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 چکیده
های ت. در این مقاله به دنبال دستیابی به اسلوبای، داشتن اعتماد مخاطب اسهای رسانهشرط اثرگذاری پیامیشپ

ترین بخش خبری این شبکه سی فارسی است و برای این کار اصلیبیاختصاصی جلب اعتماد مخاطبان در شبکه بی
و  استفادهنظریه  نرم، جنگ دهد. این پژوهش از نظریة اعتبار منبع،دقیقه را مورد مطالعه قرار می 60یعنی خبر 

اَنگ زنی استفاده کرده است. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی با راهبرد استقرایی دو ماه از رضامندی و 
مفهوم  78بندی کدهای به دست آمده طور کامل مورد مطالعه قرار داده است. در پایان با طبقهدقیقه را به 60خبر 

های اختصاصی این شبکه یل قرار گرفت. اسلوبها مبنای تحلمقوله انسجام یافتند و این مقوله 20احصا شد که در 
های در مکان حضور نمایی مکان رویداد،ی، واقعاعتباربخشبرای جلب اعتماد مخاطبان عبارت است از: فرا اطالعات، 

نگری، مخاطب ی کردن اهمیت رویداد، توجه به تازگی رویداد، جامعواقعخبرساز، درگیر کردن مخاطب، ارتقای 
واسطگی، نزدیکی به مخاطب، مشارکت دادن مخاطب در تولید یببر و زندگی روزمره مخاطب، محوری، پیوند خ

های دخیل در خبر، بکارگیری شاهدان عینی، بیان چراها، های تولیدی گروهخبر، مرجعیت خبرنگاران، بکارگیری فیلم
برنامه  یاصل یاتاز خصوص یکی قول و مکتوبات.ها، استفاده از نقلرجوع به متخصصان خبره، مستند کردن گفته

موضوع  ینا ۀخود نشان دهند ینجلب اعتماد به مخاطب است و ا یارهاینشان دادن ملموس مع یقه،دق 60 یخبر
 یکوشد به انحااست، درک کرده و می یررا که اساس آن بر تصو یزیونیخبر تلو یتاهم یبرنامه به خوب یناست که ا

 بگذارد. یشبه نما یمو مستق یمنطور ضرا به یدادیگوناگون هر رو
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 . مقدمه1

کوشد ی میارسانهو هر  اندگرفتهی متنوع و متکثر قرار هارسانهامروزه مخاطبان در میان دریایی از 
ها به مخاطب برساند. در میان این اورپذیرتر از دیگر رسانهی بهتر و باگونهبههایش را تا پیام
های جمعی نهادی ای دارند. مهمترین ویژگی رسانهجمعی جایگاه ویژههای ارتباطها، رسانهرسانه

بودن آنها است؛ به این معنا که پیام درون یک نظام منسجم ارتباطی و با هدف اثرگذاری بر 
شود. بایسته است این نکته را مورد توجه قرار داد که پیام می های مخاطب تهیه و ارسالیآگاه

جمعی با چه هدفی و با توجه به چه نوع رسالت و مأموریتی مطرح شده مورد نظر یک وسیله ارتباط
ی، تلویزیون از آنجا که جمعارتباطاست و این رسالت در راستای چه اهدافی است. در میان وسایل 

ها اثرگذاری کند در مقایسه با سایر رسانهمخاطب را با هم درگیر میحواس دیداری و شنیداری 
های بیشتری دارد و حتی لقب قدرتمندترین رسانه را به خود اختصاص داده است. در میان فرآورده

عنوان منبع  به یزیوناز تلو یتدرصد جمع 80امروزه »گوناگون تلویزیون، خبر جایگاه ممتازی دارد. 
خود مشاهده  یهاها ظاهراً صحت آنچه را که با چشم. از آنجا که انسانکنندیفاده ماخبار است یاصل

« دارند یشتریاعتماد ب یونسبت به راد یزیوناخبار تلو یباور دارند، مخاطبان به محتوا یشترب کنندیم
هاست؛ وزنامهو ر یومعموالً در نظر مردم معتبرتر از اخبار راد یزیونی،(. خبر تلو153 :1383، مور ید)پر
از  یوو برخالف راد یستمانند روزنامه، متعصب ن یزیونامر، آن است که چون تلو ینعلت ا یدشا

(. 155: 1384ئین، مک کو) یستن یرپذو مطبوعات امکان یوکه در راد ی. کارکندیاستفاده م یرتصو
ی این هدف تالش راستای برای خود رسالت و مأموریتی را تعریف کرده و در ارسانههر  از سویی

 موج طولها تالش دارند تا جایگاهشان را بر رسانه اش را تحقق بخشد.دارد تا اهداف اعالمی
های اعتمادسازی در اخبار خود تالش دارند تا وجه مخاطبان خود تنظیم کنند و با استفاده از اسلوب

 یششاهد گرا ی،مل یزیونتلو از یبرخوردار رغمبهجامعه امروز ما خود را نزد مخاطب ارتقاء دهند. 
 یهفرض اول ینبا ا توانیم یناست؛ بنابرا یگانهب یاماهواره یهاها و شبکهروزافزون مردم به رسانه

 یهاخود به دنبال شبکه یازهایتنوع و رفع ن یکرد که مخاطبان در جستجو یینمسئله را تب ینا
همچنان شاهد  یرسانه مل یهادر برنامه شدهیجاد تنوع ا رغمبهو  یفعل یطشرا در یباشند ول یگانهب

ها چگونه بایستی مشخص شود این شبکه که یمهست یو غرب یگانهب یهامردم به ماهواره یشگرا
دارند. جایگاه رسانه در منظر افکار عمومی مخاطبان را به خود جلب کرده و در گام بعدی نگه می

های دهد. در میان شبکهیماعتمادسازی انجام  به اقداماتی وابسته است که این رسانه در راستای
سی فارسی جایگاهی ویژه دارد چون از یکسو پیشینه حضور بیزبان، شبکه بیای فارسیماهواره
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های آن، خبری است و این ای کشور را داراست و از سویی بخش اعظم برنامهزیاد در فضای رسانه
های جلب اعتماد و کاربست این یوهشهد. دربارۀ دین شبکه به خبر را نشان میا یژهوخود توجه 

های ها در این شبکه مطالعاتی انجام شده است اما نقطه قوت این مقاله، توجه به اسلوبشیوه
گری، ارائه مطلب نگاری بر مبنای گزینشاعتمادسازی اختصاصی این شبکه است. شالوده روزنامه

های مستقیم . اگر این اعتمادآفرینی در مورد پیام(34: 1394)میناوند، و اعتمادآفرینی استوار است 
شده، بدون آنکه اثرگذاری  یا غیرمستقیم رسانه صورت نگیرد، پیام رسانه صرفاً در فضا پراکنده

سی بیها ما در این مقاله به دنبال آن هستیم که شبکه بیمطلوبی داشته باشد. با توجه به این گزاره
هایی طور خاص و ویژه از چه اسلوبدقیقه به 60بری خود یعنی ترین بخش خفارسی در اصلی

این رسانه برای رساندن  هایی کهکند. شناخت اسلوببرای جلب اعتماد مخاطبان استفاده می
سو دانش کند تا از یکیمگزینند و به ما کمک برای مخاطب برمی راههاپیامشان با انواع و اقسام 

ای ارتقاء دهیم و از سویی شناخت این های ماهوارهدر مورد شبکهی مخاطبان را ارسانهو سواد 
رساند. از سویی چون جنگ یمی رقیب به ما در انجام اقدامات پدافندی یاری هاشبکهها در یوهش

های داخلی خود را در انجام توانیم رسانهنرم به نوعی جنگ اعتمادها است، ما با این پژوهش می
 ها یاری کنیم.های احتمالی از سوی این رسانهرساندن آسیب اقدامات برای به حداقل

 

 . پیشینه پژوهش2

 یرندهاعتماد مخاطبان و عوامل اعتمادساز خبر از منظر گ یزاندر مورد اعتماد و عوامل مرتبط بر م
 یدگاهکه از د یصورت گرفته است. در حال یمایشبا روش پ ییهاوفور پژوهشو مخاطبان به  یامپ

جلب اعتماد  رایب هایییوهآنها از چه ش ینکهو ا یفارس سیبییب یرنظ یاه و سازمان رسانهفرستند
 یعنیصورت نگرفته است. با توجه به موضوع پژوهش  یپژوهش کامل گیرند،یمخاطبان بهره م

طور بهنشد که  یافت یمورد ،«یفارس یسبییجلب اعتماد مخاطبان توسط شبکه ب هاییوهش»
را  آن یامو پ یاسازمان رسانه یدگاهو از د استکامل داشته  یپژوهش، همخواناین وان با عنیق دق

اعتماد و عوامل مرتبط بر »بحث  یگر،د هایکه از جنبه ییهاآن پژوهش ینکند؛ بنابرا یبررس
 شوند.یم ذکر اند،را مد نظر قرار داده« اعتماد

عوامل  یبررسبه  دانشگاه صداوسیما نامه کارشناسی ارشد خود در( در پایان1386خلیفه )
یراز دانشگاه ش یاناز نگاه دانشجو یرانا یاسالم یجمهور یمایاعتمادساز خبر در مورد رسانه س

 یشترب یدگاهاز د یزیونتلو ةکه اعتماد به رسان دهدیپژوهش نشان م هایپرداخته است. یافته
هنوز  یزیونحال تلو ینبا ا یلکم(، و یلیدرصد خ 20درصد کم و  4/42کم است ) یانپاسخگو
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در جلب اعتماد مخاطب  یادیز یرخبر تأث یندهگو یتیشخص هاییژگیرسانه است. و ینترجذاب
در  یدارخبر، عدم جانب یتجامع ی،خبر یهاانتشار خبر، مکمل تسرع یهاشاخص یندارد ول

 ی،بخش خبر یرمج یاناستفاده از رسانه، لحن ب یزانشده، مخبر پخش  یخبر، صحت و درست
خصوص اعتبار منبع در جلب اعتماد نسبت به رسانه بهدر اعتماد به خبر و  یالتتحص یزانم یرتأث
ای این پژوهش به عوامل اعتمادساز اخبار از منظر گیرندگان پیام رسانه هستند. یرگذارتأث یزیونتلو

 است. فاوتبا این مقاله مت یروش پژوهش و جامعه آمار از منظر اشاره دارد اما  
نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه عالمه طباطبایی به بررسی ( در پایان1393پور )یضامن

 سیبییب یخبر یهابه شبکه یاسوجنور شهر  یامآزاد و پ یهادانشگاه یاناعتماد دانشجو یزانم
آن است که  یانگرب یقتحق یجنتاپرداخته است.  دنا یتو و شبکه محل من و یکا،مرا یصدا ی،فارس

 یتو جنس یالتتحص یانوجود ندارد؛ اما م یاعتماد رابطه معنادار ةبا مقول یتو قوم یانسن دانشجو
مخاطب را  ینکمتر یکامرا یصدا ةشبک یقتحق ینوجود دارد. در ا یمعنادار ةاعتماد رابط ةبا مقول

در  یفارس سیبییب یخبر ةاست. شبک هشبکه بود ینبه ا یاناعتماد دانشجو ینکمتر یزداشت و ن
 مورد یخبر ةرا داشت. در مجموع اعتماد به هر چهار شبک یتوضع ینجذب مخاطب بهتر ینةزم

( را با روش یاننخبگان جامعه )دانشجو یکردگفته توانسته روپژوهش پیش بوده است. یینپا یبررس
 یر شبکه خبرچها یپژوهش بررس ینقوت ا ةاعتماد بسنجد. نقط یزاندر مورد م یخوب به یمایشپ

 است.
ها بر اعتماد رسانه یرتأث یرامونپانل پ یبررس»( در پژوهشی با عنوان 2004) 1یمبرلیگروس و ک

عنوان ها بهکه رسانه یطیاند در شرامشخص کرده «20012سپتامبر  11پس از  یاسیو س یاجتماع
و عدم سانسور اطالعات، ها باشند و تنوع رسانه در ذهن مخاطبان نقش بسته یکدموکرات یینهادها

 کند، اعتماد مخاطب را به دنبال دارد. ینها را تأممخاطبان به رسانه یاعتماد نسب
: توسعه و اعتبار یخبر یهااعتماد به رسانه»( در پژوهشی با عنوان 2007) 3و ماتس ینگکهر

انه ی و اعتبار یافته جهت سنجش اعتماد به رسبعد چندیک مقیاس « 4یچندبعد یاسمق یک
عامل  تواندیم یخبر یهارا که اعتماد به رسانه یهفرض ینپژوهش ا یجنتاطراحی کردند. 

که شامل  یبیمراتب از چهار عامل ترتسلسله ین. اکندیم ییددر نظر گرفته شود، تأ یمراتبسلسله

 

1. Gross & kimbely 

2. A panel study of  Media Effects on Political and Social Trust After September   

3. Kohring & Matthais 

4. Trust in news media: Development and validation of multimensional scale  
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به  و اعتماد یفاتتوص یدرست اعتماد به یع،وقا ینشگزموضوعات، اعتماد به  ینشگزاعتماد به 
آن است که  یقتحق ینا یجهنت ینشده است. در واقع مهمتر یلتشک شود،یم لیستیژورنا یابیارز

 ینیع ینکههاست تا امخصوص آن گریینشگز یوۀدر واقع اعتماد به ش یخبر یهااعتماد به رسانه
 اعتماد را مد نظر داشته باشد. یابودن 

پژوهش عمدتاً این کشور در خصوص موضوع شده در خارج از انجام  یهاپژوهش یدر نگاه کل
عوامل مؤثر بر اعتماد  ییتالش در شناسا ی،عامل یلو تحل ییمعنا یزتما یمایش،از پ یریگبا بهره

 اند.سنجش اعتماد به رسانه داشته یبرا یاستاندارد هاییاسمخاطبان به رسانه و ارائه مق
و عوامل مؤثر  یزانم یبه بررس یمایشپعمدتاً به روش  یزن یرانشده در اانجام  هایپژوهش

عوامل  یبه برخ یک اند و هرپرداخته یمامختلف و عمدتاً صداوس یهابر اعتماد مخاطبان به رسانه
ر را یشده در موضوع مورد نظر، عوامل ز انجام یهاپژوهش یبنداند. جمعکردهاعتمادساز اشاره 

سانسور  ی،خبر ینیتع ی،: تعادل خبرکندیم عنوان عوامل مؤثر بر اعتماد به رسانه مشخصبه
خبر و سرعت انتشار.  یتخبر، جامع یاعتبار منبع، صحت و درست ی،خبر یتنکردن، جذاب

مخاطبان  عتمادا یشعوامل مؤثر در افزا یبخش به آنها اشاره شد، برخ ینکه در ا ییهاپژوهش
جلب اعتماد  هاییوهش هدارد ب رو تالشیشپژوهش پاما  اندکرده یها را معرفنسبت به رسانه

با  ینهمچنسی فارسی به طور اختصاصی بپردازد. بیدقیقه شبکه بی 60در بخش  مخاطبان
 یهادر شبکه هایوهش یناستفاده از ا یجلب اعتماد و شناخت چگونگ هاییوهش یلو تکم ییشناسا

هر  یکمک یروان یاتملدر جنگ نرم و ع یمل ةبه رسان ی،فارس سیبییمثل ب یاماهواره یخبر
 چند کوچک کند.

 اعتماد به رسانه   

به او سپردن  گمانیرا ب یو کار یشدن به کس یکردن، متک یهتک یبه معنا یاعتماد در زبان فارس
از حد  معموالً. شعاع اعتماد در جوامع سنتی، (143 :1389 ید،هست )عم یو واگذاشتن کار به کس

در جوامع امروزی، اعتماد در سطح جامعه، نهادها و  کهدرحالی؛ یافتینمخانواده و اقوام گسترش 
که بتوانند  یینهادها ها هستند.یابد. یکی از این نهادهای مهم و اثرگذار، رسانهتعمیم می هاسازمان
مورد اعتماد مردم قرار  توانندیم یند،مردم را جلب نما ینانخود را به اثبات برسانند و اطم یکارآمد

 یتمز ینو ا گیردیدر رأس آن است، مورد اعتماد قرار م یچه کس ینکهنهادها فارغ از ا. یرندبگ
اعتماد بر اساس رابطه  استو اگر قرار  کنندیم ییردرپی تغافراد پی یراز ؛اعتماد به نهادهاست یاصل

خن س (.55: 1390ی، بود )رداد یمرا شاهد نخواه یقیاعتماد با ثبات و عم یرد،با اشخاص شکل بگ
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« اعتبار رسانه»رساند. ای میای ما را به سمت روی دیگر سکه یعنی اعتبار رسانهدربارۀ اعتماد رسانه
، اعتماد مخاطب به آن از استاعتبار  بدوناند و چنانچه رسانه سکه یدو رو« اعتماد مخاطب»و 

و  ینبه قرا کنندیکسب م یکه از منابع متعدد خبر ی. مخاطبان بر اساس اطالعاترودیدست م
آن رسانه اعتماد  اتبه اخبار و اطالع کنند،یم یدااخبار رسانه در دسترس پ ییددال بر تأ یشواهد

. مخاطبان، معموالً شودیمخاطبان مواجه م یدصورت، اعتبار رسانه با ترد ینا یرخواهند کرد؛ در غ
عامل با افراد جامعه، مخاطب را ت کنند،یبازگو م یفرد یانها را در ارتباط ماز رسانه یافتیاخبار در
« اعتماد»به آن  توانیم یزاند که به چه مرسانیاعتبار اخبار رسانه م ۀدوباره دربار یبندبه جمع

اختالف  «یامراجع مستقل رسانه»از رسانه موردنظر و  یافتیاطالعات در ینکرد. هر چه قدر ب
: 1388 ی،)عباس شودیدار ماطب خدشهاعتبار رسانه نزد مخ یزانوجود داشته باشد، به همان م

193.) 
 

 نظری مبانی. 3

هایی متناسب با موضوع پژوهش استفاده ای در این قسمت از نظریهبا توجه به موضوع اعتماد رسانه
از خود  هامقولهاما چون در تحلیل محتوای کیفی با راهبرد استقرایی کدها، مفاهیم و  شده است،

عنوان راهنما و دقیقه است و به 60شاکله اصلی کار خود متن اخبار  ،دنشویممتون اخبار استخراج 
 های زیر استفاده شده است:محل تحلیل از نظریه

   

 نظریه اعتبار منبع    

ی کند گیرندگان عنوان یک منبع معتبر معرفگوید هرگاه منبع پیام بتواند خود را بهاین نظریه می
اعتماد بودن، متخصص های منبع معتبر را معموالً قابلند شد. ویژگیپیام احتماالً بیشتر اقناع خواه

کنند ها برای حفظ اعتبار خود تالش میاند. طبیعی است که رسانهبودن و دلپذیر بودن ذکر کرده
هایی بخواهند به پوشش اخباری بپردازند که صحت ندارد اخبار دروغ منتشر نکنند، اما هرگاه رسانه

شود. دار نامیده میعنوان تاکتیک منبع نقابهایی استفاده کنند که بهاز تاکتیک کنند تاتالش می
اند از: تاکتیک مجاری مخفی؛ نزدیکی منبع پیام به مخاطب؛ اعالم اخبار ها عبارتاین تاکتیک

نژاد وردی) یساختگدروغ و کشف آن توسط خود منبع؛ استفاده از دو خبر واقعی برای طرح یک خبر 
 .(67-68: 1388رامی، و به
اعتبار منبع دارای دو جزء است: تخصص و اعتماد. تخصص عبارت است از میزان تصوری که     

داند یا موضع را می سؤالبه « پاسخ صحیح»شناسند که یممخاطبان از منبع دارند و او را کسی 
ای اکتساب حرفهدر مسائل دارد. تخصص بستگی به کارآموزی، تجریه، توانایی، هوش، « درستی»
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و موقعیت اجتماعی دارد. منبع متخصص کسی است که دانش معتبر و قابل اعتماد دربارۀ مسائل 
تخصص موضوع مدار است. ما انتظار نداریم که منابع زیادی در بیش از چند موضوع  معموالًدارد. 

اشخاصی  معموالًگیرند، متخصص باشند. کسانی که توسط منبعی متخصص تحت تأثیر قرار می
های خود را تا آنجا که ممکن است با واقعیت خواهند نگرشگشا هستند که میمنطقی و مشکل

این افراد اگر تحت تأثیر تخصص منبع قرار گیرند، معموالً  متناسب کنند.« دنیای واقعی»بیرونی یا 
رند. از جنبه آوکنند و آن را جزئی از نظام ارزشی خود به حساب میهای جدید را درونی مینگرش

 (.132: 1388دهند )تن، های جدید در مقابل تغییر مقاومت نشان مینظری، نگرش

بنیان نظری تفکر دربارۀ اعتبار منبع و اجزای آن را فراهم نمود.  1971نیز در سال  1اندرسون
ک پیام وزنه تصور کرد که ارزش اطالعات را در ی عنوانبهتوان یمبه نظر اندرسون اعتبار منبع را 

گوید که پایگاه، یمکند. اندرسون یمهای مختلف منبع وزن را معین یژگیوکند. یمبیشتر 
 (.249:1388)سورین و تانکارد،  گذارندیمیر تأثیری و تخصص همگی بر این وزن اعتمادپذ

 

 نظریه جنگ نرم
خانواده با ط و همهای مرتبکاربرد دارد. البته در ردیف واژه 3در برابر جنگ سخت 2واژه جنگ نرم

های اخیر وارد شود. نظریه جنگ نرم در دههآن، از واژه تهدید نرم و قدرت نرم نیز بهره گرفته می
اثر جوزف « 4قدرت نرم»ترین کتابی که به تحریر درآمده، کتاب ادبیات سیاسی شده است. منسجم

او « نرم بر اقناع است.مبنای قدرت سخت بر اجبار و مبنای قدرت »است. وی معتقد است:  5نای
نظران، اقتصاد و دیپلماسی را در ذیل قدرت سخت قرار داده و تنها از برخالف برخی از صاحب

 یاندازراه یهدف بلندمدت دشمن برا(. 12: 2004برده است )نای، عنوان قدرت نرم نام رسانه به 
ن است. دشمن در اهداف آ ینظام و ناکارآمد یف، تضعمدتیاناست. هدف م یجنگ، برانداز ینا

منجر  یتو در نها دهدیها و موارد مختلف را در طول زمان در کنار هم قرار مبلندمدت خود مؤلفه
جنگ نرم نیز (. 21 :1384پرور، یائی)ض شودینظام م یک ییرو حذف و تغ ارآمدیو ناک یفبه تضع

عرصة جهانی دارند که از این ؛ آنانی توفیق بیشتر در هاسترسانهاولی، جنگ اعتماد  یقطر به

 

1. Anderson 

2. Soft War 

3. Hard War 

4. Soft Power 

5. Joseph Nye 
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های مالی، انسانی و تجهیزاتی فراهم ینههزی عظیم رسانه با هادستگاهسرمایه بنیادین برخوردارند. 
 (.297: 1391ساروخانی، پردازند )یمشوند و سپس به پخش برنامه یم

 تفادهاس یبه تکرار توسط مقام معظم رهبر یرچند سال اخدر که  ییواژها یدجنگ نرم از کل
ید با طرح کل یشان(، ایلیجنگ تحم یانخصوص پس از پا)به یشپ یهاشده است. چنانچه در سال

... تالش داشتند تا هر چه  و یفرهنگ یناتو ی،فرهنگ یخونشب ی،چون: تهاجم فرهنگ هاییواژه
که  هم بحث نفوذ ی. به تازگیندنما یینرا تب یسخت دشمنان انقالب اسالم یرغ هایالشبهتر ت
ی جنگ اصل وهدف نهایی  شده، مرتبط و همسو با مفهوم جنگ نرم است. له مطرحمعظم یاز سو

داخلی است. سایر اهداف جنگ نرم از  استحالة و درونی نرم از دیدگاه رهبر معظم انقالب، انحالل
اامیدی نسبت یرگذاری بر باورها، تغیر باور نسبت به رژیم پهلوی، نتأثاز:  اندعبارتله معظم دیدگاه

یسم، تغییر اراده، تغییر در سکوالربه آینده، ایجاد باورهای غلط نسبت به واقعیت غرب، ترویج 
 .1ملی نفس به اعتماددستگاه محاسباتی مردم و مسئوالن، ایجاد تفرقه، مخدوش نمودن 

 

 نظریۀ استفاده و رضامندی   

های وی در استفاده از نیازها و انگیزهنظریة استفاده و رضامندی ضمن فعال انگاشتن مخاطب، بر 
ها، عالیق و نقش اجتماعی مخاطبان مهم است و کند و بر آن است که ارزشها تأکید میرسانه

کنند. فرض اصلی نظریه خواهند ببینند و بشنوند، انتخاب میمردم بر اساس این عوامل آنچه را می
بیش به صورت فعال، به دنبال محتوایی واستفاده و رضامندی این است که افراد مخاطب، کم

هستند که بیشترین رضایت را فراهم کند. درجة رضایت بستگی به نیازها و عالیق افراد دارد، افراد 
کند احتمال اینکه آن محتوا یمهر قدر بیشتر احساس کنند که محتوای واقعی، نیاز آنان را برآورده 

های فعال رد استفاده و رضامندی، ابعاد و شاخصرا انتخاب کنند بیشتر است. پژوهشگران رویک
اند ذکر کرده« سودمندی»و « درگیر شدن»، «انتخابی بودن»، «تعمدی بودن»بودن مخاطب را 

(. رویکرد استفاده و خشنودی نکته بسیار مهمی را به ما یادآوری  72-73: 1389، زادهیمهد)
کننده کنند. تا حدود زیادی استفادهوتی استفاده میها برای مقاصد بسیار متفاکند: افراد از رسانهیم

تأکید بر مخاطب  پادزهرتواند یکرد استفاده و خشنودی میرو جمعی تحت کنترل قرار دارد.ارتباط
 (.  437: 1388منفعل و تأکید بر متقاعدسازی باشد )سورین و تانکارد، 

 

 فرماندهان یداردر د ، بیانات1391 یاندانشجویانات در دیدار ب ،1394انقالب ر یما با رهبصداوسدیدار رئیس و مدیران سازمان   1.
 .1386 یزد استان هایدانشگاه دانشجویان دیدار در ، بیانات1389ارتش  هوایی نیرویو خلبانان 
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 1نظریه انگ زنی
سیله ارتباطی، انگ یا نشانی نامطلوب بر پیشانی یافت بر اساس این نظریه، زمانی که یک فرد یا و

شوند یمافتد و تمامی محتوای آن با نیشخند یا خشم مخاطب مواجه یم فرواز آستانه اعتماد 
 (.39: 1371)ساروخانی، 

 

 . روش پژوهش4

یکردی برای تحلیل رو»فیلیپ مایرینگ تعریف زیر را از تحلیل محتوای کیفی ارائه کرده است: 
 یکمربی و روشمند و کنترل شده محتواها با استفاده از قواعد تحلیل محتوا و مراحل آن بدون تج

توان روشی پژوهشی برای تحلیل محتوای کیفی را می (.Mayring,2000)« ی عجوالنهساز

ی سازتممند، کدبندی و بندی نظامهای متنی از طریق فرایندهای طبقهتفسیر ذهنی محتوای داده

در این حالت، محققان  (.Hsieh &Shanon,2005)دانست الگوهای شناخته شده  یا طراحی

بنابراین از طریق ؛ کنند تا شناختی بدیع برایشان حاصل شودیمشناور  هادادهخودشان را بر امواج 
)ایمان  یابند. این حالت را مایرینگ مقوله استقرایی نامیده استیمظهور  هادادهاز  هامقولهاستقرا، 

 (.22: 1390نوشادی،  و
 برده شده نام هم متعارف محتوای تحلیل عنوان با آن از که استقرایی رویکرد از استفاده

پژوهشگر  و وجود ندارد پدیده یک دربارۀ کافی اطالعات که یابدمی ضرورت زمانی بیشتر است،
 به بیشتر توامح شیوه تحلیل کند. این فراهم خصوص این در را الزم ایزمینه دانش خواهدمی

 تحقیق هدف اینجا در موضوع است. یک پیرامون دقیق توصیفی ارائه و اطالعات دنبال کاستن

های پژوهش از طریق توجه به مضامین مسلط و متداول در به پدید آمدن یافته کمک استقرایی،
ست. روش این مقاله، تحلیل محتوای کیفی با راهبرد استقرایی ا (.Thomas, 2006هاست )داده

 فرایند عملیاتی مقاله مذکور به شرح زیر است:
دقیقه )از شنبه تا چهارشنبه هر هفته(  60( برنامه 95. نخست اخبار دو ماه )فروردین و اردیبهشت 1

 برنامه بوده است؛ 40های مورد بررسی صورت کامل مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد برنامهبه
های جلب اسلوب دربردارندههایی( است که امینی )تم. واحد تحلیل در همه زیر مقوالت مض2

 اعتماد مخاطبان است؛

 

1. Stigmata theory 
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های زیر دقیقه جدولی ترسیم شد. این جدول شامل سه ستون با نام 60. برای هر بخش خبری 3
مقوله )مفاهیم(، تعریف نظری و تعریف عملیاتی است. در ستون زیر مقوله )مفهوم(، مفهومی 

باشد انتخاب شد. در ستون تعریف نظری  توانست گویای کدتر میتر و جامعکه بهتر و روشن
بر اساس کدگذاری انجام شده، تعریف نظری صورت گرفت و در ستون تعریف عملیاتی، 

 های جلب اعتماد مخاطب بودند، کدگذاری شدند؛مضامینی که مرتبط با اسلوب

ت و رسانه عرضه شد تا پایایی میانی . کدگذاری اولیه به سه نفر از کارشناسان ارشد حوزه ارتباطا4
وجود داشت تالش شد تا اجماع حاصل شود. در این  نظراختالفحاصل شود و در مواردی که 

سازی روی آنها صورت مرحله پس از انتخاب چند برنامه به طور تصادفی کدگذاری و مفهوم
ارد از جمله ها به کارشناسان عرضه شد که مشخص شد در برخی موگرفت و این کدگذاری

وجود دارد. در این قسمت دوباره با حضور دو کارشناس کدگذاری  نظراختالفسازی مفهوم
اولیه مورد بازبینی قرار گرفت و نقاط اختالف مشخص شد که در نهایت اجماع به حد قابل 

 قبولی رسید؛

یک عنوان تر ذیل در یک جدول گردآوری شدند و در یک سطح انتزاعی شدهاستخراج. مفاهیم 5
بخش خبری مورد  40بندی شدند. در این قسمت تمام های اصلی دستهتر به نام مقولهکلی

برنامه، موارد تکراری حذف شدند و  40پژوهش کامل قرار گرفت و پس از پایان بررسی این 
های جلب اعتماد مخاطبان بودند، انتخاب های خبری که به شکل گویاتری بیانگر اسلوببخش

مفهوم استخراج شد و این  78برنامه  30برنامه باقی ماند. از این  30ر نهایت تعداد شدند. د
 مقوله کلی و نهایی انسجام یافتند؛ 20مفاهیم در 

های پایانی به متخصصان و . پس از کدگذاری تمام متن، دوباره روند انجام کار و کدگذاری6
ایی حاصل آید. در این مرحله پس از کارشناسان ارشد حوزه ارتباطات عرضه شد تا پایایی نه

ها به کارشناسان عرضه شد و مشخص شد و مقوله هاکدگذاری تمام متن، دوباره این کدگذاری
ها در هم وجود دارد. در نهایت تعدادی از مقوله نظراختالفسازی در برخی موارد که در مقوله

انجام مراحل باال، پایایی نهایی به  تری ترسیم شود. در نهایت بابندی جامعادغام شد تا دسته
 حد قابل قبولی رسید؛

ها تعریف و شده بود، مبتنی بر خود داده. در گام بعدی برای هر مقوله اصلی که انتخاب7
 توضیحی ارائه شد؛
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ای منطبق با گیری و راهکارهای رسانهیجهنتهای پژوهش . در پایان براساس مبانی نظری فته8
 ارائه شد.ها و نتایج یافته

 

 ی پژوهشهاافته. ی5

مبتنی بر ها مقوله یرزو  هامقولهدر این بخش متناسب با شرح روش پژوهش اقدام به استخراج 
 مدون شده است: 1شماره جامعه مورد بررسی شد که در قالب جداول 

 

 های مورد بررسی. مفاهیم احصا شده از برنامه1 جدول
 هیم(مفاها )زیر مقوله های اصلیمقوله

 فرا اطالعات

 تناسب فرم و محتوا

 تناسب جغرافیایی گزارشگر و گزارش

 تناسب جنسیتی در سیر خبر

 دهندگان خبرهای قومی، نژادی و جغرافیایی بین پرورشتناسب ویژگی

 هاهای ملی کشوراحترام به سنن و آئین

 تناسب محتوای خبر با دکور

 سازی زمینه و متن گزارشمتناسب

 زمینه کارشناس با مکان گزارشی پسسازمتناسب

 تشابه مکان وقوع رخداد با کارشناس

 یاعتباربخش

 بیان منبع در شروع و پایان خبر

 های جهانیبکارگیری آمارهای سازمان

 استناد مجازی

 استناد به خود

 های برجسته علمی و فناورانهارجاع به کشور

 ارجاع به شاغالن متخصص

 داخلینگاران بکارگیری روزنامه

 جذب شاغالن در تارنماهای مشهور

 ارجاع به شاهدان عینی

 ارتباط با مقام مسئول در داخل ایران

 نمایی مکان رویدادواقع

 یی فضانماواقعبکارگیری صدای محیط برای 

 صدا استفاده از زیر

 پخش صدای انفجار در گزارش

 ارتباط زنده با کارشناسان نزدیک به محل وقوع رویداد

 هاشرایط سخت نظیر بحران حضور در

 و مکتوبات قولنقلاستفاده از 

 قول مستقیم برای پرورش خبربکارگیری نقل

 مستندات مکتوب نشان دادنافزایش اعتبار با 

 قول مستقیم در سرخط خبرهاگیری از نقلبهره
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های مورد بررسی. مفاهیم احصا شده از برنامه1 جدولادامه   

 مفاهیم(ها )ولهزیر مق های اصلیمقوله

 های خبرسازحضور در مکان
 های خبرسازسی در مکانبیحضور بی

 تر از دیگرانالقای خبررسانی سریع

 درگیر کردن مخاطب
 سازی مخاطب برای رفع نیاز خبریآماده

 های متفاوت نشر خبرکارگیری بسترهمراهی با مخاطب با به

 واقعی کردن اهمیت خبر ءارتقا

 ا ویژه سازی اخبارسازی بواقعی

 هاسازی با اختصاص مکرر ویژهواقعی

 پیش خبر

 اخبار زیرنویس

 ی رویدادتازگ بهتوجه 

 های خبریبیان تازه

 نمایش تازگی خبری

 ها و اخبار جدیدقولنمایش اخبار فوری همراه با بیان نقل

 نمایش سرعت خبری به مخاطب

 ینگرجامع

 های خبری جهانیرصد دیگر شبکه

 های اجتماعیرسانه رصد

 های اجتماعیرصد شبکه

 های اجتماعیرصد و ارجاع به رسانه

 بکارگیری تصاویر آرشیوی رسانه ملی

 ای و فرایندی به خبرنگاه تاریخچه

 مخاطب محوری

 مطرح کردن چرایی مهم بودن خبر برای مخاطب

 بیان اهمیت خبر

 نماینده مخاطبان بودن() تظاهر به مخاطب محوری

 چرایی پرداخت به اخبار و اهمیت آن برای مخاطببیان 

 مرتبط کردن خبر به زندگی روزمره مردم

 بیان اثر خبر بر مخاطب ایرانی پیوند خبر و زندگی روزمره مخاطب
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 های مورد بررسی. مفاهیم احصا شده از برنامه1 جدولادامه 

 مفاهیم(ها )زیر مقوله های اصلیمقوله

 واسطگیبی

 ز بین اتاق خبر و استودیونبودن مر

 زمانهای زنده همارتباط

 سیبیواره بیچهره شدن خود خبرنگار بدون استفاده از نشان

 بکارگیری صدا و تصویر اصلی

ها و نزدیکی بیشتر به مخاطب و حالت گفتگوی مستقیم دادن در حذف واسطه

 گزارش

 باهمزمان پخش ارتباط زنده و تصاویر زنده از مکان رویداد هم

 هاپخش زنده تظاهرات و راهپیمایی

 پخش زنده مکان رویداد

 ارتباط زنده با گزارشگر در محل رخداد

 هم در ارتباط زنده زمان و کناراستفاده از تصاویر هم

 نزدیکی به مخاطب
 های مجاورتی با توجه به مختصات ایرانگفتگو

 ایاستفاده از خبرنگاران منطقه

 تولید خبرمشارکت دادن مخاطب در 
 های ارسالی مردمی و بکارگیری فیلم

 نگاری شهروندیبکارگیری ظرفیت روزنامه

های دخیل های تولیدی گروهبکارگیری فیلم
 در خبر

 های درگیر در رخدادهای ارسالی از طرفبکارگیری فیلم

 ها و خبرنگاران خود درباره چرایی خبرمرجع گردن گزارش مرجعیت خبرنگاران

 هاکردن گفتهمستند 

 بیان ادعا و سپس آوردن شواهد و مصادیق

 قول مستقیم برای تأیید صحبت خبرنگاربکارگیری نقل

 قولطرح پرسش مبتنی بر نقل

 رجوع به متخصصان خبره

 المللیارتباط با نخبگان بین

 بکارگیری کارشناسان اختصاصی برای تحلیل

 استفاده از ایرانیان خارج نشین متخصص

 خبرنگاران موضوعی نظیر خبرنگار علمی بکارگیری

 بیان چراها
 عنوان کارشناسسی بهبیبیان چرایی رجوع به خبرنگاران بی

 بیان چرایی از زبان کارشناس

 گیری شاهدان عینیبکار

 بکارگیری صدای شاهدان عینی

 گری شاهدان عینی در اخبارروایت

 درگیر کردن شاهدان عینی در خبر
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 های جلب اعتماد مخاطببندی مقولهجمع

ها استخراج شد، تعریفی مبتنی بر کدها و هایی که از دادهاز مقوله کدام هردر این بخش برای 
 مفاهیم ارائه شده است.

 هااز داده شده استخراجهای جلب اعتماد مخاطبانِ تعریف اسلوب

 شود:در این بخش خبری این مقوله با چهار زیر مقوله تعریف میفرا اطالعات: 

همخوانی وجود  گرمصاحبهو  شوندهمصاحبههای فردی یعنی بین موضوع خبر و ویژگی تناسب:
داشته دارد )مفاهیم تناسب فرم و محتوا، تناسب جغرافیایی گزارش و گزارشگر، تناسب جنسیتی 

های قومی، نژادی و جغرافیایی بین خبر با موضوع خبر و تناسب ویژگی دهندهپرورشبین عوامل 
 خبر ذیل این تعریف قرار دارند(؛ دهندهپرورشوامل ع

یعنی بین فضای خبر با دکور و آرایش بصری خبر توازن وجود داشته دارد )مفهوم تناسب  توازن:
 محتوای خبر با دکور ذیل این تعریف قرار دارد(؛

سی فارسی با فضای بصری بیها و مناسک ملی کشورهای مخاطب بییعنی بین آئین تقارن:
اش رعایت های زمانی ملی را در شبکهحاکم بر استودیو نزدیکی باشد یا به عبارتی شبکه، تقارن

 کند )مفهوم احترام به سنن و آئین ملی کشورها ذیل این تعریف قرار دارد(؛
ینه شباهت و قرابتی باشد زمپسشونده با یعنی بین مکان حضور گزارشگر یا مصاحبه تشابه:

ینه کارشناس با مکان گزارش زمپسسازی وقوع رخداد با کارشناس و متناسب )مفاهیم تشابه مکان
 در این تعریف قرار دارد(.

 شده است:در این بخش خبری این مقوله با سه زیر مقوله کلی تعریف  اعتباربخشی:
سی عنوان تخصصی کارشناسانی که با آنها در مورد خبر بیبی بیان منبع در شروع و پایان خبر:

. پیش از شروع گفتگو با بیان نام و تخصص 1کند: کند را در سه مکان مطرح میگو میگفت
. 3کند؛ . در ابتدای صحبت کارشناس طرف گفتگو، نام و تخصص وی را زیرنویس می2 آنها؛

 کند.در پایان گفتگو دوباره نام و تخصص آنها را مطرح می

المللی استفاده های جهانی و بینارهای سازماندقیقه در اخبارش از آم 60برنامه  بکارگیری آمار:
است  پر اعتبارنیز که منبعی،  آندقیقه، منبع  60کند. به عبارتی ضمن ذکر آمار در خبر می

 شود.بیان می

 پذیرد:های زیر صورت میدر این بخش خبری استناد کردن نیز به شیوه
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الفاظ و واژگانی چون همه این کار را سی با بکارگیری بیصورت که بیینبد. استناد مجازی: 1
ی و القای آمارسازبر دانند و ... تالش دارد تا عالوهکه همه می طورهماندهند و انجام می

 سازد؛ مندبهرهخودش، سخنش را از نوعی استناد  نظر موردفضای 
دها را با سی چرایی و دلیل رخدابیشود که بیدقیقه مشاهده می 60در خبر  . استناد به خود:2

اش که در ی پاسخ به چرایی را به خبرنگاران اختصاصینوع بهدهد و یش پاسخ میهاگزارش
 دهد.ارجاع می ،کشورهای نزدیک به محل رویداد هستند

دقیقه بیشتر با کارشناسانی از کشورهای  60. استفاده از کارشناسان کشورهای برجسته علمی: خبر 3
کند و از آنجا که بیشتر تولید علمی جهان در آن کشورها ر میمطرح غربی ارتباط زنده برقرا

 پر اعتباررا به لحاظ مکانی نیز  منبعشکوشد تا سی با ارتباط با کارشناسان آنجا میبیاست. بی
 نشان دهد.

سی ضمن ارتباط با کارشناسانی که دارای عناوین شغلی بی. ارجاع به شاغالن متخصص: بی4
 کوشد اعتبار پیامش را افزایش دهد.هستند می مرتبط با موضوع خبر

ها و دقیقه با دعوت از کارشناسانی که در روزنامه 60. جذب شاغالن تارنماهای مشهور: خبر 5
 کوشد تا اعتبار منبع پیامش را افزایش دهدتارنماهای معتبر و مرتبط با فضای خبر هستند می

نگارانِ داخل مرزهای ایران یقه با مصاحبه با روزنامهدق 60نگاران داخلی: خبر . بکارگیری روزنامه6
 کوشد اعتبارش را نزد مخاطبان افزایش دهد.می

دقیقه با ارجاع اخبار به شاهدان عینی )معموالً فایل شنیداری  60. ارجاع به شاهدان عینی: خبر 7
اش را ع خبریکوشد تا منبشود( میها پخش میاز افراد ساکن ایران و فایل دیداری از خارجی

 بیان کند.
دقیقه با ارتباط با مسئوالن ایرانی به خصوص  60. ارتباط با مقام مسئول داخل ایران: خبر 8

یش اعتبار منبع خود، از ظرفیت برافزاکوشد تا عالوه ( میNGOها )نهادهای مرتبط با سمن
 دارند بهره جوید.ها که بیشتر جنبه مردمی ها و سمناتحادیه

 شود:زیر مقوله تعریف می 4مقوله با  در این بخش خبری این یی مکان رویداد:نماواقع
دقیقه با استفاده از آمبیانس )صدای انفجار در خبر و  60خبر  بکارگیری صدای محیط و آمبیانس:

پذیر و باورپذیرتر نماید کوشد تا خبرش را واقعهایش( میی مختلف در گزارشصداها یرزاستفاده از 
ای تلویزیون را با مخاطب از میان بردارد و فضای خبر وعی تالش دارد تا مرز صفحه شیشهنو به 

 نمایی کند تا مخاطب خودش را در همان مکان حاضر ببیند.را برای مخاطبش واقع
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ی نخست را زیر صدا و سی تالش دارد چند ثانیهبیها بیدر ابتدای گزارش :صداها یرزپخش 
کوشد تا عینیت را انتقال دهد. زیر صدا در ادامه گزارش با این کار میکند و  پخشصدای محیط 

 دهد.نیز وجود دارد و با این کار زمینه باورپذیری پیام را افزایش می
دقیقه با ارتباط با کارشناسانی که  60 ارتباط زنده با کارشناسان نزدیك به محل وقوع رویداد:

 مجاورت را به مخاطبانش منتقل کند. کوشد تا حسنزدیک به مکان خبر هستند می
دقیقه با نمایش حضور خبرنگاران و گزارشگران در  60 ها:حضور در شرایط سخت نظیر بحران

نمایی فضای خبر کوشد تا فضای واقعی خبر را به مخاطبانش نمایش دهد. واقعشرایط بحرانی می
 شود.سبب جلب اعتماد مخاطب می

 شود:می این مقوله در این بخش خبری با سه زیر مقوله تعریف ت:قول و مکتوبااستفاده از نقل
های قولنقل ازدقیقه با استفاده مکرر  60خبر  قول مستقیم برای پرورش خبر:بکارگیری نقل

ها باشد تا اعتماد قولاین نقل بر اساسکوشد تا خبرش را مستند کند و تحلیلش مستقیم می
مستقیم بیان  قولنقلدر برخی موارد سرخط خبری بر مبنای  ها جلب شود.مخاطب به این گفته

 کند.می ترمستند گونهشود که این خود خبر را می
یش با نمایش مستندات هاگزارشدقیقه در  60خبر  بیان کالم با نشان دادن مستندات مکتوب:

 نشان دهد.هایش را به مخاطب کوشد تا سند گفتهالمللی( میینبهای مثالً سازمانمکتوب )
کوشد به مخاطبش دقیقه با این کار می 60 قول مستقیم در سرخط خبرها:گیری از نقلبهره

 سندیت اخبار را نشان دهد و با این کار سبب جلب اعتماد بیننده شود.
 شود:این مقوله در این بخش خبری با دو زیر مقوله تعریف می :های خبرسازحضور در مکان 

-های مهم و خبرساز یا مکانسی با حضور در مکانبیبی های خبرساز:انسی در مکبیحضور بی

کوشد تا خبرش را پیش از های اصلی و مطرح جهانی در آن حضور دارند میشخصیت های که
های خبری اشاره توان به کنفرانسهای خبرساز میدیگران به مخاطب برساند. از نمونه مکان

 داشت.
ای، هسته مذاکراتدر مورد رویدادهای حساس و ویژه نظیر  ز دیگران:تر االقای خبررسانی سریع

صبح( ادامه دهد تا جدیدترین اخبارش را به  5/3زمان )کوشد اخبارش را تا حداکثر سی میبیبی
 مخاطب ارائه کند.

 شده است:این مقوله در این بخش خبری با دو زیر مقوله تعریف درگیر کردن مخاطب:
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های که برای شبکوشد با بیان ایندقیقه می 60خبر  ب برای رفع نیاز خبری:سازی مخاطآماده
آتی قرار است چه تغییری در محتوای اخبار داده شود، ذهن مخاطب را با خود همراه کند. از سویی 
با توجه به فضای خبری جامعه و بسته به نیاز خبری مخاطب، اخبارش را متناسب با نیاز وی 

 کند.و بیننده را آماده دیدن اخباری متفاوت می کندی میبندبسته
سی در سه بستر متفاوت و بیبی های متفاوت نشر خبر:کارگیری بسترهمراهی با مخاطب با به

روز و با انواع و اقسام وسایل ارتباطی کوشد تا همراهی مخاطب را در طول شبانهمی هم با راستاهم
ری توسط رادیو، در بستر دیداری توسط تلویزیون و در بستر به دست آورد. این کار در بستر شنیدا

نوعی دنبال کردن سایر شود. همراهی مخاطب و به اینترنت توسط تارنمای این شبکه انجام می
شود تا نیاز مخاطب در هر زمان پاسخ داده شود. به عبارتی دقیقه در تارنمای آن سبب می 60اخبار 

 تا نقش مکمل هم را نیز ایفا کنند. کوشنداین سه بستر نشر خبر می
 شود:این مقوله در این بخش خبری با چهار زیر مقوله تعریف می ارتقای واقعی کردن اهمیت خبر:  

دقیقه با توجه به  60سی با ویژه سازی برخی از اخبار بیبی واقعی سازی با ویژه سازی اخبار:
نات کافی و جایگاه مناسب به خبر اصلی فضای ویژه برخی موضوعات و با اختصاص زمان و امکا

کوشد تا انتخاب خودش را که منطبق با نیازهای خبری مخاطبان در آن که بُعدی فراملی دارد می
تر نماید. گره زدن خبر اصلی و نیازهای خبری مخاطب سبب جلب اعتماد یواقعبرهه زمانی است، 

 شود.مخاطبان می
سی در واپسین روزهای نزدیک به پایان دور اول بیبی :های با اختصاص مکرر ویژهسازیواقع

 کوشد تا خبر را برای مخاطبانش واقعی کند.ها میمذاکرات با اختصاص مکرر ویژه

ثانیه  30یباً تقردقیقه، به مدت  60ای حدود یک دقیقه مانده به شروع برنامه در فاصلهپیش خبر: 
سازی بر آمادهشود. این کار عالوههای آن مطرح میدقیقه از زبان گوینده 60محورهای اصلی خبر 

 تر نماید.کوشد تا اخبار را واقعینوعی تبلیغ بخش خبری میذهن و به 

کند، انتشار یکی از مواردی که به یادآوری فضای بحث برای مخاطب کمک می اخبار زیرنویس:
کند به ی مخاطب جلوگیری میکه از سردرگم. این کار عالوه بر آناستزیرنویس  صورت بهاخبار 

شود. زیرنویس کردن سرخط اخبار افزاید و سبب جلب اعتماد مخاطبان میاعتبار بخش خبری می
 شود.تر شدن بیشتر فضای خبر میدقیقه سبب واقعی 60و نیز سایر اخبار در 

 ود:شمی چهار زیر مقوله تعریفبا این مقوله در این بخش خبری  تازگی رویداد: توجه به
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دقیقه با حضور مستقیم گزارشگران در مکان رویداد یا نزدیک به  60خبر  های خبری:بیان تازه
حتی در  های اخبار اتفاق افتاده در آنجا را به مخاطب نشان دهد.کوشد تا تازهمحل رویداد می

 ا بگویند.های خبر را به آنهخواهند که نخست تازهارتباط با گزارشگران هم گویندگان از آنها می
نوعی گویای زمان و مکان از عناصر مهم خبر هستند و استفاده از زمان که به  نمایش تازگی خبر:

رساند، اعتماد شود تا مخاطب به بخش خبری که تازگی را میارزش خبری تازگی است سبب می
 کند.

ضوعات مهم در دقیقه آخرین اخبار را برای برخی مو 60 ها:قولنمایش اخبار فوری با ذکر نقل
کند تا استناد خبرش را قول بیان میبا نقل راکند و این اخبار فوری قالب اخبار فوری زیرنویس می

 بیشتر کند.
دقیقه تالش دارد تا در برخی موارد خاص که بعد  60خبر  نمایش سرعت خبری به مخاطب:

ان آن بیان کند. این کار سبب المللی هم دارد، اخبارش را قطع کرده و خبر مهم را با نمایش مکبین
شود چون یکی از معیارهایی که شود و باعث جلب اعتماد مینمایش سرعت خبر به مخاطب می

کند سرعت خبررسانی آنها است که تازگی خبری را نمایش ها را از هم متمایز میامروزه رسانه
 دهد.می

 شده است:ریف تعریفیر مقوله تعز این مقوله در این بخش خبری با شش نگری:جامع

دقیقه با رصد توئیت اشخاص معروف و خبرنگاران مشهور و  60خبر های اجتماعی: رصد رسانه
 نگری اخبارش را به مخاطب نشان دهد.کوشد فراگیری و جامعبیان اخبار آنها می

ی کارگیر المللی و بههای خبری بینسی با رصد شبکهبیبی های خبری جهانی:رصد دیگر شبکه
های نگری اخبارش را نشان دهد. از سویی با ارجاع به شبکهکوشد تا جامعها میتصاویر این شبکه

گیرد، آن شبکه ای بهره میدهد که اگر هم از تصاویر شبکهالمللی به مخاطب نشان میخبری بین
 مرجعیت دارد.

ییتر توبوک و یسفنظیر های اجتماعی سی با تهیه گزارش از شبکهبیبی های اجتماعی:رصد شبکه
نگری اخبارش را به مخاطب نشان دهد و از کوشد جامعو بیان نظراتِ کاربران فعال در آنها می

 سویی مهم بودن نظرات افکار عمومی در اخبار را به نمایش بگذارد.

های اجتماعی دقیقه با رصد نظرات کاربران شبکه 60خبر  های اجتماعی:رصد و ارجاع به رسانه
 کوشد تا فراگیری اخبارش را نشان دهد.آوردن فاکت از این نظرات میو 
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کوشد دقیقه به سبب نداشتن خبرنگار در ایران می 60خبر  بکارگیری تصاویر آرشیوی رسانه ملی:
نگری اخبارش را به مخاطب نشان های سیما، جامعدر برخی اخبار با استفاده از تصاویر اخبار شبکه

 دهد.

کوشد تا سیر خبر دقیقه با نگاه به تاریخچه رویداد می 60خبر  ای و فرایندی به خبر:نگاه تاریخچه
را به مخاطب انتقال دهد و با این کار به خبرش جامعیت بدهد. از سویی با توجه به ماهیت نرم 

 تر است.تر و عیاندقیقه، این نگاه فرآیندی در اخبار ملموس 60اخبار 
 شده است:ر این بخش خبری با پنج زیر مقوله تعریفاین مقوله د مخاطب محوری:

دقیقه ضمن بیان اخبار و سرخط خبرها،  60خبر  مطرح کردن چرایی مهم بودن خبر برای مخاطب:
در سرخط خبری اصلی را برای مخاطب  شدن مطرحقرار گرفتن و  رأسکوشد تا علت این در می

 بازگو کند.
مثالً اعالم خبر فوری دادگاه را )دارد تا اهمیت اخبارش دقیقه تالش  60خبر  بیان اهمیت خبر:

در قالب پیشینه رویداد مطرح  معموالًبوستون( را برای مخاطبانش بیان کند. بیان اهمیت خبر 
 شود.می

دقیقه تالش دارد تا خود را نماینده  60 نماینده مخاطبان بودن(:) یمحورتظاهر به مخاطب 
خواهد مانند آنچه برای مخاطبان ما مهم است( می) یواژگانده از مخاطبان معرفی کند و با استفا

 خود را فارغ از هر موضوعی، طرفدار مخاطب نشان دهد.

دقیقه با بیان چرایی پرداخت به  60خبر  بیان چرایی پرداخت به اخبار و اهمیت آن برای مخاطب:
اطب نشان دهد که اخبارش کوشد تا این مطلب را به مخخبر و چرایی اهمیت آن برای مخاطب می

 یننده است.بمنطبق بر نیازهای 
اش به دقیقه با گره زدن سرخط خبر اصلی 60خبر  مرتبط کردن خبر به زندگی روزمره مخاطب:

کوشد تا عالوه بر ذکر چرایی پرداخت به خبر، خبرهایش واقعی نیازهای عینی و ملموس مردم می
 کند تا پاداش آن را دریافت کند.

این مقوله در این بخش خبری با مفاهیم زیر تعریف  خبر و زندگی روزمره مخاطب: پیوند 
 شود:می

سی با بیان اثرات دانستن این بیدر مورد اخبار خارجی نیز به بی بیان اثر خبر بر مخاطب ایرانی:
ر در مورد خب آن راکوشد تا خبر را به زندگی روزمره مخاطب گره بزند؛ نظیر خبر به مخاطب می

 توان مشاهده نمود.تغییرات سیاسی در عربستان و اثر آن بر ایران را می
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 شود:می یر مقوله تعریفز 10این مقوله در این بخش خبری با  واسطگی:بی

سی با نشان دادن نبودن مرز بین اتاق خبر و استودیو بیبی نبودن مرز بین اتاق خبر و استودیو:
ا در اخبارش نشان دهد. در تلویزیون اساس خبر بر تصویر است واسطگی رکوشد تا عینیت و بیمی

در در اتاق خبر آماده شود،  آنچهکوشد این نکته را به مخاطب القا کند که هر دقیقه می 60 روازاین
 شود.یو پخش میاستود

ی با دو کارشناس از کشورها زمانهمدقیقه با برقراری ارتباط زنده  60خبر  :زمانهمهای ارتباط
مختلف، تالش دارد تا به مخاطب نشان دهد که این بخش خبری فرصتی را برای نخبگان جامعه 

واسطگی سبب جلب یباین  سازیفراهم واسطه با بینندگان سخن بگویند.فراهم کرده تا آنها بی
 شود.اعتماد مخاطب به این شبکه می

-بیخبرنگاران و گزارشگران بی :سیبیبی وارهنشانچهره شدن خود خبرنگار بدون استفاده از 

گویند و پالتوهای آنها غالباً بدون میکروفن است. این سی بدون میکروفن با مخاطب سخن می
واسطه و با شود تا خبرنگار بیکند، سبب میتر میبر اینکه رابطه را با مخاطب صمیمانهکار عالوه

 شفافیت کامل با مخاطب سخن بگوید.
هایش به مدت چند ثانیه دقیقه در نشان دادن اخبار و گزارش 60 ر اصلی:بکارگیری صدا و تصوی

شود تا مخاطب کند. این کار سبب میاش پخش میصدا و تصویر همان محیط را با صدای طبیعی
 رو کند.واسطه با خبر و رخداد روبهرا بی

ها و صاحبهدر م ها و نزدیکی بیشتر به مخاطب و حالت گفتگوی مستقیم دادن:حذف واسطه
هایش بدهد بر حذف میکروفن حالت گفتگو به مصاحبهکوشد عالوهسی میبیگفتگوها، بی

 دهد.ها را انعکاس میاین گفته صرفاًسی بیکرده و بی صحبتهمکه انگار دو فرد با طوریبه

نده با دقیقه با ارتباط ز 60 با هم: زمانهمپخش ارتباط زنده و تصاویر زنده از مکان رویداد 
کوشد تا با حذف مکان خبر در حین ارتباط می زمانهمکارشناس مرتبط با موضوع خبر و پخش 

 ها سبب جلب اعتماد مخاطب شود.ها عینیت مطلق را به نمایش بگذارد و با حذف واسطهواسطه
 ها و تظاهرات ویماییراهپسی با پخش زنده بیبی های تظاهرات و راهپیمایی:پخش زنده مکان

بروز  محض بهکوشد تا به مخاطبانش نشان دهد تا تمامی اخبار را رصد کرده و بیان چرایی می
واسطه و با عینیت شود تا مخاطب بیکند. این پخش زنده سبب میای آن را منعکس میحادثه

 کامل با رویداد مواجه شود.
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-کوشد تا مخاطب را بیدقیقه با پخش زنده مکان رویداد می 60خبر  پخش زنده مکان رویداد:

نمایی فضای خبر، بستر جلب اعتماد بر واقعکند و با این کار عالوه روروبهواسطه با واقعیت رویداد 
 را فراهم نماید.

 دردقیقه با ارتباط زنده با گزارشگرانش که  60خبر  ارتباط زنده با گزارشگر در محل رخداد:
بر نمایش فراگیری اخبارش، بستر جلب اعتماد را کوشد تا عالوهی رویداد حضور دارند میصحنه

 فراهم آورد.

ای کارگیری سبک پنجره دقیقه با به 60خبر  زمان و کنار هم در ارتباط زنده:استفاده از تصاویر هم
با افزایش اعتبار منبع افزایش  زمانهمکوشد تا بستر جلب اعتماد مخاطب را های زنده میدر ارتباط

 دهد.
 شود:این مقوله در این بخش خبری با دو زیر مقوله تعریف می مخاطب: نزدیکی به

حضور خبرنگار در ایران،  خألسی با توجه به بیبی های مجاورتی با توجه به مختصات ایران:گفتگو
که اخبارش بتواند اعتماد مخاطب را جلب کند با کارشناسانی که در نزدیکی مرزهای ایران برای آن

 کند.ها هستند، گفتگو میملموس برای ایرانی و دارای ظاهری

 کدامر هکند که ای استفاده میسی از خبرنگاران منطقهبیبی ای:استفاده از خبرنگاران منطقه
. (مثالً مهرداد فرهمند از قاهره یا نفیسه کوهنورد از بیروت و ...دهند )ی خاصی را پوشش میحوزه

معنوی و جغرافیایی هر خبر، به یکی از خبرنگارانش رجوع  دقیقه هر بار با توجه به مجاورت 60
شود چون احساس کند. این مجاورت به لحاظ معنوی و جغرافیایی سبب جلب اعتماد مخاطب میمی

 دهد.نزدیکی بیشتری را به مخاطب می
زیر مقوله تعریف  1این مقوله در این بخش خبری با  مشارکت دادن مخاطب در تولید خبر:

 شود:می
با  60خبر  نگاری شهروندی:های ارسالی مردمی و بکارگیری ظرفیت روزنامهبکارگیری فیلم

کوشد تا عالوه بر استفاده استفاده از ویدئوهای ارسالی از سوی بینندگان و پخش آنها در اخبارش می
ر از از ظرفیت مخاطبان در تولید خبر، مخاطبانش را در امر تولید خبر مشارکت دهد و با این کا

شود مخاطبان نگاری شهروندی استفاده کند. مشارکت در تولید خبر سبب میظرفیت روزنامه
در اخبار کنند و این مشارکت سبب باورپذیری و  شدهپخشاحساس مالکیت در مورد محتواهای 
ای یینهآنگاری شهروندی مخاطبان همچون شود. در روزنامهاعتماد بیشتر به اخبار این شبکه می

 دهند.دادها را پوشش میروی
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زیر  1این مقوله در این بخش خبری با  :های دخیل در خبرهای تولیدی گروهبکارگیری فیلم
 شود:مقوله تعریف می

کند که اغلب این ویدئوها توسط خود ی خود از ویدئوهایی استفاده میهاگزارشدقیقه در  60 
کوشد به مخاطب سی با این کار میبییشود. بها در تارنماهای خاص خودشان منتشر میگروه

استفاده از این  دقیقه با 60شود. نشان دهد تا تمامی تصاویر رصد شده و با ذکر منبع منتشر می
دهد و با این کار بستر جلب اعتماد مخاطبان را فراهم ویدئوها صحت و دقت اخبارش را ارتقاء می

شود تا عالوه بر رفع مسئولیت، ها سبب میهای تولیدی خود گروهکند. استفاده از فیلممی
 دهد.دقیقه را نیز نشان می 60نگری و فراگیری اخبار جامع

بر بررسی کوشد تا عالوههایش میدقیقه با بیان چرایی اخبار در گزارش 60 مرجعیت خبرنگاران:
 شود.میدلیل و علت خبر به خبرنگارانش مرجعیت بدهد. این مرجعیت خبری سبب اعتماد مخاطب 

 
 شود:این مقوله در این بخش خبری با سه زیر مقوله تعریف می ها:مستند کردن گفته

دقیقه با بیان ادعاها و سپس نشان دادن فایل  60خبر  بیان ادعا و سپس آوردن شواهد و مصادیق:
هایش را مستند گونه بیان کند تا سبب کوشد تا گفتهصوتی یا پخش صداهای طرف مقابل می

 اعتماد شود.جلب 

توان های گزارشگر را میصحت گفته قول مستقیم برای تأیید صحبت خبرنگار:بکارگیری نقل
 فاکتورهای قابل بر اساسآید، سنجید. پالتو هایی که بعد از پالتوی گزارشگر میقولیله نقلوسبه

 تواند سبب جلب اعتماد مخاطب شود.سنجش می

 قولهایی از کارشناسانش که مبتنی بر نقلقیقه با طرح پرسشد 60خبر  قول:پرسش مبتنی بر نقل
که گویای بر آنکوشد تا خبرش را مستند کند. این نوع طرح پرسش عالوهها هستند، میو فاکت

یجة جلب اعتماد نت درتسلط مجری بر فضای بحث است سبب مستند گونه شدن فضای گفتگو 
 شود.مخاطب می

 شود:ن مقوله در این بخش خبری با چهار زیر مقوله تعریف میای :خبرهرجوع به متخصصان 
کوشد خبرش های مختلف میدقیقه با ارتباط با سرآمدان رشته 60خبر  ارتباط با نخبگان جهانی:

را تخصص محور جلوه دهد. استفاده از ظرفیت نخبگان جهانی در اخبار عالوه افزایش باورپذیری 
 کنند.ک میخبر به اعتمادسازی در اخبار کم
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دقیقه در مورد موضوعات مختلف با  60خبر  بکارگیری کارشناسان اختصاصی برای تحلیل:
خبر بهره بگیرد.  پرورشکند تا از ظرفیت آنها برای متخصصان جزئی و موردی ارتباط برقرار می

 گر مسائل نظامی و ... مشاهده نمود.توان در مورد موضوعاتی چون تحلیلنظیر آن را می

مثالً عطااهلل ) یننشدقیقه با استفاده از ایرانیان خارج  60 تفاده از ایرانیان خارج نشین متخصص:اس
کوشد تا جلب اعتماد مخاطب را به دست آورد. استفاده از می (مهاجرانی وزیر دولت هفتم و ...

چون  هایشان برای مخاطبان باورپذیر باشدشود تا گفتهین متخصص سبب میخارج نشکارشناسان 
نوعی اعتبار  شود بهبر تشابهات جغرافیایی و نژادی، متخصص نیز هستند و این سبب میعالوه

 منبع پیام افزایش یابد.
های به تفکیک حوزه با توجهدقیقه  60 بکارگیری خبرنگاران موضوعی نظیر خبرنگار علمی:

موضوعی، سبب اِشراف گیرد. بکارگیری خبرنگاران مختلف علم از خبرنگاران موضوعی بهره می
شود که شود و از سویی سبب افزایش اعتبار منبع میاطالعاتی و خبری خبرنگار بر آن حوزه می

 شود.این خود سبب جلب اعتماد مخاطب می
 شود:این مقوله در این بخش خبری با دو زیر مقوله تعریف می بیان چراها:

دقیقه در برخی خبرها از  60 کارشناس: عنوان بهسی بیبیان چرایی رجوع به خبرنگاران بی
کند و علت این استفاده از خبرنگار خودش خبرنگاران خودش برای تحلیل و بسط خبر استفاده می

 کند.در مقام کارشناس را برای بیننده مطرح می

دقیقه چرایی و چگونگی خبر را توسط کارشناسانش مطرح  60بیان چرایی از زبان کارشناس: 
شود تا پرداخت به تحلیل، سبب می در قبالسی بیبر سلب مسئولیت از بیکار عالوه کند. اینمی

شود اعتماد به اخبار را ارتقاء دهد. توجه به چرایی اخبار سبب می پر اعتبارچرایی از زبان یک منبع 
 شود.تا خبر کامل شود و خبر کامل سبب اعتمادسازی در اخبار می

 شود:مقوله در این بخش خبری با سه زیر مقوله تعریف میاین  بکارگیری شاهدان عینی:
ی نوع بهدقیقه با بکارگیری صدای شاهدان عینی که  60خبر  بکارگیری صدای شاهدان عینی:

پنداری مخاطب نسبت به خبر بیشتر  هم ذاتشود تا حس گر صدای خود مخاطبان سبب مییتداع
 شود.

دقیقه در بخشی از گزارشش، صدای یک شاهد عینی  60خبر  یتگری شاهدان عینی در اخبار:روا
نوعی در ادامه مسیر خبر است و بخشی از روایت گزارش توسط شاهد عینی کند که به را پخش می

شود. از سویی پخش صدای شود. استفاده از صدای مردم سبب جلب اعتماد مخاطب میانجام می
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شود و خبر را اعتمادسازی خبر نیز می شود سببافرادی که در جامعه صدای آنها شنیده نمی
 کند.می اثرگذارتر

دقیقه با گفتگو با شاهدان عینی که ایران را دیدند  60خبر  درگیر کردن شاهدان عینی در خبر:
کوشد تا )مثالً ارتباط زنده با لیندا میسون که مدیر یک شرکت است و به ایران رفته است( می

 خبرش را باورپذیرتر کند.
    

 گیرینتیجهبحث و . 6

دقیقه تأکید زیادی روی نمایش و نشان دادن ملموس  60نتایج پژوهش بیانگر آن است که خبر 
های جلب اعتماد به مخاطبان دارد. ادعایی که معموالً تلویزیون نسبت به سینما و عکاسی اسلوب

ة رویداد و صحن دردقیقه با پخش زنده مکان رویداد و حضور گزارشگر  60دارد، پخش زنده است. 
ها را حذف کند و عینیت را تا جایی که فرم این رسانه های زنده مکرر تالش دارد تا واسطهارتباط

دقیقه دقیقاً از این گزاره که اساس خبر تلویزیونی تصویر  60دهد به نمایش بگذارد. برنامه اجازه می
اش را از میان یگراسطهوکند با پخش زنده که تالش میکند؛ به خصوص آناست پیروی می

تر برای مخاطب به سازد و خبر را هر چه شفاف روروبهواسطه با واقعیت بردارد و مخاطب را بی
واسطگی و شفافیت تالش دارد تا اعتماد مخاطب را بی یدقیقه با القا 60گذارد. خبر نمایش می

ها سی با سایر شبکهبیوت بیهای خبری ادعای مخاطب محوری دارند؛ اما تفاجلب کند. تمام شبکه
های گوناگون نشان این است که این مهم بودن مخاطب برای خودش را به مخاطب به شیوه

دقیقه با بیان چرایی اهمیت خبر برای مخاطب و اینکه چرا به این خبر پرداخته  60دهد. برنامه می
اش را یمحورمخاطب  فمختل انحا بهکوشد های مخاطب محورش میو نیز استفاده از برنامه

چه پاداش آنی و چه پاداش ) بردارنده درنشان دهد. خبری که همراه با بیان چرایی بیان شود و 
 شود.پاداش آتی( باشد و برای مخاطب سودمند تلقی شود، سبب جلب اعتماد مخاطب به اخبار می

نبال محتوایی هستند مفروضه نظریه استفاده و رضامندی آن است که مخاطبان به صورت فعال به د
یی چون هااسلوبگیری از دقیقه با بهره 60که بیشترین رضایت را برای آنان فراهم سازد. برنامه 

درگیر کردن مخاطب با متن اخبار، بیان اهمیت و چرایی دانستن خبر برای مخاطبانش و نیز اثر 
یش هابرنامهاز  کنندگانفادهاستخبر بر مخاطب ایرانی تالش داشته است تا بیشترین رضایت را برای 

ای های رسانهیاستسی و هاچارچوبرا متناسب با  آنهاای تدارک ببیند و همچنین نیاز رسانه
 را فراهم سازد. آنهاخویش فراهم سازد و از این رهگذار خشنودی 
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دقیقه، اسلوب فرا اطالعات است که  60های جلب اعتماد در اخبار اسلوب ترینمهمیکی از 
یرمستقیم زمینة جلب اعتماد مخاطبان را فراهم غطور  سی با تناسب، توازن، تقارن و تشابه بهبیبی
گیرد، شیوه مشارکت کار میدقیقه برای جلب اعتماد به  60هایی که خبر آورد. یکی دیگر از شیوهمی

دسترس  های ارسالی مردمی و ویدئوهای دردقیقه با پخش فیلم 60مخاطب در تولید خبر است. 
بر شود تا عالوهنگاری شهروندی بهره بگیرد. این کار سبب میروزنامه کوشد از ظرفیتعموم می

مشارکت بینندگان در تولید خبر، در آنها احساس مالکیت نسبت به محتواهای تولید شده ایجاد شود 
های ر راهشود و اعتماد مخاطب را به دنبال دارد. از دیگکه این خود سبب مخاطب محوری می

های مختلف در این بخش جلب اعتماد مخاطب توسط این شبکه، استناد است. استناد در گونه
: کارشناسان ازجملههای مختلف های مکرر در قالبدقیقه با استناد 60زند و خبری موج می
های المللی، ارجاع به تارنماهای بینهای مستقیم، ارجاع به آمارهای سازمانقولاختصاصی، نقل

کوشد تا هر چه بیشتر خبرش را به مشهور و نیز دعوت از کارشناسان برای حضور در استودیو می
های زنده در اخبار این ها و ارتباطیک مستند خبری نزدیک کند و این کار با پخش متعدد مصاحبه

عنوان یک ه گوید، هرگاه منبع پیام بتواند خود را بنظریه اعتبار منبع می .شودمی دوچندانشبکه 
که پیام از منبع معتبرتر منبع معتبر معرفی کند گیرندگان پیام احتماالً بیشتر اقناع خواهند شد و این

کند تا با ارتباط با نخبگان و جذب آنها، این بخش خبری تمام کوشش را میکند. عبور می ترراحت
ها و تارنماهای معتبر اعتبار منبع وزنامهالمللی و ارتباط با افراد شاغل در رهای بینارتباط با سازمان

دقیقه به تخصص و پایگاه کارشناسان و افرادی  60ها، خبرش را افزایش دهد. بر اساس این گزاره
. از منظر اندرسون اعتبار منبع را دهدکند اهمیت میخبر دعوت می دهندگانپرورش عنوان بهکه 
های کند. ویژگیطالعات را در یک پیام بیشتر میعنوان وزنه تصور کرد که ارزش اتوان به می

گوید که پایگاه و تخصص همگی بر این وزن کند. اندرسون میپیام را معین می مختلف منبع وزن
از  دهد.دقیقه به اعتبار منبع توجه زیادی نشان می 60شود که خبر گذارند؛ پس معلوم میتأثیر می

عناصر خبری چرایی و چگونگی است و با این کار تالش ید این شبکه بر روی تأکسویی بیشترین 
 ها نشان دهد.نوعی تمایز اخبارش را با سایر شبکهدارد تا به 

سی فارسی تالش دارد بینظریه جنگ نرم که جنگ اعتمادها است، شبکه خبری بی بر اساس
جتماعی در نقاط های گوناگون اعتماد مخاطب را کسب کند تا بتواند از این سرمایه اتا با روش

دهد استفاده کند. قواعد و الگوهای اعتمادسازی که هایی که برای کشور روی میحساس و بحران
سی فراتر بیسازد که حتی هدف بیدر این بخش خبری احصا شده ما را به این مورد رهنمون می



 های دیداری و شنیداریرسانهعلمی فصلنامه  ║ 112

║
 
 

 
ال

س
 

13
رۀ

ما
 ش

،
 

31
  ،

ییز
پا

 
13

98
 

دف اولی این شبکه از این است که اعتماد را بسازد بلکه نگه داشت این اعتماد نیز در طول زمان ه
و  یک مرجع خبری برای مخاطبانش تبدیل کند عنوان بهتالش دارد خود را  مروربهاست و اینکه 

 .براساس نظریه انگ زنی خود را به عنوان منبعی قابل اعتماد محل رجوع افکار عمومی قرار دهد
های خبری ارزشدهد که این شبکه ی که در این پژوهش به دست آمده نشان میو شواهدقراین 

این خود  ؛ کهاند از: تازگی، سودمندی و اثرگذاریکند عبارتکه برای گزینش اخبارش استفاده می
های فیلیپ گایار در مورد ضوابط انتخاب خبر است. برآیند اسلوب گانهسههای یاد آورنده ارزش
نظریه انگ زنی، اَنگ کوشد براساس دقیقه می 60سی نمایانگر آن است که خبر بیاعتمادسازی بی

آفرینی خاص خودش را در سپهر و برچسب اعتماد مخاطب را داشته باشد تا بتواند در مقاطعی نقش
سی به بیای است که بییهسرمااعتماد در نزد مخاطب  وارهنشانکند. داشتن  ءای ایران ایفارسانه

داشته  را مصروف آن های این پژوهش همه توانشدقیقه براساس یافته 60خصوص بخش خبری 
 است.

 

 ایپیشنهادها و راهکارهای رسانه

 توان پیشنهادهای زیر را ارائه داد:های به دست آمده مییافته بر اساس
های جلب اعتماد ، از همه شیوه21و  14شود در اخبار رسانه ملی به خصوص اخبار پیشنهاد می

 د مخاطبان به اخبار رسانه ملی افزایش یابد.که در این پژوهش به دست آمده، استفاده شود تا اعتما
تو نیز و و من  VOAای نظیر های ماهوارهشود این پژوهش در مورد دیگر شبکهپیشنهاد می

 تر قرار گیرد.ها نیز مورد شناخت بهتر و جامعهای اعتمادسازی این شبکهانجام شود تا شیوه

المللی نیز مورد پژوهش واقع شود تا در ینهای بهای اعتمادسازی شبکهشود شیوهپیشنهاد می
هایی خاص، ما نیز منطبق با فرهنگ اصیل خودمان از تجربه سایر ها از شیوهصورت استفاده آن

 ها بهره گیریم.شبکه

 یردمورد رصد و پژوهش قرار گ یزن یگانهب هاییودر مورد اخبار راد هایوهش یناشود پیشنهاد می
 یداریجلب اعتماد در بستر د هاییوهاز ش یکل ییشما یو،لب اعتماد در رادج هاییوهتا با شناخت ش

 .یاوریمبه دست ب یداریو شن

ای باید های رسانههای ملی و شبکهخصوص رسانه پیشنهاد از آنجا که نهاد خبررسانی به
از منظر ها رجوع کرد، مورد ارزیابی مستمر نهاد مورد اعتماد بتوان به آنعنوان یک همیشه به 

 ها مشخص شود.مخاطبان قرار گیرد تا نارسائی
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که اساس خبر تلویزیونی تصویر است، به تصویری کردن خبرهای  شود از آنجاییپیشنهاد می
 سیما با توجه به ظرفیت حضور خبرنگار در ایران هر چه بیشتر پرداخته شود.

ر دستور کار قرار گیرد و این های اعتبار اخبار هر چه بیشتر دشود رعایت شاخصپیشنهاد می
ای به مخاطب در اخبار نشان داده شود تا بستر جلب اعتماد هر چه بیشتر معیارهای اعتبار رسانه
 وی به خبر فراهم آید.

ای رقیب های رسانهای اعضای جامعه در خصوص نحوه آسیب رساندن پیامافزایش سواد رسانه
ها کمک شایانی به جلب اعتماد مخاطبان با این پیامبه مخاطبان به همراه آموزش نحوه مقابله 

های گوناگون ها در قالبهای اعتمادسازی این شبکهشود شیوهخواهد بود؛ بدین منظور پیشنهاد می
 به مردم آموزش داده شود.

اطالعات توجهی ویژه شود تا عناصر چهارگانه فرا  شود به اطالعات ضمنی و فراپیشنهاد می
اخبار هر چه بیشتر نمایانگر باشد تا همسویی خوبی بین اطالعات مستقیم و  اطالعات در دل

 نتیجه آن احترام رسانه به مخاطب و برآیند آن اعتمادسازی است. غیرمستقیم حاصل شد که

اعتبار داخلی و نخبگان داخلی مطرح استفاده شود و تأکید  شود از ظرفیت منابع پرپیشنهاد می
 اعتمادسازی اخبار افزایش یابد.خاصی روی آنها شود تا 

شود چرایی گزینش اخبار برای مخاطب بیان شود تا مخاطب علت گزینش خبر را پیشنهاد می
 متوجه شود و از سویی چرایی اهمیت و دانستن آن نیز بیان شود تا اعتماد به اخبار افزایش یابد.

اده شود چون حس همذات پنداری خبرنگارها استف ها و افراد و شهروندهای تولیدی گروهاز فیلم
های تولیدی مردمی باالست و این بستری است که صداقت خبری و اعتبار مخاطب درباره فیلم

 کند.خبری را زیاد می

هایی که در این پژوهش به دست آمده به طور رویه مخاطب محوری در اخبار با توجه به شیوه
ر شود که هدف تنها دادن آگاهی معتبر به بیشتری دنبال شود تا این احساس در مخاطب پدیدا

تواند اعتمادسازی مخاطب است. از سویی نشان دادن ملموس اینکه شبکه مخاطب محور است می
 .را مضاعف کند

شود تا اثرگذاری پیام افزایش یابد. پیشنهاد استفاده از روایتگری خود مردم در اخبار سبب می
اخته خود مخاطبان در اخبار پخش شود تا مشارکت سهایی دستطور مستمر گزارششود بهمی

تواند اثری مضاعف داشته های خبری محلی میمخاطبان در اخبار افزایش یابد. این رویه در بخش
 باشد.
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واستگی هایی که اساس پخش تلویزیونی اخبار بر آن استوار باشد بحث بیترین شیوهیکی از مهم
واسطگی و نشان دادن آن به مخاطب ال کردن هر چه بیشتر بیاست. تلویزیون باید بکوشد تا با دنب

 رو سازد تا اعتمادسازی به اخبار افزایش یابد.واسطه با رویدادها روبهبکوشد مخاطب را بی

زبان پژوهشی ای فارسیهای ماهوارهشود در رابطه با ارتباطات فریب دربارۀ شبکهپیشنهاد می
 انجامد.ها به فریب مخاطبان میزی کاذب برخی شبکهصورت گیرد چون در نهایت اعتمادسا
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