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برخورداری یك دولت از اعتماد سیاســی شهروندانش ،نشانگر برخورداری آن دولت از شاخصة مشروعیت نزد
اتباع خود است .با توجه به نقش و تاثیرگذاری که رسانهها بهویژه سازمان صداوسیما ،از یک سو بر ابعاد مختلف
زندگی مردم و همچنین بر ســاختار سیاســی از نظر ایجاد وحدت ،همبستگی و مشروعیت دارند ،بررسی علمی و
تحقیق دربارة اینکه رسانه چگونه میتواند بیشترین نقش را در ارتقاء اعتماد سیاسی بازی کند ،امری ضروری است.
بنابراین هدف این تحقیق ،بررسی چگونگی نقشآفرینی سازمان صداوسیما بر ارتقاء اعتماد سیاسی (مخاطبان)
در جامعه است .روش تحقیق این پژوهش ،کیفی است و دادهها از طریق مصاحبة عمیق با  12نفر از خبرگان حوزة
رسانه و جامعهشناسی و علوم سیاسی جمعآوری و به شیوة تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتههای تحقیق نشان میدهد سازمان صداوسیمای جمهوریاسالمیایران باید در زمینههای ارتقاء سواد رسانهای،
توانمندسازی کارکنان ،انعکاس مناسب صداهای مختلف در جامعه و استفاده از ظرفیتهای رسانههای اجتماعی
و قالبهای جذاب و متنوع ،جدید و امیدآفرین و تبیین چشمانداز آیندهای روشن همت گمارد.

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127

نوشتة
محسن روحانی
٭٭
حمیدرضا حسینی دانا
٭٭٭
بیبیسادات میراسماعیلی
٭٭٭٭
امید جهانشاهی
٭٭٭٭٭
علیاکبر فرهنگی
٭

تاریخ دریافت1400/2/27 :
تاریخ پذیرش1400/4/28 :

مقدمه

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127
6
نقش صداوسیما در تقویت اعتماد سیاسی
محسن روحانی ()5-28

در عصــر ارتباطات و اطالعات ،رســانهها یکی از مهمترین ابزار دسترســی بــه اهداف تلقی
میشــوند و به همین دلیل پس از جنگ جهانی دوم ،از آنها بهشــدت استقبال شد .کارشناسان
ارتباطات ،رســانههای ارتباطی را مســیرهایی میداننــد که از طریق آنها پیامــی به مخاطبان
میرســد .با این مفهوم ،رســانهها باید تا حد مطلوب بهمثابة گذرگاهی بیمقاومت برای پیامها
عمل کنند (فرهنگی و همکاران.)1383 ،
از طرفی اعتماد ،یکی از منابع کلیدی برای توســعة جوامع مدرن اســت .به همین ترتیب،
اعتماد سیاسی ،اعتماد به دولت توصیف میشود( .زن 1و همکاران .)2019 ،نبود اعتماد سیاسی
موجب می شــود ،شــهروندان نسبت به سیستم سیاســی خود بدبین و از وضع موجود ناراضی
شــوند (مارتینی و کوارانتا .)2020 ،2همچنین عدم اعتماد سیاســی ،میتواند به از دســت دادن
قدرت سیاسی حاکمان فعلی منجر شود (نیوتن 3و همکاران.)2018 ،
در بیشــتر جوامع ،به دلیل عواملی نظیر از خود بیگانگی ،فقدان ســرمایة اجتماعی ،وجود
رســانههای انتقادی و بهویژه عدم پاسخگویی نهادها و ســازمانهای عمومی ،میزان اعتماد به
دولت و سازمانهای تابعه کاهش یافته است .متأسفانه در ایران نیز مشكالت اقتصادی اخیر از
یﻚ سو و به صورت مضاعف ،عملكرد نامناسب برخی از مسئوالن از سوی دیگر ،موجب شده
تا شاهد روند كاهش اعتماد مردم به دولتمردان و حاكمیت باشیم.
جمهوری اسالمی ایران ،به دلیل تضاد منافع خود با كشورهای قدرتمند جهان ،همواره مورد
آماج دشــمنیها بوده اســت و در حال حاضر جنگ رســانهای تمام عیاری را تجربه میکند كه از
مهمترین اهداف آن ،تضعیف حاكمیت و كاهش اعتماد مردم به نظام است .رهبر معظم ،در بیانیة
گام دوم انقالب ،كه در آستانة چهل سالگی انقالب اسالمی ایران تبیین و ابالﻍ كردهاند ،به موضوع
اهمیت امید به آینده و همچنین نقش رسانههای مختلف در تخریب آن اشاره داشته و میفرمایند:
در طول این چهل ســال ـ و اکنون مانند همیشه ـ سیاســت تبلیغی و رسانهای دشمن و ف ّعالترین
حتی مسئوالن و مدیران ما از آینده است.
برنامههای آن ،مأیوسسازی مردم و ّ
خبرهای دروغ ،تحلیلهای مغرضانه ،وارون ه نشان دادن واقعیتها ،پنهان کردن جلوههای امیدبخش،
محسنات بزرگ ،برنامة همیشگی هزاران
بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشــان دادن یا انکار ّ
رسانة صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البّته دنبالههای آنان در داخل کشور
نیز قابل مشاهدهاند که با استفاده از آزادیها در خدمت دشمن حرکت میکنند.

بنابراین الزم اســت ،در این زمان كه مرزهای ارتباطی به واســطه وجــود ماهواره و اینترنت و
شــبكههای تلفن همراه از بین رفته اســت ،صداوســیمای جمهوری اســالمی ایران ،به عنوان
1. Zhen
2. Martini & Quaranta
3. Newton

پیشینة تحقیق

1. Din
2. Martin & Evelia
3. Oladipupo
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در بررسی پژوهشهای گذشته ،مشــخص میشود در خصوص راهبرد رسانهها جهت تقویت
اعتماد سیاســی ،تحقیق مشــخصی انجام نشــده و تحقیقهایی در زمینة اعتماد متقابل رسانه و
مخاطب و همچنین در خصوص اعتماد سیاسی انجام شده است.
"
دین ،1ســال  ،2016تحقیقی را با عنوان؛ "اعتماد سیاســی جوانان و با هدف بررسی میزان
اعتماد سیاســی بین جوانان ،شهر کویتة کشور پاکستان انجام داد .نتایج این تحقیق ،که با نمونة
 400نفری از دانشــجویان  18تا  30ســالة سه دانشگاه بخش دولتی بلوچستان انجام شد ،نشان
داد ،بین سن پاسخدهندگان و اعتماد سیاسی همبستگی منفی وجود دارد؛ در حالیکه دستور کار
حزب و سیاستهای دولت ،با اعتماد سیاسی همبستگی مثبت دارند.
مارتین و اولیا ،2ســال  ،2020در مقالهای با عنوان "تأثیر رســانههای ســنتی و اجتماعی بر
اعتماد سیاســی" به منظور بررســی تأثیر رســانههای اجتماعی بر اعتماد سیاسی ،در مقایسه با
رســانههای ســنتی  ،از آزمون واریانس و مدلهای رگرســیون خطی چندگانه سلســله مراتبی،
طی انتخابات ریاســت جمهوری  2018در مکزیک بهره میبرند .یافتهها نشــان از تأثیر مثبت
رسانههای اجتماعی و به دنبال آن تلویزیون ،بر اعتماد نهادی داشت.
اوالدیپوپ 3و همكاران ،ســال  ،2020در مقالهای با عنوان "رســانة اصلی ،اعتماد به رسانه
و اعتماد سیاســی در نیجریه :نقش واســطهای حزبگرایی" به بررسی تأثیر استفادة رسانهای و
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ســربازی كه در صف مقدم حراســت از اعتماد به نظام جمهوری اســالمی است ،با تمام توان
جهت صیانت از اعتماد به حاكمیت ،راهبرد مشــخصی داشــته باشد .در همین راستا ،هدف و
مسئلة محوری پژوهش حاضر ،تدوین راهبرد سازمان صداوسیما ،جهت ارتقاء اعتماد سیاسی
در كشــور اســت که این راهبرد بخش مهم و تاثیرگذاری از راهبرد جامع و کالن این سازمان را
شامل میشود.
با توجه به این مســئله ،محقق بر آن شــد تا با بهره جســتن از نظر خبرگان حوزة رســانه،
جامعهشناســی و علوم سیاســی و اجماع نظرهای ایشــان ،راهکارهایی را برای ارتقاء اعتماد
سیاسی در سازمان صداوسیما ،شناسایی و احصا کند .از اهداف فرعی تحقیق ،شناخت عوامل
تأثیرگذار بر اعتماد سیاســی ،شــناخت راهكارها و الزامهای رســانهها بــرای افزایش اعتماد
سیاســی و شــناخت نقاط قوت و ضعف صداوســیما جهت ارتقاء اعتماد سیاسی و درنهایت،
مســئلة اصلی تحقیق ،ارائة راهكارهایی به صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران جهت ارتقاء
اعتماد سیاسی در ایران است.
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نقش میانجیگری حزبگرایی بر اعتماد مردم به دولتها  ،مؤسســهها و ســازمانهای دولتی در
نیجریه میپردازد .یافتههای این مطالعه نشــان میدهد که حزبگرایی ،واســطة بین رسانههای
اصلی و اعتماد سیاســی و همچنین بین اعتماد به رســانهها و اعتماد سیاســی در نیجریه است.
جدا از این ،بین استفاده از رسانه و اعتماد سیاسی و بین استفاده از رسانه و حزبگرایی روابط
مثبتی وجود داشت.
ناهویی زن 1و همکاران ،ســال  ،2017در چین در تحقیق خود با عنوان "اعتماد سیاســی در
چین :شواهدی از مصرف آب در شانگهای" دریافت كه افراد تحصیلکرده و شهرنشین ،نسبت
به افراد کمتحصیالت و روستایی ،اعتماد سیاسی کمتری دارند.
رضوی و اسدی ( )1394در تحقیقی با عنوان "اعتماد سیاسی در جامعة چند رسانهای" در
پی یافتن پاســخ این سئوال هســتند كه در دنیای چندرسانهای كنونی ،كه شهروندان در معرﺽ
رســانههای متعددی هســتند ،اعتماد سیاسی چگونه حاصل میشــود؟ آیا اصو ًال فضای متكثر
رســانهای ،نقش مؤثری بر اعتماد سیاســی دارد؟ اعتماد سیاسی به دستآمده در این فضا ،چه
ماهیت و كیفیتی دارد؟ یافتههای پژوهش نشــان میدهند ،در فضای چندرســانهای ،برای تولید
و تقویت اعتماد سیاســی ،در جامعة متحرك و پویای ایران كه گرایشهای متنوع سیاسی دارد،
بایستی ظرایف و راهبردهای رسانهای اعتمادبخش اتخاذ شود و مرجعیت رسانة ملی را برای
شهروند گزینشگر حفﻆ و تقویت کرد .تقویت اعتبار و مرجعیت رسانة رسمی داخلی ،تقویت
اعتماد سیاسی شهروندان ایرانی را به نظام سیاسی كشور در پی خواهد داشت.
ســیدامامی و منتظری مقدم ( )1390در تحقیقی با عنــوان "نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد
نهادهای سیاســی در ایجاد اعتماد سیاســی" ،با توجه به تقسیم نظریههای اعتماد سیاسی به دو
دســتة "فرهنگی" و " نهادی" بر پایة پیمایشــی که میان دانشجویان دانشگاههای تهران صورت
گرفــت ،هر دو نظریه و قــدرت تبیین هر یک از آنها را آزمودهاند .نتایج تحقیق نشــان داد که
نظریههای نهادی اعتماد سیاســی ،قدرت تبیین بیشتری ،نســبت به نظریههای فرهنگی اعتماد
سیاسی دارند.
داناییفرد و همکاران ( )1393در پژوهشــی با عنوان "واكاوی سازوكارهای كلیدی تقویت
اعتمــاد عمومی به دولــت "به صورت پژوهشــی تركیبی در دو مرحله ،ســازوكارهای تقویت
اعتمــاد عمومی را از طریق مصاحبه و همچنین ادبیات موجــود تدوین کرده و در مرحلة دوم،
این سازوكارها را در معرﺽ قضاوت شهروندان میگذارد .نتایج ،حاكی از آن است كه تفاوت
معناداری بین وضع موجود و وضع مطلوب وجود دارد.
مــرادی و همــکاران ( )1396در مقالهای با عنوان "فراتحلیل مطالعات اعتماد سیاســی در
ایــران پس از انقالب اســالمی" و با روش توصیفی تحلیلی ،به این نتایج میرســند كه عوامل
1. Nahui Zhen

اقتصادی و عملکرد دولت در سطﺢ کالن ،رسانههای جمعی و اعتماد عمومی در سطﺢ میانی و
میزان ادراک و دینداری افراد در سطﺢ خرد بر اعتماد سیاسی تأثیرگذار بودهاند.
بدیــن ترتیب ،تاکنون هیﭻیک از پژوهشهای پیشــین ،تنها نقش یک رســانة خاص مانند
ســازمان صداوســیما را ،بر اعتمادســازی سیاســی مخاطبان بررسی نکرده اســت و با تحقیق
حاضــر از نظر موضــوع و ماهیت ،افتراق دارند و این تحقیق میتواند فتﺢ بابی مؤثر برای آغاز
تحقیقهای جزئینگر به موضوع ارتباط نقش رسانه بر اعتمادسازی سیاسی مخاطبان باشد.

ادبیات و مبانی نظری

نظریة اعتماد سیاسی

الزارسفلد و مرتون ،در مقاله ای تحت عنوان "تأثیر رسانه ها بر اعتماد سیاسی" ،ریشة اعتماد را
از واژة التین اعتماد به یکدیگر دانســته و آن را برای اعتماد به مسئوالن سیاسی به کار برده اند.
آنها معتقدند که رسانه ها ،تأثیر زیادی بر اعتماد سیاسی مردم دارند.
1. Confidence
2. Baretzer
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انواع اعتماد از نظر بریتزر:
الــف .اعتماد افقی که اعتماد بین برابرهاســت؛ مثل اعتماد بین افراد همرتبه یا بین شــرکتها
کــه خود به دو نوع اعتماد تعمیمیافتــه (اعتماد به دیگران) و اعتماد خاص (اعتماد مردم به
دیگران خاص یا مردم یک منطقه خاص) تقسیم میشود.
ب .اعتماد عمودی که اعتماد بین نابرابرهاست؛ مثل اعتماد بین افراد و نهادها یا اعتماد افراد به
دادگاه ،بانک ،دولت و ( ...بریتزر 5 :2002 ،2؛ به نقل از شایگان .)1394
بریتزر ،اعتماد سیاسی( ،اعتماد بین مردم و دولت) را از نوع اعتماد عمودی می داند.
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مفهوم اعتماد
اعتمــاد ،1مفهومــی پیچیده و انتزاعی اســت .این امــر خود ،تعریف و فهم مفهــوم اعتماد را با
مشــکلهایی مواجه کرده اســت؛ اما آنچه از فحوای این مفهوم برداشت میشود ،این است که
اعتماد ،حاوی عناصری از پیوســتگی و همبســتگی بین دو شخص یا بین شخص و یک پدیده
است.
گیدنز مفهوم اعتماد را ،با تعریفی از فرهنگ آکســفورد ،اطمینان یا اتکا به نوعی کیفیت ،یا
صفــت؛ یا اطمینان بــه حقیقت عبارت یا گفتهای توصیف میکند .به اعتقاد وی ،مفهوم اطمینان
و اتکا با هم مرتبط هستند (گیدنز40 :1397 ،ـ.)44

نوریس 1هم در تعریف اعتماد سیاسی ،به پنج شاخصه میپردازد که عبارتاند از:
 .1حمایت از اجتماع سیاسی مثل ملت ،کشور (حمایت از کشور در زمان جنگ)؛
 .2حمایت از قانون اساسی کشور؛
 .3حمایت از امور اجرایی رژیم مثل دموکراسی و امثال آن؛
 .4حمایت از نهادها ،مثل حکومت ،مجلس ،قوه قضائیه ،پلیس ،سیستم بورکراسی ،احزاب
سیاسی و ...؛
 .5حمایت از کنشگران سیاسی و رﺅسای سیاسی و اجرایی (بریتزر.)6 :2002،
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نورن بریتزر ،با نقد تعریف نوریس ،به تعریف اعتماد سیاســی از ســطﺢ عام تا ســطﺢ خاص
می پردازد و آن را شــامل اعتماد در ســه ســطﺢ جامعه (اعتماد به اجتماع سیاســی و به روشی
که دموکراســی عمل می کند) ســطﺢ نهادهای سیاسیـ که شامل اعتماد به حکومت و پارلمان و
احزاب سیاسی است ـ و سطﺢ کنشگران (اعتماد به کنشگران سیاسی و سیاستمداران) می داند
( همان.)7 ،
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ابعاد
اعتماد سیاسی

اعتماد در سطح عام

اعتماد به نهادهای سیاسی
اعتماد به کنشگران سیاسی

اعتماد در سطح خاص

شکل  .1ابعاد اعتماد سیاسی از نظر بریتزر ()2002
عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی

اعتماد سیاســی ،تحت تأثیر علــل و عوامل مختلفی قرار دارد .پژوهشهــای گوناگونی در این
موضوع انجام شده و برخی از عوامل آن استخراج شده است.

قابلیت اعتماد سیاسی دولت

نظام سیاســی ،باید برخی از قابلیتهای خاص را کســب کند تا بتواند مورد اعتماد مردم قرار
1. Norris
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1. Rahn & Rudolph
2. Orren
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گیــرد .این قابلیتها ،حــول چهار محور اصلی دور میزند؛ این چهــار مورد ،هر یک به نوعی
باعث برآوردن انتظارات هنجاری مردم میشود و در نتیجه اعتماد سیاسی افزایش مییابد.
 .1کیفیــت خروجیهای سیاســت :خروجیهای سیاســت ،در میزان اعتماد سیاســی مردم تأثیر
دارد .هرچه خروجیهای سیاسی ،به الویتهای مردم نزدیکتر باشد ،اعتماد سیاسی مردم
افزایش مییابد .سیاســتهایی که به ایجاد مؤثر آرامش و بهبود اقتصادی کمک کنند ،مانند
افزایــش کیفیت کاالهای عمومی (آموزش ،جادهها پارک و کتابخانهها) بر اعتماد سیاســی
تأثیــر مثبــت دارد (ران و رادلف .)2005 ،1بهبود واقعــی اقتصاد ،یکی از روشهای محک
زدن دولت توســط مردم است و باعث افزایش اعتماد مردم میشود؛ کارآمدی دولت باعث
افزایش اعتماد سیاسی میشود (ردادی.)164 :1390 ،
 .2تناسب سیاســی :هر چه الویتهای سیاسی شهروندان ،به الویتهای مقامهای سیاسی نزدیکتر
باشد ،اعتماد سیاسی شهروندان افزایش مییابد (ران و رادلف .)2005 :نحوة عملکرد مسئوالن
در حوزههایی که مورد عالقه مردم است ،بر اعتماد سیاسی مردم تاثیر میگذارد اکنون اثبات شده
است که آزادی بیان ،بهتنهایی نمیتواند باعث رضایت شهروندان شود.
 .3رســیدگیهای روندی :یکی دیگر از موضوعهایی که تأثیر آن بر اعتماد سیاسی اثبات شده ،وجود
انصاف و عدالت در روندهای سیاسی است (همان) اعتماد به روندها ،بیش از اعتماد به مقامهای
سیاســی نزد مردم اهمیت یافته اســت .اگر مردم احساس کنند که شــیوهها و روندهای سیاسی
عادالنه نیســت ،اعتماد آنها به حکومت و نظام سیاسی کاهش مییابد .عادی شدن فساد اداری،
باعث کاهش اعتماد سیاســی میشــود ،در مقابل ،اراده برای مقابله با فســاد در جامعه ،اعتماد
سیاســی را افزایش میدهد و از همین رو ،دروغگویی سیســتماتیک تهدیدی جدی علیه نظام
سیاسی دموکراتیک محسوب میشود .بنابراین ،نظامهای سیاسی که انصاف ،عدالت و اعتدال بر
آن حاکم است ،میتوانند اعتماد سیاسی بیشتری تولید کنند (ردادی.)165 :1390 ،
 .4ویژگیهای مقامهای سیاســی :انتظار میرود که سیاســتمداران صالحیتهایی داشته باشند.
فقدان شایســتگیهای مورد انتظار مردم ،موجب کاهش اعتماد سیاسی میشود .صالحیت،
خــود ،باعث بهبود کیفیت خروجیهای سیاســی میشــود و از این طریق نیــز به افزایش
اعتراﺽهای سیاســی کمــک میکند (ران و رادلف .)2005 ،بیشــترین نــوع بیاعتمادی
به سیاســتمداران که در رســانهها بازتاب مییابــد ،مربوط به نقﺾ اصــول اخالقی مانند
درستکاری و امانتداری است (اورن.)1997،2
هر چه این چهار ویژگی بیشــتر تامین شــود ،اعتماد سیاســی بیشــتری تولید میشــود (ران و
ردلف .)2005

انگیزه اعتماد سیاسی در شهروندان

ردادی در كتاب نظریه اعتماد سیاسی مینویسد:

برای برقراری رابطه اعتماد میان نظام سیاســی و مردم ،باال بودن انگیزه اعتماد شــهروندان نیز
ضروری است .شهروندان و جامعه ،باید برخی از ویژگیها را دارا باشند تا بتوانند به دولت اعتماد
نمایند .وی جهت تحقق این امر چهار ویژگی ذیل را بر میشمرد.

 .1ســرمایه اجتماعی؛  .2فرهنگ جامعه؛  .3آگاهی سیاســی مردم؛  .4عوامل اقتصادی ـ اجتماعی
(روادی.)1390 ،
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در مورد تأثیر آگاهی سیاسی شهروندان و اعتماد سیاسی دو نظریه وجود دارد :عدهای معتقدند
که هرچه مردم ،در مورد سیاست بیشتر بدانند ،بیشتر به سیاستمداران بدبین میشوند (کاتربرگ
و مورنو .)2006 ،1به همین دلیل اعتماد سیاســی میان اقشــار تحصیلیكرده ،كه آگاهی سیاســی
باالتری دارند ،پایینتر است (مچانیک.)1996 ،2
نظریة دیگری ،در مورد ارتباط آگاهی سیاســی شــهروندان و اعتماد سیاسی وجود دارد ،که
با نظریههای روانشناسی اجتماعی مطابقت بیشتری دارد و با استناد به نظریة انتخاب عقالنی،
ادعــا میکند که مردم بــه حوزههایی که با منفعت آنها گره خورده باشــد ،عالقــه پیدا میکنند.
بنابراین ،هرچه دلبســتگی سیاســی بیشتر باشد ،اعتماد سیاســی آنها بیشتر میشود (کاتربرگ و
مورنو.)2006 :
برخی ویژگیهای اقتصادیـ اجتماعی مانند درآمد ،تحصیالت ،ســن ،جنســیت ،عضویت
در سازمانها و مذهبی بودن ،با اعتماد سیاسی رابطه دارند .بر اساس تحقیقات ،میزان درآمد با
اعتقادات سیاســی رابطة مســتقیم دارد؛ در صورتی که میزان تحصیالت و اعتماد سیاسی رابطة
معكوس دارند (مچانیک.)1996 ،

سازمان صداوسیما

ســازمان صداوسیما ،بزرگترین دستگاه فرهنگی و ارتباطی کشور و همچنین با نفوذترین رسانة
فرهنگســازی است .این ســازمان ،با حرکت در مســیر اصول و ارزشهای اسالمی ،انقالبی و
ایرانی ،هویتی فراتر از کارکردهای تفریحی ،ســرگرمی و اطالعرسانی برای خویش تعریف کرده
اســت .مدیریت پیام و برنامهریزی و برنامهســازی در این ســازمان فرهنگی ،بر اســاس اصول،
ارزشها و هنجارها با تکیه بر مفاهیم ارزشمند و واالیی صورت میگیرد که صداوسیما را در طراز
رسانهای قرار میدهد که از آن به رسانه پاک تعبیر میشود .مأموریت اصلی رسانة ملی ،مدیریت
و هدایت فرهنگ و افکار عمومی جامعه است .جهتگیری راهبردی سازمان صداوسیما بایستی،
1. Catterberg & Moreno
2. Mechanic

در راستای تحقق سند چشمانداز 20سالة کشور مبتنی بر فرمایش مقام معظم رهبری ،حول چهار
محور ارزشی ،دین ،اخالق ،امید و آگاهی باشد (خجسته باقرزاده و علویوفا.)64 :1393 ،

کارکرد رسانه
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1. Inglehart
2. Hetherington
3. Moy & Pfau
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نظریههای غالب ،در علوم سیاســی ،دو رویکرد را مطرح میکنند :نهادگرایان و فرهنگ گرایان.
نهادگرایــان ،اعتماد را درونزا و مرتبط با عملکرد نهادها میدانند ،بنابراین ،این امر به عملکرد
رضایتبخش نهادها بستگی خواهد داشت که منجر به منافع افراد میشود.
از نظر فرهنگگرایان ،اعتماد برونگرا اســت و بر اســاس هنجارهای منتقلشــده به افراد،
طی فرایند جامعهپذیری شــکل میگیرد ،همچنین منشأ آن خارج از حوزه سیاسی است .این به
عنوان گســترش اعتماد بین فردی دیده شــده که از طریق مؤسســهها پیشبینی میشود و شامل
فاکتورهــای اجتماعیـ جمعیتی ،زمینة ملی و برداشــت ذهنی از رفاه یا حتی مذهبی اســت که
ادعا میشــود (اینگلهارت ،)1997 ،1جنبههای اقتصادی و سیاسی ،به عملکرد سازمانی مربوط
میشــوند و شــهروندان با توجه بــه این عوامل ،دربــارة دولت و فعــاالن آن قضاوت میکنند
(هترینگتون 2و رادلف .)2008 ،در این زمینه شهروندان با ارزیابی عملکرد دولت است که به او
اعتماد میکنند؛ حال این ارزیابی ،بیشــتر از درک شــهروندان ناشی میشود نه از واقعیتها .در
اینجا رسانههای جمعی میتوانند در افزایش یا كاهش اعتماد از طریق تقویت تأثیر رویدادهای
مربوط به بازیگران و نهادهای سیاسی مؤثر باشند (موی و فائو.)2000 ،3
این ادعا بر دو فرضیه اســتوار اســت ،فرﺽ نخســت ،اینکه رســانهها اطالعاتی در مورد
سیاســت به شکل پیشنهادها ،گفتمانها و اقدامهای سیاستمداران ،و همچنین برای واقعیتها،
نظرها و انتقادهای مربوط به آنها دارند که بیشــتر مردم را به رســانهها وابســته میکند اما در
فرﺽ دیگر ،ممکن است تصور شود که رسانهها به تفکر شهروندان در مورد یک موضوع شکل
میدهنــد و آنهــا را تحریﻚ میکنند تا کیفیت حاکمیت دموکراتیــک را ارزیابی کنند و عملکرد
دولت را با دید مثبت یا منفی ببینند (نوریس.)2011 ،
بــا توجه به این موضوع ،محققان نگرانیهای فزایندهای ،در مورد تأثیر محتوای رســانههای
خبری و استفادههای آنها ،بر میزان اعتماد به نهادهای سیاسی نشان دادهاند .در اینجا ،نظریة مربوط
به اثرات رســانه بر اعتماد سیاســی ،به دو جریان بزرگ تقسیم میشود ،دستة نخست نظریههایی
اســت که نقشی منفی برای رســانه قائل شــده و آن را موجب بیعالقگی ،بدبینی و بیاعتمادی
سیاسی شهروندان ،نسبت به مسئوالن ،نهادها و نظام سیاسی میدانند .دستة دوم ،نظریههایی است
که نقش رسانه را ،مثبت و سازنده دانسته و آن را عامل تحرک و بسیج سیاسی میدانند.

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127
14
نقش صداوسیما در تقویت اعتماد سیاسی
محسن روحانی ()5-28

مهمترین نظریه در گروه نخست ،نظریة رخوت رسانهای 1است .اصطالح رخوت رسانهای
را ،نخســتین بار ،کورت و گالدیس در ســال  1969به کار بردند (باقری دولتآبادی و شــفیعی
سیفآبادی .)155 :1399 ،مطابق دیدگاه این دو محقق ،بین افزایش استفاده از اخبار پخششده
از رســانههای جمعی در آمریکا و احســاس بیعالقگی شــهروندان به سیاست در این کشور
ارتبــاط وجود دارد .این دو پژوهشــگر ،همچنین ایــن دیدگاه را مطرح کردنــد که برنامههای
تلویزیونی ،با تأکید بیش ازحد بر منازعات سیاســی و زیر ســؤال بردن فرایند سیاســتگذاری،
موجب نوعی بدبینی سیاسی عمومی شدهاند.
با اینحال ،نظریة رخوت رســانهای ،با اثر میشل روبینسون در سال  ،1976در کانون توجه
قرار گرفت .روبینسون واژة رخوت ویدیویی 2را ابداع کرد تا از طریق آن ،ارتباط میان گسترش
استفاده از تلویزیون و افزایش احساس بدبینی ،عدم اعتماد اجتماعی و احساس عدم اثربخشی
را در شــهروندان توضیﺢ دهد (اجاز .)7 :2018 ،3طبق این دیدگاه ،هر رســانه سعی در تخریب
سیاستمدارانی خواهد داشت که با خط مشی فکری آن رسانه همخوان نیستند؛ این امر موجب
بدبینی سیاسی میشود.
در مجموع ،نوع اخباری که رســانهها پوشش میدهند ،نوعی احساس بدبینی ،عدم اعتماد
و سوء ظن نسبت به سیاست و سیاستمداران ایجاد میکند .از سوی دیگر ،انتشار مداوم اخبار
و اطالعات ســطحی و خالصهشده از رســانهها ،که ممکن است در مواردی هم با هم تعارﺽ
داشته باشند ،موجب سردرگمی ،خستگی ،بیگانگی و عدم اطمینان میان بسیاری از شهروندانی
شود که فاقد اطالعات ،درک و انگیزه کافی برای فهم اخبار هستند (نیوتن.)578 :1999 ،
پاتنام اســتدالل میکند که فناوری و رسانههای اجتماعی ،بیشــترین تأثیر نابودکننده را ،بر
اعتماد اعمال میکنند .همچنانکه تأثیر تلویزیون به مناطق روســتایی و مناطق کمدرآمد شــهری
گســترش یافته اســت ،شکل جدیدی از سرگرمی ظهور کرد که منجر به کاهش راههای ارتباطی
چهرهبهچهره و بدون واسطه شد .برای برخی از افراد ،تلویزیون به گونة افزایشی ،میزان بیشتری
از زمان را به خود اختصاص میدهد و تقریب ًا تبدیل به جایگزینی برای کنش متقابل چهرهبهچهره
شــده اســت .درنتیجه ،میتوان چنین بیان کرد که از نظر پاتنام ،تلویزیون به خصوصیســازی
اوقات فراغت کمک کرده و افراد را از شرکت در اجتماعهای گوناگون و فعالیتهای مدنی باز
میدارد (ظهیرینیا و همکاران.)59 :1397 ،
4
در مقابل این دیدگاه ،نظریة بســیج رســانهای  ،بر این اعتقاد اســت که رسانههای جمعی،
نهتنها باعث کاهش عالقة شــهروندان به فعالیتهای سیاسی نمیشوند ،بلکه برعکس ،موجب
1. Media Malaise Theory
2. video malaise
3. Ejaz
4. Media Mobilization Theory
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بســیج سیاسی شهروندان میشــوند .برای مثال ،نوریس بر این اعتقاد است که هرچند تماشای
تلویزیون به طورکلی ،موجب بیعالقگی به سیاست میشود ،اما برعکس دیدگاه نظریه رخوت
رســانهای ،شــواهد حاکی از آن اســت که قرار گرفتن در معرﺽ برنامههای سیاسی تلویزیون،
موجب افزایش تمایل افراد برای مشارکت در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی میشود .همچنین
نیوتن ،در بررســیهای خود ،به این نتیجه دســت یافته که مطالعة روزنامه و همچنین تماشــای
اخبار تلویزیون توســط شهروندان بریتانیایی ،باعث افزایش دانش ،عالقه و درک آنها نسبت به
مسائل سیاسی شده است (اجاز.)8 :2018 ،
وجه اشــتراک هر دو نظریه ،این است که میپذیرند شــهروندان ،تحت تأثیر رسانهها قرار
گرفته و شــناخت و ذهنیت آنها در حوزة مســائل سیاســی با گذشــت زمان عوﺽ میشود .در
خصوص چگونگی ایفای نقش رســانه هم ،ســه نظریه گلوله ،1اثر محدود و نظریه کاشت قابل
ارائه اســت .برخی از نظریهها ،همچون نظریة گلولــه ،که از آن با عنوان نظریة کمربند انتقال یا
ســوزن تزریقی نیز یاد میشــود ،بر این اعتقادند که پیامهای ارتبــاط جمعی بر همة مخاطبانی
که در معرﺽ آن قرار میگیرند ،تأثیر شــدید و کمابیش یکســانی بر جای میگذارند (سورین و
تانــکارد .)1397 ،گویی پیامها ،کلمهبهکلمه در ذهن مخاطب ـ یعنی محل ذخیره احســاسها و
نگرشها ـ مینشــیند و این احســاسها و نگرشها ،رفتاری را ایجاد میکنند ،که مطلوب منبع
پیام بوده اســت (عیوضی .)163 :1388 ،اما برخی نظریههای دیگر ،چنین ادعایی را زیر سؤال
برده معتقدند رســانهها به صورت مســتقیم ،بر ذهن مخاطبان تأثیر نمیگذارند ،بلکه اثر خود را
ازطریق عوامل واســطهای برجای مینهند .از ســوی دیگر عوامل واسطهای ،رسانه را تبدیل به
یک عامل ثانویه ،و نه یک عامل علّی ،میسازند .این دیدگاه را که جوزف کالپر ،در کتابی به نام
اثرات ارتباط جمعی تشریﺢ کرد و تحت عنوان نظریه اثر محدود رسانهها از آن یاد میکند ،اثر
محدود رسانه را ،تابع خواست مخاطب قرار میدهد.
در مقابل این دو نظریه ،نظریة سومی وجود دارد که به نظریة کاشت معروف شده است .این
نظریه که ازسوی گربنر و دیگران طرح شده ،این ایده را مطرح میکند که رسانهها با نفوذ فراگیر
میان خانوادهها مبادرت به کاشــت جهانبینــی ،نقشها و ارزشهای رایج در ذهن آنها میکنند
(باصری و حاجیانی.)83 :1389 ،
آنچــه از مجموعه بحثهای نظری میتوان برداشــت کرد این اســت که رســانه میتواند،
به شــکل مستقیم و غیرمســتقیم ،کارکردهایی همچون شکلدهی آگاهی عمومی ،ارزشگذاری،
نمادسازی ،متقاعدسازی و بسیج و انسجامبخشی را ایفا کند (باقری دولتآبادی.)119 :1395 ،
نیازهای روزافزون گروههای وسیع انسانی به استفاده از وسایل ارتباطی ،برای این وسایل
وظایف اجتماعی متعددی پدید آورده که عبارتاند از:
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 .1نقش سیاسی
رســانه ها ،با اعمال حق نظارت خود در عرصة روابط سیاســی و ایجــاد تغییر و تحول در این
روابــط ،می توانند حیات سیاســی روزمره را جهت تازه ای دهند؛ بدین ترتیب ثبات سیاســی
داخلی کشــور را تحکم می بخشــند .میتوان تأثیر اعمال حق نظارت رسانه ها بر ثبات سیاسی
را به چهار بخش تقسیم کرد:
الف .تغییر و تحول خواست های شهروندی؛
ب .تغییر و تحول در کار ویژه های دولت؛
ج .تغییر و تحول در انسجام ایدئولوژیک؛
د .تغییر و تحول در الگوی ثبات سیاسی (سورین و تانکارد.)1397 ،
نتیجه آنکه ،اعمال نظارت رســانه ها ،میتواند در چهار حوزة خواســت ها ،کارکردها ،انسجام
ایدئولوژیک و همچنین نوع الگوی ثبات سیاســی در کشور ،تأثیرهایی داشته باشد .این تأثیرها
با توجه به تفکیکی که از الگوهای مختلف ثبات و بی ثباتی بیان شــد و با توجه به اینکه جامعه
در چه مرحله ای از بی ثباتی قرار دارد ،مثبت و یا منفی ارزیابی میشود (علویتبار.)32 :1375 ،

نقش صداوسیما در تقویت اعتماد سیاسی
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 .2نقش فرهنگی
رسانه ها ،در حکم انتقال دهندة فرهنگ ،برای انتقال اطالعات ،ارزشها و هنجارها از یک نسل
به نســل دیگر و از افراد جامعه به تازهواردها کاربرد دارند .آنها از این راه ،با گســترش بنیان
تجربة مشترک ،انسجام اجتماعی را افزایش می دهند .رسانه ها با استمرار اجتماعی شدن ،پس
از اتمام آموزش رســمی و نیز با شــروع آن در طول ســالیان پیش از مدرسه ،به جذب افراد در
جامعه کمک می کنند (سورین 452 :1397 ،ـ .)53
 .3نقش اجتماعی
نقشهای اجتماعی رسانه ها ،متعددتر و اهمیت آنها نیز بیشتر از دو نقش پیشین است:
الف .همبستگی اجتماعی؛
ب .نقش آموزش؛
ج .تفریحی و تبلیغی؛
د .خبری (دادگران.)1396 ،
برای آنکه انسان ،بهتر بتواند به زندگی جمعی ادامه دهد و در صحنة فعالیتهای اجتماعی ،راه
مناســب تر را برگزیند و مســئولیتهای فردی و عمومی را با آگاهی کامل به عهده بگیرد ،باید

همواره در جریان حوادث و اتفاقاتی قرار داشته باشد که در محیط اطراف و در دنیای بزرگ او
روی می دهند (معتمدنژاد.)7 :1392 ،

چارچوب و مدل مفهومی

با توجه به اهداف تحقیق حاضر ،دو نظریة اعتماد سیاسی بریتزر و کارکرد رسانه (نقش سیاسی
رسانه) مبنای تئوریـ نظری قرار میگیرد و بنا بر اصول این دو نظریه؛ مدل مفهومی و متغیرهای
تحقیق در شکل  1ارائه میشود:
اعتماد به
نظام حاکم

اعتماد به
گروه ها
و کنشگران

اعتماد
سیاسی

سازمان
آگاهی بخشی عمومی صداوسیمای
و ارزش گذاری
ج.ا.ایران
نمادسازی
اعدسازی و
متق

شرایط اجتماعی
عدالت اجتماعی
شرایط فرهنگی
زمینه تاریخی
قابلیت های
حکومت

شکل  .2مدل مفهومی

روششناسی تحقیق

تحقیــق حاضر از نظر روش ،کیفی ،بــه لحاﻅ هدف ،کاربردی و روش جمعآوری دادههای آن،
مصاحبة عمیق (پرسشــنامه باز نیمه ساختاریافته) اســت .تعداد نمونة مورد بررسی 12 ،نفر از
گروه نخبگان و کارشناســان سه حوزة علوم سیاسی ،علوم ارتباطات اجتماعی و جامعهشناسی
بودند که به شیوة هدفمند و غیر تصادفی انتخاب شدند .تحصیالت و حوزه كاری این افراد در
جدول  1آمده است.
جدول  .1مشخصات مصاحبه شوندگان
ردیف

سوابق علمی و اجرایی مصاحبه شوندگان

1

دکتری علوم ارتباطات ،دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی و نویسنده چندین مقاله در خصوص اعتماد سیاسی

2

دكتری جامعهشناسی ،استاد دانشگاه امین و نویسنده مقالههای متعدد در خصوص اعتماد سیاسی
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اعتماد به
نهادها

ب

سیج و انس

جام بخشی

شرایط اقتصادی
عدالت اقتصادی
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3

دكتری مدیریت رسانه ،مدیر پژوهشهای خبری معاونت سیاسی رسانة ملی

4

دكتری فرهنگ و ارتباطات ،هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه اجتماعی شبكه رادیو جوان

5

دكتری ارتباطات رسانه ،مدیر تشكیالت سیستمها و الگوی ستادی پشتیبانی رسانة ملی

6

دکتری حقوق بین الملل ،قائم مقام پخش اخبار سیمای رسانة ملی

7

دكتری مدیریت رسانه ،مدیر گروه آیندهپژوهی و سیاستگذاری رسانه

8

دكتری آیندهپژوهی ،مدیر كل آموزش رسانة ملی

9

دكتری علوم سیاسی ،معاون بررسی و گفتمان سازمان بسیج اساتید كشور

10

دكتری علوم سیاسی ،مدیر گروه مترجمی رسانة ملی

11

دكتری علوم سیاسی ،استادیار پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعی ،نویسنده كتاب اعتماد سیاسی

12

دكتری ارتباطات اجتماعی ،سردبیر خبرگزاری
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اطالعات جمعآوریشــده ،در این مرحله از طریق تداعی معنا تحلیل شــدند .به این ترتیب که
تحلیل دادهها با خواندن مكرر دادهها آغاز شــد تا درك كاملی از آنها به دســت آید .ســپس ،با
اســتفاده از روش تحلیل کیفی و کدگذاری ،مقولهبندی و درنهایت ،با توجه به فراوانی مقولهها
و مفاهیم عمده جمعبندی شده است.
سنجش اعتماد و اعتبار تحقیق
توقف جمعآوری دادهها ،با رســیدن به اشــباع نظری ،دربرگیرندگی باالی سؤالهای مصاحبه
و نظرتأییدی اســتادان و تازگی تحقیق از لحاﻅ روش ،مالک و معیار ســنجش پایایی و روایی
تحقیق قرار گرفت.

یافتههای تحقیق

بررســی دادههای  9ســؤال باز نیمه ســاختاریافتة تحقیــق ،حاصل از مصاحبــة عمیق با گروه
کارشناســان ،درکل ،ما را به پاسخها و یافتههای کلیدی رساند (استخراج  94مفهوم 86 ،مقولة
فرعی و  15مقولة اصلی) که در ادامه ارائه میشود:

عناصر تاثیرگذار بر اعتماد سیاسی
در خصوص عناصر تأثیرگذار بر اعتماد سیاســی 29 ،مفهوم احصا شد ،همانطور كه در جدول
 2آمده است ،این مفاهیم به  22مقوله و درنهایت به  3مقولة عمده تبدیل شد .طبق نظر خبرگان،
مبارزه با فســاد؛ شــادابی و نشــاط و امید به آینده؛ رفع مشــكالت معیشــتی مردم؛ همدلی بین

مســئوالن ،علیرغم داشتن دیدگاههای مختلف ،جهت خدمت به مردم؛ تالش مسئوالن ،جهت
بهبــود وضعیت معیشــتی مردم و عزم دولــت در پیگیری مطالبات مردمــی از مهمترین عناصر
ارتقادهندة اعتماد سیاسی است .در كل ،طبق نظر خبرگان ،مقولههای مرتبط با عناصر اقتصادی
نیز ،میانگین فراوانی بیشتری نسبت به عناصر اجتماعی فرهنگی و عناصر سیاسی داشتند.
جدول  .2کدگذاری باز ،مفاهیم و مقولهها (عناصر تأثیرگذار بر اعتماد سیاسی)

2

تالش مسئوالن جهت بهبود وضعیت معیشت اقتصاد مردم

10

3

سادهزیستی مسئوالن و پرهیز از اشرافیگری

12

4

رفع تبعیض طبقاتی جامعه و محرومیتزدایی

11

5

رفع مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم

12

6

اعتماد نهادها به یکدیگر

10

7

پایبندی همه به آرمانهای ملی

9

8

پایبندی همه به آرمانهای انقالبی

8

9

حضور و مشارکت مردم در برنامههای اجتماعی

8

10

مشارکت در برنامههای ملی

10

11

روابط اجتماعی قوی بین فردی و گروهی

7

12

نهادینه شدن مبارزة یکپارچه و همهجانبه با فساد توسط
مجموعه حاکمیت

11

مبارزه با فساد

13

احترام و عمل به تمام قوانین جاری از سوی مردم

9

رعایت قوانین توسط مردم

14

شادابی و نشاط و امیدواری در مردم و بهخصوص جوانان

11

امید به آینده

15

بهرهگیری دولت از مزایای مدرنیته و سنتیگرایی

8

بهرهگیری از قابلیتهای
فرهنگی

16

نگرش مثبت مردم به مسئوالن و حکومت

11

نگرش مثبت مردم نسبت به
دولتمردان و حاکمیت

17

حفظ جایگاه گروههای مرجع ،مث ً
ال روحانیت

10

حفظ جایگاه گروههای مرجع

18

مشارکت در امور خداپسندانه و کمک به همدیگری (مادی
ـ معنوی)

10

19

اشتیاق و عزم مردم برای برنامههای داوطلبانه

10

20

دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی و علمی و نظامی و
ورزشی و  ...در سطح جهان

10

سادهزیستی مسئوالن
بهبود اوضاع اقتصادی

عناصر اقتصادی

1

عزم دولت در پیگیری و رفع مشکالت و مطالبات مردمی

11

پیگیری مطالبات مردمی

اعتمادسیاسیبیننهادی

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127

ردیف

مفاهیم

فراوانی
نظرها

مقولهها

مقولة
عمده

19

دستاوردها و پیشرفتهای
ملی

عناصر اجتماعی فرهنگی

نوع دوستی و همدلی
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پویایی ملی و انقالبی

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127
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نزدیکی الویتهای سیاسی دولت با مردم

10

23

شرکت در نشستها و حمایت مادی و معنوی از نهادهای سیاسی

10

24

حضور در صحنههای سیاسی و اجتماعی ،شرکت در
انتخابات و پشتیبانی از دولت

11

پویایی سیاسی مردم

25

پاسخگویی دولت ،شفافیت و عدالت

11

پاسخگویی نظام و دولت

26

آموزش مردم دربارة اهمیت اعتماد سیاسی

10

افزایش دانش سیاسی

27

همدلی قوی بین مسئوالن ،علیرغم داشتن دیدگاههای مختلف

10

عناصر سیاسی

28

بیطرفی سیاسی ،قومیتی ،جنسی از طرف کارگزارها

10

اولویت منافع ملی
دولتمردان

29

اجرای دقیق و عادالنه قانون از سوی دولت و نظارت دقیق
بر این فرایند

9

قانونمندی دولتمردان

الویتهای سیاسی

عناصر سیاسی

20

21

حمایت و شرکت در برنامههای سخنرانی و نشستهای
شخصیتهای سیاسی

9

اعتماد به کنشگران سیاسی

راهكارها و الزامهای رسانهها برای افزایش اعتماد سیاسی

جدول  .3کدگذاری باز :مفاهیم و مقولهها (راهكارهای رسانهها برای افزایش اعتماد سیاسی)

1

تولید بهموقع محتوا و جلوگیری از شایعهها و
جریانسازی

12

مرجعیت رسانهای

2

پارادوكس و قطبیزدایی

12

3

اعتماد به پیام و اطالعات رسانه

9

4

برابری حق بیان برای دیدگاهها

11

گفتمان رسانه

5

ابتکار رسانهای در زمینة کارآیی و صداقت نهادی

10

ابتکار رسانهای

6

حرفهایگری در رسانه

8

حرفهایگری در رسانه

7

بررسی و تحلیل چالشهای سیاسی با رویكرد آگاهیبخشی

9

مهارت سیاسی رسانه

8

سیاست رسانهای فراجناحی

11

بیطرفی سیاسی رسانه

اعتبار رسانه

مهارت (دانش)
سیاسی رسانه

ردیف

مفاهیم

فراوانی
نظرها

مقولهها

مقولة
عمده

مرجعیت رسانهای
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در خصــوص الزامها و راهكارهای رســانهای مؤثر و افزایشدهندة اعتماد سیاســی ،طبق نظر
خبرگان 16 ،مفهوم احصا شد كه در مرحلة بعد این مفاهیم طبق جدول  3در  15مقوله و  4مقولة
عمده دستهبندی شدهاند.

12

توسعة شبکههای استانی

9

توسعة ارتباطات برابر
رسانهای

13

رفع فیلترینگ و پارازیت

10

دسترسی رسانهای

14

هماهنگی و همصدایی درونبخشی

11

ارتباطات درون سازمانی
رسانه

15

مدیریت رسانه آیندهنگر

9

مدیریت کالن رسانه

16

پویایی در عصر رسانهای

8

رقابت رسانهای

عملكرد رسانه

11

بازنمایی واقعیت و به تولید بهموقع محتوا

11

بازنمایی رسانه

مدیریت كالن رسانهای

10

پیگیری مشكالت و درخواستهای مردم

11

مطالبهگری رسانه

نقاط ضعف و قوت صداوسیما در اعتمادسازی سیاسی

در جدول  ،4ابتدا ضعفها و سپس نقاط قوت صداوسیما در اعتمادسازی ارائه شده است.
ردیف

مفاهیم

مقولهها

فراوانی نظرها

1

عدم استفادة حداکثری از ظرفیت نخبگان و
مشارکت کم نخبگان با رسانه

ضعف :مشارکت پایین نخبگان
رسانهای

10

2

عدم توفیق در برندسازی شبكههای اجتماعی
مربوطه و بهرهگیری از فرصت شبكههای
اجتماعی و جذب مخاطب

ضعف :عدم توفیق در برندسازی
شبكههای اجتماعی

11

3

مصلحتجویی و محافظهکاری مدیران و
تصمیمگیران

ضعف :محافظهکاری مدیران
تصمیمساز

10

4

ترویج و اشاعة فرهنگ غیر ایرانی اسالمی در
تولیدات رسانهای

توجه ناكافی به استقالل فرهنگی
و هویت ایرانی اسالمی

11

5

حجم باالی نیروها و ساختار تشکیالتی رسانه

ضعف :ساختار و تشکیالت
سازمانی بزرگ

10

6

نداشتن سیاست رسانهای یکپارچه

ضعف :چندگانگی سیاست
رسانهای

10

7

عدم بهرهگیری از تکنیکهای جدید القایی و
روشهای علمی و بهروز برنامهسازی

ضعف :بهرهگیری ناکافی از
تكنیکهای جدید و بهروز القایی

10
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جدول  .4کدگذاری باز ،مفاهیم و مقولهها

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127

9

رسانههای سنتی ،مانند تلویزیون ،تأثیر غیر مستقیم بر
اعتماد دارد

9

تأثیر غیر مستقیم بر اعتماد

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127
22

8

توجه ناکافی به اهمیت خالقیت در تولید محتوا و
عدم تخصیص بودجه ویژه

ضعف :توجه ناکافی به اهمیت
خالقیت در تولید محتوا

9

9

منفعل بودن رسانه با سکوت خبری ،یا تا زمان پخش
در اخبار به دلیل نیاز به ارزیابی و صحتسنجی

ضعف :انفعال و عدم
جریانسازی مؤثر

11

10

افزایش تولیدات با جهتدهی و سوگیری واضح
و روشن

ضعف :جهتدهی و سوگیری
آشکار در تولیدات رسانهای

10

11

بیتوجهی به افکار عمومی و خواست مخاطبان

ضعف :عدم مخاطبمحوری

12

12

تأثیرپذیری از نهادهای مختلف با وجود استقالل
سازمانی

ضعف :وابستگی نهادی

10

13

نبود برنامة مدون اعتمادساز در جذب مخاطب
به رسانه

ضعف :نداشتن راهبرد یکپارچة
جذب اعتماد مخاطب

10

14

ارائه و عرضة برنامههای یكدست در صداوسیما ضعف :بازنمایی رسانهای ضعیف

10
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15

نظارت مستقیم رهبری بر صداوسیما

قوت :استقالل از سه قوه

8

16

مدیران متعهد و باتجربه

قوت :تعهد و تخصص مدیران

11

17

بهرهمندی از تکنیکهای فنی روز توزیع و پخش

قوت :تجهیزات فنی و فناوری
ارتباطات قوی

11

18

توسعة شبکههای سراسری و استانی و تخصصی

قوت :توسعة کمی شبکهها

11

19

راهاندازی تلویزیون اینترنتی

قوت :توسعة تلویزیون تعاملی

9

20

حضور در فضای مجازی

قوت :تولید و انتشار محتوا در
فضای مجازی

9

21

راهاندازی شبكة خبر و تحلیل مداوم اخبار

قوت :شبکة تخصصی و خبری

11

22

رسمیت و ملی بودن رسانه

قوت :اعتبار رسانهای

10

23

تغییر روند گزینش نیروهای جوان

قوت :ورود نیروهای جوان و
خالق و شجاع

9

24

نبود رسانة رقیب داخلی و انحصار پخش
برنامههایی نظیر فوتبال و ...

قوت :نداشتن رقیب هموزن در
مدیریت افکار عمومی

9

25

گستردگی مخاطبان داخلی و خارجی همزبان

قوت :طیف گسترده مخاطبان
فارسیزبان جهانی

9

26

وجود ظرفیتهای تخصصی در سازمان در زمینة
سواد رسانهای مخاطب

قوت :توانایی ارتقاء سواد
رسانهای مخاطبان

10

27

بهرهگیری از نخبگان حوزههای مختلف در تحلیل
دقیق اخبار

قوت :تفسیر و تحلیل اخبار

10

در جدول  5مفاهیم و مقولههای به دســتآمده از پاســخهای کارشناســان ،در سه مقولة عمده
دستهبندی شده است:
جدول  .5مقولهها و مقولة عمدة ضعف و قوت صداوسیمای جمهوریاسالمیایران در اعتمادسازی
مقولهها

مقولهها

مقوله عمده

چندگانگی سیاست رسانهای

استقالل از سه قوه
تعهد و تخصص مدیران

ورود نیروهای جوان و خالق
و شجاع

قوت

سیستم ساختاری
و تشکیالتی

ضعف

کمی شبکهها
توسعة ّ
اعتبار رسانهای

وابستگی نهادی

نداشتن رقیب هموزن در
مدیریت افکار عمومی

توانایی ارتقاء سواد رسانهای
مخاطبان

عدم توفیق در برندسازی
شبكههای اجتماعی
قوت

توسعة تلویزیون تعاملی

کارآمدی-
ناکارآمدی
رسانه

ضعف

عدم مخاطبمحوری
نداشتن راهبرد یکپارچه جذب
اعتماد مخاطب
توجه ناكافی به استقالل فرهنگی
و هویت ایرانی اسالمی
مشارکت پایین نخبگان رسانهای
بهرهگیری ناکافی از تکنیکهای
جدید و بهروز القایی

تولید و انتشار محتوا در
فضای مجازی
تفسیر و تحلیل اخبار
قوت
طیف گستردة مخاطبان
فارسیزبان جهانی

بازنمایی
رسانهای

ضعف

جهتدهی و سوگیری آشکار در
تولیدات رسانهای
توجه ناکافی به اهمیت خالقیت
در تولید محتوا
انفعال و عدم جریانسازی مؤثر
بازنمایی رسانهای ضعیف
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وجود شبکه تخصصی و خبری

محافظهکاری مدیران تصمیمساز

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127

تجهیزات فنی و فناوری
ارتباطات قوی

ساختار و تشکیالت سازمانی
بزرگ (بوروكراسی اداری)

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127
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پس از بررسی نقاط قوت و ضعف مطرحشده در تحقیق ،نتایج به دستآمده ،مطابق با جدول ، 5
نشــان میدهد كه صداوســیما جهت افزایش اعتماد سیاســی ،در مقولة ســاختار و تشكیالت،
دارای مزایایی همچون نیروهای خالق و شــجاع ،تجهیزات فنی مناســب ،اســتقالل از قوای
سهگانه ،تنوع و تكثر در شبكههای مختلف ،مدیران متعهد و متخصص و مهمتر از همه نداشتن
رقیب هموزن اســت؛ اما در خصوص مقولة ساختار تشكیالت ،داشتن ساختار گسترده و عدم
انسجام سیاستهای درونبخشی و نداشــتن استقالل در خصوص تصمیمگیری پخش اخبار،
بهخصوص در مواقع خاص و بحرانی مهمترین نقاط ضعف صداوسیما هستند.
در زمینة كارآمدی و ناكارآمدی صداوســیما ،محافظهكاری مدیران ارشد تصمیمساز ،عدم
توفیق در برندسازی در شبكههای اجتماعی ،توجه ناكافی به استقالل فرهنگی و هویت ایرانیـ
اسالمی و عدم مخاطبمحوری از مهمترین نقاط ضعف سازمان است .در همین راستا ،داشتن
شــبكههای تخصصی و همچنین پتانســیل ارتقاء سواد رســانهای مردم و مسئوالن از مهمترین
نقاط قوت ســازمان بهشمار میرود .سواد رســانهای این قابلیت را دارد که فرصتهایی برای
دموکراســی ،مشــارکت گفتمان و اعتماد به نظام سیاســی در عصر جوامع چندرسانهای ایجاد
میکند (اسدپور و مرادی.)74 :1399 ،
در زمینة بازنمایی رســانهای ،وجود مخاطبان گستردة فارســیزبان ،تولید محتوا در فضای
مجــازی و تفســیر و تحلیــل اخبــار از مهمترین نقاط قوت ســازمان اســت .در همین زمینه،
ســوگیریهای آشكار و عدم بهرهگیری از تكنیﻚهای القای رسانهای و عدم جریانسازی مؤثر
و بازنمایی ضعیف رسانهای از نقاط ضعف صداوسیما است.

نتیجهگیری

مســائل اجتماعی ،دامنة گســتردهای دارند و حل آنها به شناخت ریشــههای ظریف ،عمیق و
ارتباط دقیق تر و بهظاهر نامرئی آنها با یکدیگر وابســته اســت .شناخت ریشهها و علتها ،به
نوبة خود مستلزم تسلط به روشهای شناخت آن مسائل خاص است.
یکــی از ابزارهای بســیار مهــم اجتماعی که صاحبنظران رســانه و علــوم اجتماعی ،در
پژوهشهای خود به آن توجه ویژهای داشتهاند ،وسایل ارتباط جمعی است.
مســئلة مهم آن است که تأثیرات جانبی و مخرب وســایل ارتباط جمعی ،همواره ملموس
نیست و سنجش آن ،نیاز به تکنیک خاص دارد؛ یکی از این روشها ،روش کیفی است.
از طرفی ،رســانههای جمعی در جامعة نو ،بدل به نهادهای بســیار مهمی شده اند و ساخت
فعلی رســانهها از نظامهایی ناشــی شــده ،که به منظور ایجاد یک جریان عمودی اطالعاتی و
ترغیبی از طبقات باالی جامعه به الیههای پایین طرحریزی شده بودند ،پژوهشهای مربوط به
تأثیرگذاری رسانه ،موضوع مهمی است که همیشه مورد توجه محققان بوده است.

در این راستا ،تحقیق حاضر به موضوع مهمی در حوزة رسانهشناسی پرداخته و نقش رسانة
عمومی وسنتی (صداوسیمای جمهوری اسالمی) را بر ارتقاء اعتماد سیاسی بررسی میکند.
نتایــج حاکی از اســتخراج  94مفهوم 88 ،مقولة فرعی و  15مقولــة اصلی بود که در بخش
یافتهها به تفصیل بیان شد و خالصة نتایج ،که بیشترین فراوانی را داشتند به این شرح است:

نقاط ضعف و قوت صداوسیمای جمهوریاسالمیایران در اعتمادسازی سیاسی
پاســخدهندگان در مورد متغیر "نقاط ضعف و قوت صداوســیمای جمهوریاســالمیایران در
اعتمادســازی سیاســی" ،در بخش نقاط ضعف ،به ترتیب بر ســاختار و تشــکیالت سازمانی
بزرگ ،ناهماهنگی معاونتها ،نبود مخاطبمحوری و عدم توفیق در برندســازی در شبكههای
کمی شبکهها،
اجتماعی تأکید داشــتند .در بخش نقاط قوت نیز به مواردی مانند تجربه ،توسعة ّ
تجهیزات فنی و فناوری ارتباطات قوی و ایجاد شبکة تخصصی و خبری ،توجه کردند.
راهکارهای اعتمادسازی صداوسیما
پیشــنهادهای عملیاتی :ارتقاء اعتماد سیاسی در یک جامعه ،به مؤلفههای گوناگونی چون میزان
رفاه و رضایت مردم از زندگی ،ســرمایة اجتماعی ،افزایش مشــارکت مدنی ،رابطة دولت
و مردم ،پاســخگویی و  ...بستگی دارد؛ رســانهها یکی از این مؤلفهها به شمار میروند .در
واقع ،عملکرد صداوسیما میتواند به ارتقاء اعتماد سیاسی کمک کند .که در این راستا ،چند
راهکار و پیشنهاد عملیاتی ارائه میشود:
انعکاس صداهای مختلف در جامعه :صدا دادن به اقشار مختلف مخاطبان ،انعکاس دیدگاهها و
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نقش رسانه بر اعتماد سیاسی
تأکید پاسخ دهندگان در مورد متغیر "نقش رسانه در اعتماد سیاسی" ،به ترتیب بر اعتماد و اعتبار
رســانه (مرجعیت رسانهای) ،بیطرفی سیاسی رســانه ،مطالبهگری رسانه ،دسترسی رسانهای و
تکنیکهای رسانهای ،بود.
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عناصر تاثیرگذار بر اعتماد سیاسی
پاســخدهندگان ،در مورد متغیــر "عناصر تأثیرگذار بر اعتماد سیاســی" ،بــه ترتیب بر پیگیری
مطالبات مردمی ،سادهزیســتی مســئوالن ،رفع تبعیﺾ و رفع مشكالت اقتصادی مردم (عناصر
اقتصادی) ،مبارزة مســتمر و همهجانبه با فســاد تأکید داشــتند ،همچنین افزایش امید به آینده
(عناصر اجتماعی فرهنگی) ،همدلی قوی و مناســب رجال سیاســی با یکدیگر و پاســخگویی
دولت (عناصر سیاسی) مورد توجه آنها بوده است.
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دغدغهها و پیگیری مطالبات آنان در اخبار و گزارشها ،باعث میشــود گروههای مختلف
اجتماعی ،خود را در رســانة ملی ببینند و این خود ،بهنوعی اعتماد آنها را به نظام سیاسی
افزایــش میدهد .این پوشــش دیدگاهها و صداها ،باید به گونهای باشــد کــه به همدلی و
همبستگی ملی کمک کند و باعث امیدآفرینی شود.
برندسازی :ارتقاء برند صداوسیما ،بهمثابة رسانة ملی و ویترین نظام جمهوری اسالمی ،میتواند
بر ارتقاء اعتماد سیاســی کشور نقش داشته باشد .برندســازی از برنامههای شاخص و نیز
صفحهها و اکانتهای شبکهها و تولیدات سازمان در فضای مجازی ،میتواند جایگاه برند
صداوسیما را در جامعه ارتقا دهد.
ارتقاء ســواد سیاســی :در کنار کارکردهای آموزشی و خبری ،صداوسیما باید در راستای ارتقاء
سواد سیاسی کار کنند برای آن برنامهریزی جدی داشته باشند .مهمترین مهارتهای اصلی
سواد سیاسی عبارت از تحقیق کردن ،بحث کردن و مشارکت کردن است .منظور از مهارت
تحقیق کردن آن اســت که شــهروند پرسشــگر و جستوجوگر باشــد .اگرچه آموزش این
مهــارت را باید از مدرســه آغاز کرد ،اما صداوســیما هم در این زمینه ،بــا تقویت روحیه
پرسشــگری در جامعه میتواند نقش داشته باشد .همچنین صداو سیما ،باید در قالبهای
متنوع برنامهسازی ،مهارت تفکر انتقادی را در جامعه ارتقا دهد.
توانمندسازی و آموزش کارکنان :کیفیت همة تولیداتی که بهنوعی ،با سیاست و عملکرد مسئوالن
ارتبــاط دارد ،بر اعتماد سیاســی جامعه تأثیر میگذارد .الزم اســت برنامههای سیاســی و
اجتماعی و اقتصادی ،کام ً
ال حرفهای باشــند .اساس ًا سازمانهای رسانهای ،میانهمحورند و
بدنة ســازمان تبیینکنندة کیفیت تولیدات به شــمار میرود .یکی از ابعاد ارتقاء سیاسی ،آن
است که مجموعة کارکنان و خبرنگاران حرفهای ،خالق و برخوردار از دانش و تواناییهای
بهروز باشــند؛ از این رو آموزش مهم اســت .برگزاری دورههای آموزشی و ارائة محتوای
آموزشی ،متناسب با نیازهای روز ،برای کارکنان سازمان ضروری است.
تدوین راهبردهای پیشــگام ،در بهرهمندی از تمام ظرفیتهای رســانههای اجتماعی :رســانههای
اجتماعــی ،اکوسیســتم صنعــت رســانه را تغییر دادهاند و به رســانهای فراگیر و بهشــدت
تاثیرگذار تبدیل شــدهاند .مطابق رهنمود مقام معظم رهبری ،آرایش ســازمانی و رســانهای
صداوســیما ،باید به نحوی باشــد که قابلیت تابآوری ،انعطافپذیری و تطابق با شــرایط
گوناگون و پیشبینینشده را ،با چاالکی و بهصورت مؤثر داشته باشد .راهبرد صداوسیما ،باید
پاســخگوی نیازهای فضاهای پویای حال حاضر و آینده باشد و در هر بستری 1که مخاطب
حضور دارد ،خبر و برنامههای صداوســیما ،باید حضوری پررنگ داشــته باشند و عرصه را
برای رسانههایی خالی نگذارند که قصد دارند به اعتماد سیاسی جامعه ضربه بزنند.
1 . Platform
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