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 هاي شکل و اینترنت توسعه و بداعا با اما نیست جدیدي مفهوم رسانه، به اعتماد
 حاضر یقتحق .است شده بدل پیش از تر مهم مفهومی به صرفاً ،رسانه جدید
 به اعتماد میزان با است ممکن که عواملی بررسی راستاي در است اي مطالعه
 هاي ویژگی و رسانه يامحتو رسانه، نوع :عاملِ سه .باشند ارتباط در رسانه

 پرشده پرسشنامه 250 تحلیل .اند گرفته قرار بررسی مورد مطالعه این در مخاطب
 نشان تحقیق این .کند می آشکار ار داري معنی روابط وجود ،ایرانیان سوي از

 مورد رسانه به اعتماد مطالعه براي توان می را عوامل این سه هر که دهد می
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 اطالعات کسب براي که دارد آن از نشان ها یافته رسانه، نوع باب در
 نشان اعتماد بیشتر ها حوزه این تخصصی مجالت به افراد اقتصادي، و پزشکی

 صفحات یا تلویزیون در ها حوزه این اختصاصی هاي برنامه به تا اند داده
  .اینترنت و روزنامه در ها حوزه این اختصاصی

 مثال  عنوان  به .است داشته دار معنی رابطه اعتماد سطح با نیز محتوا نوع
 اینترنت به را اعتماد کمترین افراد است میان در پزشکی مطالب پاي که آنجا

 میزان بیشترین است، اقتصادي مطالب از صحبت که نجاآ اما اند داشته
  .است بوده تلویزیون رسانه به مربوط اعتمادي بی

 بر عالوه که دهد می نشان رو پیش تحقیق مخاطب، هاي ویژگی مورد در 
 بین نیز معناداري روابط آنان، اي رسانه مصرف و افراد عمومی مشخصات

  .دارد وجود رسانه به عتمادشانا میزان و آنان شناختی روان هاي ویژگی
 مخاطب هاي ویژگی رسانه، يامحتو ،اعتماد رسانه، :کلیدي هاي واژه

 
  مقدمه

 به رسانه گوناگون اشکال همگرایی راستاي در روزافزون هاي تالش و اینترنت ظهور با
 مرگ شاهد ما که بودند باور این بر بسیاري واحد، اي چندرسانه سیستم یک شکل
 سنتی نسخه مرگ آینده، در آیا که این از فارغ .بود خواهیم یراینترنتیغ هاي رسانه

 را ها رسانه از متعددي اشکال حاضر حال در نه، یا دید خواهیم را ها مجله و ها روزنامه
 این درواقع .پردازند می رقابت به آن با حتی و کنند می فعالیت اینترنت کنار در که داریم
 هویت حال  درعین و باشند داشته آنالین نسخه یک که نندک می تالش رقیب هاي رسانه
  .کنند حفظ را خود سنتی

 ازنظر فقط نه دهد، می متعددي اي رسانه هاي انتخاب مخاطب، به شرایط این
 ازنظر بلکه )موجود هاي روزنامه بین از روزنامه یک انتخاب مثالً( اي رسانه سازمان

 است ممکن گوناگون افراد .)ها رسانه انواع میان از تلویزیون انتخاب مثالً( رسانه شکل
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 براي اینترنت به آن ترجیح مثال براي و رادیویی شبکه یک انتخاب براي متفاوتی دالیل
 در تفاوت خاطر به است ممکن انتخاب این .باشند داشته خود روزانه خبرهاي دریافت

 رسانه به اعتماد ،حال بااین .باشد دیگر موارد یا و دانش دسترسی، شغل، زندگی، سبک
 مربوط مخاطب و رسانه رابطه به که آنجا تا .باشد کننده تعیین عاملی است ممکن نیز
  .است اصلی هاي دغدغه و مسائل از یکی هنوز اعتماد مفهوم شود، می

 مستقیم ارتباط در را آن معموالً که است این رسانه به اعتماد اهمیت دالیل از یکی
 و شنوندگان تعداد در را رسانه موفقیت ) )1994وانتا .انندد می رسانه موفقیت با

 چه تا مخاطب که دارد این به بستگی انمخاطب تعداد گوید می و داند می مخاطبانش
 و پیشرفت با این، بر عالوه ).، 1994هو و وانتا( داند می اعتماد قابل را رسانه حدي

 میسلویست ،الزار( است یافته ريبیشت اهمیت رسانه به اعتماد مسئله اینترنت گسترش
  ).، 2007فنگ و

 کدام به که بپرسیم شناسد می را ان ان سی هم و نیوز فاکس هم که فردي از اگر
 .شد خواهد مربوط همنوع رسانه دو به شاعتماد میزان به او، پاسخ دارد، اعتماد بیشتر

 مطرح نکته این الح .گشت بازخواهد رسانه سازمان به اعتماد به پاسخ این واقع در
 مثال  عنوان  به ؟پرسید گوناگون هاي رسانه مورد در را سؤال این توان می آیا که شود می
 حدس بتوان شاید ؟است صحیح بودن اعتماد مورد جهت از تلویزیون و رادیو قیاس آیا
 که لوهان مک معروف عبارت .داد می پرسش این به پاسخی چه انلوه مک مارشال زد
 بلکه محتوا، نه است مهم آنچه که کند می القا را این »است پیام سانهر«  گوید می

 مشروعیت پرسش این باشد طور این اگر .کند می منتقل را اطالعات که است اي رسانه
  روزنامه؟ یا رادیو ،دارید اعتماد بیشتر ارتباطی وسیله کدام به که دارد

                                                
1. Wanta 
2. Hu 
3. Lazar 
4. Meiselwitz 
5. Feng 
6. Marshal McLuhan 
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 است ممکن عوامل، دسته سه که است گرفته  شکل فرضیه این طبق رو پیش مقاله
 مثالً( محتوا نوع )2 ،رسانه نوع و شکل )1 :باشند رسانه به اعتماد با معنادار ارتباط در

 هاي ویژگی با افراد که معنا این به( پیام گیرنده )3 و )سیاسی یا اقتصادي مطالب
 لعاتمطا .باشند نداشته یکسان اعتماد ها آن مطالب و ها رسانه به است ممکن متفاوت
 قالب در کند می تالش مطالعه این اما اند پرداخته عوامل این از بخشی به هرکدام پیشین

 در را آنان روابط و کند بررسی را متغیر نوع سه هر گسترده چندان نه ولو پروژه یک
  .کند مشاهده یکدیگر کنار

  

  رسانه به اعتماد

  رسانه نوع  مخاطب هاي ویژگی

  محتوا نوع

 رسانه به اعتماد در دخیل احتمالی عامل سه -1 نمودار
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  مسئله طرح
 .باشد داشته مثبتی و منفی هاي جنبه تواند می دیجیتال هاي رسانه جدید محیط ظهور
 شکل به افراد دسترس در اطالعاتِ میزان که شده باعث اي رسانه محیط نوع این ظهور
 میلیون نیم و دو دقیقه در بوك فیس از کنندگان استفاده .یابد افزایش تصوري از خارج
 شود می ارسال ایمیل میلیون 200 دقیقه هر در جهان در .ارندذگ می اشتراك به مطلب

 هم اطالعات میزان این به دسترسی در اطالعات، میزان بر عالوه ).، 2014سویگانل(
 اینترنت از آمریکایی بزرگساالن درصد 87 ،2014 سال در .است داده  رخ انقالبی
  .)، 2014پیو تحقیقات موسسه( کردند می استفاده

 با .ستا سؤال مورد باشند اعتماد قابل توانند می اطالعات این چقدر اینکه حال،
 در مطلب گذاشتن اشتراك به در تواند می سوادي سطح هر با فردي هر اینکه به توجه

 قرار موردتردید اطالعات این بودن اعتماد قابل و بودن درست کند، ایفا نقش محیط این
 یعنی( مخاطب دید از آن اعتبار هم و رسانه اعتبار هم شرایطی چنین در .گیردمی

 نیست جدیدي دغدغه آن به اعتماد و رسانه محتواي اعتبار .کند می پیدا اهمیت )اعتماد
 را موضوع این به توجه و اهمیت اطالعات و رسانه جدید دنیاي بروز و ظهور ولی

  ).2011 ،6شاه و 5ونگ ،4ادگرلی ،3وراگا( است کرده بیشتر
 براي مناسبی دغدغه پیش از  بیش بلکه و هنوز تواندمی امر این ،رو ازاین

 جوامع مردم و گذاردمی اثر افراد اعتماد میزان به عواملی چه که باشد شگرانپژوه
 پژوهش این موردنظر مسئله .کنندمی اعتماد میزان چه به و چیز چه به گوناگون
 سه این آیا دریابد تا شدند ارائه یک نمودار در که است متغیر دسته سه به پرداختن

 است امید .نه یا گیرند قرار مورداستفاده انهرس به اعتماد سنجش در توانندمی گروه
                                                

1. Gunelius 
2. Pew Research Center 
3. Vraga 
4. Edgerly 
5. Wang 
6. Shah 



 
 
 
 
 
 
 

  1394، زمستان 4هاي نوین، سال اول، شماره  مطالعات رسانهلنامه فص      210  

 کجا که زمینه این در تردقیق هايیافته برخی به کلی، پرسش این به دادن پاسخ بر عالوه
  .برسیم است شده کمتر یا بیشتر اعتماد

  
  موضوع اهمیت

 معرض در را افراد که هوشمند هاي گوشی مثالً و جدید هاي فناوري ظهور با امروزه
 دوچندان اهمیت ،اعتماد و اعتبار موضوع دنده می قرار اخبار و اطالعات هگون همه

 واتساپ و وایبر تلگرام، ،وئکاکا مانند، موبایلی اجتماعی هاي شبکه باوجود .است فتهیا
 آید می نظر به ،لینکدین و بوك فیس چون، هایی سایت وب موبایلی هاي نسخه همچنین و

  .است شده کنترل  رقابلغی و فراگیر ،اطالعات جریان که
 چه بخورند، چه گویند می آنان به که هستند هایی پیام دریافت حال در مدام مردم

 به و کنند فکر چه به حتی و نکنند چه و بکنند چه نروند، کجا و بروند کجا بپوشند،
 به که است این دارد افراد زندگی بر عملی تأثیر آنچه موارد این همه در .نکنند فکر چه
 موضوع این .کنند باور نباید یا توانند نمی ها کدام به و کنند اعتماد توانند می ها پیام امکد
 یا کنند اعتماد مطالب این به باید انمخاطب آیا و نه یا هستند معتبر اطالعات این آیا که

  .دهد پاسخ آن به پژوهش باید که است اي دغدغه ،خیر
 میان در اعتماد مسئله با مرتبط عوامل مینهز در اي مطالعه انجام گوناگون دالیل به
 اکنون نوین هاي رسانه گسترش که این اول نکته .رسد می نظر به ضروري ایرانیان
 .هستند مشاهده  قابل سال از کمتر در حاصل، تغییرات که است گرفته خود به سرعتی

 هستند اعتماد مورد و رجوع قابل هنوز مجالت جامعه یک در آیا که این مثال  عنوان  به
  .باشد مجدد مطالعه  قابل هرسال شاید

 تعداد گیرند، می صورت اعتماد زمینه در که مطالعاتی معموالً که این دیگر نکته
 نسخه به افراد آیا که کنند می بررسی مثالً و گیرند می نظر در را متغیرها از محدودي

                                                
1. Kakao 
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 رویکرد این .ها آن )آنالین( برخط نسخه به یا کنند می اعتماد بیشتر ها روزنامه کاغذي
 از اي گسترده مجموعه که هایی پژوهش انجام اما دهد افزایش را مطالعه دقت تواند می

 و اعتماد مسئله از دیگري ابعاد تواند می بینند می واحد پژوهش یک قالب در را متغیرها
  .کند روشن را آن به مربوط واقعیات
 براي کم دست اعتماد مسئله که تاس آن حاضر مطالعه اهمیت دالیل دیگر از
 ساکن مردم که این .شود مطالعه محلی صورت به باید گذاري سیاست و مدیریتی اهداف
 مورد در باید ما را آنچه است ممکن نه، یا دانند می معتبر را برخط هاي روزنامه استرالیا
  .ندهد قرار ما اختیار در بدانیم ایرانی زبانان فارسی

  
  مفهومی رچوبچا و نظري مبانی
 در درواقع و شود می شناخته اجتماعی سرمایه مصادیق از یکی عنوان به عموماً اعتماد

 شود می لحاظ اجتماعی سرمایه شاخص یک عنوان به نیز اجتماعی هاي پیمایش
 یکی رسانه به اعتماد اما دارد رسانه به اعتماد از فراتر مفهومی اعتماد، ).1388 صادقی،(
  .است نآ مهم مصادیق از

 اجتماعی سرمایه هاي شاخص از یکی عنوان به رسانه به اعتماد به نگریستن 
 دچار شگوناگون ابعاد در تواند می اعتماد این هرچند بدانیم که دارد اهمیت رو ازآن
 -سیاسی هاي واقعیت بستر در که است امري کل در شود، سریع تحوالت و تغییر

  .دارند نقش آن در نیز زیادي ملعوا و گیرد می شکل جامعه یک اجتماعی
 مالکیت در دولت نقش مردم، با ها آن رابطه تاریخ و گوناگون هاي رسانه عملکرد

 را محتوایی نوع هم تواند می دیگر موارد و آن محتواي کنترل و دخالت در یا ها رسانه
 یرتأث تحت بنیادي شکل به را مردم اعتماد و باور سطح و نوع هم و شود می منتشر که

 برجاي نیز اجتماعی عمیق اثرات تواند می ها رسانه به باور دیگر، سوي از .دهد قرار
  .است بحث این از خارج که شود یگوناگون مضرات و منافع موجب و بگذارد
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 ارتباط ابزار عنوان به را ها رسانه دسترسی، نقاط مفهوم به اشاره با )1378( گیدنز
 دانش کامل طور به توانند نمی افراد .کند می معرفی دانش تخصصی منابع با جامعه

 کسب اقتصاددانان یا پزشکی جامعه با ارتباطات با را خود موردنیاز اقتصادي یا پزشکی
  .کنند برقرار را ارتباط این تا دارند نیاز ها رسانه به پس کنند

 غیرضروري و اي حاشیه باور و رابطه نوع یک افراد و رسانه میان رابطه واقع در
 مردم به تخصصی منابع از ضروري دانش که دارند عهده بر حیاتی نقشی ها رسانه .یستن

 است، برخوردار اهمیت از زمینه این در ها رسانه عملکرد که این بر عالوه و شود منتقل
 اطالعات چه صحیح، دانش چه( دانش انتقال که است فاکتوري نیز رسانه به مردم باور

  .سازد می ممکن ممرد به را )مخرب و نادرست
 که چنان آن شود، می بازتولید و تولید آن هر که است امري رسانه به باور همچنین

 که نیستند اجتماعی یا طبیعی موهبتی اجتماعی هاي تماس شبکه گوید می بوردیو
 در سرمایه این ابعاد سنجش رو ازاین )1380 بوردیو،( بمانند باقی و شوند ساخته بار یک
 اي رسانه هاي شکل انواع محتواها، انواع به توجه با نیز و مردم گوناگون يها گروه میان

 .است ضروري امري گوناگون هاي زمان در حتی و

 مطالعات از استفاده با و مفهومی بستر این در که است کرده تالش مطالعه این
 را گوناگون هاي رسانه به مردم باور میزان در دخیل فاکتورهاي که یگوناگون

  .بیفزاید حوزه این در ما دانش به که کند طراحی تحقیقی اند، یدهسنج
  
  اعتماد یا اعتبار

 جاي به موارد بسیاري در البته که دارند متفاوت اما مرتبط معانی اعتماد و اعتبار واژه دو
 یک دقت و درستی به اعتبار .گیرند می قرار مورداستفاده دقتی بی با بعضاً و یکدیگر

                                                
1. Bourdieu 
2. Credibility 
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 .است مربوط متن درستی به مخاطبان باور میزان به اعتماد که درحالی دد،گر می باز متن
 مخاطب دید از اعتبار عبارت از درستی به اعتماد، واژه جاي به موارد بسیاري در درواقع
  .شود می استفاده
 در که است مطالبی صحت و دقت میزان یافتن دنبال به که تحقیقی مثال  عنوان  به 
 اما کند می دنبال را اعتبار مفهوم درواقع )، 2006چزنی( شود می منتشر پدیا ویکی

 است ممکن است )اعتماد همان یا( افراد دید از اعتبار مطالعه دنبال به که پژوهشی
 اطمینان قابل و دقیق چقدر موردبحث محتواي واقعاً که این به توجهی ترین کوچک
  .بسنجد ار افراد اعتماد میزان صرفاً و باشد نداشته است،

 داده ارجاع ها آن به و اند قرارگرفته مورداستفاده پژوهش این در که مطالعاتی اکثر
 گاه نیز مقاله متن در .اند داشته مدنظر را منبع دید از اعتبار یا اعتماد مفهوم است، شده 

 اعتماد مفهوم به محدود صرفاً نیز پژوهش این اهداف اما است اعتبارشده به اشاراتی
  .است

  
  پیشین تحقیقات

 ازنظر را رسانه گوناگون انواع ،مخاطبان اعتماد زمینه در شده  انجام تحقیقات بیشتر
 مقایسه بیشتر تحقیقات این موضوع و اند کرده مقایسه باهم مخاطبانشان اعتماد میزان
 در شده   انجام هاي پژوهش .است بوده قدیمی هاي رسانه با یاینترنت و جدید هاي رسانه

  .اند پرداخته رسانه به اعتماد در مؤثر عامل دو یا یک مقایسه به معموالً وزهح این
 براي مناسبی زمینه ) )2003کلبفلیش ،حوزه این در شده  انجام مطالعات میان از
 دسته سه از رسانه به اعتماد بررسی براي کوشد می او .کند می فراهم رو پیش مطالعه
 او مثال،  عنوان  به پیام مورد در .پیام منبعِ و پیام قالانت وسیله پیام، :بگیرد کمک عوامل

                                                
1. Trust 
2. Perceived Credibility 
3. Chesney 
4. Kalbfleisch 
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  استفاده زبان نوع پیام، يامحتو پیام، ساختار چون عواملی با را رسانه به اعتماد رابطه
  .دهد می قرار توجه مورد دیگر موارد و شده 

 به اعتماد است قرارگرفته توجه مورد کلبفلیش مطالعه در که عاملی سه از یکی
 در .کند می باور قابل مخاطب براي را پیام ،معتبر منبع گوید می او است، مطلب منبع

 عامل جاي به اما اند شده   بررسی )انتقال وسیله و پیام( اول عامل دو حاضر پژوهش
 رسانه محتواي دانستن معتبر با آن رابطه و مخاطب هاي ویژگی بررسی به ،منبع

 گوییم می سخن خاطبم نظر از رسانه اعتبار و يباورپذیر از که  هنگامی .ایم پرداخته
 و گوناگون افراد براي اي رسانه چه اینکه .است انکار  غیرقابل متغیري مخاطب

 داري عملی ازنظر هم آکادمیک نظر از هم آید، می حساب به معتبر متفاوت هاي گروه
 دو کنار در عامل این بررسی به حاضر مطالعه در کردیم سعی دلیل این به .است اهمیت

  .بپردازیم دیگر عامل
 کلبفلیش، مطالعه در بررسی مورد متغیرهاي میان از که گرفتیم تصمیم طرفی از

 و »دارند همپوشانی باهم محتوي و پیام منبع« گوید می او خود .نگیریم نظر در را منبع
 لیش،کلبف( »است تر مهم منبع با مقایسه در پیام عامل سنجی، اعتماد زمان در« همچنین

2003: 302.(  
 »مخاطب هاي ویژگی« و »پیام محتواي« ،»رسانه نوع« عامل سه که این به توجه با

 مرور اینجا در حوزه سه این در پیشین مطالعات هستند، بررسی مورد تحقیق این در
 که پردازیم می نیز نکته این به ها حوزه این در پیشین مطالعات مرور ضمن در .شوند می
  .باشند مهم اعتماد بحث در توانند می لعوام این چرا
  

  رسانه نوع
 .شوند دانسته معتبرتر دیگر انواع از است ممکن رسانه انواع از برخی نظري لحاظ به

 و چاپ از قبل که جهت ازاین روزنامه که کند استدالل کسی است ممکن مثال براي
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 طرف از .است تر ناطمینا  قابل شود می ویرایش و گیرد می قرار بررسی مورد انتشار
 مورد مطالبش لذا و است آزاد فضایی اینترنت که بگوید فردي است ممکن دیگر

 مفهوم و واژه اساساً .کرد نگاه تردید با توان می استدالل دو این به .هستند تر اطمینان
 طرفی از که است دلیل این به و است نامشخص و گسترده بسیار رسانه به اعتماد

 دانسته معتبرتر اینترنت از تلویزیونی شبکه یک که کرد مطرح را بحث این توان می
 دو این در .کرد مطرح را آن مخالف درست توان می دیگر استداللی با و شود می

  .است گرفته قرار موردنظر اعتبار و اعتماد مفاهیم از متفاوتی معانی و سطوح استدالل
 آیا که شود پرسیده کسی از اگر آري، :که است این اینجا در مهم نکته حال  این با

 استدالل توان می اما شده  مطرح گنگ بسیار پرسشی مجله، یا است معتبرتر تلویزیون
 ساده و عمومی مفهوم .باشد مشروعی پرسش تواند می کلی و گنگ پرسش این که کرد

 .باشد داشته عملی تأثیر رسانه، یک مخاطب رفتار و نگاه بر تواند می اعتماد و اطمینان
 از موبایلی اینترنتی شبکه یک طریق از شما که بگیرید نظر در را حالتی مثال  عنوان  به

 همین که وقتی با کنید مقایسه را آن و کنید می پیدا اطالع خاص غذاي یک بودن مضر
 معتبر به نسبت شما عمومی باور میزان .آورید می دست به مجله یک از را خاص اطالع
 دریافت از پس غذایی ماده آن به نسبت شما بد حس میزان بر اه رسانه نوع این بودن
  .بود خواهد مؤثر پیام

 از ها مجله کل، در آیا که باشد مجاز تواند می کلی پرسش این طرح واقع در
 را پیام انتقال وسیله به عمومی اعتماد واقع در سؤال این نه؟ یا هستند معتبرتر اینترنت

 است نوین اي رسانه و قدیمی اي رسانه بر مرکزمت و دهد می قرار بررسی مورد
 ؛، 20کیم و اکسلراد ،چیو ؛، 2012گلشان و اکتر ،راجب ،رحمان ،عندلیب(

                                                
1. Andaleeb 
2. Rahman 
3. Rajeb 
4. Akter 
5. Gulshan 
6. Chio 
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 گالوپ نظرسنجی مؤسسه به رویکردي چنین اتخاذ ).، 2010گاي ؛، 2000شویگر
 اخبار و ها روزنامه به ها آمریکایی درصد 25 کند مشخص 2010 سال در که داد اجازه

  .)2010 گالوپ،( دارند مساوي نسبتاً اعتماد تلویزیون
 به را حوزه این مطالعات از توجهی قابل بخش سنتی و نوین هاي رسانه مقایسه

 اعتماد مفهوم بین ارتباط که شده  انجام هاي پژوهش از بسیاري .دهد می اختصاص خود
 برخط غیر و برخط هاي رسانه مقایسه به کنند می بررسی را پیام انتقال وسیله و

 و مصطفی ،عبداهللا حاج ،ابراهیم ،سلمان ؛، 2013جیکوب و چریان( پردازند می
 و برخط روزنامه )2011( سپیکمن بارتن ).، 2015تِنگ و کیت ؛، 2011محبوب

 معتبرتر برخط غیر و چاپی روزنامه که گیرد می نتیجه و کند می مقایسه را برخط غیر
 را غیرچاپی و چاپی هاي رسانه ) )2007سویستر و بانگینگ .وندش می دانسته
  .هستند معتبرتر درکل چاپی هاي رسانه که رسند می نتیجه این به و کنند می مقایسه

 را خود اخبار مردم از باالیی درصد که داد نشان 2009 سال در پیو تحقیقات مرکز
 و ملی روزانه اخبار که اند گفته نفر ده از نفر چهار کنند، می تهیه برخط هاي رسانه از

                                                                                                              
1. Axelrod 
2. Kim 
3. Schweiger 
4. Guy 
5. Online 
6. Cherian 
7. Jacob 
8. Salman 
9. Ibrahim 
10. Hj. Abdullah 
11. Mustaffa 
12. Mahbob 
13. Kit 
14 .Teng 
15. Burton C. Speakman 
16. Banning 
17. Sweester 
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 بیانگر تحقیقات همچنین ).2009 پیو،( گیرند می برخط هاي رسانه از را خود المللی بین
  ).، 2011کراکن مک( هستند برخط هاي رسانه به مردم اعتماد میزان رفتن باال
  

  پیام محتوي
 که گرفتیم این بر را فرض ،اغذ به مربوط پیام تأثیرگذاري خصوص در باال مثال در

 یک فردي که کنیم مشاهده اگر حال، بااین .ردندا دریافتی پیام نوع به توجهی پیام گیرنده
 نادیده سرطان به ابتال شانس بر غذا نوعی خوردن اثرِ مورد در را موبایلی اینترنتی پیام
 وردم در پیامی کانال، همین از ،شخص همین اگر که کنیم قضاوت توانیم نمی گیرد، می

 این پرسیدن پس .کرد خواهد را رفتار همان ،کند دریافت جمهور سیری مالی فساد
 نه یا کنند می رفتار یکسان محتوایی گوناگون عاتوموض به نسبت اشخاص آیا که سؤال

 اعتبار که دهد می نشان که است جو مطالعه زمینه، این در تحقیقات از یکی .بجاست
 ،سپیکمن( است ارتباط در رسانه در شده  مطرح موضوع با مخاطب دید از رسانه
  ).4 ص :2011

  
  پیام مخاطب

 متغیري گیرد می قرار بررسی مورد مخاطب دیدگاه از رسانه اعتبار موضوع که هنگامی
 چه که کرد مطرح را پرسش این توان می پس .است مخاطب دارد حضور شک بی که

 که طور همان .دانند می معتبرنا یا عتبرم را رسانه گوناگون انواع انمخاطب از هایی گروه
 و هایشان گذشته ،خود شناختی رویکرد در افراد« گویند می همکارانش و الزار

 موارد این و )39 ص :2007 فنگ، و میسلویست الزار،( »اند متفاوت باهم تجاربشان
  .دنشو لحاظ مطالعه هنگام در توانند می

                                                
1. McCracken 
2. Joe 
3. Speakman 
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 قرار موردمطالعه هم انمخاطب به ربوطم فاکتورهاي رسانه به اعتماد مطالعه در
 فرآیند در مؤثر عاملِ عنوان به رسانه مخاطبِ به مشخصاً ) )2007سابین .اند گرفته

 به افراد واکنش که کند می مطرح را موضوع این و کند می توجه رسانه به اعتماد سنجش
 سابین،( است متفاوت هایشان برداشت و ها فرض پیش به توجه با بیرونی محرك یک

2007.(  
 سواد داد نشان که اند داده ارائه شواهدي همکارانش و وراگا مطالعه یک در

 ،روجا و اکین ،تولی وراگا،( است مؤثر رسانه دانستن معتبر در افراد اي رسانه
 از است، مرتبط آنان عملکردهاي از برخی به افراد ازنظر رسانه اعتبار همچنین ).2012
 اینترنت از افراد اینکه که دهد می نشان اشوایگر مثال براي .آنان اي رسانه مصرف قبیل

 اشوایگر،( است مرتبط نه یا دانند می معتبر را اینترنت اینکه به نه یا کنند می استفاده
 دار معنی رابطه آنان دینداري و رسانه به افراد اعتماد میان مطالعه، یک حتی ).2000
  ).3911 مهدوي، و زهی هاشم( است یافته

 بین قدیم آلمان در رسانه دانستن معتبر خصوص در جالبی مقایسه رشوِ و نیِمِ
 این که است بدیهی ).2007 شویر، و مین( اند داده انجام غرب و شرق قسمت دو

 در توان می که نیستند رسانه به اعتماد با مرتبط فردي خصوصیات موارد تنها عوامل،
 گنجاند مطالعه یک در توان می که دارد وجود اريبسی موارد و کرد بررسی تحقیق یک

  ).2007 فنگ، و میسلویست الزار، :ببینید(
  
  

                                                
1. Saigon 
2. Tully 
3. Akin 
4. Roja 
5. Schweiger 
6. Meyen 
7. Schwer 
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  تحقیق هاي پرسش و اهداف
  .است زیر هاي پرسش پاسخ یافتن پی در مطالعه این .شد گفته آنچه به توجه با
 محتواهاي به ها آن باور میزان و افراد خصوصیات برخی بین توان می آیا .1

 جمعیت خصوصیات به بخش دو در پرسش این کرد؟ پیدا دار معنی رابطه يا رسانه
  .پرداخت خواهد آنان شناختی روان خصوصیات به خاص طور به و عمومی شناختی
  به کرد؟ پیدا دار معنی روابط افراد اعتماد میزان و رسانه نوع بین توان می آیا .2

 تلویزیون به طورکلی به مردم آیا که پرسید علمی پژوهش یک در توان می آیا مثال  عنوان
  مجالت؟ یا دارند اعتماد بیشتر

  به کرد؟ پیدا دار معنی روابط افراد اعتماد میزان و محتوا نوع بین توان می آیا .3
 مطالب به طورکلی به مردم آیا که پرسید علمی پژوهش یک در توان می آیا مثال  عنوان

  .پزشکی مطالب یا دارند اعتماد بیشتر اقتصادي
 براي را بستر تواند می خیر یا بلی حد در فوق گانه سه هاي پرسش پاسخ یافتن

 .کند باز کنند، می تمرکز ها زمینه این از یکی بر خاص طور به که عمده هاي پژوهش
 نگاهی با پژوهش این درواقع .است آن از بیش مواردي یافتنِ مطالعه این امید حال بااین

  .کند پیدا را متغیر دسته سه این میان تر پیچیده بطروا دارد سعی اکتشافی
 شناختی روان ازنظر که افرادي آیا« :بگیرید نظر در را پرسش این مثال  عنوان  به

 »شوند؟ می ظاهر متفاوت گوناگون هاي رسانه به اعتماد در دارند خاصی خصوصیات
 و خاص روانشناسی ویژگی یک انتخاب با پژوهشگر که نیست چیزي پرسش این

 اکتشافی پژوهشی طرح یک که است آن حل راه .برود آن تحقیق به آماده فرضی پیش
 دار معنی روابط و بسنجد را گوناگون حالت صدها یا و ها ده بتواند که شود فراهم

  .بیاید را موجود
 یافتن دنبال به فوق، پرسش سه براي پاسخ وجوي جست حین در مطالعه، این

 خواهد کند، می مطالعه که متعددي متغیرهاي بین دیگر توجه جالب و دار معنی روابط
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 آنان انتخاب دلیل و پژوهش براي شده  انتخاب متغیر دسته سه تشریح به زیر در .بود
  .پرداخت خواهیم
  
  تحقیق روش
 فازهاي در تحقیق انجام فرآیند .است شده  انجام پیمایش طریق از حاضر مطالعه

  .اند شده تشریح فازها این ادامه در که است شده  انجام اي گانه سه
  

 پرسشنامه طراحی
 که کردیم طراحی اي نامه پرسش است، الزم تحقیق براي که اطالعاتی آوري جمع براي

 اعتبار سنجش مطالعه در .گیرد برمی در پرداختیم آن توضیح به تر پیش که را عاملی سه
 گفته صراحت به مسئله ینا چه است، مخاطب ازنظر اعتماد است مطرح آنچه عموماً
 مخاطب دید از اعتبار به اساساً اعتبار، مطالعه دیگر، عبارت به .ضمنی طور به چه شود،

 سپیکمن،( شود می استفاده پیمایش از معموالً آن انجام براي خاطر همین به و پردازد می
 ).، 2011اِوِرِت ؛، 2008سیکانکو ؛، 2013بواللک ؛2011

 با ارتباط در را یگوناگون عوامل که دارد نظر در حاضر مطالعه اینکه به توجه با
 ،)محتوي و رسانه نوع( عوامل از یک هر براي کند، بررسی مخاطب ازنظر رسانه اعتبار

 خصوص در .اند قرارگرفته بررسی مورد پرسشنامه در محدودي و مشخص فاکتورهاي
 در .تلویزیون و مجله روزنامه، اینترنت، :کردیم بررسی را رسانه نوع چهار رسانه، نوع

 .ایم پرداخته اقتصادي و پزشکی محتواي نوع دو بررسی به صرفاً هم محتوي نوع مورد

 رسانه چهار در پزشکی مطالب به اعتماد به است مربوط پرسشنامه از سؤال چهار
 مطالب به اطمینان میزان بعدي پرسش چهار و تلویزیون و مجله روزنامه، اینترنت،

                                                
1. Bolalek 
2. Sikanku 
3. Everett 
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 ابهام، کردن کم براي .دهد می قرار سؤال مورد مذکور هاي رسانه در را ياقتصاد
 در اینکه جاي به مثال براي .کردیم متمرکز ها رسانه تخصصی هاي بخش بر را ها پرسش

 به اعتماد میزان درباره کنیم، سؤال اینترنت در پزشکی مطالب به اعتماد میزان مورد
 .کردیم ؤالس پزشکی هاي سایت وب در پزشکی مطالب

 دارید؟ اعتماد پزشکی هاي سایت وب در پزشکی مطالب به اندازه چه تا )1

 دارید؟ اعتماد ها روزنامه پزشکی بخش در پزشکی مطالب به اندازه چه تا )2

 دارید؟ اعتماد مجالت پزشکی بخش در پزشکی مطالب به اندازه چه تا )3

 دارید؟ اعتماد تلویزیون شکیپز هاي دربرنامه پزشکی مطالب به اندازه چه تا )4

 دارید؟ اعتماد اقتصادي هاي سایت وب در اقتصادي مطالب به اندازه چه تا )5

 دارید؟ اعتماد ها روزنامه اقتصادي بخش در اقتصادي مطالب به اندازه چه تا )6

 دارید؟ اعتماد مجالت اقتصادي بخش در اقتصادي مطالب به اندازه چه تا )3

 دارید؟ اعتماد تلویزیون اقتصادي هاي دربرنامه اقتصادي مطالب به اندازه چه تا )4

 در را ها گزینه این باال هاي پرسش از یک هر به دادن جواب براي دهندگان پاسخ
 گاهی )3 هستند اطمینان  قابل اغلب )2 هستند اطمینان  قابل همواره )1 :داشتند اختیار

 هستند اطمینان  غیرقابل اغلب )5 هستند ناطمینا  غیرقابل گاهی )4 هستند اطمینان  قابل
 هستند اطمینان  غیرقابل همواره )6

 کنندگان مشارکت خصوصیات به شده  طرح هاي پرسش از دیگري تعداد
 بین معنادار روابط کشف به بتوانند است ممکن ها پرسش این .دارند اختصاص

 منجر گوناگون ايه رسانه و مطالب به اعتمادشان میزان و دهندگان پاسخ خصوصیات
 )1 .دهند می پوشش را افراد خصوصیات از گوناگون حوزه سه ها پرسش این .شوند

 )3 و افراد اي رسانه مصرف )2 ؛)غیره و جنس سن،( شناختی جمعیت خصوصیات
  .آنان شناختی روان هاي ویژگی

 در پرسش این از افراد روانشناسی خصوصیات مورد در هایی پرسش گنجاندن
 افراد هاي تفاوت نیز و اجتماعی و بیرونی مسائل از فارغ آیا که آید می گرانپژوهش ذهن
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 خصوصیات از استفاده با توان می دست، ازاین مواردي و جنس و سن تحصیالت، در
 میزان در را آنان تفاوت )برونگرایی یا نفس اعتمادبه میزان همچون( افراد شناختی روان

 و دهندگان پاسخ شخصیتی هاي ویژگی بررسی منظور به .داد توضیح ها رسانه به اعتماد
 سموئل فایو، بیگ استاندارد آزمون از ازحد، بیش پیچیدگی از جلوگیري براي همچنین

 ).، 2003سوان و رنتفرو گاسلینگ،( کردیم استفاده همکارانش و گاسلینگ

 وافق،ت میزان )2 برونگرایی، )1 :ویژگی پنج پرسش ده تنها با مختصر آزمون این
 این در .سنجد می را کردن تجربه براي آمادگی میزان )5 و عاطفی ثبات )4 وجدان، )3

 گوناگون فاکتورهاي و شوند طرح متعدد هاي پرسش که این جاي به استاندارد تست
 از مستقیم طور به شود گیري اندازه فرد برونگرایی میزان مثالً درنهایت و شوند بررسی

 کند انتخاب تواند می فرد که هایی پاسخ هستید؟ برونگرا آیا که شود می پرسیده فرد خود
 )3 اشتباه، )2 اشتباه، کامالً )1 :اند شده  ارائه لیکرت اي گزینه هفت مقیاس شکل به

 .درست کامالً )7 درست، )6 درست، تقریباً )5 غلط، نه و درست نه )4 اشتباه، تقریباً

  
  داده آوري جمع
 این انتخاب در .شدند پیدا بوك فیس پرطرفدار صفحه چهل بتداا پرسشنامه، توزیع براي

 که کردیم تالش سپس .شد توجه صفحات آن اعضاي باالي تعداد به صرفاً صفحات
 از مهمی بخش .کنند پر را ها پرسشنامه که کنیم قانع را صفحات این اعضاي

 صفحات دیرم سوي از آن به مربوط پژوهش و پرسشنامه معرفی طریق از ها پرسشنامه
 که خواستند دوستانشان از و کردند همکاري تحقیق این با هم افراد از برخی .شدند پر

 شدند انتخاب زبان فارسی و ایرانی صفحات بین از صفحات .کنند تکمیل را پرسشنامه
 پر نامه پرسش پنجاه و دویست از بیش .شدند توزیع 2014 سال اکتبر در ها پرسشنامه و

                                                
1. Samuel Gosling 
2. Rentfrow 
3. Swann 
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 250 استفاده غیرقابل هاي پرسشنامه حذف با درنهایت رسید، ما دست به و شد
 این در چرا اینکه .گرفتند قرار بررسی مورد تحلیل و داده استخراج براي پرسشنامه

 اینجا در کنیم پخش بوك فیس کنندگان استفاده بین را ها پرسشنامه تا شدیم آن بر تحقیق
  .شود می بیان

 را تحقیق باید لذا است، اینترنت به اعتماد یزانم بر مطالعه این تمرکز از بخشی .1
 بوك فیس فعال اعضاي .کردیم می اجرا کنند می استفاده اینترنت از که افرادي بین
 توان می البته .کنند می استفاده آن از زیاد یا کم و دارند آشنایی اینترنت با طورقطع به

 روزنامه،( گوناگون هاي هرسان مخاطبان از هایی گروه آن در که کرد طراحی تحقیقی
 یکدیگر کنار در گیري نمونه دقیق هاي شیوه به و انتخاب )اینترنت و تلویزیون مجله،

 ایجاد بر عالوه کار این .کنند نمایندگی هم را کلی جامعه که طوري به گیرند قرار
 تعداد احتماالً و بود کار ابعاد کردن تر گسترده نیازمند شناختی، روش هاي پیچیدگی
 شاید .بود موردنیاز دار معنی نتایج آوردن دست به براي نیز پرشده پرسشنامه بیشتري

 است امید که باشد مطالعه این هاي کاستی از تر پیچیده و گسترده کار انجام از پرهیز
 .کنند جبران را آن آینده مطالعات

 به تماداع میزان که معنا این به ندارد مشخصی هدف جامعه الزاماً مطالعه این .2
 اصلی هدف .کرد بررسی مردم از گروهی هر میان در توان می را گوناگون هاي رسانه

 هدف جامعه کردن محدود است، نتایج تعمیم نه و موضوع بیشتر درك نیز مطالعه این
 محدودي گروه میان در را خود بررسی مورد موضوع مطالعه این .افزاید می کار دقت به
 از گروهی« گروه این جاي به اگر حتی .است سنجیده وكب فیس ایرانی کاربران از

 به هدف جامعه ازحد بیش گستردگی شدند، می گرفته نظر در »اینترنت ایرانی کاربران
  .کرد می وارد لطمه مطالعه اعتبار
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  تحلیل فرآیند
 تحلیل و کدگذاري اس اس پی اس افزار نرم در ها پاسخ ها، پرسشنامه آوري جمع از پس
 از تحلیل، نتایج از تر کاربردي استفاده منظور به و ها داده باالي نسبتاً حجم دلیل به .شد

 از آن، جاي به و شد پرهیز عمداً نمودار و جداول ارائه مرسوم و سنتی هاي روش
 میزان مقایسه ازآنجاکه همچنین، .است شده  گرفته بهره ترکیبی نمودارهاي و ها تحلیل

 به اعتماد موضوع بر مستقل متغیرهاي ضعف و شدت هندهد نشان تواند می همبستگی،
 شخصیتی هاي تیپ موضوع در خصوصاً همبستگی میزان مقایسه روش از باشد، رسانه

  .گرفتیم بهره رسانه به اعتماد بر آن تأثیر و
 شده  انجام دوسطحی فرآیند یک اساس بر مقاله این در شده  ارائه هاي تحلیل

 و شناختی جمعیت متغیرهاي بین هاي همبستگی و ها انیفراو مجموعه ابتدا، .است
 مجموعه در فراوانی، اطالعات از چکیده استخراج از پس .آمد دست به مطالعاتی

 همچنین .شد ارائه داشت، توجه  قابل نسبتاً معنادار همبستگی که مواردي ها، همبستگی
 اطالعاتی ارزش یا ردک می ایجاد بندي طبقه نوعی ها، همبستگی مقایسه که مواردي در
 آن بندي رتبه و اي مقایسه نمودارهاي و گرفت قرار مقایسه مورد داشت، دانش تولید در
 .یافت بازتاب مقاله در

  
  متغیرها و تعاریف

 را ها رسانه به اعتماد آکسفورد، کتابشناسی .است اعتماد پژوهش این اصلی متغیر
 صحت به نه مفهوم این که کند می ارهاش و داند می اعتماد کلی مفهوم از اي زیرشاخه
 ).، 2011سفاتی( دارد نظر مخاطب دید از مطالب درستی به باور به بلکه رسانه محتواي

 به صرفاً و شود می پرهیز فرد رفتار بر آن آثار و اعتماد ابعاد تحلیل از مطالعه این در
 اعتماد رسانه – توامح یک به مقدار چه )لیکرت طیف از استفاده با( که فرد خود اظهار

                                                
1. Tsfati 
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 داراي گیرد می قرار مورداستفاده متعدد مطالعات در که روش این .شود می اکتفا دارد
 امکان این اما کرد اشاره آن نبودن دقیق به توان می مشخص طور به که است هایی ضعف

 ضرورت .بپردازد گوناگون متغیرهاي به اجرا قابل چارچوبی در که دهد می پژوهش به را
 ها آن به مقاله این در تر پیش که شود توجه نیز اعتبار و اعتماد تفاوت به که دارد

  .شد پرداخت
 هستند شناختی روان خصلت پنج متغیرها دوم گروه ،»اعتماد میزان« متغیر از بعد

 )2 برونگرایی، )1 :سنجند می را افراد شناختی روان هاي ویژگی سطح، ترین درکلی که
 سنجش .کردن تجربه براي آمادگی میزان )5 و عاطفی ثبات )4 ،وجدان )3 توافق، میزان

 است گرفته صورت همکارانش و گاسلینگ استاندارد تست از استفاده با ها خصلت این
 شناختی روان هاي تست که کند می اشاره گاسلینگ .گرفت قرار مورداشاره قبالً که

 میزان همچون مفاهیمی نجشس با را برونگرایی مفهوم مثالً که اند شده  تهیه جامعی
 غیره و داشتن هیجان کردن، صحبت میهمانی، به رفتن دیگران، با بودن به عالقه

 و طوالنی قدر آن هستند، برخوردار باالیی دقت از ها آزمون این اگرچه .سنجند می
 است مطالعه از بخشی تنها ها خصلت این آزمودن که مطالعاتی در که هستند پیچیده
 این از عمومی درك به که است آن جایگزین حل راه .ندارند استفاده لیتقاب معموالً
 چه هستند، برونگرا اندازه چه که بپرسیم افراد خود از مستقیماً و کنیم تکیه مفاهیم
  . ... و دارند عاطفی ثبات مقدار

 را سنجش شیوه این الزم آماري هاي آزمون انجام با درنهایت مورداشاره مقاله
 مورداستفاده خصلت پنج این نیز حاضر مقاله در لذا .کند می تأیید را آن تباراع و بررسی

 مجاز مورداشاره آزمون در که گونه همان ها، آن عملیاتی تعریف جاي به و گیرند می قرار
  .شود می اکتفا عمده خصلت پنج این از جامعه افراد عمومی درك به است، شده دانسته

 سن، همچون افراد شناختی جمعیت خصوصیات زنی مطالعه این متغیرهاي سایر
 قرار مورداستفاده فراوانی به مطالعات در که هستند ها آن اي رسانه مصرف و جنس

  .گیرند می
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  ها یافته بررسی
 .شد انجام بوك فیس در فعال ایرانی نفر 250 بین پرسشنامه توزیع با مطالعه این پیمایش

 سال 30 تا 21 سنی گروه در کنندگان مشارکت درصد 6,48 جنسیتی، ترکیب ازنظر
 سنی گروه در درصد 12 و سال 40 تا 31 سنی گروه در هم افراد درصد 34,3 .بودند

 سال 41 از بیشتر سنی کننده مشارکت جمعیت مابقی .داشتند قرار سال 20 تا 15
  .دهند می تشکیل را جمعیت کل از درصد 5,2 مجموعاً که اند داشته

 ها آن درصد 53,4 و زنان کنندگان مشارکت درصد 46,6 تی،جنسی پراکندگی ازنظر
 ازنظر .بودند مجرد درصد 63,4 و متأهل آنان درصد 31,9 همچنین، .اند بوده مردان
 تحصیالتی )درصد 48,6 دقیقاً( پیمایش جمعیت از نیمی به نزدیک تحصیالت، سطح

 درصد 41,8 نین،همچ .بودند دانشگاه در تحصیل حال در یا داشتند لیسانس سطح در
  .داشتند تري پایین تحصیالت اندکی درصد .بودند تکمیلی تحصیالت سطح در ها آن

 کامپیوتر از استفاده صرف را خود زمان از مقدار چه که پرسش این خصوص در
 را »روز در ساعت چهار تا سه بین« گزینه کنندگان مشارکت درصد 60,2 کنید؟، می

 درصد 13,9 تنها و روز در ساعت دو تا یک بین« هگزین درصد 22,7 کردند، انتخاب
 پاسخ پرسش این به هم درصد 3,2 .کردند انتخاب را »ساعت یک از تر کم« گزینه
  .ندادند

 از که است سال 4 تا 3 بین که گفتند دهندگان پاسخ درصد 45,8 همچنین،
 گزینه درصد 20,3 و »سال دو تا یک بین« گزینه درصد 29,1 کنند، می استفاده اینترنت

 سال دو در که شد سؤال کنندگان مشارکت از .کردند انتخاب را »سال یک از کمتر«
 .اند خوانده کتاب 10 از بیش گفتند درصد 39,8 .ندا خوانده غیردرسی کتاب چند گذشته
 انتخاب را کتاب 3 از کمتر گزینه هم درصد 23,5 و کتاب 9 تا 4 گزینه درصد 35,1
  .کردند

 ساعت نیم حداقل بار یک وقت چند که شد سؤال کنندگان رکتمشا از همچنین
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 پرسش این به شده  ارائه هاي پاسخ .گذارند می وقت مجله یا روزنامه خواندن براي
 درصد 25,5 با »ندرت به« گزینه انتخاب به مربوط آمار بیشترین .هستند پراکنده نوعی به

 در .دارد قرار درصد 21,5 با »هرروز تقریباً« گزینه ازآن، پس که این جالب و است
 در ساعت نیم از کمتر که کردند اعالم افراد درصد 33,1 تلویزیون تماشاي خصوص

 میزان به مربوط هاي گزینه در را درصد بیشترین که کنند می تماشا تلویزیون روز
 کنندگان مشارکت از بزرگی بخش .است داده اختصاص خود به تلویزیون تماشاي

 در و اند کرده ذکر خود اطالعات منبع ترین مهم عنوان به را ینترنتا )درصد 70,9(
  .اند دانسته تر مهم را اطالعاتی منابع دیگر درصد، 29,1 تنها مقابل

 چهار به اعتماد میزان کردیم تالش مطالعه این در ما فوق، مشخصات به توجه با
 اقتصادي و پزشکی صخا حوزه دو در را تلویزیون و مجله روزنامه، اینترنت، رسانه

 حوزه دو تفکیک به رسانه چهار این مقایسه به است جالب ابتدا در .کنیم مقایسه
  .بپردازیم اقتصادي و پزشکی اطالعات

 
  پزشکی اطالعات خصوص در رسانه به اعتماد نمره سهیمقا -2 نمودار

                                                
- توان در باید توجه داشت که آنان که در این پژوهش مشارکت داشتند همه کاربران اینترنت بودند، لذا می

 .ها تردید کردقابلیت تعمیم این یافته به کاربران همه رسانه
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 و امتیاز در گزینه هر درصدهاي یرتأث و امتیاز به گانه سه هاي گزینه تبدیل با
 یک هر به اعتماد وضعیت که آید می دست به فوق نمودار امتیازها، کردن جمع درنهایت

 در هستیم، شاهد که طور همان .دهد می نشان ها رسانه دیگر با مقایسه در را ها رسانه از
 و زنامهرو تلویزیون، و است کرده کسب را 68 نمره مجله قراردادي، دهی نمره یک
 اطالعات براي اعتماد تر پایین سطوح در 56,6 و 59 ،63,5 نمرات با ترتیب به وب

 و نیستند ریاضی نمرات فوق، نمودار نمرات ذکراست به الزم .دارند قرار پزشکی
 با مقایسه در رسانه هر به اعتماد ضعف و شدت مقایسه براي قراردادي صورت به

  .اند شده  ارائه دیگري

 
  ياقتصاد اطالعات خصوص در رسانه به اعتماد نمره سهیمقا -3 نمودار

  
 متفاوت اندکی موضوع اقتصادي، اطالعات خصوص در رسانه به اعتماد مورد در

 را بهتري وضع ها رسانه سایر به نسبت 58,8 اعتماد نمره با مجله نیز مورد این در .است
 49,1 یعنی اعتماد نمره کمترین که است تلویزیون این بار این مقابل، در و دهد می نشان

  .است کرده کسب را
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  ياقتصاد و یپزشک اطالعات خصوص در رسانه به اعتماد نمره سهیمقا -4 نمودار

  
 دهد می نشان اقتصادي، اطالعات و پزشکی اطالعات نمودار دو مقایسه

 فوق چهارگانه هاي رسانه به پزشکی، اطالعات زمینه در دگانکنن مشارکت طورکلی به
 نوع« در تفاوت بیشترین حال، درعین .اقتصادي اطالعات تا اند داشته بیشتري اعتماد

 به بیشتري اعتماد کنندگان مشارکت که شود می دیده تلویزیون در »اعتماد مورد اطالعات
 .دارند آن پزشکی اطالعات

  
  همبستگی تحلیل

 هاي رسانه در نمونه محتواهاي به اعتماد بر شناختی جمعیت عوامل تأثیر با بطهرا در
 شدت آزمون اساس بر همبستگی تحلیل تلویزیون، و مجله روزنامه، اینترنت، چهارگانه
 در ذکرشده شناختی جمعیت عوامل از کدام هیچ دهد می نشان پیرسون، همبستگی

 از استفاده میزان تأهل، وضعیت حصیالت،ت جنسیت، سن، از متشکل تحلیل این ابتداي
 اعتماد کاهش یا برافزایش تلویزیون تماشاي و روزنامه یا کتاب مطالعه میزان کامپیوتر،
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  .ندارد بارز تأثیر طورکلی به رسانه به
 نوع و ها رسانه تفکیک به را شناختی جمعیت متغیرهاي بین همبستگی وقتی اما
 .شوند می ظاهر معنادار هاي همبستگی برخی کنیم، یم دنبال اقتصادي یا پزشکی محتواي

 تلویزیون اطالعات به اعتماد و کامپیوتر از استفاده میزان بین ها همبستگی این از یکی
  .است

  
 یپزشک اطالعات به اعتماد زانیم و وتریکامپ از استفاده زانیم يدوبعد جدول  -1جدول

  نویزیتلو در
اطالعات پزشکی در اعتماد به 

 یزیونتلو

  

  زیاد  متوسط  کم
  جمع

کمتر از یک ساعت 
    در روز

بین یک تا دو ساعت 
 در روز

  
میزان استفاده از 

  کامپیوتر
بین سه تا چهار 

 ساعت در روز
  

   جمع

  
 

  داري نیمع درجه  آزادي درجه ارزش  
a    پیرسون همبستگی آزمون

 خط به خط همبستگی
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 اطالعات به اعتماد میزان و کامپیوتر از استفاده میزان بین رابطه فوق جدول
 باشد، بیشتر کامپیوتر از استفاده میزان چه هر .دهد می نشان را تلویزیون در پزشکی

 این بین همبستگی میزان .است بیشتر هم تلویزیون در شکیپز اطالعات به اعتماد میزان
 و مستقیم رابطه دهنده نشان که است مثبت عالمت با پیرسون، آزمون در متغیر دو

  .است متغیر دو بین توجه قابل
 اي رابطه ها رسانه سایر به اعتماد با کامپیوتر، از استفاده میزان بودن بیشتر اگرچه

 بر )پیرسون آزمون در -0,16 همبستگی ضریب( نسبی منفی تأثیر اما دهد نمی نشان
 را همبستگی این دیگري، شکل به مجدداً تلویزیون در پزشکی اطالعات به اعتمادي بی

 در پزشکی اطالعات به اعتماد کاهش بر تنها را خود تأثیر نیز سن افزایش .کند می اثبات
  .است داده نشان روزنامه

  روزنامه در پزشکی اطالعات به اعتماد یزانم و سن دوبعدي جدول -2 جدول
اطالعات پزشکی در اعتماد به 

  روزنامه
  زیاد  متوسط  کم

  جمع

  




  سن


   جمع

  
 

  داري معنی درجه  آزادي درجه ارزش 
a  -  پیرسون همبستگی آزمون

   خط به خط همبستگی
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 به اعتماد میزان سن، رفتن باال با که است مشخص خوبی به باال جدول در
 افراد درصد 8,11 مجموع از که درحالی .است یافته کاهش روزنامه در پزشکی اطالعات

 در پزشکی اطالعات به ها آن از نیمی از بیش یعنی درصد 6,5 سن، سال 15 -20
 و ساله 31-40 افراد درصد 35 مجموع از درصد 11,4 تنها دارند، باال اعتماد روزنامه

  .دارند اعتماد اطالعات این به ساله 41-50 افراد درصد 3,7 مجموع از درصد 0,8
 نمره .است 8 آزادي درجه با -0,41 پیرسون آزمون رد متغیر دو این همبستگی

 یک افزایش با آن اساس بر که است منفی همبستگی دهنده نشان آزمون، درنتیجه منفی
 دهنده نشان که است 0,41 آن مطلق قدر عدد و یابد می کاهش دیگر متغیر متغیر،

  .است متغیر دو بین توجه قابل همبستگی
 به اعتماد تلویزیون، تماشاي میزان رفتن باال با هک دهد می نشان نتایج همچنین

 که است حالی در این .کند می پیدا کاهش حدودي تا مجالت اقتصادي اطالعات
  .هستند بین خوش مجالت در اقتصادي اطالعات به نسبت اساساً کنندگان مشارکت
  
 در قتصاديا اطالعات به اعتماد میزان و تلویزیون تماشاي میزان دوبعدي جدول -3 جدول

 مجله

 اطالعات اقتصادي در مجلهاعتماد به 
  زیاد  متوسط  کم 

  جمع

    کمتر از نیم ساعت

   نیم ساعت

   دو ساعت

   سه ساعت

  چهار ساعت

میزان تماشاي 
  تلویزیون

   ساعت بیش از چهار

   جمع

 



   
  
  
  

 233  ...     با میزان اعتماد  اي بر عوامل مرتبط مطالعه

 
 

  داري معنی درجه  آزادي درجه ارزش  
a   -  پیرسون همبستگی آزمون

   خط به خط همبستگی

  
 افزایش ازاي به مجله در اقتصادي اطالعات به اعتماد شدت کاهش باال، جدول

 34,5 مجموع از درصد 16,4 که درحالی .دهد می نشان را تلویزیون تماشاي میزان
 اطالعات به نسبت کنند، می تماشا تلویزیون ساعت نیم از کمتر که افرادي درصد

 تلویزیون ساعت چهار از بیش که افرادي براي دارند، باال اعتماد مجله در اقتصادي
  .یابد می کاهش درصد 0,8 به میزان این کنند می تماشا

 نمره .است 10 آزادي درجه با – 0,11 پیرسون آزمون در متغیر دو این همبستگی
 یک افزایش با آن اساس بر که است منفی همبستگی دهنده نشان آزمون، درنتیجه منفی

 دهنده نشان که است 0,11 آن مطلق قدر عدد و یابد می کاهش دیگر متغیر متغیر،
  .است رمتغی دو بین نسبی همبستگی

 تأثیر حوزه در دیگري معنادار هاي همبستگی همبستگی، مورد سه این جز به
 مشاهده خاص رسانه در خاص محتواي به اعتماد میزان بر شناختی جمعیت متغیرهاي

  .است نشده
 .شد بررسی افراد شناختی روان خصوصیات و رسانه به اعتماد بین ارتباط همچنین

 که کنند می کمک پرسند می آنان خود از را افراد تیشناخ روان خصوصیات که پرسش ده
 یا بیشتر اعتماد میزان و تصور این بین آیا و کنند می تصور چطور را خود افراد دریابیم

  .نه یا دارد وجود اي رابطه رسانه، به کمتر
 رسانه به او اعتماد میزان و خود شخصیت از فرد تصور بین همبستگی بررسی

 با معناداري ارتباط شناختی روان خصوصیات این به نسبت ورتص دهد می نشان خاص
 متغیرهاي مجموعه در همبستگی بیشترین .است نداشته رسانه به اعتماد میزان
 که بود درصد 0,18 دیگر، سوي از ها رسانه به اعتماد میزان و سو یک از شناختی روان
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 هاي داده از وقتی حتی .تاس متغیرها بین اعتنا غیرقابل و پائین همبستگی دهنده نشان
 با شخصیتی هاي تیپ همبستگی و گرفتیم میانگین گوناگون هاي رسانه به اعتماد میزان

 بهترین در .شد ثابت همبستگی بودن ضعیف مجدداً کردیم، محاسبه را میانگین این
 اینکه احتمال بداند، پایدار شخصیت داراي و آرام را خود شخصی اگر وضعیت،

  .است بیشتر کند اعتماد پزشکی و اقتصادي اطالعات زمینه در ها رسانه به طورکلی به
 هاي همبستگی همین طریق از را گوناگون هاي رسانه به اعتماد میزان وقتی اما

 رسانه انتخاب در شخصیتی تیپ پنج ترجیح متوجه کنیم می مقایسه یکدیگر با پایین
  .شویم می

  رسانه به اعتماد و یتیشخص يها یپت یهمبستگ زانیم سهیمقا - 5 نمودار
  

 شخصیتی تیپ بین ضعیفی همبستگی شود، می دیده فوق نمودار در که طور همان
 در همبستگی اعداد بین باال اختالف حال، بااین .دارد وجود رسانه به اعتماد میزان و

 تصور برونگرا بیشتر را خود که افرادي که است نکته این مؤید 0,054 و -0,027 طیف
 شخصیت تیپ با را خود که افرادي مقابل، در .دارند ها رسانه به بیشتري اعتماد کنند، می

 که افراد سایر .دارند رسانه به را اعتماد کمترین کنند، می معرفی باثبات احساسات داراي
 خصیتیش تیپ دو این بین در کنند می تصور دیگر شخصیتی هاي تیپ از دریکی را خود
  .گیرند می قرار
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  ها رسانه به اعتماد و یتیشخص يها پیت یهمبستگ زانیم مقایسه - 6 نمودار

  
 بر شخصیتی هاي تیپ تأثیر ضعف و شدت بین نسبی مقایسه براي فوق، نمودار

 ترجیح بر را خود تأثیر شخصیتی هاي تیپ به گرایش اختالف و است رسانه به اعتماد
 باشد، برونگرایی به متمایل بیشتر شخصیتی تیپ چه هر .دهند می نشان نیز رسانه

 اما است، بیشتر باشد، داشته بیشتري اعتماد تلویزیون و مجله روزنامه، به اینکه احتمال
 کمترین .ندارد وب روي اطالعات به اعتماد بر تأثیري شخصیتی تیپ این به گرایش

 سازگار و عاطفی ثبات داري شخصیتی تیپ دو در نیز منفی همبستگی با اعتماد میزان
 اعتماد روزنامه در شده  ارائه اطالعات به تیپ دو این حال، بااین .است مشاهده قابل

  .دارد بیشتري نسبی
 برابر در اقتصادي اطالعات ارائه به متفاوتی اعتماد شخصیتی تیپ پنج آیا اما،
 به وبیش کم توان می دهد می نشان بعد نمودار دهند؟ می نشان خود از پزشکی اطالعات

  .داد منفی پاسخ پرسش این
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 و ياقتصاد اطالعات به اعتماد و یتیشخص يها پیت یهمبستگ زانیم مقایسه - 7 نمودار

  ها رسانه در یپزشک
  

 ها رسانه در پزشکی و اقتصادي اطالعات دو هر به باشد برونگراتر فرد چه هر
 این دو هر به باشد داشته بیشتر احساسی ثبات چه هر مقابل، در و دارد بیشتري اعتماد
 نوع دو به اعتماد میزان در تفاوت بیشترین .دهد می نشان کمتري اعتماد اطالعات دسته

 این وجود .شود می مشاهده سازگار شخصیتی تیپ در ها، رسانه در اطالعات
 مقابل، در و برد می باال را ها رسانه در پزشکی اطالعات به اعتماد احتمال خصوصیت

  .آورد می پائین را اقتصادي اطالعات به اعتماد مالاحت
  

  مطالعه هاي پرسش پاسخ
 در .گیرند می مثبت پاسخ مطالعه پرسش سه هر باال، در شده  بیان هاي یافته به توجه با

 میزان با آنان اي رسانه مصرف از اعم افراد خصوصیات که شد مشاهده ها یافته از بخشی
 که اول پرسش لذا .داشت دار معنی رابطه گوناگون يمحتواها-رسانه به اعتمادشان

 محتواهاي به ها آن باور میزان و افراد خصوصیات برخی بین توان می آیا« :پرسد می
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 گوناگون هاي رسانه همچنین .گیرد می مثبت پاسخ »کرد؟ پیدا دار معنی رابطه اي رسانه
 آیا« :پرسد می که دوم پرسش لذا .دادند نشان آماري هاي آزمون در متفاوتی نتایج

 مثبت پاسخ »کرد؟ پیدا دار معنی روابط افراد اعتماد میزان و رسانه نوع بین توان می
 گرفتند، متفاوتی اعتماد نمره پزشکی مطالب و اقتصادي مطالب که این به نظر .گیرد می

 روابط افراد اعتماد میزان و محتوا نوع بین توان می آیا« پرسد می که نیز سوم پرسش
  .گیرد می مثبت پاسخ »کرد؟ پیدا دار معنی

 کامالً و جزئی سؤاالت با که نبود آن پی در مطالعه این شد، اشاره که طور همان
 که مطالعه عمده پرسش سه .بگیرد خیر یا بله هاي پاسخ و شود مطالعه وارد مشخصاً

 اما نندک می فراهم آینده گسترده و دقیق مطالعات براي را فضا گرفتند مثبت پاسخ
 .شد ارائه باال در که شود می مربوط ریزي نتایج به ها یافته از توجهی قابل هاي بخش

 کنار در متعددي جزئی هاي یافته که کند می اقتضا مطالعه اکتشافی جنبه درواقع
  .شد نیز طور همین که آید دست به مقاله هاي پرسش به کلی هاي پاسخ

  
  گیري نتیجه و بندي جمع

 انتخاب را چیزي چه او اینکه شود می بیشتر مخاطب براي انتخاب براي ها گزینه چه هر
 یک به تنها شهر یک مردم اگر )2007 ،2شوِر و مِیِن( یابد می بیشتري اهمیت کند، می

 شهر مردم اطالعات منبع عنوان به روزنامه به اعتماد داشتند، دسترسی محلی روزنامه
 که مطالبی به اعتماد با مقایسه براي مثالً د،باش پژوهشگران موردعالقه توانست می

 شود، یکی از بیش ها روزنامه تعداد اینکه محض به اما .شوند می منتشر سینه به سینه
 باال اعتماد مورد ها روزنامه از یکی اگر .یابد می بیشتري اهمیت رسانه، به اعتماد موضوع

 خارج رده از دومی سرعت به دومی نگیرد، قرار اعتماد مورد دیگري و گیرد قرار
  .شود می

                                                
1 Meyen 
2 Schwer 
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 دست به براي که ایم گذاشته پا دنیایی به ما نوین هاي رسانه توسعه با خصوصاً
 جهات از منابع این .کرد مراجعه توان می بشماري منابع به موردنیاز اطالعات آوردن

 نوع دسترسی، هاي راه افزار، سخت نوع فرم، ازنظر اند، متفاوت یکدیگر با گوناگون
 اجتماعی هاي گروه از افرادي نیز مراجع این مخاطب .هدف همچنین و زبان محتوا،

 در تعامل سطح اینترنت، توسعه با .هستند متفاوت تخصص سطح و سنین و متفاوت
 محیط از ها رسانه از برخی .است شده ها رسانه میان تفاوت یک به تبدیل رسانه

  .هستند یکسویه بیشتر برخی و )1201 چانگ، و ناه( گیرند می بهره تري تعاملی
 منوط آنان اي سرمایه جایگاه اما هستند اجتماعی سرمایه مهم مصادیق از ها رسانه

 اي سرمایه چنین گوید می بوردیو که طور همان .است آنان به مخاطبان داشتن باور به
 به امحتو از نوعی انتقال در مجالت امروز اگر .ندارد نیافتنی تغییر و ثابت جایگاهی

 میان در است ممکن بودن اعتماد مورد این هستند، اعتماد مورد مخاطبان از گروهی
 بررسی لزوم شرایط این و باشد متفاوت دیگري زمانی دوره در یا دیگر جماعتی

 گوناگون محتواهاي و ،گوناگون هاي رسانه به ،گوناگون هاي گروه اعتماد میزان اي دوره
 تغییر این بر مؤثر عوامل یا دالیل یافتن پی در باید وارههم همچنین و کند می ایجاب را

  .باشیم اعتماد سطح
 گوناگون هاي جنبه و رسانه به اعتماد موضوع که نبود آن پی در رو پیش تحقیق

 .دهد تعمیم گوناگون جوامع یا ها رسانه به را آن نتایج و کند بررسی کمال و تمام را آن
 ممکن که است یگوناگون عوامل مطالعه بود، ردنظرمو مطالعه این در که اصلی مسئله
 آزمون همچنین و دهند نشان ما به را داري معنی روابط رسانه به اعتماد حوزه در است
  .رسانه به اعتماد موضوع به رویکرد یک

 میان از افراد است ممکن که کند می اشاره جالب امر این به مطالعه این نتایج
 تواند می مسئله این .بدانند اعتمادتر قابل اطالعاتی حاوي را مجالت ،گوناگون هاي رسانه

 و روزمره نیز و اینترنت در اطالع منابع بودن اتکا غیرقابل و پراکندگی خاطر به
 مورد در قاطعیت با توان نمی مرحله این در البته که( باشد ها روزنامه بودن غیراصولی
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 مطالب مورد در هم مجالت هب اعتماد نمره هرحال به ).گفت سخن جزئیات این
  .است بوده باالتر دیگر رسانه سه از پزشکی مطالب مورد در هم و اقتصادي
 اقتصادي مطالب از بیش پزشکی مطالب به کلی اعتماد که است جالب ضمن در

 مطالب که داشتیم توقع ما .بود پژوهشگران انتظار برخالف مسئله این .است بوده
 باوریم این بر ما .باشند بیشتري اعتماد مورد بودنشان تر تخصصی به توجه با اقتصادي

 افراد بسیاري تعداد که )نداریم آن براي شده  اثبات علمی شواهد مرحله این در البته و(
 به توجه با و دهند می نظر سالمت به مربوط مسائل مورد در تخصص کم یا نامتخصص

 احتماالً مطالبِ این از هایی خشب افراد، براي مطالب گونه این باالي بسیار جذابیت
 اقتصادي مطالب که بود آن بر ما انتظار لذا .یابند می بازتاب نیز ها رسانه در نامعتبر
  .شوند دانسته معتبرتر

 وضعیت ترکیب .شد اشاره اعتماد و اعتبار مفاهیم تفاوت و ارتباط به تر پیش
  به .باشد داشته جامعه در کننده تعیین آثار تواند می مفهوم دو این با ارتباط در موجود
 آثار است ممکن باشد، داشته اعتماد اعتماد، غیرقابل مطالب به جامعه اگر مثال  عنوان

 باشند، باور نا اعتماد، قابل مطالب به مردم از بزرگی گروه اگر و آید بار به زیانباري
  .آید بار به متفاوتی آفات و روند هدر به زیادي هاي هزینه و منابع است ممکن

 مطالعات که دارد جا .پرداخت مخاطب دید از اعتبار مفهوم به صرفاً مطالعه این
 چیز چه ما جامعه در که زمینه این در بدهند روشنی انداز چشم ما به آینده گسترده

 ما جامعه در همچنین و )نامعتبر( اعتماد غیرقابل چیز چه و است )معتبر( اعتماد قابل
  .ندارند اعتماد چیز چه به و دارند اداعتم چیز چه به مردم

 اشاره تلویزیونی اقتصادي مطالب به اعتماد بودن پایین به توان می نتایج، دیگر از
 اعتمادشان میزان افراد احتماالً که است آن آید می ذهن به که اي نکته رابطه این در .کرد

 قرار که اي امعهج بطن در خود شخصی تجربیات اساس بر آن، محتواي یا رسانه به را
 معناي به ایرانیان از بسیاري براي تلویزیون مفهوم احتماالً .دهند می شکل دارند

 اقتصادي مطالب مورد در تلویزیون به پایین اعتماد این و است ایران دولتی تلویزیون
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 مطالب بیان در است ممکن ایران دولتی تلویزیون که باشد باور این از حاصل تواند می
 تر پررنگ وقتی احتمال این .کند حرکت دولت تأیید جهت در و سوگیرانه اقتصادي،

 سایر به نسبت بودن اعتماد قابل میزان ازنظر تلویزیون پزشکی مطالب بدانیم که شود می
 بر عالوه اگر که کند می یادآوري ما به مسئله این .دارند قرار دوم رتبه در ها، رسانه

 تر دقیق مطالعات به است الزم هستیم، مند عالقه نیز ها تفاوت چرایی به موجود وضعیت
  .آوریم  روي )کیفی + کمی( ترکیبی احتماالً و

 با ارتباط در ها رسانه به اعتماد که تحقیقی تاکنون ماست، اطالع مورد که آنجا تا
 وسیع هاي تست که مطالعاتی .بود نشده انجام بسنجد افراد شناختی روان خصوصیات

 .باشند بر هزینه بسیار توانند می دهند انجام بزرگ آماري جوامع روي بر ار شناختی روان
 و دهند می نشان را رابطه این در دار معنی روابط برخی وجود مطالعه این اولیه نتایج

 گسترده طور به را روابط نوع این که آتی مطالعات براي باشند توجیهی توانند می
  .بسنجند

 و محتوا وسیله، عوامل دسته سه هر که دهد می شانن مطالعه این از حاصل نتایج
 حال بااین .داد قرار مورداستفاده رسانه به اعتماد مفهوم مطالعه براي توان می را مخاطب

 بررسی مورد را موارد از محدودي تعداد عامل، سه این از هرکدام خصوص در
 علمی تحقیق یک براي مناسبی مجموعه بااینکه هم پاسخگو 250 تعداد .قراردادیم

 عوامل کردیم تالش ما .نیست کافی بزرگ جوامع به نتایج دادن تعمیم براي است،
 هر به مربوط هاي پرسش محدود تعداد کنیم بررسی حاضر مطالعه در را یگوناگون

  .شود دیده پژوهش این هاي محدودیت عنوان به تواند می حوزه
 معتبر چیز چه بدانیم تا است يضرور اعتماد و اعتبار مطالعه که شد اشاره باالتر

 توان می حاضر مطالعه گوناگون ابعاد به توجه با .است اعتماد مورد چیز چه و است
 ارزشمندي اطالعات دهند، پوشش را آن آینده مطالعات اگر که داد پیشنهاد را زیر طرح

 .داد خواهند قرار ما اختیار در
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  محتوا و رسانه انواع ايبر اعتماد و اعتبار مطالعه براي طرحی -4 جدول
 محتوا  رسانه  

  اعتبار
ها در عمل مطالب  کدام رسانه

  کنند؟ معتبرتري منتشر می

کدام انواع مطالبی که در 
شوند،  جامعه منتشر می

 معتبرتر هستند؟

  اعتماد
ها  مردم به مطالب انواع رسانه

  چقدر اعتماد دارند؟
مردم به انواع گوناگون 

 مطالب چقدر اعتماد دارند
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