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واکاوي عملکــرد رســانه هاي دولتــي ايــران در بحــران کرونــا از منظــر 
بايســته هاي ســرمايه اجتماعــي

PAnalysis of the Performance of the Official Iranian Media in the 
Corona Crisis from the Perspective of Social Capital

 Javad Haghgoo*, Gholamali Soleimani
Abstract

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

چكيده:
ــن  ــال اي ــا در قب ــرد دولت ه ــوع عملک ــا و ن ــی کرون ــه در پاندم ــات مهمــی اســت ک ــی از موضوع ســرمايه اجتماع
بحــران بيش ازپيــش مــورد توجــه ناظــران قــرار گرفتــه اســت. يکــی از اصلی تريــن پرســش هاي مربــوط بــه موضــوع 
ــردي  ــت. عملک ــوف اس ــت معط ــى ازاين دس ــی در بحران هاي ــانه هاي دولت ــرد رس ــوع عملک ــه ن ــی ب ــرمايه اجتماع س
ــن  ــدان چني ــد. فق ــوردار باش ــد برخ ــت واح ــه و عقالني ــدت روي ــک وح ــد از ي ــی باي ــرايط بحران ــاً در ش ــه طبيعت ک
وحــدت و عقالنيتــی بــدون شــک آثــار ناخوشــايندي بــر ســرمايه اجتماعــی کشــورها می گــذارد. در ايــن پژوهــش بــا 
طــرح ايــن ســؤال کــه عملکــرد رســانه هاي دولتــی ايــران در يــک هفتــه اول بحــران کرونــا چــه نســبتی بــا ســرمايه 
اجتماعــی کشــور داشــته، تــالش شــده تــا بــا ارائــه يــک چارچــوب مفهومــی و تبييــن «تأثيــر رســانه ها بــر ســرمايه 
اجتماعــی»، عملکــرد ســه خبرگــزاري دولتــی ايرنــا، صداوســيما و فــارس واکاوي شــود. بديــن منظــور بــا بهره منــدي 
ــا  ــه ب ــی در مواجه ــارکت عموم ــب مش ــوع؛ جل ــوق در دو موض ــزاري ف ــه خبرگ ــرد س ــوا، عملک ــل محت از روش تحلي
بحــران و همچنيــن ميــزان اعتمــاد بــه عملکــرد دولــت )قــوه مجريــه( در شــرايط بحرانــی مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
يافته هــا نشــان می دهــد دربــاره دو موضــوع مشــارکت عمومــی و اعتمــاد بــه عملکــرد دولــت يازدهــم می تــوان نقــش 
متغيرهــاي مداخلــه کننــده بــر عملکــرد رســانه ها را تــا حــدودي مشــاهده کــرد. ايــن متغيرهــا در مقولــه اعتمــاد بــه 

ــه مشــارکت عمومــی مشــاهده می شــود.  ــت بيشــتر از مقول عملکــرد دول
واژه هاي کليدي: : سرمايه اجتماعي، بحران کرونا، رسانه هاي دولتي ايران، مشارکت عمومي در مواجهه با بحران، اعتماد به دولت در بحران
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مقدمه  
بحران پديده اي عام و فراگير است که می توان آن 
را در همه کشورهاى توسعه يافته و يا درحال توسعه 
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 می تواند آثار فراوانی بر سرمايه اجماعی 
کشورها بگذارد. اهميت اين موضوع ازآن رو است که 
بحث سرمايه اجتماعی و شاخصه هاي آن امروز به يکی 
از اصلی ترين نمادهاي کارآمدي و ناکارآمدي دولت ها 
تبديل شده است. امري که به طور خاص در مواقع وقوع 
بحران هايى چون کرونا برجسته می شود. ترديدي وجود 
ندارد که در اين موضوع رسانه ها به طور عام و رسانه هاي 
ايفا  اساسی  نقشی  خاص  به طور  دولت  به  وابسته 
می کنند. اين نقش آفرينی ازآن جهت است که رسانه ها 
قدرتمندترين ابزار مديريت افکار عمومی را در اختيار 
دولت ها قرار داده اند. نقش رسانه ها در سه مرحله پيش، 

حين و پس از بحران قابل رديابى است.
رسانه هاي دولتی نقش بسيار مهمی در روند بحران 
از آغاز تا انجام دارند. آن ها به زاويه ديد و افکار افراد براي 
مواجهه با بحران شکل می دهند و اين ظرفيت را دارند 
تا با تشويق مشارکت عمومی در امر مبارزه با بحران به 
مديريت بحران توسط دولت ها کمک کنند يا اينکه در 
مقابل با ضربه زدن به مشارکت عمومی اسباب اخالل 
در فعاليت دولت ها براي رويارويی با بحران را ايجاد 
نمايند. بر اساس همين اهميت از زمان آغاز همه گيري 
ويروس کرونا در ايران، نوع عملکرد رسانه هاي دولتی 
است.  شده  فراوانى  پرسش هاى  طرح  براي  محملی 
از اصلی ترين آن ها که در اين زمينه مطرح است به 
چگونگی نقش آفرينی اين رسانه ها 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 رسانه هاي اصلی دولتی در 
ايران- در اينجا خبرگزاري جمهوري اسالمی يا همان 
با  فارس-  و خبرگزاري  ايرنا، خبرگزاري صداوسيما 
بحران کرونا چگونه بر سرمايه اجتماعی کشور تأثير 

است؟ گذاشته 
براي واکاوي اين موضوع تالش شده تا در ذيِل دو 

سؤال فرعی به بررسی آن بپردازيم:
- نحوه بازنمايی اخبار مربوط به بحران کرونا در اين 
سه رسانه طى هفته نخست بحران چه نسبتی با 

افزايش مشارکت عمومی داشته است؟
- نحوه بازنمايی اخبار مربوط به بحران کرونا در اين 
سه رسانه طى هفته نخست بحران چه نسبتی با 

افزايش اعتماد به کارآمدي دولت داشته است؟
مروري بر آثار موجود نشان می دهد که به علت تازگی 
بحران و شوك حاصل از آن - که بسياري از نهادها و 
سازمان ها را درگير خود کرده و هنوز در مرحله بحران به 
سرمی بريم - پژوهش هاي اندکی در اين حوزه صورت 
گرفته است. اگرچه آثار ارزشمندي در ارتباط با بحران، 
سرمايه اجتماعی و رسانه وجود دارد که به برخی از آن ها 

اشاره می شود.
وسايل  جامعه شناختی  تبيين  مقاله  در  توکلی 
 ،[1] بحران  مديريت  با  مواجهه  در  ارتباط جمعى 
بيش از هر چيز به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در 
عملکرد  چگونه  که  پرداخته  ژورناليسم  شکل گيري 
رسانه را در مواقع بحرانی تحت تأثير قرار می دهند. 
اين جهت گيري را می توان در مقاله نصرالهی با عنوان 
چگونگی مديريت بحران به وسيله رسانه و عوامل مؤثر 
بر کارکرد آن [2] مشاهده کرد. از اين نظر عواملی چون 
ميزان حرفه اي گرايی، نوع نظام رسانه اي حاکم، پايگاه 
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ايدئولوژيکی، ميزان استقالل يا وابستگی به حاکميت، 
سابقه بحران، نوع عملکرد رقبا و غيره از جمله اين عوامل 
هستند که کارکردهاي متفاوت رسانه را در بحران ها 
تحت تأثير قرار می دهند. برخی آثار هم به بررسی 
تأثير رسانه بر سرمايه اجتماعی پرداخته اند از جمله 
گيوريان [3] که به دليل عدم ورود به بحث بحران ها 
خارج از رسالت پژوهِش حاضر هستند. مقاله مختصر 
و پرمحتواي نقش رسانه ها در دوران بحران اثر جرج 
ترزيس [4] در دو بخش به نقش رسانه در بحران ها 
پرداخته است. ترزيس در يک بخش به عوامل اجتماعی 
مؤثر بر ژورناليسم ازجمله فرهنگ تخصصی، تنش هاي 
اقتصادي،  فشارهاي  سياسی،  تنش هاي  سازمانی، 
راهبردى و راهکار منبع پرداخته است. نويسنده در 
بخش ديگري از مقاله به شيوه هاي گزارش بحران توسط 
رسانه ها اشاره کرده است. او به صورت کلی از سه شيوه 
در اين ميان نام می برد؛ نخست پذيرش آنچه از قدرت 
مسلط ديکته می شود و دوم انتقاد از قدرت سياسی در 
بحران ها و سوم که به نظر نويسنده، اخيراً در رسانه ها 
موردتوجه قرارگرفته کار ژورناليست ها را گزارش بحران 
و کشمکش ها براي مخاطب عام می دانند که باهدف 
تقويت ثبات و صلح می شود نه آنکه تنش، ترس و يا حتی 
خشونت را افزايش دهد. اين مقاله نيز بيشتر عوامل مؤثر 
بر جهت-گيري رسانه ها را مورد بررسی قرار داده است 
تا کارکرد رسانه ها در حوزه سرمايه اجتماعی. رشيدي 
و همکاران در مقاله شناسايی کارکردهاي رسانه هاي 
جمعی در مديريت بحران بالياي طبيعی [5] بر اساس 
فرايند تحليل شبکه به بررسی نقش رسانه در سه مرحله 
پيش، حين و پسا بحران پرداخته اند. اين اثر ارزشمند 
به دليل بهره گيري از روش دلفی توانسته نيازسنجی 
خوبی از مخاطبان رسانه ها در مراحل سه-گانه بحران 
ارائه نمايد؛ اما بر بحران خاصی تمرکز نکرده تا اثرات 

آن را مورد آزمون قرار دهد و به مقوله سرمايه اجتماعی 
اشاره  رسانه  کارکردهاي  مهم ترين  از  يکی  به عنوان 
نکرده است. حسن بشير در مقاله رسانه و معناشناسى 
بحران [6] به مباحث مفهوم شناختی در حوزه بحران 
از نقش دوگانه رسانه در بحران ها يعنی  پرداخته و 
کنترل و تصعيد و گسترش بحران سخن گفته است. 
مباحث بنيادين نويسنده در حوزه واژه شناسی بحران و 
تحليل معناي آن بخش مهمی از حجم مقاله را به خود 
اختصاص داده است و بخشی هم به بحران در رسانه 
در انعکاس اخبار بحران ها پرداخته است؛ اينکه بحران 
در رسانه در زمان بحرانی چگونه می تواند به سرايت 
اين بحران به جامعه منجر شود. مقاله فوق نيز به غناي 
ادبيات اين حوزه در سطح مفهوم شناسی کمک عمده اى 
کرده؛ اما حضور متغيرهاي سرمايه اجتماعی و کار بست 
نقش رسانه در اين حوزه را در ارتباط با يک بحران خاص 
ابدالی در مقاله نقش  نمی توان ديد. طاهر روشندل 
مديريت رسانه در تحول بحران از تهديد به فرصت [7] 
به اهميت بی بديل رسانه ها در بحران ها پرداخته است. 
همان طور که از عنوان مقاله نيز روشن است، رسانه اين 
توان و ظرفيت را دارد تا تهديدات حاصل از بحران را به 
فرصت تبديل کند که اين مسئله در حيات اجتماعی 
جوامع می تواند اثرگذار باشد. نويسنده مقاله، مدعاي 
خويش را با بهره گيري از رويکردهاي سه گانه؛ سنتی، 
قانون طبيعی و تعاملی مورد آزمون قرار داده و معتقد 
است رويکرد تعاملی رسانه به بحران می تواند از تهديد 
بحران ها، فرصت سازى کند. مقاله اشاره اي گذرا به 
نتايج رويکردهاي سه گانه فوق کرده و به مقوله مهم 
سرمايه اجتماعی اشاره نکرده است. در مقاله-اي ديگر 
از طاهر روشندل اربطانی و سياوش صلواتيان با عنوان 
طراحی مدل نقش رسانه هاي جمعی در مديريت مرحله 
پيش از بحران [8] نويسندگان عموماً توجه خويش را 
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به نقش رسانه ها در شرايط پيشا بحران محدود کرده اند. 
نويسندگان از مدل پروانه اي نقش رسانه ها در مديريت 
مرحله پيش از بحران ياد کرده اند که نقش هاي پنج گانه 
رسانه ها از جمله رصد و پايش محيط، آموزش، هدايت 
افکار عمومی، اطالع رسانی و همبستگی عمومی را دربر 
دارد. روشن است اين مقاله در ابتدا متمرکز بر مرحله 
پيشا بحران است و سپس توجه آن بر کارکردهايی 
اجتماعی  مقوله سرمايه  با  ارتباط کمتري  که  است 
دارند. آقايی در مقاله نقد و بررسی نظريه هاي مطرح 
درباره نقش رسانه ها در مديريت بحران [9] تالش کرده 
است تا از منظر نظريه هاي مطرح از جمله رئاليسم، 
مارکسيسم و سازه انگاري به نقش رسانه ها بپردازد. 
نتيجه گيري نويسنده بر اهميت رهيافت سازه انگاري 
براى تبيين نقش رسانه ها در بحران ها تأکيد دارد. به 
اعتقاد نويسنده اگر نظريه هاي رئاليستی رسانه را فاقد 
وجود مستقل و در راستاي منافع ملی فرض می کنند 
و تعريف منافع ملی همان تعريف دولت است و نظريه 
مارکسيستی رسانه ها را ابزاري در دست طبقه مسلط 
می دانند، سازه انگاري با توجه به نقش عوامل غيرمادي، 
بر برساختی بحران ها تأکيد دارد و همين مسئله هم 
ادراك هاي متفاوتى از بحران ها را در پی دارد. به زعم 
نويسنده هرکدام از نظريه هاي فوق طى بحران ها و 
جهت گيري رسانه ها ممکن است در هر دوره اي غالب 
باشند. اين مقاله نيز به نقش رسانه در بحران به معناي 
اعم و به معناي اخص بحران کرونا اشاره نکرده و بيشتر 

در مقام نظر مانده است.
براي انجام اين پژوهش از روش  تحليل محتواي 
کمی استفاده شده است. بدين منظور مطالب مربوط به 
دو موضوع؛ ميزان تالش رسانه ها براي جلب مشارکت 
به عملکرد دولت  اعتماد  عمومی و همچنين ميزان 
جداول  قالب  در  کمی  حيث  از  و  استخراج  يازدهم 

و نمودارها نشان داده شد. در ادامه پس از رده بندي 
داده هاي موجود به تحليل آن ها پرداخته است. جامعه 
آماري تحقيق مجموعه مطالب مربوط به بحران کرونا 
در اين سه خبرگزاري است که در بازه زمانی سی بهمن 
1398 تا شش اسفند 1398 گردآوري شده است [10].

اين پژوهش با نگاهی به نقش رسانه ها در مديريت 
بحران با بررسی نسبت ميان رسانه و سرمايه اجتماعی 
و تبيين برخی از شاخص هاي سرمايه اجتماعی تالش 
کرده تا چگونگی عملکرد اين رسانه ها در بحران کرونا 
را مورد بررسی قرار داده و با توجه به چارچوب مفهومی 
ارائه شده به چگونگی تأثير اين رفتار بر سرمايه اجتماعی 
کشور از منظر دو شاخصه مهم سرمايه اجتماعی کشورها 
يعنی «مشارکت عمومی» و «اعتماد به عملکرد دولت» 

پرداخته است.
و  رسانه  بحران،  مفهومي؛  چارچوب   -1

سرمايه اجتماعي
را در پی  بلندمدتى  و  اثرات کوتاه مدت  بحران ها 
دارند. اختالل در نظام خدمات رسانی جامعه، تعطيلی 
بخش هاي حياتی جامعه، ايجاد بحران هاى روحی و 
روانی و کاهش همبستگی اجتماعی. مديريت درست 
رسانه ها می تواند وجوه منفی بحران ها را تا حد زيادي 
تقويت حس  براي  فرصت هايی  به  يا  ساخته  خنثی 
همبستگی اجتماعی و افزايش سرمايه اجتماعی تبديل 
کند. به عبارت ديگر بحران ها در صورت مديريت صحيح 
به افزايش چسبندگی اجتماعی منجر شده و به مثابه 
نوعی مالط، مانع از ذره اي شدن و پراکندگی جامعه 
و  اين حالت هم صادق است  البته عکس  می شوند. 
بحران ها در صورت عدم مديريت صحيح باعث کاهش 
همبستگی و سرمايه اجتماعی می شوند که ساليان سال 
انباشت آن ها پيوندهاي درونی جامعه را تقويت کرده 

ست. ا



75
------

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

دوفصلنامه علمی پژوهشی

ــا 
رون

ن ک
را

حــ
ر ب

 د
ان

ــر
ي اي

لتــ
دو

ي 
ها

نه 
ســا

د ر
ــر

ملک
ي ع

او
واک

ــو
ق گ

حــ
د 

وا
جــ

 - 
ي

عــ
ما

جت
ه ا

ماي
ــر

 س
اي

ه ه
ســت

 باي
ــر

نظ
ز م

ا

مبتنی بر نگاهى نظام مند، نقش رسانه ها در خأل شکل 
نمی گيرد. بحران ها جزء جدايی ناپذير جوامع و زندگی 
بشري هستند و در عصر اطالعات مردم با زاويه ديد و 
عينک رسانه ها از بحران ها آگاهی مى يابند و فهم آن ها از 
بحران ها شکل می گيرد. بحران بر فعاليت رسانه ها تأثير 
می گذارد و توجه آن ها را به سمت خود جلب می کند، 
رسانه به مثابه فيلتري می تواند طيفی از مواضع انکار، 
سکوت، انفعال، واکنش، مواجهه، پذيرش و استقبال را 
در پيش گيرد و دوگانه بحران پذيرى يا بحران گريزى 
)بحران ستيزي( را ايجاد کند. بازخوردهاي جامعه بر 
مواضع رسانه تأثيرگذار است و می تواند منجر به تصحيح 
مواضع رسانه ها شود. شکل زير ارتباط ميان بحران، 

رسانه و جامعه را نشان می دهد.

 شکل 1- رابطه میان رسانه، بحران و مجامعه

يا  از مهم ترين مقوله هاى در معرض تهديد  يکی 
تقويت در بحران ها، سرمايه اجتماعی است. کلی ترين 
سطح سرمايه اجتماعی شامل مواردى اعم از شدت و 
کيفيت روابط و تعامالت بين افراد و گروه ها، احساس 
تعهد و اعتماد دوجانبه نسبت به هنجارها و ارزش هاي 
مشترك است و به عنوان يک حس تعلق و همبستگی، 
 .[11] مى شود  تلقى  اجتماعی  پيوستگی  مهم  پايه 
رابـرت پاتنـام سـرمايه اجتمـاعی را بـه مجموعه اي 
از ارتباطات افقی بين افراد و همچنين وجوه گوناگون 
سازمان هاي اجتماعی نظيـر اعتماد، هنجارها و شبکه ها 
اطالق می کند که با ايجاد و تسهيل امکانات هماهنگ، 
منافع متقابل و کارايی جامعه را افزايش می دهد [12]. 
نظريه سرمايه اجتماعی بر اهميت روابط تأکيد دارد. 
ازنظر فوکوياما سرمايه اجتماعی مجموعه هنجارهاي 

موجود در نظام اجتماعی است که موجب ارتقاء سطح 
سطح  کاهش  دليل  و  جامعه  آن  اعضاي  همکاري 

هزينه هاي تبادالت و ارتباطات است [13].
رسانه ها از حافظان اصلی حفظ يکی از مهم ترين 
مؤلفه هاي سرمايه اجتماعی يعنی اعتماد هستند. ابعاد 
ديگر سرمايه اجتماعی از جمله مشارکت و انسجام 
اجتماعی به ميزان زيادي تحت تأثير بُعد اعتماد سرمايه 
اجتماعی هستند. اعتماد، محور سرمايه اجتماعی است 
توليد  انسانی  متقابل  ارتباط  تأثير هنجار،  که تحت 
می شود و روح سرمايه اجتماعی را تشکيل می دهد 
[14]. اعتماد به نوعى مؤلفه و نتيجه سرمايه اجتماعی 
نيز محسوب می شود و رابطه اي دوسويه با آن دارد. 
اعتماد از يک سو دليل ايجاد سرمايه اجتماعی است و 
از سويى ديگر وجود سرمايه اجتماعی کافی در جامعه، 

سبب تقويت آن در ميان افراد می شود.
در شرايط بحرانی، اعتماد و همچنين تالش براي 
جلب مشارکت عمومی و زمينه سازي براي آن در ميان 
عناصر سرمايه  اجتماعی از اهميت زيادي برخوردار 
است. اعتماد به عملکرد دولت به نوبه خود موجبات 
مشارکت عمومی را نيز فراهم می کند. پانتام شبکه هاي 
مشارکت اجتماعی را به عنوان خاستگاه ديگر مؤلفه هاي 
اعتماد اجتماعی و همياري  سرمايه اجتماعی يعنی 
مطرح کرده است. وي معتقد است شبکه هاي افقی يا 
مساوات طلب در قالب مشارکت هاي اجتماعی مانند 
احزاب، باشگاه ها و انجمن ها به دليل ارائه چارچوب هاي 
فرهنگی براي همکاري موجب شکل گيري و گسترش 

هنجار اعتماد اجتماعی هستند [15].
منظور از مشارکت به عنوان عنصرى مهم در سرمايه 
در  اشخاص  عاطفی  و  ذهنی  درگيري  اجتماعی، 
موقعيت هاي گروهی است که آنان را برمی انگيزد تا براي 
دستيابی به اهداف گروهی يکديگر را ياري نمايند [3]. 
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مشارکت ازنظر آلن بيرو «سهمی در چيزي يافتن و از آن 
سود بردن و يا در گروهی شرکت جستن و بنابراين با آن 
همکاري داشتن» است. شبکه هاي مشارکت مدنی يکی 
ديگر از اجزاي ضروري سرمايه هاى اجتماعی هستند 
و هرچه اين شبکه ها در جامعه اي متراکم تر باشند، 
متقابل  منافع  از جهت  همکاري شهروندان  احتماالً 
بيشتر است. فرآيند همبستگی مثبتی بين مشارکت 
اجتماعی و استفاده از وسايل ارتباط جمعى و بازيابی 
هويت فردي در حوادث اجتماعی به عنوان نمادهاي 
مشترك و تقويت احساس تعلق اجتماعی وجود دارد 

.[16]
ازنظر برخی وظيفه اساسی وسايل ارتباطی، تقويت 
چنين احساسی است. به نظر لرنر هرقدر مردمی با وسايل 
همان  به  می يابند؛  محکم تري  پيوند  ارتباط جمعى 
نسبت نيز مشارکت اجتماعی و قابليت زندگی آن ها در 
جمع با درك ديگران افزايش می يابد [17]. يافته هاي 
نوريس نشانگر نقش دوگانه رسانه ها در تقويت و کاهش 

سرمايه اجتماعی است [18].
 رسانه ها نقش دوگانه اي در ارتباط با سرمايه اجتماعی 
ايفا می کنند. کلمن معتقد است رسانه ها می توانند بـا 
ارائه گزارش هاي انتقادي از جامعه، اعتماد به نهادهاي 
رسمی و غيررسمی را کاهش دهند [19]. ازنظر پاتنام، 
يکی از عوامل مؤثر بر کاهش اعتماد اجتماعی، تماشاي 
تلويزيون  که  می-کند  ادعا  پاتنام  است.  تلويزيون 
تصويرى خشن و زشت از دنياي اطراف ما ارائه می دهد 
که موجب وحشت )هراس( مخاطبان، نوعی احساس 
ناامنی و درنتيجه بی اعتمادي است [20]. گيدنر معتقد 
است رويکرد اعتماد يا عدم اعتماد به نظام هاي انتزاعی 
خاص در معرض تأثير شديد از تجارب ما در نقاط 
دسترسی و همچنين دانش هاي روزي قرار دارند که 
از طريق رسانه هاي ارتباطی و منابع ديگر، در دسترس 

اشخاص عادي و متخصصان فنی قرار می گيرند [21].
 به نظر مى رسد که گسترش رسانه هاي ارتباط جمعى، 
ايفا  اثر دوگانه و متناقضی بر وحدت نمادي جامعه 
می کند. گسترش کتب، مطبوعات، راديو، تلويزيون، 
ويدئو، شبکه هاي اطالع رسانی و غيره از سويى می تواند 
باعث تحکيم وحدت نمادي شوند و از سويى ديگر همين 
ماهواره  اي  تلويزيونى  برنامه هاى  همراه  به  رسانه ها 
کشورهاي مختلف می توانند اسباب تضعيف وحدت 

نمادي جامعه را فراهم نمايند [22].
با عنايت به اين مسئله می توان رويکرد و راهبرد 
رسانه ها را عنصرى کليدي در پيوند مستقيم با سرمايه 
اجتماعی طى بحران ها دانست. رسانه ها در شرايط بروز 
بحران ها می توانند با اتخاذ راهبرد و رويکرد مناسب به 
تقويت سرمايه اجتماعی کمک کنند و يا به تضعيف 
اين مقوله مهم منجر شوند. بحران کرونا را بايد يکی از 
حوادثی به شمار آورد که مى تواند عملکرد رسانه هاي 
به خوبى  را  کشور  اجتماعی  سرمايه  منظر  از  دولتی 
مورد ارزيابی قرار دهد. واقعيت آن است که بررسی 
نحوه مواجهه سه رسانه دولتی خبرگزاري جمهوري 
اسالمی، ايرنا و فارس می تواند معيار بسيار مناسبی را 
در اين رابطه در اختيار تصميم سازان و تصميم گيران 
کشور قرار دهد. امروز ديگر ترديدي وجود ندارد که 
نوع عملکرد رسانه در شرايط بحرانی می تواند آثاري 
مستقيم بر افزايش يا کاهش سرمايه اجتماعی کشورها 
داشته باشد. با توجه به اهميت اين موضوع بخش بعدي 
مقاله با بررسی چگونگی رويارويی رسانه هاي اصلی 
در قبال بحران کرونا، نتايج آن را بر سرمايه اجتماعی 
مورد بررسی قرار داده است. همان طور که اشاره شد 
اين موضوع از دريچه دو متغير اصلی سرمايه اجتماعی 
کشورها يعنی بحث تقويت/کاهش مشارکت عمومی 
و همچنين تقويت/کاهش اعتماد به عملکرد دولت در 
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شرايط بحران کرونا مورد واکاوي قرار گرفته است.
2- بررســي عملكــرد رســانه هاي دولتــي 

در مواجهــه بــا بحــران کرونــا
پس از گذشت حدود يک سال از آغاز بحران کرونا 
در جهان، راحت تر می توان درباره زمان آغاز اين بحران 
در ايران صحبت کرد. آن گونه که از آرشيو رسانه ها 
برمی آيد، تاريخ سی ام بهمن ماه سال 1398 را به دليل 
اينکه اولين اعالن رسمی مقامات بهداشتی کشور درباره 
مثبت بودن آزمايش هاي مربوط به ابتالى شهروندان 
به اين ويروس در اين تاريخ صورت می گيرد، می توان 
آغاز شروع بحران کرونا در ايران را در نظر گرفت. در اين 
تاريخ وزير بهداشت رسماً ابتالي دو شهروند به کرونا 
را تأييد کرد. البته همان طور که توضيح داده شد اين 
موضوع به معناى ابتالى هيچ هم وطنى به اين ويروس 

پيش ازاين تاريخ نيست.
 فارغ از اينکه ويروس از چه زمانی وارد کشور شده، اين 
پژوهش با مدنظر قرار دادن زمان اعالن رسمی ابتالى 
برخی از شهروندان، سعی بر بررسى نحوه بازنمايی اخبار 
مربوط به اين بحران در سه رسانه دولتی؛ خبرگزاري هاى 
جمهوري اسالمی ايران )ايرنا(، صداوسيما و فارس را تا 
يک هفته بعدازآن )ششم اسفندماه 1399( از منظر 
دو متغير مشارکت عمومی و اعتماد به عملکرد دولت 
مالك  است  گفتنی  دارد.  بحران  هنگام  در  يازدهم 
انتخاب اين سه رسانه مرجعيت آن ها در توليد و نشر 
اخبار دولتی و رسمی است. همچنين ازآنجاکه هر يک از 
اين سه رسانه نماينده بخش مهم و تأثيرگذاري از نظام 
سياسی هستند و از بودجه دولتی استفاده می کنند، 
بر همين مبنا نيز به عنوان رسانه هاي دولتی )دولت در 

معناي اعم آن( قلمداد شده اند.
چون  ديگري  رسانه هاي  نام  می توان  اگرچه 
خبرنگاران  باشگاه  تسنيم،  ايسنا،  خبرگزاري هاى 

جوان، مهر و ... را نيز به اين فهرست افزود؛ اما با توجه 
انتخاب اين سه رسانه  به معيار در نظر گرفته شده، 
کند.  محقق  را  پژوهش  اين  مدنظر  اهداف  می تواند 
گفتنی است معيار اصلی براي انتخاب اين رسانه ها آن 
بوده که هرکدام از اين سه رسانه به نحوي بلندگوي 
طيف هاي اصلی سياسی فعال در عرصه حکمرانی کشور 
در دوره زمانی کنونی به شمار می آيند. البته بايد توجه 
داشت که با توجه به چرخش هاي صورت گرفته در 
نظام سياسی کشور و جابجايی نخبگان که درنتيجه 
وقايعی چون انتخابات مجلس يا رياست جمهوري رخ 
مى دهد، می توان تغييراتی در اين فهرست ايجاد کرد. 
به عبارت ديگر انتخاب اين سه رسانه تنها مربوط به بازه 
زمانی کنونی و نوع حضور طيف هاي سياسی مختلف 

کشور بر عرصه هاي حکمرانی کشور است.
همان طور که بررسی مطالب انتشاريافته در اين سه 
رسانه درباره بحران کرونا در بازه زمانی يک هفته اول 
آغاز بحران نشان می دهد با طيف متنوعی از مطالب که 
در قالب هاي گوناگونی چون خبر، گزارش، پادکست، 
اينفوگرافی، فيلم، تحليل، عکس و ... مواجه هستيم. با 
توجه به اين تکثر براي ارزيابی دقيق  محتواي منتشرشده 
تنها مطالبی که به شکل مستقيم )در تيتر مطلب( به 
بحران اشاره داشتند، مورد واکاوي قرار گرفته است. آمار 
تعداد مطالبی که سه رسانه فوق در بازه زمانی يادشده 
درباره بحران کرونا منتشر کرده اند به شرح جدول 1 

است.
پس از تعيين بازه زمانی و استخراج تمام 3833 
مطلبی که در اين بازه درباره بحران کرونا منتشر شده، 
عملکرد سه رسانه از منظر شاخص هاي «تالش براي 
جلب مشارکت عمومی در مواجهه با بحران کرونا» و 
«اعتماد به عملکرد دولت )در معناي اخص يعنی قوه 
مجريه( در مقابله با کرونا» مورد ارزيابی قرار گرفت. براي 
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تحقق اين هدف در گام نخست براي سنجش نسبت 
بازنمايی اخبار اين سه خبرگزاري با مقوله مشارکت، 
تمام مطالب در سه محور «افزايش مشارکت»، «کاهش 
مشارکت» و «خنثی» رده بندي 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» رده بندي شد.

جدول 1. آمار تفکیکي مطالب کرونايي سه خبرگزاري 
در بازه زماني 30 بهمن تا 6 اسفند 1398

نام 
خبرگزاري

تعداد کل مطالب 
انتشاري

)اعم از تيتر، ليد و متن(

تعداد مطالب
انتشاريافته
 )فقط تيتر(

899 مطلب1994 مطلبايرنا

428 مطلب973 مطلبصداوسيما

623 مطلب886 مطلبفارس

1950 مطلب3833 مطلبمجموع

داده هاي پژوهش
و  اجتماعی  سرمايه  شاخص هاي  از  بهره گيري  با 
راهبردهاي رسانه ها در مواجهه با بحران کرونا نتايج 

استخراج شد: زير  نمودارهاي  به قرار 
)الــف( جايــگاه تــاش بــراي جلب مشــارکت 

عمومــي در مواجهــه بــا بحــران کرونا

در اين بخش به دسته بندي مطالب مرتبط با بحث 
مشارکت عمومی پرداختيم. براي اين منظور با توجه به 
جهت مطلب )با تأکيد بر تيتر مطالب( اخبار موجود را 
در سه بخش مجزا به قرار نمودارهاي زير قرار داديم. در 
اين بخش برخی مطالب فاقد بار مثبت يا منفی بودند که 
اين داده ها با عنوان خنثی نام گذاري شدند. بايد توجه 
شود که هر مطلب منتشرشده در رسانه می تواند سه 
پيام مثبت، منفی يا خنثی در قبال موضوع يادشده را به 

مخاطبان خود القا نمايد. اين موضوع در شرايط بحرانی 
بسيار مهم است.

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

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

 
نمودار 3. جايگاه مشارکت عمومي در اخبار مرتبط با 

کروناي خبرگزاري فارس

 

نمودار 4. بررسي مقايسه اي جايگاه مشارکت عمومي 
در اخبار مرتبط با کروناي سه رسانه دولتي
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)ب( ميزان اعتماد به عملكرد دولت يازدهم در 

نحوه مواجهه با بحران کرونا
با توجه به اينکه بحث اعتماد به نظام اجرايی کشور 
يکی از شاخصه هاي مهم سرمايه اجتماعی به حساب 
می آيد، در اين بخش از مقاله واکاوي، موضوع مورد 
تأکيد پژوهشگران قرار گرفت. بديهی است که با توجه به 
مناسبات متفاوت اين سه رسانه با دولت يازدهم انتظار 
وجود يک وحدت رويه در نحوه انعکاس اخبار کرونايی 
وجود نداشت. موضوعی که در بخش هاي بعدي مقاله 
به طور کامل تحليل شده است. در اين بخش با استخراج 
مطالب و بر اساس شاخصه هاي اعتماد به کارآمدي 
بحران کرونا  يازدهم در کنترل  ناکارآمدي دولت  يا 
داده هاي موجود رده بندي شد. گفتنی است در اين 
مورد نيز مطالب انتشار يافته اين سه رسانه بر اساس نوع 
پيام هايی که به مخاطبين خود القا نموده اند 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 کرده اند.
تحليل داده ها

عملکرد  در  عمومی  مشارکت  جايگاه  )الف( 
صداوسيما و  فارس  ايرنا،  خبرگزاري هاي 

بررسی نوع بازنمايی مطالب مرتبط با کرونا در اين سه 
خبرگزاري حکايت از نوعی تفاهم نانوشته ميان آن ها 
دارد. مروري بر نمودارهاي مربوط با اين بخش نشان 
می دهد رفتار هر سه خبرگزاري از نوعی هم آهنگى 
برخوردار بوده و گويی مديران هر سه خبرگزاري به 
اجماعی قابل توجه در جلب مشارکت عمومی براي مقابله 
با اين بحران رسيده اند. 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 مطلوب تري داشته 

است. اين در حالی است که ايرنا در اين مقوله عملکرد 
نامطلوبی داشته است. خبرگزاري صداوسيما هم بعد 
از فارس حجم قابل توجهی از مطالب خود را با هدف 
افزايش مشارکت عمومی، تقويت چسبندگی اجتماعی 
و تعميق انسجام ملی منتشر کرده است )جدول 2 و 

نمودار 9(.

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

 

نمودار 6. جايگاه اعتماد به عملکرد دولت يازدهم در 
اخبار مرتبط با کروناي خبرگزاري صداوسیما

 
نمودار 7. جايگاه اعتماد به عملکرد دولت يازدهم در 

اخبار مرتبط با کروناي خبرگزاري فارس

 
نمودار 8. بررسي مقايسه اي جايگاه اعتماد به عملکرد 
دولت يازدهم در اخبار مرتبط به کروناي سه رسانه
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جدول 2. مقايسه عملکرد سه خبرگزاري در مشارکت 
)به درصد(

نام 

خبرگزاري

افزايش 

مشارکت

کاهش 

مشارکت

خنثی

29/0322/22468/743ايرنا
41/5881/16857/242صداوسيما

41/6351/28450/080فارس

نمودار 9. مقايسه 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 
899 مطلب مرتبط با کروناي خبرگزاري ايرنا که در 
بازه زمانی 30 بهمن ماه تا 6 اسفندماه منتشر شده، 
618 مطلب خنثی بوده است. اين در حالی است که 
کرونايی  مطلب   623 مجموع  از  فارس  خبرگزاري 
خود 303 مطلب را با هدف تقويت مشارکت عمومی 
منتشر کرده و خبرگزاري صداوسيما نيز از مجموع 428 
مطلب، 178 مطلب را در همين راستا بر روى خروجی 

خود قرار داده است.
خبرگزاري هاى ايرنا، فارس و صداوسيما به ترتيب با 
اختصاص 2/224، 1/284 و 1/168 درصد از کل مطالب 
خود به مباحثی که به نحوي کاهش مشارکت را برجسته 
داشته اند  مشابه  نسبتاً  کرده  اند، عملکردى کمابيش 
)جدول 2 و نمودار 9(. گفتنی است که هم زمانی آغاز 
بحران کرونا در ايران با برگزاري انتخاب مجلس شوراي 
اسالمی در دوم اسفندماه سال 1398، يکی از متغيرهاي 
مهمی است که بدون ترديد در تحليل نوع کنشگري اين 

سه خبرگزاري در مقوله مشارکت عمومی مؤثر واقع 
شده است. بر اين اساس رويداد مذکور بايد به عنوان 
متغير مداخله گر به طور خاص مورد بررسی قرار گيرد.

توضيح آنکه در اين دوره از انتخابات مجلس شوراي 
اسالمی بر اساس نظرسنجی هاي صورت گرفته، از قبل 
مشخص بود که احزاب و افراد نزديک به خبرگزاري 
به  نزديک  افراد  و  احزاب  و  شانس  بيشترين  فارس 
اختيار  در  براي  را  شانس  کمترين  ايرنا  خبرگزاري 
گرفتن کرسی هاي مجلس داشتند. همين موضوع می-
تواند نوع نقش آفرينی اين دو رسانه در بحث افزايش 
يا کاهش مشارکت را تا حدي تبيين نمايد. داده هاي 
موجود نشان می دهد که مديران دو خبرگزاري ايرنا و 
فارس دو سياست غيرهمسو از يکديگر را در بازه زمانی 
منتهی به انتخابات مجلس در پيش گرفته اند. در اين 
ميان خبرگزاري صداوسيما نيز که با توجه به جايگاهش 
به عنوان رسانه ملی، مأموريت زمينه سازي 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 

ــارس و  ــا، ف ــاي ايرن ــرد خبرگزاري ه عملك

ــيما صداوس

همان طور که در چارچوب مفهومی توضيح داده شد، 
تقويت اعتماد مردم به کارآمدي و توانمندي نهادهاي 
دولتی )از نهادهاي اجرايی گرفته تا نهادهاي قضايی، 
از اصلی ترين کارکردهايی است  ...(، يکی  تقنينی و 
که رسانه ها عموماً و رسانه هاي دولتی به طور خاص 
می توانند آن را محقق نمايند. بدون ترديد با افزايش 
اجتماعی  سرمايه  دولتی  نهادهاي  به  مردم  اعتماد 
افزايش می يابد. رسانه ها همان طور که می توانند با القاي 
توانمندي و کارآمدي نهادهاي دولتی سرمايه اجتماعی 
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يک کشور را افزايش دهند، به همان ميزان می-توانند 
با افزايش فضاي نااميدي از نهادهاي دولتی، ضرباتی 
مهلک بر سرمايه اجتماعی کشور وارد نمايند. قوه مجريه 
به دليل نوع کارکردش، بيش از ديگر قوا در ميان نهادها 
و سازمان هاي دولتی در معرض قضاوت قرار گرفته و 
نوع عملکردش می تواند معياري اساسی در افزايش يا 

کاهش سرمايه اجتماعی يک کشور باشد.
نوع عملکرد سه خبرگزاري ايرنا، صداوسيما و فارس 
حکايت از آن دارد که اين سه رسانه به ترتيب با اختصاص 
40/934، 41/121 و 30/016 درصد از مطالب خود 
در جهت افزايش اعتماد مخاطبين به کارآمدي دولت 
يازدهم اختصاص داده اند. همان طور که در جدول ها و 
نمودارهاي باال قابل مشاهده مى شود، خبرگزاري ايرنا 
پاياپاي با خبرگزاري صداوسيما و با اندکی فاصله در 
راستاي تقويت اعتماد مخاطبين به دولت گام برداشته 
و در اين ميان خبرگزاري فارس با اختصاص 30/016 
درصد از حجم مطالب خود، کمترين سهم را داشته 
است. نکته قابل توجه آنکه خبرگزاري صداوسيما عالوه 
بر آنکه در افزايش اعتماد مخاطبين به دولت يازدهم 
بهترين عملکرد را داشته در کاهش اين اعتماد نيز 
مؤثرتر از دو خبرگزاري ديگر عمل کرده است )جدول 

3 و نمودار 10(.
چرايی اين نوع از موضع گيري ها توسط اين سه رسانه 
بيش از هر چيز به نوع مواضع سياسی آن ها در قبال 
دولت يازدهم بازمی گردد. پرواضح است که خبرگزاري 
فارس در ميان سه رسانه يادشده بيشترين انتقادها را 
به عملکرد دولت حسن روحانی داشته و از طرف ديگر 
همواره  دولت  خبرگزاري  به عنوان  ايرنا  خبرگزاري 
مواضع همسو با دولت را از خود بروز داده است. ادعايی 
که با بررسی نوع مواضع اين رسانه ها در قبال موضوعاتی 
چون برجام، اف اي تی اف، سند 2030 يونسکو، طرح 

مسکن اجتماعی، فرازوفرودهاى قيمت ارز و سکه و ...، 
در طی دولت هاي دهم و يازدهم کامًال قابل تأييد است. 
رسانه ملی نيز در اين مورد خاص با توجه به جايگاه 
خاصی که در قانون اساسی براي رسانه ملی در نظر 
گرفته شده تالش کرده تا سياست بينابينی را در قبال 
اين موضوع در دستور کار قرار دهد. بر همين اساس 
خبرگزاري صداوسيما هم زمان بيش ترين و کم ترين 
حمايت از دولت يازدهم را در مقوله اعتماد داشته است 
)جدول 3 و نمودار 10(. همان طور که اشاره شد عملکرد 
خبرگزاري صداوسيما را می توان به جايگاه خاص رسانه 
ملی در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران و انتظارات 
متنوعی مرتبط دانست که از سوي جريان هاي سياسی 
مختلف مطرح می شود. به عبارت ديگر همان گونه که 
مدافعين دولت يازدهم از رسانه ملی انتظار حمايت 
دارند، در آن سوى ميدان مخالفين و منتقدين دولت 
يازدهم انتظار دارند، صداوسيما زمينه هاي نقد را مهيا 
نمايد. به همين دليل اخبار خنثی خبرگزاري صداوسيما 
در قياس با دو خبرگزاري ديگر از تعداد بسيار کمتري 
برخوردار است )به جدول 3 و نمودار 10 توجه شود(.

جدول 3. مقايسه عملکرد سه خبرگزاري در افزايش/
 کاهش اعتماد به عملکرد دولت يازدهم )به درصد(

خنثیکاهش اعتمادافزايش اعتمادنام خبرگزاري
40/9343/44855/617ايرنا

41/12121/96236/915صداوسيما
30/01612/84157/142فارس

نمودار 10. مقايسه عملکرد سه خبرگزاري در 
افزايش/کاهش اعتماد به عملکرد دولت يازدهم 

)درصد(
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داده هاي مربوط به اين سه محور نشان می دهد که 
خبرگزاري ايرنا به طور خاص با برجسته سازي اقدامات 
مثبت دولت يازدهم و انعکاس همه جانبه اخبار مربوط 
به افتتاح پروژه ها و ...، تالش داشته تا کارآمدي دولت را 
تبليغ نمايد. در مطالب انتشاريافته در خبرگزاري ايرنا 
در اين بازه زمانی برجسته سازي اخبار و رويدادهاي 
بر  همگی  که  دولت  مثبت  فعاليت هاي  به  مربوط 
کارآمدي دولت يازدهم تأکيد دارند، بيش از هر چيز 
انعکاس  به چشم می خورد. همان طور که گفته  شد 
اقصی   در  يازدهم  همه جانبه حضور مسئوالن دولت 
نقاط کشور براي رسيدگی به پروژه هاي عمرانی و افتتاح 
برخی از اين پروژه ها نمادهايی آشکار از اين ادعا است. 
در مقابِل ايرنا، خبرگزاري هاي فارس و صداوسيما با 
برجسته سازي اخبار مربوط به کمک-رسانی نهادهايی 
بيرون از مجموعه دولت يازدهم همچون بسيج، سپاه، 
ارتش و ...، تالش داشتند تا دولت يازدهم را در مقابله با 

بحران کرونا ناتوان جلوه دهند.
نتيجه گيري

مطابق با مطالب ارائه شده، رسانه هاي دولتی ايران 
هرکدام مواضع خاصی را در قبال بحران کرونا از خود 
بروز دادند. اين سه رسانه مواضع متفاوتی را درزمينه 
تقويت مشارکت عمومی به عنوان يکی از شاخصه هاي 
در  ترديد  بدون  که  کشورها  اجتماعی  سرمايه  مهم 
شرايط بحرانی می تواند نقشی مهم در کنترل و مديريت 
بحران ايفا نمايد، از خود بروز دادند. البته اين تفاوت به 
معناي عدم تالش اين رسانه ها براي تقويت مشارکت 
عمومی نبوده و بيشتر بر شدت اين موضوع اشاره دارد. 
به عبارت ديگر درحالی که خبرگزاري فارس و صداوسيما 
بخش زيادي از مطالب خود را با هدف افزايش مشارکت 
عملکرد  ايرنا  خبرگزاري  کرده اند،  منتشر  عمومی 
ضعيف تري در اين مقوله داشته است. اين در حالی است 

که در بحث ميزان اعتماد به عملکرد دولت يازدهم در 
کنترل و مهار بحران کرونا خبرگزاري ايرنا و خبرگزاري 
صداوسيما عملکرد بهتري در قياس با خبرگزاري فارس 

داشته اند.
همان طور که توضيح داده شد اتخاذ اين شکل از 
مواضع در قبال اين دو متغير بسيار مهم در بحث سرمايه 
اجتماعی، ارتباط تنگاتنگی با گرايش هاى سياسی اين 
رسانه ها دارد. متغير مداخله گري که الاقل در شرايط 
بحرانی که تمام کشور درگير بحرانی چندبعدى است، 
نبايد چندان نقش آفرينی کند. بحران هايی چون کرونا 
يا تحريم هاي ناعادالنه اياالت متحده عليه جمهوري 
اسالمی ايران ازجمله مصاديقی است که رسانه ها در 
معناي عام و رسانه هاي دولتی به طور خاص بايد در قبال 
آن ها موضع کمابيش واحدي اتخاذ نمايند. ترديدي 
وجود ندارد که تالش براي کاهش مشارکت عمومی 
و همچنين بدبين کردن مردم به عملکرد دولت ها با 
هدف پيشبرد مقاصد و اهداف سياسی کوتاه مدت آثار 
بسيار زيان باري بر سرمايه اجتماعی کشورها می گذارد. 
کاهش سرمايه اجتماعی نيز در ميان مدت هزينه هاي 
بسيار زيادي را بر کشورها تحميل نموده و درنهايت 
تمام جريانات سياسی از اين کاهش سرمايه آسيب 

خورد. خواهند 
در پايان و با توجه به اينکه در سال هاي اخير و در 
زمان بروز بحران هايی چون کرونا، سيل، زلزله و ...، 
متأسفانه اتخاذ مواضع ناهمگون از سوي رسانه هاي 
دولتی آسيب هاي زيادي به سرمايه اجتماعی کشور 
وارد نموده است، پيشنهادهايى در قالب چند گام به 

ارائه می شود: شرح ذيل 
- گام اول( ارائه آموزش هاي الزم به متوليان رسانه  اي 
کشور: اتخاذ سياست «سکوت مقطعی» در قبال 
کاستی هاي دولت وقت در مواقع بحرانی از سوي 
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رسانه هايی که به هرحال با دولت وقت تعارض منافع 
بحران  مديريت  به  شايانی  کمک  می تواند  دارند 
نموده و زمينه هاي کاهش سرمايه اجتماعی کشور 
را به حداقل برساند. بديهی است که اين سياست 
قرار  و  است  بحران  فراگيري  دوران  به  مختص 
نيست براي هميشه تداوم داشته باشد. تحقق اين 
امر بيش از هر چيز درگرو ارائه آموزش هاي الزم به 
متوليان رسانه اى است. آموزش هايی که خود محل 
پژوهش هاي جداگانه در حوزه مديريت بحران است.
- گام دوم( تعريف مصاديق مشخص مجرمانه توسط 
مجلس شوراي اسالمی: 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 اسالمی عملياتی می شود. 
در اين رابطه مجلس در قالب طرح و يا دولت در 
قالب اليحه می توانند امکان تعريف و تبيين افعال 
مجرمانه در حوزه فعاليت رسانه  اى در مواقع بحرانی 
را در دستور کار قرار داده و امکان برخورد قانونی با 
مجرمين را مهيا کنند. موضوعی که به ويژه در دوران 
نقش آفرينی حداکثري شبکه هاي اجتماعی بسيار 

ضروري به نظر می رسد.
- گام سوم( تشکيل ستاد رسانه  هاي خاص در ستاد 
چنين  ايجاد  که  است  بديهی  بحران:  با  مبارزه 
ستادي می تواند نقشی اساسی در به حداقل رساندن 
آسيب هاي رسانه  ها در شرايط بحرانی ايفا نمايد. 
قانونی  پشتوانه  از  بايد  ستاد  اين  کارآمدي  البته 

باشد. برخوردار  مناسب 
با  قضائيه  قوه  همه جانبه  برخورد  چهارم(  - گام 
متخلفان: بديهی است با ارائه آموزش هاي مناسب 
به متوليان رسانه اى و نيز ايجاد بسترهاي قانونی 
مناسب و تشکيل ستاد رسانه ها، هرگونه اقدام آن ها 

که به نوعى موجب کاهش سرمايه اجتماعی کشور 
شده و درنتيجه ايجاد مانع براي تقابل با بحران را با 
خود به همراه داشته باشد، مصداق فعل مجرمانه 
خواهد بود و قوه قضائيه می تواند مجرمان رسانه اي 

را مورد پيگرد قانونی قرار دهد.
گفتنی است برداشتن هم زمان اين چهار گام که 
ايفا خواهند کرد،  نقشی اساسی در مديريت بحران 
مدنظر نويسندگان اين مقاله است. بايد توجه داشته که 
با همه آموزش هاي ارائه شده به متوليان رسانه اى براي 
کاهش اقداماتی که آسيب به سرمايه اجتماعی کشور را 
هدف می گيرند، قطعاً مواردي از تخلف به وقوع خواهد 
پيوست. بر همين اساس پيگيري هم زمان اين موضوع 
در هر سه حوزه تقنين، اجرا و قضا امري ضروري است.
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