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 از متفاوت داري معنی طور به تر پایین سن یا باالتر تحصیالت با افرادي
 مشخص پیمایش همچنین. کنند می رفمص را نوین هاي رسانه دیگران

 جریان هاي رسانه زمان مصرف میزان در نوین هاي رسانه مصرف که کند می
 چندان ها آن اثرگذاري یا اعتماد یا رضایت میزان در اما بوده اثرگذار اصلی
  .است نداشته نقشی
 اي رسانه نظام نوین، هاي رسانه اصلی، جریان هاي رسانه : کلیديهاي واژه
 .اجتماعی هاي شبکه ماهواره، اینترنت، مردم، ن،ایرا

 
  مقدمه

 که رانی در ای سنتيها رسانهکارکرد  ،یهاي اطالعات  از انقالب ارتباطات و فناوريشیپ
 آموزش و ،یرسان  اطالع، عموماًشدند ی مي و خبرگزارونیزی تلوو،یشامل مطبوعات، راد

هاي  نقالب ارتباطات و فناوري ابا). 9-16 :1355معتمد نژاد، (  بوده استیسرگرم
 مانند دی جدی ارتباطيتدریج ابزارها  در غرب، بهيالدی م1970 در دهه یاطالعات

 رانیزودي به ا  بهلی وسانیهاي همراه، وارد جوامع شدند و ا  و تلفننترنتیماهواره، ا
 روند رانی در ا1370 از اواخر دهه ی ارتباطنی نوي گفت که ابزارهاتوان یم. دندی رسزین

 ي ابزارهانی تأثیراتی که ا،ی شمس1380در دهه .  کردندی شدن خود را طیعموم
 1380از اواخر دهه . خوبی مشهود بود  داشتند، بهرانی ای سنتيها  بر رسانهیارتباط

 وارد کشور يدتریهاي جد  فناوري،يالدی م21 دهه قرن نی اولخورشیدي مصادف با
 تلفن همراه افزارهاي کاربردي نرم زی و نیتماع اجشرفتهی پيها شدند که شامل شبکه

 و رانی ایتر در عرصه عموم  گستردهاری، تأثیراتی بسها ابزارنیا. شوند یم هوشمند
 ي از کارکردهاییها ها، نقش  رسانهنی اعمالً ی حت،اند  کشور گذاشتهيا  رسانهيفضا
  .اند شده ها تبدیل سانه رنی اي برایبیگرفته و به رق  را برعهدهی سنتيها  رسانهیاصل

                                                   
1. Application 
2. Smartphone 
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داده  تنها در مرحله انتشار اخبار بلکه در مراحل پیش از آن نیز رخ این تغییرات نه
براي . کردند هاي جریان اصلی براي استفاده از محتواهاي اینترنتی تالش می بود و رسانه

ل  مثی سنتهاي  رسانهافت،ی توسعه یرانیهاي همراه در جامعه ا  تلفنکه وقتیمثال، 
 تالش کردند که از یونیزی و تلوییوی رادهاي  از برنامهياری بسنیمطبوعات و همچن

ها،   اطالعات از آنافتی سطح تعامل با مخاطبان خود و دري ارتقاي براامکیرسانه پ
هاي ایران داراي سامانه پیامکی اشتراك   هنوز هم تعدادي از خبرگزاري.استفاده کنند

 مخاطبان انی در منی همچن).12-14 :1393کان زاده یزدي، باستانی و ار(اخبار هستند 
 شد که لی تبدی و سنتی رسمهاي موازات رسانه  بهيها به ابزار  و وبالگها امکی پز،ین

 داشتند، اي  و حرفهی از نظر قانونی سنتهاي  که رسانهيادی زيها تیبه محدودبا توجه 
 اکنون . شدندلی تبدی سنتهاي نه رساي براینیگزجای  بهي و در مواردبی به رقعمالً
هاي همراه   و تلفنی اجتماعيها  را که منجر به ظهور شبکهی موج انقالب ارتباطنیدوم

 اند  هم نام نهاده»دی جدیلی خيها  از رسانهدتریجد «يها هوشمند شده، دوران رسانه
 زانی م که در آن،اند  ظهور کردههاي اجتماعی شبکه دوران، نی در ا.)1389 نسون،یلو(

کننده به   مصرف،ي باالست و در موارد متعدداری و دوطرفه بودن ارتباط بسیتعامل
به آن  ی سنتيها  رسانهاي که مخاطبان ی ارتباطهاي وهی و ششود ی ملی تبددکنندهیتول

  .کشد یبه چالش مرا عادت کرده بودند، 
 که همچنان سدر ی به نظر مران،ی ايا  رسانهي و تحوالت در فضاریی تغنی همه ابا

 از انقالب شی پاي  رسانهاتی و هماهنگ با نظری نظام سنتکی در کشور يا نظام رسانه
 هایی بخشحال،  درعینباید اذعان کرد که  البته . مانده استیاطالعات و ارتباطات، باق

 در کشور همچنان يا  رسانهی حقوقستمیس؛  گسترده کرده استراتیی نظام، تغنیاز هم
 رندی مجوز بگدیو مطبوعات همچنان با) 110-161 :1381معتمدنژاد، (انده  می باقیسنت

سو،   اما از آنشود، ی اداره مي و انحصاریصورت دولت  در کشور بهونیزی و تلوویو راد
 کی نزدنیهاي نو  روشه بتا حدي مطالب، ارائه محتوا و دی توليا هاي حرفه روش
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 انتشار محتوا، به استفاده از ی و سنتی اصليا عالوه بر ساختارهدکنندگانیاند و تول شده
 یامام؛ 1392 ،یعبداللهی نژاد و افخم (دهند ی عالقه نشان مزی نی ارتباطنیهاي نو روش

  ).1393 ،یتی و عناي پور؛1392 ،ي و عسگريرودسر
 يها سانهپردازد، این است که ر به آن می پژوهش نی که ايا مسئلهبنابراین 

 و ی فرهنگ،ي اقتصاد،یاسی سيها تی از فعالياری بسیانجی می که اصلانی جریهمگان
 ي برااند و هستند، پس از انقالب فناوري ارتباطات، به چالش کشیده شده یاجتماع

به نظر حال،  بااین. د سازگار کنننی نويها  خود را با رسانهدیحفظ کارکرد خود، با
 اثر نی نويها موارد، از رسانه از ی در برخرانی در ای اصلانی جريها  که رسانهرسد یم

 . کارکرد خود مواجه هستندفی با خطر کاهش مخاطب و تضعکه درنتیجه، اند رفتهینپذ
عنوان یک  ها به باعث مختل شدن نقش آن ،ی اصلانی جريها کرد رسانهر کافتضعی

بنابراین ضرورت داشت که براي روشن شدن ابعاد ضعف . خدمت عمومی خواهد شد
اي  ان اصلی و میزان اختالل کارکردي که در آن وجود دارد، مطالعههاي جری رسانه

 نی نويها که رسانهرا ابعاد تأثیراتی پیش رو تالش کرده است پژوهش . صورت بگیرد
 اند، گذاشته رانی اهاي جریان اصلی رسانه بر مصرف و رفتار شهروندان در ارتباط با

  .تر کند روشن
 

  مفاهیم و چارچوب نظري
در این . هستند دو مفهوم نظري اساسی پژوهش حاضر ،ي نوین و جریان اصلیها رسانه

اي که تحقیق در  شوند و سپس چارچوب نظري بخش، ابتدا مفاهیم نظري شرح داده می
  .شود آن صورت گرفته مشخص می

هاي نوین را مطالعه کرده،   که از اولین کسانی بوده است که رسانهاورت راجرز
اي  داند که داراي سه ویژگی هستند؛ تعاملی بودن، غیر توده یی میها ها را رسانه آن

                                                   
1. Everett Rogers 
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هاي جدید را   رسانهفاستو کلمبو. ) (Rogers, 1986: 4-7 و ناهمزمان بودنشدن
صورت  هاي ارتباطات، بازنمایی و دانش به ها تمام راه داند که در آن هایی می رسانه

 Colombo(اند   و تعامل را شکل دادهاي اند و ابعادي از چندرسانه دیجیتالی درآمده

from Cardoso, 2006: 123 .(اما راجر سیلورستونها  گوید از روي این ویژگی  می
ها  هایی که ما با آن ر ویژگیبیشتهاي نوین را تشخیص داد چون  توان رسانه نمی

 به ها را دهیم واقعاً جدید نیستند اما آنچه این رسانه هاي نوین را تشخیص می رسانه
ها در هر رسانه و پشتیبانی فنی  کند، آمیخته شدن این ویژگی هاي نوین تبدیل می رسانه

 ).Silverstone from Cardoso, 2006: 123(مشابه از آنهاست 

ها را واجد  هاي نوین پرداختند و آن  به رسانه2003لیستر و همکارانش در سال 
ور متنی و سرگرمی و لذت، صورت انواع جدید ژانر و ص تجربیات متنی جدید به

کنندگان و  هاي جدید بازنمایی جهان، روابط جدید بین کاربران و مصرف شیوه
هاي فناورانه و نیز  اي، مفاهیم جدید رابطه اندام زیستی با رسانه هاي رسانه فناوري

صورت تجدید سازمان و یکپارچگی گسترده در  دهی و تولید به الگوهاي جدید سازمان
اي دانستند  ت، اقتصاد، دسترسی، مالکیت، کنترل و مقررات گذاري رسانهفرهنگ، صنع

 2006کوایل نیز در سال  مک). 301 :1391لیستر و همکاران به نقل از مهدي زاده، (
هاي نوین را شامل مواردي همچون تعاملی بودن، احساس  هاي رسانه ابعاد و ویژگی

تاري کاربر از منبع و کنترل او بر محتوا ها، خودمخ  با استفاده از رسانهحضور اجتماعی
 :1391کوایل به نقل از مهدي زاده،  مک(و همچنین شخصی بودن محتوا عنوان کرد 

 ,Dijk(طور که دایک پیشنهاد کرده  ها را همان توان تمام این ویژگی حال، می بااین). 303

  . و دیجیتالی بودنیکپارچگی، تعاملی بودن: در سه ویژگی بنیادي خالصه کرد) 6-9 :2006

                                                   
1. De-massification 
2. Asynchronicity 
3. Fausto Colombo 
4. Roger Silverstone 
5. Social Presence 
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اي و شناخت حدود و انواع  فراتر از در نظر گرفتن تأثیرات فنی و حرفه
ايِ  ها تنها به تغییرات در دنیاي حرفه هاي نوین، باید گفت که تأثیر این رسانه رسانه

هاي نوین، کل جامعه را تغییر  ها و فناوري نگاري منحصر نیست بلکه رسانه روزنامه
هاي رسمی و جریان اصلی بر بستر  هاي نوین بر نظام رسانه ز آن، رسانهفراتر ا. دهند می

اي  توان جامعه  میاین جامعه را با الهام از مانوئل کاستلز. گذارند جامعه تأثیر می
هاي ارتباطات و اطالعات یا همان نامید که کاستلز  تغییریافته بر اثر انقالب فناوري

اي را در  کاستلز ظهور جامعه شبکه).  الف1389ز، کاستل( خوانده است اي جامعه شبکه
اي با زیربناي اقتصادي  این جامعه شبکه. بیند داري می قالب شکل جدیدي از سرمایه

هاي جدید   فناوري1980در دهه . اش فرهنگ ویژه خود را نیز ایجاد کرده است ویژه
ري اطالعاتی و عنوان یک فناو ها را دگرگون ساخت؛ رواج اینترنت به دنیاي رسانه

هاي دیجیتالی  با رواج اینترنت و رسانه. ها را سرعت بخشید ارتباطاتی، تغییر نظام رسانه
 سیستم ارتباط الکترونیکی جدیدي شکل گرفت که از ترکیب 1990در نیمه دوم دهه 

ویژگی این . شده بود اي تشکیل هاي همگانی جهانی و سفارشی و ارتباط رایانه رسانه
در .  و توانایی آن براي ارتباط متقابل بودگوناگونهاي  ترکیب رسانهسیستم جدید 

  ).377-382 : ب1389کاستلز، (ها چارچوب سیاست هستند  اي رسانه جامعه شبکه
ها به  اي است؛ رسانه نگاري یکی از عناصر مهم جامعه شبکه ارتباطات و روزنامه

  اي تبدیل  جامعه شبکههاي قدرت در دلیل قدرت معنا سازي خود، به مرکز رقابت
اي، خودمختاري و استقالل  گوید که در جامعه شبکه گوستاوو کاردوسو می. ندا شده

ها ربط  ها با رسانه هاي خود، مستقیماً به ظرفیت تعامل آن گیري شهروندان در تصمیم
هاي متفاوتی به خود  شوند بلکه نقش اي جایگزین نمی ها در جامعه شبکه رسانه. دارد
ها  اي شده مشخصی با رسانه شوند و هرکسی روابط شبکه رند، به هم متصل میگی می

                                                   
1. Manuel Castells 
2. Network Society 
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 گوناگونهاي  سازیم که رسانه هاي جدیدي را می در حقیقت، هر یک از ما شبکه. دارد
 ).Cardoso, 2006: 37-41(کند  را به هم متصل می

شود؛  رنگ می در این وضعیت، گاهی مرز بین رسانه شخصی و رسانه جمعی کم
هاي جمعی را بازي  توانند نقش رسانه شوند می اي می هاي شخصی وقتی شبکه سانهر

تنها  هاي ویژه خود را داشته باشند و در این حالت، نه ها و قابلیت کنند و انعطاف
هاي بین فردي هم در قدرت یافتن افراد  جمعی بلکه تمامِ دیگر رسانه هاي ارتباط رسانه

هاي بین  جمعی از طریق رسانه هاي ارتباط  شدن رسانهاي ما شاهد شبکه. مؤثر هستند
اي شده مدلی ارتباطی است  ارتباطات شبکه). Cardoso, 2006: 129-131(فردي هستیم 

این مدل داراي دو هسته مرکزي است که . دهد که ساختار آن را تعاملی بودن شکل می
. میزان تعامل باال استیکی تلویزیون براي میزان تعامل پایین و دیگري اینترنت براي 

هاي  جاي رسانه توانند به هاي بین فردي را که می این دو هسته مرکزي عمدتاً رسانه
 به هم متصل -پاد و تلفن همراه  مثل ایمیل، آي–جمعی مورد استفاده قرار بگیرند  ارتباط

این وضعیت باعث شده است که در خود جامعه و ). Cardoso, 2011: 119(کنند  می
 عامل سیستم یکط اجتماعی بین مردم نیز تحوالتی رخ دهد؛ به این معنا که رواب

 هاي انقالب با که ظهور کند 2اي شده شبکه فردگرایی در قالب جدید 1اجتماعی
 5همراه انقالب و 4اینترنت انقالب ،3اجتماعی هاي شبکه انقالب عناوین با اي گانه سه

است  کرده نفوذ ها انسان اجتماعی زندگی از جدیدي هاي عرصه به و شده تقویت
)Rainie & Wellman, 2012: 11-12 .(ها تولید  در این میان، محتواهایی که در شبکه

ها مربوط به  شوند خالقانی دارند که دیگر مثل گذشته، بیشتري و تقریباً تمام سهم آن می
د، پس از اي شده در آن حضور دارن در جوامعی که افراد شبکه. هاي سنتی نیست رسانه

                                                   
1. Social Operating System 
2. Networked Individualism 
3. The Social Network Revolution 
4. The Internet Revolution 
5. The Mobile Revolution 
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هاي اجتماعی بسیار  هاي سنتی با شبکه هاي رسانه رخ دادن یک حادثه خبري، واکنش
تأثیر . کنند متفاوت است و این دو مسیر در بسیاري از مواقع با یکدیگر تالقی می

 محیط ،اي شده اي این است که با مشارکت فرهنگی فردهاي شبکه عامل شبکه سیستم
سو، محتواهاي نادرست، پروپاگاندایی و   اما از آنشود اي دموکرات تر می رسانه

ها همان  این). Rainie & Wellman, 2012: 220(شود  مغرضانه نیز وارد محیط می
  .اي داراست نگاري شبکه هایی است که روزنامه ویژگی

نگاري جایگزین  شده با روزنامه نگاري جریان اصلیِ تحت تأثیر و ترکیب روزنامه
 که ستمی قرن بی سنتيها  رسانهبرخالف. اي نامید نگاري شبکه مهتوان روزنا را می
 خود را ينگاران امروز  و متمرکز بودند، روزنامهی اخبار خطانی جريشده و دارا کنترل

 ادی زاری بسکنند ی که خبر منتشر می تعداد کساننند؛یب یرو م  روبهی متفاوتتیبا وضع
 ن،ی آنالطالعات تکثر اگر،ی دياز سو. ندتسی نی اصلانی جريها شده و محدود به رسانه

 اجازه داده  نیزنی آنالطینگاران قرار داده و مح  روزنامهاری را در اختيشتری بيمنابع خبر
 فعال کاربران ي و از همکاررندینگاران بدون اتالف وقت بازخورد بگ که روزنامه
 اي شده شبکه ينگار هوزنامر باعث به وجود آمدن ،ي ساختارراتیی تغنیا. استفاده کنند

در گردآوري و انتشار  2 بودنیرخطیو غبودن  1رمتمرکزی غیژگی دو وياراکه د
تنها   است و نهي ساختارراتیی تغنیا). Heinrich, 2011: 55(است اطالعات و اخبار 

 خود قرار داده تأثیر را تحت يا  رسانهيداده بلکه تمام فضا  رخنی آناليها  رسانهيبرا
اي باعث ایجاد فرهنگ یکپارچه شدن در  یقت، اکوسیستم جدید رسانه در حقاست

دهند که از ابزار آرشیو،  ها به مردم متوسط اجازه می اي شده و رسانه هاي رسانه سازمان
Deuze(حاشیه نوشتن و دوباره انتشار دادن محتوا استفاده کنند 


یکی ). 24-26 :2009 ,

هور صنعت رسانه، تغییر از نظام رسانه محور از عناصر اساسی در اکوسیستم در حال ظ

                                                   
1. Decentralized 
2. Non-linear 
3. Mark Deuze 
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محور است؛ در نظام جدید، هر شخص این امکان را دارد که  نظام شخص به
  ).35 :1394جهانشاهی، (اي باشد  کننده در روندهاي رسانه مشارکت

اي  هاي رسانه در نهایت نیز باید از فارغ از همه این تغییرات که در اکوسیستم
 و 1اي و فرهنگی که کسانی مثل جان فیسک م از نظریه مصرف رسانه با الها ایجادشده،

کنندگان رسانه  کنند، بر این نکته تأکید کرد که مصرف  ارائه می2میشل دوسرتو
بنابراین . اند تسخیرشدگان فرهنگ نیستند بلکه کاربران فعال و منتقد فرهنگ عامه

اي  لیدکنندگان محتواهاي رسانههاي تو کردارهاي مصرفی آنان صرفاً بازتولید کردن نیت
ها در بسیاري از موارد دست به مقاومت در برابر صنایع فرهنگی و  نیست بلکه آن

هاي نوین این مقاومت  فضاي تعاملی رسانه). 239 :1391مهدي زاده، (زنند  اي می رسانه
  .کنندگان را تقویت کرده است و دیدگاه انتقادي در مصرف

شود  هاي نوین صحبت می که از رسانه  هنگامیچارچوب نظري پژوهش حاضر،
نگاري  هاي نوین فن دایک است و از سوي دیگر از نظریه روزنامه شامل نظریه رسانه

عنوان بخشی از نظریه ارتباطات  توان به کند که آن را می اي هاینریش استفاده می شبکه
 نوع ارتباطات در نگاري و این این نوع روزنامه. اي شده کاردوسو در نظر گرفت شبکه

اي و  نگاري شبکه در نظریات روزنامه. گیرند اي کاستلز قرار می داخل نظریه جامعه شبکه
هاي نوین باعث تغییرات ساختاري در  اي شده شاهد بودیم که رسانه ارتباطات شبکه
براي . اند ها شده هاي جریان اصلی و نوع نگاه مخاطبان به این رسانه مصرف رسانه
 يها رسانه«که  است شده چنین طراحی قی تحقیسؤال اصلابعاد این تغییر، روشن شدن 

در » اند؟ گذاشتههاي جریان اصلی  ارتباط مردم با رسانه چه تأثیراتی بر ران،ی در انینو
ها و  ها، اعتماد به رسانه ها به سه عنصر مصرف رسانه این پژوهش ارتباط مردم با رسانه

  :شده است ن منبع اخبار تقسیم و به شش فرضیه زیر تبدیلعنوا ها به استفاده از رسانه

                                                   
1. John Fiske 
2. Michel de Certeau 



 
 
 
 
 
 
 

  1397 تابستان، 14هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      10

هاي  هاي نوین و استفاده مردم از رسانه  بین استفاده مردم از رسانه:1فرضیه 
  .جریان اصلی ارتباط معکوس وجود دارد

هاي جریان  هاي نوین و اعتماد مردم به رسانه  بین اعتماد مردم به رسانه:2فرضیه 
  . دارداصل ارتباط معکوس وجود

عنوان منبع اخبار با در نظر گرفتن  هاي نوین به  بین در نظر گرفتن رسانه:3فرضیه 
  .عنوان منبع اخبار ارتباط معکوس وجود دارد هاي جریان اصلی به رسانه

  .ها متفاوت است هاي متفاوت از رسانه  استفاده افراد با ویژگی:4فرضیه 
  .ها متفاوت است ت به رسانههاي متفاو  اعتماد افراد با ویژگی:5فرضیه 
 عنوان منبع اخبار هاي متفاوتی را به هاي متفاوت، رسانه  افراد با ویژگی:6فرضیه 

  .گیرند در نظر می
 

 روش پژوهش
 نیدر بهاي نوین و جریان اصلی توسط مردم  مصرف رسانه ی میزان و نوعبررس

. انجام شدشنامه بسته به روش پیمایش و با ابزار پرس  سال15ی باالي شهروندان تهران
گرفت  هاي نوین متعددي در ایران مورد استفاده قرار می در زمان انجام پژوهش رسانه

هاي اجتماعی،   و در بخش شبکههاي تلفن هوشمند، تلگرام رسان که در مورد پیام
 و بوك ، شبکه اجتماعی کالسیک فیسشبکه اجتماعی مبتنی برعکس اینستاگرام

با استفاده از فرمول کوکران و استفاده .  براي پیمایش انتخاب شدندمیکروبالگ توییتر
 سال سن 15 تن از افراد داراي 420اي، پرسشنامه در میان  گیري خوشه از روش نمونه

 22 و 20، 16، 10، 5، 4، 3، 1شان در مناطق  یا باالتر که محل زندگی، کار یا تحصیل
ها انجام شود که  ري توزیع پرسشنامهتالش شد طو. شهرداري تهران بود توزیع شد

                                                   
1. Telegram 
2. Instagram 
3. Facebook 
4. Twitter 
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از میان . ها رعایت شده باشد تنوع جنسیتی، سنی و تحصیلی تا حدي در آن
آمده از فرمول  دست آوري شد و حجم به  پرسشنامه جمع386هاي توزیعی،  پرسشنامه

کسانی که .  پرسشنامه بود384 میلیون نفري شهر تهران، 8کوکران با احتساب جمعیت 
توانستند خود آن را پر کنند،  کهولت یا دشواري مفاهیم پرسشنامه نمیبه دلیل 
. صورت شفاهی تکمیل شد دیده به شان با کمک محقق یا همکاران آموزش پرسشنامه

هاي جریان اصلی نیز،  هاي نوین بر ارتباط مردم با رسانه  رسانهریتأثبراي تحلیل پیمایش 
 ی ازگوناگونهاي  ، شاخصSPSSافزار  با نرمها  هاي و توصیف آن بعد از استخراج داده

هاي نوین و جریان  جمله شاخص اعتماد، رضایت، مشارکت و اثرگذاري براي رسانه
 مورد ها با ضریب همبستگی پیرسون ازآن، ارتباط این شاخص اصلی ساخته شد و پس

ن با هایی از پاسخگویا ها در گروه هایی که این شاخص آزمون قرار گرفت و نیز تفاوت
براي داشتن .  ارزیابی شد استیودنت مستقلTمشخصات متفاوت داشتند با آزمون 

روایی، سؤاالت پرسشنامه به جمعی از نخبگان سپرده شد تا آنان تشخیص دهند که آیا 
ها و سؤاالت پژوهش وجود  سنجد که در فرضیه سؤاالت پرسشنامه همان مواردي را می

انی که پرسشنامه را ارزیابی کردند، این روایی وجود  گروه متخصصبیشتر نظر از. دارند
پایایی تحقیق بر اساس پیمایش با پرسشنامه نیز از طریق محاسبه ضریب آلفاي . داشت

ها انجام شد که این ضریب براي هر شاخص در   براي هر یک از شاخصکرونباخ
کل در نهایت، با محاسبه واریانس هر شاخص و واریانس .  آمده است1جدول 

 0,803پرسشنامه، ضریب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه در این پیمایش محاسبه شد که 
  .آید حساب می قبولی براي این پیمایش به  پایایی قابل، کهبود

  
  

                                                   
1. Pearson correlation coefficient 
2. Independent Samples T Test 
3. Cronbach's Alpha 
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  هاي پیمایش  ضرایب آلفاي کرونباخ براي شاخص-1جدول 
 ضریب آلفاي کرونباخ  شاخص

  0,728  هاي نوین زمان مصرف رسانه
  0,546  هاي جریان اصلی نهزمان مصرف رسا

  0,710  هاي نوین دریافت اخبار از رسانه
  0,714  هاي جریان اصلی دریافت اخبار از رسانه
  0,859  هاي نوین اعتماد به رسانه

  0,801  هاي جریان اصلی اعتماد به رسانه
  0,881  هاي نوین رسانه رضایت از

  0,810  هاي جریان اصلی رضایت از رسانه
  0,932  هاي نوین  رسانهریتأث

  0,938  هاي جریان اصلی  رسانهریتأث
  0,842  هاي نوین تعامل با رسانه

  0,746  هاي جریان اصلی تعامل با رسانه

  
  ها یافته

 درصد 54,1ها زن و   درصد آن45,5 سال بود که 34,8میانگین سنی پیمایش شوندگان 
عدي با بیشترین فراوانی ترك قومیت ب. ها فارس بود ر آنبیشتها مرد بودند و قومیت  آن
 درصد داراي تحصیالت 36,6 درصد از افراد داراي تحصیالت کارشناسی و 34,6. بود

   درصد هرگز ازدواج38,9 درصد از افراد داراي همسر و 57,6. کارشناسی ارشد بودند
 درصد در حال 10,1 درصد بیکار و 2,7 درصد شاغل، 74,2همچنین . نکرده بودند
هاي  هاي کارمندي در نهادهاي دولتی یا شرکت بیشتر افراد داراي شغل. دتحصیل بودن
در پیمایش میزان . هاي آزاد بودند توجهی از آنان نیز داراي شغل  قابلعدهخصوصی و 

درآمد افراد در پرسشنامه مورد سؤال قرار گرفت اما به دلیل حساسیت مسئله یا عادت 
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 تن از پاسخگویان آن 103زنند،  خود سر باز میاجتماعی افراد که از ذکر میزان درآمد 
 2میانگین درآمد کسانی که درآمد خود را ذکر کرده بودند، ماهانه . را پر نکرده بودند

  . هزار تومان بود334میلیون و 
اي  هاي ماهواره هاي تلویزیونی سازمان صداوسیما با شبکه در این پیمایش، شبکه

شود، منظور تلویزیون سازمان  این وقتی به سیما اشاره میبنابر. اند شده جدا در نظر گرفته
هاي پرسشنامه مشخص کرد آن دسته از پاسخگویان که از سیما،  یافته. صداوسیما است

 متوسط روزانه طور بهکردند، به ترتیب  ماهواره، روزنامه، تلگرام یا اینستاگرام استفاده می
 دقیقه 133 دقیقه از روزنامه، 53اي،  اهوارههاي م  دقیقه از شبکه116 دقیقه از سیما، 118

اما این آمار مربوط به کسانی است . کردند  دقیقه از اینستاگرام استفاده می80از تلگرام و 
 سیما را نگاه اصالً درصد افراد 30 که یدرصورتکردند،  ها استفاده می که از این رسانه

 اصالً درصد پاسخگویان 64ند و خواند  روزنامه نمیاصالً درصد افراد 59کردند،  نمی
ي ها سایتها و  دهد که میزان استفاده از خبرگزاري آمار نشان می. دادند رادیو گوش نمی

 میزان استفاده از 2در جدول . اینترنتی شبیه به میزان استفاده از سیما و ماهواره است
دهد که تلگرام  این نتایج نشان می.  نزد شهروندان تهرانی آمده استگوناگونهاي  رسانه

اما .  است- جداگانه صورت به -تر از سیما و ماهواره  اي پرمصرف در ایران، رسانه
هاي   گیرندهصورت به قالب مصرف سیما و ماهواره هر دو این کهحال، به دلیل  بااین

  .ها غلبه دارد توان گفت رسانه تلویزیون در ایران بر دیگر رسانه تلویزیون است، می
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   برحسب دقیقهگوناگونهاي  زان استفاده پاسخگویان از رسانه می-2جدول 

  رسانه

که 
ي 

راد
ه اف

وزان
ف ر

صر
ن م

میزا
ن 

نگی
میا

می
ده 

ستفا
ا

 
ند 

کن
)

یقه
دق

(  

الً 
اص

اده
ستف

ا
 

می
ن

 
 (کنم

صد
در

 از 
 کل

یان
گو

سخ
پا

یان )
گو

سخ
د پا

عدا
ت

  

خ 
پاس

ون 
بد

)
صد

در
(  

 از 
اده

ستف
ه ا

ع ب
شرو

ت 
 مد

ول
ن ط

نگی
میا

  
 

انه 
رس

)
  )سال

پاس
ون 

بد
(خ 

صد
در

(  

یان
گو

سخ
د پا

عدا
ت

 

 -  -  -  2,7  376 30,7  117,87 سیما

 -  -  -  3,1  374 32,7  116,15 ماهواره

 -  -  -  2,3  377  59,1  52,82 روزنامه

 -  -  -  0,4  385 64,2  80,6 رادیو

 -  -  -  2,7  376 32,7  121,64 ي اینترنتیها سایت

  257  33,5  1,92  3,5  373 3,9  132,8 تلگرام
  167  56,8  1,98  8,6  353 26,5  80,4 اینستاگرام

  92  76,3 6,47  16,7  322 60,7  26,97 بوك فیس
  25  93,8  4  17,1  320 67,7  42,64 توییتر

  
خوانند و نتایج پیمایش  از پاسخگویان پرسیده شده بود که کدام روزنامه را می

. شتبیشترین میزان مخاطب را در نمونه آماري دا» همشهري«دهد که روزنامه  نشان می
را » همشهري«خوانند، گفته بودند که روزنامه  گفتند روزنامه می  درصد کسانی که می77

 اندازه  به»آرمان امروز«و » شرق«هاي  این ارقام به ترتیب براي روزنامه. کنند مطالعه می
  . درصد بود9» ایران«و » اعتماد« درصد و براي دو روزنامه 13 و 31
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کردند پرسیده شد  هاي نوین استفاده می متر از رسانه یا کاصالًاز پاسخگویانی که 
ها وقت نداشتن را دلیل  بیش از نیمی از آن. که دلیل استفاده کم از این ابزار چیست

اصلی دانسته بودند و دالیل بعدي با بیشترین میزان به ترتیب عالقه نداشتن و وجود 
  .شده بوده است ها عنوان  در این رسانهازحد شیبمطالب 
ها بخش  هاي روزنامه ترین بخش شود که پرمصرف  مشاهده می3ر جدول د

هاي مطالب اجتماعی و مطالب فرهنگی  مطالب سیاسی است و بعدازآن به ترتیب، بخش
ي خبري و سپس به ترتیب ها سایتي اینترنتی، ها سایتترین  پرمصرف. قرار دارد

در سیما . نر هستندي فیلم و موسیقی و هها سایتي علمی و آموزشی و ها سایت
بیشترین مصرف متعلق به بخش فیلم و سریال و سپس بیشترین مصرف به ترتیب 

  .هاي اخبار و مسابقات ورزشی است مربوط به بخش
  

  هاي جریان اصلی هاي هر یک از رسانه ترین بخش  درصد فراوانی پرمصرف-3جدول 

  روزنامه  رسانه
ي ها سایت

  اینترنتی
 رادیو  ماهواره  سیما

ه اول بیشترین رتب
درصد از (مصرف 

  )ها پاسخ

مطالب 
سیاسی 

)29,6(  

ي خبري ها سایت
)34,9(  

فیلم و سریال 
)31,4(  

اخبار و 
تفسیرهاي 

  )35(خبري 

موسیقی 
)50,8(  

رتبه دوم بیشترین 
درصد از (مصرف 

  )ها پاسخ

مطالب 
اجتماعی 

)16,9(  

ي ها سایت
آموزشی و علمی 

)23,1(  

اخبار و 
تفسیرهاي 

  )26(خبري 

فیلم و سریال 
)29,4(  

اخبار و 
تفسیرهاي 

  )26,5( خبري

رتبه سوم بیشترین 
درصد از (مصرف 

  )ها پاسخ

مطالب 
فرهنگی 

)16,2(  

ي فیلم و ها سایت
موسیقی و هنر 

)13,3(  

مسابقات 
ورزشی 

)19,6(  

هاي  برنامه
سرگرمی و 

  )16,3(طنز 

مسابقات 
ورزشی 

)8,3(  
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رتبه چهارم 
بیشترین مصرف 

  )ها درصد ازپاسخ(

مطالب 
ورزشی 

)14,1(  

هاي  فروشگاه
  )10,8(اینترنتی 

هاي  برنامه
سرگرمی و 

  )9,3(طنز 

هاي  برنامه
علمی و مستند 

)6,3(  

هاي  برنامه
سرگرمی و 

  )6,8(طنز 

رتبه پنجم بیشترین 
درصد از (مصرف 

  )ها پاسخ

مطالب 
حوادث 

)9,9(  

ي ورزشی ها سایت
)10,3(  

هاي  برنامه
علمی و مستند 

)8,8(  

ابقات مس
  )5,6(ورزشی 

  )3(سایر 

درصد (بدون پاسخ 
  )از کل

44,7  24,1  21  38,9  48,6  

  197  241  306  293  214 تعداد پاسخگویان
  

ها به ترتیب اخبار، فیلم و سریال و  ترین بخش اي، پرمصرف هاي ماهواره در شبکه
اي ه شود که سیما نسبت به شبکه مشاهده می. هاي سرگرمی و طنز است نیز برنامه

 که یدرصورتاي داراي مصرف سرگرمی بیشتر و مصرف خبري کمتري است،  ماهواره
ترین ابزار مهندسی   یکی از مهمعنوان بههاي سازمان صداوسیما  گذاري یکی از هدف

فرهنگی، تأثیرگذاري سیاسی و خبري روي مخاطب بوده که تا حدودي آن را به 
ترین بخش رادیو هم موسیقی است  رفپرمص. اي واگذار کرده است هاي ماهواره شبکه
  .ازآن، به ترتیب اخبار و مسابقات ورزشی است و پس

هاي جریان اصلی تغییر کرده است و بسیاري از محتواهاي  شیوه مصرف رسانه
از . شود ها مصرف می کند و از طریق آن هاي نوین سرایت می ها به رسانه این رسانه

ز به دلیل فراوانی بسیار زیاد اطالعات، شیوه هاي نوین نی سوي دیگر، در خود رسانه
گزینش محتواها براي مصرف نیز تا حدي تغییر کرده و توصیه دوستان یا استفاده از 

هاي جریان اصلی  اي مستقیم از رسانه هاي واسطه، جاي استفاده توده هاي رسانه گلچین
و مطالبی را که در این پیمایش از پاسخگویان پرسیده شد که اخبار . را گرفته است

 درصد 10. خوانند گذارند چقدر می ها می رسان هاي اجتماعی و پیام دوستانشان در شبکه



  

  
  

  
 17  ...   هاي  هاي جریان اصلی و مصرف رسانه مردم، رسانه

 درصد آنان نیز گفته بودند که بیشتر 67خوانند و بیش از   میحتماًها گفته بودند که  آن
بطه این میزان باال، نشان از را. خوانند ها را یکی در میان می خوانند یا آن مطالب را می

هاي اخیر رواج یافته  بین مصرف محتوا و اعتماد به پیشنهاددهنده آن دارد که در سال
  .است

هاي نوین و نیز  هاي جریان اصلی از طریق رسانه تغییر شیوه مصرف رسانه
هاي جریان اصلی، تا  هاي نوین به دلیل مشکالت استفاده از رسانه جایگزینی رسانه

 45,5. هاي جریان اصلی را نشان بدهد ي نوین بر رسانهها  رسانهریتأثتوانست  حدي می
 بودند زیاد یا خیلی زیاد موافق هستند که استفاده از گفتهدرصد از پاسخگویان 

ها را کاهش   آنلهیوس به) سیما و ماهواره(هاي مجازي، میزان تماشاي تلویزیون  رسانه
 براثر کاهش مصرف روزنامه ها نیز به همین اندازه موافق میزان  درصد از آن44داده و 

 زیاد یا خیلی اندازه به بودند که گفتهها   درصد آن47. هاي مجازي بودند استفاده از رسانه
حال،  بااین. خوانند هاي تلگرامی می ها را در کانال ها یا خبرگزاري زیاد مطالب روزنامه

 توجه قابلها  نهاي نوین از سوي آ در رسانه) سیما و ماهواره(میزان مصرف تلویزیون 
هاي تلویزیونی   بودند که کم یا خیلی کم برنامهکردهها اعالم   درصد آن11نیست و فقط 

یکی از دالیل . بینند یی مثل یوتیوب یا آپارات میها سایترا از ) سیما و ماهواره(
در مقابل مصرف روزنامه  هاي نوین در رسانه) سیما و ماهواره(مصرف نشدن تلویزیون 

تواند سرعت کم و گران بودن اینترنت در ایران نسبت به درآمد  ها، می سانهدر این ر
  .افراد باشد

هاي  شود این است که رسانه میگرفته نکته دیگري که از این بخش پیمایش نتیجه 
هاي جریان اصلی سیما یا  اند جریان جهت دادن به مصرف رسانه نوین هنوز نتوانسته

 بودند که کم یا خیلی گفته درصد افراد 36,5 بگیرند؛  نوین ماهواره را در دسترسانه
ها  ها را به آن هایی مثل تلگرام یا اینستاگرام خواندن مطالب مهم روزنامه کم رسانه
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ها دیدن   نیز کم یا خیلی کم قبول داشتند که این رسانه51,8دهند و  پیشنهاد می
  .دهند پیشنهاد میها  را به آن) سیما و ماهواره(هاي مهم تلویزیون  برنامه

نتایج نشان داد که . ها اعتماد دارند از پاسخگویان پرسیده شد که چقدر به رسانه
. اي است هاي ماهواره میزان اعتماد به اخبار و مطالب سیما کم و حتی کمتر از شبکه

ها و  میزان اعتماد به روزنامه. شود همین کمبود اعتماد براي رادیو هم دیده می
 که میزان اعتماد به مطالب تلگرام نجاستیاجالب .  در حد میانه استي خبريها سایت

 است اما میزان اعتماد به ها سایتها و  هم تا حدي شبیه به میزان اعتماد به روزنامه
وضعیت میزان اعتماد به اخبار و . بوك بسیار کم است ویژه فیس اینستاگرام، توییتر و به

 درصد افراد به اخبار و مطالب سیما 54,5.  است آمده4ها در جدول  مطالب این رسانه
 درصد نیز به اخبار رادیو کم و بسیار کم 42به میزان کم یا بسیار کم اعتماد داشتند و 

اي به  هاي ماهواره  بودند که به اخبار و مطالب شبکهگفته پاسخگویان 33. اعتماد داشتند
صد به این مطالب بسیار یا بسیار  در17میزان کم یا بسیار کم اعتماد دارند و در عوض، 

 درصد به محتواي 26ها و   درصد افراد به محتواي روزنامه20. زیاد اعتماد داشتند
 درصد افراد 17. ي اینترنتی زیاد یا بسیار زیاد اعتماد داشتندها سایتها و  خبرگزاري

ان اعتماد زیاد یا زیاد یا بسیار زیاد به محتواي تلگرام اعتماد داشتند و تعداد افراد با میز
.  درصد بود10 و 7، 11بوك و توییتر به ترتیب  خیلی زیاد به محتواي اینستاگرام، فیس

هاي جریان  رسد مخاطبان رسانه ها، به نظر می ی و تنها با مقایسه درصد فراوانیطورکل به
ها اعتماد الزم را ندارند و تفاوت چندانی  اصلی و نوین در ایران، به مجموع رسانه

  .هاي نوین یا جریان اصلی وجود ندارد  اعتماد بین رسانهازنظر



  

  
  

  
 19  ...   هاي  هاي جریان اصلی و مصرف رسانه مردم، رسانه

  ها  درصد میزان اعتماد به اخبار و مطالب رسانه-4جدول 

  
خیلی 
زیاد 

  )درصد(

زیاد 
  )درصد(

تا حدي 
  )درصد(

کم 
  )درصد(

خیلی کم 
  )درصد(

بدون 
پاسخ 

  )درصد(

تعداد 
 پاسخگویان

  373  3,5  36,6  17,9  24,5  10,9  6,6 سیما
  344  10,9  18,3  14,8  38,9  14  3,1 ارهماهو

  350  9,3  12,5  17,5  40,5  14,4  5,8 روزنامه
  329  14,8  23,7  17,9  28  13,2  2,3 رادیو

ي ها سایت
 اینترنتی

4,7  21,4  41,2  12,5  8,2  12,1  340  

  352  8,9  12,5  23,3  38,1  14  3,1 تلگرام
  295  23,7  21,8  14,4  28,8  9,3  1,9 اینستاگرام

  262  32,3  33,1  14  14  5,4  1,2 بوك فیس
  251  35  31,9  8,2  14,8  6,6  3,5 توییتر
  

ها به چه اندازه  در سؤالی دیگر، از پاسخگویان پرسیده شد که در هر یک از رسانه
ها گفته بودند که به   درصد آن37. کنند  خود را پیدا میموردقبولمحتواهاي مطلوب و 

 درصد از 24,5. کنند خود را در سیما پیدا می موردقبولمیزان کم یا خیلی کم، مطالب 
 درصد 22. کنند  خود را در سیما پیدا نمیموردقبول مطالب اصالً بودند که گفتهافراد 
هاي  ها به میزان زیاد یا خیلی زیاد در شبکه  بودند که مطالب مطلوب آنگفتهافراد 

 موردعالقههاي  که برنامهدهد  مقایسه سیما و ماهواره نشان می. شود اي یافت می ماهواره
 درصد از افراد گفته 30همچنین . اي بیشتر از سیما است هاي ماهواره مخاطبان در شبکه

یابند و  ها می  خود را در روزنامهموردقبول کم یا خیلی کم محتواهاي اندازه بهبودند که 
نوان کرده  درصد افراد ع42، سو آناما از .  درصد بود9ي خبري ها سایتاین میزان براي 
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 درصد نیز 27 خود را در تلگرام و موردقبول زیاد یا خیلی زیاد مطالب اندازه بهبودند که 
 در موردقبولدهد که یافتن محتواهاي  نتایج نشان می. کنند در اینستاگرام پیدا می

ی توجه قابل طور به -ها  رسان هاي اجتماعی و پیام ها و شبکه  ماهواره-هاي نوین  رسانه
  .ي خبري استها سایتها و  هاي جریان اصلی مثل سیما، روزنامه از رسانهبهتر 

هاي جریان اصلی و نوین در محیط واقعی مردم و خارج از  تأثیرگذاري رسانه
در پیمایش از . ها است هاي مهم ایجاد رضایت از آن فضاي مجازي، یکی از جنبه

 از اوضاع کشور در هر یک از ها، گزارش و انتقاد پاسخگویان پرسیده شد که به نظر آن
 بودند که گفتهها   درصد آن23. کند ها، تا چه حد مسئوالن را مجبور به تغییر می رسانه

 درصد آنان عنوان 19,5. تأثیرگذاري سیما روي تغییر مسئوالن کم یا خیلی کم است
یان  درصد پاسخگو30.  از این جنبه تأثیرگذاري ندارداصالً بودند که این رسانه کرده
اي روي تغییر  هاي ماهواره هاي شبکه  بودند که تأثیرگذاري انتقادات و گزارشگفته

 درصد آنان این میزان اثرگذاري را صفر اعالم کرده 16. مسئوالن کم یا خیلی کم است
 شاید کمی بیشتر از سیما این که باي خبري هم ها سایتها و  اثرگذاري روزنامه. بودند

 گفته درصد افراد 25. ها نباشد رسد چندان زیادتر از آن ه نظر میو ماهواره باشد اما ب
 28ها روي تغییر مسئوالن کم یا خیلی کم است و  بودند که میزان اثرگذاري روزنامه

ي خبري این میزان اثرگذاري کم را عنوان ها سایتها و  درصد افراد نیز براي خبرگزاري
 تأثیري در اصالًها و انتقادهاي رادیو  گزارش درصد افراد گفته بودند که 20. کرده بودند

. فقدان اثرگذاري تلگرام از این میزان نیز کمتر است. واداشتن مسئوالن به تغییر ندارد
 درصد افراد گفته بودند که اثرگذاري مطالب این رسانه روي مسئوالن کم یا خیلی 28

بوك و  اینستاگرام، فیسهاي نوین دیگر شامل  میزان اثرگذاري در رسانه. کم اثر دارد
  .استاز این کمتر نیز توییتر 

ها، چه  توان گفت که اثرگذاري محتواهاي انتقادي کل رسانه ، میمجموع در
جریان اصلی چه نوین، روي تغییر مسئوالن چندان زیاد نیست اما اثرگذاري مطالب 



  

  
  

  
 21  ...   هاي  هاي جریان اصلی و مصرف رسانه مردم، رسانه

ابه یکدیگر  درصد مخاطبان زیاد یا خیلی زیاد و مش30 بیش از ازنظرسیما و تلگرام، 
  .ها از این میزان کمتر است اثرگذاري بقیه رسانه. است

هاي نوین راضی  هایی از رسانه سپس از پاسخگویان پرسیده شد که از چه جنبه
ها  هاي نوین در دسترس آن  درصد افراد از میزان اطالعاتی که رسانه51. هستند

ویان از آسان بودن استفاده  درصد پاسخگ79. گذارند زیاد یا خیلی زیاد راضی بودند می
توانایی ارتباط با دیگر افراد در .  زیاد یا خیلی زیاد رضایت داشتنداندازه بهها  از رسانه

ها از این جنبه   درصد آن77هاي نوین جنبه مورد رضایت پاسخگویان بود که  رسانه
اي بود  امنیت شبکه و حفظ اطالعات فردي اما جنبه. زیاد یا خیلی زیاد رضایت داشتند

 کم یا خیلی کم اندازه به درصد افراد 37که میزان رضایت زیادي را جلب نکرده بود و 
 از این جنبه راضی اصالً درصد هم 9هاي نوین رضایت داشتند و  از این لحاظ از رسانه

  .نبودند
کنند، پرسیده شد که  هاي نوین استفاده می از پاسخگویانی که گفته بودند از رسانه

ها مطلب  هاي نوین مورد ارزیابی این پژوهش فعال هستند و در آن رسانهچقدر در 
 باالیی نسبتاًدهد که تعداد  نتایج نشان می. کنند هایشان شرکت می گذارند یا در بحث می

هاي نوین تعامل  کنند، با این رسانه از پاسخگویانی که از تلگرام و اینستاگرام استفاده می
کنند و با آن تعامل دارند  بوك و توییتر استفاده می  از فیسدارند اما تعداد کسانی که

کنند گفته بودند که در   درصد افرادي که از تلگرام استفاده می45در حدود . پایین است
 زیاد یا خیلی زیاد فعالیت دارند و این میزان فعالیت در اندازه بهاین رسانه نوین 

هاي نوین تعامل کم  ویانی که با رسانهسهم پاسخگ.  درصد بوده است33اینستاگرام هم 
 تعامل نداشتند، به ترتیب در تلگرام، اینستاگرام، اصالً این کهیا خیلی کمی داشتند یا 

ها استفاده   درصد کسانی بود که از این رسانه89 و 83، 39، 23بوك و توییتر،  فیس
بوك و  جاي فیس  بهدهنده محبوبیت تلگرام و اینستاگرام نزد شهروندان کنند که نشان می

  .بوك و توییتر در ایران است یکی از علل این امر، فیلتر بودن فیس. توییتر است
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هاي نوین مصرف  هاي جریان اصلی با استفاده از ابزارهاي رسانه این روزها رسانه
از پاسخگویان . شود ها نیز در بسیاري از موارد با این ابزار انجام می شوند و تعامل با آن می
.  ابزارهاي نوین تعامل دارندلهیوس بههاي جریان اصلی  سیده شد که چقدر با رسانهپر

هاي اجتماعی یک   بودند که عضو هیچ کانال تلگرامی یا شبکهگفتهها   درصد از آن35,8
کسانی که اعالم . روزنامه یا برنامه تلویزیونی یا یک سایت خبري و خبرگزاري نیستند

هاي  کنند، به شبکه هاي جریان اصلی را دنبال می وین رسانه بودند با ابزارهاي نکرده
صداي «، تلویزیون »من و تو«، شبکه »خبر«، شبکه »سی بی بی«، »3ورزش «اجتماعی برنامه 

و سایت » ایسنا«، خبرگزاري »خبر آنالین«، خبرگزاري »عصر ایران«، شبکه خبري »آمریکا
  .رده بودندک ها اشاره بیش از دیگر رسانه» تابناك«خبري 

هاي جریان اصلی  بخش دیگر این قسمت از پیمایش، به تعامل پاسخگویان با رسانه
هاي رادیویی  ها یا شبکه اي، روزنامه هاي ماهواره کسانی که از تلویزیون، شبکه. پرداخت

 در ارتباط نبودند، به ترتیب اصالًها  کردند اما تلفنی یا با پیامک با این رسانه استفاده می
هاي جریان  توان نتیجه گرفت اغلب مخاطبان با رسانه می.  درصد بودند85 و 78، 87 ،83

  .ها هستند کننده آن اصلی تعامل خاصی ندارند و بیشتر مصرف
 گوناگونهاي  از پاسخگویان پرسیده شد که چقدر اخبار و مطالب روز را از رسانه

 بودند که اخبار و مطالب را زیاد  درصد افراد گفته25در مورد تلویزیون، . کنند دریافت می
 درصد افراد گفته بودند که 32در مورد ماهواره نیز . گیرند یا خیلی زیاد از این رسانه می

 درصد افراد گفته بودند 31,5در عوض، . گیرند اخبار روز را زیاد یا خیلی زیاد از آن می
 درصد افراد 36,5حتی . رندگی که اخبار و مطالب روزنامه را کم یا خیلی کم از روزنامه می

 افراد نیز گفته بودند که 31,9. گیرند  از روزنامه نمیاصالًگفته بودند که اخبار روز را 
 درصد پاسخگویان گفته بودند 54از سوي دیگر، . گیرند  از رادیو نمیاصالًاخبار روز را 

دهد که   نشان می5ل جدو. گیرند که اخبار و مطالب روز را زیاد یا بسیار زیاد از تلگرام می
یابی  در نمونه آماري این پژوهش میزان استفاده از روزنامه و رادیو در حوزه خبر و اطالع

بسیار کم است، استفاده از تلویزیون صداوسیما و ماهواره در حد قابل قبولی است و 
  .میزان استفاده از رسانه نوین تلگرام بسیار باالست
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  ها براي دستیابی به اخبار و مطالب روز  رسانه درصد میزان استفاده از-5جدول 

  
خیلی 
زیاد 

  )درصد(

زیاد 
  )درصد(

تا حدي 
  )درصد(

کم 
  )درصد(

خیلی کم 
  )درصد(

 اصالً
  )درصد(

بدون 
پاسخ 

  )درصد(

تعداد 
 پاسخگویان

  344  10,9  17,1  12,8  9,3  24,9  12,8  12,1 تلویزیون
  338  12,5  17,1  11,7  7,4  19,5  16,7  15,2 ماهواره

  322  16,7  26,5  16,7  14,8  14,8  7  3,5 وزنامهر
  322  16,7  31,9  15,6  13,2  14,4  5,8  2,3 رادیو

ي ها سایت
 اینترنتی

27,6  25,7  17,9  6,2  5,4  5,1  12,1  340  

  361  6,6  5,8  3,1  5,1  20,2  22,6  36,6 تلگرام
  329  14,8  26,5  6,6  8,9  14  14  14,8 اینستاگرام

  304  21,4  53,7  10,9  6,2  4,3  2,3  1,2 بوك فیس
  296  23,3  66,1  0,8  3,5  1,6  2,7  1,9 توییتر

  
  ها آزمون فرضیه

هاي الزم،  هاي پیمایش، باید در مرحله آمار استنباطی و آزمون پس از توصیف یافته
براي این کار ابتدا با استفاده از . گرفت ی مورد ارزیابی قرار میهاي بخش کم فرضیه

ها ساخته شدند و سپس این  اي الزم براي آزمونه متغیرهاي پرسشنامه، شاخص
هاي  براي انجام آزمون.  مورد آزمون قرار گرفتندSPSSافزار  ها با استفاده از نرم شاخص

 در ستون باال و ردیف آنچه شاخص طبق 12. آماري، ابتدا باید شاخص سازي انجام داد
حاصل  سؤاالت،  ساخته شدند که با در نظر گرفتن جهت، آمده6سمت راست جدول 

یا نسبی ) 5 و بیشترین مقدار 1با کمترین مقدار (هاي مقیاس ترتیبی   نمرهجمع
  .متغیرهاي پرسشنامه بودند
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  هاي جریان اصلی و نوین هاي رسانه هاي همبستگی شاخص  جدول رابطه-6جدول 

سانه  
ف ر
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ن م

زما
 

لی
 اص

یان
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ي 
ها

  

انه
رس
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بار

 اخ
ت
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انه

رس
ه 

 
لی

 اص
یان
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ي 
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انه
رس

 از 
ت

ضای
ر

 
لی

اص
ان 

جری
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ها
  

ریتأث
انه

رس
 

 
لی

 اص
یان

جر
ي 

ها
  

انه
رس

 با 
مل

تعا
 

لی
 اص

یان
جر

ي 
ها

  

 0,075 0,131 -0,029 - - 0,005 نوین هاي رسانه مصرف زمان

 - - -  - 0,088 - نوین هاي رسانه از اخبار دریافت

 - - - 0,151 - - نوین هاي رسانه به اعتماد

 0,07 0,252 0,102 - - 0,22 نوین هاي رسانه از رضایت

  0,169 0,516   - - 0,006 نوین هاي رسانه تأثیر
 17,0 - - - - 0,017 نوین هاي رسانه تعامل با

  
 استیودنت براي مقایسه T در پیمایش حاضر، آزمون مورداستفادههاي  آزمون

ري و نیز آزمون ضریب همبستگی هاي مستقل در نمونه آما هاي گروه معناداري میانگین
هاي نوین و جریان اصلی در  هاي رسانه ی شاخصهمبستگنتایج ضرایب . پیرسون است

هر جا که آزمون .  آمده است7 استیودنت نیز در جدول T آمده و نتایج آزمون 5جدول 
دار بوده، رنگ   باال معنیه درصد ب95و ضرایب در این دو جدول با ضریب اطمینان 

  . خاکستري شده است،خانه آن ضریبزمینه 
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هاي جریان اصلی و  هاي رسانه  استیودنت در مورد شاخصTهاي   جدول آزمون-7جدول 
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 س
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1,897-  3,694-  2,92-  3,951-  2,616-  3,725-  3,565  0,657  0,854-  0,791  0,544-  0,973-  

ت
نسی

ج
 

0,223  0,759-  1,429  0,724-  1,359  0,466-  0,708  0,753  2,159  1,161  1,394  0,736-  

ت 
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ق
)

 و 
س

فار س
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یر 
غ
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1,534  0,075-  0,699  0,274  1,253  0,767-  1,331  0,499  0,01-  0,215-  1,161  1,027  
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)
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کار
زیر

التر -
و با

ی 
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( 
0,4-  0,682  4,411  4,891  2,18  1,142  6,103-  1,118-  1,827-  0,57-  0,297  2,453-  

ل 
تأه

ت 
ضعی

و )
 و 

سر
هم

ي 
دارا

 آن
غیر

(  

3,24  3,906  3,779  3,807  1,278  3,069  2,898-  1,052-  1,26  1,245-  0,719-  0,178  

ت
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ل 
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0,92-  1,499-  3,815-  4,334-  1,915-  1,517-  3,467  0,582  1,881  1,917  0,504  1,652  
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2,152-  0,777-  0,571  0,546  1,27-  0,114-  1,487  0,858  0,943-  0,099  0,151  1,476-  
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 هاي دهد که بین زمان مصرف مردم از رسانه آزمون همبستگی پیرسون نشان می
داري وجود  هاي جریان اصلی همبستگی معنی نوین و زمان مصرف مردم از رسانه

هاي جریان اصلی نیز  هاي نوین با رضایت از رسانه بین رضایت از رسانه. ندارد
هاي   رسانهریتأثهاي نوین و   رسانهریتأثاما بین . داري وجود نداشت همبستگی معنی

اما مسئله . وجود دارد 0,516ستگی جریان اصلی همبستگی باالیی با ضریب همب
، هر چه گرید عبارت به.  که این همبستگی مستقیم است، نه معکوسنجاستیا

 ریتأثهاي نوین بر قدرت را بیشتر ارزیابی کنند، میزان   رسانهریتأثپاسخگویان میزان 
ین هاي نو بین تعامل با رسانه. هاي جریان اصلی را هم بیشتر ارزیابی خواهند کرد رسانه

هاي جریان اصلی هم همبستگی مستقیمی با ضریب همبستگی کم  و تعامل با رسانه
شود و بین استفاده مردم از   رد می1توان گفت فرضیه   میتیدرنها.  وجود دارد0,17
. هاي جریان اصلی رابطه معکوس وجود ندارد هاي نوین و استفاده مردم از رسانه رسانه

هاي نوین و  دهند که بین میزان تأثیرگذاري رسانه هاي همبستگی نشان می اما رابطه
هاي اصلی، همبستگی  هاي نوین و رسانه هاي جریان اصلی و بین تعامل با رسانه رسانه

هاي  دار بین برخی مؤلفه همچنین چهار رابطه همبستگی معنی. مستقیم وجود دارد
هاي نوین وجود دارد  هاي استفاده از رسانه هاي جریان اصلی و مؤلفه استفاده از رسانه

براي مثال، بین شاخص .  دادارائهها  توان درباره آن که تحلیل منطقی چندانی نمی
داري وجود  هاي جریان اصلی همبستگی معنی  رسانهریتأثهاي نوین و  رضایت از رسانه

  .توان پشت سر آن در نظر گرفت دارد اما منطق خاصی را نمی
هاي نوین  د که بین اعتماد مردم به رسانهده ها نشان می ضریب همبستگی شاخص

داري البته با ضریب  هاي جریان اصلی، همبستگی معنی و اعتماد مردم به رسانه
حال، باید گفت که این ضریب همبستگی  بااین.  وجود دارد0,151همبستگی کم 

  .شود  نیز رد می2بنابراین فرضیه . مستقیم است و معکوس نیست
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دهد که بین شاخص دریافت  بستگی پیرسون نشان میهمچنین نتایج آزمون هم
هاي جریان اصلی همبستگی  هاي نوین و شاخص دریافت اخبار از رسانه اخبار از رسانه

  .شود  نیز رد می3بنابراین فرضیه . داري وجود ندارد معنی
هاي  دهد که در مورد سه مؤلفه از مؤلفه  استیودنت نشان میTنتایج آزمون 

هاي نوین، یعنی تأثیر، میزان رضایت از و میزان تعامل با  ده از رسانهچهارگانه استفا
داري وجود   سال و باالتر تفاوت معنی35 سال و 35هاي نوین، بین افراد زیر  رسانه
 سال 35هاي جریان اصلی هم، بین افراد زیر  همچنین در مورد زمان مصرف رسانه. دارد

هاي نوین  ازنظر میزان استفاده از رسانه. اردداري وجود د  سال تفاوت معنی35و باالي 
 و همچنین بین گوناگونهاي جریان اصلی، بین افراد با جنسیت  و نیز استفاده از رسانه

بین افراد با تحصیالت . ، تفاوت معناداري وجود نداردگوناگونهاي  افراد با قومیت
نظر رضایت از  کارشناسی و باالتر و افراد با تحصیالت زیر کارشناسی، تنها از

هاي جریان اصلی تفاوت  هاي نوین و زمان مصرف رسانه هاي نوین، تأثیر رسانه رسانه
و افرادي که همسر ندارند، ازنظر زمان همسر بین افراد داراي . معناداري وجود دارد

هاي جریان  هاي نوین و نیز زمان مصرف رسانه مصرف، رضایت از و تعامل با رسانه
بین افراد شاغل و افراد غیر شاغل، ازنظر رضایت از . اري وجود دارداصلی تفاوت معناد

. هاي جریان اصلی تفاوت معناداري موجود است هاي نوین و زمان مصرف رسانه رسانه
بین افراد با درآمد باالي میانگین و افراد زیر درآمد میانگین، تنها ازنظر میزان زمان 

 چون داراي 4فرضیه . اري وجود داردهاي جریان اصلی تفاوت معناد مصرف رسانه
هاي زیادي است، عمالً به چندین فرضیه خُردتر تبدیل شد که در باال برخی از  مؤلفه

توان گفت که  کلی و در یک جمله نمی طور  بنابراین به. ها رد و برخی اثبات شدند آن
  .شده است  فرضیه رد یا اثبات

هاي   سال، ازنظر اعتماد به رسانه35ر  سال و باالتر و افراد زی35در میان افراد 
هاي جریان  نوین تفاوت معناداري وجود دارد اما این تفاوت ازنظر اعتماد به رسانه
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هاي  در میان افراد با جنسیت متفاوت، ازنظر اعتماد به رسانه. اصلی معنادار نیست
هاي  انهجریان اصلی تفاوت معناداري موجود است اما این تفاوت ازنظر اعتماد به رس

هاي متفاوت و نیز افراد با درآمدهاي زیر  در میان افراد با قومیت. نوین معنادار نیست
هاي جریان اصلی یا  میانگین و باالي میانگین، تفاوت معناداري ازنظر اعتماد به رسانه

در میان افراد با تحصیالت کارشناسی و باالتر و افراد با . هاي نوین وجود ندارد رسانه
هاي نوین تفاوت معناداري وجود دارد  ت زیر کارشناسی، ازنظر اعتماد به رسانهتحصیال

در میان افراد . هاي جریان اصلی معنادار نیست اما این تفاوت ازنظر اعتماد به رسانه
هاي نوین تفاوت معناداري  داراي همسر و افراد بدون همسر، ازنظر اعتماد به رسانه

در میان . هاي جریان اصلی، تفاوت معنادار نیست  رسانهوجود دارد اما ازنظر اعتماد به
هاي نوین تفاوت معناداري وجود  افراد شاغل و افراد غیر شاغل، ازنظر اعتماد به رسانه

در عمل دیده . هاي جریان اصلی، تفاوت معنادار نیست دارد اما ازنظر اعتماد به رسانه
ها رد  دیل شد که در باال برخی از آن نیز به چندین فرضیه خُردتر تب5شود که فرضیه  می

  .و برخی اثبات شدند
 سال، ازنظر دریافت اخبار از 35 سال و باالتر و افراد زیر 35در میان افراد 

هاي نوین تفاوت معناداري وجود دارد اما این تفاوت ازنظر دریافت اخبار از  رسانه
سیت متفاوت، افراد با در میان افراد با جن. هاي جریان اصلی معنادار نیست رسانه

هاي متفاوت، افراد با تحصیالت متفاوت، افراد با وضعیت شغلی متفاوت و افراد  قومیت
با تحصیالت زیر کارشناسی و نیز افراد با درآمدهاي زیر میانگین و باالي میانگین، 

هاي نوین  هاي جریان اصلی یا از رسانه تفاوت معناداري ازنظر دریافت اخبار از رسانه
در میان افراد داراي همسر و افراد بدون همسر، ازنظر دریافت اخبار از . جود نداردو

هاي  هاي نوین تفاوت معناداري وجود دارد اما ازنظر دریافت اخبار از رسانه رسانه
 هم به چندین فرضیه خُردتر تبدیل 6عمالً فرضیه  .جریان اصلی، تفاوت معنادار نیست

توان گفت  تر می طور کلی اما به. ا رد و برخی اثبات شدنده شد که در باال برخی از آن
هاي جریان اصلی با هم  هاي متفاوت ازنظر دریافت اخبار از رسانه که افراد با ویژگی
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هاي متفاوت و وضعیت تأهل متفاوت، ازنظر  تفاوت معناداري ندارند و تنها افراد با سن
  .ناداري دارندهاي نوین با هم تفاوت مع دریافت اخبار از رسانه

  
  گیري و بحث نتیجه

براي انجام این پژوهش، پس از طراحی پرسشنامه پیمایش و پر کردن آن توسط 
پاسخگویان عضو نمونه آماري، آمار توصیفی نشان داد که تلفن همراه متصل به اینترنت 

هاي نوین و جریان   رسانهمورداستفادهباالترین اولویت پاسخگویان در میان ابزارهاي 
ها به  اند که تلفن همراه آنان در همه مکان  درصد پاسخگویان گفته63. اصلی است

 اصالًاند که به ترتیب   درصد افراد گفته64 درصد و 60 درصد، 30. اینترنت متصل است
ي ها سایتمیانگین زمان استفاده از . کنند از تلویزیون، روزنامه و رادیو استفاده نمی

هاي نوین و جریان اصلی در   نیز تلگرام بیش از دیگر رسانهها و اینترنتی و خبرگزاري
هاي  ي خبري به ترتیب بیشترین بخشها سایتمطالب سیاسی و . طی روز بوده است

هاي سیما  ترین بخش پرمصرف. ي اینترنتی بوده استها سایتها و   روزنامهمورداستفاده
ترین  پرمصرف. ي خبري استو ماهواره نیز به ترتیب فیلم و سریال و اخبار و تفسیرها

 موردعالقهدنبال کردن اخبار سیاسی و دنبال کردن اخبار . بخش رادیو نیز موسیقی است
هاي نوین  هاي رسانه ترین بخش از پرمصرف...) اي، ورزشی، مدنی،  فرهنگی، حرفه(

  . پاسخگویان استازنظر
وصیه دوستان و دهد که ت ها نشان می شده از پرسشنامه  هاي استخراج توصیف داده

 77ها کارساز است و  رسان هاي اجتماعی یا پیام آشنایان براي مصرف یک متن در شبکه
شده توسط آشنایان را  ، در بیشتر مواقع یا یکی در میان مطالب توصیهحتماًدرصد افراد 

هاي نوین به میزان زیاد یا خیلی   درصد پاسخگویان، رسانه40 بیش از ازنظر. خوانند می
در . باعث شده است که میزان مصرف تلویزیون و روزنامه در میان آنان کاهش یابدزیاد 
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هاي نوین  ها را از رسانه حدود نیمی از افراد زیاد یا خیلی زیاد مطالب روزنامه
  .شود هاي نوین مصرف نمی ی از سوي رسانهتوجه قابلاندازه  خوانند اما سیما به می

ه اخبار و مطالب سیما کم و حتی کمتر از نتایج نشان داد که میزان اعتماد ب
میزان . شود همین کمبود اعتماد براي رادیو هم دیده می. اي است هاي ماهواره شبکه

 که میزان نجاستیاجالب . ي خبري در حد میانه استها سایتها و  اعتماد به روزنامه
 است ها سایتا و ه اعتماد به مطالب تلگرام هم تا حدي شبیه به میزان اعتماد به روزنامه

از سوي دیگر، . بوك بسیار کم است ویژه فیس اما میزان اعتماد به اینستاگرام، توییتر و به
. هاي جریان اصلی چندان زیاد نیست  پاسخگویان نیز در رسانهموردقبولمیزان مطالب 

. دکنن  خود را در سیما پیدا نمیموردقبول مطالب اصالًاند که  چهارم افراد گفته حدود یک
 مخاطبان موردعالقههاي  دهد که برنامه مقایسه اعداد مربوط به سیما و ماهواره نشان می

اند که   درصد از افراد گفته30همچنین . اي بیشتر از سیما است هاي ماهواره در شبکه
یابند و این میزان  ها می  خود را در روزنامهموردقبول کم یا خیلی کم محتواهاي اندازه به

  . درصد بوده است9ي خبري ها سایتبراي 
اندازه کم   یا بهاصالًها و انتقادهاي سیما  اند که گزارش  درصد پاسخگویان گفته43

ها  این رقم در روزنامه. شود که مسئوالن وادار به تغییر شوند یا خیلی کمی باعث می
ر  اثرگذاري در تلگرام کمی باالتر ذکرشده اما به نظاین کهبا.  درصد است50باالي 

ها، چه جریان اصلی چه نوین، روي  رسد اثرگذاري محتواهاي انتقادي کل رسانه می
  .تغییر مسئوالن چندان زیاد نیست

آسان بودن میزان استفاده، توانایی ارتباط با دیگران و میزان اطالعات در دسترس، 
هاي این  هاي نوین بودند که پاسخگویان بیش از دیگر ویژگی هایی از رسانه ویژگی
ها  رسد میزان تعامل با این رسانه حال، به نظر می بااین. ها رضایت داشتند ها از آن رسانه

هاي نوین تعامل کم یا خیلی کمی  چندان زیاد نباشد؛ سهم پاسخگویانی که با رسانه
بوك و توییتر،   تعامل ندارند، به ترتیب در تلگرام، اینستاگرام، فیساصالً این کهدارند یا 

در میان . کنند ها استفاده می  درصد کسانی است که از این رسانه89 و 83، 39، 23
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ترین دلیل براي  کردند، کمبود وقت مهم هاي نوین استفاده نمی  از رسانهاصالًکسانی که 
  .این امر ذکرشده بود

هاي نوین نیز زیاد نبود و  هاي جریان اصلی از طریق رسانه میزان مصرف رسانه
هاي اجتماعی یک  اند که عضو هیچ کانال تلگرامی یا شبکه فته درصد پاسخگویان گ37

همچنین تعداد . روزنامه یا برنامه تلویزیونی یا یک سایت خبري و خبرگزاري نیستند
هاي رادیویی استفاده  ها یا شبکه اي، روزنامه هاي ماهواره کسانی که از تلویزیون، شبکه

 80 باالي باًیتقر در ارتباط نبودند نیز اصالًها  هکردند اما تلفنی یا با پیامک با این رسان می
  .درصد بوده است

هاي  هاي نوین و رسانه  رسانهریتأثآمار استنباطی پیمایش مشخص کرد که بین 
 ،هاي جریان اصلی هاي نوین و تعامل با رسانه جریان اصلی و میزان تعامل با رسانه

توان آورد این  ها می ن همبستگیاستداللی که براي ای. همبستگی مستقیم برقرار است
ها امید  است که افراد، فارغ از نوع نوین یا جریان اصلی رسانه، به میزان اثرگذاري رسانه

همچنین آمار استنباطی نشان داد افرادي با میزان سن، . کنند ها تعامل می  با آنودارند 
هاي نوین،  ز رسانه استفاده اازنظر عمدتاً یا اشتغال متفاوت، تأهلتحصیالت، وضعیت 

ي معنادارها با هم تفاوت  ها و گرفتن اخبار از این رسانه میزان اعتماد به این رسانه
هاي جریان اصلی، اعتماد   استفاده از رسانهازنظرهاي متفاوت،  اما افراد با ویژگی. دارند
  .ها با هم تفاوت معناداري ندارند ها یا گرفتن اخبار از آن به آن
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