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چكيده:
ســرمايه اﺟتماعــﯽ از موﺿوعــات مﻬمــﯽ اســﺖ کــه در ﭘاندمــﯽ کرونــا و نــوع عملﮑــرد دولﺖﻫــا در ﻗبــال ايــن
ﺑﺤــران ﺑيﺶازﭘيــﺶ مــورد توﺟــه ناﻇــران ﻗــرار گرفتــه اســﺖ .يﮑــﯽ از اصلﯽتريــن ﭘرســﺶﻫاي مرﺑــوط ﺑــه موﺿــوع
ســرمايه اﺟتماعــﯽ ﺑــه نــوع عملﮑــرد رســانهﻫاي دولتــﯽ در ﺑﺤرانﻫايــﻰ ازايندســﺖ معطــوف اســﺖ .عملﮑــردي
کــه ﻃبيعتــاً در ﺷــرايط ﺑﺤرانــﯽ ﺑايــد از يــﮏ وﺣــدت رويــه و عقﻼنيــﺖ واﺣــد ﺑرخــوردار ﺑاﺷــد .فقــدان ﭼﻨيــن
وﺣــدت و عقﻼنيتــﯽ ﺑــدون ﺷــﮏ آﺛــار ناخوﺷــايﻨدي ﺑــر ســرمايه اﺟتماعــﯽ کشــورﻫا مﯽگــﺬارد .در ايــن ﭘﮋوﻫــﺶ ﺑــا
ﻃــرح ايــن ســﺆال کــه عملﮑــرد رســانهﻫاي دولتــﯽ ايــران در يــﮏ ﻫﻔتــه اول ﺑﺤــران کرونــا ﭼــه نﺴــبتﯽ ﺑــا ســرمايه
اﺟتماعــﯽ کشــور داﺷــته ،تــﻼش ﺷــده تــا ﺑــا اراﺋــه يــﮏ ﭼارﭼــوب مﻔﻬومــﯽ و تبييــن »تﺄﺛيــر رســانهﻫا ﺑــر ســرمايه
اﺟتماعــﯽ« ،عملﮑــرد ســه خبرگــزاري دولتــﯽ ايرنــا ،صداوســيما و فــارس واکاوي ﺷــود .ﺑديــن مﻨﻈــور ﺑــا ﺑﻬرهمﻨــدي
از روش تﺤليــل مﺤتــوا ،عملﮑــرد ســه خبرگــزاري فــوق در دو موﺿــوع؛ ﺟلــب مشــارکﺖ عمومــﯽ در مواﺟﻬــه ﺑــا
ﺑﺤــران و ﻫمﭽﻨيــن ميــزان اعتمــاد ﺑــه عملﮑــرد دولــﺖ (ﻗــوه مجريــه) در ﺷــرايط ﺑﺤرانــﯽ مــورد ﺑررســﯽ ﻗــرار گرفــﺖ.
يافتهﻫــا نشــان مﯽدﻫــد درﺑــاره دو موﺿــوع مشــارکﺖ عمومــﯽ و اعتمــاد ﺑــه عملﮑــرد دولــﺖ يازدﻫــم مﯽتــوان نقــﺶ
متﻐيرﻫــاي مداخلــه کﻨﻨــده ﺑــر عملﮑــرد رســانهﻫا را تــا ﺣــدودي مشــاﻫده کــرد .ايــن متﻐيرﻫــا در مقولــه اعتمــاد ﺑــه
عملﮑــرد دولــﺖ ﺑيشــتر از مقولــه مشــارکﺖ عمومــﯽ مشــاﻫده مﯽﺷــود.
واژههاي كليدي : :سرمايه اجتماعي ،بحران کرونا ،رسانههاي دولتي ايران ،مشارکت عمومي در مواجهه با بحران ،اعتماد به دولت در بحران
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Abstract

Keywords:Corona crisis, Iranian state media, Public participation in the face of crisis, Social capital trust in the government in crisis.

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

Social capital is one of the most important issues in the corona pandemic and how governments
respond to this crisis is of great significance. One of the main questions related to the subject of
social capital is how the media influence. This is the action that must naturally have a unified
procedure and a single rationality in critical situations. Undoubtedly, the lack of such unity and
rationality has adverse effects on the social capital of countries. The present study tries to find
an answer to the question of how the performance of Iranian state media in the first week of the
Corona crisis was related to the country›s social capital, In this regard, it was attempted to provide a
conceptual framework and explain the «impact of media on social capital». To collect the required
data, the state news agencies IRNA, IRIB and Fars were investigated. For this purpose, using the
content analysis method, the performance of the above three news agencies were examined in two
issues: attracting public participation in the face of the crisis as well as the degree of trust in the
performance of the government (executive branch) in critical situations. Regarding the two issues
of public participation and trust in the performance of the Eleventh Government, the findings
revealed the role of interfering variables on the performance of the media can be observed to some
extent. These variables were seen more in the category of trust in government performance than
in the category of public participation.

مقدمه
ﺑﺤران ﭘديدهاي عام و فراگير اسﺖ که مﯽتوان آن
را در ﻫمه کشورﻫاى توسعهيافته و يا درﺣالتوسعه
مشاﻫده کرد .ﭼه مﻨشﺄ ﺑﺤران را ناﺷﯽ از عوامل ﻃبيعﯽ
و ﭼه انﺴانﯽ ﺑدانيم ،آنﭽه در اين ميان ﺣاﺋز اﻫميﺖ
اسﺖ ،نﺤوه مواﺟﻬه ﺑا ﺑﺤران و مديريﺖ و اداره آن اسﺖ.
موﺿوعﯽ که مﯽتواند آﺛار فراوانﯽ ﺑر سرمايه اﺟماعﯽ
کشورﻫا ﺑﮕﺬارد .اﻫميﺖ اين موﺿوع ازآنرو اسﺖ که
ﺑﺤﺚ سرمايه اﺟتماعﯽ و ﺷاخﺼهﻫاي آن امروز ﺑه يﮑﯽ
از اصلﯽترين نمادﻫاي کارآمدي و ناکارآمدي دولﺖﻫا
تبديل ﺷده اسﺖ .امري که ﺑهﻃور خاص در مواﻗﻊ وﻗوع
ﺑﺤرانﻫايﻰ ﭼون کرونا ﺑرﺟﺴته مﯽﺷود .ترديدي وﺟود
ندارد که در اين موﺿوع رسانهﻫا ﺑهﻃور عام و رسانهﻫاي
واﺑﺴته ﺑه دولﺖ ﺑهﻃور خاص نقشﯽ اساسﯽ ايﻔا
مﯽکﻨﻨد .اين نقﺶآفريﻨﯽ ازآنﺟﻬﺖ اسﺖ که رسانهﻫا
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ﻗدرتمﻨدترين اﺑزار مديريﺖ افﮑار عمومﯽ را در اختيار
دولﺖﻫا ﻗرار دادهاند .نقﺶ رسانهﻫا در سه مرﺣله ﭘيﺶ،
ﺣين و ﭘﺲ از ﺑﺤران ﻗاﺑلردياﺑﻰ اسﺖ.
رسانهﻫاي دولتﯽ نقﺶ ﺑﺴيار مﻬمﯽ در روند ﺑﺤران
از آﻏاز تا انجام دارند .آنﻫا ﺑه زاويه ديد و افﮑار افراد ﺑراي

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

مواﺟﻬه ﺑا ﺑﺤران ﺷﮑل مﯽدﻫﻨد و اين ﻇرفيﺖ را دارند
تا ﺑا تشويﻖ مشارکﺖ عمومﯽ در امر مبارزه ﺑا ﺑﺤران ﺑه
مديريﺖ ﺑﺤران توسط دولﺖﻫا کمﮏ کﻨﻨد يا ايﻨﮑه در
مقاﺑل ﺑا ﺿرﺑه زدن ﺑه مشارکﺖ عمومﯽ اسباب اخﻼل
در فعاليﺖ دولﺖﻫا ﺑراي رويارويﯽ ﺑا ﺑﺤران را ايجاد
نمايﻨد .ﺑر اساس ﻫمين اﻫميﺖ از زمان آﻏاز ﻫمهگيري
ويروس کرونا در ايران ،نوع عملﮑرد رسانهﻫاي دولتﯽ
مﺤملﯽ ﺑراي ﻃرح ﭘرسﺶﻫاى فراوانﻰ ﺷده اسﺖ.
از اصلﯽترين آنﻫا که در اين زميﻨه مطرح اسﺖ ﺑه
ﭼﮕونﮕﯽ نقﺶآفريﻨﯽ اين رسانهﻫا در ﺑرخورد ﺑا ﺑﺤران

کرونا و آﺛار اين ﺑرخورد ﺑر سرمايه اﺟتماعﯽ کشور تمرکز
دارد .ﺑر ﻫمين اساس اين ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﯽ ﭘاسﺦ ﺑه اين
مﺴﺌله اسﺖ که نوع مواﺟﻬه رسانهﻫاي اصلﯽ دولتﯽ در
ايران -در ايﻨجا خبرگزاري ﺟمﻬوري اسﻼمﯽ يا ﻫمان
ايرنا ،خبرگزاري صداوسيما و خبرگزاري فارس -ﺑا
ﺑﺤران کرونا ﭼﮕونه ﺑر سرمايه اﺟتماعﯽ کشور تﺄﺛير
گﺬاﺷته اسﺖ؟
ذيل دو
ﺑراي واکاوي اين موﺿوع تﻼش ﺷده تا در ِ
سﺆال فرعﯽ ﺑه ﺑررسﯽ آن ﺑﭙردازيم:
 نﺤوه ﺑازنمايﯽ اخبار مرﺑوط ﺑه ﺑﺤران کرونا در اينسه رسانه ﻃﻰ ﻫﻔته نﺨﺴﺖ ﺑﺤران ﭼه نﺴبتﯽ ﺑا
افزايﺶ مشارکﺖ عمومﯽ داﺷته اسﺖ؟
 نﺤوه ﺑازنمايﯽ اخبار مرﺑوط ﺑه ﺑﺤران کرونا در اينسه رسانه ﻃﻰ ﻫﻔته نﺨﺴﺖ ﺑﺤران ﭼه نﺴبتﯽ ﺑا
افزايﺶ اعتماد ﺑه کارآمدي دولﺖ داﺷته اسﺖ؟
مروري ﺑر آﺛار موﺟود نشان مﯽدﻫد که ﺑه علﺖ تازگﯽ
ﺑﺤران و ﺷوك ﺣاصل از آن  -که ﺑﺴياري از نﻬادﻫا و
سازمانﻫا را درگير خود کرده و ﻫﻨوز در مرﺣله ﺑﺤران ﺑه
سرمﯽ ﺑريم  -ﭘﮋوﻫﺶﻫاي اندکﯽ در اين ﺣوزه صورت
گرفته اسﺖ .اگرﭼه آﺛار ارزﺷمﻨدي در ارتباط ﺑا ﺑﺤران،
سرمايه اﺟتماعﯽ و رسانه وﺟود دارد که ﺑه ﺑرخﯽ از آنﻫا
اﺷاره مﯽﺷود.
توکلﯽ در مقاله تبيين ﺟامعهﺷﻨاختﯽ وسايل
ارتباطﺟمعﻰ در مواﺟﻬه ﺑا مديريﺖ ﺑﺤران ]،[1
ﺑيﺶ از ﻫر ﭼيز ﺑه ﺑررسﯽ عوامل اﺟتماعﯽ مﺆﺛر در
ﺷﮑلگيري ژورناليﺴم ﭘرداخته که ﭼﮕونه عملﮑرد
رسانه را در مواﻗﻊ ﺑﺤرانﯽ تﺤﺖ تﺄﺛير ﻗرار مﯽدﻫﻨد.
اين ﺟﻬﺖگيري را مﯽتوان در مقاله نﺼرالﻬﯽ ﺑا عﻨوان
ﭼﮕونﮕﯽ مديريﺖ ﺑﺤران ﺑهوسيله رسانه و عوامل مﺆﺛر
ﺑر کارکرد آن ] [2مشاﻫده کرد .از اين نﻈر عواملﯽ ﭼون
ميزان ﺣرفهايگرايﯽ ،نوع نﻈام رسانهاي ﺣاکم ،ﭘايﮕاه

ايدﺋولوژيﮑﯽ ،ميزان استقﻼل يا واﺑﺴتﮕﯽ ﺑه ﺣاکميﺖ،

آن را مورد آزمون ﻗرار دﻫد و ﺑه مقوله سرمايه اﺟتماعﯽ

ساﺑقه ﺑﺤران ،نوع عملﮑرد رﻗبا و ﻏيره از ﺟمله اين عوامل

ﺑهعﻨوان يﮑﯽ از مﻬمترين کارکردﻫاي رسانه اﺷاره

ﻫﺴتﻨد که کارکردﻫاي متﻔاوت رسانه را در ﺑﺤرانﻫا

نﮑرده اسﺖ .ﺣﺴن ﺑشير در مقاله رسانه و معﻨاﺷﻨاسﻰ

تﺤﺖ تﺄﺛير ﻗرار مﯽدﻫﻨد .ﺑرخﯽ آﺛار ﻫم ﺑه ﺑررسﯽ

ﺑﺤران ] [6ﺑه مباﺣﺚ مﻔﻬوم ﺷﻨاختﯽ در ﺣوزه ﺑﺤران

تﺄﺛير رسانه ﺑر سرمايه اﺟتماعﯽ ﭘرداختهاند از ﺟمله

ﭘرداخته و از نقﺶ دوگانه رسانه در ﺑﺤرانﻫا يعﻨﯽ

گيوريان ] [3که ﺑه دليل عدم ورود ﺑه ﺑﺤﺚ ﺑﺤرانﻫا

کﻨترل و تﺼعيد و گﺴترش ﺑﺤران سﺨن گﻔته اسﺖ.

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر ﻫﺴتﻨد .مقاله مﺨتﺼر
خارج از رسالﺖ
ِ

مباﺣﺚ ﺑﻨيادين نويﺴﻨده در ﺣوزه واژهﺷﻨاسﯽ ﺑﺤران و

و ﭘرمﺤتواي نقﺶ رسانهﻫا در دوران ﺑﺤران اﺛر ﺟرج

تﺤليل معﻨاي آن ﺑﺨﺶ مﻬمﯽ از ﺣجم مقاله را ﺑه خود

ترزيﺲ ] [4در دو ﺑﺨﺶ ﺑه نقﺶ رسانه در ﺑﺤرانﻫا

اختﺼاص داده اسﺖ و ﺑﺨشﯽ ﻫم ﺑه ﺑﺤران در رسانه

ﭘرداخته اسﺖ .ترزيﺲ در يﮏ ﺑﺨﺶ ﺑه عوامل اﺟتماعﯽ

در انعﮑاس اخبار ﺑﺤرانﻫا ﭘرداخته اسﺖ؛ ايﻨﮑه ﺑﺤران

مﺆﺛر ﺑر ژورناليﺴم ازﺟمله فرﻫﻨﮓ تﺨﺼﺼﯽ ،تﻨﺶﻫاي

در رسانه در زمان ﺑﺤرانﯽ ﭼﮕونه مﯽتواند ﺑه سرايﺖ

سازمانﯽ ،تﻨﺶﻫاي سياسﯽ ،فشارﻫاي اﻗتﺼادي،

اين ﺑﺤران ﺑه ﺟامعه مﻨجر ﺷود .مقاله فوق نيز ﺑه ﻏﻨاي

راﻫبردى و راﻫﮑار مﻨبﻊ ﭘرداخته اسﺖ .نويﺴﻨده در

ادﺑيات اين ﺣوزه در سطﺢ مﻔﻬوم ﺷﻨاسﯽ کمﮏ عمدهاى

ﺑﺨﺶ ديﮕري از مقاله ﺑه ﺷيوهﻫاي گزارش ﺑﺤران توسط

کرده؛ اما ﺣﻀور متﻐيرﻫاي سرمايه اﺟتماعﯽ و کار ﺑﺴﺖ

رسانهﻫا اﺷاره کرده اسﺖ .او ﺑهصورت کلﯽ از سه ﺷيوه

نقﺶ رسانه در اين ﺣوزه را در ارتباط ﺑا يﮏ ﺑﺤران خاص

در اين ميان نام مﯽﺑرد؛ نﺨﺴﺖ ﭘﺬيرش آنﭽه از ﻗدرت

نمﯽتوان ديد .ﻃاﻫر روﺷﻨدل اﺑدالﯽ در مقاله نقﺶ

مﺴلط ديﮑته مﯽﺷود و دوم انتقاد از ﻗدرت سياسﯽ در

مديريﺖ رسانه در تﺤول ﺑﺤران از تﻬديد ﺑه فرصﺖ ][7

موردتوﺟه ﻗرارگرفته کار ژورناليﺴﺖﻫا را گزارش ﺑﺤران

ﻫمانﻃور که از عﻨوان مقاله نيز روﺷن اسﺖ ،رسانه اين

و کشمﮑﺶﻫا ﺑراي مﺨاﻃب عام مﯽدانﻨد که ﺑاﻫدف

توان و ﻇرفيﺖ را دارد تا تﻬديدات ﺣاصل از ﺑﺤران را ﺑه

تقويﺖ ﺛبات و صلﺢ مﯽﺷود نه آنﮑه تﻨﺶ ،ترس و يا ﺣتﯽ

فرصﺖ تبديل کﻨد که اين مﺴﺌله در ﺣيات اﺟتماعﯽ

خشونﺖ را افزايﺶ دﻫد .اين مقاله نيز ﺑيشتر عوامل مﺆﺛر

ﺟوامﻊ مﯽتواند اﺛرگﺬار ﺑاﺷد .نويﺴﻨده مقاله ،مدعاي

ﺑر ﺟﻬﺖ-گيري رسانهﻫا را مورد ﺑررسﯽ ﻗرار داده اسﺖ

خويﺶ را ﺑا ﺑﻬرهگيري از رويﮑردﻫاي سهگانه؛ سﻨتﯽ،

تا کارکرد رسانهﻫا در ﺣوزه سرمايه اﺟتماعﯽ .رﺷيدي

ﻗانون ﻃبيعﯽ و تعاملﯽ مورد آزمون ﻗرار داده و معتقد

و ﻫمﮑاران در مقاله ﺷﻨاسايﯽ کارکردﻫاي رسانهﻫاي

اسﺖ رويﮑرد تعاملﯽ رسانه ﺑه ﺑﺤران مﯽتواند از تﻬديد

ﺟمعﯽ در مديريﺖ ﺑﺤران ﺑﻼياي ﻃبيعﯽ ] [5ﺑر اساس

ﺑﺤرانﻫا ،فرصﺖ سازى کﻨد .مقاله اﺷارهاي گﺬرا ﺑه

فرايﻨد تﺤليل ﺷبﮑه ﺑه ﺑررسﯽ نقﺶ رسانه در سه مرﺣله

نتايﺞ رويﮑردﻫاي سهگانه فوق کرده و ﺑه مقوله مﻬم

ﭘيﺶ ،ﺣين و ﭘﺴا ﺑﺤران ﭘرداختهاند .اين اﺛر ارزﺷمﻨد

سرمايه اﺟتماعﯽ اﺷاره نﮑرده اسﺖ .در مقاله-اي ديﮕر

ﺑه دليل ﺑﻬرهگيري از روش دلﻔﯽ توانﺴته نيازسﻨجﯽ

از ﻃاﻫر روﺷﻨدل ارﺑطانﯽ و سياوش صلواتيان ﺑا عﻨوان

خوﺑﯽ از مﺨاﻃبان رسانهﻫا در مراﺣل سه-گانه ﺑﺤران

ﻃراﺣﯽ مدل نقﺶ رسانهﻫاي ﺟمعﯽ در مديريﺖ مرﺣله

اراﺋه نمايد؛ اما ﺑر ﺑﺤران خاصﯽ تمرکز نﮑرده تا اﺛرات

ﭘيﺶ از ﺑﺤران ] [8نويﺴﻨدگان عموماً توﺟه خويﺶ را

-----سال دهم -ویژه نامه
-----پاییز1400
------

دوفصلنامه علمی پژوهشی

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

ﺑﺤرانﻫا و سوم که ﺑه نﻈر نويﺴﻨده ،اخيرا ً در رسانهﻫا

ﺑه اﻫميﺖ ﺑﯽﺑديل رسانهﻫا در ﺑﺤرانﻫا ﭘرداخته اسﺖ.
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ﺑه نقﺶ رسانهﻫا در ﺷرايط ﭘيشا ﺑﺤران مﺤدود کردهاند.

و نمودارﻫا نشان داده ﺷد .در ادامه ﭘﺲ از ردهﺑﻨدي

نويﺴﻨدگان از مدل ﭘروانهاي نقﺶ رسانهﻫا در مديريﺖ

دادهﻫاي موﺟود ﺑه تﺤليل آنﻫا ﭘرداخته اسﺖ .ﺟامعه

مرﺣله ﭘيﺶ از ﺑﺤران ياد کردهاند که نقﺶﻫاي ﭘﻨﺞگانه

آماري تﺤقيﻖ مجموعه مطالب مرﺑوط ﺑه ﺑﺤران کرونا

رسانهﻫا از ﺟمله رصد و ﭘايﺶ مﺤيط ،آموزش ،ﻫدايﺖ

در اين سه خبرگزاري اسﺖ که در ﺑازه زمانﯽ سﯽ ﺑﻬمن

افﮑار عمومﯽ ،اﻃﻼعرسانﯽ و ﻫمبﺴتﮕﯽ عمومﯽ را درﺑر

 1398تا ﺷﺶ اسﻔﻨد  1398گردآوري ﺷده اسﺖ ].[10

دارد .روﺷن اسﺖ اين مقاله در اﺑتدا متمرکز ﺑر مرﺣله

اين ﭘﮋوﻫﺶ ﺑا نﮕاﻫﯽ ﺑه نقﺶ رسانهﻫا در مديريﺖ

ﭘيشا ﺑﺤران اسﺖ و سﭙﺲ توﺟه آن ﺑر کارکردﻫايﯽ

ﺑﺤران ﺑا ﺑررسﯽ نﺴبﺖ ميان رسانه و سرمايه اﺟتماعﯽ

اسﺖ که ارتباط کمتري ﺑا مقوله سرمايه اﺟتماعﯽ

و تبيين ﺑرخﯽ از ﺷاخﺺﻫاي سرمايه اﺟتماعﯽ تﻼش

دارند .آﻗايﯽ در مقاله نقد و ﺑررسﯽ نﻈريهﻫاي مطرح

کرده تا ﭼﮕونﮕﯽ عملﮑرد اين رسانهﻫا در ﺑﺤران کرونا

درﺑاره نقﺶ رسانهﻫا در مديريﺖ ﺑﺤران ] [9تﻼش کرده

را مورد ﺑررسﯽ ﻗرار داده و ﺑا توﺟه ﺑه ﭼارﭼوب مﻔﻬومﯽ

اسﺖ تا از مﻨﻈر نﻈريهﻫاي مطرح از ﺟمله رﺋاليﺴم،

اراﺋهﺷده ﺑه ﭼﮕونﮕﯽ تﺄﺛير اين رفتار ﺑر سرمايه اﺟتماعﯽ

مارکﺴيﺴم و سازهانﮕاري ﺑه نقﺶ رسانهﻫا ﺑﭙردازد.

کشور از مﻨﻈر دو ﺷاخﺼه مﻬم سرمايه اﺟتماعﯽ کشورﻫا

نتيجهگيري نويﺴﻨده ﺑر اﻫميﺖ رﻫيافﺖ سازهانﮕاري

يعﻨﯽ »مشارکﺖ عمومﯽ« و »اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ«

ﺑراى تبيين نقﺶ رسانهﻫا در ﺑﺤرانﻫا تﺄکيد دارد .ﺑه

ﭘرداخته اسﺖ.

اعتقاد نويﺴﻨده اگر نﻈريهﻫاي رﺋاليﺴتﯽ رسانه را فاﻗد
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وﺟود مﺴتقل و در راستاي مﻨافﻊ ملﯽ فرض مﯽکﻨﻨد

 -1چارچوب مفهومي؛ بحران ،رسانه و
سرمايه اجتماعي

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

و تعريﻒ مﻨافﻊ ملﯽ ﻫمان تعريﻒ دولﺖ اسﺖ و نﻈريه

ﺑﺤرانﻫا اﺛرات کوتاهمدت و ﺑلﻨدمدتﻰ را در ﭘﯽ

مارکﺴيﺴتﯽ رسانهﻫا را اﺑزاري در دسﺖ ﻃبقه مﺴلط

دارند .اختﻼل در نﻈام خدماترسانﯽ ﺟامعه ،تعطيلﯽ

مﯽدانﻨد ،سازهانﮕاري ﺑا توﺟه ﺑه نقﺶ عوامل ﻏيرمادي،

ﺑﺨﺶﻫاي ﺣياتﯽ ﺟامعه ،ايجاد ﺑﺤرانﻫاى روﺣﯽ و

ﺑر ﺑرساختﯽ ﺑﺤرانﻫا تﺄکيد دارد و ﻫمين مﺴﺌله ﻫم

روانﯽ و کاﻫﺶ ﻫمبﺴتﮕﯽ اﺟتماعﯽ .مديريﺖ درسﺖ

ادراكﻫاي متﻔاوتﻰ از ﺑﺤرانﻫا را در ﭘﯽ دارد .ﺑهزعم

رسانهﻫا مﯽتواند وﺟوه مﻨﻔﯽ ﺑﺤرانﻫا را تا ﺣد زيادي

نويﺴﻨده ﻫرکدام از نﻈريهﻫاي فوق ﻃﻰ ﺑﺤرانﻫا و

خﻨﺜﯽ ساخته يا ﺑه فرصﺖﻫايﯽ ﺑراي تقويﺖ ﺣﺲ

ﺟﻬﺖگيري رسانهﻫا ممﮑن اسﺖ در ﻫر دورهاي ﻏالب

ﻫمبﺴتﮕﯽ اﺟتماعﯽ و افزايﺶ سرمايه اﺟتماعﯽ تبديل

ﺑاﺷﻨد .اين مقاله نيز ﺑه نقﺶ رسانه در ﺑﺤران ﺑه معﻨاي

کﻨد .ﺑهعبارتديﮕر ﺑﺤرانﻫا در صورت مديريﺖ صﺤيﺢ

اعم و ﺑه معﻨاي اخﺺ ﺑﺤران کرونا اﺷاره نﮑرده و ﺑيشتر

ﺑه افزايﺶ ﭼﺴبﻨدگﯽ اﺟتماعﯽ مﻨجر ﺷده و ﺑهمﺜاﺑه

در مقام نﻈر مانده اسﺖ.

نوعﯽ مﻼط ،مانﻊ از ذرهاي ﺷدن و ﭘراکﻨدگﯽ ﺟامعه

ﺑراي انجام اين ﭘﮋوﻫﺶ از روش تﺤليل مﺤتواي

مﯽﺷوند .البته عﮑﺲ اين ﺣالﺖ ﻫم صادق اسﺖ و

کمﯽ استﻔاده ﺷده اسﺖ .ﺑدين مﻨﻈور مطالب مرﺑوط ﺑه

ﺑﺤرانﻫا در صورت عدم مديريﺖ صﺤيﺢ ﺑاعﺚ کاﻫﺶ

دو موﺿوع؛ ميزان تﻼش رسانهﻫا ﺑراي ﺟلب مشارکﺖ

ﻫمبﺴتﮕﯽ و سرمايه اﺟتماعﯽ مﯽﺷوند که ساليان سال

عمومﯽ و ﻫمﭽﻨين ميزان اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ

انباﺷﺖ آنﻫا ﭘيوندﻫاي درونﯽ ﺟامعه را تقويﺖ کرده

يازدﻫم استﺨراج و از ﺣيﺚ کمﯽ در ﻗالب ﺟداول

اسﺖ.

مبتﻨﯽ ﺑر نﮕاﻫﻰ نﻈاممﻨد ،نقﺶ رسانهﻫا در خﻸ ﺷﮑل

موﺟود در نﻈام اﺟتماعﯽ اسﺖ که موﺟب ارتقاء سطﺢ

نمﯽگيرد .ﺑﺤرانﻫا ﺟزء ﺟدايﯽناﭘﺬير ﺟوامﻊ و زندگﯽ

ﻫمﮑاري اعﻀاي آن ﺟامعه و دليل کاﻫﺶ سطﺢ

ﺑشري ﻫﺴتﻨد و در عﺼر اﻃﻼعات مردم ﺑا زاويه ديد و

ﻫزيﻨهﻫاي تبادﻻت و ارتباﻃات اسﺖ ].[13

عيﻨﮏ رسانهﻫا از ﺑﺤرانﻫا آگاﻫﯽ مﻰياﺑﻨد و فﻬم آنﻫا از

رسانهﻫا از ﺣافﻈان اصلﯽ ﺣﻔﻆ يﮑﯽ از مﻬمترين

ﺑﺤرانﻫا ﺷﮑل مﯽگيرد .ﺑﺤران ﺑر فعاليﺖ رسانهﻫا تﺄﺛير

مﺆلﻔهﻫاي سرمايه اﺟتماعﯽ يعﻨﯽ اعتماد ﻫﺴتﻨد .اﺑعاد

مﯽگﺬارد و توﺟه آنﻫا را ﺑه سمﺖ خود ﺟلب مﯽکﻨد،

ديﮕر سرمايه اﺟتماعﯽ از ﺟمله مشارکﺖ و انﺴجام

رسانه ﺑهمﺜاﺑه فيلتري مﯽتواند ﻃيﻔﯽ از مواﺿﻊ انﮑار،
سﮑوت ،انﻔعال ،واکﻨﺶ ،مواﺟﻬه ،ﭘﺬيرش و استقبال را

اﺟتماعﯽ ﺑه ميزان زيادي تﺤﺖ تﺄﺛير ﺑُعد اعتماد سرمايه

اﺟتماعﯽ ﻫﺴتﻨد .اعتماد ،مﺤور سرمايه اﺟتماعﯽ اسﺖ

در ﭘيﺶ گيرد و دوگانه ﺑﺤران ﭘﺬيرى يا ﺑﺤران گريزى

که تﺤﺖ تﺄﺛير ﻫﻨجار ،ارتباط متقاﺑل انﺴانﯽ توليد

(ﺑﺤران ستيزي) را ايجاد کﻨد .ﺑازخوردﻫاي ﺟامعه ﺑر

مﯽﺷود و روح سرمايه اﺟتماعﯽ را تشﮑيل مﯽدﻫد

مواﺿﻊ رسانه تﺄﺛيرگﺬار اسﺖ و مﯽتواند مﻨجر ﺑه تﺼﺤيﺢ

] .[14اعتماد ﺑهنوعﻰ مﺆلﻔه و نتيجه سرمايه اﺟتماعﯽ

مواﺿﻊ رسانهﻫا ﺷود .ﺷﮑل زير ارتباط ميان ﺑﺤران،

نيز مﺤﺴوب مﯽﺷود و راﺑطهاي دوسويه ﺑا آن دارد.

رسانه و ﺟامعه را نشان مﯽدﻫد.

اعتماد از يﮏسو دليل ايجاد سرمايه اﺟتماعﯽ اسﺖ و
از سويﻰ ديﮕر وﺟود سرمايه اﺟتماعﯽ کافﯽ در ﺟامعه،
سبب تقويﺖ آن در ميان افراد مﯽﺷود.

شکل  -1رابطه میان رسانه ،بحران و مجامعه

يﮑﯽ از مﻬمترين مقولهﻫاى در معرض تﻬديد يا
تقويﺖ در ﺑﺤرانﻫا ،سرمايه اﺟتماعﯽ اسﺖ .کلﯽترين
سطﺢ سرمايه اﺟتماعﯽ ﺷامل مواردى اعم از ﺷدت و
کيﻔيﺖ رواﺑط و تعامﻼت ﺑين افراد و گروهﻫا ،اﺣﺴاس
مشترك اسﺖ و ﺑهعﻨوان يﮏ ﺣﺲ تعلﻖ و ﻫمبﺴتﮕﯽ،
ﭘايه مﻬم ﭘيوستﮕﯽ اﺟتماعﯽ تلقﻰ مﻰﺷود ].[11
راﺑـرت ﭘاتﻨـام سـرمايه اﺟتمـاعﯽ را ﺑـه مجموعهاي
از ارتباﻃات افقﯽ ﺑين افراد و ﻫمﭽﻨين وﺟوه گوناگون
سازمانﻫاي اﺟتماعﯽ نﻈيـر اعتماد ،ﻫﻨجارﻫا و ﺷبﮑهﻫا
اﻃﻼق مﯽکﻨد که ﺑا ايجاد و تﺴﻬيل امﮑانات ﻫماﻫﻨﮓ،
مﻨافﻊ متقاﺑل و کارايﯽ ﺟامعه را افزايﺶ مﯽدﻫد ].[12
نﻈريه سرمايه اﺟتماعﯽ ﺑر اﻫميﺖ رواﺑط تﺄکيد دارد.
ازنﻈر فوکوياما سرمايه اﺟتماعﯽ مجموعه ﻫﻨجارﻫاي

ﺟلب مشارکﺖ عمومﯽ و زميﻨهسازي ﺑراي آن در ميان
عﻨاصر سرمايه اﺟتماعﯽ از اﻫميﺖ زيادي ﺑرخوردار
اسﺖ .اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ ﺑهنوﺑه خود موﺟبات
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مشارکﺖ عمومﯽ را نيز فراﻫم مﯽکﻨد .ﭘانتام ﺷبﮑهﻫاي
مشارکﺖ اﺟتماعﯽ را ﺑهعﻨوان خاستﮕاه ديﮕر مﺆلﻔهﻫاي
سرمايه اﺟتماعﯽ يعﻨﯽ اعتماد اﺟتماعﯽ و ﻫمياري
مطرح کرده اسﺖ .وي معتقد اسﺖ ﺷبﮑهﻫاي افقﯽ يا
مﺴاوات ﻃلب در ﻗالب مشارکﺖﻫاي اﺟتماعﯽ مانﻨد
اﺣزاب ،ﺑاﺷﮕاهﻫا و انجمنﻫا ﺑه دليل اراﺋه ﭼارﭼوبﻫاي
فرﻫﻨﮕﯽ ﺑراي ﻫمﮑاري موﺟب ﺷﮑلگيري و گﺴترش
ﻫﻨجار اعتماد اﺟتماعﯽ ﻫﺴتﻨد ].[15
مﻨﻈور از مشارکﺖ ﺑهعﻨوان عﻨﺼرى مﻬم در سرمايه
اﺟتماعﯽ ،درگيري ذﻫﻨﯽ و عاﻃﻔﯽ اﺷﺨاص در
موﻗعيﺖﻫاي گروﻫﯽ اسﺖ که آنان را ﺑرمﯽانﮕيزد تا ﺑراي
دستياﺑﯽ ﺑه اﻫداف گروﻫﯽ يﮑديﮕر را ياري نمايﻨد ].[3

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

تعﻬد و اعتماد دوﺟانبه نﺴبﺖ ﺑه ﻫﻨجارﻫا و ارزشﻫاي

در ﺷرايط ﺑﺤرانﯽ ،اعتماد و ﻫمﭽﻨين تﻼش ﺑراي

75

مشارکﺖ ازنﻈر آلن ﺑيرو »سﻬمﯽ در ﭼيزي يافتن و از آن

اﺷﺨاص عادي و متﺨﺼﺼان فﻨﯽ ﻗرار مﯽگيرند ].[21

سود ﺑردن و يا در گروﻫﯽ ﺷرکﺖ ﺟﺴتن و ﺑﻨاﺑراين ﺑا آن

ﺑه نﻈر مﻰرسد که گﺴترش رسانهﻫاي ارتباطﺟمعﻰ،

ﻫمﮑاري داﺷتن« اسﺖ .ﺷبﮑهﻫاي مشارکﺖ مدنﯽ يﮑﯽ

اﺛر دوگانه و متﻨاﻗﻀﯽ ﺑر وﺣدت نمادي ﺟامعه ايﻔا

ديﮕر از اﺟزاي ﺿروري سرمايهﻫاى اﺟتماعﯽ ﻫﺴتﻨد

مﯽکﻨد .گﺴترش کتب ،مطبوعات ،راديو ،تلويزيون،

و ﻫرﭼه اين ﺷبﮑهﻫا در ﺟامعهاي متراکمتر ﺑاﺷﻨد،

ويدﺋو ،ﺷبﮑهﻫاي اﻃﻼعرسانﯽ و ﻏيره از سويﻰ مﯽتواند

اﺣتماﻻً ﻫمﮑاري ﺷﻬروندان از ﺟﻬﺖ مﻨافﻊ متقاﺑل

ﺑاعﺚ تﺤﮑيم وﺣدت نمادي ﺷوند و از سويﻰ ديﮕر ﻫمين

ﺑيشتر اسﺖ .فرآيﻨد ﻫمبﺴتﮕﯽ مﺜبتﯽ ﺑين مشارکﺖ

رسانهﻫا ﺑه ﻫمراه ﺑرنامهﻫاى تلويزيونﻰ ماﻫوارهاي

اﺟتماعﯽ و استﻔاده از وسايل ارتباطﺟمعﻰ و ﺑازياﺑﯽ

کشورﻫاي مﺨتلﻒ مﯽتوانﻨد اسباب تﻀعيﻒ وﺣدت

ﻫويﺖ فردي در ﺣوادث اﺟتماعﯽ ﺑهعﻨوان نمادﻫاي

نمادي ﺟامعه را فراﻫم نمايﻨد ].[22

مشترك و تقويﺖ اﺣﺴاس تعلﻖ اﺟتماعﯽ وﺟود دارد
].[16
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ﺑا عﻨايﺖ ﺑه اين مﺴﺌله مﯽتوان رويﮑرد و راﻫبرد
رسانهﻫا را عﻨﺼرى کليدي در ﭘيوند مﺴتقيم ﺑا سرمايه

ازنﻈر ﺑرخﯽ وﻇيﻔه اساسﯽ وسايل ارتباﻃﯽ ،تقويﺖ

اﺟتماعﯽ ﻃﻰ ﺑﺤرانﻫا دانﺴﺖ .رسانهﻫا در ﺷرايط ﺑروز

ﭼﻨين اﺣﺴاسﯽ اسﺖ .ﺑه نﻈر لرنر ﻫرﻗدر مردمﯽ ﺑا وسايل

ﺑﺤرانﻫا مﯽتوانﻨد ﺑا اتﺨاذ راﻫبرد و رويﮑرد مﻨاسب ﺑه

ارتباطﺟمعﻰ ﭘيوند مﺤﮑمتري مﯽياﺑﻨد؛ ﺑه ﻫمان

تقويﺖ سرمايه اﺟتماعﯽ کمﮏ کﻨﻨد و يا ﺑه تﻀعيﻒ

نﺴبﺖ نيز مشارکﺖ اﺟتماعﯽ و ﻗاﺑليﺖ زندگﯽ آنﻫا در

اين مقوله مﻬم مﻨجر ﺷوند .ﺑﺤران کرونا را ﺑايد يﮑﯽ از

ﺟمﻊ ﺑا درك ديﮕران افزايﺶ مﯽياﺑد ] .[17يافتهﻫاي

ﺣوادﺛﯽ ﺑه ﺷمار آورد که مﻰتواند عملﮑرد رسانهﻫاي

نوريﺲ نشانﮕر نقﺶ دوگانه رسانهﻫا در تقويﺖ و کاﻫﺶ

دولتﯽ از مﻨﻈر سرمايه اﺟتماعﯽ کشور را ﺑهخوﺑﻰ

سرمايه اﺟتماعﯽ اسﺖ ].[18

مورد ارزياﺑﯽ ﻗرار دﻫد .واﻗعيﺖ آن اسﺖ که ﺑررسﯽ

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

رسانهﻫا نقﺶ دوگانهاي در ارتباط ﺑا سرمايه اﺟتماعﯽ

نﺤوه مواﺟﻬه سه رسانه دولتﯽ خبرگزاري ﺟمﻬوري

ايﻔا مﯽکﻨﻨد .کلمن معتقد اسﺖ رسانهﻫا مﯽتوانﻨد ﺑـا

اسﻼمﯽ ،ايرنا و فارس مﯽتواند معيار ﺑﺴيار مﻨاسبﯽ را

اراﺋه گزارشﻫاي انتقادي از ﺟامعه ،اعتماد ﺑه نﻬادﻫاي

در اين راﺑطه در اختيار تﺼميم سازان و تﺼميم گيران

رسمﯽ و ﻏيررسمﯽ را کاﻫﺶ دﻫﻨد ] .[19ازنﻈر ﭘاتﻨام،

کشور ﻗرار دﻫد .امروز ديﮕر ترديدي وﺟود ندارد که

يﮑﯽ از عوامل مﺆﺛر ﺑر کاﻫﺶ اعتماد اﺟتماعﯽ ،تماﺷاي

نوع عملﮑرد رسانه در ﺷرايط ﺑﺤرانﯽ مﯽتواند آﺛاري

تلويزيون اسﺖ .ﭘاتﻨام ادعا مﯽ-کﻨد که تلويزيون

مﺴتقيم ﺑر افزايﺶ يا کاﻫﺶ سرمايه اﺟتماعﯽ کشورﻫا

تﺼويرى خشن و زﺷﺖ از دنياي اﻃراف ما اراﺋه مﯽدﻫد

داﺷته ﺑاﺷد .ﺑا توﺟه ﺑه اﻫميﺖ اين موﺿوع ﺑﺨﺶ ﺑعدي

که موﺟب وﺣشﺖ (ﻫراس) مﺨاﻃبان ،نوعﯽ اﺣﺴاس

مقاله ﺑا ﺑررسﯽ ﭼﮕونﮕﯽ رويارويﯽ رسانهﻫاي اصلﯽ

ناامﻨﯽ و درنتيجه ﺑﯽاعتمادي اسﺖ ] .[20گيدنر معتقد

در ﻗبال ﺑﺤران کرونا ،نتايﺞ آن را ﺑر سرمايه اﺟتماعﯽ

اسﺖ رويﮑرد اعتماد يا عدم اعتماد ﺑه نﻈامﻫاي انتزاعﯽ

مورد ﺑررسﯽ ﻗرار داده اسﺖ .ﻫمانﻃور که اﺷاره ﺷد

خاص در معرض تﺄﺛير ﺷديد از تجارب ما در نقاط

اين موﺿوع از دريﭽه دو متﻐير اصلﯽ سرمايه اﺟتماعﯽ

دسترسﯽ و ﻫمﭽﻨين دانﺶﻫاي روزي ﻗرار دارند که

کشورﻫا يعﻨﯽ ﺑﺤﺚ تقويﺖ/کاﻫﺶ مشارکﺖ عمومﯽ

از ﻃريﻖ رسانهﻫاي ارتباﻃﯽ و مﻨاﺑﻊ ديﮕر ،در دسترس

و ﻫمﭽﻨين تقويﺖ/کاﻫﺶ اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ در

ﺷرايط ﺑﺤران کرونا مورد واکاوي ﻗرار گرفته اسﺖ.

 -2بررســي عملکــرد رســانههاي دولتــي
در مواجهــه بــا بحــران کرونــا

ﺟوان ،مﻬر و  ...را نيز ﺑه اين فﻬرسﺖ افزود؛ اما ﺑا توﺟه
ﺑه معيار در نﻈر گرفتهﺷده ،انتﺨاب اين سه رسانه
مﯽتواند اﻫداف مدنﻈر اين ﭘﮋوﻫﺶ را مﺤقﻖ کﻨد.

ﭘﺲ از گﺬﺷﺖ ﺣدود يﮏ سال از آﻏاز ﺑﺤران کرونا

گﻔتﻨﯽ اسﺖ معيار اصلﯽ ﺑراي انتﺨاب اين رسانهﻫا آن

در ﺟﻬان ،راﺣﺖتر مﯽتوان درﺑاره زمان آﻏاز اين ﺑﺤران

ﺑوده که ﻫرکدام از اين سه رسانه ﺑه نﺤوي ﺑلﻨدگوي

در ايران صﺤبﺖ کرد .آنگونه که از آرﺷيو رسانهﻫا

ﻃيﻒﻫاي اصلﯽ سياسﯽ فعال در عرصه ﺣﮑمرانﯽ کشور

ﺑرمﯽآيد ،تاريﺦ سﯽام ﺑﻬمنماه سال  1398را ﺑه دليل

در دوره زمانﯽ کﻨونﯽ ﺑه ﺷمار مﯽآيﻨد .البته ﺑايد توﺟه

ايﻨﮑه اولين اعﻼن رسمﯽ مقامات ﺑﻬداﺷتﯽ کشور درﺑاره

داﺷﺖ که ﺑا توﺟه ﺑه ﭼرخﺶﻫاي صورت گرفته در

مﺜبﺖ ﺑودن آزمايﺶﻫاي مرﺑوط ﺑه اﺑتﻼى ﺷﻬروندان

نﻈام سياسﯽ کشور و ﺟاﺑجايﯽ نﺨبﮕان که درنتيجه

ﺑه اين ويروس در اين تاريﺦ صورت مﯽگيرد ،مﯽتوان

وﻗايعﯽ ﭼون انتﺨاﺑات مجلﺲ يا رياسﺖ ﺟمﻬوري رخ

آﻏاز ﺷروع ﺑﺤران کرونا در ايران را در نﻈر گرفﺖ .در اين

مﻰدﻫد ،مﯽتوان تﻐييراتﯽ در اين فﻬرسﺖ ايجاد کرد.

تاريﺦ وزير ﺑﻬداﺷﺖ رسماً اﺑتﻼي دو ﺷﻬروند ﺑه کرونا

ﺑهعبارتديﮕر انتﺨاب اين سه رسانه تﻨﻬا مرﺑوط ﺑه ﺑازه

را تﺄييد کرد .البته ﻫمانﻃور که توﺿيﺢ داده ﺷد اين

زمانﯽ کﻨونﯽ و نوع ﺣﻀور ﻃيﻒﻫاي سياسﯽ مﺨتلﻒ

موﺿوع ﺑه معﻨاى اﺑتﻼى ﻫيﭻ ﻫموﻃﻨﻰ ﺑه اين ويروس

کشور ﺑر عرصهﻫاي ﺣﮑمرانﯽ کشور اسﺖ.

ﭘيﺶازاين تاريﺦ نيﺴﺖ.

ﻫمانﻃور که ﺑررسﯽ مطالب انتشاريافته در اين سه

ﭘﮋوﻫﺶ ﺑا مدنﻈر ﻗرار دادن زمان اعﻼن رسمﯽ اﺑتﻼى

آﻏاز ﺑﺤران نشان مﯽدﻫد ﺑا ﻃيﻒ متﻨوعﯽ از مطالب که

ﺑرخﯽ از ﺷﻬروندان ،سعﯽ ﺑر ﺑررسﻰ نﺤوه ﺑازنمايﯽ اخبار

در ﻗالبﻫاي گوناگونﯽ ﭼون خبر ،گزارش ،ﭘادکﺴﺖ،

مرﺑوط ﺑه اين ﺑﺤران در سه رسانه دولتﯽ؛ خبرگزاريﻫاى

ايﻨﻔوگرافﯽ ،فيلم ،تﺤليل ،عﮑﺲ و  ...مواﺟه ﻫﺴتيم .ﺑا

ﺟمﻬوري اسﻼمﯽ ايران (ايرنا) ،صداوسيما و فارس را تا

توﺟه ﺑه اين تﮑﺜر ﺑراي ارزياﺑﯽ دﻗيﻖ مﺤتواي مﻨتشرﺷده

يﮏ ﻫﻔته ﺑعدازآن (ﺷشم اسﻔﻨدماه  )1399از مﻨﻈر

تﻨﻬا مطالبﯽ که ﺑه ﺷﮑل مﺴتقيم (در تيتر مطلب) ﺑه

دو متﻐير مشارکﺖ عمومﯽ و اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ

ﺑﺤران اﺷاره داﺷتﻨد ،مورد واکاوي ﻗرار گرفته اسﺖ .آمار

يازدﻫم در ﻫﻨﮕام ﺑﺤران دارد .گﻔتﻨﯽ اسﺖ مﻼك

تعداد مطالبﯽ که سه رسانه فوق در ﺑازه زمانﯽ يادﺷده

انتﺨاب اين سه رسانه مرﺟعيﺖ آنﻫا در توليد و نشر

درﺑاره ﺑﺤران کرونا مﻨتشر کردهاند ﺑه ﺷرح ﺟدول 1

اخبار دولتﯽ و رسمﯽ اسﺖ .ﻫمﭽﻨين ازآنجاکه ﻫر يﮏ از

اسﺖ.

اين سه رسانه نمايﻨده ﺑﺨﺶ مﻬم و تﺄﺛيرگﺬاري از نﻈام

ﭘﺲ از تعيين ﺑازه زمانﯽ و استﺨراج تمام 3833

سياسﯽ ﻫﺴتﻨد و از ﺑودﺟه دولتﯽ استﻔاده مﯽکﻨﻨد،

مطلبﯽ که در اين ﺑازه درﺑاره ﺑﺤران کرونا مﻨتشر ﺷده،

ﺑر ﻫمين مبﻨا نيز ﺑهعﻨوان رسانهﻫاي دولتﯽ (دولﺖ در

عملﮑرد سه رسانه از مﻨﻈر ﺷاخﺺﻫاي »تﻼش ﺑراي

معﻨاي اعم آن) ﻗلمداد ﺷدهاند.

ﺟلب مشارکﺖ عمومﯽ در مواﺟﻬه ﺑا ﺑﺤران کرونا« و

اگرﭼه مﯽتوان نام رسانهﻫاي ديﮕري ﭼون

»اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ (در معﻨاي اخﺺ يعﻨﯽ ﻗوه

خبرگزاريﻫاى ايﺴﻨا ،تﺴﻨيم ،ﺑاﺷﮕاه خبرنﮕاران

مجريه) در مقاﺑله ﺑا کرونا« مورد ارزياﺑﯽ ﻗرار گرفﺖ .ﺑراي
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واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

فارغ از ايﻨﮑه ويروس از ﭼه زمانﯽ وارد کشور ﺷده ،اين

رسانه درﺑاره ﺑﺤران کرونا در ﺑازه زمانﯽ يﮏ ﻫﻔته اول

77

تﺤقﻖ اين ﻫدف در گام نﺨﺴﺖ ﺑراي سﻨجﺶ نﺴبﺖ

مﺨاﻃبان خود القا نمايد .اين موﺿوع در ﺷرايط ﺑﺤرانﯽ

ﺑازنمايﯽ اخبار اين سه خبرگزاري ﺑا مقوله مشارکﺖ،

ﺑﺴيار مﻬم اسﺖ.

تمام مطالب در سه مﺤور »افزايﺶ مشارکﺖ«» ،کاﻫﺶ
مشارکﺖ« و »خﻨﺜﯽ« ردهﺑﻨدي ﺷد .در گام دوم ﺑراي
سﻨجﺶ نﺴبﺖ ﺑازنمايﯽ اخبار اين سه خبرگزاري در
ﺑازه يادﺷده ﺑا مقوله اعتماد ﺑه دولﺖ تمامﯽ مطالب در
سه مﺤور »افزايﺶ اعتماد ﺑه کارآمدي دولﺖ«» ،کاﻫﺶ
اعتماد ﺑه کارآمدي دولﺖ« و »خﻨﺜﯽ« ردهﺑﻨدي ﺷد.
جدول  .1آمار تفکيکي مطالب کرونايي سه خبرگزاري
در بازه زماني  30بهمن تا  6اسفند 1398
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نام
خبرگزاري

تعداد کل مطالب
انتشاري
(اعم از تيتر ،ليد و متن)

تعداد مطالب
انتشاريافته
(فقط تيتر)

ايرنا

 1994مطلب

 899مطلب

صداوسیما

 973مطلب

 428مطلب

فارس

 886مطلب

 623مطلب

مجموع

 3833مطلب

 1950مطلب

دادههاي پژوهش

نمودار  .1جايگاه مشارکت عمومي در اخبار مرتبط با
کروناي خبرگزاري ايرنا

نمودار  .2جايگاه مشارکت عمومي در اخبار مرتبط با
کروناي خبرگزاري صداوسیما

ﺑا ﺑﻬرهگيري از ﺷاخﺺﻫاي سرمايه اﺟتماعﯽ و
راﻫبردﻫاي رسانهﻫا در مواﺟﻬه ﺑا ﺑﺤران کرونا نتايﺞ
ﺑهﻗرار نمودارﻫاي زير استﺨراج ﺷد:

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

(الــف) جايــگاه تــاش بــراي جلب مشــارکت
عمومــي در مواجهــه بــا بحــران کرونا

در اين ﺑﺨﺶ ﺑه دستهﺑﻨدي مطالب مرتبط ﺑا ﺑﺤﺚ
مشارکﺖ عمومﯽ ﭘرداختيم .ﺑراي اين مﻨﻈور ﺑا توﺟه ﺑه

نمودار  .3جایگاه مشارکت عمومي در اخبار مرتبط با
کروناي خبرگزاري فارس

ﺟﻬﺖ مطلب (ﺑا تﺄکيد ﺑر تيتر مطالب) اخبار موﺟود را
در سه ﺑﺨﺶ مجزا ﺑهﻗرار نمودارﻫاي زير ﻗرار داديم .در
اين ﺑﺨﺶ ﺑرخﯽ مطالب فاﻗد ﺑار مﺜبﺖ يا مﻨﻔﯽ ﺑودند که
اين دادهﻫا ﺑا عﻨوان خﻨﺜﯽ نامگﺬاري ﺷدند .ﺑايد توﺟه
ﺷود که ﻫر مطلب مﻨتشرﺷده در رسانه مﯽتواند سه
ﭘيام مﺜبﺖ ،مﻨﻔﯽ يا خﻨﺜﯽ در ﻗبال موﺿوع يادﺷده را ﺑه

نمودار  .4بررسي مقايسهاي جايگاه مشارکت عمومي
در اخبار مرتبط با کروناي سه رسانه دولتي

(ب) ميزان اعتماد به عملکرد دولت يازدهم در
نحوه مواجهه با بحران کرونا

ﺑا توﺟه ﺑه ايﻨﮑه ﺑﺤﺚ اعتماد ﺑه نﻈام اﺟرايﯽ کشور

يﮑﯽ از ﺷاخﺼهﻫاي مﻬم سرمايه اﺟتماعﯽ ﺑهﺣﺴاب
مﯽآيد ،در اين ﺑﺨﺶ از مقاله واکاوي ،موﺿوع مورد

تﺄکيد ﭘﮋوﻫشﮕران ﻗرار گرفﺖ .ﺑديﻬﯽ اسﺖ که ﺑا توﺟه ﺑه

اسﺖ .اين در ﺣالﯽ اسﺖ که ايرنا در اين مقوله عملﮑرد

نامطلوﺑﯽ داﺷته اسﺖ .خبرگزاري صداوسيما ﻫم ﺑعد
از فارس ﺣجم ﻗاﺑلتوﺟﻬﯽ از مطالب خود را ﺑا ﻫدف
افزايﺶ مشارکﺖ عمومﯽ ،تقويﺖ ﭼﺴبﻨدگﯽ اﺟتماعﯽ

و تعميﻖ انﺴجام ملﯽ مﻨتشر کرده اسﺖ (ﺟدول  2و
نمودار .)9

مﻨاسبات متﻔاوت اين سه رسانه ﺑا دولﺖ يازدﻫم انتﻈار

وﺟود يﮏ وﺣدت رويه در نﺤوه انعﮑاس اخبار کرونايﯽ

وﺟود نداﺷﺖ .موﺿوعﯽ که در ﺑﺨﺶﻫاي ﺑعدي مقاله
ﺑهﻃور کامل تﺤليل ﺷده اسﺖ .در اين ﺑﺨﺶ ﺑا استﺨراج
مطالب و ﺑر اساس ﺷاخﺼهﻫاي اعتماد ﺑه کارآمدي

يا ناکارآمدي دولﺖ يازدﻫم در کﻨترل ﺑﺤران کرونا

دادهﻫاي موﺟود ردهﺑﻨدي ﺷد .گﻔتﻨﯽ اسﺖ در اين

نمودار  .5جايگاه اعتماد به عملکرد دولت يازدهم در
اخبار مرتبط با کروناي خبرگزاري ايرنا

مورد نيز مطالب انتشار يافته اين سه رسانه ﺑر اساس نوع

ﭘيامﻫايﯽ که ﺑه مﺨاﻃبين خود القا نمودهاند ﺑه دسته
مطالبﯽ تقﺴيم ﺷده اسﺖ که ﺑه ترتيب ﺑر »افزايﺶ

اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ يازدﻫم در مواﺟﻬه ﺑا ﺑﺤران

کرونا«» ،کاﻫﺶ اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ يازدﻫم در
مواﺟﻬه ﺑا ﺑﺤران کرونا« و »خﻨﺜﯽ« تﺄکيد کردهاند.
تﺤليل دادهﻫا
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(الﻒ) ﺟايﮕاه مشارکﺖ عمومﯽ در عملﮑرد

خبرگزاريﻫاي ايرنا ،فارس و صداوسيما

خبرگزاري ﺣﮑايﺖ از نوعﯽ تﻔاﻫم نانوﺷته ميان آنﻫا
دارد .مروري ﺑر نمودارﻫاي مرﺑوط ﺑا اين ﺑﺨﺶ نشان
مﯽدﻫد رفتار ﻫر سه خبرگزاري از نوعﯽ ﻫم آﻫﻨﮕﻰ

ﺑرخوردار ﺑوده و گويﯽ مديران ﻫر سه خبرگزاري ﺑه

نمودار  .7جايگاه اعتماد به عملکرد دولت يازدهم در
اخبار مرتبط با کروناي خبرگزاري فارس

اﺟماعﯽ ﻗاﺑلتوﺟه در ﺟلب مشارکﺖ عمومﯽ ﺑراي مقاﺑله
ﺑا اين ﺑﺤران رسيدهاند .ﻃبيعﯽ اسﺖ مقاﺑله ﺑا ﺑﺤرانﯽ ﺑه
اين فراگيري ﺑدون ﺟلب مشارکﺖ عمومﯽ کاري سﺨﺖ

و دﺷوار خواﻫد ﺑود .البته در مقام مقايﺴه ،خبرگزاري
فارس در ﺷاخﺺ تقويﺖ مشارکﺖ عمومﯽ فاصله زيادى

نﺴبﺖ ﺑه دو خبرگزاري و عملﮑرد مطلوبتري داﺷته

نمودار  .8بررسي مقايسهاي جايگاه اعتماد به عملکرد
دولت يازدهم در اخبار مرتبط به کروناي سه رسانه

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

ﺑررسﯽ نوع ﺑازنمايﯽ مطالب مرتبط ﺑا کرونا در اين سه

جدول  .2مقايسه عملکرد سه خبرگزاري در مشارکت
(به درصد)
نام

افزايﺶ

خبرگزاري
ايرنا
صداوسيما
فارس

مشارکﺖ
29/032
41/588
41/635

کاﻫﺶ

مشارکﺖ
2/224
1/168
1/284

خﻨﺜﯽ

68/743
57/242
50/080

سه خبرگزاري در مقوله مشارکﺖ عمومﯽ مﺆﺛر واﻗﻊ
ﺷده اسﺖ .ﺑر اين اساس رويداد مﺬکور ﺑايد ﺑهعﻨوان
متﻐير مداخلهگر ﺑهﻃور خاص مورد ﺑررسﯽ ﻗرار گيرد.
توﺿيﺢ آنﮑه در اين دوره از انتﺨاﺑات مجلﺲ ﺷوراي
اسﻼمﯽ ﺑر اساس نﻈرسﻨجﯽﻫاي صورت گرفته ،از ﻗبل
مشﺨﺺ ﺑود که اﺣزاب و افراد نزديﮏ ﺑه خبرگزاري
فارس ﺑيشترين ﺷانﺲ و اﺣزاب و افراد نزديﮏ ﺑه
خبرگزاري ايرنا کمترين ﺷانﺲ را ﺑراي در اختيار
گرفتن کرسﯽﻫاي مجلﺲ داﺷتﻨد .ﻫمين موﺿوع مﯽ-
تواند نوع نقﺶآفريﻨﯽ اين دو رسانه در ﺑﺤﺚ افزايﺶ
يا کاﻫﺶ مشارکﺖ را تا ﺣدي تبيين نمايد .دادهﻫاي

نمودار  .9مقايسه عملکرد سه خبرگزاري در
مشارکت (درصد)

يﮑﯽ از نﮑات مﻬم در اين راﺑطه تعداد ﺑﺴيار مطالب
خﻨﺜﯽ اسﺖ که توسط ايرنا مﻨتشر ﺷده اسﺖ .از مجموع
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 899مطلب مرتبط ﺑا کروناي خبرگزاري ايرنا که در
ﺑازه زمانﯽ  30ﺑﻬمنماه تا  6اسﻔﻨدماه مﻨتشر ﺷده،
 618مطلب خﻨﺜﯽ ﺑوده اسﺖ .اين در ﺣالﯽ اسﺖ که
خبرگزاري فارس از مجموع  623مطلب کرونايﯽ
خود  303مطلب را ﺑا ﻫدف تقويﺖ مشارکﺖ عمومﯽ
مﻨتشر کرده و خبرگزاري صداوسيما نيز از مجموع 428

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

مطلب 178 ،مطلب را در ﻫمين راستا ﺑر روى خروﺟﯽ
خود ﻗرار داده اسﺖ.
خبرگزاريﻫاى ايرنا ،فارس و صداوسيما ﺑه ترتيب ﺑا
اختﺼاص  1/284 ،2/224و  1/168درصد از کل مطالب

موﺟود نشان مﯽدﻫد که مديران دو خبرگزاري ايرنا و
فارس دو سياسﺖ ﻏيرﻫمﺴو از يﮑديﮕر را در ﺑازه زمانﯽ
مﻨتﻬﯽ ﺑه انتﺨاﺑات مجلﺲ در ﭘيﺶ گرفتهاند .در اين
ميان خبرگزاري صداوسيما نيز که ﺑا توﺟه ﺑه ﺟايﮕاﻫﺶ
ﺑهعﻨوان رسانه ملﯽ ،مﺄموريﺖ زميﻨهسازي ﺑراي ﺣﻀور
ﺣداکﺜري مردم در رويدادﻫايﯽ ﭼون انتﺨاﺑات را ﺑر
عﻬده دارد ،عملﮑردي ﺷبيه ﺑه خبرگزاري فارس داﺷته
اسﺖ.
(ب) جايــگاه اعتمــاد بــه دولــت يازدهــم در
عملکــرد خبرگزاريهــاي ايرنــا ،فــارس و
صداوســيما

ﻫمانﻃور که در ﭼارﭼوب مﻔﻬومﯽ توﺿيﺢ داده ﺷد،
تقويﺖ اعتماد مردم ﺑه کارآمدي و توانمﻨدي نﻬادﻫاي
دولتﯽ (از نﻬادﻫاي اﺟرايﯽ گرفته تا نﻬادﻫاي ﻗﻀايﯽ،

خود ﺑه مباﺣﺜﯽ که ﺑه نﺤوي کاﻫﺶ مشارکﺖ را ﺑرﺟﺴته

تقﻨيﻨﯽ و  ،)...يﮑﯽ از اصلﯽترين کارکردﻫايﯽ اسﺖ

(ﺟدول  2و نمودار  .)9گﻔتﻨﯽ اسﺖ که ﻫمزمانﯽ آﻏاز

مﯽتوانﻨد آن را مﺤقﻖ نمايﻨد .ﺑدون ترديد ﺑا افزايﺶ

کردهاند ،عملﮑردى کماﺑيﺶ نﺴبتاً مشاﺑه داﺷتهاند
ﺑﺤران کرونا در ايران ﺑا ﺑرگزاري انتﺨاب مجلﺲ ﺷوراي
اسﻼمﯽ در دوم اسﻔﻨدماه سال  ،1398يﮑﯽ از متﻐيرﻫاي
مﻬمﯽ اسﺖ که ﺑدون ترديد در تﺤليل نوع کﻨشﮕري اين

که رسانهﻫا عموماً و رسانهﻫاي دولتﯽ ﺑهﻃور خاص

اعتماد مردم ﺑه نﻬادﻫاي دولتﯽ سرمايه اﺟتماعﯽ
افزايﺶ مﯽياﺑد .رسانهﻫا ﻫمانﻃور که مﯽتوانﻨد ﺑا القاي
توانمﻨدي و کارآمدي نﻬادﻫاي دولتﯽ سرمايه اﺟتماعﯽ

يﮏ کشور را افزايﺶ دﻫﻨد ،ﺑه ﻫمان ميزان مﯽ-توانﻨد
ﺑا افزايﺶ فﻀاي نااميدي از نﻬادﻫاي دولتﯽ ،ﺿرﺑاتﯽ

مﺴﮑن اﺟتماعﯽ ،فرازوفرودﻫاى ﻗيمﺖ ارز و سﮑه و ،...

در ﻃﯽ دولﺖﻫاي دﻫم و يازدﻫم کام ً
ﻼ ﻗاﺑلتﺄييد اسﺖ.

مﻬلﮏ ﺑر سرمايه اﺟتماعﯽ کشور وارد نمايﻨد .ﻗوه مجريه

رسانه ملﯽ نيز در اين مورد خاص ﺑا توﺟه ﺑه ﺟايﮕاه

ﺑه دليل نوع کارکردش ،ﺑيﺶ از ديﮕر ﻗوا در ميان نﻬادﻫا

خاصﯽ که در ﻗانون اساسﯽ ﺑراي رسانه ملﯽ در نﻈر

و سازمانﻫاي دولتﯽ در معرض ﻗﻀاوت ﻗرار گرفته و

گرفتهﺷده تﻼش کرده تا سياسﺖ ﺑيﻨاﺑيﻨﯽ را در ﻗبال

نوع عملﮑردش مﯽتواند معياري اساسﯽ در افزايﺶ يا

اين موﺿوع در دستور کار ﻗرار دﻫد .ﺑر ﻫمين اساس

کاﻫﺶ سرمايه اﺟتماعﯽ يﮏ کشور ﺑاﺷد.

خبرگزاري صداوسيما ﻫمزمان ﺑيﺶترين و کمترين

نوع عملﮑرد سه خبرگزاري ايرنا ،صداوسيما و فارس

ﺣمايﺖ از دولﺖ يازدﻫم را در مقوله اعتماد داﺷته اسﺖ

ﺣﮑايﺖ از آن دارد که اين سه رسانه ﺑه ترتيب ﺑا اختﺼاص

(ﺟدول  3و نمودار  .)10ﻫمانﻃور که اﺷاره ﺷد عملﮑرد

 41/121 ،40/934و  30/016درصد از مطالب خود

خبرگزاري صداوسيما را مﯽتوان ﺑه ﺟايﮕاه خاص رسانه

در ﺟﻬﺖ افزايﺶ اعتماد مﺨاﻃبين ﺑه کارآمدي دولﺖ

ملﯽ در ﻗانون اساسﯽ ﺟمﻬوري اسﻼمﯽ ايران و انتﻈارات

يازدﻫم اختﺼاص دادهاند .ﻫمانﻃور که در ﺟدولﻫا و

متﻨوعﯽ مرتبط دانﺴﺖ که از سوي ﺟريانﻫاي سياسﯽ

نمودارﻫاي ﺑاﻻ ﻗاﺑلمشاﻫده مﻰﺷود ،خبرگزاري ايرنا

مﺨتلﻒ مطرح مﯽﺷود .ﺑهعبارتديﮕر ﻫمانگونه که

ﭘاياﭘاي ﺑا خبرگزاري صداوسيما و ﺑا اندکﯽ فاصله در

مدافعين دولﺖ يازدﻫم از رسانه ملﯽ انتﻈار ﺣمايﺖ

راستاي تقويﺖ اعتماد مﺨاﻃبين ﺑه دولﺖ گام ﺑرداﺷته

دارند ،در آنسوى ميدان مﺨالﻔين و مﻨتقدين دولﺖ

و در اين ميان خبرگزاري فارس ﺑا اختﺼاص 30/016

يازدﻫم انتﻈار دارند ،صداوسيما زميﻨهﻫاي نقد را مﻬيا

درصد از ﺣجم مطالب خود ،کمترين سﻬم را داﺷته

نمايد .ﺑه ﻫمين دليل اخبار خﻨﺜﯽ خبرگزاري صداوسيما

اسﺖ .نﮑته ﻗاﺑلتوﺟه آنﮑه خبرگزاري صداوسيما عﻼوه

در ﻗياس ﺑا دو خبرگزاري ديﮕر از تعداد ﺑﺴيار کمتري

ﺑر آنﮑه در افزايﺶ اعتماد مﺨاﻃبين ﺑه دولﺖ يازدﻫم

ﺑرخوردار اسﺖ (ﺑه ﺟدول  3و نمودار  10توﺟه ﺷود).

ﺑﻬترين عملﮑرد را داﺷته در کاﻫﺶ اين اعتماد نيز
مﺆﺛرتر از دو خبرگزاري ديﮕر عمل کرده اسﺖ (ﺟدول
ﭼرايﯽ اين نوع از موﺿﻊگيريﻫا توسط اين سه رسانه
ﺑيﺶ از ﻫر ﭼيز ﺑه نوع مواﺿﻊ سياسﯽ آنﻫا در ﻗبال
دولﺖ يازدﻫم ﺑازمﯽگردد .ﭘرواﺿﺢ اسﺖ که خبرگزاري

نام خبرگزاري
ايرنا
صداوسيما
فارس

افزايﺶ اعتماد
40/934
41/121
30/016

کاﻫﺶ اعتماد
3/448
21/962
12/841

خﻨﺜﯽ
55/617
36/915
57/142

فارس در ميان سه رسانه يادﺷده ﺑيشترين انتقادﻫا را
ﺑه عملﮑرد دولﺖ ﺣﺴن روﺣانﯽ داﺷته و از ﻃرف ديﮕر
خبرگزاري ايرنا ﺑهعﻨوان خبرگزاري دولﺖ ﻫمواره
مواﺿﻊ ﻫمﺴو ﺑا دولﺖ را از خود ﺑروز داده اسﺖ .ادعايﯽ
که ﺑا ﺑررسﯽ نوع مواﺿﻊ اين رسانهﻫا در ﻗبال موﺿوعاتﯽ
ﭼون ﺑرﺟام ،افايتﯽاف ،سﻨد  2030يونﺴﮑو ،ﻃرح

نمودار  .10مقايسه عملکرد سه خبرگزاري در
افزايش/کاهش اعتماد به عملکرد دولت يازدهم
(درصد)
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از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

 3و نمودار .)10

جدول  .3مقايسه عملکرد سه خبرگزاري در افزايش/
کاهش اعتماد به عملکرد دولت يازدهم (به درصد)
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دادهﻫاي مرﺑوط ﺑه اين سه مﺤور نشان مﯽدﻫد که

که در ﺑﺤﺚ ميزان اعتماد ﺑه عملﮑرد دولﺖ يازدﻫم در

خبرگزاري ايرنا ﺑهﻃور خاص ﺑا ﺑرﺟﺴتهسازي اﻗدامات

کﻨترل و مﻬار ﺑﺤران کرونا خبرگزاري ايرنا و خبرگزاري

مﺜبﺖ دولﺖ يازدﻫم و انعﮑاس ﻫمهﺟانبه اخبار مرﺑوط

صداوسيما عملﮑرد ﺑﻬتري در ﻗياس ﺑا خبرگزاري فارس

ﺑه افتتاح ﭘروژهﻫا و  ،...تﻼش داﺷته تا کارآمدي دولﺖ را

داﺷته اند.

تبليﻎ نمايد .در مطالب انتشاريافته در خبرگزاري ايرنا

ﻫمانﻃور که توﺿيﺢ داده ﺷد اتﺨاذ اين ﺷﮑل از

در اين ﺑازه زمانﯽ ﺑرﺟﺴتهسازي اخبار و رويدادﻫاي

مواﺿﻊ در ﻗبال اين دو متﻐير ﺑﺴيار مﻬم در ﺑﺤﺚ سرمايه

مرﺑوط ﺑه فعاليﺖﻫاي مﺜبﺖ دولﺖ که ﻫمﮕﯽ ﺑر

اﺟتماعﯽ ،ارتباط تﻨﮕاتﻨﮕﯽ ﺑا گرايﺶﻫاى سياسﯽ اين

کارآمدي دولﺖ يازدﻫم تﺄکيد دارند ،ﺑيﺶ از ﻫر ﭼيز

رسانهﻫا دارد .متﻐير مداخلهگري که ﻻاﻗل در ﺷرايط

ﺑه ﭼشم مﯽخورد .ﻫمانﻃور که گﻔته ﺷد انعﮑاس

ﺑﺤرانﯽ که تمام کشور درگير ﺑﺤرانﯽ ﭼﻨدﺑعدى اسﺖ،

ﻫمهﺟانبه ﺣﻀور مﺴﺌوﻻن دولﺖ يازدﻫم در اﻗﺼﯽ

نبايد ﭼﻨدان نقﺶآفريﻨﯽ کﻨد .ﺑﺤرانﻫايﯽ ﭼون کرونا

نقاط کشور ﺑراي رسيدگﯽ ﺑه ﭘروژهﻫاي عمرانﯽ و افتتاح

يا تﺤريمﻫاي ناعادﻻنه اياﻻتمتﺤده عليه ﺟمﻬوري

ﺑرخﯽ از اين ﭘروژهﻫا نمادﻫايﯽ آﺷﮑار از اين ادعا اسﺖ.

اسﻼمﯽ ايران ازﺟمله مﺼاديقﯽ اسﺖ که رسانهﻫا در

مقاﺑل ايرنا ،خبرگزاريﻫاي فارس و صداوسيما ﺑا
در
ِ

معﻨاي عام و رسانهﻫاي دولتﯽ ﺑهﻃور خاص ﺑايد در ﻗبال

ﺑرﺟﺴتهسازي اخبار مرﺑوط ﺑه کمﮏ-رسانﯽ نﻬادﻫايﯽ

آنﻫا موﺿﻊ کماﺑيﺶ واﺣدي اتﺨاذ نمايﻨد .ترديدي

ﺑيرون از مجموعه دولﺖ يازدﻫم ﻫمﭽون ﺑﺴيﺞ ،سﭙاه،

وﺟود ندارد که تﻼش ﺑراي کاﻫﺶ مشارکﺖ عمومﯽ

ارتﺶ و  ،...تﻼش داﺷتﻨد تا دولﺖ يازدﻫم را در مقاﺑله ﺑا

و ﻫمﭽﻨين ﺑدﺑين کردن مردم ﺑه عملﮑرد دولﺖﻫا ﺑا

ﺑﺤران کرونا ناتوان ﺟلوه دﻫﻨد.

ﻫدف ﭘيشبرد مقاصد و اﻫداف سياسﯽ کوتاهمدت آﺛار

نتيجهگيري

ﺑﺴيار زيانﺑاري ﺑر سرمايه اﺟتماعﯽ کشورﻫا مﯽگﺬارد.

واکاوي عملکــرد رســانههاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا
از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

مطاﺑﻖ ﺑا مطالب اراﺋهﺷده ،رسانهﻫاي دولتﯽ ايران

کاﻫﺶ سرمايه اﺟتماعﯽ نيز در ميانمدت ﻫزيﻨهﻫاي

ﻫرکدام مواﺿﻊ خاصﯽ را در ﻗبال ﺑﺤران کرونا از خود

ﺑﺴيار زيادي را ﺑر کشورﻫا تﺤميل نموده و درنﻬايﺖ

ﺑروز دادند .اين سه رسانه مواﺿﻊ متﻔاوتﯽ را درزميﻨه

تمام ﺟريانات سياسﯽ از اين کاﻫﺶ سرمايه آسيب

تقويﺖ مشارکﺖ عمومﯽ ﺑهعﻨوان يﮑﯽ از ﺷاخﺼهﻫاي

خواﻫﻨد خورد.

مﻬم سرمايه اﺟتماعﯽ کشورﻫا که ﺑدون ترديد در

در ﭘايان و ﺑا توﺟه ﺑه ايﻨﮑه در سالﻫاي اخير و در

ﺷرايط ﺑﺤرانﯽ مﯽتواند نقشﯽ مﻬم در کﻨترل و مديريﺖ

زمان ﺑروز ﺑﺤرانﻫايﯽ ﭼون کرونا ،سيل ،زلزله و ،...

ﺑﺤران ايﻔا نمايد ،از خود ﺑروز دادند .البته اين تﻔاوت ﺑه

متﺄسﻔانه اتﺨاذ مواﺿﻊ ناﻫمﮕون از سوي رسانهﻫاي

معﻨاي عدم تﻼش اين رسانهﻫا ﺑراي تقويﺖ مشارکﺖ

دولتﯽ آسيبﻫاي زيادي ﺑه سرمايه اﺟتماعﯽ کشور

عمومﯽ نبوده و ﺑيشتر ﺑر ﺷدت اين موﺿوع اﺷاره دارد.

وارد نموده اسﺖ ،ﭘيشﻨﻬادﻫايﻰ در ﻗالب ﭼﻨد گام ﺑه

ﺑهعبارتديﮕر درﺣالﯽکه خبرگزاري فارس و صداوسيما

ﺷرح ذيل اراﺋه مﯽﺷود:

ﺑﺨﺶ زيادي از مطالب خود را ﺑا ﻫدف افزايﺶ مشارکﺖ

 -گام اول) اراﺋه آموزشﻫاي ﻻزم ﺑه متوليان رسانهاي

عمومﯽ مﻨتشر کردهاند ،خبرگزاري ايرنا عملﮑرد

کشور :اتﺨاذ سياسﺖ »سﮑوت مقطعﯽ« در ﻗبال

ﺿعيﻒتري در اين مقوله داﺷته اسﺖ .اين در ﺣالﯽ اسﺖ

کاستﯽﻫاي دولﺖ وﻗﺖ در مواﻗﻊ ﺑﺤرانﯽ از سوي

رسانهﻫايﯽ که ﺑهﻫرﺣال ﺑا دولﺖ وﻗﺖ تعارض مﻨافﻊ

که ﺑهنوعﻰ موﺟب کاﻫﺶ سرمايه اﺟتماعﯽ کشور

دارند مﯽتواند کمﮏ ﺷايانﯽ ﺑه مديريﺖ ﺑﺤران

ﺷده و درنتيجه ايجاد مانﻊ ﺑراي تقاﺑل ﺑا ﺑﺤران را ﺑا

نموده و زميﻨهﻫاي کاﻫﺶ سرمايه اﺟتماعﯽ کشور

خود ﺑه ﻫمراه داﺷته ﺑاﺷد ،مﺼداق فعل مجرمانه

را ﺑه ﺣداﻗل ﺑرساند .ﺑديﻬﯽ اسﺖ که اين سياسﺖ

خواﻫد ﺑود و ﻗوه ﻗﻀاﺋيه مﯽتواند مجرمان رسانهاي

مﺨتﺺ ﺑه دوران فراگيري ﺑﺤران اسﺖ و ﻗرار

را مورد ﭘيﮕرد ﻗانونﯽ ﻗرار دﻫد.

نيﺴﺖ ﺑراي ﻫميشه تداوم داﺷته ﺑاﺷد .تﺤقﻖ اين

گﻔتﻨﯽ اسﺖ ﺑرداﺷتن ﻫمزمان اين ﭼﻬار گام که

امر ﺑيﺶ از ﻫر ﭼيز درگرو اراﺋه آموزشﻫاي ﻻزم ﺑه

نقشﯽ اساسﯽ در مديريﺖ ﺑﺤران ايﻔا خواﻫﻨد کرد،

متوليان رسانهاى اسﺖ .آموزشﻫايﯽ که خود مﺤل

مدنﻈر نويﺴﻨدگان اين مقاله اسﺖ .ﺑايد توﺟه داﺷته که

ﭘﮋوﻫﺶﻫاي ﺟداگانه در ﺣوزه مديريﺖ ﺑﺤران اسﺖ.

ﺑا ﻫمه آموزشﻫاي اراﺋهﺷده ﺑه متوليان رسانهاى ﺑراي

 -گام دوم) تعريﻒ مﺼاديﻖ مشﺨﺺ مجرمانه توسط

کاﻫﺶ اﻗداماتﯽ که آسيب ﺑه سرمايه اﺟتماعﯽ کشور را

مجلﺲ ﺷوراي اسﻼمﯽ :ﺑا فرض مﺤقﻖ نشدن کامل
اﻫداف در گام اول ،ايجاد ﺑﺴترﻫاي مﻨاسب ﻗانونﯽ

ﺑراي ﺑرخورد ﺑا مجرمان اﻗدامﯽ اسﺖ که ﻃبيعتاً
از کانال مجلﺲ ﺷوراي اسﻼمﯽ عملياتﯽ مﯽﺷود.
در اين راﺑطه مجلﺲ در ﻗالب ﻃرح و يا دولﺖ در
ﻗالب ﻻيﺤه مﯽتوانﻨد امﮑان تعريﻒ و تبيين افعال
مجرمانه در ﺣوزه فعاليﺖ رسانهاى در مواﻗﻊ ﺑﺤرانﯽ
را در دستور کار ﻗرار داده و امﮑان ﺑرخورد ﻗانونﯽ ﺑا
مجرمين را مﻬيا کﻨﻨد .موﺿوعﯽ که ﺑهويﮋه در دوران
نقﺶآفريﻨﯽ ﺣداکﺜري ﺷبﮑهﻫاي اﺟتماعﯽ ﺑﺴيار
ﺿروري ﺑه نﻈر مﯽرسد.
مبارزه ﺑا ﺑﺤران :ﺑديﻬﯽ اسﺖ که ايجاد ﭼﻨين
ستادي مﯽتواند نقشﯽ اساسﯽ در ﺑه ﺣداﻗل رساندن
آسيبﻫاي رسانهﻫا در ﺷرايط ﺑﺤرانﯽ ايﻔا نمايد.
البته کارآمدي اين ستاد ﺑايد از ﭘشتوانه ﻗانونﯽ
مﻨاسب ﺑرخوردار ﺑاﺷد.
 گام ﭼﻬارم) ﺑرخورد ﻫمهﺟانبه ﻗوه ﻗﻀاﺋيه ﺑامتﺨلﻔان :ﺑديﻬﯽ اسﺖ ﺑا اراﺋه آموزشﻫاي مﻨاسب
ﺑه متوليان رسانهاى و نيز ايجاد ﺑﺴترﻫاي ﻗانونﯽ
مﻨاسب و تشﮑيل ستاد رسانهﻫا ،ﻫرگونه اﻗدام آنﻫا

ﭘيوسﺖ .ﺑر ﻫمين اساس ﭘيﮕيري ﻫمزمان اين موﺿوع
در ﻫر سه ﺣوزه تقﻨين ،اﺟرا و ﻗﻀا امري ﺿروري اسﺖ.
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از منظــر بايســتههاي ســرمايه اجتماعــي  -جــواد حــق گــو

 -گام سوم) تشﮑيل ستاد رسانهﻫاي خاص در ستاد

ﻫدف مﯽگيرند ،ﻗطعاً مواردي از تﺨلﻒ ﺑه وﻗوع خواﻫد

 )14کوﻫﮑن ،عليرﺿا ( ،)1388مﺆلﻔهﻫاى سرمايه اﺟتماعﯽ اسﻼمﯽ ،راﻫبرد
ياس ،ﺷماره .17
 )15نيازي و ديﮕران ( ،)1390ﺑررسﯽ راﺑطه ﺑين ميزان سرمايه اﺟتماعﯽ و
اﺣﺴاس امﻨيﺖ اﺟتماعﯽ در ﺑين زنان مﻨاﻃﻖ ﺷمال ( 1و  )2و ﺟﻨوب
ﺷﻬر ( 19و  )20تﻬران ،فﺼلﻨامه ﺟامعهﺷﻨاسﯽ مطالعات ﺟوانان ،سال
دوم ،ﺷماره سوم.
 )16زارع ﻏياثآﺑادى ،فاﻃمه و مﺤمد گﻨجﯽ( ،)1394راﺑطه استﻔاده
از رسانهﻫاى ﺟمعﯽ و ميزان سرمايه اﺟتماعﯽ در ﺷﻬر کاﺷان،
ﺟامعهﺷﻨاسﻰ کارﺑردي ،دوره  ،26ﺷماره .4
 )17ساروخانﯽ ،ﺑاﻗر ( ،)1385ﺟامعهﺷﻨاسﯽ ارتباﻃات ،تﻬران ،انتشارات
اﻃﻼعات ،ﭼاپ ﻫﻔدﻫم.
 )18ﺣﺴين ﭘور ،ﺟعﻔر و کاﻇم معتمد نﮋاد ( ،)1390ﺑررسﯽ راﺑطه ميزان
مﺼرف رسانهﻫا و ميزان سرمايه اﺟتماعﯽ ﺷﻬروندان تﻬرانﯽ ،فﺼلﻨامه
ﺑرنامهريزي رفاه و توسعه اﺟتماعﯽ ،ش .6
 )19کلمن ،ﺟيمز ( ،)1377ﺑﻨيادﻫاي نﻈريـه اﺟتمـاعﯽ ،ترﺟمـه مﻨـوﭼﻬر
صـبوري ،تﻬران ،نشر نﯽ.
Bowling Alone: Americas Declining Social” )1988( Putnam, D. Robert )20
.1 .No ,6 .Capital,” Journal of Democracy, Vol
 )21گيدنز ،آنتونﯽ ( ،)1380ﭘيامدﻫاي مدرنيﺖ ،ترﺟمه مﺤﺴن ﺛﻼﺛﯽ،
ﭼـاپ دوم ،تﻬران ،نشر مرکز.
 )22ﭼلبﯽ ،مـﺴعود  .1375ﺟامعهﺷﻨاسﻰ نﻈـم :تـشريﺢ و تﺤليـل نﻈـري
نﻈـم اﺟتماعﯽ ،تﻬران :نشر نﯽ
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