
عوامل مؤثر بر رضایت مردم شهر کرمانشاه از اخبار شبکۀ تلویزیونی 
»زاگرس«1

محبوبه علی آقایی2، علی اکبر رزمجو3، جهاندار امیری4

تاريخ دريافت: 1399/8/12 تاريخ پذيرش: 1400/1/21

چکیده

هدف اين پژوهش، شناخت عوامل مؤثر بر رضايت مردم شهر کرمانشاه از اخبار شبکۀ تلويزيونی 
»زاگرس« است. برای انجام اين تحقیق از روش پیمايش با تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعۀ 
آماری، مشتمل بر ساکنان شهر کرمانشاه است. با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی و 
بر اساس فرمول کوکران، پرسشنامه در میان نمونۀ 400 نفری از اين جامعۀ آماری )شامل 207 نفر زن 
و 193 نفر مرد(، توزيع و سپس اطالعات گردآوری شده، با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شد. 215 
تن )معادل 53.75 درصد پاسخگويان( از اخبار اين شبکه به میزان زياد و خیلی زياد ابراز رضايت 
کردند، همچنین 135 تن )33.75 درصد( به میزان متوسط و50 تن )12.5 درصد( رضايت خود را از 
اخبار اين شبکه به میزان کم و خیلی کم ابراز کرده اند. در مجموع، مخاطبان در شهر کرمانشاه 67.34 

درصد از اخبار شبکه زاگرس رضايت داشته اند.

شهر  خبر،  مخاطب  زاگرس،  تلويزيونی  شبکۀ  مخاطب،  رضايت  خبرتلويزونی،  کلیدی:  واژه های 
کرمانشاه.

1. اين مقاله براساس نظر گروه دبیران و سردبیر فصلنامه، ترويجی است.
2. کارشناسی ارشد روزنامه نگاری، گروه ژورنالیسم خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ايران.
aliaghaei.m114@gmail.com 

3.استاديار گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ايران.)نويسنده مسئول( 
razmjoo@iribu.ac.ir

4. استاديار گروه ژورنالیسم و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ايران.
jahandar.amiri@iribu.ac.ir

فصلنامه علمی مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه/ سال چهارم / شماره 1 )پیاپی 11( / بهار 1400/ 45-80
Quarterly Scientific Journal of Interdisciplinary Studies in Communication & Media, 2021 vol4, No1(11), 45-80



46  مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه/ دوره 4، شماره 1 )پیاپی 11(/ بهار 1400 

مقدمه

امروزه رسانه ها به بخش جدايی ناپذير زندگی ما تبديل شده اند و در میان کارکردهای مختلفی 
آنها برای گیرندگان و مخاطبان دنیای پیچیدة امروز، اهمیتی ويژه دارد.  که دارند، نقش خبری 
اين نقش به مرورِ زمان با توسعۀ نظام صنعتی، روابط سیاسی میان دولت ها و اهمیت يافتن افکار 
عمومی در اقتدار و حاکمیت سیاسی، اهمیتی دوچندان يافته است. اگر رسانه ها نتوانند اين نقش 
را به درستی ايفا کنند، عوارض ناشی از آن به اَشکال متفاوتی از جمله: بروز شايعات، خود را نشان 
می دهد. اين مسئله، اهمیت کارکرد خبررسانی رسانه ها را دوچندان می کند. اين فعالیت رسانه ای 
هر  امکانات  و  مالی  منابع  فکری،  توان  از  عمده ای  بخش  که  است  برخوردار  اهمیتی  چنان  از 
رسانه ای- اعم از ديداری، شنیداری و مکتوب- به آن اختصاص می يابد. پیشرفت علم و فناوری 
و رشد سريع ارتباطات و تعامالت بشری نیز، نه تنها از اهمیت آن نکاسته، بلکه نیاز به سرعت، 

جذابیت و جامعیت در خبر، هر روز بیشتر از پیش، احساس می شود )رحیمی، 1384(
و  از صدا  هم زمان  استفادة  و  باال  دسترسی  قابلیت  به دلیل  تلويزيون  رسانه،  انواع  میان  در 
تصوير- نسبت به ساير رسانه ها- از قدرت بیشتری برای پخش خبرهای روز برخوردار است و 
درحال حاضر، در بیشتر شبکه های تلويزيونی، پخش اخبار در قالب بخش های خبری، به عنوان 
يک اولويت مطرح است. شبکه های تلويزيونی محلی هم از اين قاعده مستثنی نیستند و تالش 
دارند با پوشش اخبار منطقه به نقش خبری خود به عنوان يک رسانه عمل کنند. شبکۀ تلويزيونی 
»زاگرس« نیز که به عنوان رسانۀ محلی از سال 1379 فعالیت خود را در استان کرمانشاه آغاز کرده، 
درراستای عمل به نقش خبری خود، در حال حاضر در قالب سه بخش خبری 11، 16:30 و 23 

به پوشش اخبار اين استان می پردازد.
با داشتن جمعیتی  استان های مرزی کشور است و  از نظر جغرافیايی جزء  استان کرمانشاه 
بالغ بر دو میلیون نفر، مرکزيت غرب کشور را داراست؛ در اين میان، شهر کرمانشاه، با جمعیتی 
حدود يک میلیون نفر، بزرگترين شهر ُکردنشین کشور محسوب می شود. اين استان و به ويژه مرکز 
آن- کرمانشاه- به دلیل تنوع باالی مذهبی )شیعه، سنی و...(، قومی )ُکرد، فارس، تُرک، لُر، لُک 
و...( و زبانی )کردی، فارسی، لری، ترکی و...( از حساسیت و شرايط خاصی برخوردار است. 
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وجود اين شرايط، اهمیت رسانه های محلی را دوچندان کرده است، چرا که رسانه های رسمی 
کشور، از يک سو، کمتر فرصت پرداختن به رويدادها و واقعیات مناطق مختلف کشور را دارند و 
از سوی ديگر، با توجه به اشراف کمی که بر تنوع قومی، زبانی و مذهبی مناطق مختلف دارند، 
کمتر به بیان جزئیات وقايع و موضوعات مورد عالقۀ مردم اين مناطق می پردازند. در اين شرايط، 
اين وظیفۀ رسانه های محلی از جمله شبکۀ زاگرس است که نیازهای خبری و اطالعاتی مخاطب 

بومی خود را تأمین کنند. 
رسانهای  رقابت  فضای  در  دغدغه  مهمترين  مخاطبان،  بیشتر  تعداد  در عصر حاضر، جذب 
محسوب می شود. مخاطبان رسانهها، معموالً منفعل نیستند و جذب آنان به سوی يک رسانۀ خاص 
نیازها و ساليق  به آسانی صورت نمیپذيرد. مخاطبشناسی و مخاطبپژوهی- به منظور بررسی 
مخاطبان و تهیۀ محتوای متناسب با آن نیازها- برای هر رسانهای ضرورتی اجتنابناپذير محسوب 
نمی تواند  بر رضايتمندی مخاطبان،  مؤثر  بدون شناخت عوامل  واقع، هیچ رسانهای  در  میشود. 
اعتماد و رضايتمندی آنها را جلب کند. واضح است که عدم تطبیق آنچه رسانه به عنوان نیاز مخاطب 
نارضايتی  به  منجر  کند،  دريافت  رسانه  از سوی  دارد  انتظار  مخاطب  که  آنچه  بـا  می دهد  ارائه 
با  رسانه ای،  عرصه های  مديران  و  سیاست گذاران  ذهنی  تصوير  هرچه  مسلماً  می شود،  مخاطبان 
واقعیت های موجود در اين عرصه، فاصله داشته باشد، پیامدهايی از جمله دور شدن مخاطبان از 

محتواهای رسانه های بومی را به دنبال خواهد داشت ) محسنیان راد و سپنجی، 1390: 27(
توجه به مخاطب يا همان گیرندگان پیـام و شناخت آنها، گسترة وسیعی از مشخصات فردی، 
اجتماعی، روانی ) سن، جنس، مذهب، شغل، میزان تحصیالت، گرايش صنفی و فکری و...( را 
شامل میشود، بديهی است برای ايجـاد ارتباطی موفق، اشتراک در معنی، بین فرستنده و گیرنده، 
مخاطبان  علمی،  شیوه های  با  رسانه  اينکه  مگر  نمی شود  حاصل  اشتراک  اين  و  است  ضروری 
خويش و نیازهای شان را بـشناسد و به تولید پیام هايی در همین راستا بپردازد. به نظر می رسد 
و  خبر  حوزة  در  به ويژه  رسانه ای-  سیاست گذاری  برای  مخاطب،  جايگاه  اهمیت  به  توجه  با 
اطالع رسانی- الزم است رسانه ها مخاطبان خود را بشناسند، همچنین با توجه به ظهور رسانه های 
خبری رقیب، برای هر رسانه، مهم است که بداند مخاطبان در شبانه روز چه میزان به آن مراجعه 
می  کنند، چه میزان از آن رضايت دارند و چه عواملی بر میزان رضايت آنها از رسانه مؤثر است، از 
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طرفی، گسترش روزافزون بخش های خبری در مراکز استان ها، ضرورت نظارت و ارزيابی کمیت 
و کیفیت آنان را اجتناب ناپذير می کند )پیش نويس منشور معاونت امور مجلس و استان ها در افق 
پنج ساله، 1387( در همین راستا با توجه به اهمیت کار خبررسانی و اطالع رسانی شبکۀ تلويزيونی 
»زاگرس«، بديهی است هرچه اين رسانه متناسب با نیاز و خواست مخاطب به ارائۀ اخبار بپردازد، 
می تواند به عنوان يک رسانۀ تأثیرگذار در استان کرمانشاه ايفای نقش کند. در اين مقاله، تالش 
شده عوامل مؤثر بر رضايتمندی مخاطبان از اخبار شبکۀ تلويزيونی »زاگرس« مورد بررسی قرار 
گیرد. طبق بررسی ها، آماری از تعداد و میزان مخاطبان اين شبکه و به ويژه بخش های خبری آن، 
اعالم نشده و در دسترس قرار نگرفته است، تنها طبق اعالم خبرگزاری »ايسنا« و به نقل از مديرکل 
صدا و سیمای مرکز کرمانشاه در يک نشست خبری در اواخر سال گذشته )20 بهمن 1398(، 66 
درصد مردم استان کرمانشاه، مخاطب اين شبکه هستند؛ مخاطبانی که هیچ گاه درصد رضايت آنها 
از برنامه های شبکۀ زاگرس و به ويژه اخبار اين شبکه، از سوی مسئوالن آن اعالم نشده است. در 
اين مقاله، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر رضايتمندی مردم شهر کرمانشاه از اخبار شبکۀ »زاگرس«، 
میزان رضايتمندی آنها از اخبار اين شبکه را هم بررسی کرديم. با توجه به استقرار حدود نیمی از 
جمعیت دو میلیون نفری استان کرمانشاه در شهر کرمانشاه، مردم اين شهر به عنوان جامعۀ آماری 

اين تحقیق در نظر گرفته شد.
با توجه به پژوهش های صورت گرفته در حوزة رضايتمندی مخاطبان از رسانه ها و به ويژه 
بخش ها و برنامه های خبری آنها، در اين مقاله تالش شد جامعیتی کلی درخصوص عواملی که 
می تواند در رضايتمندی مردم شهر کرمانشاه از اخبار شبکۀ زاگرس مؤثر باشد، به دست آيد. در 
نهايت، جمع بندی صورت گرفته، ما را به چهار دسته از عوامل رهنمون شد: 1-عوامل شاخصه های 
خبر )شامل: صحت، سرعت، شفافیت، جامعیت، بی طرفی، مستند بودن، موضوع خبر(؛ 2-عوامل 
فنی )شامل: تصوير خبر، صدای خبر،  اجرايی )شامل: گويندة خبر، گزارشگر خبر(؛ 3-عوامل 
دکور خبر، زمان پخش خبر، مدت زمان پخش خبر(؛ 4-ويژگی های مخاطبان )شامل: سن، جنس، 
رابطۀ  می رسد  نظر  به  عوامل  اين  دسته بندی  با  تأهل(.  وضعیت  اشتغال،  وضعیت  تحصیالت، 
معناداری میان هر يک از اين عوامل با میزان رضايتمندی مخاطبان شبکۀ زاگرس وجود دارد که 

برای بررسی آن، اين مقاله به نگارش درآمد.
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2.پیشینة پژوهش

تحقیقات بسیاری در حوزة استفاده و رضايتمندی از رسانه، صورت گرفته که عمدتًا در داخل 
کشور درخصوص استفاده و رضايتمندی از شبکه های تلويزيونی يا اينترنت و فضای مجازی بوده 
و کمتر به حوزة استفاده و رضايتمندی از خبر پرداخته شده است. در تحقیق محسن يوسفی با 

نام »بررسی تطبیقی میزان استفاده و رضايتمندی از رسانه ها و عوامل مؤثر بر آن در بین استادان 
دانشگاه اصفهان و مدرسین حوزة علمیۀ اصفهان« که در سال 1386 در دانشگاه صدا و سیما 
انجام شده، میزان استفاده و رضايتمندی از رسانه ها در دو گروه مجزا از اساتید دانشگاه و اساتید 
حوزة علمیۀ اصفهان بررسی شده است. براساس نتايج اين تحقیق، استفاده از تلويزيون و راديو در 
هر دو جامعۀ آماری يکسان است، اما اساتید دانشگاه، بیش از اساتید حوزه، از روزنامه، ماهواره 
استفاده  راديو  از  دانشگاه و حوزه  اساتید  از  نیمی  از  بیش  استفاده  می کنند. همچنین  اينترنت  و 
نمی کنند. میزان استفادة بیشتر اساتید در هر دو جامعۀ آماری که از ماهواره استفاده می کنند، کمتر 

از يک ساعت در روز است.
تهرانی  دانشجويان  اعتماد  و  رضامندی  استفاده،  بر  مؤثر  عوامل  مقايسه ای  »بررسی  تحقیق 
دانشگاه های دولتی شهر تهران به اخبار شبکه های سراسری جمهوری اسالمی ايران، ماهواره ای، 
بی بی سی فارسی و صدای آمريکا )VOA(« که در سال 1392 توسط »بهروز فرجزاد« دانش آموختۀ 
نتايج نشان  مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی انجام شده است. 
می دهد از 400 نفر جمعیت نمونۀ تحقیق، 22 درصد اصاًل از اخبار شبکه های سراسری سیمای 
جمهوری اسالمی ايران رضايت ندارند، 27 درصد خیلی کم، 29 درصد کم، 19 درصد زياد و 3 
درصد هم خیلی زياد از اخبار شبکه های سراسری سیمای جمهوری اسالمی ايران رضايت دارند. 
از جمعیت نمونۀ تحقیق، 26 درصد اصاًل از اخبار شبکۀ ماهواره ای بی.بی.سی فارسی رضايت 
ندارند، 16 درصد خیلی کم، 36 درصد کم، 13 درصد زياد و 9 درصد هم خیلی زياد از اخبار اين 
شبکه رضايت دارند. از 400 نفر جمعیت نمونۀ تحقیق، 36 درصد اصاًل از اخبار شبکۀ ماهواره ای 
صدای آمريکا رضايت ندارند، 21 درصد خیلی کم، 34 درصد کم، 5 درصد زياد و 4 درصد هم 

خیلی زياد از اخبار اين شبکه رضايت دارند.
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)مطالعۀ  خبر  شبکۀ  اخبار  از  مخاطبان  رضايتمندی  میزان  »بررسی  عنوان  با  ديگر  تحقیقی 
موردی شهر تهران(« که در سال 1395 توسط »کاظم سلمانی گروسی« در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران شرق انجام شده است. نتايج نشان می دهد از 324 نفر جمعیت نمونۀ تحقیق، 84.4 
درصد آنها از شبکۀ خبر برای آگاهی از رويدادها و اخبار ايران و جهان استفاده کرده اند و در 
مقابل، 60 نفر، معادل 15.6 درصد، بینندة شبکۀ خبر نبوده اند. شبکۀ خبر در بین ديگر شبکه ها 
پس از خبر 20:30 در اولويت دوم مخاطبان قرار دارد. براساس نتايج اين تحقیق، مخاطبان شبکۀ 
خبر، از اين شبکه، رضايت بیشتری داشته اند. همچنین مشخص شده بین صحت، دقت، شفافیت، 
سرعت، تسلط گويندگان خبر، دکور مناسب استوديوی خبر، عینی گرايی و بی طرفی و رضايت 
از شبکۀ خبر، رابطۀ معناداری وجود دارد، به طوری که با افزايش هر يک از اين متغیرها، میزان 

رضايت از شبکۀ خبر نیز افزايش می يابد.
در تحقیقات خارجی نیز هاگرتی1 )2008( در پايان نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان »آزمونی 
برای استفاده و رضايتمندی از وب سايت يوتیوب2« که در رشتۀ ارتباطات در دانشگاه ويالنو3 
انجام شده، به اين نکته اشاره می کند که داليل و عوامل مؤثر بر استفاده و رضايتمندی مخاطبان 
تلويزيونی، مانند پژوهش های پیشین به دست آمده است. اما به گفتۀ محقق، درمورد يوتیوب به 
نیاز است. دو عامل وقت گذرانی و تعامل اجتماعی، مهمترين انگیزه هايی  پژوهش های بیشتری 
هستند که در پژوهش های پیشین تأيید شده اند. محقق، عامل انتخاب و نظارت را موارد تازه ای 
و  جديد  عامل  يک  نهايت،  در  و  دانسته  اينترنتی  وب سايت های  و  نوين  رسانه های  با  مرتبط 
غیرمنتظرة ديگر نیز تشخیص داده شده و آن، تعامل رسانه ای است. در اين عامل، کاربر تمايل دارد 

با ديگران به شکل غیرمستقیم و از طريق امکانات نرم افزاری يوتیوب تعامل داشته باشد.
در تحقیق ديگری نیز با عنوان »استفاده و رضايتمندی دانش آموزان مدارس از اينترنت« که 
توسط رابرسون4 )2009( در مرکز رسانه های ارتباطی جديد در دانشگاه کلرادو5 انجام شده، به 

1. Hagrati

2. Youtube

3. Villano

4. Roberson

5. Colorado
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بررسی داليل استفاده و میزان رضايتمندی دانش آموزان مدارس راهنمايی و دبیرستان از رسانۀ 
اينترنت پرداخته شده است. در اين پژوهش که با روش پیمايش انجام گرفته، محقق با استفاده از 
ابزار پرسش نامه به جمع آوری اطالعات از 1000 دانش آموز پرداخته است. بر پايۀ يافته های اين 
تحقیق، دانش آموزان در ابتدا از اينترنت به منظور گردآوری اطالعات و سپس برقراری ارتباط با 
ديگران و در مرحلۀ سوم، به منظور سرگرم شدن استفاده می کنند و در میان اين داليل سه گانه، 
بیشترين میزان رضايتمندی را، از برقراری ارتباط با ديگران با استفاده از رسانۀ اينترنت داشته اند. 
اين  بیشتر  می دهد  نشان  رضايتمندی  و  استفاده  حوزة  در  انجام شده  تحقیقات  بر  مروری 
کمتر  در  و  پرداخته اند  مختلف  رسانه های  از  رضايتمندی  و  استفاده  میزان  بررسی  به  تحقیق ها 
تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر در استفاده و رضايتمندی مخاطبان از رسانه، اشاره شده است. 
همچنین در اغلب تحقیق ها، جامعۀ مخاطبان، اقشار فرهیختۀ جامعه هستند و در کمتر تحقیقی، 
عامۀ مردم به عنوان جامعۀ مخاطب در نظر گرفته شده است. همچنین تحقیقاتی که در اين حوزه 
بین المللی،  و  ملی  رسانه های  از  رضايتمندی  و  استفاده  میزان  عمدتًا  می دهد  نشان  شده،  انجام 
بررسی شده و در کمتر تحقیقی به بحث استفاده و رضايتمندی مخاطبان از رسانه های بومی و 
محلی پرداخته شده است. همچنین بررسی پژوهش های داخلی در اين زمینه، بیانگر اين است که 
همواره بحث استفاده و رضايتمندی مخاطبان در حوزة شبکه های تلويزيونی، بررسی شده و کمتر 
به رضايتمندی مخاطبان از بخش های خبری پرداخته شده است. ضمن اينکه در همۀ پژوهش ها 
همواره از روش پیمايش استفاده شده است. اما در اين تحقیق تالش شده با استفاده از روش 
پیمايش به بررسی عوامل مؤثر بر رضايتمندی مخاطبان از اخبار شبکه ای محلی پرداخته شود. در 
واقع، آنچه اين پژوهش را از عمدة پژوهش های انجام شده در حوزة استفاده و رضايتمندی متمايز 
می کند، پرداختن به عوامل مؤثر بر رضايتمندی مخاطبان است. در ضمن، برخالف بسیاری از 
پژوهش ها، صرفًا به میزان رضايتمندی بسنده نشده و تالش شده تا عوامل مؤثر بر رضايتمندی 
شود  بررسی  اخبار  از  رضايتمندی  بر  مؤثر  عوامل  شده  سعی  همچنین  شود،  شناخته  مخاطبان 

و توجهی ويژه به اخبار رسانه های محلی شود. از طرفی، سعی بر اين بوده افراد عامه، جامعۀ 



52  مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه/ دوره 4، شماره 1 )پیاپی 11(/ بهار 1400 

مخاطب در نظر گرفته شوند و اين تحقیق، پژوهشی کاربردی برای مسئوالن شبکۀ استانی زاگرس 
باشد تا از داليل رضايتمندی جامعۀ مخاطب خود از اخبار اين شبکه مطلع شوند. 

چارچوب نظری تحقیق

الف: مفاهیم

رضايتمندی •
براساس نظريۀ »استفاده و رضامندي«، رضامندی عبارت است از احساس رضايتی که مخاطب 
از  نیازهايش به دست میآورد. مقصود  از توجه به رسانهها و محتواهاي رسانهاي در پاسخ به 
رضايتمندی، مقبولیت و پذيرش رسانه از سوی مخاطبان- به عنوان يک وسیلۀ تامین کنندة نیازهای 

خبری يا شناختی و عاطفی مخاطبان- است )حق گويی، 1386: 104(

خبر •
رويداد  يک  از  عینی  و  عین حال، صحیح  در  و  دقیق  بی طرفانه،  گزارشی  می توان  را  خبر 
انتخاب آن رويداد از میان هزاران  مفروض بدانیم که وجود برخی از شاخص ها و معیارها، به 
رويداد ديگر به عنوان خبر کمک می کند. اين عناصر موجود در رويداد است که به گزينش رويداد 

و تبديل شدن آن به خبر می انجامد ) شکرخواه، 1387: 7(

بخش خبری تلويزيونی •
يک بولتن يا بخش خبری تلويزيونی، به مجموعه ای از اخبار و گزارش های خبری می گويند 
که در زمان معینی از شبانه روز برای مخاطبان پخش شود. بولتن خبری به سه دستۀ:  کوتاه مدت، 
میان  مدت و بلندمدت تقسیم می شود. بولتن کوتاه خبری معموالً بین 3 تا 5 دقیقه، میان مدت بین 
5 تا 15 دقیقه و بولتن بلندمدت بین 15تا 30 دقیقه است و البته در موارد استثنا، ممکن است مدت 
يک بولتن خبری کمتر از 3 دقیقه يا بیش از 30 دقیقه باشد )عباسی، 1388: 20( در تحقیق حاضر، 
منظور از بخش خبری تلويزيونی، بخش های خبری ساعت 11، 16:30 و 23 شبکۀ تلويزيونی 

»زاگرس« است.

مخاطبان •
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نظیر:  ارتباط جمعی  وسايل  جانب  از  ارسالی  پیام های  دريافت کنندگان  مخاطبان،  از  مراد 
روزنامه، راديو، تلويزيون و... است )ساروخانی، 1370: 198( در اين پژوهش، مخاطب، کسانی 

هستند که جزء جامعۀ نمونۀ آماری ما بوده و به سؤاالت پرسش نامۀ ما پاسخ داده اند.

متغیرهای تحقیق •

الف: متغیر وابسته

میزان رضايتمندی مخاطبان از اخبار شبکۀ زاگرس •
از: احساس  »استفاده و رضامندي«، رضامندی عبارت است  نظرية  براساس  تعريف نظری: 
خشنودي و رضايتی که مخاطب از توجه به رسانهها و محتواهاي رسانهاي- در پاسخ به نیازهايش- 
به دست میآورد. مقصود از رضايتمندی، مقبولیت و پذيرش رسانه از سوی مخاطبان- به عنوان 
يک وسیلۀ تامین کنندة نیازهای خبری يا شناختی و عاطفی مخاطبان- است )حق گويی، 1386: 
104( تعريف عملیاتی: در تحقیق حاضر، منظور از رضامندی، احساس خشنودی و رضايتی است 
که مخاطب با استفاده از اخبار شبکۀ زاگرس به دست می آورد و اين احساس از طريق نمره ای 
که افراد نمونه در پرسش نامۀ تحقیق- در قالب يک پیوستار لیکرتی ارائه شده- به دست آوردند، 

مشخص شد.

ب: متغیرهای مستقل

ویژگی های خبر

صحت •
تعريف نظری: صحت، صدق و درستی محتوای خبر است )عباسی، 1388: 194( صحت 
اخبار، به میزان دقت، عینیت، اعتبار و درستی اخبار و گزارش های منتشرشده توسط يک رسانه 
گفته می شود. خبرنگار بايد رويداد را آن گونه که اتفاق افتاده- نه آن طور که مايل است اتفاق افتاده 
باشد- به اطالع مخاطبان برساند )بديعی و قندی، 1384: 17( تعريف عملیاتی: در مقالۀ حاضر، 
از  اين میزان رضايت  اخبار شبکۀ زاگرس است و  از صحت، صدق و درستی محتوای  منظور 
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صحت اخبار، از طريق نمره ای که افراد نمونه در پرسش نامۀ تحقیق در قالب يک پیوستار لیکرتی 
ارائه شده به دست آوردند، مشخص شد.

سرعت •
تعريف نظری: سرعت در اطالع رسانی يعنی کوتاه شدن مدِت »دسترسی رسانه ها به منابع 
خبری« و »دسترسی مخاطبان به اطالعات و اخبار«. هر يک از اين دو »وجه«، در میزان اعتبار 
رسانه، مؤثر و تعیین کننده است. اگر يک رسانه می تواند به سرعت با منابع خبری ارتباط برقرار 
کند و اطالعات موردنیاز را دريافت و به مخاطب برساند، اعتبار بیشتری کسب می کند )عباسی، 
1388: 193( عملیاتی: در مقالۀ حاضر، منظور از سرعت، کوتاه شدن مدِت دسترسی مخاطبان به 
اخبار روز از طريق اخبار شبکۀ زاگرس استان کرمانشاه است. اين میزان رضايت از سرعت اخبار، 
از طريق نمره ای که افراد نمونه در پرسش نامۀ تحقیق در قالب يک پیوستار لیکرتی ارائه شده به 

دست آوردند، مشخص شد.

شفافیت •
تعريف نظری: خبر بايد شفاف، واضح و روشن باشد. اگر رويداد يک خبر به زبان ساده، 
روشن و بدون ابهام تنظیم نشود و به تمام جوانب آن پرداخته نشود، نمی تواند مخاطب خود را 
جذب کند. اطالعات حقوقی، فنی و پزشکی و... بايد با زبانی ساده و قابل فهم تنظیم شوند تا 
درک آنها برای همگان آسان باشد )بديعی و قندی، 1384: 17( تعريف عملیاتی: در مقالۀ حاضر، 

منظور از خبر، وضوح، بیان روشن و ساده و بدون ابهام اخبار شبکۀ زاگرس برای مخاطبان است، 
اين میزان رضايت از شفافیت اخبار از طريق نمره ای که افراد نمونه در پرسش نامۀ تحقیق در قالب 

يک پیوستار لیکرتی ارائه شده به دست آوردند، مشخص شد.

جامعیت •
تعريف نظری: خبر بايد جامع و کامل باشد و به پرسش هايی که برای مخاطبان خبر به وجود 
می آيد، پاسخ دهد. بدين منظور، بايد کوشید به پرسش های مربوط به عناصر خبر به طور کامل 
پاسخ داده شود )بديعی و قندی، 1384: 18( تعريف عملیاتی: در اين تحقیق، منظور از جامعیت، 
پرداخت همه جانبه به يک رويداد يا موضوع از زوايای مختلف در اخبار شبکۀ زاگرس است. اين 
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میزان رضايت از جامعیت اخبار از طريق نمره ای که افراد نمونه در پرسش نامۀ تحقیق در قالب 
يک پیوستار لیکرتی ارائه شده به دست آوردند، مشخص شد.

بی طرفی •
نوع  تعلیق هر  يعنی  اتخاذ يک نگرش خنثی توسط گزارشگر،  به  تعريف نظری: بی طرفی 
کوايل1،  برمی گردد )مک  به موضوع گزارش  نسبت  ذهنی  يا  يادآوری شخصی  اولويت گذاری، 
1382: 191(.تأثیر ندادن احساسات، پیش داوری ها و تمايالت در کسب و انتشار اخبار، از اصول 
عینی گرايی و بی طرفی در خبر است )گروسی، 1395: 49( تعريف عملیاتی: در تحقیق حاضر، 
منظور از بی طرفی، اتخاذ يک نگرش خنثی توسط گزارشگر اخبار شبکۀ زاگرس استان کرمانشاه 
است. اين میزان رضايت از بی طرفی اخباراز طريق نمره ای که افراد نمونه در پرسش نامۀ تحقیق 

در قالب يک پیوستار لیکرتی ارائه شده به دست آوردند، مشخص شد.

مستند بودن خبر •
تعريف نظری: خبر مستند، خبری است که منبع آن شناخته شده و از اعتبار الزم برای نقل خبر 
برخوردار باشد )پويا، 1384: 125( تعريف عملیاتی: در تحقیق حاضر، منظور از مستند بودن خبر، 
بیان خبر از منبع شناخته شده و ارائۀ تصاوير مستند در هنگام پخش خبر از شبکۀ زاگرس است. 
اين میزان رضايت از مستند بودن اخباراز طريق نمره ای که افراد نمونه در پرسش نامۀ تحقیق در 

قالب يک پیوستار لیکرتی ارائه شده به دست آوردند، مشخص شد.

عوامل اجرایی

گويندة خبر •
تعريف نظری: فردی است که در زمان پخش خبر بر صفحۀ تلويزيون ظاهر شده و به اجرای 
برنامۀ خبری می پردازد )صالح نیا، 1379: 10( تعريف عملیاتی: در مقالۀ حاضر، منظور از گويندة 
خبر، فردی است که اجرای برنامۀ خبر را در بخش های خبری شبکۀ تلويزيونی زاگرس برعهده 

1. McQuail
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دارد. اين میزان رضايت از گويندگان اخبار از طريق نمره ای که افراد نمونه در پرسش نامۀ تحقیق 
در قالب يک پیوستار لیکرتی ارائه شده به دست آوردند، مشخص شد.

گزارشگر خبر •
با  را  خبری  وقايع  درمورد  حقايق  تحلیل  و  تجزيه  و  جمع آوری  کسی که  نظری:  تعريف 
يا تلويزيون،  انجام داده و برای روزنامه، مجلۀ خبری، راديو  يا مشاهده  انجام مصاحبه، تحقیق 
گزارشگر  از  منظور  مقالۀ حاضر،  در  عملیاتی:  تعريف  می نويسد.  داستان  يا  کرده  تهیه  گزارش 
از  و  کرده  وقايع  درمورد  حقايق  تحلیل  و  تجزيه  و  جمع آوری  به  اقدام  که  است  فردی  خبر، 
اطالعات به دست آمده، اقدام به تهیۀ گزارش برای بخش های خبری شبکۀ زاگرس می کند. اين 
میزان رضايت از گزارشگران اخبار از طريق نمره ای که افراد نمونه در پرسش نامۀ تحقیق در قالب 

يک پیوستار لیکرتی ارائه شده به دست آوردند، مشخص شد.

عوامل فنی

تصوير خبر •
تعريف نظری: تلويزيون همیشه با تصوير سر و کار دارد، بنابراين، هر چه بدون تصوير باشد، 
غیرتلويزيونی محسوب می شود )عابدينی، 1391: 10( تصوير، قدرت ديگری به خبر می دهد و 
اطالعات گسترده ای را در اختیار مخاطب می گذارد )مک لوهان1، 1377: 397( رعايت اصول فنی 
از: کادربندی مناسب، رنگ تصاوير، حرکت های معنی دار دوربین،  در تصويربرداری عبارت اند 
جلب توجه لحظات حساس، مهم و ريز با استفاده از تصاوير مناسب )صالح نیا، 1380: 89( در اين 
مقاله، میزان رضايت از کیفیت تصوير اخبار از طريق نمره ای که افراد نمونه در پرسش نامۀ تحقیق 

در قالب يک پیوستار لیکرتی ارائه شده به دست آوردند، مشخص شد.

صدای خبر •
کمک  محیط  بهتر  تصويرسازی  در  مخاطب  به  تلويزيونی  خبر  در  صداها  نظری:  تعريف 
فنی  اصول  رعايت   )57  :1391 )عابدينی،  پس زمینه اند  و  پیش زمینه  صداهای  شامل  و  می کنند 

1. McLuhan
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برجسته  محیط،  صداهای  شفافیت  گزارش،  صدای  بودن  مفهوم  از:  عبارت اند  صدابرداری  در 
بودن صدای اصلی گزارشگر با وجود و حضور صداهای فرعی و محیط استفاده از صدای مردم 
)صالح نیا، 1380: 89( تعريف عملیاتی: در اين تحقیق، منظور از صدای خبر، مفهوم بودن صدای 
وجود حضور  با  گزارشگر  اصلی  بودن صدای  برجسته  و  محیط  شفافیت صداهای  و  گزارش 
صداهای فرعی و کیفیت صدای خبر است. در اين مقاله، میزان رضايت از صدای اخبار از طريق 
به دست  ارائه شده  لیکرتی  پیوستار  قالب يک  در  تحقیق  پرسش نامۀ  در  نمونه  افراد  که  نمره ای 

آوردند، مشخص شد.

ب: چارچوب نظری تحقیق

نظریة استفاده و رضایتمندی

در اين پژوهش، از نظريۀ »استفاده و رضامندی« به عنوان چارچوب نظری در جهت رسیدن 
به هدف تحقیق که بررسی عوامل مؤثر بر رضايتمندی مخاطبان از اخبار شبکۀ »زاگرس« است، 
کمک گرفته شده است. اين نظريه، ضمن فعال انگاشتن مخاطب، بر نیازها و انگیزه های وی در 
استفاده از رسانه ها تأکید می کند و بر آن است که ارزش ها، عاليق و نقش اجتماعی مخاطبان مهم 
است و مردم براساس اين عوامل آنچه را می خواهند ببینند و بشنوند، انتخاب می کنند. پرسش 
اساسی نظريۀ استفاده و رضامندی اين است که چرا مردم از رسانه ها استفاده می کنند و آنها را 
برای چه منظوری به کار می گیرند؟ پاسخی که به اختصار داده می شود، اين است که مردم برای 
کسب راهنمايی، آرامش، سازگاری، اطالعات و شکل گیری هويت شخصی، از رسانه ها استفاده 
با اتخاذ رويکردی کارکردگرايانه به ارتباطات و  می کنند )McQuail، 1385: 104( اين نظريه 
رسانه، مهم ترين نقش رسانه ها را برآورده ساختن نیازها و انگیزه های مخاطب می داند، بنابراين، 
به هر میزان که رسانه ها اين نیازها و انگیزه ها را برآورده سازند، موجبات رضايتمندی مخاطب 

را فراهم می کنند.
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اين رويکرد، اولین بار در مقاله ای از الیهو کاتز1 )1959( توصیف شد؛ چیزی که کاتز آن 
را با سؤاِل »مردم با رسانه ها چه می کنند؟« آغاز کرد. »رضامندی و بهره وری«، توسعه و تعمیم 
مخاطب، خود  است  معتقد  که  است  ارتباط جمعی  وسايل  تأثیر  بودن  محدود  و  گزينش  نظريۀ 
به دنبال علل  اين رويکرد  انتخاب کند،  ارتباطی  از کدام وسیلۀ  برنامه ای را  تصمیم می گیرد چه 
وانگیزه هايی است که مخاطب را وامی دارد به طرق مختلف و اشکال گوناگون از رسانه استفاده 
کند و بدين وسیله به ارضای خود بپردازد و هدف اصلی تحقیق، چگونگی انتخاب، دريافت و 

شیوة عکس العمل مخاطبان رسانه هاست )رحمان زاده، 1391: 72(
در  فعال  به صورتی  مخاطبان،  که  است  آن  رضايتمندی  و  استفاده  نظريۀ  در  اصلی  فرضیۀ 
جستجوی رسانه های جمعی هستند تا نیازهای فردی شان را برآورده کنند، يعنی يک رسانه هنگامی 
از آن به رضايتمندی های  انگیزه های موجود برای استفاده  بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد که 
که  رضايتمندی  و  استفاده  رويکرد  همه،  اين  با   )45  ،2007 )مورلی2  منجر  شود  افزون تری 
جهت گیری مخاطب مدارانه دارد، لزومًا محافظه کارانه نیست. اگرچه بايد دانست افراد از رسانه ها 
چه می خواهند، اما اين مسئله با وابستگی کورکورانه به میل و خواست مخاطبان متفاوت است. 
به عنوان  رسانه ها  کردن  تصور  به جای  می دهد.  نشان  را  عاليق  و  نیازها  تنوع شديد  محتوا  اين 
عنصری که محدود به انتظارات مخاطبان است، رويکرد استفاده و رضايتمندی تأکید می کند که 
مخاطبان رسانه منبع چالشی برای تولیدکنندگان هستند و تولیدکنندگان بايد بتوانند نیازهای متنوع 

)168 :1991 ،Katz( و نقش های گوناگون مدنظر مخاطبان را تأمین کنند

روش تحقیق

در اين مقاله به منظور جمعآوری دادهها، از روش کتابخانهاي- پیمايشی استفاده شده است. 
برای جمعآوری پیشینه و مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانهای و برايگردآوری اطالعات از 

روش پیمايشی بهره گرفته شده است. 

1. Elihu Katz

2. Murley
3.McQuail
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جامعۀ آماری تحقیق حاضر نیز عبارت است از: تمامی ساکنان شهر کرمانشاه که در بازة سنی 
نتايج سرشماری سال  15 تا 74 سال قرار دارند و در شهر کرمانشاه سکونت دائم دارند. طبق 
1395، شهر کرمانشاه 946.651 نفر جمعیت دارد، با استفاده از فرمول »کوکران1«،حجم نمونه در 
اين تحقیق 384 نفر است که برای اطمینان بیشتر از حصول نتیجه، اين تعداد به 400 نفر افزايش 

يافته است.
منطقۀ  هر  است،  شده  استفاده  چندمرحله ای  تصادفی  نمونه گیری  روش  از  تحقیق  اين  در 
شهرداری کرمانشاه به عنوان يک خوشه در نظر گرفته شده و با توجه به تقسیم شهر کرمانشاه 
به مناطق هشت گانه و توزيع متفاوت جمعیت در هر منطقه، تعداد موردنیاز نمونه در هر منطقه 
برحسب جمعیت آن منطقه تعیین شده است. در مرحلۀ دوم، نمونه های تعیین شده برحسب سهمیۀ 
هر منطقه، به صورت کاماًل تصادفی انتخاب شده است. با دسته بندی هر منطقه به چندين بلوک، 
از میان هر منطقه، تعدادی بلوک به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند، در مرحلۀ بعد، از میان 
هر بلوک نیز تعدادی خانوار به صورت تصادفی انتخاب شده و از میان افراد خانوار نیز يک فرد 
به صورت تصادفی برای انجام تحقیق انتخاب شد. در اين مرحله، پژوهشگران با مراجعۀ تصادفی 

به درب منازل، اقدام به ارائۀ پرسش نامه کرده اند.
ضمنا برای رسیدن به روايی محتوايی مناسب، اقداماتی در چند مرحله صورت گرفت؛ ابتدا 
براساس اطالعاتی که در اين ارتباط در کتاب ها و تحقیقات متفاوت جمع آوری شده، مفاهیم اولیۀ 
بررسی و اصالح  به  استادان برجسته، نسبت  ياری  با  انتخاب شد و سپس  محتوای پرسش نامه 
آنها اقدام شد و در يک جمع بندی منطقی، پرسش نامه ای که بیشترين نزديکی مفهومی با موضوع 
قابل سنجش را داشته و تا حد امکان سلیس و روان و قابل درک برای پاسخ دهنده بود، به عنوان 
پرسش نامه انتخاب شد. پرسش نامه پیش از توزيع در اختیار خبرگان و صاحب نظران مربوطه قرار 
گرفت و نظرات آنان در جهت تحصیل هرچه بهتر روايی، اخذ و اصالحات موردنظر اعمال شد.

1. Cochran
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در اين مقاله، به منظور تعیین پايايی آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. برای 
محاسبۀ ضريب آلفای کرونباخ1، پرسش نامۀ تدوين شده بر روی يک نمونۀ کوچک 40 نفری از 
جامعۀ موردنظر به صورت تصادفی و آزمايشی میان هشت منطقۀ شهرداری کرمانشاه اجرا و سپس 
آلفای کرونباخ محاسبه شد.  spss، ضريب  نرم افزار  با  به دست آمده وارد رايانه شده و  داده های 

نتايج، حاکی از آن است که پرسش نامه با ضريب معادل 0.953 از اعتبار مناسب برخوردار بود.

جدول شماره 1. )آلفای کرونباخ( رضایتمندی مخاطبان از شبکة زاگرس و شاخص های 
رضایتمندي از اخبار این شبکه

آلفای کرونباخمتغیرهای تحقیق

0.923رضایتمندی از اخبار شبکة زاگرسمتغیر وابسته

متغیرهای مستقل

شاخصه های خبر

0.874صحت

0.891سرعت

0.899شفافیت

0.902جامعیت

0.897بی طرفی

0.866مستند بودن

0.845موضوع خبر

عوامل اجرایی
0.853گویندگان خبر

0.865گزارشگران خبر

عوامل فنی
0.862تصویر خبر

0.744صدای خبر

0.953کل

1. Cronbach
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آمار  از  هم  و  توصیفی  آمار  از  هم  آن،  سؤاالت  به  پاسخ  و  پژوهش  اهداف  به  نیل  برای 
استنباطی استفاده شده است.

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش:

بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی

جنس •
از نمونۀ 400 نفری که به پرسش نامۀ پژوهش حاضر پاسخ داده اند، 207 نفر، معادل 51.7 

درصد را زنان و 193 نفر، معادل 48.3 درصد را مردان تشکیل می دهند.

سن •
از نمونۀ 400 نفری تحقیق، 50 نفر )12.5 درصد( در ردة سنی 15 تا 24 سال، 77 نفر )19.3 
درصد( مربوط به ردة سنی 25 تا 34 سال، 101 نفر)25.3 درصد( مربوط به ردة سنی 35 تا 44 
سال، 78 نفر )19.5 درصد( مربوط به ردة سنی 45 تا 54 سال، 62 نفر )15.5 درصد( مربوط به 

ردة سنی 55 تا 64 سال و 32 نفر )8 درصد( مربوط به ردة سنی 65 تا 74 سال است.

تحصیالت •
از 400 نفر نمونۀ تحقیق، 39 نفر )9.8 درصد( بی سواد، 88 نفر )22 درصد( ابتدايی، 75 نفر 
)18.8 درصد( دارای تحصیالت مقطع دبیرستان، 109 نفر )27.3 درصد( دارای مدرک ديپلم، 67 
نفر )16.8 درصد( دارای مدرک کاردانی و کارشناسی، 20 نفر )5 درصد( دارای مدرک کارشناسی 

ارشد و دو نفر )0.5 درصد( دارای مدرک دکترا و مقاطع باالتر هستند.

وضعیت تأهل •
از 400 نفر جمعیت نمونۀ تحقیق، 304 نفر، معادل 76 درصد پاسخ گويان، متأهل و 96 نفر، 

معادل 24 درصد پاسخ گويان، مجردند.

وضعیت اشتغال •
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از 400 نفر جمعیت نمونۀ تحقیق، 136 نفر، معادل 34 درصد پاسخ گويان، شاغل و 264 نفر، 
معادل 66 درصد پاسخ گويان، بیکار هستند.

میزان مشاهدة اخبار شبکۀ زاگرس در طول روزهای هفته •
نفر  نفر )30.8 درصد( هفت روز در هفته، 75  از جمعیت 400 نفری نمونۀ تحقیق، 123 
)18.8 درصد( سه روز در هفته، 45 نفر)11.3 درصد( 4 روز، 44 نفر )11 درصد( دو روز، 44 
نفر )11 درصد( شش روز و 36 نفر )9 درصد( يک روز در هفته به تماشای اخبار شبکۀ زاگرس 
نشسته اند و کمترين فراوانی با 33 نفر )8.3 درصد( متعلق به افرادی است که 5 روز در طول هفته 

به تماشای اخبار اين شبکه نشسته اند.

بیشترين بخش خبری مورد استفاده •
بیشتر،  پاسخ گويان،  درصد   52.3 معادل  نفر،   209 تحقیق،  نمونۀ  جمعیت  نفر   400 از 
بخش خبری 16:30 را مشاهده کرده اند، همچنین در رتبۀ بعدی، 174 نفر، معادل 43.5 درصد 
معادل 4.3 درصد  نفر،  نهايت، 17  بوده اند و در  بیشتر، مخاطب بخش خبری 23  پاسخ گويان، 

پاسخ گويان، بخش خبری 11 را مشاهده کرده اند.

بیشترين میزان رضايت مخاطبان از بخش های خبری •
طبق آمار به دست آمده، بخش خبری 16:30 با بیشترين رضايت مخاطبان همراه بوده و 211 
نفر، معادل 52.8 پاسخ گويان، از اين بخش خبری بیشترين رضايت را داشته اند، همچنین بخش 
خبری 23 با 172 نفر مخاطب و 43 درصد پاسخ گويان در رتبۀ بعدی بیشترين میزان رضايت 
معادل 4.2 درصد  نفر  با 17  میزان رضايت مخاطبان  نهايت، کمترين  در  و  دارد  قرار  مخاطبان 

پاسخ گويان، مربوط به بخش خبری 11 بوده است.

میزان رضايت مخاطبان از زمان )ساعت( پخش اخبار شبکۀ زاگرس •
از نمونۀ 400 نفری در تحقیق حاضر، 38 نفر، معادل 9.5 درصد مخاطبان، از ساعت پخش 
اخبار شبکۀ زاگرس رضايت خیلی زيادی داشته اند، همچنین 183 نفر معادل 45.8 درصد مخاطبان 
به میزان زيادی از ساعت پخش اخبار رضايت داشته اند، 138 نفر معادل 34.5 درصد پاسخ گويان 
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نیز رضايت متوسطی در اين زمینه داشته و در مجموع، 41 نفر معادل 8.5 درصد نیز به میزان کم 
و خیلی کم از ساعات پخش خبری اعالم رضايت کرده اند.

میزان رضايت مخاطبان از مدت زمان پخش اخبار شبکۀ زاگرس •
از نمونۀ 400 نفری تحقیق در مجموع، 214 نفر 53.5 درصد پاسخ گويان به میزان زياد و 
خیلی زياد از مدت زمان پخش اخبار شبکۀ زاگرس ابراز رضايت کرده اند و 136 نفر، معادل 34 
نفر معادل 12.6 درصد  نیز میزان رضايت متوسطی داشته و درمجموع، 50  درصد پاسخ گويان 
پاسخ گويان نیز به میزان کم و خیلی کم از مدت زمان پخش اخبار شبکۀ زاگرس ابراز رضايت 

کرده اند.

رضايتمندی مخاطبان •
برای سنجش اين متغیر، 4 گويه در پرسش نامۀ تحقیق لحاظ شده است. با جمع بندی اين 
گويه ها، شاخص میزان رضايت مخاطبان از اخبار شبکۀ زاگرس را محاسبه کرده ايم، طبق نتايج 
به دست آمده 53.75 درصد مخاطبان از اخبار شبکۀ زاگرس به میزان زياد و خیلی زياد رضايت 
داشته اند، همچنین 33،75 درصد آنها به میزان متوسط از اخبار اين شبکه رضايت داشته و تنها 

12،5 درصد آنها به میزان کم و خیلی کم از اخبار شبکۀ زاگرس ابراز رضايت کرده اند. 

صحت اخبار شبکة زاگرس

برای سنجش اين متغیر، 5 گويه در پرسش نامۀ تحقیق لحاظ شده است. با جمع بندی اين 
کرده ايم،  محاسبه  را  زاگرس  شبکۀ  اخبار  صحت  از  مخاطبان  رضايت  میزان  شاخص  گويه ها 
طبق نتايج به دست آمده 41،75 درصد مخاطبان رضايت متوسطی از صحت اخبار شبکۀ زاگرس 
ابراز  شبکه،  اين  اخبار  از صحت  زياد  خیلی  و  زياد  میزان  به  درصد   34،5 همچنین  داشته اند، 
رضايت کرده اند و در مقابل، 23،75 درصد به میزان کم و خیلی کم از صحت اخبار شبکۀ زاگرس 

رضايت داشته اند.
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سرعت اخبار شبکة زاگرس

برای سنجش اين متغیر، 5 گويه در پرسش نامۀ تحقیق لحاظ شده است. با جمع بندی اين 
گويه ها، شاخص میزان رضايت مخاطبان از سرعت اخبار شبکۀ زاگرس را محاسبه کرده ايم، طبق 
نتايج به دست آمده در اين جدول، 49.25 درصد مخاطبان به میزان زياد و خیلی زياد از سرعت 

اخبار شبکۀ زاگرس ابراز رضايت کرده اند، 34 درصد مخاطبان به میزان متوسط از سرعت اخبار 
شبکۀ زاگرس رضايت داشته اند و در مقابل، 16،75 درصد، به میزان کم و خیلی کم از سرعت 

اخبار اين شبکه ابراز رضايت کرده اند.

شفافیت اخبار شبکة زاگرس

برای سنجش اين متغیر، 3 گويه در پرسش نامۀ تحقیق لحاظ شده است. با جمع بندی اين 
گويه ها، شاخص میزان رضايت مخاطبان از شفافیت اخبار شبکۀ زاگرس را محاسبه کرده ايم، طبق 
نتايج به دست آمده 46،25 درصد مخاطبان از شفافیت اخبار شبکۀ زاگرس به میزان زياد و خیلی 
زياد رضايت داشته اند، همچنین 40،25 درصد مخاطبان به میزان متوسط از شفافیت اخبار اين 
شبکه ابراز رضايت کرده اند و در مقابل، 13،5 درصد به میزان کم و خیلی کم از شفافیت اخبار 

اين شبکه رضايت داشته اند.

جامعیت اخبار شبکة زاگرس

برای سنجش اين متغیر، 3 گويه در پرسش نامۀ تحقیق لحاظ شده است. با جمع بندی اين 
اخبار شبکۀ زاگرس را محاسبه کرده ايم،  از جامعیت  میزان رضايت مخاطبان  گويه ها، شاخص 
طبق نتايج به دست آمده، 43،25 درصد مخاطبان به میزان متوسطی از جامعیت خبر شبکۀ زاگرس 

ابراز  اين شبکه  اخبار  از  زياد  زياد و خیلی  میزان  به  داشته اند، همچنین 34،25 درصد  رضايت 
رضايت کرده اند و در مقابل، 22،5 درصد مخاطبان به میزان کم و خیلی کم از اخبار اين شبکه 

رضايت داشته اند.
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بی طرفی اخبار شبکة زاگرس

برای سنجش اين متغیر، 7 گويه در پرسش نامۀ تحقیق لحاظ شده است. با جمع بندی اين 
را محاسبه کرده ايم،  اخبار شبکۀ زاگرس  از بی طرفی  میزان رضايت مخاطبان  گويه ها، شاخص 
طبق نتايج به دست آمده، 37،5 درصد مخاطبان به میزان متوسطی از بی طرفی اخبار شبکۀ زاگرس 

رضايت داشته اند، همچنین 39،75 درصد، به میزان زياد و خیلی زياد از بی طرفی اخبار اين شبکه 
ابراز رضايت کرده اند و در مقابل، 22.75 درصد به میزان کم و خیلی کم از بی طرفی اخبار شبکۀ 

زاگرس رضايت داشته اند.

مستند بودن اخبار شبکة زاگرس

برای سنجش اين متغیر، 3 گويه در پرسش نامۀ تحقیق لحاظ شده است. با جمع بندی اين 
گويه ها، شاخص میزان رضايت مخاطبان از مستند بودن اخبار شبکۀ زاگرس را محاسبه کرده ايم، 
طبق نتايج به دست آمده 41،5 درصد مخاطبان به میزان زياد و خیلی زياد از مستند بودن اخبار 
شبکۀ زاگرس رضايت داشته اند، همچنین 40،5 درصد به میزان متوسطی از مستند بودن اخبار اين 
شبکه ابراز رضايت کرده اند و در مقابل، 18 درصد به میزان کم و خیلی کم از مستند بودن اخبار 

شبکۀ زاگرس رضايت داشته اند.

موضوع اخبار شبکة زاگرس

برای سنجش اين متغیر، 5 گويه در پرسش نامۀ تحقیق لحاظ شده است. با جمع بندی اين 
کرده ايم،  محاسبه  را  زاگرس  شبکۀ  اخبار  موضوع  از  مخاطبان  رضايت  میزان  گويه ها، شاخص 
طبق نتايج به دست آمده 37،25 درصد مخاطبان به میزان متوسطی از موضوع اخبار شبکۀ زاگرس 

رضايت داشته اند، همچنین 34 درصد، به میزان زياد و خیلی زياد از موضوع اخبار اين شبکه 
ابراز رضايت کرده اند و در مقابل، 28،75 درصد به میزان کم و خیلی کم از موضوع اخبار شبکۀ 

زاگرس رضايت داشته اند.
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گویندگان اخبار شبکة زاگرس

برای سنجش اين متغیر، 5 گويه در پرسش نامۀ تحقیق لحاظ شد. با جمع بندی اين گويه ها، 
شاخص میزان رضايت مخاطبان از گويندگان اخبار شبکۀ زاگرس را نیز محاسبه کرده ايم، طبق 
آمار به دست آمده، 54 درصد مخاطبان به میزان زياد و خیلی زياد از گويندگان اخبار شبکۀ زاگرس 

رضايت داشته اند، همچنین 29،75 درصد به میزان متوسطی از گويندگان اخبار اين شبکه ابراز 
اخبار شبکۀ  از گويندگان  میزان کم و خیلی کم  به  رضايت کرده اند و در مقابل 16،25 درصد 

زاگرس رضايت داشته اند.

گزارشگران )خبرنگاران( اخبار شبکة زاگرس

برای سنجش اين متغیر، 4 گويه در پرسش نامۀ تحقیق لحاظ شد. با جمع بندی اين گويه ها، 
شاخص میزان رضايت مخاطبان از گزارشگران اخبار شبکۀ زاگرس را محاسبه کرده ايم، طبق نتايج 
به دست آمده 55 درصد مخاطبان به میزان زياد و خیلی زياد از گزارشگران اخبار شبکۀ زاگرس 
رضايت داشته اند، همچنین 29،75 درصد به میزان متوسطی از گزارشگران اخبار اين شبکه ابراز 
رضايت کرده اند و در مقابل، 15،25 درصد به میزان کم و خیلی کم از گزارشگران اخبار شبکۀ 

زاگرس رضايت داشته اند.

تصویر اخبار شبکة زاگرس

برای سنجش اين متغیر، 3 گويه در پرسش نامۀ تحقیق لحاظ شده است. با جمع بندی اين 
گويه ها، شاخص میزان رضايت مخاطبان از تصوير اخبار شبکۀ زاگرس را محاسبه کرده ايم، طبق 
نتايج به دست آمده 47 درصد مخاطبان به میزان زياد و خیلی زياد از تصوير اخبار شبکۀ زاگرس 

ابراز  شبکه  اين  اخبار  تصوير  از  متوسطی  میزان  به  درصد   35،75 همچنین  داشته اند،  رضايت 
رضايت کرده اند و در مقابل 17،25 درصد به میزان کم و خیلی کم از تصوير اخبار شبکۀ زاگرس 

رضايت داشته اند.
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صدای اخبار شبکة زاگرس

برای سنجش اين متغیر، 3 گويه در پرسش نامۀ تحقیق لحاظ شده است. با جمع بندی اين 
گويه ها، شاخص میزان رضايت مخاطبان از صدای اخبار شبکۀ زاگرس را محاسبه کرده ايم، طبق 
نتايج به دست آمده 50.5 درصد مخاطبان به میزان زياد و خیلی زياد از صدای اخبار شبکۀ زاگرس 
رضايت داشته اند، همچنین 35،5 درصد به میزان متوسطی از صدای اخبار اين شبکه ابراز رضايت 
کرده اند و در مقابل، 14 درصد به میزان کم و خیلی کم از صدای اخبار شبکۀ زاگرس رضايت 

داشته اند.

دکور خبر شبکة زاگرس

برای سنجش اين متغیر، 2 گويه در پرسش نامۀ تحقیق لحاظ شده است. با جمع بندی اين 
گويه ها، شاخص میزان رضايت مخاطبان از دکور اخبار شبکۀ زاگرس را نیز محاسبه کرده ايم، طبق 
آمار به دست آمده 34،75 درصد مخاطبان به میزان زياد و خیلی زياد از دکور خبر در اخبار شبکۀ 
زاگرس رضايت داشته اند، همچنین 33،75 درصد به میزان متوسطی از دکور اخبار اين شبکه ابراز 
رضايت کرده اند و در مقابل، 31،5 درصد به میزان کم و خیلی کم از دکور اخبار شبکۀ زاگرس 

رضايت داشته اند.

بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی

بررسی رابطة بین صحت اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس

برای بررسی اين رابطه، از آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. با توجه به نتايج 
به دست آمده، میزان ضريب همبستگی بین دو متغیر صحت اخبار شبکۀ زاگرس و میزان رضايت 
از اخبار اين شبکه برابر با 0.548 است و سطح معنی داری برابر با 0.000. بنابراين با 99 درصد 
اطمینان بین دو متغیر، رابطۀ معناداری وجود دارد؛ کسانی که بیشتر معتقد به صحت خبر در اخبار 

شبکۀ زاگرس بوده اند، رضايت بیشتری از اخبار اين شبکه داشته اند.



68  مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه/ دوره 4، شماره 1 )پیاپی 11(/ بهار 1400 

بررسی رابطة بین سرعت اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس

برای بررسی اين رابطه از آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. با توجه به نتايج 
به دست آمده، میزان ضريب همبستگی بین دو متغیر سرعت اخبار شبکۀ زاگرس و میزان رضايت 
از اخبار اين شبکه برابر با 0.543 است و سطح معنی داری برابر با 0.000. بنابراين با 99 درصد 
اطمینان بین دو متغیر رابطۀ معناداری وجود دارد؛ کسانی که سرعت خبر در اخبار شبکۀ زاگرس 

را بیشتر می دانستند، رضايت بیشتری از اخبار اين شبکه داشته اند.

بررسی رابطة بین شفافیت اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس

برای بررسی اين رابطه از آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. با توجه به نتايج 
به دست آمده، میزان ضريب همبستگی بین دو متغیر شفافیت اخبار شبکۀ زاگرس و میزان رضايت 
از اخبار اين شبکه برابر با 0.426 است و سطح معنی داری برابر با 0.000. بنابراين با 99 درصد 
اطمینان بین دو متغیر، رابطۀ معناداری وجود دارد؛ کسانی که شفافیت خبر در اخبار شبکۀ زاگرس 

را بیشتر می دانستند، رضايت بیشتری از اخبار اين شبکه داشته اند.

بررسی رابطة بین جامعیت اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس

برای بررسی اين رابطه از آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. با توجه به نتايج 
به دست آمده، میزان ضريب همبستگی بین دو متغیر جامعیت اخبار شبکۀ زاگرس و میزان رضايت 
از اخبار اين شبکه برابر با 0.430 است و سطح معنی داری برابر با 0.000. بنابراين با 99 درصد 
اطمینان بین دو متغیر رابطۀ معناداری وجود دارد؛ کسانی که جامعیت خبر در اخبار شبکۀ زاگرس 

را بیشتر می دانستند، رضايت بیشتری از اخبار اين شبکه داشته اند.

بررسی رابطة بین بی طرفی اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس

نتايج  توجه  با  شد.  استفاده  اسپیرمن  همبستگی  آزمون ضريب  از  رابطه  اين  بررسی  برای 
به دست آمده، میزان ضريب همبستگی بین دو متغیر بی طرفی اخبار شبکۀ زاگرس و میزان رضايت 
از اخبار اين شبکه برابر با 0.517 است و سطح معنی داری برابر با 0.000. بنابراين با 99 درصد 
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اطمینان بین دو متغیر رابطۀ معناداری وجود دارد ؛ کسانی که بی طرفی خبر در اخبار شبکۀ زاگرس 
را بیشتر می دانستند، رضايت بیشتری از اخبار اين شبکه داشته اند.

بررسی رابطة بین مستند بودن اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس

برای بررسی اين رابطه از آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. با توجه به نتايج 
میزان  و  زاگرس  شبکۀ  اخبار  بودن  مستند  متغیر  دو  بین  همبستگی  میزان ضريب  به دست آمده، 
رضايت از اخبار اين شبکه برابر با 0.476 است و سطح معنی داری برابر با 0.000. بنابراين با 99 
درصد اطمینان بین دو متغیر رابطۀ معناداری وجود دارد؛ کسانی که مستند بودن خبر در اخبار 

شبکۀ زاگرس را بیشتر می دانستند، رضايت بیشتری از اخبار اين شبکه داشته اند.

بررسی رابطة بین موضوع اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس

برای بررسی اين رابطه از آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. با توجه به نتايج 
به دست آمده، میزان ضريب همبستگی بین دو متغیر موضوع اخبار شبکۀ زاگرس و میزان رضايت 
از اخبار اين شبکه برابر با 0.528 است و سطح معنی داری برابر با 0.000. بنابراين با 99 درصد 
اطمینان بین دو متغیر رابطۀ معناداری وجود دارد؛ کسانی که ازموضوع خبر در اخبار شبکۀ زاگرس 

بیشتر رضايت داشته اند، رضايت بیشتری نیز از اخبار اين شبکه داشته اند.

بررسی رابطة بین رضایت از گویندگان اخبار شبکة زاگرس و رضایت مخاطبان از اخبار 
این شبکه

برای بررسی اين رابطه از آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. با توجه به نتايج 
به دست آمده، میزان ضريب همبستگی بین دو متغیر رضايت از گويندگان اخبار شبکۀ زاگرس و 
میزان رضايت از اخبار اين شبکه برابر با 0.425 است و سطح معنی داری برابر با 0.000. بنابراين 
با 99 درصد اطمینان بین دو متغیر رابطۀ معناداری وجود دارد؛ کسانی که ازگويندگان خبر شبکه 

زاگرس بیشتر رضايت داشته اند، در مجموع رضايت بیشتری از اخبار اين شبکه داشته اند.
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بررسی رابطة بین رضایت از گزارشگران )خبرنگاران( اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار 
شبکة زاگرس

برای بررسی اين رابطه از آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. با توجه به نتايج 
اخبار  از گزارشگران )خبرنگاران(  متغیر رضايت  بین دو  به دست آمده، میزان ضريب همبستگی 

شبکۀ زاگرس و میزان رضايت از اخبار اين شبکه برابر با 0.352 است و سطح معنی داری برابر 
به طوری که  دارد؛  معناداری وجود  رابطۀ  متغیر  بین دو  اطمینان  با 99 درصد  بنابراين  با 0.000. 
مجموع  در  داشته اند،  رضايت  بیشتر  زاگرس  شبکۀ  خبر  )خبرنگاران(  گزارشگران  از  کسانی که 

رضايت بیشتری از اخبار اين شبکه داشته اند.

10-2-5. بررسی رابطة بین تصویر اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس

برای بررسی اين رابطه از آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. با توجه به نتايج 
به دست آمده، میزان ضريب همبستگی بین دو متغیر رضايت از تصوير اخبار شبکۀ زاگرس و میزان 
رضايت از اخبار اين شبکه برابر با 0.303 است و سطح معنی داری برابر با 0.000. بنابراين با 99 
درصد اطمینان بین دو متغیر رابطۀ معناداری وجود دارد؛ کسانی که از تصوير خبر شبکۀ زاگرس 

بیشتر رضايت داشته اند، در مجموع رضايت بیشتری از اخبار اين شبکه داشته اند.

بررسی رابطة بین رضایت از صدای اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس

برای بررسی اين رابطه از آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. با توجه به نتايج 
به دست آمده، میزان ضريب همبستگی بین دو متغیر رضايت از صدای اخبار شبکۀ زاگرس و میزان 
رضايت از اخبار اين شبکه برابر با 0.336 است و سطح معنی داری برابر با 0.000. بنابراين با 99 

درصد اطمینان بین دو متغیر رابطۀ معناداری وجود دارد و همچنین میزان همبستگی بین اين دو 
متغیر در سطح متوسط قرار دارد؛ کسانی که ازصدای خبر شبکۀ زاگرس بیشتر رضايت داشته اند، 

در مجموع رضايت بیشتری از اخبار اين شبکه داشته اند.
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بررسی رابطة بین دکور اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس

برای بررسی اين رابطه از آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. با توجه به نتايج 
به دست آمده، میزان ضريب همبستگی بین دو متغیر رضايت از دکور اخبار شبکۀ زاگرس و میزان 
رضايت از اخبار اين شبکه برابر با 0.344 است و سطح معنی داری برابر با 0.000. بنابراين با 99 
درصد اطمینان بین دو متغیر رابطۀ معناداری وجود دارد و همچنین میزان همبستگی بین اين دو 
متغیر در سطح متوسط قرار دارد؛ کسانی که ازدکور خبر شبکۀ زاگرس بیشتر رضايت داشته اند، 

در مجموع رضايت بیشتری از اخبار اين شبکه داشته اند.

بررسی رابطة بین زمان پخش اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس

برای بررسی اين رابطه، از آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. با توجه به نتايج 
به دست آمده، میزان ضريب همبستگی بین دو متغیر رضايت از زمان )ساعت( پخش بخش های 
خبری شبکۀ زاگرس و میزان رضايت از اخبار اين شبکه برابر با 0.489 است و سطح معنی داری 
برابر با 0.000 بنابراين با 99 درصد اطمینان بین دو متغیر رابطۀ معناداری وجود دارد؛ کسانی که از 
زمان )ساعت( پخش بخش های خبری شبکۀ زاگرس رضايت بااليی داشته اند، در مجموع رضايت 

بیشتری از اخبار اين شبکه داشته اند.

بررسی رابطة بین مدت زمان پخش اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس:

برای بررسی اين رابطه، از آزمون ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. با توجه به نتايج 
به دست آمده، میزان ضريب همبستگی بین دو متغیر رضايت از مدت زمان پخش بخش های خبری 
شبکۀ زاگرس و میزان رضايت از اخبار اين شبکه برابر با 0.494 است و سطح معنی داری برابر 
با 0.000. بنابراين با 99 درصد اطمینان بین دو متغیر رابطۀ معناداری وجود دارد؛ کسانی که از 
از  بیشتری  در مجموع رضايت  داشته اند،  بیشتر رضايت  زاگرس  اخبار شبکۀ  مدت زمان پخش 

اخبار اين شبکه داشته اند.
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بررسی رابطة بین جنسیت مخاطبان و رضایت آنها از اخبار شبکة زاگرس

برای بررسی اين فرضیه از آزمون خی دو استفاده شده که نتايج آن در جدول 4-80  ارائه 
می شود:

جدول شماره 2. نتایج آزمون »خي دو« برای بررسي رابطة بین رضایت از اخبار شبکة 
زاگرس و جنسیت

سطح معنی داریدرجة آزادیخی دو

8.323150.91

با توجه به جدول شمارة 4، مقدار خی دو برابر با 8.323  بوده که به هیچ سطح معنی داری 
قابل قبولی نزديک نیست، بدين ترتیب، فرضیۀ تحقیق- مبنی بر وجود رابطۀ بین جنسیت و میزان 
رضايت  میزان  در  جنسیت  ديگر،  عبارت  به  نمی شود،  تأيید  زاگرس-  شبکۀ  اخبار  از  رضايت 
مخاطبان از اخبار شبکۀ زاگرس چندان تأثیری ندارد. به منظور بررسی بیشتر، میانگین رضايت 
از اخبار شبکۀ زاگرس در بین زنان و مردان مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که میانگین 
رضايت از شبکۀ زاگرس در بین زنان، 68.47 درصد و در بین مردان، 66.14 درصد بوده است. 
بنابراين زنان اندکی بیش از مردان از اخبار اين شبکه رضايت داشته اند، اما اين تفاوت، چشمگیر 

نبوده است.

جدول شماره 3. میانگین رضایت از اخبار شبکة زاگرس در بین زنان و مردان

فراوانیمیزان رضایت از اخبار شبکة زاگرسجنس

68.47207%زن

66.14193%مرد

67.34400%جمع
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بررسی رابطة بین سن مخاطبان و رضایت آنها از اخبار شبکة زاگرس

برای بررسی اين فرضیه از آزمون ضريب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتايج آن در 
جدول 4 ارائه می شود:

جدول شماره 4. 

میزان نوع همبستگیمتغیرها
همبستگی

جهت 
همبستگی

سطح 
معنی داری

سن مخاطبان و رضایت از 
0.030مثبت0.108پیرسوناخبار شبکة زاگرس

با توجه به نتايج به دست آمده، میزان ضريب همبستگی بین دو متغیر سن و میزان رضايت از 
اخبار شبکۀ زاگرس برابر با 0.108 است و سطح معنی داری برابر با 0.03 است. بنابراين با 95 
درصد اطمینان، بین دو متغیر رابطۀ معناداری وجود دارد، همچنین میزان همبستگی بین اين دو 

متغیر در سطح پايینی قرار دارد.

بررسی رابطة بین تحصیالت مخاطبان و رضایت آنها از اخبار شبکة زاگرس

برای بررسی اين رابطه از آزمون خی دو استفاده شده که نتايج آن در جدول 4-86 ارائه 
می شود.

جدول 5. نتایج آزمون »خي دو« برای بررسي رابطة بین رضایت از اخبار شبکة زاگرس و 
مقاطع تحصیلی مختلف

سطح معنی داریدرجة آزادیخی دو

102.02900.180

سطح  هیچ  به  که  بوده   102.02 با  برابر  دو  خی  مقدار   ،86-4 شمارة  جدول  به  توجه  با 
معنی داری قابل قبولی نزديک نیست، بدين ترتیب، فرضیۀ تحقیق- مبنی بر وجود رابطۀ معنادار 
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بین مقاطع تحصیلی مختلف و میزان رضايت از اخبار شبکۀ زاگرس- تأيید نمی شود، به عبارت 
ديگر، تحصیالت در میزان رضايت از اخبار شبکۀ زاگرس تأثیر چندانی نداشته است.

بررسی رابطة بین شغل مخاطبان و رضایت آنها از اخبار شبکة زاگرس

برای بررسی اين رابطه از آزمون خی دو استفاده شده که نتايج آن در جدول زير ارائه می شود.

جدول 6. نتایج آزمون »خي دو« برای بررسي رابطة بین رضایت از اخبار شبکة زاگرس و 

وضعیت اشتغال مخاطبان

سطح معنی داریدرجة آزادیخی دو

12.01150.678

با توجه به جدول شمارة 4-89، مقدار خی دو برابر با 12.01 بوده که به هیچ سطح معنی داری 
قابل قبولی نزديک نیست، بدين ترتیب، فرضیۀ تحقیق- مبنی بر وجود رابطۀ بین وضعیت اشتغال 
مخاطبان با میزان رضايت آنها از اخبار شبکۀ زاگرس- رد می شود، به عبارت ديگر، شاغل يا بیکار 

بودن افراد در میزان رضايت از اخبار شبکه زاگرس چندان اثری نداشته است.

بررسی رابطة بین وضعیت تأهل مخاطبان و رضایت آنها از اخبار شبکة زاگرس

برای بررسی اين رابطه از آزمون خی دو استفاده شده که نتايج آن در جدول 4-92 ارائه 

می شود:
جدول 7. نتايج آزمون »خی دو« جهت بررسی رابطۀ بین رضايت از اخبار شبکۀ زاگرس 

و وضعیت تأهل مخاطبان

سطح معنی داریدرجه آزادیخی دو

20.044150.156

سطح  هیچ  به  که  بوده   20.044 با  برابر  دو  خی  مقدار   ،92-4 شماره  جدول  به  توجه  با 
معنی داری قابل قبولی نزديک نیست، بنابراين، فرضیۀ تحقیق- مبنی بر وجود رابطۀ معنادار بین 
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وضعیت تأهل مخاطبان و میزان رضايت آنها از اخبار شبکۀ زاگرس- تأيید نمی شود، به عبارت 
ديگر، وضعیت تأهل در میزان رضايت از اخبار شبکۀ زاگرس چندان اثرگذار نبوده است.

نتیجه گیری و پیشنهادات

رسانه ها از بدو پیدايش تا امروز با مخاطبان شان هويت يافته اند و اين يک اصل تغییرناپذير 
مرجع  مهمترين  رسانه،  پیام  دريافت کنندة  به عنوان  مخاطب  است.  رسانه ای  فعالیت های  در 
اعتباربخشی به فعالیت های خبری و تولیدی يک رسانه محسوب می شود، به همین دلیل است 
که رسانه ها- و به ويژه شبکه های راديويی و تلويزيونی- تالش می کنند به شیوه های مختلف به 
نظرات مخاطبان شان دسترسی پیدا کنند و آن را در سیاست های خود اعمال کنند. اين آگاهی از 
نظرات مخاطبان که در رايج ترين شکل خود از طريق تحقیق و پژوهش صورت می گیرد، می تواند 
شناختی از ساليق، گرايش ها و ذهنیت مخاطبان به مديران و مسئوالن رسانه ها ارائه دهد. ضمن 
اينکه ثابت شده تحقیق و پژوهش های کاربردی می تواند از بروز بسیاری از آسیب ها در رسانه 
جلوگیری کند. انجام اين تحقیقات از يک سو پشتوانه ای برای عرضۀ محصولی بهتر می شود و 
از سوی ديگر، ضعف و ايرادات در برنامه های رسانه ای را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. 
آنچه مسلم است خواستۀ اصلی مخاطبان اخبار از رسانه، انتشار سريع اخبار همراه با بی طرفی، 
صداقت، شفافیت و... منطبق با عاليق و نیاز آنهاست. برای رسیدن به اين چشم انداز بايد بدانیم تا 
چه اندازه اخبار يک شبکه برای مخاطبان جذاب است، میزان رضايت مخاطبان از اخبار آن چقدر 

بوده و چه عواملی در میزان رضايت آنها مؤثر است. 
مخاطبان به طور معمول در انتخاب منابع خبری خود به سمت منابع خبری ای  می روند که 
نیاز مخاطبان  بتواند اين  ارائه می دهند و منبع خبری ای که  اخبار صحیح، سريع و کامل تری را 
اين  استفاده و رضايتمندی هم که در  تأمین می کند. نظريۀ  نیز  را  آنها  را برطرف کند، رضايت 
تحقیق به عنوان چارچوب نظری پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، بر همین موضوع تأکید دارد 
و مخاطب را فعال می داند و معتقد است مخاطب براساس نیازهايی که دارد، به استفاده از رسانه 
گرايش پیدا می کند، در اين تحقیق نیز مشاهده شد که مخاطبانی که از بخش خبری 16:30 بیش 
از ساير بخش ها استفاده می کنند، بیشترين رضايت را هم از اين بخش خبری دارند و اين امر 
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مشخص می کند چنانچه هر رسانه بتواند نیاز مخاطبان را به درستی پاسخ گويد، با اقبال و استفاده 
میزان رضايتمندی و عوامل  اين رو، شناخت  از  بیشتر مخاطبان مواجه خواهد شد.  و رضايت 
مؤثر بر اين رضايتمندی از اخبار، ضروری است. برای انجام اين پژوهش، بسیاری از مطالعات 
و تحقیقات در زمینۀ به کارگیری نظريۀ »استفاده و رضايتمندی« در بررسی عملکرد رسانه ها- و 
تحقیقات  اين  مختلف  بخش های  از  و  شده  بررسی  نیز  خبری-  برنامه های  و  بخش ها  به ويژه 
اين  انجام  برای  شد.  گرفته  بهره  تحقیق  اين  انجام  در  عوامل  تمام تر  هرچه  جامعیت  به منظور 
تحقیق، از اين پژوهش ها بهره گرفته شد؛ تحقیق محمدجواد به آبادی با عنوان »عوامل مؤثر بر 
استفاده و رضايتمندی روزنامه نگاران اقتصادی روزنامه های تهران از اخبار خبرگزاری های ايسنا، 
فارس و مهر« در حوزة به کارگیری ارزش های خبری. تحقیق سمیه عبداللهی با عنوان » بررسی 
مختلف  اخبار بخش های  از  اهواز  انسانی شهر  علوم  دانشکده های  دانشجويان  بهره مندی  میزان 
خبر سیمای استانی خوزستان« در حوزة تأثیر دکور خبر در میزان رضايتمندی مخاطبان. تحقیق 
کاظم سلمانی گروسی با عنوان »بررسی میزان رضايت مندی مخاطبان از اخبار شبکۀ خبر )مطالعۀ 
اخبار و تسلط  بی طرفی  معنادار سرعت، صحت،  رابطۀ  بررسی  تهران(« در حوزة  موردی شهر 
گويندگان با میزان رضايت مخاطبان. نتايج به دست آمده، اثربخشی اين عوامل را بر میزان رضايت 
مخاطبان تأيید کرد که نتايج آن به طور مبسوط تشريح شد و در اين بخش، خالصه ای از مهم ترين 

آنها شرح داده می شود:

میزان رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس

نتايج نشان می دهد که مخاطبان نسبتا از اخبار شبکۀ زاگرس رضايت دارند، بعد از رتبه بندی 
میزان رضايت مخاطبان به پنج سطح خیلی زياد، زياد، متوسط، کم و خیلی کم، در نهايت، 215 
نفر، معادل 53.75 درصد پاسخ گويان از اخبار اين شبکه به میزان زياد و خیلی زياد ابراز رضايت 
کرده اند، همچنین 135 نفر )33.75 درصد( به میزان متوسطی از اخبار اين شبکه رضايت داشته اند 
و در نهايت، 50 نفر )12.5 درصد( به میزان کم و خیلی کم رضايت خود را از اخبار اين شبکه 

ابراز کرده اند.
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یافته های تبیینی تحقیق

شاخصه های  بین  معنادار  رابطۀ  وجود  بر  مبنی  تحقیق-  فرضیۀ  به دست آمده،  نتايج  طبق 
خبر )شامل صحت، سرعت، شفافیت، جامعیت، بی طرفی، مستند بودن، موضوع خبر( با میزان 
از  که  افرادی  می دهد  نشان  نتايج  شد؛  تأيید  »زاگرس«  شبکۀ  اخبار  از  مخاطبان  رضايتمندی 
شاخصه های خبر شبکۀ زاگرس رضايت بیشتری داشته اند و اين شاخصه ها را در سطح بااليی 
دانسته اند، از اخبار اين شبکه هم رضايت بیشتری داشته اند. همچنین نتايج به دست آمده، فرضیۀ 
ديگر تحقیق- مبنی بر وجود رابطۀ معنادار بین عوامل اجرايی خبر )گوينده- گزارشگر( با میزان 
رضايتمندی مخاطبان از اخبار شبکۀ »زاگرس« را تأيید می کند و نتايج نشان می دهد افرادی که 
شبکه  اين  اخبار  از  داشته اند،  بیشتری  رضايت  زاگرس  شبکۀ  خبر  گزارشگران  و  گويندگان  از 
هم رضايت بیشتری داشته اند. نتايج به دست آمده، همچنین فرضیۀ ديگر تحقیق- مبنی بر وجود 
رابطۀ معنادار میان عوامل فنی خبر )تصوير، صدا، دکور، زمان پخش، مدت زمان پخش( با میزان 
رضايتمندی مخاطبان از اخبار شبکۀ »زاگرس« را تأيید می کند؛ به طوری که افرادی که از عوامل 
فنی خبر شبکۀ زاگرس شامل: تصوير، صدا، دکور، ساعت پخش اخبار و مدت زمان پخش اخبار 
شبکۀ زاگرس رضايت بیشتری داشته اند، از اخبار اين شبکه هم رضايت بیشتری داشته اند. با توجه 
میان ويژگی های  معنادار  رابطۀ  بر وجود  مبنی  تحقیق-  اين  ديگر  فرضیۀ  به دست آمده،  نتايج  به 
از  آنها  میزان رضايتمندی  و  تأهل(  مخاطبان خبر )شامل: جنسیت، تحصیالت، شغل، وضعیت 
اخبار شبکۀ »زاگرس« را رد می کند و از میان اين ويژگی ها، تنها سن مخاطبان با میزان رضايتمندی 
آنها از اخبار شبکۀ زاگرس دارای رابطۀ معنادار است؛ به طوری که میزان رضايتمندی از اخبار اين 

شبکه در میان سنین پايین تر کمتر بوده و در سنین باالتر، بیشتر بوده است.

پیشنهادهای کاربردی تحقیق

که  اخباری  الف:  می شود:  پیشنهاد  زاگرس  اخبار شبکۀ  از  میزان رضايت  افزايش  به منظور 
تولید و  اولويت  بیان می کنند، در  را  بوده و دغدغه و مشکالت مردم  نیازهای جامعه  بر  مبتنی 
پخش قرار گیرند؛ ب: بی طرفی در تمام ابعاد مذهبی، قومی و سیاسی در خبر لحاظ شده و اخبار 
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بدون کمترين سوگیری، تولید و منتشر شود؛ ج: از گويندگان و گزارشگران جوان، خوش سیما و 
خوش بیان و مسلط بر خبر در تولید و اجرای بخش های خبری استفاده شود؛ د: جامعیت، سرعت، 
ارائه شود.  شفافیت و صحت در تمام خبرها لحاظ شده و اخبار به صورت مستند به مخاطبان 

مديران بخش خبر، دکور جديدی را مطابق با خواست و سلیقۀ مخاطبان، طراحی و تهیه کنند.
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