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چکیده
در تحقیق حاضر ،دیدگاه اصحاب رسانه درباره میزان استفاده از اخبار خبرگزاریها و اعتماد آنان به اخبار این خبرگزاریهاا بررسا
شده است .نمونههای این بررس 092نفر از اصحاب رسانه بوده که به صورت تصادف انتخاب شدهاند .پا از انتخااب نموناههاا،
محقق با مصاحبه حضوری و ابزار پرسشنامه اطالعات را گردآوری نموده ،مراحل ورود اطالعات و تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار
 spssانجام شده است .نتایج این بررس نشان م دهد که:
نوع خبر یا خبرهای که روزنامه و نشریه محل کار پاسخگویان کمتر به آن توجه م کنند به ترتیب عبارتاند از« :پزشای » (02/0
درصد)« ،سیاس » ( 00/4درصد)« ،هنری» ( 88/8درصد)« ،علم » ( 88/0درصد)« ،ورزش » ( 8/4درصد)« ،اخبار غیر ورزشا »،
( 4/8درصد) و «فرهنگ » ( 0/8درصد).
 84/8درصد پاسخگویان میزان اعتماد نشریه و روزناماه محال کارشاان را باه اخباار «خبرگازاری مرار» 82/7 ،درصاد باه اخباار
«خبرگزاری ایسنا» 98/2 ،درصد به اخبار «خبرگزاری فارس» 99/2 ،درصد به اخبار «خبرگازاری ایرناا» و  42/8درصاد باه اخباار
«خبرگزاری ایلنا» درحد «خیل زیاد و زیاد» دانستهاند.
 49/2درصد پاسخگویان میزان اعتماد نشریه و روزنامه محل کارشان را باه اخباار «خبرگازاری اججزیاره» 28/8 ،درصاد باه اخباار
«خبرگزاری رویترز» 00/8 ،درصد به اخبار «خبرگزاری  84/9 ،»CNNدرصد به اخباار «خبرگازاری  »BBCو  80/8درصاد باه
اخبار «خبرگزاری  »NBCدرحد «خیل زیاد و زیاد» دانستهاند.
واژهگان کلیدی :بازاریاب اعتماد ،اصحاب رسانه ،خبرگزاری ،اخبار ،منبع خبر.

 -8استادیار علوم ارتباطات اجتماع  ،دانشگاه آزاد اسالم  ،واحد ترران شرق ،ترران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست اجیترونیک:
r.ahmadzade@yahoo.com
 -0کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماع دانشگاه آزاد اسالم واحد ترران شرق ،ترران ،ایران

13

مقدمه
انسان معاصر به منظور انجام فعاجیتهای فردی و
اجتماع خود نیاز به اطالعات و اخباری دارد که محیط
زندگ و دنیای وی را احاطه کرده است .انسان همواره نیاز
دارد از جران که در آن زندگ م کند و از محیط که
در آن در تیاپوست ،آگاه کسب کند و نیازهای
اطالعات خود را چون دیگر نیازهای زندگ تأمین نماید.
به عبارت دیگر انسان برای زندگ برتر و اینیه در صحنه
فعاجیتهای اجتماع راه مناسبتری را انتخاب کند و با
آگاه بیشتر به مسئوجیتهای فردی و اجتماع بپردازد.
باید همواره در جریان حوادث و اتفاقات که در دنیای او
روی م دهند قرار داشته باشد.
با نگاه گذرا به تاریخ زندگ بشر ،م توان به این
نتیجه اذعان داشت که در هیچ زمان مانند امروز امیان
دسترس به اطالعات و اخبار گوناگون وجود نداشته
است .در این میان وسایل ارتباط جمع با انتشار پیامها
و اخبار مرمترین نقش را به عرده داشتهاند و با انتقال
اطالعات و معلومات جدید و مبادجه افیار در راه
پیشرفت فرهنگ تمدن بشر ،گامهای مثبت را
برداشتهاند.
عصر ارتباطات واژهای کامالً جدید برای تصویر دنیای
کنون است .نقش تعیین کنندهای که ارتباطات در
زندگ انسان قرن بیست و ییم ایفا م کند تا جای
است که برخ از پژوهشگران علوم اجتماع به ویژه
آنرای که در زمینههای مربوط به ارتباطات اجتماع
مطاجعه م کنند ترجیح م دهند تا بجای عصر اتم که
معموالً دیگر محققین برای توصیف زمان ما به کار
م برند از عصر ارتباطات سخن بگویند (اسمیت.)8295 ،
کارشناسان ارتباط جمع نقشهای بسیاری را برای
رسانهها در نظر گرفتهاند که از آن جمله نقشهای
اجتماع (همبستگ اجتماع ،آموزش  ،سرگرم و
تفریح و خبررسان ) ،فرهنگ (تثبیت ارزشها ،گسترش
ارزشها) و سیاس (پرورش سیاس  ،راهنمای و رهبری
سیاس  ،ایجاد ارتباط متقابل بین مردم و حیومت)
م باشند (کلرر ،عبدی.)8272 ،
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در این میان ،شاید مرمترین ویژگ این رسانهها ،جنبة
آگاه دهندگ و توانای و قدرت عمل در نشر پیام در
طیف وسیع و گسترده باشد و بنابراین «خبر و اخبار» از
مرمترین بخشهای آگاه دهنده در این رسانهها خواهد
بود.
اساساً رسانههای جمع با انتشار خبر ،توجد یافتند و
نخستین روزنامههای دنیا ،صرفاً برای انتقال اخبار
منتشر شدند .رادیو و تلویزیون نیز پ از توجد از این
خصیصه به دور نبوده ومرم ترین وظیفه خود را انتشار
اخبار دانستند .چرا که خبر در ایجاد آگاه سیاس ،
اجتماع  ،اقتصادی ،که ضرورت حفظ و حیات و تحول
جامعه به شمار م روند ،نقش عمدهای را ایفا م کند.
عصری که در آن مخاطبان به دجیل پیشرفتهای
فناوری رسانهای و ظرور شبیههای متعدد ماهوارهای و
گرم شدن بازار رقابت ،امیان انتخاب بیشتر از گذشته
برایشان فراهم شده است .ضروری است که رسانهها
سطح از مشروعیت و مقبوجیت را در بین مخاطبان
داشته باشند (غفوری.)8280 ،
بدون تردید در این زمانه رسانهای م تواند ادامه حیات
بدهد که بتواند در میان مخاطبان معتبر شناخته شده و
دارای خصوصیات باشد که مردم بتوانند به آن اعتماد
کنند.
مفروم اعتماد مردم به رسانهها و خبرهای که توسط
خبرگزاریها منتشر م شود ،زیر بنای ترین عامل
کارکرد مطلوب و اثربخش رسانه محسوب م شود.
گسترش ،تنوع و بسط فعاجیتهای که رسانه به عرده
دارد صرفاً در شرایط و در زمان مؤثر واقع خواهد شد
که اعتماد به رسانه و معتبر بودن منابع کسب خبر آنان
به عنوان پیش شرط این اقدامات از قبل به وجود آمده
باشد و یا الاقل ضمن فعاجیت رسانه به وجود بیاید و
مستمراً افزایش یابد و اگر مخاطبان به پیامهای که از
منابع مختلف و خبرگزاریها دریافت م کنند اعتماد
نداشته باشند در آنان زمینهای برای پذیرش پیامها
وجود نخواهد داشت و به تدریج نیز مقبوجیت رسانه و
منابع خبری آن در نزد مخاطب زایل خواهد شد.
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کارشناسان علوم ارتباطات معتقدند که اعتماد به اخبار
رسانهها متأثر از چند عامل زیر م باشد:
 -8عوامل رسانهای
 -0عوامل سیاس
 -2شرایط محیط
 -4شرایط فردی
از نظر کارشناسان در بین عوامل نامبرده فوق ،عوامل
رسانهای دارای جایگاه خاص در امر اعتماد مخاطبان
به اخبار م باشند چرا که این عوامل ناش از عملیرد
خود رسانهها م باشد (غفوری.)8280 ،
طبیع است که دستکاری ،تغییر و تصحیح و رفع
اشیاالت که در این خصوص وجود دارد به مراتب
راحتتر از سه دسته عوامل دیگر م باشند .ضمن آنیه
شرایط فردی نیز از جمله عوامل مرم دراعتماد مخاطبان
به اخبار م باشد.
به طور کل مسائل که در زمینه اعتماد مورد تأکید
پژوهشگران علوم ارتباطات است عبارتاند از :اهمیت و
ارزش خبر و اعتبار منبع ارتباط  .هر چه رسانهای از اعتبار
و محبوبیت بیشتری برخوردار باشد ،میزان اعتماد مردم
نسبت به خبری که در آن منعی م شود و منبع آن،
بیشتر خواهد شد .بنابراین اعتبار رسانههای داخل و به
دنبال آن اعتبار منبع ارتباط و اطالع سان در جرت
اعتماد مردم و مخاطبان به برنامههای خبری رسانههای
داخل و اعتماد آنرا به رسانههای داخل از اهمیت ویژه
ای برخوردار است .بنابراین اگر اعتماد مخاطبان ،خواسته
یا ناخواسته ،نسبت به شیوة خبررسان رسانههای داخل
سلب شود ،زمینهای کامالً مناسب برای تبلیغات محافل
اطالع رسان خارج مریا م شود و تمایل و گرایش مردم
و اصحاب رسانه به منابع ارتباط خارج گسترش
م یابد .بنابراین شناخت نقاط قوت و ضعف و نارسای های
رسانههای خودی و توجه به نحوة عملیرد خبری این
رسانههاو پژوهش در زمینة آن برای افزایش اعتبار و
مقبوجیت این رسانهها و همچنین افزایش میزان اعتماد
مردم و اصحاب رسانه به رسانههای داخل  ،از اهمیت
ویژهای برخوردار است .از این رو در این پژوهش به
مقایسة نظر اصحاب رسانه در خصوص عوامل مؤثر بر
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اعتماد مخاطبان به خبرهای رسانههای مختلف از جمله
9خبرگزاری داخل (ایسنا ،ایرنا ،ایلنا ،فارس و مرر) و 9
خبرگزاری خارج (رویترز ،اججزیره NBC ،CNN ،و
 ) BBCپرداختهایم.
در حال حاضر منابع کسب خبر مردم و اصحاب رسانه
تنوع زیادی دارند و هر کدام از منابع ،شیوهها و
روشهای متنوع و جذاب را برای جذب مخاطبان به کار
م گیرند .از سوی دیگر ،شرایط اجتماع  -سیاس حاکم
موجب شده است که خبرگزاریها ،هرکدام در اختیار
دسته و گروه خاص قرار بگیرند و در جرت تبلیغ اهداف
و منافع گروه خود تالش کنند؛ و طبعاً خبرهای منتشر
شده از سوی آنرا نیز خبرهای هستند که گزینش شدهاند
یا بیان آنرا به نحوی صورت م گیرد که در جرت
سازگاری با اهداف این گروهها باشند.
حال الزم است بررس شود در میان این خبرگزاریهای
متنوع ،اصحاب رسانه بیشتر از کدامیک از آنرا برای کسب
خبر استفاده م کنند و میزان اعتماد در بین
استفادهکنندگان به هریک از این خبرگزاریها چقدر است؟
هر یک از خبرگزاریها با توجه به وابستگ شان اخبار را
در زمینههای متفاوت برجسته و منتشر م سازند .از
آنجای که منبع اکثر رسانهها اخباری است که از سوی
خبرگزاریهای مختلف منتشر م شود .جذا منبع انتشار خبر
و صحت آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سؤالهای تحقیق
 .8اصحاب رسانه بیشتر به کدام دسته از اخبار (داخلا
و خارج ) عالقهمندند؟
 .0اصحاب رسانه به چه میزان از اخبار خبرگزاریهاای
(مورد بررس ) برای کسب خبراستفاده م کنند؟
 . 2اصاااحاب رساااانه باااه چاااه میااازان باااه اخباااار
خبرگزاریهای(مورد بررس ) اعتماد دارند؟
پیشینه تاریخی مفهوم اعتماد
به جحاظ تاریخ  ،همواره اعتماد به منزجه اعتماد
یکسویه نظیر ،اعتماد زیردست به باال دست ،اعتماد
محیوم به حاکم ،اعتماد ضعیف به قوی و  ...مطرح
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بوده است به نحوی که نقش اعتماد در تأسی و بقاء
نظامهای دانش تجرب به معنای واقع اش به منزجه
تمدن بزرگ مرتبط است که بدین وسیله شرایط
رااعطا م کند که دیگران (کشورهای قدرتمندتر) م
توانند افیارما را تحت مستعمره خود درآورده و از آن
طریق انتظار وضعیت را داشته باشیم که ما را به
استعمار آنرا (کشورهای ضعیفتر) مجاز سازد .قدیم
ترین تعاریف از اعتماد را درنظریه های افالطون و
ارسطو سپ به طورمشروح در نظریات هابز و الك و
روسو (در زمینه های فلسف ) م توان جستجو کرد.
تاکید بر اعتماد به منزجه عنصر اساس رفاه متقابل ما و
فراتر از آن به عنوان یک بعد از جنبه های ارزنده
زندگ هم در علوم سیاس و هم متون جامعه شناس
مفروم مشترك است .زیرا بدون وجود اعتماد ،زندگ
اصال امیانپذیر نیست .در علوم سیاس به ویژه در
قرون معاصر توکویل نیزسرم به سزای در پرورش
مفروم اعتماد برعرده داشته است (پورمحمدی.)8277 ،
دیدگاه گوناگون راجع به اعتماد
الف -اعتماد از دیدگاه اجتماعی
به منظور ارتباط بیشتر دیدگاه های اجتماع در مورد
اعتماد با تحقیق سع نمودیم تا این دیدگاه را اندک
مفصلتر بیاوریم .توکویل،الهمن و آنتون گیدنز سه
اندیشمند علوم اجتماع هستند که با دیدگاه آنرا در مورد
اعتماد آشنا خواهیم شد.
 -1توکویل
توکویل بر این اعتقاد است که بشر به طور غریزی
گرایش به برقراری ارتباط بادیگران را دارد و همین
ارتباط باعث م شود که در قبال جامعه و دیگران
احساس مسئوجیت کند .وی به مساجه آزادی درجامعه
تاکید م کرد و بر این عقیده بود که آزادی الزمه ایجاد
نظم است و آزادی در واقع منشا ایجاد نظم م باشد.
به عقیده او ،تنرا درجامعه ای که آزادی حیم فرماست
مردم م توانند در نرادهای اجتماع فعاجیت داشته باشند،
و آنرا را تحت کنترل بگیرند و تنرا در چنین جامعهای
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ح همیاری و تعاون پرورش م یابد .وی اعتماد و
آزادی را از ویژگ های اصل یک جامعه دموکراتیک
م داند .او در آزادی زیستن را شرط ایجاد اعتماد م
داند که خود ح مسئوجیت و تعاون را در مردم پرورش
م دهد ).(Mistzal, 1996
تشییل انجمنهای مردم جدا از این که باعث ایجاد
اعتماد م شود ،نظم ،خویشتن داری وح مشارکت در
مردم را نیز تقویت م کند .آزادی زمان وجود خواهد
داشت که انجمن های شرری قدرت دوجت را در حد
تعادل نگه دارند .این انجمن ها همچنین باایجاد ح
مشارکت و اعتماد متقابل به تاثیر بخش و پایداری
حیومت دموکراتیک کمک م کنند .به پیروی از سنت
توکویل ،اعتماد بین شخص نیز به منزجه ترویج
ارزشهای دمیراس مآبانه دیده شده است وچون
پایههای برای حمایت از جوامع جمروری خواه یا جامعه
مدن محسوب م گردد .درآخر توکویل عنوان م کند
که هیچ جامعه دموکراتیی بدون نفوذ مذهب نم تواند
پابرجا بماند .عقیده وی در مورد نقش مذهب در حفظ
نظم اجتماع  ،بر این فرض استوار است که مذهب
الزمه آزادی است چون محدودیتهای را بر اعمال و
رفتار بشر اعمال م کند ).(Mistzal, 1996
 -2الهمن
الهمن میان دو مفروم اعتماد و اطمینان تفاوت قائل
شده و معتقد است اعتماد با مفروم مخاطره یا ریسک
در ارتباط است و در دوران اخیر(مدرنیته) مطرح شده
است .الهمن از دیدگاه خاص اعتماد را مورد بررس
قرارم دهد که کمتر مورد توجه نظریه پردازان اعتماد
قرار گرفته است ،به این معن که او کارکرد اعتماد ،را
در درون نظام اجتماع مورد بررس قرار م دهد و با
کارکرد قانون درجامعه مقایسه م کند .به اعتقاد
الهمن کارکرد اعتماد در نظام اجتماع این است که
عدم تعین اجتماع را کاهش و بدین ترتیب قابلیت
پیش بین رفتارها را افزایش م دهد .اعتماد در واقع
یک نوع میانیسم اجتماع است که در آن انتظارات،
اعمال و رفتار افراد تنظیم وهدایت م شود .الهمن
ضمن تاکید بر این ویژگ اعتماد ،خطر ذات درآن را
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یادآور م شود و معتقد است هر چند که اعتماد
انتظارات افراد را تنظیم م کند و اعمال و رفتارشان را
هدایت م کند ،با این وجود نباید این نیته را نادیده
انگاشت که احتمال تخط از آن وجود دارد .به این معنا
که همیشه فردی که مورد اعتماد قرار م گیرد مطابق
پیش بین های فرد اعتماد کننده عمل نم کند یا
ممین است عمل نیند .بنابراین الهمن با طرح سرمایه
گذاری مخاطره آمیز در اعتماد این سوال را مطرح م
کند که آیا ابزاری وجود دارد که خطر ذات در اعتماد را
کاهش دهد؟
پاسخ او مثبت است ،الهمن معتقد است قانون واعمال
قدرت مشروع ازجمله ابزارهای هستند که این مرم را
برعرده دارند .قانون و قدرت مشروع نه از جرت تنبیه
شینان یاحل اختالفات و کشمیش ها بلیه از طریق
تقویت همیاری خطر ذات در اعتماد را کاهش م دهد.
قانون و قدرت مشروع دایره انتخاب افراد را با نشان دادن
راهها و امور ممنوع محدود م کند و در نتیجه ،دایره
انتخاب افراد تنرا به انجام امور قانون محدود م شود و
تصمیمات آنرا از طریق کانال قانون اعمال م گردد.
بنابراین از این جرت قانون و قدرت مشروع همانند اعتماد
عمل م کنند که عدم تعین اجتماع را کاهش و قابلیت
پیشبین رفتارها را ممین م سازند .با این تفاوت که
توان اجرای قانون و قدرت در مقایسه با اعتماد باالتر است
و با تضمین بیشتری صورت م گیرد.
بنابراین به اعتقاد الهمن اگرقانون دقیقا در جامعه
اجر ا شود وقدرت مشروع اعمال گردد ،موجب کاهش
عدم تعین اجتماع (موجب کاهش ابرام وشبره م
شود و کاهش شک و شبره موجب شفاف شدن
مواضع و روابط م گردد) م شود و کاهش عدم
تعین اجتماع موجب افزایش قابلیت پیش بین
رفتارها م گردد و قابلیت پیش بین رفتارها به نوبه
خود هم یاری و مشارکت اعضای جامعه را تقویت
م نماید ).(Lane, Reinhard, 1998
 -1آنتونی گیدنز
گیدنز درکتاب پیامدهای مدرنیته ،اعتماد را از عناصر
اصل مدرنیته معرف م کند .گیدنز در ابتدای بحث
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پیرامون اعتماد به عنوان نقطه شروع ،اعتماد را
مطابق فرهنگ آکسفورد چنین تعریف م کند:
« اطمینان یا اتیا برکیفیت یا ویژگ یک شخص،
یاچیز ،یا حقیقت یا عبارت (یا گفته) از نظر او
«اطمینان» و «اعتماد» به طور واضح با هم
مربوطند (برخالف نظر الهمن) (Giddens,
).1992
گیدنز ،براین عقیده است که اعتماد در جامعه مدرن
جایگاه خاص دارد اما منبع و م نشاء ایجاد اعتماد در
زمان قدیم وجدید را متفاوت م داند و عنوان م کند
برای دست یاب به اعتماد باید شیوههای متفاوت
اتخاذ کرد .وی اعتماد را عامل ایجاد امنیت در جوامع
مدرن م داند .او جامعه ای در نظر م گیرد که
احتمال خطر در آن بسیار زیاد است و در واقع در
چنین جوامع ریسک واحتمال خطر ،بخش از
زندگ روزمره محسوب م شده است که قابل
کنترل ومرار کردن هم نم باشد.
به عقیده او شرایط جدید زندگ فرصتهای تازه ای را
برای افزایش فعاجیت اجتماع فراهم م سازد .وی
اعتقاد دارد که تجدد و نوگرای نه تنرا مردم را ناتوان و
ضعیف نم کند بلیه آنرا را قدرتمند و با مرارت م کند
و فرصتهای را برای فعاجیتهای اجتماع فراهم م
کند .دیدگاه گیدنز ،رابطه متقابل را بین تغییرات
اجتماع و طرز تفیر و نگرش افراد برقرار م کند.
گیدنز با برقراری یک رابطه میان اهمیت فزاینده اعتماد
و تفسیر در واقعیتهای اقتصادی – سیاس و اجتماع
در واقع به مفروم اعتماد جان دوباره م بخشد
).(Mistzal, 1996
گیدنز در ارزیاب نظرالهمن م گوید :روییرد الهمن
مرم است و توجه ما رابه یک رشته تمایزات مفروم
جلب م کند که در شناخت اعتماد باید آنرا را در نظر
گرفت .او ب گمان حق دارد که میان اعتماد و اطمینان
ونیز ریسک و خطر تمایز قایل بشود .او همچنین
درست م گوید که این مفاهیم با ییدیگر نوع
بستگ نزدیک دارند .گیدنز م گوید اعتماد نوع خاص
از اطمینان است و چیزی ییسره متفاوت ازآن نیست.
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گیدنز برای مفرومسازی اعتماد این نیات را مطرح م
کند:
 -8اعتماد به غیبت در زمان و میان ارتباط دارد ،زیرا
ماچه نیاز به اعتماد به کس داریم که فعاجیت هایش
پیوسته در معرض دیدند و فراگردهای فیری مربوط
به او شفافاند و یا چه نیاز به اعتماد به نظام است که
عملیردهایش کامال شناخته شده و فرمیده شدهاند؟
گفته شده که اعتماد «تمریدی برای تطبیق با آزادی
دیگران» است ،اما شرط اصل مورد نیاز برای اعتماد،
نه فقدان قدرت بلیه کمبود اطالعات کامل است.
 -0اعتماد اساسا نه به ریسک بلیه به احتمال وابسته
است .اعتماد همیشه بر اعتماد پذیری در برابر پیامدهای
محتمل دالجت م کند ،چه این پیامد ها به کنشرای
افراد ارتباط داشته یا به عملیرد نظامرا مربوط باشند.
درمورد اعتماد به عوامل انسان  ،فرض اعتماد پذیری
مستلزم نسبت دادن «صداقت» یا عشق به فرد مورد
اعتماد است .برای همین است که اعتماد به اشخاص
برای فردی که اعتماد م کند ،عواقب روانشناخت دارد،
زیرا احتمال دارد که از این اعتماد جطمه اخالق ببیند.
 -2اعتماد همان ایمان به اعتقاد پذیری یک شخص یا
نظام نیست بلیه آن چیزی است که از ایمان سرچشمه
م گیرد .اعتماد به درست  ،همان پیوند میان ایمان و
اطمینان است.
 -4اعتماد م تواند معطوف به نشانههای نمادین یا
تخصص باشد .اما این نوع اعتماد نیز مبتن بر ایمان
به درست اصوج است که شخص از آن ب خبر است
و نه مبتن بر ایمان به «اصاجت اخالق » اجبته اعتماد
به اشخاص تا اندازهای به اعتماد به نظامها ربط دارد.
اما این اعتماد به کارکرد شایسته این نظامها مربوط
است و نه به عملیرد واقع شان.
 -9در اینجا م رسیم به تعریف اعتماد .اعتماد را م توان
به عنوان اطمینان به اعتماد پذیری یک شخص یا نظام،
با توجه به یک رشته پیامدها یا رویدادهای معین ،تعریف
کرد ،در آنجا که این اطمینان ایمان به صداقت با عشق
به دیگری و یا صحت اصول انتراع را بیان کند
(پورمحمدی.)8277 ،
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روش تحقیق
در مطاجعه حاضر با توجه به آنیه موضوع مورد مطاجعاه،
سنجش نظرات اصحاب رسانه درباره میازان اساتفاده و
اعتماد آنان به خبرگزاریهای مختلاف ما باشاد ،ایان
تحقیق به روش پیمایشا انجاام شاده اسات .در ایان
روش ،صفت ها به صورت کما و متغیرهاا در ساطوح
چرارگانااه اساام (دو حاجتااه و چنااد حاجتااه) ،رتبااهای،
فاصله ای و نسبت سنجش شدهاناد.باه منظاور مقایساه
دادهها از درصدگیری به هماراه نماودار و جادول فراوانا
دادهها استفاده شده است و به منظاور تعیاین ارتبااط باین
متغیرهای مستقل و وابسته و تعمیم نتایج به جامعه آمااری
از آزمون کای اسیوئر (  )  2استفاده شده است.
یافتههای تحقیق
از پاسخگویان پرسیده شد :نشریه و روزنامه محل کار شاما
بیشتر به کدام دسته از اخبار داخل م پردازد.نتاایج نشاان
م دهد  98/0درصد پاسخگویان گفتهاند نشاریه و روزناماه
محل کارشان بیشتر به اخبار «سیاس » ما پاردزاد89/4 .
درصد پاسخگویان به اخبار «اقتصادی» 84 ،درصد به اخبار
«اجتماع » 5/0 ،درصد به اخبار «ورزش » 9/4 ،درصد باه
اخباار «فرهنگا » 8/0 ،درصاد باه اخباار «علما »2/8 ،
درصد به اخبار «هنری» و 2/4درصد به اخباار «پزشای »
اشاره کردهاند.
از پاسخ گویان پرسیده شد :نشریه و روزنامه محال کاار
شما بیشتر به کدام دسته از اخباار خاارج ما پاردازد؟
براساس نتایج به دست آماده 44 ،درصاد پاساخگویاان
عنوان کردهاند نشریه و روزنامه محل کارشاان بیشاتر باه
اخبااار «سیاساا » ماا پااردازد 88/0 .درصااد بااه اخبااار
«ورزش » 5/0 ،درصاد باه اخباار «جراان اساالم»9/4 ،
درصااد بااه اخبااار «اقتصااادی» 9/4 ،درصااد بااه اخبااار
«اجتماع » 9/4 ،درصد به اخبار «جنگها و درگیریهاا»،
 4/4درصد به اخبار «جبنان و فلسطین» 4 ،درصد باه اخباار
«هنری» 2/0 ،درصد باه اخباار «انارژی هساتهای»0/8 ،
درصد به اخبار «علم » 2/8 ،درصد به اخبار «فرهنگ » و
 2/4درصد به اخبار »پزشی » اشاره کردهاند.
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از پاسخگویان پرسیده شد :روزنامه و نشریه محل کار شاما
چه میزان از خبرگزاری ایسانا بارای کساب خبار اساتفاده
م کند و در صورت استفاده تا چه حد به اخباار آن اعتمااد
دارد؟
نتایج نشان م دهاد  78/4درصاد پاساخگویاان گفتاهاناد
روزنامه و نشریه محل کارشان از خبرگزاری ایسنا «هر روز
و اکثر روزها» برای کساب خبار اساتفاده ما کناد02/8 .
درصد پاسخگویان بیان کردهاناد روزناماه و نشاریه محال
کارشان «بعض روزها و باه نادرت» از خبرگازاری ایسانا
برای کسب خبر استفاده م کند 2/8 .درصاد پاساخگویاان
گفتااهانااد روزنامااه و نشااریه محاال کارشااان «اص االً» از
خبرگزاری ایسنا برای کسب خبر استفاده نم کند.
از میان پاسخگویان که گفتهاند نشریه و روزنامه محل
کارشان از خبرگزاری ایسنا برای کسب خبراستفاده
م کند ( 55/0درصد کل پاسخگویان) 82/7 ،درصد
میزان اعتماد نشریه و روزنامه محل کارشان را به اخبار
این خبرگزاری در حد «خیل زیاد و زیاد» و 88/5
درصد در حد «کم و خیل کم» دانستهاند 2/4 .درصد
پاسخگویان گفتهاند روزنامه و نشریه محل کارشان
«اصالً» به اخبار این خبرگزاری اعتماد ندارند.
از پاسخ گویان پرسیده شد :روزنامه و نشریه محال کاار
شما چه میازان از خبرگازاری ایرناا بارای کساب خبار
استفاده م کند و در صورت استفاده تا چه حد به اخباار
آن اعتماد دارد؟
براساس یافتهها 99/0 ،درصد پاسخگویاان میازان اساتفاده
روزنامه و نشریه محل کارشاان از خبرگازاری ایرناا بارای
کسب خبر «هر روز و اکثر روزها» و  22/8درصد «بعضا
روزها و به ندرت» دانستهاند 4 .درصد پاسخگویان گفتهاناد
روزنامه و نشریه محل کارشان «اصالً» از خبرگزاری ایرناا
برای کسب خبر استفاده نم کند.
از میان پاسخگویان که گفتهاند نشریه و روزنامه محل
کارشان از خبرگزاری ایرنا برای کسب خبر استفاده
م کند ( 59درصد کل پاسخگویان) 99/2 ،درصد میزان
اعتماد نشریه و روزنامه محل کارشان را به اخبار این
خبرگزاری در حد «خیل زیاد و زیاد» و  22/7درصد در
حد «کم و خیل کم» دانستهاند.
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از پاسخ گویان پرسیده شد :روزنامه و نشریه محال کاار
شما چه میازان از خبرگازاری ایلناا بارای کساب خبار
استفاده م کند و در صورت استفاده تا چه حد به اخباار
آن اعتماد دارد؟
نتایج بیانگر آن است که  22/9درصد پاسخگویان میزان
استفاده روزنامه و نشریه محال کارشاان از خبرگازاری
ایلنا برای کساب خبار «هار روز و اکثار روزهاا» و 90
درصد «بعض روزها و به ندرت» دانستهاند 4/4 .درصد
پاسخگویان عناوان کاردهاناد روزناماه و نشاریه محال
کارشان «اصالً» از خبرگزاری ایلناا بارای کساب خبار
استفاده نم کند.
از میان پاسخگویان که گفتهاند نشریه و روزنامه محال
کارشان از خبرگزاری ایلناا بارای کساب خبار اساتفاده
م کنند ( 59/9درصد کل پاساخگویاان) 42/8 ،درصاد
میزان اعتماد نشریه و روزنامه محل کارشان را به اخبار
این خبرگازاری در حاد «خیلا زیااد و زیااد» و 99/5
درصد در حد «کم و خیل کم» دانستهاند.
از پاسخگویان پرسیده شد :روزنامه و نشریه محل کار
شما چه میزان از خبرگزاری فارس برای کسب خبر
استفاده م کند و در صورت استفاده تا چه حد به اخبار
آن اعتماد دارد؟
یافتهها نشان م دهد  72/9درصد پاساخگویاان اظراار
داشته اند روزنامه و نشریه محل کارشاان از خبرگازاری
فارس برای کسب خبر «هر روز و اکثر روزها» اساتفاده
م کند 02/9 .درصد پاسخ گویان میزان استفاده روزنامه
و نشریه محل کارشان از خبرگزاری فارس برای کساب
خبر را «بعض روزها و به ندرت» دانستهاند 0/8 .درصد
پاسخگویان عناوان کاردهاناد روزناماه و نشاریه محال
کارشان «اصالً» از خبرگزاری فارس برای کساب خبار
استفاده نم کند.
از میان پاسخگویان که گفتهاند نشریه و روزنامه محل
کارشان از خبرگزاری فارس برای کسب خبر استفاده
م کنند ( 57/0درصد کل پاسخگویان) 98/2 ،درصد
میزان اعتماد نشریه و روزنامه محل کارشان را به اخبار
این خبرگزاری در حد «خیل زیاد و زیاد» و  22/4درصد
در حد «کم و خیل کم» دانستهاند 8/2 .درصد
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شاخص میزان اعتماد نشریه و روزنامه محل کار
پاسخگویان به اخبار خبرگزاریهای مختلف داخل از
مجموع نمرات سؤاالت که این شاخص را م سنجد به
دست آمده است .برای محاسبه این شاخص از
پاسخگویان پرسیده شد :در صورت استفاده روزنامه و
نشریه محل کار شما از خبرگزاریهای داخل برای
کسب خبر ،تا چه حد به اخبار آنرا اعتماد دارند؟
 84/8درصد پاسخگویان میزان اعتماد نشریه و روزنامه
محل کارشان را به اخبار «خبرگزاری مرر»82/7 ،
درصد به اخبار «خبرگزاری ایسنا» 98/2 ،درصد به
اخبار «خبرگزاری فارس» 99/2 ،درصد به اخبار
«خبرگزاری ایرنا» و  42/8درصد به اخبار «خبرگزاری
ایلنا» درحد «خیل زیاد و زیاد» دانستهاند.

پاسخگویان اظرار داشتهاند روزنامه و نشریه محل
کارشان «اصالً» به اخبار این خبرگزاری اعتماد ندارد.
از پاسخ گویان پرسیده شد :روزنامه و نشریه محال کاار
شما چه میازان از خبرگازاری مرار بارای کساب خبار
استفاده م کند و در صورت استفاده تا چه حد به اخباار
آن اعتماد دارد؟
براساس نتایج به دست آمده 87/0 ،درصد پاساخگویاان
میاازان اسااتفاده روزنامااه و نشااریه محاال کارشااان از
خبرگزاری مرر برای کسب خبر «هر روز و اکثر روزها»
و  80/8درصد «بعض روزها و به ندرت» دانستهاند.
از میان پاسخگویان که گفتهاند نشریه و روزنامه محل
کارشان از خبرگزاری مرر برای کسب خبر استفاده
م کند ( 822درصد کل پاسخگویان) 84/8 ،درصد
میزان اعتماد نشریه و روزنامه محل کارشان را به اخبار
این خبرگزاری در حد «خیل زیاد و زیاد» و 09/0
درصد در حد «کم و خیل کم» دانستهاند.

جدول  - 1میزان اعتماد نشریه و روزنامه محل کار پاسخگویان به اخبار برگزاریهای مختلف داخلی
خبرگزاری داخلی

میزان اعتماد

جمع

میانگین نمره
11/2

خیلی زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

اصالً

خبرگزاری مهر

21/6

61/2

12/3

2 /0

4

144

خبرگزاری ایسنا

6 /9

31/3

11/1

1 /6

4 /0

144

10/2

خبرگزاری فارس

11/9

16/0

21/1

1 /1

1 /1

144

11/6

خبرگزاری ایرنا

3 /1

13/3

14

1 /3

4

144

11/1

خبرگزاری ایلنا

0 /6

13/1

01/1

11/0

4

144

11/3

میانگین نمره

شاخص اعتماد کل به خبرگزاریهای داخل از مجموع
میزان اعتماد نشریه و روزنامه محل کار پاسخگویان به اخبار
خبرگزاریهای داخل (ایسنا ،ایرنا ،ایلنا ،فارس و مرر) به
دست آمده است.
در مجموع  82/4درصد روزنامه و نشریه محل کار
پاسخگویان به اخبار خبرگزاری های داخل در حد «خیل

11/3

زیاد و زیاد» و  85/9درصد در حد «کم و خیل کم» اعتماد
دارند .میانگین نمره اعتماد کل به اخبار خبرگزاریهای
داخل  82/7از  02بوده که در محدوده اعتماد زیاد واقع
شده است.
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نمودار  - 1شاخص اعتماد کلی نشریه و روزنامهها به اخبار خبرگزاریهای داخلی از نظر پاسخگویان (درصد)

از پاسخ گویان پرسیده شد :روزنامه و نشریه محل کار شاما
چه میزان از خبرگزاری  CNNبرای کسب خبار اساتفاده
م کند و در صورت استفاده تا چه حد به اخباار آن اعتمااد
دارد؟
نتایج نشان م دهد  07/0درصد پاسخگویان گفتهاند روزناماه
و نشریه محل کارشان از خبرگزاری « CNNهر روز و اکثر
روزها» بارای کساب خبار اساتفاده ما کناد 90/4 .درصاد
پاسخگویان اظرار داشتهاند روزنامه و نشریه محل کارشاان از
خبرگاازاری « CNNبعضا روزهااا و بااه ناادرت» اسااتفاده
م کند 82/4 .درصد پاسخگویان نیز گفتهاند روزنامه و نشریه
محاال کارشااان باارای کسااب خباار «اص االً» از خبرگاازاری
 CNNاستفاده نم کند.
از میان پاسخ گویان که گفته اناد نشاریه و روزناماه محال
کارشان از خبرگزاری  CNNبارای کساب خبار اساتفاده
م کند ( 85/0درصد کل پاسخ گویان) 00/8 ،درصد میازان
اعتماد نشریه و روزناماه محال کارشاان را باه اخباار ایان
خبرگزاری در حد «خیل زیاد و زیاد» و  77/5درصد در حد
«کم و خیل کم» دانستهاند.
از پاسخ گویان پرسیده شد :روزنامه و نشریه محل کار شاما
چه میزان از خبرگزاری  BBCبرای کساب خبار اساتفاده
م کند و در صورت استفاده تا چه حد به اخبار آن اعتماد دارد؟
بر اساس یافتهها 02 ،درصد پاسخگویاان گفتاهاناد روزناماه و
نشریه محل کارشاان از خبرگازاری « BBCهار روز و اکثار
روزها» برای کسب خبر استفاده م کند 98 .درصد پاسخگویان
اظرار داشته اند روزنامه و نشریه محال کارشاان از خبرگازاری

« BBCبعض روزها و به ندرت» برای کسب خبار اساتفاده
م کند 80 .درصد پاسخگویان نیاز بیاان کاردهاناد روزناماه و
نشریه محال کارشاان «اصاالً» از خبرگازاری  BBCبارای
کسب خبر استفاده نم کند.
از میان پاسخگویان که گفتهاند نشریه و روزنامه محل کارشان
از خبرگزاری  BBCبرای کسب خبر استفاده م کند (88
درصد کل پاسخگویان) 84/9 ،درصد میزان اعتماد نشریه و
روزنامه محل کارشان را به اخبار این خبرگزاری در حد «خیل
زیاد و زیاد» و  82/5درصد در حد «کم و خیل کم»
دانستهاند 4/9 .درصد پاسخگویان گفتهاند روزنامه و نشریه
محل کارشان «اصالً» به اخبار این خبرگزاری اعتماد ندارند.
از پاسخگویان پرسیده شد :روزنامه و نشریه محل کار شما چاه
میزان از خبرگزاری  NBCبرای کسب خبر استفاده م کند و
در صورت استفاده تا چه حد به اخبار آن اعتماد دارد؟
یافتهها بیانگر آن است که  82/9درصاد پاساخگویاان بیاان
کرده اند روزنامه و نشریه محل کارشان از خبرگزاری NBC
«هر روز و اکثر روزها» برای کسب خبار اساتفاده ما کنناد.
 92/8درصد پاسخگویان گفتاه اناد روزناماه و نشاریه محال
کارشان از خبرگزاری « NBCبعض روزهاا و باه نادرت»
برای کسب خبر استفاده م کنند 29/9 .درصاد پاساخگویاان
نیز اظرار داشتهاند روزنامه و نشریه محل کارشان «اصالً» از
خبرگزاری  NBCبرای کسب خبر استفاده نم کند.
از میان پاسخگویان که گفتهاند نشریه و روزنامه محل
کارشان از خبرگزاری  NBCبرای کسب خبر استفاده
م کند ( 94/4درصد کل پاسخگویان)80/8 ،درصد میزان
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روز و اکثر روزها» برای کسب خبر استفاده م کند94 .
درصد پاسخگویان اظرار داشتهاند روزنامه و نشریه محل
کارشان از خبرگزاری رویترز «بعض روزها و به ندرت»
برای کسب خبر استفاده م کند 9/4 .درصد پاسخگویان نیز
اظرار داشتهاند روزنامه و نشریه محل کارشان «اصالً» از
خبرگزاری رویترز برای کسب خبر استفاده نم کند.
از میان پاسخگویان که گفتهاند نشریه و روزنامه محل
کارشان از خبرگزاری رویترز برای کسب خبر استفاده
م کند ( 52/9درصد کل پاسخگویان) 25/7 ،درصد میزان
اعتماد نشریه و روزنامه محل کارشان را به اخبار این
خبرگزاری در حد «خیل زیاد و زیاد» و  95/8درصد در حد
«کم و خیل کم» دانستهاند 2/9 .درصد پاسخگویان اظرار
داشتهاند روزنامه و نشریه محل کارشان به اخبار خبرگزاری
رویترز «اصالً» اعتماد ندارند.
شاخص میزان اعتماد نشریه و روزنامه محل کار
پاسخگویان به اخبار خبرگزاریهای مختلف خارج از
مجموع نمرات سواالت که این شاخص را م سنجد بدست
آمده است .برای محاسبه این شاخص از پاسخگویان
پرسیده شد :در صورت استفاده روزنامه و نشریه محل کار
شما از خبرگزاریهای خارج برای کسب خبر ،تا چه حد
به اخبار آنرا اعتماد دارند؟
 49/2درصد پاسخگویان میزان اعتماد نشریه و روزنامه
محل کارشان را به اخبار «خبرگزاری اججزیره»28/8 ،
درصد به اخبار «خبرگزاری رویترز» 00/8 ،درصد به اخبار
«خبرگزاری  84/9 ،»CNNدرصد به اخبار «خبرگزاری
 »BBCو  80/8درصد به اخبار «خبرگزاری  »NBCدر
حد «خیل زیاد و زیاد» دانستهاند.

اعتماد نشریه و روزنامه محل کارشان را به اخبار این
خبرگزاری در حد «خیل زیاد و زیاد» و  75/8درصد در حد
«کم و خیل کم» دانستهاند 8/8.درصد پاسخگویان اظرار
داشتهاند روزنامه و نشریه محل کارشان به اخبار خبرگزاری
« NBCاصالً» اعتماد ندارند.
از پاسخگویان پرسیده شد :روزنامه و نشریه محل کار شما چه
میزان از خبرگزاری اججزیره برای کسب خبر استفاده م کند و
در صورت استفاده تا چه حد به اخبار آن اعتماد دارد؟
براساس یافتهها  02/4درصد پاسخگویان بیان کردهاند
روزنامه و نشریه محل کارشان از خبرگزاری اججزیره برای
کسب خبر «هر روز و اکثر روزها» استفاده م کند47/9 .
درصد پاسخگویان گفتهاند روزنامه و نشریه محل کارشان از
خبرگزاری اججزیره «بعض روزها و به ندرت» برای کسب
خبر استفاده م کند 20 .درصد پاسخگویان نیز اظرار
داشتهاند روزنامه و نشریه محل کارشان «اصالً» از
خبرگزاری اججزیره برای کسب خبر استفاده نم کند.
از میان پاسخگویان که گفتهاند نشریه و روزنامه محل
کارشان از خبرگزاری اججزیره برای کسب خبر استفاده
م کند (98درصد کل پاسخگویان) 02 ،درصد میزان اعتماد
نشریه و روزنامه محل کارشان را به اخبار این خبرگزاری در
حد «زیاد» و  99/5درصد در حد «کم و خیل کم»
دانستهاند 84/8 .درصد پاسخگویان اظرار داشتهاند روزنامه
و نشریه محل کارشان به اخبار خبرگزاری اججزیره «اصالً»
اعتماد ندارند.
از پاسخگویان پرسیده شد :روزنامه و نشریه محل کار شما چه
میزان از خبرگزاری رویترز برای کسب خبر استفاده م کند و
در صورت استفاده تا چه حد به اخبار آن اعتماد دارد؟
براساس یافتهها  25/9درصد پاسخگویان عنوان کردهاند
روزنامه و نشریه محل کارشان از خبرگزاری رویترز «هر

جدول  - 2میزان اعتماد نشریه و روزنامه محل کار پاسخگویان به اخبار خبرگزاریهای مختلف خارجی
خبرگزاری خارجی
خبرگزاری اججزیره
خبرگزاری رویترز
خبرگزاری CNN
خبرگزاری BBC
خبرگزاری NBC

میزان اعتماد
زیاد
خیلی زیاد
09/2
02
27/9
8/0
02/7
8/4
82/9
2/5
80/4
2/4
میانگین نمره

کم
42/9
48/7
99
29/4
08/8

خیلی کم
84/8
88/8
00/5
44/9
92/2

اصالً
2
2/9
2
4/9
8/8

جمع

میانگین نمره

822
822
822
822
822

7/9
88/9
82
8/8
7/4
5/2
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شاخص اعتماد کل به خبرگزاریهای خارج از مجموع
میزان اعتماد نشریه و روزنامه محل کار پاسخگویان به
اخبار خبرگزاریهای خارج (،NBC ،BBC ،CNN
اججزیره و رویترز) به دست آمده است.
در مجموع  88/8درصد روزنامه و نشریه محل کار
پاسخگویان به اخبار خبرگزاری های خارج در حد «خیل
زیاد و زیاد» و  75/8درصد در حد «کم و خیل کم»

اعتماد دارند 0/8 .درصد نیز به اخبار این خبرگزاریها
«اصالً» اعتماد ندارند .میانگین نمره اعتماد کل به اخبار
خبرگزاریهای خارج  5/2از  02بوده که در محدوده
اعتماد کم واقع شده است.

نمودار  - 2شاخص اعتماد کلی نشریه و روزنامهها به اخبار خبرگزاریهای خارجی از نظر پاسخگویان (درصد)

نتیجهگیری
رسانه های دنیای اماروز نقاش باه سازای در پیشابرد
برنامههای مختلف دوجتها دارند و استفاده بریناه و باه
هنگام از توان آنرا م تواند میزان کارای دوجتماردان را
در اجاارای سیاسااتهایشااان افاازایش دهااد .افاازایش
روزافزون شبیه های خبری داخل و خارج حیایات از
نقش مرم رساانه هاای جمعا در اطاالعرساان دارد.
امااروزه فضااای روزنامااهنگاااری و شاابیههااای خبااری
براساس رقابت است چنانیه اصل طالی خبر «سرعت
در خبررسان » م باشد .جذا اوجین روزناماه و یاا شابیه
خبری که خبر را مخابره نماید از اعتبار و حیثیت باالی
برخوردار م گردد .سرعت در خبر آنقدر مرم اسات کاه
شیرخواه در مقام نقل آورده است که گفته شده خبار را
زحم کنید ،موضوع را زخم نینید .وج در هر صورت
ارائه بدهید که در این صورت شما برنده هستید.

در واقع انگارهای امروزی جران ،عرصاه خبار را باازار
رقابت شرکت هاای بازرگ خباری بارای دساتیاب باه
مخاطب بیشتر و در نرایت رسایدن باه اهاداف مااج ،
اقتصادی و سیاس تلق م نماید.
امروزه نیازهای خبری مخاطبان رسانهها ،دجیلا بارای
استفاده آنراا از مناابع متعادد اسات .موفقیات وظاایف
رسانهها و شبیههای خبری مناوط باه محتاوا ،کیفیات
پیام و تجان آن با وسیلة ارسال پیام و محیط (میاان،
زمان و پیامگیران) است .در جران معاصر باه خصاوص
در جامعه امروزی ما به دجیل پیشرفتهاای فانآوری و
رسانهای و ظرور شبیههای خبری متعدد در چناد دهاه
مانند ایسنا ،فارس ،مرر ،ایلنا ،و ظرور شبیههای متعدد
خبری ب ب س فارس  ،اججزایر ،س ان ان و گرم شدن
بازار رقابات ضاروری اسات کاه رساانههاا ساطح از
مشروعیت و مقبوجیات را در باین مخاطباان و در ایان
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پژوهش اصحاب رسانه داشته باشند .بدون تردید در این
شرایط مرم ترین منبع کسب خبار مخاطباان رساانهای
است که بتواند معتبر شناخته شود و دارای خصوصایات
باشد که مردم به آنرا اعتماد کنند .امروزه زیربنای ترین
عامل کارکرد مطلوب و اثاربخش رساانه باه خصاوص
شبیه های خبری داخل و خارج «اعتماد» ما باشاد.
گسترش و تنوع و بساط فعاجیات هاای یاک رساانه در
شرایط و در زمان مؤثر است که اعتماد به رساانه باه
عنوان پیش شرط این اقدامات از قبل وجود داشته باشد
و یا ضمن فعاجیت رسانه به وجود آمده باشد.
با توجه به مسائل که ذکر شد در این بررسا نظارات
اصحاب رسانه در مورد منابع کسب خبر و میزان اعتماد
به آنرا مورد بررس قرار گرفت .نتایج نشان م دهد که
اصحاب رسانه معتقدند که بیشتر خبرگزاری های داخل
و خارج به برجسته کردن و سوق دادن موضوعات باه
سوی مسائل سیاس بوده اند و بنا به نظر دنای ماک
کونیل این رسانه ها سع دارند که با طارح موضاوعات
سیاس و برجسته کردن آنرا به مخاطبان خاود بگویناد
که به چه بیندیشند و آنچه را رسانهها گزارش م دهناد
(مسائل سیاس ) در دستور کار خود قرار دهند .رسانههاا
با توجه به بافت و شرایط حاکم در جامعه سع م کنند
از میان گزارش های متعدد و متنوع با توجه به نیازهاا و
انگیزهها و سلیقه های گوناگون احسااس رضاایت را در
مخاطب ایجاد کنند تا اعتمااد و اطمیناان بیشاتری باه
شبیه خبری و در نتیجه به رسانه پیدا کنند.
امروزه رسانههای خبری با توجه به نیازهاای مخاطباان
به پخش اخبار دست م زند .آنرا سع م کنند نیازها و
انگیزه های مورد نظر و منطباق باا اهاداف خاود را باه
وسیله تبلیغات و به صاورت کااذب در مخاطاب ایجااد
کننااد کااه ایاان نیازهااا و انگیاازههااای کاااذب باعااث
رویآوردن مخاطب به خبرهاا ما شاود .در واقاع ایان
شبیه ها و روزنامه های خبری هستند که اوجویت بنادی
خبرها را برای مخاطبان خود مشخص م کنند .چرا که
در شرایط کناون باا توجاه باه معضاالت اقتصاادی و
مسائل که گریبانگیر مردم باه خصاوص نسال جاوان
است مسائل از قبیل ب کااری ،تاورم ،آجاودگ محایط
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زیست ،مسائل برداشت و  ...متوجه م شویم که حتا
اصحاب رسانه نیز معتقدند که نوع خبرهای کاه بیشاتر
در روزنامهها و نشریات به چاپ م رساد و برجساتهتار
بیان م شود ،خبرهای «سیاس » است در صاورت کاه
نیاز است با توجه به برجسته باودن موضاوعات مطارح
شااده در جامعااه نشااریات بیشااتر بااه پوشااش خبااری
موضوعات که سبب دغدغه مردم شده بیشتر بپردازناد.
در مورد مساائل خاارج نیاز هماان سیاسات کاه در
خبرهای داخل مشرود است در نوع پوشاش خبرهاای
خارج نیز به کار گرفته شده است یعن برجستهساازی
و متقاعدکردن مخاطبان به رفع نیازهای خبری آنراا در
زمینه موضوعات و مسائل سیاس .
نتایج نشان م دهد که از نظر اصحاب رسانه مرامتارین
منبع کسب خبر و بیشترین میازان اساتفاده نشاریههاا و
روزنامه های محل کار پاسخگویان ،خبرگزاری مرر ،ایسنا
و بعد از آن خبرگزاری فارس بوده است .خبرگزاری ایلنا و
ایرنا در مرتبههای بعدی قارار دارناد .باا توجاه باه نظار
پاسخگویان درم یابیم که خبرگزاری مرر بیشترین منباع
کسب خبر پاسخگویان بوده اسات .شااید شااخصهاای
مرمترین منبع کسب خبر و اعتماد از سوی پاساخگویان
را برای ایان خبرگازاریهاا «عینیات در خبرهاا» ،ذکار
«دالیل و چرای ها»« ،واقع کردن خبرها» و باه ناوع
«ملموس کاردن خبار»« ،جاذابیت ناوع خبرهاا» ،ناوع
«انتخاب و دروازهبان خبرها»  ...دانست.
در بین خبرگزاریهای خارج نیز خبرگازاری رویتارز و
س ان ان نیاز مرام تارین منباع کساب خبار از ساوی
پاسااخگویان ذکاار شااده اساات و بیشااترین اعتماااد
پاسخگویان برای کسب خبرها به این شابیه هاا باوده
است .شبیه خبری رویترز یی از چند شبیهای خباری
مرم دنیا است که با به کاارگیری اهارمهاای خباری و
اطالعات توانسته به تغییر باورها و نگرشهای جمع و
شیل ده به افیار عموم مل و فراملا نائال شاود.
امروزه مدیران شبیههای خبری سع م کنند در پشت
تدابیر ارتباط این شبیه یک سنت دیرینه بنگاه خبری
یعن «اعتمادسازی» را از طریاق روشهاای گونااگون
اعمال کنند.
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یی از ویژگ های منبع کساب خبار بارای پاساخگویاان
تازگ و نو بودن رویداد خبر مطرح شده است .چارا کاه در
تعریف ویژگ های خبر آمده است که خبر  .8رویاداد تاازه
باشد .0 ،محتوای خبر باا اهمیات باشاد .2 ،موضاوع خبار
جاذب باشاد و از ویژگا کامال و جاامع باودن ،ماوجز و
مختصر بودن برخوردار باشد .با توجاه باه ایان ویژگا هاا
نتایج نشان م دهد کاه در باین خبرگازاریهاای داخلا
خبرگاازاری «ایساانا»« ،مراار» و «فااارس» بااه ترتیااب از
ویژگ خبری «تازه باودن خبرهاا» از ساوی پاساخگویان
برخوردار بودهاند .این سه خبرگزاری به ترتیاب مرامتارین
نقش را در پ جوی و گردآوری اطالعات در مورد حاوادث
و رویدادهای داخل و انتقال آن به عموم مردم داشتهاند.
در بین خبرگزاری های خارج نیز شبیه خبری رویتارز
از ویژگ تازگ خبر بیشتری نسبت به سایر شبیههای
خبری در ارائه اخبار و رویدادهای خبری جران از سوی
پاسخگویان برخوردار بوده است و توانسته باا توجاه باه
انتقال سریع اخبار ،پوشش کامل خبرها ،و رعایت بعض
از اصول خبری ،مانند «عادم سانساور اخباار»« ،بیاان
نظرات و عقاید» و داشاتن «کاادر مجارب» و «مناابع
ماج » و ...خبرها را به موقع به سمع نظر مخاطباان در
سرتاسر جران برساند.
ا یی از ویژگ های که در مورد تعیین میازان اعتمااد
خبری سنجیده ما شاود .صاداقت ،درسات و صاحیح
بودن اخبار و اطالعات ارائه شده از سوی مناابع کساب
خبری ذکر شده است .نتایج نشان م دهد که نیما از
پاسخگویان معتقدند خبرگزاری ایسنا نسابت باه ساایر
خبرگزاری های داخل در ارائه اخباار درسات و صاحیح
موفق تر بوده است و در ارائه اخبار درسات و صاحیح از
اعتبار و محبوبیت بیشاتری برخاوردار اسات .در نتیجاه
میزان اعتماد پاسخگویان نسبت به خبری که مانعی
م کند بیشتر است.
تقریباً نیم از پاساخگویاان نیاز خبرگازاری رویتارز را
نسبت به سایر خبرگازاریهاا در ارائاه اخباار درسات و
واقع موفقتر دانسته اند و معتقدند ایان شابیه خباری
توانسته اخبار و رویدادهای جران را به شایوه درسات و
صحیح به مخاطبان خود ارائه دهد.
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ا در پژوهش حاضر شاخصهای تعادل (انعیاس نظرات
مخاجف و متنوع موجاود) ،رعایات با طرفا  ،سانساور
نشدن اخبار ،انتقال سریع اخبار ،ارائه تحلیلهای درست
و واقع  ،پوشش کامل خبرها از جمله عوامال ماؤثر در
میزان اعتماد به اخبار سنجیده شده است .نتاایج نشاان
م دهد که خبرگزاری مرر نسبت به سایر خبرگزاریهاا
در رعایاات «اصاال باا طرفاا »« ،انعیاااس نظاارات
مخاجف»« ،سانسور نشدن خبرها» از نظار پاساخگویان
موفقتر بوده است.
خبرگزاری ایسنا از نظر «انتقال سریع اخباار» و «ارائاه
تحلیاالهااای درساات و واقعاا » نساابت بااه سااایر
خبرگزاریهای برتر به پوشش خبری پرداخته است.
خبرگزاری ایرنا نیز از نظر «ارائه اخباار کامال» و ارائاه
اخبار درست و صحیح» از نظار پاساخگویان موفاقتار
بوده است.
در بین خبرگزاری های خارج  ،خبرگزاری رویترز نسبت
به ساایر شابیه هاای خباری از شااخصهاای اعتمااد
بیشتری برخوردار بوده است .باه طاوری کاه در زمیناه
«رعایت ب طرف »« ،سانسور نشدن اخبار»« ،انعیااس
نظرات مخاجف» و «ارائه تحلیلهای درست و واقع » و
«پوشش خبری کامل» و همچنین «ارائه اخبار درسات
و صحیح» موفقتر از سایر شبیههای خبری خاارج از
سااوی پاسااخگویان معرف ا شااده اساات .خبرگاازاری
ب ب س در زمینه «انتقاال ساریع اخباار» نسابت باه
رویترز موفقتر بوده است.
ااا بیشااترین میاازان اعتماااد پاسااخگویان بااه اخبااار
خبرگزاری های داخل مربوط به خبرگزاری مرر و ایسنا
بوده است و در مورد خبرگزاریهای خاارج  ،بیشاترین
میزان اعتماد پاسخگویان به منبع خبری به خبرگازاری
رویترز و س انان ذکر شده است.
در انترا م بایست این مسئله را عناوان کارد کاه چارا
رویترز نسبت به سایر شبیههای خبری بیشاترین منباع
کسب خبر از سوی پاسخگویان اعالم شده است .رویترز
در  87آوریل  0228توانست باا یاک شارکت کاناادای
تامسون کور پوریشان ادغاام شاود و شارکت تامساون
رویترز را بنا نرد ،این شبیه توانست پوشش زنده و قابل
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جستجو از بازارهای ماج و اخبار فوری را فاراهم کناد.
ایان شابیه خباری اطالعاات جحظاهای را باا سارعت
باالتری نسبت به ساایر شابیههاای خباری در اختیاار
مخاطبان قرار م دهد .و از طریق اطالعاات باازار کاه
«اجیترون» نام دارد خبرها را با سرعت بسایاری انتقاال
م دهد.
خبرگزاری مرر نیز از سوی پاسخگویان مرمترین منباع
کسب خبری داخل عناوان شاده اسات .ویژگا ایان
خبرگاازاری ایاان اساات کااه بااه  9زبااان رساام دنیااا
(انگلیس  ،فارس  ،عرب  ،اردو ،آجماان و ترکا ) اخباار
منتشر م کند و اخیراً نیز به زبان روس باه نشار خبار
م پردازد.
خبرگزاری مرر با  84خبرگزاری معتبر خارج از جملاه
خبرگزاری های شیفروا (چین) کیودو (ژاپن) پ  ،تا آی
(هند) برنادا (ماجزی) ،یونرااب (کاره جناوب ) ،ویانای
(ویتنام) ،جیران (ترکیه) ،آنتاارا (انادونزی) و ...قارار داد
همیاری امضا کرده است .خبرگازاری مرار نسابت باه
سایر رسانهها از اصل ب طرف در خبرها برخوردار است
و توانسااته در حااوزههااای مختلااف بااه ویااژه خبرهااای
استان ها و مراکز مربوط به آنرا به ییا از رساانههاای
مطرح در کشور تبدیل شود.
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