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 اروميه واحد ياسالم آزاد دانشگاه دانشجويان اعتماد ميزان بررسي

 فارس و ايرنا خبرگزاري اخبار استقالل و صحت به
 1اصغر شادجوعلی

 2دکتر صفر حیاتی
         22/9/1394 تاریخ دریافت مقاله:

 23/12/1394 تاریخ پذیرش نهایی مقاله:
 چکیده

 تا هستند تالشدر  ارتباطی لیوسا نیا و استها خبرگزاري یلاص هايرسالت از خبرو انتشار  هیته
 یعنی کشور مطرح يزارخبرگ دو به مخاطبان اعتماد زانیم .ندینما نیتام را خود مخاطبان خبري ازهايین

 يانهرسا عنوان به فارس يوخبرگزار یدولت یرسم يخبرگزار عنوان به( رنایا) یاسالم يجمهور يخبرگزار
 پژوهش نیا در هیاروم شهرستان آزاد دانشگاه انیدانشجو انیم در ،استقالل و صحت منظر از مستقل

شاعه ااف آگاهی و سازي، شک، وابستگی مخاطبان، برجستهرضامندينظریه  از قیتحق نیا يبراو  یبررس
 در نایدانشجو انیم در یتصادف آزمون صورته ب شیمایپ قیطر از و ساخته محقق ياپرسشنامه روشنوآوري با 

 .است شده استفاده spss ارافزنرم برنامه از زین جینتا آزمون يبرا و يدکتر و سانسیلفوق سانس،یل سطوح
 شیاگر با دولت به رنایا يخبرگزار یاسیس و یانتفاع یوابستگ نیب که دهدنشان می یحاک قیتحق جینتا
 با باراخ به توجه و عتمادا نیب نیچنهم .دارد وجود ییباال و مثبت رابطه اخبار انتشار در يریسوگ به آن
 خاص تیحما و شیگرا وجود و دارد وجود ییباال و مثبت رابطه نیز آن به انیدانشجو یاسیس شیگرا

 یاجناحفر یتیریمد رنامهب نیتدوبه يازمندین یاسیس مختلف درمقاطع مستقر يهادولت از رنایايخبرگزار
 .کندیم یالزام را ل در کشوري و فعالیت خبرگزاري مستقخبرگزار نیا در

 .هیاروم ادآز دانشگاه انیدانشجو و فارس رنا،یا ،يخبرگزار اخبار، اعتماد، :یدیکل واژگان

 

 مقدمه

 و اقوام ها،گروه افراد، انیم در یاجتماع و یانسان روابط يهاجنبه نیترمهم از یکی یاجتماع اعتماد
 طور به که است گرانید به راجع اطالعات ردازشپ شامل یاجتماع احساس کی اعتماد. است هاملت

                                                 
 یران.    ا -جتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزارشد علوم ارتباطات اانشجوی كارشناسی. د1
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 ،يمجاز يهاشبکه و هايخبرگزار (.1382 بهزاد،)اندازدیم کار به را یشناختروان يهاسمیمکان میمستق
 و یجهان صحنه در یخوب به اندتوانسته که هستند اخبار و اطالعات ارائه نهیزم در ارتباطات از ینینو نسل

 و عموم با ارتباط در سرعت و تنوع واسطه به يخبر يهاتیسا. کنند ینیآفر قشن آن مختلف يرخدادها
 يآورفن حالنیا با است شده جهامو نیمخاطب يباال استقبال با ینترنتیا و يافزارنرم متعدد يهاتیقابل
 داتیتهد نیترنهیهز کم و نیترآسان تا شد سبب نترنتیا آن رأس در و اطالعات و ارتباطات دیجد

 يبرتر يهاشاخصه از یکی رسانه به اعتماد کهنیا به توجه با. شود یاجتماع تیامن متوجه زین یاجتماع
 عنوان به انیدانشجو رسدیم نظر به کهنیا به نظر امعان با و است مخاطب به اخبار عرضه در هارسانه
 اطالعات و دهندمی دست از تربیش روز به روز هارسانه به را خود اعتماد جامعه کردهلیتحص و جوان قشر
 عنوان به یاسالم يجمهور يخبرگزار تیفعال تا است شده تالش دانند،می اغواگرانه و جانبدارانه را آن

 یبررس فارس يخبرگزار چونهم یدولتریغ يخبرگزار کی با سهیمقا در دولت یرسم يخبرگزار تنها
 کی از يدارجانب بدون اخبار عرضه و استقالل در خود رسالت به يخبرگزار دو نیا تیموفق زانیتام شود

 .شود مشخص خاص فیط

 

 مسأله انیب

 انیم در یحت و یهانج توجه و استقبال با یرسان اطالع يهاشبکه و هايخبرگزار ریاخ سال چند در
 و هینشر هزاران که يطور  هب است شده مواجه مطبوعات و مکتوب يهارسانه جمله از بیرق يهارسانه

 يطور هب. شوندیم مندبهره جهان يخبر يرخدادها انعکاس يبرا هايخبرگزار یخروج اخبار از زنامهرو
 کی از شیب يزیچ يخبر يهاتیسا و هايخبرگزار که گفت توانیم روزافزون گسترش روند نیا با که

 (.1387 ،گانیشا)اندآورده وجود هب محدود و صرف یاطالعات يفضا
 يامنطقه به ستا يسفر چونهم يخبريهاتیسا و هايخبرگزارآن تبع به و يمجاز يفضا به ورود

 عاتاطال درحوزه يمجاز قالانت و نقل و سفر امکان نامحدود صورت هب کهاطالعات و هاداده از یواقعریغ
 ،یزمان فرا ،یمکانیب از عبارتند يمجاز يفضا نیا يهایژگیو از یبرخ. است متصور آن در اخبار و

 ،يداعتقا ،یفرهنگ دیجد يفضاها از يبرخوردار ،یاطالعات واحد نیچند به همزمان يهایدسترس تیقابل
 (.1382 ،یعامل)دیجد یاسیس و ياقتصاد
 محسوب یاسیس و ياقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع توسعه هرگونه شتازیپ ت،یامن احساس نیب نیا در

 اجتماع کی ساکنان تیامن احساس تیوضع از یآگاه. است ارتباط در جوامع شرفتیپ سطح با و شده
 يهارساختیز تیتقو جهت در و داشته جامعه کی توسعه يراهکارها و هاچالش شناخت در يموثر نقش

 يهاگروه نظر طرح و وجود يبرا الزم يابزارها و فضا دیتمه یمعن به یاجتماع تیامن. دینمایم عمل آن
 امر کی عنوان به که است موثر یهنگام هاتیاقل و اقوام جوانان، کودکان، زنان، لیقب از یاجتماع مختلف
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 تحوالت قبال در جامعه خاطر نانیاطم نظر، مورد یاجتماع تیامن. شود رفتهیپذ ارزش کی ای ریناپذزیگر
 (.1393 سرواله، يمحمد)است خود تیهو و سالمت به معطوف يعمد تحرکات و يعاد

 خصوص هب آن افزون روز گسترش تصور و رسانه کی و اخبار به ياعتمادیب بروز عوامل و علل
 جوان نسل خصوص هب جامعه در پژوهش قیطر از که داشت آن بر را ما کشور سطح در یداخل يهارسانه

 شاهد روز، به اخبار و اطالعات داشتن و مطالعه يایجو و ختهیفره قشر عنوان به انیدانشجو خاصه و
-يخبرگزار و هارسانه يبرا عموم يسو از گاهیجاوکسب وفادار مخاطب بدرکس یاتیعمل يراهکار افتنی

 .میباش یداخل فعال يها

 

 قیتحق ضرورت و تیاهم 

 که يمجاز يافزارهانرم و یارتباط دیجد يدستاوردها به نگاه با است شده یسع رو شیپ قیتحق در
 و راهکارها نیدتریجد از تا ،کرد ورود کنندیم تیفعال یرساناطالع امر در گفتگو يهااتاق در تیفعال با

 يهادرنگرش شگرف يرگذاریتاث و ییایپو با جوانان خصوص هب مخاطبان دگاهید نیآخر زین و دستاوردها
 خاص يایجغراف لحاظ به کههیاروم شهرستان چونهم یاصل هدف درجامعه ياتوده يهاانیجر و یاسیس
 که هیهمسا کشور سه با يمرزهم و هازبان يآذر کنار در یارمن و يآشور کرد، يهاتیاقل و اقوام وجود و
 افتنی کنار در حاکم نظام يخبر نفوذ از مخاطبان نظر و دگاهید و يمرکز دولت با یرقابت يکردهایرو با

 رسانه به اعتماد يهاکردیروو  یداخل يهارسانه با جوانان یآشت و تعامل نیا شیافزا يراستا در يراهکار
 در بودن رفعالیغ و فعال خصوص در یرانیا جوان مخاطب شناخت. شود اقدام مقصود به دنیرس يبرا
 اخبار شیگرا به توجه با مدتبلند اهداف و روزانه يهايریگمیتصم و واکنش و اخبار از يمندبهره نهیزم
 و یماسال يجمهور يخبرگزار يخبر يهاتیسا کاربران یطرفیب ای یاسیس شیگرا یبررس ،یافتیدر

 زانیم در عامل نیا نقش و يخبرگزار دو نیا متفاوت و خاص اهداف به توجه با فارس يخبرگزار
 جمله از یدولت يهارسانه خصوص هب و یداخل يهارسانه به اعتماد زانیم یبررس ها،رسانه نیا از استفاده
 يارسانه عنوان به سفار يوخبرگزار دولت یرسم يخبرگزار تنها عنوان به یاسالم يجمهور يخبرگزار
 از يخبر منابع نیا به کاربران شیگرا در نقش نیا زانیم و اخبار ارائه در صداقت و اعتماد نظر از مستقل

 .است قیتحق نیا اهداف جمله

 

 قیتحق اهداف

 و صحت به ارومیه واحد یاسالم آزاد دانشگاه دانشجویان اعتماد میزان بررسی قیتحق یکل هدف
 .باشدمی فارس و ایرنا رگزاريخب اخبار استقالل

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                          
 1393اتبستان ، ومسست و یشناسی، سال ششم، مشاره بمطالعات جامعه                                                       68

  

 قیتحق یاختصاص اهداف

 افتنی منظور به است آمده دست هب شده یبررس نظرات و هاشیمایپ نیآخر طبق بر که قیتحق نیا
 و یدولت يدارینش و يدارید مکتوب يهارسانه ها،يخبرگزار ،يخبر مراکز يبرا یاتیعمل يراهکار
 ينهادها یاسیس يهابخش ادارات، یعموم روابط ها،ينداراستا یاجتماع ،یاسیس معاونت ،یخصوص

 وابسته، يهاسازمان و یالمللنیب هايهیاتحاد ،یپژوهش و یعلم مراکز و هادانشگاه ،یتیامن و ینظام
 هشد نیتدو صادرات و واردات يهاشرکت فرابورس، و بورس يتاالرها از اعم ياقتصاد و يتجار مراکز

 به يسازاعتماد و خاطبم جذب زین و مقاله خبر، گزارش، ارائه ،يخبر پوشش ،یرساناطالع روش در تا
 زا تا ندینما استفاده هدف اب و قیدق يگذاراستیس منظور به اعتماد نیا از يمندبهره و خود مجموعه

 .نندک يریجلوگ خود يریپذمخاطب يهايزیربرنامه در یاضاف يهانهیهز و وقت صرف

 

 قیتحق هایپرسش
  :تاس ریز يمحورها شامل که گرفتهشکل قیتحق اهداف یمبن بر پژوهش نیا هايسشپر
 ،یتیجنس يهایژگیو از اعم کشور يخبر يهاتیسا اخبار مخاطبان یعموم يهایژگیو شناخت. 1
 .دهندیم اختصاص يخبر يهاتیسا به که وقت و توجه زانیم و يدرآمد سطح ،یلیتحص

 یدولت تیسا جمله از کشور تیسا دو اخبار یدرست و صحت به بانمخاط اعتماد زانیم یبررس. 2
 .فارس يخبرگزار تیسا و رنایا يخبرگزار

 دو نیا در عموم به انهصادق اخبار ارائه و يخبر یباندروازه سانسور، در صداقت زانیم سهیمقا. 3
 .يخبر تیسا

 نیا در مستقر لتدو ای و اصخ فیط از دارانهجانب يدارطرف و یحزب و یجناح عملکرد سهیمقا. 4
 .يخبرگزار دو

 .يخبرگزار دو نیا کردعمل و اخبار به نسبت ياعتمادیب با يسازاعتماد در موثر عوامل یبررس. 5

 سطح در ياحرفه و مستقل يهايخبرگزار تیفعال یسنجامکان در نیمخاطب يهادگاهید یبررس. 6
 .کشور

  

 قیتحق یهاهیفرض

 انحراف و نیانگیم درصد، ،یفراوان جداول از استفاده با قیتحق يرهایمتغ فیتوص به فصل نیا در
 و وفرنیاسم -لوموگروفک آزمون از هاداده بودن نرمال یبررس يبرا. است شده پرداخته نمودار و اریمع
 آزمون ،(گریهمد از مستقل جامعه دو) تست t آزمون رسون،یپ یهمبستگ بیضر از هاهیفرض آزمون يبرا

 .است شده استفاده طرفه کی انسیوار لیتحل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                                                    69                             ...  باربررسی میزان اعتماد دانشجواین دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه به صحت و استقالل اخ

  :است شده انجام و لیتشک ریز يهاهیفرض اساس بر قیتحق نیا یمبن
 يریسوگ و خاصشیگرا و مستقر دولت به رنایايخبرگزار یاسیوس یانتفاع یوابستگ نیب: اول هیفرض
 .دارد وجود رابطه يخبرگزار نیا اخبار انتشارات
 اخبار به هیاروم آزاد دانشگاه انیدانشجو یاسیس يهاشیگرا و توجه اعتماد، زانیم نیب :دوم هیفرض
 .دارد وجود رابطه فارس و رنایا يخبرگزار
 عنوان به فارس يخبرگزار اخبار از آزاد دانشگاه انیدانشجو يمندبهره زانیم نیب :سوم هیفرض
 انیم در یرساناطالع رد سرعت و اخبار صحت نظر از دولت يهااستیس از ینسب استقالل با يخبرگزار
 .دارد وجود تفاوت هیاروم آزاد دانشگاه انیدانشجو

 در مستقر يهادولت از رنایا يخبرگزار خاص تیحما و شیگرا وجود به توجه با: چهارم هیفرض
 .شودیم احساس يخبرگزار نیا در یفراجناح یتیریمد برنامه نیتدو به ازین یاسیس مختلف مقاطع

 و استفاده زانیم و انیپاسخگو التیتحص و سن ت،یجنس شغل، نوع درآمد، زانیم نیب :پنجم هیفرض
 .دارد وجود رابطه هايخبرگزار اخبار به اعتماد
   

  یمفهوم فیتعار

   اعتماد
 کی ای شخص کی صفت ای تیفیک ینوع به نانیاطم ای اتکا عنوان به اکسفورد فرهنگ در Trust واژه

 داشتن توانیم را یاجتماع اعتماد و .(1378 دنز،یگ)شودیم فیتوص گفته کی قتیحق به نانیاطم ای ز،یچ
 است گروه ای فرد شونده، اعتماد و کننده اعتماد طرف دو يدارا که ،یاجتماع روابط در گرانید به ظنحسن

 (.1380 ،یرکافیام)دارد نهفته خود در را انیز ای سود امکان و بوده یاجتماع روابط کننده لیتسه که دانست
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  یاجتماع هیسرما

 ت،یصالح) یفرهنگ هیسرما ،(ثروت) ياقتصاد هیسرما از عبارتند که دارد یمتنوع يهاشکل هیسرما
 یماعاجت هیرماس ،(اعتماد و یاجتماع يوندهایپ) یاجتماع هیسرما و( ژیپرست افتخار،) نینماد  هیسرما ،(دانش

 شودیم فیتعر انتظار وردم بازده با که است یجتماعا روابط در يگذارهیسرما ینوع عام، يمعنا کی در
 (.1382 ،دیگري و یتوسل)

 عمل به یجتماعا هیسرما از( یمتناقض نه) مختلف فیتعار خود يهادگاهید برحسب شمندانیاند
 رد نهفته لیپتانس ،یجتماعا هیسرما: گنجاند توانیم ریز فیتعر در را هاآن مشترک فصل که اندآورده
 سعادت،)شودیم هانآ امورات انجام باعث که است جامعه کی( يهاگروه و) افراد انیم و نیب روابط
 ار یمهم اریبس ییرادا همکاران و دوستان خانواده، که است نیا یاجتماع هیسرما یاصل شهیاند(. 1386
 ادهاستف يماد منافع يبرا ای ردیگبهره هاآن از یبحران طیشرا در تواندیم فرد کی که دهندیم لیتشک
 (.1382 ،دیگري و یتوسل)کندیم صدق شتریب گروه يبرا مساله نیا البته و دینما

 

  یفرهنگ هیسرما

 دست به ای کردن فظح يبرا فرد، که است ازاتیامت و معلومات روابط، از يامجموعه یفرهنگ هیسرما
 در یدائم طور به یفرهنگ هیسرما گر،ید عبارت به. کندیم استفاده آن از یاجتماع تیّموقع کی آوردن
 .(1386 ،يریام یصالح)است لهیقب ای فهیطا گروه، قشر، کی امکانات قلمرو

 مباحث يهالیتحل و نیقوان ات،ینظر و ياقتصاد هیسرما با اسیق در یفرهنگ هیسرما اصطالح
 موانع که لهامس نیا یبررس يبرا مفهوم نیا. افتی رواج 1970 دهه لیاوا در يدارهیسرما به مربوط
 تلفمخ یاجتماع طبقات آموزاندانش یآموزش يهاتیموفق در موجود يهاينابرابر نییتب يبرا ياقتصاد

 کسب شود،ینم برده ارث به و کسب یشخص کوشش بدون یفرهنگ هیسرما. شد ابداع ست،ین یکاف
 یگفرهن هیسرما  کسب .طلبدیم را يریپذفرهنگ و يریادگی ر،یگیپ و مداوم ،یطوالن کار یفرهنگ هیسرما
 به تنگاتنگ ينحو به بتبا نیا از یفرهنگ هیسرما دارد، ازین يماد و یمال امکانات به و خواهدیم زمان
 (.96: 1385دیگري،  و رهیشونی)است درآمده آن گرید شکل به و خورده گره ياقتصاد هیسرما

 

 یاجتماع اعتماد

 نیا که گرددیم بوسمح یاجتماع یهمدل و رشیپذ در موثر اصرعن از رسانه هر به یاجتماع اعتماد
 اساس بر رو نیا از. دیآیم حساب به جامعه ياعضا یاجتماع ییهمنوا و يسازگار طیشرا و یمبان از خود

 در اعتماد شعاع گسترش ،یاجتماع هیسرما ،یشناختجامعه دیجد مقوله و يارسانه پردازانهینظر دگاهید
 افزونروز گسترش و رقابت به توجه با لذا. گرددیم رسانه یاجتماع هیسرما يغنا موجب جامعه کی
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 و اطالعات ثیح از ها،رسانه از کی کدام هر به مردم اعتماد زانیم که شودیم مطرح سوال نیا ها،رسانه
 عوامل چه گرید عبارت به است؟ بوده یعوامل چه ریتاث تحت اعتماد نیا و است؟ چقدر شده افتیدر اخبار
 در یاجتماع طیمح العملعکس شناخت. ندینمایم فایا نقش یجمع يهارسانه اخبار يریباورپذ در یمهم
 (.1375 ،يعلو)است چقدر امیپ ریتاث و تیموفق زانیم معرف ام،یپ برابر

 اگر. ستین هارسانه به اعتماد جادیا و مخاطبان اعتماد کسب از ترمهم زیچ چیه ارتباطات صنعت در
 حفظ لیدل به اطاّلعات و اخبار سانسور و شودینم گفته دروغ هاآن به که شوند مطمئن جامعه کی ردمم

 اعتماد طیشرا نیا و کنند تحمل را سانسور اعمال و اطاّلعات فقدان توانندیم آنگاه است، کشور مصالح
 مسؤالن فکري هايدغدغه نیترازمهم یکی رسانه به اعتماد. خواهدداشت همراه را امیپمنبع به مخاطبان

 به اعتماد با سطحهم رسانه به اعتماد که دارد تیاهم ییجا تا موضوع نیا و شودیم محسوب جامعه هر
 اخبار اعتبار به مخاطبان اگر(. 69: 1389، محمديشاه)شودیم گرفته نظر در حکومت و یاسیس نهادهاي

 جیتدر به صورت نیا در. گفت سخن آن رگذاريیثات نزایم از توانینم باشند، نداشته اعتقادي هارسانه
 لیمتما ازجامعه خارج هايرسانه سمت به ومخاطبان دهندیم دست از را خود مخاطبان یداخل هايرسانه

 پخش متنوع و متعدد منابع به را جوامع شهروندان یدسترس ،یرساناطّالع تکنولوژي شرفتیپ. شوندیم
 یخارج یرسان اطّالع منابع به شیگرا ران،یا درکشور که دارد وجود بحث نیا و است کردهآسان خبر

 اعتماد بر مشتمل اعتماد یاصل شکل چهار موجود یشناختجامعه اتیدرادب. باشدیم شیافزا درحال همواره
و  يریام)داد زیتم توانیم را ستمیس ای نظام به اعتماد و افتهی میتعم اعتماد ،یشخص نیب اعتماد ادي،یبن

 (.1391، دیگري
 کی اعتبار با کهنیا یعنی خبري تعادل شامل زین خبري هايبرنامه به اعتماد شیافزا در موثر عوامل

 گزارش مورد موضوع موافق و مخالف نظرات آن در و دارد یکینزد ارتباط مخاطبان اعتماد درجلب برنامه
 به را وهیش دو خبري تعادل سنجش براي حوزه نیا شمندانیاند. ابندییم انعکاس اندازه و زانیم کی به

 لهیوس به یاجتماع مباحث و مسائل مورد در شده گرفته کار به اصطالحات اول وهیش در: رندیگیم کار
 که کنندیم ريیگجهینت هاآن یبررس با سپس و کنندیم مشخص را احزاب ای یاسیس مختلف هايگروه
 ای است مثبت هاآن ريیسوگ. مخالف ای موافقند رند،دا نظري چه مبحث کی به نسبت یاسیس هايگروه

 شده تیرعا اعتدال ريیگموضع در ایآ که کرد محاسبه توانیم هانیا به توجه با و طرفیب ای و یمنف
 شود داده نشان تا شودیم ريیگاندازه طرف هردو هايقول نقل ای هامصاحبه دوم، وهیش در. نه ای است

 يفاکتورها از یکی زین خبر تیاهم کردن یواقع. نه ای افتهی انعکاس اندازه کی به سو هردو نظرات ایآ که
 خبري مهم نیعناو با رابطه در را خود انتخاب خبري سازمان اگر کهيطور هب. است خصوص نیا در مهم

 نذه در یحت و کندیم یابیارز موثقریغ را مزبور خبري سازمان مدتدراز در مخاطب ندهد، جلوه یعیطب
 کی اعالم بستان بده زین خبر کی انتخاب کردن یواقع. پردازدیم امر نیا براي یلیدل جستجوي به خود

 ساده رابطه کی و آن به مخاطبان توجه خبرها، سرخط عنوان به ریسردب و کنندههیته سوي از خبر چند ای
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 و انتخاب را تعدادي فقط خبرها انبوه انیم از کنندههیته یوقت. است کنندههیته و مخاطب انیم یارتباط
 اًواقع هاآن که چرا. کند جلب نکته نیا به را مخاطب نظر دارد قصد قتیحق در کند،یم یینما برجسته

-هیته شود،یم سبب را مخاطب خشنودي و تیرضا نیا و فهمدیم مخاطب بیترت نیبد و هستند مهم
 ارتباط سوي هردو بیترت نیبد. کندیمنییتع وا را روز برجسته مباحث سرفصل کهاست مطمئن زین کننده

 .آوردیم همراه به یاجتماع قدرت گريید براي و یاجتماع وجهه یکی براي که ابندییم دست یاهداف به
 ملعوا از یکی که تیابجذ جمله از دارند وجود رسانه به توجه و اعتماد امر در زین يگرید يفاکتورها

-امیپ از اندازه هچ تا ریگامیپ کهنیا یعنی. است دهندهامیپ تیجذاب زانیم دهندهامیپ از ریگامیپ یابیارز در مهم

 ای خبري برنامه عتبارا و مخاطب با ندهیگو ارتباط چونهم یمباحث. است تیاهم داراي دیایب خوشش دهنده
 ای و يخبر ویستودا دکور و نور میتنظ ر،یتصو ارائه نحوه نده،یگو حرکات و انیبفن اجرا، نحوه یعبارت به
 اعتبار :گفت توانیم پس. باشد خبري برنامه کی تیجذاب در موثر عوامل از تواندیم يخبرگزار تیسا

 .(1386، زتومکا)اردد آن خبري ندهیگو اعتبار زانیم با تنگاتنگ یارتباط ايرسانه سازمان کی خبري
 

 خبر در یاعتمادساز

 و ردازندبپ خبر در ياعتمادساز يهاچالش با مقابله به دیبا ،یرساناطالع ندیفرآ در یگروه يهارسانه
 املبرشریو چه آن از را آنان تا دهند شیافزا شده هئارا اخبار به نسبت را خود مخاطبان اعتماد بیضر

 اما دمطلبن کی وجه دو ياعتمادیب و اعتماد که گفت دیبا مجموع در. سازند برخوردار نامدیم یآن پاداش
 که است یواکنش يداعتمایب و رسانه رفتنیپذ و قبول آن جهینت که است یواکنش اعتماد ر،خب بحث در
 تیرعا عدم که است نآ مهم بحث(. 23: 1393دیگري،  و نیب جاه)بود خواهد رسانه ینف و طرد آن جهینت

 اطبانمخ زشیر شودکهیم موجب رسانه اخبار به اعتماد درجلب را يدیشد يهاچالش شده، مطرح اصول
 يمادسازاعت سمت دبهیبا وزامر يایدن یکنونطیدرشرا یجمع يهارسانه نیبنابرا. داشت خواهد همراهبه را

 .(1371 ،يسوو)دهند قرار توجه مورد را آن و بردارند گام
 توان بهز جمله میوجود دارد که ا خبر به نسبت مخاطبان ياعتمادیب يریگشکل در موثر عوامل 

، خبر فیرتح، خبر انتشار دنیفرآ در اغراق و مبالغه، درخبر ییگوتناقض، خبر انتشار ندیفرآ در صداقت عدم
 ائهار در تیجذاب عدم و خبر هئارا در یطرفیب عدم، خبر نبودن یواقع و ینیع، خبر نبودن موثق، سانسور

 اشاره کرد. خبر
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 مبانی نظری پژوهش 

 یرضامند و استفاده هینظر 

: دیگویم و شد ارائهکاتز  توسط الیهو 1970سال در شودیم شناخته زین ییازجوین هینظر عنوان با که
 :است پاداش دو کسب لیدل به هارسانه به افراد کردیرو اساساً. است آگاه خود ازین به مخاطب

 روز يهادادیرو و حوادث مورد در داشتن اطالع: یآن پاداش. 1

 (یآموزش استفاده و هایآگه يجستجو و افتنی به ازین)ج  مدتازدر آموزش يهامقوله خدمات :یآت پاداش. 2

 
   ینوآور اشاعه هینظر

 آن ای و رندیپذیم چگونه را اطالعات افراد، که موضوع نیا لیتحل يبرا است ياهینظر اشاعه هینظر
 مرحله نجپ قیطر از را هاينوآور حاصل اطالعات افراد که است دهیعق نیا بر راجرز. کنندیم طرد را

 (.1381 و دیگران، ینوسر)تیتثبو  اجرا، میتصم، اقناعی، آگاه :از عبارتند بیترت به که کنندیم اقتباس
 

  یآگاه شکاف هینظر

 :اندکرده فیتعر نیچن را شکاف مفهوم ،یآگاه شکاف هینظر واضع عنوان به نیاول و دونوهو کنور،یت
 يدارا که جامعه از ییهابخش آن ،یجمع يهارسانه توسط جامعه در اطالعات انتشار شیافزا موازات به
 تر،نییپا یاجتماع ياقتصاد گاهیپا يدارا يهابخش با سهیمقا در هستند، باالتر یاجتماع ياقتصاد گاهیپا

 شیافزا بخش دو نیا نیب یآگاه شکاف لذا. دارند زمان نیترکوتاه در اطالعات افتیدر به يشتریب لیتما
 افراد را آن اعضاء که هستند یگروه اول گروه: شوندیم میتقس گروه دو به جامعه ممرد پس ابدییم

 نظر اظهار توانندیم زیچ هر مورد در و دارند يادیز اطالعات هاآن دهند،یم لیتشک جامعه کردهلیتحص
 امونشانریپ مسائل مورد در هاآن یآگاه و دارند يکمتر سواد و دانش که هستند یگروه دوم گروه .کنند

 .است اندک
 
 یسازبرجسته هینظر 

 نیا. آورندیم وجود به يسازبرجسته ای تیاولو ینوع هاامیپ انتقال در هارسانه: دیگویم زین هینظر نیا
 از یبرخ ساختن برجسته با هارسانه اما. کندیم محدود رفتار حوزه در را هارسانه راتیتاث هم باز هینظر

 ایپو مخاطبدر این نظریه  کامبز مک و شاواز نظر . بگذارند ریتاث مردم اطالعات بر توانندیم موضوعات
 .هاسترسانه با مردم افکار به یدهجهت تیمسئول اما است

 

 تحقیق روشابزار و 

 ما يراهکارها جمله از لیتحل و استخراج ،يگردآور ع،یتوز ش،یپاال ش،یرایپ ن،یتدو م،یتنظ ف،یتعر
 (.1384، دالور)ه استبود پژوهش يهاهیفرض نییتب يبرا
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 یآمار جامعه

 سطوح در هیاروم واحد آزاد دانشگاه مختلف يهارشته انیدانشجو شامل قیتحق نیا يآمار جامعه
 که باشدیم شامل ار دانشجو 394 و هزار 16 درحدود يتعداد باشدکهیم يدکتر و سانسیلفوق سانس،یل

 1393-94 یلیصتح سال در نفر 8978 یکارشناس و 6443 دارشیکارشناس نفر، 480 يدکتر سطح سه در
 مراحل به دنیبخش عتسر و درکار لیتسه يبرا لذا .(1390 ،ایران آمار ملی درگاه)بودند لیتحص حال در

 و ارشد یرشناسکا ،یکارشناس سطح درسه یدرس يهاگروه یتمام به قیتحق دادن بسط جهت و انجام
 نساک هیاروم هرستانش در پژوهش نیدرح و بوده ییپاسخگو به لیما کهيافراد تعداد نیا انیازم يدکتر
 آزمون از هاستفاد با باشند شده مندبهره يخبر منابع عنوان به ینترنتیا يهاتیسا و هايخبرگزار از و بوده

 1676 مجموع در و هما چهار از شیب یط و یتصادف صورت هب نفرات و نییتع آماره نمونه زانیم کوکران
 کارشناسی سطح رد نفر 582 ،یکارشناس سطح در نفر 1077 شامل که گرفتند قرار پژوهش مورد انشجود

 .بود يدکتر در نفر 17 و ارشد

 

 یریگاندازه ابزار

 يهادگاهید بر دیکات با مطالعه مورد افراد نظرات کشف و اطالعات يآورجمع يبرا پژوهش نیا در
 هینظر ،کامبز مک از يازسبرجسته هینظر هوکاتز،یال از يخشنود و ادهاستف هینظر: چونهم یپردازانهینظر

 يبرا و است شده ستهج بهره فلور يد و چیروک بال از مخاطبان یوابستگ هینظر دونوهو، از یآگاه شکاف
 یسوال يهانهیوگز پاسخگو يفرد مشخصات دوبخش شامل کهاست شده استفاده ازپرسشنامه زین قیتحق

 يهاسخپا با بازهاي سوال از شوندگانپرسش نظرات از يمندبهره منظور به نیچنهم .اشدبیم پرسشنامه
 .شد استفاده حیصر و روشن

 

  اعتبار و ییروا

 يابزارها ییایپا ای اعتماد حدود هاروش از يسر کی کمک به پژوهشگر ،یاجتماع علوم قاتیتحق در
 توجه با. باشدیم کرونباخ يآلفا آزمون هاروش نیا نیترمهم از یکی که دینمایم مشخص را يریگاندازه

 کرتیل نوع از ییهااسیمق با يگراندازه ابزار یدرون انسجام محاسبه يبرا کرونباخ يآلفا آزمون کهنیا به
 دهاستفا صفحات در دهش ادی آماره از شده ساخته يهاشاخص ییایپا يبرا زین پژوهش نیدرا رود،یم بکار
 جینتا و شد ارائه سیک 10 يبرا کرتیل روش به شده ادی يهاتمیآ لیتحل يبرا که يورطه ب است شده

 تواندیم قبول مورد جهیتن يآلفا جهیدرنت و باشدیم( هزارم) 806/0 برابر آلفا مقدار دادکه نشان محاسبات
  د.باش
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 بود، رفتهیپذ صورت کرونباخ يآلفا آزمون از استفاده با که شده ساخته يهاشاخص ییروا درخصوص
 با "يخبرگزار به بااعتماد آن ونسبت یتیریمد و یمال درامور استقالل زانیم"شاخص با ییروا نیشتریب
  20/1 با ها يخبرگزار به اعتماد زانیم در تیجنس ریتاث به مربوط زین زانیم نیکمتر و بود  10/4 زانیم
 .آمد دسته ب پنج نمره از

 
 اطالعات تحلیل و تجزیه روش

 افزارنرم از استفاده با یاستنباط و یفیتوص آمار سطح دو در هاداده لیتحل و هیتجز پژوهش، نیا در
spss است گرفته صورت.  

 اریمع انحراف ن،یانگیم درصد، ،یفراوان رینظ يآمار يهامشخصه از استفاده با یفیتوص آمار سطح در
 .است شده پرداخت هاداده لیتحل و هیتجز به اریمع يخطا و

 ،T-Test يهاآزمون از قیتحق اتیفرض و هاداده سنجش سطح با متناسب زین یاستنباط آمار سطح در
 .است شده استفاده رنوفیاسم -کولموگروفآزمون تیمحور با رمنیواسپ رسونیپ انس،یوار لیتحل دو، یخ

 

 پژوهش یهاافتهی

 اول هیفرض لیتحل -
 آن شیگرا با دولت به رنایا يخبرگزار یاسیس و یتفاعان یوابستگ نیب آمده، دست به جینتا اساس بر

 به توجه با و (=p ، 923/0r=000/0) دارد وجود ییباال اریبس و مثبت رابطه اخبار انتشار در يریسوگ به
 يقو ریمتغ دو نیا نیب رابطه و معنادار ریمتغ دو نیا نیب یهمبستگ که گفت توانیم يمعنادار سطح نیا

 دولت به رنایا يخبرگزار یاسیس و یانتفاع یوابستگ هرچه انیدانشجو دگاهید از که معنا نیبد. است
 (.باشدمی 01/0داري در سطح معنی) شودیم شتریب اخبار انتشار با يریسوگ به آن شیگرا باشد شتریب

 

 ضریب همبستگی بین وابستگی انتفاعی و: (1)جدول شماره 

 ار سوگیری انتشار اخب سیاسی با گرایش خاص در 

                               متغير                                        
                                           گرايش خاص در سوگيري انتشار اخبار

 وابستگي انتفاعي و سياسي

 1667 تعداد نمونه
 923/0 همبستگي پيرسون

 000/0 معناداري

 
 دوم هیفرض لیتحل -
 ییباال اریبس و مثبت رابطه آن به انیدانشجو یاسیس شیگرا با توجه و اعتماد نیب ج،ینتا اساس رب
 نیا نیب یهمبستگ که گفت توانیم يمعنادار سطح نیا به توجه با و (=p ، 898/0r=000/0) دارد وجود

 زانیم هرچه انینشجودا دگاهید از که معنا نیبد. است يقو ریمتغ دو نیا نیب رابطه و معنادار ریمتغ دو
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 از کی هر به زین هاآن یاسیس شیگرا باشد شتریب فارس و رنایا يهايخبرگزار به هاآن توجه و اعتماد
 (.باشدمی01/0داري در سطح معنی) شودیم شتریب يخبرگزار دو نیا

 

 ضریب همبستگی بین اعتماد و توجه با گرایش سیاسی: (2)جدول شماره 

                               رمتغي                                        
                                           گرایش سیاسی

 اعتماد و توجه

 1667 تعداد نمونه
 898/0 همبستگي پيرسون

 000/0 معناداري

 

 سوم هیفرض لیتحل -
 داریمعن( >05/0p) سطح در سانسیلفوق با سانسیل گروه نیب نیانگیم تفاوتکه این به توجه با

 يدکتر هگرونیانگیم وتفاوت باشدیم داریمعن سانسیل باگروه سانسیلفوق گروه نیانگیم تفاوت باشد،یم
 .باشدینم داریمعن هاگروه از چکدامیه با

 
 مندی دانشجویان براساس مقطع تحصیلیهای توصیفی میزان بهرهشاخص: (3)جدول شماره 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد لی دانشجویانمقطع تحصی
 206/0 761/6 611/36 1077 لیسانس

 25/0 754/18 742/38 582 لیسانسفوق
 035/1 27/4 117/35 17 یدكتر

( >05/0p) سطح در سانسیلفوق با سانسیل گروه نیب نیانگیم تفاوت (3شماره ) جدول به توجه با
 نیانگیم تفاوت و باشدیم داریمعن سانسیل گروه با سانسیلفوق گروه نیانگیم تفاوت د،باشیم داریمعن

 .باشدینم داریمعن هاگروه از کدامچیه با يدکتر گروه
 
 چهارم هیفرض لیتحل -

 به رنایا يخبرگزار کهنیا به جهتو با که باورند نیا بر انیدانشجو اکثر دییآیم بر جیازنتا که طورهمان
 هبرنام نیتدو به ازین جهینت در ردیگیم قرار تیحما مورد هاآن طرف از و دارد شیگرا مستقر يهالتدو
 .شودیم احساس يخبرگزار نیا در یجناحافر یتیریمد

 
 نیاز به تدوین برنامه مدیریتی و فراجناحی از دید دانشجویان: (4)جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی مقدار 

 6/91 1536 زیاد 
 7/6 113 متوسط نیاز به تدوین برنامه مدیریتی فراجناحی

 6/1 27 كم 
 100 1676 - مجموع
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-نیا  به توجه با که باورند نیبرا انیدانشجو اکثر شودیم مشاهده (4شماره ) جدول در که طورهمان
 جهینت در ردیگیم قرار تیحما مورد هاآن طرف از و دارد شیگرا مستقر يهادولت به رنایا يخبرگزار که

 .شودیم احساس يخبرگزار نیا در یجناحافر یتیریمد برنامه نیتدو به ازین
 
 پنجم هیفرض لیتحل -
 گفتتوانیم. ندارد وجود تیجنس براساس انیدانشجو نیب يداریمعن تفاوت دهدکهیم نشان هاافتهی

 و استفاده زانیم ریمتغ نیانگیم که ددهیم نشان افتهی. دارد وجود يداریمعن تفاوت شغل انیدانشجو نیب
 قدرت در جدول به توجه با. است متفاوت مختلف، نیسن با انیدانشجو نیب در هايخبرگزار به اعتماد
. باشدیم داریمعن (>05/0p) سطح در متوسط گروه نیانگیم با نییپا گروه نیب نیانگیم تفاوت پاداش

 با باال به متوسط گروه نیانگیم. است داریمعن باال و باال به متوسط ن،ییپا گروه با متوسط گروه نیانگیم
 در .است داریمعن باال به متوسط گروه نیانگیم با باال گروه نیانگیم تاًینها و است داریمعن متوسط گروه

 4/67) باال را فارس يخبرگزار به خود اعتماد زانیم انیدانشجو اکثر شودیم مشاهده طورکههمان تینها
 توانیم پس. دانستندیم( درصد 29/90) کم را رنایا يخبرگزار به اعتماد زانیم انیدانشجو اکثر و( درصد

 .است رنایا از شتریب فارس يخبرگزار به انیدانشجو اعتماد زانیم مجموع در گرفت جهینت

 

 تیجنس

 نیلو آزمون جیانت. شد استفاده مستقل دونمونه t آزمون از آن رد ای دییتا صحتيبرا تیجنس ریدرمتغ
 داریمعن(، > F=000/0p ,987/55جنسیت ) نیلو آزمون که داد نشان هاانسیوار یهمگن یبررس جهت

 ينابرابر فرض با "t" آزمون جینتا و باشدینم کسانی انسیوار کهگرفت جهینت توانیم نیبنابرا. باشدیم
 .اندشده ارائه هاانسیوار

 

 هاجهت مقایسه میانگین متغیر جنسیت و میزان استفاده و  اعتماد به خبرگزاری t نتایج آزمون: (5)جدول شماره 

 t درجه آزادي داريسطح معني
خطاي معيار 

 ميانگين

انحراف 
 معيار

 متغير گروه تعداد ميانگين

223/0 54/687 220/1- 
 مرد 1049 758/117 464/14 466/0

 جنسيت
 زن 627 285/120 651/50 022/2

 

( 285/120) زن انیدانشجو نیانگیم و (758/117)  مرد انیدانشجو نیانگیم، (5) شماره جدول هب باتوجه
 يداریمعن تفاوت که دهدیم نشان هاافتهی نیا. ستین داریمعن باشدکهیم( -220/1) زین t آماره. باشدیم
 .ندارد وجود تیجنس اساس بر انیدانشجو نیب
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 شغل نوع

 آزمون جینتا .شد ستفادها مستقل نمونه دو t آزمون از آن رد ای دییتا صحت يبرا زین شغل نوع ریمتغ در
( >F= 000/0p ,854/23)شغل  نوع نیلو آزمون که داد نشان هاانسیوار یهمگن یبررس جهت نیلو

 فرض با "t" آزمون جینتا و باشدینم کسانی انسیوار که گرفت جهینت توانیم نیبنابرا. باشدیم داریمعن
 .اندشده ارائه (6شماره ) جدول در هاانسیوار يابرنابر

 

 هاجهت مقایسه میانگین متغیر نوع شغل و میزان استفاده و  اعتماد به خبرگزاری t نتایج آزمون: (6)جدول شماره 

 داریسطح معنی
درجه 

 آزادی
T 

خطای 

 میانگین

انحراف 

 معیار
 متغیر گروه تعداد میانگین

000/0 652/660 113/5 
 دولتی 572 087/123 078/52 177/2

 نوع شغل

 خصوصی 330 506/111 319/11 623/0

 
 نیانگیم و( 087/123) بوده دولتی هاآن شغل که یانیدانشجو نیانگیم (6شماره ) جدول به توجه با

 سطح کهنیا به توجه با که باشدیم( 113/5) زین "t" آماره. باشدیم( 506/111) بوده خصوصی که یآنان
 وجود يداریمعن تفاوت شغل انیدانشجو نیب گفت توانیم جهینت در است 05/0 از کمتر آن يمعنادار

 .دارد
 

 سن
 

 سن با قدرت منابع یفیتوص یهاشاخص (:7جدول شماره )
 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 251/0 334/2 569/108 86 سال20كمتر از  

 46/0 91/14 011/117 1050 سال20-25 

 403/7 98/90 112/161 151 سال30-25 سن

 627/0 533/9 043/111 231 سال30-35 

 625/0 856/7 139/106 158 سال35باالی 

 
 داریمعن سال 30-25 گروه با سال 20 ریز گروه نیانگیم کهگفت توانیم (7شماره ) جدول به باتوجه

. است معنادار هاگروه هیبق با یول ستین معنادار سال 20 از کمتر گروه اب سال 25-20 گروه نیانگیم. است
 يهاگروه با سال 40 يباال گروه نیانگیم و است معنادار هاگروه همه با سال 30-25 گروه نیانگیم

 .است معنادار سال 30-25 و سال 20-25
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 نشجویانمیزان اعتماد به خبرگزاری فارس و ایرنا از دید دا: (8)جدول شماره 

  ایرنا  فارس  

 درصد فراوانی درصد فراوانی مقدار 

 5/10 176 4/67 1129 ادزی 

 21 352 1/27 455 متوسط نیاز به استقالل

 29/90 1500 1/0 2 كم 

 100 259 100 228  مجموع

 
 يخبرگزار به خود اعتماد زانیم انیدانشجو اکثر شودیم مشاهده( 8شماره ) جدول در که طورهمان

 انتخاب با را رنایايخبرگزار به اعتمادزانیم انیدانشجو اکثر و باال نهیگزيدرصد 4/67 انتخاب با را فارس
 به انیدانشجو اعتماد زانیم مجموع در گرفت جهینت توانیم پس. دانستندیم کم نهیگز يدرصد 29/90

 .است رنایا از شتریب فارس يخبرگزار
 

 یکاربرد هایشنهادیپ

 شفاف هاياساسنامه و مقررات ن،یقوان بیتصو و نیتدو رسدینظرم به پژوهش نیا اتیجزئیبررس با
 حوزه ها،آن هايتیمسئول و هاتیمحدود ها،خبرگزاري از واضح فیتعر که يطور به ابهام از دور به و

 قیطر از یترنتنیا یرساناطالع هايگاهیپا با هاآن تفاوت زین و هاآن بر نظارت و کنترل مجوز، ت،یفعال
 .باشد شده مشخص دیبا مرتبط مراجع

 کارآمد، و متخصص روهايین جذب و آموزش جهت هاخبرگزاري یمال اعتبارات شیافزا نیچنهم
 خبري مراکز ،یخصوص هايبخش گر،یکدی با رقابت ییتوانا شیافزا جهت هاخبرگزاري اعتبارات شیافزا

 یانسان منابع تیتقو خبر، هايپژوهش شیافزا يبرا یمال راتاعتبا شیافزا ،یرسان اطالع هايگاهیپا و
 یندگینما شیافزا جهت هايخبرگزاري اعتبار شیافزا ران،یمد و خبرنگاران کارکنان، چونهم متخصص

 واسطهه ب هاآن از تیحما و خبرنگارانیشغل تیامن جادیا ازکشور، درخارج چه و درداخل چه خبريدفاتر و
 گذاري،هیسرما واسطه به هاخبرگزاري یکنون وضع انحصاري رهیازدا شدن خارج قررات،م و نیقوان نیتدو

 دنیرس براي تالش و هاخبرگزاري یتیریمد و یمال استقالل تینها در و خبر فروش درآمدزا، راهکارهاي
 .باشد تواندیم رسانه به اعتماد شیافزا يراهکارها جمله از هاخبرگزاري ايحرفه و استاندارد حد به

 

 منابع

 .هجدهم شماره .پژوهش هینما. آن بر موثر عوامل و یاجتماع اعتماد(. 1380) .م ،یکاف ریام

 يهادانشگاه انیدانشجو شیگرا و  فعال مخاطبان ،یمل رسانه به اعتماد ،یاسیس نگرش انیم رابطه یبررس (.1391) ؛ و دیگريم ،يریام

 .دوم يشماره دوم، سال .فرهنگ و رسانه در یارشته انیم طالعاتم مجله .يمجاز یاجتماع يهاشبکه به تهران

 .یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه ناشر:
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انیپا .سنندج یاخانواره نیب در یاجتماع اعتماد ساختار ابعاد و سطوح اجزاء نیب ارتباط یبررس .(1382) .د بهزاد،

 .تهران یانبخشتو و یستیبهز علوم دانشگاه ،ارشدیکارشناس نامه

 .یاجتماععلوم نامهفصل ی.تماعاج هیسرما يهاهینظر بر دیتاک با دیجد و کیکالس اتینظر در هیسرما (.1382. )؛ و دیگريغ  ،یتوسل
  .بیست و شش يشماره

 هشتم، سال. یارسانه طالعاتممجله  .هیقضائ قوه یعموم روابط عملکرد به اعتماد بر موثر عوامل(. 1392. )؛ و دیگريز ن،یبجاه

  .هس و ستیب يشماره

 .ایران آمار مرکز سایت: تهران .مسکن و نفوس عمومی سرشماري نتایجه گزید .(1390) .ایران آمار ملی درگاه

 .ویرایش نشر: تهران. تربیتی علوم و شناسیروان در تحقیق روش(. 1384) .ع دالور،

 . رازهیش نشر: تهران .غفاري ،غ :ترجمه. یشناختجامعه هینظر: اعتماد. (1386) .پ زتومکا،

 ان.دانشگاه تهر نشر :تهران. دهقان، ع :ترجمه .ارتباطات هاینظریه(. 1381) .؛ و دیگرانو ین،وسر

 ششم، سال .یتماعاج رفاه یپژوهش-یعلم فصلنامه .هااستان یاجتماع هیسرما عیتوز و سطح نیتخم (.1386. )ر سعادت،

 .هبیست و س يشماره

 .تهران .یرنیش ،ج :ترجمه .یاجتماع یزندگ در آن ریتاث و یعموم افکار .(1371) .آ ،يسوو

شصت  يشماره .پرورش و آموزش یتخصص هفصلنام .خبر بر دیکات با رسانه به اعتماد بر ثروم عوامل(. 1389). ن محمدي،شاه

 .مایس و صدا یاسیس معاونتو نهم. ناشر: 

 شماره دهم، سال. نتظامىا دانش فصلنامه(. تهران شهر موردى مطالعه) سیپل به مردم اعتماد زانیم بررسى(. 1387) .ف گان،یشا

 .دوم

 .اول چاپ ققنوس. نشر: تهران .یفرهنگ یهاهینظر و میمفاه (.1386. )س ،يریام یصالح

 : انتشاراترانهت .یمجاز یهایامپراتور و نرم قدرت کا،یآمر یمجاز استعمار یانتقاد مطالعات (.1382) .س ،یعامل

 .ریرکبیام

 .ینید علوم نشر موسسه :تهران .یاسیس ارتباطات (.1375) .پ ،يعلو

 ن، موفقیان. تهران: نشر نی. :ترجمه .تجدد و شخصیت (.1378)گیدنز، آ. 
 لومع و اتیادب دانشکده ،یماعاجت علوم ارشدیکارشناس نامهانیپا. آن بر موثر عوامل و ونیزیتلو به اعتماد (.1393. )ا محمدي،

 .یبهشت دیشه یانسان

 .اول چاپ ،ین : نشرتهرانی. کتب ،م :. ترجمهویبورد واژگان (.1385. )؛ و دیگريک ره،یشو نی
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