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Abstract
Political trust is one of the types of trust that deals with the relationship
between the government and the people. Increasing political trust will lead
to greater interaction between the people and the government and increase
political participation. Due to the importance of national media in guiding
public opinion, the present study uses qualitative content analysis and a
comparative approach to studying how news coverage has paid the most
important ethical indicators recommended in Islam to Islamic rulers to
increase audience political trust in political news at IRIB. Quantitative data
have been used to analyze the samples more accurately and objectively.
The statistical population of the study is the TV news sections of 21:00 of
the First Channel of IRIB. Each of the news items in this news section is
considered as a monitoring unit and an analysis unit. According to the
research findings, 25.92% of the total news at 9 pm on the First Channel of
the IRIB TV has dealt with the indicators of increasing political trust in the
government based on Islamic ethics criteria. Individuals in charge of
Islamic government have pointed to the government's political trust in
society in order to increase audience trust, and the rest, 61.90 percent, have
noted the government's treatment of the people. Otherwise that in news 21
covered the topics "having divine piety", "avoiding the welfare and
secularism of government officials", "tolerating and sympathizing with the
people" and "placing any person or institution in its place, no attention has
been paid.
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شاخصهای اخالق اسالمي در اخبار صداوسیما جهت افزایش اعتماد سیاسي
مخاطبان به حکومت (مطالعه موردی :خبر  21شبکه اول سیما)
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چکیده
اعتماد سیاسی یکی از انواع اعتماد است که به رابطه دولت و مردم میپردازد .افزایش اعتماد سیاسی
موجب تعامل بیشتر مردم و دولت و افزایش مشارکت سیاسی میشود .به دلیل اهمیت رسانه ملی
در هدایت افکارعمومی ،پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد قیاسی به مطالعه
چگونگی پوشش خبریِ مهمترین شاخصهای اخالقیِ توصیهشده در دین اسالم به حاکمان اسالمی
بهمنظور افزایش اعتماد سیاسی مخاطبان به حکومت سیاسی ،در اخبار تلویزیونی صداوسیما
پرداخته است .برای تحلیل دقیقتر و عینیترِ نمونههای موردمطالعه ،از دادههای کمی نیز استفاده
شده است .جامعه آماری پژوهش ،بخشهای خبر تلویزیونی ساعت  21شبکه اول سیمای جمهوری
اسالمی ایران است که هر یک از اخبار در این بخش خبری ،بهعنوان واحد مشاهده و واحد تحلیل
در نظر گرفته شده است .بر اساس یافتههای پژوهش25/92 ،درصد از کل اخبار ساعت  21شبکه
اول سیما ،به شاخصهای افزایش اعتماد سیاسی به حکومت بر اساس معیارهای اخالق اسالمی
پرداخته است و از این میزان38/09 ،درصد مقولهها ،به ویژگیهای فردیِ مسئوالنِ حکومت اسالمی
در جهت اعتمادافزاییِ مخاطبان به حکومت سیاسی در جامعه اشاره داشتهاند و مابقی یعنی
61/90درصد ،رفتار مسئولین حکومت با مردم را موردتوجه قرار دادهاند .یافتهها نشان میدهد در
همه تولیدات خبر تلویزیونی  21شبکه اول شیما ،به زیر مقولههای «داشتن تقوای الهی»« ،پرهیز از
رفاهزدگی و دنیاپرستی مسئولین حکومت»« ،مداراکردن و رفق با مردم» و «قرارگیری هر شخص یا
نهاد در جای خود» هیچ توجه و اشارهای نشده است.

واژگان کلیدی :رسانه ،اخالق اسالمی ،اعتماد سیاسی ،خبر ،صداوسیما.

* دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران ،پژوهشگر سازمان صداوسیما ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول،
رایانامه)morteza_w_shams@yahoo.com :
** استادیار دانشگاه صداوسیما و مدیر شبکه تلویزیونی ایران کاال ،تهران ،ایرانazmmf9432@gmail.com .
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مقدمه
در یک دهه اخیر مسئله اعتماد سیاسی جایگاه مهمی در اندیشههای جامعهشناسی
و جامعهشناسی سیاسی کسب کرده است .یکی از عرصههای سیاسی که مسئله
اعتماد در آن مطرح است ،عرصه روابط بین مردم و حکومت سیاسی حاکم بر
مردم است که در این روابط ،مردم به چه میزان به حکومت سیاسی کشور خود
اعتماد دارند .اعتماد مردم به نهاد حکومت ،دوام و بقای حکومت بدون توسل
بهزور و خشونت و همچنین رضایت مردم را به دنبال دارد؛ بدینصورت که
اعتماد ،رضایت را جایگزین سرکوب و زور میکند .پانتام 1اعتماد را یکی از
اجزای اصلی سرمایه اجتماعی میداند و معتقد است که بخش زیادی از
عقبماندگیِ اقتصادی جهان ،ناشی از نبود اعتماد متقابل میباشد .او معتقد است
اعتماد ،همکاری را تسهیل میکند و هرچه سطح اعتماد در جامعهای باالتر باشد،
احتمال همکاری بیشتر خواهد بود و همکاری نیز اعتماد ایجاد میکند .اعتماد یک
عنصر بیاختیار و ناآگاهانه نیست؛ بلکه مستلزم پیشبینیِ رفتار بازیگرِ مستقل
است .پانتام منبع اعتماد اجتماعی را در جوامع مدرن ،هنجارهای معامله متقابل و
شبکههای مشارکت مدنی میداند (پانتام ،1993 ،ص .)303حکومتی که اعتماد
مردم را جلب کرده باشد ،در معادالت جهانی در طرف برتر قرار میگیرد ،ژست
بینالمللیِ حکومتی معتمد و بسیار مقتدرانهای را به خود میگیرد و در نتیجه در
تعامالت بینالمللی میتواند مقتدرانه برخورد کند .از طرف دیگر در کشورهای
درحال توسعه که هنوز نهادهای سیاسیِ مستقر و کارآمدی ندارند ،اعتماد سیاسی
یکی از مهمترین پیششرطهای دولتسازی و کارآمدشدن نهادهای دولتی
محسوب میشود .همچنین کاهش اعتماد سیاسی همواره بهعنوان یکی از موانع
کارآمدیِ اداره کشور و پیشبرد سیاستهای تنظیمیِ دولتها معرفی شده است.
صاحبنظران معتقدند بیاعتمادی به نهادهای دولتی عوارض گوناگونی برای هر
کشور دارد که ازجمله میتوان به کاهش مشارکت سیاسی ،نادیدهگرفتن قوانین
1. Putnam, Robert D

شاخصهای اخالق اسالمي در اخبار صداوسیما (...مرتضي شمس و اردشیر زابلي زاده)

کشور ،فرار از مالیات و عدمپشتیبانی از حکومت در شرایط بحرانی و اضطراری
اشاره کرد (پروازدوانی،1396 ،ص.)9
الزارسفلد 1و مرتون 2در مقالهای با عنوان «تأثیر رسانهها بر اعتماد سیاسی»،
ریشه اطمینان را از اعتقاد جمعی دانسته و آنها را برای اعتماد به مسئوالن سیاسی
بهکار بردهاند .آنها معتقدند که رسانهها تأثیر شدیدی بر اعتماد سیاسی مردم دارند
(پاپاداکیس ،1999 ،3ص .)75رسانههای جمعی یکی از واسطههای اصلی ارتباط
بین مردم و حاکمیت سیاسی در جوامع هستند .این نقش بهویژه در کارکرد اطالع-
رسانی و انتشار اخبار سیاسی در خصوص حکومت در سطح جامعه و بین
مخاطبان ،اهمیت و نمود بیشتری پیدا میکند .این نقش در جوامع اسالمی و
رسانههای اسالمی فعال در آنها نیز نقش قابلتوجه است .رسانههای اسالمی با
توجه به رویکرد اخالقی میبایست در تولید ،گردآوری و انتشار اخبار در جامعه
اسالمی ،اخباری را موردتوجه قرار دهند که به برقراری امنیت و حفظ ثبات و
آرامش در جامعه اسالمی کمک کند که یکی از عوامل حفظ آرامش در جامعه،
افزایش اعتماد سیاسی مردم به حکومت اسالمی و حاکمان آن در جامعه است.
داشتن این حس آرامش به برقراری و برخورداری از امنیت ،نظم ،منافع مستقیم یا
غیرمستقیمِ اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی منجر میشود و سبب ثبات و
دوام بیشتر حکومت اسالمی در جامعه و رشد و تعالی بهتر آن جامعه در پس این
آرامش است .از نظر رسانههای اسالمی ،اخبار یعنی صلح ،ثبات و تداوم؛ نه
برخورد ،اختالفنظر و بینظمی و در این رسانههای اسالمی مسئولیتپذیری و
سازگاری اخالقی ،مبنای اخالق است؛ نه فوران رسواییها و آبروریزیها» (شیخ،
،1375ص.)23

1. Lazarsfeld, Paul Felix
2. Merton, Robert K
3. Papadakis, Elim
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سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران بهعنوان تنها سازمان رسانهای که
پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی در کشور را برعهده دارد ،را میتوان
مهمترین و شاخصترین نهاد رسانهای کشور در بخش هدایت و کنترل
افکارعمومی در جامعه دانست« .این سازمان بهعنوان دانشگاه عمومی و بر اساس
ماده  211قانون برنامه پنجم توسعه ،وظیفه افزایش اعتماد و اطمینان مخاطبان به
اخبار و اطالعات را برعهده دارد و وظیفه هدایت افکارعمومی جامعه از جمله
مأموریتهای آن به شمار میرود» (پایگاه اطالعرسانی دولت .)1391 ،از دیگر
سو با توجه به اینکه مخاطبِ حال حاضر ،مخاطب فعال است و در استفاده از
رسانهها دست به گزینش میزند (نجاتی،1395 ،ص ،)3الزم است رسانه ملی با
کنشگری رسانهای مناسب ،زمینههای جذب بیشازپیش مخاطبان به خود و هدایت
افکارعمومی جامعه در مسیر رشد و ارتقای جامعه را فراهم نماید که در این راستا
کمک به افزایش روزافزون اعتماد مخاطبان به حکومت و ایجاد یک فضای امن
سیاسی در افکارعمومی جامعه دراینخصوص ،یکی از مهمترین شاخصهای این
امر است.
بنابراین توجه رسانه ملی به اهمیت اخبار در افزایش آگاهیهای سیاسی مردم
و همچنین ظرفیت بالقوه آن برای برقراری پیوند نزدیکتر و اعتمادسازیِ متقابل
میان حکومت سیاسی و عامه مردم ،مسئله مهم و قابلتوجهی است .از دیگر سو
باتوجهبه برقراری حکومت اسالمی در کشور و منابع مهم و قابلتوجه دین اسالم
و شاخصهای اخالق اسالمی در خصوص نحوه رفتار حاکمان و مسئولین جامعه
اسالمی با مردم در راستای افزایش اعتماد سیاسیِ مردم به حکومت اسالمی،
شناخت این شاخصها و مفاهیم بهعنوان راهنمایی و غنی اثربخش بهمنظور
اعتمادافزاییِ هرچه بیشترِ مخاطبان به حکومت و نظام سیاسی در کشور و
بکارگیری آنها از سوی سازمان صداوسیما در تولیدات رسانهای خویش مسئلهای
مهم و قابلتوجه است؛ لذا در این پژوهش ،میزان توجه و بهکارگیری مهمترین
شاخصهای اخالق اسالمی در اخبار صداوسیما برای افزایش اعتماد سیاسیِ

شاخصهای اخالق اسالمي در اخبار صداوسیما (...مرتضي شمس و اردشیر زابلي زاده)
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مخاطبان به حکومت سیاسی در جامعه ،بهمثابه مسئله اصلی پژوهش ،انتخاب و
موردمطالعه قرار گرفته است.

 .1اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر ،مطالعه چگونگی پوشش خبریِ مهمترین شاخص-
های اخالقیِ توصیهشده در دین اسالم به حاکمان اسالمی بهمنظور افزایش اعتماد
سیاسی مخاطبان به حکومت سیاسی ،در اخبار صداوسیما است.
اهداف فرعی پژوهش عبارتاند از:
 شناسایی مهمترین شاخصهای اخالق اسالمی در راستای افزایش اعتماد سیاسیِمردم به حکومت اسالمی در جامعه؛

 -شناسایی مهمترین مصادیق خبریِ مورد اشاره در تولیدات خبری صداوسیما برای

افزایش اعتماد سیاسیِ مخاطبان به حکومت سیاسیِ کشور؛

 -شناخت فراوانی و میزان تولیدات خبری صداوسیما بهمنظور اعتمادافزاییِ هرچه

بیشترِ مخاطبان به حکومت اسالمی بر اساس شاخصهای اخالق اسالمی.

پیشینه پژوهش
کتاب «نظریه اعتماد سیاسی با تأکید بر گفتمان اسالمی» ،کتابی به نگارش محسن
ردادی ( )1390انتشاریافته از سوی دانشگاه امام صادق است که در آن به تبیین
مفهوم بنیادی اعتماد در مباحث جامعهشناختی و روانشناختی و تحلیل آن در
مقوله سیاست پرداخته است .نویسنده در کتاب بر اساس ابزارهای دولتی ،مذهبی،
حکومتی و اجتماعی با اتکا به اندیشههای امام خمینی (ره) و عالمه طباطبایی (ره)
به تحلیل اعتماد سیاسی با رویکرد اسالمی میپردازد .در کتاب نخست مفهوم
اعتماد بررسی میشود و سپس مبانی اعتماد سیاسی و کارکردهای آن موردتوجه
قرار میگیرد .نویسنده در کتاب با طراحی و معرفی «مدل چهاروجهی اعتماد»،
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«مدل صافیهای اعتماد» و «درختواره تقوای سیاسی» ،مفهومی دقیق از اعتماد
سیاسی را مطرح میکند.
ساالر مرادی و همکارانش ( )1396در مقالهای با عنوان «فراتحلیلِ مطالعات
اعتماد سیاسی در ایران پس از انقالب اسالمی» ،با روش فراتحلیل به چگونگی
مطالعات اعتماد سیاسی در ایران پس از انقالب اسالمی پرداخته است .یافتههای
این پژوهش نشان میدهد مطالعات اعتماد سیاسی به طور عمده در دهه سوم و
چهارم انقالب اسالمی انجام شده است .نویسندگان مقاله معتقدند که اعتماد
سیاسی بیشتر جنبه تبیینی دارد و با «رویکرد نهادی» و تحتتأثیر متغیرهایی در
سه سطح خرد ،میانی و کالن بررسی شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد
اعتماد سیاسیِ همه شهروندان در حد متوسط میباشد .همچنین عوامل اقتصادی
و عملکرد دولت در سطح کالن ،رسانههای جمعی و اعتماد عمومی در سطح
میانی و میزان ادراک و دینداری افراد در سطح خرد بر اعتماد سیاسی تأثیرگذار
بودهاند.
فریبا شایگان ( )1394در مقالهای با عنوان «شاخصهای اعتماد سیاسی از
دیدگاه امام علی (علیهالسالم)» پس از مرور شاخصهای اعتماد سیاسی در ادبیات
علمی با هدف بومیسازی علومانسانی ،به استخراج شاخصهای اعتماد سیاسی
از دیدگاه آن حضرت پرداخته است .بر اساس نتایج این پژوهش ،شاخصهای
اعتماد سیاسی را میتوان در دو بخش اصلی «ویژگیهای فردیِ حاکمان» و «رفتار
حاکمان با مردم» در نظر گرفت که «ویژگیهای فردی حاکمان» شامل داشتن
«تقوای الهی»« ،توجه آنها به اخالق و معنویت»« ،صداقت»« ،حسن تدبیر» و
«حسنظن نسبت به مردم» است و «رفتار حاکمان با مردم» را نیز «خدمت به آنها»،
«رعایت عدالت و انصاف»« ،رفق و مدارا و عدم تبعیض» و «توجه به عمران و
آبادانی کشور» تشکیل میدهد.
نجف لکزایی و رضا لکزایی ( )1392در پژوهشی با نام «نظام اخالق سیاسی
امام خمینی (ره)» ،تالش کردهاند تا مباحث اخالقی امام خمینی (ره) را روش
توصیفی  -تحلیلی و با استفاده چارچوب نظری متخذ از آثار ایشان تبیین کند و
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راهکارهایی را برای حل معضالت و مشکالت فردی ،خانوادگی ،سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی در سطوح ملی ،منطقهای و جهانی ارائه دهد .سید علیرضا
حسینیِ بهشتی و حسین هادوی ( )1385در مقالهای با عنوان «نقش اعتمادسازی
در افزایش مشارکت عمومی از دیدگاه امام خمینی (رحمتاهلل)» ،با روش اسنادی
ایده اساسیِ امام خمینی (رحمتاهلل) دررابطهبا لـزوم ارتقـای سـطح اعتمـاد
اجتماعی و مشارکتجویی را بهمثابه رویکردی در سیاستورزی در ایران مورد
تأمل قرار دادهاند .از دید ایشان در صورت گسترشِ مشارکت آگاهانه و توﺃم با
اعتمـادبـهنفـسِ مـردم ،حقـوق و تعهدات برابر و متقابل میان آحاد مردم و دستگاه
حکومتی برقرار شده و روابط قدرت از شکل عمومی و یکسویه به روابط متقابلِ
جامعه و نهاد سیاسی تبدیل میشود.
«تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی» ،عنوان مقالهای
است که خلیلاهلل سردارنیا و همکارانش ( )1388به نگارش درآوردهاند .این
پژوهش به مطالعه تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی
پرداخته است و تأثیر متغیرهای احساس امنیت اجتماعی ،نبود فساد و تبعیض و
متغیرهای اعتماد عمومی را بر اعتماد سیاسی موردتوجه قرار داده است .بر اساس
نتایج پژوهش یکی از عوامل مهم در پیشبرد و افزایش عاملیت سیاسی ،اعتماد
سیاسی شهروندان به حکومت است که این اعتماد حاصل و پیامد کارآمدی
نهادهای حاکمیتی است و رابطه معناداری میان متغیرهای فساد ،امنیت ،تبعیض و
اعتماد عمومی و مشارکت انجمن با متغیرهای وابسته اعتماد سیاسی وجود دارد.
فاطمه پروازدوانی ( )1396در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «اعتماد
سیاسی از منظر حضرت علی (علیهالسالم)» ،به مطالعه اعتماد سیاسی در سیره
سیاسی ایشان پرداخته است .بر اساس نتایج این پژوهش که با روش توصیفی
انجام شده ،سبک زندگی حضرت علی (علیهالسالم) یکی از شاخصههای بسیار
مهمِ نظری و عملی بر صراط عدالت بوده که رویه زندگی ایشان را در بُعد فردی
در زمینه شکلگیری اعتماد سیاسی نشان داده است؛ همچنین عدالت اجتماعی از
منظر آن حضرت ناموس بزرگ اسالم تلقی شده که در کالم ایشان در مفهوم
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«وضع الشئ فی موضعه» تعادل اجتماعی را در میان اقشار جامعه و طبقات آن
حفظ کرده و سبب رضایت همگان و سالمت پیکره اجتماع و روح آن گردیده و
این رضایت اعتماد سیاسی را به دنبال آورده است .در این پژوهش بهمنظور تقویت
اعتماد سیاسی در جمهوری اسالمی ایران راهکارهایی چون تالش برای جلوگیری
از گسست مردم -حکومت ،تغییر فرهنگ غلط انتظار ،رفع همه مشکالت جامعه
از سوی دولت ،آگاهیبخشی ،پرهیز از انتشار اخبار و اطالعرسانی بهصورت
یکسویه از جانب رسانه ملی ،تبدیلشدن این رسانه به مرجع رسانهای ،ایجاد
بسترهای الزم برای مشارکت مردم در عرصههای مشروعِ قدرت و مشارکت در
فرایند تصمیمسازیها بیان شده است.
مجید احسانیان عربی ( )1392در پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق
(علیهالسالم) با عنوان «عوامل مؤثر در اعتماد سیاسی در جمهوری اسالمی ایران»،
با روش جمعآوری اطالعات بهصورت کتابخانهای و مراجعه به پایگاههای
اینترنتی ،در پی پاسخ به این سؤال بوده است که عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در
جمهوری اسالمی ایران چیست؟ بر اساس نتایج این پژوهش ،در هریک از عوامل
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی ،سه مؤلفه تأثیرگذار بر اعتماد سیاسی
وجود دارد که عبارتاند از :سیستم یا نظام ،کارگزاران و نخبگان و نوع مناسبات
مردم ،نظام و نخبگان.
اکبر ملکیزاده ( )1374در پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق
(علیهالسالم) با عنوان «بررسی نقش اعتماد متقابل مردم و حکومت در توسعه
سیاسی» ،به چگونگی دخالت اعتماد متقابل مردم و حکومت و اثرات این اعتماد
و بیاعتمادی در روند توسعه سیاسی کشور پرداخته است .بر اساس نتایج این
پژوهش ،اعتماد را میتوان بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفهها و عناصر وجودیِ
توسعه سیاسی به شمار آورد .اهمیت موضوع اعتماد بهاندازهای است که در بیشتر
تئوریها جای خود را یافته و بهصورت یکی از پایهایترین مفاهیم محسوب
میشود .اعتماد در ورودی نظام ،تصمیمگیریها ،الگوسازیها ،برنامهریزیها،
عملکردها و خروجی نظام و بهویژه بر بازخورد سیستم ،نقش فعال و مؤثری دارد
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و بهصورت یک عامل و عنصر نامرئی اثر خود را بر نظام باقی میگذارد و نبود
آن در جامعه موجب بروز بحرانی در سطح دیگر بحرانها و حتی باالتر از آن
میشود.
پیرامون اهمیت اعتماد سیاسی مردم در جامعه و شاخصهای آن از منظر مبانی
اخالق اسالمی ،تاکنون پژوهشهای گوناگونی صورتگرفته ،اما نقش و جایگاه
رسانهها دراینخصوص ،موردتوجه قرار نگرفته است .تحقیق پیشرو ،بر آن است
با درنظرگرفتن مفاهیم نظری موجود در خصوص اخالق اسالمی در امر اعتماد
سیاسی مردم به حکومت ،از منظر ارتباطاتی ،نقش رسانهها بهعنوان یک عامل
میانجی و اثرگذار دراینخصوص را موردتوجه قرار دهد .دراینخصوص،
تولیدات خبری رسانه ملی ،بهعنوان مهمترین مرجع اطالعرسانی و آگاهیبخشی
در جامعه موردمطالعه قرار میگیرد تا چگونگی عملکرد تولیدات خبری این
سازمان در خصوص افزایش اعتماد سیاسی مردم به حکومت باتوجهبه شاخص-
های موجود اخالق اسالمی و در این حوزه ،موردمطالعه و تحلیل قرار دهد و
ازاینحیث ،پژوهش پیشرو رو در نوع خود بدلیل و نوآورانه است.
مفهومشناسی
 .1اخالق اسالمي

اخالق در نظام ارزشیِ اسالم دارای جایگاه بسیار واالیی است و پیامبر اسالم
(صلّیاهلل علیه و سلم) هدف اصلی رسالت خویش را تمامکردن مکارم اخالق
دانستهاند (مجلسی ،1360 ،ج ،68ص .)382آیتاهلل مصباح یزدی درباره رابطه
دین و اخالق میگوید :دین بهمثابه درختی است که ریشه آن عقاید ،تنهاش اخالق
و شاخ و برگش احکام هستند (خسروپناه ،1383 ،ص)22؛ ایشان در باب اخالق
میگویند« :اصو ًال اخالق خواه بهصرف ملکات نفسانی باشد و خواه به معنای
وسیعتر و اعم از ملکات نفسانی ،تا شامل افعال اختیاری انسان نیز بشود ،یعنی
جایگاه تبیین افعال خوب و بد هم در علم اخالق باشد؛ درهرحال بستگی شدیدی
با نفس دارد چرا که ملکات و افعال اختیاری هر دو از پدیدههای نفسانی هستند»
(آیتاهلل مصباح یزدی،1377 ،ص .)23همچنین مقصود از اخالق از منظر عملی

11

12

 ،سال بیست و هفتم ،شمارة دوم (پیاپي  ،)58پاییز و زمستان 1399

و رفتاری ،از منظر آیتاهلل مهدویکنی «آداب و دستورهای خاص است که در
مسیر تزکیه و تهذیب ،التزام به آنها ضرورت دارد و از طریق عمل ،فرد را به
اهداف نزدیک میکند» (مهدویکنی،1395 ،ص.)15
 .2اعتماد سیاسي
1

اعتماد سیاسی از منظر وارن به معنی تمایل مردم به پیروی از رهبران سیاسی در
جامعه است (وارن ،2004 ،ص .)339فوکویاما 2نیز به درک مشترک جامعه
اخالقی ،اجتماعی و سیاسی با توافق بر ارزشهای اجتماعی اشاره نموده و معنای
اعتماد سیاسی را در این مفهوم تبیین کرده است (فوکویاما ،1995 ،ص .)1اعتماد
سیاسی یعنی احتمال کسب نتایج مطلوب برای مردم بیآنکه یک گروه از مردم
جهت وقوع آن از سوی دولت ،کاری صورت دهند .بهعبارتدیگر احتمال انجام
امور مطلوبِ مردم بهوسیله دولت بدون نیاز مبرم به دخالت مستقیم مردم مدنظر
است (هثرینگتون ،1998 ،3صص  .)808-791از منظر امام خمینی (رحمتاهلل)
که سیاستمداری کارآزموده و مجتهدی آگاه به مقتضیات زمان و مکان بود ،اعتماد
سیاسی یک جریان دوسویه میان شهروندان و نظام سیاسی است که در این زبان
مشترک ،ادراک شهروندان از عملکرد دولت بر مبنای خدمتگزاری شکل میگیرد
و در مقابل افراد ،اعتماد خود را در قالب پشتیبانی و حمایت از سیستم و
کارگزارانش ابراز میکنند (امامجمعهزاده و مهرابی،1392 ،ص .)90ایشان در باب
اهمیت اعتماد مردم به مسئوالن میگویند« :کاری بکنید که دل مردم را به دست
آورید .پایگاه پیدا کنید در بین مردم .وقتی پایگاه پیدا کردید ،خدا از شما راضی
است؛ قدرت در دست شما باقی میماند و مردم هم پشتیبان شمایند» (امام خمینی،
،1386ص .)512امام معتقد بود جذب اعتماد جامعه و شهروندان از باور و اعتقاد
درونی متصدیان امور بهقدرت تعیینکننده مردم میجوشد  ...از نشر امام خمینی

1. Warren, Buffett
2. Fukuyama, Francis
3. Hetherington, M.J
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(ره) ،قدم اول در ایجاد زبان مفاهمه و اعتماد ساز میبایست از جانب دولت
برداشته شود و ملت نیز در جهت تداوم رابطه مسالمتآمیز و سازنده میبایست
از سیاستها و برنامههای دولت پشتیبانی کند (امامجمعهزاده و مهرابی،
،1392ص.)87
مبانی نظری پژوهش

اهمیت و ارزش اعتماد سیاسی را میتوان از دو جنبه موردتوجه قرار داد :نخست
از منظر فوایدی که اعتماد برای نظام سیاسی به بار میآورد؛ بهعنوانمثال اطاعت
و حمایتِ مردم از سیاستگذاریها و قوانین جامعه بدون توسلِ نظام سیاسی
بهزور و خشونت و همچنین پایداری نظام سیاسی و دیگری از منظر نتایجی است
که برای مردم به بار میآورند ،مانند برخورداریِ مردم از امنیت ،آسایش ،توجه به
مطالبات و نیازهای مردم در عرصههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
(جهانگیری و ابوترابی،1391 ،ص .)6ازنظر هثرینگتون ،اعتماد سیاسی عبارت
است از درجهای از باور شهروندان در مورد توانایی و موفقیتِ حاکمان سیاسی
در برآوردهساختن انتظارات آنها (هثرینگتون ،1998 ،صص  .)808-791نوریس

1

نیز در تعریف اعتماد سیاسی به پنج شاخص اشاره کرده که عبارتاند از.1 :
حمایت از اجتماع سیاسی مانند ملت ،کشور؛  .2حمایت از قانون اساسی کشور؛
 .3حمایت از امور اجرایی رژیم دموکراسی؛  .4حمایت از نهادهای رژیم مثل
پارلمان ،حکومت؛  .5حمایت از کنشگران سیاسی و رؤسای سیاسی و اجرایی
(بریتزر ،2002 ،2ص .)6اینگلهارت 3 ،رضایت از زندگی و اعتماد متقابل را عامل
مهمی در اعتماد سیاسی مردم میداند (اینگلهارت ،1990 ،ص .)49در نظریه
گیدنز ،اعتماد سیاسی از گونههای اعتماد انتزاعی است و معتقد است
حکومتکردن باید با شرایط عصر جدیدِ جهان سازگار باشد (گیدنز،1992 ،
1. Norris, Pippa
2. Bretzer, Noreen
3. Englehart, Steve
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ص .)52همچنین به نظر اوسالنر ،1اعتمادِ تعمیمیافته ،نمودار این اعتقاد است که
دیگران به ضرر ما عمل نمیکنند و ما مجبور نیستیم منابع را برای نظارت بر رفتار
آنها هزینه کنیم .اعتماد مانند یک ارزش اخالقی ،دال بر این است که دیگران
ارزشهایی شبیه به ارزشهای ما دارند و حتی هنگامیکه با ما اشتراک منافع
ندارند ،بر ضد منافع ما عمل نمیکنند .او بر این باور است که [ارزشهای دینی]
رفتار ما را شکل میدهند و افرادی که اعمال دینی را بهجای میآورند ،ارزش
بیشتری برای صداقت و کمک به دیگران قائل هستند .ارزشهای دینی و مشارکت
در نهادهای دینی ،موجب مشارکت بیشتر در سایر حوزهها میشود .بدینسان
اوسالنر بر نقش ارزشهای دینی در ایجاد اعتماد تأکید میکند (اوسالنر،1999 ،
صص .)29-55

در جامعه اسالمی ،ارتباطات یک فعالیت بنیادی و محوری است که هستی
بشر را توصیف و تعریف میکند و شکل و جهت میدهد .همچنین ارتباطات یک
جزء متشکله و مالزم کلیدیِ قدرت به شمار میرود (شیخ،1375 ،ص .)24قواعد
اخالقی چیزی است که روزنامهنگار یا یک نهاد رسانهای خاص یا یک جامعه
مفروض ،آن را برای تحقق منافع اساسی خود با مطبوعات یا جامعه بهطورکلی
مناسب مییابد؛ بدینترتیب معنی و ارزشهای منسوب به مفاهیمی مانند اخبار،
حقیقت ،عینیت ،آزادی و حق دانستن واقعیات میتواند با توجه به شرایط خاص
یا باتوجهبه نیازها و اولویتهای یک جامعه مفروض در یک برهه مفروض زمانی
تغییر کند (شیخ،1375 ،ص .)22برخی از پژوهشگران با تفکیک واژه اخالق و
اصول اخالقی که در اغلب مطالعات و تحقیقات مربوط به رفتار رسانهای و حرفه
روزنامهنگاری به طور مترادف یا بهجای یکدیگر بهکار رفتهاند ،واژه اصول اخالقی
را برای اشاره به مباحث نو در اخالق رسانهای مناسبتر دانستهاند؛ زیرا این واژه
برای معرفی یک رویکردِ خردگرا و حتی علمی و توجیه قواعد رفتاری بهکار
گرفته میشود و ازاینرو انتساب آن به مباحث چالشی و انتقادیِ امروزی مناسبتر
1. Uslaner, E.M
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از واژه اخالق است که تنها برای مشخصکردن معیارهای رفتارِ نیک کاربرد دارد
و به جنبه تجویزی و هنجاریِ رفتارهای اخالقی برمیگردد (معتمدنژاد،1375 ،
ص .)35در این دیدگاه ،مسئله اعتماد سیاسیِ مردم به حاکمان اسالمی و تالش
رسانهها در راستای افزایش این اعتماد به حاکمان اسالمی ،از هنجارهای اخالقی
رسانهها محسوب میگردد .در دین اسالم نیز به شیوههای اخالق عملی حاکمان
در جامعه برای افزایش اعتماد مردم به آنها تأکید شده است و رسانههای خبری
در چهارچوب رفتار اخالقی خود بهمنظور افزایش این اعتماد میتوانند این
رفتارهای اعتمادافزا از سوی حاکمان حکومت اسالمی را تحت پوشش خبری
خود قرار داده و در جامعه برجسته نمایند.
عوامل متعددی بر افزایش یا کاهش اعتماد سیاسی تأثیر دارند .از دیدگاه بیشتر
جامعهشناسان عوامل تأثیرگذار بر میزان اعتماد سیاسی ،در جوامع مدرن و سنتی
متفاوت است .آنها تأثیر دین و میزان دینداری مردم در جوامع سنتی و میزان رفاه
مردم یا رضایت از عملکرد دولت و نهادهای سیاسی در جوامع مدرن را
تأثیرگذارتر دانستهاند .در جوامع مذهبی عواملی چون وفای به عهد ،گذشت،
همکاری و تعاون ،صداقت و راستگویی ،امانتداری ،احساس مسئولیت ،وجدان
کاری ،انضباط ،پاسخگویی ،نظارت و کنترل ،احترام به شأن افراد در هر طبقه،
احترام به تخصص ،احترام به قانون و ...را میتوان از شاخصهای اعتماد سیاسی
موردتوجه قرار داد (احسانیان 1392 ،به نقل از توتونچیان  .)1388گرچه بر مبنای
نظریات جامعهشناسی ،ایران کشوری سنتی نیست و شواهد و تحقیقات حاکی از
در حال گذار بودن ایران از سنتی به مدرن است ،اما به دلیل اینکه مردم ایران
مسلمان هستند و اسالم هم دین و سیاست را جدا از هم نمیداند و نیز با پیروزی
انقالب اسالمی ایران و درنتیجه استقرار حکومت دینی در کشور یکی از مالکهای
گزینش مسئوالن سیاسی ،تعهدات دینی آنهاست ،ازاینرو اصول حاکم بر نهادهای
سیاسی هم دینی است؛ بنابراین بهنظر میرسد میزان تأثیر دین بر اعتماد سیاسی
مردم باال باشد (شایگان،1387 ،ص.)155
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از منظر اندیشمندان اسالمی ،سخنان و دیدگاههای امام علی (علیهالسالم) و
رفتارهای ایشان را میتوان از مهمترین محورهای عینی و شاخصهای اخالق
اسالمی دانست؛ شخصیتی اندیشمند و نخبه در حوزه دین که ارزشمندترین و
معتبرترین ویژگیهای حاکم در یک حکومت دینی را میتوان در اندیشهها و
رفتارهای آن حضرت جستجو کرد؛ لذا در این پژوهش برای شناسایی و مطالعه
مهمترین شاخصهای اخالق اسالمی در افزایش اعتماد سیاسیِ مردم به حکومت،
بر سخنان و اندیشههای امیرمؤمنان (ع) تمرکز و توجه شده است .شاخصهای
اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علی (علیهالسالم) در نهجالبالغه شامل دو بخش
میباشد که عبارت است از :الف) ویژگیهای فردیِ حاکمان ازجمله داشتن تقوای
الهی ،توجه آنها به اخالق و معنویت ،صداقت ،حسن تدبیر و حسنظن نسبتبه
مردم؛ ب) رفتار حاکمان با مردم مانند خدمت به آنها ،رعایت عدالت و انصاف،
رفق و مدارا و عدم تبعیض و نیز توجه به عمران و آبادی کشور (شایگان،
،1394ص .)135مطالعه شیوه زندگی حضرت علی (علیهالسالم) در شکلگیری
اعتماد سیاسی نشان میدهد که مواردی مانند پشتیبانیِ حق و نفی سازشناپذیری،
پرهیز از رفاهزدگی و دنیاپرستی ،صداقت با مردم ،عدالت در درون اعضای خانواده
و مبارزه با روحیه تملق و چاپلوسی ،حاکی از مبارزه ایشان با بیعدالتی در زندگی
شخصی و اخالقمدارشان بهمنظور رسیدن به یک اعتماد عمیق بین حاکم اسالمی
و مردم است که به ما در شکلگیری زمینههای اعتماد سیاسی کمک میکند
(پروازدوانی،1396 ،ص.)117

حضرت علی (علیهالسالم) اِعمال عدالت را بهترین روش برای جلب اعتماد
مردم و حفظ صیانت از حمایتهای مردمی دانسته و میفرماید« :عدالت ،کارها
را بر موضع خود مینشاند و بخشش ،کارها را از جهتش خارج میسازد» (دشتی،
 ،1379ص .)406حضرت علی (علیهالسالم) در مورد اجرای عدالت بهمنظور
جذب اعتماد حکومتشوندگان توسط حکومتکنندگان ،بهتناوب توصیههایی
میفرماید« :همانا برترین نور چشم و روشناییِ بصر برای حاکمان ،پایدارشدن
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عدالت در سرزمینها و بروز عشق و شیفتگیِ مردم است و این عشق ظاهر نمی-
شود ،مگر به آرامش سینههایشان» (فیضالسالم ،1375 ،نامه  ،53ص .)1006در
جایی دیگر میفرماید« :عدالت موجب پایداری ملت و آبروی حاکمان است»
(خوانساری ،1360 ،ص .)90از منظر حضرت علی (علیهالسالم) در نظام سیاسیِ
سالم ،هر کار یا شخص و یا نهادی باید درست در جای خود قرار گرفته و انجام
وظیفه کند .از دیدگاه آن حضرت ،تداخلِ وظایف ،عدالت را در حاکمیت مخدوش
ساخته و زمینهساز بروز ظلم میشود؛ چنین ظلمی ،پایداریِ مردم را در حمایت
از نظام سیاسی شکننده کرده و مودت و عشقِ آنان را به حکومت سست میسازد
و درنهایت اعتماد آنها را به حکومت سلب خواهد کرد؛ زیرا ظلم ،آبروی حاکمان
را میبرد و سینههای مردم را از بغض آکنده میسازد (پروازدوانی،1396 ،ص.)43

امام علی (علیهالسالم) ،مالک اعتماد به شخص حاکم را عملکرد ،اخالق و
دینداری ایشان و انجام وظایف در قبال مردم میداند (البته عملکرد سایر
کارگزاران و کنشگران سیاسی نیز در اعتماد سیاسی مردم تأثیرگذار است)؛ ازاینرو
توصیههای امام علی (علیهالسالم) به والی شامل ویژگیهای اعتقادی و رفتاری
آنها مانند تقوای الهی ،رعایت عدالت و انصاف هم میشود (شایگان،
،1994ص .)125ازنظر امام علی (علیهالسالم) رابطه مردم و حکومت بسیار
عمیقتر و پرمعنیتر از یک رابطه حسابگرانه و خشک است .در رابطهای که آن
حضرت میان مردم و حکومت ترسیم میکنند ،مصالح و منافع هر دو مدنظر است
و شامل مصالح و منافع دنیوی و اخروی یا مادی و معنوی میشود .از همینرو به
مالکاشتر فرمان میدهد که به امور مربوط به مردم ،آن نگاهی را داشته باشد که
پدر و مادر به امور فرزندانشان دارند« :پس به کارهای آنها رسیدگی کن ،چون
پدر و مادری که به فرزندشان رسیدگی میکنند( »1نهجالبالغه ،نامه)53؛ بنابراین
نهاد حاکمیت اگر بخواهد مصالح و منافع مردم را در نظر داشته باشد و فقط نگاه
ابزاری و سودجویانه به مردم نداشته باشد ،باید روابط خود را با مردم به سطح
ُ « .1ثمَّ تَفَقَّدْ مِنْ ﺃُمُورِهِمْ مَا یَتَفَقَّدُ الْوَالِدَانِ مِنْ وَلَدِهِمَا».
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روابط والدین با فرزندان که مبتنی بر محبت است ،ارتقا دهد .شاید بههمین علت
است که حضرت (علیهالسالم) به مالکاشتر میفرماید« :مهربانی به رعیت و
دوستداشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خودساز .چونان حیوانی
درنده مباش که خوردنشان را غنیمت شماری؛ زیرا آنان دو گروهاند؛ یا همکیشان
تو هستند یا همانندان تو در آفرینش( »1نهجالبالغه ،نامه  .)53حضرت
(علیهالسالم) در نامه به محمدبنابیبکر به یکی دیگر از زمینههایی که موجب
جلب اعتماد مردم و جذب قلوب شهروندان به حاکمیت و حاکمان میشود ،اشاره
میکند و از محمد بن ابیبکر میخواهد که عالوه بر مهربانی ،محبت و رفتار
متواضعانه با شهروندان ،مواضع و رفتار خویش را با میزان عدالت توزین کند تا
نور امید به عدالتِ حاکمیت ،در دل قشر ضعیفِ جامعه روشن شود و زمینهساز
قطع طمع زورگویان از فرصتِ ستمکردن به ضعیفان گردد« :با مردم فروتن باش
و با نرمی با ایشان برخورد کن و هنگام تالقی ،چهرهات را بازکن و گشادهرو باش
و همه را با یکچشم بنگر تا اینکه بزرگان به دلیل ظلم به دیگران در تو طمع
نکنند و انسانهای ضعیف از عدالت تو مأیوس نگردند( »2نهجالبالغه ،نامه.)27
بر مبانی مفاهیم نظری بیانشده ،اهمیت اعتماد در جامعه بهویژه اعتماد سیاسی
مردم به حکومت در ابعاد مختلفی چون برقراری امنیت و آسایش ،پیشرفت ،کمک
به برقراری عدالت ،پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و دیگر مصادیق جامعه
رفاه و روبهرشد و موفق موردتوجه اندیشمندان غربی قرار گرفته است .از منظر
دین اسالم و اندیشمندان اسالمی نیز ،اهمیت اعتماد مردم در حکومت و زمامداری
اسالمی موردتوجه ویژهای قرار گرفته است .میتوان مهمترین و پربارترین این
نظریات را در بیانات و دیدگاههای حضرت علی (ع) برشمرد به با نگاه دقیق و
اندیشمندانه ،ابعاد این اعتماد و اهمیت آن را موردتوجه قرار دادهاند .میتوان با
 « .1وَ ﺃَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ ِبهِمْ وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ ﺃَکْلَهُمْ
فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا ﺃَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْق».
 « .2فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَکَ وَ ﺃَلِنْ لَهُمْ جَانِبَکَ وَ ا ْبسُطْ لَهُمْ وَجْهَکَ وَ آسِ َبیْنَهُمْ فِی اللَّحْ َظةِ وَ النَّ ْظرَةِ حَتَّى لَا
یَطْمَعَ الْعُ َظمَا ُء فِی حَیْفِکَ لَهُمْ وَ لَا یَیْأَسَ الضُّعَفَا ُء مِنْ عَدْلِکَ عَلَیْهِم».
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تمرکز بر دیدگاههای حضرت علی (ع) مهمترین شاخصهای اخالق اسالمی
بهمنظور افزایش اعتماد سیاسیِ مردم به حکومت اسالمی زمامداران آن را که مسئله
اصلی موردتوجه در انجام این پژوهش هست را در مدل مفهومی زیر شکل ترسیم
کرد:

نمودار  :1مدل مفهوميِ پژوهش

روششناسيِ پژوهش
در انجام این پژوهش ،از روش تحلیل محتوای کیفِی جهتدار( 1قیاسی) استفاده
شده است .تمام روشهای تحقیق کیفی ،بر بنیانهای فکریِ مشترکی بنا شده و
1. Directed Content Analysis
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اینگونه روشها با نگاه از درون ،بر فهم شیوهای که انسانها جهان اطرافشان را
درک میکنند ،متمرکز شدهاند و به دنبال فهم واقعیت اجتماعی ،احساسات،
رفتارها و تجارب از نگاه کنشگران ،فرهنگها و گروها هستند (هالوی 1و ولر،2
 ،1996ص .)2بُرنز 3و گراو 4تحلیل محتوا را ازجمله روشهای تحلیل کیفی می-
دانند که بهمنظور طبقهبندیِ کلمات و واژههای موجود در متن انجام میشود .این
طبقات به دلیل اهمیت کلمات در ایجاد نظریه شکل میگیرند (برز و گراو،2007 ،
ص ،)597این روش که بهطورکلی برای فهم پیامهای رسانهها بهکار میرفت،
تحلیل نظاممند دادههای متنیِ رسانههای جمعی نظیر رادیو و روزنامهها را مدنظر
داشت (فیلیک 5و همکاران ،2004 ،ص.)166
تحلیل محتوا اغلب به دو روش تحلیل محتوای کمی و کیفی تقسیم میشود.
روش تحلیل محتوای کمی که برلسون بیان کرده است ،فن پژوهشی برای توصیف
عینی ،نظاممند و کمّی محتوای مطلب است و تحلیل محتوای [کیفی] را میتوان
روش تحقیقی برای تفسیر ذهنیِ محتوای دادههای متنی ازطریق فرایندهای طبقه-
بندیِ نظاممند ،کدبندی و تمسازی یا طراحی الگوهای شناختهشده دانست (ایمان
و نوشادی،1390 ،ص .)20مایرینگ ،این روش را فرایند تحلیل کنترلشده،
روشمند و کنترلشده متون در بافت خاص خودشان میداند که قدمبهقدم به
شکلگیری یک مدل نظری نزدیک میشود (مایرینگ ،2004 ،6ص )2بر اساس
نظریه «شی یه»  7و «شانون»  8میتوان رهیافتهای موجود در زمینه تحلیل محتوای
1. Hollowey, Immy
2. Wheeler, Stephanie
3. Burns, N.
4. Grove, sk
5. Flick, U
6 . Mayring, Philip
7. Hsieh, Hsieh- Fang
8. Shanon, Sara E

21

شاخصهای اخالق اسالمي در اخبار صداوسیما (...مرتضي شمس و اردشیر زابلي زاده)

کیفی را به سه دسته تقسیم کرد« .1 :تحلیل محتوای عرفی و قراردادی» 1؛ « .2تحلیل
محتوای جهتدار» 2؛ « .3تحلیل محتوای تلخیصی یا تجمعی» ( 3ایمان و نوشادی،
،1390ص .)36در این پژوهش از روش تحلیل محتوای جهتدار یا هدایتشده
استفاده شده است که بر روش قیاسی توجه دارد .استفاده از این رویکرد زمانی
ضرورت مییابد که در مورد موضوع تحقیق ،دیدگاههای نظری گوناگونی وجود
دارد و هدف از انجام تحقیق ،آزمون نظریههای پیشین و یا بسط آنها در یک زمینه
متفاوت است (تبریزی،1393 ،ص.)128
مقولههای اصلی که معرف موضوعِ موردمطالعه هستند ،از تعریف عملیاتی
استخراج شده و در یک جدول قرار میگیرند .استفاده از تعریف عملیاتی و ایجاد
فهرستی از مقوالت ،بهمعنای پذیرش همهجانبه رهیافت قیاسی نیست .در اینجا
میتوان با توجه به هدف تحقیق ،یک ماتریس مقولهبندی ساختیافته و یا ساخت
نیافته را ترسیم کرد (الو 4و کینگاز ،2008 ،5ص .)112بهمنظور سازماندهیِ
اطالعات میتوان از هر دو ماتریسِ ساختیافته و ساختنیافته بهره برد .با استفاده
از یک ماتریس مقولهبندی ساختیافته ،همه دادهها مرور و در زیر مقوالت مرتبط
گنجانده میشوند (تبریزی،1393 ،ص .)129جامعه آماری پژوهش ،بخشهای
خبری ساعت  21شبکه اول سیمای جمهوری اسالمی است که هریک از اخبار
در این بخش خبری ،بهعنوان واحد مشاهده و واحد تحلیل در نظر گرفته شده
است .خبر مشروح ساعت  21شبکه اول سیما را میتوان مهمترین بخش خبریِ
سیمای جمهوری اسالمی ایران دانست و بدینسبب بهعنوان مطالعه موردی این
پژوهش در نظر گرفته میشود .در پژوهش حاضر خبرهای ساعت  21شبکه اول
سیما در فصل بهار و تابستان سال  ،1397بهعنوان چهارچوب نمونهگیری در نظر
1. Conventionat Content Analysis
2. Directed Content Analysis
3. Summative Content Analysis
4. Elo, Satu
5. Kyngas, Helvi
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گرفته شده است .با نمونهگیری هدفمند و تصادفی بدون جایگزینی و با توجه به
اینکه چهارچوب نمونهگیری از  6ماه تشکیل شده است و هر ماه متشکل از 5
هفته میباشد ،برای انتخاب یک هفته آماری ،هفتههای آماری به ترتیب هر ماه و
روز هر هفته انتخاب گردید .به اینترتیب که از ماه اول ،هفته اول و روز شنبه ،از
ماه دوم هفته دوم و روز یکشنبه ،از ماه سوم هفته سوم و روز دوشنبه ،از ماه
چهارم هفته چهارم و روز سهشنبه ،از ماه پنجم هفته پنجم و روز چهارشنبه و از
ماه ششم ،هفته اول و روز پنجشنبه انتخاب گردید .از میان مجموع روزهای جمعه
در ماهها نیز ،یک روز جمعه به طور تصادفی ساده انتخاب شد تا یک هفته آماری
انتخاب و تکمیل گردد.
جدول ( :)1روزهای انتخابشده از چارچوب نمونهگیری

روز

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

تیر

شماره هفته

هفته اول

تاریخ

1397/02/09

1397/03/21

1397/04/26

1397/05/31

1397/06/01

1397/01/04

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجم

هفته اول

هفته چهارم
1397/04/29

تحلیل یافتهها
شاخصهای افزایش اعتماد سیاسی به حکومت در جامعه از منظر اخالق اسالمی
را میتوان در دو مقوله اصلیِ ویژگیهای فردی مسئولینِ حکومت و رفتار

شاخصهای اخالق اسالمي در اخبار صداوسیما (...مرتضي شمس و اردشیر زابلي زاده)

مسئولین حکومت با مردم در نظر گرفت .هریک از مقولههای پژوهش ،باتوجهبه
روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی ،در  8زیر مقوله تعریف میگردد که
مطابق جدول شماره  1بدینشرح است:
جدول  :2تم ،مقولهها و زیر مقولههای اصلي پژوهش
تم

زیر مقوله

مقوله

داشتن تقوای الهی
صداقت با مردم
حسن تدبیر و ظن به مردم
پرهیز از رفاهزدگی و دنیاپرستی
ویژگیهای

فردی

مسئولین حکومت

خدمترسانی به مردم
مهربانی و الفت با مردم
توجه به اخالق و معنویت
پشتیبانی از حق و نفی سازش-
پذیری
رعایت عدالت و انصاف
عدم تبعیض در جامعه
توجه به عمران و آبادی جامعه

شاخصهای افزایش اعتماد
سیاسیِ حکومت در جامعه از

مداراکردن و رفق با مردم

منظر اخالق اسالمی

قرارگیری هر شخص یا نهاد در
رفتار مسئولین حکومت
با مردم

جای خود
رسیدگی به کار مردم
اهمیت به اقشار ضعیف جامعه
برقراری و کمک به ایجاد آرامش
در جامعه

در گام بعدی باتوجهبه روش تحلیلِ محتوای کیفی ،نمونههای انتخابشده
پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت و باتوجهبه رویکرد قیاسی ،مصادیق و رمزهای
هریک از زیر مقولههای نمونه انتخابیِ پژوهش موردمطالعه قرار گرفت و سپس
شناسایی و کدبندی شد .در جدول شماره  2و  3به ترتیب نمونههایی از مصادیق

23

24

 ،سال بیست و هفتم ،شمارة دوم (پیاپي  ،)58پاییز و زمستان 1399

و رمزهای زیر مقولههای ویژگیهای فردیِ مسئولینِ حکومت و همچنین رفتار
مسئولینِ حکومت با مردم حاصل از نمونه ارائه شده است:
جدول  :3زیر مقوله ویژگيهای فردیِ مسئولین حکومت در اخبار ساعت  21شبکه اول
سیما

مقوله

زیر مقوله

نمونههایی از مصادیق و رمزها
 انتقاد از بازارگرمی تولیدکنندگان محصوالتفوالدی؛ رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد
گفت« :برخی تولیدکنندگان آهن و فوالد با ممانعت
از عرضه آهنآالت به بورس ،محصوالت خود را
گرانتر و جلوی درب کارخانه به فروش

صداقت با مردم

میرسانند»( .تاریخ خبر )1397/01/06-
 فرمانده نیروی انتظامی اعالم کرد میزان کشفکاالی قاچاق در کشور از ابتدای امسال در مقایسه
با مدت مشابه پارسال 50درصد افزایش یافته است.
(تاریخ خبر )1397/01/06-

-

ویژگی
های فردی
مسئولین
حکومت

 رهبر معظم انقالب در دیدار با دانشگاهیان،پژوهشگران و اعضای هیئتهای علمیِ دانشگاههای
کشور تأکید کردند مسائل و مشکالت کشور باید
حسن تدبیر و ظن به مردم

عالمانه حل شود و استفاده از تواناییها و ظرفیت
دانشگاهها و استادان و دستان توانا و مستعد جوانا ِن
پرتالش و پرانگیزه در این مسیر بسیار اساسی و مهم
است( .تاریخ خبر )1397/03/21-
 افزایش 12درصدیِ سفرهای نوروزی؛ پلیسراهکشور امروز با یکطرفهکردن جاده چالوس و اعالم
محدودیت برای تردد انواع خودروهای سنگین،

خدمترسانی به مردم

پیشبینی کرد ترافیک در بسیاری از محورها ازجمله
«مشهد – تهران» بیشتر شود( .تاریخ خبر -
)1397/01/04
 تفحص شهدای هشت سال دفاع مقدس در منطقهفاو بعد از شش سال پایان یافت و  810شهید در

شاخصهای اخالق اسالمي در اخبار صداوسیما (...مرتضي شمس و اردشیر زابلي زاده)

طول این مدت در این منطقه تفحص گردید( .تاریخ
خبر )1397/02/09-
 رئیسجمهور از اعطای مسکن رایگان به صاحبانبافتهای فرسوده ارائه خانه جدید به آنها خبر داد.
(تاریخ خبر )1397/04/26-
 تقدیر از کارگران واحدهای نمونه کشور توسطرئیسجمهور؛ رئیسجمهور بر افزایش حقوق
مهربانی و الفت با مردم

کارکنان بیش از تورم ساالنه تأکید کرد و گفت:
«کارگر و کارمند باید حقوق سالیانهاش از تورم
ساالنه بیشتر باشد»( .تاریخ خبر )1397/02/09-
 دیدار نوروزی فرمانده ناجا با شماری از مراجععظام تقلید؛ آقایان :آیتاهلل مکارم شیرازی ،آیتاهلل

توجه به اخالق و معنویت

صافی گلپایگانی ،آیتاهلل جعفر سبحانی و آیتاهلل
جوادی آملی در شهر قم( .تاریخ خبر -
)1397/01/04
 واکنش معاون اول رئیسجمهور در بم به سخنانضدایرانی ترامپ« :ترامپ نمیتواند تهدیدی برای
ما باشد و آنها باید بدانند با ملت ایران با ادب ،منطق
و استدالل صحبت کنند»( .تاریخ خبر -
)1397/01/04
 سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر مهلتمحدود طرف اروپایی در مذاکرات برجام گفت:
«اتحادیه اروپا باید بداند که جمهوری اسالمی ایران

پشتیبانی از حق و نفی

هرچه سریعتر تصمیم مقتضی را در ماندن یا خروج

سازشپذیری

از برجام اتخاذ کند»( .تاریخ خبر )1397/03/21-
 رئیسجمهور در صحبت تلفنی با رئیسجمهورفرانسه پیرامون نقض برجام توسط امریکا گفت:
«ایران هیچ محدودیتی را فرای تعهداتش نمیپذیرد،
برجام یا هر موضع دیگری به بهانه آن ،قابلمذاکره
نیست»( .تاریخ خبر )1397/02/09-
 جلسه رسیدگی به اتهاماتِ هشت متهم تروریستیِسال  1396در مجلس شورای اسالمی؛ متهم تالش
داشت از پذیرفتن شانه خالی کند که مدارک و
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مستنداتِ دادگاه ،راه را بر او بست( .تاریخ خبر -
)1397/02/09

جدول  :4زیر مقوله رفتار مسئولین حکومت با مردم در اخبار ساعت  21شبکه اول سیما

زیر مقوله

مقوله

نمونههایی از مصادیق و رمزها
 وزارت صنعت ،معدن و تجارت به صاحبان انبارهااعالم کرد از امروز مالک تشخیص احتکار و محتکر،
اطالعات موجود در سامانه جامع انبارهاست  . ...بر
اساس قانون ،کاالیی که بهعنوان احتکار ضبط شود،
صاحبانشان تا پنج برابر قیمت ،جریمه میشوند( .تاریخ

رعایت عدالت و انصاف

خبر )1397/01/06-
 معاون اول قوه قضائیه گفت« :دستگاه قضا بر حفظحریم خصوصیِ کاربران در پیامرسانهای داخلی تأکید
دارد و ورود به حریم خصوصیِ افراد از دیدگاه شرع،
حرام ،بر اساس قانون ،جرم و ازنظر اخالقی ،زشت
است»( .تاریخ خبر )1397/02/09-

رفتار
مسئولین
حکومت
با مردم

ب
 بر اساس آمار وزارت نیرو 334 ،شهر درگیر تنشِ آ ِشرب هستند و به حدود شش هزار روستاییِ کشور با
تانکر آبرسانی میشود ،این درحالیاست که 20درصد
عدم تبعیض در جامعه

از مشترکا ِن پرمصرف خانگی43 ،درصد از آب شرب
کشور را مصرف میکنند( .تاریخ خبر )1397/05/31-
 وزیر کار و رفاه امور اجتماعی گفت« :هر دستگاهیکه قانونِ حمایت از معلوالن را انجام ندهد ،معرفی
میشود»( .تاریخ خبر )1397/04/26-
 رئیس قرارگاه خاتماألنبیا گفت« :بزرگترین طرح آبیکشور با نام «روانآبهای غربی» تا پایان امسال به

توجه به عمران و آبادی
جامعه

بهرهبرداری میرسد و امسال  40طرح در حوزههای
مختلف نفت ،آب ،گاز و زیرساختهای ریلی ،جادهای
و بندرگاهها درحال اجراست»( .تاریخ خبر -
)1397/03/21
 -با حضور وزیر جهاد کشاورزی ،طرح آبیاریِ

شاخصهای اخالق اسالمي در اخبار صداوسیما (...مرتضي شمس و اردشیر زابلي زاده)

تحتفشار قطرهایِ نخیالتِ شهرستان اهواز به بهره-
برداری رسید( .تاریخ خبر )1397/01/06-
 141طرح عمرانی و اشتغالزا با حضور سرپرستوزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی در گرگان افتتاح و
کلنگزنی شد .در این طرحها با اشتغالزاییِ  220نفر و
 90میلیارد ریال اعتبار ،هزینه شده است( .تاریخ خبر -
)1397/01/06
 وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور درسفر به خوزستان ،بیمارستان شهدای نفت دشت
آزادگان و کلینیک تخصصی و فوقتخصصی شادگان را
افتتاح نمود( .تاریخ خبر )1397/02/09-
 معاون وزیر رفاه گفت بودجه صندوق فوالد با کمکوزیر رفاه ،ازطریق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تأمین شده و انشاءاهلل تا هفته آینده جاری میشود و
سروقت حقوق این کارگران پرداخت میشود( .تاریخ
خبر )1397/01/06-
 در آتشسوزیِ یک واحد صنعتیِ تولید مواد شیمیاییدر شهر خمین  2تن جان باختند و یک نفر مصدوم شد.
رسیدگی به کار مردم

نیروهای امدادیِ آتشنشان بالفاصله از شهرهای خمین،
اراک و شازند به محل حادثه اعزام شدند و آتش را مهار
کردند( .تاریخ خبر )1397/04/29-
 جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور ،در «نشستستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی» بهمنظور تأمین ارز
دانشجویان خارج از کشور گفت :بانک مرکزی ،وزارت
علوم و وزارت بهداشت ،مکلف به پرداخت ارز طبق
ضوابط به دانشجویان خارج از کشور هستند( .تاریخ
خبر )1397/02/09-
 همزمان با عید سعید قربان ،دفاتر کمیته امداد درسراسر کشور ،گوشت قربانی و نذورات و کمکهای

اهمیت به اقشار ضعیف

مردمیِ افراد نیکوکار را جمعآوری و در بین افراد تحت

جامعه

پوشش و نیازمندان توزیع کردند( .تاریخ خبر -
)1397/05/31
 -وزیر تعاون گفت 12« :هزار میلیارد ریال اعتبار در
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نیمه اول سال  ،1397برای ایجاد شغل در روستاهای
کشور اختصاص یافت»( .تاریخ خبر )1397/01/04-
 رئیس کمیته امام خمینی (رحمتاهلل) گفت :باهمکاری وزارت راه و شهرسازی و سپاه پاسداران ،تا
پایان امسال  60هزار خانه به مددجویان تحویل داده
میشود .وی همچنین گفت با اختصاص  21هزار
میلیارد ریال ،زمینه اشتغال  200هزار مددجو فراهم شده
است( .تاریخ خبر )1397/01/06-
 ادامه آتشسوزی در حورالعظیم عراق و تالش ایرانبرای خاموشکردن آن برای جلوگیری از نفوذ آتش به
مرزهای داخلی کشور( .تاریخ خبر )1397/05/31-
 ضربه مهلک مأموران امام زمان (عج اهلل تعالی فرجهالشریف) به تروریستها؛ سربازان گمنام امام زمان (عج
اهلل تعالی فرجه الشریف) 27 ،نفر از اعضای یک شبکه
تروریستی را که قصد ایجاد ناامنی و اجرای رشته
برقراری و کمک به ایجاد

عملیات تروریستی در تهران و چند شهر مهم را در ماه

آرامش در جامعه

مبارک رمضان بهویژه در شبهای قدر و روز قدس
داشتند ،شناسایی و دستگیر کردند( .تاریخ خبر -
)1397/03/21
 دفاع بدون خستگی از خاک ایران؛ حکایت مرزدارانیکه این روزها با زبان روزه و کار سخت و شبانهروزی،
امنیت را در رگ  8هزار  800کیلومتر مرز آبی و خاکیِ
ایران جاری کردهاند (گزارشی از اقتدار مرزداران
کشور)( .تاریخ خبر )1397/03/21-

برای درک و تحلیل بهتر شاخصهای افزایش اعتماد سیاسی به حکومت در
جامعه از منظر اخالق اسالمی در اخبار تلویزیونی ساعت  21شبکه اول سیما،
اطالعات کمّی و آماریِ زیر ازطریق تحلیل هریک از اخبار نمونه بر اساس مقولهها
و زیر مقولههای نظریِ پژوهش ،خالصهسازی و ارائه میگردد:
جدول  :5فراواني شاخصهای افزایش اعتماد سیاسي به حکومت از منظر اخالق اسالمي
در اخبار ساعت  21شبکه اول سیما
ردیف

عنوان

فراوانی

درصد
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فراوانی
ی
تعداد کل اخبار با شاخصهای ویژگیهای فرد ِ
مسئولین حکومت
1

تعداد کل اخبار با شاخصهای رفتار مسئولین حکومت
با مردم
تعداد کل اخبار با شاخصهای افزایش اعتماد سیاسی
حکومت در جامعه از منظر اخالق اسالمی

2
3

تعداد کل اخبار بدون شاخصهای افزایش اعتماد سیاسی
به حکومت در جامعه از منظر اخالق اسالمی
تعداد کل اخبار

16

%9/87

26

%16/04

42

%25/92

120

%74/07

162

%100

* بخش خبرِ ورزشی و خبر آبوهوا در پژوهش در نظر گرفته نشده است.

بر اساس یافتههای پژوهش ،تنها 25/92درصد از کل اخبار شبکه اول سیما،
به شاخصهای افزایش اعتماد سیاسی به حکومت بر اساس معیارهای اخالق
اسالمی پرداخته است و حدود 75درصد از دیگر تولیدات خبریِ این بخش خبری،
به این شاخصها در محتوای خبریِ خویش توجه نکردهاند .از میزان 25درصدِ
اخبار با مصادیق و رمزهای اثرگذار در افزایش اعتماد سیاسی مردم به حکومت
بر اساس معیارهای اخالق اسالمی38/09 ،درصد ،به ویژگیهای فردیِ مسئوالنِ
حکومت اسالمی در راستای اعتمادافزاییِ مخاطبان به حکومت سیاسیِ جامعه
پرداخته و مابقی یعنی 61/90درصد ،رفتار مسئولینِ حکومت با مردم را موردتوجه
قرار دادهاند و میتوان نتیجه گرفت که این بخش خبری ،به بیان ویژگیهای فردیِ
مسئولین حکومت بهاندازه الزم توجه نکرده است.
جدول  :6فراواني زیر مقوله ویژگيهای فردیِ مسئولین حکومت در اخبار شبکه اول سیما
زیر مقوله ویژگیهای فردی
مسئولین حکومت

درصد
فراوانی

فراوانی در
مقوله

درصد فراوانی در میان کل
اخبار

داشتن تقوای الهی

0

0

0

صداقت با مردم

2

%12/5

%1/23

حسن تدبیر و حسنظن به مردم

1

%6/25

%0/61
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پرهیز از رفاهزدگی و دنیاپرستی

0

0

0

خدمترسانی به مردم

7

%43/75

%4/32

مهربانی و الفت با مردم

1

%6/25

%0/61

توجه به اخالق و معنویت

1

%6/25

%0/61

4

%25

%2/46

16

%100

%9/87

پشتیبانی از حق و نفی سازش-
پذیری
مجموع

بر اساس دادههای حاصل از جدول شماره  ،6در بیان ویژگیهای فردیِ
مسئولینِ حکومت در راستای اعتمادافزاییِ سیاسیِ مردم به حکومت ،به
ویژگیهای اخالقیِ «داشتن تقوای الهی» و «پرهیز از رفاهزدگی و دنیاپرستیِ»
مسئولینِ حکومت در تولیدات خبری خبر  21شبکه اول سیما ،اشاره نشده است.
«حسن تدبیر و حسنظن مسئولینِ حکومت به مردم» و «همچنین مهربانی و الفت
با مردم از سوی مسئولین» نیز با  6/25درصد کمترین میزان توجه را داشته است.
خبر  21شبکه اول سیما ،ویژگی اخالقیِ «خدمترسانی به مردم» از سوی مسئولین
را با  4/32درصد ،بیش از دیگر شاخصها موردتوجه قرار داده است.
جدول  :7فراواني زیر مقوله رفتار مسئولین حکومت با مردم در اخبار شبکه اول سیما
زیر

مقوله

رفتار

مسئولین

حکومت با مردم

درصد
فراوانی

فراوانی در
مقوله

درصد فراوانی در میان کل
اخبار

رعایت عدالت و انصاف

2

%7/69

%1/23

عدم تبعیض در جامعه

2

%7/69

%1/23

توجه به عمران و آبادی جامعه

6

%23/07

%3/70

مداراکردن و رفق با مردم

0

0

0

0

0

0

رسیدگی به کار مردم

5

%19/23

%3/08

اهمیت به اقشار ضعیف جامعه

8

%30/76

%4/93

3

%11/53

%1/85

قرارگیری هر شخص یا نهاد در
جای خود

برقراری و کمک به ایجاد آرامش
در جامعه
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مجموع

%100

%16/04

جدول شماره  7نشان میدهد در زیر مقوله رفتار مسئولینِ حکومت با مردم،
به شاخصهای «مداراکردن و رفق با مردم» و «قرارگیریِ هر شخص یا نهاد در
جای خود» ،در تولیدات خبریِ ساعت  21شبکه اول سیما هیچ توجهی نشده
است و همچنین به شاخص «عدم تبعیض در جامعه» نیز با میزان 1/23درصد،
کمترین میزانِ توجه شده است .به شاخصهای «اهمیت به اقشار ضعیف جامعه»
و رسیدگی به کار مردم به ترتیب با میزان 4/93درصد و 3/08درصد بیش از
شاخصهای دیگر اشاره شده و موردتوجه قرار گرفته است.

بحث و نتیجهگیری
همان گونه که بیان شد ،اعتماد سیاسی مردم به حکومت که به روابط بین مردم و
حکومت نظر دارد ،از شاخصهای مهم ثبات سیاسی در جامعه و افزایش فعالیت-
های دموکراسی در بستر یک جامعه مدنی و از عوامل ضروریِ رشد و توسعه
جوامع و تأمین نیازهای مردم است .دین اسالم و معیارهای اخالق اسالمی ،از
معیارها و الگوهای اصلی در جوامع اسالمی بهمنظور برقراری و افزایش اعتماد
سیاسیِ مردم به حکومت است و باتوجهبه نقش رسانههای جمعی بهعنوان پل و
مسیری برای ارتباط نزدیک و بیشتر بین مردم و حکومت ،عملکرد رسانهها در
ایجاد ،حفظ و افزایش اعتمادِ مردم به حکومت اهمیت ویژهای دارد .برایناساس
رسانه ملی بهعنوان یکی از مهمترین نهاد اطالعرسانی و آگاهی بخشی در کشور،
میتواند باتوجهبه اصول و موازین توصیه شده اخالقِ اسالمی در خصوص افزایشِ
اعتماد سیاسیِ مردم به حکومت و حاکمان اسالمیِ ،این شاخصها را در تولیدات
رسانهای خبریِ خویش ،موردتوجه و دقت نظر قرار دهد و با شناساییِ ویژگیهای
اخالقیِ توصیهشده به حاکمان اسالمی و پوششِ خبری و برجستهسازی مناسب
آن در تولیدات خبری خویش ،این اعتماد را نزد مخاطبان و افکارعمومیِ جامعه
افزایش دهد.

31

32

 ،سال بیست و هفتم ،شمارة دوم (پیاپي  ،)58پاییز و زمستان 1399

همان گونه که در مبانی نظری پژوهش نشان داده شد ،از منظر دین اسالم و
مضامین اخالق اسالمی ،مقوله اعتماد در جامعه بهویژه اعتماد سیاسی مردم به
حاکمان و زمامداران حکومت ،موردتوجه ،اهمیت و دقت نظر ویژهای قرار گرفته
است و در خصوص جایگاه مهم این اعتماد سیاسی در حفظ ،دوام و ارتقای
جامعه اسالمی ،روایات و توصیههای جامع و فراگیری از سوی اندیشنمدان
اسالمی مطرح شده است .این مفاهیم میتواند منابع و راهنمای غنی و ارزشمندی
در ارائه مفاهیم مشخص در اصول اخالقی حاکمان و مسئولین حکومت اسالمی
و همچنین و شاخصهای موردتوجه نهادهای رسانهای بهعنوان واسط و پل
ارتباطی میان مردم و مسئولین سیاسی کشور در جامعه اسالمی موردتوجه قرار
گیرد .این حیث پژوهش حاضر با هدف بررسی مهمترین شاخصهای اخالق
اسالمیِ موردتوجه در اخبار صداوسیما در راستای افزایش اعتماد سیاسیِ مخاطبان
به حکومت سیاسی در جامعه ،اخبار تلویزیونی ساعت  21شبکه اول سیما را
موردمطالعه قرار داد.
بر اساس یافتههای پژوهش25/92 ،درصد از کل این تولیدات خبری ،به
شاخصهای افزایش اعتماد سیاسی به حکومت بر اساس معیارهای اخالق اسالمی
پرداخته است و از این میزان38/09 ،درصدِ مقولهها به ویژگیهای فردیِ مسئوالن
حکومت اسالمی بهمنظور اعتمادافزاییِ مخاطبان به حکومت سیاسی در جامعه
اشاره داشتهاند و مابقی یعنی 61/90درصد ،رفتار مسئولین حکومت با مردم را
موردتوجه قرار دادهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد بیشترین زیر مقوله موردتوجه
در خبر تلویزیونیِ ساعت  21شبکه اول سیما در بیان ویژگیهای فردیِ مسئولین
بهمنظور اعتمادافزاییِ مردم به حکومت اسالمی« ،خدمترسانی به مردم» بوده
است و در مقوله رفتار مسئولینِ حکومت با مردم نیز زیر مقوله «اهمیت به اقشار
ضعیف جامعه» بیشترین میزان توجه را در این تولیدات خبری به خود اختصاص
داده است .همچنین یافتهها نشان میدهد در همه تولیدات این اخبار تلویزیونی،
به زیر مقولههای «داشتن تقوای الهی»« ،پرهیز از رفاهزدگی و دنیاپرستی مسئولین
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حکومت»« ،مداراکردن و رفق با مردم» و «قرارگیری هر شخص یا نهاد در جای
خود» هیچ توجه و اشارهای نشده است.
بهمنظور بهرهگیریِ بیشتر و مؤثرتر از مضامین و شاخصهای اخالق اسالمی
در تولیدات خبریِ رسانه ملی با هدف افزایش اعتماد سیاسیِ مخاطبان به حکومت
اسالمی و حاکمان آن ،رسانه ملی میتواند موارد ذیل را موردتوجه قرار دهد:
 باتوجهبه اینکه در دین اسـالم به مسـئله اعتماد مردم به حکومت اسـالمی ورفتارهای حاکمان اســالمی بهمنظور افزایش این اعتماد توجه ویژهای شــده و
مفـاهیم و نکـات نظری و عملیِ متعـدد ،ارزشـــمنـد و قـابـلتوجهی در احکـام و
احادیث دینی پیرامون این موضــوع بیان شــده ،توصـیه میگردد رســانه ملی با
پژوهشهای مناســب کاربردی ،این مفاهیم و نکات را شــناســایی کرده و در
تولیدات خبریِ خویش در مورد رفتار و فعالیتهای مسئولین و حاکمانِ جامعه
اســالمی ،پوشــش خبری و بازنمایی این مفاهیم را در اولویت تولیدات خبری
قرار دهد.

 -رسـانه ملی در چهارچوب اخالق رسـانهای ،حرفهای و اسـالمیِ خویش و

بـا حفظ صـــداقـت و عـدالـت خبری تالش کنـد اخبـاری کـه بـا بیـان ویژگیهـای
رفتاری و غیراخالقی حاکمان ،زمینهسـاز کاهش اعتماد سـیاسـی مردم به حاکمان
اسـالمی میشـود را با محتواها و پوشـش خبری دقیق ،اصـولی و مناسـب به آن
فردِ مســئول نســبت دهد و مانع از تعمیمپذیریِ این اخالقهای غیراســالمی و
نادرسـت به دیگر مسـئولین و حاکمان جامعه شـود .از طرفی انعکاس رفتارهای
غیراخالقیِ حاکمان از سوی رسانه ملی ،اهمیت و توجه رسانه ملی و در نتیجه
حکومت را به این مضــامینِ اخالقی نشــان میدهد و میتواند اعتماد مردم به
حکومت اسالمی را افزایش دهد.

 -از میان همه تولیدات خبری در نمونه موردمطالعه پژوهش ،تنها 25درصـد

از اخبار ،به انعکاس و پوشـش خبری مضـامین و مقولههای اخالق اسـالمی با
هدف اعتمادافزاییِ مخاطبان به حکومت سـیاسـی کشـور میپرداختند .باتوجهبه
اهمیت و جایگاه خبر  21شـــبکه اول ســیما ،این مســـئله را میتوان به دیگر
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تولیدات رسـانه ملی تعمیم داد .باتوجهبه ظرفیت و امکانات انحصـاری رسـانه
ملی مانند دراختیارداشـتن شـبکههای مختلف رادیویی و تلویزیونی و نیروهای
انسـانی و همچنین تجهیزات فنی ،رسـانهملی میتواند حجم بیشـتری از تولیدات
خویش را به بازنمایی این مفاهیم اخالقی اختصاص دهد.

 -در زمینه توجه به بیان ویژگیهای اخالقیِ مســـئولین جامعه در راســـتای

افزایش اعتماد سـیاسـیِ مردم به حکومت ،تنها حدود 38درصـد از این مفاهیم،
به بیان ویژگیهای فردی و اخالقیِ مسـئولین اشـاره داشـته و الزم اسـت رسـانه
ملی توجه بیشـتری به بیان و معرفی این ویژگیهای اخالقی و فردیِ مسـئولین
حکومت باتوجهبه معیارهای اخالق اسـالمی و دینی در جامعه داشـته باشـد و
میزان بیشـــتری از تولیـدات خبریِ خویش را بـه انعکـاس این موضـــوعـات و
مفـاهیم بـه مخـاطبینِ خود در قـالـب انواع برنـامـههـا و گزارشهـای خبری
اختصاص دهد.

 -از میان ویژگیهای اخالق اســالمیِ مســئولین در افزایش اعتماد سـیاسـی

مردم به حکومت ،به زیر مقولههای رفتاریِ «تقوای الهی» و «پرهیز از رفاهزدگی
و دنیاپرسـتیِ» مسـئولین حکومت توجه و اشـاره کافی نشـده اسـت .باتوجهبه
فضـای سـیاسـی و مشـکالت اقتصـادی کشـور در سـال جاری و رویدادهایی مانند
اخبار فسـاد مالیِ بعضـی از مسـئولین کشـور الزم اسـت رسـانه ملی در تولیدات
خبری خویش ،توجه ویژهای به این دو ویژگی اخالقی داشـته باشـد و انعکاس
و پوشـــش خبری این ویژگیهـای اخالقیِ مســـئولینِ حکومـت را در اولویـت
تولیدات خبری خویش قرار دهد.
 در زمینه شــیوه و چگونگی برخوردِ مســـئولینِ حکومت با مردم از منظراخالق اســالمی بهمنظور افزایش اعتماد سـیاسـی مردم به حکومت ،دو ویژگی
اخالقیِ «مداراکردن و رفق با مردم» و «قرارگیری هر شـــخص یا نهاد در جای
خود» در تولیدات خبری رسـانه ملی موردتوجه کافی قرار نگرفته و الزم اسـت
رســانه ملی پوشــش خبریِ رویدادهایی که چنین مضــامین و مفاهیمی را دربر
میگیرند و به مخاطب انتقال میدهند را موردتوجه بیشتری قرار دهد.
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ردادی ،محسن ( .)1390نظریه اعتماد سیاسی با تأکید بر گفتمان اسالمی ،تهران:
دانشگاه امام صادق
فیضااالسالم ،سید علینقی ( .)1375ترجمه و شرح نهجالبالغه .تهران :سپهر.
مجلسی ،محمدباقر ( .)1360بحاراالنوار :الجامعه لدرر أخبار االئمه األطهار.
بیروت :دار احیاء التراث العربی.
مصباح یزدی ،محمدتقی ( .)1377اخالق در قرآن ،جلد دوم ،قم :مؤسسه آموزشی
و پژوهشی امام خمینی.

مهدویکنی ،محمدرضا ( .)1395نقطههای آغاز در اخالق عملی ،تهران :دفتر
نشر فرهنگ اسالمی.
نهجالبالغه ( .)1378ترجمه :عبدالمحمد آیتی .تهران :دفتر فرهنگ اسالمی.

مقالهها
امامجمعهزاده ،سید جواد و مهرابی کوشکی ،راضیه (« .)1392بازنمایی معنای اعتماد

سیاسی در زندگی سیاسی امام خمینی (رحمتاهلل)» .فصلنامه پژوهشنامه انقالب
اسالمی .شماره هشتم ،سال سوم ،صص .92-73
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ایمان ،محمدتقی و نوشادی ،محمودرضا (« .)1390تحلیل محتوای کیفی» .فصلنامه
پژوهش .شماره دوم ،سال سوم ،صص .44-15
تبریزی ،منصوره (« .)1393تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و
استقرایی» .فصلنامه علوم اجتماعی .شماره شصت و چهارم ،سال بیست و یکم،
صص .138 -105
جهانگیری ،جهانگیر و ابوترابی زارچی ،فاطمه (« .)1391تحلیل عوامل مرتبط با
اعتماد سیاسی دانشجویان ،پیمایش در میان دانشجویان دانشگاه شیراز» ،دوفصلنامه
دانش سیاسی .شماره دوم ،سال هشتم ،صص .26-5
حسینی بهشتی ،سید علیرضا و هادوی ،حسین (« .)1385نقش اعتمادسازی در

افزایش مشارکت عمومی از دیدگاه امام خمینی (رحمتاهلل)» ،فصلنامه نامه علوم
اجتماعی .شماره بیست و نهم ،سال هجدهم ،صص .132-113
خسروپناه ،عبدالحسین (« .)1383ترابط دین و اخالق از دیدگاه استاد مصباح».
کتاب نقد .شماره سی ،صص .40-22
سردارنیا ،خلیلاهلل؛ قدرتی ،حسین و اسالم ،علیرضا (« .)1388تأثیر حکمرانی خوب
و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی :مطالعه موردی؛ شهرهای مشهد و سبزوار»،
پژوهشنامه علوم سیاسی ،شماره هفدهم ،دوره پنجم ،صص .135-165

شایگان ،فریبا (« .)1387بررسی عوامل تأثیرگذار بر اعتماد سیاسی» .فصلنامه دانش
سیاسی .شماره یک ،سال چهارم ،صص .179-153
شایگان ،فریبا (« .)1394شاخصهای اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علی
(علیهالسالم)» ،دوفصلنامه اسالم و علوم اجتماعی .شماره چهاردهم ،سال هفتم،
صص .138-115
شیخ ،مغیثالدین (« .)1375چارچوب اسالمی اخالق رسانهای؛ مسائل و چالشها».
مجله رسانه .شماره بیست و هفتم ،سال هفتم ،صص .29-20

شاخصهای اخالق اسالمي در اخبار صداوسیما (...مرتضي شمس و اردشیر زابلي زاده)

لکزایی ،نجف و لکزایی ،رضا (« .)1392نظام اخالق سیاسی امام خمینی (ره)»،
پژوهشنامه انقالب اسالمی ،سال دوم ،شماره ششم ،صص .72-49
مرادی ،ساالر؛ کواکبیان ،مصطفی و فالحتپیشه ،حشمتاهلل (« .)1396فراتحلیل

مطالعات اعتماد سیاسی در ایران پس از انقالب اسالمی» .فصلنامه پژوهشنامه
انقالب اسالمی .شماره بیست و چهارم ،سال هفتم ،صص .133-105
معتمدنژاد ،کاظم (« .)1385اصول اخالق حرفهای روزنامهنگاری» .فصلنامه رسانه.
شماره شصت و ششم ،سال هفدهم ،صص .76-31
پایگاه اطالعرسانی دولتhttp://dolat.ir/ :

پایاننامهها

احسانیان عربی ،مجید ( .)1392عوامل مؤثر در اعتماد سیاسی در جمهوری
اسالمی ایران .پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه امام صادق (علیهالسالم)،
دانشکده معارف اسالمی و علوم سیاسی.

احمدی ،قاسم ( .)1381اعتماد مردم به حکومتها در سـه دوره تـاریﺨی
مﻐـول ،صـفویه و قاجاریه .پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه عالمه
طباطبایی ،دانشکده علوم اجتماعی.

پروازدوانی ،فاطمه ( .)1396اعتماد سیاسی از منظر حضرت علی (علیهالسالم).
پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده حقوق و علوم
سیاسی.

ملکیزاده ،اکبر (« .)1374بررسی نقش اعتماد متقابل مردم و حکومت در توسعه
سیاسی» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه امام صادق ،دانشکده معارف
اسالمی و علوم سیاسی.

نجاتی ،میثم« ،)1395( .راهکارهای افزایش اعتماد مﺨاطب به اخبار سیمای
جمهوری اسالمی ایران» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران :دانشگاه صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران ،دانشکده ارتباطات و رسانه.
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