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مقدمه
در  و  هستند  مردم  گوش  و  چشم  رسانه ها 
و  اخبار  جریان  رسانه ها  انبوه  که  دنیایی 
اطالعات را برقرار می کنند. مردم قادر هستند 
کنند.  انتخاب  را  خود  آگاهی  کسب  منابع 
بی تردید این انتخاب بیش از هر چیز بر میزان 
اعتمادی که رسانه ها برمی انگیزند، استوار است 

و از همین رو مدیران هوشمند رسانه ای تمام 
کوشش خود را به کار می گیرند که قابل اعتماد 

باشند و بی طرف جلوه کنند.
ساختمان پالسکو ساختمانی تجاری در ضلع 
شرقی چهارراه استانبول تهران بود، و از آن به 
عنوان اولین آسمان خراش و ساختمان مدرن 
خاورمیانه یاد می شد. این ساختمان 17 طبقه 

بر
 خ

که
شب

در 
و 

سک
ال

ه پ
دث

حا
ی 

بر
 خ

ش
ش

پو
ه 

ن ب
ویا

ج
ش

دان
اد 

تم
 اع

ان
یز

م

میزان اعتماد دانشجویان به پوشش 
خبری حادثه پالسکو در شبکه خبر

مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسالمی تهران غرب
دکتر�حبیب�صبورری�خسروشاهی��

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
habibsabouri@hotmail.com

حمزه�امیدی���
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالمی
hamzeomidi1985@gmail.com 

چکید�ه
اخبار و اطالعات ارائه شده توسط رسانه ها عالوه بر شکل دادن افکار عمومی 
بر منابع تصمیم ساز نیز اثر می گذارد، و به ویژه در کشوری مانند ایران این نفوذ 
تا سطوح بسیار باالیی در مدیریت کشور به روشنی قابل مشاهده است؛ بنابراین 
ارائه تصویری روشن و واقع بینانه در رسانه ها از بحرانی نظیر حادثه ساختمان 

پالسکو اهمیت فراوانی دارد.
روش تحقیق این پژوهش توصیفي از نوع پیمایشي است و از سویي چون 
محقق در شرایط زندگي واقعي یک سازمان حضور پیدا مي کند، این تحقیق در 
زمره مطالعات میداني قرار دارد. جامعه آماري تحقیق حاضر،  شامل دانشجویان 
و اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب است، که نمونه مورد مطالعه با 
استفاده از روش نمونه گیری کوکران 268 نفر محاسبه شده است. تکنیک های 
تحلیل  و  همبستگی  آزمون های  مرکزی،  استفاده شاخص های  مورد  آماری 
واریانس بوده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهند 
که اعتماد و نگرش دانشجویان متوسط بوده است و شیوه های جلب اعتماد 
و بهبود نگرش دانشجویان می تواند کلیه ارکان مربوط به پذیرش خبرها را 

بهبود بخشد.
واژگان�کلید�ی

رسانه، سواد رسانه ای ، سنتز پژوهی، مصرف رسانه ای.
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با اسکلت فلزی در سال )1341( افتتاح شده 
بود، مالک و سازنده این ساختمان تا قبل از 
سال )1358( آقای حبیب القا نیان بود، که بعد 
از سال )1358( مالکیت آن در اختیار بنیاد 

مستضعفان انقالب اسالمی قرار گرفت.
روز پنجشنبه 30 دی  ساختمان پالسکو در 
بر  از زمان ساخت  از 54 سال  )1395( پس 
که  ساختمان  این  فروریخت  آتش سوزی  اثر 
نشان دهنده تهران جدید و معماری مدرن و جز 
آسمان خراش ها در پایتخت محسوب می شد، 
در صبح روز پنجشنبه 30 دی سال )1395( 
ساعت 7:30 صبح طبقات هشتم و نهم این 
ساختمان که شامل واحد های تولیدی لباس 
بود، دچار آتش سوزی شد. در حوالی ساعت 
11 صبح در حالی که گفته می شد آتش مهار 
شده، آتش زبانه کشیده و دیوار شمالی به طور 
کلی فرو ریخت. تعداد زیادی از آتش نشان ها و 
مردم عادی در آن هنگام در ساختمان بودند 
که باعث جلب توجه افکار عمومی شد. مردم 
جان  بتوانند  آتش نشان ها  که  داشتند  انتظار 
شهرداری  و  دولت  و  بدهند  نجات  را  آن ها 
تمام توان خود را به کار بگیرند تا جان گرفتار 
بنابراین مردم پیگیر  را نجات دهند.  شدگان 
ساختمان  این  آتش سوزی  لحظه ای  اخبار 
بودند، از طرفی رسانه های بیگانه با قراردادن 
این خبر در جایگاه ویژه و بررسی و واکاوی 
آن توسط کارشناسان و با نشان دادن ضعف 
در  سعی  خدمت رسان  و  خدماتی  ارگان های 
از  دولت  و  شهرداری  ناکارآمدي  دادن  نشان 
این  اثر  بر  بودند.  خودشان  رسانه های  سوی 
حادثه و عملیات آواربرداری پس از آن حدود 
235 نفر مسدود شدند که سریع مداوا شدند. 
یکی از آتش نشان ها در بیمارستان درگذشت. 
15 آتش نشان و 5 شهروند عادی در زیر آوار 
ماندند، که در عملیات آواربرداری پیکر آن ها 
منابع  برخی  گفته  به  شد.  خارج  آوار  زیر  از 
نفر  آتش نشان 10  غیر  تعداد کشته شدگان 
عملیات  شد.  پیدا  آن ها  نفر  پیکر 5  که  بود 
به طول  روز  پالسکو 9  آوربرداری ساختمان 

انجامید در طول این مدت شمار کشته شدگان 
و حجم عظیم آتش ذهن افکار عمومی جامعه 
را به سمت خود کشانده بود. مردم به صورت 
لحظه ای پیگیر اخبار این حادثه بودند، وسعت 
این حادثه به حدی بود که تمام مقامات ارشد 
نظام را به سر صحنه حادثه برد وکمیته های 
حقیقت یاب مختلفی از سوی نهاد های مختلف 
برای پی بردن به علل وقوع این حادثه تشکیل 
بود  شد. ساختمان پالسکو ساختمان مهمی 
که در مرور تجربه مدرنیته ایرانی از معماری 
معاصر جایگاهی تعیین کننده و تعیین بخش 
توان  زمان ساخت خود هم  در  دارد چرا که 
تکنولوژیک ساخت را با آورده ایی چون اسکلت 
فلزی رفیع و آسانسور پیشرفت داد و هم نظام 
مدیریت ساخت و پیمان را ارتقا بخشید و فراتر 
از آن امکان جدیدی را به گونه شناسی معماری 
معاصر ایران اضافه کرد که پس از آن بارها و 

بارها به کار گرفته شد. 
بیان مسئله

پالسکو  ساختمان  ــزش  ری و  آتــش ســوزی 
حادثه ای بود که صبح روز پنجشنبه 30 دی 
1395 )19 ژانویه 2017( در چهارراه استانبول 
واقع در مرکز تهران رخ داد. در پی وقوع این 
کامل  طور  به  پالسکو  ساختمان  آتش سوزی 
فرو ریخت. ساختمان پالسکو در حالی پس از 
3.5 ساعت سوختن، فروریخت که تعداد زیادی 
مأمور آتش نشانی در حال مهار آتش سوزی، در 
بیرون و داخل ساختمان بودند و عده ای از آن ها 
زیر آوار ناشی از فروریختن ساختمان ماندند. از 
آنجا که مطالعه ابعاد چنین حادثه ای از اهمیت 
باالیی برخوردار است، لذا در این پژوهش به آن 

خواهیم پرداخت.
یکی از نتایج تحوالت اخیر در عرصه رسانه ای 
استقالل رسانه ها و خارج شدن آن ها از تک 
صدایی است و در نتیجه وجود صداهای متعدد 
تعامل را میان این وسایل در سپهر ارتباطی 
ایجاد می کند. آنچه در این تعامل حائز اهمیت 
نیز  کوچک  قدرت های  که  است  این  است 
می توانند با قدرت های بزرگ در تعامل باشند و 
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هرکس حرفی برای گفتن دارد می تواند مبلغ 
مطرح  حالی  در  این  باشد.  خود  پیام  ارسال 
جریان  رسانه ها،  تاریخ  طول  در  که  می شود 
از سوی  اخبار  انتشار  یعنی  اخبار  یک سوی 
کشورهای  به سمت  یافته  توسعه  کشورهای 
در حال توسعه مطرح بوده است. در چند قرن 
گذشته و با ورود به عصر ارتباطات و با در نظر 
گرفتن این که ما 250 سال دیرتر از جوامع 
غربی صاحب روزنامه و 20 سال دیرتر صاحب 
رادیو و تلویزیون شدیم، در همه این سال ها 
با  و  بوده ایم  و مشتری  تنها مصرف کننده  ما 
تأسیس تلویزیون در کشورهای در حال توسعه 
جریان یک سویه خبر به جریان دو سویه پیام 
در  کشورهای  تلویزیون های  و  گردید  مبدل 
حال توسعه نیازمند تولیدات کشورهای توسعه 

یافته گردیدند )دکتر محسنیان راد، 182(. 
منفعل  مخاطبان  با  رسانه های  دیگر  اکنون 
روبرو نیستند، بلکه مخاطب عصر حاضر همواره 
سعی می کند با آگاهی کنکاش و دقت بیشتری 
از خبرهای رسانه ها بهره گیرد. رسانه ها نیز بر 
باورپذیری خبرهای خود از شیوه ها و ترفندهای 
گوناگون استفاده می کنند. نمونه آن را می توان 
در شبکه تلویزیونی سی ان ان1 مشاهده کرد که 
با پخش مستقیم خبر از صحنه رویداد ها سعی 
می کند این گونه القا نماید که مخاطب خود در 
صحنه است و هیچ چیزی به غیر از آنچه در 
صفحه مانیتور وجود دارد، نیست، اما در پشت 
پرده انواع تمحید خبری به کار برده می شود 
ایدئولوژی و چارچوب فکر مورد نظر خود  تا 
را در مخاطبان ایجاد نماید. با توجه به رقابت 
شدید رسانه های داخلی و خارجی با اخبار صدا 
و سیما که گاهی در تناقض نیز است، مخاطبان 
مواجه  باورپذیری  در  سردرگمی  نوعی  با  را 
ساخته است. مفهوم اعتماد مردم به رسانه ها 
و خبرهایی که منتشر می شود زیربنایی ترین 
رسانه  اثربخش  و  مطلوب  کارکرد  در  عامل 
بسط  و  تنوع  گسترش  می شود.  محسوب 
و  شرایطی  در  صرفا  رسانه  یک  فعالیت های 

1.  CNN

زمانی مؤثر واقع خواهد شد. که اعتماد به رسانه 
به عنوان پیش شرط این اقدامات از قبل به 
وجود آمده باشد یا الاقل ضمن فعالیت رسانه 
به وجود بیاید و به طور مستمر افزایش یابد و اگر 
مخاطبان به پیام هایی که از تلویزیون دریافت 
می کنند اعتماد نداشته باشند در آنان زمینه ای 
برای پذیرش پیام ها وجود نخواهد داشت و به 
زایل  نزد مخاطب  در  رسانه  مقبولیت  تدریج 
خواهد شد )دکتر محسنیان راد، 182( با توجه 
به بیان مسئله این تحقیق تالش می کند به 
این سؤال محوری پاسخ دهد: میزان اعتماد و 
نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران غرب به نحوه پوشش حادثه ساختمان 

پالسکو از شبکه خبر چقدر بوده است.
رویکرد  نظری

آموزش اساس و محور همه تحوالت از جمله 
مهم ترین رکن توسعه در ابعاد فردی و اجتماعی 
است و بی تردید رسانه ها به ویژه تلویزیون و خبر 
نقش مؤثری در این زمینه دارد. اهمیت رسانه 
در آموزش به حدی است که در کنار مراکز 
رسمی آموزشی )دانشگاه ها و مدارس( »نقش 
آموزش موازی« برای آن در نظرگرفته شد. با 
بر مقوله  تأکید  اهمیت و همچنین  به  توجه 
آموزش در گفتمان مقام معظم رهبری و اسناد 
 )1404( چشم انداز  سند  جمله  از  باالدستی 
ایران»میزان و چگونگی پوشش اخبار آموزشی 
در بخش های خبری سیما )13:00 شبکه خبر، 
21:00 شبکه یک و 22:30 شبکه دوسیما« به 
روش تحلیل محتوا بررسی شد. جامعه آماری 
این تحقیق، اخبار شش ماه نخست )1393( 
به شیوه تمام شماری و انتخاب این بخش های 
خبری با توجه به این که مهم ترین بخش های 
خبری مشروح شبکه های خبر، یک و دو سیما 

هستند »هدفمند« بوده است.
رادیو و تلوزیون رسانه هایی هستند که با توجه 
به سیاست گذاری های رسانه ای در کشورهای 
عمده  از  دارند.  متفاوتی  کاربردهای  مختلف 
کارکردهای آن می توان به ارائه سریع اطالعات 
نمود.  اشاره   ... و  سرگرمی  آموزش،  اخبار،  و 
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وسایل ارتباط جمعی با انتقال اطالعات جدید 
و مبادله افکار عمومی در راه پیشرفت تمدن و 
فرهنگ بشری نقش بزرگی بر عهده گرفته اند، 
تا جایی که پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و 
توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 
تفاهم بین المللی الزم و ملزوم یکدیگر شده اند 
و اصوال اطالع رسانی به موقع، دقیق و صحیح 
از مهم ترین ویژگی های زمان معاصر به شمار 

می رود )زارعیان، 1390(.
تنویر  و  رسانی  اطالع  هدف  با  شبکه خبر: 
افکار عمومی در تاریخ 1378/08/02 به صورت 
آزمایشی فعالیت رسانه ای خود را آغاز نمود و 
تاریخ  در  آزمایشی  فعالیت  ماه  یک  از  پس 
و  اهداف  تحقق  راستای  در   1378/09/02
سیاست های تعیین شده رسما به ادامه فعالیت 

پرداخت.
ــردآوری،  گ خبر:  شبکه  کلی  مأموریت 
و  اخبار  پخش  و  تنظیم  و  تهیه  دریافت، 
در  سیاسی  برنامه های  و  خبری  گزارش های 
چارچوب خط مشی ها و ضوابط کلی سازمان 
مقدس  نظام  سیاست های  و  سیما  و  صدا 
جمهوری اسالمی ایران در جهت اطالع رسانی 

سریع واقعیت ها و آگاهی دادن به مخاطبان.
وظایف کلی شبکه خبر: آگاهی از ارزش های 
مشی های  خط  اسالمی،  جمهوری  نظام 
سازمان، مواضع سیاسی و رویدادهای خبری 
در ایران و جهان به منظور اثرگذاری بر روند 

اخبار گزارش ها و برنامه های خبری.
تفسیر های  و  برنامه  گزارش ها،  تولید  و  تهیه 

خبری به منظور پخش از شبکه خبر.
اطالع رسانی گسترده و سریع واقعیت ها، اخبار، 
اطالعات، رویدادهای مهم خبری اعم از داخلی 
یا خارجی به منظور افزایش رضایت و اعتماد 

مخاطبان.
مهم  رخدادهای  از  مخاطبان  ساختن  آگاه 

خبری منطقه و جهان )قدیری، 1388(.
شاید  و  صدها  هــرروز  خبري:  ارزش هاي 
هزاران رویداد کوچک و بزرگ در گوشه و کنار 
جهان اتفاق می افتد، اما امکان تهیه گزارش از 

همه آن ها وجود ندارد و تعداد زیادی از وقایع 
نیز ارزش خبری الزم را برای گزارش و انتقال 
آن ها به مخاطبان ندارد. بنابراین برای تشخیص 
این که چه رویدادی ارزش تهیه گزارش دارد، 
آن  به کمک  است که  معیارهایی  به  احتیاج 
بتوان وقایع را ارزشیابی و گزارش جامعی از آن 
رویداد برای مخاطبان تهیه کرد. این معیارها 
که به تنهایی یا گاه با ترکیب با یکدیگر یک 
خود  ماهیت  در  و  می آورند  پدید  را  رویداد 
رویداد وجود دارند، »ارزش های خبری« نامیده 

می شوند )اسدی، 1371(. 
نخستین نظریه ای که پیرامون دامنه تأثیرات 
است  شده  فرمول بندی  عمومی  رسانه های 
»نظریه گلوله1« است، که از آن با اسامی دیگری، 
نظیر، نظریه سوزن تزریقی یا نظریه کمربند 
انتقال، نیز یاد می شود )چفی2، 1977(. بانیان 
 این نظریه بر  این باور هستند که پیام های ارتباط 
جمعی بر همه مخاطبانی که در معرض آن ها 
قرار می گیرند تأثیرات قوی و کما بیش یکسانی 

دارند )سورین و تانکارد، 1381(. 
)کاتز3،  پژوهشی  برخی شواهد  این،  وجود   با 
موجودی  آدمی  که  داده انــد  نشان   ،)1998
انتخابگر و پردازش کننده اطالعات، و برخوردار 
از عقل سلیم است. از همین روی به باور آنان، 
دامنه تأثیر رسانه ها بر او محدود است. یا به 
بر  آدمی   ،)2001 )بارن4،  روانشناسان  تعبیر 
باورهای خود،  نظام  و  تجارب گذشته  اساس 
تصمیم می گیرد که »خود را در معرض چه نوع 
اطالعاتی قرار دهد«. از همین روی، او رسانه ای 
را برمی گزیند که پیام ها و اطالعات منتشره از 
طریق آن با نظام باورهای او همخوانی بیشتري 
داشته باشد. در تقابل با دیدگاه گلوله، دیدگاه 
نظری دیگری فرمول بندی و ارائه شده است که 
از آن تحت عنوان »تأثیرات محدود رسانه ها5« 

1. Ball theory

2. Chaffee

3. Katz

4. Baron

5. media limited effect
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اثری  در   )1960( کالپر1  ژوزف  می شود.  یاد 
به  جمعی«  ارتباط  »تأثیرات  عنوان  تحت 
تشریح  این الگوی نظری پرداخته است. به باور 
کالپر، نخست: وسایل ارتباط جمعی به صورت 
مستقیم بر مخاطبان تأثیر نمی گذارند، بلکه 
تأثیرات خود را از طریق عوامل واسطه ای بر 
جای می نهند. دوم: عوامل واسطه ای رسانه را 
به یک عامل ثانویه و نه یک عامل علی، تبدیل 

می سازند )رایف، 1386(. 
»تأثیرات  دیدگاه  متولیان  نظر  اساس  بر 
محدود«، رسانه ها تأثیراتی ناچیز بر مخاطبان 
تأثیرات  چنین  می گذارند.  جای  بر  خود 
که  شد  خواهد  آشکار  زمانی  نیز  محدودی 

مخاطبان خواهان آن باشند. 
رسانه ها  تأثیرات  به  مربوط  نظریه  سومین 
»نظریه کاشت« است. فرمول بندی  این نظریه 
حاصل تحقیقات گسترده ای است که گرینر 
و دیگران )1980( پیرامون تأثیرات تلویزیون 
همکارانش،  و  گرینر  باور  به  ــد.  دادن انجام 
خانواده ها  بین  در  فراگیر  بانفوذ  تلویزیون 
و  نقش ها  جهان بینی،  کاشت  به  مبادرت 
ارزش های رایج در ذهن آنان می کند. به زعم 
بانیان و حامیان نظریه کاشت، تلویزیون بیش 
از هر رسانه دیگری اندیشه ها، سبک زندگی و 
روابط درون و برون فردی افراد جامعه را شکل 
می دهد. چون،  این رسانه بیش از رسانه هاي 
دارد  حضور  مردم  روزمــره  زندگی  در  دیگر 

)زارعیان، 1390(. 
با وجود  این، امروزه  این واقعیت آشکار شده 
به  ایجاد  قادر  تنهایی  به  تلویزیون  که  است 
ثابت  باورهای  و  احساسات  نگرش ها،  نظرات، 
تلویزیون  تأثیر  بلکه  نیست،  مخاطبان  در 
توسط متغیر ها و عوامل دیگر، تعدیل یا تشدید 
)برای  زیادی وجود دارد  اما، شواهد  می شود. 
مثال پاول2، 2001 را ببینید( که نشان می دهد 
تأثیر تلویزیون در کاشت نظرات و دیدگاه ها، 
در اقشار پایین جامعه بیش از اقشار متوسط 

1.  J. Klapper

2. paul

و باالی جامعه است. ناگفته پیداست که  این 
تفاوت ناشی از عواملی متنوع و متعدد است. 
به  »دسترسی  عامل  نقش  بین،  این  در  اما 
و  متوسط  اقشار  در  اطالعات«  منابع  سایر 
باالی جامعه، برجسته تر از سایر عوامل است 

)زارعیان، 1390(.
عنوان  تحت  آن  از  که  لوهان،  مک  نظریه 
می شود  یاد  رسانه ای3«  جبرگرایی  »نظریه 
است.  رسانه  نظریه هاي  اثرگذارترین  از  یکي 
مک لوهان با بیان جمله کوتاه و موجز »رسانه 
پیام است« رویکردی نوین به رسانه ها عرضه 
داشت. به باور او هر یک از رسانه ها بر کارکرد 
یک یا چند حس از حواس ما تأثیر می گذارند. 
او، تلویزیون را رسانه ای دیداری، شنیداری و 
است  معتقد  و  می داند  )المسه ای(  بساوایی 
تلویزیون زندگی ما را دوباره به صورت قبیله ای 
در خواهد آورد. ما بر اثر تلویزیون از دولت و 
ملت های مجزا دور شده و یک دهکده جهانی 
 :1381 تانکارد،  و  )سورین  داشت  خواهیم 

 .)394
تأثیر رسانه ها  باب  نئومان4 )1980( در  نوئل 
نظریه ای جدید عرضه کرده است که به نظریه 
»مارپیچ سکوت« مشهور شده است. سوربن 
زیر خالصه  شرح  به  را  نظریه  تانکارد  این  و 
کرده اند: در خصوص یک موضوع مناقشه انگیز، 
عمومی  افکار  واکنش  ــاره  درب مردم  اغلب 
می کنند  سعی  آن ها  می زنند.  حدس هایی 
دریابند که نظر آنان در اکثریت قرار دارد یا 
در اقلیت. پس از آن می کوشند تا دریابند که 
تغییر افکار عمومی در جهت موافقت با آن ها 
قرار دارد یا نه، چنانچه آنان احساس کنند که 
در جهت مخالف قرار دارند سعی می کنند که 
درباره موضوع، سکوت اختیار کنند. همچنین 
اگر تصور کنند که تغییر افکار عمومی در جهت 
فاصله گرفتن از آن ها است، به اختیار کردن 
سکوت گرایش می یابند. آن ها هر چقدر بیشتر 
احساس کنند که دیدگاه متفاوتی عرضه نشده 

3. Media Determinism theory

4. Noelle- Neuman
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و  )سورین  می مانند  ساکت  بیشتر  هم  است 
تانکارد، 1381: 397(. 

بر  به سه روش  نئومان رسانه ها  نوئل  نظر  از 
تأثیر می گذارند: نخست:  این  مارپیچ سکوت 
باور را در افراد جامعه  ایجاد می کنند که عقاید 
مسلط چه نوع عقایدی هستند؛ دوم: به افراد 
جامعه القا می کنند که چه عقایدی در حال 
شکل گیری و گسترش  هستند و در پایان به 
افراد جامعه القا می کنند که ابراز برخی عقاید 
موجب منزوی شدن آن ها می شود، در حالی که 
ابراز برخی عقاید دیگر با استقبال سایر افراد 

جامعه روبرو می شود. 
به  دیگری  رویکرد  با   )1986( گوایر1  مگ 
تلویزیون،  و  رادیو  ویژه  به  رسانه ها،  تأثیرات 
به جای بحث در خصوص  او  پرداخته است. 
دسته بندی  به  رسانه ها  تأثیر  میزان  و  دامنه 
باور  به  است.  پرداخته  رسانه ها  تأثیرات  انواع 
او، رسانه ها دارای دو تأثیر مطلوب و نامطلوب 

هستند. 
تأثیرات مطلوب  مهم ترین  گوایر  نظر مک  از 
رسانه ها شامل: تأثیر بر الگوهای مصرف، رفتار 
رأی دادن، افزایش آگاهی های عمومی و بهبود 
زندگی،  بهبود سبک  و  تغییر  عمومی،  رفتار 
آموزه های مختلف  تعلیم  و  ایدئولوژی  تلقین  
سیاسی و اجتماعی است. همچنین مهم ترین 
تأثیرات نامطلوب رسانه ها شامل: افزایش رفتار 
پرخاشگرانه، ترویج آرمان ها و گروه های مبتذل، 
گسترش اندیشه های قالبی و کلیشه ای، ترویج 
رفتارهای نامناسب جنسی و ایجاد فرایندهای 

فکری نامتعادل است. 
همه  گرفت  نتیجه  می توان  خالصه  طور  به 
آن ها  از  بخش  در  این  که  نظریه پردازانی 
سخن به میان آمد معتقدند رسانه ها، به ویژه 
قادر هستند  و شنیداری،  دیداری  رسانه های 
رفتاری  الگوهای  و  زندگی  اندیشه ها،  بر 
که  همان  گونه  اما،  بگذارند،  تأثیر  مخاطبان 
نشان داده شد، بین صاحب نظران بر سر میزان 

1.  Mc Guive

تأثیر رسانه ها اتفاق  نظر جامعی وجود ندارد. 
برخی معتقدند رسانه ها تأثیری شگرف، قوی، 
بی بدیل و بی رقیب بر اندیشه و رفتار مخاطبان 
بر جای می گذارند. در حالی  که، برخی دیگر 
از نظریه پردازان بر »اثر تعدیل یافته رسانه ها« 
معتقدند.  از نظر آنان عوامل و متغیر های فردی، 
محیطی و اجتماعی قادرند تأثیرات رسانه ها را 

دستخوش تغییر سازند. 
سؤاالت تحقیق

میزان اعتماد دانشجویان نسبت به پوشش . 1
اخبار شبکه خبر چقدر است؟

از . 2 خبر  شبکه  اخبار  بودن  جامع  میران 
چقدر  پالسکو  ساختمان  حادثه  پوشش 

است؟
از پوشش . 3 میزان صحت اخبار شبکه خبر 

حادثه ساختمان پالسکو چقدر است؟
پوشش . 4 از  خبر  شبکه  اخبار  دقت  میزان 

حادثه ساختمان پالسکو چقدر است؟
میزان بی طرفی اخبار شبکه خبر از پوشش . 5

حادثه ساختمان پالسکو چقدر است؟ 
روش شناسی

به منظور آزمون تجربی مدل نظری تحقیق، 
دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تحقیق  آماری  جامعه  عنوان  به  غرب  تهران 
انتخاب گشته است و بر مبنای فرمول کوکران 
از جمعیت آماری 1000 نفر 268 نفر انتخاب 
شده است.گردآوری داده ها به شیوه پیمایشی 
اطالعات  جمع آوری  نحوه  است.  شده  انجام 
از طریق پخش و تجزیه و تحلیل پرسشنامه 

صورت گرفته است.
اعتبار و روایی: اعتبار شاخص ها مبتنی بر اعتبار 
صوری است، در واقع اعتبار صوری بر مبنای 
داوری و قضاوت متخصصان است. بدین منظور 
شاخص های مورد نظر مورد ارزیابی متخصصان 
شاخص  گویههاي  روایي  بررسي  گرفت.  قرار 
اصلي تحقیق با استفاده از روش پایایی درونی 
)ضریب آلفای کرونباخ 0/89 به دست آمده( 

انجام گرفته است.
روش تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش 
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با در نظر گرفتن فرضیات مطرح شده صورت 
تحلیل  و  تجزیه  منظور  به  لذا  است.  گرفته 
فرضیات تحقیق با توجه به سطح سنجش و 
کدام  هر  به  مربوط  آزمون های  از  متغیر  نوع 
استفاده شده است. داده ها در دو بخش آمار 
توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفتند و برای پردازش اطالعات، از نرم افزار 

آماری SPSS استفاده گردیده است.
یافته های تحقیق

در  جنسیتی  وضعیت  فراوانی  توزیع  بررسی 
به  از کل 268 پاسخ دهنده که  نمونه جامعه 
این پرسشنامه پاسخ داده اند و اطالعات آنان در 
دسترس است، شمار 185 نفر )حدود 69.09 
)حدود 27.27  نفر  شمار 75  و  مرد  درصد( 

درصد( زن بوده اند. 
بررسی توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی: از بین 
افراد نمونه: 174 نفر لیسانس )حدود 12.73 
نفر دارای مدرک تحصیلی فوق  درصد(؛ 59 
دارای  نفر   35 درصد(؛   65 )حدود  لیسانس 
درصد(  )حدود 22  دکتری  تحصیلی  مدرک 

هستند. 
بررسی توزیع فراوانی وضعیت سنی: از بین افراد 
نمونه؛ 37 نفر بین 21 تا 30 سال )حدود 14.5 
درصد(؛ 59 نفر بین 31 تا 35 سال )حدود 22 

)حدود  سال  تا 40  بین 36  نفر  درصد(؛ 59 
22درصد( و 113 نفر )حدود 42 درصد( 40 

سال به باال سن دارند.

جدول 1. مربوط به آلفای کرونباخ

تعداد متغیرها
درصدپرسشنامه

اعتماد و نگرش به 
2680/895پوشش خبری

برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  اینکه  اساس  بر 
مفاهیم اصلی تحقیق به طور متوسط باالتر از 
0.7 درصد به دست آمده می توان گفت که ابزار 

سنجش ما از پایایی مطلوبی برخوردار است.

جدول 3. شاخص میانگین و انحراف معیار ابعاد 
پوشش خبری پالسکو

انحراف معیارمیانگینپرسش ها
3.20.72اعتماد دانشجویان
3.10.70جامع بودن اخبار

30.52صحت اخبار
3.10.53دقت اخبار
3.20.58بی طرفی
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انحراف میانگینموافقمتوسطمخالفسواالتردیف
معیار

953/11/10%15%35%تا چه حد به برنامه های شبکه خبری زیر اعتماد دارید؟1

تا چه حد برنامه های شبکه خبر در پوشش حادثه ساختمان 2
1053/50/9%12%29%پالسکو به صورت شفاف )بدون ابهام و صریح( بیان می کنند؟

به نظر شما تا چه برنامه های شبکه خبر در پوشش حادثه ساختمان 3
613/10/7%19%10%پالسکو بی طرف بدون جانبداری از گروه یا افرادی خاص عمل می کنند؟

بخش تحلیل شبکه خبر در حادثه پالسکو تا چه اندازه بر مبنای 4
113/20/89%11%10%نظر و واحد مخاطبین صورت گرفت؟

شبکه خبر تا چه اندازه تحت تأثیر اخبار و تحلیل های شبکه های 5
1330/92%13%19%خارجی و مخالفان قرار گرفت؟

523/20/98%19%25%شبکه خبر تا چه میزان به تمامی بخش های حادثه پالسکو اشاره کرد؟6
4930/98%18%67%شبکه خبر در حادثه پالسکو تا چه اندازه سرعت عمل داشت؟7

جدول 2. توزیع درصد فراوانی و میانگین و انحراف معیار گویه های تحقیق
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بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش
به منظور بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش 
از آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه یا 
به عبارتی از آزمون t یک نمونه ای1 استفاده 
گردیده است که در واقع تفاوت بین میانگین 
با یک مقدار مفروض  را  بررسی  نمونه مورد 
خالصه  طور  به  می دهد.  قرار  آزمون  مورد 
برای بررسی وضعیت هر کدام از متغیرهای 
پژوهش از آزمون آماری میانگین یک نمونه 
استفاده گردیده است. به منظور عدم تداخل 
گزاره  مورد،  هر  در  پژوهش  فرضیه های  با 
مربوطه به صورت پرسش مطرح شده است. 
فرضیه صفر )0( در تمام متغیرهای پژوهش با 
توجه به طیف پنج تایی لیکرت به این صورت 

است:

آزمون فرض
H0)فرضیۀ صفر(:  μ =   2.75
H1)فرضیۀ مقابل(:  μ ≠ 2.75

بایستی ذکر شود از آنجا که حدس خاصی در 
ارتباط با وضعیت متغیرهای پژوهش نمی توان 
زد از پرسش و متعاقبا آزمون میانگین دو طرفه 
استفاده شده است. با توجه به این که تمامی 
مستقیم  صورت  به  پرسشنامه  پرسش های 
طراحی شده است، میانگین به دست آمده در 
بازه 4 تا 5 به معنای وضعیت مناسب، در بازه 3 
تا 4 به معنای وضعیت نسبتا مناسب، در بازه 2 
تا 3 به معنای وضعیت نامناسب و در بازه 19 تا 

2 به معنای وضعیت بحرانی است.
به  راجع  خاصی  حدس  که  این  به  توجه  با 
وضعیت متغیرها نمی توان زد از آزمون میانگین 
دو جامعه )دو طرفه( استفاده شده است و به 
جای ارائه فرضیه می توان از پرسش استفاده 
کرد. طیف زیر وضعیت تفسیر نتایج را نشان 

می دهد. 

1.  One Sample Test

جدول 4. جدول میزان وضعیت آزمون معناداری 
)مناسب یا نامناسب بودن( متغیرهای پژوهش

متغیرهای 
پژوهش

ضریب 
(SIG)معناداریt وضعیتمیانگینآماره

اعتماد 
مناسب0/05/13/2دانشجویان

جامع بودن 
مناسب0/04/63/2اخبار

مناسب0/04/93صحت اخبار
مناسب0/05/73/1دقت اخبار
مناسب0/05/93/2بی طرفی

در  نشان می دهد  باال  گونه که جدول  همان 
تمامی متغیرهای این پژوهش مقدار میانگین 
لیکرت  تایی   5 طیف  در   3 عدد  از  بیشتر 
است. بنابراین، در وضعیت نسبتا مناسبی قرار 
دارند. هرچه این مقدار بیشتر باشد آن متغیر 
می توان  را  تفسیری  چنین  است.  مناسب تر 
برای تک تک پرسش های پرسشنامه نیز انجام 
داد. الزم به ذکر است چنان چه میانگین به 
دست آمده از عدد 3 در طیف 5 تایی لیکرت 
بیشتر باشد، نشان می دهد وضعیت آن مناسب 
و چنانچه میانگین به دست آمده از عدد 3 در 
طیف 5 تایی لیکرت کمتر باشد، نشان می دهد 

وضعیت آن متغیر نامناسب است. 
نتیجه گیری

خبرگزاري ها  و  رسانه ها  بر  تسلط  ــروزه  ام
اختیار  در  را  العاده اي  فوق  و  عظیم  قدرت 
به  است،  داده  قرار  جنجال ها  عمده  بازیگران 
گونه اي که به خوبی با به کارگیري اهرم هاي 
خبري و اطالعاتی توانسته اند به تغییر باورها 
افکار  به  شکل دهی  یا  جمعی  نگرش هاي  و 
عمومی یا فراملی اقدام کنند. بنابراین مهم ترین 
بحث در سیاست گذاري نیروي انسانی، جذب 
نیروي مناسب، آموزش و بهسازي آن، حفظ 
و نگهداري آن نیرو و حمایت هاي فوق العاده 
از آن است. براي تولید خبر باید به طور دائم 
خالقیت ها و نوآوري ها باید جزئی از سازمان 
باشد و نیروها خالق و ویژه باشند. به جهات 
نتیجه  حاضر  پژوهش  از  می توان  مختلف 

17



شماره 39
اسفند 96

65

21

بر
 خ

که
شب

در 
و 

سک
ال

ه پ
دث

حا
ی 

بر
 خ

ش
ش

پو
ه 

ن ب
ویا

ج
ش

دان
اد 

تم
 اع

ان
یز

م
گرفت که یکی از ارکان پوشش خبری بحث 
اعتمادسازی است که در آن مسئله ادبیات و 
بهره گیری از واژگان سیاه یا سفید یا مثبت و 
منفی است که در برخی گویه های مربوط به 
پرسشنامه پژوهش این سؤال مطرح شده است 
که می توان یکی از نتایج پژوهش را که متأثر از 
رویکرد منبع خبری است، اما بر اعتمادسازی 

تأثیرگذار است در نظر گرفت.
مسئله بعدی که می توان نتیجه گرفت بحث 
نحوه  به  مربوط  که  است  داللت های ضمنی 
جهت دار  و  خاص  اراده ای  و  خواست  القای 
در  مثال  طور  به  است.  مردم  یا  خواننده  به 
حادثه پالسکو بحث فیلمبرداری های شخصی 
توسط مردم یا عکسبرداری به معظلی بزرگ 
ناهنجاری  این  القای  در  بود که  تبدیل شده 
خبرگزاری ها بسیار مؤثر بودند، در حالی که 
لزوما این امر در تمامی موارد امری قبیح نیست. 
این پژوهش  از موارد مهم دیگر که در  یکی 
می توان نتیجه گرفت بحث انگاره سازی است 
و اهمیت انگاره ای که توسط خبرها در ذهن 
بر ضعف های  غالبا مبتنی  ایجاد می شود که 
دولتی و عدم رعایت استانداردها است یا حتی 
در برخی موارد بحث تئوری توطئه و اشتباهات 
عمدی را مثال زد. در یک نتیجه گیري تصاویر 
شبکه خبر نشان دهنده آن است که آشفتگی 
در بروز فاجعه ملی حرف اول را می زد. شاید 
این حادثه را درست مدیریت می کردند،  اگر 
میزان تلفات کمتر مي شد، که این نشان دهنده 
دقت و سرعت در پخش تصاویر از رسانه است.

به  باور هستند که شبکه خبر  این  بر  برخي 
داده  پوشش  را  حادثه  خبر  سنتی،  صورت 
است، و از کارشناسی رویداد، مطلبی برخروجی 
شبکه قرار نداده است، درست است شبکه خبر 
از همان لحظه اول حادثه پالسکو را پوشش 
خبری داد، ولی از روند تحلیل فرایند حادثه و 
کارشناسی آن سخنی به میان نیاورد. با توجه 
به نتایج به دست آمده شاید اگر شبکه خبر به 
شکل حرفه اي تري اخبار را پوشش مي داد و 
از تحلیل و کارشناسي هاي بهتري بهره مي برد 

به صورت  چه  را  اخبار  اگر  و  بود،  مناسب تر 
زنده یا تولیدي در جهتي هدایت مي کرد که 
افکار عمومي خود به کمک حادثه دیدگان و 
نیروي هاي امدادي مي آمدند بهتر بود و یأس 
و ناامیدي ایجاد نمي شد. شبکه های اجتماعی 
و  تعامل  در  نوین  نگرشی  زمینه ساز  مجازی 
ارتباطات انسانی شده اند. این شبکه ها، با از بین 
بردن فاصله های زمانی و مکانی، ارتباط افراد با 
یکدیگر را در تمام نقاط دنیا برقرار می سازند، اما 
ارتباطات در فضای مجازی با افراد مجازی و با 
هویت های مجازی در بعضي مواقع نشان دهنده 
رویدادها  و  موضوعات  حقیقت  واقعیت ها، 
اخبار  پوشش  در  نیست،  پیراموني  در جهان 
اخباري  و  تصاویر  پالسکو  ساختمان  حادثه 
که در فضاي مجازي و اپلیکیشن ها رد و بدل 
مي شد نشان دهنده واقعیت نبود، بیشتر جنبه 
احساسي و ترحم از سوي افراد جامعه نسبت 
به این موضوع بود. پوشش اخبار این حادثه 
در شبکه خبر هم بي تأثیر از این موضوع نبود 
شاید به همین دلیل بود که مدیران این شبکه 
تصمیم به ارتباط زنده و کامل آن را گرفتند 
که با توجه پژوهش صورت گرفته نتیجه مثبت 
پژوهش  به  توجه  با  است.  بوده  رضایتمند  و 
صورت گرفته توسط آقای علی محمد زمانی 
در مورد میزان اعتماد به اخبار شبکه خبر و 
صدای آمریکا از دیدگاه دانشجویان ارشد خبر 
اندازه گیری  ابزار  و  پیمایشی  تحقیق  این  که 
آن پرسشنامه بوده است، استفاده از سانسور 
در شبکه خبر کمتر از شبکه وی او ای1 است. 
معتقد  که  افرادی  نتایج  اساس  بر  همچنین 
بودند استفاده از سانسور در شبکه خبر کمتر 
از صدای آمریکا است اعتماد بیشتری به اخبار 
اساس  بر  این،  بر  عالوه  دارنــد.  خبر  شبکه 
یافته های این پژوهش از دیدگاه دانشجویان، 
شبکه خبر از منابع معتبرتری نسبت به صدای 
آمریکا بهره می برد، که این تلقی موجب ارتقا 
شده  خبر  شبکه  این  به  دانشجویان  اعتماد 
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است، در حالی که به دلیل عدم استفاده کافی 
از منابع معتبر در شبکه صدای آمریکا اعتماد 
دانشجویان به این شبکه در سطح پایینی است، 
همچینن نتایج به دست آمده از این تحقیق 
نشان داد که از دیدگاه دانشجویان خبر میزان 
صحت خبر در شبکه خبر بیش از صدای آمریکا 
است بر این اساس نتایج آماری نشان داد که 
رابطه مستقیمی بین میزان تلقی از این میزان 
صحت خبر در هر یک از این دو شبکه و میزان 
اعتماد دانشجویان وجود دارد، به عبارت دیگر 
از آنجایی که دانشجویان میزان صحت خبر در 
شبکه خبر را بیشتر از صدای آمریکا ارزیابی 
می کردند، اعتماد بیشتری هم نسبت به این 
شبکه داشتند. در پایان در زمینه سرعت انتشار 
اخبار نتایج آماری بیانگر آن است که شبکه 
خبر دارای سرعت باالتری در اطالع رسانی و 
نشر خبر نسبت به صدای آمریکا است، همچین 
یافته های این پژوهش نشان داد که شبکه خبر 
باالتری  انتشار  سرعت  دارای  که  آنجایی  از 
نسبت به وی او ای1 است، اعتماد باالتری را نیز 
در بین مخاطبین جذب نموده است. با مقایسه 
این پژوهش )پژوهش آقاي علي محمد زماني( 
و پژوهش هاي دیگر با پژوهش حال حاضر به 
این نتیجه مي رسیم که میزان جلب مخاطب 
در رسانه هاي خبري مختلف در همه کشور ها 
با پیشرفت هاي حال حاضر تقریبا معیارهاي 
یکساني دارد، همچنین با از بین رفتن مرزهاي 
اطالعات و فضاي مجازي در تمام کشورها این 
اختالف نظرها و سالیق براي جلب مخاطب 
از سوي رسانه ها و همچنین گزینش رسانه از 
سوي مخاطب به حداقل رسیده است. در همه 
منابع کسب  اعتماد، سانسور،  پژوهش ها  این 
خبر، دقت، صحت خبر و سرعت انتشار آن و 
همچنین بي طرفي داراي اهمیت فراواني براي 
موفق  رسانه هایي  بنابراین  مخاطبان هستند. 
خواهند بود که از این ویژگي ها و معیارها برای 

مخاطبان برخوردار باشند.
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