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 نامه:مقاالت فصل افتیدر يمحورها

و  ییگوداســـتان*نینو يها و رســـانه هایعمومروابط يمحتوا برا دیدر تول دیجد يکردهایرو
مخاطب محور و  یعمومروابطی*س خدمات ســازمانبراســای عمومدر روابط يپردازتیشــخصــ

 یعمومروابط یشناس بیآس*در ارتباطات یو مخاطب سنج یشناس مخاطب*آن يها یژگیو
سانه و روابط نقش*رانیها در ا شمند یعمومر شهر هو در  دیجد يهايفناور نقش*در تحقق 

ـــعه ارتباطات  ـــا یعمومروابط*توس  عواملي*ازمج یعمومدر روابط اخالقي*مجاز يو فض
رسـانه و  نقش*الکترونیک یعمومروابط یشـناسـبیآسـي*اثرگذار بر توسـعه ارتباطات مجاز

رســـانه و  نقشی*ارتباطات در انســـجام اجتماع نقش*دیاعتماد و  ام تیدر تقو یعمومروابط
ــالمت  یعمومروابط ــان یعمومروابط نقش*در س ــگیدر پ یو اطالع رس  نقش*از کرونا يریش

ـــانه در مد ـــ*بحران کرونا تیریرس ـــبیآس ـــناس ـــاInfodemy(ینفودمیا یش  ي) در فض
ــي*مجاز ــبیآس ــناس  انتخاب*در علوم ارتباطات قی) و جعل عمDeepfake(کیفپید یش
سان نظارت تحت مطالب تمام شنا شریه کار شته بر مبناي و ن ست*مقاالت ر صی ا ص  و تخ

شته صل این هاينو سندگان این تفکر کننده منعکس نامهف شار *هرگونه.ستهامقاله نوی  انت
 امتیاز صــاحب و نویســندگان ســوي از مجوزکتبی و منبع ذکر بدون نامهفصــل این مطالب
 بر ارسالی مطالب شد*کلیه نخواهد مسترد وجه هیج ارسالی به نیست*مقاالت مجاز نشریه
 .شد خواهد ویرایش نامهفصل سوي از شده تعریف الخطرسم و گرافیک اساس
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 ارتباطات ینامه جامعه شناسصلف
 (جامعه شناسی روابط عمومی سابق)

 85245شماره مجوز: 
 یزمان يهاد :ازیامت صاحب

 یعباس زمان :ولؤرمسیمد
 شوراي سردبیري :ریسردب

 نیامهدي محسنی دبیر تحریریه:
 یگروه علوم ارتباطات اجتماع :نظر ریز
 وشریانش پژوهان پد یسسه آموزش عالؤم 

 :هیأت تحریریه
-يانصـار میدکتـر ابـراه -پـور یدکتر فـائزه تقـ

   -دکترهـــادي زمـــانی -یدکتـــر عبـــاس زمـــان
ــــر وح ــــدکت ــــم دی ــــ -یقاس  یدعلیدکترس

    -یافشــان رضــایدعلیدکتــر س -فــرانیهاشــم
ـــه ـــدعلی مقیس ـــر محم ـــه دکترحجت -دکت ال

ــجواد ــر  -انی ــامدکت ــامان ری ــعود س -مجدیمس
دکتـــر مهـــدي  -یســـپنج رعبدالرضـــایدکترام

ــا ــنی نی ــ -محس ــر عل ــ یدکت ــر  -پوردیرش دکت
 -يسـتار نیصـدرالد دکتـر  -یشاه طـالب يبدر

کورنــگ  امکیدکتــر ســ-یلیاعدکتــر رضــا اســم
دکتــر  -مجدیســامان دیدکتــر ســع -یبهشــت

ــوي ــیدمحمد موس ــر -س ــر م  -يریــوز میدکت
 ی.اللهبیحب يدکتر مهد

 با تقدیر و تشکر از: 
ـــبحانی، مهمهندس ـــان س ـــریم احس ـــدس م ن

ـــریف ـــی ش ـــدس عل ـــا، مهن ـــائف نی پور و  ط
 استادمحمدرضا مهرابی.

 

 خوانیم:در این شماره می 
 ]3[آغاز تحول

ــ ــا یبررس ــا ییبازنم ــه ه ــ يمؤلف و  یفرهنگ
ــبکه  ــذهبی در ش ــو«م ــن و ت ــه » م (مطالع

 ]5[موردي: سري اول برنامه ببین تی وي) 
ــاث ــا ریت ــانه ه ــاع يرس ــترش  یاجتم ــر گس ب

ــذ ــازو اعتماد يریباورپ ــیدر واکس يس  ونیناس
ــوم ــاریب یعم ــا يم ــه گ يه ــهم ــه  ری (مطالع

 ]29[) 19-دیکوو ونیناسیواکس يمورد
 

 يهــاتیظرف یینحــوه بازنمــا يمطالعــه مــورد
 يبخـش خبـر يهـا( گزارش  رانیـا يکشاورز

 ]43[)مایشبکه اول س 21
ــوم ــط عم ــاث یرواب ــران: ت ــر  ریدر بح ــا ب کرون

 ]67[یروابط عموم گاهیجا
بهداشــت  یآگــاه شیر افــزادا هنقــش رســانه

ــوم ــران و هراس ،یعم ــابح ــاع يه در  یاجتم
 ]75[کرونا  يریگطول همه

---------------------------------- 
 هاي ارتباطی:راه

بلوار کشاورز، نبش چهارراه مفتح،  اصفهان،
 ،شرویدانش پژوهان پ یموسسه آموزش عال

 یعلوم ارتباطات اجتماع گروه
 )031(37779914 -19 :تلفن

 09133097571 :همراه

 ارسال مقاالت:
Faslnameh.ertebatat2021@gmail.com 
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 آغاز تحول...
و چند ماه با تالش و ممارست همکاران  کسالیرا شاکرم که امروز پس از  بزرگ خداوند

 یانامههستم. فصل «ارتباطات یجامعه شناس»نامه ارجمندم شاهد اتمام شماره ششم فصل

پس با پسوند  نیو از ا شدیمنتشر م «یعمومروابط یشناسجامعه»که تا شماره قبل با نام 

 .رسدیبه نشر م «ارتباطات»

جامع  ییفضا جادیا هیول محترم نشرؤمس ریو مد هیریتحر تأیه یهادغدغه نیتریاصلاز  

راستا  نیمجموعه منظم بود و در هم کیدر حوزه ارتباطات در  یمقاالت علم یآورجمع یبرا

 .نام داد رییتغ« ارتباطات یشناسجامعه»به  «یعمومروابط یشناسجامعه»نامه از فصل

امروز مقوله ارتباطات  یشناسدر ساختار جامعهباید اذعان داشت، موضوع این  تیاهم بابدر 

 ازمندین -مسئله علم ارتباطات است نیتریاصلکه -و رسانه  یارتباطات جمع و خصوصاً

در نظر دارد خود کالن  استیس نیبا توجه به ا هینشر نی. امیهست یبه روز و علم یهاپژوهش

هموار  شتریهرچه ب این حوزه فعاالن و پژوهشگران یعرصه را برا ،مناسب یبستر جادیبا ا

 سازد. 

مورد  ندهیشده و هرآنچه که در آ انیهر آنچه که تا به امروز ب یادآور می شود این زمینهدر 

 به آن افزود. یستیاست و با دکبه دانش ارتباطات ان دنیرس یبرا ردیگیقرار م یبررس

دکتر  یجناب آقا هینشر پردازایده و ازیاز صاحب امت یدر آخر ضمن عرض سپاس و قدردان

همکاران  گریو د یدکتر عباس زمان یجناب آقاول محترم ؤمس ریمد نیو همچن یزمان یهاد

به جز  شودیانجام نم یامجموعه نیچن یآورگفته شود که جمع دیمحترم، با یعلم تأیو ه

 هم بشتابند. یاریهمدل به  یآنکه گروه

 در این حوزه منطقه مرکز و جنوب کشور هیکه تنها نشر یتخصص هیشرن نیاست که ا دیام

شما  نیو پژوهشگر و همچن دآورندهیپد زانیعز یحضرت حق و همراه تیبا عنا ،است

 یآورارزشمند را در حوزه علوم ارتباطات جمع یهااز پژوهش یا نهیگنج گرانقدر،مخاطبان 

 خیرسانه جامع در قالب تار کی بلکهپژوهشگران  نه تنها به عنوان مرجعکند، گنجینه ای که 

 .باشدمعاصر ارتباطات کشور 

 روزافزون قیتوف یبا آرزو 

 اینیمحسن یمهد

 هیریتحر ریدب
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 »من و تو«و مذهبی در شبکه  یفرهنگ يمؤلفه ها ییبازنما یبررس
 ن تی وي)(مطالعه موردي: سري اول برنامه ببی

 عشران اثنی مهدي
اصفهان(خوراسگان) واحد دانشگاه آزاد اسالمی  گروه مدیریت رسانه، دکتري مدیریت رسانه،

esnaashar@gmail.com 

 عباس زمانی
 اناصفهدکتري مدیریت رسانه، مدیرگروه علوم ارتباطات موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، 

zamani@daneshpajoohan.ac.ir 

 پور تقی فائزه
 واحد ، دانشگاه آزاد اسالمیو دانشیار گروه علوم ارتباطاتت علمی أعضو هی

 ول)ؤاصفهان(خوراسگان)، اصفهان(نویسنده مس
 faezeh.taghipour@gmail.com 

 چکیده 
کرده است و  دیتشد اریرسانه را بس تیاست که اهم يمؤثر ییکهایاز تکن یکی ییبازنما

 وهیش نیخود به ا یو گسترش اهداف و نفوذ فرهنگ تیبتث يصاحبان قدرت و سلطه برا
 یم ییدارد و بازنما ینیع ياست که نمودها یمفهوم انتزاع کیگردند. فرهنگ  یمتوسل م

که شامل  یفرهنگ ياز نمودها ياریافراد بس يدئولوژیبر ارزشها و ا یانتزاع ریتاث قیتواند از طر
در جهت اهداف مالکان رسانه  رییدستخوش تغباشد را  یآداب و رسوم، هنجارها و کنش ها م

بود. ” من و تو“و مذهبی در شبکه  یفرهنگ يمؤلفه ها یی. هدف این پژوهش بازنمادینما
هدف قسمت اول  نیبه ا لین يبود که برا لیلیروش پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی و تح

 لیفمند مورد تحلهد یاز شبکه من و تو با روش 97پخش شده در سال  يو یت نیبرنامه بب
-یرانیا یسبک زندگ رییژوهش تغقرار گرفت. از مهمترین یافته هاي این پ ینشانه شناخت

 يساز شهیو با استفاده از کل یاسالم يباورها و ارزشها رییتغ قیاز طر یغرب یبه زندگ یاسالم
تی وي بود. یافته ها نشان داد که برنامه ببین  یفرهنگ يمولفه ها اتیجزئ يساز یعیو طب

با تغییر در ارزشها و هنجارهاي مذهبی مخاطبان ایرانی سعی در تغییر سبک زندگی و ایجاد 
 بی هویتی مذهبی در افراد دارد.

 یس یب یمن و تو، شبکه جم، ب ،يو یت نیبب ،ییبازنما هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه
شده  لینسانها تبدروزمره اغلب ا یزندگ نفکیبه جزء ال رانیدر ا ونیزیرسانه ها باالخص تلو

 یونیزیتلو ياز تماشا يسهم عمده ا يماهواره ا یونیزیتلو يشبکه ها انیم نیاست. در ا
 نیا نیاز شاخص تر زیمن و تو ن یونیزیرا از آن خود کرده اند، شبکه تلو یرانیمخاطبان ا

 یتیالیر نیشبکه است.ا نیا ریاخ ياز برنامه ها يو یت نی). برنامه بب1394راتی،کانالهاست(گ
شده را در مقابل اخبار و  نشیاست که در آن مخاطبان گز تیواقع شینما کی ایشو 

آنان را  يدهد که به صورت هدفمند انتخاب شده اند و نظرات و واکنشها یقرار م يدادهایرو
   .دگذاریم شیدر مورد آن به نما

 چارچوب نظري 
 نشانه شناسی 

م شناختی و سازمان نشانه هاست و تنها شامل نشانه شناسی به دنبال رمز گشایی مفاهی
عالیم زبانی نیست و نشانه هاي شنیداري و دیداري را هم در برمی گیرد،عالوه براین زبان 

 ).1389دستگاهی از نشانه هاست که بیانگر افکارند(آسابرگر، 
 مفاهیم دال، مدلول، داللت

د به یک ماده و موضوع مشخص و ، (داللت کننده و نشانگر) است. دال می توان"دال"مفهوم 
 معین ارتباط یابد و این ماده و موضوع متعلق به قلمرو واژه هاست. 

، (داللت شونده و نشانده) است. سوسور ماهیت ذهنی مدلول را با مفهوم "مدلول"مفهوم 
خواندن آن مشخص می کند. مدلول کلمه بلبل پرنده اي به نام بلبل نیست بلکه تصویر ذهنی 

. پس نشان دهنده یک شی و یک امر واقعی بیرونی نیست بلکه بیان ذهنی از یک آن است
 ).1377شی است(اباذري، 

 الگوي بازنمایی روالن بارت 
بارت نشانه شناسی را وسیله ي تحلیل فرایندهاي معنابخشی می داند که طبقه ي بورژوا به 

حمیل می کند. به این وسیله ي آن فرهنگ تاریخی و طبقاتی خود را بر طبیعت جهانی ت
 اعتبار، نشانه شناسی روش اساسی نقد ایدئولوژي است.

سوسور استدالل می کند که معنی هر اصطالح در نظام زبان، شامل دال به عالوه مدلول، «
 دال(ویژگی لفظ/ آوا) + مدلول(ایده) = نشانه(معنی کل)«تحت عنوان نشانه است

 فه می کند:بارت، بُعد دیگري را به این معادله اضا
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 {زبان دال+ مدلول= نشانه
 )57: 1،2007{اسطوره دال+ مدلول= نشانه(الفی

 پیشاپیش رمزگذاري خود شود پخش تلویزیون از است قرار که اي واقعه فیسک می پندارد
 فرهنگی لحاظ به پخش کردنی و فنی لحاظ به را آن تا است صدد در تلویزیون و است شده

 و واقعیت، بازنمایی سه سطح در را تلویزیون رمزگان اساس، او این بر .سازد پذیرفتنی
 شود داده نمایش از تلویزیون است قرار که اي واقعه .است کرده تقسیم بندي ایدئولوژي

 ).1392است(مهدي زاده،  شده رمزگذاري اجتماعی رمزهاي با پیشاپیش خود
چگونه  تلویزیون که است آن به دنبال تلویزیون در شناسی نشانه سنت فیسک زعم به

هایی  روش چه به و باشد جامعه در غالب منافع خدمت در که می آورد به وجود را معناها
در نظر  .دهد می اشاعه اجتماعی متفاوت بسیار هاي گروه از خود مخاطبان میان در را آن

یگر فیسک معنا فقط زمانی ایجاد می شود که واقعیت و انواع بازنمایی و ایدئولوژي در یکد
ادغام می شوند و به نحوي منسجم و ظاهراً طبیعی به وحدت برسند. نقد نشانه شناختی یا 
فرهنگی، این وحدت را واسازي میکند ونشان می دهد که طبیعی به نظر آمدن این وحدت 

 ).130: 1380ناشی از تأثیر بسزاي [رمزهاي] ایدئولوژیک بر آن است(فیسک،

 یی در مدل فیسک: رمزگان و سطوح بازنما)1(جدول
 رمزگان سطوح بازنمایی

 رمزگان اجتماعی واقعیت
 رمزگان فنی بازنمایی
 رمزگان ایدئولوژیک ایدئولوژي

 )1380منبع:(فیسک،
کرد،  نکته اشاره چند به باید رو پیش مقاله در رفته کار به شناسی نشانه تکنیک توضیح در
 ایم.  داشته نظر سیشنا نشانه نظام شش به فیلم شناسی نشانه تحلیل در

 .اشاره دارد شمایلی هاي نشانه کارکرد به بیشتر که است تصویري هاي نشانه :اول دسته
 تدوین اشاره و دوربین، تقطیع حرکات به بیشتر که است حرکتی ههاي دوم: نشان دسته
 .دارد

تار، کالم، زبان گف جایگاه بخش که است گفتاري شناسانه زبان هاي نشانه نظام سوم: دسته
 .دارد سینما در را خارجی تفسیرهاي و مکالمه

                                                           
1 Laughey 
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 از کارکرد وسیعی بخش که است نوشتاري شناسی زبان هاي نشانه چهارم: نظام دسته
 در را درون فیلم تابلوهاي و پالکاردها ها، متن سکانس فیلم، عنوان عنوان همچون نوشتار

 ).1388دارد(احمدي،  نظر
 اشکال گوناگون به بیشتر که است شناسانه غیرزبان آوایی هاي نشانه نظام پنجم: دسته

 می تواند سکوت نیز حتی اینجا در .دارد اشاره سینما در طبیعی صداهاي جایگاه و اصوات
جینکرمعتقداست که چنانچه از سکوت  .گردد تحلیل و شده قلمداد آوایی اي نشانه متن در

 یمی بر روي بینندگان بگذارد.به طرز نامناسبی استفاده شود می تواند اثر نمایشی عظ
دسته ششم: نظام نشانه هاي موسیقایی است که بخش هاي مورد نظر آن موسیقی متن، 

 ).1380موسیقی فیل منامه و هرگونه موسیقی موجود در فیلم است(فیسک،
 اي نهبازنمایی رسا 

اجتماعی بازنمایی، فرایندي است که طی آن، تغییراتی بر هویت واقعی افراد و گرو ه هاي 
ارائه شده است، این مسئله  1نظریه بازنمایی اجتماعی که توسط مسکویچ  .اعمال می  شود

را توضیح می  دهد که مردم چگونه از طریق بازنمایی اجتماعی زندگی خود را تفسیر می  
). زبان، ابزار بازنمایی واقعیت است، تجلی 1،1992کنند و به آن معنا می  بخشند(بریک ول

کند. در این میان، نی به صورت صدا، تصویر و... است که واقعیت را منعکس میهاي زبا
ها زبان ارائه بازنمایی از واقعیت را دارد و از خصیصه چند زبانی برخوردار است. مثال رسانه

 ). 2،2003رسانه سینما، دربر گیرنده تصویر و صدا است (استافورد
نحو معنادار وجود ندارد و بازنمایی اقعیت به ) استدالل می  کند که و2003استوارت هال(
هاي کلیدي تولید معناست. باید تأکید کرد که هر محصول یا تولید رسانه اي، یکی از شیوه

ویژه تولیدات رسانه هاي تصویري، اعم از خبر، مستند و حتی یک سخنرانی یا مراسم دعا به
در واقع، در فرایند ارتباطات رسانه اي،  و نیایش، با واقعیت آن وقایع بسیار متفاوت هستند و

طور حتم، معناي تولیدي در این فرایند، معناي رسانه اقدام به بازنمایی واقعیت می  کند و به
تولیدشده به وسیلۀ رسانه به شمار می  رود، نه آنچه در واقعیت وجود دارد و رسانه همواره 

 ). 1382در این فرایند، خنثی و بی طرف نیست. (مالوي، 
 استراتژي هاي بازنمایی

 دو استراتژي مهم در بازنمایی کلیشه سازي و طبیعی سازي مطرح است. 

                                                           
1 Breakwell 
2 Stafford 
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کلیشه سازي، فرایندي است که بر اساس آن جهان مادي و جهان اید ه ها در راستاي ایجاد 
معنا، طبقه بندي می شود. تا مفهومی از جهان شکل گیرد که منطبق با باورهاي ایدئولوژکیی 

 و در پِس پشتِ کلیشه ها قرار گرفته اند.  است
طبیعی سازي، به فرایندي اطالق می شوند که گویی اموري آشکارا طبیعی به صورتی عرضه 
میشود که از طریق آن اختهاي اجتماعی، فرهنگی و تاریخی هستند. طبیعی سازي به شکل 

 ).105: 1380ضمنی، داراي کارکردي ایدئولوژیک است(بارت، 
 سی و تغییر مفاهیم رسانه ايشرق شنا

بحث ادوارد سعید درباره شرق شناسی، بسیار شبیه به بحث قدرت دانش فوکو است. یک 
» دیگري«گفتمان از طریق رویه هاي بازنمایی متفاوت، یک شکل دانش نژادپرستانه درباره ي 

درگیر (شرق) تولید می کند که به شدت در فعالیت ها و عملکردهاي قدرت (امپریالیسم) 
است. سعید، قدرت را به گونه اي تعریف می کند که بر شباهت ها یا همانندي هاي میان 
فوکو و مفهوم هژمونی گرامشی تأکید دارد. هژمونیِ ایده هاي اروپایی درباره شرق، برتري 

 )2008، 1اروپا و عقب ماندگی شرق را تثبیت می کند. (کیالنی
طور خالصه می  توان گفتمان حاکم شناسی، بهشرقنظر از ریشه هاي تاریخی و نظري صرف

 بر شرق شناسی را در معرفی خود و بازنمایی دیگران، در چارچوب ذیل ارائه کرد:

 شناسی در معرفی خود و بازنمایی دیگران: گفتمان حاکم بر شرق)2(جدول

 )99: 1387منبع: (مهدي زاده، 

                                                           
1 KilaniI 

 هاي معرفی خودچارچوب
 (غرب)

 هاي بازنمایی دیگريچارچوب
 (اسالم و مسلمانان)

 ماندگی و تحجرعقب توسعه و نوگرایی
 تعصب و خشونت تساهل و بردباري

 طلبیشرارت و جنگ طلبیصلح
 جنون و تندروي شناسیعقالنیت و مسئولیت

 مروج تروریسم قربانی تروریسم
 سرکوب زنان آزادي زنان
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گفتمان برنامه هاي واقع نما مانند  شرق شناسی در این مقاله بدین جهت اهمیت دارد که
ببین تی وي می تواند نمایشی از گفتمان خود و دیگري باشد همانطور که در نتایج این 

 پژوهش بدان خواهیم رسید.
 بازنمایی جنسیت و حجاب 

جنسیت از طریق گفتمان حاکم بر رسانه هاي جمعی، الزامات و الگوهاي خود را ارائه و بیان 
هاي جمعی با بازنمایی الگوهاي هنجاري حاکم بر زندگی اجتماعی در قالب می دارد. رسانه

ي این هنجارها را در زندگی گونه، عمالً نقش برسازنده و بازتولید کنندهاجراهاي نمایش
ي تصویري خاص از مناسبات میان دو جنس، گیرند. آنها با ارائهاجتماعی امروزي بر عهده می

هادینه شدن چهارچوب معنایی آن تصویر خاص داشته باشند. از توانند نقش مهمی در نمی
آیند تا در دست یک گروه، توانند به صورت ابزاري سیاسی درهاي جمعی میاین نظر رسانه

ي سوء استفاده ي جنسی)، قشر یا صاحبان اندیشه و مرام خاص، به وسیلهطبقه(همچون طبقه
هاي جمعی یابد مناسبات جنسیتی در رسانهمیو آزار دیگران بدل شوند. بنابراین ضرورت 
 ) 1386مورد تحلیل قرار گیرد. (سلطانی و رحمتی، 

 پرسش هاي پژوهش
 پرسش اصلی

 دهد؟چه مواردي را نشان می "ببین تی وي"بازنمایی مؤلفه هاي فرهنگی و مذهبی در برنامه 
 پرسش فرعی

 چه مواردي است؟ "ببین تی وي"اصلی ترین مفاهیم و پیام هاي فرهنگی و مذهبی برنامه 

 روش پژوهش
این پژوهش، از نوع پژوهش هاي کیفی، توصیفی و تحلیلی است و از آنجایی که هدف اصلی 

براي  "نشانه شناسی"آن، چگونگی بازنمایی مولفه هاي فرهنگی اجتماعی است، از روش 
 سی است.، مسئله اصلی فرایند نشانه شنا"بازنمایی"اجراي آن استفاده شد؛ زیرا 

براي تحلیل داللت هاي آشکار، از رویکرد کالسیک سوسوري بهره جسته ایم ولی به دلیل 
خألهاي موجود در نشانه شناسی سوسور، براي تحلیل الیه هاي پنهان درونی، از الگوي مرتبه 

 دوم بارت نیز استفاده شد.
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 حوزه پژوهش
شبکۀ من وتو است که تا کنون از  1حوزه پژوهش این تحقیق، کلیۀ برنامه هاي ببین تی وي

این شبکه پخش شده است. از مجموع برنامه تولیدي پخش شده در زمان مذکور، یک قسمت 
 به صورت هدفمند، به عنوان نمونه انتخاب شده است. 1397در سال 

” نمونه گیري هدفمند“این برنامه ها بر حسب منطق نمونه گیري غیر احتمالی و با روش 
ند. دلیل انتخاب این قسمت ، ویژگیهاي خاص این قسمت بوده است.زیرا در انتخاب شده ا

قسمت اول با کلیه شرکت کنندگان و وضعیت آنها آشنا می شویم و میتوانیم تحلیل کاملتري 
 ارائه دهیم. 

 اعتباروروایی 
اده پژو هش حاضر در ارائۀ مقوله ها، طبقه بندي و تعریف آن ها، از منابع معتبر متعددي استف

کرده است. اما به دلیل داشتن ماهیت کیفی و تفسیري، مدعی ارائۀ نتایج تعمی م پذیر نیست. 
یافته ها و دسته بندي هاي نهایی به رویت ده نفر از اساتید صاحب نظر و مرتبط با رسانه و 

 فرهنگ رسید و نظرات اصالحی آنان اعمال شد. 
 عملیاتی کردن مفاهیم پژوهش

 تشریح مؤلفه ها و محورهاي فرعی ترصورت گرفته است.از طریق توصیف و 
بازنمایی مولفه هاي فرهنگی، اجتماعی در برنامه ببین تی وي: عناصر شکلی زنان و مردان یا 

 حضور ظاهري آنان +کنش هاي آنان + عناصر محتوایی برنامه ها + رمزگان فنی تلویزیونی.
 ورآالت + وسایل و محیط صحنه.عناصر شکلی یا حضور ظاهري: آرایش + پوشاك + زی

کنش ها: کنش هاي کالمی  (مونولوگ ها و دیالوگ ها) + کنش هاي غیرکالمی  (حرکات 
 چهره، تونالیته و حرکات بدن).

عناصر محتوایی برنامه ها: رویدادهاي برنامه ها (اصلی و فرعی ) + موضوعات برنامه ها (اصلی 
 ی).هاي برنامه (اصلی و فرعو فرعی) + روایت

 رمزگان فنی تلویزیون: تصویربرداري+ نورپردازي + تدوین + صدا + موسیقی.
تحلیل در این تحقیق، در سطح محصول صورت گرفته و واحد تجزیه و تحلیل داده ها، 

، بوده است. ابزار و شیوه هاي گردآوري اطالعات شامل ضبط برنامه ها، تهیه ”سکانس پالن”
 ها و جداول و... بوده است.اي واحدهاي متن برنامهشناسنامه هاي نشانه شناختی بر

 

                                                           
1 TV 
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 یافته ها
ست که در چندین کشور به زبان آن مکان ا 1بین تی وي یک برنامه واقع نما یا شوي ریالیتی

 ساخته شده است
تا کنون از  2007(برنامه اي که از سال  2حق امتیاز ایده این برنامه در اختیار گوگل باکس

می  شود)است که شبکه هاي گوناگونی در سراسر جهان با پرداخت انگلیس پخش  4شبکه 
 حق کپی رایت و با رعایت شرابط میتوانند برنامه را بسازند.

کشور دنیا تهیه و پخش شده و برنده بهترین شوي ریالیتی تلویزیون از  17این برنامه در 
ورت همزمان در دو کشور بوده. تلویزیون من و تو براي اولین بار این برنامه را به ص 3بفتا

 .مختلف (انگلستان و کانادا) ضبط کرده و در غالب یک برنامه پخش می کند
در چنین برنامه هایی چند خانواده ثبت نام می کنند و شبکه من و تو برنامه هاي مختلفی 

 را نشان می دهد
دي به تماشاي بینند. افراد عاشو واقعی است که در آن افراد تلویزیون میاین برنامه، یک 

تلویزیون جلوي دوربین تلویزیون خواهند نشست و درباره آن حرف خواهند زد. ببین تی وي 
برنامه پخش  4در ابتدا یک شبکه اینترنتی ویدئویی، که به صورت کامال آماتوري در یوتیوب

تی  رها اعتمادي، برنامه اینترنتی ببین«نویسد: می کرده بود. رادیو سوئد در این زمینه می
اندازي کرد که پس از مدتی گسترش یافت و به وي را به همراه چند تن از دوستانش راه

 »تلویزیون من و تو تبدیل شد.
در این قسمت افراد و خانواده هاي شرکت کننده در برنامه معرفی می شوند.  قسمت اول:

خانم آمنه است  در این قسمت از مقاله فقط کالم گوینده فیلم نقل گردیده است.روایت کننده
 کند.که اصالتا افغانی می باشد و تن صداي خاصی دارد و فارسی را با لهجه خوبی صحبت می

 رمزگان روایت معرفی افراد

 زهره و سیامک
 دو ولی می کنند زندگی هم با ساله هشت

 کردن ازدواج ساله رسماً
 ازدواج سپید

 اشکان و وحید
 و هستند هم اتفاقا فامیل که دوست دو

 دارند موزیک به زیادي عالقه
 عالقه به موسیقی

                                                           
1 Reality show 
2 Gogglebox 
3 British Academy Television Awards 
4 yotube 
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 پارمیس و فرزین
 

اهل منچستر. پارمیس از شش  دختر و پدر
 ماهگی انگلیس بوده و یه جورایی انگلیسیه

 انگلیسی شدن

 تورنتو صمیمی اهل دوست سه پویا و نیما، رضا
روابط دوستانه و زندگی 

 مجردي
 هم خانگی دو همجنس ساله ده قدیمی دوست دو هیربد و کامبیز

 مریم و بهناز
 در رستوران یک مدیر خواهر که مریم دو

 است تورنتو
 اشتغال زنان

 و فریبا، علیرضا
 شادي

که از برنامه بفرمایید شام کانادا با آنها آشنا 
 شدیم

ارجاع به برنامه بفرمایید 
 شام به عنوان منبع

 مریم
 حمید دوستشان و) امیر و محمد(پسراش و

 ترمنچس در

 خانواده بدون پدر
زندگی خانوادگی با 

 نامحرم
 زندگی مجردي منچستر در دوست دو نگار و دلناز

 رضا و رضا

 از می کنند پیدا فرصت تا که دودوست
 پاي میشینند و میکنن فرار زنهاشون دست

 تلویزیون
 و پدر دیدن تلویزیون پایه کوچولوهم رایان

 پدرخوندشه

پدر خواندگی (طالق 
دار و ازدواج با  زن فرزند

 دوست همسر سابق)
 

 سپیده و بهداد
 شدیم آشنا کانادا شام بفرمائید برنامه در

 
ارجاع به برنامه بفرمایید 

 شام به عنوان منبع
در قسمتی دیگر روایتگر هنگام رجوع به سوژه بعدي مطالب جدول زیر را بیان میکند که 

هاي بازنمایی با عنوان طبیعی سازي می همان طور که در باال اشاره شد یکی از استرتژي 
 باشد: 

 می کرد گوینده: برمی گردیم به تورنتو. سگ فریبا حسابی داشت دلبري
 فریبا درحال غذا دادن به سگ: بخور خاله. بخور مامان
 سگ فرزین است)گوینده: همینطور چیکو در منچستر (منظور از چیکو، 

، دست و سر حرکات، گفتار، رفتار، محیط، پردازيچهره، لباس، ظاهر واقعیت: نخست )سطح1
 الکترونیکی دستگاههاي کمک به فنی رمزهاي را اجتماعی رمزهاي این. غیره و صدا

 . کنندمی  رمزگذاري
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 موسیقی، تدوین، نورپردازي، دوربین بازنمایی: از اندعبارت فنی رمزهاي از برخی: دوم )سطح2
 بازنماییِ نیز اخیر رمزهاي و دهندمی  انتقال را زنماییبا متعارفِ رمزهاي که صدابرداري و

  شکل را دیگر عناصري
 سوژه اول: لباس کاروان المپیک 

مجري مجله خبري شبکه یک سیماي جمهوري اسالمی ایران در مورد لباس المپیک صحبت 
اند می کند و اعالم میکند با توجه به فرصت ده روزه تا المپیک مسئولین دست به کار شده 

 تا طرحی نو دراندازند.
 مصاحبه با شهروند: متاسفانه خیلی ضعیف بود و جاي تاسف داره 

مصاحبه با رئیس کارگروه مد: ما آمادگی خودمان را اعالم کردیم هیچ تماسی با این کارگروه 
 گرفته نشده 

تکه اي از مصاحبه با معاون وزیر آقاي هاشمی: به لحاظ ارزش ریا لی چیزي حدود 
 رمیلیارد و دویست میلیون تومان چها

مصاحبه با رئیس کارگروه مد: چیزي که ما دیدیم و شنیدم در کشور دیگري طراحی شده و 
 نکته دوم درد آوري مساله این اتفاقه

 رمزگان مدلول کنش شخصیت

 میلیارد تومن ؟ از کدام خزانه؟ از کجا؟ 4 وحید

عدم مدیریت اقتصادي در -
 ایران

ب بودن خزانه بی حساب و کتا-
 ایران

 فرزین

آبرو و حیثیت را می برند. همه دنیا نگاه 
 می کنند

اگه به تو داده بودند بهتر طراحی می 
 کردي

نداشتن آبرو ایرانیان در سطح 
 جهان

 مریم

اگر به ورساچی میدادند طراحی کنه اینقدر 
 نمی شد

این هزینه اگر صرف آموزششون می شد 
 بهتر بود

 ی مدگراییمعرفی برند خارج-
 کم کاري در مورد آموزش-

 

 سوژه دوم: افسانه بایگان(سلبریتی ها)
برنامه خندوانه که میهمان آن خانم افسانه بایگان است. کنشهاي افراد هنگام مشاهده این 

 شخصیت طبق جدول زیر رمزگشایی گردیده است.
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 رمزگان کنش شخصیت

 مادر
ر یه مدتی تو ایران شایعه بود می گفتند ماد

 نیما فالحه
 بابا ایرانو ولش کنی میگن مادر مهناز افشاره

 نمایش خود و دیگري-
 طبیعی بودن شایعه در ایران-

 سوژه سوم: عمل جراحی بینی
در این قسمت برنامه برنامه اي معرفی می شود که از همان شبکه یعنی من و تو پخش می 

 بینی دارد. گردد و در آن فردي را نشان می دهد که قصد عمل جراحی 
 رمزگان کنش شخصیت

 و فرزین
 پارمیس

 

 من میخوام عمل کنم
پدر: ایران؟ دختر: نه اینجا پدر: اینجا که همه 
دماغا خوبن دختر: میدونم ولی پالستیک که 

 فقط دماغ نیست
 اگه به تو داده بودند بهتر طراحی می کردي

معرفی انواع دیگر از عمل -
 زیبایی زنان

در غرب  ضرورت عمل زیبایی-
 به هر دلیلی

 تمسخر جراح-

مریم و 
 پسرانش

 بدهید هلو تحویل بگیرید لولو
تو انگلیس ، ایران  سوسول بازي درمیارن

 سرپایی عمل می کنند
 بعد از عمل: فرقی نکرده.سرش کاله گذاشتن

بی اهمی ت بودن جراحی در -
 ایران

مهم بودن عمل هاي زیبایی -
 در غرب

 نگار و دلناز
 بسته عمل می کنند ایران چشم

 اصال نمی پرسه چی میخواین؟

مهارت جراحان ایرانی به دلیل -
 تکرار عمل

بی اهمی ت و سرپایی بودن -
 عمل در ایران

عدم صحبت پزشکان ایرانی با -
 مریض

 سوژه چهارم: مالیات
این قسمت که بیشترین زمان برنامه به آن اختصاص داده می شود مربوط به پرداخت مالیات 

ایران است. ببین تی وي در این قسمت تلفیقی از برنامه هاي صدا وسیماي جمهوري در 
اسالمی ایران را که به موضوع مالیات اختصاص داشته را به صورت هدفمند انتخاب کرده و 

 آن را در معرض دید بینندگان قرار می دهد.
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 رمزگان کنش شخصیت

 نگار و دلناز
یارند که بگه که مردم بهانه م یعنی میخاد

 مالیات ندهند

 قانون شکنی-
هاي مالیاتی دورزدن سیستم-

 توسط مردم

 و سیامک
 زهره

 توجه کردي هیچ کس نمیخاد مالیات بده
فساد مالیاتی اول از توي خود اداره مالیات 

 شروع میشه
هیچ کس دوست نداره مالیات بده از بس 

 شده ازشون دزدي

طبیعی شدن فساد اقتصادي -
 در ایران

 بودي ارزشهانا-

 نیما،  رضا
 پویا و

براي پرداخت  این حسی که شما در انگلیس
 مالیات داري تو ایران هم داشتی؟؟ اصالً

فرارمالیاتی به این دلیله که میبینی اون چیزي 
که دارن ازت به زور میگیرن نه به خودت 

 میرسه نه به کسی که نیاز داره
 فرهنگ مالیاتی تو ایران جا نیفتاده

 هادشون میشه.آقازادهخرج خو
تمام این کارها باعث میشه افراد بدون صداقت 

 باشند
مثل شوروي سابق. اون میدزده چرا من 

 ندزدم؟

در انگلیس حس خوبی با -
دست می  پرداخت مالیات به
 آوري

ترغیب ایرانیان مقیم جهت -
پرداخت مالیات به دولت 

 انگلیس
مقایسه پایبندي به قوانین -

 نمالیاتی در ایرا
 پایببندي به اررزشها-

 رضا و رضا
رند یمردم به ازاي مالیات چیزي نمیگ چون

 اطمینان نیست
 خانه ازپاي بست ویران است

عدم هزینه بجاي مالیات در -
 ایران

تقویت روحیه یاس و ناامی -
 دي نسبت به آینده ایران

مریم و 
 پسرانش

 میلیارد تومن چقدر میشه ؟؟ مالیات سه هزار
 شد حاال دوازده هزار میلیاردهاون قدیمی 

ارجاع به اختالس و بازخوانی 
 یک پرونده

 دزدي هاي کالن در ایران-
در ادامه مردي صحبت میکند که سبیل بلندي دارد و در مورد اینکه هواي کاسبها را داشته 
باشید. امسال اوضاع کسب و کار خوب نبود و نیز از برخورد خوب ممیزها نسبت به قبل 

 کند. صحبت می
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 رمزگان کنش شخصیت

و  مریم
 پسرانش

یه پولی هم بهت  تو با این سبیالت برو میگن
 میدیم

تمسخر قانون و روابط کاري -
 در ایران

انجام امور در ایران بر اساس 
 قلدري

سیامک و 
 زهره

 بنده خدا قشر ضعیف هر روز ضعیف تر میشن
االن با چهار تا آدم ضعیف تر از اینا صحبت 

یات که هیچی دوست داري کمکشون کنی مال
 کنی

 خیلی تاثیر داره روي چرخه اقتصاد مالیات
 بله.اگه درست و براي مردم مصرف بشه

حس وطن پرستی و هم نوع -
 دوستی ایرانیان مهاجر

نگرش غربی منطقی مبتنی -
 بر ضرورت وجود مالیات

 رضا و رضا
توي یه اداره براي یک امضا اینقدر باال و پایین 

 که بیخیال میشی میشی
 ایران بروکراسی خسته کننده

 سوژه پنجم: رئیس نامحسوس
 مجددا برنامه اي از شبکه من و تو معرفی و تبلیغ می گردد به نام رئیس نامحسوس.رئیس

 در حتی. پست ترین سخت در. میکند فعالیت و شود می خدمتکار پست در گریم با شرکت
 شرکت وضعیت و کارکنان احوال از واسطه بدون و میکند نظافت را شویی دست جاها بعضی
 ...و شود می جویا

 مشکالت و می دهد ماشین و پول،  خانه،  هستند هم پوست سیاه که آنها همه به پایان در
 میکند. حل را آنها

 رمزگان کنش شخصیت

 و وحید
 اشکان

 منم اینکار رو می کردم
اگر کسی براي مقاصد تو از جونش 

 مایه بگذازه،
 وظیفه شناسی مدیرعدم 

 نیما،  رضا
 پویا و

عالیه.البته اگر رئیس نامحسوسها 
ایرانی نباشن. چون همه رو اخراج 

 میکنن

 تخریب هویت ایرانی-
 تصویرسازي نادرست از مدیران ایران-

آسودگی اخراج نیروي انسانی در -
 ایران

 سیاهپوستان زجر کشیده بنده خدا واقعا زجر کشیدس این رضا و رضا
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 سوژه ششم: حجاب اجباري 
این قسمت در رابطه با حجاب است و مصاحبه اي که برنامه اتاق خبر شبکه با مسیح علی 
نژاد در خصوص را اندازي کمپین آزادیهاي یواشکی زنان در ایران انجام داده را پخش می 

 کند.علی نژاد می گوید: 
شما می آیند باید اجبارا حجاب  خبرنگاري از آقاي ظریف میپرسد: چرا زنانی که به کشور“

داشته باشند که آقاي ظریف جواب داده: آنها با حجاب مشکل ندارند چون جزئی از فرهنگ 
ماست. براي همین تصمیم گرفتم حتی با فتوشاپ هم که شده آقاي ظریف رو با حجاب کنم 

که دو  سالگی فتوشاپی شدیم.به همین دلیل است 7و ازش بپرسم چه حسی دارید ؟ ما از 
شخصیتی شده ایم.چون داخل خونه یه شخصیتی داریم ولی در اجتماع یک شخصیت کاذب 

 و دروغینه دیگه 
 در جمهوري اسالمی این طور وانمود شده که اگر بدحجاب باشی بهت تجاوز میشه 

در سیستم تبلیغاتی جمهوري اسالمی مرد ایرانی رو مرد متعصبی نشون دادند که حجاب 
 “غیرت و تعصب اونهاست زنهاشون نماد 
 رمزگان کنش شخصیت

 مریم و پسرانش

 من از مسیح علی نژاد خیلی خوشم میاد
روسري بستن مثل کسانیه که دندون 

 درد دارند
 تو این آفتاب گرم بال نسبت همشون خر

 سقط میشه
یه ملحفه باید بپیچن دور سرشون.یکی 

 بدنشون...
 تخم مرغ هم باشی آب پز میشی

سازي باید بشه که به مردها مادر: فرهنگ
 بگن شما چشمهاتون رو درویش کنین

دولت نمیگذاره اینها روسري رو درآرن به 
 مردها چه ربطی داره

من یه عکسی دیدم که در عربستان دو تا 
مرد داشتند چشم چرونی یک زن روبنده 

 دار را می کردند

 تمسخر حجاب-
 زدایی از حجاب تقدس-

بی ژاد، اسطوره مسیح علی ن-
 حجابی

عدم سیاستگذاري صحیح -
 دولت

تضعیف مردم ساالري در -
 ایران

تشبیه حجاب زنان به تخم -
 مرغ آب پز و سقط خر

مقایسه رفتار حجاب و رفتار -
 مردان در ایران و عربستان
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 وحید
 و اشکان

وحید: ما باید از اول زیر ساختی عمل 
که  نمیشهکنیم  کنیم و فرهنگ سازي

 نگذارهیکی بگذاره و یکی 
رضا: چرا اتفاقا همین درسته. اونطوري 
خیلی مسخره میشه.مثل االن.روسري 

 وسط سر، مانتو کوتاه

عدم فرهنگ سازي و -
 زیرساخت سازي جهت حجاب

عدم وجود حجاب صحیح در -
 ایران

 نیما و پویارضا، 
خوب درسته حجاب جز قانون اون 

 کشوره
 مگه دست ظریفه اونم دولتیه

 ابحکومتی بودن حج-
عدم توانایی دولتمردان جهت -

 رفع مساله حجاب

 رضا و رضا
خوبیه. مردها هم متوجه  خیلی حرکت

 میشند حجاب چقدر سخته
 دست و پا گیر بودن حجاب

 دلناز و نگار

 سعودي هم همینطوره؟ توي کشور
 نه

تصور کن هر ورز مجبورت کنند سرت 
 کاله بگذاري

 اجباري درست نیست
مپین به جایی به نظر من کار این ک

نمیرسه مگه این که مردها بروند بیرون 
 روسري سرشون کنند

مقایسه حجاب در ایران و -
 عربستان

عدم اجباري بودن حجاب در -
 عربستان

ایده دادن جهت پیشبرد -
 اهداف

عدم موفقیت کمپین ها در -
 ایران

روسري سر کردن مردان -
 جهت اعتراض به حجاب

 

 سیامک و زهره
 د از این طرز فکرچقدر بدم میا

هیچ وقت به مرداي ما یاد ندادن که زنها 
 ببینید عین آدمها رو عین خودتون

 تساوي حقوق زن و مرد-
عدم برابري زن و مرد در -

 تربیت ایرانی
 عدم باور به آدم بودن زن ها-

 1سوژه هفتم: شبکه جم
د.در این میان خانم در سال اخیر شماري از بازیگران سینماي ایران به شبکه جم پیوسته ان

هایی که به این شبکه پیوسته اند اقدام به کشف حجاب نموده اند. دراین قسمت یکی از 
برنامه هاي شبکه مذکور با نام سریال شهر فرنگ که در کشوري ثالث ساخته شده است و با 

                                                           
1 GEM 
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بازي بازیگران ایرانی من جمله خانم پردیس افکاري که با پیوستن به جم کشف حجاب نیز 
 کرده ، به نمایش گذاشته می شود.

 رمزگان کنش شخصیت

 رضا ، نیما و پویا
 خیلی سریال خوبیه

 محتواش خوبه ولی بازیها مصنوعیه
 خانمه بهتر بازي میکنه

برنامه  ضعیف جلوه دادن-
 هاي شبکه رقیب

اشاره به پردیس افکاري و -
و(دفاع از اقدرت بازیگري 

 هنرپیشه ها)

 وحید و اشکان

 من دوبله اش اصال خوب نیستبه نظر 
 نسبت به برنامه هاي قبلیشون بهتر شده

 صدا گذاري بده
 آخه آپشن ها شون کمه

 دوبله نامناسب-
ضعف و بی بضاعتی شبکه -

 جم

 سیامک و زهره
بیا بریم ببینیمش. دنبالش کنیم. خیلی 

 مخصوصا از جم تی وي وقت سریال ندیدیم
 دوستش دارم

 تبلیغ و تشویق به تماشاي
 جمشبکه 

 فارسی 1سوژه هشتم: بی بی سی
 خبري از شبکه بی بی سی فارسی پخش می گردد که در آن عنوان می گردد:

طراحی شده که به کمک آن می شود افراد  2سایتی اقدام خیراخواهانه صلیب سرخ طی“
ه قطع گمشده را پیدا کرد.بسیاري از افغانها که در راه مهاجرت به اروپا ارتباطشون با خانواد

 ”شده و یا ناپدید شده اند را می توان از این سایت پیگیري کرد
 رمزگان کنش شخصیت

 بهداد و سپیده
همیشه در حال فرار و مهاجرت بودند 

 افغانها
 آخی بیچاره ها

 بدبختی افغان ها-
 مهاجرت علت بدبختی-

 رضا ، نیما و پویا

یکی از کشورهایی که هم از جنگ و هم 
ضربه خورده از تعصبات خودش 

 افغانستانه
 چه سایت جالبی

علت مشکالت افعانستان -
 خود مردم

عدم تاثیر کشورهاي جنگ -
 افروز در مشکالت افغانستان

 تبلیغ سایت هاي غربی-

                                                           
1 BBC 
2 Tracetheface 
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 وحید و اشکان
 اً کمک کرده واقع تکنولوژي

 همین سایت را ببین
کارآمد و به روز بودن سازمان 

 صلیب سرخ

 سیامک و زهره

سري از آدمها هستن که خوبه که یه 
میکنن اینها رو و کارهایی انجام  درك

 میدن
 خدا کنه همشون پیدا شن

سازمان  اقدامهاي مفید-
 صلیب سرخ

 عالج واقعه بعد از وقوع-

 اطالعات جاسوسی موضوع با خبر شبکه تکنولوژي اخبار: نهم سوژه
ه مبحث جاسوسی شبکه خبر سیماي جمهوري اسالمی ایران در قسمت اخبار تکنولوژي ب

اطالعات می پردازد که مجري این برنامه فردي با تیپ مذهبی (کت و شلوار پوشیده و محاسن 
دارد) به نظر می رسد. کارشناسان در خصوص بازي جدید پوکمون گو اظهار نظر می کنند و 

 می دانند.“حلقه تکمیل شده اطالعات زمینی براي پروژه گوگل “آن را 
 رمزگان کنش شخصیت

 رضا، نیما و پویا
که اسرائیل این  اصال به گوشم نرسیده

 بازي رو سوپر جاسوس معرفی کرده

عدم درستی و صحت اخبار -
 ایران

 دفاع جانبدارانه از اسرائیل-

 سیامک و زهره
خود شون تو کوچکترین مسائل آدمها 

 دخالت دارن
جاسوسی حکومت ایران در 

 زندگی خصوصی مردم

 رضا و رضا

ه طوریه که همه باید همه االن فضا ی
 چیزي رو بدونند، توي فیس بوك برند
فکر کنم این جاي یکی دیگه اومده 

مثال کارشناس اصلی نیومده این رو از 
 بقالی سر کوچه آوردن

 اینم ستار (و خنده هر دو)
واقعا دالیل موفقیت این بازي چه بود ؟ 
خیلی دالیل داره ولی االن موضوع چیز 

ه و اینا میخوان دیگه ایه. جاسوسی
 برنامه پر کنن

ضروري بودن شبکه هاي -
 اجتماعی

 تمسخر کارشناسان ایرانی-
 دروغ گویی دولت ایران-

تصویرسازي جاسوسی در دولت -
 ایران

 مریم و پسرانش

؟ اگه تکنولوژي داشت کجاش تکنولوژیه
 تو خونش یه ماشین ریش تراش داشت
 (زوم روي چهره مادر درحال خمیازه)

 ی ریش ندارهاین یک

عقب افتاده بودن افرادي که در -
 ایران محاسن دارند

ط افراد ریش دار با عدم ارتبا-
 تکنولوژي
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آره به این میخوره یه ذره درسخون 
 باشه

 چرت و پرت دارن میگن
 ؟حاال چطوري میخواد جاسوسی کنه
 بابا یه چیزي از خودشون درآوردن

ده دقیقه دیگه میگه یازده سپتامبر هم 
 مربوط به همین بازي پوکمنگو بوده

خسته کننده بودن تصاویر -
 مرتبط با ایران

 افراد بدون محاسن باسوادتر-
 عدم علمی  بودن مطالب-

 نقش حکومت در هر مساله اي-
 توهم دشمنی در حکومت ایران-

جداول فوق در سطح دوم الگوي فیسک می باشد زیرا موضوع مقاله در رابطه با این سطح که 
ازنمایی می باشد قراردارد، در آن رمزگان فنی که شامل روایت و انتخاب نقش آفرینان همان ب

 .و مواردي ار این قبیل را شامل می شود، بررسی گردید و مشخص شد 
 این در پیام و معنی القاي هاي نحوه دیگر سلطه هژمونیک، از موقعیت در مخاطب قراردادن

 یزیونی تلو گفتمان یک رمزگشایی موقعیت نسلطه هژمونیک، نخستی موقعیت است. شبکه
 را ضمنی تلویزیونی، معناي گزارش یک بینندة آن در که موقعیتی:یعنی .است هال ازنظر
 رمز درون در کند. می  است، دریافت شده رمزگذاري پیام منبع توسط که گونه همان
 امري عنوان به را پیام هاي حرف و طرفانه اقتدارگرایانه، بی معناي و کند می  عمل مسلط

 بسامد هاي نشانه شناختی نشانه تحلیل به زیر جدول). 1391هال،پذیرد ( ، می ”طبیعی“
  .دارد اختصاصاین برنامه  در

 داللت ثانویه داللت اولیه

 دال
 مدلول

 (دال مرتبه دوم)
 

نوشیدن 
 مشروبات الکلی

زن و مرد مدرن ایرانی، 
متعلق به طبقۀ متوسط 

 جدید

به موازین دینی و اعمال مؤلفه بی اعتنایی 
 هاي غیر بومی  در سبک زندگی

 آرامش و راحتی مبلمان
ضرورت وجود مبلمان جهت تماشاي 

 تلویزیون

 بشقاب هاي میوه
وفور و تنوع میوه در 

 انگلستان
محوري بودن سلیقه و انتخاب در مصرف 

 میوه
رقصیدن همراه با 

 آواز جناب خان
 دغدغه ونزندگی شاد و بد گذرانی خوش
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جام شراب  زدن
به هم توسط زن 

 و مرد
 تقدس زدایی از طریق طبیعی جلوه دادن تکمیل جشن و سرور

 سبک زندگی غربی تکمیل دکوراسیون منزل آباژور

پارچه قلمکار 
 روي میز

 حس نوستالژیک سنت و مدرنیته تلفیق

کتاب مثنوي 
 معنوي روي میز

 شعر و ادبیات
انسانهاي شرکت کنندگان در برنامه 
 باسوادي هستند

آرایش خاص 
 موي سر خانمها

 مدگرایی در ظاهر هارمونی

 تقلیدي پوشش سلیقه آزادي لباس پاره وحید

 استفاده از شمع
، عشق و  نماد خوشبختی
 آرامش

 سبک زندگی

 غرب زیباست زیبایی نظم و پاکیزگی

بند و  مچ
 زیورآالت مردانه

 ک پوشش غربیهاي سب اعمال مولفه آزادي در پوشش

 گیرينتیجه
در هر رویداد تلویویزیونی که حاصل رمزگذاري هاي متعدد و چندالیه است، واقعیتی ازواقعیت 

، هنجارها ارزش ها هاي جتماعی و انسانی به شیوه اي خاص و هدفمند، بازنمایی می  شود.
عیین کننده نقش ت، فرهنگی در یک کشورمسلط و یا تخریب باورهاي مذهبی یا ایدئولوژیک 

 اي در شکل گیري ذهنیت هاي مخاطب دارد.
پیرامون تحلیل نشانه  "1اکو اومبرتو " از ها نتیجه گیري از یافته هاي پژوهش را با این نقل

ها که می  گوید در بحث بازنمایی نشانه هر چیزي که بتوان آن را به عنوان جانشین چیز 
ران باید به نشانه ها معنا ببخشند و یک که می  گوید مفس "2پیرس"دیگري به کار برد و 

 سیاسی و فرهنگی مطالعه کنند، آغاز می  کنیم.پیام را در متن اجتماعی، 

                                                           
1 Umberto Eco 
2 Charles Sanders Peirce 
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بر اساس سبک ارتباطی افراد و زیبایی محیط و دکور این برنامه که به صورت نمایشی این 
شان می  تلقی را ایجاد می  کند که دوربین واقعیت محیط هر خانه و روابط افراد را ن

آزادي و منطق است و در برابر آن در ایران همه چیز بر زندگی در غرب همراه با آرامش،دهد،
مبناي فشار و بدون تصمیم گیري منطقی از سوي دولت بوده و مردم نیز بالطبع همانی شده 

 اند که دولت متصور می  شود.
اشتغال و استقالل سیقی،برتري تربیت غربی به دلیل فراگیري زبان انگلیسی، عشق به مو

 کامل زن و آزاد بودن روابط جنسی در رمزگان این برنامه وجود دارد.
در هر خبري که به اجراي قانون یا احترام به ضوابط دوستی یا مسئولیت اجتماعی نسبت به 

تمسخر و خنده دار بودن این مساله به طور قالبی و کلیشه اي،  جامعه اطراف اشاره دارد،
 تثنا در هر مورد وجود دارد.بدون اس

این برنامه با تبلیغ و القاي مفاهیمی  چون تجدد گرایی و زندگی با کیفیت در کنار ازدواج  
سعی سپید یا داشتن زندگی مشترك و هم خانه بودن مادر و پسر با دوستان پسر خانواده، 

این مساله با تخریب  در نشان دادن آزادي و راحتی در غرب و عقب ماندگی در ایران را دارد.
 و تهدید ارزش هاي اسالمی  و پایبندي ایرانیان به اعتقادات مذهبی همراه است.

در مورد سگ به عنوان یک حیوان خانگی و معرفی  "بخور مامان"به کاربردن عباراتی چون 
سگ ها با نام مشخص و احترام به حیوان با معرفی دقیق ان به مخاطب، سعی برنامه را در 

ی سازي حضور حیوان خانگی در زندگی خانوادگی و خصوصی مخاطبان ایرانی نشان طبیع
 می  دهد.

کلیشه سازي و القاي عدم مدیریت صحیح دولت به خصوص در مباحث اقتصادي در هر برنامه 
 تکرار می  شود و سعی در افزایش روحیه یأس و نا امی دي در ایرانیان دارد.

مه سازي و تو لید در شبکۀ تلو یزیونی من وتو، با رو یکرد مجموعۀ عوامل دست اندرکار برنا
تقلید ماهرانه و هوشمندانه از شکل، محتوا، آیتم ها، نحوة چیدمان و ساختاربندي برنامه هاي 

انگلیسی و آمریکایی  1منسجم و خوش ساخت شبکه هاي تلویزیونی واقع نما و سبک زندگی
شکلی معتدل، جذاب وخوشایند ذائقۀ زن متعلق  از یک سو و افزودن برخی عناصر ایرانی به

به طبقۀ متوسط و مرفه ایرانی، موفق به تو لید برنامه ها یی پرمخاطبی شده اند و توانسته 
اند با برخورداري از لحنی نرم و تکیه بر سرگرمی ، اوقات فراغت و د یگر مؤلفه هاي جذاب و 

 ط جهان به تعامل بپردازند.پرکشش سبک زندگی با مخاطبین ایرانی در اقصی نقا

                                                           
1 Reality TV 
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آزادي هاي بدون قاعده و به تعبیري  این برنامه با تبلیغ و القاي مفاهیمی  همچون فردگرایی،
خوب بودن انسان هاي غرب نسبت به انسانهاي شرقی و تضعیف  امانیزم غربی،بی بند و باري، 

ایران دنبال می  کند و هدف خاصی را در جامعه در حال گذار  هنجارها و باورهاي مذهبی،
با تحریف مسیر مخاطبان از مقابل دوربین به همراه دوربین، سعی در قرار دادن مخاطب در 

دارد. یعنی  موقعیت دریافت پیام هاي متعارض با فرهنگ درونی خود اما بسیار طبیعی شده،
ن برساخته موقعیتی که مخاطب این برنامه ها، معانی ضمنی را همانگونه که توسط صاحبان آ

 می  پذیرند. "طبیعی"دریافت کرده و به عنوان امري شده، 
ژي طبیعی سازي بارت در تلویزیون می  در تحلیل یافته هاي این پژوهش بر مبناي استرات

تفاوتی نسبت به مسائل مربوط به توان به این مسأله اشاره کرد که برنامه ببین تی وي بر بی
ی و اخالقی این مسأله را طبیعی نشان داده و بر اساس مذهب و پایبندي به اصول مذهب

نظریه کاشت در طول زمان به مخاطب القا می  کند که عدم پایبندي به اصول مذهبی تاثیري 
بر زندگی انسان ندارد و اتفاقًا زندگی بدون مذهب، پیشرفته تر و با سبک زندگی مدرن تري 

مراه مادر و پسر دیگري که دوستشان است و همراه است. به عنوان مثال زندگی دو پسر به ه
همه با هم در یک خانه زندگی می  کنند و یا در مورد دیگري نشان می  دهد که دختر و 
پسري(سیامک و زهره) هشت سال بدون ازدواج با هم زندگی کرده اند و حاال دو سال است 

مذهب و اسالم پیام رسانه اي که ازدواج کرده اند. این موارد به طور مستقیم با اشاره به کلمه 
 خود را انتقال نمی  دهد اما به طور غیر رسمی  اصول مذهبی مسلمانان را زیر سوال می  برد.
بر مبناي نظر ادوارد سعید درباره تصویري که رسانه از عقب ماندگی و تحجر در مقابل توسعه 

اره کرد که می  توان به سوژه لباس المپیک اش و نوگرایی غرب نشان می  دهد،
و یا مخاطب  "آبرو و حیثیت ما را جلوي دنیا برده اند"مخاطب(فرزین) به این اشاره دارد که 

 . "هرکس دیگري طراحی می  کرد بهتر از این بود"دیگر(کامبیز) که گفت 
در یکی از برنامه هاي ببین تی وي سوژه انجام عمل زیبایی بینی در ایران است. بر اساس 

در ایران جراجی بینی خیلی سطحی و سرپایی شده و تقریباً همه مردم بدون تفسیر مخاطبان 
توجه به اثرات آن و بسیار ناآگاهانه عمل می  کنند و پزشکان ایرانی بی اهمی ت و بدون 

 توجه به ایده مخاطب عمل جراحی زیبایی انجام می  دهند.
اطبان مخالف سعی دارند نشان در سوژه افسانه بایگان، تحلیل یافته ها نشان می  دهد که مخ

دهند که سلبریتی ها بخشی از جامعه ایران نیستند و ایران به عنوان یک مفهوم مهم براي 
همه ایرانیان کشوري مبتنی بر شایعه و تحجر در افکار عمومی  است که این یافته با نظریه 

 ادوارد سعید نیز مطابقت دارد.
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ه شده نشان می  دهد که این برنامه با صحبت درباره در سوژه مالیات، بازنمایی مفاهیم ارائ
هزینه ها و وضعیت اقتصادي سعی دارد کشور را نابسامان و عدم تسلط مدیریت در بخش 
هاي اقتصادي و مالی نشان دهد و به این مسأله اشاره دارد که اختالس و بی نظمی  اقتصادي 

 بخش مهمی  از زندگی ایرانیان است.
حسوس، رمزگان استخراج شده که تخریب هویت ایرانی، مقایسه غرب با در سوژه رئیس نام

ایران و القاي عقب ماندگی در کشور و تعصب و خشونت در ایران در مقابل تعهد و بردباري و 
 یا تندروي در مقابل مسئولیت پذیري در مشاغل ایرانی مطرح است.

بحث حجاب زنان در ایران به یافته ها نشان می  دهد که  در بررسی سوژه حجاب اجباري،
شکل یک پدیده حقوق بشري به آن نگاه می  شود و این برنامه سعی دارد با ایجاد یک 
گفتمان بحث برانگیز درباره حجاب، به طور غیرمستقیم مخاطب را مجاب کند که حجاب در 

مسائلی ایران یک قانون اجباري و فضایی رعب انگیز براي زنان دارد. مخاطبان با اشاره به 
مانند فرهنگی سازي پیرامون حجاب، قانونی بودن حجاب، مقایسه ایران با کشورهاي عربی 
منطقه و غربی، تحلیل وضعیت بدحجابی زنان در ایران و دولتی و حکومتی بودن مسأله 
حجاب سعی داشته این مسأله را از یک عرف و قاعده اسالمی  خارج کرده و جنبه سلیقه اي 

 بدهند.و سیاسی به آن 
در سوژه مربوط به تحلیل شبکه جم و سریال هاي آن، تناقض در تحلیل ها وجود دارد. به 

سریال  "گفته بعضی مخاطبان حاضر در برنامه ببین تی وي درباره سریال هاي شبکه جم؛ 
.در واقع مجموعه  "خیلی قشنگی بوده ولی بازي ها مصنوعی اما محتوا و داستان قوي است

به لحاظ محتوا و بازي بسیار ضعیف بوده و روایت هاي داستانی آنها هیچ سریال هاي جم 
 مطابقتی با اصول دینی ما ندارد.

در بخشی دیگر، بر اساس نظرات و تحلیل هاي مخاطبان این برنامه، بی.بی.سی فارسی 
محتواي عقالنی دارد و این شبکه بدون سوگیري وضعیت ایران و کشورهاي منطقه را نشان 

د. بالفاصله پس از آن اخبار تکنولوژي شبکه خبر با موضوع جاسوسی اطالعات ارائه می  ده
به طوریکه مخاطبان به  می  شود و این دنبال هم بدون، قدرت مقایسه به مخاطب می  دهد،

طور مستقیم و مشخص به بی طرفی آمریکا و اسرائیل در ساخت بازي هاي رایانه اي و تولید 
سیامک و زهره به نقش دولت ایران در  رضا، اشاره می  کنند. مریم، نرم افزارهاي جاسوسی

 تنظیم محتواي جاسوسی اشاره می  کنند و سایر کشورها را بی تاثیر می  دانند.
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 منابع
، پاییز 18، فصلنامه ارغنون، شمار »اسطوره مطالعات فرهنگی روالن بارت،) «1377یوسف(اباذري، 

1377 :157-137. 
پرویز اجاللی، چاپ چهارم تهران: دفتر  ترجمه: ) روش هاي تحلیل رسانه،1389آرتور(آسابرگر، 

 .مطالعات و توسعه رسانه ها
 .مرکز نشر: تهران متن، تا هاي تصویري نشانه از) 1388( احمدي، بابک

، 18ارغنون، شماره  فصلنامه. اباذري یوسف: مترجم ،»حاضر زمانه در اسطوره« )1380( بارت، روالن
 .85- 135: 1380پاییز 

 تلویزیون ي شبکه در زن بازنمایی هاي شیوه بررسی«) 1392( خسروي، امی دعلی و شهناز خسروي
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 چکیده

 افتیدر نهیبه خصوص در زم رداریواگ يهايماریل بجوامع در کنتر تیموفق براي
 ریمقاله به تاث نیراستا در ا نیضروري است و در ا يامر یاعتماد عموم ون،یناسیواکس
 يماریب یعموم ونیناسیدر واکس يو اعتمادساز يریبر گسترش باور پذ یاجتماع يهارسانه

ته شده است.  مطالعه حاضر ) پرداخ19-دیکوو ونیناسیکسوا ي(مطالعه مورد ریهمه گ يها
دلتا)  هی(سو روسی) در موج پنجم کروناو1400 ماهی( آذر و د یو مقطع یشیمایبه صورت پ

بزرگساالن  نیمحقق ساخته در ب نیپرسشنامه آنال عیانجام شد. داده ها با استفاده از توز
مول کوکران و با محاسبه فر یتصادف ريیسال استان خوزستان به روش نمونه گ 18باالتر از 

و  کیسوال و در دو بخش دموگراف 15نفرجمع آوري شد. پرسشنامه شامل  384به تعداد 
رسانه  ریو تاث يریباور پذ نهیدر زم یاجتماع يرسانه ها ریدر قالب دو بعد تاث یسواالت اصل

 هی.اس.اس جهت تجزپیاس. 22از نسخه  نیبود.  همچن ياعتماد ساز نهیدر زم یاجتماع يها
صفات نمونه به جامعه؛ از  میجهت تعم یها استفاده شد. در سطح آمار استنباط لیو تحل

 يریباورپذ زانینشان داد م جیآنوا استفاده شد. نتا لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیضر لیتحل
 نیو ب دیگرد یابیاز حد متوسط ارز شیدار ب یبه صورت معن انیپاسخ گو يو اعتمادساز

 شیدار مثبت وجود دارد در واقع با افزا یمعن یهمبستگ يادسازو اعتم يریباورپذ يرهایمتغ
 .صادق است زیامر ن نیو بالعکس ا ابدی یم شیافزا زین ياعتمادساز زانیم يریباورپذ
 ونیناسیواکس ،ياعتمادساز ،يریباور پذ ،یاجتماع يرسانه ها کلیدي: هايواژه
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 مقدمه
توان از بروز که توسط واکسن می یهایماريیاز ب ندبا واکسن عبارت يریشگیقابل پ يهايماریب

 شاملها در حال حاضر در کشور ما ها را به حداقل رساند. این بیماريها جلوگیري یا بروز آنآن
می  ونیورکزاز، سل، فلج اطفال، هپاتیت ب، سرخک، سرخجه، ا هاي دیفتري، سیاه سرفه،بیماري

ها انجام ل مربوطه واکسیناسیون بر علیه آنصورت روتین و معمولی و طبق جداوبهکه  باشد
را  رانیا يجامعه ستم،یکه تا اوائل قرن ب یاز معضالت اصل یکی). 1397شود(ناظر و زرگر،می
کشور از حدود  تیباعث شد جمع ،یرانیها از شروع تمدن ارغم گذشت قرن یو عل کردیم دیتهد

از آن بود.  یناش ریو مرگ و م یو عفون ریهمه گ يهايماریب وعینفر تجاوز نکند، ش ونیشش مل
افتادند  ریهمه گ يهايماریها، پادشاهان و حاکمان به فکر کنترل باز دوران شروع حکومت قاجار

 هايماریب یبرخ هیعل ونیناسیمدرن، مانند انجام واکس يهاروش يریو تالش نمودند با به کارگ
امر  رانی). در ا1395،يریو کث ی(کرمرندیرا بگ هايماریاز ب یناش ریمرگ و م يآبله، جلو رینظ

دار  ریواگ يها يماریاز ب ياریروند بس ریاخ ينموده و سال ها یرا ط یروند مطلوب ونیناسیواکس
 کیگسترش  ،2019دسامبر  انیحال در پا نیدچار توقف شده است. با ا ونیناسیواکس لیبه دل

 جادیا دیجد روسیکروناو کیکه توسط گزارش شد،  نیدر شهر ووهان چ دیجد یعفون يماریب
. گسترش دیگرد ينام گذار 19-دیبه عنوان کوو  1یشده و رسما توسط سازمان بهداشت جهان

 یاورژانس عتیوض کی جادیسرعت انتقال آن منحصر به فرد بوده، که باعث ا لیبه دل 19-دیکوو
و  ادیشهجهان شد( يکم تر از چند ماه در سراسر کشورها یط یدر بهداشت جهان

هستند که ممکن است  هاروسیاز و ی) خانواده بزرگ19 دی(کوو هاروسی). کروناو1399،يمحمد
مانند مرس و سارس شوند  دتریشد يهايماریگرفته تا ب یاز سرماخوردگ یتنفس يهاباعث عفونت

 روسی، شش نوع و2018تا سال  ی). سازمان بهداشت جهان1400زاده،و عبداله  یقدم پور،ی(عل
، 2019). در اواخر دسامبر سال 2018و دورسن، ریکرد (کورمن،ماس، نرما یرونا را در انسان معرفک

 ياز ووهان (بازار غذاها یپنومون وعیباعث آغاز ش نینو روسیبا نام کروناو يدیجد روسیکروناو
 يرا برا یبزرگ یبهداشت داتیشد که در حال حاضر تهد نیچ شورهانان) به سراسر ک ییایدر

سال  هی) در ژانو1400،ینیو حس يریشیکرده است (فرنوش،عل جادیجهان ا یعموم یمتسال
 يکشورها ریبه سا 19 دیانتشار کوو ياظهار داشت که خطر باال ی، سازمان بهداشت جهان2020

از انسان به انسان  روسیو نیانتقال ا رای)؛ ز2020شان  و سان، ،يژانگ، و و،یجهان وجود دارد (ل
اجازه  ییکه به مسافران هوا شودیزده م نیپنج روز و دو ساعت تخم یدوره نهفتگاست و متوسط 

 روسیانتقال و دهندیرا در سطح جهان گسترش دهند. شواهد نشان م يماریب نیتا ا دهدیم

                                                           
1 WHO 
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 ،یبدون عالمت هستند (کوراک مارانیدوره، ب نیرخ دهد که در ا یدر طول دوره نهفتگ تواندیم
کرد  انیب ی، سازمان بهداشت جهان2020). سرانجام در مارس 2020انژادسر،غالمرضیم ،ینیحس

کرد که در سراسر جهان در حال  فیتوص ریگهمه يماریبه عنوان ب توانیرا م 19 دیکه کوو
کرده است   ریرا مبتال و درگ رانیکشور، از جمله ا 67تعداد  2020گسترش است و تا اول مارس 

سازمان بهداشت  یرا به خطر انداخته است. طبق آمار رسم یو جسم یو به سرعت سالمت روان
تعداد  نیشتریب ایتانیمتحده، فرانسه و بر االتیا ا،یاسپان ا،یتالیپس از ا رانی، ا2020در سال یجهان
 کیدر واقع  ،يماریب کی يریگشکل از همه نیاست. ا باختگان بر اثر ابتال به کرونا را داشتهجان

 ایکل دن یمنطقه بلکه در سطح کشور و حت کیتنها در سطح است که نه یرخداد بزرگ اجتماع
 ).1399،ي، عبدالمحمد یراد ، رستم ی، ملک یصادق ،یمطرح شده است. (فتح

ها زمان ممکن، دولت نیترعینفر در سر اردهایلیم يساز منیا يبرا یو تالش جهان تیموفق يبرا
اعتماد هم به  ينهیدر دو زم دیاعتماد با نیدهند که ابه مسائل مربوط به اعتماد ب دیرا با تیاولو

 یاثربخش هرا نسبت ب یاعتماد عموم دیها با. آنردیمسئول شکل بگ يو هم به نهادها ونیناسیواکس
به نحو احسن  یکیلجست يهاچالش تیریمد يها برااستفاده دولت نیها و همچنواکسن یمنیو ا

 لیکه در اوا »یجهان يکپارچهیوحدت «وجود  رغمی. عل)2020ارائه دهند (جانک و همکاران ، 
 تیریدم يبه دولت برا ياعتمادیب شیاز کشورها شاهد افزا ياریمشاهده شد، بس يریگهمه

مرتبط با  نیامر منجر به کاهش انطباق با قوان نیمنسجم هستند ا يهااستیس يبحران و اجرا
و  استیو اعتماد خود را نسبت به س شده است که سبب شده است مردم باور یسالمت عموم

 دهیکش زیواکسن ن رشیموضوع به پذ نی)  ، و ا2020و همکاران ،  وردویگیدولت از دست بدهند (ف
مردم در سراسر  يبرا یاتیموضوع ح کی 19-دیکه کوو نیبر ا یشناخت مبن رغمیشود. علیم

 . ستندین نهیبه واکس لیاز آنها ما ياریجهان است، بس
شود. عدم  لیتکم ونیناسیمسئول واکس يبا اعتماد به نهادها دیبا زیها نباور به واکسن و اعتماد

در خدمات  یو مؤسسات عموم یبهداشت یقبل يهااز شکست یواکسن ممکن است ناش رشیپذ
عملکرد جامعه و  ياعتماد به نهادها برا ،ی. به طور کلباشد خاص یتیجمع يهابه گروه یرسان

اعتماد  نی). ا2021است (ماندل ،  یاتیدر زمان بحران، ح ژهیو به و ،یعموم يهااستیس رشیپذ
موسسه مطابق با انتظارات فرد از رفتار مثبت  ایاست که شخص  يدر واقع به عنوان باور فرد

به عنوان  ي). اعتماد نهاد2017 ،يو توسعه اقتصاد يعمل خواهد کرد (سازمان همکار گرانید
). 2019 ،يو توسعه اقتصاد ي(سازمان همکار شودیت شناخته معملکرد دول يدیکل اریمع

در واقع  ندیجلب نما يو اعتماد ساز يریباور پذ نیا جادیرا در ا ینقش مهم توانندیها مرسانه
بودن  نانیکادر درمان و قابل اطم یستگیشا برو نظارت  يفرهنگ ساز قیاز طر هانهرسا

 .ندیافزایشدن ب نهیبر آمار واکس می توانند ونیناسیواکس
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سالمت به  یاتیدر ارائه اطالعات ح ینقش مهم یارتباط يهاشرکت ریو سا یاجتماع يهارسانه
را در  يادیافراد نقش ز يو سازگار ياعتماد سا قیتوانند از طر یها مدارند رسانه یمخاطبان جهان

بهبود عملکرد  يابر یمسائل فرصت نیا در که ی. در حالندینما فایا نهیواکس تیجم شیافزا
ها حاصل شود که رسانه نانیمهم است که اطم شود،یبه مردم ارائه م ییمراقبت دارو يهاستمیس

. ندینمایو دقت را به مردم ارائه م تیشفاف ون،یناسیواکس يبالقوه یمنیاز ا یاطالعات يدر ارائه
گمراه  ائلو مس عاتیشا يهايریسوگ تیمطالب را به وضوح منتقل کنند، و از تقو نیا دیها بارسانه

و متخصصان  يمتخصصان علوم رفتار دیبا آلدهی. در واقع در حالت ازندیباب بپره نیکننده در ا
 ندیرا جلب نما يشتریب يریکنند تا بتوانند اعتماد و باورپذ یرساندر رسانه اطالع یارتباطات به نوع

موضوع از  نیا تیبه صفر برسد. اهم یود و حتکاسته ش دیکه با يام تا اندازهدمر ریاز مرگ و م و
در افراد مختلف موجود است و رسانه  يریبه همراه باورپذ يریسوگ که مطرح است شتریآنجا ب

 ). 2019و همکاران،  نکایداشته باشد (مپل يریسوگ نیدر رفع ا دیرا با ینقش مهم
 يماریدر ب یعموم ونیناسیمشوق در خصوص واکس ایدر خصوص عوامل بازدارنده  يادیز مطالعات

درصد  50از  شی) نشان داده است ب2021انجام شده است. مطالعات کنتار  ( ریهمه گ يها
و  شوندینم نهیساله احتماالً واکس 40تا  25 يهايسوم هلند کیساله و  34تا  25 يهايفرانسو
 ت . بوده اس زیکرونا ن يماریبه وجود ب یمردم حت يریعدم باور پذ مرا نیعلت ا

 معتبر ي) نشان دادند واکسن با نام تجار1396و اخالق دوست ( يپروانه، محمد یحاج ،یشیدرو
 در استفاده از واکسن موثر هستند.  مناسب واکسن در زمان عیتوز و

در جامعه  ياعتماد یب يارهاو کمرنگ کردن ابز ياعتمادساز يهانهیگز افتی) در1400( یحاتم
 ضرورت دارد.  يسراسر ونیناسیواکس تیموفق يبرا

 يهانیاز کمپ تیحما يبرا یارتباط يهامهارت تیبه تقو ازی) بر ن2021و همکاران ( کویهررا پ
 داشته اند.  دیواکسن تاک قیتزر

 ونیناسیواکس ندیرآاعتماد ف تیبازگرداندن اعتماد و تقو يبرا یزبان ي) بر ابزارها2021لومادزه (
 در رسانه اشاره نموده است. 

مسائل  نهیدر زم یارتباط يرسانه ها يبهبود استراتژ يبرا ییهاحلراه زی) ن2021( لریو ب یانجرم
مطالعه  کبا مضمون ی یپژوهش پژوهش ها، خأل نیا رغمیاند. عل شنهادنمودهیها پمربوط به واکسن

 یاحساس م ونیناسیجامعه در خصوص واکس يریاورپذو ب يبر اساس دو مولفه اعماد ساز یبوم
 دد. گر
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 يریاعتماد و باور پذ زانیرسد با م یبه نظر م ونیناسیواکس تیشده ، موفق انیتوجه به مطالب ب با
پژوهش در  نیا لیدل نیدار داشته باشد به هم یها رابطه معنواکسن یمنیو ا یمردم به اثربخش

در  يو اعتمادساز يریبر گسترش باور پذ یاجتماع يرسانه ها ریتاث ینظر دارد تا به بررس
 )  بپردازد.19-دویکو ونیناسیواکس ي(مطالعه مورد ریهمه گ يها يماریب یعموم ونیناسیواکس

 روش پژوهش
در استان  1400بود که در زمستان  یشیمایحاضر از لحاظ هدف کاربردي و از نوع پ مطالعه

) ) بود. سال و باالتر 18خوزستان انجام شد. جامعه آماري شامل بزرگساالن در استان خوزستان (
نفر در نظر گرفته شد.  384و فرمول کوکران، حجم نمونه  یتصادف ريیبا استفاده از روش نمونه گ

از  شتریورود شامل داشتن سن ب يارهایدلتا (موج پنجم) بود. مع هیپژوهش در شدت سو انزم
ه بود. کامالً مشاب ایخروج پاسخ هاي ناقص  ارهايیسال و سکونت در استان خوزستان و از مع 18

 یشناخت تیابزار پژوهش شامل بخش اول پرسشنامه محقق ساخته شامل اطالعات جمع
 7سوال در رابطه با اعتماد به واکسن ( 16سن، تاهل) و بخش دوم شامل  الت،یتحص ت،ی(جنس

صورت گرفته بود که  یو خارج یداخل یسوال)  بر اساس مطالعات قبل 8( يریسوال) و باور پذ
 اری(بس کرتیاي ل نهیگز 5 فی. پرسشنامه بر اساس طدیپژوهشات استخراج گرد نیمولفه ها از ا

 برآورد شد.  85/0پرسشنامه  ییای) بود. پاادیز اریسکم تا ب
 عیکرونا و عدم امکان توز یدمیوجود اپ لیجمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد. به دل براي

داوطلبان قرار  اریشبکه هاي مجازي در اخت قیاز طر نیحضوري، پرسشنامه ها به صورت آنال
از  نیبه شرکت در مطالعه داشتند پاسخ هاي خود را ثبت کردند. همچن لیکه تما یگرفت. کسان

 یفیها استفاده شد. از شاخص هاي آمار توص لیو تحل هیجهت تجز ۱اس.پي.اس.اس 22 خهنس
صفات نمونه  میجهت تعم یر استنباطو در سطح آما اریانحراف مع ن،یانگیدرصد، م ،یمانند فراوان

آنوا استفاده شد. در خصوص مالحظات  لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیضر لیبه جامعه از تحل
پاسخ در مقدمه پرسشنامه به  نیآگاهانه اخذ شد. همچن تیرضا پرسشنامه فرم يدر ابتدا یاخالق

 یگردآوري م ینجام کار پژوهشداده شد که اطالعات کامالً محرمانه بوده و جهت ا نانیاطمگویان 
 شود. 

 
                                                           
1 SPSS 
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 نمودارها و جداول
 مشخصات جمعیت شناختی :)1جدول (

نتیجه  اعتمادسازي باورپذیري تعداد(درصدفراوانی) متغیر
 آزمون

مقایسه 
میانگین 
 باورپذیري

نتیجه 
 آزمون

مقایسه 
میانگین 

 اعتمادسازي
 جنسیت

 مرد
 زن

 
175)6%/45( 
209)4%/54( 

 
52/0 ± 

90/3 
53/0 ± 

02/4 

 
59/0 ± 

34/3 
56/0 ± 

53/3 

 
31/2-=t 
05/0<p 

 
06/3-=t 
05/0<p 

 تاهل
 متاهل
 مجرد

 
202)6%/52( 
182)4%/47( 

 
54/0 ± 

95/3 
52/0 ± 

99/3 

 
58/0 ± 

44/3 
57/0 ± 

42/3 

 
751/0-=t 
05/0>p 

 
35/0-=t 
05/0>p 

 سن
 سال 20-30
 سال 30-40

 40بیش از 
 سال

 
91)7%/23( 
162)2%/42( 
131)1%/34( 

 
54/0 ± 

99/3 
53/0 ± 

98/3 
51/0 ± 

94/3 

 
60/0 ± 

49/3 
59/0 ± 

38/3 
54/0 ± 

47/3 

 
296/0=F 
05/0>p 

 
611/1=F 
05/0>p 

 تحصیالت
دیپلم و فوق 

 دیپلم
 لیسانس

فوق 
 یسانس وباالتر

 
88)9%/22( 
184)9%/47( 
112)2%/29( 

 
52/0 ± 

72/3 
50/0 ± 

10/4 
54/0 ± 

02/4 

 
55/0 ± 

25/3 
60/0 ± 

46/3 
54/0 ± 

54/3 

 
469/13=F 
05/0<p 

 
122/7=F 
05/0<p 

     )100/%0(384 کل

 



 35  

 جامعه شناسی ارتباطات/ سال دوم/ شماره ششم

)  میزان کشیدگی و چولگی متغیرهاي باورپذیري و 1با در نظر گرفتن  نتایج جدول (
قرار گرفت بنابراین توزیع داده هاي متغیرهاي پژوهش نرمال بود.  -1و 1اعتمادسازي در بازه 

درصد زن بودند.میانگین باور پذیري براي مردان  4/54 درصد از پاسخگویان مرد و 6/45
بدست آمد  -T 31/2مستقل مقدار Tبدست آمد با استفاده از آزمون 02/4و براي زنان  90/3

، درمیانگین باورپذیري مردان با میانگین  05/0و سطح معنی داري کمتر از  Tبا توجه به مقدار
و البته میزان باورپذیري زنان بیش از مردان باورپذیري زنان تفاوت معنی دار وجود داشت 

بدست آمد با استفاده از  53/3و براي زنان  34/3بود. میانگین اعتمادسازي براي مردان 
و سطح معنی داري کمتر از  Tبدست آمد با توجه به مقدار -T 06/3مستقل مقدار Tآزمون

ن تفاوت معنی دار وجود ، میانگین اعتمادسازي مردان با میانگین اعتمادسازي زنا 05/0
 داشت و میزان اعتمادسازي زنان بیش از مردان بود.

 آمارهاي توصیفی متغیرها :)2جدول (
انحراف  میانگین متغیر

 معیار
 حداکثر حداقل چولگی کشیدگی

 88/4 13/2 -491/0 -650/0 53/0 97/3 باورپذیري
 71/4 00/2 -008/0 -465/0 58/0 44/3 اعتمادسازي

)  میزان کشیدگی و چولگی متغیرهاي باورپذیري و اعتمادسازي در بازه 2گرفتن جدول ( با در نظر
 قرار گرفت بنابراین توزیع داده هاي متغیرهاي پژوهش نرمال بود. -1و 1

 ضریب همبستگی بین باورپذیري و اعتمادسازي :)3جدول (
 اعتمادسازي  

 ضریب همبستگی پیرسون باورپذیري
 سطح معنی داري

655/0 
05/0<p 

)  بین متغیرهاي باورپذیري و اعتمادسازي همبستگی معنی دار مثبت 3بر اساس جدول(
 وجود دارد. در واقع با افزایش باورپذیري میزان اعتمادسازي نیز افزایش یافته و برعکس
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 مستقلTنتایج آزمون  :)4جدول (
 انحراف میانگین متغیر

 استاندارد
سطح  Tآماره

معنی 
 داري

 

میانگین محاسبه شده به  p>05/0 8/35 53/0 97/3 ذیريباورپ
طور معنی داري با مقدار 

)متفاوت بوده و 3متوسط(
 بیشتر از آن است.

میانگین محاسبه شده به  p>05/0 9/14 58/0 44/3 اعتمادسازي
طور معنی داري با مقدار 

)متفاوت بوده و 3متوسط (
 بیشتر از آن است.

 Tبدست آمد با استفاده از آزمون  97/3ین متغیر باورپذیري ) میانگ4با توجه به جدول (
و T=8/35) مقایسه گردید با توجه به مقدار 3مستقل، میانگین محاسبه شده با مقدار متوسط (

میانگین محاسبه شده به طور معنی داري با مقدار متوسط  05/0سطح معنی داري کمتر از 
بدست آمد با استفاده  44/3ن متغیر اعتمادسازي )متفاوت بوده و بیشتر از آن است. میانگی3(

) مقایسه گردید با توجه به 3مستقل ، میانگین محاسبه شده با مقدار متوسط ( Tاز آزمون 
میانگین محاسبه شده به طور معنی داري  05/0و سطح معنی داري کمتر از T=9/14مقدار 

 )متفاوت بوده و بیشتر از آن است.3با مقدار متوسط (

 و نتیجه گیري  بحث
پرسشنامه تکمیل شده مورد بررسی قرار گرفت. مشخصات جمعیت شناختی در  384تعداد 

درصد زن بودند.میانگین باور  4/54درصد از پاسخگویان مرد و  6/45) درج گردید.1جدول (
 Tمستقل مقدار Tبدست آمد با استفاده از آزمون 02/4و براي زنان  90/3پذیري براي مردان 

، میانگین باورپذیري  05/0و سطح معنی داري کمتر از  Tدست آمد با توجه به مقدارب -31/2
مردان با میانگین باورپذیري زنان تفاوت معنی دار وجود داشت و البته میزان باورپذیري زنان 

بدست آمد با  53/3و براي زنان  34/3بیش از مردان بود. میانگین اعتمادسازي براي مردان 
و سطح معنی داري  Tبدست آمد با توجه به مقدار -T 06/3مستقل مقدار Tموناستفاده از آز

، میانگین اعتمادسازي مردان با میانگین اعتمادسازي زنان تفاوت معنی دار  05/0کمتر از 
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درصد از پاسخگویان متاهل  6/52وجود داشت و میزان اعتمادسازي زنان بیش از مردان بود. 
 99/3و براي مجردها  95/3نگین باور پذیري براي متاهلیندرصد مجرد بودند.میا 4/47و 

و  Tبدست آمد با توجه به مقدار -T 751/0مستقل مقدار Tبدست آمد با استفاده از آزمون
، میانگین باورپذیري متاهلین با میانگین باورپذیري مجردها  05/0سطح معنی داري بیشتر از 

و براي مجردها  44/3سازي براي متاهلین تفاوت معنی دار وجود نداشت. میانگین اعتماد
 Tبدست آمد با توجه به مقدار -T 35/0مستقل مقدار Tبدست آمد با استفاده از آزمون 42/3

، میانگین اعتمادسازي متاهلین با میانگین اعتمادسازي  05/0و سطح معنی داري بیشتر از 
سال  30الی20داراي سن  درصد از پاسخگویان 7/23مجردها تفاوت معنی دار وجود نداشت . 

سال  40درصد داراي سن بیش از 1/34سال و  40الی  30درصد داراي سن  2/42و 
و براي افراد  99/3سال  30الی20بودند.میانگین باور پذیري براي پاسخگویان داراي سن 

بدست آمد 94/3سال  40و براي افراد داراي سن بیش از  98/3سال  40الی  30داراي سن 
و سطح معنی داري  Fبدست آمد با توجه به مقدارF 296/0ه از آزمون آنوا مقدار با استفاد
، میانگین باورپذیري در سطوح سنی مختلف تفاوت معنی دار وجود نداشت.  05/0بیشتر از 

و براي افراد داراي  49/3سال  30الی20میانگین اعتمادسازي براي پاسخگویان داراي سن 
بدست آمد با 47/3سال  40اي افراد داراي سن بیش از و بر 38/3سال  40الی  30سن 

و سطح معنی داري بیشتر  Fبدست آمد با توجه به مقدارF 611/1استفاده از آزمون آنوا مقدار 
 9/22، میانگین اعتمادسازي در سطوح سنی مختلف تفاوت معنی دار وجود نداشت.  05/0از 

درصد داراي تحصیالت  9/47یپلم و درصد از پاسخگویان داراي تحصیالت دیپلم و فوق د
درصد داراي تحصیالت فوق لیسانس و باالتر بودند.میانگین باور پذیري براي 2/29لیسانس و 

و براي افراد داراي تحصیالت لیسانس  72/3پاسخگویان داراي تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم 
مد با استفاده از آزمون بدست آ02/4و براي افراد داراي تحصیالت فوق لیسانس و باالتر  10/4

،  05/0و سطح معنی داري کمتر از  Fبدست آمد با توجه به مقدارF 469/13آنوا مقدار 
 میانگین باورپذیري در سطوح تحصیالتی مختلف تفاوت معنی دار وجود داشت. 

میانگین باورپذیري افراد داراي تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم به طور معنی داري از افراد 
تحصیالت لیسانس و باالتر، پایین تر بود. میانگین اعتمادسازي براي پاسخگویان داراي داراي 

و براي افراد  46/3و براي افراد داراي تحصیالت لیسانس  25/3تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم 
 Fبدست آمد با استفاده از آزمون آنوا مقدار 54/3داراي تحصیالت فوق لیسانس و باالتر 
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، میانگین باورپذیري  05/0و سطح معنی داري کمتر از  Fبا توجه به مقداربدست آمد 122/7
در سطوح تحصیالتی مختلف تفاوت معنی دار وجود داشت. میانگین اعتمادسازي افراد داراي 
تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم به طور معنی داري از افراد داراي تحصیالت لیسانس و باالتر، 

)  میزان کشیدگی و چولگی متغیرهاي باورپذیري و 2تن جدول (پایین تر بود.با در نظر گرف
قرار گرفت بنابراین توزیع داده هاي متغیرهاي پژوهش نرمال بود.  -1و 1اعتمادسازي در بازه 

)  بین متغیرهاي باورپذیري و اعتمادسازي همبستگی معنی دار مثبت 3بر اساس جدول(
ان اعتمادسازي نیز افزایش یافته و برعکس. با وجود دارد در واقع با افزایش باورپذیري میز

مستقل  Tبدست آمد با استفاده از آزمون  97/3) میانگین متغیر باورپذیري 4توجه به جدول (
و سطح T=8/35) مقایسه گردید با توجه به مقدار 3، میانگین محاسبه شده با مقدار متوسط (

معنی داري با مقدار متوسط  میانگین محاسبه شده به طور 05/0معنی داري کمتر از 
بدست آمد با استفاده  44/3)متفاوت بوده و بیشتر از آن است. میانگین متغیر اعتمادسازي 3(

) مقایسه گردید با توجه به 3مستقل ، میانگین محاسبه شده با مقدار متوسط ( Tاز آزمون 
ر معنی داري میانگین محاسبه شده به طو 05/0و سطح معنی داري کمتر از T=9/14مقدار 

)متفاوت بوده و بیشتر از آن است.در واقع میزان باورپذیري و اعتمادسازي 3با مقدار متوسط (
 پاسخ گویان به صورت معنی دار بیش از حد متوسط ارزیابی گردید.

 افراد در ي و باورپذیريریبر گسترش اعتمادپذ یاجتماع يرسانه هانتایج نشان داد که 
همانگونه که مشاهده شده  مثبت دارد. ریتأث ریهمه گ يها يرمایب یعموم ونیناسیواکس

کرونا  روسیافراد به و یشود که برخ یباعث م ونیناسیبه واکس است شک و تردید نسبت
 تیمصون جادیا يکرونا برا روسیو ونیناسیمبتال شده و جان خود را از دست بدهند. واکس

ست که در کشور صورت گیرد نتایج و الزم ا يضرور یدمیاز گسترش اپ يریو جلوگ یگروه
)، 2021)، لومادزه (2021هررا پیکو و همکاران ( )، 1400این پژوهش با نتایج حاتمی (

 باشد.هم سو می)  2021جرمانی و بیلر (
به منظور در قالب رسانه هاي اجتماعی  یآموزش يبرنامه ها يو اجرا يسواد رسانه ا شیافزا
 ونیناسیمردم نسبت به واکس دیاز شک و ترد يادیاند تا حد زتو یسواد سالمت افراد م شیافزا

گذشته در مبارزه با فلج اطفال،  اتیرا بهبود بخشد. بر اساس تجرب رشیبکاهد و نگرش پذ
راه  نیو مقرون به صرفه تر نیموثرتر ونیناسیواکس ،یعفون يها يماریب ریو سا يآبله، هار

واکسن کرونا شاهد اطالعات نادرست  نهیدر زم شود، اما یم یتلق یمنیا ستمیس تیتقو يبرا
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واکسن نه تنها به  قیبه تزر لی. عدم تمامیهست یاجتماع يدر شبکه ها ضیو اخبار ضد و نق
از رسانه ها و صفحات  یبرخ یشود. گاه یوارد م زیمختلف ن يکشور ما بلکه در کشورها

را در مورد  یعاتیاش يو تجار یمذهب ،یاسیس ،یمنافع شخص يبرا یاجتماع يشبکه ها
 دیترد اکسنو نیافراد نسبت به ا یشود برخ یکنند که باعث م یواکسن منتشر م نیعوارض ا

دادند به عنوان مثال  یاز رسانه ها اطالعات نادرست م یاوقات برخ یداشته باشند. گاه
 یم رییتغ ایرد  يشود که در ساعات بعد یواکسن بر انواع آن منتشر م ریدر مورد تأث ياخبار
 به سازگاري تواندیواکسن در ارتباط است و م رشیبا پذ از آنجا که اعتماد به دولت کند. 
احساس  شیحفظ و افزا در تالش جدي نیکمک کند ، بنابرا شده هیبا اقدامات توص یعموم

عالوه بر  دیبا نیهست. مسئول ازیشهروندان ن و دانشمندان نیاعتماد متقابل و همکاري ب
مردم و  کردن ریهاي مردم انجام دهند درگ ینگران افتیبراي در یقداماتا شفاف سازي،

همچنین شود.  یو باعث اعتمادسازي م مهم است ونیناسیمشارکت آنان براي توسعه واکس
نمونه، فعاالن ضد واکسن  کیباشد.  داشته تواند یم یعدم اعتماد به سازندگان عوامل مختلف

 به طور بالقوه(آسان به انتشار اطالعات  یلیخ یعاجتما هاي هستند که با ظهور رسانه
که امکان اجراي  یفعل طیشرا با توجه به نیبنابرا .پردازند یدر مورد واکسن ها م )نادرست

کنند که  یم فایا یدر اطالع رسان ینقش فعال نترنتیا و ها رسانه ست،یبرنامه هاي حضوري ن
را به سمت   کند و افراد جادیي دانش اموثر براي پر کردن شکاف ها یمداخالت دیدولت با

 .کند تیهدا یاصالح منابع اطالعات
 افراد در سراسر کشور  یو بررس بود داشت. اندازه نمونه کوچک زین ییتهایمحدوداین مطالعه 

 جامعه آماري ندهیدر مطالعات آ شودیم شنهادیکند، لذا پ حاصلی متفاوت جیممکن است نتا
 یمقطع زمان کیدر  مطالعه شامل انجام گرید تیند. محدودشو یاز کشور بررس بزرگتري

 .شودیم هیهاي مختلف توص در موج جینتا سهیو مقا یطول مطالعات انجام نیخاص بود. بنابرا
که  هاست دادهنمودن  جمع آوري نیآنالبصورت  ای ینترنتیبعدي مربوط به ا تیمحدود

شود،  یم شنهادیپ نیداده باشد. بنابرا ارقر رینمونه ها را تحت تأث یممکن است انتخاب تصادف
 انجام یفیبه صورت ک رانیدر ا ونیناسیرابطه با اعتماد به واکس در شتريیمطالعات ب ندهیدر آ

 شود. ییشناسای ابعاد موثر بر اعتماد در سطوح فردي و اجتماع ریتا سا گردد
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 شنهادهایپ
 نیمسئول شود، یم شنهادیپ ،اسیونواکسینو  یاجتماع رسانه هاي نیبا توجه به ارتباط ب -

مربوط به  عاتیمقابله با شا و رسانه ها قیذي ربط نسبت به آگاه سازي مردم از طر
 یآگاه شیافرا قیاز طر یجمع تیراستا رشد عقالن نی. در اندینما اقدام کرونا واکسیناسیون

 .است رگذاریدر کاهش هراس تأث یعموم هاي
 یم تیفعال یاجتماع رسانه هايتمام افرادي که در حوزه و  مایصدا و س ییاجرا رانیمد -

باشند  داشته اخبار در حوزه کرونا حیبرنامه هاي مدون و حساب شده با انتقال صح دیکنند، با
 . کاست یهاي عموم اضطراب مقابله کرد و از تنش ها و عهیتوان با شبکه شا یروش م نیو با ا

 یپروتکل هاي بهداشت تیرعامی توانند با  یجتماعا آموزش در بستر رسانه هايمردم ضمن  -
از  یبهداشت فردي، با آگاه رعایت ماسک و از استفاده ،یکیزیفاصله گذاري ف تیمانند رعا

راه هاي مقابله با  نیخود را متناسب با کاراتر یزندگ سبک روس،یو نیخطرزاي ا امدهايیپ
 . دهند رییتغ روسیو نیا
 راتییتغ گري لیدر راه تسه یشبکه هاي داخل نیو همچن یو رسم یرسانه هاي اجتماع -
جامعه  طیشرا جادینمودن مردم و ا یباز اجتماع ندیبراي فرا ،یشده در سبک زندگ جادیا

در مدت و بلندمدت  انیم برنامه هاي کوتاه مدت، یبراي گروه هاي مختلف اجتماع ريیپذ
 داشته باشند.خصوص واکسیناسیون 

 یو قدردان تشکر
کننده  مشارکت شهروندان هیدانند که از کل یپژوهش برخود الزم م نیا سندگانینو انیادر پ

 نیو همکارى ا همراهى بدون نیقیو تشکر را داشته باشند. به طور  ریدر پژوهش کمال تقد
 شد. ینم ریپژوهش امکان پذ نیانجام ا زانیعز

 منابع
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 چکیده 

ــانه صــاحب از اريبســی ــانه شــناســان، جامعه و نظران ارتباطات و رس  تغییر عامل را هارس
ــانه دانندمی اجتماعی ها در بازنمایی چشــم انداز مناســب براي هدف و بر این باورند که رس

سایی فرصت شنا ها وتهدیدها نقش مهمی در نیازسنجی توسعه اي گذاري، پیشرو بودن در 
ضمن جهت در فرآیند سعه،  ست گذاران براي اتخاذ تو سیا صمیمات  ستراتژي دهی به ت  ا

نمایند.  می توانند ایفا اساسی مناسب، در تحقق توسعه همه جانبه در حوزه کشاورزي نقش
ستا پژوهش شناخت در این را ضر با هدف  شاورزي ایران تحوه بازنمایی ظرفیت "حا هاي ک
ست "سیما  21درگزارش هاي خبري  شده ا محتوا و با  ش به روش تحلیلاین پژوه .انجام 

ســـیما  با موضـــوعات  21جامعه آماري گزارش هاي خبري پخش شـــده در بخش خبري 
) و به روش نمونه گیري احتمالی و 1399ماهه(خرداد، تیر، مرداد و شــهریور 4کشــاورزي در

ــی ــیوه نظامند انتخاب و مورد بررس ــت.  به ش ــان داد قرار گرفته اس ــت آمده نش نتایج بدس
درصد کمترین  8/3درصد بیشترین و شیالت و آبزیان با  5/21با   "زراعت"حوزه موضوعات 

هاي پخش درصــد ازگزارش 57هاي بالقوه و بالفعل کشــاورزي بود. میزان بازنمایی ظرفیت
ــده در مورد  ظرفیت ــالش ــعار س ــاورزي مرتبط با ش رویکرد (جهش تولید ) بود.  هاي کش

هاي خبري برحسب مخاطب ین میزان رویکردگزارشدرصد بیشتر 8/60با  "مسئله محوري"
درصــد بیشــترین  6/26حوزه کشــاورزي با  "هايادعاي موفقیت برنامه"هدف بود. همچنین

ـــعه در بازنمایی ظرفیتمیزان بهره ـــاورزي در بازه زمانی گیري از معیار اخبار توس هاي کش
 سیما بود.  21هاي خبري  درگزارش

 ارش خبري ، بازنمایی، تحلیل محتوا، گزکشاورزي واژگان کلیدي:

mailto:mosvarmehri@gmail.com
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 مقدمه و بیان مساله  
درصد  26حدود  کهاست خدمات بخش از پس اقتصادي بخش بزرگترین ایران در کشاورزي

محل  دهد،درصــد از صــادرات غیر نفتی را به خود اختصــاص می 26تولید ناخالص داخلی و
و به تعبیري  کشور غذاي رصدد  80درصد از شاغالن کل کشور است و بیش از  23اشتغال 

 )1396 ،مرکز آمار ایرانشود.( می تأمین بخش این امنیت غذایی جامعه در
قانون اساسی ضمن اشاره به لزوم خودکفایی درکشاورزي، همچنین در  سوم ، اصل 3در بند 

 وصنعتی دامی ،کشاورزي تولیدات برافزایش تأکید"آمده است : وسوم آن ، اصل چهل9بند 
 وابســـتگی از و برســـاند خودکفایی مرحله به را وکشـــور کند تأمین را عمومی نیازهاي که

 ".برهاند
 اولیه مراحل در اقتصــادي رشــد محرکه نیروي عنوان به را توســعه،کشــاورزي کارشــناســان

 ايعمده هاينقش بخش، این رشــد، بعدي مراحل و بر این باروند که در دانند می توســعه
  .کندمی ایفا را غذایی امنیت تامین و اشتغال ایجاد زایی،ددرآم چون

 کهدهدمی نشان وتجربه کشورهاي پیشرفته و درحال توسعه اقتصادي توسعه تاریخی روند 
شورهاي عمده سعه ک شاورزيیافته، تو سعه زیربنایی بخش عنوان به را ک صادي تو  خود اقت

ـــتفاده با و کرده انتخاب ـــته بخش این انفراو هايظرفیت از اس ندتوانس  تامین بر عالوه ا
سب هاينهاده شد براي منا سعه به ها،بخش سایر ر ست نیز هابخش سایر تو یابند. البته  د

ـشاورزي از رشد به دستیابی ـه پایدارک ـسائل جمل ـه اسـت اساسـی م هنوزکشورهاي در  ک
 . اندمواجه آن حال توسعه با

 و دانندمی اجتماعی تغییر عامل را هارســانه ســان،شــنا جامعه و نظران صــاحب از بســیاري
سیار جوامع حرکت معتقدند، سانه حرکت تاثیر تحت ب ستر سانه .ها  ازطریق توانندمی هار
شویق صالح رویکردهاي ت شخاص، جاي به نهادها تقویت جمعی، و گرایانها  مزیت به توجه ا
سبی سعه براي ن شور، تو شاورزي، و غذایی امنیت ارتقاي ک سته ک سناد اهمیت کردن برج  ا

 سازي شفاف ساز وکارهاي ایجادوکارو... کسب فضاي انداز، بهبود چشم سند مثل باالدستی
 افکار توانندمی هارسانه.کنند کمک کشور توسعه به تولید و... و کار فرهنگ گسترش اقتصاد،
سعه الزمه مفاهیم و جدید هاينوآوري با را عمومی شرفت و تو صه پی شناک درعر  شاورزي آ
ها با توجه به کارکرد اطالع رسانی در زمینه اشاعه نوآوري ها در حوزه رسانهبنابراین . سازند

اطالعات و  )1376دارند. همچنانکه کلمن (حیاتی در توســـعه  ، نقش محوري وکشـــاورزي
اي براي کنش اجتماعی یک شـــکل مهم ســـرمایه اجتماعی و شـــالودهرا ظرفیت بالقوه آن 

 داند.می
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ـــانه ـــرفت و هايترویج ظرفیتبویژه در ها همچنین رس ـــاورزي و بازنمایی روند پیش کش
جهت دهی به سیاستگذاران  و توسعه فرآیند ها درها وسیاستگذاريگیري دولتجهتتوسعه،

ــتراتژي در اتخاذ ــب، نقش هاياس ــی مناس ــاس تحقق  درنمایند. همچنین  ایفا را خویش اس
سعه  شندسه نقش اجانبه،همهتو شته با سی را می توانند دا بازنمایی  لف)که عبارتند از: اسا

ــتی هاظرفیت قوت، نقاط  هدف جامعه و دولتمردان به درحوزه کشــاورزي تهدیدها و هاکاس
ج) نظارت بر روند و انتقال دیدگاه هاي کارشناسان براي سیاستگذاران؛ب )  کشاورزان؛ یعنی

 توسعه در اساسی نقشی توانندمی هابنابراین رسانه بویژه در حوزه کشاورزي؛ عملیات توسعه
 . کنند ایفا جوامع جانبه همه

سانه سب ها همچنین در بازنمایی ظرفیتر ست و منا سازي در صویري  شاورزي، و ت هاي ک
ـــرو بودن در بازنمایی نقاط ـــعف، و قوت براي هدف گذاري ،پیش ـــت ض تهدیدها،  و هافرص

کشاورزي ایفا کنند.بنابراین  توسعه روند در "ايسعهتو نیازسنجی"همچنین نقش مهمی در 
ـــکل دهی به رفتار جمعی و بویژه نقش کارکرد اطالع  نظر به اهمیت نقش تلویزیون در ش
ــت که  ــوال اس ــخگویی به این س ــر در پی پاس ــاورزي، پژوهش حاض ــانی در حوزه کش رس

صدا وسیما چگونه  21هاي خبري هاي کشاورزي (بالقوه و بالفعل) درگزارشظرفیتبازنمایی
 بوده است؟

 مبانی نظري 
 گزارش 

 یافته انجام که کاري خبر یا تفصــیل و شــرح یک قضــیه، تفســیر معناي لغت به گزارش در
 آنهارا که افرادي یا فرد از اطالعات انتقال اصطالح، یک موضوع،گزارش در اظهار و است،بیان

 این نیازمند و نمیدانند که یا گروهی فرد به اند آورده بدســت علمی طریق به یا و دانند می
 .هستند یک تصمیم اتخاذ براي اطالعات
ــت عبارت نگاري روزنامه در گزارش ــخص ايحوزه در نگارانهروزنامه پیگیري از اس  براي مش
 یا. پیگیري براي وي تشــویق و تحریک و موضــوع هايجنبه همه با خواننده ســاختن آشــنا
 و تجزیه و مسأله یک مختلف ابعاد تبیین و تشریح براي ستا نگاريروزنامه هنرهاي از یکی

ضوعی شکل به آن تحلیل ست عبارت گزارش: گفت توانمی دیگر تعریفی در چنینهم. مو  ا
گارروزنامه یک کههاییدیدگاه و اطالعات از یل، و تجزیه راه از ن له یک درباره تحل ـــأ  مس

 نویســـی توان گفت گزارشموجز میدر یک تعریف  .آورددرمی تحریر رشـــته به مشـــخص
ـــت عبارت ـــائل حقایق، علل اطالعات، اخبار، تحریر از اس  تحلیل و تجزیه و رویدادها و مس
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صل رعایت دو با آنها منطقی سی ساده ا سی سالم و نوی سیدن براي نوی صحیح راه به ر  حل 
 )23: 1396یک موضوع(فرقانی ،  درباره

 خبري گزارش
 با گزارشــگر که اســت خبري رویداد یک توصــیف توضــیح،وتشــریح، واقع در خبري گزارش

 ارائه توصیفی اي شیوه به را اي تازه اطالعات و پردازد می آن وقوع جزئیات به خبر دستمایه
ضا خبر خواندن با که را مخاطب کنجکاوي حس و دهد می شده ار شهایی و ن س  جاي بر پر

ـــته ناع گذاش ـــریح و تبیین منظور به رویداد یک وقوع پی در گزارش این.کند می اق  تش
ـــود می تهیه حادثه وقوع چگونگی ـــر.ش  نوع این هاي ویژگی مهمترین از یکی زمان عنص
نابر و اســـت گزارش ـــر از این ب تاژ،آگهی.اســـت برخوردار تازگی عنص ـــم هارپر  ،مراس

ـــخنرانی  خبري هــايگزارش این جملــه از مختلف هــايهمــایش و هــاهــا،گردهمــائیس
 مهم رویدادي یا خبر ابتدا گفتیم؛ چنانچه و. اســت خبر خبري، گزارش خمیرمایه.هســتند

 گوناگون زوایاي از و رودمی آن سراغ به گزارشگر بعد و شود واقع است قرار یا شودمی واقع
ــه ـــریح ب ـــوال و خبري گزارش در.پردازدمی آن تش ـــی هر در اص  تحــدیــد"گزارش

ضوع ضوع کردن جزئی و محدودکردن("مو ست مهم) مو ست طبیعی. ا  گزارش یک در که ا
ــریع و کوتاه عمدتا که خبري ــود؛ تهیه باید س  خبر و  رویداد یک ابعاد همه به توان نمی ش

 )76- 43: 1393( توکلی ، .پرداخت
 اينظریه بازنمایی رسانه

ست؟ 1بازنمایی ست واقعیت ساخت چی شان یا ا ست،که واقعیت نمایش واقعیت؟ دادن ن  با ا
 یک چارچوب در هارسانه است؟آیا واقعیت روایت یا و انجامدمی دیگر مفهومی معنا،به تولید

ـــکار طرزي به را گفتمان،واقعیت  نمایش به توانمی آن از که دهند،می تغییر پنهان و آش
 کرد؟ یاد واقعیت

احسن گسترة عمومی خودبه نحوتلویزیون و کتاباز اندیشمندان ارتباطات در "پیتر دالگران"
گوید: بعد بازنمایی، توجه ما را به تولیدات شکافی و تشریح کرده است. وي میبازنماییرا کالبد

کنند، ها عرضه میشود: مطالبی که رسانههاي زیر میکند و شامل زمینهاي جلب میرسانه
هاي مطرح شده و ماهیت مباحث و مناظرات ارائه نحوة انعکاس موضوعات، انواع گفتما

اي، از جمله ابعاد نمادین و بدیع عاتی و فرااطالعاتی تولیدات رسانهشده.بازنمایی به ابعاد اطال
چه مطالبی "هاي اساسی نظیر اینکه ر گسترة عمومی به پرسشآن آثار اشاره دارد. بازنمایی د

                                                           
1. Representation  
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 ، اشاره دارد. (دالگران،"باید براي انعکاس انتخاب شوند و چگونه به مخاطبان عرضه گردند
1380 :30( 

یابی وجوه واقعیت در یک رسانه است که از موارد ملموسی چون وف به ساختبازنمایی معط
هاي فرهنگی، طبقه و قوم و سایر مفاهیم انتزاعی را اماکن، حوادث، تا هویت مردم،

 )44: 1387گیرد. (ربیعی، دربرمی
ــانه ــکل میبازنمایی رس ــناخت و باور عمومی را ش ــت که ش دهد. اي از این لحاظ مهم  اس

سانهبنابر ست؛ چرا که هرگونه بازنمایی سازي خنثی و بیاي، معنیاین، بازنمایی ر طرفی نی
ـــه در گفتمان و ایدئولوژي ـــورت می ریش  دیدگاه ازگیرد. دارد که از آن منظر، بازنمایی ص

سانه عملکرد و گیردمی شکل گفتمان چارچوب در هرچیزي یافتن معنا بازنمایی،  میان هار
 گفتمانی هايشده،وچارچوب تولید معانی چارچوب در "حقیقت روایت"با "حقیقت نمایش"

 ).2020، 1سیکالورت و لو(است
ــل فوکو ، در ادامه  ــتوارت هال ، میش ــعید، اس نگاهی اجمالی به این نظریه از نگاه ادوارد س

 پردازیم. می    گیدنزفرکالف، بودریار،
 غرب سوي از شناسانهشرق هاياییبازنم است، معتقد شناسی،شرق گفتمان در سعید ادوارد
شد، بینانهواقع ازآنکه بیش و پیش . شودمی تلقی غرب در شرقی بازنمایی نظام نوعی ارائه با

 تا کوشـــندمی "غرب مطبوعات" ویژه به و جمعی ارتباط هايرســـانه که، روســـتهمین از
ــورهاي در نهفته واقعیت ــرق کش ــازيانگاره با را ایران ویژه به و خاورمیانه زمین،مش  هايس

 ).83: 1389پیرنجم،(دهند تغییر منفی
ـــتوارت دیدگاه از  خارج،که جهان در هاپدیده معناي بازتاب و انعکاس نه بازنمایی هال اس

 ).10: 1387مهدیزاده،( است گفتمانی و مفهومی هايچارچوب براساس معنا ساخت و تولید
ــانه«گوید:میدرتحلیل خود از مفهوم بازنمایی  2دایر ریچارد ها عبارت مفهوم بازنمایی در رس

ها،اشیاء، هاي مختلف واقعیت مثل افراد، مکانهاي جمعی ازجنبهاست از؛ ساختی که رسانه
ـــخاص، هویت ها ممکن کنند.تجلی بازنماییهاي فرهنگی و دیگر مفاهیم مجرد ایجاد میاش

 .)123: 2003فورد، استا(»است به صورت گفتاري، نوشتاري یا تصاویر متحرك باشد
ست "روالن بارت"سازي درآثارفرکالف، با تاکید بر مفهوم طبیعی سطوره"که، معتقد ا  "هاا

هاي فرهنگی ما به امور کنند، تا سرانجام واکنشسازي بازنمایی کمک میبه عملکرد طبیعی
گاه"و  "طبیعی"، "عادي" ـــطوره "خودآ ند. او این عملکرد اس تاثیر آن بجلوه ک ر ها و 

ـــازي را، ایدئولوژیک تلقی میطبیعی ـــازي، بازنمودهاي طبیعی"کند. به باور فرکالف؛ س س
                                                           
1 Calvert & Lowis 
2 Richard dayer 
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ــلیم در می ــورت عقل س ــیله آنایدئولوژیک خاص را به ص ــفاف آورد و بدین وس ها را غیرش
 ).50: 1379(فرکالف، "شودها نگاه نمیکند،یعنی به عنوان ایدئولوژي به آنمی

کند. از دیدگاه در نظام بازنمایی اســتفاده می "گفتمان"ان از میشــل فوکونیز نیز به جاي زب
شکال معنایی"و  "معنا"فوکو  ساخته درون گفتمان و در چارچوب گفتمان "ا هاي مفهومی 

ـــتوارت هال، دیدگاه فوکو درباره بازنمایی را اینمی ـــود. اس گفتمان "کند:گونه تعریف میش
 .)46: 1997، 1(هال "یز سنتی زبان و پراکسیساست براي فائق آمدن به تمافوکویی، تالشی

ســازي و وانمایی فرقی بین واقعیت و وانمایی نیســت. بودریار نیز معتقد اســت که در شــبیه
شبیه صاویر و  ساس ت سانهدرك ما از دنیاي بیرون بر ا ستلز نیز میسازي ر ست.کا گوید اي ا

خود امر مجازي ، تبدیل به  واقعیت؛ چون -جاي واقعیت مجازي بگوییم مجازبهتر اســـت به
 .)107: 2002، 2(بودریارواقعیت شده است

ساخت گرایی و تعامل ساس نظریه  سانه ها ابتدا بر گیدنز نیز بر ا ست ر گرایی خود معتقد ا
ها ها و در نهایت بر درك و اندیشه آنگذارند، سپس بر تشخیص آنرفتار مخاطبان تاثیر می

ـــانه نقش ایفا می کند.از نظر گیدنز ها بررفتار مخاطبان تاثیر بگذارند، بر افزایش هر قدر رس
ها تاثیرگذاشته اند و همین احساس قدرت و منزلت اجتماعی باالتر، سبب احساس قدرت آن

سانه سیله ر شود تا مخاطبان به و : 1384( گیدنز، ها بر حکومت کنندگان تاثیر بگذارند. می 
179( 

به این تئوري با توجه  ـــاس  مایی از  براین اس بازن ـــوص تئوري  ندي درخص دریک جمع ب
سانه ست از:نظرریچارد دایرمفهوم بازنمایی در ر سانه"ها عبارت ا هاي جمعی از ساختی که ر

ــخاص، هویتهاي مختلف واقعیت مثل افراد، مکانجنبه ــیاء، اش هاي فرهنگی و دیگر ها، اش
ست بهمفاهیم مجرد ایجاد می شتاري یا  کنند. تجلی بازنمایی ها ممکن ا صورت گفتاري، نو

 ).123: 2003(استافورد، "تصاویر متحرك باشد
کند که ها تعیین میکند که ســـیاســـتِ نمایش دهنده رســـانه.بازنمایی به ما یاد آوري می
صویر شیوه هاي ت صاویر و  چگونه به انجام برسد. بنابرین یا موضوعات خاص  کردن گروه هات

ــکلتواند بر چگونگعمل بازنمایی می ها در جهان و چگونگی فهمیده گیري تجارب گروهی ش
ضع قانون  سب براي گروه هاي هدف مانند شدن آنها یا و ستراتژي منا ست  و ا سیا یا اتخاذ 

شته باشد. این امر تا حدي به اهمیت کشاورزان و سیاستگذاران  تاثیرات ملموس و واقعی دا
 .دگردهاي جمعی در داشتن قدرت بازنمایی بر میرسانه

                                                           
1 Hall 
2 Baudrillard 
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 سواالت تحقیق 
 سوال اصلی 

صدا وسیما  21هاي خبري گزارشدر(بالقوه و بالفعل) کشاورزيهاينحوه بازنمایی ظرفیت
 چگونه بوده است؟

 سواالت فرعی 
ضوعات در بازنمایی ظرفیت) مهمترین 1 شاورزي درگزارشمو سیما  21هاي خبري هاي ک

 چیست؟
ـــته)  ارزش2 ـــیما در بازنمایی ظرفیت 21بري هاي خدرگزارش هاي خبري برجس هاي س

 کشاورزي کدامند؟
هاي مربوط به موضــوعات کشــاورزي با شــعار ســال( جهش تولید) ) میزان ارتباط گزارش3

 چگونه بوده است؟
شش خبري ظرفیت4 صات جغرافیایی در پو شاورزي درگزارش هاي خبري ) مخت  21هاي ک

 سیما چگونه بوده است؟
ـــیما  در بازنمایی ظرفیت 21 هاي خبري) رویکردگزارش5 ـــاورزي چگونه بوده س هاي کش

 است؟
 سیما برحسب مخاطب هدف چگونه بوده است؟ 21هاي خبري ) رویکرد گزارش6
 هاي کشاورزي چیست؟سیما در بازنمایی ظرفیت 21هاي خبري گزارش) ویژگی7
سعه در بازنمایی ظرفیت) 8 شاورزي بهره گیري از معیارهاي اخبار تو درگزارش هاي هاي ک

 سیما چگونه بوده است؟ 21خبري 
 روش تحقیق

 هدف با عینی وکمّیمند،نظام ايشیوهبه ارتباطات وتحلیل مطالعه براي محتوا،روشی تحلیل
 پژوهشـی روش را محتوا برگر تحلیل ).آسـا217:1384 راجردي،(متغیرهاسـت.  گیرياندازه

ستماتیک ساس اندازه که کندمی معرفی سی صادفی نمونه یک در چیزي مقدار گیريبرا  از ت
 ).156:1383 برگر، آسا( است شده طراحی ارتباطی اشکال از یکی

تکرار  اســتنباط منظور به که کندمی معرفی پژوهشــی تکنیکی را محتوا تحلیل کریپندورف
 این هدف او).  25:1378 کریپندروف،( رودمی بکار آنها متن مورد ها درداده از معتبر و پذیر

 واقعیت تصویر نو، بینشی شناخت، آوردن پژوهشی فراهم هايتکنیک سایر همانند را تحلیل
 داند.می عمل راهنماي و



 50  

 جامعه شناسی ارتباطات/ سال دوم/ شماره ششم

یل یل رایف دان ندمی تعریف چنین خالصـــه بطور را محتوا نیز تحل عده قراردادن":ک  و قا
باطات محتواي ـــاس خاص) هايمقوله(طبقات  در ارت آن  بین روابط تحلیل و قواعد، براس

 ).4: 1381( رایف ، "آماري هايآزمون از استفاه با هامقوله
یل ندورف تحل ندمی تعریف چنین را محتوا نئو یل":ک یک، تحل مات ـــت ـــیس وکمّی  عینی س

سی شامل که پیام هايویژگی سانی،تحلیل تعامالت دقیق برر صاویردر ویژگی ان هاي آگهیت
ـــی ها،زمانوهافیلم تلویزیون، تجاري ـــره اخبار در هاواژه کاربرد يکامپیوتر بررس و  منتش

 ).1:2002، 1نئون دورف(شودمی دیگر چیزهاي بسیاري و سیاسی هايسخنرانی
منتظم  و عینی تعیین راه از پژوهش نتایج یافتن براي فنی را محتوا تحلیل نیز "هولســتی"

 هم به را معیار ســه تعریف این که اســت باور این بر او. داندمی هاپیام شــخصــی هايویژگی
ـــد منتظم و عینی باید محتوا تحلیل روش که این: دهدپیوند می ـــت قرار اگر و باش  از اس

ستداده بازیافت شابه هاياقدام یا بندي ها، فهر شتوانه باید شود، متمایز م شته نظري پ  دا
 ).38: 1373هولستی،(  باشد

 تشریح براي که است تحقیقی شیوه یک محتوا، تحلیل و تجزیه:  نویسدمی 2برلسون برنارد
شکار محتواي کمی و منظم عینی، ) 1378:26 (کریپندروف،.رودمی بکار ارتباطی هايپیام آ

ـــکار و نهان"و  "عینی و ذهنی"،  "ی و کیفیکمّ"تعریف فوق، مفاهیم  در جاي بحث  "آش
اي توان متغیرهی است، ولی میهاي کمّبسیار دارد. گرچه تحلیل محتوا اصوال بر مبناي داده

 .کیفی را به متغیرهاي کمی تبدیل کرد
 واحد تحلیل

 گزارش خبري 
 جامعه آماري

عه گزارش مل مجمو ماري این پژوهش شــــا عه آ هه(خرداد، تیر، مرداد و  4هاي جام ما
 سیما پخش شده  است. 21) است که از بخش خبري 1399شهریور

 گیري و حجم نمونهشیوه نمونه
شده گیري در این تحقیق از روش نمونه ستفاده  ستماتیک ا سی شیوه نظامند یا  احتمالی به 

 است. 

                                                           
1 NeonDorf 
2Bernard Berelson  
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 آوري و تجزیه و تحلیل اطالعاتشیوه جمع
هاي کدگذاري با اســـتفاده از هاي خام این پژوهش، از طریق کدگذاري متغیرها در برگهداده

سپس وارد رایانه و با  ست آمده و  ساس واحد تحلیل گزارش، به د ستورالعمل کدگذاري و برا د
ستفاده از آمار  1اس.پی.اس.اسافزار ستفاده از نرما صیفی و تقاطعی با ا شد و جداول تو پردازش 

 توصیفی و استنباطی به دست آمد.
 اعتبار و پایایی 

 الف) اعتبار صوري 
سنجش متغیر صول اطمینان از دقت  سخ به این ها و مقولهبه منظور اعتباریابی پژوهش و ح ها و پا

یا خیر، براي این کنند گیري میهاي مورد نظر مقصود اصلی را اندازهها و مقولهپرسش که آیا متغیر
سش ساتید جامعهشاخص ها وها، متغیرها، مقولهمنظور پر شناس و علوم هاي پژوهش در اختیار ا

 العمل نهایی متغیرها و مقوله ها  تهیه گردید.ارتباطات قرار گرفت و پس از اخذ داوري آنها، دستور
 ) پایایی پژوهش (ضریب قابلیت اعتماد)ب

ـــل به منظور برآورد میزان اعتماد به کدگذاري مقوله هاي پژوهش و در نتیجه رعایت اص
ــتفاده از فرمولی که  ــکات«عینیت، با اس ــت،  2»ویلیام اس ــمی ارائه داده اس براي مقیاس اس

 ضریب قابلیت اعتماد مورد محاسبه قرار گرفت.
هاي کدگذاري شـــده به قید قرعه درصـــد از کل نمونه 10هش، براي محاســـبه پایایی پژو

هاي مربوط براي کدگذاري مجدد به فرد دیگري انتخاب و همراه با تعریف متغیرها و مقوله
شده  شاهده  صد توافق م صد توافق (در شدند. در ) میان دو مرحله کدگذاري اول و POداده 

مورد محاسبه قرار  Pe=∑pi  اساس فرمول ) برPE(درصد توافق مورد انتظار   دوم محاسبه شد.

حاصــل به دســت آمده از فرمول مرحله پنجم در فرمول اســکات:   گرفت.
pe
pepo

−
−

=
1

π

درصــد  70درصــد) باالتر از  86ضــرایب به دســت آمده و میانگین ضــرایب (قرارداده شــد و  
 محاسبه گردید.

 
 
 

                                                           
1 spss 
2. William Scot 
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 هاي توصیفی یافته
  1یی درگزارش هاي خبري حوزه کشاورزيموضوعات بازنما  ):1(جدول 

 سیما  21بخش خبري  در
 درصد فراوانی مقوله شماره

 5/21 17 زراعت 1

 5/16 13 باغبانی 2
 2/15 12 دام و طیور 3
 2/15 12 مراتع و جنگل 4
 7/12 10 عملیات زیربنایی آب و خاك 5
 1/10 8 صنایع تبدیلی وکسب و کارهاي کشاورزي 6
 1/5 4 دانش بنیان هاينهاده 7
 8/3 3 شیالت و آبزیان 8

 100 79 مجموع
دهد بیشترین موضوعات بازنمایی شده درحوزه کشاورزي  نشان می 1نتایج جدول شماره 

باغبانی ، دام وطیور و مراتع و  "هايدرصد بود. حوزه 5/21با   "زراعت"مربوط به حوزه 
نیز بعد  "دیلی و کسب و کارهاي کشاورزيجنگل، عملیات زیر بنایی آب و خاك و صنایع تب

بیشترین میزان در بازنمایی  1/101و 7/12،  15,2،  5/16بترتیب با  "زراعت"از حوزه 
(خرداد، تیر، مرداد و شهریور)  1399هاي کشاورزي در بازه زمانی چهار ماهه ظرفیت

ن میزان در درصد کمتری 8/3سیما بودند. شیالت و آبزیان با  21هاي خبري  درگزارش
 هاي کشاورزي بود.بازنمایی ظرفیت

 سیما 21 هاي خبري  برجسته درگزارش هاي کشاورزي بخش خبريارزش: )2(جدول 

 درصد فراوانی مقوله شماره
 3/25 20 دربرگیري 1
 5/21 17 شهرت 2
 9/13 11 زمان وقوع یا تازگی رویداد 3
 4/11 9 بزرگی و فراوانی 4
 1/10 8 مجاورت 5
 1/10 8 استثناها، شگفتی ها 6
 6/7 6 برخوردها، اختالف ها 7

 100 79 مجموع

                                                           
 ھای کشاورزی بر اساس محورھای متداول وزارت جھاد کشاورزی تقسیم بندی  شده است.. حوزه ۱
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درصد، بیشترین میزان  3/25با  "در برگیري"، ارزش خبري 2بر اساس نتایج جدول شماره 
ارزش خبري شهرت، تازگی رویداد، "هاي کشاورزي بود . برجسته سازي در بازنمایی ظرفیت

ستث شگفتیبزرگی و فروانی، مجاورت، ا به ترتیب با  "دربرگیري"بعد از ارزش خبري  "ناء و 
هاي خبري برجسته سازي در بازنمایی درصد بیشترین ارزش 1/10و  4/11،  9/13،  5/21

(خرداد، تیر، مرداد و شـــهریور) در  1399 ههاي کشـــاورزي در بازه زمانی چهار ماهظرفیت
 گزارش هاي خبري بودند.

 رش هاي خبري کشاورزي با شعار سال(جهش تولید) میزان ارتباط گزا): 3(جدول
  سیما 21بخش خبري  در

 درصد فراوانی مقوله شماره
 57 45 مرتبط 1
 43 34 غیر مرتبط 2

 100 79 مجموع
ـــماره  ـــان می 3نتایج جدول ش ـــده در مورد  57دهدنش ـــد ازگزراش هاي پخش ش درص

 درصد نیز مرتبط نبودند. 43هاي کشاورزي مرتبط با شعار سال (جهش تولید ) و ظرفیت
 سیما  21خبري نحوه پوشش جغرافیایی گزارش هاي کشاورزي در بخش : )4(جدول

 درصد فراوانی مقوله شماره
 5/83 66 استانی 1
 5/16 13 کشوري 2

 100 79 مجموع
درصد نیز  5/16ها و متعلق به استانهاي کشاورزي درصد پوشش جغرافیایی ظرفیت 5/83

شور درمتعلق به شاورزي ک شده اخبار گزارشبازنمایی ک در بازه زمانی  سیما 21هاي پخش 
 (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) بود.1399چهار ماهه 

 هاي کشاورزيرویکردهاي گزار ش هاي خبري در بازنمایی ظرفیت): 5(جدول
 سیما   21در بخش خبري  

 درصد فراوانی مقوله شماره
 9/32 26 ترویجی 1
 7/36 29 حمایتی 2
 7/17 14 رسانی یا آگاهی بخشیاطالع 3
 6/7 6 گريمطالبه 4
 1/5 4 انتقادي 5
 0 0 گفتمان سازي 6

 100 79 مجموع
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شماره  شان می 5نتایج جدول  شترین میزان در  9/32با  "ترویجی"دهد رویکرد ن صد، بی در
سانی و آگاهی بخشی و حمایتی ، اط"هاي کشاورزي بود. رویکردهاي بازنمایی ظرفیت الع ر

قادي به گري و انت طال عد از رویکرد  "م با  "ترویجی"ب یب   1/5و  6/7و  7/17، 7/36به ترت
ــترین میزان در بازنمایی ظرفیت ــد بیش ــی درص ــاورزي در بازه زمانی  مورد بررس هاي کش

هاي کشـــاورزي جایگاهی نداشـــتو به در رویکرد بازنمایی ظرفیت "گفتمان ســـازي"بودند.
 تعبیري به آن در گزارش هاي خبري پرداخته نشده بود.

 نحوه پوشش جغرافیایی ظرفیت هاي کشاورزي به تفکیک استان ):6(جدول 
 سیما 21در گزارش هاي خبري 

 درصد فراوانی استان ها شماره
 3/1 1 یشرق جانیآذربا 1
 3/6 5 یغرب جانیآذربا 2
 5/2 2 لیاردب 3
 3/1 1 اصفهان 4
 0 0 البرز 5
 8/3 3 المیا 6
 0 0 بوشهر 7
 3/1 1 تهران 8
 0 0 ياریو بخت چهارمحال 9
 8/3 3 یجنوب خراسان 10
 3/1 1 يرضو خراسان 11
 1/5 4 یشمال خراسان 12
 8/3 3 خوزستان 13
 3/1 1 زنجان 14
 0 0 سمنان 15
 1/10 8 و بلوچستان ستانیس 16
 3/1 1 فارس 17
 5/2 2 نیقزو 18
 0 0 قم 19
 0 0 کردستان 20
 8/3 2 کرمان 21
 8/3 3 کرمانشاه 22
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 1/5 4 راحمدیو بو هیلویکهگ 23
 1/10 8 گلستان 24
 8/3 3 النیگ 25
 0 0 لرستان 26
 6/7 6 مازندران 27
 3/1 1 يمرکز 28
 3/1 1 هرمزگان 29
 3/1 1 همدان 30
 3/1 1 زدی 31

 5/83 66 مجموع

ــماره  ــان می 6نتایج جدول ش ــترین بازنمایی ظرفیتنش ــاورزي مربط به دهد بیش هاي کش
هاي آذربایجان درصد بود. استان 1/10هاي گلستان و سیستان و بلوچستان توامان با استان

درصد،  1/5و 3/6،  6/7غربی، مازندران، و خراستان شمالی بعد از این دو استان به ترتیب با 
شترین م شش گزارشیزان بازنمایی ظرفیتبی شاورزي در پو سیما در  21هاي خبري هاي ک

(خرداد، تیر، مرداد و شهریور) بودند. دربازه زمانی مورد بررسی  1399بازه زمانی چهار ماهه  
ستان در به ظرفیت سمنان ، قم و لر ستان هاي البرز، چهارمحال بختیاري،  شاورزي ا هاي ک

 شده بود.گزارش هاي خبري پرداخته ن
 هاي کشاورزيرویکردهاي گزارش هاي خبري در بازنمایی ظرفیت :)7(جدول 

 سیما   21برحسب مخاطب هدف دربخش خبري  

 درصد فراوانی مقوله شماره
 8/60 48 مسئله محور 1
 5/16 13 راهکار محور 2
 5/16 13 مسئول محور 3
 3/6 5 کارشناس محور 4

 100 79 مجموع
ساس نتایج ج شماره بر ا سئله محوري"، رویکرد  7دول  شترین میزان  8/60با  "م صد بی در

ـــاورزي در رویکردگزارشدر بازنمایی ظرفیت ـــب مخاطب هدف هاي کش هاي خبري برحس
ـــهریور) بود. رویکردهاي  1399مربوط به در بازه زمانی چهار ماهه   (خرداد، تیر، مرداد و ش

به ترتیب  "مسئله محوري"بعد از رویکرد  "راهکار محور و مسئول محور و کارشناس محور"
شترین میزان رویکرد گزارش 3/6و  5/16با  صد بی سیما در زمینه  21هاي خبري  اخبار در

 هاي کشاورزي کشور در بازه زمانی مورد بررسی بود.بازنمایی ظرفیت
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 هاي کشاورزيهاي خبري در بازنمایی ظرفیتمهمترین ویژگی گزارش :)8(جدول 
 سیما   21خبري  در بخش  

 درصد فراوانی مقوله شماره
 38 30 حضور گزارشگر در محل رویداد 1

2 
استفاده از نظر کارشناسان، پاسخگویی مسئوالن و دیدگاه 

 هاي مردمی
17 5/21 

3 
ارزش خبري، اطالعاتی و پژوهشی سوژه گزارش ( پشتوانه 

 تحقیق داشتن)
8 1/10 

 9/8 7 داشتن سناریوي جذاب و مناسب 4
 3/6 5 تبیین علل و چرایی موضوع یا رویداد 5

6 
رعایت سیر منطقی گزارش ( مقدمه، متن، جمع بندي و 

 نتیجه گیري)
4 1/5 

 8/3 3 استفاده از آمار و اطالعات 7
 8/3 3 بررسی همه جانبه روخداد یا موضوع 8
 3/1 1 تدوین مناسب و حرفه اي 9
 3/1 1 پاسخگویی به سواالت مهم مخاطب 10

 100 79 مجموع
هاي خبري در هاي گزارشدرصد مهمترین ویژگی 38با  "حضور گزارشگر در محل رویداد "

(خرداد، تیر، مرداد و  1399  ههاي کشاورزي کشور در بازه زمانی چهار ماهبازنمایی ظرفیت
 و مســئوالن پاســخگویی کارشــناســان، نظر از اســتفاده"ســیما بود.  21شــهریور) در اخبار 

ــی و اطالعاتی خبري، مردمی، ارزش هايیدگاهد ــوژه پژوهش ــتوانه(گزارش  س ــتن پش  داش
حضــورگزارشــگر در محل "بعد از ویژگی  "مناســب و جذاب ســناریویی و داشــتن )تحقیق
ـــترین میزان ویژگی 9/8و 1/10، 5/21به ترتیب به  "رویداد ـــد بیش هاي هاي گزارشدرص

 بازه زمانی مورد بررسی بودند.هاي کشاورزي در خبري در بازنمایی ظرفیت

 هاي خبري بهره گیري از معیارهاي اخبار توسعه درگزارش :)9(جدول 
 سیما   21هاي کشاورزي دربخش خبريدر بازنمایی ظرفیت

 درصد فراوانی مقوله شماره
 6/26 21 بررسی ادعاي موفقیت برنامه 1
 5/21 17 تاکید بر فرآیندها 2
 5/16 13 تاثیر برنامه بر مردم 3



 57  

 جامعه شناسی ارتباطات/ سال دوم/ شماره ششم

 2/15 12 تاکید بر نیازهاي مردم 4
 9/8 7 هانگاه انتقادي برنامه 5
 5/2 2 هاها و طرحارائه سابقه موضوع 6
 0 0 پیش بینی نیازهاي آینده 7
 6/7 6 پرداخت به نیازهاي مردم 8
 3/1 1 مقایسه طرح اولیه و اجراء شده 9
 0 0 مقایسه فرآیند توسعه در سایر مکان ها 10

 100 79 مجموع
درصد  6/26حوزه کشاورزي با  "هايادعاي موفقیت برنامه"،  9بر اساس نتایج جدول شماره

هاي کشاورزي در بازه بیشترین میزان بهره گیري از  معیار اخبار توسعه در بازنمایی ظرفیت
بود. سیما  21هاي خبري  (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) در گزارش 1399زمانی چهار ماهه 

ـــی "بعد از مقوله  "تاکید بر فرآیندها، تاثیر برنامه بر مردم ، تاکید بر نیازهاي مردم" بررس
شترین میزان بهره گیري  2/15و  5/16،  5/21به ترتیب با  "ادعاي موفقیت برنامه صد بی در

ســیما در بازه زمانی مورد بررســی  21هاي خبري از معیارهاي  اخبار توســعه  در گزارش
 بودند.

 جداول تحلیلی 
 رابطه بین موضوعات گزارش هاي کشاورزي  و مرتبط بودن آنها  با شعار سال :)10( جدول شماره 

 α( =030/0سطح معناداري آلفا (   df  = 7 ( درجه آزادي )   487/15 =کاي اسکویر 

 
 کل

 موضوعات بخش کشاورزي
نهاده 
هاي 
دانش 
 بنیان

عملیات 
زیر بنایی 

آب و 
 خاك

صنایع 
تبدیلی و 
کسب و 

 کارها

مراتع و 
 جنگل

شیالت 
 وآبزیان

 

دام 
 وطیور

  زارعت باغبانی

 فراوانی 12 10 7 3 2 4 4 3 45
مرتبط  بله

بودن با 
شعار 
 سال

 درصد 2/15 7/12 9/8 8/3 5/2 1/5 1/5 8/3 57

 فراوانی 5 3 5 0 10 4 6 1 34
 خیر

 درصد 3/6 8/3 3/6 0 7/12 1/5 6/7 3/1 43
 فراوانی 17 13 12 3 12 8 10 4 79

10 کل
0 

 صددر 5/21 5/16 2/15 8/3 2/15 1/10 7/12 1/5
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سکویر (نتایج آزمون آماري  سطح معناداري( 7) با درجه آزادي ( 487/15کاي ا  )030/0) و 
کشــاروزي و  هايدهدکه بین موضــوعات بازنمایی شــده درگزارشبدســت آمده، نشــان می

 سیما رابطه معنا داري وجود دارد. 21هاي خبري ار سال در گزارشمرتبط بودن آنها با شع
سال  شعار  شاورزي مرتبط به  شده درگزارش هاي ک ضوعات  بازنمایی  شترین میزان  مو بی

درصـــد وکمترین  9/8و  7/12،  2/15مربوط به حوزه زراعت، باغبانی و دام طیور به ترتیب 
 بود.  درصد 5/2میزان مرتبط به مراتع و جنگلها با 

هاي درصد بیشترین حوزه غیر مرتبط با شعار سال و نهاده 7/12حوزه مراتع و جنگل نیز با 
درصد کمترین میزان موضوعات بخش کشاورزي  مرتبط با شعار سال در  3/1دانش بنیان با 

شهریور)  1399در بازه زمانی چهار ماههسیما  21هاي خبري گزارش (خرداد، تیر، مرداد و 
 بودند.
 سیما 21هاي خبري رابطه بین  موضوعات گزارش هاي کشاورزي و رویکرد گزارش ):11(ول جد

 α( =045/0سطح معناداري آلفا (   df  = 28 ي)(درجه آزاد    810/41 =کاي اسکویر

)  045/0) و سطح معناداري(28)  با درجه آزادي ( 810/41کاي اسکویر (نتایج آزمون آماري 
شان می ست آمده ن شاروزي و بد شده در گزارش هاي ک ضوعات  بازنمایی  دهدکه بین مو

 سیما رابطه معنا داري وجود دارد. 21هاي خبري رویکرد گزارش
هاي عملیات زیر بنایی آب و خاك، زراعات، در رویکرد اطالع رسانی بیشترین میزان به حوزه

ـــد وکمترین میزان نیز به حوزه 1/5مراتع و جنگل با   3/1هاي باغبانی و دام طیور با درص
 سیما اختصاص داشت. 21هاي خبري درصد درگزارش

 
 کل

 بازنمایی موضوعات بخش کشاورزي
نهاده 
هاي 
دانش 
 بنیان

عملیات 
زیر بنایی 

آب و 
 خاك

صنایع 
تبدیلی و 
کسب و 

 کارها

مراتع و 
 جنگل

شیالت 
 وآبزیان

 

دام 
 وطیور

  زارعت باغبانی

اطالع  فراوانی 4 1 1 0 4 0 4 0 14
 رسانی

 
 
 
 

رویکرد 
گزارش 
 خبري

 درصد 1/5 3/1 3/1 0 1/5 0 1/5 0 7/17

 فراوانی 9 1 5 0 4 4 5 1 29
 حمایتی

 درصد 4/11 3/1 3/6 0 1/5 1/5 3/6 3/1 7/36
مطالبه  فراوانی 1 1 2 0 1 0 1 0 6

 درصد 3/1 3/1 5/2 0 3/1 0 3/1 0 6/7 گري
 فراوانی 2 1 0 0 1 0 0 0 4

 انتقادي
 درصد 5/2 3/1 0 0 3/1 0 0 0 1/5

 فراوانی 1 9 4 3 2 4 0 3 26
 ترویجی

 درصد 3/1 4/11 1/5 8/3 5/2 1/5 0 8/3 9/32
 فراوانی 17 13 12 3 12 8 10 4 79

 کل
 درصد 5/21 5/16 2/15 8/3 2/15 1/10 7/12 1/5 100
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شترین میزان مربوط به حوزه زراع صد و کمترین میزان  4/11ت با در رویکرد حمایتی بی در
سیما  21هاي خبري درصد  در گزارش 3/1هاي دانش بنیان با هاي باغبانی و نهادهبه حوزه

 مرتبط بود.
شترین میزان مربوط به حوزه دام وطیور با  گريدر رویکرد مطالبه صد و کمترین  5/2، بی در

نایی آب و خاك با هاي زراعت، باغبانی، مراتع و جنگل، عممیزان به حوزه  3/1لیات زیر ب
 سیما تعلق داشت. 21هاي خبري درصد درگزراش

درصد وکمترین میزان نیز  5/2در رویکرد انتقادي، بیشترین میزان مربوط به حوزه زراعت با 
 سیما مربوط بود. 21هاي خبري درصد در گزارش 3/1هاي باغبانی، مراتغ جنگل با به حوزه

صد و 4/11شترین میزان مربوط به حوزه باغبانی با در رویکرد ترویجی، بی کمترین میزان در
 سیما مرتبط بود. 21هاي خبري درصد درگزارش 3/1نیز به حوزه زراعت با 

ـــازي بخش  ـــیما در رویکردهاي گزارش خبري  21نکته قابل تامل در حوزه گفتمان س س
 چیزي براي طرح و بازنمایی نداشت.

 هاات گزارش هاي کشاورزي و رویکرد گزارشرابطه بین موضوع ):12(جدول
 بر حسب مخاطب هدف 

 α ( =000/0سطح معناداري آلفا(    df = 21 (درجه آزادي) 850/57 =کاي اسکویر 

) 000/0سطح معناداري() و 21)  با درجه آزادي ( 850/57کاي اسکویر (نتایج آزمون آماري 
ــان می ــت آمده نش ــوعات گزارشبدس ــاروزي و مخاطب هدف در دهدکه بین موض هاي کش

 سیما رابطه معنا داري وجود دارد. 21هاي خبري گزارش

 
 کل

 موضوعات بخش کشاورزي
نهاده 
هاي 
دانش 
 بنیان

عملیات 
زیر بنایی 

آب و 
 خاك

صنایع 
تبدیلی و 
کسب و 

 کارها

مراتع و 
 جنگل

شیالت 
 وآبزیان

 

دام و 
 طیور

   زارعت باغبانی

مسئله  فراوانی 13 8 9 1 7 6 4 0 48
 محور

 
 
 

خاطب م
 هدف

 درصد 5/16 1/10 4/11 3/1 9/8 6/7 1/5 0 8/60

مسئول  فراوانی 2 1 2 0 1 1 6 0 13
 درصد 5/2 3/1 5/2 0 3/1 3/1 6/7 0 5/16 محور

کارشن فراوانی 2 3 0 0 0 0 0 0 5
اس 
 محور

 درصد 5/2 8/3 0 0 0 0 0 0 3/6

راهکار  فراوانی 0 1 1 2 4 1 0 4 13
 درصد 0 3/1 3/1 5/2 1/5 3/1 0 1/5 5/16 محور

 فراوانی 17 13 12 3 12 8 10 4 79
 کل

 درصد 5/21 5/16 2/15 8/3 2/15 1/10 7/12 1/5 100
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سب مخاطب هدف با رویکرد  شترین میزان بر ح سله محوريبی ، متعلق به حوزه زراعت با م
ــد و دام طیور و باغبانی به ترتیب ب 5/16 ــد بعد از حوزه زراعت و  1/10و  4/11ا  درص درص

شیالت و آبزیان با  صد در گزارش 3/1کمترین میزان نیز متعلق به حوزه   21هاي خبري در
 سیما بود.

، مربوط به عملیات مســـئول محوريبیشـــترین میزان برحســـب مخاطب هدف با رویکرد  
هاي مراتع و جنگل، صنایع صد و کمترین میزان مربوط به حوزه 6/7زیربنایی آب و خاك با 

ســیما اختصــاص  21هاي خبري درصــد درگزارش 3/1تبدیلی و کســب وکارها و باغبانی با 
 داشت.

سب مخاطب هدف با رویکرد  شترین میزان برح شناس محوريبی ، مرتبط باحوزه باغبانی کار
 درصد اختصاص داشت. 5/2درصد و کمترین میزان به حوزه  زراعت با   8/3با 

ـــترین  ـــب مخاطب هدف با رویکرد بیش هاي مراتع و ، به حوزهراهکار محوريمیزان برحس
صد و کمترین میزان به حوزه 1/5هاي دانش بنیان توامان با جنگل و نهاده هاي دام طیور در

 سیما اختصاص داشت. 21هاي خبري درصد در گزارش 3/1و باغبانی و صنایع تبدیلی با 
 خبري در گزارش هاي کشاورزيهاي رابطه بین  ارزش ):13(جدول 

 و ارتباط آنها با  شعار سال (جهش تولید) 

 α( = 048/0سطح معناداري آلفا(     df  = 6 (درجه آزادي)  730/12 =کاي اسکویر 

ماري  تایج آزمون آ ـــکویر (ن با درجه آزادي (730/12کاي اس ناداري 6)   ـــطح مع با س ) و 
شان می ) 048/0( ست آمده ن شاروزي و هاي خبري در گزارشدهدکه بین ارزشبد هاي ک

 (جهش تولید) رابطه معنا داري وجود دارد.مرتبط بودن آنها با شعار سال 

 کل

 ارزش هاي خبري

 مجاورت تازگی
بزرگی 

و 
 فراوانی

استثناها، 
 هاشگفتی

برخوردها، 
 هااختالف

  دربرگیري شهرت

 فراوانی 6 13 3 5 7 3 8 45
 بله

مرتبط بودن 
گزارش هاي 
خبري  با 
شعار سال 
(جهش 
 تولید)

 درصد 6/7 5/16 8/3 3/6 9/8 8/3 1/10 57

 فراوانی 14 4 3 3 2 5 3 34
 خیر

 درصد 7/17 1/5 8/3 8/3 5/2 3/6 8/3 43

 فراوانی 20 17 6 8  8 11 79
10 کل

0 
 درصد 3/25 5/21 6/7 1/10 4/11 1/10 9/13
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هاي ارزش خبري برجسته در بازنمایی ظرفیت درصد بیشترین 5/16با  ارزش خبري شهرت
هاي خبري تازگی رویداد، بزرگی و فراوانی و کشـور در موضـوعات بخش کشـاورزي و ارزش

درصـــد بعد از ارزش خبري شـــهرت و کمترین   6/7و   9/8،  1/10دربرگیري به ترتیب با 
سته، ارزش ضاد)مجاورت و برخورد و اختالف (هاي خبري میزان ارزش خبري برج توامان  ت

 بخش خبري  سیما بود.21هاي خبري مرتبط با شعار سال درصد در گزارش 8/3با 
ـــترین ارزش خبري غیرمرتبط گزارش 7/17با  ارزش خبري دربرگیري  21 هاي خبريبیش
ــال  ــعار س ــیما با ش ــوعات بخش (جهش تولید) در بازنمایی ظرفیتس ــور در موض هاي کش

درصد کمترین ارزش خبري غیر مرتبط در  5/2با  فراوانیارزش خبري بزرگی و کشاروزي و 
 هاي خبريهاي کشور در موضوعات بخش کشاروزي و مرتبط بودن گزارشبازنمایی ظرفیت

 (جهش تولید) بود. سیما با شعار سال 21
 خبري گزارش هاي رابطه بین  ارزش هاي خبري درگزارش هاي کشاورزي و رویکرد ):14(جدول 

 هدف مخاطب برحسب

 α ( = 036/0سطح معناداري آلفا (    df  = 18 ( درجه آزادي) 634/36 =اي اسکویر ک

سکویر (نتایج آزمون آماري  سطح معناداري(18) با درجه آزادي (634/36کاي ا ) 036/0) و 
شان می ست آمده ن شده در گزارش هاي دهدکه بین ارزشبد سازي   سته  هاي خبري برج

 سیما رابطه معنا داري وجود دارد. 21هاي خبري رشکشاورزي  و مخاطب محوري درگزا
درصـد بیشـترین میزان ارزش خبري و ارزش خبري بزرگی و  5/16ارزش خبري شـهرت با 

سله محور درگزارش 8/3فراوانی با  سته در رویکرد م صد کمترین ارزش خبري برج هاي  در
 سیما بود. 21خبري 

 فراوانی مجاورت تازگی کل
استثناها، 
 شگفتی ها

برخوردها، 
 اختالف ها

 ارزش هاي خبري دربرگیري شهرت

 مسئله فراوانی 8 13 5 5 3 6 8 48
  محور

رویکرد 
گزارش 
خبري 

برحسب 
مخاطب 

 هدف

 درصد 1/10 5/16 3/6 3/6 8/3 6/7 1/10 8/60

 مسئول فراوانی 9 0 0 0 4 0 0 13
 درصد 4/11 0 0 0 1/5 0 0 5/16 محور

 کارشناس فراوانی 1 3 0 0 0 0 1 5
 درصد 3/1 8/3 0 0 0 0 3/1 3/6 محور

 راهکار فراوانی 2 1 1 3 2 2 2 13
 درصد 5/2 3/1 3/1 8/3 5/2 5/2 5/2 5/16 محور

 فراوانی 20 17 6 8 9 8 11 79
 کل

 درصد 3/25 5/21 6/7 1/10 4/11 1/10 9/13 100
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 1/5رین میزان  و ارزش خبري فروانی با درصــد بیشــت 4/11ارزش خبري  دربرگیري با      
ـــئول محور در درصــــد کمترین میزان ارزش خبري در رویکرد گزارش هاي خبري مس

 سیما بود. 21هاي خبري گزارش
شهرت با  شترین میزان و ارزش 8/3ارزش خبري  صد بی هاي خبري در برگیري و تازگی در

با  مان  ـــد کمترین میزان  ارزش خبري 3/1رویداد توا هاي خبري در رویکرد گزارش درص
 سیما بود. 21هاي خبري کارشناس محوري در گزارش

شگفتی با  ستثنا و  شترین میزان و ارزش 8/3ارزش خبري ا صد بی هاي خبري  اختالف و در
با  مان  ـــهرت توا ـــاد و ش ـــد کمترین میزان ارزش 3/1یا تض هاي خبري در رویکرد درص

 سیما بود. 21اي خبري ههاي خبري راهکار محور در گزارشگزارش

 گیرينتیجه
سعه سانه تنوع و تو ضور دنیاي امروز، در هار صه را آنها نقش و ح  حیات مختلف هاي در عر

ست ساخته جامعه انکارناپذیر سواالتی مطرح . ا صادي   سعه اقت سانه در تو در زمینه نقش ر
 چگونه ها رسانه رد؟دا قرار ها تأثیر رسانه تحت اقتصادي توسعه می شود مبنی بر اینکه آیا

 ابزاري ها رســانه دهند؟با این اوصــاف  قرار تأثیر تحت را توســعه اقتصــادي روند توانند می
آنها  از اقتصــادي متغیرهاي تأثیر قراردادن تحت جهت فرصــت یک عنوان که به هســتند
ستفاده ساس  .شود می ا سانه بر این ا  با بلکه دهند، می شکل را عمومی تنها افکار نه ها ر

ــته و ارائه ــمیم و ها گرایش توانند مجموعه می اطالعات نمودن برجس  از جوامع را هاي تص
صنعتی دنیا  .کنند متأثر خود شورهاي  ساس این واقعیت را باید پذیرفت حتی درک بر این ا

شــود و اصــوال تجربه کشــاورزي به عنوان مهمترین قطب توســعه در این کشــورها تلقی می
یز موید این مهم می باشد، این حوزه عالوه بر مقوله امنیت غذایی تاریخی وکنونی کشورها ن

مهمترین حوزه در زمینه توســعه اقتصــاد و رشــد تولید ناخالص قلمداد می شــود ، بنابراین 
بازنمایی ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل کشـــاورزي با توجه به چهار فصـــل بودن مختصـــات 

ســانه در گزارش هاي خبري اســتنباط می کشــاورزي درکشــور، آنچه که ازکلیت بازنمایی ر
هاي بالفعل کشاورزي است و در عین حال به ظرفیت هاي بالقوه شود صرف تمرکز برظرفیت

چندان در بازنمایی ظرفیت ها توجه نمی شـــود و این مهم  بر اســـاس وضـــعیت آماري در 
رسانه ملی   بازنمایی حوزه هاي ظرفیت کامال در نتایج تحقیق هویداست. بنابراین ضروریست

براي خود مختصــات تقویم کشــاورزي براي بازنمایی ظرفیت هاي بالقوه و بالفعل کشــور در 
شد تا بتواند نقش موثري در روند توسعه اقتصادي کشور در حوزه  شته با حوزه کشاورزي دا
کشاورزي موثر واقع شود. نتایج ارزش هاي خبري نیز نشان داد که عنصر دربرگیري در این 
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ست و حوزه ما ست نی شهرت محوری سیب ارزش خبري  نند حوزه هاي دیگر که مبتنی بر آ
هاي کشاورزي ودر این موضوع قابل تامل است در زمینه تولیدات گزارشی مرتبط با ظرفیت

ها مر تبط با شــعار ســال بود.، براین اســاس زمینه شــعار ســال نیز بیش از نیمی از گزارش
سانه شتر دارد که تولیدات ر ستقیما با ظرفیت ضرورت بی اي در این حوزه با توجه به این م

سال هدفمند پرداخته  شعار  شی مرتبط با  شور ارتباط دارد ، تولیدات گزار هاي تولید در ک
ــتان ها نیز  ــاورزي اس ــود.در مجموع با توجه به به عدد معنادار بازنمایی ظرفیت هاي کش ش

سته ستان برج شش جغرافیایی به چند ا شود و ظرفیت هاي  ضرورت دارد این پو محدود ن
شور و... در این زمینه در  بالقوه و بالفعل ستان هاي جنوبی ک ستان ها ازظرفیت هاي ا دیگر ا

تولیدات رســانه تخصــیص داده شــود. در زمینه پوشــش جغرافیاي نیز از آنجاکه کشــور ما 
ت برخوردار از وضعیت و مختصات چهار فصل است رسانه باید ضمن طراحی مختصات ظرفی

هاي بالقوه و بالفعل این حوزه کشور از نگاه خاص به ظرفیت هاي چند استان  فاصله گرفته 
و به بازنمایی بیشــتر اســتان هاي با ظرفیت هاي مغفول مانده مانند ســیســتان بلوجســتان 
(تولید موز..) در حوزه تولیدات محصــوالت کشــاورزي که اکنون بیشــترین واردات را دارد و 

ستان ها ب شده در دیگر ا سعی  سد هرچند  ست آمده به نظر میر ساس نتایج بد پردازد . بر ا
سایر مقوله ها مد نظر قرار گیرد   شاورزي مقوله ترویجی بیش از  گزارش هاي خبري حوزه ک

ــت اینکه در رویکرد گزارش ــایر رویکردها یک توانش  اما آنچه  قابل تامل اس ها باید بین س
ر کنارظرفیت ها ، انتقاد، و مطالبات  در کنار همدیگر انگیزیشــی و تحرکی ایجاد شــود که د

ـــود به نوعی  درکنار ظرفیت ها به در قالب یک گفتمان هدفمند براي مخاطبان بازنمایی ش
ها ، ضعف ها نیز اشاره شود و به نوعی یک ابعاد مختلف مرتبط با این حوزه از جمله کاستی

 ایجاد شود . توازن در رویکردهاي گزارش براي برداشت مخاطب 
سله محوري در در زمینه رویکرد گزارش شتر به مقوله م هاي خبري نکته قابل تامل توجه بی

ــایل این حوزه باید  ــد در کنار طرح مس ــاف به نظر می رس ــاورزي بود با این اوص حوزه کش
هاي کارشــناســی محور نیز به همان اندازه تقویت شــود تا رســانه در واقع بر اســاس ظرفیت

 نجی بتواند پل ارتباطی موثري در در انتقال مسایل به مسئوالن  و کشاورزان باشد.نظریه میا
صوص ویژگی هاي گزارش هاي خبري  صحنه در خ شگر در  ضور گزار شاید بتوان گفت ح

رویداد  و درك درست واقعیت هاي میدانی از حوزه کشاورزي می تواند در انتقال واقعیت ها 
شرایط و اقعی آن حوزه بویژه در باور پذیري تولیدات رسانه اي نقش به مسئوالن و بازنمایی 

 موثري داشته باشد.
ـــده بود بر مقوله در زمینه بهره ـــعه ،گر چه تالش ش ادعاي "گیري از معیارهاي اخبار توس

ـــاورزي  ـــود، اما واقعیت  "موفقیت برنامه هاي حوزه کش بارویکرد امید آفرینی پیگیري ش
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ه  توجه به فرآیندها نیز از محورهایی است که به نظر می اینست که در معیارهاي خبرتوسع
ـــرمایه اجتماعی در این حوزه مخاطبان  ـــد در عامل موفقیت مقوله میانجی و ارتقاي س رس

گرچه تالش شده بود برظرفیت هاکید شود اما در فرآیند عالوه تاثیرگذار باشد. بر این اساس
لید به چرخه و روند آن نیز باید توجه بر ظرفیت هاي تولید و مســایل  حوزه اختصــاصــی تو

ـــرف کننده یا  ـــانه اي باید به انتهاي فرایند  نیز یعنی مص ـــود، بعبارتی در تولیدات رس ش
مخاطبان هم توجه شــود، بنابراین گرچه در گزارش ها بر مازاد تولید تاکید می شــود اما در 

صرف کننده اگر د شده بر م شود انتهاي این حوزه گران بودن قیمت تمام  شها لحاط ن ر گزار
صورت این ادعاي بازنمایی براي مخاطبان معنادار نخواهد بود یعنی خود این رویکرد  در این 
 گزارشها ایجاد شکاف بین ذهنیتها و عینت هاي موجود را در حوزه کشاورزي دامن می زند.
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 ياحمد ییحی
 همدان یدانشگاه علوم پزشک ،یروابط عموم کارشناس

yahiya.ahmadi@gmail.com 

 یخان میکر مسعود
 همدان یالملل، دانشگاه علوم پزشک نیروابط ب کارشناس

masoud.karimkhani.1371@gmail.com 
 چکیده

 تغییرات« نشان دادن باهدف وسطیقرون و رنسانس دوره حجر، عصر در گذشته عناوین
 منظم تقسیمی خط کرونا جهانی گیرياند و امروزه همهشده انتخاب »چشمگیر اجتماعی

 ما که را اصولی کرونا. است کرده ایجاد »پساکرونا« و »کرونا از پیش« ورهد گذارينام براي
 دوران در فرآیندها مجدد شروع توانایی و موفقیت. است داده تغییر انگاشتیممی بدیهی

 سالمت براي واقعی نگرانی و شده بازتعریف عملیاتی هايشیوه به منوط کرونا، گیريهمه
 داد تغییر را هاسازمان و وکارهاکسب عام صورتبه تنهانه فعلی شرایط. است جامعه و مردم
 موفقیت به دستیابی شرایط .کرد ایجاد عمومی روابط حوزه در انقالبی خاص صورتبه بلکه

 را مهمی نقش »اعتماد« جدید، دوره این در است، گذشته از متفاوت بسیار دوران، این در
 نحوه براي جدیدي تفکرات بازاریابی و ارتباطی، جرای هايروش رفتن بین از با. کندمی ایفا

 قبل وضعیت به بازگشت براي تمایلی دیگر مردم گرفت؛ شکل مخاطبان و مشتریان با ارتباط
 هستند؛ یکدیگر با ارتباط برقراري براي جدیدي هايفناوري و هاروش دنبال بلکه به ندارند
 وبینارها، قالب در جلسات رگزاريب و مجازي فضاي در مردم حضور و تمایل گرفتن شتاب
 هاییفرصت و مجازي و مادي دنیاي ادغام و »متاورس« پیدایش با .است موضوع این بر گواهی

که  مجازي دنیایی. داشت را قبل شرایط به بازگشت انتظار تواننمی دارد همراه به خود با که
 یکدیگر با حتی و کنند بازي ند،ده انجام را خود اداري و روزمره کارهاي توانندمی مردم در آن

 کندمی فراهم هاعمومی روابط درخشش براي را فرصتی شرایط، این. باشند داشته معاشرت
 قدم اندداشته را آرزویش همیشه که اصلی نقش به باالخره متفکرانه، یابیموقعیت با که

 .بگذارند
 موفقیت ،اعتماد متاورس، کرونا، بحران، عمومی، روابطهاي کلیدي: واژه
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 مقدمه
 روابط اند،گذاشته سر پشت را سختی دوران جهان سراسر در هاسازمان از بسیاري کهدرحالی
 مصاحبه پیام، یک تنظیم براي روزيشبانه اقدامات. اندرسانده اثبات به را خود هايارزش هاعمومی

 پس اول ماه چند رد خصوصبه جامعه آرامش حفظ هدف با بحران، ارتباطی هايبرنامه نوشتن و
. بود هاشرکت و هاسازمان در عمومی روابط هايتیم حیاتی اقدامات ازجمله»  کرونا گیريهمه« از

 که آموختند بردند،می رنج عمومی روابط ايحرفه تیم یا فرد یک وجود فقدان از که هاییسازمان
 کلیدي بسیار نقش ارتباطات ن،بحرا مواقع در چراکه انگاشت ساده نباید را»  بحران در ارتباطات«
 سالم جان که هاییآن اما بود کشنده وکارهاکسب و هاسازمان از بسیاري براي کرونا .کندمی ایفا را
 توجه و بیشتر شهرت بیشتر، انتقاد بیشتر، تقاضاي. بازگشتند عرصه به پر دستی با بردند، در به

حسن بود( بحران این از عبور دستاوردهاي از مشتریان، و مخاطبان با ارتباط هايشیوه به بیشتر
 .)1396زاده 
 کند، پیدا را خود مسیر) هابحران( خروشان هايآب این در است توانسته همیشه عمومی روابط

 عمومی روابط ايحرفه تیم یک به نیاز دیگري زمان هر از بیش اکنون که است دلیل همین به
 وپنجهدست آن با باید خود دوران در که بود نخواهد بحرانی آخرین کرونا چراکه شودمی احساس

 پس است، طوفان یک براي آمادگی مثابهبه کرونا وکارها،کسب و هاسازمان براي اگر. کنیم نرم
 .بود خواهند طوفان این در بقا براي ابزاري هاعمومی روابط
 صرفهبهمقرون عمومی روابط
. بود تأثیرگذار وکارهاکسب و هاسازمان همه ریابیبازا بودجه بر تقریباً  کرونا ویروس شیوع
 درمانی و بهداشتی هايمراقبت مؤسسات و سرگرمی حوزه در فعال وکارهايکسب بیندراین

 کهدرحالی داشتند مشتریان با ارتباط در بهتري نتایج خود، بازاریابی بودجه کاهش باوجود
 شرایط این در. شدند افول دچار و متضرر خود، بازاریابی بودجه افزایش باوجود بزرگ صنایع

 بازاریابی بودجه کاهش به مجبور ها،هزینه کاهش براي وکارهاکسب و هاسازمان از بسیاري
 بدون مشتریان و مخاطبان با ارتباط براي تري صرفهبهمقرون هايراه دنبال به و شده خود

 بودجه که است منطقی پس. هستند فناوري قدرتمند هايشرکت به هنگفت هايپول پرداخت
 کرونا گیريهمه. شود هدایت عمومی روابط طریق از تر، صرفهبهمقرون تبلیغات سمت به

 متقاعد را خود هايشرکت و هاسازمان که کرده ایجاد هاعمومی روابط براي مناسبی فرصت
 صرفهبهمقرون اه عمومی روابط ظرفیت از استفاده زیرا دارند؛ را گذاريسرمایه ارزش که کنند
 .)1400 ،ياستاداست( مخاطبان توجهجلب براي راه ترین
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 روابط تقویت و عمومی روابط
 عبور کرونا بحران از را ما که چیزي همان است؛ ارتباط ایجاد عمومی، روابط اصلی قوت نقطه

 .افتادنمی اتفاق واکسن توزیع و توسعه المللی،بین همکاري و ارتباطات بدون زیرا داد
 عبور براي که دانندمی کنندمی کار عمومی روابط در که) سازان رابطه( ارتباطات کارشناسان

 درواقع،. است کارها انجام براي راه بهترین کردن، سرزنش جايبه همکاري تقویت بحران، از
 روابط بحران، پایان از پس کنند، عبور هابحران از هم کنار در مخاطبانشان و هاسازمان اگر
 چقدر هاآن که شد خواهند متوجه مخاطبان زیرا کرد خواهد پیدا بهبود برابر هاده هاآن

 زیرا کندمی صدق نیز سازمانیدرون روابط مورد در موضوع این. هستند اعتمادقابل و استوار
 .)1399 یگیربیشهستیم( هابخش بین بهتر همکاري شاهد کرونا شیوع با

 اعتماد در روابط عمومی
 سازمان یک دارایی ترینباارزش اعتماد. است »اعتماد« روابط، ایجاد در کلیدي نکته ناولی

 عبور براي که دارند انتظار سازمان هر از مردم .آیدمی دست به عمومی روابط توسط که است
 توان تمام که سالمت مدافعان و هابیمارستان مانند دهد انجام خوبیبه را خود نقش بحران از

 و مشکالت حل معناي به امر این که گیرندمی کار به جامعه سالمت به خدمت رايب را خود
 روابط توسط هاسازمان) اعتمادقابل( عملکرد هدایت چگونگی. است عمومی منافع به توجه

 مناسب رهبري توانایی. کند جبران را سازمان آن ضررهاي تواندمی بحران طول در هاعمومی
 .شودمی هاآن مخاطبان و هاسازمان بین ارتباط تتقوی باعث شرایط این در

 ساختارهاي شکستن یا ساختن براي مهارتی بحران، طول در عمومی افکار تغییر با انطباق
 در باال، سهام ارزش و سود هاسال و هاسال از پس بزرگ هايشرکت از برخی. است جدید
. اندکرده دراز دولت سمت به ایتحم براي را خود دست کرونا، گیريهمه مانند هاییبحران

 گیرندگان ارتباط ما به سازمان، مدیریت به عمومی افکار انتقال و مردم با مجدد اعتمادسازي
 بعدي هايبحران در هاآسیب این شاهد دیگر تا دارد بستگی ها عمومی روابط در

 .)1399فر  ينظرنباشیم(
 عمومی روابط در شجاعت

 چراکه است اهمیت حائز بسیار بحران مواقع در که است مومیع روابط دوم مؤلفه »شجاعت«
 کرونا بحران مسیر. است موجود وضعیت کشیدن چالش به معناي به اغلب بودن خبرساز

 خواهند وجود افرادي همیشه مانند اما رفت خواهد بازسازي سمت به بهبودي از طبیعی طوربه
 انطباق با. باشند داشته خواهندنمی ای ندارند را تغییر این براي الزم شجاعت که داشت

 برخی انجام به نیاز نیز عمومی روابط کارشناسان جدید، اجتماعی هايواقعیت با هاسازمان
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 اما بوده انجام حال در قبالً تغییرات این بیشتر. دارند خود کارهاي در هابازنگري و تغییرات
 .است افزوده آن سرعت بر کرونا گیريهمه
 نظر به مرسوم دیگر زوديبه بود، رایج هاسازمان در »مرسوم خدمات ارائه« انعنوبه آنچه
 کرده روشن آمد،نمی چشم به ازاینپیش که را هاییتفاوت کرونا گیريهمه چراکه رسد،نمی
 هاآن به که باشند جوامعی معرف باید) کنندمی کار هاآن با که هاییرسانه و( هاسازمان. است

 تا بودند شجاع کافی اندازه به که وکارهاییکسب و هاسازمان بیندراین و کنندمی خدمت
 خواهند را آینده هايبحران با مواجهه براي الزم پذیريانعطاف کنند، تغییر
 .)1،2021مالر(.داشت
 هاسازمان آشیل پاشنه عمومی روابط
 که کنندمی ایفا نقش مخاطبان تغییر حال در نیازهاي به پاسخ جهت در هاعمومی روابط
 تواندمی عمومی روابط درواقع کند،می کمک مخاطبان با ارتباط براي هاسازمان به امر همین
 خانگی تمرین ویدیوهاي تولید به ورزشی هايباشگاه فرآیند تغییر. باشد هاسازمان اتکاي نقطه

 استمرار وبخ عمومی روابط با تنها هاشرکت توسط محصوالت آنالین فروش اندازيراه یا
 یا شرکت یک محصوالت یا خدمات از استفاده کنندگان،مصرف و مخاطبان چراکه یابدمی

 مانند بحرانی با مواجهه در که ايدلسوزانه یا نوآورانه هايروش دلیل به را جدید سازمان
 .دهندمی ترجیح اند،داده نشان خود از کرونا گیريهمه

 گاههیچ اندکرده عبور بحران از که آموزش یا ارتباطات حوزه مانند هاسازمان و صنایع از برخی
 انطباق. است مهم بسیار عمومی اطالعات و آموزش زیرا اند،نبوده پرمخاطب حد این به تا

 کلیدي هم عمومی روابط بقاي براي است، مهم سازمان یک کلیت براي که تغییرات با سریع
 .است مؤثر و

 داخلی عمومی روابط
 هاییبحران طول در داخلی عمومی روابط همان یا عمومی روابط شدهشناخته کمتر بخش
 و روزبه همواره را کارکنان باید هاسازمان زیرا است کرده پیدا بیشتري اهمیت کرونا مانند
 اصلی هايپایه از یکی به داخلی ارتباطات شرایط این در. دارندنگه داخلی اخبار از مطلع

 هنوز کرونا گیريهمه که جهان از هاییبخش در ویژهبه است شده لتبدی ارتباطی هايتیم
 .است گسترش حال در
 کار انجام موضوع اما است، رفتن بین از حال در مخاطبان براي بحران روزانه هايروزرسانیبه
 خود داخلی ارتباطات در هاشرکت به تواندمی هاعمومی روابط. است ماندهباقی دور راه از

                                                           
1 Mahler 
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 کاري هايجریان کنند، تربیت دور راه از کار براي را کارکنان که بگیرند یاد تا دکنن کمک
 رایج ارتباط قطع تجارت، یک براي .دارندنگه راضی را کارمندان و کنند ایجاد جدیدي آنالین

 مانند بحرانی از مجازي وکارهايکسب اما رسدمی نظر به کنندهنگران مشتریان با فیزیکی
 از قبل کمتر، هزینه دلیل به مجازي وکارهايکسب. اندبرده بسیاري سود ناکرو گیريهمه

 وسوسمت این به هم هاسازمان و صنایع سایر اکنون اما بودند افزایش حال در هم بحران
 و سنتی عمومی روابط و بازاریابی به هزینه اختصاص شرایط این در. اندکرده پیدا گرایش

 .)1399 دلیقوداشت( هدنخوا اصولی توجیه غیرآنالین
 عمومی روابط در سازگاري

 تنهانه چراکه. بیفتند هاانسان رفتار تحلیل فکر به ها عمومی روابط که شد باعث کرونا بحران
 هايروزنامه توزیع خانه، در مردم ماندن با بلکه یافت، کاهش کرونا گیريهمه طول در تبلیغات
 حالبااین. کرد پیدا افزایش مجازي فضاي در باراخ انتشار سرعت و یافته کاهش نیز کاغذي

 اینکه قابلیت گرفتمی قرار مورداستفاده هاهمایش و هارسانه در که رایجی هايسیستم همه
 باید ناچاربه درنتیجه که نداشتند را کنند پیدا مطابقت مجازي فضاي با و شده دیجیتالی
 .)1395 ،يو باصر ،فر يراشد(یمی ساخته پایه از مناسب دیجیتالی محصوالت

 مهم نشریات از نفر هزاران. داشت دنبال به باري زیان تبعات نگارانروزنامه براي کرونا بحران
 در که افرادي براي اما. نبودند مستثنا قاعده این از بزرگ یا کوچک نشریات و شدند اخراج
 را خأل این باید ها ومیعم روابط زیرا. بود دشوار تغییر یک این کنند،می کار عمومی روابط

 .کنند پر
 سمت به شدند ايرسانه فضاي در تغییرات متوجه ازاینکهپس وکارهاکسب و هاسازمان

 سازمانیبرون و درون ارتباط طریق این از تا رفتند خود اجتماعی شبکه و رسانه اندازيراه
 .)1400 ،یخان کریمو  ،ياحمد کنند( برقرار بهتري
 خود به میالدي 2019 سال در را ايرسانه مخاطبان نهم رتبه که اجتماعی هايشبکه

 موضوع همین رسیدند؛ لیست این نخست رتبه به کرونا گیريهمه از پس بودند داده اختصاص
 .شد ها عمومی روابط در سئو افزایش قبیل از جدیدي هايمهارت گیريشکل براي ايدروازه
 براي الزم پذیريانعطاف توانندمی لزوم مواقع در که اندکرده ثابت همیشه ها عمومی روابط

 .باشند داشته را الزم هايمهارت کسب و سازگاري
 رساناطالع عمومی روابط
 هاآن به مردم براي حیاتی اطالعات کردن فراهم با کرونا گیريهمه طول در ها عمومی روابط

 دارند انتظار هاشرکت و هانسازما از مردم اغلب. کنندمی کمک جدید شرایط با سازگاري در
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 مثال، براي کنند؛ استفاده کرونا مانند بحرانی در آموزش براي خود هايظرفیت از که
 بهداشتی هايمراقبت آموزش براي خود هوشمند هايبرنامه از اطالعات فناوري هايشرکت

 .)1400 ،پناه مانیو ا ،پور یلیوککردند( استفاده عالئم شناسایی در مردم به کمک و
 دلیل به اغلب که کنند دریافت منبع چندین از را اطالعات بحران طول در دارند دوست مردم

 هايرسانه« ها،رسانه ترکیب اعتمادترینقابل. است جعلی اخبار به نسبت هاآن فزاینده احتیاط
 هستند، تأثیرگذار موارد این دوي هر بر عمومی روابط. هستند مجازي فضاي و» اصلی جریان

 مواجهه دلیل به مردم هیجانات و احساسات کههنگامی .کنندمی ایفا را کلیدي نقش بنابراین
 روابط شرایط این در. شودمی آنان خاطر اطمینان باعث اطالعات یابد،می افزایش بحران با

 از را خود هايحمایت همدلی، و عاطفی ارتباط برقراري با باید هیجانی هوش داراي عمومی
 .کند منتقل نیازمند افراد به مجازي فضاي و ارتباطی هاينالکا طریق
 متاورس در عمومی روابط

 واقعیت یک شود،می ترکیب باهم فیزیکی و دیجیتال دنیاي آن در که است فضایی» متاورس«
 دنیاي این اگرچه. کنند معاشرت و کنند بازي کنند، کار توانندمی افراد آن در که دیجیتالی

 و اینترنت کاربران که است این واقعیت اما برسد، نظر به غریبه کامالً تاس ممکن جدید
 زندگی دنیا این از بخشی در نحوي به درواقع کرونا گیريهمه طول در اجتماعی هايشبکه

 .)123:1400 و همکاران، یخان میکرکردند(می
 هايبازي تصویري، هايتماس اجتماعی، هايرسانه از مردم از بسیاري کرونا بحران جریان در

 جدیدي جوامع درنهایت و کردندمی استفاده دیگران با ارتباط براي دیگر ابزارهاي و ویدیویی
 مالقات فضاهاي از مختلفی انواع هاشرکت و هاسازمان از بسیاري. دادندمی شکل خود براي را

 آموزش و دهیسازمان براي را اینترنتی وبینارهاي یا تصویري هايچت قالب در مجازي
 بخشی نحوي به هرکسی پس قراردادند؛ مورداستفاده کرونا گیريهمه طول در خود کارمندان

 یکی در فناوري از مختلفی انواع ادغام زیرا است، کرده تجربه را »فراجهان« این از
 .)1،2021(ژووناست
 یجغرافیای و شناسیجامعه شناختی،روان درك عمومی، روابط اصلی هايپایه از یکی

 ورود شروع با تا یابند دست آن به باید که است هدفی این و است مشتریان و مخاطبان
 نحوه مورد در بیشتري اطالعات عمومی روابط متخصصان مجازي، دنیاي به مردم و هاسازمان
 ارائه مردم به بستر این در توانندمی که خدماتی و محصوالت و فضا این در ارتباط برقراري

 .باشند داشته کنند،

                                                           
1 Jeune 
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 گیري نتیجه
 نحوه بررسی دنبال به و بوده هدفمند به سودمحور از شدنتبدیل حال در وکارهاکسب

 موقعیت در عمومی روابط متخصصان شرایط این در. هستند جامعه در اجتماعی تأثیرگذاري
 ارتباط یک برقراري چگونگی و چرایی بررسی براي وکارهاکسب به تا دارند قرار مناسبی

 معتقد مردم زیرا نشوند؛ سنگین ضررهاي متحمل تا کنند کمک خود مشتریان با ندهدفم
 همیشه براي نیست، جامعه منافع فکر به سازمان یا شرکت یک که برسند باور این به اگر

 .داد خواهند دست از آن به را خود اعتماد
 بحران خاص ایطشر زیرا دهند افزایش را خود کاري شفافیت باید وکارهاکسب و هاسازمان

 پس بگیرند نظر تحت را خدمات و کاالها تأمین زنجیره بیشتري دقت با مردم شد باعث کرونا
 مردم روزها این چراکه است پذیرامکان سالم و صمیمانه ارتباط با فقط مردم اعتماد جلب

 .شوندمی تخلفات و اشتباهات متوجه راحتیبه
 تنها این و کنند همراه عمل با جدي صورتبه را ودخ هايریزيبرنامه باید هاعمومی روابط
 اندرکاراندست همه که طورهمان و کندمی محافظت هاآن شهرت حسن از که است چیزي
 .است چیز همه رابطه این در شهرت حسن: دانندمی عمومی روابط

 منابع
. رمزارزها دنیاي از رمزگشایی )1400(عبدالملکی سعید و احمدي، یحیی مسعود، خانی، کریم

 .ارشدان تالیفی آموزشی تهران،موسسه
ویروس.  کرونا بحران با مواجهه در اطالعات فناوري تأثیر میزان بررسی )1399(یلدا استادي،
قابل  اطالعات. همدان. فناوري و کامپیوتر علوم برق، مهندسی المللی بین همایش پنجمین

  /1158493https://civilica.com/docمشاهده در : 
 کنفرانس بحران. چهارمین مدیریت در عمومی روابط و ها رسانه )1396(محمود زاده، سنح

 https://civilica.com/doc/696952قابل مشاهده در:   .HSEو  بحران مدیریت جامع
 آزاد کرسی بحران. پنجمین مدیریت در اي رسانه خوب حکمرانی )1399(محمد شیربیگی،

قابل  رسانه. دماوند. و اقتصاد تخصصی نشست پنجمین و بیست و اي رسانه پدافند اندیشی
 https://civilica.com/doc/1136958مشاهده در: 

 مطالعه رویکرد با بحران مدیریت در اجتماعی هاي رسانه تاثیر . بررسی1399معصومه.  قویدل،
قابل مشاهده در:  ضدبازاریابی. المللی بین سمینار یکمین و بحران. بیست انفورماتیک

https://civilica.com/doc/1265252 
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ها.  حادثه بحران مدیریت در ها رسانه شناسی جامعه نقش بررسی )1399( شیوا فر، نظري
قابل مشاهده  اجتماعی. همدان. مطالعات و تربیتی علوم روانشناسی، المللی بین همایش سومین

 https://civilica.com/doc/1227891در: 
مردم.  هاي انتخاب بر آن تاثیرات و انتخاباتی سواد )1400(خانی مسعود کریم و یحیی، احمدي،
قابل  سیاسی. تهران. علوم و حقوق ملی کنفرانس چهارمین و المللی بین کنفرانس سومین

 https://civilica.com/doc/1374501مشاهده در: 
بحران.  یریتمد در اشیاء اینترنت کاربرد و نقش )1400( پناه ایمان و حامی مهدي، پور، وکیلی

قابل مشاهده در:  حسابداري. تهران. و مدیریت علوم المللی بین کنفرانس هفتمین
https://civilica.com/doc/1257712 

بحران.  مدیریت در دیجیتال عمومی روابط نقش )1395(احمد باصري و مهدي، فر، یاري
 .28. شماره5اضطراري. دوره هاي وضعیت و بحران مدیریت فصلنامه
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 ی، بحران و بهداشت عموم یآگاه شیدر افزا هانقش رسانه

 کرونایري گدر طول همه هاي اجتماعیهراس
 خوراسگانی ینیام دیمج

 رانیهرکرد، شهرکرد، اواحد ش یدانشگاه آزاد اسالم ک،یارشد ژنت یکارشناس
amini_microbiology2011@yahoo.com 

 چکیده
امروزه شیوع کرونا ویروس تبدیل به یک بحران بزرگ جهانی شده است و همه کشورهاي 

مسائل  19دیکوو يریگاست. همه جهان از جمله ایران را درگیر مشکالت خود نموده
 شود،یم یها ناشبل بحث رسانهکه از نقش قا ار يمتعدد يو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع

 يماریب یو به روز رسان یابیرا در رد یها نقش جهانرسانهدر این زمینه . کندیبرجسته م
 يایدر دن يضرور ینقش یجمع يهاانهزنده داشتند. رس یداشبورد به روز رسان قیکرونا از طر

 يهادستورالعمل ،یومهمه ارتباطات بهداشت عم يواحد برا يبستر توانندیامروز دارند و م
 نیو در ع يقو یاجتماع يگذارفاصله يهايو استراتژ یبهداشت يهاجامع آموزش مراقبت

هاي هر نوع رفتار رسانهرا حفظ کنند، فراهم کنند.  یحال که همچنان ارتباطات اجتماع
 هاي مهم در فرآیندهاي طبیعی و غیر طبیعی، یکی از موضوعکشور در رویارویی با بحران

هاي دولتی، ها، به طور کلی، و رسانهمدیریت بحران است. فقدان وحدت رویه در عملکرد رسانه
از عواقب کند. به طور خاص در شرایط بحرانی، مدیریت افکار عمومی را با چالش روبه رو می

و تغییرات سریع در سبک زندگی  هاي اجتماعیهراس ،شیوع کرونا ویروس ایجاد شایعات
نقش  ،پژوهش نی. در انشان میدهد دورانرا در این اي داشتن سواد رسانه مردم است که

هاي اجتماعی به روش توصیفی و ها و هراسدر بهداشت سالمت، بحران یجمع يهارسانه
هاي دهد شبکهنتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان میاي مورد بررسی قرار گرفت که کتابخانه

از طرفی از نتایج استنباط و  داشتند اعی در میان مردماجتماعی خارجی بیشترین هراس اجتم
و ارتباطات بهداشت سبک زندگی  هاي اجتماعی نقش مهمی در تغییراتشود که شبکهمی

 یند درگیري با کرونا دارند.آشهروندان در فرعمومی 
 ساي، بحران، هرا ، سواد رسانهرفتار ی،سالمت عموم ی،اجتماع يها رسانههاي کلیدي: واژه
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 مقدمه
 یاز ووهان در استان هوب 2019است که در دسامبر  یجهان یعفون يماریب کی 19دیکوو

کرده است. سازمان بهداشت  تیکشور در سراسر جهان سرا 210ظاهر شد و به  نیچ
 يهایاعالم کرد و نگران ریگهمه يماریب کیآن را  2020 هیژانو 30در  1(دبیلو. اچ. او)یجهان

(دومین نشست کمیته اضطراري مقررات آن مطرح کرد  درا در مور یلمللانیب یبهداشت عموم
-مبتال شده يماریب نینفر به ا ونیلیم 13از  شی، ب2020 يجوال 15تا  المللی بهداشت)بین

 يماریب نیمرگ گزارش شده است. ثابت شده است که ا ونیلیم 0,6اند. تا به امروز، حدود 
 در که( ٪1,4 ریاست، با نسبت مرگ و م روسیواده کروناوخان ياعضا ریتر از ساکشنده اریبس
 نیاول ینیکه مقامات چ ی، زمان2019دسامبر  31 نی). ب2متفاوت است یکمکشورها  نبی

 مورد به 44اعالم کردند، در مجموع  2020 هیژانو 3با علت ناشناخته را تا  یمورد پنومون
دوره گزارش شده  نیکننده در اجادیاحال، عامل  نیگزارش شد. با ا یسازمان بهداشت جهان

 یژنوم یشد و توال ییشناسا 2020 هیژانو 7در  دیجد روسینشد. متعاقباً، کروناو ییشناسا
 هیفور 11در سازمان این  (سایت سازمان جهانی بهداشت).آن با جهان به اشتراك گذاشته شد

 يماریب نیا. دینام» 23-کو-سارس« را يماریعامل ب روسیو و 19کووید را يماریب نیا 2020
 دیگرفته تا اشباع شد فینفس خف یاز تب، سرفه و تنگ یرا با عالئم یتنفس ستمیعمدتاً س

 ینگران جادیها باعث اجنبه نی. ادهدیقرار م ریتحت تأث شود،یم یتنفس ییکه باعث نارسا
در دسترس  که ییهاراه نیترکه از در دسترس کندیو عموم مردم را وادار م شودیم یعموم

 یچاپ يهانهیرسانه است که شامل گز ای نترنتیا نیاکثر مردم، ا ي. برارندیهستند کمک بگ
ها در هر . رسانهدشویدر نظر گرفته م یرسانه جهان کی نترنتیشود. ایپخش م نیو همچن

 مورد نیکند. ایافراد و نگرش آنها را اصالح م رفتار یدارند. روش خبررسان یمرحله نقش مهم
مورد مطالعه قرار  2009در سال  نیچ یدر استان شانش» 14.ان1اچ« يآنفلوانزا یدمیدر اپ

نشان داد که چگونه  و همکاران 5یانمنتشر شد،  2016که در سال  ياگرفت. در مطالعه
 يماریتواند بر کنترل بیرو، م نیاز ا وکند  رییتغ يارسانه يهاتواند با گزارشیواکنش مردم م

 نیا وعیبر ش یمبن يارسانه يهاگزارش .)2015، 6مایل لیماس(بگذارد ریور تأثنوظه يها
 کیمردم شد. از  یباعث ترس و آگاه 2009در سال  1. ان1اچ يریگدر طول همه يماریب
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 یبرخ گر،ید يرا اتخاذ کنند. از سو يضرور یطرف، به مردم کمک کرد تا اقدامات حفاظت
 ماریروزنامه ها شروع به انگ زدن به افراد ب یشده در برخاز مقاالت نامناسب منتشر  ادافر

رسانه  یآگاه نیدهد تعامل بیاست که نشان م یمثال نیا). 2015، 1(وانگ و همکارانکردند
ها ، دوباره رسانه2012مرس در سال  وعیدر ش .است هیدوسو کردیرو کی يماریو کنترل ب يا

مردم  يبرا نترنتیبه ا یدسترس شیو افزا يردر فناو شرفتیکردند. با پ فاینقش خود را ا
 يبهتر به اقدامات ضرور يبندیپا جهیو در نت افتی شیبرابر افزا نیچند یعموم یآگاه ،يعاد

مردم براي بیشتر دانستن درباره ویروس از طریق اطالعات کرد.  بیرا ترغ یبهداشت عموم
هاي اجتماعی روي آوردند. به منتقل شده به کشورهاي دیگر غیر از سرزمین چین، به رسانه

میلیون مورد عنوان شده از ویروس کرونا در  19ساعت،  42) تنها در 2020(2عقیده موال
هاي خبري در سراسر جهان وجود داشته است. بنابراین، ارزیابی هاي اجتماعی و سایترسانه

ا به دولت هاي اجتماعی براي آگاهی عمومی بسیار حیاتی است، زیرهاي رسانهنقش سیستم
هاي الزم را کند و درمانها و اقدامات پیشگیرانه کمک میبراي بررسی تالش

بهداشت  ، کارشناسان)2020(و همکارانش4به عقیده ییجیتکنلر  ).3،2015(آلگایرسنجدمی
گیر با تجزیه و تحلیل آنها از توانند احساسات و نیازهاي جامعه را در شرایط بیماري همهمی

گفتند که   )2020(اي اجتماعی درك کنند. عالوه بر این، ال و همکارانشهطریق رسانه
بسیاري از کشورها اطالعاتی درباره شیوع  ویروس کرونا پخش نکردند یا نتوانستند اطالعات 

توانستند از طریق مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهند؛ بنابراین، مردم به اطالعاتی که می
و   5ست یابند، تکیه کردند. همچنین، بنا به گفته گلوسکینهاي اجتماعی درسانه
هاي اجتماعی و هاي اجتماعی، رویکرد مفید و ارزشهاي رسانهسیستم )2014(ناهمکار

-، نشان دادند که سیستم)2015(و همکاران 6دهد. از طرف دیگر، الرانجواقتصادي را ارائه می
روند که ایجاد و انتشار می به شمار میهاي اجتماعی منبع ارتباطی بسیار مههاي رسانه

-هاي رسانهکند. الزم به ذکر است که سیستماطالعات به مردم از طریق اینترنت را ممکن می
دهد تا اطالعات درباره همه مباحث یا ها این امکان را میهاي اجتماعی به افراد و گروه

رصتی براي بیان نظرات خود با موضوعات را حتی زمانی که بسیار کم یا ناشناخته هستند و ف
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استدالل ) 2016(و همکاران 1استفاده از سایر منابع اطالعاتی ندارند، تبادل نظر کنند. دوبی
هاي مرتبط با مسائل سالمت و بهداشت انسان با استفاده کردند که اطالعات بهداشتی و نگرش

شوند. بهداشتی آشکار می هايهاي اجتماعی به دور از پزشکان و سازمانهاي رسانهاز سیستم
هاي بهداشت و سالمت هاي اجتماعی را در زمینهبا وجود حجم رو به رشد ادبیاتی که رسانه

 بررسی می کند.

 19کووید ها درنقش رسانه
 یاجتماع یو روان یعاطف يهاجنبه

فرم در پلت يتعداد ن،یاست و بنابرا افتهی شیبرابر افزا نیچند یاجتماع يهااز رسانه استفاده
و  تیاسنپ چت، واتس اپ و رد نستاگرام،یا وب،یوتی تر،ییبوك، تو سیدسترس از جمله ف

 يهاخود را در شبکه یاز زندگ ياهر جنبه داندارد. مردم عادت کردهافزارهاي دیگر را نرم
شود. یآنها م یروزانه و ساعت يها و سفرهایشامل دستاوردها، نگران نیپست کنند. ا یاجتماع

توسط مردم وجود داشته  یاجتماع يهااستفاده از رسانه شیدرصد افزا 87 نه،یزمان قرنط از
گذارد، جوانان را یم ریسالمندان تأث تیکه بر جمع یروسیقبول و رقابلیغ يادعا. 2است

 نیشد. ا روسیو نیاز جوانان به ا يادیتعداد ز يمنجر به ابتال تیدر نها نیکرد. ا ریپذبیآس
-ها به سرعت منتشر شد و سالمندان را دچار وحشتو اثبات نشده در رسانه یلمرعیغ تیواقع
و  یخانوادگ يهااز اخراج افراد مسن از خانه ییهاکرد. گزارش ياریبس یو جسم یروح يها

 تیاز جمع یعموم یامر تلق نیآنها وجود دارد. ا انیدر م یموارد سوء استفاده عاطف شیافزا
در آنها شد.  یافسردگ شیجامعه باعث افزا عیسر يهابر اساس واکنشداد و  رییسالمند را تغ

 يمنتشر کردند که با ذهن افراد روسیرا در مورد و یاطالعات جعل نیا یاجتماع يهارسانه
اختالل در  ن،یکرد. عالوه بر ا يکردند باز یاجتماع يفاصله گذار تیکه شروع به رد اهم

مانند  یاوقات فراغت، مشکالت نیدر تمام ا یاجتماع يهابه رسانه دنیو چسب ياحرفه یزندگ
گزارش شده  زین یاز خشونت خانگ ياریثروت را برجسته کرد. موارد بس يو نابرابر ینژادپرست

 نیها ارسانه یاتینقش ح .دیافزایم نهیاز قرنط یرو به رشد ناش یبه افسردگ شتریب نیاست. ا
ها در بحران مثبت رسانه ریو سرگرم نگه دارند. تأث مطلع یاست که مردم را در ارتباط، به خوب

ها در مردم نشان داده شد. صفحات و گروه نیدر ب یثبات عاطف يدر ارتقا 19دیکوو
 یدر مورد سالمت جسم ییوهایدیشروع به ارسال و نستاگرامیو ا بوكسیمانند ف ییهالتفرمپ

در  گانیها به صورت راد و کتابش غیتمدد اعصاب تبل ناتیاز تمر ياریکردند. بس یو روان
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کودکان  يرا برا یو عمل گانیبه کتاب را یابیامکان دست 1کیاسکوالست دسترس قرار گرفتند
از افراد مرتبط با  ياریوجود داشت. بس زین يگریمشابه د يها. نمونه2کرد نیخردسال تضم
تلف آغاز کردند. مخ نیکودکان در سن يرا برا گانیرا نیآنال یآموزش يهاتیموسسات فعال

ها، افراد را به آموزش بچه يکار برا يهاشد که با ارسال روزانه برگه لیتشک يمتعدد يهاگروه
 از يریشگیپ يبرا 3سی.دي.سی دیمف يهااز دستورالعمل ياریبس. کردندیم قیتشو یخانگ

مردم  انیدر م جیرا یاجتماع يهارسانه يهافرمبرجسته در پلت غاتیتبل قیاز طر 19کووید 
و  »یاجتماع يگذارفاصله« تیاهم یونیزیتلو يهاو رسانه نستاگرامیا بوك،سیشد. ف تیتقو

و مکرر و گسترده منتشر کردند. در طول  گانیرا غاتیتبل قیرا از طر» در خانه ماندن«
، دیبمان منیا د،یدر خانه بمان"مانند  یغاتیبه طور مداوم از تبل ،ییو هوا ياجاده يسفرها

 یاضاف يفضا ،دیکن ياز تجمعات خوددار شتر،یکمتر، ب ،در مالء عام ياجبار ورتشش صپو
اجتناب  19کووید از د،یسالم بمان د،ییخود را بشو يهادست«و در جاده، و  "دیبده گریکدیبه 
 نیاست. ا يضرور يماریاز گسترش ب يرینقش آنها در جلوگ تیتثب يتکرار برا نی. ادیکن

 ياآن توسط رسانه ها به طور فوق العاده يها رشاخهیمنابع و ز یاز تمامبا استفاده  نیکمپ
 .اجرا شد

 از راه دور یپزشک

مرتبط با سالمت،  يمشاوره ها يبرا مارانیاست که از راه دور به ب یاز راه دور خدمات یپزشک
رمانه مح نیشود، بنابرایارائه م منیاتصال ا کی قیها از طريماریحل سواالت و نظارت بر ب

از راه دور  یخدمات پزشک ،یخیحال، از نظر تار نیشود. با ایو پزشک حفظ م ماریبودن ب
متحده  االتیدر ا یمطالعه نظرسنج کی، 2017استفاده قرار گرفته است. در سال  ردکمتر مو

 ). 2012، 4(روفوکنندیاستفاده نم سیسرو نای از مردم از ٪82نشان داد که 
شده است. درمان  لیتبد ینیاز راه دور به ستون فقرات عمل بال یشک، پز19کووید در دوران

مشکالت بزرگ از رفتن به  يبرا یشروع شد. مردم حت يریگهمه ياز ابتدا مارانیب يمجاز
 رندیبگ میتصم سازدیشد که افراد را قادر م ياندازراه زین ی. خط کمکدندیترسیم مارستانیب

آن و در  جیترو يها برا. از رسانهریخ ایاست  19دیش کوویماها مربوط به آزعالئم آن ایکه آ
از  ياریانجام نشد و بس یچک چیابتدا ه در .استفاده شد نهیقرنط يحفظ هنجارها جهینت
منظور  نیا يبرجسته برا یاجتماع يهارسانه يهاشروع به استفاده از پلتفرم "یپزشکان جعل"
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متقاعد  نیو همچن روسیعات نادرست در مورد وانتشار اطال بیبه طور خاص آس نیکردند. ا
مردم  یتوجهیباعث ب جهیدر نت وساده را به همراه داشت  ییمعما يهاکردن باورها در درمان
کننده در مورد استفاده از مرطوب یعاتیشد. به عنوان مثال، شا يماریو کمک به گسترش ب

بوك  سیدر ف قهیدق 40به مدت  ییویدیمنتشر شد و و يماریب نیکردن ا یخنث يو بخار برا
 روسیبردن و نیاز ب يبرا یبه عنوان راه "استنشاق بخار"پخش شد که در آن استفاده از 

 ایاستفاده از آب جوشانده مخلوط با نمک در "نیتکنس" کی دئو،یو نیداده شد. در ا حیتوض
استروله و (شدبار مشاهده  ونیلیم 2,4داد که  حیتوض قهیدق 15و پوست مرکبات را به مدت 

 يکردیمختلف سالمت روان رو يهاسازمان ،یروان يهادوران بحران نیا در. )2009، 1هان
اند. است، توسعه داده شیکه به سرعت در حال افزا یروان يهايماریبار ب تیریمد يجامع برا

و  کنند و روانپزشکان یکار م یروان يهايماریمبارزه با ب يسالمت روان برا نیخدمات آنال
به آموزش سالمت  یاجتماع يهادهند. رسانهیارائه م گانیمشاوره را نترنتیروانشناسان در ا

 .کنندیعموم کمک م يروان برا
   22کو-سارس یابیرد يابزارها

 ينقش کمتر يخبر يهاکانال روس،یشده توسط و جادیهمه هرج و مرج و وحشت ا انیم در
مختلف شروع به ارائه اطالعات متناقض در  يخبر يهادر گسترش وحشت داشتند. کانال

زمان دشوار، نقشه  نیدر سراسر جهان کردند. در ا ریتعداد موارد و مرگ و م روس،یمورد و
نور درخشان  کیبه عنوان  نزیجان هاپک يهاستمیس یشده توسط مرکز علوم و مهندس جادیا

بولوس و (کرد جادیا ریومو مرگ دهیدبیاز افراد آس يبر رکورد یمبتن يهاظاهر شد. داده
در مورد  نانیدر سراسر جهان به عدم اطم روسیو وعیاز ش ي.  نقشه بردار)2020، 3یگرات

کرد تا  لیمختلف را تسه يکشورها يدولت ها ن،یاآن کمک کرد و بنابر ییایگسترش جغراف
واند نقش تیم نترنتیدهد که چگونه اینشان م نیا .اقدامات به موقع را اتخاذ و شروع کنند

-ستمیس جادیا يبرا گرانید يچه کرد. راه را برا 19کووید ها داشته باشد و دردر بحران یمثبت
است که آمار زنده و اخبار به روز در مورد  يگرینمونه د 4ووردمتر  .هموار کرد یابیرد يها

 لیرا تشک یابیرد يهاستمیهموار کرد تا س گرانید يراه را برا نی. ا5دهدیکرونا را به ما م

                                                           
1 Ströhle & Hahn 
2 SARS-COV-2 
3 Boulos & Geraghty 
4 Worldometer   
5 www.worldmeter.info 
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 ياکسل خود را حفظ کند و از آنها برا يهاسازد تا دادهیرا قادر م یفرد معمول کیدهند و 
 .دانش استفاده کند ای قیتحق

 ها و بحران کرونارویارویی رسانه
-هاي طبیعی و غیرطبیعی، یکی از موضوعهاي هرکشور در رویارویی با بحراننوع رفتار رسانه

ها، به طور ریت بحران است. فقدان وحدت رویه در عملکرد رسانههاي مهم در فرآیند مدی
هاي دولتی، به طور خاص در شرایط بحرانی، مدیریت افکار عمومی را با چالش کلی، و رسانه

دهند ها به زاویه دید و افکار افراد براي رویارویی با این پدیده شکل میکند. رسانهروبه رو می
ها، در تر از ابعاد واقعی آن نشان دهند. حکومتتر یا کوچکر بزرگتوانند بحران را بسیاو می

ها ترین آنگیرند که یکی از مهمها و ابزار فراوانی را به کار میمسیر مدیریت بحران، روش
ترین نقش ترین و اصولیرسانی و خبردهی، روشنرسانه است. در این راستا باید گفت، اطالع

ترین و قابل ها، قويهاي بحران، رسانهبا بحران است. در بحبوحه هاي جمعی در مقابلهرسانه
آیند. معموال ترین ابزار توزیع و پخش به موقع اطالعات حیاتی در جامعه به شمار میاطمینان

هاي جمعی، امکان جلب توجه مخاطبانشان را از طریق ها توسط رسانهاي بحرانپوشش رسانه
ها وجود دارد، انگیزي که در متن این بحرانهاي هیجانانتصاویر جذاب و متنوع و داست

شوند که در بسیاري از موارد، اي انتخابی، باعث می ها با پوشش رسانهکند. رسانهفراهم می
هاي مهم و خطرناك، نمایی شوند و بحرانهاي محدود و جزئی به دلیل جذابیت، بزرگبحران

بوده اند، نادیده انگاشته شوند و همین مسئله باعث ها نبه دلیل اینکه مورد توجه رسانه
هاي گوناگون تا حدود زیادي ها در برابر بحرانها در تعیین سیاست دولتشود که رسانهمی

). اگرچه شاید نتوان درباره زمان ابتالي نخستین 1387تأثیرگذار باشند (روشندل اربطانی 
، اما با قطعیت می توان تاریخ سی ام بهمن اظهار نظر دقیقی کرد 19ایرانی به ویروس کووید

را به عنوان نخستین اعالن رسمی مقامات بهداشتی کشور درباره مثبت بودن  1398سال 
هاي مربوط به ابتالي شهروندان به این ویروس در نظر گرفت. در اینجا اخبار مربوط آزمایش

یرنا، صداو سیما و فارس با و راهبرد بازتاب خبري در سه رسانه دولتی ا 19به بحران کووید
توجه به تعداد مطالب، اخبار، گزارش، فیلم، تحلیل، عکس و... که توسط حق گو و 

 )  انجام گرفته است قابل تأمل است.1) و نمودار (2و1) به شرح جدول (1399(سلیمانی
 اي در بحران کرونانفش سواد رسانه 

جهانی شده است و همه کشورهاي  امروزه شیوع کرونا ویروس تبدیل به یک بحران بزرگ
جهان از جمله ایران را درگیر مشکالت خود نموده است. از عواقب شیوع کرونا ویروس ایجاد 

ها به ویژه شایعات، ترس و تغییرات سریع در سبک زندگی مردم است که عموما توسط رسانه
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سازان و عههاي اجتماعی ایجاد و گسترش یافته است. در دوران کرونا لشگر شایشبکه
تولیدکنندگان اخبار جعلی با تمسک به نیاز افکار عمومی براي دریافت اخبار اطالعات کرونا، 

اي سوادي رسانهاي را گوشزد کرده و نشان داد چگونه بیاهمیت و ارتقا و تجهیز به سواد رسانه
د. مرتضوي  شوناي، زودباوران قربانی میتواند فاجعه بار باشد و چطور در دنیاي شبکهمی

اي بر ) در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر میزان آگاهی زنان از سواد رسانه1399(امامی زواره
اي بر کنترل کنترل شرایط بحران کرونا به بررسی نقش آگاهی زنان در خصوص سواد رسانه

گیري کرده است که هرگونه عملیات شرایط بحران کرونا پرداخته و چنین نتیجه
توانند ی، قابلیت تبدیل به بحران را دارد و همه اقشار جامعه از جمله معلمان میبیوتروریست

اي را مقابله، تقویت بهداشت فردي و عمومی و خطرات ناشی از این با استفاده از سواد رسانه
 اقدام غیرانسانی را به حداقل برسانند.

ان ضرورت آموزش سواد ) در مقاله خود با عنو1399(در پژوهشی دیگر روزگاري و روزگاري
اي در بحران جهانی اي در بحران جهانی ویروس کرونا به ضرورت آموزش سواد رسانهرسانه

اي را شاخص اصلی شهروندي جهانی در عصر اطالعات ویروس کرونا پرداخته و سواد رسانه
حاضر  داند. در حالبراي رمزگشایی، گزینش، نقد و ارزیابی اطالعاتی و بازاندیشی مستمر می

ها و اطالعات مختلف پیرامون ویروس کروناست. هاي اجتماعی سرشار از پیامها و شبکهرسانه
ها و ها دائم چشمچه ما به درستی این پیام ها را تشخیص دهیم و چه ندهیم؛ این پیام

سپاریم و در اي میاند. زمانی که ما خود را به دست امواج رسانههاي ما را نشانه گرفتهگوش
هایی که ممکن ها نداریم، سبب خواهد شد به پیامعین حال نیز رصد و پاالیشی پیرامون پیام

دهیم. غرق است براي ما سودمند باشند توجهی نکرده و ندانیم که چه چیزي را از دست می
شود، طوري اي باعث ایجاد خستگی در درازمدت دربین مخاطبان میهاي رسانهشدن در پیام

-شمارند، این انتخابها بیدهد. در حالی که انتخابنایی تمرکز را از دست میکه مخاطب توا
تواند ما را فلج کند و نتوانیم واکنشی انجام دهیم. در تبلیغات، فضاي هاي بیش از حد می

شود؛ هاي ویروسی یا تبلیغات ویروسی گفته میاي تبلیغ است که به آن پیاممجازي گونه
شوند و ها به هر شکلی منتقل مین اطمینان به صحت یا نادرستی آنهایی که بدویعنی پیام

هاي جذاب و قابل هاي اصلی پیامها شاخصکامال قابل انتقال هستند. از آنجایی که این پیام
انتقال،یعنی مبهم بودن و ترسناك بودن را با خود دارند اکنون خبرهاي مربوط به ویروس 

شوند و این شیوع یک موج خبري سریع و پر از نقل میهاي ویروسی مکرونا به شکل پیام
کننده است؛ سرعت دریافت هیجان است. دو چیزي که براي مخاطب بسیار جالب و سرگرم

و انتقال پیام از یک سو و از سوي دیگر هیجانی است که به همراه دارد. بسیاري از افراد 
ند که این رسانه جمعی باشد یا شبکه کمتاسفانه به کارگیري رسانه را بلد نیستند. فرقی نمی
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دهد که اظهار نظر تخصصی و غیرتخصصی خود اجتماعی شخصی؛ هرکس به خود اجازه می
 را نشر داده و جامعه را دچار رعب و وحشت بیشتري کند.

 گیري هراس اجتماعی ناشی از ویروس کروناهاي اجتماعی در شکلنفش شبکه
در سراسر  ویروس ایجاد اضطراب و هراس اجتماعی یکی از مهمترین عواقب شیوع کرونا

گرفتن در معرض  جهان و تغییرات سریع و غیرقابل باور در سبک زندگی است. ترس از قرار
(کالته ساداتی و غیرمنطقی و نمایشی در جوامع شده است منجر به رفتار این ویروس
ض خطر، منجر به دهد که جامعه در معرویروس نشان می شیوع کرونا). 2020همکاران، 

 هاي داراي فرزندان، افراد مسنتر، افرادشود. اگرچه زنان باردار، خانوادهپذیر میآسیب جامعه
 هاي نامتناسب در اپیدمی و بالیاي طبیعی رنجدرآمد از آسیب داراي معلولیت و افراد کم

 مندترینهاي اجتماعی به یکی از قدرتامروزه شبکه). 2020(مارشال و همکاران، برندمی
 هاي مختلف جامعه تولید وعوامل تغییر تبدیل شده و در موضوعات متعدد براي جمعیت

اخبار و ابزار  ها منبع مهم اطالعات واین شبکه). 47:2019، ایکپی و آندلیکو(منتشر میشوند
ن و همکاران، گووا مک(مؤثري براي آگاهی از میزان دانش پزشکی در سرتاسر دنیا هستند

هاي همفکر با دادن گروه رسانی و پیوند هاي اجتماعی با اطالعچنین شبکههم). 2012
اجتماعی از یک طرف، سنگ  هايخشند. شبکهبیکدیگر، تحوالت اجتماعی را سرعت می

ها اما از طرف دیگر لبه این رسانه )؛2015(لی دهند زیربناي سرمایه اجتماعی را تشکیل می
نمایشی و تغییرات عمدهاي در سبک زندگی  هاي جمعیگیري رفتارتوانند منجر به شکلمی

امکان دستیابی به جدیدترین اطالعات جهانی در  هاي اجتماعیدر جامعه شود. این شبکه
گذاري محتوا در  اشتراك ارتباط، تبادل اطالعات و به  مورد ویروس کرونا از طریق برقراري

ماهیت هراس اجتماعی و تغییرات ایجاد اند. از آن جا که آوردهم هاي اجتماعی را فراهگروه
هاي گروهی گرفته این روزها به شیوهاي روشمند در قالب رسانهشکل شده در شیوه زندگی

میشود؛ از طرفی این تغییرات سبک زندگی در جوامع سنتی به نسبت شهرهاي  نشان داده
 تحت عنوان در پژوهشی) 2017 ،رچوکوئ( تر و با مقاومت بیشتري مواجه است.سخت بزرگ

دانشگاه  هاي اجتماعی بر سبک زندگی اجتماعی: مطالعه موردي دانشجویان دخترتأثیر رسانه
تعامل، برقراري  هاي اجتماعی نحوه تفکر،شمال غربی آفریقاي جنوبی نشان داد که رسانه

 ،چن و چیانگ( .ارتباط، دوست داشتن و سبک زندگی اجتماعی افراد را تغییر داده است
اجتماعی مجازي بر سبک  هايشناختی تأثیر شبکه در پژوهشی با عنوان نقش جامعه) 2014

مجازي اغلب جهت گذراندن اوقات  هايزندگی کاربران متأهل نشان دادند که حضور در شبکه
پژوهشی تحت ) در 2011 ،و همکاران بقایی( .فراغت، سرگرمی و اطالع از دوستان بوده است

هاي اجتماعی نشان سبک زندگی از طریق شبکه ها در تغییرعنوان درگیر کردن خانواده
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مستقر در خانواده، نگرش اعضاي خانواده را نسبت به یک  هاي اجتماعیدهند که شبکهمی
 .دهدمی سبک زندگی سالم تغییر

 جداول و نمودارها
 آمار تفکیکی مطالب مربوط به کرونا در سه خبرگزاري: )1جدول(

 1398اسفند 6تا  بهمن 30در بازه زمانی 
 فقط عنوان کل مطالب اعم از عنوان، لید و متن نام خبرگزاري

 مطلب 899 مطلب 1994 ایرنا
 مطلب 428 مطلب 973 صدا و سیما

 مطلب 623 مطلب 886 فارس
 مطلب 1950 مطلب 3833 مجموع
 مقایسه راهبرد خبرگزاري ایرنا، صدا و سیما و فارس در بحران کرونا :)2جدول(

 زاريخبرگ
راهبرد انفعالی 
 (بحران ستیز)

 راهبرد فعال
 (بحران پذیر)

 راهبرد فوق فعال
 (بحران طلب)

 هیچ کدام

 درصد 33,592 درصد 0,889 درصد 55,951 درصد 9,566 ایرنا
صدا و 
 سیما

 درصد 11,214 درصد 2,102 درصد 66,355 درصد 20,327

 رصدد 15,088 درصد 1,444 درصد 58,587 درصد 24,879 فارس
 

 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه راهبرد خبرگزاري ایرنا، صدا وسیما و فارس در بحران کرونا :)1نمودار (
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 کیکه کل جهان را به  يفناور عیسر شرفتیپ لیدر عرض چند روز به دل 19کووید وعیش
تواند یم یجهان ي. سفرهاافتیکرده است در سراسر جهان گسترش  لیتبد یدهکده جهان

ها به کند. در عصر حاضر، رسانه لیتبد يریگها را به همهیدمین اپچشم به هم زد کیدر 
و آن  گذاردیم ریتأث يماریب يامدهایکه به طرق مختلف بر پ اندشده لیقدرتمند تبد یمنبع

 يتواند نقش ها یمختلف، م يو تنوع در انواع رسانه ها یگستردگ لی. به دلکندیرا کنترل م
 يهامنحصر به فرد از مشارکت یبیها ترکرسانه 19کووید رکند. د فایرا ا یمنف ایمثبت 
انجام دهند  یوعیدر هر ش دیها بااست که رسانه زیچند چ نجایاند. در ارا ارائه کرده یمتنوع

تحلیل فعالیت سه خبرگزاري ایرنا، صدا و . کنند فایا یتا نقش خود را به طور موثر و عمل
نا در ایران، حکایت از این دارد که این سه خبرگزاري، سیما و فارس در هفته نخست بحران کرو

اي در برابر بحران هاي سیاسی، رفتاري نسبتا سلیقهبه دالیل گوناگونی، از جمله تفاوت نگرش
تردید، چالش مهمی در مدیریت بحران است. اند. موضوعی که بیکرونا از خود بروز داده

دهد ه نخست بحران کرونا در ایران نشان میبررسی نحوه کنشگري این سه خبرگزاري در هفت
طرف و منتقد قوه مجریه، که ایرنا، صدا و سیما و فارس به ترتیب در جایگاه پشتیبان، بی

اي نداشته اند. واقیت این است که انتشار به موقع، درست، و وحدت رویه و راهبردي یگانه
می را در پی داشته باشد. افزون تواند اعتماد و مشارکت مردجامع اخبار و عدم سانسور می

ها هستند. کار رسانه در شرایط بحرانی، ها، زمینه بسیار خوبی براي انتشار شایعهبراین، بحران
ها، حمایت و اعتماد افکار عمومی را نیز جلب کند. فراگیر بودن جلوگیري از پخش شایعه

صور شد. نوعی خستگی را در توان پایانی براي آن متبحران کرونا و تداوم آن که هنوز نمی
بین مردم ایجاد کرده و خودبه خود بر مشارکت مردم در مقابله با بحران تأثیرگذاشته است؛ 

توانند در بازگرداندن روحیه به مردم بسیار تأگذار باشند. هاي دولتی به طور خاص میرسانه
سایش جسمی و روحی به تعویق انداختن منازعات سیاسی و تولید مطالبی که بتواند مانع فر

 مردم شود، کمک چشمگیري به مقابله با این بحران خواهد کرد.
توانند ارتباطات افراد را براي تبادل اطالعات به راحتی هاي اجتماعی میهاي رسانهشبکه

ها شیوه تعامالت افراد با یکدیگر، از جمله بحث و گفتگو در زمینه بهداشت میسر سازند. رسانه
توانند ، مردم می)2012(  2به عقیده دردز). 2013، 1(آلبرامییر داده استو سالمت را تغ

توانند اطالعات را پخش کنند و موضوعی را در توییتر جستجو کنند، بنابراین، افراد می
موضوعات در زمینه بهداشتی را در جامعه بهداشت عمومی در توییتر پست بگذارند تا توصیه 

نند. بخش خدمات درمانی که مراکز درمانی، قوانین و هاي مشخصی دریافت کیا راه حل
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هاي هاي دارویی، و گروههاي تخصصی، شرکتها، سازمانمقررات بهداشتی،  بیمارستان
هاي اجتماعی براي بسیاري از اهدافشان استفاده شود، از رسانهحمایت از بیماران را شامل می

ت درمانی و ارتباطات بیماران با آنها براي تواند به کارشناسان خدماکنند. این موضوع میمی
هاي جدیدي را براي بخش خدمات مسائل بهداشت و سالمت کمک کند و تغییرات و چالش

وجود دارد، مردم  يماریب وعیزمان که ش هر). 2013و دیگران،  1(مورهددرمانی ایجاد کند
 11در   2اسپیرینکلر، 19دکووی ها مراجعه کنند. درکسب اطالعات به رسانه يدارند برا لیتما

متنوع و گسترده  يکرونا را ثبت کرد. پوشش خبر روسیذکر از و ونیلیم 20به  کیمارس نزد
 يتوسط فناور یرعلمیاخبار غ شارانت ن،یرا مبهوت کند. عالوه بر ا یاست تا افکار عموم یکاف

 زین» سرفصل اختالل استرس«اختالل به عنوان  نیشود. ایوحشت م جادیباعث ا يفور امیپ
کننده بدون کنترل با اطالعات نادرست و گمراه ر،یگهمه يماریب نی. در اشودیشناخته م

موضوع  نیکه متوجه ا یاجتماع يهارسانه يها. گروهشوندیها منتشر ماستفاده از انواع رسانه
محدود کردن انتشار دانش  يشخص ثالث برا یسنجقتیشدند، شروع به استفاده از حق

 :از قبل وارد شده بود. الزم به ذکر است که بیرخ داد و آس ریاتفاق د نیکردند. ا یتگساخ
 یعمل کنند تا مسئوالن بهداشت و دولت محل ازمندیافراد ن يبرا یبه عنوان پل دیها بارسانه -

 .مشکالتشان برسانند يرا برا
 .کنند افتیدر یاجتماع ای یتا از افراد جامعه کمک مال دیمردم فراهم کن يرا برا يبستر -
 .شوند يدسته بند یاز هم جدا نگه داشته شوند و به درست دیبا یاسیو س یاظهارات علم -
 .کنندیتالش م يماریمبارزه با ب يکه برا يکار يروهایاز ن یو قدردان قیتشو-

هاي ها و تلفنهاي اجتماعی از طریق دستگاههاي رسانهاخیراً مطالب بهداشتی در سیستم
، 3(ساالتکندهاي جغرافیایی حمایت میشود که از فرصت انتقال دادهراه ارسال میهم

دهند هاي اجتماعی این فرصت را می. توضیحات بهداشتی بسیار مفید هستند، و رسانه)2016
هاي مختلف ارائه شوند. براي مثال، ویدئوهاي یوتیوب به عنوان جایگزینی ها به شیوهتا داده

-هایی با سطح پایین معلومات، در جایی که افراد نمیکتوب شده در زمینهبراي اطالعات م
 ).2010، 4آدامز و آنانتاتموال(گردندتوانند سوابق پزشکی را متوجه شوند، پذیرفته می

هاي اجتماعی به بحث درباره انگیزه بین بیماران و آرامش هاي دیگر رسانهعالوه بر این، شیوه
ها شامل توییتر، ماي این رسانه). 2010و دیگران،   5انک(شرشودمتخصصان مربوط می
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اي ها، ویکی پدیا، و ایمیل، به عالوه فیس بوك هستند که با اقدامات گستردهاسپیس، وبالگ
ها، هاي همه گیر، کلینیکبراي پخش کردن اطالعات پزشکی اشاره شده براي بیماري

و دیگران،  1(فارمرشوندسالمت مدیریت میها و معاینه بیمار و متخصصان بهداشت و داروخانه
هاي مربوط به بهداشت و سالمت و هاي بخش خصوصی، سازمانعالوه بر شرکت). 2020

مؤسسات بهداشت وسالمت عمومی در سطح محلی و همگانی  هم از توییتر به عنوان سیستم 
تري از عمدهکنند، زیرا بخش الکترونیکی اصلی براي آموزش و ارتقاي سالمت استفاده می

تواند منبعی براي اطالعات مربوط به مطالب توییتر به طور وضوح در دسترس است و می
 )2013، 2(براوو  و فاهمنبهداشت و سالمت ارائه دهد

ها هاي اجتماعی، از جمله برچسبسیمور توضیح داد که استفاده حساب شده از رسانه
ؤثر در انتقال اطالعات درست به مخاطب در اي مها شیوهتواند براي سازمانها)، می(هشتگ

-ها) راهنمایی شوند و چارچوبها (لینکتوانند به پیوندطول دوره بیماري باشد. کاربران می
هاي بهداشت فردي و ارائه دهندگان خدمات را براي اطالعات دقیق و درست مرتبط با محل 

موجود مانند  "مهم و برجسته هايداده"توانند از جغرافیایی پی گیري کنند. محققان می
 3(الچالنهاي بومی استفاده کنندهاي محلی براي ارزیابی خطر اقدامات تعاملی سازمانتوییت

توانند ابزار دهند که تبلیغات دیجیتال می. عالوه بر این، مطالعات نشان می)2016و دیگران، 
وا هستند، گسترش یابند. ها باشند تا بینندگان خاصی که گیرندگان محتمفیدي براي کمپین

توانند به طور دقیق افراد را بر طبق خصوصیات دیجیتال و تبلیغات رسانه هاي اجتماعی می
توانند محدوده آنها مانند مناطق جغرافیایی، جنسیت، سن و عالیق مشاهده کنند. آنها می
اد بسیار زیادي کمپین را افزایش دهند، و همچنین، بهترین شیوه براي انتقال اطالعات به تعد

توان به طور آگاهانه ارائه داد، و از از مخاطبان مربوطه هستند. به دلیل اینکه تبلیغات را می
ها مطمئن شد، معیار اصلی براي موفقیت در تبلیغات، در دسترس بودن براي مردم بررسی

ید فرض کن )2013(و همکارانش 5به عقیده محققان، جورج). 2012و دیگران،  4(دیزوناست
اي هاي رسانههاي اجتماعی رابطه مستقیم با سالمت عمومی دارند، زیرا شبکهکه رسانه

توانند به طور چشمگیري بر روي رفتار و نتایج سالمتی تأثیر بگذارند. با این وجود، می
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هاي موجود در رسانه هاي اجتماعی هاي بهداشت و سالمت عمومی هنوز از فرصتسازمان
 .)2013و دیگران،  1(نیگراستفاده نکرده اند

هاي به طور عمده ضرورت استفاده از محیطی براي تعامل رسانه )2011(و همکارانش 2چو
و   3اجتماعی را به عنوان مانعی براي بهداشت و سالمت عمومی بررسی کردند. هلدمن

مطرح کردند که بنیادهاي بهداشت و سالمت عمومی و متخصصان اغلب  )2013(همکاران
کنند؛ به جاي هاي اجتماعی استفاده میقال اطالعات یک جانبه معمولی از رسانهبراي انت

ارتباط برقرار کردن مخاطبان به شیوه هاي مدرن براي تعامل مانند ارتباطات دوطرفه، یا آنچه 
توانند سبک زندگی سالم را براي هاي اجتماعی میشود. رسانهنامیده می "حقیقتاً اجتماعی"

هاي غذایی سالم ترویج بهداشت و سالمت عمومی  با ورزش کردن و رژیمرشد آگاهی از 
-توانند اطالعات مربوط به بیمارستانهاي اجتماعی میرسانه). 2014و دیگران،  4(وانگکنند

). 2011و دیگران،  5(شاها و عملکرد پزشکان را بر اساس تجربیات بیماران جمع آوري کنند
شود. عالوه بر و سالمت و مطالعات در این زمینه هم میاین موضوع شامل پیشرفت بهداشت 

ها و اطالعات مربوط به سالمتی مانند یادگیري توان توجه داشت که پخش کردن دادهاین، می
از سایر افراد و افزایش دانش و فرهنگ بهداشت و سالمت از دالیل اصلی است که بیماران از 

-مربوط به خدمات درمانی استفاده میهاي هاي اجتماعی و سایتهاي رسانهسیستم
هاي . بنابراین، تحقیق و بررسی مهم این است که کمپین)2011و دیگران،  6(بوسلتکنند

و دیگران،   7(کوگلمنتوانند با هزینه نسبتاً کم به دستاورد بزرگی برسندالکترونیکی می
هاي اجتماعی رسانه. اگر بیماران محتواي سالمتی و تندرستی ایجاد شده را از طریق )2011

، 8(اوشیتوانند خدمات درمانی را بهتر درك و دریافت کننددر اختیار داشته باشند، می
. بر اساس آنچه که در نظرسنجی استرالیایی بررسی شد، افراد اطالعات الکترونیکی )2017

-یکردند، ترجیح ماي که در گذشته بیشتر استفاده میدرباره بهداشت و سالمت را به شیوه
. به طور برجسته، جوانان طرفدار کسب اطالعات در زمینه )2015و دیگران،  9(پاتلدهند

ها را هاي اجتماعی هستند؛ اما افراد در سن باالتر روزنامهسالمتی از طریق اینترنت یا شبکه
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هاي سنی هاي آنالین به سوي طیفی از ردهها با انتخابدهند. در آینده، این اولویتترجیح می
هاي اجتماعی، شیوه متفاوتی شوند. امروزه، بر طبق ارزیابی گذشته از اولویتق داده میسو

سال  65سازي براي مراقبت اولیه  شامل افراد باالي شود. بیشتر مطالعات درباره آمادهارائه می
است؛ اکنون شیوه جدیدي در جهت درج کردن و راهنمایی بسیاري از جوانان اجرا شده است؛ 

ین، براي رو به رو شدن با این مسائل در جامعه و خانواده خود، آمادگی بیشتري دارند. بنابرا
دهد که بخش کند و نشان میهاي ایاالت متحده را بررسی میاي دانشجویان دانشگاهمطالعه

هاي سازي مراقبتمهمی از بهداشت و سالمت عمومی، انتشار اطالعات معتبر مرتبط با آماده
 ).2015و دیگران،  1راتوسیکاوال(وانان استاولیه براي ج

هاي سنی، ها و گروهعالوه بر این، بیش از نیمی از بزرگساالن در ایاالت متحده در تمام ملیت
-ها و اطالعات در زمینه بهداشت و سالمت استفاده میها براي جستجوي دادهسایتاز وب
هاي اجتماعی را براي ز رسانه)، استفاده ا2015(پاتل و همکاران). 2011، 2(فاکسکنند

کند. انتشار هاي مختلف به صورت احساسی، تجربی و اجتماعی توصیه میحمایت از حوزه
تواند عمیقاً بر روي رفتار و نگرش افراد تأثیر بگذارد و هاي اجتماعی میها در رسانهداده

وهایی که انتشار کارایی تدابیر انجام شده توسط دولت را تغییر دهد. به همین دلیل، الگ
هاي رفتاري افراد نسبت به مشارکت در بهداشت و کنند، واکنشویروس را پیش بینی می
 3(کیمکنندهایی براي تعامل بعد از استفاده از محتوا را بررسی میسالمت عمومی و محرك

و  هاي اجتماعی در ارتباط با بهداشتها در رسانه. اقدام کوتاه مدت کمپین)2019و دیگران، 
شواهد  ).2011(کوگلمن، گذاردسالمت عمومی تأثیر زیادي بر روي تغییر رفتار اختیاري می

هاي هاي ارتقاي بهداشت و سالمت عمومی از طریق رسانهدهد که کمپینمعتبر نشان می
توانند تأثیر سریع و مثبتی بر روي رفتار داشته شوند، میاجتماعی مدیریت می

 ).2010، و دیگران 4(ویکفیلدباشند
   5اینفودمیک تیریمد
و  عیو به انتشار سر ردیگیسرچشمه م »یدمیاپ«و  »اطالعات«از دو کلمه » اینفودمیک«

 يماریب کیاشاره دارد. در طول  يماریب کیو نادرست در مورد  قیگسترده اطالعات دق
در  يراطالعات ضرو يریادگیشوند، یمخلوط م عاتیاغلب با شا قیکه حقا یزمان ر،یگهمه

سازمان ت. اس تیریها، قابل مدیدمی، مانند اپاینفودمیک ها شودیموضوع دشوار م کیمورد 
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 يهايماریدر مورد ب يدیکل قیها: حقایدمیاپ تیریمد«خود  هیدر نشربهداشت جهانی 
 وعیرتباطات خطر شا« يبرا یکند که سه جنبه اصلیم انی) ب2018(مه  »کشنده بزرگ

 :ردیقرار گ یمورد بررس دیکه باوجود دارد  »يماریب
 يهااز جمله رسانه یجمع يهابا استفاده از رسانه عاً یسر دیبا ربطیکارشناسان و مقامات ذ-

 يرا برا ییهاراه ،یاجتماع يهاو رسانه نترنتیا ون،یزیتلو ،روزنامه)(بروشور، جزوه،  یچاپ
ارتباط  يها. روشرندیبه کار گکننده به مردم در اسرع وقت و نگران يانتقال اطالعات ضرور

 یو فرهنگ یاجتماع يهايریحذف سوگ جهیو در نت تیکمک به کل جمع يبرا دیبا يارجمهت
 .استفاده شود

 يبرا ییهاکنند و راه یدگیها، ادراك و اضطراب افراد رسیها، نگرانبه ترس دیمقامات با-
 يها براتوان از رسانهیاز هم مابداع کنند. ب يزیپاسخ به هر پرسش هر فرد در مورد هر چ

 ،یاجتماع يهارسانه قیاز طر توانیرا م یبهداشت يهایکار استفاده کرد. نظرسنج نیا
و مداخالت انجام  دهیدبیافراد آس يامر انجام داد. نماها نیانجام ا يبرا ویا رادی ونیزیتلو

 .کرد تیریها و مد امیپ قیتوان از طریآنها را م يشده برا
گونه  نیکه منبع ا یاجتماع يهااست. رسانه یو اطالعات نادرست الزام عاتیرل شاکنت-

 دیکاهش به موقع آنها انجام دهند. با يرا برا یتوانند اقدامات اساسیهستند، م غاتیتبل
 .شود دهیشیو اصالح اطالعات غلط اند دنیشن يبرا ییهاراه

 گیرينتیجه
هاي اجتماعی (نوع جامع از کمپین رسانه این مطالعه شکاف ادبیات مربوط به درك

هاي اجتماعی، نوع درخواست تجدیدنظر پیام و منابع فرستنده پیام) را در هاي رسانهسیستم
کند. گیر جهانی در سراسر کشورها پر میطول دوره ویروس کرونا به عنوان  بیماري همه

کند که در آن کمک می گیري به حمایت از نظریه ارتباطات  رسومهمچنین، به طور چشم
کند موفقیت برنامه مربوط گسترش به بهداشت و سالمت  بر اساس انتخاب نوع وسیله ادعا می

هاي اجتماعی)، نوع جذابیت پیام و نوع پیام هاي رسانهارتباطی مناسب (یعنی سیستم
شد. این بااي مخاطبان مورد نظر می(فرستنده مورد نظر) که مرتبط با عادات و فرهنگ رسانه

هاي اجتماعی در خدمات درمانی هاي نظري به ادبیات، نقش رسانهمطالعه موجود کمک
عمومی و تغییرات رفتاري در تمامی کشورها، از جمله اعتبار بخشیدن به تحقیقات در زمینه 

هاي تحقیق در دهد. همچنین، پیامدهاي زیادي از یافتهفرهنگ در محیطی دیگر را ارائه می
اي بهداشت وسالمت هاي حرفهه براي مسئوالن دولتی بهداشت وسالمت، مراقبتاین مطالع

هاي بهداشتی وجود دارد. اول از همه، آنها و پزشکان و سایر تصمیم گیرندگان در سازمان
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باید به طور کامل از اهمیت راه اندازي کمپین گسترش بهداشت و سالمت براي آگاهی از 
رفتار آگاه باشند تا به اندازه کافی از مردم و جامعه خود  سالمت عمومی و تغییر سالمت در

اي هاي آگاهانههاي همه گیر مانند کرونا محافظت کنند. چنین کمپیندر برابر شیوع بیماري
از اهمیت بیشتري برخوردار هستند، زیرا باید بین انتشار اطالعات نادرست و اطالعات از منابع 

هاي اجتماعی تعادل ایجاد کنند، همانطور که هاي رسانهمغیر قابل اعتماد موجود در سیست
دهد. در نتیجه، ارتباط گیري ویروس کرونا نشان میهاي همهمطالعات اخیر در زمینه

بهداشتی مؤثر و به موقع همیشه ضروري است و این امر از طریق استفاده مسئوالن بهداشت 
ا نوع پیام مناسب و منبع پیام مناسب هاي اجتماعی بهاي رسانهو سالمت عمومی از سیستم

هاي کمپین افزایش اي مورد نظر در برنامهشود. دانستن عادات و فرهنگ رسانهانجام می
گیري جهانی آگاهانه بهداشت و سالمت عمومی و تغییر رفتار در طول دوره بیماري همه

ي گسترش هاي خود براضروري است. مسئوالن بهداشت و سالمت عمومی باید به تالش
هاي مورد نظر ادامه دهند. هاي کوتاه به گروهآگاهی بهداشت و سالمت عمومی با انتشار پیام

با این حال، گاهی اوقات دسترسی به هر شهروند در جامعه بسیار مهم است. این مسئله 
گیر قریب الوقوع ادام کنند. برخی از تواند براي همه مهم باشد که درباره بیماري همهمی
توان تواند به مشارکت مخاطب بستگی داشته باشد که نمیهاي مهم بهداشتی میشتال

اي به آنها دسترسی داشت. تحقیقات بیشتري براي تأیید هاي رسانهمستقیماً از طریق شبکه
هاي ارتقایی عمومی براي پیشرفت دانش در حوزه چگونگی راه اندازي و گسترش کمپین

 در زمینه بین فرهنگی مورد نیاز است.   سالمت و اتخاذ رفتارهاي سالم
هاي اجتماعی خارجی بیشترین هراس دهد شبکهنتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می

معکوسی رابطه  هاي اجتماعی داخلیداشتند. از طرفی از بین شبکه اجتماعی در میان مردم
که با افزایش  استرا با میزان هراس اجتماعی بین مردم داشتند. نتایج گویاي این واقعیت 

هاي براي شبکه رود اماهاي خارجی میزان هراس مردم بیشتر و باالتر میاستفاده از شبکه
هاي داخلی مدیریت شبکه دهد کهداخلی این وضعیت نمود کمتري دارد. این نتایج نشان می

شود که سعی در کاهش هراس و اضطراب جمعی داشتند. از طرفی از نتایج استنباط می
یند درگیري با آسبک زندگی شهروندان در فر هاي اجتماعی نقش مهمی در تغییراتهشبک

هاي اجتماعی با تقویت استنباط کرد که شبکه توانکرونا دارند. براساس نظریه باومن می
تفاوتی، نادیده پنداشتن دیگري و  خودارتباطی، بی حس کاهش ارتباطات اجتماعی، افزایش

تفاوت در سبک زندگی افراد، آنها را نسبت به دیگري بی ت سریععناصر حاشیه، ضمن تغییرا
تفاوتی به نوبه خود موجب انزجار است به این معنا که هر کس سعی دارد  کنند. این نوع بی

فناي دیگري تضمین کند. از طرفی هورکس تغییرات عمیق سبک  تا بقاي خود را به ازاي
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گیرد. کاستلز از نقش سریع و جهانی در نظر میوجود ویروس کرونا بسیار  زندگی را ناشی از
گیري دنیاي مجازي و سبک زندگی مجازي بحث دارد و بر این باور است  شکل ها دررسانه

 هاي نو و مشارکت مردمی رقمهاي اجتماعی نوعی سبک زندگی را مملو از قابلیترسانه که
 زنند.می

عات و ارتباطات و فضاي مجازي، هاي فناوري اطالدر کنار همه این امکانات و موهبت
شهروندان قرار دارد که الزم است از آنها غافل نباشیم و با ارائه  تهدیدهایی نیز در کمین

هاي فردي و اجتماعی  هاي بروز آسیبزمینه هاي مناسب و رعایت نکات فنی ایمنی؛ آموزش
قبلی بوده است.  نامهرا از بین ببریم. موج ورود کودکان به فضاي مجازي بدون آمادگی و بر

اي الزم براي در کنار این حضور یکباره و غیرمترقبه، والدین هم از سواد اطالعاتی و رسانه
فرزندان برخوردار نیستند. این زنگ خطري است که با زیست مجازي به صدا  پشتیبانی از
هاي جدید يرا به معناي استفاده درست از فناور» ايسواد رسانه«بنابراین اگر. درآمده است

المللی در این حوزه، ضرورت ها و مجامع بینریزي دولتبرنامه شک آموزش و لزومبدانیم، بی
اي و واکنش معقوالنه سواد رسانه یابد. این دیدگاه در نهایت منجر به آموزشدو چندان می
فقدان  هاي جدید میشود و باید نسبت به حل آن اقدام کرد. این آسیب پیوستهدر برابر رسانه

 د.اي را نیز با خود به همراه داررژیم و الگوي مصرف صحیح رسانه

 منابع
هاي دولتی ایران با بحران کرونا، )، چگونگی رویارویی رسانه1399حق گو، جواد و همکاران (

 .73-96، صص 1399پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره چهارم، پاییز 
اي در بحران جهانی ضرورت آموزش سواد رسانه). 1399(مه روزگاري، فاط ،روزگاري، عاطفه
در همایش ملی مجازي زیست جهان پساکرونا از وضعیت موجود  ارائه شده ،ویروس کرونا

 تا وضعیت مطلوب، دانشگاه ایالم.
)، نقش مدیریت رسانه در تحول بحران از تهدید به فرصت، 1387روشندل اربطانی، طاهر(

 .55ماره هاي ارتباطی، شپژوهش
اي بر بررسی تأثیر میزان آگاهی زنان از سواد رسانه). 1399(مرتضوي امامی زواره، علی 

ه)، ارائه شده در راوموردي: معلمان زن شهرستان زمطالعه کنترل شرایط بحران کرونا (
مطلوب، دانشگاه موجود تا وضعیت همایش ملی مجازي زیست جهان پساکرونا از وضعیت 
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