداوسیما در تابستان سال  60 ،1390درصد بیوده
که بهتدریج کاهش یافته و در تابستان سال  1397بیه  41/4درصید رسییده اسیت؛ بنیابرای
مشخص می شود که روند اعتماد به رسانه ملی کاهش داشته اسیت ایی کیاهش مییتوانید
ناشی از عوامل مختلفی درونسازمانی یا برون سازمان نشان بگیرد.
هدف پژوهش پیش رو ای است که رسانه ملی چه موضوعاتی را باید مدنظر قرار دهید
که میزان اعتماد مخاطبان آن افزایش یابد و برای بررسی ای مهم بیهطیور خیاب بیر روی
کارکرد اطالعرسانی رسانه ملی تمرکز شده است؛ چراکه اعتقاد بیر ایی اسیت کیه از مییان
کارکردهای آمیوزش ،سیرگرمی و اطیالعرسیانی رسیانههیا ازجملیه رسیانه ملیی ،کیارکرد
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اطالعرسانی به طور مستقیم بر میزان اعتماد مخاطبیان تأثیرگیذار اسیت و دو کیارکرد دیگیر
یعنی آموزش و سرگرمی بر میزان رضایت مخاطب تأثیر میگذارند؛ بنیابرای سیؤال اصیلی
پژوهش چنی است« :راهکارهای ارتقا اعتماد مخاطب به رسانه ملی چیست؟» پاسخ به ای
سؤال از آن جهت حابز اهمیت اسیت کیه اعتمیاد رابطیه مسیتقیمی بیا مخاطیب دارد و در
کشوری چون ایران که در آن رسانه ملی رسانه حاکمیتی محسوب مییشیود و رسیانههیای
خصوصی وجود ندارد هرگونه کاهش اعتماد به رسانه ملی باعث خواهد شید مخاطبیان آن
به رسانههای دیگر ازجمله رسانههای معاند یا شبکههای موجود بیر بسیتر اینترنیت رجیوع
کنند که در نهایت اثرگذاری رسانه ملی را باعث خواهد شد؛ بنابرای برای افزایش مخاطیب
رسانه ملی چارهای نیست جز اینکه اعتماد مخاطب جلب شده افزایش یابد .اگر رسانههیا و
بهویژه رسانه ملی نتواند بهدرستی کارکرد اطالع رسانی خود را ایفا کند عوارض ناشی از آن
به اشکال متفاوتی بروز میکند و یکی از ای عوارض بروز شایعات در جامعه است.
همچنی در حالتی که افکار عمومی به رسانه ملی کم اعتماد شوند و بهناچار خود را در
معرض اخبار ضدونقیض رسانههای ماهوارهای و شیبکههیای اجتمیاعی قیرار دهنید دچیار
سردرگمی شده و در نتیجه احساس ناامنی میکنند.
پرسش تحقيق
راهکارهای ارتقای اعتماد مخاطب به رسانه ملی چیست؟
پيشينه تحقيق
در خصوب عوامل تأثیر گیذار بیر اعتمیاد بیه رسیانه ییا بیالعکس تیأثیر رسیانههیا بیر
اعتمادسازی پژوهشهای متعددی چه در داخل و چه در خارج از کشور انجام شده است.
منابع داخلي
«آسیبشناسی گفتمیان رسیانهای در حیوزه قومییت ،تبعییضهیای ادرا شیده» نوشیته
غالمرضا جمشیدیها و طوبی زمانی یکی از پژوهشهایی است که در سال  1397بیه یکیی
از تأثیرات رسانه ملی پرداخته است .ای پژوهش که در فصلنامه امنیت ملی به چاپ رسیده
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است با استفاده از مصاحبه عمیق نشان داد که رسانه ملی در حوزه میدیریت قومییتهیا بیا
چالشهای راهبردی مواجه است .البته ای تحقیق تنها به یکی از عوامل تأثیرگذار بر اعتمیاد
به رسانه ملی پرداخته است.
امیدعلی مسعودی در مقاله «بررسی عوامل اعتمادسازی مخاطبان به برنامههای خبری در
سیمای جمهوری اسالمی» که در سال  1396منتشر شید بیه بررسیی دالییل کیاهش مییزان
اعتماد مخاطبان برنامههای خبری سیما در سالهای  1383و  1387پرداخته است.
باقر ساروخانی نیز در مقاله رسانهها و اعتماد اجتماعی که در سال  1394به چاپ رسید
با بررسی و تحقیق اسناد به ای نتیجه رسیید کیه اعتمیاد رسیانه از چنید خصیلت اساسیی
برخوردار است یکیی حساسییت ،بازگشیت ناپیذیری و رقیابتی بیودن .او در تبییی مقولیه
حساسیت میگوید منظور از ذهنی بودن و آسیبپذیری ای پدیده ظریف است آنچنان کیه
بهسرعت امحا میشود .همچنی در بازگشتناپذیری توضیح میدهید کیه چنانچیه بیه هیر
دلیلی نظیر انگ پذیری یا برچسب زنی رسانه ،اعتماد اولیه از دست برود بازگشت آن اگرنیه
غیرممک بسیار دشوار خواهد بود .در رقابتی بودن هم توضیح مییدهید اعتمیاد اجتمیاعی
پدیدهای انتزاعی تلقی نمیشود ،بلکه امری است که در فضای رقابتی تعریفپذیر است.
عبدالرضا علیزاده در پژوهش تحت عنوان عوامل مؤثر بر تقویت اعتماد جامعه به رسیانه
ملی که در سال  1389منتشیر شیده اسیت در پاسیخ بیه ایی سیؤاالت کیه چیه عوامیل و
مؤلفههایی بر اعتماد به رسانهها بهطور کلی مؤثرند؟ و کیدامیی

از عوامیل شناسیاییشیده

برای جلب اعتماد مخاطبان رسانه ملی مهمتر است؟ بیه سیه مؤلفیه اعتبیار رسیانه ،عوامیل
برونسازمانی و عوامل درونسازمانی اشاره میکند.
همچنی داود نعمتی انارکی در «روانشناسی اعتماد به رسانه که سال  1395منتشیر شید
در بررسی هدف» واکاوی فرایند اعتماد به رسانه و در پاسخ به ای سؤال که چه مؤلفههایی
اعتبار رسانه را در نزد مخاطب افزایش می دهد و باعیث اعتمیاد وی بیه رسیانه مییشیود؟
مینویسد مهمتری کارکرد رسانهها که اعتبار رسانه را به همراه مییآورد و افیزایش اعتمیاد
مخاطب را موجب میشود کارکرد خبری آنها است و اگر رسانهها بهعنوان واسطه صیاد
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بی واقعیتها و مردم عمل کنند نزد مخاطب اعتبار کسب میکنند و مورد اعتمیاد خواهنید
بود .همچنی اگر رسانه ای پیام خودش را در قالب مورد پذیرش جامعه شکل دهد مخاطب
او را خواهد پذیرفت و برایش اعتبار قابل میشود.
حبیب صبوری هم در مقاله بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به رسانه ملی کیه سیال 1392
منتشر شد در پاسخ به ای سؤاالت که اعتماد مخاطبان رسانه ملی چقدر است؟ و دوم اینکه
چه عواملی در کسب ای اعتماد مؤثر است؟ نشان داد که میزان اعتماد مخاطبان بیه رسیانه
ملی در حد متوس است و عواملی از قبیل حفآ بیطرفی ،استفاده از منیابع موثیق خبیری،
شیوه بیان مجریان اخبار و یا میزان پذیرش نظام سیاسی و عملکرد اقتصیادی نظیام در ایی
اعتماد مؤثر است.
منابع خارجي
در بی مقاالت خارجی نیز ماتیاس کهرنیگ1و بروگ ماتنس در پژوهشیی تحیت عنیوان
«اعتماد به رسانههای خبری ،توسعه و اعتبار ی

مقیاس چندبعدی» که سال  2007مییالدی

منتشر شد ای فرضیه را که اعتماد به رسانههای خبری میتواند عامل سلسله مراتبی در نظر
گرفته شود تأیید میکند .ای سلسلهمراتب از چهار عامل تربیتی که شامل اعتماد به گیزینش
موضوعات ،اعتماد به گزینش وقیایع ،اعتمیاد بیهدرسیتی توصییفات و اعتمیاد بیه ارزییابی
ژورنالیستی می شود تشکیل شده است .درواقع مهمتری نتیجیه ایی تحقییق آن اسیت کیه
اعتماد به رسانه های خبری درواقع اعتماد به شیوه گزینشگری مخصیوب آنهیا اسیت تیا
اینکه عینی بودن یا اعتماد را مدنظر داشته باشد.
همچنی بر اساس تحقیقی که کهرینگ و متز در حوزه اعتمیاد بیه رسیانهای خبیری در
سال  2010میالدی بر اساس دو پیمایش جداگانه در شهرهای شوری و برلی آلمان انجیام
دادند مشخص شد اعتماد به رسانههای خبری تیابعی از اعتمیاد بیه گزینشیگری رسیانه در
انتخاب و انتشار رویدادها است و ای گزینش شیامل گیزینش عنیوان ،گیزینش واقعییت و
1
. Kahreing ,matins
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دقت و صحت در توضیحات میشود .جمعبندی پیشینهها نشان میدهد تحقیقهای انجیام-
شده همگی در راستای بررسی اعتماد و عوامل آن در رسانه ملی بودهاند ولی ای تحقیق به
دنبال ارابیه راهکیاری بیرای ارتقیای اعتمیاد بیه رسیانه ملیی بیوده کیه ضیم اسیتفاده از
پژوهش های انجام شده کاری نو بوده است ضم اینکه همهسیاله شیرای اجتمیاعی اییران
تحت تأثیر عوامل و مسابل مختلفی دچار تغییر شده و انجام ایی تحقییق در هیر شیرایطی
نتایج متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.
ادبيات و مباني نظری
رسانه (وسايل ارتباطجمعي)
مفهومشناسي

ارتباط نهتنها یکی از عناصر مهم و اساسی زندگی گروهی انسان است ،بلکه سنگ بنیای
جامعه و هسته اصلی تشکیل ساختمان اجتمیاعی اسیت؛ چیه اینکیه بیدون ارتبیاط ،هرگیز
فرهنگ پدیدار نمیگشت و بدون فرهنگ ،جامعه لباس وجود بر ت نمیکرد .از ایی رو ،در
نظامهای اجتماعی کوچ

و بزرگ همانند خانواده ،اجتماعات روستایی ،شهری ،کشوری و

بی المللی ،ارتباط در انتقال دانشها ،مهیارتهیا و نگیرشهیا و باورهیا و ارزشهیا ،نقیش
برجسته داشته است و میتواند به شکلگیری و تغییر شناختها ،عقایید ،ارزشهیا و رفتیار
انسان منجر گردد .به همی دلیل ،ارتباط بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی تغییرات اجتمیاعی
و سیاسی مطرح است .روش است که ارتباط خودبهخود صورت نمیگیرد ،بلکیه نییاز بیه
ابزار است .رسانه را ابزار ارتباط دانستهاند و در تعریف آن چنی گفتهاند« :رسانه وسییلهای
است که فرستنده به کم

آن معنا و مفهوم موردنظر خود (پیام) را به گیرنده منتقل میکنید.

به عبارت دیگر ،رسانه ،وسیله حامل پیام از فرستنده به گیرنده است .کتاب ،روزنامه ،مجله،
عکس ،فیلم ،نوار صوتی و تصویری ،رادیو ،تلویزیون ،میاهواره و ...نمونیههیایی از رسیانه
هستند» (تیموری.)1397 ،
نظريههای مرتبط با فرايند ارتباطي
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علم ارتباطات شامل مطالعه فرایندی است که بیهواسیطه آن ارتبیاطگیر از طرییق کانیال
ارتباطی ،پیامی را با تأثیری معی به مخاطب میرساند .ای علم همچنی به مطالعیه جایگیاه
و چگونگی تعامل «فرایند ارتباطی» با «جامعه» می پردازد؛ بنیابرای مشیخص مییشیود کیه
می بایست به بررسی و مطالعه جایگاه و نقش فرایند ارتباطی در جامعه و نحوه تأثیرگیذاری
با تأثیرپذیری آن از جامعه پرداخت (مهدیزاده.)1398 ،
بنابرای مقوله های مطرح در فرایند ارتبیاطی بیه ایی ترتییب خواهید بیود :ارتبیاطگیر
(فرستنده) -پیام (محتوا)  -کانال ارتباطی (رسانه )  -مخاطب (گیرنده )  -تأثیر (بازخورد).
مقوله ارتباطگر (فرستنده) :به کلیه مفاهیم و نظریههایی کیه بیه فرسیتنده پییام مربیوط
می شود در ای مقوله جای می گیرند .بحث درباره اخال  ،شخصیت و هدف ارتباطگر بیا
اینکه فرستنده در چه سطح تحلیلی قرار دارد به ای مقوله مربوط میشیود .برخیی از افیراد
درباره فرستنده پیام ،تئوریهای میدون و منسیجمی را ارابیه کیردهانید بیرای ملیال الگیوی
«وستلی» و «م

لی » در ای بخش جای میگیرند.

بحث مهم دیگری که در ای مقوله مطرح میشود مفهوم دروازهبانی است .دیوید وایید
اصطالح دروازهبانان را برای نشان دادن اهمیت فرستنده پیام مطرح کرد .وایت مییگویید از
میان صدها خبر یا کتاب یا صفحه موسیقی تنها تعدادی از آنها بی مردم پخیش مییشیود؛
بنابرای همیشه دروازه بانانی در محل فرستنده وجود دارند که تعیی میکنند چه پییامهیایی
به گیرندگان برسد؛ به عبارت دیگر در تمامی طول زنجیره ،ردیفی از دروازهبانان اسیت کیه
حق دارد دروازه را به روی هر پیامی که بخواهد داخل شود ببندد یا باز کند

(بلی

.)1398 ،

مقوله پیام (محتوا) :منظور از پیام هر چیزی است که بی فرسیتنده و گیرنیده ردوبیدل
می شود و فرستنده و گیرنده در آن اشترا دارند .پیام ممک است ی
ی

تصویر یا ی

مت  ،یی

عالمیت،

اندیشه باشد .در حوزه ارتباطات هر عکیس کاریکیاتور ،گیزارش ،فییلم،

مت خبری و بهطیور کلیی هیر پییامی از نشیانه هیای متعیددی تشیکیل شیده کیه بیا علیم
نشانهشناسی قابل تجزیهوتحلیل است.
مقوله کانال ارتباطي (رسانه) :رسانه به روش یا ابزار فنی یا مادی تغییر شکل پییام بیه
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عالماتی داللت می کند که مناسب انتقال از ی

مجرای معی هستند .طبق نظریه امتداد می

لوهان ،هر وسیله ارتباطی امتداد یکی از حواس انسان است .بهعنوان ملال ،خ امتداد چشم
و رادیو امتداد شنوایی است .هرچند تقسیمبندی م

لوهان به بحیث رسیانههیا نزدیی تیر

است ،اما امروزه فناوریهای چندرسانهای مرز تقسیمبندی کالسی

از رسانهها را مخدوش

کرده است (ساروخانی.)1394 ،
نظریه میانجی نیز یکی از شناخته تیری نظرییه هیا دربیاره جایگیاه و نقیش وسیایل
ارتباط جمعی است کیه بیه تیأثیر شیکل و منطیق رسیانه هی ا بیه فراینید ارتبیاط اشیاره
می کند(مهدیزاده.)1398 ،
مقوله مخاطب (گیرنده) :درباره گیرنده پیام ارتباطی ،نظریهها و مفاهیم بسییاری وجیود
دارد .ادبیات غنی ،ای مقوله باعث شده تا شاخه علمی جدیدی به نام مخاطبشناسی شکل
بگیرد .در مخاطبشناسی ،مخاطب را مییتیوان از دییدگاه سیایر علیوم ملیل روانشناسیی،
جامعهشناسی ،مدیریت و انسانشناسی مطالعه و بررسی کرد .کلیه نظریهها دربیاره مخاطیب
به نسخ شناسی دوگانه منتهی میشود .در ی

سر طیف نظریههایی قرار دارند کیه مخاطیب

را فعال ،آزاد ،خال و گزینشگر در نظر میگیرند و در سر دیگیر طییف نظرییههیایی قیرار
دارند که مخاطب را منفعل ،مجبور ،مخلو و گزینششده در نظر میگیرند.
نظریه هایی که مخاطبان را منفعل و آلت دست رسانهها میداننید ریشیه در رفتیارگرایی

1

دارند .نظریههایی که در حوزه رسانهها از ای الگو تأثیر پذیرفتیهانید عبیارتانید از :نظرییه
سییوزن تزریییق 2،جامعییه تییودهای 3،مییارپیس سییکوت 4،اسییکری 5و تییا انییدازهای نظریییه
برجستهسازی و نظریه کاشت (همان).
از جدیدتری نظریه هایی که اولویت خود را مخاطب قرار دادهانید مییتیوان بیه نظرییه
1
. Behaviourism
2
. Hypoderm micneedle
3
. Mass society
4
. Spiral of sukuk
5
. Screen
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کاشت1و نظریه دریافت2اشاره کرد نظریه کاشت را جرج گربنر در دهیه  1960مییالدی در
مورد تأثیر تلویزیون بر مخاطبیان ارابیه کیرد .طبیق اندیشیههیای او ،مخاطبیان در دریافیت
پیامهای رسانهها بهخصوب تلویزیون مانند زمینه مستعدی هسیتند کیه مییتیوان هرچیه را
خواست در آنها کاشت و پرورش داد.
مقوله تأثیر (بازخورد) :به طور کلی منظور از تأثیر ای است که ارتبیاط چگونیه و چیه
میزان و چه نوع تأثیری بر مقولههای آن دارد .همچنی میتیوان گفیت موضیوعاتی کیه بیه
میییزان موفقیییت و ارزیییابی نتییایج ی ی

ارتبییاط مربییوط میییش یود ،در مقولییه تییأثیر جییای

میگیرند(نعمتی انارکی.)1396 ،
اعتماد

3

مفهومشناسي

اعتماد یکی از جنبههای مهم روابی انسیانی اسیت و زمینیهسیاز مشیارکت و همکیاری مییان
اعضای جامعه است (ایروانی .)1392 ،اعتماد در زبان فارسی مترادف با تکیه کردن ،واگذاشیت کیار بیه
کسی ،اطمینان ،وثو  ،باور و اعتقاد به کار گرفته میشیود (عمیید .)1369 ،در زبیان التیی نییز اعتمیاد
معادل کلمه ایمان4مورد استفاده قرار گرفته است .در ریشیه کلمیه ایمیان ،مفهیوم وثیو و اعتمیاد،
تسلیم در برابر اراده دیگری و اطمینان به شخص مستتر است .اعتماد اجتماعی مسیتلزم معیارهیایی
چون صداقت مشهود 5،غیبت 6،ثبات 7،شایسیتگی 8،انصیاف و همیه آن چیزهیایی اسیت کیه روابی
افراد را بر اساس عمل مداوم به ای مال ها تداوم و وسعت میبخشد (شیخ.)1397 ،
از ای رو الزم است در بررسی اعتماد آن را بهملابه ساختاری در نظر گرفیت کیه در آن

1
. Planting
2
. Received
3
. Trust
4
. Faith
5
. Obvious
6
. Absence
7
. Stability
8
. Comletence
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عالوه بر توجه به ابعاد شخصیتی و فردی به زمینههیای فرهنگیی و اجتمیاعی نییز بیهطیور
همزمان توجه می شود و اعتماد را بر روی پیوستاری تصور کرد که اجزا و ابعیاد اصیلی آن
در ارتباط زنجیرهوار با یکدیگر قرار گرفته باشند.
اندیشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی نیز با توجه به رویکردهیای گونیاگون خیود
در حوزه روانشناسی ،جامعه شناسی ،سیاسی ،اقتصاد و روانشناسی اجتماعی و  ...تعاریف و
تفسیرهای مختلفی از مفهوم اعتماد ارابه دادهاند و هرکدام ابعاد جداگانهای از ایی موضیوع
را بررسی کردهاند.
توکوویل1معتقد است مشخصه جوامع شهری ،اعتماد اجتماعی بنیانی به هم و همکیاری
با هم و وابسته به فعالیتهای عام است که روح شهروندی را ایجاد میکند (توکوویل.)1998 ،
وبر 2رفتار عقالنیی ارزش و عقالنیی را وابسیته بیه وجیود و حضیور اعتمیاد مییدانید،
اعتمادی که منشأ آن منافع فردی و گروهی اسیت .اعتمیادی کیه منشیأ آن منیافع فیردی و
گروهی است (ایروانی.)1392 ،
زیمل3اعتماد را معادل کلمه ایمان به کار میبرد و به اعتقاد وی نوعی ایمان و اعتقاد بیه
افراد جامعه است.
پارسونز4عامل ایجاد اتحاد و انسجام اجتمیاعی و ثبیات و نظیم را اعتمیاد مییدانید .بیه
عقیده وی اعتماد ،ای باور را در افراد ایجاد میکند که دیگران بهمنظیور دسیتیابی بیه یی
موقعیت گروهی از منافع شخصی دست میکشند (شیخ.)1397 ،
در میان اندیشمندان ایرانی ،چلبی هم از اعتماد تعریفی دارد .او اعتمیاد را در دو سیطح،
اعتماد بی شخصی5و اعتماد تعمیم یافته6مطرح و تعریف میکنید .از نظیر وی اعتمیاد بیی
شخص و داشت اطمینان به نزدیکان و اعضای خانواده ،بستگان و دوستان است؛ به عبیارت

1
. Tocqueville
2
. Weber
3
. Simmel
4
. Parsons
5
. Interpersonal Trust
6
. Generalized Trust
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دیگر ای نوع اعتماد بیشتر در رواب فرد با نزدیکان و دوستان و آشنایان وجیود دارد .ولیی
اعتماد عام فراتر از اعتماد شخص است .بنابر گفته وی اعتماد عام ییا تعمییم یافتیه داشیت
حس ظ نسبت به همه افراد در رواب اجتماعی جدای از تعلق آنها به گروههای قومی و
قبیلهای است که ای امر منجر به گسترش رواب برون گروهی میشود (چلبی.)1390 ،
سطوح اعتماد اجتماعي
در ی

تقسیم بندی کلی اعتماد را می توان در چهار سطح مورد بررسی قرار داد .اعتمیاد

بنیادی که در سطح فردی و روانشناسی بررسی میشود .اعتماد بی شخص ،اعتماد تعمییم
یافته و اعتماد به نظام یا سیستم که در سطح جامعهشناسی بحث میشود.
 .1اعتماد بنیادين 1:نگرشی است که فرد نسبت به خیود و دنییای پیرامیون خیود دارد و
موجب تقویت ای احساس می شود کیه افیراد و امیور دنییا قابیل اعتمیاد و دارای ثبیات و
استمرار هستند (گیدنز.)1398 ،
 .2اعتماد بین شخصي :اعتماد بی شخصی شکلی از اعتماد است که در روابی چهیره
به چهره خود را نشان می دهد .ای شکل از اعتماد موانع ارتباطی را مرتفیع مییسیازد و بیا
کاست از حالت دفاعی ،بسیاری از تعامالت روزانه را موجب میشود .اعتماد بی شخصیی
حوزهای از تعامالت میان دوستان و همکیاران و همچنیی اعتمیاد مییان ربییس و کارمنید،
سرپرسییت و کییارگر ،معلییم و شییاگرد ،فروشیینده و مشییتری ،پزش ی

و بیمییار و  ...را در

برمیگیرد .مشکل اصلی اعتمادی که از تجربه تعامل شخصی ایجاد میشیود محیدود بیودن
قلمرو آن است و در جامعهای که تحر و نیازها به همکاری با غریبههیا و اتکیا بیه آنهیا
یکی از ویژگیهای برجسته آن است ،چندان راه گشا نیست(حیدرآبادی.)1390 ،
 .3اعتماد تعمیميافته :اعتماد تعمیمیافته را میتوان داشت حس ظ نسبت بیه اکلرییت
افراد جامعه جدای از تعلق آنها به گروههای قومی و قبیلهای تعریف کرد (زاهدی.)1390 ،
اعتماد تعمیمیافته یا اخالقی مبتنی بر تجارت شخصی ما نیست ،بلکیه بیشیتر مبتنیی بیر
1
. Fundamental trust
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نگاه ما به جهان است که از والدی خود یاد می گیریم و کامالً با ثبات و محکم اسیت و در
طول زمان توس نمونههای اتفاقی خیانت یا قربانی بیاعتمیادی از بیی نمییرود .موضیوع
ای اعتماد بهعنوان مهم تری عنصر نگرش سرمایه اجتماعی قلمداد شده و از جهت متمیایز
کردن جوامعی که دارای سرمایه اجتماعی سطح باال هسیتند نسیبت بیه جیوامعی کیه دارای
سطح پایی سرمایه اجتماعی هستند استفاده میشود (زتومکا.)1396 ،
 .4اعتماد بهه نظهام يها سیسهتم :در جامعیه میدرن الزامیاً دو سیوی فراینید ارتبیاط را
ارتباط گران انسانی تشکیل نمیدهند ،بلکه انسانها گاهی بیا کنشیگران غییر فیردی ارتبیاط
برقرار میکنند .به ای ترتیب شکل دیگری از اعتماد مطرح میشود که متوجیه سیاختارهای
غیرشخصی است .در ای مورد به دو نوع اعتماد نهادی و اعتمیاد میدنی ییا انتزاعیی اشیاره
است (علمی.)1389 ،
 .5اعتماد نهادی :اعتماد نهادی داللت دارد بر میزان مقبولیت و کیارایی و اعتمیادی کیه
مردم به نهادها دارند؛ بنابرای میزان اعتماد نهادی برحسب نوع ارزیابی مردم از کارکنان ای
نهادها در قالب ادارات ،ارگان ها و نهادهای مختلفی که در زندگی روزمره بیا آنهیا ارتبیاط
دارند سنجیده می شود .مدرسه و دانشگاه ،ارتش ،دادگاه ،نییروی انتظیامی ،بانی هیا ،بیازار
سهام ،دولت ،مجلس و  ...نوعی از ای نوع اعتماد هستند (زتومکا.)1396 ،
 .6اعتماد انتزاعي (مدني) :گیدنز نظام های انتزاعی را نظام های انجام کیار فنیی ییا
مهارت تخصصی می داند که حوزه هیای وسییعی از محیی میادی و اجتمیاعی زنیدگی
کنونی ما را تشکیل می دهد ملل نظام پزشکی ،نظام معماری و غیره .به نظیر وی میا از
اعتماد به نهادهای مدرن و نظام هیای انتزاعیی در میوقعیتی کیه بسییاری از جنبیه هیای
مدرنیت جهانی شده باشد ناگزیریم .یکی از معانی ای قضی ه ای اسیت کیه هییس کیس
نیست که بتوانید از نظیام هیای تخصصیی در نهادهیا ی زنیدگی در دوره میدرن دوری
گزیند(گیدنز.)1397 ،
رسانه و اعتماد
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رسانههای جمعی میتوانند اعتماد اجتماعی اعضا جامعه را تحت تأثیر قرار دهند .جیمز
کلم ازجمله افرادی است که به تأثیر رسانههای جمعی بر اعتماد اجتماعی اعتقیاد دارد .از
نظر او کنشگران ،افراد عاقلی هستند که بر مبنای محاسبه سود و زیان حاصیل از کینش بیه
ی

انتخاب عقالیی دست می زنند .اعتماد کردن مستلزم ارزییابی موقعییت کینش و مییزان

سود یا زیان حاصل از اعتماد و عدم اعتماد است .ای ارزیابی همواره مبتنی بر مجموعیه از
اطالعیات میییتوانیید بییرآورد میا را از احتمییال منفعییت بییه بیاالتر از نقطییه بحرانییی انتقییال
دهد(جواهری.)1394 ،
کلم اعتماد را در دو نظام اجتماعی متفاوت بررسی کرده اسیت .نظیام اول یی

نظیام

اجتماعی ساده است که در آن هر کنشگر بهعنوان اعتماد کننده هم به فعالییت میورد عالقیه
مشتر کم

می کند و هم اعتماد دارد که دیگران همچنی خواهنید کیرد .نظیام اجتمیاعی

دوم پیچیده تر است .در ای نظام عالوه بر اعتماد کننده و اعتماد شیونده عامیل سیومی هیم
وجود دارد که در فرایند اعتماد اجتماعی نقش عامل سوم یعنی واسطههای مشورتی را ایفیا
میکنند و ای امر به نقش دوم رسانههای جمعی بیهعنیوان واسیطههیای اعتمیاد در جامعیه
مدرن مربوط است .از نظر او رسانههای همگانی به گونیه فزاینیدهای تبیدیل بیه واسیطهای
میشوند که افراد به قضاوت آنها در مورد مختلف اعتماد میکنند

(کلم

.)1387 ،

بنابرای میتوان چنی استنباط کرد که رسیانه از طرییق فیراهم آوردن اطالعیات کیافی
پیرامون حوادث و رویدادهای جامعیه و نهادهیای اجتمیاعی زمینیه سیاز اعتمیاد اجتمیاعی
میشوند.
رابطه رسانه های جمعی با اعتماد اجتماعی در اندیشه گیدنز به شکل پیچییدهای ترسییم
شده است .به اعتقاد گیدنز اعتماد اجتماعی در وهله نخست محصول فرایند اجتماعی شیده
است .مردم در اولی مرحله تحول اجتماعی همواره با اکراه از نهادهای تخصصیی اسیتقبال
میکردند ،اما به تدریج با ای نهادها کنار آمدند ،کنار آمدن و پذیرش ای نهادها که تیومم بیا
اعتماد و اتکا به آنها در زندگی روزمره است (گیدنز.)1397 ،
وجه دیگر رابطه رسانه های جمعی با اعتماد اجتمیاعی در نقیش و جایگیاه رسیانههیای
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جمعی در نیروهای مدرنیته نهفته است مهمتری جایگاه در ای بی مربوط به فاصلهگییری
زمانی و مکانی و نقش رسانههای جمعی در فراگرد بازاندیشی است .اعتمیاد بیه نظیامهیای
انتزاعی از تجارب ما و همچنی از دانش روز که از طریق رسانههای ارتباطی و منابع دیگیر
در دسترس آدمهای عادی و متخصصان فنی قرار میگیرند ،تأثیر میپذیرند (جواهری.)1395 ،
بنابرای رسانههای جمعی بهعنوان یکی از تأمی کنندگان نقاط اتصال اجتماعی بیا مییزان
اعتماد افراد رابطه دارند .الزم به ذکر است که هرچند گیدنز به نقیش رسیانههیا در فراگیرد
اعتماد اجتماعی توجه دارد ،اما در خصوب نوع و جهت تأثیرگذاری رسانههای جمعی بیر
اعتماد توضیح نمیدهد.
رابرت پوتنام رابطه رسانههای جمعی با اعتماد را به شکل گستردهتری مورد توجه قیرار
داده است .عالوه بر تعیی جهیت رابطیه رسیانه هیای جمعیی بیا اعتمیاد اجتمیاعی ،انیواع
رسانه های الکترونیکی و چاپی را نیز از یکدیگر متمایز میکند .پوتنام با بهیرهگییری از آرا
گربنییر بییهویییژه نظریییه کاشییت رسییانهای ،تلویزیییون را عییاملی مییؤثر بییر شخصیییت افییراد
میداند(پوتنام.)1998 ،
بهزعم پوتنام تلویزیون با جذب زمان فرد ،عمالً امکان مشیارکت اجتمیاعی مخاطبیان را
کاهش می دهد و از آنجا که از نظر او بی میزان مشارکت مدنی و اعتمیاد اجتمیاعی رابطیه
متقابل وجود دارد؛ بنابرای با کاهش میزان مشیارکت میدنی بیهطیور بیالقوه مییزان اعتمیاد
اجتماعی افراد نیز کاسته خواهد شد (جواهری.)1398 ،
عالوه بر رابطه مستقیم رسیانه جمعیی بیا اعتمیاد اجتمیاعی میی تیوان یی

رابطیه

غیرمستقیم نیز بی اعتماد و رسانه قابل شد؛ به ای معنی که رسانه های جمعی می توانند
از طریق تأثیر گذاشت بر سایر عواملی که با اعتماد مرتب هستند به طور غیرمستقیم نیز
بر می زان اعتماد افراد تأثیر بگذارند .به عنوان نمونه احساس امنیت اجتماعی عام گراییی،
تعهد اجتماعی و ارزیابی ملبت از محی ازجملیه عوامیل میرتب بیا اعتمیاد اجتمیاعی
هستند (چلبی.)1398،
کارکرد دیگر رسانه های جمعی ،ایجاد همبستگی اجتماعی است .همبسیتگی اجتمیاعی
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منشأ رواب عاطفی ،تعهد عام و اعتماد اجتماعی است (چلبی.)1395 ،
م

کوایل معتقد است پیدا کردن بینش راجع به اوضاعواحوال دیگیران ،همیدلی اجتمیاعی،

همذاتپنداری با دیگران و کسب احساس تعلق ،یافت مبنایی برای گفتوگو ،تعامیل اجتمیاعی،
پر کردن جای ی

همراه واقعی در زندگی ،کم

به اجرای نقشهای اجتماعی و توانیا سیاخت

فرد به ایجاد پیوند با خانواده ،دوستان و جامعه از خدماتی است که رسانهها ارابه مییدهنید و از
آن طریق میتوانند همبستگی اجتماعی را تحکیم

نمایند(م

کوایل.)1390 ،

به ای ترتیب رسانههای ارتبیاط جمعیی از طرییق کیاهش انیزوای اجتمیاعی و تقوییت
احساس مشتر با اعضا جامعه موجد نوعی احساس تعلق میشوند؛ بهطیوری کیه هوییت
جامعهای در رمس سایر هویتها قرار می گیرند در نتیجه تعهد عمومی تقویت شیده و ایی
نیز به دنبال خود باعث افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه میشود (چلبی.)1395 ،
یکی از نکات مهم در بررسی تأثیر رسانهها توجه به ماهیت رسیانههیای الکترونیکیی و
چاپی است .سوزان النگر ای تفاوت را با تمایز قابل شیدن بیی انیواع نمادهیای رسیانهای
نشان داده است .النگر دو دسته نمادهای گفتمانی و نمادهای نمایشی را از یکیدیگر متمیایز
کرده است .به زعم او ای تمایز بیانگر ظرفیتهای متفاوت دو دسته از رسانههیای چیاپی و
الکترونیکی برای انتقال اندیشه تحلیل و مفهومی (رسانه چاپی) و انتقال تجربههیای عیاطفی
و درونی (رسانههای الکترونیکی) است (دادگران.)1390 ،
اوسلز و ویشه در کار خود به ای نکته توجه کرده بودند که کاملتری شیوه در مطالعیه
تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی بررسیی اثیر هیر یی

از انیواع رسیانههیا و نییز

محتوای پیامهایی است که تولید میکنند (ویشه.)1998 ،
عالوه بر ای  ،با توجه به تأکید السول بر توجه بیه کیسیتی صیاحبان رسیانه در بررسیی
اثرات رسانهها ،صاحبان رسانه و نحوه میدیریت رسیانههیا نییز بایسیتی در بررسیی اثیرات
رسانههای جمعی مورد توجه قرار گیرد.
در جمعبندی ای بخش میتوان گفت:
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 میزان استفاده از رسانههای جمعی بر اعتماد اجتماعی مخاطبان اثر دارد. نوع استفاده از رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی مخاطبان اثر دارد؛ به ای معنا کیهرسانههای جمعی مختلف به شیوهای متفاوت بر اعتماد اجتماعی تأثیر دارند.
 رسانههای جمعی میتوانند بیه طیور غیرمسیتقیم و از طرییق تیأثیر بیر سیایر عوامیلزمینهساز اعتماد بر میزان اعتماد اجتماعی تأثیر بگذارند.
خبر
صاحب نظران مختلف ارتباطات اجتماعی و نویسندگان کتابهای روزنامهنگیاری بیرای
خبر تعریفهای گوناگون ذکر میکنند .لیل اسپنسر مؤلف کتاب خبرنویسی ،خبیر را شیامل
هر عمل و اندیشه واقعی که برای عده کلیری از خوانندگان جالب توجه باشد میداند .خبر،
گزارش عینی از واقعیت ها است که دارای ی

یا چند ارزش خبری بیود و احتمیاالً تحیت

تأثیر عوامل درونسازمانی و برونسازمانی شکل گرفته است .تعریف سیاده خبیر را بایید از
آن «ترنرکت لج» دانست که می گوید :خبر چیزی است که دیروز آن را نمییدانسیتی .خبیر،
انتشار منظم جریان وقایع و آگاهیها و دانش های انسیانی و نقیل عقایید و افکیار عمیومی
است .خبر گزارش چیز جدیدی است که مخاطب خاصی به آن توجه میکند ،اعم از اینکیه
در سطح جهانی باشد یا در سطح کشور یا اینکه محدود به حوزههای جغرافیایی ،فرهنگیی،
اقتصادی و  ...باشد (کوشکباغی.)1397 ،
مخاطب
مفهومشناسي

ارابه تعریف از مخاطب مستلزم رجوع به تعاریف آکادمی

و دانشگاهی است .نمیتوان

تعریفی از ای مفهوم ارابه داد و به مؤلفههای جهانی ای مفهوم توجه نداشت با ای وجیود
کارشناسان بر ای باورند که نمیتوان تفاوت چندانی بی مخاطب فارغ از هیر ملیتیی قابیل
شد به همی دلیل آنها مخاطب را بهطور ساده خوانندگان ،بینندگان و شنوندگان مطالیب و
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محتوای رسانه دانستهاند

(م

کوایل.)1390 ،

در ای میان توجه به مخاطب و نیازهای وی تنها با شیناخت ویژگییهیای مخاطیب آن
امکانپذیر است به خصوب مخاطب ایرانی که مخاطیب رسیانه ملیی در بعید درونمیرزی
محسوب می شود و هدف ای پژوهش هم در بعد اطالعرسیانی رسیانه ملیی یعنیی خبیر و
برنامههای سیاسی در بعد درونمرزی است.
انواع مخاطب در حوزه خبر
«میرفخرایی» در ی

تقسیم بندی که به شیوه غیرمستقیم از بوردیو جامعیهشیناس شیهیر

فرانسوی ،وام گرفته است ،مصرفکنندگان کاالهای فرهنگی (رسانه) را به سه دسته تقسییم
میکند:
 .1مخاطب پیچیده يا نخبه :صاحبان ذه های پیچیدهای هستند که از تحصیالت بیاال و
درآمد نسبتاً باالتر برخوردارند .آنان در حقیقت تصمیمگیران جامعیه و سیاسیتگیذاران آن،
دستکم ،به شکل غیرمستقیم محسوب میشوند .آنها به موضوعات و مقاالتی عالقه دارند
که دیدگاهها و تحلیلهای بیطرفانه و کارشناسانه را به همیراه نظرهیای مختلیف در میوارد
موضوعات سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و هنری طرح کند (مینایی.)1397،
 .2مخاطب متوسهط :از سیرمایه فرهنگیی نسیبی برخیوردار اسیت و بیه همیی دلییل
بزرگ تری تنش زندگی او مسئله اقتصادی است .چندان به خبرهای سیاسی عالقه نیدارد و
اصطالحاً مخاطبی غیرسیاسی محسوب می شود؛ بنابرای برنامه های خبری ،باید سیاسیت را
از زاویه اقتصاد روزمره خانواده برای مخاطبان متوس توضیح دهند (همان).
 .3مخاطب ساده« :مخاطبی است با ذهنی ساده و غیر پیچییده کیه نیه از اقتصیاد قابیل
اتکایی برخوردار است و نه عالقه چندانی به آثار ارزنیده دارد .ایی گیروه از مخاطبیان ،از
رسانههای ارزانقیمت ،بهخصوب تلویزیونی انتظار دارند تا لحظات خالی زندگیشان را بیا
برنامه هایی پر کنند که متنیوع ،گونیاگون ،دارای موضیوعات سیاده و سیاختارهای صیریح،
روش و به دور از پیچیدگیهای روشنفکرانه باشد» (همان).
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روششناسي تحقيق
از آنجا که ای پژوهش در راستای کم

بیه ارتقیای فعالییتهیای سیازمان صداوسییما
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است ،تحقیق کاربردی است و از آنجا که قصد داریم بیرای ارتقیای اعتمیاد بیه صداوسییما
راهکار ارابه دهیم ،پیژوهش توسیعهای اسیت ،بنیابرای ایی تحقییق پیژوهش کیاربردی -
توسعهای است و برای جمعآوری دادهها از مصاحبه عمیق با صیاحبنظیران و کارشناسیان
که بهصورت گلوله برفی انتخاب شدند با  30نفر مصاحبه و پس از رسیدن به اشباع نظیری
مصاحبه ها قطع شد .پژوهشگر در ای پژوهش از خبرگان در حوزه ارتباطات و مسیئول در
صداوسیییما (در حیید مییدیرکل سییابق و فعلییی در حییوزههییای سیاسییی و بییرونمییرزی )
شاخص های اعتمادزدایی از رسانه ملی را احصا کرد تا در نهاییت بیه اشیباع نظیر رسیید و
سپس ای شاخص ها برای دریافت نظرات افکیار عمیومی در قالیب پرسشینامه ارابیه شید.
به منظور افزایش دقت و میزان اعتبار و روایی و پایایی هرچه بیشتر پرسشنامه در دو مرحلیه
از دو گروه پنج نفره از اساتید و افراد خبره برای بررسی سؤاالت پرسشنامه خواسته خواهید
شد تا آن را بررسی و عالوه بر زدودن زوابد و سؤالهای بیارتبیاط بیا موضیوع پاییاننامیه
میزان دقت آن را بررسی کنند .با اسیتفاده از فرمیول کرونبیاا پاییایی پرسشینامه برابیر 89
درصد محاسبه گردیید .جامعیه آمیاری پیژوهش نییز جمعییت هشیت میلییون و ششصید
هزارنفری افراد باالی  18سال شیهر تهیران اسیت کیه در جیدول مورگیان و در نهاییت از
نمونییهای  181نفییری بییه روش نمونییهگیییری تصییادفی سییاده اسییتفاده شییده اسییت .بییرای
تجزیهوتحلیل مصاحبهها از روش تحلییل محتیوا و بیرای تجزییهوتحلییل پرسشینامههیا از
نرمافزار  Spssاستفاده شده است.
یافتههای توصيفي تحقيق
در فضای بیهشیدت تکلیر رسیانهای ،رسیانه هیا بیر ابقیای خیود و مانیدن در گردونیه
اطالع رسانی نیازمند جلب توجه مخاطب است .همانگونه که پیشتر اشاره شد ،کارشناسان
ویژگیهای خاصی را برای مخاطب ایرانی برشمردند که در و پذیرش ای ویژگییهیا از
سوی رسانهها به ویژه رسانه ملی به برقراری ارتباط تعیاملی بیی مخاطیب و رسیانه منتهیی
خواهد شد .در ادامه ضم برشمردن مهمتیری چیالشهیای صداوسییما در حیوزه جیذب
مخاطب که توس مصاحبهشوندگان پژوهش مطرح شده اسیت بیه بررسیی وضیع موجیود
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رسانه و ارابه راهکار برای حل چالشها خواهم پرداخت.
 .1جانبداری در خبر و بيطرف نبودن
زمانی میتوان به غیبت (واقعگرایی) و بیطرفی (عدم سوگیری) در فضای اطالعرسیانی
نابل شد که خبر بدون جهت گیری و تمایل باشد .اصل اساسی در ای شیوه اطالعرسانی بر
مبنای ای اصل است که :اجازه بدهید واقعیتها خود سخ بگویند؛ زییرا بیر ایی اسیاس
افراد بر مبنای واقعیت دریافتی قضیاوت مییکننید و نیه بیر مبنیای تفسییرها خبرنگیاران و
صاحبان رسانه .از نظر برخی از کارشناسان آنچه در رسانه صداوسیما نیازمنید توجیه اسیت
نحو ه ارابه اخبار و مسئله تعادل و توازن در پوشش خبری است .تعادل به شیوه ارابه اشیاره
دارد و در آن هر دو سو تضاد یا به عبارت دیگر نظرات مخالف ییا موافیق موضیوع میورد
گزارش به ی

میزان و اندازه انعکاس مییابند .یکیی از مصیاحبهشیوندگان در ایی زمینیه

میگوید« :متأسفانه صداوسیما در ارابه اخبیار معمیوالً بییطرفیی را رعاییت نمییکنید و از
واژههایی استفاده میکند که عمالً باعث سوگیری میشود».

 .2تقابل کارکرد اطالعرساني رسانه با ساليق افکار عمومي
جانبداری مسئلهای است که تقریباً در همه شبکههای خبیری وجیود دارد؛ زییرا همیه
نهادهایی که اخبار را مخابره و ارابه میکنند خاستگاههیای اجتمیاعی ،اقتصیادی و سیاسیی
دارند و خبرها از زاویه ای خاستگاهها روایت میشوند .از آنجیا کیه اییران بیهعنیوان یی
کشور مذهبی در منطقه و جهیان شیناخته شیده اسیت و بسییاری از سیاسیتگیذاریهیا و
خ مشیهای داخلی متأثر از نوع جهان بینی حیاکم در کشیور اسیت در میواردی برقیراری
تعادل بی ای خاستگاه قیوی و تعییی کننیده بیا ماهییت امیر اطیالعرسیانی کیه محصیول
کشورهای خارجی است در تقابل قرار میگیرد .یکیی از مصیاحبهشیوندگان در ایی زمینیه
میگوید« :وقتی ذابقه مردم ایران به دالیل مختلف ازجمله تغییر سب

زندگی ،فعالییتهیای

مخرب شبکههای فارسی زبان و  ...تغییر کرده است چگونه رسانه ملی میتواند با ای ذابقیه

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی مقاله پژوهشی :راهکارهای ارتقای اعتماد مخاطب به رسانه ملی 163 /

همراهی کند ،اصوالً شدنی نیست و ای باعث میشود بی خواستههای مخاطب و رویکیرد
رسانه ملی تعارض ایجاد شود».
 .3کمبود نیروی حرفهای و متخصص ارتباطات
یکی از مصاحبهشوندگان میگوید« :در شرایطی که مدیریت خبر در رسانههای خیارجی
پیچیده ،ظریف و علمیی شیده اسیت در صداوسییما شیاهد عملکیرد غیرحرفیهای برخیی
سردبیران و دبیران خبر هستیم؛ بهعنوان ملال افراد متعددی اداره خبر صداوسیما را بر عهیده
دارند که نهتنها تخصصی در ای زمینه ندارند ،بلکه خطوط قرمزی را مطیرح مییکننید کیه
خود ساخته است».
 .4تعارض اهداف بخشهای مختلف صداوسیما
مصاحبه شوندگان پژوهش بر ای عقیده هستند که اهداف برخیی قسیمتهیای سیازمان
صداوسیما نه تنها در چارچوب ی

هدف نیست ،بلکه در برخی مواقع با یکدیگر در تضیاد

است .به گفته یکی از مصاحبهشوندگان «در برخی مواقع عملکرد معاونت سییما بیا هیدف
حوزه سیاسی در ی

مسیر نیست به عنوان ملال وقتی حیوزه سیاسیی یی

ضدآمریکایی منتشر می کند حوزه سیما بالفاصله ی

خبیر و جرییان

فییلم آمریکیایی پخیش مییکنید کیه

نشاندهنده قدرت آمریکا در جهان است».
 .5کنداکتور نامناسب
برخی از کارشناسان معتقدند رویه پوشش خبری در صداوسیما گزینش و چیینش خبیر
بر اساس اولویتهای خاصی صورت میگییرد .در ایی زمینیه یکیی از مصیاحبهشیوندگان
میگوید« :چینش خبر در هر رسانهای باید توس سردبیر و عوامل خبری صورت بگیرد .بیا
چینش مناسب اخبار ،در مخاطب ای حس باید به وجود بیاید که اخبیار بیر اسیاس ذات و
جوهره رسانهای خود و اصول حرفهای و نه معیارهای سیلیقهای و اندیشیه سیاسیی حیاکم

 / 164فصلنامه علمی امنیت ملی ،سال یازدهم ،شماره چهلودوم ،زمستان  1400ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

تنظیم شده است؛ اما نحوه چینش اخبار در صداوسیما بیا آنچیه بیهعنیوان اصیول حرفیهای
شناخته شده است فاصله دارد».
 .6ساختار نامناسب ارائه خبر
مصاحبه شوندگان پژوهش با تأکید بر تغییرات ملبت در ساختار ارابه خبر یادآور شدهاند
که صداوسیما برای رسیدن به وضعیت مطلوب در ارابه اخبیار راه نسیبتاً طیوالنی در پییش
دارد و ضعف های متعددی در ای حوزه وجود دارد که از موارد زیر میتوان بیه تقلییدهای
افراطی و تلفیق خبر با طنز اشاره کرد.
 .7بيرقیب بودن
در دنیای متکلر رسانهای شرای بهگونه ای تغییر کرده است که همچون گذشته ،صاحبان
قدرت تنها عامل تعیی کننده اخبار ی

رسانه محسوب نمیشوند .از نظر مصاحبهشوندگان،

مخاطب به عنصر مهمی در هدفگیریهای رسانهای تبدیل شده است و اهمیت مخاطب بیا
رقابت رسانه ها ،همبستگی زیادی پیدا کرده است .مصیاحبهشیوندهای مییگویید« :نداشیت
رقیب از جهاتی خوب است؛ برای ملال در موضوع کرونا نداشت رقیب به نفیع صداوسییما
شد ،اما اگر ای احساس وجود داشته باشد که چون رسیانه ملیی رقییب نیدارد هیر کیاری
میتوانیم انجام دهیم غل است».
 .8سیاستگذاریهای سلیقهای
سیاست گذاری جز الینف

تمامی رسانههای خبری دنییا اسیت ،امیا بایید دیید کیه در

رسانه ملی دایره ای سیاست گذاری چقدر است و همچنی بررسی کرد که چه میزان از ای
سیاستگذاریها از مراجع تصمیمساز کشور ناشی میشود و چه میزان سیاستهیای میدیر
خبر یا سردبیر بخش خبری است.
سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه خبر ،مستلزم کسب آگیاهی از ماهییت ،مبیانی و
شناخت مخاطب در وهله نخست و شناخت نیروی انسانی در مرحلیه بعید اسیت .یکیی از
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مصاحبه شوندگان معتقد است« :مدیران خبر عالوه برداشت توانمنیدیهیا و تخصیصهیای
خاب باید از ویژگی های رفتاری و روانیی خاصیی برخیوردار باشیند .در شیرای کنیونی،
صداوسیما نیازمند مدیرانی جسور و خطرپذیر است کیه ضیم ایجیاد تغیییر در الگوهیای
قدیمی اطالع رسیانی ،همچیون اصیالح سیاختار رسیمی برنامیههیای خبیری و سیاسیی و
جلوگیری از تقلیدهای افراطی و فرمیالیتی از شیبکههیای خیارجی ،تحیت تیأثیر نهادهیای
برونسازمانی قرار نگیرد و شرای را برای ساختار چاب

و سریع اطالعرسانی فراهم کنند».

چالشهای صداوسیما در حوزه مالکیت و مديريت رسانه
الف :چالش مالکيت رسانه

بر اساس اصل  44قانون اساسی ،مالکیت رادیو و تلویزیون بهصورت عمومی در اختییار
بخش دولتی است .در ای نوع از مالکیت کل درآمد و اعتبارات سازمان رسیانهای از طرییق
دولت تأمی میشود و رسانه از نظر سیاست ،کار ،خطی مشی و محتوای برنامیههیا وابسیته
خواهد بود.
نوع مالکیت و کنترل رسانه صداوسییما و عیدم تفیاهم بیر نحیوه مالکییت آن ازجملیه
مسابلی است که همواره از سوی کارشناسان مختلیف میورد بررسیی و بحیث قیرار گرفتیه
است .در ای پژوهش نیز از آنجا که نوع مالکیت رسانه بر نحیوه میدیریت خبیر تیأثیر بیه-
سزایی دارد ای مبحث محل مناقشه بی مصاحبهشوندگان موافق و مخالف واقع شده است.
برخی از مصاحبهشوندگان بر ای عقیدهاند که اکلر چیالشهیای صداوسییما منبعیث از نیوع
مالکیت دولتی رسانه است؛ بنابرای برخی از مصاحبهشوندگان بهتری راهحل بیرای فیابق آمیدن
بر چالشهای پیش روی صداوسیمای ایران را تغییر نوع مالکیت دولتی بیه مالکییت خصوصیی
عنوان کردهاند ،اما صراحت قانون اساسی در خصوب مالکیت رسانه ،موافقان تأسیس تلویزییون
خصوصی را با مانع جدی قانونی مواجه کرده است .به عقیده ای افراد همانگونه کیه در قیانون
اساسی بان ها و بیمه ها مشمول مالکیت عمومی و در اختییار بخیش دولتیی بیوده ،امیا بنیا بیر
مقتضیات زم ان ای مشکل نه با تغییر که بیا تفسییر و تأوییل قیانون حیل شیده اسیت .یکیی از
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مصاحبهشوندگان میگوید« :بر اساس قانون اساسی امکان راهاندازی شیبکه خصوصیی در اییران
وجود دارد؛ چراکه اصل  175قانون اساسی شییوه اداره سیازمان صداوسییما را مشیخص کیرده
است .ای اصل میگوید که ای سازمان باید چگونه اداره شود و نمیگوید که شیبکه خصوصیی
در ایران نباید ایجاد شود .به نظر م برای ایجاد شبکه خصوصیی نییاز بیه تغیییر قیانون اساسیی
نیست .بر اساس همی قانون میتوان صدها شبکه رادیو و تلویزییونی راهانیدازی کیرد و در امیر
اطالعرسانی فعالیت نمود» .البته برخی از مصاحبهشوندگان نیز در ای زمینیه روییه معتیدلتیری
اتخاذ میکنند و تأسیس تلویزیون خصوصی را به آینده موکول میکنند.
ب :چالش مدیریتي

برخی از مصاحبهشوندگان نه نحوه مالکیت ،بلکه شیوه مدیریتی در صداوسییما را یکیی
از چالشهای اساسی ای سازمان میدانند .ی

مصاحبهشونده میگوید« :بهجیای اینکیه بیه

سمت مالکیت خصوب برای رسانه ملی برویم می توان ضم اصالح ساختار فعلی سازمان
ذیل حاکمیت و نظام اسالمی جریانات سیاسی هیم سیهمی از آنیت داشیته باشیند البتیه بیا
فرماندهی ربیس رسانه ملی» .البته مخالفان ای پیشنهاد مطرح کردند که تجربیه چهیار دهیه
گذشته نشان داد که ای شیوه جوابگو نیست و همی وضعیتی که اکنون در آن قیرار دارییم
تکرار خواهد شید .دمجمیوع از  30کارشیناس حیوزه خبیر  22نفیر بیر چیالش میدیریتی
صداوسیما تأکید داشتند و هشت نفر به ای موضوع اعتقادی نداشتند.
چالشهای صداوسیما در حوزه جذب مخاطب برنامههای سیاسي
آنچه با عنوان برنامیه هیای سیاسیی در صداوسییما بیه مخاطیب ارابیه مییشیود فراینید
اطالع رسانی در قیالبی متفیاوت اسیت .بیر ایی اسیاس مصیاحبهشیوندگان ایی پیژوهش
چالشهایی را که صداوسیما در حوزه اخبار با آن مواجه است را برای برنامیههیای سیاسیی
نیز مطرح کردهاند که در ادامه به دستهبندی آنها میپردازیم:
ی نگاه سیاسی ی طرفه
ی ضعف پژوهش در برنامههای سیاسی
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ی ساخت برنامههای سیاسی به روشهای قدیمی و تاریخمصرف گذشته
ی عدم جذابیت برنامههای سیاسی
ی نبود تنوع موضوعی در برنامههای سیاسی
ی کمتوجهی به نیازهای مخاطبان
ی عدم رعایت اصول حرفهای
جمعبندی چالشهای صداوسیما در جذب مخاطب از نظر مصاحبهشوندگان پژوهش
مقوله
اصلي

زیر مؤلفه

مؤلفه

چالشهای صداوسیما در جذب مخاطب اخبار و برنامههای سیاسی

جانبداری در خبر و بیطرف نبودن

واقعگرایی

تقابل کارکرد اطالع رسیانی رسیانه بیا سیالیق

اولویییت خواسییتههییا و منییافع عوامییل بییرونسییازمانی و

افکار عمومی

درونسازمانی بر خواستههای مخاطبان در بعضی از موارد

کمبود نیروی حرفهای و متخصص ارتباطات

اشکال در شیوه جذب نیرو

تعارض اهداف بخشهای مختلف صداوسیما

نبود فرماندهی واحد در رسانه ملی
بیتوجهی به برخی از نیازهای مخاطب

کنداکتور نامناسب

چینش سلیقهای
عدم توجه به ارزشهای خبری

ساختار ارابه خبر

تقلیدهای افراطی و تلفیق خبر با طنز

بیرقیب بودن

نگاه منفی به نبود رقیب و بیتوجهی به نکات ملبت نبود رقیب

سیاستگذاریهای سلیقهای

سیاستهای شخصی و جناحی بهجای منافع ملی

مالکیت دولتی رسانه

عدم تفاهم مقامات کشور در خصوب مالکیت رسانه

ضعف مدیریتی

ضعف و اشکال ساختار فعلی رسانه ملی

نگاه سیاسی ی طرفه

جناحی و سیاسی عمل کردن

ضعف پژوهش در برنامههای سیاسی

کمتوجهی به عنصر تحقیق

ساخت برنامههای سیاسی به روش قدیمی

کمتوجهی به فرصتهای جدید برنامهسازی

عدم جذابیت برنامههای سیاسی

ساختار قدیمی برنامهسازی

نبود تنوع موضوعی در برنامههای سیاسی

عدم در واقعی از نیازهای مخاطب

عدم رعایت اصول حرفهای

کمتوجهی به آموزش کارکنان

یافتههای تحليلي تحقيق
پس از احصا نظرات کارشناسان حوزه رسانه در خصوب چالشهای صداوسیما در حیوزه
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خبر و برنامههای سیاسی ،ای چالشها برای پانزده ت از نخبگان حوزه رسانه ارسیال و نظیرات
آنها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .همانگونه که در جدول زیر مشیاهده مییشیود ،از پیانزده
نفر از نخبگان حوزه رسانه همگی معتقد بودند که جانبداری در خبر وجود دارد و صداوسییما
در ای حوزه بیطرف نیست .در خصوب تقابل کارکرد اطالعرسیانی رسیانه بیا سیالیق افکیار
عمومی دوازده نفر نظر موافق داشتند و تنها سه نفر ای موضوع را تأیید نکردند .دوازده نفیر نییز
به کمبود نیروی حرفهای و متخصص اذعان داشیتند و در بخیش تعیارض اهیداف بخیشهیای
مختلف صداوسیما از میان پانزده خبره پرسش شده ،نیه نفیر آن را تأییید و شیش نفیر مخالفیت
کردند .از میان پانزده خبره پرسش شده ده نفر معتقد بودند که کنداکتور نامناسب از دالییل افیت
کارکرد اطالعرسانی رسانه ملی است و چهارده نفر نییز سیاختار ارابیه خبیر را از میوارد اصیلی
ضعف در کارکرد اطالعرسانی صداوسیما دانستند و یازده نفر نیز بیرقییب بیودن صداوسییما را
در عرصه اطالعرسانی الاقل در عرصه تلویزیونی را علت کارکرد ضعیف صداوسیما میداننید؛ و
در نهایت چهارده نفر از پرسششوندگان نیز سیاستگذاری سلیقهای و فردی را عامیل تضیعیف
کارکرد اطالعرسانی رسانه ملی قلمداد کردند.
جدول :نظرات خبرگان حوزه رسانه در خصوص چالشهای احصاشده صداوسیما در جذب مخاطب
خبرگان

بلي

خير

چالشها
جانبداری در خبر و بیطرف نبودن

15

15

0

تقابل کارکرد اطالعرسانی رسانه با سالیق افکار عمومی

15

12

3

کمبود نیروی حرفهای و متخصص ارتباطات

15

12

3

تعارض اهداف بخشهای مختلف صداوسیما

15

9

6

کنداکتور نامناسب

15

10

5

ساختار ارابه خبر

15

14

1

بیرقیب بودن

15

11

4

سیاستگذاریهای سلیقهای

15

14

1

در نمودار زیر نیز نظرات خبرگان حوزه رسانه در خصوب چیالشهیای احصاشیده در
جذب مخاطب نمایش داده شده است.
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در خصوب چالش های صداوسیما در حیوزه مالکییت و میدیریت رسیانه کارشناسیان
رسانهای در پاسخ های خود در حوزه مالکیت بر لزوم تغیییر مالکییت فعلیی رسیانه ملیی و
حتیی تغیییر قیانون اساسیی در ایی بخییش تأکیید داشیتند .نظیرات ایی کارشناسیان طییی
پرسشنامهای برای پانزده ت از خبرگان رسانه ارسال و نظرات آنها جمعآوری شید کیه بیر
ای اساس سیزده ت از آنان چالش مالکیت رسانه را پذیرفتند و تنها دو تی ادامیه مالکییت
فعلی را مطلوب قلمداد کردند .در خصوب چالش مدیریتی هیم از مجمیوع پیانزده خبیره
رسانه ای دوازده نفر ای چالش را جدی و مهم دانستند و سه ت هم بیه ایی مشیکل قابیل
نبودند.
جدول :نظرات خبرگان حوزه رسانه در خصوص چالشهای احصاء شده صداوسیما در حوزه مالکیت
و مديريت رسانه
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چالشها

خبرگان

بلي

خير

مالکیت رسانه

15

13

2

چالش مدیریتی

15

12

3

نمودار زیر هم دیدگاههای خبرگان رسانه در خصوب چالشهای مطرحشده در حیوزه
مالکیت و حوزه مدیریتی بهصورت میلهای نمایش داده شده است.
نمودار :نظرات خبرگان حوزه رسانه در خصوب چالشهای احصاشیده صداوسییما در
حوزه مالکیت و مدیریت رسانه

در بخش برنامه های سیاسی ،کارشناسان پژوهش عوامل نگاه سیاسی ی طرفیه ،ضیعف
پژوهش در برنامه های سیاسی ،ساخت برنامه به روش قدیمی ،عیدم جیذابیت ،نبیود تنیوع
موضوعی ،کم توجهی به نیازهیای مخاطبیان و عیدم رعاییت اصیول حرفیهای را بیهعنیوان
چالشهای صداوسیما در حوزه برنامه های سیاسی معرفی کردند .ایی چیالشهیا نییز طیی
پرسشنامه ای از پانزده ت از خبرگان رسیانه نظرخیواهی شید کیه در بخیش نگیاه سیاسیی
ی طرفه چهارده ت از خبرگیان ایی چیالش را پذیرفتنید .در بخیش ضیعف پیژوهش در
برنامه های سیاسی دوازده نفر از پانزده خبره پژوهش ای چالش را تأییید کردنید .از پیانزده
خبره پژوهش چهارده نفر معتقد بودند که ساخت برنامههای سیاسی بیا روشهیای قیدیمی
صورت میگیرد و یازده نفر نیز عقیده داشتند کیه برنامیههیای سیاسیی صداوسییما جیذاب
نیست .همچنی ده نفر از خبرگان پژوهش عقیده داشیتند تنیوع موضیوعی در برنامیههیای
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سیاسی کمرنگ است و دوازده ت آنها تأیید کردند که در برنامههای سیاسیی بیه نیازهیای
مخاطبان کم توجهی شده است؛ و از میان پانزده تی از خبرگیان رسیانه نییز ده نفیر اعیالم
کردهاند اصول حرفهای در برنامههای سیاسی رعایت نمیشود.
جدول :نظرات خبرگان حوزه رسانه در خصوص چالشهای احصاشده صداوسیما در حوزه جذب
مخاطب برنامههای سیاسي
خبرگان

بلي

خير

چالشها
نگاه سیاسی ی طرفه

15

14

1

ضعف پژوهش در برنامههای سیاسی

15

12

3

ساخت برنامه به روشهای قدیمی

15

14

1

عدم جذابیت برنامههای سیاسی

15

11

4

نبود تنوع موضوعی

15

10

5

کمتوجهی به نیازهای مخاطبان

15

12

3

عدم رعایت اصول حرفهای

15

10

5

نمودار نظرات خبرگان حوزه رسانه در خصوب چالشهیای احصاشیده صداوسییما در
حوزه جذب مخاطب برنامههای سیاسی نیز در نمودار میلهای زیر به نمایش درآمده است.

در مجموع ،بر اساس نظیرات کارشناسیان پیژوهش و خبرگیان رسیانهای ،چیالشهیای
صداوسیما در حوزه اطالعرسانی در مدل مفهومی زیر به تفکی

تقسیمبندی میشود.
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اهداف راهبردی و راهکارهای الزم برای افزايش اعتماد به رسانه ملي
اهداف راهبردی

ردیف

اولویت

1

افزایش اعتماد و رضایت افکار عمومی و مخاطبان

1

2

رعایت اصل صداقت و شفافیت در پخش اخبار و برنامهها

2

3

رعایت اصل بیطرفی میان گروهها و اقشار جامعه

3

4

افزایش اصل وفا و همبستگی ملی

4

5

افزایش قابلیت حرفهای و دانش رسانهای

5

6

انجام بعضی اصالحات در حوزه مدیریت و بوروکراسی سازمانی

6

در ای بخش بر اساس اولوییت اهیداف راهبیردی ،بیرای هرکیدام چنید راهکیار ارابیه
میشود.
الف .افزایش اعتماد و رضایت افکار عمومی و مخاطبان
 .1توجه به عالیق و نیاز مخاطبان در پخش اخبار و برنامههای سیاسی؛
 .2پخش برنامههای گفتوگومحور و چالشیمحور با حضور کارشناسان زبده؛
 .3احترام به اصل پاسخگویی؛
 .4استفاده از قالبهای متنوع در برنامههای سیاسی؛
 .5تمرکز مجرییان ،کارشناسیان و مهمانیان برنامیههیای خبیری صداوسییما بیرای بییان
مشکالت مردم.
ب .رعایت اصل صداقت و شفافیت در پخش اخبار و برنامهها
 .1ایجاد فضای رقابت رسانهای برای ارتقای برنامههای خبری و سیاسی؛
 .2تالش برای محدود کردن خ قرمزهای موجود در حوزه اخبار و برنامههای سیاسی؛
 .3اجتناب از سانسور در حوزه اخبار و برنامههای سیاسی؛
 .4افزایش برنامههای زنده و چالشی در حوزههای سیاسی و اقتصادی؛
 .5تحقق اصل  175قانون اساسی مبنی بر تیأمی آزادی بییان و نشیر افکیار بیا رعاییت
موازی اسالمی .و مصالح کشور
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پ -رعایت اصل بیطرفی میان گروهها و اقشار جامعه
 .1استفاده از مجریان و کارشناسان با گرایشهای مختلف؛
 .2پرهیز از اعمال سلیقههای شخصی و جناحی در پخش برنامهها؛
 .3پوشش یکسان از عملکرد نهادهای مختلف کشور؛
 .4توجه بیشتر به شبکههای استانی و استفاده از ظرفیتهای آنها برای انعکیاس اخبیار
استانها.
ت -افزایش اصل وفا و همبستگی ملی
 .1اجتناب از پخش برنامههایی که به اختالفات قومی دام میزند؛
 .2اجتناب از پخش برنامههایی که موجب اختالفات مذهبی بهخصیوب مییان شییعه و
سنی میشود؛
 .3توجه به عالییق سیاسیی و اجتمیاعی همیه اقشیار میردم در پخیش اخبیار و دیگیر
برنامههای تولیدی؛
 -4 .4پرهیز از تفرقه و اختالفافکنی میان گیروههیای سیاسیی بخصیوب در مقیاطعی
مانند انتخابات.
ث -افزایش قابلیت حرفهای و دانش رسانهای
 .1استفاده از ابزارها و ف های جدید خبری در اخبار و برنامههای سیاسی؛
 .2افییزایش تییوان کارکنییان خبییری صداوسیییما در امییر زبییانهییای خییارجی و شیییوه
اطالعرسانی؛
 .3برگزاری دوره هیای آموزشیی مینظم بیرای تقوییت دانیش کارکنیان بخیش اخبیار و
برنامههای سیاسی؛
 .4استفاده از اساتید دانشگاهها و متخصصان امر در افزایش دانش و توان رسانهای کارکنان؛
 .5تعامل با رسانههای خارجی در راستای انتقال تجربیات مربوط به دانش رسانهای.
ج -انجام بعضی اصالحات در حوزه مدیریت و بوروکراسی سازمانی
 .1تدوی نقشه راه منسجم و جامع بر اساس اسناد باالدستی و عالیق مردم؛
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 .2چاب سازی و کاست از بوروکراسی سازمانی در تولید اخبار ،فیلم و میزگردها؛
 .3پرهیز از اجابت خواستههای افراد و نهادهای غیردولتی.
نتيجهگيری
در مبانی نظری تحقیق به نظریههای مرتب با فرایند ارتباطی اشاره شد که ای نظرییههیا
بر پنج پایه مقوله ارتباطگر یا فرستنده ،مقوله پیام یا محتوا ،مقوله کانال ارتبیاطی ییا رسیانه،
مقوله مخاطب یا گیرنده و مقوله تأثیر یا بازخورد استوار است .در ای پژوهش به اشکاالت
وارده به فرستنده تحت عنوان دبیر ،سردبیر یا مجری برنامههای سیاسی ،مقولیه پییام کیه در
قالب اخبار پخششده جلوهگر است ،مقوله مخاطب کیه در آن سیالیق و عالییق مخاطبیان
خبر و برنامههای سیاسی برجسته میشود و مقوله تأثیر که بیهصیورت بازخوردهیای منفیی
حاصل از نظرات نخبگان رسانه ای و جامعه آمیاری تحقییق بیه آن پرداختیه شید.همه ایی
مقوالت از کانال ارتباطی که هماکنون رسانه ملی منظور آن است تحلیل و پردازش میشیود
و تجمیع همه ای موضوعات ی

فرایند ارتباطی را تشکیل میدهد.

طبق پژوهش انجامشده ،جانب داری در خبر ،تقابل کارکرد اطالعرسانی رسانه بیا افکیار
عمومی ،کمبود نیروی انسانی متخصص ،تعارض اهداف بخیشهیای مختلیف صداوسییما،
کنداکتور نامناسب ،ساختار نامناسب ارابه خبر ،بیرقیب بودن و سیاستگذاری سیلیقهای از
چالشهای اصول حرفهای است که میبایست با اصالح و ارتقای آن روند ایجیاد اعتمیاد را
ارتقا داد.
در خصوب سیاستگذاری در اخبار و برنامههای سیاسیی همیانگونیه کیه در دییدگاه
مصییاحبهشییوندگان پییژوهش مطییرح شییده اسییت بایسییتی بییی تییأمی اهییداف نهادهییای
برونسازمانی و اهداف درونسازمانی صداوسیما ،تیوازن و تعیادل وجیود داشیته باشید .در
فضای رقابتی کنونی ،تنها اولویتهای مخاطب است که میتواند برای اولویتهای نهادهای
دیگر رجحان یابد .درواقع بسیاری از اخبار با در نظر گرفت ای راهکار از گردونه پوشیش
رسانهای باید خارج شوند.
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پذیرفت رقیب نیز بهعنوان عامل مؤثر در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای داخلی نیز
زمینه را برای توقف جذب مخاطب توس رسانههیای خیارجی ییا الاقیل کیاهش گیرایش
مخاطب به ای رسانهها فراهم میسازد .صداوسییما بایید بپیذیرد کیه یکیهتیازی در عصیر
اطالعات آسیبهیای جبیران ناپیذیری را در فضیای اطالعیاتی داخلیی بیه وجیود آورده و
شبکههای اجتماعی نیز عرصه رقابت را برای رسانه ملی تنگتر کرده است .همچنیی بیا در
نظر گرفت امنیت و منافع ملی ،الزم است سیاستهای روش و واضحی ابیالغ شیود تیا از
برخورد سلیقه ای در سازمان صداوسیما پرهیز شود .باید مالحظات در مورد امنیت و منیافع
ملی کامالً تعریف شود .حداقل باید کلیات ای تعاریف مشخص شود و تفسیرپذیر باشد تیا
زمینه سو استفاده از آن فراهم نشود.
همچنی هدف گذاری در سازمان صداوسیما نباید با آرمانها درآمیزد چراکه در بسییاری
از موارد آرمانها در کوتاهمدت دست نیافتنیاند .در خصوب حرفهای شیدن فعالییتهیای
خبری و سیاسی نیز بسیاری از الگوهای قدیمی در ارابه اخبار و تفاسیر بایید کنیار گذاشیته
شود و بهجای آن روشهای اطالعرسانی و ف های خبرنویسیی بیهروز و حرفیهای گیردد.
صداوسیما با ارابه برنامه های سیاسی باید آگاهی مخاطب را افزایش دهد و با فیراهم کیردن
فضایی مطلوب مانع از توجه مخاطب به سایر رسیانههیای رقییب و جیایگزی شیود .ایی
فضای مطلوب فراهم نمی شود مگر بیا رعاییت قواعید بیازی از سیوی رسیانه و توجیه بیه
مخاطب و نیازهای وی.
نتایج ای تحقیق با پژوهش امیدعلی مسعودی که شیاخصهیای اعتمیاد سیاز در اخبیار
صداوسیما را بررسی کرده بود تطبیق دارد چراکه در ای تحقیق نیز تعادل در اخبار بهعنوان
یکی از شاخصهای کاهش اعتماد مورد تأکید قرار گرفته اسیت .همچنیی بیا تحقییق بیاقر
ساروخانی نیز که خصلتهای اساسی اعتماد رسانه را بررسی کرده است تطبیق دارد چراکه
در تحقیق حاضر بر عنصر بی طرفی در رسانه تأکید شده است چنانکه ساروخانی نیز انیگ-
زنی را از عوامل کاهش اعتماد برشیمرده اسیت .در تحقییق عبدالرضیا علییزاده بیر عوامیل
درونسازمانی و برون سازمان بر اعتماد مخاطب تأکیید شیده اسیت کیه تحقییق حاضیر در
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خصوب عوامل درون سازمانی با تحقیق علیزاده همخوانی دارد .همچنی تحقیق حاضیر بیا
نتایج تحقیق داود انارکی تطبیق دارد؛ چراکه در هر دو تحقییق بیر موضیوع خبیر در بحیث
اعتماد تأکید دارند .پژوهش حاضر تا حدودی نیز با نتایج تحقیق کهرینگ و متیز همخیوانی
دارد؛ چراکه در تحقیق ای دو بر گیزینش واقعییت و دقیت و صیحت تأکیید کردنید و در
تحقیق حاضر نیز تأکید شده است که نباید از سیاستگذاری سلیقهای پرهیز گردد.
پيشنهادهای تحقيق
پس از بررسی چالش های صداوسیما در حوزه خبر و برنامههیای سیاسیی کیه بیهطیور
مستقیم بر اعتماد مخاطب تأثیر میگذارد مصاحبهشیوندگان پیژوهش راهکارهیایی را بیرای
ارتقای اعتماد مخاطب به رسانه ملی پیشنهاد دادهاند.
 .1مدل خدمت عمومی بهعنوان راه حل جایگزی برای مالکیت فعلی مدنظر قرار گییرد.
در ای مدل سازمانهای عمومی یا ملی مالکیت سازمان رسانهای را بر عهده دارند که ضم
دریافت کم های حکومتی هزینههای خود را از محل پرداختهای عمومی و حق اشترا
مردمی تأمی میکنند و دولت در حد نظارت با آنها ارتباط دارد.
 .2با در نظر گرفت امنیت و منافع ملی ،الزم است سیاستهای روش و واضحی ابیالغ
شود تا از برخورد سلیقهای در سازمان صداوسیما پرهیز شود.
 .3از الگوهای قدیمی در ارابیه اخبیار ماننید فی خبرنویسیی هیرم وارونیه دوری و از
ف های جدید خبرنویسی مانند الماسی یا دایرهای استفاده شود.
 .4هدفگذاری ها در صداوسیما باید واقعی ،منطقی ،دست یافتنی و ملموس و مطابق بیا
منابع ،بودجه و امکانات موجود باشند.
 .5تعادل خبر در اخبار رعایت شود .تعادل به شیوه ارابه اخبار اشیاره مییکنید و در آن
نظرات مخالف یا موافق موضوع مورد گزارش به ی
فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي

میزان و اندازه انعکاس مییابند.
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امیر کافی ،مهری ( ،)1374اعتماد اجتماعی و عوامیل میؤثر بیر آن ،نماییه پیژوهش ،شیماره ،18
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
مینایی ،حسی  ،مخاطبشناسی در ی

نگاه ،تهران :انتشارات دافوس.



بهرامی کمیل ،نظام ( ،)1388نظریه رسانهها  -جامعهشناسی ارتباطات ،انتشارات کویر.



بیرانوند ،علی ( ،)1384رابطه اعتماد اجتماعی و رواج صورت های اجتماعی.








تاجبخش ،کیان ( ،)1384سرمایه اجتماعی ،اعتماد ،دموکراسی و توسعه ترجمه افشیی خاکبیاز و
حس پویان ،تهران ،شیرازه.
ریسی ،حسی ( ،)1395نظریه استفاده و رضامندی از دیدگاه قران کریم.
روبستای  ،بو ( ،)1393دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد ،ترجمه الدن رهبری ،تهران :آگه.
زتومکا ،پیوتر ( ،)1386اعتماد :نظریههای جامعهشناسی ،ترجمه غالمرضا غفاری ،تهران :نشر شیرازه.
زی آبادی ،مرتضی ( ،)1387تئوریها و نظریات مربوط به اعتماد اجتماعی در جامعه پژوهشنامه .16
فخارطوسی ،جواد ( ،)1385امام خمینی و رسانههای گروهی ،چاپ دوم ،تهران ،عروج.



عینیزاده موحد ،محمد ( ،)1388منشور رسانه ،چاپ دوم ،تهران ،سروش.



میرفخرایی ،تژا ،)1388( ،مفاهیم نظری و عملی خبر تلویزیون ،چاپ دوم ،تهران ،مرکز تحقیقات



صداوسیما.
سعدیپور ،اسماعیل ( ،)1390اثرسنجی در حوزه رسانه با تأکید بر تلویزییون ،چیاپ اول ،مرکیز
تحقیقات صداوسیما.





ژان کازنو ( ،)1390جامعهشناس وسایل ارتباطجمعی ،ترجمه :باقر ساروخانی ،تهران ،اطالعات.
کلم جیمز ( ،)1377بنیادهای نظریه اجتماعی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران :نشر نی.
مهدیزاده سید محمد ( ،)1393نظریههای رسانه  -اندیشیههیای راییج و دییدگاههیای انتقیادی،
انتشارات سروش.




امیرکافی ،مهدی ( ،)1374اعتماد اجتماعی و عوامیل میؤثر بیر آن ،نماییه پیژوهش ،شیماره ،18
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
امیری ،مجتبی و مرآبادی ،یونسی (پاییز و زمستان  ،)1392بررسی رابطیه مییان نگیرش سیاسیی،
اعتماد به رسانه ملی ،مخاطبان فعال و گرایش دانشیجویان دانشیگاههیای تهیران بیه شیبکههیای



اجتماعی مجازی ،مطالعات میانرشتهای در رسانه و فرهنگ ،شماره دوم.1391 ،
بیرانوند علی ( ،)1384رابطه اعتماد اجتماعی و رواج صورتهای اجتماعی.



ترنز ،ولی اچ ،نظریههای ارتباطات.



سوری  ،جوزف ،تانکارد ،جیمز ،مترجم :علیرضا دهقان ،نظریههای ارتباطات.
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 بررسی رابطه انواع یا اعتماد اجتماعی در بیی دانشیجویان دانشیگاه،)1390(  محمود،شارعپور
.3  شماره،4  دوره، مطالعات اجتماعی ایران،مازندران
 مطالعیات علیوم، بررسی عوامل مؤثر بیر اعتمیاد بیه رسیانه ملیی،)1392(  حبیب،خسروشاهی




.37  شماره، سال دهم،اجتماعی
. مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، رسانه جمعی و اعتماد،)1385(  فاطمه،جواهری
 پژوهشگاه علوم انسیانی و مطالعیات، روانشناسی اعتماد به رسانه،)1396(  داود،نعمتی انارکی




. شماره اول،فرهنگی
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