بررسی تطبیقی میزان اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک
تلویزیون و بی بی سی فارسی
سميّه سّادات مهدوي ،دانشجوي دکتري تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی
فاطمه احمدنژاد اتو ،دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و کارشناس آموزش دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقيقاتF.Ahmadnejad@yahoo.com
چکیده
هدف این مقاله  ،بررسی ميزان اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون و شبکۀ تلویزیونی ماهوارهاي بی بی سی فارسی
میباشد .شاخصهاي اعتماد از نظریههاي انگاره سازي خبري ،چهار نظریۀ مطبوعات ،استفاده و خشنودي (نياازجویی) ،متقاعدساازي
(اقناع)  ،نظریات کُنت آسپ و جی وسترسال استخراج شده اند .شاخصهاي ميزان اعتماد با طيف ليکرت مورد سنجش قارار ررفات.
صداقت و شفّافيّت در خبر ،عدم جانبداري در قبال رروهها و جناحهاي خاص ،سازراري محتوا و موضوعات خبري با نيااز مخاطا ،
قابل درک بودن خبر براي مخاطبان و برطرف کردن نيازهاي خبري بيشتري از مخاطبان؛ شاخصهاي اعتماد میباشند .جامعاۀ آمااري
شهروندان  81سال به باالي مناطق  5رانۀ شهرکرمان بوده است .دادهها با روش پيمایش و تکنيک پرسشانامه در ساال  8938باه روش
نمونهريري تصادفی طبقه اي و تصادفی ساده از  044نفر جمعآوري شده است .نتایج توصيفی نشان مایدهاد ،شاهروندان کرماانی باه
ميزان متوسّط به اخبار شبکۀ یک تلویزیون جمهوري اسالمی اعتمااد دارناد ،همچناين فقاط  84/1درصاد شاهروندان از اخباار شابکۀ
تلویزیونی ماهوارهاي بی بی سی فارسی استفاده میکردند.
واژگان کلیدی :اعتماد ،رسانه ،خبر ،شبکۀ یک سيما ،بی بی سی.

تاریخ دریافت مقاله :اسفند 8931
تاریخ پذیرش نهایی :خرداد 8939
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بیان مسأله
در دنیای امروز وسایل ارتباط جمعی بیش از هر فنّ و ابزار دیگر تأثیر فرهنگی دارند و در پیدایش عاادات تااز ت تیا ین
فرهنگ جهانی و تغییر در رفتار و خُلق و خ ی انسانها سهم شگرفی دارند .وسایل ارتباط جمعی ایان ت اناایی را دارناد
که در م اقع گ ناگ ن آگاهیها و هشدارهای الزم را به افراد جامعه بدهند تا آنها بت انند با تصمیم گیریهای آگاهانه باه
فعّالیّتهای خ د ادامه دهند .اعتماد به رسانه ییی از مهمترین دغدغههای فیری مسؤالن هر جامعه محس ب میشا د و
این م ض ع تا جایی اهمّیّت دارد که برای مثالت اعتماد به رسانه همسطح با اعتماد به نهادهای سیاسی و حی مت اسات.
ییی از مهمترین مباحث در زمینۀ اعتماد به رسانهت میزان اطّالع رسانیت درستی و نادرساتی اخبااری اسات کاه رساانه
پخش میکند .درستی اخبار رسانه م جب جلب نظر مخاطبان می شا د و در نتیهاه اعتمااد آناان باه رساانه را در پای
خ اهد داشت و هرچه میزان اعتماد مخاطبان به رسانه بیشتر باشدت میزان اثر گذاری و آگااهی بخشای آن نیاز بیشاتر
خ اهد ب د.
میزان اعتماد شهروندان شهر کرمان روشن نیست .برای پی باردن باه اینیاه آیاا اخباار شابیۀ یال تل یزیا ن و شابیۀ
تل یزی نی ماه ار ای بی بی سی فارسی برای شهروندان کرمانی جاذبه دارندت ضروری است که میزان گرایش آنهاات باه
این رسانهها ارزیابی ش د و اگر نسبت به رسانۀ خارجی گرایشی وج د داردت علل مرتبط با این گرایش شناخته شا د تاا
جل ی تهاجم فرهنگی و گرایش به رسانههای خارجی گرفته شد و بازخ رد مناسبی به مساو لین رساانههاای گروهای
داخلی ارائه ش د .بنابراینت پژوهش دربارۀ این مسایل ضرورتی اساسی دارد.
واژۀ تل یزی ن از کلمۀ ی نانی  teleبه معنای دور و کلمۀ التین  visioیعنی بینایی گرفته شد است .بنابراین تل یزیا ن
یعنی دیدن از را دور .نخستین فرستندۀ تل یزی نی تاریخ ایرانت ساعت  5بعدازظهر جمعه  11مهرما ساال  1331باا 4
ساعت پخشت از ساعت  6تا  11شب آغاز به کار کرد( .خ شن دی ن ذریت)13 :1331
اوّلین کسی که طرح پ شش ماه ار ای زمین را دادت مهندس ج انی به نام آرت ر سی کالرک 1ب د .او باا ماالاۀ ک تااهی
که در سال  1145در مهلّۀ دنیای بی سیم 2ن شتت ت ضیح دادکه سه ماه ار میت اند زمین را تحت پ شش قارار دهاد
و این سه ماه ار از هر ناطۀ جهان می ت انند برای ییدیگر پیام بفرستندت امّا وی با بی ت جّهی کامل م اجه شاد و تنهاا
 01س ال پس از چاپ ماالۀ ویت دسترسی به ارتباطات ماه ار ای تحاّق یافت .سپس ماه ارۀ تل اساتار در ساال 1160
بعد ماه ارۀ سنیی م3ت بازیهای المپیل ت کی در ژاپن را پخش کرد .اک یل 3یل بالن نار ای که ت سّط ناساا در ساال
 1161به فضا پرتاب شد (آنگلیست .)141 :1313بخش فارسی بی بی سی در سالهای پایانی جنگ جهاانی دوّم باه را
افتاد و در روابط انگلیس و دنیای فارسی زبان ناش عمد ای ایفا کرد است .بُنگا خبر پراکنی بای بای سای زیار ساایۀ
بدبینی را اندازی و از س ی وزارت خارجۀ این کش ر حمایت مالی شد .در ساعت  11روز  05دی ما 1331ت تل یزیا ن
فارسی بی بی سی با  151کارمند و از ساختمان مرکزی مؤسّسۀ بی بی سی پخش برنامههای خ د را رسماً آغاز کرد.
اعتماد مأخ ذ از زبان تازی و برگرفته از فعل عَمَد و در واقع مصدر عَمَد است و به معناای تییاه نما دن بار کسای یاا
چیزی است .این کلمه از عربی وارد فارسی شد است(شامحمّدی بنیت  134 :1331برگرفته از منهادالطّلّاب .)411 :باه
ط ر کلّی عالمان اجتماعیت اعتماد را در سه سطح مطرح میکنناد :الا ) اعتمااد در ساطح خُارد ب) اعتمااد در ساطح
میانی (تلفیای) ج) اعتماد در سطح کالن.
ال ) اعتماد در سطح خُرد :در نظریههای خُرد و عمدتاً معاصر نظریه پردازانی چ ن اِرییسا نتکُلمنت جانسا نت ب ردیا ت
پاتنامت ف ک یاما و ...معتادند که اعتماد یل ویژگی و خص صیّت فاردی اساتت یعنای عا املی کاه متاأثّر از برخ ردهاات
مبادالت یا ویژگیهای زیستیت روانی و شخصیّتی فرد است .این نظریه پردازان اعتماد را به عن ان یال ویژگای فاردی و
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ب) اعتماد درسطح میانی :نظریه پردازی چ ن آنت نی گیدنزت با تلفیق سطح خُرد و سطح کالنت تالش میکند کاه ابعااد
مختل اعتماد را م رد بررسی قرار دهد و با در نظر گرفتن ع امل سطح خُرد و ساطح کاالن در کناار ییادیگرت تبیاین
کامل تری از مسوله را ارائه دهد .اعتماد در سطح میانی ناظر بر روابط افراد جامعه با مؤسّسات و نهادهایی اسات کاه در
یل شهر یا کش ر وج د دارند؛ در این ن ع از اعتماد بحث درباارۀ آن اسات کاه ماردم چگ ناه مایت انناد باه نهادهاای
اجتماعیت اقتصادی و ملّی اعتماد پیدا کنند(.شامحمّدی بنیت 136 :1331برگرفته از زین آبادیت)33 :1331
ج) اعتماد در سطح کالن :در نظریههای کالن و عمادت ًا کالسایلت نظریاه پردازانای چا ن اِسپنسارت دورکایمت تا نیست
مارکست وبر و ...معت اد به ع امل ساختاری و کالن اعتماد هستند و در بررسی و تحلیال مفها م اعتماادت ساطح مطالعاۀ
خ د را بر روی ساخت اجتماعی متمرکز ساخته اند؛ پس اعتماد اجتماعی نه یل خص صیّت فاردیت بلیاه ویژگای نظاام
اجتماعی و یل ویژگی جمعی تلاّی میش د( .شامحمّدی بنیت )136 :1331
پیشینۀ داخلی پژوهش
جدول( :)1زیر نتایج برخی از تحایااتی که در داخل کش ر در رابطه با م ض ع اعتماد و رسانهها در سالهای اخیر انهام شد ت نشان میدهد.
پژوهشگر
نعیم بدیعی

نسرین آقامال

موضوع

سال انتشار

دانشه یان بر این باورند که بیان واقعیّات هاات صاداقت و
بررسی میزان اعتماد دانشه یان به رسانههای خبری
اعتمااد و نگارش دانشااه یان کارشناسای وکارشناسای ارشااد
ورودی34
عل م ارتباطات داشگا آزاد اساالمی(تهاران مرکاز) باه اخباار

1314

1334

فارسی
شبیۀ خبر

جمه ری
اسالمی ایران از نگا دانشه یان دانشگا شیراز

راستگ یی در انعیاس اخبار مهم ترین عامال اعتمااد باه
اخبار رسانههای کش ر است.
بین ارائه اخبار جدید و به م قعت انعیااس اخباار جامعاهت
صحّت و درساتی اخباارت عادم سانسا رت سارعت اطّاالع
رسانی و اعتماد دانشه یان
رابطه معناداری وج د دارد.
مخاطبان اعتماد کمی باه تل یزیا ن دارناد .ویژگایهاای
شخصیّتی گ ینادۀ خبار تاأثیر زیاادی در جلاب اعتمااد
مخاطب ندارد .سرعت انتشار خبارت میمّال هاای خباریت

بررساای ع اماال اعتمادساااز خباار در ماا رد رسااانۀ ساایمای
محسن خلیفه

نتایج تحقیق

1336

جامعیّت خبرت عدم جانبداری در خبرت صاحّت و درساتی
خبر پخش شاد ت میازان اساتفاد از رساانهت لحان بیاان
مهااری بخااش خبااری واعتبااار منبااع در جلااب اعتماااد
مخاطب نسبت به رسانۀ تل یزی ن تأثیرگذار هستند.

پیشینۀ خارجی پژوهش
اولین مطالعه در زمیناۀ «بهار منادی از وساایل ارتبااط جمعای» ت سّاط دی یاد سااچمن آمرییاایی در ساال 1140
ص رتگرفتت پس از آن الزارسفلد در سال 1145ت برلس ن در سال1141ت ب گاارت و عادّ ای دیگار از افاراد مؤسّساات
خص صی یا دولتی در این زمینه تحایااتی به عمل آوردند .مطالعات سنّتی پژوهشگران و نیز روزناماه نگاارانت پیراما ن
مسائلی نظیر «مطب عات»ت «دولت»ت «افیار عم می و روابط میان آنها» .ییی از نخساتین پژوهشاگران و در عاین حاال
روزنامه نگارانی که در این زمینه نظریات قابل ت جّهی ارائه کرد استت والتر لیاپمن 5اسات .امّاا در رابطاه باا اعتمااد و
اعتبار منبع میت ان به پژوهشهای میشل چارنلی بر روی «صحّت گزارشگری روزنامه ها» و گرو تحایق دانشگا ییال
بر «اعتماد به منبع خبری» اشار نم د که از مطالعات اولیه در این رابطه میباشند .ساازمان نظرسانهی روپار از جملاه
مؤسّساتی است که از سال  1151نظرسنهی در م رد اعتبار رسانه را م رد بررسی قرار داد است .همچنین سای سایلی
-Lipman
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متأثّر از کنشهای افراد در نظر می گیرند و بیشتر به ارتباطات و روابط اجتماعی ت جّه دارناد(.اوجااقل و زاهادیت:1334
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گازیان  6و کریستین مل گراث 7در مادّمۀ گزارش تحایای که در سال  1135میالدی در ایاالت متحادۀ آمرییاا انهاام
شدت اشار کرد اند تحایق دربارۀ اعتبارت منبع و پیشینه دارد :ییی برروی «صحّت گزارش روزنامه» و دیگری «قابل باور
ب دن منبع به عن ان جزئی از در برگیاری ارتباطاات» (محمّادخانی ملیا ت  .)01: 1331پاژوهش پیراما ن رفتاار ر ی
دهندگان در انتخابات و تأثیر رسانههای جمعی بر رفتارگیرندگان پیامت نخستین جامعه شناسانی که در ایان زمیناه باه
پژوهش پرداختندت عبارتند از :پل الزارسفلد و برلسا ن8ت میلار9تکاما بال 10و ...کاه نتاایج پاژوهشهاای ایان افارادت
زمینههای پژوهش علمی منظّم را در ارتباطات ب ج د آورد (دادگرانت( .)46 :1314پیمایش ارزشهای جهانی) فصالنامۀ
تحایااتی سیاستهای آمرییا ماالهای تحت عن ان «بی اعتمادی بنیادی در رابطۀ بین دم کراسی و اعتماد به حی مت»
ت سّط دیل )0111(11به چاپ رساند است .دراین ماالۀ تحایااتی براین نیته تأکید میش د که نهادهاای دم کراتیال
با اجرای انتخاباتت محیطی را برای افزایش آگاهی هات ت انمندیت مشارکت سیاسی و حتّی افزایش سطح روحیۀ عما می
و شادابی در بین شهروندان و س ق دادن آنان به شهروندی دم کراتیل فراهم میکند .نتایج این تحایق نشان مایدهاد
حی متها با برگزاری انتخابات آزادت میت انند قابلیت اعتماد خ د را به اثبات رساانند .در عاین حاال نظار سانهیهاا و
ر یگیری به ص رت مخفی می ت اناد میازان اعتمااد و یاا بای اعتماادی ماردم باه حی مات را نشاان دهاد( .محسانی
تبریزیت)43 :1311
چارچوب نظری پژوهش

 صداقت و شفّافیّت در خبر
12

نظریۀ انگاره سازی خبری  :ارائۀ انگار هایی از شخصیّت هات میان هات اشیاء و رویدادها به مخاطاب «انگاار ساازی
خبری» نام دارد .در انگار سازیت با بازتاب واقعیّتها سروکار داریم .واقعیّتها دستیاری میش ند و ت م با تفسیر پنهان
ارائه میش ند .انگار سازی تینیل و کلید کارگشای معنی سازی در جهان خبر است( .محمّد خانی ملیا ت111 :1311
برگرفته از غفّاریت )01 :1311
انگار سازی ییی از شی های عملیّات روانی است که در نبرد رسانهای از آن استفاد میش د .برنارد ک هن معتاد اسات
که رسانهها برای افیار عم می از واقعیّاتت انگار هایی خَلق میکنند که تنها در راستای اهداف کارگزاران ارتباطی اساتت
مانند ایهاد انگار ای از ایران در رسانههای آمرییایی و غربی که درصدد است ایران را کش ریت خش نتطلب جل دهاد.
این انگار باعث می ش د که در ص رت تهاوز کش ری به ایرانت افیار عم می همس با آن عمل کرد و به اعماال خاالف
دیگران مشروعیت داد ش د( .محمّد خانی ملی ت 111 :1311برگرفته جنیدیت )36 :1331
ان اع نظامهای رسانه ای؛کلّیّۀ نهادهای اجتماعی از جمله وسایل ارتباط جمعی رابطهای مستایم یا غیرمستایم باا نظاام
حاکم بر جامعه دارند .نظریات فراوانی در م رد اص ل و محدودیتهای وسایل ارتباط جمعی وج د دارد .فرد سایبرت13ت
تو دور پیترس ن 14و ویلبر شرام 15در این زمینه  4نظریه به نام  4نظریۀ مطب عات را معرّفی میکنند:
 -1نظریۀ استبدادی 16مطبوعات :بر اساس این نظریه رسانهها با سانس ر و تحت حاکمیات دولات ادار مایشا ند و
محت ای آنها همان چیزی است که حیّام تما یل به انتشار آن دارناد و بطا ر مساتایم یاا غیرمساتایم ناقال نظارات و
ایدئ ل ژیهای آنان میباشند( .معتمد نژادت)003 :1336
- Cecile Gaziano
-Kristin mc Grath
8
-Berelson
9
-Miller
10
-Camp Bell
11
- Dyck
12
- Image
13
- Fred Siebert
14
- Theodore Peterson
15
- Wilbur Schramm
6
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میپرداختند و در این راستا رسانهها به کمل این جسته میآیند و هر آنچه رُخ میدهد انعیاس داد و جادا از دولات
ادار شد و در آنها هیچ مطلبی قبل از انتشارت سانس ر نمی شا د و محادودیتی بارای انتشاار اطّالعاات وجا د نادارد.
(معتمد نژادت)005 :1336
 -3نظریۀ مسئولیّت 18اجتماعی :در اواسط قرن بیستم به دلیل انحصار و قدرت پار ای از صاحبان رسانهها و کنتارل
مالییت آنها بر اطّالعات ب ج د آمد .اساس این نظریه بر بهر گیری از اطّالعاات بارای پیشارفت اجتمااعی و نیاز اصال
اول یت مسو لیّت اجتماعی بر آزادیهای مطلق است .رسانهها در این نظاام ب سایلۀ افیاار عما می و مخاطباان کنتارل
میش ند .آزادی انتشار اطّالعات تا مرحلهای است که به حا ق اجتماعی افراد خدشهای وارد نسازد .رسانهها در مالییات
خص صی ب د و امیان مداخلۀ دولت برای حفظ مصالح عم می وج د دارد(.معتمد نژادت)006 :1336
 -4رویکرد کمونیست شوروی :19این نظریه بر اساس نظریات مارکس و لنین شیل گرفت .در این نظام رسانههاا در
خدمت حزب حاکم است و سانس ر به مفه م واقعی آن مانع از انتشار هرگ نه مطالب انتاادی میش د .مالییت ظاهراً در
اختیار مردم است امّا رسانهها در خدمت حی مت برای همرا نم دن جامعه با تحا ّالت و تغییارات مایباشاند( .معتماد
نژادت)001 :1336
 برطرف کردن نیازهای خبری مخاطبان
نظریۀ استفاده و خشنودی(20نیازجویی) ،فرضیۀ اصلی اش این است؛ مخاطبان کم یا بیشت فعّاالنه دنبال محت ایی
هستند که به نظر میرسد به بیشترین حد خشن د کنند باشد .نیازها و انگیز هات استفاد هاا را باه پایش مایرانناد و
خشن دیها بر مبنای انتظار و ارزش گذاری سنهید میش ند (ویندالت  .)331 :1316این نظر بر دو عامال متّیای اسات:
اوّلت پ یا دانستن مخاطب .دوّمت چند متغیر ب دن فرایند ارتباط .این نظریه میگ ید که مخاطب به نیاز خ د آگا اسات
و بنابراین فرایندت انتاال پیام پنج ویژگی دارد:
 -1مخاطب آغازکنندۀ ارتباط است (با انتخاب رسانه ها)؛
 -0مخاطب پ یاست .این فعّال ب دن مخاطب بدین معناست که هدف مخاطبت تعیین کنندۀ بخش قابال مالحظاهای از
الگ ی استفاد از رسانه است و مخاطب در رفتار ارتباطی خ د دارای انگیز و هدف است .این امر حتّای در ما اقعی کاه
پیام گیر اظهار میدارد که از رسانهها صرفاً برای گذراندن اوقااتت یاا احسااس آراماش و یاا رهاایی از تصامیم اساتفاد
میکنند نیز صادق است .مخاطب در انتخاب رسانۀ خاصت تحت نف ذ اثرات اجتماعی و زمینۀ روان شناختی محیط خ د
است .مخاطبان به خ بی قادرند دالیل خ د را برای استفاد از یل رسانه ابراز دارند .به عبارتی مردم به خ بی به عالیاق
و انگیز هایشان آگاهند و یا حداقل در ص رتی که این عالیق و انگیز ها را باه آنهاا ارائاه کنایم مایت انناد آنهاا را بااز
شناسایی نمایند( .سعیدیانت ) 61: 1316
 -3رقابت رسانهها برای تأمین نیاز مخاطبان الزامی است .رسانههای جمعی بارای جلاب ت جّاهت انتخااب شادن و ما رد
استفاد قرارگرفتن با ییدیگر رقابت میکنند( .محمّدخانی ملی ت)111 :1311
 -4مخاطب جسته گر استت یعنی برای تأمین نیازها و رضایت خ دت روشهای مختل را تهربه میکناد .میازان ابهاام
م ض ع و مناسبت دا شتن آن با کار و زندگی فردت تعیین کنندۀ میزان تمایل وی به رویارویی با وسایل ارتباط برای رفاع
نیازهای شناختی است( .محمّدخانی ملی ت)111 :1311
 -5مخاطبان برای تأمین نیازهای معرفتی خ دت از میان هنهارهای ارتباطی و محت اهایی که به او عرضه میش د دسات
به انتخابی آگاهانه و انگیز دار میزند وآگاهانه رسانۀ م رد نظر را انتخاب میکنند( .مل ک ایلت)030 :1333
16

- The Authoritarian Theory
- The Libertarian Theory
- The Social Responsibility Theory
19
- The Soviet Communist Theory
20
-Uses and gratification theory
17
18
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 -2نظریۀ آزادی 17مطبوعات :در این نظریه که در اواخر قرن  11ب ج د آمد تمام انسانهاا باه جساته ی اطّالعاات
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نظریۀ نیازج یی بر این مطلب است ار است که زمینههای اجتماعی و روانشناختی در انساان نیااز را ب جا د مایآورد و
انسان برای ارضاء نیازش سراغ منابع ارضاء نیازش میرود که ییای از ایان مناابعت رساانههاا هساتند و در صا رتی کاه
نیازهای او برطرف ش دت پیام آن رسانه را با اختیار و انتخاب میپذیرد .هرچاه یال رساانه بت اناد نیازهاای بیشاتری را
برآورد کندت اعتماد و اطمینان مخاطب به آن بیشتر میش د و در درازمدّتت مخاطب تا حدّی پیش میرود که حتّای از
رسانه و پیام آن دفاع هم می کندت امّا اگر رسانه نیاز او را برطرف نیندت مخاطب از آن رویگردان میش د و به رسانههای
دیگر روی میآورد.
 قابل درک ب دن خبر

نظریۀ متقاعد سازی( اقناع) ،متااعد سازی ک ششی است برای تغییر نگرشت چنین ک ششی باا تییاه بار اساتدالل
منطای و ایهاد شناخت در مخاطبان ص رت میگیرد .هدف اقناع این است که بر فرد یا افراد م رد نظار تاأثیر گذاشاته
ش د تا عایدۀ خاصّی را بپذیرند .همچنان که جان الک فیلس ف مشه ر انگلیسی گفته اسات«:اسااس اقنااع و ترغیابت
شناخت مخاطبان در زمینۀ منافع مادی و معن ی حال و آیندۀ خ یش تشییل میدهد» .برای آنیه ن شته یا ساخنی تاا
آنها که ممین است اقناعی و ترغیبی باشدت رسانه آن را به گ نهای ساماندهی میکند که مخاطب استنباط کند کاه باه
بهترین نح در خدمت منافع اوست تا در نهایت آن را بپذیرند .این بستگی به تبلیغ کنند دارد کاه باه دالیال علمای و
منطای یا دالیل احساسی و عاطفی مت سّل ش دت از چه مثال هات آمارها و نال ق لهایی استفاد کندت پیام اصلی را چند
بار و در کهای متن تیرار کندت پیامش ساد و صریح باشد یا به استعار مت سّل ش دت جدّی باشاد یاا طناز .هار یال از
را های ذکر شد به میزان سلطه بر فن ن اقناعت تبلیغ و شناخت تبلیغ کنند از مخاطبان هادف بساتگی دارد( .محمّاد
خانی ملی ت 111 :1311برگرفته از قاضیت )01 -01 :1311
 سازگاری محت ا و م ض عات خبری با نیاز مخاطب
کنت آسپ ،21در کتابی در زمینۀ قدرت رسانههای گروهیت بین سه ن ع ارزشی که میت انند به یل محت ای مشا ّ
خ
از رسانههای گروهی نسبت داد ش ند؛ تمایز قائل میش د .ایان ارزشهاا باه ترتیاب ارزشهاای ت صایفیت ارزشهاای
ال آنچه که آس باا واژ آورد اساتت هماان چیازی کاه ماا در اینهاا
اطّالعاتی و ارزشهای پیامی نامید میش ند .عم ً
«کیفیّت» میخ انیم .سه ن ع کیفیّت که ت سّط آس متمایز شد اندت ب سیلۀ سه نا ع ارتبااط تعریا شاد اناد .ایان
ارتباطات به ترتیب عبارتند از :محت ای رسانهها و وا قعیّتت محت ای رساانههاا و دریافات کنناد ت محتا ای رساانههاا و
فرستند  .واژۀ «ارزش پیام» آس بیش از حد وسیع استت واژۀ «ارزش اطّالعاتی» نیز بیش از حد محدود اسات .هادف
ما نیز نه تنها شامل دستاوردهای اطّالعاتی بالا ّ که چیزی به گیرند میافزایدت است بلیه شامل پدید هایی نظیر رشد
شخصیّتی و عاطفی بالا ّۀ پیام گیر نیز است و در این نتیهه بر این مبنا واژ نیز باید وسعت یاباد .در نتیهاه چهاار نا ع
اصلی کیفیّت برنامه سازی ارائه میش د:
-1کیفیّت ت صیفی (پیام ارتباط -واقعیّت)
-0کیفیّت م رد استفاد فرستند (پیام ارتباط -فرستند )
-3کیفیّت م رد استفاد دریافت کنند (پیام ارتباط-دریافت کنند )
-4کیفیّت حرفهای (پیام ارتباط -صالحیت حرفه ای)( .محمّدخانی ملیا ت13-14 :1331برگرفتاه ازرباانیت-31 :1311
)35
 عدم جانبداری در قبال گرو ها و جناحهای خاص
جی وسترسال 22نظریه پرداز عل م سیاسی در سال 1133ت برای ارزیابی بی طرفی یا تعاادل در نظاام ساخن پراکنای
دولت س ئدت طرحی از مؤلّفههای گ ناگ ن مفه م و عینیّت گرایی را ارائه کرد .این طرح بیانگر آن است کاه گزارشاگری
-Kent Asp
-J.Westersthal

21
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بررسی تطبیقی میزان اعتماد شهروندان46 / ...

به داد های کمّی هستند.
عینیّت گرایی
بی طرفی
خنثی ب دن

واقعی ب دن
تعادل

مرتبط ب دن

درستی

نمودار ( :)1مؤلّفههای اصلی عینیّت اخبار از نظر وسترسال

در این طرحت واقعی ب دن 23داللت بر شیلی از گزارشگری دارد که عاری از اظهارنظر است و میتا ان اخباار و اظهاارات
مختل را در برابرگفتههای منابع خبری م رد بررسی قرار داد و بی طرفی 24دال بر اتّخاذ یل نگرش خنثیت بار حساب
مسی ت گذاردن هر ن ع قضاوت یا ت جیه شخصی یا ذهنی در جهت منظ ر خااص باه وسایلۀ گزارشاگر اسات«.واقعای
ب دن» چند معیار دیگر را نیز شامل میش د« .مرتبط ب دن» 25بیش از آنیه به قالب یا نح ۀ ارائه مرب ط باشادت وابساته
به فراگرد گزینش است .گزینش باید بر اساس اص ل منسهم و مشخّ میزان اهمّیّت برای دریافت کنند و یاا جامعاۀ
فرضی انهام ش د .به ط ر کلّیت آنچه که بیشتر مردم را در بلند مدّت یا ک تا مدّت تحت تأثیر قرار میدهد و داشتن آن
بیش از م ض عات دیگر برای مردم دارای فاید استت باید«مرتبط تر» تلاّی ش د.
«بی طرفی» از طریق ترکیبی از «تعاادل»26یعنای اختصااص زماان و فضاای مسااوی و تأکیاد برابار باین تفسایرها و
دیدگا های مختل و «خنثای با دن» نحا ۀ ارائاه بدسات مایآیاد( .محمّاد خاانی ملیا ت 15-16 :1331برگرفتاه از
ربّانیت)56-51 :1311
مدل نظری پژوهش
سااااازگاری محتاااا ا و
م ض عات خبری با نیااز
مخاطب
تااأمین نیازهااای خبااری
مخاطبان

قاباال درک ب ا دن
خبر

میزان اعتماد به اخبار

اخبار رسانهها

عاادم جانبااداری در قبااال
گرو ها و جناحهای خاص
صداقت و شفّافیّت در
خبر

23

-Factualness
-Impartiality
25
-Relevance
26
-Balance
24
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عینی یا خبررسانی باید در ارتباط با ارزشها و حاایق باشد .از نظر وی حاایق دارای نشانههای سنهشی و قابال تبادیل

 \67مطالعات رسانهای
سال نهم /شماره بیست وپنجم /تابستان3131

اهداف تحقیق
تحایق حاضر به بررسی میزان اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبیۀ یل تل یزی ن و شبیۀ تل یزی نی مااه ار ای بای
بی سی فارسی میپردازد.
اهداف اصلی
 -1بررسی میزان اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبیۀ یل سیما.
 -0بررسی میزان اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبیۀ تل یزی نی ماه ار ای بی بی سی فارسی.
 -3ارائۀ راهیارهای افزایش میزان اعتماد به اخبار رسانۀ داخلی.
هدف آرمانی
بهب د میزان اعتماد مردم به اخبار رسانههای داخلی.
 .6تعاریف نظری و عملیاتی متغیّرهای تحقیق
رسانهها ب یژ رسانههای دیداری و شنیداری در جهان معاصر ناشهای فراوانی دارند و از جمله مؤسّساتیاند کاه ماردم
به ط ر مستایم با آن سروکار دارند و عملیردشان بر جامعه تأثیر میگذارد .در این میان صداوسیما جایگاا مهام تاری
دارد .با ت جّه به کارکردهای صداوسیما و تحت تأثیر قرار دادن بیشتر افراد جامعهت مهم ترین بحثی که در ارتباط میاان
مردم و رسانه مطرح میش دت میزان اعتماد مردم به رسانه است.
 تعریف نظری میزان اعتماد به اخبار رسانه
اعتماد به رسانه یعنی اینیه مخاطبانت اخبار و آگا سازی رسانه را باور کنند و در م اقع بروز ح ادث و تصامیمات مهامت
حرف رسانه را برای تصمیم گیریت حهّت بدانند؛ به عبارت دیگر اعتماد به رسانۀ ملّی یعنی پذیرفتن اخبارت تحلیلهاا و
هدایتهای رسانه در ح ادث و وقایع مهمّ اقتصادیت سیاسی و اجتماعی و دنبالاه رَوی کاردن از هادایتهاای رساانه در
جریانهای مختل ( .شامحمّدی بنیت )016 :1331
 تعریف عملی میزان اعتماد به اخبار رسانه
با ت جّه به تعری مفه می و نظری از اعتمادت بر حسب ن ع ارتباطی که یل پاسخگ میت اند با هر کادام از پایگاا هاای
محیط اطراف (خان اد ت دوستانت جامعهت دولت و )...داشته باشدت چهار ن ع اعتماد مطرح میگاردد کاه در ایان پاژوهش
هدف ما بررسی میزان اعتماد به نهادها و سازمان هاستتکه مدّنظر ما سازمان صداوسیمای جمه ری اسالمی مایباشاد.
با ت جّه به اینیه اعتماد پدید ای ذهنی استت انداز گیری آن به دش اری میسّر میگاردد .بار ایان اسااس بارای تعیاین
میزان اعتماد مردم به اخبار رسانهت شاخ سازی کرد ایم و تعاداد  11گ یاه در ابعااد مختلا و در یال طیا پانج
قسمتی لییرت ارزش گذاری نم د ایم و از پاسخگ خ استه شد که نظر خ د را بیان نماید .میزان اعتماد به رساانه باا
ابعاد و شاخ های زیر انداز گیری میش د.
 صداقت و شفّافیّت در خبر
ییی از ع املی که اعتماد مخاطب به رسانه را در پی داردت صداقت است .صداقت باه معناای تطاابق و همااهنگی میاان
اعمال وگفتار با اعتاادات و گرایشهای درونی و عدم م قعیّت زیان آورت راسات گا یی در م قعیّات دوگاناهای کاه در آن
تمایل به دروغ گ یی بیشتر است و راست گ یی در شرایطی که افراد سعی دارند دروغ مصلحتی بگ یناد اساتفاد شاد
است (اجاقل و زاهدیت .)111 :1334مخاطبان از رسانهها انتظار انعیاس حایات 27را دارند .مخاطبان هنگامی به رساانه
اعتماد میکنند که عم م حاایق را پ شش میدهد و عناصار غیرحایاای را در کناار عناصار حایاای جاای نمایدهاد.
مخاطبان در برابر رسانهای که مدام به آنها دروغ میگ ید یاا تاالش مایکناد زیرکاناه دروغ بگ یادت احسااس نااامنی
میکنند.
 برطرف کردن نیازهای خبری مخاطبان
شرط مؤثّر ب دن پیام برمخاطب آن است که با نیازهای شخصیّتی او مرتبط باشد؛ مهم ترین نیازهای مشترک انساانهاا
عبارتند از امنیّتت م قعیّتت آگاهیتکنهیاویت معن یّت و اخالق .پیام باید هم کشش در مخاطاب ایهااد کناد و هام را
ارضای نیاز را نشان دهد( .شامحمّدی بنیت  111 :1331برگرفته از اسدیت )111 :1311

-Fact
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مفهوم ،متغیّر ،شاخص ،گویهها و سطح سنجش آن
مفهوم
میزان اعتماد به اخبار شبیۀ یل تل یزی ن و شبیۀ مااه ار ای تل یزیا نی بای
بی سی فارسی

متغیّر

شاخص

گویه و سطح سنجش

صداقت و شفّافیّت در خبر.

عدم تناقض گ یی.
تحری نیردن خبر.
سانس ر نیردن خبر.

 )1در م رد یل حادثه یا رویداد؛ اخبارت تفسیرها و مطالب ضدو نایضای
ارائه نمیدهد)0 .اصل و عین رویداد را پخش میکناد و باه دساتیاری
اخبار و مطالب نمایپاردازد )3 .ابعااد یال رویاداد یاا واقعاه را پخاش
میکند و به سانس ر اخبارت تفسیرها و مطالب نمیپردازد (ایان گ یاههاا
در سطح فاصلهای سنهش میش د).
اخبار برای عم م قابل درک میباشد .ابهامی در ارائۀ اخبار وجا د نادارد
(این گ یهها در سطح فاصلهای سنهش میش د).

قابل درک ب دن خبر.

ساااازگاری محتااا ا و م ضااا عات
خبری با نیاز مخاطب.

عاادم پیچیاادگی خباار.
استفاد نیاردن از لغاات
خارجی.
ت جّه به تازگی خبر.
صحّت در خبر.

برطاارف کااردن نیازهااای خبااری
مخاطبان.

م ثّق ب دن خبر.
تأخیر نداشتن خبر.
کافی ب دن خبر.

بی طرفی سیاسی.

گااارایش نداشاااتن باااه
جناحهای سیاسی

 )1اخبار تاز و بروز است و در جلب اعتماد ماؤثّر مایباشاد )0 .اخباارت
تفسیرها و مطالبی را ارائاه مایدهدکاه از اطمیناان و صاحّت بیشاتری
برخ ردار است (این گ یهها در سطح فاصلهای سنهش میش د).
 )1خبرها از منابع معتبر بیان میش د )0.در انتشار خبار سارعت عمال
وج د دارد )3.نیازهای خبری مخاطاب را بارآورد مایکناد و باه رفاع
نیازهای خبری و اطّالعاتی پاسخ میدهد(این گ یهها در سطح فاصالهای
سنهش میش د).
در ارائۀ گزارش هات رویدادها و فعّالیّت جریانهاای مختلا بای طرفای
رعایت میش د (این گ یهها در سطح فاصلهای سنهش میش د).
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 قابل درک ب دن خبر
ییی از مهمترین شاخصههای تأثیر پیام بر مخاطب این است که پیام برای مخاطب قابل درک و در چاارچ ب باورهاای
فرهنگیت اخالقی و به ط ر کلّی ارزشهای حاکم بر جامعه باشد .اگر پیام با باورها و ارزشهای مردم متناسب نباشدت ناه
تنها اثربخش نخ اهد ب دت بلیه اثر عیس خ اهد داشت و سبب خ اهد شد تا مخاطبان از رسانه فاصاله بگیرناد .اخبااری
که از رسانهها منتشر میش ندت باید برای مخاطبان قابل درک باشند؛ از این رو نباید از جمالت مشیلت پیچید و ناآشانا
و لغات و اصطالحات خارجی استفاد کرد .به کاربردن لغات و واژ های ناآشنات پیچیاد و مابهم بارای مخاطباان بادون
ت جّه به گرو سنّیت میزان دانش و س ادت عالقهت ذوقت شغل و زن یا مرد ب دن آن هات مطمونّاً پارازیاتهاایی اساتنباطی
در پی خ اهد داشت که نتیهۀ آن برقرار نشدن ارتباط کامل بین فرستند وگیرندۀ پیام است.
 سازگاری محت ا و م ض عات خبری با نیاز مخاطب
پیام باید ت جّه پیام گیر یا مخاطب را به خ د جلب کندت اخبار و برنامههایی که از تل یزیا ن پخاش مایشا دت بایاد باه
گ نهای باشد که م رد نیاز و عالقۀ مخاطبان باشد وکنهیاوی مخاطب را برانگیزد .ییای از مهام تارین وظاای وساایل
ارتباط جمعیت انتشار اخبار و رویدادهای دنیای اطراف ماست که اگر به م قع و به نح مطل ب انعیااس یابناد؛ در پ یاات
بیدار و آگا کردن افیار عم می اثرگذار خ اهند ب د .انتشار اخبارت زمانی بیشاترین تاأثیر را خ اهاد گذاشات کاه میاان
مخاطبان بازتاب مطل ب داشته باشد و این هنگامی میسّر میش د که خبر پخش شد ت عینی و واقعی باشاد و مااصاد و
اغراض شخصی در آن ناشی نداشته باشد( .شامحمّدی بنیت )111 :1331
 عدم جانبداری در قبال گرو ها و جناحهای خاص
س گیریت اصطالحی است که در م رد رسانهها به کار میرود و بدین معناست که رسانه هاات غیار منصافانه باه ییای از
طرفین بحث یا مناقشه امتیازی میدهند؛ این کار با تحری یا کم اهمّیّات جلا دادنت غفلات و نادیاد گارفتن دیگار
دیدگا ها همرا است .وقتی رسانه در بخشهای خبری یا در تبلیغات و فیلمهاای مساتندت فااط طارف یال جریاان را
تا یت کندت س گیری کرد است .هنگامی که طرفداران یل جریان ببینند تل یزی ن جاناب عادالت و انصااف را رعایات
نمیکندت به چشم شل و تردید به آن نگا میکند و اعتمادشان کاهش مییابد و حتّی در بعضای ما ارد ماابال رساانه
م ضعگیری میکنند (شامحمّدی بنیت  115 :1331برگرفته از دی ید گیل و بریهات ادمازت  .)115 :1334باا ت جّاه باه
تعاری عملیّاتی ارائه شد ت گ یههای انداز گیری میزان اعتماد به اخبار رسانه (داخلی و خارجی) بار اسااس منادرجات
جداول ذیل بررسی میگردند.
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چارچوب روش شناختی پژوهش
جمعیّت جامعۀ آماری بر اساس آمار سازمان برنامهریزی استانداری شهرکرمانت تعداد شهروندان کرمانی باالی  13ساال
 304456نفر میباشد .حهم نم نه به دو عامل کلیدی بستگی دارد :درجۀ دقّت م رد نظر برای نم نه و میزان تغییار در
جمعیّت بر حسب خص صیّات اصلی م رد مطالعه(دواست  .)31 :1316برای چگ نگی انتخاب نم ناه روشهاای مختلفای
وج د دارد ولی به هر حال هر روشی که بیار برد ش د باید ط ری باشد که عمالً بت انیم نم ناه را معارّف جامعاۀ ما رد
مطالعه بدانیم .در این پژوهش پیمایشی برای این که نم نهگیری از دقّت باالیی برخ ردار باشد و برای صارفه جا یی در
وقت و هزینه از فرم ل ک کران برای تعیین حهم نم نه استفاد شد است .رابطۀ میان ع امل مؤثّر بار نم ناهگیاری در
فرم ل ک کرانت به شرح زیر میباشد( :رفیع پ رت)333 :1336
Nt 2 s 2
Nd 2  t 2 s 2
 = tعدد ثابت  1/16در سطح اطمینان  15درصد.
 = Nجامعۀ آماری
 = nتعداد نم نه
 = S2پش برآورد واریانس متغیّر م رد نظر در جامعه که اگر امیان پذیر نباشد از  pو  qاستفاد میش د.
 = Pنسبت وج د صفت در جامعۀ آماری برابر با 1/15
 = dسطح خطا (دقّت احتمالی مطل ب .)1/15
 = qنسبت عدم وج د صفت در جامعۀ آماری برابر با 1/15
برای اینیه از جمعیّت مناطق  5گانۀ کرمانت نم نۀ آماری تهیّه ش د جمعیّت کلّ افراد  13سال به باالی مناطق  5گانه را
در فرم ل ک کران گذاشته و نم نۀ آماری بدست آمد.
n

=333

=n

=

برای از بین بردن تأثیرکُدهای گمشد و افزایش اعتبار تحایقت تعداد نم نۀ واقعی از  333نفر به  411نفر افزایش یافتاه
است.
جدول ( :)2تعداد جمع یّت و نمونۀ آماری مناطق  5گانۀ شهر کرمان
مناطق شهرداری

تعداد جمعیّت

تعداد نم نه

درصد نم نه

منطاه 1

50411

65

16/0

منطاه 0

40131

50

13

منطاه 3

65141

31

01

منطاه 4

10116

114

03/5

منطاه 5

10134

31

00/0

جمع کل

304456

411

11/1

روایی (اعتبار )28و پایایی تحقیق(اعتماد:)29
اعتبار شاخ ها مبتنی بر اعتبار ص ری می باشد .در واقع اعتبار ص ری بر مبناای داوری و قضااوت متخصّصاان اسات.
برای سنهش روایی ص ری آنت یل نسخه پرسشنامۀ مرب ط تحایاق در اختیاار بایش از َد نفار از افاراد صااحب نظار
قرارگرفت و نهایتاً نتیهۀ آنت برخی از سؤاالت حذف و برخی اضاافه شاد و همبساتگی درون طیا هاا ما رد سانهش
قرارگرفت.
اعتماد یا پایاییت مسولۀ کمّی و تینییی است و بیشتر ناظر به این سؤال است که ابزار انداز گیری با چه دقّت و صاحّتی
پدید یا صفت م رد نظر را انداز گیری میکند .بررسی روایی گ یه های شاخ اصلی تحایق با استفاد از روش پایایی
درونی انهام گرفته است .برای این منظ ر از تینیل ضریب آلفای کرونباخ استفاد شد است که از عم میات بیشاتری
- validity
- reliability

28
29
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زمانی که مایاسی از ن ع لییرت وج د داشته باشد و محاّق بخ اهد از طریق گ یههای مختلا یال مفها م پیچیاد را
انداز گیری کند برای سنهش انسهام درونی مایاس میت اند از آمارۀ آلفای کرونباخ اساتفاد کناد .اگار ماادار بدسات
آمد از آمارۀ آلفای کرونباخ بیشتر از  1/11باشد پایایی ابزار انداز گیریت قابل قب ل تلاّای مایگاردد .در بحاث آلفاای
کرونباخ گزینهای وج د دارد که نشان میدهد با حذف هر یل از گ یهها چه تغییری در مادار آلفا ایهااد مایگاردد .از
طریق بررسی ماادیر این بخش می ت ان تصمیم گرفت که در ص رت حذف کدام گ یه یاا گ یاههاا ماادار آلفاا افازایش
مییابد .اینگ نه گ یه هات م اردی هستند که با سایر گ یهها سازگار نب د و لذا با حذف آنها دقّت انداز گیاری مایااس
افزایش مییابد .اگر مادار بدست آمد کمتر از  1/11باشدت باید عمل حذف گ یههای با آلفای پایین تا جایی ادامه یاباد
که مادار آلفای نهایی به  1/11یا بیشتر ازآن برسد( .کفّاشیت)115 :1333
جدول( :)3اندازهی آلفای کرونباخ سؤاالت پرسشنامۀ نهایی
پرسشنامه

متغیّرها
ردی

تعداد گ یه

ضریب روایی

1

میزان احساس امنیّت اجتماعی

6

1/66

0

میزان رضایت از زندگی

1

1/ 11

3

میزان دینداری افراد

3

1/ 34

4

میزان اعتماد به اخبار شبیۀ یل سیما

11

1/ 33

5

میزان اعتماد به اخبار شبیۀ ماه ار ای بی بی سی

11

1/ 11

توصیف یافتههای پژوهش
میزان اعتماد به اخبار شبکۀ یک تلویزیون :میزان اعتماد به اخبار شبیۀ یل تل یزی ن در دو سطح اسامی و ساطح
فاصلهای سنهید شد است .بر اساس جدول زیر در سطح فاصاله ایت از  306نفار کاه باه ایان گ یاه پاساخ داد انادت
بیشترین فراوانی مرب ط به افرادی است که میزان اعتماد آنها به اخبار شبیۀ یل در سطح مت سّط مایباشاد و تعاداد
 011نفر برابر با  51درصد کلّ پاسخگ یان را شامل شد است .کمترین فراوانای مربا ط باه افارادی اسات کاه میازان
اعتماد آنها به اخبار شبیۀ یلت در سطح کم که تعداد  53نفر برابر با  13/3درصد افراد پاسخگ را در خ د جاای داد
است و افرادی که میزان اعتماد آنها به اخبار شبیۀ یل تل یزی ن در سطح زیاد میباشدت تعداد  13نفار برابار باا 13/3
درصد کلّ پاسخگ یان را شامل شد است.
جدول( :)4توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میزان اعتماد افراد به اخبار شبکۀ یک تلویزیون
فراوانی مطلق

درصد فراوانی

درصد معتبر

درصد تهمعی

میزان اعتماد افراد به اخبار شبیۀ یل تل یزی ن
کم

53

13/3

16/3

16/3

مت سّط

011

51

61/3

11/6

زیاد

13

13/3

00/4

جمع

306

31/5

111/1

بی ج اب

14

14

جمع کل

411

111/1

111/1

بر اساس نظریۀ انگار سازی خبریت اگر صداقت و شفّافیّت در اخبار وج د داشته باشاد و رساانه هاات اخباار را سانسا ر
نینند با ت جّه به چهار نظریۀ مطب عات و آزادی انتشار اطّالعات باید تا مرحلهای باشد کاه باه حاا ق اجتمااعی افاراد
خدشهای وارد نسازد و اگر نیازهای خبری مخاطبان طبق نظریۀ استفاد و خشن دیت به انادازۀ کاافی برطارف شا ند و
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در این روش برخ ردار است .اص الً این روش برای محاسبۀ انسهام درونی ابزار انداز گیری با مایاسها باه کاار مایرود.
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برای اینیه رسانه بت اند پیام خ د را در ذهن افراد و مخاطبان حل کنند بر اساس نظریۀ متااعد سازی(اقناع)ت باید پیاام
را به ص رت تیرارت ساد و صریح بیان کنند تا مخاطب بت اند اخبار رسانه را براحتی تفسیر کند و باه آن اعتمااد داشاته
باشد.
طبق نظریۀ کُنت آس ت محت ا و م ض عات خبری باید با نیاز مخاطب سازگاری داشته باشد و همچنین جای وسترساال
نظریه پرداز عل م سیاسی معتاد است که رسانه برای ارزیابی بی طرفای یاا تعاادل در نظاام ساخن پراکنای بایاد عادم
جانبداری در قبال گرو ها و جناحهای خاص را داشته باشد و گزارشگری عینی یا خبر رسانی باید در ارتباط با ارزشهاا
و حاایق باشند .با ت جّه به م ارد بیان شد ت اگر رسانههای داخلی به خص ص شبیۀ یل سیما آنها را در بیان و انتشاار
اخبار خ د در اول یّت قرار دهدت از میزان اعتماد بیشتری نسبت به رسانههای دیگر برخ ردارخ اهد ب د.
بر اساس انداز های گرایش مرکزی میزان اعتماد افراد به اخبار شبیۀ یل تل یزی نت حداکثر میزان اعتماد افراد به اخباار
شبیۀ یل معادل  31و حداقل میزان اکتسابی  11ب د است .نما  03و میانگین میزان اعتماد افراد به اخبار شابیۀ یال
برابر 05/01میباشد .با ت جّه به تعداد  11گ یه و حداکثر امتیاز 4ت نمرۀ میزان اعتماد افراد به اخباار شابیۀ یال از 01
برابر با  10/6شد .پس میت ان گفت از تعداد  306نفر که به این گ یه ج اب داد انادت میازان اعتمااد آنهاا باه اخباار
شبیۀ یل تل یزی ن در حدّ مت سط به باال میباشد.
در سطح اسمیت بر اساس جدول زیر بیشترین فراوانی از نظر میزان اعتماد افراد به اخبار شبیۀ یل تل یزی نت مرب ط باه
افرادی میباشد که به اخبار شبیۀ یل اعتماد دارند که تعداد  311نفر برابر با  15درصد کلّ پاسخگ یان را شاامل شاد
است و کمترین فراوانی از نظر میزان اعتماد افراد به اخبار شبیۀ یلت مرب ط به افرادی میباشد که به اخبار شابیۀ یال
اعتماد ندارندت تعداد  33نفر برابر با  3/3درصد افراد پاسخگ را در خ د جای داد است و افرادی که به این گ یاه پاساخ
نداد اندت تعداد  61نفر برابر با  16/3درصدت ازکلّ پاسخگ یان را شامل شد است .بر اساس جادول از تعاداد  411نفارت
بیشترین فراوانی از نظر میزان استفاد از اخبار شبیۀ یل تل یزی نت مرب ط به افرادی میباشد که هر روز از اخبار شابیۀ
یل استفاد میکنند که تعداد  113نفر برابر با  03/3درصد کلّ پاسخگ یان را شامل شد است .کمترین فراوانی از نظر
مایکنناد کاه
میزان استفاد از اخبار شبیۀ یلت مرب ط به افرادی میباشد که به ندرت از اخبار شبیۀ یل اساتفاد
تعداد  34نفر برابر با  3/5درصد افراد پاسخگ را در خ د جای داد استت افرادی که بعضای از روزهاا از اخباار شابیۀ
یل استفاد میکنندت تعداد  33نفر برابر با  00درصدت افرادی که اکثر روزها از اخبار شبیۀ یل استفاد میکنندت تعداد
 11نفر برابر با  04/3درصد و افرادی که اصالً از اخباار اساتفاد نمایکننادت تعاداد  63نفار برابار باا  11درصاد ازکالّ
پاسخگ یان را شامل شد است.
جدول( :)5توزیع فراوانی مشاهده شده به تفکیک میزان اعتماد یا عدم اعتماد و میزان استفاده از اخبار شبکۀ یک تلویزیون
گزینه ها

گ یه ها
میزان اعتماد یا عدم
اعتماد به اخبار شبیۀ
یل

میزان اعتماد به اخبار

61

411

اخبار
311

فراوانی مطلق
درصد

میزان استفاد ازاخبار
شبیۀ یل

میزان عدم اعتماد به

بی ج اب

جمع کل

33
3 /3

15

111/1

16/1

اص الً

به ندرت

بعضی از روزها

اکثر روزها

هر روز

جمع کل

فراوانی مطلق

63

34

33

11

113

411

درصد

11

3 /5

00

04/3

03/3

111/1

با ت جّه به یافتههای تحایقت اکثر شهروندان کرمانی برای کسب خبر و برطرف کردن نیااز خباری خا دت از رساانههاای
داخلی به خص ص شبیۀ یل سیما استفاد میکنند و به آن اعتماد دارند.
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سنهید شد است .بر اساس جدول زیر در سطح فاصله ایت از  11نفر که به این گ یه پاسخ داد اندت بیشترین فراوانای
مرب ط به افرادی است که میزان اعتماد آنها به اخبار شبیۀ ماه ار ای بی بی سی فارسیت در سطح مت سّط میباشاد و
تعداد  43نفر برابر با  11/3درصد کلّ پاسخگ یان را شامل شد است .کمترین فراوانی مرب ط به افرادی است که میازان
اعتماد آنها به اخبار شبیۀ ماه ار ای بی بی سی فارسیت در سطح زیاد میباشد و تعداد  3نفر برابر با  1/3درصد افاراد
پاسخگ را در خ د جای داد است .افرادی که میزان اعتماد آنها به اخبار شبیۀ ماه ار ای بی بی سی فارسی در ساطح
کم میباشدت تعداد  31نفر برابر با  1/3درصد کلّ پاسخگ یان را شامل شد است.
جدول( :)6توزیع فراوانی مشاهده شده به تفکیک میزان اعتماد به اخبار شبکۀ ماهوارهای بی بی سی فارسی
میزان اعتماد به اخبار شبیۀ ماه ار ای بی بی سی فارسی

فراوانی مطلق

درصد
فراوانی

کم

31

1 /3

41/3

مت سّط

43

11/3

55/3

زیاد

3

1 /3

3 /1

جمع

11

11/3

111/1

بی ج اب

303

31/3

جمع کل

411

111/1

درصد معتبر

درصد تهمعی
41/3
16/1
111/1

بر اساس نظریهها و یافتههای تحایقت اگر بی بی سی فارسی در بیان اخبار؛ صاداقت و شافّافیّتت عادم سانسا ر داشاته
باشد و نیازهای خبری مخاطبان را برطرف سازد و آن را ساد و صریح بیان کند و در قبال گرو ها و جنااحهاای خااص
عدم جانبداری را داشته باشدت از میزان اعتماد بیشتری نسبت به رسانههای دیگر برخ ردارخ اهد ب د.
بر اساس انداز های گرایش مرکزی میزان اعتماد افراد به اخبار شبیۀ ماه ار ای بای بای سای فارسایت حاداکثر میازان
اعتماد افراد به اخبار شبیۀ ماه ار ای بی بی سی فارسی  33و حداقل میزان اکتسابی  11ب د است .نما  06و میاانگین
میزان اعتماد افراد به اخبار شبیۀ ماه ار ای بی بی سی فارسی برابر 05/31مایباشاد .باا ت جّاه باه تعاداد  11گ یاه و
حداکثر امتیاز 4ت نمرۀ میزان اعتماد افراد به اخبار شبیۀ ماه ار ای بی بی سی فارسی از  01برابار باا  11/16شاد .پاس
میت ان گفت از  11نفری که به این گ یه پاسخ داد اندت میزان اعتماد آنها به اخبار شبیۀ ماه ار ای بای بای سای در
حدّ مت سّط به باال میباشد.
در سطح اسمیت جدول زیر بیشترین فراوانی از نظر میزان اعتماد به اخبار شبیۀ ماه ار ای بی بی سای فارسایت مربا ط
به افرادی میباشد که به این گ یه پاسخ نداد اند و تعداد  301نفر برابر با  31/3درصد کالّ پاساخگ یان را شاامل شاد
است .کمترین فراوانی از نظر میزان اعتماد به اخبار شبیۀ ماه ار ای بی بی سی فارسیت مرب ط به افرادی مایباشاد کاه
به اخبار شبیۀ ماه ار ای بی بی سی فارسی اعتماد دارند و تعداد  43نفر برابر با  11/3درصد افراد پاساخگ را در خا د
جای داد است .افرادی هم که به اخبار شبیۀ ماه ار ای بی بی سی فارسی اعتماد ندارندت تعاداد  31نفار برابار باا 1/5
درصدت ازکلّ پاسخگ یان را شامل شد است .بر اساس جادول زیار از  411نفارت بیشاترین فراوانای مربا ط باه افارادی
میباشد که اصالً از اخبار شبیۀ ماه ار ای بی بی سی فارسی استفاد نمیکنند و تعداد  303نفر برابار باا  31/3درصاد
کلّ پاسخگ یان را شامل شد است .کمترین فراوانی از نظر میزان استفادۀ افراد از اخبار شبیۀ مااه ار ای بای بای سای
فارسیت مرب ط به افرادی میباشد که بعضی از روزها از اخبار شبیۀ ماه ار ای بی بی سی فارسای اساتفاد مایکنناد و
تعداد  00نفر برابر با  5/5درصد افراد پاسخگ را در خ د جای داد است .افرادی که به ندرت از اخبار شابیۀ مااه ار ای
بی بی سی فارسی استفاد میکنندت تعداد  06نفر برابر با  6/5درصدت افرادی که اکثر روزها از اخباار شابیۀ مااه ار ای
بی بی سی فارسی استفاد میکنندت تعداد  14نفر برابر با  3/5درصد و افرادی که هر روز از اخبار شبیۀ مااه ار ای بای
بی سی فارسی استفاد میکنندت تعداد  15نفر برابر با  3/3درصد ازکلّ پاسخگ یان را شامل شد است.
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میزان اعتماد به اخبار شبکۀ ماهوارهای بی بی سی فارسی :میزان اعتماد در دو ساطح اسامی و ساطح فاصالهای
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جدول( :)7توزیع فراوانی مشاهده شده به تفکیک میزان اعتماد و استفادۀ افراد از اخبار شبکۀ ماهوارهای بی بی سی فارسی
گ یه ها
میزان اعتماد یا عدم اعتماد به اخبار
شبیۀ ماه ار ای بی بی سی فارسی

گزینه ها
فراوانی

میزان اعتماد به اخبار

فراوانی مطلق

43
11/3

درصد

میزان عدم اعتماد به
اخبار

بی ج اب

جمع کل

31

301

411

1 /5

111/1

31/3

میزان استفادۀ افراد از اخبار شبیۀ
ماه ار ای

اص الً

به ندرت

بعضی از روزها

اکثر روزها

هر روز

جمع کل

فراوانی مطلق

303

06

00

14

15

411

بی بی سی فارسی

درصد

31/3

6 /5

5 /5

3 /5

3 /3

111/1

با ت جّه به یافتههای تحایقت تعداد کمی از شهروندان کرمانی برای کسب خبر و برطارف کاردن نیااز خباری خا دت از
رسانههای خارجی به خص ص شبیۀ بی بی سی فارسی استفاد میکنند و به آن اعتماد دارند.
نتیجه گیری
تهیّۀ خبر ییی از اهداف اساسی وسایل ارتباطی به شمار مایرود و رساانههاای جمعای اساسااً هما ار باا خبار مت لّاد
میش ند .نشر خبر و اطّالع رسانیت در شیلگیری شخصیّت اصلی یل رسانۀ ارتباطی از اهمّیّت خاصّی برخ ردار است.
در کش ر مات برنامههای خبری سیمای جمه ری اسالمی که هر روز در چندین بخش خبری پخش میش ند و از مناابع
مهمّ اطّالع رسانی به مخاطبان به شمار میروندت می ت انند به ییی از ع امل مهمّ هدایت آگاهی و تحارّک ماردم تبادیل
ش ند .زمانی که میبینیم رسانههای گ ناگ ن خارجی چگ ناه در جهات نشار عاایاد و افیاار خا د شابانه روز فعّالیّات
میکنند تا بر مخاطبان تأثیر بگذارندت اهمّیّت خبرهای تل یزی نی را بهتر درمی یابیم.
با ت جّه به نتایج ت صیفی و تحلیلی پژوهشت می ت ان اذعان داشت که شهروندان کرمانی باه میازان مت سّاط باه رساانۀ
داخلی اعتماد دارندت همچنین فاط  11/3درصد شهروندان از اخبار شابیۀ تل یزیا نی مااه ار ای بای بای سای فارسای
استفاد میکردند.
با ت جّه به نظریات م ج د و یافتههای تحایقت ع املی که بر روی افزایش و کاهش میزان اعتماد به اخباار رساانه تاأثیر
میگذارند عبارتند از :بیان صداقت و شفافیّت در اخبارت عدم سانس رت برطرف کاردن نیازهاای خباری مخاطباانت بیاان
اخبار به ص رت ساد و صریحت سازگاری محت ا و م ض عات خبری باید با نیاز مخاطب و عدم جانبداری در قبال گرو هاا
و جناحهای خاص میباشد.
پیشنهادهای پژوهش
 -1افزایش جذّابیّت خبرها م جب می ش د که مدّت زمان تماشای اخبار از س ی بینندگان تل یزی ن بیشتر شا دت جاای
دارد که مسو الن به جذّابیّتهای خبرها ت جّه بیشتری نمایند.
 -0دست اندرکاران اخبار حداقل ماهی یل بار میزان اعتماد مخاطبان به اخبار رسانه را بسنهند تا نااط ضاع م جا د
در اخبار و ع امل مؤثّر در ایهاد اعتماد به اخبار را به ص رت منسهم بررسی نمایند.
 -3از آنها که شاخ های عدم تناقض گ ییت عدم تحری خبرت سانسا ر نیاردنت پخاش اخباار جدیادت بای طرفای در
انتشار اخبار و سرعت انتشار اخبار از ع امل مؤثّر در ایهااد اعتمااد در بیننادگان هساتند باا تغییار در ارائاۀ بهتار ایان
شاخ ها می ت ان به بهب د اعتماد سازی بیشتر در بین مخاطبان اقدام نم د و مخاطبان خبری رسانههای داخلی کمتار
به سَمت شبیههای ماه ار ایت اینترنتی و رادی های بیگانه میروند.
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 -1اخبار به م قع اطّالع رسانی ش د و تیراری نباشدت صحیح و خالصه باا بیاانی شای ا ارئاه و اصال مطلاب بیاان شا د
وحاشیه پردازی نینند.
 -0مستندهای اخبار بیشتر ش د و از منابع معتبر استفاد ش د.
 -3پذیرفتن عااید گرو های مخال و امیان آزادانۀ ارائۀ نظرات در سیما.
 -4به مردم اعتماد کنند و از گفتن اخبار راست نترسند و مطالب کامل بیان ش د و قضاوت را به عهدۀ مردم بگذارند.
 -5همۀ رسانهها با هم وحدت و تفاهم داشته باشند و مطالبی که بیان میکنند را پیگیری نمایند.
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پیشنهادهایی که پاسخگویان در زمینۀ بهبود اخبار رسانۀ داخلی بیان کردند عبارتند از
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 خ شن دی ن ذریت صاعاه ( .)1331بررسی و مقایسه رسانه ملی و فراملی به سبک زنجدگی جوانجان .پایاان
نامۀ کارشناسی ارشدت دانشگا آزاد اسالمی عل م تحایاات.
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پژوهشت سال چهارمتشمار .11
 شا محمدیت نرگس ( .)1331عوامل مؤثر بر اعتماد به رسانه با تأکید بر خبجر .فصالنامه تخصصای آما زش و
پرورش معاونت سیاسی صداو سیمات شمار .61
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به بخش خبری  22:32شبکۀ دوم سیما .پایان نامۀ کارشناسای ارشادت علا م ارتباطااتت دانشایدۀ صداوسایمای
جمه ری اسالمی ایران.
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سی فارسی .تهران:پژوهشگا فرهنگت هنر و ارتباطات.
 معتمد نژادت کاظم .معتمدنژادت رؤیا ( .)1336حقوق ارتباطات .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیت معاونت اما ر
مطب عاتی و اطّالع رسانیت دفتر مطالعات و ت سعه رسانه ها.
 مل ک ایلت دنیس( .)1333نظریۀ ارتباطات جمعی .ترجمۀ پرویز اجاللی .تهران :وزارت فرهنگ و ارشااد اساالمیت
مرکز مطالعات و تحایاات رسانه ها.
 ویندالت س ن و بن سیگنایتزر و جین اولس ن ( .)1316کاربرد نظریههای ارتباطات .ترجمۀ علیرضا دهاان .مرکاز
مطالعات و تحایاات رسانه هات تهران.

