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  چكيده
آوري داده  عميق بـه جمـع   ةنگارانه كه در آن با روش مصاحب اين پژوهش تحقيقي است مردم
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شده  به مفهوم بازنمايي كدگذاري استفاده شد. باتوجه ةنيز از شيو ها مصاحبهي حاصل از ها داده

 ةطـور مسـاوي بـراي همـ     ها و امكانات به پژوهش، توزيع فرصتاي در اين  از عدالت رسانه
جـاي كشـور هماهنـگ نمـايش داده شـوند،       كـه همـه   اي گونـه  به ،مناطق كشور ةافراد و هم

تصـور  و  گرفته است تا مردم از احساس مركزمحوري در كشـور دور شـوند   موردتأكيد قرار
درك مسـائل و مشـكالت آنـان    حاكمي هستند كه بـدون   ةها تنها در دست طبق نكنند رسانه
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  مقدمه. 1
 بـوده  جوامـع  و هـا  انسـان  ةهم مشترك آرمان و بشر هميشگي هاي خواسته از يكي عدالت
 از و انكارنشـدني  هـاي  واقعيـت  از يكـي  چنين، هم. دارد ريشه ها انسان فطرت در كه است
 و افـول  هـاي  زمينـه  يافـت  فزونـي  عدالتي بي هرگاه كه است تاريخ ةفلسف ةشد ثابت اصول

 اگـر  و است اجتماع حركت زيربناي و بنيان عدالت. شد خواهد فراهم نيز ها تمدن انحطاط
 عـدالت  اصـل  اهميـت . رود مي پيش نابودي سمت به ،شود منحرف عدالت مسير از اجتماع

 از اسالمي نظام تفكيك براي شاخصي ةمنزل به كه است اي اندازه به اسالمي نظام در اجتماعي
  .)2 :1391شود (الياسي  مي تأكيد آن بر جهان در رايج سياسي هاي نظام ديگر

سطوح زندگي افراد ازجمله  ةكنيم نياز به عدالت در هم ميدر جهاني كه ما در آن زندگي 
ع) روايت شده اسـت كـه   ( نمايد. از حضرت علي و فرهنگي رخ مي ،ابعاد اقتصادي، سياسي

 ،بنـابراين  ؛»دهد ها را پيوند مي انصاف و عدل دل«و » هاست ناترين بني عدل قوي«اند:  فرموده
حكـومتي   ،توان گفت تحقق عدالت اجتماعي از اهداف اصلي حكومت علوي بوده است مي

  ).8 :1385 و ديگران كه موجوديت خود را با اجراي عدالت گره زده بود (پورعزت
رفتار شود كه مستحق آن است  يا گونه از افراد جامعه به كيبا هر يعني يعدالت اجتماع

امكانـات   و هر فرد براساس كـار  ،گريد عبارت ن است. بهكه سزاوار آ رديقرار گ ييجا و در
فرهادي و مناسب و نعمات برخوردار باشد ( يها تيبتواند از موقع يو جسم ،يذهن ،يفكر

است كه  يادراك يعدالت اجتماع يرونيب يو نمودها قياز مصاد يكي). 147 :1394 ديگران
خاص  ياجتماع يازهايهدف برآوردن نها با  خودشان در رسانه دارند. رسانه ريمردم از تصو

اسـت و   دارينسبت پا شوند. نهاد رسانه به يم ليخود تشك ياعضا يها و متبلوركردن ارزش
رشـته   كيمحور و  كي مبنايها بر حال رسانه نيو متقابل دارد، اما درع عيوس تيفعال ةطيح

 و معمـوالً  يابنـد  مـي  سـازمان  شوند و ميساختارمند  يرفتار يو الگوها ،ها هنجارها، ارزش
  .)115 :1387 (آشنا هستندجامعه  تر شيب رشيموردپذ

ي جمعي دارند ايـن اسـت كـه    ها رسانهانتظاري كه جوامع در برخورد با  ،ديگر ازسويي
ي مفهوم عـدالت  ريگ شكل ةدردها و مشكالت جامعه را بازگو كنند و اين انتظار اساس اولي

مردم از هر طبقه و قشري بتوانند خود را بروز دهند.  هاي به اين معنا كه توده ؛ي استا رسانه
اش بتوانـد   اش در ساختار قدرت يا تـوان اقتصـادي   هركس بدون توجه به موقعيت سياسي

هـايي ديـدگاه او را بازنمـايي     هاي جمعي داشته باشد و رسانه يا رسـانه  اي در رسانه نماينده
 گرفتـه   اي هـم دركنـارش شـكل    د پيچيدهينا، فراست وجود آمده كه رسانه به كنند. از زماني
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اي بنابر سياسـت   رسانه و آن هنگامي است كهيا كنارگذاشتن! » يند حذفافر«با عنوان  است
. بخشـي از  دگيـر  حوادث ديگر را ناديده مي حال نيدرع و كند اي را برجسته مي خود حادثه

آيـد هـزاران كـالم     يكامالً طبيعي است. كالمي كه از دهان گوينـده بيـرون مـ    يند حذفافر
بگذريم، بخـش   كه نياز ا ،است؛ اما ريناپذ پشت خود دارد. اين مسئله اجتناب ناگفته را پسِ

علـت   .)1389 مـدني  هاشـمي (شـود   تر همان است كه آگاهانه و عامدانـه حـذف مـي    مهم
و كه از واقعيت الهام بگيرنـد، از خاسـتگاه    تر از آن بيش ،ها اش هم اين است كه رسانه عمده

هـا   حاكمان و مديران رسانه ةگيرند و عمد الهام مي خودمطالبات طبقات اجتماعي حاكم بر 
كنـد در   فرقـي هـم نمـي    ؛اجتماعي خاص هستند ةهم كساني هستند كه وابسته به يك طبق

  .)1391(جليلي خصوصي باشند يا هاي دولتي  رسانه
بارهـا بـر اهميـت موضـوع رعايـت عـدالت       رهبر معظم انقالب اين درحالي است كه 

 صداوسـيما ن مسـئوال در ديداري با  1383سال در اند. ايشان  اجتماعي در رسانه تأكيد كرده
  :كرده بودند زد گوش

هـاي   شـود كـه غالبـاً خانـه     هايي ساخته مي ها و سريال عدالت اجتماعي، فيلم ةمقولدر 
افي است! واقعاً وضع زندگي مـردم  ها اعياني و اشر هاي اين فيلم شخصيت ةمورداستفاد

هـايي زنـدگي    وشوهر در چنين خانه طوري است؟ آيا يك زوج جوان يا يك زن ما اين
  كنند؟! اين كار چه لزومي دارد؟ مي

 ديگر بسيار متفـاوت اسـت.   البته درك افراد از عدالت و چگونگي اجراي عدالت با يك
كه افراد  اين فرد از عدالت دارد. كه هرگردد  بازمياي  شايد يكي از داليل آن به مفهوم ذهني

كننـد اسـاس    هاي مختلف زندگي خود را چگونه درك مـي  وجود يا عدم عدالت در عرصه
بـراي بررسـي ميـزان رعايـت عـدالت در       ،بنابراين گيري مفهوم ادراك عدالت است؛ شكل

د از اجراي عدالت سخن سراغ افراد آن جامعه برويم تا از چگونگي ادراك خو جامعه بايد به
هاي گوناگون ادعاي رعايت عدالت  دهد كه متوليان امر در حوزه زيرا بسيار رخ مي ،بگويند

بودن امور بسيار متفاوت با اين  اما ادراك افراد جامعه از عادالنه ،اند را در اقدامات خود داشته
  مسئله بوده است.

هاي ادراكي دو  ران شناسايي تفاوتگ اصلي پژوهش مسئلةحاضر  ةدر مقال ،اين اساس بر
هـاي   اي در برنامـه  اجتماعي فقير و غني مردم شهر تهـران از رعايـت عـدالت رسـانه     ةطبق

گـران مشـاهدات    گيري ايـن مسـئله در ذهـن پـژوهش     شكل ةسازمان صداوسيماست. ريش
ر و اي كشو عدالتي در فضاي رسانه برخي اظهارنظرهاي مدعي وجود بي دربارةها  آن ةپراكند
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اي صداوسـيما بـود. بررسـي و شناسـايي      هـاي رسـانه   بودن پرداخـت  خصوص ناعادالنه به
 اي براي مديران و اولياي  هاي ادراكي اقشار مختلف اجتماعي از رعايت عدالت رسانه تفاوت

گـذاري   ها در امر سياست تواند به آن زيرا مي ،امور سازمان صداوسيما اقدامي ضروري است
د. كناي در توليد و پخش برنامه در اين رسانه كمك  افزايش عدالت رسانهپيرامون چگونگي 

ريزي كرد كه ميزان رضايت اقشار مختلـف از   توان چنان برنامه ها مي با شناسايي اين تفاوت
وسيله اين رسانه در راه رسيدن  هاي صداوسيما افزايش يابد و بدين رعايت عدالت در برنامه

  باشد.» ملي ةرسان«عنوان  ةكه برازند قدم بردارد جايگاهي  به
  

  پژوهش ةپيشين. 2
كـه   ييها ها ازنظر تفاوت رسانه ليبا تحل ستمياز اواخر قرن ب يا عدالت رسانه رامونيبحث پ
 تيـ مختلف داشـتند اهم  يو طبقات اجتماع ،ها ها، نژاد تيگذاشتن افراد با جنس شينما در به

از  يعـدالت اجتمـاع  و  ،يا ، اخـالق رسـانه  انيب يآزاد ليازقب يمي. ظهور و بروز مفاهافتي
 افتنيـ  تيـ بـا اهم  دامن زد. يا موضوع عدالت رسانه رامونيدقت پ  به كميو ستيب قرن لياوا

زمـان بـا    . هـم افـت ي شيتوجه به احقاق حقوق اقشار مختلف مـردم افـزا   يا عدالت رسانه
مختلـف مـردم در   كـردن حضـور اقشـار     رنـگ  پـر  ،يا و رسـانه  يگسترش مطالعات فرهنگ

 يتـر  شيب ةتواند در مشاركت مردم بگذارد موردمطالع يحضور م نيكه ا يريثأو ت ،ها رسانه
مقـاالت   انيـ انـد. امـا درم   مالحظـه  قابل بسيارمطالعات در خارج از كشور  نيقرار گرفت. ا

  اند. موضوع پرداخته نيبه ا قاًيدق ي، موارد معدوديستيژورنال ةمقال نيجز چند به ،يداخل
مفهـوم   نيـي تبدكتري خود در دانشگاه تهـران بـه    ةرسال) در 1391عبداهللا بيچرانلو (. 1

 ياسالم يجمهور يمايسمدل عدالت زباني در رسانه براي  ةارائو  قرآنازنظر  يعدالت زبان
منظور گسترش عدالت اجتماعي در رسانه پرداخت و درانتهاي كـار مـدلي در ايـن     به رانيا

 گسترش عدالت اجتماعي در رسانه ارائه كرد.زمينه درجهت 

شناســايي «در دانشــگاه صداوســيما بــه موضــوع  1395محمــد محققــي در ســال . 2
براي رسيدن بـه ايـن هـدف، از     ،پرداخت. وي» ملي ةمعيارهاي عدالت خبري براي رسان

احترام بـه حيثيـت فـردي و زنـدگي خصوصـي افـراد و       روش دلفي استفاده كرده است. 
گرايـي،   هاي عيني لفهؤپاسخ، داشتن انصاف، بيان حقيقت، رعايت م  شناختن حق رسميت به

نداشتن كاركرد ايدئولوژيك و سياسي عريان، توجه به اصل تكثر، پرهيز از اتخاذ سياسـت  
نگـار مسـتقل و    علت سياسي و ايدئولوژيك، داشتن روزنامه سكوت دربرابر برخي اخبار به



 93   ...هاي صداوسيما بين  اي از برنامه مقايسة ادراك عدالت رسانه

خبر، پوشش فراجناحي، خـودداري از   ةعرص گري در اي هاي حرفه لفهؤطرف، رعايت م بي
گـويي بـراي نهادهـاي دولتـي و حكـومتي و داشـتن نگـاه انتقـادي،          گري و سخن توجيه
گيـري رقابـت    زدگي و توجه به حقوق مردم در خبر، شكل گرايي، پرهيز از شخصيت واقع

ه نيازهاي آني هاي مختلف سيما، و رعايت تعادل و توازن در پوشش خبرهايي ك در شبكه
عنـوان معيارهـاي    كه محقق به اند كنند پانزده معيار عدالت خبري و آتي مخاطب را رفع مي
  كند. عدالت خبري معرفي مي

ارشد خـود در دانشـگاه     كارشناسي ةنام در پايان 1396كهوري نيز در سال مرادايمان . 3
هوري اسـالمي ايـران   هاي استاني صداوسيماي جم گذاري براي شبكه صداوسيما به سياست

اول،  ةدر مرحلو ااي برمبناي ادراك مخاطبانِ محلي پرداخت.  منظور افزايش عدالت رسانه به
مخاطبـان   يا رسـانه  يهـا  انتظارات و خواست ،يمشاركت ةراه با مشاهد هم قيعم ةبا مصاحب

اول، بـا   ةمرحلـ  يهـا  افتـه يدوم، براساس  ةكرده و سپس در مرحلاستخراج كرمان را  ةشبك
 ةشـبك  يبرا ينهاد شيپ يا رسانه يها استيساي،  نخبگان رسانه با افتهيساختار مهين ةمصاحب
 است.را شناسايي كرده كرمان 

  
  ادبيات نظري. 3

  دالتچيستي ع 1.3
و  شود ميدر مباحث اجتماعي و سياسي مطرح  كه مفاهيمي است نيتر مهم ةزمر عدالت در

وجـود   بـدون عـدالت بـه    ،كه نمودار تمدن اسـت  ،مطابق با نظر افالطون سازمان اجتماعي
در  ،»عـدالت « ةواژ ).5 :1384 بـردي  ارزش تفكـر راه  ينواالتـر  عدالت سـازماني، ( ديآ ينم
. استربا )5 :1388معاني متفاوتي داللت دارد (واعظي   هاي فكري مختلف به ارچوب نظامهچ
)James Sterba نظـران را درمـورد عـدالت در شـش گـروه متمـايز        ) آراي متفاوت صـاحب

 عـدلْ  ةبندي كرده است. طبق مفهوم ليبراليستي عدالت، آرمان سياسـي نهـايي جامعـ    طبقه
آرمان سياسي نهـايي   براساس مفهوم سوسياليستي عدالت، برابري ،كه آزادي است؛ درحالي

. كنـد  يمـ اين دو (برابري و آزادي) توجه  ةزيمآدموكراسي به  و ليبرال شود ميدرنظر گرفته 
و  شـود  مـي آرمـان سياسـي نهـايي فـرض      عمـومي  نفـع  گرايي عدالت، در مفهوم اجتماع

در آرمان سياسـي نهـايي خـود بـر برابـري حقـوق زن و مـرد تأكيـد دارنـد.           ها ستينيفم
و تكـاليف   بر اين باورند كه برد توجيه حقـوق  ،ي كالنها تيرواضمن انكار  ،فرانوگرايان

     هـا  طيمحـ ن و در محلي و محـدود اسـت و بـراي افـرادي معـي ن كـاربرد دارد و  يي معـي
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مقوله در نظام ارزشـي اسـالم بهتـر     نيا .)87 :1380الواني  پورعزت و( نيست شمول جهان
چـه   مردم كسي اسـت كـه آن   ةهماز  تر عادل: «نديفرما يمص) اكرم (تبيين است. پيامبر  قابل

» نداردخود روا ندارد بر مردم نيز روا  چه بر براي مردم نيز بپسندد و آن پسندد يمبراي خود 
كه  دانستند ميگرو شرايطي  علي (ع) تحقق عدالت اجتماعي را در ). امام340 :الفصاحه نهج(

افـراد   نيتر يقوآحاد جامعه بتوانند بدون لكنت زبان حق خويش را از  نيتر فيضع«در آن 
  ).53 ةنام :البالغه نهج» (جامعه بازستانند

اما در اين ميـان   ،در آثار انديشمندان مسلمان نيز تعريف عدالت از تنوع برخوردار است
) و 224 :1383(مطهـري  » اعطاي حق به صاحبش« :شود ميتر از بقيه ديده  دو تعريف بيش

 ي). البتـه عـدالت مفهـوم   478 :1374 (طباطبـايي » هرچيزي در جايگاه مناسـبش  قراردادن«
 كـه  نيـ ابـه   باتوجـه  ،امـا  ،اسـت  فهـم  قابلي است و ضمن مصاديق خود در جامعه انضمام

دقيـق از آن مفهـوم يـا     حال نيدرعي خود وابسته به دركي كلي و انضمام ياستخراج مفهوم
انتزاعي مقدم بر ساير مطالعات خواهد بـود؛   صورت به، كشف مفهوم عدالت استموضوع 

 ضروري و مقدم بـر معنـاي انتزاعـي آن اسـت     كشف معناي عرفي و لغوي عدالت كه چنان
  ).50 :1393 و ديگران چاوشي محمدنژاد(

 ةو اقام كند ميمعرفي  هاي آسماني پيامبران و نزول كتب فرستادناسالم عدالت را هدف 
طرح هدف اديان آسماني م ها انسانتمام شئون زندگي فردي و اجتماعي  قسط و عدل را در

 »بِالقسـط  النّـاس  ليقـوم  والميـزانَ  الكتـاب  معهـم  اَنزَلنـا  و بِالبيِّنـات  رسلَنا اَرسلنا لَقَد: «كند مي
  ).25  (حديد:

  
  عدالت اجتماعي 2.3

 و ،هـا  برداشـت  هـا،  ديـدگاه  كـه  اسـت  مفاهيمي ازجمله ) (social justice»اجتماعي عدالت«
 رعايـت  و ديگـران  حقـوق  بـه  احترام« ازجمله ،است شده  ارائه آن از متعددي هاي تعريف
 و اسـت  اقتصـادي  عـدالت  از تر وسيع مفهومي اجتماعي عدالت«كه  اينيا  »عمومي مصالح
 و فكـري  امكانـات  و كـارش  ميزان برمبناي جامعه عضو هر آن در كه رساند مي را شرايطي

 خــود هــاي توانــايي شــكوفايي و گســترش راه در مناســب هــاي فرصــت از ش ا جســماني
  .»شود  برخوردار
 تسـاوي  معنـاي  بـه  را اجتمـاعي  عـدالت  محمـود  آل محمود ازجمله دانشمندان برخي
 عـدالت : «گويد مي وا. بخشد تحقق را آن بايد دولت كه اند دانسته اجتماع افراد بين عادالنه
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 ايشـان  زندگي نياز چه آن در جامعه افراد بين دولت ازسوي عادالنه تساوي يعني اجتماعي
 و ها اين غير و ،تربيتي اخالقي، قانوني، اقتصادي، سياسي، مسائل از باشد عبارت كه است
 اجتمـاعي  عـدالت : «اسـت  گفته نيز طباطبايي عالمه .»آيد مي دست به چه آن در تساوي نيز

 و اسـت  آن مسـتحق  كه شود رفتار طوري جامعه افراد از هريك با كه است اين از عبارت
شـرط   ي. عدالت اجتمـاع )7 :1391(الياسي  »است آن سزاوار كه شود داده جاي جايي در

 بيبرقـرار نباشـد امكـان عبـادت، تهـذ      يو رفاه نوع بشر است و تا عدل اجتمـاع  يزندگ
اسـت   فيتوجه به حق است ضع ةكه مقدم يو توازن روح ،تعلّم و تفكر و  مياخالق، تعل

 ،دسـت خـود تحقـق بخشـند     بهتنها عدالت را  خواستند ينم امبرانيپ .)47 :1393 ي(مطهر
و آرمان خود قرار دهد و مؤمن  دهيخواستند انسان را چنان بسازند كه عدالت را ا يبلكه م

  ).51 همان:( شودبه عدالت 
 ينخعـي بـرا   خـود بـا مالـك بـن حـارث اشـتر       ةدر عهدنامـ  ،(ع) يعل ،انيمتق يموال
نزد تـو كارهـايي    ترين كارها در بايد محبوب: «نديفرما يم ديتأك نيچن نيروايي مصر، ا فرمان

سازتر و خشنودي رعيت را درپـي داشـته    روي سازگارتر بود و با عدالت دم باشد كه با ميانه
كـه خشـم    آن هاي مردم خشنودي نزديكان را زير پاي بسـپرد و حـال   توده خشمزيرا  ،باشد

  .)53 ةنام :البالغه نهج» (داچيز گردهاي مردم از تو خشنود باشند، ن اگر توده ،نزديكان
  
  ادراك عدالت 3.3

افراد هرچيزي را به يك شـكل   ةيكي از ابعاد مهم رفتار فرد در جامعه ادراك است. اگر هم
چيـز واحـد را     امـا افـراد يـك    ،دشـ  يمـ تـر   هيجـان  و كـم  تر ساده زيچ همه ،كردند يمدرك 

گونه تعريـف   اين توان يم). ادراك را 96 :1387 كنند (مورهد يمي مختلف ادراك ها شكل به
يي را كه از محـيط خـود دارنـد    ها برداشتها و  آن افراد پنداشت ةليوس بهيندي كه افر«كرد: 

 كه بايد به اين نكته توجه داشت». دهند يمو به اين وسيله به آن معنا  كنند يمتنظيم و تفسير 
  ).201 :1387 ينز(رابوت باشد با واقعيت عيني بسيار متفا تواند يمادراك يك نفر 

شـدن را دارد ادراك وجـود    ي اجتماعي قابليـت ادراك ها طيمحدر  يكي از مفاهيمي كه
اسـت  مطالعـات بسـياري در ايـن حـوزه شـده       ةعدالت يا عدم آن در جامعه است كه زمين

(Fernandes 2006: 701). وضعيت خودمان با وضـعيت ديگـر افـراد     ةجاكه ما به مقايس ازآن
و مراودات اجتمـاعي را   ها هيروبودن  كه عادالنه اند جامعهافراد  پس يم،دارتمايل  رامونمانيپ

  .(Koopmann 2001: 1) كنند يمبا بررسي و مقايسه تعيين و ادراك 
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 مراوده موردتوجه قـرار داد.  ةو نحو ،اجرا ةتوزيع، نحو ةتوان ازحيث نحو عدالت را مي
هاي رفتار بـا   اجرا ناشي از آن است كه افراد رويه ةضرورت رعايت عدالت در رويه و نحو

تـأثير ادراك   گيرند و بسياري از مناسـبات خـود بـا ديگـران را تحـت      نظر مي خود را تحت
ها فراگـرد   عدالت در رويه ،دهند. درواقع ها با خودشان شكل مي رفتار آن ةبودن نحو عادالنه

كـه   درحـالي  ،دهـد  را مدنظر قرار مـي اجراي آن  ةاتخاذ تصميم براي تخصيص منابع و نحو
هـاي دريـافتي افـراد اشـاره      مدها يا تخصيصآ شده از پي عدالت در توزيع بر انصاف ادراك

 و عدالت در مراوده بر ادراك افراد از كيفيت رفتار متقابل با ساير اشخاص داللت دارد. ،دارد
ابـط اجتمـاعي برجـاي    تـأثير نـاگواري بـر رو    مـذكور عدالتي در هريك از موارد  ادراك بي

  .)21 :1382گذارد (الواني و پورعزت  مي
 ةرابطـ  متعهدانـه،  ةي ميـان فـرد و جامعـه سـه نـوع رابطـ      ا مبادلـه  ةدر بررسي انواع رابط

 ةرابطـ  ،يي اسـت. در ايـن ميـان   شناسـا  قابل گيشد گانهيازخودبتوأم با  ةو رابط ،انهگر حساب
بـراي شـناخت مفهـوم     چهـارچوب اجتماعي بهتـرين   ةگرانه و نقش قدرت در مبادل حساب

ـ نابرابري و  ،گريد عبارت به. شود ميعدالت اجتماعي محسوب  ـ  عـدالت  يب  ةي در فراگـرد مبادل
براساس  چراكه ،شود ميعوامل ايجاد انگيزه درميان افراد محسوب  نيتر مهماجتماعي يكي از 

و  كننـد  يمـ مقايسه با ديگران ارزيابي  برابري افراد همواره خود را در متن جامعه و در ةنظري
برانگيخته خواهند شـد تـا عـدالت را     ،اگر احساس كنند با آنان ناعادالنه برخورد شده است

. ادراك حضور عدالت براي اعضاي جامعه حـاوي پيـام   )1387ذاكر اصفهاني ( برقرار سازند
جويانه ايـن   تارهاي تالفيبا عدم ارتكاب رفتارهاي منفي نظير رف ،بنابراين .هاست آنتوجه به 

ـ  ها دگاهيددر  ،ديگر عبارت به گويند. توجه را پاسخ مي دليـل   اجتمـاعي، بـه   ةيي نظيـر مبادل
خـوبي   بـدرفتاري) بـه    ــ   عدالتي بيبرخورد (ساني  بر هم يندهاي تبادلي مبتنيابودن فر فعال
بـر   عـالوه  تبيـين اسـت.   جويانـه قابـل   شده با رفتارهاي تالفي بين ابعاد عدالت ادراك ةرابط
تـوان   ) نيز ميdeontic modelشناسي اخالقي ( اجتماعي، ازطريق الگوي وظيفه ةمبادل ةنظري
  ).1385پرور  گل( جويانه را نشان داد شده با رفتارهاي تالفي بين ابعاد عدالت ادراك ةرابط

خـواهي   صرف نفـع شخصـي يـا ارزش    نه به ها انساندر اين الگو تأكيد بر اين است كه 
كه عدالت فضيلت و ارزش اخالقي است نيز به آن توجه نشـان   اين ةواسط بلكه به ،گروهي

يـا از  شده كه افراد در محيط كار احساس كنند عدالت تضعيف  زماني ،. از اين منظردهند يم
ند. در اين تالش براي نكرا احيا و بازيابي  رفته ازدستعدالت  كنند يمميان رفته است سعي 

ي ارزشي يا ضدارزشي خود به اقدامات و رفتارهاي آشكار و نهان باورهااحيا، افراد برمبناي 
  .(Dalal 2005: 1247) زنند يم دستمتعددي 
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 اگر اعضاي جامعه چنين ادراك كنند كه سهم آنان از دستاوردها و عوايد عادالنه نيسـت 
 ،ندارنديابد يا در جامعه احترام برابر  ها اختصاص مي به آنهاي اجرايي غيرعادالنه  يا با رويه

  مدهاي ذيل مواجه خواهد شد:آ جامعه با پي
طبقاتي و تعميق  ةهاي اجتماعي: افزايش فاصل تهديد كرامت انساني و خروج سرمايه .1

انجامد و موجـب   دارشدن كرامت انساني مي كه در بلندمدت به خدشه اي گونه شكاف فقر، به
  ؛شود مردم به دستاوردهاي اين جريان مي ةاعتنايي عام بي

فعاليت و تالش درميان آن بخش از جامعه كه خـود   ةكاهش عزم ملي: كاهش روحي .2
 ةاعتمـادي عامـ   موجب بي اين يابد و نصيب مي خود بي ةشده از جامع را از تصوير بازنمايي

  ؛شود هاي توسعه مي مردم به رويه
عـدالتي   از تحمل بي شناختي ناشي : افزايش كژكاركردهاي روانكاهش سالمت رواني .3

صورت خمـودگي و انفعـال    و گاهي نيز به قالب تعارضات خصمانه در جامعه كه گاهي در
  يابد. اجتماعي تجلي مي رويدادهايدربرابر 
تـوجهي از   و بخش قابلكند  ميدار  عدالتي سالمت رواني اعضاي جامعه را خدشه بي

از ادراك  شـناختي ناشـي   هـاي روان  دارد و آسـيب  خود مشغول مـي   ي را بهمنابع اجتماع
بروز تعارضات  مثالً ،كند جبراني را بر جامعه تحميل مي هاي غيرقابل عدالتي خسارت بي

هـاي قضـايي، كـاهش اميـد بـه آينـده، افـزايش         خصمانه، افزايش شـكايات و پرونـده  
 ةعرص عدالتي در مدهاي شيوع بيآ ويژه كاهش سطح اعتماد عمومي از پي به ياطمينان بي

هاي ممتاز  نفع گروه عدالتي به هرچند ظاهراً بي ،تأمل آن است كه قابل ةنكت اجتماع است.
پـردازد   مياعضاي جامعه  ةكلي را از آن جبران عوارض ناشي ةشود، هزين اجتماع تمام مي

  ).26 :1382پورعزت  (الواني و
  
  عدالتي واكنش به ادراك بي 4.3

عـدالتي بـه ديـدگاه اجتمـاعي يـا نقشـي كـه فـرد در ادراك          هاي افراد به ادراك بي واكنش
 كيشـر  عنـوان قربـاني،   توانند به . افراد مي(Mikula 1986: 108)عدالتي دارد وابسته است  بي

عنـوان   عدالتي خشم را به قربانيان بي عموماًعدالتي نگاه كنند.  طرف به بي بي اي ،نفع يذ جرم،
طرف ممكن است از اصول اخالقي تخطـي   گران بي ، نظارهكنند يمواكنشي احساسي تجربه 

و كساني كه شريك جرم يا  ،عدالتي داشته باشند كه احساس ترحم به قربانيان بي كنند يا اين
  (Weiss et al. 1999: 792).  بودن كنند هستند احساس مجرم نفع يذ
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ي هـا  زهيـ انگاحسـاس خشـم و عصـبانيت بـا      عمومـاً  دهد يممطالعات تجربي نشان 
ي ادراك راخالقـ يغيا   ناعادالنه شكه اعمال يو به شخص شود ميافراد ادغام  ةانيجو يتالف

خشم و تخطـي اخالقـي    قاعدتاً .گردد يبرم يا به فضايي كه در آن چنين شده استشده 
اشـخاص   ةقصاص و مجازات عليه مزاياي ناعادالن ةليوس بهي بازيابي عدالت ها زهيانگبه 

هـا   سوزي به بازيابي عدالت با حمايت از حقوق افرادي كه با آن مرتبط است. ترحم و دل
بـودن يـا شـرمندگي     ، احساس مجـرم تيدرنها ناعادالنه برخورد شده است مرتبط است.

اول اجتناب  ةوهل. در شوند يمي بند دسته خودآگاهانهعنوان احساسات خودارجاعي يا  به
ي اخالقــي هــا العمــل عكــسكليــدي اســت كــه بــا  ةانگيــز ايــن احساســات ةيــا خاتمــ

اسـت   دكننـده يتهدكه براي رضايت فرد از خـودش بسـيار آزاردهنـده و     اي خودتنظيمي
ـ  كننـد  يمـ . افراد با اجتناب از تخلفـات اخالقـي سـعي    هستندراه  هم شـرم يـا    ةاز تجرب

كـه يـا از    دهـد  يمـ بودن دوري كنند. اين احساسات افراد را به اين سـمت سـوق    مجرم
احساسـات   ،بنابراين؛ احساسات خود بكاهند يا از ارتكاب اين تخلفات اخالقي بپرهيزند

و بازيابي ثبـات بـين اسـتانداردهاي    داري  نگه برايعنوان عاملي  اخالقي خودارجاعانه به
  .نندك يماخالقي و رفتار اخالقي عمل 

ي هـا  تفـاوت  ،بنـابراين  .دهنـد  يمي بسيار متفاوتي ها پاسخعدالتي  افراد درمواجهه با بي
توزيع عدالت، افراد  ةحوز در ،است. براي مثال مؤثر خواهانه عدالتفردي در ادراك و رفتار 

برابـري افـراد و نيازهـا     و تسـاوي حقـوق   ازجملـه ي بـه اصـول عـدالت    بخشـ  تياولودر 
اشـاره دارد بـه    ها صيتخصي كه به تصميم درمورد ريگ ميتصمي ها تياولو. اين اند متفاوت

  ).Rothmund et al. 2013: 175( گردد يبرممشخص  يادراك عدالت در موقعيت
  
  اي عدالت رسانه 5.3
فرهنگي آن است. در ايـن   ةعرصراني در هر حكومتي  حكم ةعرص نيتر يدرونو  نيتر مهم

بـا   ،. بـازيگران اجتمـاعي گونـاگون   شـود  مـي فراگرد تصويرپردازي تعاملي محقـق   ،عرصه
. نديآ يم نائلمشترك  يتصوير دادن به شكل  ديگر به تعامل با يك هاي متفاوت، در زمينه پيش

طلبـي بـاالتر باشـد،     و حق ،حيث آموزش، نيازها، اهداف هرچه سطح بلوغ اين بازيگران از
هر بازيگري تصاوير خـود را  شود ميتر  تر و سريع مطلوب سهل نيل به اين تصوير مشترك .

ها  بيني درك خود از جهان بيرون با زمينه و مقاصد آن مانند تجارب و جهان ةسيمقاازطريق 
  .بخشد يمتكامل 
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ابتـدا بايـد در   » اي عـدالت رسـانه  «تعريـف   برايعدالت شهيد مطهري،  ةيبراساس نظر
آزادي «حـق   بر  هيتوان با تك اي را مي تأمل كرد. حق رسانه »يا حق رسانه«چون  مفاهيمي هم

  :كه برخي معتقدند  گونه آن ؛تعريف كرد» آزادي بيان«و » تفكر
اسـت. سـاير    يجمعـ  ترين حـق وسـايل ارتبـاط    حق برخورداري از آزادي بيان بنيادي

رسـي بـه اطالعـات، حـق انتقـاد، حـق        اي همانند حق دسـت  ها و حقوق رسانه آزادي
و حق انتشـار آزاد نيـز ريشـه در آزادي بيـان دارنـد و       ،اي، منع سانسور استقالل رسانه

  .)4 :1386شدت از آن متأثرند (انصاري  به

 :كردتوان دو تعريف زير را براي آن مطرح  مي يا ر مفهوم حق رسانهدبا اندكي تأمل 

هـاي   ز رسـانه و اقشار مختلـف ا  ،ها مندي افراد، گروه معناي بهره به يا حق رسانه ـ
  ؛هاي جمعي جمعي و محصوالت رسانه

و اقشار مختلف  ،ها افراد، گروه مشاركت و شدن سهيم حقمعناي  به يا حق رسانه ـ
  .اي در توليد محصوالت رسانه

اي  ، براي فقـدان عـدالت رسـانه   ياي بر حق آزاد حقوق رسانه يبه ابتنا باتوجه بنابراين،
  توان دو معنا تصور كرد: مي

 جمعـي  هاي رسانه از) بخشي ا(يرسي به تمام  ي از جامعه امكان دستبراي بخش ـ
  ؛اي) مصرف رسانه ةعرص دالتي درع بي و تبعيض( نباشد فراهم

ــ ـ ــد محصــوالت رســانه  ةبخشــي از جامع اي نداشــته باشــند  مشــاركتي در تولي
هـاي خاصـي از    اي درجهت عاليـق و منـافع بخـش    كه توليدات رسانه يا گونه به

 عدالتي در اعتنا باشد (تبعيض و بي اعتنا يا كم هاي ديگر بي به بخش و باشدجامعه 
 ).416 :1367آتيزن اي) ( توليد رسانه ةعرص

 نيـ انتقال اطالعـات را دارد. ا  قيازطر يبر افكار عموم گذاريريثأت ييتوانا هقاب رسان
 كننـد و اطالعـات را   يمـ  ريكـه اشـخاص تفسـ    ييعنـوان سـاختارها   به يا رسانه يها قاب

شــوند. قــاب رســانه مســتلزم انتخــاب و  يخــدمت گرفتــه مــ كننــد بــه يمــ يدهــ ســازمان
 يخاصـ  يهـا  يژگيو به اطالعات با و ستمتفاوت ا يها اطالعات با ارزش يساز برجسته

 يا رسـانه  يهـا  قـاب  شـوند.  ياطالعات كنار گذاشته مـ  ةيدهد و بق يظهور و بروز م ةاجاز
را برجسته سازند. ادراك  يخاص يها نند و قسمتاز اطالعات توجه ك يتوانند به بخش يم
دهـد.   قراررا درمعرض خطر  يتواند دانش عموم يو حذف اطالعات م يساز برجسته نيا
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خـوش   دست يا رسانه يها لتريف قيدارانه ازطر جانب يها اميموضوع ممكن است در پ نيا
  .)Nicely 2007: 4( شود رييتغ

درآمـد،   درمـورد افـراد كـم    ،يا رسـانه  يهـا  قـاب  نيـ تـر از تكـرار ا   مهم يحت ديشا
 ةدربـار  يمهمـ  يها اميكنند. پ يدرآمد نقل م را از افراد كم ييها اميباشند كه پ يموضوعات

ـ     يهـا  فقـر و اعتبـار برنامـه    ليـ عنـوان دال  و وسعت فقر به وعيش  نيمقابلـه بـا فقـر درب
 يخبـر  يها استاندادن به د شكل يچگونگ ليشوند. تحل يقرار داده م يخبر يها داستان
 يبرخـ  يسـاز  به انتخاب و برجسـته  يا رسانه يها مند است. طبق نظر انتمن قاب ارزش

 ةدربـار  يداسـتان  جـاد يكه ا يريدر مس ؛دارنداشاره عناصر  گريو حذف د يقيعناصر حق
اش  ياحتمـال  يها مانپردازد و باعث در يآن م ياخالق تيماه انيب  به ياجتماع يا مسئله

و  ،هـا  كـالم  هيـ اسـتعاره، تك  ليازقب يلفاظ ياستفاده از ابزارها هب ،گريد عبارت شود. به يم
 ييهـا  سميمكان ،شود يها نم به آن يتوجه كه معموالً ،ها قدرت نيكنند. ا ياقدام م يادب هيتشب

ـ  ةو رابطـ  تيمسـئول  دربـارة  نندهياست كه بر قضاوت ب ـ  يو معلـول  يعلّ  گـذارد  يمـ  ريثأت
  .)233 :2001 يگرانو د (بولالك
 يايـ كه دارندگان و اغن ميشاهد بود معموالً ،يجمع ارتباط يها رسانه خيو تار اتيادب در
پرقـدرت   يها از رسانه د،يها و معارف جد به دانش يرس ضمن دست ،يو اطالعات يارتباط
اسـاس و   نيانـد و بـر همـ    مند بوده خود بهره يو آرا هابازنشر و انعكاس نظر يبرا يجمع
 يرا بـر فقـرا و نـدارها    شيخو ةاند سلطه و چنبر ها توانسته رسانه نينفوذ هممدد قدرت  به

ـ ، نظرزمينـه  نيبخشند. در همـ  ميتداوم و تحك يا و رسانه يارتباطات  ايـ  يشـكاف آگـاه   ةي
اسـتوار   دهيـ عق نيبر ا كردندارائه  نيو اول ،دونوهو كهونور،يكه ت يو اطالعات ييشكاف دانا

كننـد.   يم تر شيروز ب مختلف مردم را روزبه يها طبقه نيب ياطالعات ةها فاصل است كه رسانه
محتواها و  نيا يموجب خاموش يا و منطقه يمحل يصداها دنياحتمال نشن تيوضع نيدر ا
نـام دولـت    به ياسيواحد س كي يمل يدرداخل مرزها يا و عدم تعادل رسانه ضيتبع ينوع

 يحتـ  ،گـر   تد رابرت »يِنسب تيوممحر« يبراساس تئور ،امر در درازمدت نيخواهد شد. ا
 بـر  يبـار  انيـ و ز ميبه مركز اثـر مسـتق   نسبت يو قوم يا منطقه ييواگرا شيتواند در افزا يم
  .داشته باشد يمل تيحاكم يپارچگ كي

 يگـرا  و سـاختار  سـت ياز متفكـران ماركس  يو تعداد ،يگرامش ويگالتونگ، آنتون وهاني
جهان سوم  يكشورها ةعدم توسع ايدر توسعه  يجمع يها نقش رسانه ةدر حوز زين يانتقاد

 سـم يالياز چهـار نـوع امپر   »يا رسـانه  يهژمـون «و  »رامـون يپ ـ   مركز«با طرح مفهوم و مدل 
برنـد كـه    ينـام مـ   يارتبـاط  امپرياليسـم و  ،ينظام سمياليامپر ،ياقتصاد سمياليامپر ،يفرهنگ
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و  ميتعمـ  قابـل  يملـ  يارچوب مرزهـا هـ در چ يو حت يآن در بعد فرامل يارتباط سمياليامپر
 ينـوع   تـوان بـه   يمـ  يگالتونـگ و گرامشـ   اتيـ نظر قياساس و با تلف نيا است. بر يبررس
 يتوجه يو ب نيمندنش وتدر مناطق ثر يپرقدرت جمع يها بالفصل رسانه ةو سلط يهژمون

 ).18 :1392 اني(بهرام افتيدست  نينشريآنان به مناطق فق

اي تعريفي باشد كه  شده از عدالت رسانه ترين تعريف ارائه بهترين و جامعرسد  نظر مي به
ي را در ا رسـانه و تعريف عـدالت  ا) در پژوهش خود بدان دست يافت. 1396كهوري (مراد
ي ا رسـانه ي عدالت افزار سختكند. بعد  تفكيك مي از هم ي و محتواييافزار بعد سختدو 

 بـراي گسـتر منـاطق جمعيتـي     بـراي پوشـش همـه   ي الزم ها رساختيزبه توازن در ايجاد 
 قاي بـه حـ   رسي به رسـانة عمـومي اشـاره دارد. در بعـد محتـوايي، عـدالت رسـانه        دست
شدن در توليد محتوا  ي اين سهيما رسانهاشاره دارد. نخبگان  محتوا ديتولشدن مردم در  سهيم

  كنند: مي  را به دو شكل بيان
ي مـردم بـه توليـد    ا رسـانه ي هـا  تيـ اولواز باال به پايين: رسانه بـا مطالعـة نيازهـا و    . 1
 ؛پردازد يم  محتوا

و از كانـال   كننـد  يمي توليد محتوا ا حرفهاز پايين به باال: مردم در دو شكل مبتدي و . 2
 .شود يمرسانه منتشر 

 اولويـت «نام  جديدي بهي به مفهوم افزار نرمي و افزار سختكهوري دركنار دو بعد مراد
و رسـانه  اكند.  ي هم اشاره ميا عدالت رسانهي تعريف ها شاخصهيكي از  عنوان به» اي رسانه 

ي بنـد  تيـ اولوداند و بر اين اساس اعتقاد دارد رسانه بايد  دهي به مسائل مي را ابزار ضريب
بر تعريـف   بنا ،نهايتدر بر نيازها و نيازمندان انجام دهد. اي خود را مبتني هاي رسانه پرداخت

  ،)1396كهوري (مراد
شدن مـردم در   معناي ايجاد بستر دريافت همگاني اطالعات و سهيم اي به عدالت رسانه

توليد محتوا به دو شكل توليدات مردمي و بيان آرا و مطالبات تودة مردم توسط رسـانه  
يازهـا و  اي در ايـن تعريـف برحسـب ن    رسـانه   گذاري پرداخـت  است و معيار اولويت
  شود. نيازمندان تعريف مي

  
  اي در ايران عدالت رسانهوضعيت  6.3

و نمود آن  نديگو يسخن مبسيار اين روزها از اهميت و ضرورت اجراي عدالت در جامعه 
 رسـد  ينظـر مـ   . بـه جوينـد  مـي و فرهنگـي   ،اجتماعي، اقتصادي، سياسـي  يها عرصه را در
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تحقق چنين آرمـاني در جامعـه هـم در درون و هـم در      قراوالن شيعنوان پ ما به يها رسانه
  .هستند عدالت مفهوم  برون خود نيازمند كاربرد عملي
  :ةعدالتي برپاي ،ها نيازمنديم ها و هم بر رسانه هم در رسانه يا ما امروز به عدالت رسانه

و نيازهاي واقعي و نه كاذب مخاطبان هـدف   ،درك مناسب از انتظارات، توقعات ـ
  ها؛ و بيرون رسانهدر درون 

گويي متناسـب و   ها در پاسخ ذاتي رسانه يها تيو ظرف ها يمند نگاه ديگر به توان ـ
مـوردنظر مـديران،    ينيب و جهان ،ها، باورها ارزش يسو هدايت مخاطبان هدف به

 .)1388فر  مانيها ( ريزان ارشد رسانه و برنامه ،گذاران استيس

اي  بيـان شـد، دقـت در نظـام رسـانه      يا رسـانه لت فقدان عداچه در تعريف  بنابر آن ،اما
 ةعرصـ  سازد كه در ايـران هـم در   ها روشن مي محتواي رسانه ةچنين مطالع كشورمان و هم

. مـواجهيم  يا عدالت رسـانه  عدم رعايت ةمسئلاي با  اي و هم در مصرف رسانه توليد رسانه
اي  مشكل نظام رسانه فقطتوليد  ةعرص در يا نابرابري رسانه ةالبته بايد توجه داشت كه مسئل

كه  گونه اي كشورهاي غربي نيز با آن درگير هستند. آن هاي رسانه بلكه نظام ،كشور ما نيست
تـوان سـخني از انعكـاس     نمـي  وجـه  چيه هاي غربي به در رسانه«كند:  كوايل اعتراف مي مك

ميـان   بـه  )ر باشـد آماري كه موردنظ ةويبا هر ش(ها  هاي جامعه در رسانه بخش ةمتناسب هم
غـرب   ةالعـاد  شايد بتوان دليل اين مسئله را حساسيت فوق .)276 :1385كوايل  (مك »آورد

و غفلـت از   )هـا  و بالطبع حقوق رسـانه (ها  آزادي رسانه ةمسئل به )متأثر از مباني ليبراليسم(
  گشايد. چون تكاليف رسانه مي كه راه را بر مفاهيمي هم دانست يا عدالت رسانه

منـافع و   درجهـت  اي رسـانه  محصـوالت  كـه   گـويي  ،هـا  رسـانه با بررسـي خروجـي   
اي اقشار خاصي  شوند و توليدكنندگان رسانه هاي طبقات اجتماعي خاصي توليد مي خواسته

براساس آمار رسمي مركز آمار ايـران،   ،شناسند. براي مثال رسميت مي عنوان مخاطب به را به
نفـري كشـور در روسـتاها     74733230از جمعيـت   نفـر  21095578حدود  1389در سال 
 ايـن افـراد  اي  دهـد حضـور رسـانه    ها نشان مـي  . نگاهي به محتواي رسانهكردند ميزندگي 

هـا   چنين است وضعيت ميليـون  تر است. هم هاي ليگ برتر كشور كم مراتب از فوتباليست به
 ... و ،كننــد، صــدها هــزار زن سرپرســت خــانوار فقــر زنــدگي مــي خــط ريــكــه ز ينفــر

شـود و   ها ميليون ايراني انجام مـي  به سانسوري كه درمورد دهسفانه أ). مت1392  (خورشيدي
اي بسـياري از   شود؛ با اندك مـانور رسـانه   توجهي نمي اختيارشان نيست اصالً اي در رسانه

اي نـدارد و ايـن    شود، ولي هيچ امكان رسـانه  زندگي يك روستايي رفع مي ةمشكالت اولي
  :رسد نظر مي به ).1389(جليلي  وريعني سانس
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 شـكلي مسـاوي در   اي بـه  اي كشور بايد بازنگري شود و امكانات رسـانه  ساختار رسانه
و كشـاندن   ،رسانه، فضاسازي ايجاد ةسرماي كه فالن گروه نه اين .اختيار مردم قرار گيرد

نخبـه  هـاي   وسـوي مختلـف را داشـته باشـد و بسـياري از آدم      سمت  افكار عمومي به
وقتي ما از آزادي ...  اين جناح يا آن جناح نيستند ةچون سرسپرد نداشته باشنداي  رسانه
شود كـه   اي برقرار شود نتيجه اين مي كه عدالت رسانه زنيم بدون آن اي حرف مي رسانه

 .شوند تنها قشري خاص از اين آزادي منتفع مي

ان با فقر و فساد و تبعـيض،  ام بي ةگويند مبارز معظم انقالب مي سال است رهبرده 
. قرار نگرفته اسـت هاي ما  رسانهفوتبال هم موردتوجه  ةانداز بهمهم حتي  ةلئاما اين مس

وقـت   آن ،شـود چراكه اگر فضا باز  ،داردنفوتبال جذابيت ذاتي  رغم تصور بسياري علي
هـا   از آنقدر اين موضـوعات جـذاب خواهـد بـود و مـردم       هشاهد خواهيم بود كه چ

 اي ماست سمت فردا اصالح جدي نظام رسانه يكي از نقاط عزيمت به. كنند استقبال مي
 ).1388 جليلي(

  
 روش پژوهش. 4

آوري داده  جمع  عميق به ةنگارانه كه در آن با روش مصاحب اين پژوهش تحقيقي است مردم
 ايـم.  صداوسـيما پرداختـه   دراي  ادراك مردم شهر تهـران از رعايـت عـدالت رسـانه     دربارة
 كوچك. معموالًعبارت است از بررسي توصيفي و ميداني يك اجتماع خاص و  نگاري مردم

جوامع كوچـك   خواستند يمكه  اند كردهشناساني باب  نگاري را انسان است كه مردم درست
 در تـر  كوچـك ي هـا  اجتماعاز همين روش تحقيق براي بررسي  اما ابتدايي را بررسي كنند،

 شناسـان  بـوم شناسـان و   كاري كه انسان همان ؛استفاده كرد توان يمنيز  تر بزرگبطن جوامع 
 شـوند و  مياز حالت انتزاعي خارج  سؤاالتاين روش  در .دهند يمو  اند شهري انجام داده

بـاز و   ةمصـاحب كـه   و سرانجام اين ابندي يمي انطباق موردبررسي زندگي مردم ها تيواقع با
ي افـراد را از موقعيـت اجتمـاعي    ها برداشت دهد يمطبيعي و بدون ساختار به محقق اجازه 

  ).172 :1376ثالثي ( بيابد شان يزندگ
فقـرا و   يعنـي  شـهر تهـران  ن اسـاكن ي اين پژوهش شامل دو طبقـه از  موردبررس ةجامع

مند يا پردرآمد جامعه شامل افرادي بـا درآمـد خـانوادگي بـيش از ده      اغنياست. گروه ثروت
جامعـه شـامل    درآمـد  كـم و گروه فقير يا  است) در ماه الير 000/000/100تومان (ميليون 

در ماه. از بـين  ) الير 000/000/7تومان (هزار  صد هفتتر از  افرادي با درآمد خانوادگي كم
عميـق   ةمصـاحب  نفـر  45نهايـت بـا   دري شـد و  ريگ نمونهمند  هدف صورت بهاين دو گروه 
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نفر درآمـدي   25درآمد بيش از ده ميليون تومان در ماه و  ها آناز نفر  20صورت گرفت كه 
از  يافراد در مناطق نياگروه اول از مصاحبه با  هزار تومان در ماه داشتند.  صد هفتتر از  كم

مند جامعه  قشر ثروت يبرااغلب  ها كه امكان سكونت در آنانجام گرفت شمال شهر تهران 
مصـاحبه   .كار بود مصاحبه شد) مشغول به هيفرمان ةمنطق در كه يساز با برج مثالًفراهم بود (

 كه نيا اي نداشتندهم  ياز جنوب تهران كه حداقل امكانات شهر يدر مناطق زينگروه دوم  با
  گرفت.  امداد در جنوب شهر تهران بودند انجام ةتيكم يها از شعبه يكي نامراجع ءجز

كدگذاري استفاده شد، بدين نحو  ةنيز از شيو ها مصاحبهي حاصل از ها دادهبراي تحليل 
دومِ  ةاستخراج و در مرحل ها مصاحبهها كدها از متن  اول با كدگذاري باز داده ةكه در مرحل
شناسـايي تفـاوت    منظور بهپايان نيز . درشدي بند طبقهمقوالت زمرة  اين كدها در كدگذاري

بـا   هـا  آني بين اين دو گروه مفاهيم مستخرج از تحليـل مصـاحبه بـا    ا رسانهادراك عدالت 
  مقايسه شد. گريد كي

  
 ي پژوهشها افتهي. 5
ـ  ها و مشاهدات مردم براساس مصاحبه ،در اين بخش. 1 هـاي   گـران، يافتـه   پـژوهش  ةنگاران

ادراك عدالت از محتواي رسانه و ادراك عدالت از ساختار رسانه ميان  ةپژوهش در دو حوز
ـ  ي حاصل از بررسي مـردم ها افتهقشر فقير و غني شهر تهران بيان خواهد شد. ابتدا ي  ةنگاران

از  هاي حاصـل  سراغ يافته شود. سپس به ساختاري و محتوايي بيان مي ةقشر فقير در دو حوز
ذيل هريك از دو بخـش محتـوايي و    رويم. در هر تهران ميقشر غني ش ةنگاران بررسي مردم

  شود. عنوان بايدها و نبايدها مطرح مي باساختاري، دو زيرمقوله 

  
  از رسانه عدالت ادراك ساحتدو  .1شكل 

ت از
ادراك عدال

ساختار رسانه
بايدها

نبايدها

محتواي رسانه
بايدها

نبايدها



 105   ...هاي صداوسيما بين  اي از برنامه مقايسة ادراك عدالت رسانه

  قشر فقير ةنگاران هاي بررسي مردم يافته 1.5
و ترويج  عدالتي از وجود بي  ما نشان ةعدالت در ذهن و دل مردم فقير جامع ةدغدغ

زدايي شود و فضاي  اي است كه بايد آسيب زندگي اشرافي و تجمالتي پوچ و بيهوده
هاي ابراز  هاي مردم شكل بگيرد. همه بايد بتوانند از فرصت ملي درجهت خواسته ةرسان

  مند شوند. مشكالت و مسائل خود در رسانه بهره

  بايدهاي ساختاري 1.1.5
نواخت كه  تغيير و يك كردن در مسيري غيرقابل ساختار انحصاري صداوسيما و حركت

شود  توليد محتوا مي ةعرص فعاالن رسانه در ةهاي رقابت هم رفتن فرصت باعث ازدست
ترين انتقادات قشر فقير جامعه بر ساختار و مديريت سازمان صداوسيماست.  يكي از مهم

هاي  ساس معيارها و ضابطهها بايد برا نظارت بر برنامهكيد داشتند أاين قشر ت ،ديگر ازسويي
ها بر مخاطبان شود نه  ها و اثرگذاري آن مشخصي شكل بگيرد كه باعث بهبود كيفيت برنامه

  ي تعداد مخاطبان باشد.سمت افزايش كم اي كشور به توجه مديران رسانه كه بذل اين
سازمان صداوسيما مسئوليت آموزش عمومي و ايجاد رشد فرهنگي و سياسـي و تبيـين   

گيـري از هنـر اصـيل و سـالم      هاي تبليغاتي دشمن را با بهـره  مباني اسالم و مقابله با توطئه
و شايسـته شـامل تقويـت     جديـد گـذاري   برعهده دارد كه اين مهم فقط ازطريـق سياسـت  

اگـر   ،بـين   ايـن  ريزي دقيق ميسر خواهد شـد. در  برنامهو  ،گذاري مديريت اجرايي، سرمايه
اي بـا اثـرات    هـايي كليشـه   ها بنگرند، برنامه مديران سازمان با ديدي خرد و جزئي به برنامه

  موقت و زودگذر توليد و پخش خواهند شد.
ازديدگاه اين قشر، ايجـاد تحـول مثبـت در رسـانه فقـط درصـورت وجـود ضـرورت         

ها دركنار  گيري كردن مردم در تصميم ها و دخيل ان عدالت در برنامهكردن تحقق آرم عملياتي
چنـين   پـذير اسـت. هـم    گويي و اصالح ساختار مطابق خواست مـردم امكـان   وجوب پاسخ

كيفيت و محتواي متعـالي   هايي با مجرب كه توان توليد برنامه كارگيري نيروهاي متعهد و به
سـاز   راه تربيت نيروي انساني كارآمـد، زمينـه   هم به ،ندا گرفته را دارند ولي اكنون درانزوا قرار

  عدالت در ساختار رسانه خواهد بود.
  »بايدهاي ساختاري«محوري  ةكدگذاري مقول .1جدول 

  زيرمقوالت  مقوالت  محوري ةمقول

  اي فعاالن رسانه ةحضور هم  ساختار رقابتي  بايدهاي ساختاري
  طراحي ساختارهاي جديد
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  و شايسته جديدگذاري  سياست
  تقويت مديريت اجرايي

  گذاري سرمايه
  ريزي دقيق برنامه

  ها نظارت بر برنامه
  توجه به كيفيت برنامه و اثرگذاري آن

ي به تعداد مخاطبانعدم نگاه كم  

كردن تحقق  ضرورت عملياتي
  آرمان عدالت

  ها گيري كردن مردم در تصميم دخيل
ساختار مطابق گويي و اصالح  وجوب پاسخ

  خواست مردم

  نبايدهاي ساختاري 2.1.5
ي طراحـي نشـده   ا گونـه  بهاي از مردم معتقد بودند ساختار صداوسيما منعطف نيست و  عده

اسـتعداد جوانـان قشـر     خصـوص  بـه افراد جامعه  ةهاي هم ها و توانايي كه از ظرفيتاست 
كه دربين افراد  اي هاي بالقوه گيري از ظرفيت بسا با بهره چه .الزم را ببرد ةضعيف جامعه بهر

هاي توليد محتـوا، جـذب حـداكثري     بر كاهش هزينه قشر ضعيف جامعه وجود دارد، عالوه
  به مشاركت مردمي ممكن شود. مخاطب باتوجه

هـاي   محور، مديريت پيـام  اي عدالت گيري رسانه درنظر قشر ضعيف جامعه، براي شكل
شـدن   رنـگ  كـم  ول تأثيرگذار بر جامعه است و عدم استفاده از ظرفيـت موجـود  مؤثر از اص

ريـزي بـراي ايـام     از عدم برنامـه  راه خواهد داشت كه ناشي ملي را هم ةاعتماد مردم به رسان
گذار اثرهاي  توجه كافي به مخاطب خاص برنامه فقدانها و  خاص ازجمله اعياد و عزاداري

  .ها دارند ساير برنامه در مقايسه باتري  كه جذابيت بيش ستا اي هاي مشاوره مثل برنامه
 ةزمينـ  ها بدان اشـاره شـد ادراك افـراد از عـدالت در     ديگري كه درخالل مصاحبه ةنكت

نمايش  ملي به ةرسان درچه بايد  آن هايي از عبارت بهتر سانسور بخش گزينش يا حذف يا به
هـاي توليـد داخـل: عـدالت بـا       فيلم .1: بررسي است مجزا قابل ةدرآيد بود كه در سه حوز

هـاي   فـيلم   .2 ؛رود دارشدن آزادي بيان و نوآوري نويسنده و كارگردان زير سؤال مـي  خدشه
شود و  هاي اصلي، فهم و ادراك مسير اصلي فيلم مشكل مي توليد خارج: با سانسور قسمت

حـذف   .3 ؛راه دارد هـم  به ،عدالتي است كه مصداق نوعي از بي ،را شعور مخاطب  توهين به
هاي مردم است  كردن در پخش صحبت عمل نوعي گزينشي مردم: كه به هايمشكالت و نظر

اگر من «شود. بيان جمالتي ازقبيل  هاي صداوسيما مي و باعث كاهش ادراك عدالت از برنامه
ن ادلتـ را  هكنيد و هرچـ  شما سانسورش مي ،كنيد؟ نه شما پخش مي ،چيستدرد من  بگويم

  اعتراض مردم به فضاي فعلي رسانه بود. دهندة نشان» كنيد پخش مي دهخوا مي
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  »نبايدهاي ساختاري«حوري م  ة كدگذاري مقول .2جدول 
  زيرمقوالت  مقوالت  حوريم  ة مقول

نبايدهاي 
  ساختاري

گرفتن  ناديده
استعدادهاي جوانان 

  قشر ضعيف از

  ها هاي توليد محتوا درجهت كاهش هزينه از ظرفيت نكردن استفاده

  از مشاركت افراد درجهت جذب حداكثري مخاطب نكردن استفاده

عدم مديريت صحيح 
  هاي مؤثر پيام

  ها و عزاداري ،ريزي هوشمندانه براي مراسم ديني، اعياد عدم برنامه
  ها ويژه مشاوره ها به به مخاطب خاص برنامه يتوجه بي

  سانسور برنامه
  ها آزادي بيان براي ساخت برنامه نبود

  اثر گزينشبرهاي خارجي  برقراري ارتباط با جريان فيلم ي درتواننا
  ها آن هاينظر ندادن توجهي به مشكالت و مسائل مردم با نمايش بي

  بايدهاي محتوايي 3.1.5
هـاي مختلـف جامعـه و توجـه بـه       تصويرهاي معرف گـروه  ةاين قشر از مردم خواستار ارائ

اي  تصاوير كليشه ةها و پرهيز از ارائ هاي موجود دربين آن راه كاستي هم ها به ها و آرمان ارزش
هاي  هاي شبكه برنامه«كه شباهتي با زندگي عموم مردم ندارد. اين افراد با بيان جمالت بودند 

هـا را بـا    گوينـد و آدم  چيـز مـي  يـك  ش ا ههمـ « و »تـر اسـت   استاني به زندگي مردم نزديك
  كردند. از وضع موجود انتقاد مي» مردم ندارند ةكاري به بقي .دهند سرووضع خوب نشان مي

مردم فقير براي تحقق عـدالت در جامعـه مـديريت افكـار عمـومي درجهـت تقويـت        
رجوع به پايگـاه رهبـران افكـار    و هاي اجتماعي، افشاي انحرافات درجهت اصالح،  ارزش

عـالوه تـأمين و تضـمين     دانسـتند. بـه   گذاري بر ذهن و فكر مردم را مفيـد مـي  اثردرجهت 
شدن پيش و پس از آمـوزش رسـمي    استمرار اجتماعيازجمله  هاي موردنياز جامعه گفتمان

طبقاتي و ايجاد بسترهاي فرهنگي مناسـب بـراي اصـالح محتـواي      ةدرجهت كاهش فاصل
گرايـي در   چرا فرهنگ مصـرف «كه  اين با بيان و كردند ها را مفيد ارزيابي مي رسانه ةالنناعاد

نارضـايتي   »دهيـد؟  كردن را آموزش نمي هاي چگونه مصرف جامعه حاكم است؟ چرا روش
  كردند. خود را اعالم مي

كـه   درحـالي  ،كنند وپنجه نرم مي نزديك با مشكالت جامعه دست مردم از«عباراتي چون 
به همين دليل مـا اخبـار را    ،دهد افتد نشان نمي دارد در جامعه اتفاق مي را چه آن ةار هماخب

فهميم كه مسئوالن جامعه از مشكالت و درد مـردم   ما با ديدن تلويزيون مي«، »كنيم باور نمي
، »دهنـد  نشـان مـي   اكنيم فقط منـافع خودشـان ر   بينيم فكر مي ما وقتي اخبار مي«، »خبرند بي
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شـود متفـاوت    چه بازگو مـي  كند و واقعيت با آن كاري مي ها كم صداوسيما در بيان واقعيت«
پس چرا از اول صداوسيماي خودمان  ،فهمند چه اتفاقي افتاده مي باالخرهمردم كه « و ،»است

داد كه بيان ناكافي مشكالت اجتماعي بـر ادراك مـردم از    نشان مي» دهد نشان نمي اخبرها ر
 فقـط دهد و  دست نمي عنوان سازماني كه اخبار و اطالعات كاملي از اجتماع به بهملي  ةرسان

  .استگذار اثركند  به منافع و مصالح خود بازي مي باتوجه را اخبار ةنقش گردآورند
و انفعال درقبال مجازات مجرمان  ،اعتنايي يب ديدگاه مردم فقير جامعه اين بود كه تخدير،

مثال افراد اين قشر بـه    عنوان دي مانع از اصالح جامعه است؛ بهو مفسدان اجتماعي و اقتصا
كننـد و تلويزيـون بـه     روند و اختالس مي همه آدم مي وقتي اين«كه اين جمله اشاره كردند 

چـون مجـازاتي    .شـويم  اعتماد مي ما به جامعه بي ،شد هدهد كه عاقبتشان چ مردم نشان نمي
  .»بينيم درانتظار كار خالف نمي

  »بايدهاي محتوايي«حوري مة كدگذاري مقول .3جدول 
  زيرمقوالت  مقوالت  محورية مقول

  بايدهاي محتوايي

تصويرهاي  ةارائ
هاي  معرف گروه

  مختلف جامعه

  هاي هر گروه ها و آرمان توجه به ارزش
  هاي هر گروه نمايش نيازها و كاستي

  اي تصويرهاي كليشه ةپرهيز از ارائ

  مديريت افكار عمومي
  هاي اجتماعي تقويت ارزش

  ها افشاي انحرافات و مجازات آن
  رجوع به پايگاه رهبران افكار

تأمين و تضمين 
هاي موردنياز  گفتمان

  جامعه

  شدن پيش و پس از آموزش رسمي استمرار اجتماعي
  ايجاد بسترهاي فرهنگي مناسب

  رساني اطالع
  و اقتصادي ،ياخالق اجتماعي،بازتاب مناسب اخبار مبارزه با مفاسد 

  نمايي) بدون كوچك يا بزرگ( ياجتماعبازتاب درست مشكالت 
  از آگاهي ابزاري براي ترسيم شرايط فعلي نكردن استفاده

  نبايدهاي محتوايي 4.1.5
گري اسـت   اشرافي ةهايي كه درجهت اشاع ها و سريال افراد اين قشر معتقدند نمايش فيلم

و عـدم   ،وار، كاهش انسـجام اجتمـاعي   توده ةفرهنگي و تقويت جامع به كاهش تنوع خرده
هـا   شـود. گـاهي اوقـات در برخـي از فـيلم      مـي  منجر هاي مشترك اجتماعي تعميق تجربه

دهنـد كـه در    نمايش مي...  و ،اي سواد، عقده فرهنگ، بي گروهي بي را طبقات پايين جامعه
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اي هستند كه جامعـه   كرده مند و عموماً تحصيل كشور مديون قشر ثروت ةوسعپيشرفت و ت
 دور  طبقاتي و كمبودهاي قشر ضعيف جامعه بـه  ةيادآوري فاصل عالوه به اند. را نجات داده

 از يـابي بـه موفقيـت مـادي و معنـوي را دور      زيرا براي اين قشـر دسـت   ،از عدالت است
  نماياند. رس مي دست

لوحانه از  اند و تصويري ساده هايي هستيم كه عوامانه فيلم ةننديبگاهي در صداوسيما 
ها حامل پيـام مفيـدي بـراي بيننـده      اين نوع برنامه .دهند ضعيف جامعه نمايش مي ةطبق

هـاي جامعـه    پردازند كه با زنـدگي مـردم و واقعيـت    بيان تناقضاتي مي نيستند و صرفاً به
  ندارد. تناسبي

  »نبايدهاي محتوايي«حوري م  ة كدگذاري مقول .4جدول 
  زيرمقوالت  مقوالت  حوريمة مقول

نبايدهاي 
  محتوايي

  گري اشرافي ةاشاع از پرهيز

  فرهنگي پرهيز از كاهش تنوع خرده
  مشترك ةتعميق تجرب

  كشور ةافراد جامعه در پيشرفت و توسع ةنقش مؤثر هم
  موفقيتنيافتني  ترسيم مسير دست پرهيز از

  زدگي پرهيز از عوام
  ها بودن برنامه سرانه پرهيز از عاميانه و سبك

  ها ها و سريال گويي در برنامه پرهيز از تناقض
  هاي جامعه داشتن مضمون فيلم با واقعيت تناسب

 

  مند قشر ثروت ةنگاران هاي بررسي مردم يافته 2.5
هـاي ابـراز    ملي با برابري فرصـت  ةرسانمند جامعه خواهان اجراي عدالت در  ثروت ةطبق

جاي كشـور بودنـد و    و مذهبي در جاي ،اقشار جامعه با هر زبان، قوميت ةوجود براي هم
عـدالتي   اي از بـي  ملـي تريبـون قشـر محـدودي از جامعـه اسـت نشـانه        ةرسان كه را  اين

  دانستند. مي رسانه

  بايدهاي ساختاري 1.2.5
كردن  رقابتي ملي ةتهران براي برقراري عدالت در ساختار رسانازنظر اين گروه از مردم شهر 

فعلي اسـت و انحصـار در فضـاي     ةبست فضاي ناعادالن حلي براي خروج از بن ساختار راه
گيـري   اي پررقابت خارجي مانعي براي شكل اي داخل كشور را با وجود فضاي رسانه رسانه
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تر در ساختار با كمك  . ايجاد انعطاف بيشننددا مياسالمي در جوانان جامعه  ـ   هويت ايراني
بـر بهبـود كيفيـت     منـدكردن عملكردهـا عـالوه    وپاگير درجهت هدف حذف مقررات دست

اي  هاي رقيب خارجي در برقراري عدالت رسـانه  ها و افزايش توان رقابت با رسانه خروجي
  مؤثر است.

و  ،شناسـان  شناسان، مـردم  هاي علوم اجتماعي ازجمله روان استفاده از انديشمندان حوزه
هاي  خواسته ها و تر با دغدغه اي براي آشنايي نزديك شناسان در ساختار سازمان رسانه جامعه

شوندگان در اين زمينـه عقيـده    اي كمك خواهد كرد. يكي از مصاحبه مردم به مديران رسانه
ي جـذب  شناسـي بـرا   اگر از اصول علمي و صـحيح روان  .دنيا دنياي رقابت است«داشت: 

  ».مخاطب استفاده نشود، روند كاهش مخاطب ادامه خواهد داشت

 »بايدهاي ساختاري«حوري مة كدگذاري مقول .5جدول 

  زيرمقوالت  مقوالت  وريمح         ة مقول

  بايدهاي ساختاري

  ساختار رقابتي
  تالش براي خروج از وضعيت ركود فعلي

  هاي رقيب رسانهتالش درجهت بهبود كيفيت براي رقابت با 

  داييز  مقررات
  حذف موانع بهبود و انعطاف در ساختار

قرمزها به مسائلي كه به منافع نظام و اسالم   محدودكردن خط
  زند ضربه مي

همكاري با انديشمندان 
  علوم اجتماعي

  هاي مردم ها و خواسته آشنايي با دغدغه
  برنامهتر مخاطب و بهبود مسير توليد  شناخت دقيق

  نبايدهاي ساختاري 2.2.5
 .اعتناينـد  بـي كنند و به تغييرات فعلـي جامعـه    مديران رسانه تعامل كافي با مردم برقرار نمي

اي جـز انتخـاب    مـردم چـاره   درنتيجـه شـود و   مخاطب توجهي نمي ةدرنتيجه به تغيير ذائق
ملـي   ةدر رسـان چـه را   هـاي موجـود ندارنـد و آن    عدالتي هاي رقيب درجهت رفع بي رسانه
عـالوه،   كنند. به جو ميو اي جست هاي ماهواره خصوص شبكه هها ب يابند در ديگر رسانه نمي

مشي سـازمان را رقـم بزننـد و     اي كشور جاي خالي استانداردهايي كه خط در فضاي رسانه
اي كه دربين  شود. فاصله شدت احساس مي مؤيد الزاماتي براي محتواهاي توليدشده باشند به

ملي بدون  ةكردن رسان اي عمل از سليقه  ليدات موجود و واقعيت جامعه وجود دارد نشانتو
  و قانون است. ،توجه به مسير مشخص در عرف، شرع
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  »نبايدهاي ساختاري«حوري م   ة كدگذاري مقول .6جدول 
  زيرمقوالت  مقوالت  محورية مقول

نبايدهاي 
  ساختاري

توجهي به  پرهيز از بي
  مخاطب ةتغيير ذائق

تعامل كافي با مخاطب و  نشدنايجاد
  هاي وي خواسته

هاي غربي درجهت  گرايش مخاطبان به رسانه
  عدالتي رسانه رفع بي

هاي داستاندار نبود
  مشخص

 و مشي مشخص در عرف، شرع، خط نبود
  قانون

  گرفتن از عرف و واقعيت جامعه فاصله

  بايدهاي محتوايي 3.2.5
 ةاي ايجاد فرصت برابـر بـراي همـ    اولين شرط برقراري عدالت رسانهاعتقاد اين قشر  به

مؤيـد ايـن نكتـه اسـت:     ايـن جملـه   و عقايدشـان اسـت؛    هـا بيـان نظر  افراد جامعه در
 ايـن  از بداننـد  تا باشند داشته صحبت ةاجاز هاي قومي و مذهبي اقليت و ها غيرمذهبي«

 ةهمـ  بـه  سـاني  يـك  بايـد زمـان  چنين عقيده داشتند  . اين گروه هم»دارند سهمي رسانه
زمـان برابـر بـراي بيـان      نبـود كننـد.   بيـان  را خود هاينظر داده شود تا سياسي احزاب
ها و ابزارهـاي ناصـحيح    از شيوهايشان  ةتواند به استفاد هاي احزاب مختلف مي خواسته

  شود. منجربراي ابراز عقايد 
توان به آگاهي مردم درمـورد   امروز به آن نيازمند است مي ةهايي كه جامع از گفتمان

طبقاتي موجود در جامعه  ةكارهاي كاهش فاصل چگونگي برآورد و مديريت هزينه و راه
داشـت و تكـريم    اين قشر دور نمانـده بـود بـزرگ   از چشم مورد ديگري كه  .اشاره كرد

چنين  اند. ايشان هم نوعي موردظلم قرار گرفته اي فعلي به نخبگان بود كه در فضاي رسانه
  شدت تأكيد داشتند. پرور به اي آگاه و نخبه بر ضرورت ايجاد جامعه

ساز توزيع عادالنه و رفع محروميت اقشار  تواند زمينه گويي به مردم مي وجوب پاسخ
ي مستحكم درمقابل فساد خواص جامعـه  جامعه باشد و به ايجاد سد ةشد تر شناخته كم

جامعه نبايد هيچ حصاري براي هيچ فردي كند. براي برقراري چنين حالتي در  كمك مي
مسئوالن چرا صداوسيما تريبوني براي ارتباط مردم با « .درمقابل مردم وجود داشته باشد

گيـري و   بيـان صـرف مسـائل اجتمـاعي بـدون پـي      «، »دهـد؟  اختيارشان قـرار نمـي   در
  .»كند ها كمكي نمي حل آنبه ن گري صداوسيما از مسئوال مطالبه
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  »بايدهاي محتوايي«حوري م  ة ي مقولكدگذار .7جدول 
  زيرمقوالت  مقوالت  محورية مقول

  بايدهاي محتوايي

  ها فرصت برابر استفاده از رسانه
  اقشار جامعه در جايگاه مناسب خودشان ةنمايش هم
  احزاب ةسياسي هم آرايساني بازتاب  يك

هاي  تأمين و تضمين گفتمان
  موردنياز جامعه

  پرور اي آگاه و نخبه ايجاد جامعهالگوسازي درجهت 
  ها و مديريت آن هزينه ةآموزش چگونگي محاسب

  ملي ةرسان در جامعه ةهم بودن سهيم
  ملي و مذهبي هاي اقليت ةهم از مطلوب تصوير ةارائ
 هاي ظرفيت و ها ديدني ةهم از مطلوب تصوير ةارائ

  كشور مختلف

  گويي درمقابل مردم وجوب پاسخ
  نمسئوالگري از  مطالبه

  جلوگيري از فساد خواص

  نبايدهاي محتوايي 4.2.5
مند از نبايدهاي پيام رسانه پرهيز از ايجاد نااميدي در جامعه بود كـه   ادراك مردم قشر ثروت

زيـرا اهـداف و    ،دانسـتند  نوع مـي  و كمك به هم ،ايثار، تالش ةاز كاهش روحي  آن را ناشي
 درستي براي مردم بازگو نشده اسـت و در ايـن زمينـه فقـط بـه      هاي پاك شهيدان به ارزش

هـاي   خانـه  شـدن  داده نمـايش  ،عـالوه  به ايم. نمايش تصاوير تشييع پيكر شهيدان بسنده كرده 
كه با توانايي اكثريت جامعه فاصـله دارد عـاملي بـراي ايجـاد فاصـله در فضـاي       را لوكس 

طبقاتي و  ةحل چنين مشكلي را ترويج فرهنگ كاهش فاصل دانستند و راه امعه ميعمومي ج
  كردند. نوع بيان مي كمك به هم

يـابي در برخـورد بـا قشـرهاي مختلـف مـردم        الگوهاي ناسالم در فراينـد هويـت   ةارائ
 عنـوان  بـه  يند هويتي موجود در جامعه مؤثر است.اعدالتي است و در تغيير و تضعيف فر بي

ايم يـا چـادر را بـراي     كار ديده هاي خالف تر در جايگاه همسر آدم زن مذهبي را بيش«ل مثا 
 ».عنوان ارزش كنند نه به ايم كه سر مي ورود به زندان ديده

هـا، اقـوام،    از وجـود زبـان   هاي سـاختار اجتمـاعي و فرهنگـي ناشـي     مندي نمايش توان
كـه   كمـااين  ؛ويت ملي مؤثر استگيري ه گري در شكل مناطق گردش و ،هاي طبيعي زيبايي

ها مؤثر خواهـد بـود. بـا     نمايش مشكالت مناطق مختلف كشور در بهبود وضعيت فعلي آن
تـري   وگرنـه تـالش بـيش    ،خبرنـد  هاي خـود بـي   ها و توانايي مردم ما از داشته«كه  بيان اين

  هاي اجتماعي بودند. مندي خواستار نمايش توان» كردند درجهت سازندگي كشور مي
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  »نبايدهاي محتوايي«حوري مة كدگذاري مقول .8دول ج
  زيرمقوالت  مقوالت  حوريمة مقول

نبايدهاي 
  محتوايي

 در نااميدي ايجاد از پرهيز
  جامعه

ازحد تصاوير جبهه و  ايجاد روح ايثار و تالش نه نمايش بيش
  جنگ

  هاي جامعه در مسير پيشرفت كشور مندي نمايش توان
در ايجاد فاصله  پرهيز از

  فضاي عمومي جامعه
  هاي لوكس نمايش خانهپرهيز از 

  هاي مردمي طبقاتي با كمك ةترويج فرهنگ كاهش فاصل

الگوهاي  ةپرهيز از ارائ
  يابي ناسالم در فرايند هويت

  يابي يند هويتاتغيير و تضعيف فر
و  ،هاي ملي، ساختارهاي فرهنگي مندي كمبود نمايش توان

  هاي طبيعي زيبايي
  

  يريگ جهينت. 6
كـار   هن اين است كه هنوز در ايـن حـوز  اي مبي عدالت رسانه ةزمين منابع موجود در ةمطالع

 ةچراكـه ذائقـ   ،اي باشـد  گشاي مديران رسـانه  كه راهانجام نشده است  بخشي نتيجهعلمي و 
دركنار  ،افتد اتفاق مي جديدهاي  هاي فني كه در رسانه مخاطبان درحال تغيير است و جهش

ي كار را بـراي يـافتن علـل ايجـاد درك     قدر گذار بر ذهن و فكر مخاطب،اثروامل متنوع ع
  كند. مثبت و منفي از برقراري عدالت در رسانه مشكل مي

 ،ترند هاي بيگانه راغب ساير رسانه درمقابلملي  ةمردم اين سرزمين به انتخاب رسان ةهم
دنبـال   اي ايجـاد تعامـل سـازنده بـه    قـدر بـر   هما چ ةحائز اهميت آن است كه رسان ةاما نكت
  ها و نيازهاي مخاطبان است. كردن خواسته برآورده
ملـي   ةادراك عـدالت در رسـان   ةنگارانه بـه مقايسـ   پژوهش حاضر با رويكردي مردمدر 

آمـده از   دسـت  بـه نتـايج بـه    . باتوجهيممند شهر تهران پرداخت ازديدگاه دو قشر فقير و ثروت
هـاي صداوسـيما را عادالنـه قلمـداد      قشـر موردبررسـي برنامـه   دو  هاي پژوهش، هـر  يافته
توان بـدين   گرفته را مي هاي صورت كردند. نتايج حاصل از تحليل و كدگذاري مصاحبه نمي

  شكل بيان كرد:
به بايدها و نبايدهايشان ازنظرگـاه   ساختار و محتوا را باتوجه ةدو حوز ،ها در اين بررسي

 قشـر غنـي شـهر تهـران سـاختار رقـابتي،       ،غييـر سـاختار  ت ةزمينـ  مردم بررسي كـرديم. در 
نهاد دادند و  كار پيش عنوان راه و همكاري با انديشمندان علوم اجتماعي را به ،زدايي مقررات

 ،هاي مشخص در نظارت، توليدداستاندار نبودمخاطب و  ةتوجهي به تغيير ذائق چنين بي هم
  دانستند.ها را از نبايدهاي ساختار فعلي  و پخش برنامه
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شـد   بودن شرايطي معني مي سامان هاي در ناب ادراك قشر ضعيف جامعه از عدالت رسانه
كرد. وجود ساختاري رقابتي كه  گري كمك مي اشرافي ةكه به ايجاد شكاف طبقاتي و اشاع
طراحـي سـاختارهاي جديـد منتهـي       اي مهيا كند و به عرصه را براي حضور فعاالن رسانه

كـه بـا تقويـت     ،و شايسـته  جديـد گـذاري   عنوان ضرورت مطـرح شـد. سياسـت    شود به
راه  هـم  ريزي دقيق حاصـل خواهـد شـد، بـه     برنامهو گذاري،  هاي اجرايي، سرمايه مديريت

ـ  نداشـتن  و  هـا  به كيفيت و اثرگـذاري آن  ها باتوجه نظارت بر برنامه ي بـه تعـداد   نگـاه كم
كـردن تحقـق    خود اختصاص خواهد داد، طرح ضرورت عملياتي ي كه هر برنامه بهمخاطب

هـا، وجـود انعطـاف در     گيـري  مردمـي در تصـميم   هاينظر گرفتن از آرمان عدالت با بهره
ـ         و پاسخ ،ساختار  ةگويي دربرابر جامعـه بايـدهايي اسـت كـه مـردم بـراي سـاختار عادالن
مديريت صـحيح  فقدان هاي جوانان قشر ضعيف، گرفتن استعداد اي متصورند. ناديده رسانه
اي است كه نياز بـه   ها از نبايدهاي ساختاري سازمان رسانه سانسور برنامهو هاي مؤثر،  پيام

  اصالح آن را مردم اين قشر دريافته بودند.
 و هـا  آرمـان  و هـا  هاي مختلف جامعه بـا كمـك ارزش   تصويرهاي معرف گروه ةارائ

اي از جامعـه، مـديريت افكـار عمـومي      تصاوير كليشه ةاز ارائ زيپره ها، و كاستي ازهاين
حـل اصـالح    راه كردن دايپهاي اجتماعي، افشاي انحرافات براي  ازطريق تأكيد بر ارزش

 و هـاي موردنيـاز جامعـه،    و تضـمين گفتمـان   نيتـأم  آن، رجوع به پايگاه رهبران افكار،
مشـكالت اجتمـاعي بايـدهاي    نمـايي   نمايي يا بـزرگ  رساني صحيح بدون كوچك اطالع

زدگـي   گري و پرهيز از عوام اشرافي ةاشاع ازپرهيز  دهند. محتوايي قشر فقير را شكل مي
 نبايدهاي اين قشرند. نيز

 هـا  ملي بايد فرصت برابـر اسـتفاده از رسـانه    ةرسان ةمند پيام عادالن ازديدگاه قشر ثروت
هـاي   هاي موردنياز جامعه با كمـك آمـوزش   تأمين و تضمين گفتمان ،اقشار مردم ةبراي هم

گويي به  پاسخو  ها، آن از مطلوب تصوير ةملي با كمك ارائ ةكردن مردم در رسان ، سهيمالزم
  .باشدن درجهت جلوگيري از فساد خواص گري از مسئوال  مردم با مطالبه

بلكه بايـد بـا ايجـاد روح ايثـار و      ،كند نااميدي جامعه ايجاد بين رسانه نبايد در  اين در
هاي جامعه در مسير پيشرفت كشور گام بردارد. ايجاد فاصـله در   مندي تالش و نمايش توان

هاي مجلل است كه با تـرويج فرهنـگ كـاهش     از نمايش خانه  فضاي عمومي جامعه ناشي
يابي  رايند هويتالگوهاي ناسالم در ف ةارائ .يابد هاي مردمي بهبود مي طبقاتي با كمك ةفاصل

چنـين نيـاز بـه تأكيـد بـر       هم .هاي ملي است مندي از كمبود نمايش توان  افراد جامعه ناشي
  شود. شدت احساس مي هاي طبيعي ملي به ساختارهاي فرهنگي و زيبايي
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زيادي به ساختار و محتواي فعلـي وارد اسـت كـه لـزوم اصـالح       هايازنظر مردم ايراد
هاي محلي  از ظرفيت اي با استفاده وي مطلوب عدالت رسانهاشكاالت موجود و طراحي الگ

هاي اجتمـاعي و   مندي و نمايش صحيح توان ،بهبود كيفيت اي درجهت ايجاد تنوع، و منطقه
جذب حداكثري مخاطب جز با  كه اينكما شود. شدت احساس مي فرهنگي ايران اسالمي به

اي ملـي   چـه آن را رسـانه   مشاركت همگاني افراد و ايجاد حـس مشـاركت ملـي در آن   
  ميسر نخواهد بود. مينام يم

عـدالت   ةتـر در ايـن زمينـه بـراي توسـع      ناگفته پيداست كه تحقيقات و مطالعات بيش
 گشا باشد. تواند راه ملي مي ةاي در رسان رسانه
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