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 چکيده
ی معیی   ریتأثپیامی را با  گر از طریق کانال ارتباطیآن ارتباط واسطهبهعلم ارتباطات شامل مطالعه فرایندی است که 

ی به رسیانه  اعتمادیبی در خبر دچار دارجانب ازجمله، در ای  میان اگر مخاطب به دالیل مختلف رساندیمبه مخاطب 

ملیی   به رسیانه ب مخاطبا طرح ای  سؤال که راهکارهای ارتقای اعتماد  مقاله  یا شود فرایند ارتباطی مختل خواهد شد.

هشگران حیوزه  ت  از کارشناسان حوزه رسانه، شامل اساتید حوزه ارتباطات و پژو 30چیست از طریق مصاحبه عمیق با 

مالکییت و   ار،رسانه ملی در سیه حیوزه مخاطیب اخبی     یهاتیرسانه و با روش تحلیل مضمون، عوامل اعتمادزدا از فعال

از جامعیه آمیاری    یااحصاشیده طیی پرسشینامه    یهیا سیاسی احصا و ای  چالش یهاحوزه مدیریتی و مخاطب برنامه

ه کی وصیفی ای  تحقیق نشیان داد  ی تحلیلی و تهاافته. نتایج یشد لیوتحلهیتجزاس پی اس اس افزار نظرخواهی و با نرم

ز ی عوامییل خبییر، اسییتفاده از کنییداکتور مناسییب، دوری ا  احرفییهارتقییای سییاختارهای ارابییه خبییر، تقویییت تییوان   

ی نیوی   هیا وهیشی بیا   و میرمسیتق یغ یهیا سیاسی با روش یهالیارابه تحلی در حوزه خبر و اقهیسلی هایگذاراستیس

ی هیا برنامیه اطیب در  ی سیاسی و توجه به نیازهای تحلیلیی مخ هابرنامهی، ارتقای پژوهش، جذاب کردن فرم سازبرنامه

 ..موجب ارتقای اعتماد مخاطب به رسانه ملی شود تواندیماسی سی
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رسانی، سرگرمی و آموزشی قابل ها ازجمله رسانه ملی سه کارکرد اطالعاگر برای رسانه

بیش از دو نقش دیگر در روند اعتمادزایی ییا  رسانی باشیم کارکرد نخست یعنی نقش اطالع

تیری   یکیی از مهیم  وییژه حفیآ آن   اعتمادزدایی مخاطب نقیش دارد و ایجیاد اعتمیاد و بیه    

تری  ابیزار فرهنگیی   تری  و مهمویژه رسانه ملی است؛ چراکه بزرگهای هر رسانه بهچالش

ظیم انقیالب اسیالمی    گونه که رهبیر مع شود. همانجمهوری اسالمی ایران نیز محسوب می

تری  ابزار فرهنگی در کشور از عهده ای  کار عنوان مهمرسانه ملی اگر بخواهد به»فرمودند: 

ام باشید، میورد اعتمیاد میردم     بر بیاید باید ایی  چیزهیا را خیودش تیأمی  کنید؛ امیی  نظی       

 .(11/9/83رهبری در دیدار با ربیس و مدیران سازمان صداوسیما )«باشد

ری سازمان صداوسیما، معاونیت سیاسیی متیولی تولیید و پخیش خبیر و       در ساختار ادا

های داخلی صداوسیما است. ای  معاونیت بیا دارا بیودن    های سیاسی در تمامی شبکهبرنامه

هیای سیاسیی در خی     خبرگزاری صداوسیما و ادارات کل پخش اخبار صدا، سیما و برنامه

درسیتی ایفیا نشیود تیأثیر     ر ای  نقیش بیه  رسانی رسانه ملی قرار دارد و اگمقدم نقش اطالع

 مستقیمی بر کاهش اعتماد مخاطب خواهد داشت.

ای مییان مییزان اعتمیاد بیه اخبیار      مرکز تحقیقیات صداوسییما پیس از بررسیی مقایسیه     

صداوسیما، سرعت خبررسانی صداوسیما، ارابه اخبار صحیح و واقعی و همچنیی  رعاییت   

بیه   1397و  1396، 1395، 1394، 1391، 1390ای هی طرفی در اخبار صداوسیما بی  سالبی

درصد بیوده   60، 1390اب  نتیجه رسید که میزان اعتماد به اخبار صداوسیما در تابستان سال 

درصید رسییده اسیت؛ بنیابرای       4/41بیه   1397تدریج کاهش یافته و در تابستان سال که به

توانید  ت ایی  کیاهش میی   شود که روند اعتماد به رسانه ملی کاهش داشته اسی مشخص می

 سازمانی یا برون سازمان نشان بگیرد.ناشی از عوامل مختلفی درون

هدف پژوهش پیش رو ای  است که رسانه ملی چه موضوعاتی را باید مدنظر قرار دهید  

طیور خیاب بیر روی    که میزان اعتماد مخاطبان آن افزایش یابد و برای بررسی ای  مهم بیه 

ملی تمرکز شده است؛ چراکه اعتقاد بیر ایی  اسیت کیه از مییان       رسانی رسانهکارکرد اطالع

هیا ازجملیه رسیانه ملیی، کیارکرد      رسیانی رسیانه  کارکردهای آمیوزش، سیرگرمی و اطیالع   
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طور مستقیم بر میزان اعتماد مخاطبیان تأثیرگیذار اسیت و دو کیارکرد دیگیر      رسانی بهاطالع

گذارند؛ بنیابرای  سیؤال اصیلی    ییعنی آموزش و سرگرمی بر میزان رضایت مخاطب تأثیر م

پاسخ به ای   «راهکارهای ارتقا اعتماد مخاطب به رسانه ملی چیست؟»پژوهش چنی  است: 

سؤال از آن جهت حابز اهمیت اسیت کیه اعتمیاد رابطیه مسیتقیمی بیا مخاطیب دارد و در        

هیای  شیود و رسیانه  کشوری چون ایران که در آن رسانه ملی رسانه حاکمیتی محسوب میی 

وصی وجود ندارد هرگونه کاهش اعتماد به رسانه ملی باعث خواهد شید مخاطبیان آن   خص

های موجود بیر بسیتر اینترنیت رجیوع     های معاند یا شبکههای دیگر ازجمله رسانهبه رسانه

کنند که در نهایت اثرگذاری رسانه ملی را باعث خواهد شد؛ بنابرای  برای افزایش مخاطیب  

هیا و  جز اینکه اعتماد مخاطب جلب شده افزایش یابد. اگر رسانهای نیست رسانه ملی چاره

رسانی خود را ایفا کند عوارض ناشی از آن درستی کارکرد اطالعویژه رسانه ملی نتواند بهبه

 کند و یکی از ای  عوارض بروز شایعات در جامعه است.  به اشکال متفاوتی بروز می

ناچار خود را در نه ملی کم اعتماد شوند و بههمچنی  در حالتی که افکار عمومی به رسا

هیای اجتمیاعی قیرار دهنید دچیار      ای و شیبکه های ماهوارهمعرض اخبار ضدونقیض رسانه

 کنند.سردرگمی شده و در نتیجه احساس ناامنی می
 

 پرسش تحقيق

 راهکارهای ارتقای اعتماد مخاطب به رسانه ملی چیست؟
 

 تحقيقپيشينه 

هیا بیر   گیذار بیر اعتمیاد بیه رسیانه ییا بیالعکس تیأثیر رسیانه         در خصوب عوامل تأثیر

 های متعددی چه در داخل و چه در خارج از کشور انجام شده است.اعتمادسازی پژوهش
 

  منابع داخلي

نوشیته  « شیده هیای ادرا  ای در حیوزه قومییت، تبعییض   شناسی گفتمیان رسیانه  آسیب»

بیه یکیی    1397ایی است که در سال هها و طوبی زمانی یکی از پژوهشغالمرضا جمشیدی

از تأثیرات رسانه ملی پرداخته است. ای  پژوهش که در فصلنامه امنیت ملی به چاپ رسیده 
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هیا بیا   است با استفاده از مصاحبه عمیق نشان داد که رسانه ملی در حوزه میدیریت قومییت  

أثیرگذار بر اعتمیاد  های راهبردی مواجه است. البته ای  تحقیق تنها به یکی از عوامل تچالش

 به رسانه ملی پرداخته است.  

های خبری در بررسی عوامل اعتمادسازی مخاطبان به برنامه»امیدعلی مسعودی در مقاله 

منتشر شید بیه بررسیی دالییل کیاهش مییزان        1396که در سال « سیمای جمهوری اسالمی

 داخته است.  پر 1387و  1383های های خبری سیما در سالاعتماد مخاطبان برنامه

به چاپ رسید  1394ها و اعتماد اجتماعی که در سال باقر ساروخانی نیز در مقاله رسانه

با بررسی و تحقیق اسناد به ای  نتیجه رسیید کیه اعتمیاد رسیانه از چنید خصیلت اساسیی        

ناپیذیری و رقیابتی بیودن. او در تبییی  مقولیه      برخوردار است یکیی حساسییت، بازگشیت   

کیه  چنان پذیری ای  پدیده ظریف است آننظور از ذهنی بودن و آسیبگوید محساسیت می

دهید کیه چنانچیه بیه هیر      ناپذیری توضیح میشود. همچنی  در بازگشتسرعت امحا میبه

زنی رسانه، اعتماد اولیه از دست برود بازگشت آن اگرنیه  دلیلی نظیر انگ پذیری یا برچسب

دهید اعتمیاد اجتمیاعی    بتی بودن هم توضیح میی غیرممک  بسیار دشوار خواهد بود. در رقا

 پذیر است.  شود، بلکه امری است که در فضای رقابتی تعریفای انتزاعی تلقی نمیپدیده

عبدالرضا علیزاده در پژوهش تحت عنوان عوامل مؤثر بر تقویت اعتماد جامعه به رسیانه  

چیه عوامیل و   منتشیر شیده اسیت در پاسیخ بیه ایی  سیؤاالت کیه          1389ملی که در سال 

شیده  یی  از عوامیل شناسیایی   طور کلی مؤثرند؟ و کیدام ها بههایی بر اعتماد به رسانهمؤلفه

تر است؟ بیه سیه مؤلفیه اعتبیار رسیانه، عوامیل       برای جلب اعتماد مخاطبان رسانه ملی مهم

 کند.سازمانی اشاره میسازمانی و عوامل درونبرون

منتشیر شید    1395اسی اعتماد به رسانه که سال شنروان»همچنی  داود نعمتی انارکی در 

هایی واکاوی فرایند اعتماد به رسانه و در پاسخ به ای  سؤال که چه مؤلفه« در بررسی هدف

شیود؟  دهد و باعیث اعتمیاد وی بیه رسیانه میی     اعتبار رسانه را در نزد مخاطب افزایش می

آورد و افیزایش اعتمیاد   همراه میی  ها که اعتبار رسانه را بهتری  کارکرد رسانهنویسد مهممی

عنوان واسطه صیاد   ها بهها است و اگر رسانهشود کارکرد خبری آنمخاطب را موجب می
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کنند و مورد اعتمیاد خواهنید   ها و مردم عمل کنند نزد مخاطب اعتبار کسب میبی  واقعیت

دهد مخاطب ای پیام خودش را در قالب مورد پذیرش جامعه شکل بود. همچنی  اگر رسانه

 شود.  او را خواهد پذیرفت و برایش اعتبار قابل می

 1392حبیب صبوری هم در مقاله بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به رسانه ملی کیه سیال   

م اینکه منتشر شد در پاسخ به ای  سؤاالت که اعتماد مخاطبان رسانه ملی چقدر است؟ و دو

ه رسیانه  ن داد که میزان اعتماد مخاطبان بی چه عواملی در کسب ای  اعتماد مؤثر  است؟ نشا

طرفی، استفاده از منیابع موثیق خبیری،    ملی در حد متوس  است و عواملی از قبیل حفآ بی

ر ایی   دشیوه بیان مجریان اخبار و یا میزان پذیرش نظام سیاسی و عملکرد اقتصیادی نظیام   

 اعتماد مؤثر است.

 

 منابع خارجي

و بروگ ماتنس در پژوهشیی تحیت عنیوان     1س کهرنیگدر بی  مقاالت خارجی نیز ماتیا

مییالدی   2007که سال « های خبری، توسعه و اعتبار  ی  مقیاس چندبعدیاعتماد به رسانه»

تواند عامل سلسله مراتبی در نظر های خبری میمنتشر شد ای  فرضیه را که اعتماد به رسانه

گیزینش  امل تربیتی که شامل اعتماد به مراتب از چهار عکند. ای  سلسلهگرفته شود تأیید می

درسیتی توصییفات و اعتمیاد بیه ارزییابی      موضوعات، اعتماد به گزینش وقیایع، اعتمیاد بیه   

تری  نتیجیه ایی  تحقییق آن اسیت کیه      شود تشکیل شده است. درواقع مهمژورنالیستی می

اسیت تیا   هیا  گری مخصیوب آن های خبری درواقع اعتماد به شیوه گزینشاعتماد به رسانه

 اینکه عینی بودن یا اعتماد را  مدنظر داشته باشد.

ای خبیری در  همچنی  بر اساس تحقیقی که کهرینگ و متز در حوزه اعتمیاد بیه رسیانه   

میالدی بر اساس دو پیمایش جداگانه در شهرهای شوری  و برلی  آلمان انجیام   2010سال 

تمیاد بیه گزینشیگری رسیانه در     های خبری تیابعی از اع دادند مشخص شد اعتماد به رسانه

انتخاب و انتشار رویدادها است و ای  گزینش شیامل گیزینش عنیوان، گیزینش واقعییت و      

                                                           
1. Kahreing ,matins 



 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 1400ودوم، زمستان فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شماره چهل / 148

 

-های انجیام دهد تحقیقها نشان میبندی پیشینهشود. جمعدقت و صحت در توضیحات می

ه اند ولی ای  تحقیق بشده همگی در راستای بررسی اعتماد و عوامل آن در رسانه ملی بوده

دنبال ارابیه راهکیاری بیرای ارتقیای اعتمیاد بیه رسیانه ملیی بیوده کیه ضیم  اسیتفاده از             

سیاله شیرای  اجتمیاعی اییران     های انجام شده کاری نو بوده است ضم  اینکه همهپژوهش

تحت تأثیر عوامل و مسابل مختلفی دچار تغییر شده و انجام ایی  تحقییق در هیر شیرایطی     

 خواهد داشت.نتایج متفاوتی را به دنبال 

 

 ادبيات و مباني نظری 

 جمعي(رسانه )وسايل ارتباط
 شناسي  مفهوم

است، بلکه سنگ بنیای   تنها یکی از عناصر مهم و اساسی زندگی گروهی انسانارتباط نه

اینکیه بیدون ارتبیاط، هرگیز      جامعه و هسته اصلی تشکیل ساختمان اجتمیاعی اسیت؛ چیه   

رو، در کرد. از ایی  وجود بر ت  نمی جامعه لباس گشت و بدون فرهنگ،فرهنگ پدیدار نمی

خانواده، اجتماعات روستایی، شهری، کشوری و  های اجتماعی کوچ  و بزرگ همانندنظام

هیا، نقیش   هیا و باورهیا و ارزش  هیا و نگیرش  ها، مهیارت دانش المللی، ارتباط در انتقالبی 

هیا و رفتیار   ها، عقایید، ارزش تگیری و تغییر شناختواند به شکلبرجسته داشته است و می

اجتمیاعی   عنوان یکی از ابزارهای اصلی تغییراتگردد. به همی  دلیل، ارتباط به انسان منجر

بلکیه نییاز بیه     گیرد،خود صورت نمیو سیاسی مطرح است. روش  است که ارتباط خودبه

ای رسانه وسییله »اند: چنی  گفته اند و در تعریف آنابزار است. رسانه را ابزار ارتباط دانسته

کنید.  موردنظر خود )پیام( را به گیرنده منتقل می است که فرستنده به کم  آن معنا و مفهوم

وسیله حامل پیام از فرستنده به گیرنده است. کتاب، روزنامه، مجله،  دیگر، رسانه،عبارت به 

رسیانه   هیایی از نیه فیلم، نوار صوتی و تصویری، رادیو، تلویزیون، میاهواره و... نمو  عکس،

 .(1397تیموری، ) «هستند
 

 های مرتبط با فرايند ارتباطينظريه
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گیر از طرییق کانیال    واسیطه آن ارتبیاط  علم ارتباطات شامل مطالعه فرایندی است که بیه 

رساند. ای  علم همچنی  به مطالعیه جایگیاه   ارتباطی، پیامی را با تأثیری معی  به مخاطب می

شیود کیه   پردازد؛ بنیابرای  مشیخص میی   می« جامعه»با « د ارتباطیفراین»و چگونگی تعامل 

بایست به بررسی و مطالعه جایگاه و نقش فرایند ارتباطی در جامعه و نحوه تأثیرگیذاری  می

 . (1398زاده، )مهدیبا تأثیرپذیری آن از جامعه پرداخت 

گیر  ود: ارتبیاط ترتییب خواهید بی   ایی   های مطرح در فرایند ارتبیاطی بیه   بنابرای  مقوله

 تأثیر )بازخورد(.  -مخاطب )گیرنده (  -کانال ارتباطی )رسانه (  -پیام )محتوا(  -)فرستنده(

هایی کیه بیه فرسیتنده پییام مربیوط      به کلیه مفاهیم و نظریه گر )فرستنده(:مقوله ارتباط

بیا   گرگیرند. بحث درباره اخال ، شخصیت و هدف ارتباطشود در ای  مقوله جای   میمی

شیود. برخیی از افیراد    اینکه فرستنده در چه سطح تحلیلی قرار دارد به ای  مقوله مربوط می

انید بیرای ملیال الگیوی            های میدون و منسیجمی را ارابیه کیرده    درباره فرستنده پیام، تئوری

 گیرند.  در ای  بخش جای  می« م  لی »و « وستلی»

بانی است. دیوید وایید  شود مفهوم دروازهبحث مهم دیگری که در ای  مقوله مطرح می 

گویید از  بانان را برای نشان دادن اهمیت فرستنده پیام مطرح کرد. وایت میی اصطالح دروازه

شیود؛  ها بی  مردم پخیش میی  میان صدها خبر یا کتاب یا صفحه موسیقی تنها تعدادی از آن

هیایی  کنند چه پییام که تعیی  میبانانی در محل فرستنده وجود دارند بنابرای  همیشه دروازه

بانان اسیت کیه   به گیرندگان برسد؛ به عبارت دیگر در تمامی طول زنجیره، ردیفی از دروازه

 .(1398)بلی ، حق دارد دروازه را به روی هر پیامی که بخواهد داخل شود ببندد یا باز کند 

و گیرنیده ردوبیدل    منظور از پیام هر چیزی است که بی  فرسیتنده  مقوله پیام )محتوا(:

شود و فرستنده و گیرنده در آن اشترا  دارند. پیام ممک  است ی  مت ، یی  عالمیت،   می

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

هیای متعیددی تشیکیل شیده کیه بیا علیم        طیور کلیی هیر پییامی از نشیانه     مت  خبری و به

 وتحلیل است.  بل تجزیهشناسی قانشانه

رسانه به روش یا ابزار فنی یا مادی تغییر شکل پییام بیه    مقوله کانال ارتباطي )رسانه(:



 ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 1400ودوم، زمستان فصلنامه علمی امنیت ملی، سال یازدهم، شماره چهل / 150

 

کند که مناسب انتقال از ی  مجرای معی  هستند. طبق نظریه امتداد می   عالماتی داللت می

امتداد چشم عنوان ملال، خ  لوهان، هر وسیله ارتباطی امتداد یکی از حواس انسان است. به

تیر  هیا نزدیی   بندی م  لوهان به بحیث رسیانه  و رادیو امتداد شنوایی است. هرچند تقسیم

ها را مخدوش بندی کالسی  از رسانهای مرز تقسیمهای چندرسانهاست، اما امروزه فناوری

 .(1394)ساروخانی، کرده است 

قیش وسیایل   نو  هیا دربیاره جایگیاه   تیری  نظرییه  نظریه میانجی نیز یکی از شناخته

ا بیه فراینید ارتبیاط اشیاره     هی منطیق رسیانه   وجمعی است کیه بیه تیأثیر شیکل     ارتباط

 .(1398زاده، )مهدیکندمی

د ها و مفاهیم بسییاری وجیو  درباره گیرنده پیام ارتباطی، نظریه مقوله مخاطب )گیرنده(:

شکل  شناسیبدارد. ادبیات غنی، ای  مقوله باعث شده تا شاخه علمی جدیدی به نام مخاط

شناسیی،  تیوان از دییدگاه سیایر علیوم ملیل روان     شناسی، مخاطب را میی بگیرد. در مخاطب

ها دربیاره مخاطیب   شناسی مطالعه و بررسی کرد. کلیه نظریهشناسی، مدیریت و انسانجامعه

هایی قرار دارند کیه مخاطیب   شود. در ی  سر طیف نظریهبه نسخ شناسی دوگانه منتهی می

هیایی قیرار   گیرند و در سر دیگیر طییف نظرییه   آزاد، خال  و گزینشگر در نظر میرا فعال، 

 گیرند.شده در نظر میدارند که مخاطب را منفعل، مجبور، مخلو  و گزینش

 1داننید ریشیه در رفتیارگرایی   ها میهایی که مخاطبان را منفعل و آلت دست رسانهنظریه

انید از: نظرییه   انید عبیارت  ای  الگو تأثیر پذیرفتیه  ها ازهایی که در حوزه رسانهدارند. نظریه

ای نظریییه و تییا انییدازه  5، اسییکری 4، مییارپیس سییکوت 3ای، جامعییه تییوده 2سییوزن تزریییق 

 .  )همان(سازی و نظریه کاشت برجسته

 

تیوان بیه نظرییه    انید میی  هایی که اولویت خود را مخاطب قرار دادهاز جدیدتری  نظریه

                                                           
1. Behaviourism 

2. Hypoderm micneedle 

3. Mass society 

4. Spiral of sukuk 

5. Screen 
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مییالدی در   1960اره کرد  نظریه کاشت را جرج گربنر در دهیه  اش 2و نظریه دریافت 1کاشت

هیای او، مخاطبیان در دریافیت    مورد تأثیر تلویزیون بر مخاطبیان ارابیه کیرد. طبیق اندیشیه     

تیوان هرچیه را   خصوب تلویزیون مانند زمینه مستعدی هسیتند کیه میی   ها بههای رسانهپیام

 ها کاشت و پرورش داد. خواست در آن

طور کلی منظور از تأثیر ای  است که ارتبیاط چگونیه و چیه    به یر )بازخورد(:مقوله تأث

تیوان گفیت موضیوعاتی کیه بیه      های آن دارد. همچنی  میمیزان و چه نوع تأثیری بر مقوله

ود، در مقولییه تییأثیر جییای شییمیییزان موفقیییت و ارزیییابی نتییایج ییی  ارتبییاط مربییوط مییی

 .(1396)نعمتی انارکی، گیرندمی
 

 

 3داعتما
   شناسيمفهوم

سیاز مشیارکت و همکیاری مییان     های مهم روابی  انسیانی اسیت و زمینیه    اعتماد یکی از جنبه

اعتماد در زبان فارسی مترادف با تکیه کردن، واگذاشیت  کیار بیه     .(1392)ایروانی،  اعضای جامعه است

بیان التیی  نییز اعتمیاد     . در ز(1369)عمیید،  شیود  می کسی، اطمینان، وثو ، باور و اعتقاد به کار گرفته

مورد استفاده قرار گرفته است. در ریشیه کلمیه ایمیان، مفهیوم وثیو  و اعتمیاد،        4معادل کلمه ایمان

تسلیم در برابر اراده دیگری و اطمینان به شخص مستتر است. اعتماد اجتماعی مسیتلزم معیارهیایی   

هیایی اسیت کیه روابی      ، انصیاف و همیه آن چیز  8، شایسیتگی 7، ثبات6غیبت ،5چون صداقت مشهود

 .(1397)شیخ، بخشد ها تداوم و وسعت میافراد را بر اساس عمل مداوم به ای  مال 

ملابه ساختاری در نظر گرفیت کیه در آن   از ای  رو الزم است در بررسی اعتماد آن را به

                                                           
1. Planting 

2. Received 

3. Trust 

4. Faith 

5. Obvious 

6. Absence 

7. Stability 

8. Comletence 
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طیور  هیای فرهنگیی و اجتمیاعی نییز بیه     عالوه بر توجه به ابعاد شخصیتی و فردی به زمینه

شود و اعتماد را بر روی پیوستاری تصور کرد که اجزا و ابعیاد اصیلی آن   ان توجه میزمهم

 وار با یکدیگر قرار گرفته باشند. در ارتباط زنجیره

نظران علوم اجتماعی نیز با توجه به رویکردهیای گونیاگون خیود    اندیشمندان و صاحب

ی اجتماعی و ... تعاریف و صاد و روانشناسشناسی، سیاسی، اقتدر حوزه روانشناسی، جامعه

ای از ایی  موضیوع   اند و هرکدام ابعاد جداگانهتفسیرهای مختلفی از مفهوم اعتماد ارابه داده

 اند.را بررسی کرده

معتقد است مشخصه جوامع شهری، اعتماد اجتماعی بنیانی به هم و همکیاری   1توکوویل

  .(1998)توکوویل، کند را ایجاد میهای عام است که روح شهروندی با هم و وابسته به فعالیت

دانید،  رفتار عقالنیی ارزش و عقالنیی را وابسیته بیه وجیود و حضیور اعتمیاد میی         2وبر

اعتمادی که منشأ آن منافع فردی و گروهی اسیت. اعتمیادی کیه منشیأ آن منیافع فیردی و       

 .(1392)ایروانی، گروهی است 

و به اعتقاد وی نوعی ایمان و اعتقاد بیه  برد اعتماد را معادل کلمه ایمان به کار می 3زیمل

 افراد جامعه است.   

دانید. بیه   عامل ایجاد اتحاد و انسجام اجتمیاعی و ثبیات و نظیم را اعتمیاد میی      4پارسونز

منظیور دسیتیابی بیه یی      کند که دیگران بهعقیده وی اعتماد، ای  باور را در افراد ایجاد می

 . (1397)شیخ، د کشنموقعیت گروهی از منافع شخصی دست می

در میان اندیشمندان ایرانی، چلبی هم از اعتماد تعریفی دارد. او اعتمیاد را در دو سیطح،   

کنید. از نظیر وی اعتمیاد بیی      مطرح و تعریف می 6و اعتماد تعمیم یافته 5یاعتماد بی  شخص

 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      

های قومی و ها به گروهحس  ظ  نسبت به همه افراد در رواب  اجتماعی جدای از تعلق آن

 . (1390)چلبی، شود است که ای  امر منجر به گسترش رواب  برون گروهی میای قبیله

 

 سطوح اعتماد اجتماعي 

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

شود. اعتماد بی  شخص، اعتماد تعمییم  شناسی بررسی میبنیادی  که در سطح فردی و روان

 شود.شناسی بحث میاعتماد به نظام یا سیستم که در سطح جامعهیافته و 

نگرشی است که فرد نسبت به خیود و دنییای پیرامیون خیود دارد و      :1اعتماد بنیادين. 1

شود کیه افیراد و امیور دنییا قابیل اعتمیاد و دارای ثبیات و        موجب تقویت ای  احساس می

 . (1398)گیدنز، استمرار هستند 

 اعتماد بی  شخصی شکلی از اعتماد است که در روابی  چهیره   صي:اعتماد بین شخ. 2

سیازد و بیا   دهد. ای  شکل از اعتماد موانع ارتباطی را مرتفیع میی  به چهره خود را نشان می

شود. اعتماد بی  شخصیی  کاست  از حالت دفاعی، بسیاری از تعامالت روزانه را موجب می

و همچنیی  اعتمیاد مییان ربییس و کارمنید،       انای از تعامالت میان دوستان و همکیار حوزه

سرپرسییت و کییارگر، معلییم و شییاگرد، فروشیینده و مشییتری، پزشیی  و بیمییار و ... را در  

شیود محیدود بیودن    گیرد. مشکل اصلی اعتمادی که از تجربه تعامل شخصی ایجاد میبرمی

هیا  ا بیه آن هیا و اتکی  ای که تحر  و نیازها به همکاری با غریبهقلمرو آن است و در جامعه

 . (1390)حیدرآبادی، جسته آن است، چندان راه گشا نیستهای بریکی از ویژگی

توان داشت  حس  ظ  نسبت بیه اکلرییت   یافته را میاعتماد تعمیم يافته:اعتماد تعمیم. 3

 . (1390)زاهدی، ای تعریف کرد بیلههای قومی و قها به گروهافراد جامعه جدای از تعلق آن

یافته یا اخالقی مبتنی بر تجارت شخصی ما نیست، بلکیه بیشیتر مبتنیی بیر     میماعتماد تع

                                                           
1. Fundamental trust 
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گیریم و کامالً با ثبات و محکم اسیت و در  نگاه ما به جهان است که از والدی  خود یاد می

رود. موضیوع  اعتمیادی از بیی  نمیی   های اتفاقی خیانت یا قربانی بیطول زمان توس  نمونه

تری  عنصر نگرش سرمایه اجتماعی قلمداد شده و از جهت متمیایز  عنوان مهمای  اعتماد به

کردن جوامعی که دارای سرمایه اجتماعی سطح باال هسیتند نسیبت بیه جیوامعی کیه دارای      

 . (1396)زتومکا،  شودسطح پایی  سرمایه اجتماعی هستند استفاده می

نید ارتبیاط را   در جامعیه میدرن الزامیاً دو سیوی فرای     اعتماد بهه نظهام يها سیسهتم:    . 4

ها گاهی بیا کنشیگران غییر فیردی ارتبیاط      دهند، بلکه انسانگران انسانی تشکیل نمیارتباط

شود که متوجیه سیاختارهای   کنند. به ای  ترتیب شکل دیگری از اعتماد مطرح میبرقرار می

غیرشخصی است. در ای  مورد به دو نوع اعتماد نهادی و اعتمیاد میدنی ییا انتزاعیی اشیاره      

 .(1389)علمی،  است

اعتماد نهادی داللت دارد بر میزان مقبولیت و کیارایی و اعتمیادی کیه    اعتماد نهادی: . 5

مردم به نهادها دارند؛ بنابرای  میزان اعتماد نهادی برحسب نوع ارزیابی مردم از کارکنان ای  

هیا ارتبیاط   ها و نهادهای مختلفی که در زندگی روزمره بیا آن نهادها در قالب ادارات، ارگان

هیا، بیازار   شود. مدرسه و دانشگاه، ارتش، دادگاه، نییروی انتظیامی، بانی    دارند سنجیده می

 . (1396)زتومکا، سهام، دولت، مجلس و ... نوعی از ای  نوع اعتماد هستند 

های انجام کیار فنیی ییا    های انتزاعی را نظامگیدنز نظام اعتماد انتزاعي )مدني(:. 6

هیای وسییعی از محیی  میادی و اجتمیاعی زنیدگی       اند که حوزهدمهارت تخصصی می

دهد ملل نظام پزشکی، نظام معماری و غیره.  به نظیر وی میا از   کنونی ما را تشکیل می

هیای  هیای انتزاعیی در میوقعیتی کیه بسییاری از جنبیه      اعتماد به نهادهای مدرن و نظام

کیس  ه ای  اسیت کیه هییس   مدرنیت جهانی شده باشد ناگزیریم. یکی از معانی ای  قضی

ی زنیدگی در دوره میدرن دوری   هیای تخصصیی در نهادهیا   نیست که بتوانید از  نظیام  

 . (1397)گیدنز، گزیند

 

 رسانه و اعتماد 
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اعتماد اجتماعی اعضا جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. جیمز  توانندهای جمعی میرسانه

بر اعتماد اجتماعی اعتقیاد دارد. از   های جمعیکلم  ازجمله افرادی است که به تأثیر رسانه

نظر او کنشگران، افراد عاقلی هستند که بر مبنای محاسبه سود و زیان حاصیل از کینش بیه    

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

تنی بر مجموعیه از  سود یا زیان حاصل از اعتماد و عدم اعتماد است. ای  ارزیابی همواره مب

االتر از نقطییه بحرانییی انتقییال توانیید بییرآورد میا را از احتمییال منفعییت بییه بی  اطالعیات مییی 

 .(1394)جواهری، دهد

کلم  اعتماد را در دو نظام اجتماعی متفاوت بررسی کرده اسیت. نظیام اول یی  نظیام     

ت میورد عالقیه   عنوان اعتماد کننده هم به فعالیی اجتماعی ساده است که در آن هر کنشگر به

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

تر است. در ای  نظام عالوه بر اعتماد کننده و اعتماد شیونده عامیل سیومی هیم     دوم پیچیده

های مشورتی را ایفیا  وجود دارد که در فرایند اعتماد اجتماعی نقش عامل سوم یعنی واسطه

هیای اعتمیاد در جامعیه    عنیوان واسیطه  های جمعی بیه ند و ای  امر به نقش دوم رسانهکنمی

ای واسیطه ای تبیدیل بیه   های همگانی به گونیه فزاینیده  مدرن مربوط است. از نظر او رسانه

 . (1387)کلم ، کنند ها در مورد مختلف اعتماد میشوند که افراد به قضاوت آنمی

نباط کرد که رسیانه از طرییق فیراهم آوردن اطالعیات کیافی      توان چنی  استبنابرای  می

سیاز اعتمیاد اجتمیاعی    پیرامون حوادث و رویدادهای جامعیه و نهادهیای اجتمیاعی زمینیه    

 شوند.می

ای ترسییم  های جمعی با اعتماد اجتماعی در اندیشه گیدنز به شکل پیچییده رابطه رسانه

وهله نخست محصول فرایند اجتماعی شیده  شده است. به اعتقاد گیدنز اعتماد اجتماعی در 

است. مردم در اولی  مرحله تحول اجتماعی همواره با اکراه از نهادهای تخصصیی اسیتقبال   

تدریج با ای  نهادها کنار آمدند، کنار آمدن و پذیرش ای  نهادها که تیومم بیا   کردند، اما بهمی

 .(1397)گیدنز، ها در زندگی روزمره است اعتماد و اتکا به آن

هیای  های جمعی با اعتماد اجتمیاعی در نقیش و جایگیاه رسیانه    وجه دیگر رابطه رسانه
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گییری  تری  جایگاه در ای  بی  مربوط به فاصلهجمعی در نیروهای مدرنیته نهفته است  مهم

هیای  های جمعی در فراگرد بازاندیشی است. اعتمیاد بیه نظیام   زمانی و مکانی و نقش رسانه

های ارتباطی و منابع دیگیر  ما و همچنی  از دانش روز که از طریق رسانه انتزاعی از تجارب

 . (1395)جواهری، پذیرند گیرند، تأثیر میهای عادی و متخصصان فنی قرار میدر دسترس آدم

کنندگان نقاط اتصال اجتماعی بیا مییزان   عنوان یکی از تأمی های جمعی بهبنابرای  رسانه

هیا در فراگیرد   د. الزم به ذکر است که هرچند گیدنز به نقیش رسیانه  اعتماد افراد رابطه دارن

های جمعی بیر  اعتماد اجتماعی توجه دارد، اما در خصوب نوع و جهت تأثیرگذاری رسانه

 دهد. اعتماد توضیح نمی

تری مورد توجه قیرار  های جمعی با اعتماد را به شکل گستردهرابرت پوتنام رابطه رسانه

هیای جمعیی بیا اعتمیاد اجتمیاعی، انیواع       بر تعیی  جهیت رابطیه رسیانه   داده است. عالوه 

گییری از آرا   کند. پوتنام با بهیره های الکترونیکی و چاپی را نیز از یکدیگر متمایز میرسانه

افییراد ای، تلویزیییون را عییاملی مییؤثر بییر شخصیییت ویییژه نظریییه کاشییت رسییانهگربنییر بییه

 . (1998)پوتنام، داندمی

م تلویزیون با جذب زمان فرد، عمالً امکان مشیارکت اجتمیاعی مخاطبیان را    زعم پوتنابه

دهد و از آنجا که از نظر او بی  میزان مشارکت مدنی و اعتمیاد اجتمیاعی رابطیه    کاهش می

طیور بیالقوه مییزان اعتمیاد     متقابل وجود دارد؛ بنابرای  با کاهش میزان مشیارکت میدنی بیه   

 .(1398)جواهری، شد اجتماعی افراد نیز کاسته خواهد 

تیوان یی  رابطیه    عالوه بر رابطه مستقیم رسیانه جمعیی بیا اعتمیاد اجتمیاعی میی      

توانند های جمعی میغیرمستقیم نیز بی  اعتماد و رسانه قابل شد؛ به ای  معنی که رسانه

طور غیرمستقیم نیز از طریق تأثیر گذاشت  بر سایر عواملی که با اعتماد مرتب  هستند به

گراییی،  عنوان نمونه احساس امنیت اجتماعی عامزان اعتماد افراد تأثیر بگذارند. بهبر می

تعهد اجتماعی و ارزیابی ملبت از محی  ازجملیه عوامیل میرتب  بیا اعتمیاد اجتمیاعی       

 .(1398)چلبی،هستند 

های جمعی، ایجاد همبستگی اجتماعی است. همبسیتگی اجتمیاعی   کارکرد دیگر رسانه 
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 . (1395)چلبی، فی، تعهد عام و اعتماد اجتماعی است منشأ رواب  عاط

واحوال دیگیران، همیدلی اجتمیاعی،    م  کوایل معتقد است پیدا کردن بینش راجع به اوضاع

وگو، تعامیل اجتمیاعی،   پنداری با دیگران و کسب احساس تعلق، یافت  مبنایی برای گفتهمذات

های اجتماعی و توانیا سیاخت    رای نقشدر زندگی، کم  به اج پر کردن جای ی  همراه واقعی

دهنید و از  ها ارابه میی فرد به ایجاد پیوند با خانواده، دوستان و جامعه از خدماتی است که رسانه

 .(1390)م  کوایل، همبستگی اجتماعی را تحکیم نمایندتوانند آن طریق می

تقوییت   جمعیی از طرییق کیاهش انیزوای اجتمیاعی و     های ارتبیاط به ای  ترتیب رسانه

طیوری کیه هوییت    شوند؛ بهاحساس مشتر  با اعضا جامعه موجد نوعی احساس تعلق می

شیده و ایی     گیرند در نتیجه تعهد عمومی تقویتها قرار میای در رمس سایر هویتجامعه

 .(1395)چلبی، شود نیز به دنبال خود باعث افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه می

هیای الکترونیکیی و   ها توجه به ماهیت رسیانه ی تأثیر رسانهیکی از نکات مهم در بررس

ای چاپی است. سوزان النگر ای  تفاوت را با تمایز قابل شیدن بیی  انیواع نمادهیای رسیانه     

نشان داده است. النگر دو دسته نمادهای گفتمانی و نمادهای نمایشی را از یکیدیگر متمیایز   

هیای چیاپی و   های متفاوت دو دسته از رسانهیتزعم او ای  تمایز بیانگر ظرفکرده است. به

هیای عیاطفی   الکترونیکی برای انتقال اندیشه تحلیل و مفهومی )رسانه چاپی( و انتقال تجربه

 . (1390)دادگران، های الکترونیکی( است و درونی )رسانه

ه تری  شیوه در مطالعی اوسلز و ویشه در کار خود به ای  نکته توجه کرده بودند که کامل

هیا و نییز   های جمعی بر اعتماد اجتماعی بررسیی اثیر هیر یی  از انیواع رسیانه      تأثیر رسانه

 .(1998)ویشه، کنند هایی است که تولید میمحتوای پیام

عالوه بر ای ، با توجه به تأکید السول بر توجه بیه کیسیتی صیاحبان رسیانه در بررسیی      

هیا نییز بایسیتی در بررسیی اثیرات      هها، صاحبان رسانه و نحوه میدیریت رسیان  اثرات رسانه

 های جمعی مورد توجه قرار گیرد.رسانه

 

 توان گفت: بندی ای  بخش میدر جمع
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 های جمعی بر اعتماد اجتماعی مخاطبان اثر دارد.میزان استفاده از رسانه -

های جمعی بر اعتماد اجتماعی مخاطبان اثر دارد؛ به ای  معنا کیه  نوع استفاده از رسانه -

 ای متفاوت بر اعتماد اجتماعی تأثیر دارند.های جمعی مختلف به شیوهسانهر

طیور غیرمسیتقیم و از طرییق تیأثیر بیر سیایر عوامیل        توانند بیه های جمعی میرسانه -

 ساز اعتماد بر میزان اعتماد اجتماعی تأثیر بگذارند.زمینه

 

 خبر  

نگیاری بیرای   های روزنامهنظران مختلف ارتباطات اجتماعی و نویسندگان کتابصاحب

کنند. لیل اسپنسر مؤلف کتاب خبرنویسی، خبیر را شیامل   های گوناگون ذکر میخبر تعریف

داند. خبر، هر عمل و اندیشه واقعی که برای عده کلیری از خوانندگان جالب توجه باشد می

حیت  ها است که دارای ی  یا چند ارزش خبری بیود و احتمیاالً ت  گزارش عینی از واقعیت

سازمانی شکل گرفته است. تعریف سیاده خبیر را بایید از    سازمانی و برونتأثیر عوامل درون

دانسیتی. خبیر،   گوید: خبر چیزی است که دیروز آن را نمیی دانست که می« ترنرکت لج»آن 

های انسیانی و نقیل عقایید و افکیار عمیومی      ها و دانشانتشار منظم جریان وقایع و آگاهی

کند، اعم از اینکیه  چیز جدیدی است که مخاطب خاصی به آن توجه میاست. خبر گزارش 

های جغرافیایی، فرهنگیی،  در سطح جهانی باشد یا در سطح کشور یا اینکه محدود به حوزه

 .(1397)کوشکباغی، اقتصادی و ... باشد 

 

 مخاطب  
 شناسي  مفهوم

توان هی است. نمیارابه تعریف از مخاطب مستلزم رجوع به تعاریف آکادمی  و دانشگا

های جهانی ای  مفهوم توجه نداشت با ای  وجیود  تعریفی از ای  مفهوم ارابه داد و به مؤلفه

توان تفاوت چندانی بی  مخاطب فارغ از هیر ملیتیی قابیل    کارشناسان بر ای  باورند که نمی

مطالیب و  طور ساده خوانندگان، بینندگان و شنوندگان ها مخاطب را بهشد به همی  دلیل آن
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 . (1390)م  کوایل، اند محتوای رسانه دانسته

هیای مخاطیب آن   در ای  میان توجه به مخاطب و نیازهای وی تنها با شیناخت ویژگیی  

میرزی  خصوب مخاطب ایرانی که مخاطیب رسیانه ملیی در بعید درون    پذیر است بهامکان

یعنیی خبیر و   رسیانی رسیانه ملیی    شود و هدف ای  پژوهش هم در بعد اطالعمحسوب می

 مرزی است.  های سیاسی در بعد درونبرنامه

 

 انواع مخاطب در حوزه خبر

شیناس شیهیر   بندی که به شیوه غیرمستقیم از بوردیو جامعیه در ی  تقسیم« میرفخرایی»

کنندگان کاالهای فرهنگی )رسانه( را به سه دسته تقسییم  فرانسوی، وام گرفته است، مصرف

 کند:  می

ای هستند که از تحصیالت بیاال و  های پیچیدهصاحبان ذه يا نخبه:  مخاطب پیچیده. 1

گیذاران آن،  گیران جامعیه و سیاسیت  درآمد نسبتاً باالتر برخوردارند. آنان در حقیقت تصمیم

ها به موضوعات و مقاالتی عالقه دارند شوند. آنکم، به شکل غیرمستقیم محسوب میدست

نه و کارشناسانه را به همیراه نظرهیای مختلیف در میوارد     طرفاهای بیها و تحلیلکه دیدگاه

 .(1397)مینایی،موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری طرح کند 

از سیرمایه فرهنگیی نسیبی برخیوردار اسیت و بیه همیی  دلییل          مخاطب متوسهط: . 2

تری  تنش زندگی او مسئله اقتصادی است. چندان به خبرهای سیاسی عالقه نیدارد و  بزرگ

های خبری، باید سیاسیت را  شود؛ بنابرای  برنامهصطالحاً مخاطبی غیرسیاسی محسوب میا

 از زاویه اقتصاد روزمره خانواده برای مخاطبان متوس  توضیح دهند )همان(.

مخاطبی است با ذهنی ساده و غیر پیچییده کیه نیه از اقتصیاد قابیل      » مخاطب ساده:. 3

نی به آثار ارزنیده دارد. ایی  گیروه از مخاطبیان، از     اتکایی برخوردار است و نه عالقه چندا

شان را بیا  خصوب تلویزیونی انتظار دارند تا لحظات خالی زندگیقیمت، بههای ارزانرسانه

هایی پر کنند که متنیوع، گونیاگون، دارای موضیوعات سیاده و سیاختارهای صیریح،       برنامه

 . )همان(« های روشنفکرانه باشدروش  و به دور از پیچیدگی
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 شناسي تحقيقروش

هیای سیازمان صداوسییما    از آنجا که ای  پژوهش در راستای کم  بیه ارتقیای فعالییت   



 161 / ملی اطب به رسانهراهکارهای ارتقای اعتماد مخیییییییییییییییییی مقاله پژوهشی: یییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

است، تحقیق کاربردی است و از آنجا که قصد داریم بیرای ارتقیای اعتمیاد بیه صداوسییما      

 -ای اسیت، بنیابرای  ایی  تحقییق پیژوهش کیاربردی       راهکار ارابه دهیم، پیژوهش توسیعه  

نظیران و کارشناسیان   ها از مصاحبه عمیق با صیاحب آوری دادهای است و برای جمعتوسعه

نفر مصاحبه و پس از رسیدن به اشباع نظیری   30صورت گلوله برفی انتخاب شدند با که به

ها قطع شد. پژوهشگر در ای  پژوهش از خبرگان در حوزه ارتباطات و مسیئول در  مصاحبه

مییرزی ( هییای سیاسییی و بییرونو فعلییی در حییوزهصداوسیییما )در حیید مییدیرکل سییابق  

های اعتمادزدایی از رسانه ملی را احصا کرد تا در نهاییت بیه اشیباع نظیر رسیید و      شاخص

ها برای دریافت نظرات افکیار عمیومی در قالیب پرسشینامه ارابیه شید.       سپس ای  شاخص

شنامه در دو مرحلیه  منظور افزایش دقت و میزان اعتبار و روایی و پایایی هرچه بیشتر پرسبه

نفره از اساتید و افراد خبره برای بررسی سؤاالت پرسشنامه خواسته خواهید  از دو گروه پنج

نامیه  ارتبیاط بیا موضیوع پاییان    های بیشد تا آن را بررسی و عالوه بر زدودن زوابد و سؤال

 89رابیر  میزان دقت آن را بررسی کنند. با اسیتفاده از فرمیول کرونبیاا پاییایی پرسشینامه ب     

درصد محاسبه گردیید. جامعیه آمیاری پیژوهش نییز جمعییت هشیت میلییون و ششصید          

سال شیهر تهیران اسیت کیه در جیدول مورگیان و در نهاییت از         18هزارنفری افراد باالی 

شییده اسییت. بییرای گیییری تصییادفی سییاده اسییتفاده نفییری بییه روش نمونییه 181ای نمونییه

هیا از  وتحلییل پرسشینامه  تیوا و بیرای تجزییه   ها از روش تحلییل مح وتحلیل مصاحبهتجزیه

 استفاده شده است.   Spssافزار نرم
 

 های توصيفي تحقيقیافته

هیا بیر ابقیای خیود و مانیدن در گردونیه       ای، رسیانه شیدت تکلیر رسیانه   در فضای بیه 

تر اشاره شد، کارشناسان گونه که پیشرسانی نیازمند جلب توجه مخاطب است. هماناطالع

هیا از  خاصی را برای مخاطب ایرانی برشمردند که  در  و پذیرش ای  ویژگیی های ویژگی

ویژه رسانه ملی به برقراری ارتباط تعیاملی بیی  مخاطیب و رسیانه منتهیی      ها بهسوی رسانه

هیای صداوسییما در حیوزه جیذب     تیری  چیالش  خواهد شد. در ادامه ضم  برشمردن مهم

شده اسیت بیه بررسیی وضیع موجیود       شوندگان پژوهش مطرحمخاطب که توس  مصاحبه
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 ها خواهم پرداخت.  رسانه و ارابه راهکار برای حل چالش

 

 طرف نبودن  در خبر و بي داریجانب. 1

رسیانی  طرفی )عدم سوگیری( در فضای اطالعگرایی( و بیتوان به غیبت )واقعزمانی می

رسانی بر یوه اطالعگیری و تمایل باشد. اصل اساسی در ای  شنابل شد که خبر بدون جهت

ها خود سخ  بگویند؛ زییرا بیر ایی  اسیاس     مبنای ای  اصل است که: اجازه بدهید واقعیت

کننید و نیه بیر مبنیای تفسییرها خبرنگیاران و       افراد بر مبنای واقعیت دریافتی قضیاوت میی  

صاحبان رسانه. از نظر برخی از کارشناسان آنچه در رسانه صداوسیما نیازمنید توجیه اسیت    

ه ارابه اخبار و مسئله تعادل و توازن در پوشش خبری است. تعادل به شیوه ارابه اشیاره  نحو

دارد و در آن هر دو سو تضاد یا به عبارت دیگر نظرات مخالف ییا موافیق موضیوع میورد     

شیوندگان در ایی  زمینیه    یابند. یکیی از مصیاحبه  گزارش به ی  میزان و اندازه انعکاس می

کنید و از  طرفیی را رعاییت نمیی   اوسیما در ارابه اخبیار معمیوالً بیی   متأسفانه صد»گوید: می

 «.شودکند که عمالً باعث سوگیری میهایی استفاده میواژه

 

 

 رساني رسانه با ساليق افکار عمومي تقابل کارکرد اطالع. 2

های خبیری وجیود دارد؛ زییرا همیه     ای است که تقریباً در همه شبکهداری مسئلهجانب

هیای اجتمیاعی، اقتصیادی و سیاسیی     کنند خاستگاهکه اخبار را مخابره و ارابه می نهادهایی

عنیوان یی    شوند. از آنجیا کیه اییران بیه    ها روایت میدارند و خبرها از زاویه ای  خاستگاه

هیا و  گیذاری شیده اسیت و بسییاری از سیاسیت    کشور مذهبی در منطقه و جهیان شیناخته   

بینی حیاکم در کشیور اسیت در میواردی برقیراری      جهان های داخلی متأثر از نوعمشیخ 

رسیانی کیه محصیول    کننیده بیا ماهییت امیر اطیالع     تعادل بی  ای  خاستگاه قیوی و تعییی   

شیوندگان در ایی  زمینیه    گیرد. یکیی از مصیاحبه  کشورهای خارجی است در تقابل قرار می

هیای  سب  زندگی، فعالییت وقتی ذابقه مردم ایران به دالیل مختلف ازجمله تغییر »گوید: می

تواند با ای  ذابقیه  زبان و ... تغییر کرده است چگونه رسانه ملی میهای فارسیمخرب شبکه
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های مخاطب و رویکیرد  شود بی  خواستههمراهی کند، اصوالً شدنی نیست و ای  باعث می

 «.رسانه ملی تعارض ایجاد شود

 

 ای و متخصص ارتباطات  کمبود نیروی حرفه. 3

های خیارجی  در شرایطی که مدیریت خبر در رسانه»گوید: شوندگان میاز مصاحبه یکی

ای برخیی  پیچیده، ظریف و علمیی شیده اسیت در صداوسییما شیاهد عملکیرد غیرحرفیه       

عنوان ملال افراد متعددی اداره خبر صداوسیما را بر عهیده  سردبیران و دبیران خبر هستیم؛ به

کننید کیه   زمینه ندارند، بلکه خطوط قرمزی را مطیرح میی   تنها تخصصی در ای دارند که نه

 «.خود ساخته است

 

 های مختلف صداوسیماتعارض اهداف بخش. 4

هیای سیازمان   شوندگان پژوهش بر ای  عقیده هستند که اهداف برخیی قسیمت  مصاحبه

تنها در چارچوب ی  هدف نیست، بلکه در برخی مواقع با یکدیگر در تضیاد  صداوسیما نه

در برخی مواقع عملکرد معاونت سییما بیا هیدف    »شوندگان به گفته یکی از مصاحبه است.

عنوان ملال وقتی حیوزه سیاسیی یی  خبیر و جرییان      حوزه سیاسی در ی  مسیر نیست به

کنید کیه   کند حوزه سیما بالفاصله ی  فییلم آمریکیایی پخیش میی    ضدآمریکایی منتشر می

 «.دهنده قدرت آمریکا در جهان استنشان

 

 کنداکتور نامناسب    . 5

برخی از کارشناسان معتقدند رویه پوشش خبری در صداوسیما گزینش و چیینش خبیر   

شیوندگان  گییرد. در ایی  زمینیه یکیی از مصیاحبه     های خاصی صورت میبر اساس اولویت

ای باید توس  سردبیر و عوامل خبری صورت بگیرد. بیا  چینش خبر در هر رسانه»گوید: می

خبار، در مخاطب ای  حس باید به وجود بیاید که اخبیار بیر اسیاس ذات و    چینش مناسب ا

ای و اندیشیه سیاسیی حیاکم    ای و نه معیارهای سیلیقه ای خود و اصول حرفهجوهره رسانه
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ای عنیوان اصیول حرفیه   شده است؛ اما نحوه چینش اخبار در صداوسیما بیا آنچیه بیه   تنظیم 

 «.شناخته شده است فاصله دارد
 

 ر نامناسب ارائه خبر  ساختا. 6

اند ید بر تغییرات ملبت در ساختار ارابه خبر یادآور شدهشوندگان پژوهش با تأکمصاحبه

که صداوسیما برای رسیدن به وضعیت مطلوب در ارابه اخبیار راه نسیبتاً طیوالنی در پییش     

های توان بیه تقلیید  های متعددی در ای  حوزه وجود دارد که از موارد زیر میدارد و ضعف

 افراطی و تلفیق خبر با طنز اشاره کرد.
 

 رقیب بودنبي. 7

ای تغییر کرده است که همچون گذشته، صاحبان گونهای شرای  بهدر دنیای متکلر رسانه

شوندگان، شوند. از نظر مصاحبهکننده اخبار ی  رسانه محسوب نمیقدرت تنها عامل تعیی 

شده است و اهمیت مخاطب بیا  ای تبدیل نههای رساگیریمخاطب به عنصر مهمی در هدف

نداشیت   »گویید:  ای میی شیونده ها، همبستگی زیادی پیدا کرده است. مصیاحبه رقابت رسانه

رقیب از جهاتی خوب است؛ برای ملال در موضوع کرونا نداشت  رقیب به نفیع صداوسییما   

د هیر کیاری   شد، اما اگر ای  احساس وجود داشته باشد که چون رسیانه ملیی رقییب نیدار    

 «.توانیم انجام دهیم غل  استمی
 

 ای  های سلیقهگذاریسیاست. 8

های خبری دنییا اسیت، امیا بایید دیید کیه در       گذاری جز  الینف  تمامی رسانهسیاست

گذاری چقدر است و همچنی  بررسی کرد که چه میزان از ای  رسانه ملی دایره ای  سیاست

هیای میدیر   شود و چه میزان سیاستکشور ناشی می سازها از مراجع تصمیمگذاریسیاست

 خبر یا سردبیر بخش خبری است.

ریزی در حوزه خبر، مستلزم کسب آگیاهی از ماهییت، مبیانی و    گذاری و برنامهسیاست

شناخت مخاطب در وهله نخست و شناخت نیروی انسانی در مرحلیه بعید اسیت. یکیی از     
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هیای  هیا و تخصیص  الوه برداشت  توانمنیدی مدیران خبر ع»شوندگان معتقد است: مصاحبه

های رفتاری و روانیی خاصیی برخیوردار باشیند. در شیرای  کنیونی،       خاب باید از ویژگی

پذیر است کیه ضیم  ایجیاد تغیییر در الگوهیای      صداوسیما نیازمند مدیرانی جسور و خطر

هیای خبیری و سیاسیی و    رسیانی، همچیون اصیالح سیاختار رسیمی برنامیه      قدیمی اطالع

هیای خیارجی، تحیت تیأثیر نهادهیای      وگیری از تقلیدهای افراطی و فرمیالیتی از شیبکه  جل

 «.رسانی فراهم کنندسازمانی قرار نگیرد و شرای  را برای ساختار چاب  و سریع اطالعبرون

 

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

صورت عمومی در اختییار  سی، مالکیت رادیو و تلویزیون بهقانون اسا 44بر اساس اصل 

ای از طرییق  بخش دولتی است. در ای  نوع از مالکیت کل درآمد و اعتبارات سازمان رسیانه 

هیا وابسیته   شود و رسانه از نظر سیاست، کار، خطی مشی و محتوای برنامیه دولت تأمی  می

 خواهد بود. 

و عیدم تفیاهم بیر نحیوه مالکییت آن ازجملیه        نوع مالکیت و کنترل رسانه صداوسییما 

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     

 شده است. شوندگان موافق و مخالف واقعسزایی دارد ای  مبحث محل مناقشه بی  مصاحبه

هیای صداوسییما منبعیث از نیوع     اند که اکلر چیالش شوندگان بر ای  عقیدهبرخی از مصاحبه

حل بیرای فیابق آمیدن    شوندگان بهتری  راهمالکیت دولتی رسانه است؛ بنابرای  برخی از مصاحبه

های پیش روی صداوسیمای ایران را تغییر نوع مالکیت دولتی بیه مالکییت خصوصیی    بر چالش

اند، اما صراحت قانون اساسی در خصوب مالکیت رسانه، موافقان تأسیس تلویزییون  ن کردهعنوا

گونه کیه در قیانون   خصوصی را با مانع جدی قانونی مواجه کرده است. به عقیده ای  افراد همان

ها مشمول مالکیت عمومی و در اختییار بخیش دولتیی بیوده، امیا بنیا بیر        ها و بیمهاساسی بان 

ان ای  مشکل نه با تغییر که بیا تفسییر و تأوییل قیانون حیل شیده اسیت. یکیی از         مقتضیات زم
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اندازی شیبکه خصوصیی در اییران    بر اساس قانون اساسی امکان راه»گوید: شوندگان میمصاحبه

قانون اساسی شییوه اداره سیازمان صداوسییما را مشیخص کیرده       175وجود دارد؛ چراکه اصل 

گوید که شیبکه خصوصیی   سازمان باید چگونه اداره شود و نمیگوید که ای  است. ای  اصل می

در ایران نباید ایجاد شود. به نظر م  برای ایجاد شبکه خصوصیی نییاز بیه تغیییر قیانون اساسیی       

انیدازی کیرد و در امیر    توان صدها شبکه رادیو و تلویزییونی راه نیست. بر اساس همی  قانون می

تیری  شوندگان نیز در ای  زمینیه روییه معتیدل   خی از مصاحبهالبته بر«. رسانی فعالیت نموداطالع

 کنند.  کنند و تأسیس تلویزیون خصوصی را به آینده موکول میاتخاذ می
 

 ب: چالش مدیریتي  

شوندگان نه نحوه مالکیت، بلکه شیوه مدیریتی در صداوسییما را یکیی   برخی از مصاحبه

جیای اینکیه بیه    به»گوید: شونده میاحبهدانند. ی  مصهای اساسی ای  سازمان میاز چالش

توان ضم  اصالح ساختار فعلی سازمان سمت مالکیت خصوب برای رسانه ملی برویم می

ذیل حاکمیت و نظام اسالمی جریانات سیاسی هیم سیهمی از آنیت  داشیته باشیند البتیه بیا        

بیه چهیار دهیه    البته مخالفان ای  پیشنهاد مطرح کردند که تجر«. فرماندهی ربیس رسانه ملی

گذشته نشان داد که ای  شیوه جوابگو نیست و همی  وضعیتی که اکنون در آن قیرار دارییم   

نفیر بیر چیالش میدیریتی      22کارشیناس حیوزه خبیر     30تکرار خواهد شید. دمجمیوع از   

 صداوسیما تأکید داشتند  و هشت نفر به ای  موضوع اعتقادی نداشتند.

 

 های سیاسي  اطب برنامههای صداوسیما در حوزه جذب مخچالش

شیود فراینید   هیای سیاسیی در صداوسییما بیه مخاطیب ارابیه میی       آنچه با عنوان برنامیه 

شیوندگان ایی  پیژوهش    رسانی در قیالبی متفیاوت اسیت. بیر ایی  اسیاس مصیاحبه       اطالع

هیای سیاسیی   هایی را که صداوسیما در حوزه اخبار با آن مواجه است را برای برنامیه چالش

 پردازیم:  ها میبندی آناند که در ادامه به دستههنیز مطرح کرد

 طرفه  نگاه سیاسی ی ی 

 های سیاسی  ضعف پژوهش در برنامهی 
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 مصرف گذشته  های قدیمی و تاریخهای سیاسی به روشساخت برنامهی 

 های سیاسی  عدم جذابیت برنامهی 

 های سیاسی  نبود تنوع موضوعی در برنامهی 

 ای مخاطبان  توجهی به نیازهکمی 

 ای  عدم رعایت اصول حرفهی 

 
 شوندگان پژوهشهای صداوسیما در جذب مخاطب از نظر مصاحبهبندی چالشجمع

 مقوله 
 اصلي

 زیر مؤلفه مؤلفه

ش
چال

مه
رنا
و ب
ار 
خب
ب ا

اط
مخ
ب 
جذ
در 
ما 
سی
داو
ص
ی 
ها

سی
سیا
ی 
ها

 

 گرایی  واقع طرف نبودن داری در خبر و بیجانب
رسیانی رسیانه بیا سیالیق     عتقابل کارکرد اطال
 افکار عمومی 

سییازمانی و هییا و منییافع عوامییل بییروناولویییت خواسییته
 های مخاطبان در بعضی از موارد سازمانی بر خواستهدرون

 اشکال در شیوه جذب نیرو   ای و متخصص ارتباطات  کمبود نیروی حرفه
 در رسانه ملی نبود فرماندهی واحد  های مختلف صداوسیما  تعارض اهداف بخش

 کنداکتور نامناسب  
 توجهی به برخی از نیازهای مخاطب  بی

 ای  چینش سلیقه
 های خبری  عدم توجه به ارزش

 تقلیدهای افراطی و تلفیق خبر با طنز ساختار ارابه خبر  
 توجهی به نکات ملبت نبود رقیب  نگاه منفی به نبود رقیب و بی رقیب بودن بی

 جای منافع ملی های شخصی و جناحی بهسیاست ای  ی سلیقههاگذاریسیاست
 عدم تفاهم مقامات کشور در خصوب مالکیت رسانه  مالکیت دولتی رسانه 

 ضعف و اشکال ساختار فعلی رسانه ملی ضعف مدیریتی  
 جناحی و سیاسی عمل کردن  طرفه  نگاه سیاسی ی 

 به عنصر تحقیق  توجهی کم های سیاسی  ضعف پژوهش در برنامه
 سازی  های جدید برنامهتوجهی به فرصتکم های سیاسی به روش قدیمی ساخت برنامه

 سازی  ساختار قدیمی برنامه های سیاسی  عدم جذابیت برنامه
 عدم در  واقعی از نیازهای مخاطب   های سیاسی  نبود تنوع موضوعی در برنامه

 به آموزش کارکنان توجهی کم ای  عدم رعایت اصول حرفه

 های تحليلي تحقيقیافته

های صداوسیما در حیوزه  پس از احصا  نظرات کارشناسان حوزه رسانه در خصوب چالش
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ها برای پانزده ت  از نخبگان حوزه رسانه ارسیال و نظیرات   های سیاسی، ای  چالشخبر و برنامه

شیود، از پیانزده   زیر مشیاهده میی   گونه که در جدولوتحلیل قرار گرفت. همانها مورد تجزیهآن

داری در خبر وجود دارد و صداوسییما  نفر از نخبگان حوزه رسانه همگی معتقد بودند که جانب

رسیانی رسیانه بیا سیالیق افکیار      طرف نیست. در خصوب تقابل کارکرد اطالعدر ای  حوزه بی

ید نکردند. دوازده نفیر نییز   عمومی دوازده نفر نظر موافق داشتند و تنها سه نفر ای  موضوع را تأی

هیای  ای و متخصص اذعان داشیتند و در بخیش تعیارض اهیداف بخیش     به کمبود نیروی حرفه

مختلف صداوسیما از میان پانزده خبره پرسش شده، نیه نفیر آن را تأییید و شیش نفیر مخالفیت       

دالییل افیت    کردند. از میان پانزده خبره پرسش شده ده نفر معتقد بودند که کنداکتور نامناسب از

رسانی رسانه ملی است و چهارده نفر نییز سیاختار ارابیه خبیر را از میوارد اصیلی       کارکرد اطالع

رقییب بیودن صداوسییما را    رسانی صداوسیما دانستند و یازده نفر نیز بیضعف در کارکرد اطالع

ننید؛ و  دارسانی الاقل در عرصه تلویزیونی را علت کارکرد ضعیف صداوسیما میدر عرصه اطالع

ای و فردی را عامیل تضیعیف   گذاری سلیقهشوندگان نیز سیاستدر نهایت چهارده نفر از پرسش

 رسانی رسانه ملی قلمداد کردند.کارکرد اطالع
 های احصاشده صداوسیما در جذب مخاطبنظرات خبرگان حوزه رسانه در خصوص چالش :جدول

 خير بلي خبرگان هاچالش

 0 15 15 رف نبودنطداری در خبر و بیجانب

 3 12 15 رسانی رسانه با سالیق افکار عمومی تقابل کارکرد اطالع

 3 12 15 ای و متخصص ارتباطات  کمبود نیروی حرفه

 6 9 15 های مختلف صداوسیما  تعارض اهداف بخش

 5 10 15 کنداکتور نامناسب  

 1 14 15 ساختار ارابه خبر  

 4 11 15 رقیب بودن بی

 1 14 15 ای   های سلیقهاریگذسیاست

 

هیای احصاشیده در   در نمودار زیر نیز نظرات خبرگان حوزه رسانه در خصوب چیالش 

 شده است.  جذب مخاطب نمایش داده 
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های صداوسیما در حیوزه مالکییت و میدیریت رسیانه کارشناسیان      در خصوب چالش

کییت فعلیی رسیانه ملیی و     های خود در حوزه مالکیت بر لزوم تغیییر مال ای در پاسخرسانه

حتیی تغیییر قیانون اساسیی در ایی  بخییش تأکیید داشیتند. نظیرات ایی  کارشناسیان طییی           

آوری شید کیه بیر    ها جمعای برای پانزده ت  از خبرگان رسانه ارسال و نظرات آنپرسشنامه

ای  اساس سیزده ت  از آنان چالش مالکیت رسانه را پذیرفتند و تنها دو تی  ادامیه مالکییت    

لی را مطلوب قلمداد کردند. در خصوب چالش مدیریتی هیم از مجمیوع پیانزده خبیره     فع

ای دوازده نفر ای  چالش را جدی و مهم دانستند و سه ت  هم بیه ایی  مشیکل قابیل     رسانه

 نبودند.  

های احصاء شده صداوسیما در حوزه مالکیت جدول: نظرات خبرگان حوزه رسانه در خصوص چالش

 و مديريت رسانه
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 خير بلي خبرگان هالشچا

 2 13 15 مالکیت رسانه

 3 12 15 چالش مدیریتی

شده در حیوزه  های مطرحهای خبرگان رسانه در خصوب چالشنمودار زیر هم دیدگاه

 ای نمایش داده شده است.صورت میلهمالکیت و حوزه مدیریتی به

وسییما در  های احصاشیده صدا نمودار: نظرات خبرگان حوزه رسانه در خصوب چالش

 حوزه مالکیت و مدیریت رسانه  

 
طرفیه، ضیعف   های سیاسی، کارشناسان پژوهش عوامل نگاه سیاسی ی در بخش برنامه

های سیاسی، ساخت برنامه به روش قدیمی، عیدم جیذابیت، نبیود تنیوع     پژوهش در برنامه

ن عنیوا ای را بیه توجهی به نیازهیای مخاطبیان و عیدم رعاییت اصیول حرفیه      موضوعی، کم

هیا نییز طیی    های سیاسی معرفی کردند. ایی  چیالش  های صداوسیما در حوزه برنامهچالش

ای از پانزده ت  از خبرگان رسیانه نظرخیواهی شید کیه در بخیش نگیاه سیاسیی        پرسشنامه

طرفه چهارده ت  از خبرگیان ایی  چیالش را پذیرفتنید. در بخیش ضیعف پیژوهش در        ی 

ده خبره پژوهش ای  چالش را تأییید کردنید. از پیانزده    های سیاسی دوازده نفر از پانزبرنامه

هیای قیدیمی   های سیاسی بیا روش خبره پژوهش چهارده نفر معتقد بودند که ساخت برنامه

هیای سیاسیی صداوسییما جیذاب     گیرد و یازده نفر نیز عقیده داشتند کیه برنامیه  صورت می

هیای  وضیوعی در برنامیه  نیست. همچنی  ده نفر از خبرگان پژوهش عقیده داشیتند تنیوع م  
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های سیاسیی بیه نیازهیای    ها تأیید کردند که در برنامهسیاسی کمرنگ است و دوازده ت  آن

توجهی شده است؛ و از میان پانزده تی  از خبرگیان رسیانه نییز ده نفیر اعیالم       مخاطبان کم

 شود.های سیاسی رعایت نمیای در برنامهاند اصول حرفهکرده
های احصاشده صداوسیما در حوزه جذب وزه رسانه در خصوص چالشجدول: نظرات خبرگان ح

 های سیاسيمخاطب برنامه
 خير بلي خبرگان هاچالش

 1 14 15 طرفه  نگاه سیاسی ی 
 3 12 15 های سیاسی  ضعف پژوهش در برنامه
 1 14 15 های قدیمی ساخت برنامه به روش
 4 11 15 های سیاسی  عدم جذابیت برنامه

 5 10 15 وع موضوعی نبود تن
 3 12 15 توجهی به نیازهای مخاطبان  کم

 5 10 15 ای  عدم رعایت اصول حرفه

هیای احصاشیده صداوسییما در    نمودار نظرات خبرگان حوزه رسانه در خصوب چالش

 ای زیر به نمایش درآمده است.های سیاسی نیز در نمودار میلهحوزه جذب مخاطب برنامه

 
هیای  ای، چیالش س نظیرات کارشناسیان پیژوهش و خبرگیان رسیانه     در مجموع، بر اسا

 شود.بندی میرسانی در مدل مفهومی زیر به تفکی  تقسیمصداوسیما در حوزه اطالع
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 اهداف راهبردی و راهکارهای الزم برای افزايش اعتماد به رسانه ملي
 اولویت اهداف راهبردی ردیف

 1 مخاطبانافزایش اعتماد و رضایت افکار عمومی و  1

 2 هارعایت اصل صداقت و شفافیت در پخش اخبار و برنامه 2

 3 ها و اقشار جامعهطرفی میان گروهرعایت اصل بی 3

 4 افزایش اصل وفا  و همبستگی ملی 4

 5 ایای  و دانش رسانهافزایش قابلیت  حرفه 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         

 شود.  می

 افزایش اعتماد و رضایت افکار عمومی و مخاطبان .الف

 های سیاسی؛توجه به عالیق و نیاز مخاطبان در پخش اخبار و برنامه. 1

 ده؛محور با حضور کارشناسان زبوگومحور و چالشیهای گفتپخش برنامه. 2

 احترام به اصل پاسخگویی؛. 3

 های سیاسی؛  های متنوع در برنامهاستفاده از قالب. 4

هیای خبیری صداوسییما بیرای بییان      تمرکز مجرییان، کارشناسیان و مهمانیان برنامیه    . 5

 مشکالت مردم.

 هارعایت اصل صداقت و شفافیت در پخش اخبار و برنامه .ب

 های خبری و سیاسی؛تقای برنامهای برای ارایجاد فضای رقابت رسانه. 1

 های سیاسی؛تالش برای محدود کردن خ  قرمزهای موجود در حوزه اخبار و برنامه. 2

 های سیاسی؛اجتناب از سانسور در حوزه اخبار و برنامه. 3

 های سیاسی و اقتصادی؛های زنده  و چالشی در حوزهافزایش برنامه. 4

بر تیأمی  آزادی بییان و نشیر افکیار بیا رعاییت       قانون اساسی مبنی  175تحقق اصل  .5

 موازی  اسالمی. و مصالح کشور
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 ها و اقشار جامعهطرفی میان گروهرعایت اصل بی -پ

 های مختلف؛استفاده از مجریان و کارشناسان با گرایش. 1

 ها؛های شخصی و جناحی در پخش برنامهپرهیز از اعمال سلیقه. 2

 دهای مختلف کشور؛پوشش یکسان از عملکرد نها. 3

ها برای انعکیاس اخبیار   های آنهای استانی و استفاده از ظرفیتتوجه بیشتر به شبکه. 4

 ها.استان

 افزایش اصل وفا  و همبستگی ملی -ت

 زند؛هایی که به اختالفات قومی دام  میاجتناب از پخش برنامه. 1

خصیوب مییان شییعه و    هایی که موجب اختالفات مذهبی بهاجتناب از پخش برنامه. 2

 شود؛سنی می

توجه به عالییق سیاسیی و اجتمیاعی همیه اقشیار میردم در پخیش اخبیار و دیگیر          . 3

 های تولیدی؛برنامه

هیای سیاسیی بخصیوب در مقیاطعی     افکنی میان گیروه پرهیز از تفرقه و اختالف -4. 4

 مانند انتخابات.   

 ایای و دانش رسانهافزایش قابلیت حرفه -ث

 های سیاسی؛های جدید خبری در اخبار و برنامهده از ابزارها و ف استفا. 1

هییای خییارجی و شیییوه افییزایش تییوان کارکنییان خبییری صداوسیییما در امییر زبییان  . 2

 رسانی؛اطالع

هیای آموزشیی مینظم بیرای تقوییت دانیش کارکنیان بخیش اخبیار و          برگزاری دوره. 3

 های سیاسی؛برنامه

 ای کارکنان؛ها و متخصصان امر در افزایش دانش و توان رسانهاستفاده از اساتید دانشگاه. 4

 ای.های خارجی در راستای انتقال تجربیات مربوط به دانش رسانهتعامل با رسانه. 5

 انجام بعضی اصالحات در حوزه مدیریت و بوروکراسی سازمانی -ج

 م؛تدوی  نقشه راه منسجم و جامع بر اساس اسناد باالدستی و عالیق مرد. 1
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 سازی و کاست  از بوروکراسی سازمانی در تولید اخبار، فیلم و میزگردها؛چاب . 2

 های افراد و نهادهای غیردولتی.پرهیز از اجابت خواسته. 3

 

 گيری  نتيجه

هیا  های مرتب  با فرایند ارتباطی اشاره شد که ای  نظرییه در مبانی نظری تحقیق به نظریه

یا فرستنده، مقوله پیام یا محتوا، مقوله کانال ارتبیاطی ییا رسیانه،    گر بر پنج پایه مقوله ارتباط

مقوله مخاطب یا گیرنده و مقوله تأثیر یا بازخورد استوار است. در ای  پژوهش به اشکاالت 

های سیاسی، مقولیه پییام کیه در    وارده به فرستنده تحت عنوان دبیر، سردبیر یا مجری برنامه

است، مقوله مخاطب کیه در آن سیالیق و عالییق مخاطبیان     گر شده جلوهقالب اخبار پخش

صیورت بازخوردهیای منفیی    شود و مقوله تأثیر که بیه های سیاسی برجسته میخبر و برنامه

ای و جامعه آمیاری تحقییق بیه آن پرداختیه شید.همه ایی        حاصل از نظرات نخبگان رسانه

شیود  است تحلیل و پردازش میاکنون رسانه ملی منظور آن مقوالت از کانال ارتباطی که هم

 دهد. و تجمیع همه ای  موضوعات ی  فرایند ارتباطی را تشکیل می

رسانی رسانه بیا افکیار   داری در خبر، تقابل کارکرد اطالعشده، جانبطبق پژوهش انجام

هیای مختلیف صداوسییما،    عمومی، کمبود نیروی انسانی متخصص، تعارض اهداف بخیش 

ای از گذاری سیلیقه رقیب بودن و سیاستار نامناسب ارابه خبر، بیکنداکتور نامناسب، ساخت

بایست با اصالح و ارتقای آن روند ایجیاد اعتمیاد را   ای است که میهای اصول حرفهچالش

 ارتقا داد.

گونیه کیه در دییدگاه    های سیاسیی همیان  گذاری در اخبار و برنامهدر خصوب سیاست

بایسییتی بییی  تییأمی  اهییداف نهادهییای   شییوندگان پییژوهش مطییرح شییده اسییت مصییاحبه

سازمانی صداوسیما، تیوازن و تعیادل وجیود داشیته باشید. در      سازمانی و اهداف درونبرون

های نهادهای تواند برای اولویتهای مخاطب است که میفضای رقابتی کنونی، تنها اولویت

ر از گردونه پوشیش  دیگر رجحان یابد. درواقع بسیاری از اخبار با در نظر گرفت  ای  راهکا

 ای باید خارج شوند.رسانه
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های داخلی نیز گذاریها و سیاستریزیعنوان عامل مؤثر در برنامهپذیرفت  رقیب نیز به

هیای خیارجی ییا الاقیل کیاهش گیرایش       زمینه را برای توقف جذب مخاطب توس  رسانه

تیازی در عصیر   کیه سازد. صداوسییما بایید بپیذیرد کیه ی    ها فراهم میمخاطب به ای  رسانه

ناپیذیری را در فضیای اطالعیاتی داخلیی بیه وجیود آورده و       هیای جبیران  اطالعات آسیب

تر کرده است. همچنیی  بیا در   های اجتماعی نیز عرصه رقابت را برای رسانه ملی تنگشبکه

های روش  و واضحی ابیالغ شیود تیا از    نظر گرفت  امنیت و منافع ملی، الزم است سیاست

ای در سازمان صداوسیما پرهیز شود. باید مالحظات در مورد امنیت و منیافع  هبرخورد سلیق

ملی کامالً تعریف شود. حداقل باید کلیات ای  تعاریف مشخص شود و تفسیرپذیر باشد تیا  

 زمینه سو استفاده از آن فراهم نشود.  

بسییاری   ها درآمیزد چراکه درگذاری در سازمان صداوسیما نباید با آرمانهمچنی  هدف

هیای  ای شیدن فعالییت  اند. در خصوب حرفهمدت دست نیافتنیها در کوتاهاز موارد آرمان

خبری و سیاسی نیز بسیاری از الگوهای قدیمی در ارابه اخبار و تفاسیر بایید کنیار گذاشیته    

ای گیردد.  روز و حرفیه های خبرنویسیی بیه  رسانی و ف های اطالعجای آن روششود و به

های سیاسی باید آگاهی مخاطب را افزایش دهد و با فیراهم کیردن   ا ارابه برنامهصداوسیما ب

هیای رقییب و جیایگزی  شیود. ایی       فضایی مطلوب مانع از توجه مخاطب به سایر رسیانه 

شود مگر بیا رعاییت قواعید بیازی از سیوی رسیانه و توجیه بیه         فضای مطلوب فراهم نمی

 مخاطب و نیازهای وی.

هیای اعتمیاد سیاز در اخبیار     پژوهش امیدعلی مسعودی که شیاخص نتایج ای  تحقیق با 

عنوان صداوسیما را بررسی کرده بود تطبیق دارد چراکه در ای  تحقیق نیز تعادل در اخبار به

های کاهش اعتماد مورد تأکید قرار گرفته اسیت. همچنیی  بیا تحقییق بیاقر      یکی از شاخص

ه را بررسی کرده است تطبیق دارد چراکه های اساسی اعتماد رسانساروخانی نیز که خصلت

-طرفی در رسانه تأکید شده است چنانکه ساروخانی نیز انیگ در تحقیق حاضر بر عنصر بی

زنی را از عوامل کاهش اعتماد برشیمرده اسیت. در تحقییق عبدالرضیا علییزاده بیر عوامیل        

حاضیر در  سازمانی و برون سازمان بر اعتماد مخاطب تأکیید شیده اسیت کیه تحقییق      درون
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سازمانی با تحقیق علیزاده همخوانی دارد. همچنی  تحقیق حاضیر بیا   خصوب عوامل درون

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   

تحقیق ای  دو بر گیزینش واقعییت و دقیت و صیحت تأکیید کردنید و در       دارد؛ چراکه در 

 ای پرهیز گردد.گذاری سلیقهتحقیق حاضر نیز تأکید شده است که نباید از سیاست

 

 پيشنهادهای تحقيق  

طیور  هیای سیاسیی کیه بیه    های صداوسیما در حوزه خبر و برنامهپس از بررسی چالش

شیوندگان پیژوهش راهکارهیایی را بیرای     ارد مصاحبهگذمستقیم بر اعتماد مخاطب تأثیر می

 اند.ارتقای اعتماد مخاطب به رسانه ملی پیشنهاد داده

حل جایگزی  برای مالکیت فعلی مدنظر قرار گییرد.  عنوان راهمدل خدمت عمومی به. 1

ای را بر عهده دارند که ضم  های عمومی یا ملی مالکیت سازمان رسانهدر ای  مدل سازمان

های عمومی و حق اشترا  های خود را از محل پرداختهای حکومتی هزینهافت کم دری

 ها ارتباط دارد. کنند و دولت در حد نظارت با آنمردمی تأمی  می

های روش  و واضحی ابیالغ  با در نظر گرفت  امنیت و منافع ملی، الزم است سیاست. 2

 رهیز شود. ای در سازمان صداوسیما پشود تا از برخورد سلیقه

از الگوهای قدیمی در ارابیه اخبیار ماننید فی  خبرنویسیی هیرم وارونیه دوری و از        . 3

 ای استفاده شود.  های جدید خبرنویسی مانند الماسی یا دایرهف 

یافتنی و ملموس و مطابق بیا  ها در صداوسیما باید واقعی، منطقی، دستگذاریهدف. 4

 .منابع، بودجه و امکانات موجود باشند

کنید و در آن  تعادل خبر در اخبار رعایت شود. تعادل به شیوه ارابه اخبار اشیاره میی  . 5

 یابند. میزان و اندازه انعکاس مینظرات مخالف یا موافق موضوع مورد گزارش به ی  

 

 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع .الف
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 ( اعتماد اجتماعی و عوامیل  1374امیر کافی، مهری ،) 18ماییه پیژوهش، شیماره    بیر آن، ن  میؤثر ،

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

 شناسی در ی  نگاه، تهران: انتشارات دافوس، مخاطب یمینایی، حس. 

  ی ارتباطات، انتشارات کویر. شناسجامعه - هارسانه(، نظریه 1388)بهرامی کمیل، نظام 

 ماعی. ی اجتهاصورت (، رابطه اعتماد اجتماعی و رواج 1384) بیرانوند، علی 

 و  ازکبی خاافشیی    ترجمه(، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه 1384)، کیان بخشتاج

 حس  پویان، تهران، شیرازه.

   (، نظریه استفاده و رضامندی از دیدگاه قران کریم. 1395)ریسی، حسی 

  ان: آگه.اعتماد، ترجمه الدن رهبری، تهر مسئلهو  ی اجتماعیهادام(، 1393)روبستای ، بو 

  ی، ترجمه غالمرضا غفاری، تهران: نشر شیرازه.  شناسجامعهی هاهینظر(، اعتماد: 1386)زتومکا، پیوتر 

 16و نظریات مربوط به اعتماد اجتماعی در جامعه پژوهشنامه  هایتئور(، 1387)ی، مرتضی آباد یز. 

 ( امام خمینی 1385فخارطوسی، جواد ،)هران، عروج. ی گروهی، چاپ دوم، تهاو رسانه 

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

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

 صداوسیما. 

 کیز  بر تلویزییون، چیاپ اول، مر   دیتأک(، اثرسنجی در حوزه رسانه با 1390پور، اسماعیل )سعدی

 تحقیقات صداوسیما. 

 ( 1390ژان کازنو ،)ی، ترجمه: باقر ساروخانی، تهران، اطالعات.جمعارتباطوسایل  شناسجامعه 

  ی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی. اجتماع(، بنیادهای نظریه 1377)کلم  جیمز 

 ی انتقیادی،  هیا دگاهیی دی راییج و  هیا شیه یاند -ی رسانه هاهینظر(، 1393)زاده سید محمد مهدی

 انتشارات سروش. 

  18بیر آن، نماییه پیژوهش، شیماره      میؤثر (، اعتماد اجتماعی و عوامیل  1374)امیرکافی، مهدی ،

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

  (، بررسی رابطیه مییان نگیرش سیاسیی،     1392پاییز و زمستان )امیری، مجتبی و مرآبادی، یونسی

ی هیا شیبکه ی تهیران بیه   هیا دانشیگاه گرایش دانشیجویان   اعتماد به رسانه ملی، مخاطبان فعال و

 .1391، شماره دوم، و فرهنگی در رسانه ارشتهانیماجتماعی مجازی، مطالعات 

   ی اجتماعی. هاصورت(، رابطه اعتماد اجتماعی و رواج 1384)بیرانوند علی 

   ،ی ارتباطات. هاهینظرترنز، ولی  اچ 

  ی ارتباطات. هاهینظرجم: علیرضا دهقان، سوری ، جوزف، تانکارد، جیمز، متر 
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