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چکیده
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همراه هوشمند چه  تلویزیونی از نظر میزان و نحوه استفاده از ابزارهاي تلفن رادیوـ
هایی وجود دارد؟ بر اساس این پرسش، در چارچوب روش پیمایشی و  تفاوت
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هاي همراه هوشمند تفاوت وجود دارد  استفاده از تلفن» میزان«تلویزیونی در  رادیوـ

نگاران  نگاران چاپی و روزنامه روزنامه نگاران آنالین، بین سه گروه روزنامه) 2(و 
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نگاران  نگاران چاپی، روزنامه نگاران آنالین، روزنامه روزنامه :هاي کلیدي واژه
  اي همراه هوشمند، استفاده حرفه تلویزیونی، تلفن رادیوـ

 
 مقدمه

هایی که داراي  رونمایی شدند، اما تلفن 1994هاي همراه هوشمند اولیه از سال  تلفن
افزارهاي کاربردي و قابل اتصال به اینترنت باشند،  رمعامل کارآمد براي نصب ن سیستم

سرعت جایگاه خود را  و به) Sager, 2012: 3(میالدي عرضه شدند  2007عمالً از سال 
عنوان یک ابزار  اکنون خبرنگاران از این وسیله به. نگاران پیدا کردند در میان روزنامه
 2014ارتباطی اسپلیندیدیا در سال  برند؛ موسسه مشاوره اي خود بهره می براي کار حرفه

نگاران تلفن هوشمند دارند و نیمی از  میالدي، گزارش داد که بیش از چهارپنجم روزنامه
 ).287:1393ارکان زاده یزدي، (کنند  ها، دو سال است که از این وسیله استفاده می آن

همراه  ندوسوم پاسخگویان پیمایش موسسه اسپلندیدیا، هنگام نوشتن مطلب از تلف
نگاران به  همچنین روزنامه. کردند آوري اطالعات استفاده می هوشمند خود براي جمع

ها گفتند اگر بفهمند آن را  درصد آن 90همراه هوشمند خود بسیار وابسته بودند و  تلفن
اند  ها گفته اغلب آن. کنند آن را کنار خود داشته باشند اند، تالش می در منزل جا گذاشته

تر  نگاري آنهاست و کارشان را آسان اه هوشمند یک وسیله اساسی براي روزنامههمر تلفن
  ).Survey: Usage of Smart Mobile Devices among Journalists, 2014(کند  می

هاي دیجیتالی را در قالب ابزاري کوچک و  هاي هوشمند، تجمیعی از امکان تلفن
ها به اینترنت، دسترسی به شبکه را به  ل آنحمل فراهم و عالوه بر این، قابلیت اتصا قابل

هاي هوشمند طیف  با استفاده از تلفن. ستا  زمانی تبدیل کرده جایی و همه امري همه
زمان متنی، تصویري و صوتی، فعالیت در  ها شامل تماس هم اي از امکان گسترده

حتوا، خرید هاي اجتماعی آنالین، اطالع از آخرین رویدادها، دسترسی به انواع م شبکه
ها مورد دیگر از  آنالین، انواع بازي و سرگرمی، آموزش، انجام امور کاري و اداري و ده
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: 1393موالیی و کتابدار، (همراه هوشمند در اختیار شهروندان خواهد بود  طریق تلفن
نگاري را تغییر داده است؛ از سویی،  همراه هوشمند از دو جهت روزنامه تلفن ).382

در محیط پرسرعت اینترنت، مخاطبان را ترغیب کرده است هر چه بیشتر  تلفن هوشمند
از سوي دیگر . برند سو می سو و آن براي محتواهایی هزینه کنند که به همراه خود، این

نگاران این فرصت را داده است که عملکرد کار  همراه هوشمند به روزنامه نیز، تلفن
  ). 287- 288: 1393ارکان زاده یزدي، (ال ببرند اي خود را با این ابزار قدرتمند با حرفه

نگاري به نام  شده که نوعی روزنامه همراه هوشمند عمالً به یک رسانه تبدیل تلفن
بر اساس تحقیقی که موسسه رویترز . همراه را نیز ایجاد کرده است نگاري تلفن روزنامه

ردم جهان هر هفته براي درصد از م 37طور میانگین  میالدي انجام داده، به 2014در سال 
بر ). Newman; Levy, 2014: 12(کردند  دیدن اخبار از تلفن هوشمند خود استفاده می

همراه هوشمند در کسب اخبار از سال  اساس گزارش رویترز، سهم استفاده از تلفن
درصد  16ها نیز در این مدت  درصد و سهم تبلت 44در بریتانیا،  2018تا  2013

درصد  34از سویی در این مدت سهم کامپیوتر در کسب اخبار . تافزایش داشته اس
ها در کسب  همراه هوشمند و تبلت در مجموع، سهم استفاده از تلفن. کاهش داشته است

  درصدي داشته است 60در بریتانیا رشد  2018تا  2013اخبار از سال 
)Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy Kleis Nielsen, 2018: 28.(  

  
  طرح مسئله

نگاران کمک  اي به روزنامه هاي حرفه همراه هوشمند ابزاري است که در فعالیت تلفن
آوري و انتشار اطالعات و نیز ارتباط با منابع خبري و مخاطبان، با  کند تا در جمع می

براي   نگاران از اتفاقات مهم جهان، بسیاري از روزنامه. کارآمدي بیشتري فعالیت کنند
توانند  شوند و با همین ابزار نیز می همراه هوشمند خود مطلع می بار از طریق تلفناولین 

در ایران هم با توجه به افزایش روزافزون ضریب . بازخورد مطالب خود را دریافت کنند
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توانند از این ابزار براي ارتقاي سطح  نگاران می نفوذ اینترنت و تلفن هوشمند، روزنامه
ازپیش استفاده کنند اي خود بیش هی و کیفی کار حرفکم.  

توانند  هاي همراه هوشمند می هاي متنوع و فراوانی از تلفن نگاران استفاده روزنامه
یاد » انقالب خبرنگاري موبایلی«عنوان  داشته باشند، حتی بعضی از این موضوع به

 خبرنگاري موبایلی شکلی نوآورانه از گزارشگري است که در آن مردم و. کنند می
هاي  همراه به خلق و انتشار گزارش کاربران تنها با استفاده از یک گوشی هوشمند تلفن

هاي اخیر در  هاي همراه هوشمند در سال تلفن ).12:1396بوروم، (پردازند  خبري می
نگاري را از آنِ  اند و بسیاري آینده روزنامه نگاري نیز منشأ تحوالت زیادي بوده روزنامه

  .دانند هاي همراه هوشمند می هاي تلفن اپلیکیشن
خبرنگاران از  نگاري شهروندي و استفاده شهروندـ با توجه به توسعه روزنامه

ویژه در کشورهاي  نگاران به هاي همراه هوشمند، روزنامه اي تلفن هاي چندرسانه قابلیت
عنوان  هاي خود به پیشرفته با تأکید بر آمریکا و کشورهاي اروپاي غربی، از گوشی

شود با توجه  در این تحقیق سعی می. کنند استفاده می» اي چندرسانه«یبی براي ایجاد ترک
به اهمیت این وسیله و ابزارهاي متنوع آن و نقشی که این فناوري در افزایش سرعت 

هاي مختلف  هاي خبري دارد، به جنبه رسانی، مستندسازي و تنوع بخشیدن به پیام اطالع
  .همراه هوشمند پرداخته شود نگاران از تلفن روزنامه میزان و نوع استفاده انواع

  
  ادبیات نظري

  نگاري تعریف انواع روزنامه
نگاري بر بستر چاپ  نگاري چاپی، روزنامه منظور از روزنامه :نگاري چاپی روزنامه

نامه، ماهنامه و  نامه، دوهفته روزنامه، هفته و کاغذ است که شامل روزنامه، دوروزنامه، سه
 ).221:1390توکلی،(است  فصلنامه
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هاي  ها را به دو گروه رسانه بندي رسانه اگر مبناي طبقه :نگاري آنالین روزنامه
تدریج شاهد دیجیتالی  هاي الکترونیکی بپذیریم، در اوایل قرن بیستم به چاپی و رسانه

اتفاقی که در دنیاي دیجیتالی رخ داد، محتواي چاپی به محتواي . ها بودیم شدن رسانه
شود که اطالعات صفر و  گفته می» آنالین«اي  زمانی به رسانه. فر و یک تبدیل شدص

 ).8:1393کتابدار، (گیرد  یک شده بر روي محیط وب قرار می

نگاري  تلویزیونی یا روزنامه نگاري رادیو روزنامه :تلویزیونی نگاري رادیوـ روزنامه
ق رادیو و تلویزیون با نگاري است که پخش آن از طری اي از روزنامه پخش شاخه

این . گیرد تر ـ صورت می هاي قدیمی جاي شیوه هاي الکترونیک ـ به استفاده از شیوه
هاي تصویري و صدا شده است  متن) متحرك و ثبت(رسانه باعث رواج تصویر 

  ).51:1390توکلی، (
نگاران از  بندي بهتر کار، بیشتر استفاده روزنامه در این پژوهش براي تقسیم

نگاري را به دو دسته استفاده  اي روزنامه هاي حرفه هاي همراه هوشمند در فعالیت نتلف
  .ایم اي تقسیم کرده ارتباطی و استفاده شبکه

  
  تعریف انواع استفاده از تلفن همراه

  استفاده ارتباطی: نوع اول
نگاران از موبایل، محقق بر  ضرورت محدود کردن انواع استفاده روزنامه با توجه به

نگاري، بر  نگاران و استادان برجسته روزنامه وگو با تعدادي از روزنامه ساس گفتا
ساخته به تعریف زیر که مبتنی بر کارکردهاي ارتباطی و مبتنی بر  اساس تعریفی محقق

همراه هوشمند  از تلفن» ارتباطی«استفاده . نیازهاي سازمانی از موبایل است، رسیده است
اي، تبادل اطالعات با همکاران و ثبت و  ازمان رسانهبه معناي ارسال خبر به س

...) از طریق دوربین عکاسی، دوربین فیلمبرداري، ریکوردر و(مستندسازي رویدادها 
  :شود اختصار توضیحاتی ارائه می در ادامه درباره هر یک از موارد به. است
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ماس تلفنی با نگاران عالوه بر امکان ت روزنامه: اي ارسال خبر به سازمان رسانه - 
اي خود براي ارسال اخبار، امکان ارسال متن، عکس و تصویر را از  هاي رسانه سازمان

و همچنین از ... آپ، وایبر و  هاي مختلف و متنوع چون تلگرام، واتس طریق اپلیکیشن
  .هاي اجتماعی دارند طریق شبکه

هاي مشترك با  هنگاران از طریق ایجاد گرو روزنامه: تبادل اطالعات با همکاران - 
هاي اجتماعی  هاي مختلف و همچنین شبکه سایر همکاران خود در قالب اپلیکیشن

گذارند و یا کار  تصاویر خود را با همکاران خود به اشتراك می و ها اطالعات، عکس
  .گیرند ها پی می هاي مشترك با تبادل اطالعات از این کانال گروهی خود را براي سوژه

همراه هوشمند  نگاران با استفاده از تلفن روزنامه: ي رویدادهاثبت و مستندساز - 
... و امکانات متنوع آن همچون دوربین عکاسی، دوربین فیلمبرداري، ریکوردر و 

  .راحتی به ثبت و مستندسازي رویدادها بپردازند توانند به می
  

  اي استفاده شبکه: نوع دوم
معناي انتشار و بازنشر مطالب در همراه هوشمند به  از تلفن» اي شبکه«استفاده 

هاي داراي  هاي اجتماعی، انتشار و دریافت اطالعات از طریق اپلیکیشن ها و رسانه شبکه
  .هاي اجتماعی است اي و دنبال کردن منابع خبري در رسانه کارکرد شبکه

  :شود اختصار توضیحاتی ارائه می در ادامه درباره هر یک از موارد به
نگاران  روزنامه: هاي اجتماعی ها و رسانه ر مطالب در شبکهانتشار و بازنش - 

از ... عالوه بر دریافت اطالعات، مطالب تولیدشده خود را در قالب متن، عکس، فیلم و 
. کنند هاي اجتماعی منتشر و براي افزایش دیده شدن بازنشر می ها و رسانه طریق شبکه

رسانی از اهمیت زیادي  اطالعباال در امر  ضرورت سرعت این موضوع با توجه به
هاي اجتماعی در انتشار و  ترین شبکه شبکه اجتماعی توئیتر از مهم. برخوردار است

  .بازنشر اخبار و اطالعات است
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: اي هاي داراي کارکرد شبکه انتشار و دریافت اطالعات از طریق اپلیکیشن - 
و غیررسمی با کمک  هاي رسمی نگاران اخبار و اطالعات مختلف را از کانال روزنامه

ترین  از مهم. کنند همراه هوشمند دریافت و منتشر می ابزارهاي کاربردي تلفن
توجهی از کاربران آن را  ها در این زمینه در ایران تلگرام است که میزان قابل اپلیکیشن

  .دهند ها تشکیل می ایرانی
گاران کسب ن براي روزنامه: هاي اجتماعی دنبال کردن منابع خبري در رسانه - 

ها  توانند سایر رسانه این منابع می. خبر از منابع خبري از اهمیت بسزایی برخوردار است
در این زمینه . باشند... ها و  نظران، نهادها، سازمان یا مسئوالن، کارشناسان، صاحب

عنوان نمونه خارجی و توئیتر  جمهور آمریکا به توان از توئیتر دونالد ترامپ، رئیس می
  .عنوان نمونه داخلی نام برد واد ظریف، وزیر امور خارجه ایران بهمحمدج
  

  چارچوب نظري
نشر «و » استفاده و رضامندي«چارچوب نظري این تحقیق مبتنی بر دو نظریه 

اي  ، مخاطبان از محتواي رسانه»استفاده و رضامندي«بر اساس نظریه . است» ها نوآوري
یکی از . ا به دست بیاورند که به آن نیاز دارندمندي خاصی ر کنند تا رضایت استفاده می

به این معنا که مخاطب در استفاده از . مفاهیم اصلیِ این نظریه، فعال بودن مخاطب است
ها به دنبال رفع نیازها و کسب رضامندي است و باور دارد که انتخاب رسانه،  رسانه

میزان فعال انگاشته  ).72: 1391مهدي زاده، (کند  رضامندي موردنظرش را تأمین می
که تا چه حد آگاهانه و با انگیزه دست  شدن مخاطب در درجه اول بستگی دارد به این

شود و به موضوعاتی مثل تأمل آگاهانه در  جا ختم نمی زند، اما به همین به انتخاب می
آورد نیز  هاي زندگی به دست می برداري از آنچه از رسانه در سایر عرصه رسانه و بهره

ها و انواع  گزینش میان کانال هرحال مخاطبان بر اساس نوعی مالك به که به این. کشد می
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توان در  زحمت می هاست که به فرض اساسی کل صنعت رسانه پردازند، پیش محتواها می
  ). 331: 1382کوئیل،  مک(مورد آن شک کرد 

ها را در چهار  هاي مخاطب در استفاده از رسانه که مجموع نیازها و انگیزه ازآنجایی
مقولۀ اصلی آگاهی و نظارت، روابط شخصی، هویت شخصی و سرگرمی قرار 

) 73: 1391به نقل از مهدي زاده، , Katz, Blumler, Gurevilch(گیرند،  می
همراه هوشمند براي تأمین نیازهاي خود، به  نگاران عالوه بر استفاده از تلفن روزنامه

. نگاري نیز هستند این فناوري در فعالیت روزنامهدنبال استفاده از امکانات مختلف 
شود،  ها افزوده می اي که هر روز بر کمیت و کیفیت رسانه رو، در دنیاي رسانه ازاین

هاي همراه هوشمند براي نیازهاي  ازپیش استفاده از تلفن شاهد رشد و گسترش بیش
نوع این وسایل هاي فراوان و مت دهنده قابلیت متنوع مخاطبان هستیم و این نشان

هاي اخیر شاهد  در سال. جمعی جدید براي ارضاي نیازهاي مخاطبان است ارتباط
هاي چاپی خود تنها و تنها در محیط اینترنت  ها با حذف نسخه هستیم بسیاري از رسانه

تر و  تر، باکیفیت تر، راحت کنند امکان دسترسی متنوع کنند و تالش می فعالیت می
  .خود را براي مخاطبان خود در چهارگوشه دنیا فراهم کنند تر به محتواهاي سریع

ها و  ها را اعم از ایده ، فرآیند اجتماعی نوآوري»ها نشر نوآوري«همچنین بر اساس 
ها را  ها و نحوه گسترش آن هاي جدید استفاده از وسایل و چگونگی دستیابی به آن شیوه

عنوان ایده، عمل، هدف،  را بهراجرز نوآوري . کند در یک نظام اجتماعی بررسی می
کند، تعریف کرده  وسیله و یا انطباق با وضعیت متغیري که شخص آن را نو فرض می

هاي یک نوآوري را که بر نرخ  راجرز ویژگی ).24:1369راجرز و شومیکر، (است 
شود یک نوآوري  اي که تصور می درجه(گذارد، شامل امتیاز نسبی  ها اثر می اقتباس آن

اي که تصور  درجه(، سازگاري )خواهد جاي آن را بگیرد فکري است که می بهتر از
گران احتمالی  هاي موجود، تجارب گذشته و نیاز اقتباس شود نوآوري با ارزش می

شود شناخت نوآوري و استفاده از آن  اي که تصور می درجه(، پیچیدگی )سازگار است
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) طور محدود تجربه کرد آوري را بهاي که بتوان نو درجه(پذیري  ، آزمایش)دشوار است
داند و  می) اي که نتایج یک نوآوري براي دیگران مشهود است درجه(پذیري  و مشاهده

ها را داراي امتیازي نسبی، سازگاري  هایی که پذیرندگان، آن به اعتقاد او، در کل نوآوري
ها اقتباس  پذیري بیشتر و پیچیدگی کمتر بدانند، زودتر از سایر نوآوري و آزمایش

  ).313: 1381سورین و تانکارد، (شوند  می
در گام نخست، مواجهه با . ها شامل مراحل مختلف است فرایند اشاعه نوآوري

نوآوري و شناخت کارکرد آن، در گام دوم نگرش مثبت یا منفی نسبت به پدیدة جدید 
د نوآوري و و کارکردهایی مرتبط با حرفه، در گام سوم تصمیم نهایی براي پذیرش یا ر

در نهایت در گام آخر، یافتن اطالعات و . در گام چهارم اجرا و استفاده از نوآوري است
همراه هوشمند  دالیلی براي تأیید و تقویت تصمیمی است که فرد براي استفاده از تلفن

  ).112- 113: 1369راجرز و شومیکر، (گرفته است 
  
  هاي تحقیق فرضیه

نگاران آنالین، چاپی و رادیوتلویزیونی  بین روزنامه پرسش اساسی تحقیق این است که
همراه هوشمند چه تفاوتی  استفاده از ابزارهاي تلفن» نحوه«استفاده و » میزان«از نظر 

  وجود دارد؟
 :اي این تحقیق شامل موارد زیر است هاي مقایسه فرضیه

 نگاران  نگاران چاپی و روزنامه نگاران آنالین، روزنامه بین سه گروه روزنامه
 .هاي همراه هوشمند تفاوت وجود دارد استفاده از تلفن» میزان«تلویزیونی در  رادیو

 نگاران  نگاران چاپی و روزنامه نگاران آنالین، روزنامه بین سه گروه روزنامه
 .هاي همراه هوشمند تفاوت وجود دارد استفاده از تلفن» نحوه«رادیوتلویزیونی در 

  :به شرح زیر هستندهاي فرعی پژوهش نیز  فرضیه



 
 
 
 
 
 
 

  1398، تابستان 18هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      74

  تلویزیونی  نگاران چاپی، آنالین و رادیوـ سه گروه روزنامه» رضامندي«بین
اي و ارتباطی  هاي همراه هوشمند در دو نوع استفاده غالب شبکه کننده از تلفن استفاده

 .داري وجود دارد تفاوت معنی

  تلویزیونی  وـنگاران چاپی، آنالین و رادی سه گروه روزنامه» سواد دیجیتالی«بین
اي و ارتباطی  هاي همراه هوشمند در دو نوع استفاده غالب شبکه کننده از تلفن استفاده

 .داري وجود دارد تفاوت معنی

  ـ نگاران چاپی، آنالین و رادیو سه گروه روزنامه» اي سواد رسانه«بین 
اي و  لب شبکههاي همراه هوشمند در دو نوع استفاده غا کننده از تلفن تلویزیونی استفاده 

 .داري وجود دارد ارتباطی تفاوت معنی

  ـ نگاران چاپی، آنالین و رادیو سه گروه روزنامه» پذیرش نوآوري«بین 
اي و  هاي همراه هوشمند در دو نوع استفاده غالب شبکه کننده از تلفن تلویزیونی استفاده 

  .داري وجود دارد ارتباطی تفاوت معنی
  

  پیشینه تجربی
اي  هاي حرفه همراه هوشمند در فعالیت ان، تحقیقاتی که درباره تأثیر تلفندر داخل ایر

هاي اجتماعی که بخشی از  شده اما درباره تأثیر شبکه نگاران باشد، کمتر مشاهده روزنامه
تحقیقاتی . شود، مطالعاتی صورت گرفته است هاي هوشمند را شامل می ابزارهاي تلفن

نگاران  هاي نوین در میان روزنامه تفاده از فناوريکه در ایران به مطالعه وضعیت اس
هاي نوین تمرکز  اند، بیشتر به محتواهاي تولیدشده براي عرضه در رسانه پرداخته

هاي نوین در میان  اند و در معدود مواردي نیز که به میزان استفاده از رسانه کرده
طور خاص براي کار  شده، کاربردهاي تلفن همراه هوشمند به نگاران اشاره روزنامه

طور  در خالل نتایج این تحقیقات، به. نگاران ارزیابی نشده است اي روزنامه حرفه
هاي نوین ازجمله ابزارهاي  توان دریافت میزان استفاده از فناوري غیرمستقیم می
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ارکان زاده (نگاران ایران در سطح پایینی قرار دارد  همراه هوشمند در میان روزنامه تلفن
  ). 286:1393یزدي، 
نفر از  56هاي  محقق در این تحقیق با استفاده از روش پیمایش، دیدگاه - 
جم و همشهري و دو سایت خبري  نگاران چهار روزنامه شرق، اعتماد، جام روزنامه

. اي متناسب مورد تحلیل قرار داده است صورت طبقه خبرآنالین و صداي اقتصاد را به
اي، بیشتر به  اي شده در جامعه شبکه تباطات شبکهدر این تحقیق در چارچوب نظري ار

نگاري  همراه هوشمند از سوي خبرنگاران جامعه هدف ـ روزنامه میزان استفاده از تلفن
بندي مشخصی از نوع استفاده  چاپی و آنالین شش رسانه ذکرشده ـ اشاره شد و تقسیم

هاي  آنان از بعضی شبکههاي همراه هوشمند نشده و تنها به استفاده  از ابزارهاي تلفن
نگاران  کند که روزنامه گیري می محقق چنین نتیجه. اجتماعی و ابزارها بسنده شده است

کنند  اي استفاده می هاي حرفه همراه هوشمند کمتر براي فعالیت ایرانی از ابزارهاي تلفن
  ).295- 302: 1393ارکان زاده یزدي، (

هاي آنالین ایران  ها و رسانه خبرگزارينگاران در  پیمایشی که در میان روزنامه - 
هاي اجتماعی  نگاران مشارکت زیادي در شبکه درصد روزنامه 87شده، نشان داد  انجام

ها براي پوشش اخبار  ها دارند و مشارکت در این شبکه براي انتشار اخبار در دیگر رسانه
در این . آید می حساب ها مشارکت سطح باالیی به درصد آن 42ها، در میان  دیگر رسانه

ها نسبت به مشارکت در  رود، نظر آن تحقیق، هر چه سابقه کاري خبرنگاران باالتر می
  ).123:1392امامی رودسري و عسگري، (شود  تر می هاي اجتماعی منفی شبکه

هاي رویترز، آسوشیتدپرس،  در تحقیقی دیگر، در مطالعه تطبیقی بین خبرگزاري - 
اي،  هاي جدید رسانه کارگیري فناوري زاري ایرنا از نظر بهآوایندیا و خبرگ تراست پرس

المللی رویترز و آسوشیتدپرس،  مشخص شد ایرنا نسبت به دو خبرگزاري بزرگ و بین
این خبرگزاري حتی . تر است هاي جدید بسیار عقب در زمینۀ سازگاري با فناوري

هی نژاد و افخمی، عبدالل(کند  همراه نیز تولید نمی محتوایی اختصاصی براي تلفن
123:1392 .(  
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هاي خبري براي ارزیابی میزان  سایت تحقیقی دیگر که به تحلیل محتواي وب - 
سایت خبري ایران، تنها  وب 80ها مربوط بوده، نشان داده است از میان  تعاملی بودن آن

ها داراي نسخه مخصوص تلفن همراه بودند و از نظر حضور در  عدد از آن 36
هاي اجتماعی  اي مخصوص در شبکه سایت صفحه وب 6تماعی، تنها هاي اج شبکه
  ). 11:1393باستانی و ارکان زاده یزدي، (اند  داشته

اي  در تحقیق دیگري مشخص شد کاربران ایرانی کمتر اخبار خود را در شبکه - 
گیرند و یا حتی در صورت گرفتن اخبار از آنان، بیشتر  نگاران می چون توئیتر از روزنامه

درصد  56بر اساس این تحقیق، تنها . نگار هستند دانند آن افراد روزنامه کاربران نمی
  ).53:1396کرمانی،(کنند  نگاران از توئیتر استفاده می روزنامه
  

  روش تحقیق
اي و سپس از طریق مصاحبه عمیق با  در این تحقیق، ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه

نگاران از طریق مطالعۀ اکتشافی، عوامل مؤثر  وزنامهوگو با ر خبرگان این حوزه و گفت
نگاران در ایران بدست آمد و  ابتدایی بر استفاده از تلفن همراه هوشمند بین روزنامه

سپس از طریق روش پیمایش و توزیع پرسشنامه در بین نمونه از اعضاي جامعه 
تحلیل این پژوهش روش . موردنظر، نظرات آنان را دربارة این عوامل مؤثر جویا شدیم

ها در دو سطح آمار  آوري و پردازش اولیه داده تحلیل آماري بوده است که پس از جمع
  .اند شده  توصیفی و آمار استنباطی تحلیل

نگاران فعال در سه  دانیم که فهرست دقیقی از روزنامه در خصوص حجم نمونه می
هیه فهرست مرتبط در محقق در تالش براي ت. حوزه موردنظر در ایران وجود ندارد

. نگاران ایران را گردآوري کند نفر از روزنامه 1700نهایت موفق شد اطالعات تماس 
شده با روش تصادفی انتخاب شدند و از آنان  نفر از این لیست گردآوري 600تعداد 

عنوان نمونه وارد  شده به پرسشنامه گردآوري 400. ها پاسخ دهند خواسته شد به پرسش
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در خصوص روایی و پایایی پرسشنامه، در این پژوهش تأکید روي  .ل شدندمرحله تحلی
روایی صوري پرسشنامه بوده است که بر اساس نظر استادان برجسته در مرحله 

هاي پژوهش بر اساس  در این مرحله دو مورد از پرسش. شده است آزمون اعمال پیش
در مرحله بعد . ت پذیرفتنظرات استادان نیاز به بازنگري داشت که تصحیح الزم صور

. شده است از تحلیل عاملی تأییدي جهت بررسی اعتبار سازه متغیرهاي مختلف استفاده
  . نتایج بدست آمد نمایانگر تأیید اعتبار سازه است

پایایی یا قابلیت اعتماد نیز عبارت است از دقت در سنجش و یا پایا و ثابت بودن 
براي به دست آوردن . هاي مختلف ها و مکان زمان گیري مفهوم موردنظر در نتیجه اندازه

دوي  شاخص قابلیت اعتماد معموالً از میزان همبستگی گویه با مقیاس، همبستگی دوبه
پس از بررسی اعتبار، . شود ها و درنهایت آماره آلفاي کرونباخ استفاده می گویه

از پردازش، میزان داده شد که بعد قرار نفر از نمونه آماري  30پرسشنامه در اختیار 
مندي با  اي، سواد دیجیتال، پذیرش نوآوري و رضایت هاي سواد رسانه پایایی مؤلفه
به دست  0,563و  0,885، 0,931، 0,822به ترتیب برابر » آلفاي کرونباخ«استفاده از 

گویه بودن فاقد مقدار آلفاي  ذکر است سایر متغیرهاي تحقیق به دلیل تک شایان. آمد
اند و به دلیل مشخص و بدیهی بودن سؤاالت، ضرورتی براي ارزیابی  دهکرونباخ بو

. آل.یابی معادالت ساختاري به روش پی در این مقاله از مدل .ها وجود ندارد پایایی آن
نگاران آنالین، چاپی و  سازي براي سه گروه روزنامه شده است و مدل اس استفاده

  .ایان نتایج مقایسه شده استرادیوتلویزیونی به شکل مستقل انجام و در پ
  

  شیوه سنجش متغیرها
اي و  شود که متغیرهاي سواد دیجیتالی، سواد رسانه در این بخش توضیح داده می

 .اند پذیرش نوآوري چگونه سنجیده شده
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  دیجیتالی سنجش سواد
برداري از  سواد دیجیتال فهم متکی بر دانش و مهارت براي شناخت و بهره

آموزد چگونه از  سواد دیجیتال به فراگیرانش می. رتباطی استهاي نوین ا فناوري
. مند شوند ها بهره اي هوشمند و مفید از آن گونه هاي دیجیتال کمک گرفته و به ظرفیت

اي  سواد دیجیتال را باید نوعی نگرش و بینش دانست که در کنار فراگیري مجموعه
هاي شناختی مانند تفکر انتقادي  لیتهاي مرتبط، براي تعمیق آن باید قاب متنوع از مهارت

 .و تحلیلی را نیز تقویت کرد

 :شده است هاي زیر استفاده براي سنجش این نوع سواد از گویه

 ایجاد یک ایمیل و استفاده از آن 

 ایجاد یک اکانت در توییتر و استفاده از آن 

  ت ها، چ ها، کانال ها، سوپر گروه گروه(استفاده از امکانات متنوع تلگرام
 ...)محرمانه و 

  پیج، استوري، ایجاد (استفاده از امکانات متنوع اینستاگرامIGTV ،دایرکت ،
 ...)چت گروهی، بالك کردن و 

 هاي موردنیاز پیدا کردن، نصب و استفاده از اپلیکیشن 

 هاي اجتماعی ها در رسانه استفاده از هشتگ 

 فعال کردن اسپم در ایمیل 

 ارسال فایل از طریق ایمیل 

 اد وبالگ و درج مطلب در آنایج 

 سایت و درج مطلب در آن ایجاد وب 

 افزار ویرایش یک فایل صوتی با نرم 

  افزار با نرم) عکس(ویرایش فایل تصویري 

 افزار ویرایش فایل ویدئویی با نرم 
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 ساخت مالتی مدیا 

 پدیا ایجاد و ویرایش مدخل در ویکی 

 افزارهاي مدیریت محتوا  کار کردن با نرم)CMS( 

 وجو وجوي پیشرفته در موتورهاي جست تجس  
 10تا  1اي بین  ها با نمره میزان مهارت پاسخگویان در هر یک از گویه

کامل  برابر مهارت 10کامل و  که یک بیانگر فقدان مهارت طوري شده است، به مشخص

، با استفاده از رابطه باال هاي گویه 17پس از دریافت نمرات . باشد
17

1
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  .شده است  محاسبه 100امتیاز سواد دیجیتالی هر یک از پاسخگویان در طیف صفر تا 

  
  اي رسانه سنجش سواد

اي در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع درك متکی بر  سواد رسانه
ها را شناخت و از  ها و انواع تولیدات آن توان انواع رسانه مهارت که بر اساس آن می

اي براي سنجش این  هاي مربوط به سواد رسانه گویه .تفکیک و شناسایی کرد یکدیگر
 :شده است نوع سواد حول متغیرهاي زیر تعریف

 گرایی قوم 

 عدم وحدت و یکپارچگی جامعه 

 ها انگاري و تحقیر توده رواج ساده 

 طلبی تکرار شعارگونه خشونت 

 نشان انسانی پایین آورد 

 تاخی، فضولی، بدسلیقگیهاي عامیانه، بدزبانی، گس بیان 

 عدالتی قانونی و بی رواج بی 

 طرفی سیاسی رعایت نکردن بی 

 ضدیت با کشورهاي دیگر 
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 اي و تکراري هاي قالبی، کلیشه حرف 

 تفاوت بودن نسبت به مسائل و مشکالت روز جامعه بی 

 عدم رعایت حقوق زنان در جامعه و خانواده 

 گرایی عوام 

  تولیديبرهم خوردن نسبت آگهی و محتواي 

 نبود خالقیت و تازگی در قالب محتوا 

 ها موسیقی نامناسب و تصاویر ضعیف در برنامه 

 ها سایت باز شدن صفحات تبلیغی در هنگام مرور وب 

 ها ها و اپلیکیشن توجه به شرایط و ضوابط استفاده از سایت 
 
مندي پاسخگویان در هر یک از  اي میزان دغدغه منظور بررسی سواد رسانه به

شده است که یک بیانگر دغدغه نداشتن  مشخص 10تا  1اي بین  با نمره باالهاي  هگوی
گویه،  18پس از دریافت نمرات این . برابر دغدغه کامل پاسخگو بوده است 10کامل و 

با استفاده از رابطه 
18

1
18
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 اي هر یک از پاسخگویان در طیف  امتیاز سواد رسانه
  .شده است  اسبهمح 100صفر تا 
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  پذیرش نوآوري
  هاي مربوط به پذیرش نوآوري گویه -1جدول 

  ها گویه  ابعاد متغیر  متغیر

ري
وآو

ش ن
ذیر

پ
  

مشاهده  قابل
  بودن

هاي  هاي کاري براي انجام فعالیت صورت آشکار در محیط بارها به
 .ام اي از تلفن همراه هوشمند استفاده کرده حرفه

همکاران از تلفن همراه هوشمند براي انجام در محل کار و در حضور 
 کنم نگاري استفاده می اي روزنامه هاي حرفه فعالیت

  سازگاري

اي من  هاي متفاوت کار حرفه استفاده از تلفن همراه هوشمند با جنبه
 .سازگار است

نگاري از  اي روزنامه هاي حرفه توان براي انجام فعالیت طورکلی، می به
 .هوشمند استفاده کرد هاي همراه تلفن

اي  هاي حرفه هاي همراه هوشمند براي انجام فعالیت استفاده از تلفن
 .نگاري با شیوه کاري موردعالقه من تناسب دارد روزنامه

  ارتباط شغلی

نگاري از تلفن همراه  اي روزنامه هاي حرفه ندرت براي انجام فعالیت به
 .کنم هوشمند استفاده می

اي  هاي حرفه تلفن همراه هوشمند به انجام فعالیتاستفاده از 
 .کند نگاري من کمک می روزنامه

اي من از زمانی که از تلفن همراه  هاي حرفه نحوه انجام فعالیت
 .کنم، متفاوت شده است هوشمند استفاده می

  شخصی تجربۀ

ام در استفاده  هایی که در حوزه فناوري اطالعات دیده آموزش
 .تلفن همراه هوشمند مؤثر بوده است تخصصی من از

افزارهاي مختلف بر نحوة استفاده من از تلفن  آشنایی قبلی من با نرم
 .همراه هوشمند مؤثر بوده است

  محیط داخلی

کنم، من را به استفاده از تلفن  اي که در آن کار می مدیران ارشد رسانه
 .دکنن اي ترغیب می هاي حرفه همراه هوشمند در فعالیت

استفاده از تلفن همراه هوشمند بر کیفیت عملکرد سازمانی من 
 .تأثیرگذار بوده است

با همکاران درباره استفاده از جدیدترین امکانات تلفن همراه هوشمند 
 .کنم نظر می وگو و تبادل نگاري گفت اي روزنامه هاي حرفه براي فعالیت
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  محیط خارجی

تفاده نکنم نسبت به همکارانم در سایر اگر از تلفن همراه هوشمندم اس
نگاري عقب  اي روزنامه هاي حرفه ها، از بسیاري از فعالیت رسانه

 .مانم می

اي  در آغاز استفاده از تلفن همراه هوشمند براي فعالیت حرفه
نگاري، اطمینان داشتم در صورت بروز مشکل، افرادي خارج  روزنامه

 .ه من کمک کننداز محیط سازمان وجود داشتند که ب

هاي تلفن همراه هوشمند  کنم خودم را به جدیدترین فناوري تالش می
کنند،  نگاري به من کمک می اي روزنامه هاي حرفه که در انجام فعالیت

  .مجهز کنم
  

هاي  منظور بررسی سطح پذیرش نوآوري، میزان موافقت پاسخگویان با گویه به
که یک بیانگر مخالفت  طوري نجیده شده است، بهس 10تا  1اي بین  با نمره) 1(جدول 
گویه، با  16پس از دریافت نمرات این . برابر موافقت کامل فرد بوده است 10کامل و 

استفاده از رابطه 
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  امتیاز سطح پذیرش نوآوري هر یک از پاسخگویان در
  .شده است  محاسبه 100طیف صفر تا 

اره شد در این پژوهش بر اساس نظرات خبرگان، استفاده طور که اش همان
نگاري را به  اي روزنامه هاي حرفه هاي همراه هوشمند در فعالیت نگاران از تلفن روزنامه

از » ارتباطی«استفاده . ایم اي تقسیم کرده دو دسته استفاده ارتباطی و استفاده شبکه
اي، تبادل اطالعات با  ن رسانههمراه هوشمند به معناي ارسال خبر به سازما تلفن

از طریق دوربین عکاسی، دوربین (همکاران و ثبت و مستندسازي رویدادها 
همراه هوشمند نیز به معناي  از تلفن» اي شبکه«استفاده . است...) فیلمبرداري، ریکوردر و

ز هاي اجتماعی، انتشار و دریافت اطالعات ا ها و رسانه انتشار و بازنشر مطالب در شبکه
هاي  اي و دنبال کردن منابع خبري در رسانه هاي داراي کارکرد شبکه طریق اپلیکیشن
سازي معادالت ساختاري، این متغیر در  پذیر شدن مدل منظور امکان به. اجتماعی است
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توانستند استفاده اصلی خود را  بدین مفهوم که پاسخگویان می ،سطح اسمی تعریف شد
  .عریف کننددر قالب یکی از این دو نوع ت

  
  هاي توصیفی یافته
نگاران مورد پرسش قرار گرفته را  تصویري از روزنامه ،هاي توصیفی این تحقیق یافته

اي که در آن  نگاران از منظر رسانه براي مشخص شدن نوع روزنامه. کند روشن می
ها پرسیده شده که  اي از آن مشغول فعالیت هستند، درباره محل فعالیت حرفه

سایت، رادیو و  روزنامه، مجله، خبرگزاري، وب: ند یک مورد را انتخاب کنندتوانست می
صورت چاپی مشغول فعالیت  درصد پاسخگویان به 46,75نتایج نشان داد . تلویزیون

. درصد در مجالت فعالیت دارند 17,75ها و  درصد در روزنامه 29بین  هستند که ازاین
نگاران  درصد نیز روزنامه 19,5ند و کن صورت آنالین فعالیت می درصد به 33,75

  ).2جدول (رادیوتلویزیونی هستند 
  

 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب محل فعالیت 2جدول 

 درصد فراوانی 

 29 116 روزنامه

 17,75 71 مجله

 12,75 51 خبرگزاري

 21 84 سایت وب

 2,75 11 رادیو

 16,75 67 تلویزیون

 100 400 کل
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نظر شده و در ذیل نمودار  هاي توصیفی مربوط به سایر متغیرها صرف هاز ارائه یافت
  :شده است  توزیع فراوانی این متغیر نیز ترسیم) 1(شکل 
  

 
 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب محل فعالیت 1شکل 

  
  هاي استنباطی یافته

به  اي فهزمان استفاده از تلفن همراه هوشمند براي انجام فعالیت حر بررسی جزئی مدت
برحسب نحوه ) نگاري چاپی، آنالین و رادیوتلویزیونی روزنامه(تفکیک نوع فعالیت 

امکان مقایسه و آزمون فرضیات پژوهش را ممکن ) اي استفاده ارتباطی و شبکه(استفاده 
جهت بررسی فرضیات فرعی نیز به مقایسه ضرایب مسیر بین دو استفاده . ساخت

براي مقایسه ضرایب مسیر دو . نگاران پرداختیم واع روزنامهاي و ارتباطی در بین ان شبکه
  :صورت زیر استفاده شد استیودنت به- گروه از آمار آزمون تی

   
 

β βt
m SE n SE

m n m n



                 

1 2

2 2
1 21 1 1 1

2

  

:: که در آن iβ  ضریب مسیر گروهi  ،ام:SE  خطاي استاندارد مربوط به ضریب
:و مسیر  m , n هاي مربوط به هر یک از دو گروه است تعداد نمونه.  
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اگر قدر . درجه آزادي است استیودنت با - آماره باال داراي توزیع تی
دهنده وجود تفاوت بین دو  تر باشد، نشان مطلق آماره آزمون از عدد جدول بزرگ

دهنده  تر باشد نشان زمون از عدد جدول کوچکضریب مسیر و اگر قدر مطلق آماره آ
مقدار جهت بررسی  - pدر اینجا از . عدم وجود تفاوت بین دو ضریب مسیر است

تر  مقدار کوچک - pاگر . شود داري وجود تفاوت بین دو ضریب مسیر استفاده می معنی
داري بین دو  داري موردنظر باشد، فرض صفر رد شده و تفاوت معنی از سطح معنی

گونه  همان. شده است خالصه) 3(نتایج این مقایسه در جدول . ریب مسیر وجود داردض
اي  شود، تنها بین ضرایب مسیر متغیر سواد رسانه که در این جدول مشاهده می

داري  اي و ارتباطی تفاوت معنی نگاران چاپی در دو گروه استفاده غالب شبکه روزنامه
داري بین ضرایب مسیر وجود ندارد؛  وت معنیوجود داشته است و در سایر موارد تفا

نگاران چاپی  توان نتیجه گرفت که نحوه استفاده تنها بر نتایج گروه روزنامه بنابراین می
  .تأثیري ندارد) تلویزیونی- نگاران آنالین و رادیو روزنامه(مؤثر بوده و در دو گروه دیگر 

  
  نگاران بر اساس نحوه استفاده ـ مقایسه ضرایب مسیر در بین انواع روزنامه 3جدول 

  نگاران آنالین روزنامه  نگاران چاپی روزنامه  
-نگاران رادیو روزنامه

  تلویزیونی

  متغیر
آماره 
  آزمون

p- 
  نتیجه  مقدار

آماره 
  آزمون

p- 
  نتیجه  مقدار

آماره 
  آزمون

p-   
  نتیجه  مقدار

عدم وجود    رضامندي
 تفاوت


عدم وجود 

 تفاوت


عدم وجود 
 تفاوت

سواد 
 دیجیتالی


عدم وجود 

 تفاوت


عدم وجود 
 تفاوت


عدم وجود 

 تفاوت
سواد 

 اي رسانه


وجود 
    تفاوت

عدم وجود 
 تفاوت


عدم وجود 

 تفاوت
پذیرش 
 نوآوري


عدم وجود 

  تفاوت
عدم وجود 

 تفاوت


عدم وجود 
 تفاوت
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نگار چاپی، آنالین و  با توجه به اینکه در پژوهش حاضر سه گروه روزنامه
اند به بررسی تفاوت ضرایب مسیر در مطالعه  رادیوتلویزیونی مورد مطالعه قرارگرفته

بدین منظور الزم . ازیمپرد نگاران با یکدیگر به تفکیک نحوه استفاده می انواع روزنامه
این موضوع منجر . دو انجام شود هاي استفاده، سه مقایسه دوبه است در هر یک از نحوه

هاي  منظور جلوگیري از افزایش خطا در مقایسه به. به افزایش سطح خطا خواهد شد
داري یا  در این روش سطح معنی. شود دو اغلب از تصحیح بن فرونی استفاده می دوبه

شده و سطح خطاي حاصل  دو تقسیم هاي دوبه اي نوع اول بر تعداد مقایسهمیزان خط
با توجه به آنچه اشاره شد در این پژوهش به سه مقایسه . گیرد مبناي عمل قرار می

را پذیرفته بودیم بایستی در  0,05دو نیاز داریم و با توجه به اینکه سطح خطاي  دوبه
0.05تحلیل نتایج این بخش از سطح خطاي  0.0167

3
  استفاده کنیم؛ بنابراین اگر در

باشد، فرض صفر  0,0167تر از  مقدار کوچک - pدوي ضرایب مسیر،  هاي دوبه مقایسه
نتایج . گیریم تفاوت معناداري بین دو ضریب مسیر وجود دارد را رد کرده و نتیجه می

  .شده است خالصه 5و  4در جداول 
نشان ) 4جدول (اي  نگاران در استفاده شبکه واع روزنامهمقایسه ضرایب مسیر بین ان

نگاران چاپی و آنالینی که اغلب  اي روزنامه مسیر سواد رسانه دهد که تنها بین ضریب می
پردازند، تفاوت معناداري وجود دارد و  اي از تلفن همراه هوشمند می به استفاده شبکه

  .نیستشده معنادار  در سایر ضرایب مسیر تفاوت مشاهده
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  نگاران اي بین انواع روزنامه ـ مقایسه ضرایب مسیر استفاده شبکه 4جدول 

  
نگاران چاپی و  روزنامه

  آنالین
نگاران چاپی و  روزنامه
  تلویزیونی-رادیو

نگاران آنالین و  روزنامه
  تلویزیونی-رادیو

  متغیر
آماره 
  آزمون

p- 
  مقدار

  نتیجه
آماره 
  آزمون

p - 
  مقدار

  نتیجه
آماره 

  نآزمو
p - 

  مقدار
  نتیجه

 رضامندي
عدم وجود 

 تفاوت


وجود  عدم
 تفاوت


عدم وجود 

 تفاوت

سواد 
 دیجیتالی


عدم وجود 

 تفاوت


عدم وجود 
 تفاوت


عدم وجود 

 تفاوت

سواد 
 اي رسانه


وجود 
 تفاوت


م وجود عد

 تفاوت


عدم وجود 
 تفاوت

پذیرش 
 نوآوري


وجود  عدم

 تفاوت


عدم وجود 
 تفاوت


عدم وجود 

 تفاوت

  
  نگاران ـ مقایسه ضرایب مسیر استفاده ارتباطی بین انواع روزنامه 5جدول 

  
نگاران چاپی و  روزنامه

  آنالین
 نگاران چاپی و روزنامه
  تلویزیونی-رادیو

نگاران آنالین و  روزنامه
  تلویزیونی-رادیو

  مسیر
آماره 
  آزمون

p - 
  مقدار

  نتیجه
آماره 
  آزمون

p - 
  مقدار

  نتیجه
آماره 
  آزمون

p - 
  مقدار

  نتیجه

 رضامندي
عدم وجود 

 تفاوت


وجود 
 تفاوت


وجود 
 تفاوت

سواد 
 دیجیتالی


عدم وجود 

 تفاوت


عدم وجود 
 تفاوت


عدم وجود 

 تفاوت

سواد 
 اي رسانه


عدم وجود 

 تفاوت


عدم وجود 
 تفاوت


عدم وجود 

 تفاوت

پذیرش 
 نوآوري


عدم وجود 

 تفاوت


وجود 
 تفاوت


وجود 
 تفاوت
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دهد  نگاران در استفاده ارتباطی نیز نشان می یسه ضرایب مسیر بین انواع روزنامهمقا
بندي میزان استفاده از  شده بین ضرایب مسیر در مدل هاي مشاهده که اغلب تفاوت

هاي موجود به  دار نبوده و تفاوت اي معنی همراه هوشمند براي انجام فعالیت حرفه تلفن
  .گردد ي زیر بازمیها ضرایب مسیر متغیرها و گروه

 ـ  نگاران آنالین و رادیو همراه هوشمند بین روزنامه ـ ضریب مسیر امکانات تلفن
  تلویزیونی

 ـ  نگاران چاپی و رادیو مندي بین روزنامه ـ ضریب مسیر استفاده و رضایت
  تلویزیونی نگاران آنالین و رادیوـ تلویزیونی و همچنین روزنامه

تلویزیونی و  نگاران چاپی و رادیوـ بین روزنامهـ ضریب مسیر پذیرش نوآوري 
  نگاران آنالین و رادیو ـ تلویزیونی همچنین روزنامه

نگاران چاپی و آنالین در استفاده  توان نتیجه گرفت بین ضرایب مسیر روزنامه می
داري وجود ندارد، اما ضرایب مسیر  همراه هوشمند تفاوت معنی ارتباطی از تلفن

همراه، استفاده و  تلویزیونی در متغیرهاي امکانات تلفن ادیوـنگاران ر روزنامه
نگاران  روزنامه(داري با دو گروه دیگر  مندي و پذیرش نوآوري تفاوت معنی رضایت

  .دارد) چاپی و آنالین
تلویزیونی - نگاران آنالین، چاپی و رادیو بین سه گروه روزنامه :آزمون فرضیه یک

جهت بررسی این  .همراه هوشمند تفاوت وجود داردهاي  در میزان استفاده از تلفن
  ).6جدول (کنیم  طرفه استفاده می فرضیه از تحلیل واریانس یک

  
  همراه هوشمند ـ تحلیل واریانس میزان استفاده از تلفن 6جدول 

  
مجموع 
  مربعات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  مربعات

آماره 
  آزمون

p-
  مقدار

 نتیجه

  0,001  7,295  43,595  2  87,191  بین گروهی
رد 
  صفر فرض

      5,976  397  2372,519  گروهی درون
        399  2459,710  کل
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شده است، فرض صفر رد  گزارش 0,001مقدار آزمون برابر  - pبا توجه به اینکه 
همراه  نگاران داراي متوسط میزان استفاده از تلفن شود و حداقل یکی از انواع روزنامه می

هاي متفاوت از آزمون تعقیبی  اسایی گروه یا گروهبراي شن. هوشمند متفاوتی است
  .شده است گزارش) 7(کنیم که در جدول  دانکن استفاده می

  
  همراه هوشمند ـ آزمون تعقیبی دانکن براي میزان استفاده از تلفن 7جدول 

  2گروه   1گروه   نوع فعالیت
    3,469  روزنامه چاپی

    3,737  تلویزیونی -نگاران رادیو روزنامه
  4,515    نگاران آنالین زنامهرو

p- 1,000  0,405  مقدار  
  

نگاران چاپی  توان نتیجه گرفت بین میزان استفاده روزنامه می) 7(با توجه به جدول 
داري وجود ندارد، اما میزان  همراه هوشمند تفاوت معنی تلویزیونی از تلفن - و رادیو

  .بیشتر از آنان است همراه هوشمند نگاران آنالین از تلفن استفاده روزنامه
  

تلویزیونی - نگاران آنالین، چاپی و رادیو بین سه گروه روزنامه :آزمون فرضیه دو
  .هاي همراه هوشمند تفاوت وجود دارد در نحوه استفاده از تلفن

همراه هوشمند یک متغیر کیفی دوسطحی  با توجه به اینکه نحوه استفاده از تلفن
اي  مختلف از آزمون برابري نسبت استفاده شبکه هاي است، براي مقایسه آن در گروه

اي  با توجه به اینکه نسبت استفاده ارتباطی مکمل نسبت استفاده شبکه. کنیم استفاده می
نگاران متفاوت  اي در بین انواع روزنامه است، بدیهی است اگر نسبت استفاده شبکه

راي مقایسه نسبت سه گروه ب .باشد، آنگاه نسبت استفاده ارتباطی نیز برابر نخواهد بود
نگاران نیز از این نکته که در کدگذاري صفر و یک دو گروه، نسبت کد یک با  روزنامه
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میانگین کدهاي صفر و یک برابر است استفاده کرده و آزمون موردنظر را به کمک 
  .مشاهده است قابل) 8(نتیجه آزمون در جدول . دهیم طرفه انجام می تحلیل واریانس یک

  
  همراه هوشمند ـ جدول تحلیل واریانس نحوه استفاده از تلفن 8 جدول

  
مجموع 
  مربعات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  مربعات

آماره 
  آزمون

p-
  مقدار

 نتیجه

  0,000  18,670  3,912  2  7,823  بین گروهی
رد فرض 

  صفر
      0,210  397  83,177  گروهی درون

        399  91  کل
  

شده است، فرض صفر رد  گزارش 0,001ابر مقدار آزمون بر - pبا توجه به اینکه 
و در نتیجه (اي  نگاران داراي نسبت استفاده شبکه شود و حداقل یکی از انواع روزنامه می

هاي  براي شناسایی گروه یا گروه. همراه هوشمند است متفاوتی از تلفن) ارتباطی
  .شده است گزارش) 9(کنیم که در جدول  متفاوت از آزمون تعقیبی دانکن استفاده می

  
  همراه هوشمند ـ آزمون تعقیبی دانکن براي نحوه استفاده از تلفن 9جدول 

  2گروه   1گروه   نوع فعالیت
    0,37  تلویزیونی -روزنامه رادیو

  0,69    نگاران چاپی روزنامه
  0,76    نگاران آنالین روزنامه

p- 1,000    مقدار  
  

نگاران  ت استفاده روزنامهتوان نتیجه گرفت بین نسب می) 9(با توجه به جدول 
داري وجود ندارد، اما نسبت استفاده  چاپی و آنالین از تلفن همراه هوشمند تفاوت معنی

همراه هوشمند کمتر از بقیه است  نگاران رادیو ـ تلویزیونی از تلفن اي روزنامه شبکه
و استفاده  اي نگاران چاپی و آنالین استفاده شبکه دیگر، استفاده غالب روزنامه بیان به(

  ).نگاران رادیو ـ تلویزیونی، استفاده ارتباطی بوده است غالب روزنامه
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  بندي جمع
همراه  از تلفن» اي شبکه«صورت غالب به استفاده  نگاران چاپی که به در بررسی روزنامه

اي و  یادشده شامل رضایتمندي، سواد دیجیتالی، سواد رسانهپردازند، عوامل  هوشمند می
منظور انجام فعالیت  همراه هوشمند به زمان استفاده از تلفن بر مدتي پذیرش نوآور

نگاران چاپی که اغلب به استفاده  نتایج بررسی براي روزنامه. اي تأثیر مستقیم دارند حرفه
نگاران  در بررسی روزنامه. پردازند مشابه است همراه هوشمند می از تلفن» ارتباطی«

پردازند،  همراه هوشمند می از تلفن» ارتباطی«فاده صورت غالب به است آنالینی که به
نتایج بررسی . زمان استفاده از تلفن همراه هوشمند تأثیر مستقیم دارند عوامل بر مدت

همراه هوشمند  از تلفن» ارتباطی«نگاران آنالینی که اغلب به استفاده  براي روزنامه
ن استفاده از تلفن همراه زما صورت مستقیم بر مدت پردازند نشان داد عوامل به می

  .اي تاثیرگذارند هوشمند جهت انجام فعالیت حرفه
صورت غالب به استفاده  تلویزیونی که به نگاران رادیوـ در بررسی روزنامه

نتایج بررسی . پردازند، عوامل تأثیر مستقیم دارند همراه هوشمند می از تلفن» اي شبکه«
همراه  از تلفن» ارتباطی«اغلب به استفاده نگاران رادیوتلویزیونی که  براي روزنامه

اي و ارتباطی  سپس ضرایب مسیر بین دو استفاده شبکه .پردازند مشابه است هوشمند می
شده است تنها  تفصیل بیان طور که به همان. نگاران را مقایسه کردیم در بین انواع روزنامه

در دو گروه استفاده غالب نگاران چاپی  اي روزنامه بین ضرایب مسیر متغیر سواد رسانه
داري وجود داشته است و در سایر موارد تفاوت  اي و ارتباطی تفاوت معنی شبکه
نحوه که توان نتیجه گرفت  داري بین ضرایب مسیر وجود ندارد، بنابراین می معنی

نگاران چاپی مؤثر بوده و در دو گروه دیگر  استفاده تنها بر نتایج گروه روزنامه
  .تأثیري ندارد) تلویزیونی- ان آنالین و رادیونگار روزنامه(

دهد  نشان می» اي شبکه«نگاران در استفاده  مقایسه ضرایب مسیر بین انواع روزنامه
نگاران چاپی و آنالینی که اغلب به استفاده  اي روزنامه مسیر سواد رسانه تنها بین ضریب
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وجود دارد و در سایر  پردازند، تفاوت معناداري همراه هوشمند می اي از تلفن شبکه
مقایسه ضرایب مسیر بین انواع . شده معنادار نیست  ضرایب مسیر تفاوت مشاهده

شده بین  هاي مشاهده دهد اغلب تفاوت نیز نشان می» ارتباطی«نگاران در استفاده  روزنامه
اي  بندي میزان استفاده از اینترنت براي انجام فعالیت حرفه ضرایب مسیر در مدل

هاي زیر  هاي موجود به ضرایب مسیر متغیرها و گروه نبوده و تفاوت دار معنی
  .گردد بازمی

نگاران چاپی  بین ضرایب مسیر روزنامهکه توان نتیجه گرفت  طورکلی می بنابراین به
داري وجود ندارد، اما  همراه هوشمند تفاوت معنی و آنالین در استفاده ارتباطی از تلفن

تلویزیونی در متغیرهاي امکانات تلفن همراه،  رادیوـ  نگاران ضرایب مسیر روزنامه
داري با دو گروه دیگر  استفاده و رضامندي و پذیرش نوآوري تفاوت معنی

 .دارد) نگاران چاپی و آنالین روزنامه(

  
 گیري نتیجه

نگاران در عصر  همراه هوشمند تبدیل به بخشی از فعالیت روزنامه استفاده از ابزارهاي تلفن
نگاران آنالین، چاپی و  این پژوهش به دنبال شناسایی تفاوت بین روزنامه. است حاضرشده

همراه هوشمند  استفاده از ابزارهاي تلفن» نحوه«استفاده و » میزان«رادیوتلویزیونی از نظر 
نگاران  استفاده روزنامه» میزان«، هرچند بین »اي مقایسه«هاي  در مجموع بر اساس فرضیه. بود

داري وجود ندارد، اما میزان  همراه هوشمند تفاوت معنی تلویزیونی از تلفنچاپی و رادیو
  . همراه هوشمند بیشتر از دیگران است نگاران آنالین از تلفن استفاده روزنامه

با توجه به نظریه استفاده و رضامندي که مخاطبان به دنبال استفاده از محتواي 
رسد  به دست آورند، به نظر میمندي مطلوبی  اي خاصی هستند تا رضایت رسانه

نگاران آنالین اهمیت بیشتري دارد و  ازآنجاکه سرعت عمل در فضاي کاري روزنامه
 ،هاي شخصی بسیاري از بسترهاي انتشار و توزیع خبر در حال حاضر عالوه بر رایانه
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 ها بیشتر از همراه هوشمند هستند، در نهایت میزان استفاده آن مبتنی بر ابزارهاي تلفن
نگاران آنالین بدون نیاز به فضاي کاري  ضمن اینکه روزنامه. نگاران است سایر روزنامه

تلویزیونی قادر به تهیه محصول  هاي چاپی یا رادیوـ هاي رسانه ثابت همچون تحریریه
  .همراه هوشمند نیز هستند اي کامل و انتشار آن از طریق تلفن رسانه

تلویزیونی هنوز از  هاي چاپی و رادیوـ رسانههمچنین این یافته بیانگر این است که 
بر اساس نظریه نشر . گیرند عنوان ابزار اصلی کار خود بهره می تر به هاي قدیمی رسانه

ها هرچند شاید نگرش مثبتی نسبت به ابزارهاي فراوان  نوآوري، فعاالن این رسانه
که مستلزم  ه از آنرسد براي استفاد همراه هوشمند داشته باشند، اما به نظر می تلفن

اي روزمره است، هنوز تصمیم نهایی را  هاي حرفه آموزش الزم براي اجرا در فعالیت
هاي همراه هوشمند در  افزارهاي تلفن این در حالی است که استفاده از نرم. اند نگرفته
میزان استفاده  ،ها سایت ها یا وب زمانی بارگذاري مطالب در اپلیکیشن رسانی و هم اطالع

  .ازپیش کرده است نگاران آنالین بیش ز این رسانه نوین را در روزنامها
نگاران چاپی و  استفاده غالب روزنامهکه استفاده نیز نتیجه گرفته شد » نحوه«دربارة 

نگاران رادیو ـ  و استفاده غالب روزنامه» اي شبکه«همراه هوشمند، استفاده  آنالین از تلفن
نگاران آنالین و  این بدین معناست که روزنامه. بوده است» ارتباطی«تلویزیونی، استفاده 

هاي همراه هوشمند در  نگاران رادیو ـ تلویزیونی بیشتر از تلفن چاپی نسبت به روزنامه
هاي اجتماعی، انتشار و  ها و رسانه مواردي همچون انتشار و بازنشر مطالب در شبکه

اي و دنبال کردن منابع  کرد شبکههاي داراي کار دریافت اطالعات از طریق اپلیکیشن
کنند و کمتر نسبت به آنان از این رسانه براي  هاي اجتماعی استفاده می خبري در رسانه

نوعی  این موضوع به. کنند مواردي همچون ثبت و مستندسازي رویدادها استفاده می
د در نگاران چاپی و آنالین نسبت به همکاران خو حاکی از عدم توانایی الزم روزنامه

مدیا و همگذاري عکس، تصویر، فیلم  هاي مالتی تلویزیون در استفاده از قابلیت رادیوـ
» اکثریت اولیه«نگاران آنالین جزو  است، بدین معنا که بیشتر آنان نسبت به روزنامه ...و

نگاران را که  شوند و کمتر آن دسته از روزنامه محسوب می» اکثریت متأخر«یا حتی 
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» گران اولیه اقتباس«یا » نوآوران«محدود به رسانه چاپی است، جزو  محیط کاري آنان
تلویزیونی خودشان مطالب و  نگاران رادیوـ بیشتر روزنامه. بندي کنیم توانیم دسته می

ها را تدوین و آماده انتشار و پخش  افزارهاي مختلف آن اخبار را تهیه و با کمک نرم
صورت چاپی آماده و بر اساس  والً مطلب را بهنگاران چاپی معم کنند، اما روزنامه می

  .دهند روال سنتی آن را در اختیار بخش فنی براي انتشار قرار می
تلویزیونی کمتر نسبت به همکاران خود در  نگاران رادیوـ از سوي دیگر، روزنامه 
همراه هوشمند براي انتشار مستقیم مطالب بهره  هاي چاپی و آنالین از تلفن رسانه

ارتباط  بانی اخبار و مطالب بی ویژه در ایران به موضوع دروازه این موضوع به. ندبر می
بانی به نام  نبوده و با توجه به سازوکارهاي رسمی حاکم بر صداوسیما و وجود دروازه

، توانایی خبرنگاران این رسانه را براي انتشار سریع و مستقیم مطالب »ناظر پخش«
باالي انتشار اخبار در رادیو و  ضرورت سرعت توجه بهکه با  کند، درحالی محدود می

تواند و  هاي معتبر خارجی، این رسانه می تلویزیون و با توجه به موارد مشابه در رسانه
همراه هوشمند براي انتشار اخبار  تري از ابزارهاي تلفن باید استفاده بیشتر و سریع

  .ویژه در موارد بحرانی داشته باشد به
ها در قرن  ازپیش رسانه رسد باید با توجه به همگرایی بیش ر میهمچنین به نظ

نگاران فعال در  ها با یکدیگر، روزنامه حاضر و ترکیب و تلفیق همگذاري رسانه
هاي دریافت، تدوین و انتشار صدا و تصویر  هاي چاپی و آنالین به مهارت رسانه
هاي  نیز با غلبه بر محدودیت تلویزیونی نگاران رادیوـ ازپیش مجهز شوند و روزنامه بیش

واسطه اخبار  ساختار بوروکراسی پیچیده این رسانه در ایران، سعی در انتشار سریع و بی
همراه و  رسان تلفن افزارهاي اطالع و اطالعات داشته باشند و حضور خود را در نرم

شود  با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهاد می .هاي اجتماعی تقویت کنند شبکه
اي و سواد دیجیتالی استفاده از  اي سعی در ارتقاي سواد رسانه هاي رسانه سازمان

نگاري  روزنامه«نگاران و همچنین آموزش بیشتر  همراه هوشمند بین روزنامه تلفن
  .هاي خود داشته باشند در رسانه» موبایلی
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