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 فارسی زبانهاي سایتوبر اعتماد مخاطبان نخبه به اخبامیزان 
 ١يان جھرمیریصحسین ب

 چکیده
اي میزان مراجعه و اعتماد بـه اخبـار اینترنتـی (در    مقایسهبررسی  پژوهشهدف از این 

هاي فارسی) و یافتن رابطۀ بین عوامل مؤثر بر میزان اعتماد مخاطبان به اخبار سایتوب
از این رو ضمن توجه به پیچیدگی و گستردگی موضـوع، و ضـریب    این رسانه است.

هـاي وابسـته بـه    میلـی دانشـگاه  کشور، دانشجویان تحصیالت تکم اینترنت در کنفوذ 
ه به نوعی مخاطـب  کاند وزارت علوم شهر تهران، به عنوان جامعه آماري انتخاب شده

ـ ه در این تحقیق، پیمایش اسـت  شوند. روش مورد استفادنخبه نیز، محسوب می ه در ک
سایت خبري پربیننده از دیدگاه پاسخگویان مشخص شدند. نتایج نخست ده وبۀ مرحل

ـ    400هاي نمونـۀ  به دست آمده از پاسخ ـ دوم، ۀ نفـره از دانشـجویان در مرحل ه بـا  ک
اي در ده دانشگاه وابسته به وزارت علوم شـهر تهـران   اي چندمرحلهگیري خوشهنمونه

ـ وجـود ضـریب نفـوذ    بـا  -هاي خبري سایته وبکدهد تخاب شدند، نشان میان م ک
ها سایته در دسترسی به برخی از این وبکهاي نسبی شور و محدودیتکاینترنت در 
گروه از نخبگان علمی، گام این  اياعتماد رسانهدر جهت جلب اند توانسته -وجود دارد

لـی  کمجال خودنمایی یافته است. نتایج  نیز در این عرصه 2مهمی بردارند و حتی وب
بی.بی.سی «هاي خبري سایته وبکبندي میزان اعتماد، مبین این مطلب بود پس از رتبه

سایت به ترتیب از بیشترین میزان اعتماد در میان ده وب» كتابنا«و » باالترین«، »فارسی
 خبري پربیننده برخوردارند.

میلـی،  کت تدانشـجویان تحصـیال   اخبـار،  تمـاد، اع خبري، هايسایتوبها: کلیدواژه

                                                                                                                   
 hossein.basirian@gmail.comکارشناس ارشد علوم ارتباطات (مدیریت رسانه) دانشکده صدا و سیما  .1
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 .هاي شهر تهراندانشگاه

 مقدمه

و زنـدگی معاصـر    کننـد مـی  جامعه عمـل  اعصاب مرکزي نظام عنوان به هاامروزه رسانه
 عصـر  در نیـز  مخاطبـان «). 1385 محمـدي، (هاي ارتباطی، غیر قابل تصور است بدون رسانه

 سـبب  موضـوع  ایـن  و نیازمندنـد،  خـود  روزمره مسائل در اطالعات زیادي میزان به حاضر
 »یابنـد  ضـرورت  پـیش  از بـیش  اطالعاتی، خوراك این با مرتبط تحلیلی ابزارهاي تا شودمی

 عالقـه  کـه  شـده  تبـدیل  موضـوعی  بـه  خبر میان این در). 34ص ،1385جهرمی،  بصیریان(
 خصـوص  در را جمعـی  ارتبـاط  وسایل شناسانجامعه و رسانه حوزه صاحبنظران روزافزون
 موضـوع «دیگـر،   سـوي  از. اسـت  داشـته  معطوف خود به آن، پردازش و پوشش چگونگی

 قـرار  پژوهـان ارتبـاط  توجـه  مورد که سالهاست آنها، مطالب به مردم اعتماد و هارسانه اعتبار
 سـواالت  بـه  هـا، رسـانه  اعتبـار  خصـوص  در تحقیق دهه شش از بیش حاصل. است گرفته

 میـان  از«). 170ص ،1384 بـدیعی، ( »اسـت  زده دامـن  هـا رسانه اراعتب حیطه درباره بسیاري
 تـأثیر  بیشـترین  دارد، سروکار آدمی حواس اکثر با که آنجا از تلویزیون جمعی، ارتباط وسائل

 ،1379 دادگـران، ( »گـذارد مـی  انسـان  بـر  را اطالعـاتی  مهمتـر  همـه  از و عاطفی، احساسی،
 ايپدیـده  عنـوان  بـه  تنهـا  نه اینترنت شبکه ،جدید هزاره در که نیست تردیدي اما ،)121ص

اسـت و   کـرده  آغـاز  هارسانه سایر با را مهمی رقابت جدید، ايرسانه قالب در بلکه ارتباطی،
تـوان  ها بوده است، چنانکـه مـی  سرعت شیوع دسترسی به آن نیز بسیار بیشتر از دیگر رسانه

 ).  51، ص1381(میناوند،  »الرشدترین رسانه تاکنون بوده استاینترنت سریع«گفت 
 بـه  توجـه  بـا  اینترنـت  نفـوذ  ضـریب  کـه - ما کشور در این رسانه به همچنین دسترسی

 دانشـجویان  دانشجویان و خصوصاً براي -)1(است شده برآورد درصد 26 آمار حدود آخرین
 شـان، علمی و اجتماعی پایگاه اقتضاي به جامعه، اقشار سایر با مقایسه در تکمیلی تحصیالت

 از اطالعـات،  و اخبـار  ترینتازه کسب براي آنها اغلب و دارد قرار مطلوبی نسبتاً وضعیت رد
اینترنـت بـا    بـه عـالوه،   گیرنـد. مـی  بهره هاي موجودکنار سایر رسانه در نیز نوینۀ رسان این

پذیري بهتر با نیـازجویی مخاطبـان   و انطباق اخبار، گزینش و بانیدروازه هايشیوه تفاوت در
 اعتمـاد  تـدریج  تر در پاسـخ بـه ایـن نیـاز، بـه     اي نوین و ایفاي نقش مناسبپهر رسانهدر س
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 نسـبت  برخوردارند، هاي مختلفرسانه اخبارِ پیگیري براي مساوي شانس از که را مخاطبانی
   دهد که الزم است این مسأله را نیز طرف توجه قرار داد.می قرار تأثیر تحت خود اخبار به

 بیان مسأله

 - )2(نخبـه  اي در مخاطـب رسانه اعتماد مقایسه به منحصراً که تحقیقی کنون نجا که تااز آ
 تأثیرگـذارتر  جامعـه  فکـري  جریـان  در هـدایت  توانـد مـی  بالقوه طور به که قشري عنوان به

هاي سـنتی  نپرداخته بود و تحقیقاتی نیز که در این حوزه انجام شده بود، یا غالباً رسانه -باشد
سـواي از  –خبري واحـد  ۀ یک رسانۀ ر مقایسه کرده بودند، و یا اینترنت را به مثابرا با یکدیگ

 -شـود رو تواند با استقبال یا عدم استقبال عمومی روبـه هاي خبري متعددي که میسایتوب
گـروه از   ایـن  هـاي اي که دیـدگاه طرف دیگر به دلیل اهمیتی ویژه از و در نظر گرفته بودند،

 بـراي  پربیننـده، ۀ رسـان  و عوامل مؤثر بر آن در ایـن  اخبار به اعتماد میزان مورد در مخاطبان،
که تا حد امکـان خـالء    است این دنبال رو بهدارد، تحقیق پیش ارتباطات عرصه پژوهشگران

 خبرهـاي  اي ازگسـترده  اسـتفاده  چنـین  موجود را پر کند. با این توضیح، بررسی اینکه پیامد
مثـل   2خبـري اصـلی   هـاي رسـانه  دیگـر  بـر  ،1ه خبـري جـایگزین  رساناینترنتی به مثابه یک 

اصـلی در ایـن پـژوهش اسـت. بـه       تلویزیون در میان این گروه از مخاطبان چیست، مسـأله 
و بـر  -و نهایی توسط پژوهشـگر   3منظور بررسی این مسأله دو پرسشنامه در مرحله مقدماتی

 طرّاحی گردید. -هاي موجوداساس پیشینه

 چارچوب نظري

، و 4هـاي نقـش مناسـب   رو، به طـور بنیـادین از نظریـه   ي پرداختن به مسأله پیشبرا

                                                                                                                   
1. Alternative News Media 
2. Mainstream News Media 
3. Pilot Study 
4. Niche Theory 
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استاد ارتباطات دانشگاه اوهـایو، اولـین بـار در     2کجان دیمی استفاده شده است. 1اعتماد
نظریه نقش مناسب را در پیوند با نظریه استفاده و رضـامندي، در خصـوص    2000سال 

تـاب خـود بـا عنـوان     کرد. وي در دیباچۀ کطرح اي و نیازجویی مخاطب مرقابت رسانه
گیـري ایـن نظریـه از    ، با اشاره به وام)3(زیستی رسانه: نظریه نقش مناسبآوري و همهم

آوري یـا رقابـت بـین    خود را براي استفاده از آن در مفهوم هـم  كدر ،)4(شناسیبومعلم 
 ,Dimmick, 2003نـد ( کاي مفیـد و قدرتمنـد توصـیف مـی    ها به عنوان نظریـه رسانه

P.xi.( در ریشه کدیمی) یابی واژه التین نیچniche      بـه رابطـه موجـودات بـا محـیط ،(
)، از واژه التین nicheمعناي اصلی واژه نیچ («نویسد: زندگی و تنازع بقاء پرداخته و می

nidus  یاnest ه بـه معنـاي   کـ ون گرفته شده اسـت  کبه معنی النه، آشیانه، و یا جاي س
مجسمه یا هر شیء دیگري  کتواند یه میکل است کاي مقعر شیوار یا حفرهتورفتگی د

ابـداع   3گرینـل گرایانی همچون ه از سوي طبیعتکاین واژه ». را در درون خود نگه دارد
نیز  )5(كرابرت پارهمچون  4شناسان انسانیبومشد، در آثار دانشمندان علوم اجتماعی و 

نیز، معناي رایج این واژه، تحت تـأثیر مطالعـات   سال گذشته  40طی «مطرح شده است. 
)، 1999( 8میلـر و  7لـف کری)، 1988( 6اکـ پیان)، 1958( 5هاچینسونهاي بعدي و بررسی

 ).Dimmick, 2003, P. 24» (اي گردیده استدستخوش تغییرات تازه
ه در آثـار  کـ آوري یا رقابت مفهوم هم«، تحت تأثیر که توجه دیمیکرسد به نظر می

آمـده  » میـاب کنظام براي دسترسـی بـه منـابع     کبه معناي تنازع میان واحدهاي ی كپار
هـاي جدیـد سـنتی جلـب     )، به افزایش رقابت بین رسانه370، ص1387است (راجرز، 

ه در تصـاحب نقـش بهتـر و رضـامندي     کـ اي نوین شده، و او اینترنت را به مثابه رسانه
                                                                                                                   
1. Trust Theory 
2. John Dimmick 
3. Grinnell 
4. Human Ecologists 
5. Hutchinson 
6. Pianka 
7. Ricklef 
8. Miller 



 43/  هاي فارسی زبانسایتمیزان اعتماد مخاطبان نخبه به اخبار وب 

 دهد.ها قرار مییر رسانهدارد، در تقابل با سابیشتر مخاطبان گام برمی
ـ جد رسانه کی که کندیم برآورد مناسب نقش هینظردر مجموع،   يهـا رسـانه  بـا  دی

 رقابـت  بـه ... و کننـده، مصرف زمان کننده،مصرف انتظارات کردن برآورده سرِ بر موجود
 تـر یمیقد رسانه يبرا که يامدیپ برسد، ظهور منصۀ به رقابت نیا اگر. پرداخت خواهد

 کـه  اسـت  يدتریجد رسانه جانب ازی نیگزیجا ای ضیتعو ،حذف بخورد، رقم ندتوایم
 .اسـت  رفتـه یپذ خود خاص يهانقش کنار در زین را تریمیقد رسانه يهاشنق از یبرخ

 یاتیـ ح یتیاهم يدارا ییامدهایپ نیچن. است ینیگزیجا ،یرقابت نیچن جهینت نیترمعمول
 ).207، ص 1387، ک(دیمی تاس کنندگانمصرف و يارسانه عیصنا يبرا

 جوامـع  يبـرا  يدیـ کل مفهوم کی«نیز به عنوان  اعتمادافزون بر نظریه نقش مناسب، 
 زیـ آممخـاطره  يهـا میتصـم  و نامشخص ياندازها چشم با مواجهه در کارکردگرا، نینو

ـ  عنـوان  بـه  توانـد یمـ  اعتمـاد  ،یپژوه ارتباط منظر از. گرددیم یتلق قاطعانه  ریـ متغ کی
 عملکـرد  همچنین ؛)Tsfati, 2003, P.162( »شود مطرح رسانه یاثرسنج يابر یاساس

 شـان، يازهـا ین ساختن برآورده يبرا را مخاطبانشان ،يخبر يهارسانه اجتماعِ به وابسته
 بـا  را، انتظاراتشـان  میتنظ و شانیاجتماع طیمح به نسبت يریگ جهت و ساخته توانمند
). اسـتمداران یس مثال طور به( دهدمی قرار حظهمال مورد گر،ید یاجتماع عوامل به توجه

 گرانیبـاز  بـه  اعتمـاد  يبـرا  یالزمـ  شـرط  ،يخبـر  يهـا رسانه به اعتماد خاطر نیهم به
 تمـام  تواننـد ینمـ  نگـاران روزنامـه  نکـه یا لیدل به هرچند. است گرید یاجتماع) عوامل(

 مـردم  عموم ،یشنیگز طور به شهیهم نند،یبب تدارك را يجار مسائل به مربوط اطالعات
ـ رو و حـوادث،  موضـوعات،  انیجر در را ـ ا. دهنـد یمـ  قـرار  دادهای  نشیگـز ة ویشـ  نی

 سکیر بر یمبتن یعمل را، يخبر يهارسانه به اتکاء و نانیاطم نفسِ ،يخبر يهاگزارش
 مـا  عتماد،به هر حال مسأله ا ).Kohring & Matthes, 2007, PP.238-239(کند یم
شاید برخـی  . کنندیم یابیارز و درك را يخبر يهارسانه چطور افراد که کندیم آگاه را
 آن، متعاقــبامــا  .دهنــداعتمــاد تــرجیح  بــه اعتبــار را، واژه پژوهشــگران ارتباطــات از

ـ ا در ياستهیشا و تیپراهم شکل به اعتماد، حیصر يهاهینظر  مالحظـه  مـورد  حـوزه  نی
 در اعتبـار  و اعتماد يهاواژه که ستین یمعن آن به ه،یقض نیا به هر روي. اندنگرفته قرار

 Tsfati( هستند گریکدی با تقابل در منحصراً میمفاه نیا و اندگرفته قرار متضاد یموضع
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& Cappella, 2003(. 

 سایتاخبار وب هايمشخصه

 متمـایز  سـنتی  خبـري هـاي  رسـانه  از را خود طریق چند به آنالین خبري هايرسانه
 و جسـتجو  قابلیـت  دارنـد،  همـراه  به 2آسودگی و راحتی ،هستند 1تعامل داراي: نندکمی

 هـاي قابلیـت  و آورنـد، مـی  فـراهم  4فرامتنـی  پیونـد  برقراري طریق از را 3متقابل ارجاع
 در ولـی  مهـم  خصوصیت دو تعامل ،5ینگک به اعتقاد. دهندمی تعمیم را هاايچندرسانه

 :دهدمی اسکانع را آنالینرسانۀ  از نامربوط حال عین
 نتـرل ک نـوعی  به کاربران ساختن قدرتمند فرایند تشریح يبرا تعامل مفهوم، کی در«

 بـه  تعریـف  ایـن . شـود مـی  اطالق گردد،می عرضه آنها به هک اطالعاتی توالی بر اضافی
 ننـدگان کمصـرف  تعامل افزایشِ به واژه این گردد، امامی بر محتوا با 6یافتهافزایش تعامل
گـره   7یافتـه افـزایش  بـازخورد بـه   هک است؛ تعریفی ناظر هم، خبر نندگانکتولید با خبر،
 ).King, 1998, P.26( »خوردمی

ـ  عنـوان  بـه راحتـی بـه ایـن معنـا     . است راحت ،يخبر رسانه کی نیآنال اخبار  کی
هـا را در  گـزارش  يجستجو یتوانائ هکشود مطرح می نیآنال ارتباطات مهم تیخصوص

ـ  بـه  هک دهدمی انکمرسانه سنتی روزنامه ا بهند و کمیروزنامه فراهم  بین صفحات  کی
 خبرها فرامتنی،ها یا پیوندهاي کلین ).Peng et al., 1999شود ( تبدیل اطالعاتی پایگاه

 خواننـدگان  بـه  هک نندکمی تبدیل اطالعاتی چرخۀ کی به اطالعاتی ساده منبع کی از را
 باعـث  و ننـد ک مراجعه گرید یاتاطالعهاي تیسا به روزانه اخبار از فراتر دهدمی اجازه

                                                                                                                   
1. Interactivity  
2. Convenience 
3. Cross-reference 
4. hyper-linking 
5. King 
6. Increased Interactivity 
7. Increased Feedback 
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 يهـا روزنامـه  خـالف  شود. افزون بـر ایـن، بـر   چرخشی اخبار می یا غیرخطی خوانش
 لحظـه  هـر  در را آنهـا  ردنک روز به و فوري خبرهاي انتشار انکام ن،یآنال رسانۀ ،یچاپ
 ).Lee & So, 2000( دارد

اخبـار آنالیـن و    ه میـزان مصـرف  کـ تحقیقات نگاین و دیگران در استرالیا نشان داد 
سب خبر بـراي مخاطبـان آن   کرسانه اصلی جاي خود را در الگوي  کاینترنتی به مثابۀ ی

اي هاي ممتاز این اخبار به طور قابل مالحظهرده است و بسیاري از مشخصهکجامعه باز 
آنالیـن، از   ، اخبـار 1نظریه نشر نـوآوري گیرد و بر اساس اربرد و استفاده قرار میکمورد 
رو برخوردارنـد  هـاي پـیش  پذیري بیشتر با محـیط در سـال  سیل خاصی براي انطباقپتان

)Nguyen et al., 2005, PP.5-6» .(چنـد  متنـوع  ردهـاي کعمل از کـاربران  چقدر هر 
 بـا  آنالیـن  اخبـار  خوانـدن  بـراي  نیـز،  بیشـتري  زمـان  باشند، خشنود بیشتر هاايرسانه
 روز در مراجعـه  هـر  طـی  هـم  و هفته، هايروز طی در هم ها،ویژگی این از گیريبهره
 ,Chan & Leung, 2005( »شـد  خواهـد  هزینـه  زمـانی،  لحـاظ  از آنالین اخبار براي

P.377( هاي خبري در ایران نیز مصداق دارد، و سایته این مسأله در مورد اخبار وبک
ورد از ، بـه چنـد مـ   »2راهنماي اخبار آنالیـن در ایـران  «نیز در گزارشی با عنوان » افشار«

هاي خبري انتخاب شده از سوي پاسخگویان این تحقیق از جمله بی.بی.سـی  سایتوب
 ). Afshar, 2002رده بود (کفارسی، ایسنا، ایرنا، همشهري و گویا اشاره 

ه کـ هاي خبري معتبـر،  ه بدون وجود رسانهکتوان گفت بندي این مبحث میدر جمع
همدلی در جامعـه ایجـاد نخواهـد شـد و      مورد وثوق و اعتماد مخاطبان باشند، احساس

هاي افسار گسیختۀ افراد منفعت تکبدون این احساس، توسعۀ اجتماعی در زیر پاي حر
وفا نخواهد شد. لذا خبر متعادل و قابل اعتمـاد، در همـۀ   کطلب، پایمال شده و هرگز ش

سـان  کی ر شده از اهمیتـی نسـبتاً  کجوامع، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، به دالیل ذ
 ).11، ص 1385برخوردار است (میرفخرایی، 

                                                                                                                   
1. Innovation Diffusion Theory 
2. Guide to Online News in Iran 
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 سواالت پژوهش

 :گیردپرسش اساسی را در بر می پنجش حاضر پژوه
 میلـی کت تحصـیالت  از دیـدگاه دانشـجویان   هاي خبـري سایتوبترین ) پربیننده1

 دامند؟ک 1387تهران در سال  شهر علوم وزارت به وابسته هايدانشگاه
 علـوم  وزارت به وابسته هايدانشگاه میلیکت تحصیالت جویاندانش) میزان اعتماد 2
 هاي خبري چگونه است؟سایتترین وببه پربیننده تهران شهر
 هـاي دانشـگاه  تکمیلی تحصیالت دانشجویان اي بین میزان مراجعه و اعتماد) چه رابطه3
 هاي خبري وجود دارد؟سایتوب اخبار به تهران شهر علوم وزارت به وابسته
هـاي خبـري   سـایت وب اخبـار ه بـه  کپاسخگویانی  اعتماد تفاوتی بین میزان چه) 4

 وجود دارد؟نند، که به این اخبار مراجعه نمیکنند با پاسخگویانی کمراجعه می
 تحصـیالت  دانشـجویان  اي بین عوامل مؤثر بر اعتمـاد و میـزان اعتمـاد   رابطه چه) 5

وجود هاي خبري سایتوب تهران به اخبار ومعل وزارت به وابسته هايدانشگاه میلیکت
 دارد؟

 جامعه مورد مطالعه

دانشـجویان شـاغل بـه تحصـیل در مقـاطع       لیـه ک بـر  مشـتمل  مورد مطالعـه  جامعه
هـاي وابسـته بـه وزارت علـوم،     ترا) دانشـگاه کارشناسی ارشد و دکمیلی (کتحصیالت ت

موسسه پـژوهش  آمار  بر اساس هک است 1387تهران در سال  شهر تحقیقات، و فنآوري
 تربیت نور، پیام الزهرا،هاي دانشگاه به نام 12، در مجموع )6(ریزي آموزش عالیو برنامه
 صــنعتی بیــر،کامیر صــنعتی شــهید بهشــتی، تهــران، خــوارزمی، معلــم تربیــت مــدرس،
ه مستقیماً زیر نظـر  کهنر  و صنعت، و علم طباطبایی، عالمه شریف،نصیر، صنعتیخواجه

میلـی  کهاي تحصیالت تنند، تعداد دانشجویان شاغل در دورهکوم فعالیت میوزارت عل
موسسـه پـژوهش و   (نفر بـرآورد شـده اسـت     909هزار و  81، 1387در سال تحصیلی 

 ).1387ریزي آموزش عالی، برنامه
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 روش پژوهش

 پیمایشـی  عملـی،  بخـش  در و ايکتابخانه نظري، بخش در پژوهش این انجام روش
دانشـجوي   120ه کـ ي انجـام پـژوهش در ابتـدا، طـیِ پیمایشـی مقـدماتی       برا .باشدمی

ت داشـتند، فهرسـتی از اسـامی    کمیلی از شش دانشگاه تهران در آن مشارکتحصیالت ت
لـی فـراهم   کمورد مراجعه از دیدگاه پاسخگویان، به طور ة هاي خبري پربینندسایتوب

آن از  1أییـد اعتبـار صـوري   آمد. پس از آن پرسشنامۀ اصلی طراحی گردیـد و پـس از ت  
آن نیـز بـه    2سوي اساتید ارتباطات و متخصصان حوزة خبر، پیش آزمون شـد و روایـی  

اي اسـتفاده شـد و   اي چنـد مرحلـه  گیري خوشهتأیید رسید. در پیمایش نهایی، از نمونه
دانشگاه وابسته بـه وزارت علـوم شـهر تهـران توزیـع، و پـس از        10پرسشنامه در  400
بـه منظـور   تجزیـه و تحلیـل شـد.     3افزار آماري اس.پی.اس.اسنرم کمکبه آوري جمع

هایی چون فراوانی، درصـد، و میـانگین در بخـش    ها نیز از شاخصتجزیه و تحلیل داده
 هـایی چـون، تـی و ضـریب همبسـتگی پیرسـون، و ضـریب       آمار توصیفی و از آزمـون 

 مار استنباطی استفاده شد.در بخش آ 4نماراي و آزمون مکنقطه ايرشته دو همبستگی

 پژوهش يهاافتهی

از را پرسـیده بـود،   هـاي خبـري   سـایت وبتـرین  ه پربیننـده کاول  پرسشدر مورد 
در ا بندي آنهه فهرست اسامی و رتبهکجدول فراوانی استخراج شد  کهاي نهایی یپاسخ

 جداول زیر ارائه شده است؛
و » بی.بی.سـی فارسـی  « هـاي خبـري  سـایت ه وبکـ دهد اطالعات جدول نشان می

هـاي  سایت، به ترتیب بیشترین میزان مراجعه را داشته و با تفاوت زیادي از وب»كتابنا«
ه در جایگاه سوم و چهارم از لحـاظ میـزان مراجعـه    ک» ایسنا«و » فارسی VOA«خبري 

                                                                                                                   
1. Face Validity 
2. Reliability 
3. SPSS 
4. Mc Nemar's Test 
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 اند.قرار دارند، پیش افتاده
 

 ها سایتبندي میزان مراجعه به اخبار وب. رتبه1جدول 
 میانگین میزان مراجعه در هفته هاي خبريسایتوب تبهر

 77/1 »بی.بی.سی فارسی« 1
 61/1 »تابناك« 2
3 »VOA 18/1 »فارسی 
 11/1 »ایسنا« 4
 98/0 »آفتاب« 5
 77/0 »رادیو فردا« 6
 71/0 »باالترین« 7
 67/0 »گویا« 8
 58/0 »روزآنالین« 9
 50/0 »همشهري« 10
 47/0 »فارس« 11
 41/0 »ایرنا« 12

 
مورد هاي خبري تلویزیون ترین بخشه میزان اعتماد به پربینندهک دومر مورد سؤال د

نیـز  بنـدي آنهـا   فهرست اسامی و رتبه هکجدول زیر استخراج شد ، پرسش قرار داده بود
 آورده شده است؛

ه از کـ » بی.بی.سـی فارسـی  «ي هاي خبرسایتوبه کدهد نشان میاطالعات جدول 
، در صدر قرار داشت از لحاظ میزان اعتماد نیز، جایگاه 1میزان مراجعه در جدول  لحاظ

ه از لحـاظ فراوانـی جـزء    ک، »باالترین«سایت خبري اول را به دست آوره است. اما وب
سایت خبري پربینننده قـرار نداشـت،   هاي خبري پربیننده نبود، و جزء ده وبسایتوب

هـاي خبـري افـزوده    سایته، از سوي پاسخگویان به وببه دلیل نیمه باز بودن پرسشنام
هـاي  سـایت بندي میزان اعتماد در جایگاه دوم قرار گرفت. در مقابـل، وب شد و در رتبه
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مترین میزان اعتمـاد در جامعـۀ آمـاري مـورد     کاز » ایرنا«و » فارس«، »رادیو فردا«خبري 
 پژوهش، برخوردار شدند.

 

 هاي خبريسایتد به اخبار وببندي میزان اعتما. رتبه2جدول 
 میزان اعتماد میانگین نمره خبري هايسایتوب رتبه
 33/3 »بی.بی.سی فارسی« 1
 26/3 »باالترین« 2

 15/3 »كتابنا« 3
 02/3 »گویا« 4
5 »VOA 02/3 »فارسی 
 00/3 »روزآنالین« 6
 92/2 »آفتاب« 7
 81/2 »ایسنا« 8
 77/2 »همشهري« 9
 67/2 »رادیو فردا« 10
 57/2 »فارس« 11
 28/2 »ایرنا« 12

 
بـین میـزان    ايرابطـه  چـه « :ه پرسـیده بـود  کـ  سومدر سوال میزان مراجعه در مورد 

 علـوم  وزارت بـه  وابسـته  هـاي دانشگاه میلیکت تحصیالت دانشجویان مراجعه و اعتماد
 ول زیر به دست آمد:جد» وجود دارد؟هاي خبري سایتوب اخبار به تهران شهر

 هاي خبريسایتمراجعه و اعتماد به اخبار وب . مقایسۀ میزان3جدول 
اعتماد  مراجعه و زانین میرابطه ب

 هاي خبريسایتوب به اخبار
 نییب تعیضر يداریسطح معن یب همبستگیضر

483/0 001/0 233/0 
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؛ استفاده شـده اسـت   رسونیپ يگشتاور یهمبستگ بیاز ضر سؤال نیا یبررس يبرا
 بیضـر مشترك از  انسیوار نییتب زانیهمبسته در م يرهایسهم متغ نییتع يبراهمچنین 

لی که به طور کدهد فوق نشان میجدول  يهاهداد ریتفس. است دهیاستفاده گرد )7(نییتع
وجـود دارد.  هاي خبري سایتوبمراجعه و اعتماد به اخبار  زانیم نیب يداریرابطه معن

مراجعـه و اعتمـاد بـه     زانیم نیمثبت است پس ب یهمبستگ بیضر هکهمچنین از آنجا 
ۀ ه رابطـ کـ بنابراین فرضیه مربوط  وجود دارد. میرابطه مستق هاي خبريسایتوباخبار 

 مستقیمی بین میزان مراجعه و اعتماد قائل شده بود، به تأیید رسید.
 تفـاوتی بـین   چه« ه پرسیده بود:کمیزان اعتماد پاسخگویان در سوال چهارم در مورد 

ننـد بـا   کهـاي خبـري مراجعـه مـی    سـایت وب اخبـار ه بـه  کـ پاسخگویانی  اعتماد میزان
 جدول زیر به دست آمد: نیز، »وجود دارد؟نند، که به اخبار مراجعه نمیکپاسخگویانی 

  انیدانشجودو گروه از اعتماد  زانیم سهیمقاي برا t. آزمون 4جدول 
 هاي خبريسایتوباخبار  به

ي برامستقل  tآزمون 
اعتماد  میزان مقایسه

به اخبار  دانشجویان
هاي سایتوب

 خبري

کسانی میانگین اعتماد 
هاي سایتکه به وب

 کنندمراجعه می خبري

کسانی میانگین اعتماد 
هاي سایتکه به وب

کنندخبري مراجعه نمی
t 

درجه 
 آزادي

 سطح
 داريمعنی

53/3 52/2 778/8398 001/0 

 
دسـت  هب يداریو سطح معن tساس مقدار ا آید برمی ق برطور که از جدول فوهمان

 هـاي خبـري  سـایت وب اخبـار  ه بـه کـ آن گروه از پاسـخگویان  آمده، بین میزان اعتماد 
ننـد  کمراجعـه نمـی   هاي خبريسایتوبر اخبا ه بهک) و گروهی 53/3نند (کمراجعه می

هاي جدول، ایـن  ون و دادهبنابراین با توجه به آزم وجود دارد. يفاوت معنادار)، ت52/2(
مراجعـه  هـا  سایتبه اخبار وبه کسانی کداري بین میزان اعتماد ه تفاوت معنیکفرضیه 

قائل شده بـود،   نندکنمی ها مراجعهسایته به اخبار وبکسانی کمیزان اعتماد  و نندکمی
 به تأیید رسید.
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ؤثر بر اعتماد و میزان اي بین عوامل مچه رابطه«ه پرسیده بود: کپنجم در مورد سوال 
دار بـین  هـاي معنـی  ، وجـود رابطـه  »وجـود دارد؟  هاي خبريسایتوباعتماد به اخبار 

هاي مطـرح شـده، رابطـۀ عوامـل/ متغیرهـاي      عوامل مؤثر بر اعتماد را با توجه به فرضیه
 اند:مستقلِ مطرح شده، به ترتیب در جدوال زیر آورده شده

 هاي خبري:سایتبر اعتماد به اخبار وب هاي مربوط به عوامل مؤثرفرضیه

رابطـه  هاي خبري سایتوباخبار خبر با میزان اعتماد به  سانسوربین  -1-5فرضیه 
 داري وجود دارد.معنی

رابطـه  هاي خبـري  سایتوباخبار خبر با میزان اعتماد به  صحتبین  -2-5فرضیه 
 داري وجود دارد.معنی

رابطـه  هاي خبري سایتوباخبار زان اعتماد به خبر با می جامعیتبین  -1-5فرضیه 
 داري وجود دارد.معنی

رابطه هاي خبري سایتوباخبار خبر با میزان اعتماد به  وگیريسبین  -1-5فرضیه 
 داري وجود دارد.معنی

 بیاز ضـر  هایهفرض این گروه از یبررس يبرا ها،داده تیبا توجه به ماهدر اینجا نیز 
همبسـته در   يرهایسهم متغ نییتع يبرا استفاده شده است. رسونیپ يگشتاور یهمبستگ

   است. دهیاستفاده گرد یینتع بیضراز  نیز، مشترك انسیوار نییتب زانیم

  هاي خبريسایتوباخبار  به انیاعتماد دانشجو بین میزان . رابطه1-5جدول 
 سانسور خبرو 

رابطه بین میزان اعتماد به 
و هاي خبري سایتوباخبار 

 خبر سانسور

 ضریب تعیین سطح معنی داري ضریب همبستگی

357/0- 001/0 14/0 

 
در  و -357/0محاسبه شده برابر بـا   یهمبستگ بیجدول فوق ضر يهابراساس داده
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 بیبرابر است بـا مجـذور ضـر    نییتع بیدار است از انجاکه ضریمعن 01/0Pسطح 
 نیبنـابرا  رد وکـ  انیرا به صورت درصد ب بیضر نیا توانیو م ریدو متغ نیب یهمبستگ

اعتماد به اخبار  زانیم انسیوار راتییتغ صددر 14استنباط نمود که حدود  نیچن توانیم
دسـت  هب یهمبستگ بیکه ضر اما از آنجا سانسور اخبار است. ریثأتحت ت هاتیوب سا
عتماد رابطـه معکـوس وجـود    ا زانیسانسور خبر و م نیگفت که ب دیاست با یمنف آمده،

 اعتماد کمتر خواهد بود. زانیباشد م شتریکه هرچه سانسور خبر ب یمعن نیدارد. بد

  هاي خبريسایتوباخبار  به انیاعتماد دانشجو . رابطه بین میزان2-5جدول 
 صحت خبرو 

رابطه بین میزان اعتماد به اخبار 
 صحت خبرو هاي خبري سایتوب

 ضریب تعیین نی داريسطح مع ضریب همبستگی
502/0 001/0 25/0 

 
در  و 025/0محاسبه شده برابـر بـا    یهمبستگ بیجدول فوق ضر يهااساس داده بر
 بیبرابر است با مجـذور ضـر   نییتع بیدار است از انجاکه ضر یمعن 01/0Pسطح 
 نیبنـابرا  رد وکـ  انیبرا به صورت درصد  بیضر نیا توانیو م ریدو متغ نیب یهمبستگ

اعتماد به اخبار  زانیم انسیوار راتییتغ صددر 25استنباط نمود که حدود  نیچن توانیم
دست آمـده،  هب یهمبستگ بیکه ضر اما از آنجا اخبار است.صحت تحت  هاتیوب سا

وجـود دارد.   میرابطـه مسـتق   اعتمـاد  زانیـ خبر و م صحت نیگفت که ب دیمثبت است با
 خواهد بود. شتریاعتماد ب زانیباشد م شتریخبر ب صحتهرچه که  یمعن نیبد

  هاي خبريسایتوباخبار  به انیاعتماد دانشجو . رابطه بین میزان3-5جدول 
 جامعیت خبرو 

رابطه بین میزان اعتماد به اخبار 
 جامعیت خبرو هاي خبري سایتوب

 ضریب تعیین سطح معنی داري ضریب همبستگی
524/0 001/0 28/0 

 
در  و 524/0محاسبه شده برابـر بـا    یهمبستگ بیجدول فوق ضر يهااساس داده بر
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 بیبرابر است با مجـذور ضـر   نییتع بیدار است از انجاکه ضر یمعن 01/0Pسطح 
 نیبنـابرا  رد وکـ  انیرا به صورت درصد ب بیضر نیا توانیو م ریدو متغ نیب یهمبستگ

اعتماد به اخبار  زانیم انسیوار راتییتغ صددر 28اط نمود که حدود استنب نیچن توانیم
ـ  یهمبسـتگ  بیاما از آنجاکه ضـر  اخبار است. تیجامع ریثأتحت ت تهایوب سا دسـت  هب
وجـود   میرابطـه مسـتق   اعتماد زانیخبر و م تیجامع نیگفت که ب دیمثبت است باآمده، 

 خواهد بود. شتریاعتماد ب زانیباشد م شتریخبر ب تیکه هرچه جامع یمعن نیدارد. بد

  هاي خبريسایتوباخبار  به انیاعتماد دانشجو میزان . رابطه بین4-5جدول 
 سوگیري خبرو 

رابطه بین میزان اعتماد به اخبار 
 وگیري خبرو سهاي خبري سایتوب

 ضریب تعیین سطح معنی داري ضریب همبستگی
470/0- 001/0 22/0 

 
در  و -470/0محاسبه شده برابر بـا   یهمبستگ بیوق ضرجدول ف يهابراساس داده

 بیبرابر است با مجـذور ضـر   نییتع بیدار است از انجاکه ضر یمعن 01/0Pسطح 
 نیبنـابرا  رد وکـ  انیرا به صورت درصد ب بیضر نیا توانیو م ریدو متغ نیب یهمبستگ

اعتماد به اخبار  زانیم انسیوار راتییتغ صددر 22استنباط نمود که حدود  نیچن توانیم
ـ  یهمبستگ بیاما از آنجاکه ضر اخبار است. وگیريس ریتحت تاث هاتیساوب دسـت  هب
اعتماد رابطه معکـوس وجـود    زانیخبر و موگیري س نیگفت که ب دیاست با یمنف آمده،

 ود.اعتماد کمتر خواهد ب زانیباشد م شتریخبر ب وگیريسکه هرچه  یمعن نیدارد. بد

 نتایج

ه میـزان  کـ یی ایـ که مشـخّص شـود در دن   رفتیپژوهش حاضر از آن رو صورت پذ
 ,Bakir & Barlow, 2006لی رو به افول است (کهاي جمعی به طور اعتماد به رسانه

P.5اي پرقـدرت و رو بـه رشـد    هکهاي جـایگزین، و بخصـوص شـب   )، اعتماد به رسانه
هـاي اشـاره شـده نخبـه محسـوب      ویژگی ه با توجه بهکهمچون اینترنت براي گروهی 
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پـذیري نسـبتاً خـوبی برخوردارنـد، در چـه      شوند و این رسانه برایشـان از دسـترس  می
ه کـ تشـافی، متغیرهـاي مسـتقلی را    کاند. از این رو طـی مطالعـات ا  وضعیتی قرار گرفته

سـی  اي به اخبار منتشـر شـده در ایـن رسـانه تأثیرگذارنـد، برر     مستقیماً بر اعتماد رسانه
ي ایـن تحقیـق   هاهافتی نیبر ا یمبتن ییشنهادهایو ارائه پ جینتا یبررس ادامه بهدر ردیم. ک

   اشاره خواهد شد.

 :)8(الف) نتایج توصیفی

هـاي خبـري   سـایت درصد از پاسخگویان براي پیگیري اخبار بـه اخبـار وب   7/75 .1
خبـري   هـاي سـایت اصالً بـه اخبـار وب  درصد نیز،  2/24 حدودو  نندکمراجعه می

 نند.کنمیمراجعه 
درصد از پاسخگویان دلیل عدم مراجعه خود را نداشتن اعتمـاد بـه اخبـار     کتنها ی .2

درصد) استفاده از  4درصد) نداشتن وقت، ( 3/17اند؛ (هاي خبري دانستهسایتوب
درصد) نداشتن دسترسی، و درصد بسیار  3/1منابع خبري دیگر به غیر از اینترنت، (

رصد) نیز دالیـل دیگـري را بـراي عـدم مراجعـه خـود       یک دان (می از پاسخگویک
 اند.برشمرده

بار در هفتـه، از نظـر    77/1با میانگین بازدید » بی.بی.سی فارسی«سایت خبري وب .3
هـاي  سـایت پاسخگویان از بیشترین میزان مراجعه برخوردار است و بعد از آن وب

در جایگـاه   18/1، و 61/1اي ه، به ترتیب با نمره»فارسی VOA«و » كتابنا«خبري 
، و »فـارس «، »همشـهري «هاي خبري سایتاند. همچنین وبدوم و سوم قرار گرفته

تـرین  بیننـده مکـ )، بـه عنـوان   12تـا   10متـرین میـزان مراجعـه (رتبـه     کبـا  » ایرنا«
 ها اعالم شدند.سایتوب

از  درصــد 2/29، هــاي خبــريســایتوب اخبــارمیــزان اعتمــاد بــه  در خصــوص .4
م کـ امل، و یا در حد کاعتمادي هاي خبري، ابراز بیسایتگویان به اخبار وبپاسخ

خـود   اعتمـاد  اسخگویاندرصد از پ 8/57 در مجموع همچنین، اند.ردهکم کو بسیار 
درصـد   13انـد، و  ردهکـ اعـالم  بسیار زیاد و  زیاد هاي خبريسایترا به اخبار وب
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 اند.ها، نظري نداشتهسایتبار وب، در مورد میزان اعتمادشان به اخباقیمانده
ه از دیـدگاه پاسـخگویان   ک، »باالترین«و » بی.بی.سی فارسی«هاي خبري سایتوب .5

هاي خبـري  از بیشترین میزان اعتماد برخوردارند، با تفاوت معناداري از سایر بخش
 حاصل از لکهمچنین از مقایسۀ نمره  اند.هاي مورد بررسی پیش افتادهسایتو وب

 متر بودن میزان اعتمـاد جامعـۀ آمـاري مـورد پـژوهش، یعنـی      کتوان به ، میماداعت
در مقایسـه   هاي خبـري داخلـی  سایتوبمیلی، به اخبار کدانشجویان تحصیالت ت

 رد.کاشاره خارجی (خارج از ایران)  هاي خبريسایتاخبار وب با

 :)9(تبیینینتایج ب) 

ـ  يداریرابطه معنلی ک، به طور اخبارمراجعه و میزان اعتماد به  از مقایسه میزان .1  نیب
مثبت اسـت پـس    یهمبستگ بیضر هکهمچنین از آنجا . این دو متغیر مشاهده شد

بنـابراین   وجـود دارد.  میرابطـه مسـتق   مایمراجعه و اعتماد بـه اخبـار سـ    زانیم نیب
مستقیمی بین میزان مراجعه و اعتماد قائل شـده بـود، بـه تأییـد     ۀ ه رابطکاي فرضیه
 د.رسی

آن گـروه از  بـین میـزان اعتمـاد    دست آمده، هب يداریو سطح معن tمقدار بر اساس  .2
) و گروهـی  53/3ننـد ( کمراجعه مـی  هاي خبريسایتوب اخبار ه بهکپاسخگویان 

وجود  يفاوت معنادار)، ت52/2(نند کمراجعه نمی هاي خبريسایتوبر اخبا ه بهک
داري ه تفاوت معنیکهاي جدول، این فرضیه بنابراین با توجه به آزمون و داده دارد.

میـزان اعتمـاد    و ننـد کمراجعه می هاسایتوببه اخبار ه کسانی کبین میزان اعتماد 
 قائل شده بود، به تأیید رسید. نندکنمی مراجعه هاسایتوبه به اخبار کسانی ک

یرهـاي  بـا متغ  هاي خبـري سایتوب به اخبار در مورد رابطه میزان اعتمادهمچنین  .3
سانسور، صحت، جامعیت، و سوگیري از ضریب همبستگی گشـتاوري پیرسـون، و   

ـ وار نیـی تب زانیـ در م همبسته يرهایسهم متغ نییتع يبرا  بیمشـترك از ضـر   انسی
بود  دارمعنیبه اخبار  متغیرها با اعتماد رابطه ه در همۀ مواردکید استفاده گرد نییتع

   .هاي مربوطه نیز تأیید شدندو فرضیه



 89بهار فصلنامه رادیو تلویزیون؛ /  56

 پیشنهادها

هم از لحاظ میزان مراجعه و هـم  » بی.بی.سی«سایت خبري ه وبک) با توجه به این1
سایت خبـري بررسـی و   میزان اعتماد، در صدر قرار گرفت، دالیل موفقیت این این وب

 مطالعه شود.
سـایت خبـري   ه میـزان اعتمـاد مخاطبـان بـه وب    کـ ) از سوي دیگر با توجه به این2

آمـاري  ۀ سایت پربیننده قرار داشـت و جامعـ  شتم در میان دوازده وبهۀ ، در رتب»ایسنا«
ه کـ سـایت  اند، دالیل افول اعتمـاد ایـن وب  مورد پژوهش نیز همگی از دانشجویان بوده

هـاي مـورد بررسـی، بـا     سـایت متعلق به دانشجویان ایران است، در مقایسه با سایر وب
 روشهاي تلفیقی بررسی شود.

توان به آن پرداخت، میزان اعتمـاد مخاطبـان   تحقیقات آتی میه در کته دیگري ک) ن3
ـ ه کـ است  باالترینهایی از قبیل سایت، و وب2به وب  یگـاه مشـارکت عمـوم   وب کی

هـر   يبرا يریگياز ساختار رأشده و کاربران اداره  يه بر اساس رأکشوند محسوب می
، کننـدگانش اسـت  اسـتفاده  هدست همه کگاه وب نیکنترل اان کام. کندیاستفاده م نکیل

 ه میـزان تعامـل و اعتمـاد را در حـوزه    کـ قابلیتی خاص و تازه در محیط مجازي اسـت  
 برد.عمومی وب، باال می

ندگی جامعۀ آماري، که این تحقیق به دلیل حجم زیاد و گستردگی و پراکآنجا  از) 4
، و غیـره را  انونیکـ هـاي  یفی همچون مصاحبه، گـروه کهاي ان تلفیق بیشتر با روشکام

نـار پیمـایش نهـایی    کاي در تابخانـه کتشافی تا حدي از روش کنیافت و تنها در مطالعه ا
در کیفـی  هـاي  بهره گرفت، پیشنهاد تحدید و تدقیق جامعـه آمـاري و اسـتفاده از روش   

 شود.  توصیه می هاي آتیپژوهش
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