منابع کسب خبر اساتید دانشگاه های کشور
فاطمه اصالن زاده
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تاریخ دریافت 1396/9/15 :تاریخ پذیرش1397/2/31 :

چکیده
اعتماد به رسانه به عنوان اساسیتررین رکرن جرذب و حفر مخاطرب از اهمیرت ویرژهای
برخوردار است .اعتماد مخاطرب بره رسرانه محصرول ارائره اخبرار و اطالعرات درسرت برا منرابع
مشخص،عدم سوگیری ،سرعت انتشار اخبار ،همگامی رسانه با تکنولوژیهای روز و دیگر عوامرل
مرتبط با خبررسانی است.گرایش مخاطبان به هر یک از منابع خبری ترابع میرزان اعتمادپرذیری
این رسانهها در بین مخاطبان است .رسانهها از جمله عرصههای مهمی هستند کره بحرث اعتمراد
اجتماعی در آنها به صورت جدی مطرح میشود و این مهم درادبیات علوم ارتباطات ،تحت عنوان
«اعتبار منبع» و «اعتبار رسانه» مطرح میشود؛ زیرا آنها نمریتواننرد در فضرایی فرار از اعتمراد
مخاطبان ،دوام و قوام داشته باشند .در این راستا رویکرد "برودرویی" در قالرب "نظریره مرنش و
میدان"به ویژه موضوعات رسانهای همچون مقوله "اعتماد و منابع کسب خبرنخبگان " از جایگراه
و اهمیت بسزایی برخوردار است .به اعتقاد بوردیو سرمایه فرهنگی و اقتصادی ،مشخصههای اصلی
اجتماعی است که از طریق آن ،اقدام به دستهبندی ذایقرههرا یرا بره اعتبراری اعتمراد مخاطبران
درکسب اخبار از منابع خبری تحت تأثیر"منش" قررار مریگیررد .بنرابراین نترایو دو پیمرایش،از
اساتید دانشگاههای  5شهرکشور درباره منابع کسب خبر» در آبان  1392با نمونه آماری  400نفر
و نتایو «پیمایش درباره منابع کسب خبر اساتید» دانشگاههرای شرهر تهرران در بهمرن 1392برا
نمونه آماری  210نفر نشان داد که " 55 /7درصد از اساتید  5شرهراخبار و تحلیرلهرای خبرری
مورد نظر خود را از «تلویزیون» 45/2،درصد از «پایگاههای اینترنتی» 35/6 ،درصد از «مطبوعات
(روزنامه ،هفتهنامه و »)...و "  64/2درصد از اساتید دانشگاههای شهر تهران اخبرار و تحلیرلهرای
خبری مورد نظر خود را از «پایگاههرای اینترنتری» 40/7 ،درصرد از «تلویزیرون»35/8 ،درصرد از
طریق «دهان به دهان (دوست و آشنا ،افراد مطّلع و »)...و  35/8درصد از «مطبوعات (روزنامههرا،
هفتهنامهها و»)...دریافت میکنند.
واژگان کلیدی :اساتید دانشگاه ،اعتمراد ،منرابع خبرری ،تحلیرل ثانویره و نظریره مرنش و
میدان بوردیو
.-1دانشجوی دکترای رشته سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکد مطالعا
تحقیقا

و فناوری اطالعا

فرهنگی اجتماعی وزار

علووم،
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مقدمه و طرح مسأله
هزاره سوم ،دوران پرشتاب فناوری ارتباطی و اطالعاتی است که چهره زندگی ،شیوه
اندیشیدن ،تولید و باز تولید ،مصرف ،تجارت ،مدیریت و جنگ و صلح را درجهان دگرگون
کرده است .ایرن دو عامرل نیرومنرد فنراوری ارتبراطی و اطالعراتی در آشرنایی مرردم برا
رویدادها ،حوادث اجتماعی -فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی در سراسر گیتی درک نروینی از
خردورزی ،حقوق و آزادیهای مدنی و نقرش قردرتهرای سیاسری و چگرونگی آن پدیرد
آوردهاند (دادگران .)78 :1382،در بحث رسانه ،یکری از عوامرل سرنوشرت سراز در جلرب
مخاطب و حف آن در برابر امواج رسانهای رقیبان ،نقش جلب اعتماد مخاطبان بره رسرانه
است و اگر در سه زمینه کنونی امکانات ارتباطی یعنی «ارتباطات کامپیوتری» «ارتباطرات
راه دور» و «وسایل ارتباط جمعی» فاقد باورپرذیری باشرند یرا نتواننرد اعتمراد و حمایرت
مخاطبان را به دست آورند اعتبار خود را از دست داده و ادامه بقایشان با دشرواری مواجره
خواهد شد .با این اوصاف اعتماد در زبان فارسی به معنای تکیه کرردن ،متکری شردن بره
کسی و کاری را بیگمان به او سپردن و واگذاشتن کار به کسی مریباشرد (عمیرد:1369 ،
 .)201در فرهنگهای مختلف انگلیسی زبان ،اعتماد به اشکال مختلفی معنرا شرده اسرت.
فرهنگ فلسفه رایو ،اعتماد را بخشری از عشرق و دوسرتی و مسرتلزم هرر برنامره جمعری
شمرده است .در این فرهنگ اعتماد ،احساسی نسبت به امرر مرورد قبرول ،نگررش مثبرت
نسبت به فرد یا امری قلمداد شده است .همچنین فرهنگ آکسفورد اعتمراد را بره عنروان
«اتکا یا اطمینان به نوعی کیفیت یا صفت یک شخص یا یک چیز یا اطمینان بره حقیقرت
یک گفته» توصیف میکند.
1

در بعد روانشناختی،کولبرگ ( )1370اعتماد را پیروی از قواعد فوق فردی ،قرانونی
2

و عمل بر طبق انتظارات دیگر و اریکسون ( )1373آن را رابطرهای عراطفی برا دیگرران و
نشانه نوعی همسازی اجتماعی به منظرور دسرتیابی بره احسراس ایمنری و درک ثبرات و
قابلیت پیشبینی دیگران میشمارد که از تجربیات اولیه دوران کودکی حاصل میشرود در
بعد سیاسی ،اعتماد عمدتا در رابطه با نهاد دولت تعریرف مریشرود .بررای مثرال پوتنرام

3

1- Kohlberg
2- Erikson.
3- Putnam.
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( )1996حدود دخالت دولت را به میزان مشرارکت مردنی و پیونردهای اجتمراعی مررتبط
1

می شمارد .اعتماد در برداشت اندیشمندانی نظیر فوکویامرا ( )1379بعرد اقتصرادی دارد.
ولی اعتماد را مشارکت و ارزشها و هنجارهای غیررسرمی در میران اعضرای گروهری کره
همکاری و تعاون میانشان مجاز است میداند.
تنوع تعاریف در نزد جامعه شناسان یا آن دسته از نظریه پردازان که رویکررد جامعره
شناختی دارند ،بسیار بیشتر است .وینگنشتاین اعتماد را موضوعی فرهنگی میشمارد کره
در آن ما به کسانی که به صورت چشمگیری به مرا شربیه هسرتند و ارزشهرای فرهنگری
2

مشررترکی دارنررد ،اعتمرراد مرریکنرریم .زاک و گلررد ( )1998اعتمرراد را انتظررار رعایررت و
پاسخگویی مطمئن به نیازهای فعلی و آتی خود ،قابلیت اتکرا و نهایتراا ایمران بره دیگرری
3

میدانند .کوهن ( )1996اعتماد را انتظار دریافت حس نیت مداوم از سوی امین و انجرام
رفتار به قاعده شررافتمندانه و مشرارکت جویانره براسراس هنجارهرای مشرترک از سروی
دیگران میشمارد.
4

الیسون و فایرستون ( )1974اعتماد را واگذاری منابع به دیگران میداننرد ،برا ایرن
انتظار که آنها به گونه ای عمل خواهند کرد کره نترایو منفری بره حرداقل ممکرن کراهش
5

می یابد و دستیابی به اهداف میسر میگردد .براور و همکاران ( )2000اعتماد را براور بره
حسن نیت و صداقت دیگران در روابط دو جانبه میشمرد .این مفهوم برا تعریرف زیمرل از
اعتماد همخوانی دارد که اعتماد را شکلی از ایمان و وابستگی مطمئن به یک نفرر یرا یرک
اصل تعریف میکند.گیدنز ضمن تأیید دیدگاه زیمل ،اعتماد را به عنوان اطمینران یرا اتکرا
به ماهیت یا خاصیت شخص یا چیزی یا صحت گفتهای توصریف مریکنرد .بره اعتقراد او،
مفهوم اطمینان و اتکا در تعریف فوق به وضوح با آن ایمانی که زیمل آن راتوصریف کررده
در پیوند و ارتباط است (امیرکافی.)123 :1380،

1- Fukoyama .
2- zak and gold.
3- Cohen.
4- Alison and Firestone.
5- Brower.
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صرف نظر از تفاوتهای صوری در این تعریف و مفهومسازیهای بریشرمار دیگرر در
این مورد ،مسائل شخصی چون هسته اصلی آنها را به یکدیگر پیوند میزنرد .ایرن مقولره
یکی از ابعاد بسیار مهم زندگی بشری را تشکیل میدهد ،به طوری که بشر امروزی بردون
اعتماد ،قادر به ادامه حیات اجتماعی نیست .بنابراین حیات اجتماعی زمانی بقا و دوام پیدا
میکند که حداقل یکی از پیش فرضهای آن (اعتماد) برقرار باشد .در جامعه کنرونی نیرز
پیشرفت و ترقّی ،زمانی میّسر خواهد بود که در تمرامی سرطوح اجتمراع ،اعتمراد متقابرل
برقرار باشد .در واقع اعتماد باعرث ترداوم کرنش اقتصرادی ،سیاسری،اجتماعی و فرهنگری
میشود و بدون آن هیچ کنش متقابل منظمی صورت نمیگیرد (اینگلهارت.)9 :1373،
از جمله عرصههای مهمی که بحث اعتماد اجتماعی در آن موضوعیت پیدا میکنرد،
مبحث اعتماد به رسانهها است .امروزه نقش و جایگاه رسانهها است که نمیتوان زندگی را
بدون حضور آنها قابل تصور کرد .انسرانهرا امرروزه در مرکرز نهادهرای رسرانهای متولرد
میشوند ،میاندیشند ،دنیا را در این رهگذر مریشناسرند و رفتارهرای خرود را براسراس
الگوهای برگرفته ازکتاب ،مجله ،فیلم ،ماهواره ،اینترنت و رسانههای رایو عصر ما سرامان
میدهند (مهرداد.)153 :1381،
از همین رو رسانه همچون آینهای است که واقعیتهای جامعره را مریتروان در آن
مشاهده کرد .اگر چنین تمثیلی را بپذیریم ،کارفعاالن این عرصه ،آینهای است که اعتبرار
و اعتماد عمومی نسبت به این کنشگران با شیوه کار و میزان مسؤلیتپرذیری آینرهداران
است .با این اوصاف رسانهها به طور عام از نهادهای نظام اجتماعی هستند و به طور خاص
بخشی از نظام سیاسی هر کشور را تشکیل میدهند.
با توجه به اینکه رسانههای جمعی از منابع اصلی کسب اطالعرات بررای اکثرر مرردم
هستند و بخش عمدهای از فعالیت رسانههای خبری بره برازگویی فعالیرتهرای نهادهرای
دولتی و حکومتی اختصاص دارد ،میزان اعتماد مخاطب به اخبار رسرانههرا ،بره ویرژه اگرر
رسانهها دولتی باشند ،اهمیت مییابد .در نتیجه هنگامی که مخاطب ،اطمینان خود را بره
اخبار رسانههای دولتی ،به خصوص در زمینه اخبار داخلی ،از دست بدهد؛ بیاعتمادی بره
نظام سیاسی افزایش مییابد .در این حالت مخاطب به رسانههای جایگزین روی مریآورد.
(امیری و مرادآبادی.)73 :1391 ،
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حال با توجه به مباحثی که مطرح شد این سؤال اساسی مطرح میشود کره"میرزان
استفاده اساتید دانشگاههای شهر تهران و شهرستانی از اخبار و تحلیلهرای خبرری منرابع
مختلف چگونه است؟ در این زمینه دو پیمایشی که در سال  1392اجرا شرده برا رویکررد
بوردویی مورد تحلیل ثانویه قرار گرفته است.
پیشینه نظری تحقیق
رسانه های گروهی در فرآیند اطالعرسانی ،باید به مقابله با چالشهرای اعتمادسرازی
در خبر بپردازند و ضریب اعتماد مخاطبان خود را نسبت به اخبار ارائه شده افزایش دهنرد
تا آنان را از آنچه ویلبر شرام "پاداش آنی" مینامد ،برخوردار سازند .در مجموع باید گفرت
که اعتماد و بی اعتمادی ،دو وجه یک مطلبند اما در بحث خبر ،اعتماد واکنشی است کره
نتیجه آن قبول و پذیرفتن رسانه و بیاعتمادی ،واکنشی است که نتیجره آن طررد و نفری
رسانه خواهد بود .مجموعه عواملی که اعتماد رسانهها را شکل میدهند و رسانهها بایرد در
خبررسانی افکار عمومی آنها را مرورد توجره قررار دهنرد ترا دچرار چرالش بری اعتمرادی
مخاطبان نشوند را می توان در موارد متعدد ذکر کرد .بحث مهم آن است که عردم رعایرت
اصل مطرح شده ،چالش های شدیدی را در جلب اعتماد به اخبار رسانه موجب میشود که
ریزش مخاطبان را به همراه خواهد داشت .بنابراین رسانه های جمعری در شررایط کنرونی
دنیای امروز باید به سمت اعتمادسازی گام بردارند و آن را مورد توجه قرار دهند.
مفه ب اعتماد
به لحاظ تاریخی ،همواره اعتماد به منزله اعتماد یکسویه نظیر ،اعتماد زیردست بره
باال دست ،اعتماد محکوم به حاکم ،اعتماد ضعیف به قوی و ...مطرح بوده است ،بره نحروی
که نقش اعتماد در تأسیس و بقاء نظامهای دانش تجربی( )1به معنای واقعیاش به منزلره
تمدن بزرگ( )2مرتبط است کره بردین وسریله شررایطی را اعطرا مریکنرد کره دیگرران
(کشورهای قدرتمندتر) میتواننرد افکرار مرا را تحرت مسرتعمره خرود( )3درآورده و از آن
طریق انتظار وضعیتی را داشته باشیم که آنها را به اسرتعمار مرا (کشرورهای ضرعیفترر)
مجاز سازد .قدیمی ترین تعاریف از اعتماد را در نظریههای افالطون و ارسطو سپس به طور
مشروح در نظریات هابز و الک و روسو در (زمینههرای فلسرفی) مریتروان جسرتجو کررد.
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تأکید بر اعتماد به منزله عنصر اساسی رفاه متقابل ما و فراتر از آن به عنروان یرک بعرد از
جنبه های ارزنده زندگی ،هم در علوم سیاسی و هم متون جامعهشناسی مفهومی مشرترک
است .زیرا بدون وجود اعتماد ،زندگی اصال امکانپذیر نیست .در علوم سیاسی بره ویرژه در
قرون معاصر ،توکویل نیز سهم به سزایی در پرورش مفهوم اعتمراد برعهرده داشرته اسرت.
(پورمحمدی.)87 :1377 ،
 -1دیدگاه گ ناگ ن راجع به اعتماد
رشتههای مختلفی در علوم اجتماعی ،سعی در مطالعه مفهوم اعتمراد داشرتهانرد ،یرا
حداقل در این زمینه ابراز وجود کردهاند .اما بدون توجه به مفهومسازی آن ،بررسی مترون
مربوط به مفهوم اعتماد ،در برگیرنده پژوهش علوم اجتماعی بر روی معنای اعتماد ،اگرچه
در سالهای اخیر با اغتشاش مستمری در افزایش ترکیب رهیافرتهرا و دیردگاههرا همرراه
بوده است ولی بیشتر از دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی بررسی شده اسرت .آنران سرعی
کرده اند از طریق تفکر در مقاصد اکتشافی و به منظور آزمون گذارنردن مفهروم اعتمراد در
یک شرایط تجربی ویژه ،به یک پدیده معین دست بیابند .ایرن بردان معناسرت کره آنران
نخواستهاند صرفا به یک مفهوم انتزاعی به لحاظ فلسفی دست بیابند .بره همرین نحرو ،در
روانشناسی ،مفهوم اعتماد نیز به عنوان یک خصلت روانشناختی در شخصریت ،بره وسریله
روانشناسان تجربی در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است .مشابه با دیردگاه
جامعهشناسان ،تعداد بیشماری تحقیقات در مرورد اعتمراد بره وسریله دانشرمندان علروم
سیاسی که به عوامل تأثیرگذار اطمینران اجتمراعی برر نظرامهرای سیاسری و رهبرران آن
نظامها توجه داشته اند؛ انجام شده است.در متون جامعه شرناختی ،اعتمراد گراه بره منزلره
مشخصه افراد ،گاه به منزله مشخصه روابط اجتماعی یا مشخصره نظرام اجتمراعی کره برا
توجه به رفتار مبتنی بر کنشها و جهتگیریها در سطح فردی مفهرومسرازی مریشرود،
توصرریف شررده اسررت( .پورمحمرردی.)98 :1377،درادامرره نظرررات اندیشررمندان سیاسرری،
اجتماعی ،روانشناسی و ارتباطی درباره اعتماد پرداخته میشود.
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الف) اعتماد از دیدگاه سیاس
 -1ماتیه دوگان
ماتیه دوگان که به بحث در مورد رابطه مشرروعیت و اعتمراد بره نهادهرای سیاسری
پرداخته است ،با استناد به یک دسته داده های تجربری در مرورد جوامرع اروپرایی ،ضرمن
بحررث نظررری دربرراره مشررروعیت و تعریررف آن ،معتقررد اسررت کرره در بسرریاری از جوامررع
دموکراتیک ،نظام از مشروعیت سیاسی و پشتیبانی مرردم برخروردار اسرت .در حرالی کره
ممکن است مردم به نهادهای سیاسی و یا کسانی که در آن نهادها و نقرشهرای سیاسری
قرار دارند ،مانند نخستوزیر و ..بی اعتماد باشند و در مورد کارایی و صداقت اخالقری آنهرا
تردید داشته باشند (که دادههای تجربی نیز گاه این را نشان مریدهرد) ،امرا ایرن امرر بره
منزله بیاعتمادی به نظرام هرای دموکراتیرک بره عنروان بهتررین نروع حکومرت نیسرت و
نظامهای دموکراتیک از مشروعیت برخوردارند (دوگان.)123 :1377،
 -2گابریل آلم ند

1

آلموند با تقسیم بندی فرهنگ سیاسی به سه نوع فرهنگ سیاسری محردود ،تبعری و
فرهنگ سیاسی مشارکتی ،نوع اخیرر را ویرژه جوامرع دموکراتیرک مریدانرد کره یکری از
ویژگی های ارزشی آن وجود اعتماد متقابل میان مردم و اعتماد سیاسری مرردم بره دولرت
است .در این جوامع ،تشکیالت و سازمان های رابط میان مردم و دولت ،ضمن اینکه باعرث
رساندن خواستههای مردم به دولت هستند ،موجب میشوند ترا مرردم از ایرن طریرق بره
خواسررتههررای خررود برسررند و حکومررت را وادار برره پررذیرفتن انتظررارات آنهررا و عمررل برره
خواستههای آنها کنند .مردم در جوامع دموکراتیک ضمن دارا بودن اطالعات سیاسری مناسرب
از میزان قابل مالحظه اعتماد متقابل باالیی نیز برخوردارند( .میرموسوی.)65: 1375 ،
ب) اعتماد از دیدگاه اجتماع
به منظور ارتباط بیشتر دیدگاه هرای اجتمراعی در مرورد اعتمراد برا تحقیرق ،سرعی
نمودیم تا این دیدگاه را اندکی مفصلتر بیاوریم .توکویرل ،الهمرن و آنترونی گیردنز ،سره
اندیشمند علوم اجتماعی در مورد اعتماد پرداخته میشود.
1- Gabrial Almond.
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 -1ت ک یل
توکویل بر این اعتقاد است که بشر به طور غریزی ،گررایش بره برقرراری ارتبراط برا
دیگران را دارد و همین ارتباط باعرث مریشرود کره در قبرال جامعره و دیگرران احسراس
مسئولیت کند .وی به مسأله آزادی در جامعه تأکید میکرد و بر این عقیده بود کره آزادی
الزمه ایجاد نظم است و آزادی در واقع منشاء ایجاد نظم میباشرد .بره عقیرده او ،تنهرا در
جامعه ای که آزادی حکم فرماست مردم میتوانند در نهادهرای اجتمراعی فعالیرت داشرته
باشند و آنها را تحت کنترل بگیرند و تنها در چنرین جامعرهای حرس همکراری و تعراون،
پرورش مییابد .وی اعتماد و آزادی را از ویژگیهای اصلی یک جامعه دموکراتیک میداند.
او آزادی زیستن را شرط ایجاد اعتماد میداند که خود حس مسئولیت و تعاون را در مردم
پرورش میدهد.(Mistzal, 1996: 34) .
 -2ال من

1

الهمن میان دو مفهوم اعتماد و اطمینان تفاوت قائل شده و معتقد اسرت اعتمراد برا
مفهوم مخاطره یا ریسک در ارتباط است و در دوران اخیر (مدرنیتره) مطررح شرده اسرت.
الهمن از دیدگاهی خاص ،اعتماد را مورد بررسی قررار مری دهرد کره کمترر مرورد توجره
نظریه پردازان اعتماد قرار گرفته است ،به این معنی که او کارکرد اعتماد را در درون نظرام
اجتماعی مورد بررسی قرار میدهد و با کارکرد قانون در جامعه مقایسه میکند .به اعتقراد
الهمن کارکرد اعتماد در نظام اجتماعی این است که عردم تعیرین اجتمراعی را کراهش و
بدین ترتیب قابلیت پیشبینری رفتارهرا را افرزایش مریدهرد .اعتمراد در واقرع یرک نروع
مکانیسم اجتماعی است که در آن انتظارات ،اعمال و رفتار افراد تنظیم و هدایت میشرود.
الهمن ضمن تأکید بر این ویژگی اعتماد ،خطر ذاتری در آن را یرادآور مریشرود و معتقرد
است هرچند که اعتماد انتظارات افراد را تنظیم میکنرد و اعمرال و رفتارشران را هردایت
می کند ،با این وجود نباید این نکته را نادیده انگاشت که احتمال تخطی از آن وجود دارد.
به این معنا که همیشه فردی که مورد اعتماد قرار میگیرد ،مطابق پریشبینریهرای فررد
اعتماد کننده عمرل نمری کنرد یرا ممکرن اسرت عمرل نکنرد .بنرابراین الهمرن برا طررح

1- Lauhman.
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سرمایهگذاری مخاطرهآمیز در اعتماد این سؤال را مطرح میکند که آیا ابزاری وجرود دارد
که خطر ذاتی در اعتماد را کاهش دهد؟
پاسخ او مثبت است ،الهمن معتقد اسرت قرانون و اعمرال قردرت مشرروع از جملره
ابزارهایی هستند که این مهم را بر عهده دارند .قانون و قدرت مشروع نره از جهرت تنبیره
قانونشکنان یا حل اختالف و کشمکشها بلکه از طریق تقویت همکراری ،خطرر ذاتری در
اعتماد را کاهش می دهد .قانون و قدرت مشروع ،دایره انتخاب افراد را با نشان دادن راههرا
و امور ممنوع محدود میکند و در نتیجه ،دایره انتخاب افراد تنهرا بره انجرام امرور قرانونی
محدود می شود و تصمیمات آنها از طریق کانال قانونی اعمال مریگرردد .بنرابراین از ایرن
جهت قانون و قدرت مشروع همانند اعتماد عمل میکننرد کره عردم تعیرین اجتمراعی را
کاهش و قابلیت پیشبینی رفتارها را ممکن می سازند .با این تفاوت که توان اجرایی قانون
و قدرت در مقایسه با اعتماد باالتر است و با تضمین بیشتری صورت میگیرد.
بنابراین به اعتقاد الهمن اگر قانون دقیقا در جامعه اجرا شود و قدرت مشروع اعمرال
گردد ،موجب کاهش عدم تعیین اجتماعی (موجب کاهش ابهام و شبهه میشود و کراهش
شک و شبهه موجب شفاف شدن مواضع و روابط میگردد) میشود و کاهش عردم تعیرین
اجتماعی موجب افزایش قابلیت پیشبینی رفتارها میگردد و قابلیت پیشبینی رفتارها بره
نوبه خود همکاری و مشارکت اعضای جامعه را تقویت مینماید ( Reinhard, 1988
). 156
 -3آنت ن گیدنز

1

گیدنز در کتاب پیامدهای مدرنیته ،اعتماد را از عناصر اصلی مدرنیته معرفی میکند.
گیدنز در ابتدای بحث پیرامون اعتماد به عنوان نقطره شرروع ،اعتمراد را مطرابق فرهنرگ
آکسفورد چنین تعریف میکند« :اطمینان یا اتکا بر کیفیت یا ویژگی یک شخص یرا چیرز
2

3

یا حقیقت یا عبارت یا گفته» .از نظر او «اطمینان » و «اعتماد » به طور واضرحی برا هرم
مربوطند (برخالف نظر الهمن)).(Giddens, 1992: 98

1- Antony Giddens
2- Confidence
3- Trust
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گیدنز بر این عقیده است که اعتماد در جامعه مدرن جایگاه خاصی دارد امرا منبرع و
منشاء ایجاد اعتماد در زمان قدیم و جدید را متفراوت مریدانرد و عنروان مریکنرد بررای
دستیابی به اعتماد باید شیوه های متفاوتی اتخاذ کرد .وی اعتماد را عامل ایجاد امنیرت در
جوامع مدرن میداند .او جامعهای در نظر میگیرد کره احتمرال خطرر در آن بسریار زیراد
است و در واقع در چنرین جروامعی ریسرک و احتمرال خطرر ،بخشری از زنردگی روزمرره
محسوب میشده است که قابل کنترل و مهار کردن هم نمیباشد(. .گیدنز)254: 1383،
به عقیده او شررایط جدیرد زنردگی ،فرصرتهرای ترازهای را بررای افرزایش فعالیرت
اجتماعی فراهم می سازد وی اعتقاد دارد که تجدد و نروگرایی ،نره تنهرا مرردم را نراتوان و
ضعیف نمیکند بلکه آنها را قدرتمند و با مهارت میکند و فرصتهایی را برای فعالیتهای
اجتماعی فراهم میکند .دیدگاه گیدنز ،رابطه متقرابلی را برین تغییررات اجتمراعی و طررز
تفکر و نگرش افراد برقرار می کند .گیدنز با برقراری یک رابطه میان اهمیت فزاینده اعتماد
و تفسیر در واقعیت های اقتصادی -سیاسی و اجتماعی در واقرع بره مفهروم اعتمراد جران
دوباره میبخشد .(Mistazal, 1996: 23).
گیدنز در ارزیابی نظر الهمن میگوید :رویکرد الهمن مهم است و توجه ما را به یرک
رشته تمایزات مفهومی جلب می کند که در شناخت اعتماد باید آنها را در نظرر گرفرت .او
بی گمان حق دارد که میان اعتماد و اطمینان و نیز ریسک و خطرر تمرایز قایرل بشرود .او
همچنین درست می گوید که این مفاهیم با یکدیگر نوعی بسرتگی نزدیرک دارنرد .گیردنز
میگوید اعتماد نوع خاصی از اطمینان است و چیزی یکسره متفاوت از آن نیسرت .گیردنز
برای مفهومسازی اعتماد ،این نکات را مطرح میکند:
 -1اعتماد به غیبت در زمان و مکان ارتباط دارد ،زیرا ما ،چه نیاز به اعتماد به کسری
داریم که فعالیت هایش پیوسته در معرض دیدند و فراگردهای فکری مربوط به او شفافاند
و یا چه نیاز به اعتماد به نظامی است که عملکردهرایش کرامال شرناخته شرده و فهمیرده
شدهاند؟ گفته شده که اعتماد «تمهیدی برای تطبیق با آزادی دیگران» اسرت ،امرا شررط
اصلی مورد نیاز برای اعتماد ،نه فقدان قدرت ،بلکه کمبود اطالعات کامل است.
 -2اعتماد اساسا نه به ریسک بلکه بره احتمرال وابسرته اسرت .اعتمراد همیشره برر
اعتمادپذیری در برابر پیامدهای محتمل داللت میکند ،چه ایرن پیامردها بره کرنشهرای
افراد ارتباط داشته یا به عملکرد نظامها مربوط باشند .در مورد اعتماد بره عوامرل انسرانی،
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فرض اعتمادپذیری ،مستلزم نسبت دادن «صداقت» یا عشق به فررد مرورد اعتمراد اسرت.
برای همین است که اعتماد به اشخاص برای فردی که اعتماد میکند عواقب روانشرناختی
دارد ،زیرا احتمال دارد که از این اعتماد لطمه اخالقی ببیند.
 -3اعتماد همان ایمان به اعتقادپذیری یک شخص یا نظام نیسرت بلکره آن چیرزی
است که از ایمان سرچشمه می گیررد .اعتمراد بره درسرتی ،همران پیونرد میران ایمران و
اطمینان است.
1

 -4اعتماد میتواند معطوف به نشانههای نمادین یا تخصصری باشرد .امرا ایرن نروع
اعتماد نیز مبتنی بر ایمان به درستی اصولی است که شرخص از آن بریخبرر اسرت و نره
مبتنی بر ایمان به «اصالت اخالقی» .البته اعتماد به اشرخاص ترا انردازهای بره اعتمراد بره
نظام ها ربط دارد .اما این اعتماد به کارکرد شایسته ایرن نظرامهرا مربروط اسرت و نره بره
عملکرد واقعیشان.
 -5در اینجا میرسیم به تعریف اعتماد اعتماد را مریتروان بره عنروان اطمینران بره
اعتمادپذیری یک شخص یا نظام ،با توجه به یرک رشرته پیامردها یرا رویردادهای معرین،
تعریف کرد ،در آنجا که این اطمینان ،ایمان به صداقت یا عشرق بره دیگرری و یرا صرحت
اصول انتزاعی را بیان کند.
 -6در شرایط مدرنیته ،اعتماد در این زمینه وجود دارد :الف) اطالع همگانی در ایرن
مورد که فعالیت بشری -از جمله موارد راجع به تأثیر فنرووری برر جهران مرادی -زاییرده
اجتماع بشری است و به ماهیت اشیا یا تاثیر الهی ارتباط ندارد.
ب) پهنه متغیر و گسترش یافته کنش بشری کره خصرلت پویرایی نهادهرای مردرن
اجتماعی پدید آورده است ،مفهوم مخاطره ،جای مفهوم سرنوشت را گرفته است .امرا ایرن
به خاطر آن نیست که عوامل انسانی در دوران پریش از مردرن نمریتوانسرتند فررق برین
مخاطره را تشخیص دهند.این جابجرایی بیشرتر نشران دهنرده تغییرر در ادراک تعیرین و
احتمال است .مانند تحول در ادراک اخالق بشر ،علتهای طبیعی و اسرتیالی شرانس ،بره
جای جهان شناسی مذهبی .ایده شانس یا اقبال به معانی مدرنش در همان زمان با مفهروم
ریسک ظهور کرد ) .ریتزر)822 :1380،

1- Symbolic Tokens
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ج) اعتماد از دیدگاه روانشناس
در بحث اعتماد از دیدگاه روانشناسی ،با دیدگاه دو روانشناس اجتماعی برا نرامهرای
"مورتن دویچ" و "گای بنونیست" پرداته میشود.
 -1م رتن دویچ

1

مورتن دویچ از جمله روانشناسان اجتماعی است که به مطالعره اعتمراد در روابرط و
تعامالت و همکاری ها پرداخته است .او تنها بر عناصر انگیزه ای دخیرل در مفهروم اعتمراد
تأکید می کند و معتقد است که تصمیم مبتنی بر اعتماد با درک این نکته مالزم است کره
این انتخاب می تواند منجر به سود یا زیان گردد و این که چره نتیجرهای (سرود یرا زیران)
حاصل میشود بستگی به طرف مقابل دارد و ضرر و زیان میتواند بیشرتر از سرود باشرد و
باالخره اینکه طرف مقابل به گونهای عمل خواهد کرد که شما به جای اینکه متحمل زیان
گردید ،از منافع برخوردار خواهید شد .دویچ در جرای دیگرری ،اعتمراد را چنرین تعریرف
می کند :اعتماد عبارت است از انتظار وقوع یک رویداد ،به طوری که این انتظار ،منجرر بره
رفتاری شود که در صورت برآورده شدن انتظارات فرد ،پیامردهای انگیزشری مثبرت را در
وی ایجاد کند و در غیر این صورت پیامدهای انگیزشی منفی را در پی دارد( .امیرر کرافی،
.)143 : 1380
 -2گای بن نیست

2

گای بنونیست در کتاب تخصصی کردن سازمان ،پیش نیازهای روابرط اعتمراد آمیرز
میان مدیر و متخصصان را چنین برمیشمارد.
 -1پذیرش قواعد بازی اعتماد ،بستگی به پذیرش مشترک قواعد برازی دارد .در هرر
سازمان ،قواعد رسمی و غیررسمی وجود دارد که ممکن است مراعات شود یرا نشرود .ایرن
امر پارادوکسیکال ،مع الوصف حقیقت دارد که اعتمادی که به مرا اجرازه مریدهرد کره از
کنترل رها شده و از امور تکراری اجتناب کنیم ،به پذیرش مشترک قواعد بستگی دارد .ما
به یکدیگر اعتماد میکنیم ،وقتی که قواعد رفتراری را مریپرذیریم و براسراس آنهرا عمرل

1- Mroton Deutsch
2- Benveniste
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میکنیم این قواعد رفتاری میتواند در فرهنگهای مختلرف و بسرترهای گونراگون بسریار
متفاوت باشد ،اما باید وجود داشته باشد.
 -2پیش بینی پرذیر برودن اتکاپرذیری :اعتمراد ،نیازمنرد پریشبینری پرذیر برودن و
اتکاپذیری است .ما به افراد اعتماد میکنیم وقتی میتوانیم رفتارشان را پیشبینی کنریم و
وقتی اعتماد میکنیم که آنها برطبق انتظارات ما رفتار کنند.
 -3صداقت :اعتماد بستگی به باور کردن صداقت همه مشرارکت کننردگان دارد .بره
کسانی اعتماد میکنیم که معتقد باشیم قواعد بازی را مراعات مریکننرد .حتری اگرر ایرن
قواعد به نفعشان نباشد و آنها به قول و توافقشان عمل میکنند.
 -4تعهد مشترک :اعتماد ،نیازمند یک تعهد مشترک است.
 -5توانایی :نهایتا اعتماد ،نیازمند شناختی از قابلیت و توانایی طرف مقابل اسرت .مرا
تنها به کسانی که بر طبق قواعد بازی عمل میکنند ،پیشبینی پذیر و قابل اتکرا هسرتند،
صداقت دارند و در منافع مشترک سهیم هستند ،اعتماد نمیکنیم ،بلکه ما باید بدانیم کره
آنها (در انجام کار) توانا هستند یا خیر ).(Benveniste, 1987 :34
د) اعتماد از دیدگاه ارتباط
اما اعتماد از دیدگاه ارتباطی نیز مبحثی است که سرنخیت زیرادی برا تحقیرق دارد.
"کنت آسپ" و "جی وسترسال" دو دانشمندی که دیردگاههرای آنهرا بره مقولره اعتمراد
پرداخته شده است.
 -1کنت آسپ

1

کنت آسپ در کتابی در زمینه قدرت رسانههای گروهی ،برین سره نروع ارزشری کره
می توانند به یک محتوای مشخص از رسانه های گروهری نسربت داده شروند ،تمرایز قائرل
میشود .این ارزشها به ترتیرب ارزشهرای توصریفی ،ارزشهرای اطالعراتی و ارزشهرای
پیامی نامیده می شوند .عمال آنچه که آسپ با واژه آورده است ،همان چیزی اسرت کره مرا
در اینجا «کیفیت» می خوانیم .با آنکره در اصرل در زمینره نقرش رسرانههرای گروهری در
فرایندهای شکل گیری افکار عمومی ،در بررسی های آسپ ،سه کیفیت متصور شده اسرت،
1- Kent Asp
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ولی تقریبا این سه کیفیت به آسانی می تواند کلیت یابند و بره طرور کلری بره بحرثهرای
کیفیت محتوای رسانهها اطالق شوند.
سه نوع کیفیت که توسط آسپ متمایز شدهاند ،به وسریله سره نروع ارتبراط تعریرف
شدهاند.
این ارتباطات به ترتیب عبارتند از:
محتوای رسانهها و واقعیت
محتوای رسانهها و دریافت کننده
محتوای رسانهها و فرستنده
درحالی که واژه «ارزش پیام» آسپ بیش از حد وسیع است ،واژه «ارزش اطالعراتی»
نیز بیش از حد محدود است .هدف ما نیز نه تنها شامل دست آوردهرای اطالعراتی برالقوه
که چیزی به گیرنده میافزاید است بلکه شامل پدیدههایی نظیر رشد شخصیتی و عراطفی
بالقوه پیام گیر نیز است و در نتیجه بر این مبنا واژه نیز باید وسعت یابد.در قیاس با واژهای
که پیشنهاد شد می توان این واژه را نیز «کیفیت استفاده کننده» نامیرد ترا ایرن واژه نیرز
آنچه را که مورد نظر ماست ،در بر بگیرد.
در نتیجه چهار نوع اصلی کیفیت برنامهسازی ارائه میشود:
کیفیت توصیفی (پیام ارتباط -واقعیت)
کیفیت مورد استفاده فرستنده (پیام ارتباط -فرستنده)
کیفیت مورد استفاده دریافت کننده (پیام ارتباط -دریافت کننده)
کیفیت حرفهای (پیام ارتباط -صالحیت حرفهای) ( مک کوایل )98 :1380 ،
 -2ج وسترسال

1

در سال  ،1983جی وسترسال نظریه پرداز علوم سیاسی ،برای ارزیابی بریطرفری یرا
تعادل در نظام سرخن پراکنری دولتری سروئد ،طرحری از مؤلفرههرای گونراگون مفهروم و
عینیت گرایی را ارائه کرد .این طرح بیانگر آن است که «گزارشگری عینری یرا خبررسرانی
باید در ارتباط با ارزشها و حقایق باشد ».از نظر وی حقایق دارای نشانههرای سنجشری و
قابل تبدیل به دادههای کمی هستند.
1- J.Westersthal
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( مک کوایل )126 :1388 ،
1

در این طرح واقعی بودن  ،داللت بر شکلی از گزارشگری دارد که عاری از اظهرارنظر
است و می توان اخبار و اظهارات مختلف را در برابر گفتههای منابع خبرری مرورد بررسری
2

قرار داد و بیطرفی  ،دال بر اتخاذ یک نگرش خنثی ،برحسب مسکوت گرذاردن هرر نروع
قضاوت یا توجیه شخصی یا ذهنی در جهت منظور خاص به وسیله گزارشگر است« .واقعی
بودن» چند معیار دیگر را نیز شامل می شود .برای مثال کامل بودن گزارش ،صحت ،عردم
تمایل به منحرف کردن یرا تحمیرل نظررات ،از جملره معیارهرایی اسرت کره برر کیفیرت
اطالعرسانی تأثیر میگذارند( .ربانی.) 67 :1379 ،
 -2کارکرد ای گ ناگ ن اعتماد
ابتدا برای اینکه اهمیت اعتماد مشخص شود ،بهتر است به این سرؤال بپرردازیم کره
اگر اعتماد نباشد چه پیامدهایی به وجود میآید .بدین منظور به پیامردها و مکرانیزمهرای
عدم اعتماد میپردازیم:
1- Factualness
2- Impartiality
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الف -کارکرد ای سیاس اعتماد
از نظر پارسونز «اعتماد» به نتایجی نظیر مشروعیت میانجامد ،چنانچه اعتماد وجود
داشته باشد (اعتماد از سوی شهروندان به حاکمان) ،مشروعیت حکام افزایش خواهد یافت
و با افزایش مشروعیت ،شاهد کراهش بره کرارگیری زور از سروی حاکمران خرواهیم برود.
همچنین در حوزه اقتصاد نیز چنانچه ملت بره نظرام اقتصرادی -سیاسری اعتمراد نداشرته
باشند ،اعتماد به پول متزلزل میشود .وجود اعتمراد در نظرام سیاسری باعرث مشرروعیت
سیاسی (حاکمان و قواعد سیاسی) خواهد شد وایرن مسرأله بره پشرتیبانی مرردم از نظرام
سیاسی منجر خواهد گردید (ورسلی.)56 : 1373 ،
اعتماد باعث تداوم کنش (اقتصادی-سیاسی -اجتمراعی -فرهنگری) خواهرد گردیرد.
بدون اعتماد هیچ کنش متقابرل مطمئنری صرورت نخواهرد پرذیرفت .از نظرر اینگلهرارت،
اعتماد اجتماعی متقابل ،یکی از پیشنیازهای فرهنرگ مردنی و ایجراد دموکراسری پایردار
محسوب میشود .او معتقد است که «اعتماد متقابل» ،بخشی از نشانههای فرهنگی پایردار
است که به بقای دموکراسی منجر میشود( .اینگلهارت.)89: 1373 ،
ب -کارکرد ای روانشناخت اعتماد
به لحاظ روانشناسی ،وجود اعتماد باعث پیدایش آرامرش ،امنیرت و سرالمت روانری
خواهد گردید .در جامعه ای که اعتماد وجود داشته باشد ،افراد کمتر دغدغههایی نظیر بره
1

مخاطره افتادن نیازها و خواسته های خود را دارند .عالوه بر آن ،حتری اسرتقالل نیرز بره
مورد اعتماد بودن در ارتباطات اجتماعی نیازمند است .اعتماد همچنین یک پریش شررط،
برای واقعیت بخشیدن به ماهیت ذاتی ما و شکلدهنده هویت بخشی خرود اسرت .ارتبراط
در صورتی میتواند انسانها را آرامش بخشد که هم صحبتان تصرور کننرد اغلرب برحسرب
یک قاعده مخلصانه این ارتباط برقرار می شرود .از ایرن رو ارتبراط متکری برر یرک اعتمراد
متقابل است که از این طریق می تواند کنش متقابل اجتمراعی و سیاسری را بهینره سرازد.
(شولتز.)78 :1377 ،

1- Autonomy
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ج -کارکرد ای اجتماع اعتماد
در ه ر حال اعتماد ،پریش شررط عمرده و کلیردی بررای موجودیرت هرر جامعرهای
محسوب میشود .اعتماد یک مسأله مهم است که به مشخصههای روابط اجتمراعی راجرع
میشود .اما نظریههای قدیمی تر معتقدند :اعتماد جوی است که اگر خوب رشد نکند و اگر
نابود شود ،جامعه به منزله یک کل در عذاب خواهد بود و رو به اضرمحالل خواهرد رفرت.
1

2

همچنین هیرش اعتماد را به منزله کاالیی عام میبیند ،که برای حرکت موفقیرت آمیرز
اقتصاد ضرورت دارد .اعتماد همچنین برای حل مؤثر مسائل اجتمراعی ،ضرروری بره نظرر
میرسد ،زیرا اعتماد ،مبادله اطالعات مناسب را تسهیل میبخشرد و از ایرن طریرق اعضراء
گروهها را وادار میکند که به طور مشتاقانه اجازه دهند تصمیمات و کنشهای همردیگر را
مورد تأثیر و تأثر قرار دهند.
برای مثال هابرماس ،مدعی است :توانایی کنش ارتباطی براسراس سره عنصرر مهرم
می تواند به کنش متقابل متناسب تبدیل شود .اخالق ارتباطی ،او مستلزم این پیش فررض
است که کنشگرانی که با هم ارتباط دارند ،استنباطی میکنند که سرخن گفرتن آنهرا برا
دیگران ،همیشه به طور مبادله گونه ای ،شرایط را برای اعتمراد متقابرل فرراهم مریسرازد.
3

همچنین بک دیدگاه مشابهی با هابرماس دارد ،آنجایی که میگوید :جامعهای کره اعضراء
آن قادر به درک و تشخیص پیامهای صادقانه از پیامهای ریاکارانه نباشند ،رو به اضمحالل
خواهد بود )).Mistzal, 1996: 78
دیدگاه ب ردی
بوردیو در کتاب"تمایز" ( )1984در خصوص درونی سازی "منش" معتقد است که
ذائقه مصرفکننده یا به عبارتی انتخاب کسب خبر از منابع رسرانهای و اعتمراد بره آن برر
اساس انتخاب شخصی نیست بلکه ترجیجا بر اسراس موقعیرت و پایگراه احتمراعی انجرام
میگیرد ( مک کی  )5 :1997 ،منش بوردیو همانند نظریه ساخت یرابی گیردنز در صردد
فهم انطباق بین ساختارهای اجتماعی و عاملیت فردی است .همچنرانکره ریترزر ()1389
منش را ساختار ذهنی یا شناختی تعریف میکند .از نظر بوردیو"،مرنش" مولرد و انسرجام
1- Hirsch
2- Public Good
3- Bok
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بخش اعمال و صورت درونی شده شررایط طبقرات و پایگراه اجتمراعی اسرت ( .فاضرلی ،
 .)40 :1384از نظربوردیو"منش" هم محصول ساختار اجتماعی است و هم مولد سراختار
اعمال اجتماعی ای که ساختارهای اجتماعی را بازتولید میکنند؛ هم مفهومی ذهنی و هرم
عینی؛ هم مفهومی خرد و هم کالن است.
بوردیو معتقد است خلق خو و منش افراد به موقعیت یا موقعیتهایی کره در جامعره
اشغال میکنند بستگی دارد .یعنی وابسته به میزان بهرهگیری از "سرمایه" است از نظر او
سرمایه هرگونه خاسرتگاه و سرچشرمه در عرصره اجتمراعی اسرت کره مریتوانرد ضرمن
تأثیرگذاری بر ذائقه مصرف مخاطبان از رسانهها و به عبارتی به اعتماد آنها بررای دریافرت
نیازهایشان به ویژه خبری تأثیرگذار باشرد .بره عبرارتی نخبگران دارای سررمایه فرهنگری
(صالحیت  ،دانش ) و سرمایه اجتماعی (پیوندهای اجتماعی و اعتماد) دو مؤلفهای هستند
که با توجه به دانش افراد و زنجیره ارتباطی با نخبگان در اعتماد به دریافت اطالعات مورد
نیازشان مؤثر است .همچنانکه بوردیو ( )1984استداالل میکند کره سررمایه فرهنگری و
اقتصادی و اجتماعی مشخصههای اصلی اجتماعی است.که از طریق آن  ،مرنش اقردام بره
دستهبندی دائقههای مصرف و اعتماد به آن رسانهها میکند .همچنانکره بوردیرو مردعی
است مصرف فرهنگی و یا به اعتباری اعتماد به رسانهها روشی است که قشررهای مختلرف
خود را متمایز از بخشهای جامعه میکنند و مدعی منزلت براالتری هسرتند بررای تمرایز
خود از بقیه قشرها.
در کنار نظریه "منش" نظریه "میدان" بوردیرو ( )1996نیرز برا مصررف فرهنگری و
رسانهای و اعتماد به آن و به طور اصولی با تولید فرهنگی و رسانهای مرتبط است .از نظرر
بوردیو هر "میدان" فرصتها برای دسترسی به موقعیتهای متفاوت و منش ذائقههای هر
عامل را مشخص میکند .به عبارتی میدان ( موقعیرتهرا) و مرنش ( عرادتهرا و خلرق و
خوها) در پیوندی تنگاتنگ  ،عامالن را میسازنند و به عبارتی در مصرف و اعتمادشران برر
منابع دریافتی از رسانه بسیار مؤثرند(0.مهدیزاده)268 :1389 ،
مروری بر یافته ای پیمایش پیشین

نظرسنجی مردم تهران درباره منابع کسرب خبرری کره در مرکرز تحقیقرات صردا و
سیمای جمهوری اسالمی انجام شده است نشان میدهد میرزان اعتمراد مرردم بره صردا و
سیما  56/7درصد ،روزنامهها  16/6درصد ،اینترنت  11/3درصرد ،رادیوهرای خرارجی 42

منابع کسب خبر اساتید دانشگاه ای کش ر 33//

درصد ،ماهواره  0/8درصد ،تلویزیونهای فارسی زبان خارج از کشور  3/5درصد و سرایر 2
درصد بوده است .همچنین در این تحقیق بین جرنس ،تحصریالت و نروع فعالیرت ،منرابع
کسب خبر رابطه معنادار وجود داشته است .به مرور زمان از سال  80تا  81میزان اعتمراد
به صدا و سیما بیشتر شده و میزان اعتماد به روزنامه ها کمتر شده است ،درجه اعتماد بره
اینترنت افزایش یافته و نسبت به اخبرار مراهوارههرا کمترر شرده اسرت .در ایرن تحقیرق،
گروههای مورد اعتماد مرردم در تصرمیمگیرریهرای سیاسری ،دانشرگاهیان ( 38درصرد)،
روشنفکران مذهبی ( 24درصرد) ،روشرنفکران غیرمرذهبی ( 10درصرد) ،روحرانیون (8/8
درصد) ،احزاب سیاسی ( 1/4درصد) ،فرق نمیکند ( 0/6درصد) ،هیچ کدام ( 5/9درصرد)،
نمیدانم ( 0/4درصد) ،و بدون پاسخ ( 3/8درصد) بودهاند (وفادار.)1382،
میزان اعتماد مردم به بخش خبری رسانهها ˚ (کلهر ،عبدی.)1370 ،این بررسری برا
هدف شناسایی عوامل بیاعتمادی به اخبار رسانهها و با روش پیمایشی انجام شرده اسرت.
جامعه آماری این پرژوهش افرراد  20-34سرال سراکن شرهرهای تهرران ،مشرهد ،تبریرز،
بندرعباس و بوشهر بوده است که تعداد  726نفر به عنوان نمونه آماری از بین آنها انتخاب
شدهاند .نترایو ایرن بررسری نشران مری دهرد :دو عامرل جنسریت و تحصریالت در نحروه
خبرگیری تعیینکننده است .چنانچه زنان و کسانی که سطح تحصیالت پایینترری دارنرد
بیشتر از وسایل ارتباطی شنیداری و دیداری (رادیو ،تلویزیون دوستان و همسایه) استفاده
می کنند و مردان و کسرانی کره سرطح تحصریالت براالتر دارنرد از رسرانههرای نوشرتاری
(روزنامه) خبر کسب میکنند .بیشرترین میرزان عالقره پاسرخگویان بره اخبرار سیاسری و
کمترین میزان عالقه به اخبار هنری است .مهم ترین عامل در عالقره بره اخبرار اقتصرادی
جنسیت است و مردان بیشتر از زنان به اخبار اقتصادی عالقهمند هستند.کسانی که کمترر
روزنامه مطالعه میکنند به تناقضگویی در رادیو و تلویزیون و مطبوعرات کمترر معتقدنرد.
زنان بیشتر از مردان به تناقضگویی ،مبالغه و اغراق و تحریف در اخبار معتقدنرد و مرردان
نسبت به سانسور خبری با اعتمادتر از زنان هستند .سراکنین شرهر تهرران در مقایسره برا
چهار شهر دیگر بیاعتمادتر به رسانهها هستند که می تواند ناشی ازاطالع و آگاهی بیشرتر
ساکنین شهر تهران نسبت به این امور باشد.

بررسی میزان اعتماد مردم به منرابع ارتبراطی برا تأکیرد برر تلویزیرون و مطبوعرات
(سالک.)1378 ،این پژوهش بر پایه روش پیمایشی حاصل نظر  628نفرر حجرم نمونره از
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مردم  15سال به باالی مناطق بیسرت و دو گانره شرهر تهرران دربراره اعتمراد بره منرابع
ارتباطی با تأکید بر تلویزیون و مطبوعات میباشد .نتایو این بررسری نشران مریدهرد 63
درصد به اخبار و اطالعات تلویزیون اعتماد دارند .در بررسی تحلیرل شراخصهرای اعتبرار
روشن شد که اکثریت نسربی پاسرخگویان برر کارکردهرای حرفرهای تلویزیرون بیشرتر از
مطبوعات صحه میگذارند .بیش از  53درصد معتقدند که تلویزیون تازهترین اخبار را ارائه
می دهد .همچنین کمتر از نیمی از ایشان بر درستی و نیز متنوع بودن اخبار داخلی تأکید
دارند .عدم توجه به اصل موضوع های خبری و نه صرفا شخصیتهرای مهرم کشرور ،عردم
ارائه دیدگاه های مختلف جامعه در مورد مسائل بحث انگیز ،عدم توجه بره نیازهرا و عالقره
مردم و نیز عدم بیطرفی در گزارش رویدادها از جمله اساسیترین مسائلی است کره نظرر
مثبت مردم را از تلویزیون دریغ کردهاند و باید برای حف اعتبار ،در گام نخسرت بره آنهرا
توجه کرد .به نظر میرسد که مطبوعات در ارائه دیردگاههرای مختلرف جامعره در مسرائل
بحثانگیز و طرح مشکالت مختلف جامعه بر سایر کارکردهای حرفهای اعتبراربخش خرود
پیشی گرفتهاند .همچنین مطبوعات از نظر تنوع اخبار داخلی و درستی و صحت اطالعرات
ارائه شده توانستهاند نظر  25درصد از پاسخگویان را به خود جلب کنند.
بررسی روند اعتماد مخاطبان به اخبار صدا و سریما از سرال  1357ترا ابتردای سرال
( 1380براساس تحقیقات موجود در مرکز تحقیقات ،مطالعات و سنجش برنامههای صدا و
سیما) .براساس نتایو این پژوهش روند اعتماد به اخبار صدا و سیما سیر صعودی را نشران
میدهد .چنانچه در سال  1375میزان اعتماد به اخبار صدا و سیما  47درصد بوده است و
این روند صعودی در سال  1379به  77درصد و در ابتدای  1380بره  81درصرد رسریده
است .روند بی اعتمادی به خبر صدا و سیما برخالف روند اعتماد ،دارای نوسان میباشد ،به
این معنا که بیشترین بیاعتمادی مربوط به سال  1375با  30درصرد بریاعتمرادی بروده
است و این روند ،سریر نزولری  23درصرد را در سرال  76و  77داشرته اسرت .ولری رونرد
بیاعتمادی ،مجدداا در سال  1378سیر صعودی پیدا کرده و به  29درصرد رسریده اسرت.
سپس در سال  1379به  12درصد و در ابتدای سال  1380به  19درصد کاهش مییابرد.
البته باید توجه داشت تناقض بین روند اعتماد و بریاعتمرادی بره اخبرار صردا و سریما از
طریق مخاطبان بینظر و منفعل رفع میشود و به تعبیر دیگر در مواقع حساس ،مخاطبان
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بی نظر نیز به اظهار نظر پرداخته ولی در مواقع عادی هیچگونه نظری در خصروص اعتمراد
یا بیاعتمادی به خبر نداشتهاند.
روش هناس
بازکاوی نتایو دو پیمایش ،از"اساتید دانشگاههای  5شهرکشور دربراره منرابع کسرب
خبر» درآبان  1392با نمونه آماری  400نفر و نتایو «پیمایش درباره"منرابع کسرب خبرر
اساتید» دانشگاههای شهر تهران" در بهمن 1392با نمونه آماری  210نفر ،تالش شده بره
روش ترکیبی ( کمی و کیفی ) مورد بررسی تحلیل ثانویه قرار گیرد .با توجه به روشهای
کیفی متنوعی که وجود دارد از رویکرد بوردیویی با رویکرد کیفی بهره گرفته شرده اسرت.
در واقع جمع آوری اطالعات و دادههای خام مبتنی بر دو پیمایش به صورت مقولهبندی و
طبقهبندی موضوعی با توجه به نتایو از درون دادهها استخراج و مورد تحلیل قررار گرفتره
شده است.
جدول  .1میزان استفاده اساتید ههرستان از اخبار و تحلیل ای خبری منابع مختلف
منبع خبری
تل یزی ن

خیل زیاد

زیاد

تا حدی

کم

اصال

جمع

18/6

37/1

18/6

17

8/7

100

21

24/2

23/8

17/5

13/5

100

10/5

25/1

30/6

20/8

13

100

ایمیل

13/1

13/8

25/3

20/8

27

100

هبکه ای ما ارهای

7/4

10/1

21/8

15/1

45/6

100

3

14/4

31/2

32/3

19/1

100

6/3

10/5

22/5

26/8

33/9

100

پیامک

5/7

9/8

21

27/7

35/8

100

وبالگ ا

3/7

6/1

17/5

26/9

45/8

100

نشریات دانشج ی

1/8

4/6

17/3

33/4

42/9

100

رادی ای خارج

1/8

3 /5

8 /3

16/2

70/2

100

پایگاه ای اینترنت
مطب عات (روزنامه ا،
فتهنامه و)...

د ان به د ان (دوست و
آهنا ،افراد مطلع و)...
رادی ای داخل
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یافتههای پیمایشی میزان استفاده اساتید شهرستانی از اخبار و تحلیرلهرای خبرری
منابع مختلف نشان داد  55/7 ،درصد از اساتید اخبار و تحلیلهای خبری مورد نظر خرود
را از «تلویزیررون»45/2 ،درصررد از «پایگرراههررای اینترنترری»35/6 ،درصررد از «مطبوعررات
(روزنامه ،هفتهنامه و26/9 ،»)...درصد از «ایمیل»17/5 ،درصد از «شبکههای مراهوارهای»،
17/4درصد از طریق «دهان به دهان (دوست و آشرنا ،افرراد مطلرع و16/8 ،»)...درصرد از
«رادیوهای داخلی»15/5 ،درصرد از «پیامرک»9/8 ،درصرد از «وبرالگهرا»6/4 ،درصرد از
«نشریات دانشجویی» و 5/3درصد از «رادیوهای خارجی» ،درحرد «خیلریزیراد یرا زیراد»
کسب میکنند .میانگین میزان استفاده اساتید از «نشرریات دانشرجویی»« ،وبرالگهرا» و
«رادیوهای خرارجی» درحردّ «کرم» ،میرانگین اسرتفاده اسراتید از «ایمیرل»« ،پیامرک»،
«شبکه های ماهواره ای»« ،رادیوهای داخلی» و به شیوة «دهان به دهان (دوسرت و آشرنا،
افراد مطلع و »)...در سطح «تاحدی» و میانگین استفاده آنان از «مطبوعرات (روزنامرههرا،
هفتهنامهها و« ،»)...سایتهای اینترنتی» و «تلویزیون» در حدّ «زیاد» است.
جدول  .2میزان استفاده اساتید دانشگاه ای ههر تهران از اخبار و تحلیل ای خبری
منابع مختلف
خیل زیاد

زیاد

تا حدی

کم

اصال

جمع

منبع خبری

25/8

38/4

16/2

10/5

9/1

100

7/9

32/8

18/8

17/9

22/6

100

12/2

23/6

31/4

20/1

12/7

100

6/1

29/7

28/8

19/2

16/2

100

ایمیل

9 /2

24/9

21/8

19/7

24/4

100

هبکه ای ما ارهای

11/8

20/1

16/2

17

34/9

100

پیامک

6/1

21/8

20/1

25/3

26/7

100

وبالگ ا

3/5

15/7

25/3

21/8

33/7

100

رادی ای داخل

1 /7

11/4

14/4

25/3

47/2

100

نشریات دانشج ی

2/6

8 /3

18/8

27/9

42/4

100

رادی ای خارج

1 /7

6/1

11/8

19/2

61/2

100

پایگاه ای اینترنت
تل یزی ن
د ان به د ان (دوست و آهنا ،افراد
مطلع و)...
مطب عات (روزنامه ا ،فتهنامه ا
و)...
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نتایو یافتههای میزان استفاده اساتید دانشگاههای شهر تهران از اخبار و تحلیلهای
خبری منابع مختلف نشان داد 64/2،درصد اساتید اخبار و تحلیل های خبرری مرورد نظرر
خود را بیشتر از «پایگاههای اینترنتی»40/7 ،درصد از «تلویزیون»35/8 ،درصرد از طریرق
«دهان به دهان (دوست و آشنا ،افراد مطّلع و35/8 ،»)...درصد از «مطبوعات (روزنامرههرا،
هفتهنامرههرا و34/2 ،»)...درصرد از «ایمیرل»31/9 ،درصرد از «شربکههرای مراهوارهای»،
27/9درصد از «پیامک»19/2 ،درصد از «وبالگها»13/1 ،درصرد از «رادیوهرای داخلری»،
10/9درصد از «نشریات دانشجویی» و 7/8درصد از «رادیوهای خارجی» کسب مریکننرد
.میانگین میزان استفاده اساتید از «رادیوهای داخلی» و «رادیوهای خارجی» درحد «کم»،
میانگین استفاده از «ایمیل»« ،پیامک»« ،شبکههای ماهوارهای»« ،مطبوعات (روزنامرههرا،
هفتهنامهها و« ،»)...تلویزیون»« ،نشریات دانشجویی» و «وبالگها»در سرطح «تاحردی» و
میانگین استفاده از «سایتهای اینترنتی» و به شیوة «دهران بره دهران (دوسرت و آشرنا،
افراد مطلع و »)...درحد «زیاد» است.
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جدول  .3میزان پیگیری م ض عات خبری مختلف از س ی اساتید ههرستان
م ض ع خبری

خیل زیاد

زیاد

تا حدی

کم

اصال

جمع

( مایش ای علم  ،ب رس تحصیل ،

29

44/8

20/1

5

1/1

100

علم ی دانشگا

و آم زش عال

کتاب ای جدیدو)...
سیاس

14/9

31

26

17/2

10/9

100

اقتصادی

11/6

30/3

33/9

17/5

6/7

100

اجتماع (آمار طالق ،مشکالت
ههری ،میزان جمعیت ،اوضاع بیکاری

10/3

24/4

35/2

23/1

7

100

و)...
11/3

23/2

26/8

24/4

14/3

100

فنّ و اطّالعات مرب ط به رایانه

7/9

24/4

37/3

17/5

12/9

100

پزهک

7/4

24/5

28/4

26/8

12/9

100

ورزه

10/3

18/5

27/1

26

18/1

100

5/2

14/4

24/4

33/2

22/8

100

4/2

11/6

29/2

33/9

21/1

100

مذ ب (دیدگاه ای مراجع تقلید،
اظهارات جدید علما در م ض عات
گ ناگ ن ،اخبار ح زه)

ح ادث و ام ر جنای
نری (سینما ،م سیق و)...

یافتههای پژوهشی در خصوص میزان پیگیری موضروعات خبرری مختلرف از سروی
اساتید شهرستانی نشان داد 73/8 ،درصد اساتید بیشتر موضوعات «علمری ر دانشرگاهی و
آموزش عالی (همایش های علمی ،بورس تحصیلی ،کترابهرای جدیرد و45/9 ،»)...درصرد
موضرروعات «سیاسرری»41/9 ،درصررد موضرروعات «اقتصررادی»34/7 ،درصررد موضرروعات
«اجتماعی (آمار طالق ،مشکالت شهری ،میزان جمعیت ،اوضاع بیکاری و34/5 ،»)...درصد
موضوعات «فنی و کامپیوتری»32/3 ،درصرد موضروعات «مرذهبی (دیردگاههرای مراجرع
تقلید ،اظهارات جدید علما در موضوعات گوناگون ،اخبار حوزه)»31/9 ،درصرد موضروعات
«پزشکی»28/8 ،درصد موضروعات «ورزشری»19/6 ،درصرد موضروعات «حروادث و امرور
جنایی» و 15/8درصد موضوعات «هنری (سینما ،موسیقی و »)...را درحد «خیلریزیراد یرا
زیاد» پیگیری میکنند .
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جدول  .4میزان پیگیری م ض عات خبری مختلف از س ی اساتید دانشگاه ای ههر
تهران
م ض ع خبری
علم ی دانشگا

خیل زیاد

زیاد

تا
حدی

کم

اصال

جمع

و اطّالعات

مرب ط به آم زش عال
( مایش ای علم  ،ب رس

13/1

47/2

22/3

12/7

4/7

100

تحصیل  ،کتاب ای جدیدو)...
18/3

31/4

23/1

14/4

12/8

100

سیاس

6/6

33/2

32/8

22/3

5/1

100

ورزه

14

25/3

26/2

22/7

11/8

100

اقتصادی

5/7

32/8

30/6

20/5

10/4

100

فنّ و اطّالعات مرب ط به رایانه

10

25/3

28/8

26/6

9 /3

100

نری (سینما ،م سیق و)...

اجتماع (آمار طالق ،مشکالت
ههری ،میزان جمعیت ،اوضاع
بیکاری و)...

6/1

21/8

24

31/9

16/2

100

پزهک

6/1

21

26/6

28/4

17/9

100

ح ادث و ام ر جنای

5/7

17/9

20/5

31

24/9

100

1/7

19/7

26/6

29/7

22/3

100

مذ ب (دیدگاه ای مراجع تقلید،
اظهارات جدید علماء در
م ض عات گ ناگ ن ،اخبار ح زه)

یافتههای پژوهشی در خصوص میزان پیگیری موضروعات خبرری مختلرف از سروی
اسرراتید دانشررگاههررای شررهر تهررران نشرران داد ،درخصرروص پیگیررری موضرروعات خبررری،
60/3درصد اساتید بیشتر موضوعات «علمی ر دانشگاهی و اخبار مربوط به آمروزش عرالی
(همایشهای علمی ،برورس تحصریلی ،کترابهرای جدیرد و49/7 ،»)...درصرد موضروعات
«سیاسی»39/8 ،درصرد موضروعات «اجتمراعی (آمرار طرالق ،مشرکالت شرهری ،میرزان
جمعیّت ،اوضاع بیکاری و39/3 ،»)...درصد موضوعات «ورزشری»38/5 ،درصرد موضروعات
«اقتصادی»35/3 ،درصد موضروعات «فنّری و اطّالعرات مربروط بره رایانره»27/9 ،درصرد
موضوعات «هنری (سینما ،موسیقی و27/1 ،»)...درصد موضوعات «پزشکی»23/6 ،درصرد
موضوعات «حوادث و امور جنایی» و 21/4درصد موضوعات «مذهبی (دیدگاه های مراجرع
تقلید ،اظهارات جدید علماء در موضوعات گوناگون ،اخبار حوزه)» را پیگیری میکنند.
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جدول  .5میزان بیننده هبکه ای فارس زبان ما ارهای در بین اساتید ههرستان بیننده
هبکه ای ما ارهای
هبکه فارس
ب ب س فارس

خیل زیاد

زیاد

تاحدی

کم

اصالً

جمع

10/8

23/5

29/1

19/2

17/4

100

صدای آمریکا ()VOA

5/2

19/7

22/1

22/5

30/5

100

من و ت

5/6

12/2

20/2

24/4

37/6

100

اندیشه

0

4/7

5/2

10/3

79/8

100

رسا

0/9

2/3

5/6

8/9

82/3

100

ت وی پرهیا وان

0/5

2/3

9/4

20/2

67/6

100

فارس وان

1/4

0 /5

9/4

15/5

73/2

100

زمزمه

0/5

1/4

3/8

13/6

80/7

100

یافتههای پژوهشی درباره میزان بیننده شبکههای فارسری زبران مراهوارهای در برین
اساتید شهرستانی نشان داد ،در میران اسراتید بیننرده شربکههرای تلویزیرونی مراهوارهای
(39/3درصد کل اساتید)34/3 ،درصد شبکه «بیبریسری فارسری»24/9 ،درصرد «صردای
آمریکا (17/8 ،»)VOAدرصرد «مرن و ترو»4/7 ،درصرد «اندیشره»3/2 ،درصرد «رسرا»،
2/8درصد «تی وی پرشیا وان»1/9 ،درصد «فارسی وان» و 1/9درصرد «زمزمره» را درحردّ
«خیلیزیاد یا زیاد» تماشا میکنند .مهمترین شبکههای ماهوارهای مورد اعتماد اسراتیدی
که ماهواره دارند ( 54/8درصد کل اسراتید) عبرارتانرد از :شربکه «بریبریسری فارسری»
(29درصد)« ،صدای آمریکا (14/9( »)VOAدرصد) و «من و تو» (7/6درصد).
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جدول  .6میزان بیننده هبکه ای فارس زبان ما ارهای در بین اساتید تهران بیننده
هبکه ای ما ارهای
هبکه فارس

خیل زیاد

زیاد

تاحدی

کم

اصالً

نم دانم

جمع

ب ب س فارس

19/2

35/6

22/1

13/5

9/6

0

100

من و ت

15/4

32/7

12/5

13/5

25/9

0

100

صدای آمریکا ()VOA

13/5

20/2

24

23/1

19/2

0

100

ت وی پرهیا وان

1/9

10/6

14/4

27/9

45/2

0

100

فارس وان

1/9

2/9

10/6

11/5

73/1

0

100

رسا

0

3/8

5/8

10/6

78/8

1

100

اندیشه

0

3/8

6/7

7/7

80/8

1

100

زمزمه

0

1/9

4/8

12/5

79/8

1

100

یافتههای پژوهشی درباره میزان بیننده شبکههرای فارسریزبران مراهوارهای در برین
اساتید دانشگاههای شهر تهران نشان داد،در میان اسراتید بیننرده شربکههرای تلویزیرونی
ماهواره ای (45/4درصد کل اساتید)54/8 ،درصد شبکه «بی بی سی فارسری»48/1 ،درصرد
«من و تو»33/7 ،درصد «صردای آمریکرا (12/5 ،»)VOAدرصرد «تریوی پرشریا وان»،
4/8درصد «فارسی وان»3/8 ،درصد «رسا»3/8 ،درصد «اندیشه» و 1/9درصد «زمزمره» را
درحدّ «خیلیزیاد یا زیاد» تماشا میکنند .مهمترین شبکههرای مراهوارهای مرورد اعتمراد
اساتیدی که ماهواره دارند ( 62درصد کل اساتید) عبارتاند از :شبکه «بیبیسی فارسری»
(40/1درصد)« ،من و تو» (19/7درصد) و «صدای آمریکا (11/3( »)VOAدرصد).
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نتیجهگیری
همگام با دیدگاه بوردیو و رویکرد "تمایز"در خصوص درونیسرازی " مرنش" ،ذائقره
مصرفکننده یا به عبارتی انتخاب کسب خبر از منابع رسرانهای و اعتمراد بره آن ترجیجرا
براساس موقعیت و پایگاه اجتماعی انجام میگیرد بر این اساس تفاوت و میرزان دسترسری
به منابع تنوع ذائقه و همچنین بر اعتماد مخاطبان تأثیرگرذار اسرت همچنرانکره از نظرر
بوردیو"،منش" مولد وانسجام بخش اعمال و صورت درونی شده شررایط طبقرات و پایگراه
اجتماعی است این مهم در منابع کسب خبر و اعتماد به رسانهها در بین نخبگان (اسراتید
دانشگاههای  5شهر کشور و شهرهای تهران هم در سطح خررد و کرالن کرامال متفراوت و
چنانکه نوع ذائقه و اعتماد بیشتر در دریافت خبر و تحلیل از سروی اسراتید دانشرگاههرای
شهر تهران از پایگاههای اینترنتی برود و خرود ایرن امرر بری تردیرد از موقعیرت و پایگراه
اجتماعی ناشی از اساتید شهر تهران و شهرهای کشور ناشی موقعیتهرای متفراوتی اسرت
که در کالنشهر تهران و شهرستان اشغال میکننرد کره در درون طبقره نخبگران مشرهود
(دارای صالحیت و شایستگی و دانش و پیوندهای اجتماعی هستند) اسرت در عرین حرال
در سطح خرد فاصله هر دو گروه از دریافت منابع خبری و تحلیلی از تلویزیون مشترکا کم
و از مطبوعات بیشتر است.
در پیگیری موضوعات یا ذائقه مصرف رسانه ای هر دو گروه تفراوتهرای وجرود دارد
همچنانکه اساتید  5شهر بره ترتیرب اولویرت سره گانره نخسرت آنهرا علمری ،سیاسری و
اقتصادی است این اولویت در اساتید دانشگاههای شهر تهران اولویت سه گانه بره ترتیرب ؛
علمی ،اجتماعی ،ورزشی است .با توجره بره نظریره "میردان" بوردیرو مصررف فرهنگری و
رسانهای و اعتماد به آن و به طور اصولی با تولید فرهنگی و رسانهای مرتبط است .که هرر
دو گروه بی بی سی فارسی را اولویت نخست بهرهگیری از شربکههرای مراهوارهای را قررار
دادند.
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منابع
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12

امیر کافی ،مهدی (".)1380اعتماد اجتماعی و عوامل موثر در آن" .نمایه پژوهش.)18( ،
امیری ،مجتبی و نوری مرادآبادی ،یونس()1391بررسی رابطه میان نگرش سیاسری ،اعتمراد
به رسانه ملی ،مخاطبان فعال و گرایش دانشرجویان دانشرگاه هرای تهرران بره شربکه هرای
اجتماعی مجازی ،فصلنامه مطالعات میان رشته ای ،رسانه و فرهنگ ،سال دوم ،شماره دوم.
اینگلهارت ،رونالد ( .)1373تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته و صنعتی ،ترجمه مرریم وترر،
تهران :انتشارات کویر.
پورمحمدی ،اصغر ( .)1377اعتماد به تلویزیون و عوامل موثر بر آن .پایران نامره کارشناسری
ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
دادگران ،سید محمد ( .)1382افکار عمرومی و معیارهرای سرنجش آن( چراپ اول) .تهرران:
انتشارات مروارید.
دوگان ،ماتیه (" .)1377سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد" ،اطالعات سیاسری -اقتصرادی،
(.)97-98تهران.
ربانی ،جمال الدین؛ شکربیگی ،عالیه؛ سیاوشیان ،رویرا؛ وامینیران ،مهشرید ( .)1379بررسری
عوامل موثر بر میزان اعتماد بره برنامره هرای خبرری تلویزیرون  .تهرران :مرکرز تحقیقرات و
مطالعات و سنجش برنامهای صدا و سیما.
ربانی ،جمالالدین ( ،)1379نظرخواهی از دانشجویان درباره اخبار صدا و سیما و مطبوعرات.
تهران :مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامهای صدا و سیما.
ربانی،جمالالدین ( .)1379پژوهشی پیرامون برنامه های خبری صدا و سیما و مقایسه آن برا
مطبوعات ،تهران :مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامهای صدا و سیما.
فاضلی  ،محمد( .)1382مصرف و سبک زندگی  ،تهران  ،پژوهشگاه فرهنگ  ،هنر و اتباطرات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
سالک ،رضا ( .)1378بررسی میزان اعتماد مردم به منابع ارتباطی برا تاکیرد برر تلویزیرون و
مطبوعات .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران.
شولتز ،دوان؛ شرولتر ،سریدنی ،آلرن ( .)1377نظریرههرای شخصریت ،ترجمره یحیری سرید
محمدی .،تهران :انتشارات هما.
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.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

عمید،حسن ( .)1369فرهنگ عمید( جلد اول) .تهران :انتشارات جاویدان.
کلهر ،سمیرا،عبدی،عباس،) 1370 (،میزان اعتماد مردم به بخرش خبرری رسرانه هرا ،مرکرز
تحقیقات ،مطالعات رسانه ها.
گیدنز ،آنتونی ( .)1383جامعهشناسی  ،ترجمه منوچهر صبوری،تهران :نشر نی.
مهرداد ،هرمز ( .)1381مقدمهای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی .تهران :انتشارات فاران.
میرموسوی ،سیدعلی (" .)1375مبانی دینی و فرهنگی سیاسی مشارکتی" ،فصرلنامه نقرد و
نظر ،قم :دفتر تبلیغات حوزه علمیه.
ورسلی ،پیتر ( .)1373جامعهشناسی مدرن ،ترجمه حسن پویان ،تهران :انتشارات چاپخش.
ریتزر ،جورج . )1380(،نظریه جامعه شناسری در دوران معاصرر  ،ترجمره محسرن ثالثری،
انتشارات علمی ،تهران،چاپ پنجم.
عمید ،حسن( )1369فرهنگ فارسی عمید ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،چاپ دهم. .
مک کوایل،دنیس( .)1380مخاطب شناسی  ،ترجمره مهردی منتظرر قرایم  ،تهرران  :مرکرز
مطالعات و تحقیقات رسانهها.
مک کوایل،دنیس( .)1388درآمردی برر نظریره ارتباطرات جمعری ترجمره:پرویرز اجاللری،
انتشارات دفتر مطالعات و توسعه فرهنگی.
مهدیزاده  ،سید محمد( . )1389نظریره هرای رسرانه  .اندیشره هرای رایرو و دیردگاه هرای
انتقادی ،تهران  ،نشر همشهری .چاپ اول.
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