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  چکیده
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  مقدمه

م در اـیپو انتشار  يدآوررـگجویی،  جمعی، پی ارتباط سایلو کارکرد و نقشترین  مهم

. ستا هیوگرمراتب  سلسله گرفتننظرون در بدها به عموم  ل آننتقاو ا مختلفت موضوعا

تهـشرا بر مخاطب دا شترین تأثیریبتوانند  هاي جمعی می ، آن دسته از رسانهکنونیدر عصر 

رسانی  پیام قـطریها از  رسانه. ندزساهمافرد خوبهنسبتد را عتماهاي ا زمینه باشند که

قـطرینـیو از ا دـناررگذیتأثد وـخهـببتـنسعمومیر فکاگیري ا شکل ندیآفرصحیح در 

لـقائيراـعتبو ا تـمنزلیشارـب، سانهش رپذیرباکهدهند  ق میسوسمتیبهرا  مخاطب

هاي  اگرچه امروزه انتشار اطالعات و اخبار در شبکه کنندد عتماهایش ا پیام بهو  شوند

اي یافته است اما این،  ها، سرعت و اهمیت فزاینده رسانه مختلف تلویزیونی، نسبت به دیگر

چه داخلی باشد و چه  يکند، شبکه خبر مخاطب را تضمین نمی دوشرطیقیباعتماد 

کند که در عملکرد  خارجی، در صورتی مخاطب خود را حفظ و اعتماد آن را جلب می

و کیفی  ي، ساختارياي بودن را اساس قرار دهد بنابراین، ارزیابی انتقاد خود، حرفه

 يها در برخورد با نیازها آن يکار ۀدامنتلویزیونی و تعیین  يهاي خبر شبکه

هرچند ایجاد یک شبکه آرمانی . رسد به نظر می يکنندگان و کاربران، ضرور استفاده

مخاطبان و جلب  يرسد، اما قطعاً تالش در جهت پاسخگویی به نیازها غیرممکن به نظر می

ها  واقعیت بهتردهنده  اي انعکاس هرچقدر رسانه... یافتنی است ی و دسترضایت آنان عمل

 بهتوجهيابريشتریبن ما، زندـباشد نوـخشع او وـمتنن از عملکردهاي مخاطباو  باشد

هاي  شبکه ستمؤثر ا سانهر رعتباا یشافزدرا کهکنند  می هزینههایش  ا و برنامهمحتو، سانهر

عنوان منبع  فراتر از انتظار به يطور کامل، الاقل در حداجتماعی داخلی اگر نگوییم به

اطالعات ارزش , اطالعات یک منبع است .در سطح منطقه اعتبار کسب کرده است يخبر

توانستند انجام دهند دهد که در صورت نبودن آن نمی دارد و به افراد امکان کارهایی را می

)Sorin et al, 2019: 361 .(  

 یترین مسائل موجود در حیطه مطالعـات ارتبـاط از مهم یکیجه را به ها، تو مطالعه رسانه

درستی نقش خـود  ها بتوانند به ه اگر رسانهککندیمرا مطرح  يردیکدارد و رو معطوف می
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ها نگرشو جهت دهند  یار عمومکقدرتمند براي نفوذ در اف يعنوان ابزار نند، بهکفا یرا ا

. کند بروز می یال متفاوتکاز آن به اش یت عوارض ناشن صوریدر غیر ا. ردکعمل خواهند 

سازد، دلیل انتخاب این موضوع تفاوت  ـن انتظـارات، اعتمـاد را مخـدوش مییتخطـی از ا

هاي مجازي بومی مثل  آشکاري بود که بین اطالعات اخذشده از شبکه ملی خبر شبکه

صورت عریان از زبان فرماندار و  ههایی که گاه ب بوده تفاوت...) ها، کاشانی نیوز و کاشانی(

و روز بعد از شبکه ملی خبر رد یا تعدیل  شدیمسایر مسئولین از شبکه استانی ارائه 

هاي بصري  بلکه جلوه شدیمتنها در منابع خبري مشاهده  این دوگانگی آماري نه دیگردیم

خاص در شبکه  رطو بههاي کاشان با آنچه در شبکه ملی و  آثار کرونا در کوچه و خیابان

  . متفاوت بود شدیمخبر ارائه 

ن آمحققین را بر  بودند کهازجمله نمادهایی ... هاي ترحیم و حجله و وفور اعالمیه

عنوان  داشت تا به بررسی تطبیقی میزان اعتماد شهروندان کاشانی نسبت به شبکه ملی خبر به

هاي مجازي بومی همانند  بکهالمللی ش رسانی در حوادث ملی و بین ترین شبکه اطالع مهم

در تلگرام و اینستاگرام در ...) ها، کاشانی نیوز و کاشانی(هاي منحصر به شهر کاشان  کانال

ها حاصل میزان  وجود اعتماد نسبت به هرکدام از این رسانه. مورد کرونا پرداخته شود

  شود که می ها مطرح باشد که این پرسش در رابطه با آن میکیفیت عملکرد این شبکه ها

آیا عملکرد شبکه ملی خبر در خصوص نشر اخبار کرونا توانسته اعتماد عمومی -

شهروندان را به دنبال داشته باشد؟

هاي مجازي در خصوص نشر اخبار کرونا توانسته اعتماد عمومی  آیا عملکرد شبکه-

  شهروندان را به دنبال داشته باشد؟

نظر میزان استفاده و جلب اعتماد عملکرد کدام رسانه در زمان شیوع کرونا از-

  تر بوده است؟ عمومی مطلوب

دهی افکار عمومی و  هاي مشابه آتی در جهت در بحران تواندیمپاسخ به این سؤاالت 

  .زمان با بحران، ابزاري مفید و کارا در اختیار مسئولین قرار دهد کاهش تنش هم
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بر مطالعات گذشته يو مرور ينظر یمبان

  خبر

دهد براي خبر مفاهیم متعددي وجود  ده اولیه ارتباطات اجتماعی را خبر تشکیل میمبنا و ما

 شده گرفتهرود از عربی دارد از لحاظ لغوي واژه خبر که اکنون در زبان فارسی به کار می

. است که معانی مختلف دارد) Information(اروپایی واژه  يها زباناست و معادل آنها در 

درباره زندگی  ها و اطالعاتی است که افراد بر شامل آگاهیدر محاورات عمومی، خ

براي خبر، بر اساس شرایط و نیازهاي جوامع مختلف و . کنند مشترك خویش کسب می

است که دستیابی به یک  شده ارائهرود تعاریف زیادي  نحوه کاربردي که از آن انتظار می

در این زمینه بسیار  ومانع جامع، ارائه یک نظریهگرید عبارت بهتعریف مشترك و جامع و 

صحیح و عینی از یک  حال نیدرع، دقیق و طرفانهیباما اگر خبر گزارش . دشوار است

از میان » رویداد«ها و معیارها به انتخاب آن  رویداد مفروض بدانیم، وجود برخی از شاخص

  . کندکمک می» خبر«عنوان بههزاران رویداد دیگر 

در خبر وجود دارد اعتمادسازي در خبر است، در بحث خبر، یکی از عوامل مهمی که 

اعتمادي واکنشی است که  اعتماد واکنشی است که نتیجه آن قبول و پذیرفتن رسانه و بی

بحث مهم آن است که عدم رعایت اصول . آن طرد و نفی رسانه خواهد بود جۀینت

شود که ریزش  وجب میهاي شدیدي را در جلب اعتماد و اخبار رسانه م، چالششده مطرح

هاي جمعی در شرایط کنونی دنیاي امروز بنابراین رسانه. مخاطبان را به همراه خواهد داشت

و ساروخانی(دهند قرار  موردتوجهباید به سمت اعتمادسازي گام بردارند و آن را 

  .)7:1390عبدالمالکی،

کـه براي  رسمی است درباره رویـدادهایی ییها خبر در ارتباطات جمعی گزارش

محض اینکه اطالعات در دسترس قرار  و معموًال به شوندیمخاطبان هدف مهم تلقی م

توقع بر این است که شوندصورت پخش رادیوــ تلویزیـونی یـا چـاپی ارائـه می ؛ بهردیگیم

رسان قرار داشته  در حالت ارتباطات استنادي و اطالع يا مثابه یک ژانر در هر رسانه خبر به

  ).Anderson et al, 2011: 157(عرضه شود يدار و عاري از جانب قیصورت دق د و بهباش



  

  

  

  

189   |  ، شکرریز و همکاران... هاي مجازي اعتماد سنجی شبکه خبر و شبکه  

  اعتماد

فرهنگ به  یکعنوان  ، بهیو در سطح گروه يفرد كعنوان در توان به اعتماد را می

:Lample and Graham, 2014(شمار آورد از ابعاد و  یکیعنوان  وي اعتماد را به .)52

نگهدارند در زمره  یمثابه عامل رده و آن را بهکیمعرف یعه اجتمایهاي سـرما مؤلفه

ت و منتشر یجاد، تقویاي ا هر جامعه یهاي اجتماع د در قشرها و گروهیه باکهایی  ارزش

ه کاست ـنیشده شـاهد ا ن، مطالعات انجامیباوجودا). 1391:159ان،یشربت(داند  شود می

برخـوردار  یت مطلـوبیـران از وضـعیـه ااز جوامـع ازجمل ياریدر بسـ یاعتماد اجتماع

  ).116:1391آبادي، و صالح يدرآبادیح(سـت ین

توان اعتماد را داشتن حسن ظن به دیگران در روابط اجتماعی که از طرفی دیگر می

. فرد یا گروه است) Truster(و اعتماد شونده ) Trustee(داراي دو طرف اعتماد کننده 

. اجتماعی بوده و امکان سود یا زیان را در خود نهفته دارد کننده روابط دانست تسهیل

 معرفیتهینرمدلیـصا عناصرد را از عتما، اتهینرمديامدهایپب کتادر  دنزیگنتونیآ

د عتماکند ا می فـتعرینیـچنرد فوـکسآ گـفرهنمطابقد را عتماا دنزیگ. کند می

)Confidence (ه جایگارن مدجامعهد در عتما، اندهستباهم  ضحطور وا ط بهمربون و نایطما

 يابرو  تـسوت ااـمتفدـجدیو  قدیمن ماد در زعتماد ایجاا منشأو  منبعمادارد ا خاصی

توان  می دنزیگگفتهینس ااـسا رـب.ذ کردتخاا تیومتفاهاي  شیوه بایدد عتماا بهابییستد

. دکرهداخود عتماو اا به، کندن پیدا نایطما سانهر يامحتوبه، اگر مخاطب گرفتجهینت

  . ستیوت از آن نمتفاه یکسريزیچو  ستن انایطماز ا خاصیع نود عتمان اچو

 هـبقتاصددادن  نسبتم مستلزسانهر بهپذیريدعتماض افرن کرد که عااذ بایدپس

اشخاص یا  اعتمادپذیرياطمینان از  عنوان بهدیدن در بحث پیرامون اعتماد آن را . ستآنا

کند و  و ویژگی یک شخص و یا صحت یک عبارت و گفته توصیف میاتکا بر کیفیت 

داند که اعتماد را در سطح میانی بررسی  آن را نقطه شروع مناسبی در تعریف این مفهوم می

و  سو یکبال واسطه با مفهوم ساختار و نهاد از  صورت بهکند و معتقد است که از اعتماد  می

ست ساختار از نظر او بر اساس قواعد و منابع خصلت جامعه مدرن از سوي دیگر مرتبط ا
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گردد ویژگی تکرارپذیري و تداوم همان عناصري هستند که وي توصیف می تکرارپذیر

در دیدگاه گیدنز اعتماد انتظار برآورده شدن .گیرد در تعریف اعتماد نیز آنها را به کار می

تماد داراي چهار بعد است ها در مورد رویدادهاي احتمالی است و از نظر او اعداشتچشم

یا اعتماد به نظام یا سیستم افتهیمیتعماعتماد بنیادي اعتماد بین فردي اعتماد :از اند عبارتکه 

)Giddens, 2014: 34.(  

گذارد  می ریتأثها بر میزان نفوذ آنها در منابع اطالعاتی عدم اعتماد به رسانههمچنین  

لی به استفاده، توجه کافی یا حفظ منابع اطالعاتی از خوانندگان، بینندگان و شنوندگان تمای

به  ياعتمادیبتر دهند از دیدگاه وسیع منابعی که به آنها اطالع اعتماد ندارند، نشان نمی

کند و در نتیجه  به مردم تضعیف می یرسان اطالعها توانایی رسانه را براي رسانه

هاي  هاي جایگزین و دیدگاه یدگاهها، دممکن است از مسائل مهمی ایده کنندگان مصرف

ها، هاي شخصی خود آگاه نشوند مطالعات در زمینه اعتماد رسانهمختلف فراتر از شبکه

دانند که ها میمند مسئول تغییر در اعتماد افراد به رسانه نظام طور بهچندین عامل مهم را 

الت در مورد یک مسئله خاص خصوصیات حزبی یا تمای کنندگان مصرفدیدگاه 

کند از ایدئولوژیک افراد و اینکه آیا و چگونه آنها اغلب از یک رسانه خاص استفاده می

اینکه شواهد پایداري در حمایت از این استدالل ارائه نشده است،  رغم بهاند، آن جمله

رئیسی (گذاردمی ریتأثسانه ر بر میزان اعتماد آنها بر مند نظامطور بهوابستگی گروهی افراد 

  ).299:1397،همکارانو چیناف

  

  اعتماد اجتماعی

اعتماد . دهدیم لیرا تشک يبشر یمهم زندگ اریاز ابعاد بس یکییاعتماد اجتماع

 یاتیح ینقش یاست که در روابط و تعامالت انسان یاجتماع يهادهیپد ازجملهیاجتماع

 جادیا يبرا يرسازوکا،یاجتماع هیشاخص سرما نیترمهم عنوان بهاعتماد . کندیم فایا

و  یمشارکت، تعاون اجتماع کننده لیتسهو  یاجتماع يهادهیانسجام و وحدت در پد

مختلف  يها نهیمشارکت را در زم یاعتماد اجتماع. است ساالر مردميهادهیپرورش پد
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با  يهمکار يافراد را برا لیتما ده،یسرعت بخش یو فرهنگ یاسیس ،ی، اجتماعياقتصاد

به  هیحالت اول ازیتطور و تحول جوامع انسان. دهدیم شیمعه افزامختلف جا يهاگروه

و ارتباط متقابل بوده است که اعتماد به  یتراکم روابط اجتماع ،یدگیچیپ يمدرن در گرو

  . آنها دامن زده است یگستردگ

 ،ینظم و ثبات اجتماع ک،یدموکرات يهادهیتوان شاهد پدیبدون وجود اعتماد نم

در شکل يمتعدد يهادهیعوامل و پد. در جامعه بود یو انسجام اجتماع یتعادل و همبستگ

 گاهیکننده جا ، نقش مصرفانیم نیکنند در ایم فایدر جامعه نقش ا یاعتماد اجتماع يریگ

عنوان  افراد را به تی، ذهنينماد يها تیبر واقع ریامروز با تأث يها رسانه. دارد يا ژهیو

. دهندیاساس برداشت افراد را شکل م نیشکل داده، بر ایکنشگران عرضه روابط اجتماع

 يهادهیها با ارائه اطالعات گوناگون به مخاطبان، دانش و نگرش آنها را درباره پدرسانه

 اریکه در اخت یافزون بر اطالعات ،یجمع يها رسانه. دهندیقرار م ریمتفاوت تحت تأث

 یاز نظام معرفت یبخش جیتدر بهکه  دهندیارائه م يها لیو تحل ریتفس دهند،یمخاطبان م

مردم نسبت به امور مختلف  نانهیو بدب نانهیب خوشنگرش  رو نیازا. دهندیم لیتشک اافراد ر

شود یم وپرداخته ساختهیجمع يهادهیپد ينوع و محتوا ریتحت تأث يا تا حد مالحظه

  ).16: 1393همکاران،و جمعه امام(

  

  رسانه

جمله معروف و تاریخی اندیشمند دهکده جهانی مک لوهان رسانه پیام است این 

بیانگر این است که تکنولوژي خود را نیز به هر نوع تکنولوژي پیامدها و اثرات متنوعی 

تري دارند هاي ارتباطی و اطالعاتی پیامدها و اثرات بارز و مهمدهیدارد در این میان پد

امل تغییر چنان با زندگی مردم در جوامع عو نیتر مهمیکی از  منزله بهاي  فناوري رسانه

به آن اختاللی از این در جامعه و  یتوجهیبو  یگردانيرومختلف عجین شده است که 

عنوان بهها  آورد، نقش رسانهابعاد مختلف اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادي آن پدید می

شود بیشتر  اطی ناشی میهاي ارتب هاي موجود بیشتر از طبیعت خود پیامگرایش کننده تیتقو
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هاي آن است  ها در پشتیبانی از نظام موجود و تقویت ارزش هاي ارسالی از طرف رسانهپیام

کنند که مطمئن شوند هر آنچه را که دریافت  رسان توجه می مردم زمانی به پیام یطورکل به

  ).1391:49،امیري و نوري مرادآبادي(شنوند موافق افکار و عقاید آنهاست دارند و میمی

کنش گران  عنوان بههاي نمادي ذهنیت افراد را  هاي امروز با تأثیر بر واقعیت رسانه

ها  دهند رسانه عرصه روابط اجتماعی شکل داده و بر این اساس برداشت افراد را شکل می

با ارائه اطالعات گوناگون و مخاطبان دانش و نگرش آنها را درباره موضوعات مختلف 

اي دهه 1950رسانه و اعتماد اجتماعی افراد دهه  تأثیراتدهند، در مورد  قرار میریتأثتحت 

ها در مقابل در تبیین عملکرد واقعی انسان» گلوله جادویی«یا » نظریه تزریقی«بود که درباره 

ها ها تردید و مناقشه شد بر اساس نظریه تزریقی یا گلوله جادویی مخاطبان رسانهرسانه

شدند و ها محسوب میاراده در مقابل تزریقات حاوي تبلیغات رسانه موجوداتی بدون

اي به گلوله مثابه بهشدند و گویی هر پیام ها محسوب میگویی هر پیام حاوي تبلیغات رسانه

داد نظریه تزریقی به این نکته اشاره میشود و او را هدف قرار می سمت مخاطب شلیک می

مستقیم فوري و قدرتمند بر روي مخاطبان دارند ریتأثهاي گروهی  کند که رسانه

  ).22: 1393همکاران،و جمعه امام(

کنند افراد  دانش معرفی می یابزار ارتباط جامعه با منابع تخصص عنوان بهها را رسانه

کامل دانش پزشکی یا اقتصادي مورد نیاز خود را با ارتباطات با جامعه  طور بهتوانند  نمی

ها نیاز دارند تا این ارتباط را برقرار کند در نان کسب کند پس به رسانهپزشکی یا اقتصاددا

ها نقش  نیست رسانه يرضروریغاي و واقع رابطه میان رسانه و افراد یک رابطه و باور حاشیه

حیاتی بر دوش دارند که دانش ضروري از منابع تخصصی به مردم منتقل شود و عالوه بر 

ها نیز  ین زمینه از اهمیت برخوردار است باور مردم و رسانهها در ا اینکه عملکرد رسانه

فاکتوري است که انتقال دانش که دانش صحیح اطالعات نادرست و مقررات را به مردم 

  ).1395:212صبار و هیان،(سازدممکن می

دچار  ینوع بهجامعه  ردیو مناسب صورت نگ موقع بهیرسان اطالعبحران  نیاگر در ح

 تیآموزش، ذهن ،يخبرسازها در اساس است که نقش رسانه نیشد بر هم مشکل خواهد
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ي وصابر(ابدییم تیها کامًال موضوعاز بحران يریشگیجامعه و پ يساز آماده،يساز

 يمجاز يها استفاده از فضاو هنگام وقوع بحران یدر مناطق بحران).1398:39همکاران،

  :کندیم فایرا ا یلیبدیبنقش  لیبه سه دل شودیمتلفن همراه رصد  یگوش قیکه غالباً از طر

  مردم ییحمل آن هنگام ضرورت و حرکت و جابجا تیکوچک بودن و تابع) 1

  بحران ریمردم درگ يفور يازهایرفع ن يبرا یجزئ اریو بس یارائه اطالعات محل) 2

  در هنگام قطع برق ياستفاده از باتر تیقابل) 3

دانسته  یکنترل هر بحران شامل سه مرحله اساس و تیریها را در مدنقش رسانه

مرحله سوم  قیتحق نیدر ا که؛پس از بحران ،بحران نیاز بحران، ح شیمرحله آموزش ب:اند

  اند؛رسانه در نظر گرفته يرا برا ریز يهادهیدر نظر محقق بوده است که در مرحله سوم پد

  دگانید بیبا آس یهمبستگ تیتقو يبرا یرسان اطالع) 1

  با بحران يها نحوه مواجهه سازمان یچگونگ یبررس )2

  .)1384:9خجسته، (کاهش آالم بازماندگان  يو آموزش برا رسانی اطالع) 3

  :کارنز اعتقاد دارد

بر فهم  تواندیم یو مل یمحل يهادهیها توسط پدبحران يبند چارچوبتفاوت در 

 میمستق طور بهیچون خبرنگاران محل مثال عنوان بهباشد  مؤثرها بحران نیمردم از ا یاجتماع

کسب خبرها و  يبه منابع موثق برا يشتریب یآن هستند دسترس با ریبحران و درگ ریتأثتحت 

 بیاز بحران آس میمستق طور بهازآنجاکهیلحم يها رسانه نیدارند همچن ابیاطالعات کم

  ).1395:215،انیصلوات(دهند یپوشش بحران اختصاص م يرا برا يشتریمنابع ب نندیبیم

  

ها، یابد و ارزشها تولد تازه می توان گفت در گردونه رسانه انسان می یطورکل به  

شگرفی بر افکار و عقاید عمومی  ریتأثآموزند رسانه ملی هاي جدیدي میاندیشهو ها  عادت

یري بر باورپذ ریتأثدر ذهن مردم بگذارند که خروجی این  تأثیريتوانند آنچنان  رسانه می

ها در عرض یک  واقع شود کاري که همه قوا و همه این سازمان مؤثرپراکنی  شایعه و شایعه

رساند، رسانه ملی در واقع  می دهم کیدهند رسانه این زمان را به  ساعت انجام می
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Kim(آنها هستند ةافکار عمومی و از طرفی منعکس کنند ةدهند شکل et al, 2015: 205 .(

ها انسان ینیب جهانگذارد می ریتأثبر ادراك ما از جهان پیرامون  ، رسانهکالم کیدر 

  ).1397:327، همکارانو آذرشین(تابع عملکرد رسانه ملی است شدت به

  

  یبوم یرسانه اجتماع

 توانندیاست که در آن کاربران م ییها وبگاهمجموعه  ایيمجاز یاجتماع يهادهیپد

متقابل به اشتراك  طور بهگرانیخودشان را با د يها تیافکار و فعال يهايمند عالقه

سیاز سرو یعیاست که محدوده وس یاز رسانه اجتماع یبخش یاجتماع يهادهیپد.گذارند

ها معموالً در شبکه نیا يهادهیپد. رندیگیبرماطالعات را در  عیانتشار سر يهادهیها و پد

ارتباطات  لیتسه منظور بهند که مطرح هست لیو موبا نترنتیبر ا یمبتن یاجتماع يفضاها

 يمجاز یاجتماع يهادهیپد. روند یاطالعات به کار م يگذار اشتراكو به  هايهمکار

و شناساندن آن به  ایاح یبر فرهنگ بوم تأکیدو  تیبر تقو هیراستا با تک نیهم در هم یبوم

 ینترنتیا يهادهینرم پد یاجتماع يهادهیپد. و فرهنگ غالب کاربرد دارد تر بزرگجامعه 

و در آنها کاربران  اند ایجادشدهوب  يمبنا ازو با استفاده  ها بینی جهانهستند که بر اساس 

Kaplan(هستندمحتوا  ةتولیدکنند and Haenlein, 2010: 62(.  

 يها است که افراد در رسانه ییها کاربر در واقع، مجموعه روش يدیتول يمحتوا

,Van Louis(د کننیاز آن استفاده م یاجتماع 2017:  یتماعاج يها در واقع، رسانه. )25

و به  دیتول نهیهستند که زم يافزار نرمو  يافزار سختیفن يهادهیاز پد يامجموعه

کندیآنها را فراهم م انیم ریتأثجادیا نیکاربران همچن يمحتوا از سو يگذار اشتراك

)Okazaki and Taylor, 2014: 58.(  

  

  یعجم وسایل ارتباط

 لهیوس به، سالمت یکی از موضوعات اصلی است که يامروزه بیش از هر زمان دیگر

لذا، همگان خود را در مواجه با دریایی از اخبار متنوع مربوط . شودها پوشش داده میرسانه
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و نگرش شهروندان به دو طریق  كبر دانش، در يها این پوشش رسانه. بینندبه سالمت می

ها در انتشار اطالعات و شکل دادن به افکار عمومی و قدرت زیاد رسانه اوالً: گذارداثر می

جمعی می يها دوم اینکه رسانه. پتانسیل آن در ارائه اطالعات مناسب یا تحریف اطالعات

خاص بهداشتی  مسئلهیک  يتوانند طوفان ارتباطی خلق کنند که تمام توجهات را بر رو

,Carducci et al(متمرکز کند 2011: 475(.  

توان از آنها هم در راه درست و  ابزاري بسیار نیرومند هستند که می جمعی ارتباطوسایل 

هم نادرست استفاده کرد و اگر کنترل مطلوب روي آنها وجود داشته باشد امکان استفاده 

در ذهن و فکر مردم عقاید و  جمعی ارتباطاز این وسایل در راه دوم بیشتر است و وسایل 

ها آنچه را کند و معموًال انسان هنجارهاي خاصی را توسعه داده یا تصویب میها و ارزش

ر از منظوطورکلی بهخوانند پس از مدتی دوست خواهند داشت شنوند و میبینند میمی

ستا تباطیار سایلآن دسته از و جمعی ارتباطسایلو دیگر عبارت بهیاهیوگريها رسانه

ن ناآ صلیا یژگیه و وشدقرارگرفتهاستفادهمورده و مدآبه وجود  جدیديها در تمدن که

شبکه  کهستینیديدترچیهینابنابر. ستا عیسو عملع شعاد و یاز ناییاتورت و قد

  ).101:1397رزمان، (ار دادقرنهاآ یفدر رد بایدرا ... و نمایسو  تلویزیونیرادیویی و 

که برخی از  اند برشمردهی را ها و وظایف نقش جمعی ارتباطبراي وسایل  نظران صاحب

  :از اند عبارتآنها 

پردازد بلکه وسایل ارتباطی جمعی و تنها باید به انتقال خبر و اطالعات می: يساز آگاه

اي که باید تحلیل درست اخبار و تشریح آنها را نیز به عهده بگیرد و وقایع متمایز و پراکنده

تشابه ندارد اما در  وجه چیهرسد که  به نظر میمتفاوت و چنین  ظاهر بهدهد  در جهان رخ می

دهد اکثر آنها مشابه هم  توان علل بنیادي را یافت که نشان میواقع و با نگاهی ژرف می

ها از کاالهاي مورد نیاز را فراهم سازد و باید موجبات آگاهی انسان جمعی ارتباطوسایل 

ها از ضروریات زندگی  انسان يسازآگاهعالوه بر پخش خبر به تحلیل واقع تشریح آنها و 

آورند آگاهی انسان فضاي آکنده از اطالعات خبر پدیده می جمعی ارتباطبپردازند وسایل 

  .را به دنبال دارد
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وظیفه و نقش اساسی وسایل ارتباطی انتشار جریان  نیتر مهم: هاي خبرينقش

صلی خود ارتباط یکی از وظایف ا عنوان بهجمعی ارتباطرویدادهاي اجتماعی وسایل 

طرفانه و  رسانی و پخش خبر را به عهده گرفتند و رسالت خود را در انتقال سریع، بی اطالع

  .)7:1390ساروخانی و عبدالمالکی،(اند  اخبار و وقایع جهان قرار داده بخشیآگاه

  

  مطالعات پیشین

سیاسی پژوهشی با عنوان بررسی رابطه میان نگرش  )1391(يمرادآباد يو نور يریام

هاي  هاي تهران به شبکه اعتماد به رسانه ملی، مخاطبان فعال و گرایش دانشجویان دانشگاه

هاي  در این پژوهش جامعه آماري کلیه دانشجویان دانشگاه. اجتماعی مجازي انجام دادند

از این  400اي به حجم  بوك بودند و نمونه تهران بودند که عضو شبکه اجتماعی فیس

نتایج این مطالعه نشان داد که مخاطبان دانشجوي . عه و بررسی قرار گرفتجامعه موردمطال

بوك  هاي خبري داخلی نسبت به خبرهاي منتشرشده توسط کاربران در فیس ایرانی به رسانه

  ).1391:39امیري و نوري مرادآبادي،(اعتماد کمتري دارند

صورت تجربی و با  ا بهها و سرمایه اجتماعی ر رابطه رسانه) 1394(و دهقانی  يحیدر

بر اساس نتایج، همبستگی . جوان شهر شیراز بررسی کردند 600روش پیمایشی در بین 

مثبت و معنادار و با تصور از  يهاي جمعی داخلی با اعتماد اجتماعی و اعتماد نهاد رسانه

جمعی خارجی با  يها برعکس، همبستگی رسانه. افزایش جرم در جامعه منفی بوده است

. منفی و با تصور از افزایش جرم در جامعه مثبت بوده است يیافته و نهاد د تعمیماعتما

 يها یک از ابعاد سرمایه اجتماعی معنادار نبوده و رسانه شخصی با هیچ يها همبستگی رسانه

حیدري و (است داشته  يیافته همبستگی منفی و معنادار تنها با بعد اعتماد تعمیم يمجاز

  .)29:1394،دهقانی

ها و اعتماد  در تحقیق خود تحت عنوان رسانه) 1394(در پژوهشی دیگر ساروخانی 

اي از چندقسمتی اساسی برخوردار است که  اجتماعی به این نتیجه رسیده است اعتماد رسانه
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ساروخانی،(رقابتی بودن ) 3پذیري  بازگشت) 2حساسیت ) 1:باشد شامل موارد زیر می

32:1394(.  

پژوهشگران دیگري هستند که  )1396(و هاشم نژاد ابرسی  بورا يجواد نیهمچن

هاي جمعی بر میزان اعتماد  تحقیقی را تحت عنوان بررسی تأثیر میزان استفاده از رسانه

شهر انجام دادند که نتایج حاکی از آن بوده که  اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد قائم

و مجازي بر میزان اعتماد اجتماعی  خارجی -هاي جمعی داخلی  میزان استفاده از رسانه

  .)111:1396بورا و هاشم نژاد ابرسی، يجواد(دارد دانشجویان تأثیر بسزایی 

عنوان روانشناسی اعتماد به رسانه انجام داد، این تحقیق  باپژوهشی )1396(نعمتی انارکی

ده است ش به روش کیفی و از طریق تکنیک مصاحبه با کارشناسان ارتباطات و رسانه انجام

ها که اعتبار رسانه را به  ترین کارکرد رسانه نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهد مهم

هاست و  شود کارکرد خبري آن آورد و افزایش اعتماد مخاطب را موجب می همراه می

اي صادق بین واقعیت و مردم عمل کنند نزد مخاطب اعتبار  عنوان واسطه ها به اگر رسانه

  .)135:1396،نعمتی انارکی(بود رد اعتماد خواهند کنند و مو کسب می

تحقیقی را تحت عنوان اعتماد و رسانه بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به ) 1398(جعفري 

فارسی با رویکرد تطبیقی انجام داده، نتایج  VOAو  BBCمرزي  هاي خبري برون رسانه

متوسط و میزان اعتماد به  فارسی در حد BBCحاکی از آن بود که میزان اعتماد به اخبار 

فارسی در حد نسبتًا پایینی قرار داشت، میزان اعتماد برحسب جنسیت  VOAاخبار 

  .)71:1398،جعفري(است پاسخگویان متفاوت 

تحقیقی را باهدف بررسی تأثیر استفاده از تلویزیون بر ) 2010(اشمیتبک و ولسینگ  

 25تحقیق از پیمایش اجتماعی در اروپا در  يها داده. اعتماد اجتماعی در اروپا انجام دادند

نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از . اخذ شد 2004تا  2002هاي  کشور بین مهروموم

Schmitt-Beck and(تلویزیون در اروپا بر اعتماد اجتماعی اروپاییان تأثیرگذار است

Wolsing, 2010: 461.(  
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باهدف بررسی تأثیر ) 2014(مسکوها توسط پرو دیگر از این عنوان پژوهشیکی 

حجم . شده است جمعی آنالین بر اعتماد به حکومت انجام يها استفاده شهروندان از رسانه

نتایج تحقیق نشان داد که . نفر از شهروندان سئولی در کره جنوبی بودند 907نمونه تحقیق 

به حکومت دارد، اما  جمعی آنالین تأثیر غیرمستقیم مثبتی بر اعتماد يها استفاده از رسانه

ابدیجمعی آنالین کاهش می يها قدرت این تأثیر با افزایش استفاده از رسانه

)Porumbescu, 2014: 418.(  

را  ویتیـهو  عمومی، ختصاصید اعتماع انوسه)2013(بوئرو فریتگ، یگرطرف د از

د عتماچراکه در اوت است؛ متفایگرع دنواز دو  هویتید عتماا کهمعتقدندده و رـکهـئارا

استمشتركهویتیکبلکهستینيدفرشناختط و اـتبد، اراـعتما مبنايهویتی

)Freitag and Bauer, 2014: 24.(  

کاهش اعتماد به دیگران و  عنوان بهپژوهشی ) 2014(همکارانو نتایج تحقیق توونج

ر آمریکا نشان د 2012-1972هاي  نهادها در بین افراد بزرگسال آمریکایی در بین سال

دهد که میزان اعتماد آمریکاییان به دیگران و نهادهاي اجتماعی از جمله نهاد رسانه در  می

عواملی نظیر جنسیت و وضعیت  ریتأثاست که در این میان  افتهیکاهشها سؤالبین این 

,Twenge et al(است اقتصادي از همه بیشتر بوده  2015: 589 .(  

آن بر یک یا چند متغیر  يرگذاریتأثارتباط با اعتماد به رسانه و  تمامًا یاد شدهتحقیقات 

کند این تحقیقات ازلحاظ اهمیت زمانی و موضوعی درجات مختلف  دیگر را بررسی می

ها و اغتشاشاتی ولی تحقیق حاضر مطمئناً با توجه پاندمی بودن بیمار کرونا و تنش. رادارند

در این مدت با توجه .شد اهمیت باالتري دارند که در بسیاري از کشورهاي اروپایی دیده

لغایت  15/12/98بازه زمانی تحقیق از (به بحران کرونا و وقوع اوج اول بیماري در 

چنینی وجود نداشته  بودن و بروز بودن موضوع و اینکه سابقه تحقیق این زنده) 15/03/99

.ها است ها با سایر پژوهش است از دیگر وجوه تمایز پژوهش
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وش پژوهشر

  اهداف تحقیق

اي میزان استفاده و میزان اعتماد شهروندان کاشانی به اخبار شبکه بررسی مقایسه-

  ملی خبر و شبکه مجازي بومی در خصوص اخبار کرونا

اي میزان استفاده و میزان اعتماد شهروندان کاشانی به اخبار شبکه بررسی مقایسه-

  امل دموگرافیکملی خبر و شبکه مجازي بومی با توجه به عو

پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کاربردي بوده و ازنظر روش و ماهیت گردآوري 

 18جامعه آماري این پژوهش شامل شهروندان کاشانی . پیمایشی است -ها توصیفی داده

شده که  نمونه آماري بر اساس فرمول کوکران در جامعه محدود محاسبه. سال به باال است

الی  15/12/98باشد زمان اجراي این تحقیق از  نفر می 206ونه بر این اساس تعداد نم

باشد به دلیل نرمال بودن  می SPSS22افزار مورداستفاده در این مطالعه  و نرم 15/3/99

شده  اي و تحلیل واریانس استفاده دو نمونه tها از آزمون  وتحلیل داده ها براي تجزیه داده

  . است

منظور مقایسه میزان استفاده و نیز میزان  مقطعی به ۀمطالعدر این  يرگیروش نمونه

عنوان یک شبکه پربیننده ملی در وقوع حوادث و  اعتماد شهروندان کاشانی به شبکه خبر به

از پرسشنامه محقق  بوده ویتصادف ،ايخوشه هاي مجازي بومی، به شکل نشر اخبار و شبکه

یها و اعتماد اجتماع رسانهخانی در مقاله سارواز پرسشنامه اعتماد اجتماعی برگرفتهۀساخت

و دهقانی (شده است  اي لیکرت طراحی درجه که در قالب طیف پنجشده استفاده

سؤاالت مربوط به هر یک از عوامل بر اساس ادبیات نظري و پژوهشی  ).43: 1394،يدریح

طراحی گردیده است سپس روایی محتوا توسط متخصصین موردبررسی و تأیید قرار 

  رفت و براي سنجش پایایی ابزار نیز از روش آلفاي کرونباخ استفاده شدگ
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  روایی و پایایی ابزار پژوهش

گیرد در مرحله نخست باید از  ها مورداستفاده قرار می آوري داده ابزاري که براي جمع

از مقصود . داشته باشد) اعتماد(برخوردار باشد و در مرحله دوم باید پایایی ) اعتبار(روایی 

 يبرا. گیري نماید موردنظر را اندازه صۀیخصواقع  گیري، به اندازه لۀیوسه کآن است  ییروا

شده است بدین ترتیب که  محتوا استفاده یین مقاله از روایا پرسشنامۀییبرآورد روا

نامه با توجه به نظر اساتید محترم دانشگاه ازنظر روایی محتوایی و صوري  پرسش

  .رار گرفتق دییتأموردبررسی و 

هاي مشابه در  ثابت ماندن میزان یافته(پایایی یک پرسشنامه، ثبات و سازگاري   

دهد و به ارزیابی درستی و خوبی ابزار  مفهوم موردسنجش را نشان می) هاي مکرر بررسی

کند در این مقاله پایایی از طریق بررسی ضرایب آلفاي  ارزیابی یا پرسشنامه کمک می

نفِر از جامعه آماري توزیع  30اي  ها بین نمونه پرسشنامه. ه استکرونباخ صورت گرفت

میزان  SPSS22افزار آماري  آمده و به کمک نرم دست هاي به سپس با استفاده از داده. شدند

  .آمده است 1ضریب پایایی پرسشنامه محاسبه شد که نتایج آن در جدول 

  

  ه رسانهپایایی پرسشنامه میزان استفاده و اعتماد ب -1جدول 

آلفاي کرونباخضریبتعداد سؤاالت

120,793میزان استفاده و اعتماد به رسانه

هاي جمعیت شناختی توصیف ویژگی

از مخاطبان زن و ) نفر 118% (57,3وتحلیل عوامل جمعیت شناختی نشان داد که  تجزیه

 20ه سنی کمتر از از مخاطبان در رد) نفر 50% (24,3ازنظر سن . مرد هستند) نفر %88 (42,7

 30تا  26در رده سنی ) نفر 6% (2,9سال،  25تا  20در رده سنی بین ) نفر 109% (52,9سال، 

سال به باال  36در رده سنی ) نفر 31% (15سال و  35تا  31در رده سنی ) نفر 10% (4,9سال، 

مدرك تحصیلی  دهدیمدر بررسی سطح تحصیالت مخاطبان، نتایج نشان . قرار دارند
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 15% (7,3لیسانس و ) نفر 55% (26,7دیپلم،  فوق) نفر 48% (23,3دیپلم، ) نفر %88 (42,7

  .لیسانس و باالتر دارند فوق) نفر

  

  هاي استنباطی یافته

دو  tمنظور بررسی سؤاالت پژوهش، با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون  به

ادامه ابتدا نتایج آزمون کولموگروف  در. شده است اي و تحلیل واریانس استفاده نمونه

  .شود جهت ارزیابی نرمال بودن متغیرها ارائه می

  

  بررسی نرمال بودن متغیرهاي پژوهش

قبل از بررسی سؤاالت موردنظر پژوهش، ابتدا باید به بررسی نرمال بودن توزیع  

 2ل نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف در جدو. مطالعه پرداخته شودمتغیرهاي مورد

  :شده است گزارش

  

  آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهاي تحقیق -2جدول 

 -آماره کلموگروف  متغیر

  اسمیرنوف

  توزیع نرمالpمقدار 

  بله  0,098  0,137  میزان استفاده از شبکه خبر

  بله  0,101  0,131  هاي مجازي میزان استفاده از شبکه

  بله  0,200  0,091  میزان اعتماد به شبکه خبر

  بله  0,143  0,121  هاي مجازي ان اعتماد به شبکهمیز

    

را تفسیر کنیم، ذکر این نکته ضروري است که اگر مقدار  2قبل از اینکه نتایج جدول 

p  باشد توزیع آن متغیر نرمال است؛ بنابراین با  0,05ي متغیرها بیشتر از سطح معناداري

ي مربوط به آزمون  pدار که مق دهدیمنشان  2توجه به این نکته، نتایج جدول 
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است و لذا نرمال بودن متغیرها مورد  0,05کلموگروف اسمیرنوف در همه متغیرها بیشتر از 

هاي پارامتریک استفاده  است؛ بنابراین براي بررسی سؤاالت پژوهش از آزمون دییتأ

  .شودیم

:سؤال اول پژوهش

هاي مجازي بومی  بکهآیا میزان استفاده شهروندان کاشانی از شبکه ملی خبر و ش

  جهت کسب اطالعات و اخبار تفاوت معناداري دارد؟...) ها، کاشان نیوز و کاشانی(

  

شده است که نتیجه آن در  اي استفاده دو نمونه tجهت پاسخ به این سؤال از آزمون 

  .شده استارائه 3و شماره  2جداول شماره 

  

  هاي مجازي بومی ملی خبر و شبکه هاي توصیفی میزان استفاده از شبکه شاخصه -2جدول 

هاي مجازي بومی شبکه شبکه ملی خبر متغیر

انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

1,108 2,96 1,065 2,82 میزان استفاده

میانگین میزان استفاده مخاطبان از  شودیممشاهده  2طور که در جدول شماره  همان  

حال براي آزمون معناداري تفاوت . از شبکه ملی خبر استهاي مجازي بومی بیشتر  شبکه

  .شودیمآمده از نتایج جدول زیر استفاده  دست به

  

هاي  دو گروه وابسته براي مقایسه میزان استفاده از شبکه ملی خبر و شبکه tآزمون -3جدول 

  مجازي بومی

%95فاصله اطمینان اختالف میانگینpمقدار   درجه آزاديtآماره متغیر

0,052-0,333-2050,1510,141-1,441میزان استفاده
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 توانیمآمده  دست ي به pو مقدار  tاز مقدار آماره  3با توجه به نتایج جدول شماره 

هاي مجازي  که باوجود تفاوت در میزان استفاده از شبکه ملی خبر و شبکهنتیجه گرفت

لذا مخاطبان جهت کسب ). <05/0p(دار نیست ازنظر آماري معنابومی ولی این تفاوت

دنیاي امروزي مخاطب  در .کنندیماطالعات و اخبار تقریبًا از هر دو نوع رسانه استفاده 

منبع خبري  عنوان بهسریع باشد اي که در دسترس وبراي کسب اطالعات از هر نوع رسانه

گیري میمیمدر گام بعدي درخصوص صحت یا عدم صحت منبع خبري تصاستفاده و

  .کند

  

  :سؤال دوم پژوهش

هاي مجازي بومی  آیا میزان اعتماد شهروندان کاشانی به شبکه ملی خبر و شبکه

  جهت کسب اطالعات و اخبار تفاوت معناداري دارد؟...) ها، کاشان نیوز و کاشانی(

شده است که نتیجه آن در  اي استفاده دو نمونه tجهت پاسخ به این سؤال از آزمون 

  .شده استارائه 5و شماره  4اول شماره جد

  

  هاي مجازي بومی هاي توصیفی میزان اعتماد به شبکه ملی خبر و شبکه شاخصه -4جدول 

هاي مجازي بومی شبکه شبکه ملی خبر متغیر

انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

0,874 2,73 0,863 2,54 میزان اعتماد

میانگین اعتماد مخاطبان به  شودیممشاهده  4ل شماره طور که در جدو همان  

حال براي آزمون معناداري تفاوت . هاي مجازي بومی بیشتر از شبکه خبر است شبکه

  .شودیمآمده از نتایج جدول زیر استفاده  دست به
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هاي  دو گروه وابسته براي مقایسه میزان اعتماد به شبکه ملی خبر و شبکه tآزمون  -5جدول 

  ازي بومیمج

%95فاصله اطمینان اختالف میانگینpمقدار درجه آزاديtآماره متغیر

-0,040-0,353-2050,0140,197-2,477میزان اعتماد

  

 توانیمآمده  دست ي به pو مقدار  tاز مقدار آماره  5با توجه به نتایج جدول شماره 

هاي مجازي بومی ازنظر  ه ملی خبر و شبکهکه تفاوت میزان اعتماد به شبکنتیجه گرفت

بدین ترتیب که مخاطبان جهت کسب اطالعات و اخبار ). > 05/0p(آماري معنادار است 

به هاي مجازي بومی دهیپد. هاي مجازي بومی بیشتر از شبکه ملی خبر اعتماد دارند به رسانه

ي محدودکننده رسانه هاچارچوب نظر گرفتنانتشار اخبار بدون در سرعت باالتر و لیدل

دهد ضمن اینکه ملی فضاي بیشتري را براي کسب اطالعات در اختیار مخاطب قرار می

تجانس بیشتري با هاي مجازي بومی با توجه به بوم فرهنگی جامعه همخوانی ودهیپد

مخاطبشان دارند

  

  سؤال سوم پژوهش

هاي مجازي بومی آیا میزان استفاده شهروندان کاشانی از شبکه ملی خبر و شبکه

جهت کسب اطالعات و اخبار نسبت به عوامل دموگرافیک ...) ها، کاشان نیوز و کاشانی(

  تفاوت معناداري دارد؟) جنسیت، سن و تحصیالت(

هاي مجازي  براي نشان دادن رابطه میزان استفاده و اعتماد به شبکه ملی خبر و شبکه

که  شودیمآماري مربوطه استفاده  يها آزمونبومی با هر یک از عوامل دموگرافیک از 

  .شده است نتایج آن در ادامه گزارش

  

  



  

  

  

  

205   |  ، شکرریز و همکاران... هاي مجازي اعتماد سنجی شبکه خبر و شبکه  

:بررسی نقش جنسیت

هاي مجازي  هاي توصیفی میزان استفاده و اعتماد به شبکه ملی خبر و شبکه شاخصه-6جدول 

  تفکیک نظرات مخاطبان مرد و زنبومی به 

مرد زن متغیر

انحراف معیار میانگین انحراف معیار ینمیانگ

1,047 2,77 1,080 2,86 میزان استفاده از شبکه ملی خبر

1,275 2,73 0,933 3,14 هاي مجازي بومی میزان استفاده از شبکه

0,902 2,60 0,834 2,49 میزان اعتماد به شبکه ملی خبر

0,797 2,82 0,925 2,67 هاي مجازي بومی میزان اعتماد به شبکه

که میزان استفاده مخاطبان زن از شبکه ملی خبر و  شودیممشاهده  6در جدول شماره 

این در حالی . هاي مجازي جهت کسب اطالعات و اخبار بیشتر از مخاطبان مرد است شبکه

هاي  ها بیشتر از زنان است و اعتماد مردان به شبکه است که اعتماد مردان به این رسانه

  .مجازي بومی بیشتر از اعتماد به شبکه ملی خبر است

میزان استفاده و اعتماد به شبکه ملی خبر و  مستقل براي مقایسه میانگین tآزمون  -7جدول 

  مخاطبان مرد و زن هاي مجازي بومی بین شبکه

pمقدار درجه آزاديtآماره متغیر
اختالف 

میانگین

  0,5542040,5800,083میزان استفاده از شبکه ملی خبر

0,408 2,6552040,009هاي مجازي بومیمیزان استفاده از شبکه

-2040,3660,110-0,906میزان اعتماد به شبکه ملی خبر

-2040,2460,143-1,163هاي مجازي بومی میزان اعتماد به شبکه

نتیجه گرفت  توانیمآمده  دست ي به pو مقدار  tاز مقدار آماره  7در جدول شماره 

مرد و زن تفاوت معناداري بومی بین مخاطبانمجازيهايکه تنها میزان استفاده از شبکه

هاي مجازي بومی  بدین ترتیب که میزان استفاده مخاطبان زن از شبکه). > 05/0p(دارد 
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ها از فضاي دالیل مختلفی در استفاده بیشتر زن .بیشتر از میزان استفاده مخاطبان مرد است

این تر آنها نسبت به مردان است وپایینمجازي وجود دارد که یکی از آنها درصد اشتغال 

  .است افتهیامتدادهاي مجازي بومی هم دهیپدها از فضاي مجازي در فزونی استفاده زن

:بررسی نقش سن

هاي مجازي  هاي توصیفی میزان استفاده و اعتماد به شبکه ملی خبر و شبکه شاخصه -8جدول 

  ختلفسنی م يها بومی به تفکیک نظرات مخاطبان با گروه

  

متغیر

سال 35بیش از سال 35تا  31سال 30تا  26سال 25تا  20سال 20کمتر از 

  میانگین

)انحراف معیار(

  میانگین

)انحراف معیار(

  میانگین

)انحراف معیار(

  میانگین

)انحراف معیار(

  میانگین

)انحراف معیار(

میزان استفاده از 

شبکه ملی خبر

2,72  

)1,126(

2,72  

)0,989(

3,67  

)0,516(

3,60  

)1,430(

2,90  

)1,044(

میزان استفاده از 

 يها شبکه

مجازي بومی

3,12  

)0,961(

2,72  

)1,088(

3,67  

)1,366(

3,60  

)0,843(

3,19  

)1,250(

میزان اعتماد به 

شبکه ملی خبر

2,40  

)0,791(

2,46  

)0,814(

2,66  

)0,722(

3,28  

)0,985(

2,76  

)1,004(

میزان اعتماد به 

 يها شبکه

مجازي بومی

2,85  

)0,704(

2,66  

)0,891(

3,40  

)0,995(

2,88  

)0,919(

3,03  

)0,942(

  

میزان استفاده و اعتماد به شبکه ملی  شودیممشاهده  8که در جدول شماره  طور همان  

هاي سنی مختلف متفاوت است حال  هاي مجازي بومی در بین مخاطبان با رده خبر و شبکه

  .شودیماستفاده  9آمده از نتایج جدول شماره  دست به يها تفاوتري براي آزمون معنادا



  

  

  

  

207   |  ، شکرریز و همکاران... هاي مجازي اعتماد سنجی شبکه خبر و شبکه  

نتایج آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه میزان استفاده و اعتماد به شبکه ملی خبر و  -9جدول 

  سنی مختلف يها هاي مجازي بومی بین مخاطبان با گروه شبکه

درجه آزاديمجموع مربعاتمدل

میانگین 

مجموع 

مربعات

Fماره آ
مقدار 

p

میزان استفاده 

از شبکه ملی 

خبر

12,08843,0222,7580,029بین گروهی

220,2662011,096گروهی درون

232,354205کل

میزان استفاده 

هاي  از شبکه

مجازي بومی

16,09444,0243,4330,010بین گروهی

235,5952011,172گروهی درون

251,689205کل

میزان اعتماد 

به شبکه ملی 

خبر

8,75642,1893,0540,018بین گروهی

144,0632010,717گروهی درون

152,820205کل

میزان اعتماد 

هاي  به شبکه

مجازي بومی

7,38141,8452,4850,045بین گروهی

149,2412010,742گروهی درون

156,622205کل

که ازنظر آماري تفاوت معناداري بین میزان استفاده  دهدیمنشان  9تایج جدول شماره ن

سنی مختلف  يها گروههاي مجازي بومی و مخاطبان با  و اعتماد به شبکه ملی خبر و شبکه

که مخاطبان گروه سنی  دهدیمنتایج آزمون تعقیب توکی نشان ). > 05/0p(وجود دارد 

سال اعتماد بیشتري به اخبار شبکه ملی  25وه سنی کمتر از سال نسبت به گر 35تا  31

رشد یافته است واخیر متولد و چند سالاي است که در فضاي مجازي پدیده. خبردارند

هاي سنی با تر آشنایی و وابستگی بیشتر به آن دارند ضمن اینکه گروهالجرم نسل جوان

هاي جدید استقبال میتر از پدیدهو کم داکردهیپتمایل  گرایی سنتافزایش سن به سمت 

  .کنند
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  بررسی نقش تحصیالت

هاي  هاي توصیفی میزان استفاده و اعتماد به شبکه ملی خبر و شبکه شاخصه -10جدول 

  مجازي بومی به تفکیک نظرات مخاطبان با تحصیالت مختلف

  

متغیر

لیسانس و  فوقلیسانسدیپلم فوقدیپلم

باالتر

  میانگین

)رانحراف معیا(

  میانگین

)انحراف معیار(

  میانگین

)انحراف معیار(

  میانگین

)انحراف معیار(

  2,66میزان استفاده از شبکه ملی خبر

)1,027(

2,79  

)1,010(

2,80  

)1,043(

3,93  

)0,961(

هاي  میزان استفاده از شبکه

مجازي بومی

2,77  

)1,025(

3,08  

)0,871(

2,96  

)1,276(

3,67  

)1,345(

  2,395اد به شبکه ملی خبرمیزان اعتم

)0,745(

2,383  

)0,849(

2,705  

)0,769(

3,240  

)1,379(

هاي مجازي  میزان اعتماد به شبکه

بومی

2,436  

)0,752(

2,675  

)0,735(

3,109  

)0,904(

3,293  

)1,111(

میزان استفاده و اعتماد به شبکه ملی  شودیممشاهده  10که در جدول شماره  طور همان

هاي مجازي بومی در بین مخاطبان با تحصیالت مختلف متفاوت است حال  کهخبر و شب

.شودیماستفاده  11آمده از نتایج جدول شماره  دست به يها تفاوتبراي آزمون معناداري 

  



  

  

  

  

209   |  ، شکرریز و همکاران... هاي مجازي اعتماد سنجی شبکه خبر و شبکه  

نتایج آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه میزان استفاده و اعتماد به شبکه ملی خبر  -11جدول 

  بین مخاطبان با تحصیالت مختلفهاي مجازي بومی  و شبکه

درجه آزاديمجموع مربعاتمدل

میانگین 

مجموع 

مربعات

pمقدار Fآماره 

میزان استفاده 

از شبکه ملی 

خبر

20,93236,9776,6660,000بین گروهی

211,4232021,047گروهی درون

232,354205کل

میزان استفاده 

هاي  از شبکه

مجازي بومی

11,30833,7693,1670,025ن گروهیبی

240,3822021,190گروهی درون

251,689205کل

میزان اعتماد 

به شبکه ملی 

خبر

11,87033,9575,6710,001بین گروهی

140,9492020,698گروهی درون

152,820205کل

میزان اعتماد 

هاي  به شبکه

مجازي بومی

20,39436,79810,0800,000بین گروهی

136,2282020,674گروهی درون

156,622205کل

که ازنظر آماري تفاوت معناداري بین میزان  دهدیمنشان  10نتایج جدول شماره   

هاي مجازي بومی و مخاطبان با تحصیالت  استفاده و اعتماد به شبکه ملی خبر و شبکه

که  دهدیمافزون بر این نتایج آزمون تعقیب توکی نشان ). > 05/0p(مختلف وجود دارد 

لیسانس و باالتر جهت کسب اطالعات بیشتر از سایرین از شبکه  مخاطبان با تحصیالت فوق

و اعتمادشان نیز نسبت به سایرین بیشتر  کنندیمهاي مجازي بومی استفاده  ملی خبر و شبکه

تماد، نتایج بیانگر این است که مخاطبان با میزان استفاده و میزان اع سۀیمقااست و در 

هاي مجازي  لیسانس باوجود استفاده بیشتر از شبکه ملی خبر، نسبت به شبکه تحصیالت فوق

با افزایش تحصیالت همراه با رشد آگاهی فرد نیاز به اطالعات . بومی اعتماد بیشتري دارند

ابع مختلف و به میزان بیشتر استفاده یابد که افراد براي ارضاي این نیاز از منهم افزایش می
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و در استفاده از منابع گوناگون دست به مقایسه  کرده لیتحصکنند ضمن اینکه مخاطبان می

  .زنندصحت خبر می لیتحل

  

  گیري بحث و نتیجه

که باوجود تفاوت در میزان استفاده از نتیجه گرفت توانیمآمده  دست با توجه به نتایج به

ازنظر آماري معنادار نیست هاي مجازي بومی این تفاوت شبکهشبکه ملی خبر و 

)05/0p>(. هاي مجازي بومی  ن اینکه تفاوت میزان اعتماد به شبکه ملی خبر و شبکهیهمچن

لذا مخاطبان جهت کسب اطالعات و اخبار تقریباً ). > 05/0p(ازنظر آماري معنادار است 

تیب که مخاطبان جهت کسب اطالعات و بدین ترکنندیماز هر دو نوع رسانه استفاده 

 تیاهم نیمب جهینت نیاشبکه ملی خبر اعتماد دارند بههاي مجازي بومی بیشتر  اخبار به رسانه

مثل کرونا است که  یکیدر وقوع حوادث پاندم یبوم يمجاز يهادهیباالتر پد يابزار

تر در حیتر و صحستردهنوع رسانه استفاده گ نیبا استفاده از اعتماد باالتر به ا توانیم

  . دینوع حوادث به عمل آ نیاز ا یناش جاناتیکنترل ه یده جهت

هاي مجازي بومی  دهد که میزان استفاده مخاطبان زن از شبکه همچنین نتایج نشان می  

بیشتر از میزان استفاده مخاطبان مرد است و ازنظر آماري تفاوت معناداري بین میزان استفاده 

سنی مختلف  يها گروههاي مجازي بومی و مخاطبان با  بکه ملی خبر و شبکهو اعتماد به ش

 انینسبت به آقا يمجاز يها از فضاخانم شتریدر خصوص استفاده ب) > 05/0p(وجود دارد 

راستا  نیدر ا هاییو عالقه آنها برنامه قیها و سالخانم یشناس تیبا توجه به شخص توانیم

 يدروازه بانان مطمئن خبر عنوان بهمخاطب خانم از آنان  شتریکرد که ضمن جلب ب یطراح

 یسن يها تمرکز در گروه نیا کهاستفاده کرد  مواقع پیشامدهاي بحرانی مثل کرونا در

  .داشته باشد يشتریاثر ب تواندیم انسالیجوان و م

که ازنظر آماري تفاوت معناداري بین میزان استفاده و  دهدیمنتایج نشان همچنین 

هاي مجازي بومی و مخاطبان با تحصیالت مختلف وجود  اد به شبکه ملی خبر و شبکهاعتم



  

  

  

  

211   |  ، شکرریز و همکاران... هاي مجازي اعتماد سنجی شبکه خبر و شبکه  

و آن قیو سال کرده لیتحصمخاطب اغناي خبرها در جهت  يبند طبقه) > 05/0p(دارد 

 تیهدا يدر راستا ثرا نیاز ا تواندیجامعه م بر) ختهیفرهو  فکر روشن(قشر  نیا يرگذاریتأث

تر جامعه استفاده کرد نتایج بیانگر این است که مخاطبان  راحترشیپذ زیاخبار حوادث و ن

هاي  لیسانس باوجود استفاده بیشتر از شبکه ملی خبر، نسبت به شبکه با تحصیالت فوق

 رغمیعلدهد که  هاي این تحقیق نشان می یافتهبنابراین . مجازي بومی اعتماد بیشتري دارند

هاي مجازي بومی تفاوت معناداري ندارد ولی در اینکه استفاده از شبکه ملی خبر و شبکه

هاي  مشاهده است و این تفاوت به نفع شبکه ها تفاوت معنادار قابل میزان اعتماد به آن

در این مورد باید توجه داشت که دالیل پیشی گرفتن فضاي مجازي  باشد مجازي بومی می

ت و چه عواملی باعث عقب یسچباالتر به فضاي مجازي بومی یا به تعبیري اعتمادبومی و

  .ماندن شبکه ملی خبر شده است

اعم از  محدودکنندههاي رعایت چارچوبوهاي مکرر در ارسال اخبار تکذیب ریتأخ

تواند شود که میباعث مخدوش شدن اصل خبر می.. و یالملل نیبحزبی، فرهنگی،  ،سیاسی

مطمئناً یکی  .ازي بومی باشدهاي مجدهیپدعوامل افزایش تمایل بیشتر مخاطب به  ازجمله

خصوص در مواقع بحران یا اتفاقات  از ابزارهاي حفظ آرامش و کاهش تنش در جامعه به

خاص مثل بیماري کرونا رسانه است که میزان اعتماد مخاطب به رسانه مذکور اثربخشی 

اي شناخت و استفاده درست از یک رسانه کارآمد در مواقع بحران بر. کند آن را تعیین می

مسئولین بسیار ضروري و حیاتی است چراکه آرامش جامعه و هدایت هیجانات، کاهش 

  .دهی مخاطب از طریق آن رسانه اتفاق خواهد افتاد تنش نهایتاً جهت

  ها ذیل در مسیر تحقیق وجود داشت با توجه به شیوع کرونا در جامعه محدودیت

ذاري اجتماعیگ آوري اطالعات با توجه رعایت فاصله محدودیت در جمع  

اندمی بودن موضوع کرونا و عدم وقوع چنین بحرانی در این وسعت در دنیا پ

  سال گذشته 50حداقل در 

گونه مسائل را تقریباً نایاب کرده بود نو بودن موضوع که سابقه و پیشینه تحقیق در این.



  

  

  

1400، زمستان 49شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  212

 محدودیت در استفاده از منابع اطالعاتی با توجه به دورکاري سازمانی و عدم

اسخگویی درستپ

ها در زمان دورکاري حتی در همکاري بین محققین نبود یا ضعف زیرساخت  

آن بر یک یا چند متغیر  يرگذاریتأثتحقیقات فوق تمامًا ارتباط با اعتماد به رسانه و 

کند این تحقیقات ازلحاظ اهمیت زمانی و موضوعی درجات مختلف  دیگر را بررسی می

ها و اغتشاشاتی مئنًا با توجه پاندمی بودن بیمار کرونا و تنشولی تحقیق حاضر مط. رادارند

که در بسیاري از کشورهاي اروپایی دیده شد اهمیت باالتري دارند ونیز نو بودن موضوع و 

ها با سایر  چنینی وجود نداشته است از دیگر وجوه تمایز پژوهش اینکه سابقه تحقیق این

  .ها است پژوهش

  

  کاربرد نتایج علمی

چنین  خاب یک رسانه مورد وثوق شبکه بهداشت و درمان کاشان در حوادثی اینانت

براي خبررسانی

هاي آن گذاري مناسب در رسانه برتر و ارتقاي قابلیت سرمایه  

رسانی در شهرستان کاشان هاي مؤثر در خصوص اطالع شناخت رسانه  

اي مؤثر در مواقع بحرانی استفاده درست از ابزار رسانه

ها هاي مورداستفاده و سعی در مرتفع کردن آن اط ضعف رسانهشناخت نق  

دهی مخاطب با استفاده از  حفظ آرامش جامعه و کاهش تنش و هدایت و جهت

ابزار مؤثر رسانه

برداري  ها و مرتفع کردن نواقص جهت بهره رسانه يها زیرساخت يتکمیل و ارتقا

تر در مواقع ضروري بحرانی بهتر و کامل
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