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چکیده
هدف این پژوهش ،شناخت عوامل مؤثر بر رضایت مردم شهر کرمانشاه از اخبار شبکۀ تلویزیونی
«زاگرس» است .برای انجام این تحقیق از روش پیمایش با تکنیک پرسشنامه استفاده شده است .جامعۀ
آماری ،مشتمل بر ساکنان شهر کرمانشاه است .با نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای و تصادفی و
براساس فرمول کوکران ،پرسشنامه در میان نمونۀ  400نفری از این جامعۀ آماری (شامل  207نفر زن
و  193نفر مرد) ،توزیع و سپس اطالعات گردآوریشده ،با استفاده از نرمافزار  spssتحلیل شد215 .
تن (معادل  53.75درصد پاسخگویان) از اخبار این شبکه به میزان زیاد و خیلی زیاد ابراز رضایت
کردند ،همچنین  135تن ( 33.75درصد) به میزان متوسط و 50تن ( 12.5درصد) رضایت خود را از
اخبار این شبکه به میزان کم و خیلی کم ابراز کردهاند .در مجموع ،مخاطبان در شهر کرمانشاه 67.34
درصد از اخبار شبکه زاگرس رضایت داشتهاند.
واژههای کلیدی :خبرتلویزونی ،رضایت مخاطب ،شبکۀ تلویزیونی زاگرس ،مخاطب خبر ،شهر

کرمانشاه.

 .1این مقاله براساس نظر گروه دبیران و سردبیر فصلنامه ،ترویجی است.
 .2کارشناسی ارشد روزنامه نگاری ،گروه ژورنالیسم خبر ،دانشکده ارتباطات و رسانه ،دانشگاه صدا و سیما ،تهران ،ایران.
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مقدمه
امروزه رسانهها به بخش جداییناپذیر زندگی ما تبدیل شدهاند و در میان کارکردهای ﻣﺨﺘلفی
که دارند ،ﻧﻘﺶ ﺧﺒﺮی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دﻧﻴﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪة اﻣﺮوز ،اهمیتی وﻳﮋﻩ دارد.
این نقش بهمرورِ زمان با توسعة نظام صنعتی ،روابط سیاسی میان دولتها و اهمیت یافتن افکار
عمومی در اقتدار و حاکمیت سیاسی ،اهمیتی دوچندان یافته است .اگر رسانهها نتوانند این نقش

را بهدرستی ایفا کنند ،عوارض ناشی از آن به اَشکال متفاوتی از جمله :بروز شایعات ،خود را نشان
میدهد .این مسئله ،اهمیت کارکرد خبررسانی رسانهها را دوچندان میکند .این فعالیت رسانهای
از چنان اهمیتی برخوردار است که بخش عمدهای از توان فکری ،منابع مالی و امکانات هر
رسانهای -اعم از دیداری ،شنیداری و مکتوب -به آن اختصاص مییابد .پیشرفت علم و فناوری
و رشد سریع ارتباطات و تعامالت بشری نیز ،نهتنها از اهمیت آن نکاسته ،بلکه نیاز به سرعت،
جذابیت و جامعیت در خبر ،هر روز بیشتر از پیش ،احساس میشود (رحیمی)1384 ،
در میان انواع رسانه ،تلویزیون بهدلیل قابلیت دسترسی باال و استفادة همزمان از صدا و
تصویر -نسبت به سایر رسانهها -از قدرت بیشتری برای پخش خبرهای روز برخوردار است و
درحال حاضر ،در بیشتر شبکههای تلویزیونی ،پخش اخبار در قالب بخشهای خبری ،بهعنوان
یک اولویت مطرح است .شبکههای تلویزیونی محلی هم از این قاعده مستثنی نیستند و تالش
دارند با پوشش اخبار منطقه به نقش خبری خود بهعنوان یک رسانه عمل کنند .شبکة تلویزیونی
«زاگرس» نیز که بهعنوان رسانة محلی از سال  1379فعالیت خود را در استان کرمانشاه آغاز کرده،
درراستای عمل به نقش خبری خود ،در حال حاضر در قالب سه بخش خبری  16:30 ،11و 23
به پوشش اخبار این استان میپردازد.
استان کرمانشاه از نظر جغرافیایی جزء استانهای مرزی کشور است و با داشتن جمعیتی
بالغ بر دو میلیون نفر ،مرکزیت غرب کشور را داراست؛ در این میان ،شهر کرمانشاه ،با جمعیتی
حدود یک میلیون نفر ،بزرگترین شهر ُکردنشین کشور محسوب میشود .این استان و بهویژه مرکز

آن -کرمانشاه -بهدلیل تنوع باالی مذهبی (شیعه ،سنی و ،)...قومی ( ُکرد ،فارس ،تُرک ،لُر ،لُک
و )...و زبانی (کردی ،فارسی ،لری ،ترکی و )...از حساسیت و شرایط خاصی برخوردار است.

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

47

وجود این شرایط ،اهمیت رسانههای محلی را دوچندان کرده است ،چرا که رسانههای رسمی
کشور ،از یکسو ،کمتر فرصت پرداختن به رویدادها و واقعیات مناطق مختلف کشور را دارند و
از سوی دیگر ،با توجه به اشراف کمی که بر تنوع قومی ،زبانی و مذهبی مناطق مختلف دارند،
کمتر به بیان جزئیات وقایع و موضوعات مورد عالقة مردم این مناطق میپردازند .در این شرایط،
این وظیفة رسانههای محلی از جمله شبکة زاگرس است که نیازهای خبری و اطالعاتی مخاطب
بومی خود را تأمین کنند.
در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺟﺬب ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ در ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺖ رﺳﺎﻧﻪای

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،معموالً ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺬب آﻧﺎن ﺑﻪﺳﻮی ﯾﮏ رﺳﺎنة خاص
ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺻﻮرت نمیﭘﺬﯾﺮد .ﻣﺨﺎﻃﺐﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺨﺎﻃﺐﭘﮋوﻫﯽ -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺳﻼﯾﻖ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و تهیة محتوای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺎزﻫﺎ -ﺑﺮای ﻫﺮ رﺳﺎﻧﻪای ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ،ﻫﯿﭻ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ عوامل مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻋﺘﻤﺎد و رﺿﺎیتمندی آنها را ﺟﻠﺐ کند .واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻧﭽﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻴﺎز ﻣﺨﺎﻃﺐ
ارائه میدﻫﺪ ﺑـﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻧﺘﻈﺎر دارد از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ نارضایتی
مخاطبان میﺷﻮد ،مسلم ًا هرچه ﺗﺼﻮﻳﺮ ذهنی سیاستگذاران و ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ،ﺑﺎ
واﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎشد ،ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎیی از ﺟﻤﻠﻪ دور ﺷﺪن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪهای بومی را به دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ( ﻣﺤﺴﻨﻴﺎنراد و سپنجی)27 :1390 ،
توجه ﺑﻪ مخاطب یا همان ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﻴـﺎم و شناﺧﺖ آنها ،ﮔﺴﺘﺮة وسیعی از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی،
اﺟﺘﻤﺎعی ،روانی ( ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﺷﻐﻞ ،ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ،ﮔﺮاﻳﺶ صنفی و ﻓﻜﺮی و )...را
ﺷﺎﻣﻞ میﺷﻮد ،بدیهی اﺳﺖ ﺑﺮای اﻳﺠـﺎد ارﺗﺒﺎطی ﻣﻮﻓﻖ ،اشتراک در معنی ،ﺑﻴﻦ ﻓﺮستنده و ﮔﻴﺮﻧﺪه،
ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﻳﻦ اشتراک ﺣﺎﺻﻞ نمیﺷﻮد ﻣﮕﺮ اینکه رﺳﺎﻧﻪ با ﺷﻴﻮهﻫﺎی علمی ،مخاطبان
ﺧﻮﻳﺶ و نیازهایشان را ﺑـﺸﻨﺎسد و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ پیامهایی در همین راستا ﺑﭙﺮدازد .به نظر میرسد
با توجه به اهمیت جایگاه مخاطب ،برای سیاستگذاری رسانهای -بهویژه در حوزة خبر و
اطالعرسانی -الزم است رسانهها مخاطبان خود را بشناسند ،همچنین با توجه به ظهور رسانههای
خبری رقیب ،برای هر رسانه ،مهم است که بداند مخاطبان در شبانهروز چه میزان به آن مراجعه
میکنند ،چه میزان از آن رضایت دارند و چه عواملی بر میزان رضایت آنها از رسانه مؤثر است ،از
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طرفی ،گسترش روزافزون بخشهای خبری در مراکز استانها ،ضرورت نظارت و ارزیابی کمیت
و کیفیت آنان را اجتنابناپذیر میکند (پیشنویس منشور معاونت امور مجلس و استانها در افق
پنج ساله )1387 ،در همین راستا با توجه به اهمیت کار خبررسانی و اطالعرسانی شبکة تلویزیونی
«زاگرس» ،بدیهی است هرچه این رسانه متناسب با نیاز و خواست مخاطب به ارائة اخبار بپردازد،
میتواند بهعنوان یک رسانة تأثیرگذار در استان کرمانشاه ایفای نقش کند .در این مقاله ،تالش
شده عوامل مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان از اخبار شبکة تلویزیونی «زاگرس» مورد بررسی قرار
گیرد .طبق بررسیها ،آماری از تعداد و میزان مخاطبان این شبکه و بهویژه بخشهای خبری آن،
اعالم نشده و در دسترس قرار نگرفته است ،تنها طبق اعالم خبرگزاری «ایسنا» و بهنقل از مدیرکل
صدا و سیمای مرکز کرمانشاه در یک نشست خبری در اواخر سال گذشته ( 20بهمن 66 ،)1398
درصد مردم استان کرمانشاه ،مخاطب این شبکه هستند؛ مخاطبانی که هیچگاه درصد رضایت آنها
از برنامههای شبکة زاگرس و بهویژه اخبار این شبکه ،از سوی مسئوالن آن اعالم نشده است .در
این مقاله ،ضمن بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مردم شهر کرمانشاه از اخبار شبکة «زاگرس»،
میزان رضایتمندی آنها از اخبار این شبکه را هم بررسی کردیم .با توجه به استقرار حدود نیمی از
جمعیت دو میلیون نفری استان کرمانشاه در شهر کرمانشاه ،مردم این شهر بهعنوان جامعة آماری
این تحقیق در نظر گرفته شد.
با توجه به پژوهشهای صورت گرفته در حوزة رضایتمندی مخاطبان از رسانهها و بهویژه
بخشها و برنامههای خبری آنها ،در این مقاله تالش شد جامعیتی کلی درخصوص عواملی که
میتواند در رضایتمندی مردم شهر کرمانشاه از اخبار شبکة زاگرس مؤثر باشد ،به دست آید .در
نهایت ،جمعبندی صورتگرفته ،ما را به چهار دسته از عوامل رهنمون شد-1 :عوامل شاخصههای
خبر (شامل :صحت ،سرعت ،شفافیت ،جامعیت ،بیطرفی ،مستند بودن ،موضوع خبر)؛ -2عوامل
اجرایی (شامل :گویندة خبر ،گزارشگر خبر)؛ -3عوامل فنی (شامل :تصویر خبر ،صدای خبر،
دکور خبر ،زمان پخش خبر ،مدتزمان پخش خبر)؛ -4ویژگیهای مخاطبان (شامل :سن ،جنس،
تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،وضعیت تأهل) .با دستهبندی این عوامل به نظر میرسد رابطة
معناداری میان هر یک از این عوامل با میزان رضایتمندی مخاطبان شبکة زاگرس وجود دارد که
برای بررسی آن ،این مقاله به نگارش درآمد.
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.2پیشینة پژوهش
تحقیقات بسیاری در حوزة استفاده و رضایتمندی از رسانه ،صورت گرفته که عمدت ًا در داخل
کشور درخصوص استفاده و رضایتمندی از شبکههای تلویزیونی یا اینترنت و فضای مجازی بوده
و کمتر به حوزة استفاده و رضایتمندی از خبر پرداخته شده است .در تحقیق محسن یوسفی با
نام «بررسی تطبیقی میزان استفاده و رضایتمندی از رسانهها و عوامل مؤثر بر آن در بین استادان
دانشگاه اصفهان و مدرسین حوزة علمیة اصفهان» که در سال  1386در دانشگاه صدا و سیما
انجام شده ،میزان استفاده و رضایتمندی از رسانهها در دو گروه مجزا از اساتید دانشگاه و اساتید
حوزة علمیة اصفهان بررسی شده است .براساس نتایج این تحقیق ،استفاده از تلویزیون و رادیو در
هر دو جامعة آماری یکسان است ،اما اساتید دانشگاه ،بیش از اساتید حوزه ،از روزنامه ،ماهواره
و اینترنت استفاده میکنند .همچنین بیش از نیمی از اساتید دانشگاه و حوزه از رادیو استفاده
نمیکنند .میزان استفادة بیشتر اساتید در هر دو جامعة آماری که از ماهواره استفاده میکنند ،کمتر
از یک ساعت در روز است.
تحقیق «بررسی مقایسهای عوامل مؤثر بر استفاده ،رضامندی و اعتماد دانشجویان تهرانی
دانشگاههای دولتی شهر تهران به اخبار شبکههای سراسری جمهوری اسالمی ایران ،ماهوارهای،
بیبیسی فارسی و صدای آمریکا ( »)VOAکه در سال  1392توسط «بهروز فرجزاد» دانشآموختة
مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی انجام شده است .نتایج نشان
میدهد از  400نفر جمعیت نمونة تحقیق 22 ،درصد اص ً
ال از اخبار شبکههای سراسری سیمای
جمهوری اسالمی ایران رضایت ندارند 27 ،درصد خیلی کم 29 ،درصد کم 19 ،درصد زیاد و 3
درصد هم خیلی زیاد از اخبار شبکههای سراسری سیمای جمهوری اسالمی ایران رضایت دارند.
از جمعیت نمونة تحقیق 26 ،درصد اص ً
ال از اخبار شبکة ماهوارهای بی.بی.سی فارسی رضایت

ندارند 16 ،درصد خیلی کم 36 ،درصد کم 13 ،درصد زیاد و  9درصد هم خیلی زیاد از اخبار این
شبکه رضایت دارند .از  400نفر جمعیت نمونة تحقیق 36 ،درصد اص ً
ال از اخبار شبکة ماهوارهای
صدای آمریکا رضایت ندارند 21 ،درصد خیلی کم 34 ،درصد کم 5 ،درصد زیاد و  4درصد هم
خیلی زیاد از اخبار این شبکه رضایت دارند.
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تحقیقی دیگر با عنوان «بررسی میزان رضایتمندی مخاطبان از اخبار شبکة خبر (مطالعة
موردی شهر تهران)» که در سال  1395توسط «کاظم سلمانی گروسی» در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران شرق انجام شده است .نتایج نشان میدهد از  324نفر جمعیت نمونة تحقیق84.4 ،
درصد آنها از شبکة خبر برای آگاهی از رویدادها و اخبار ایران و جهان استفاده کردهاند و در
مقابل 60 ،نفر ،معادل  15.6درصد ،بینندة شبکة خبر نبودهاند .شبکة خبر در بین دیگر شبکهها
پس از خبر  20:30در اولویت دوم مخاطبان قرار دارد .براساس نتایج این تحقیق ،مخاطبان شبکة
خبر ،از این شبکه ،رضایت بیشتری داشتهاند .همچنین مشخص شده بین صحت ،دقت ،شفافیت،
سرعت ،تسلط گویندگان خبر ،دکور مناسب استودیوی خبر ،عینیگرایی و بیطرفی و رضایت
از شبکة خبر ،رابطة معناداری وجود دارد ،بهطوریکه با افزایش هر یک از این متغیرها ،میزان
رضایت از شبکة خبر نیز افزایش مییابد.

در تحقیقات خارجی نیز هاگرتی )2008( 1در پایاننامة کارشناسی ارشد با عنوان «آزمونی

برای استفاده و رضایتمندی از وبسایت یوتیوب »2که در رشتة ارتباطات در دانشگاه

ویالنو3

انجام شده ،به این نکته اشاره میکند که دالیل و عوامل مؤثر بر استفاده و رضایتمندی مخاطبان
تلویزیونی ،مانند پژوهشهای پیشین بهدستآمده است .اما به گفتة محقق ،درمورد یوتیوب به
پژوهشهای بیشتری نیاز است .دو عامل وقتگذرانی و تعامل اجتماعی ،مهمترین انگیزههایی
هستند که در پژوهشهای پیشین تأیید شدهاند .محقق ،عامل انتخاب و نظارت را موارد تازهای
مرتبط با رسانههای نوین و وبسایتهای اینترنتی دانسته و در نهایت ،یک عامل جدید و
غیرمنتظرة دیگر نیز تشخیص داده شده و آن ،تعامل رسانهای است .در این عامل ،کاربر تمایل دارد
با دیگران بهشکل غیرمستقیم و از طریق امکانات نرمافزاری یوتیوب تعامل داشته باشد.
در تحقیق دیگری نیز با عنوان «استفاده و رضایتمندی دانشآموزان مدارس از اینترنت» که
توسط رابرسون )2009( 4در مرکز رسانههای ارتباطی جدید در دانشگاه کلرادو 5انجام شده ،به
1. Hagrati
2. Youtube
3. Villano
4. Roberson
5. Colorado
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بررسی دالیل استفاده و میزان رضایتمندی دانشآموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان از رسانة
اینترنت پرداخته شده است .در این پژوهش که با روش پیمایش انجام گرفته ،محقق با استفاده از
ابزار پرسشنامه به جمعآوری اطالعات از  1000دانشآموز پرداخته است .بر پایة یافتههای این
تحقیق ،دانشآموزان در ابتدا از اینترنت بهمنظور گردآوری اطالعات و سپس برقراری ارتباط با
دیگران و در مرحلة سوم ،بهمنظور سرگرم شدن استفاده میکنند و در میان این دالیل سهگانه،
بیشترین میزان رضایتمندی را ،از برقراری ارتباط با دیگران با استفاده از رسانة اینترنت داشتهاند.
مروری بر تحقیقات انجامشده در حوزة استفاده و رضایتمندی نشان میدهد بیشتر این
تحقیقها به بررسی میزان استفاده و رضایتمندی از رسانههای مختلف پرداختهاند و در کمتر
تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر در استفاده و رضایتمندی مخاطبان از رسانه ،اشاره شده است.
همچنین در اغلب تحقیقها ،جامعة مخاطبان ،اقشار فرهیختة جامعه هستند و در کمتر تحقیقی،
عامة مردم بهعنوان جامعة مخاطب در نظر گرفته شده است .همچنین تحقیقاتی که در این حوزه
انجام شده ،نشان میدهد عمدت ًا میزان استفاده و رضایتمندی از رسانههای ملی و بینالمللی،

بررسی شده و در کمتر تحقیقی به بحث استفاده و رضایتمندی مخاطبان از رسانههای بومی و
محلی پرداخته شده است .همچنین بررسی پژوهشهای داخلی در این زمینه ،بيانگر اين است که
همواره بحث استفاده و رضایتمندی مخاطبان در حوزة شبکههای تلویزیونی ،بررسی شده و کمتر
به رضایتمندی مخاطبان از بخشهای خبری پرداخته شده است .ضمن اينكه در همة پژوهشها
همواره از روش پیمایش استفاده شده است .اما در این تحقیق تالش شده با استفاده از روش
پیمایش به بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان از اخبار شبکهای محلی پرداخته شود .در
واقع ،آنچه این پژوهش را از عمدة پژوهشهای انجامشده در حوزة استفاده و رضایتمندی متمایز
میکند ،پرداختن به عوامل مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان است .در ضمن ،برخالف بسیاری از

پژوهشها ،صرف ًا به میزان رضایتمندی بسنده نشده و تالش شده تا عوامل مؤثر بر رضایتمندی
مخاطبان شناخته شود ،همچنین سعی شده عوامل مؤثر بر رضایتمندی از اخبار بررسی شود
و توجهی ویژه به اخبار رسانههای محلی شود .از طرفی ،سعی بر اين بوده افراد عامه ،جامعة
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مخاطب در نظر گرفته شوند و این تحقیق ،پژوهشی کاربردی برای مسئوالن شبکة استانی زاگرس
باشد تا از دالیل رضایتمندی جامعة مخاطب خود از اخبار این شبکه مطلع شوند.

چارچوب نظری تحقیق

الف :مفاهیم
• •رضایتمندی
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮیة «اﺳﺘﻔﺎده و رﺿﺎﻣﻨﺪي» ،رضامندی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺣﺴﺎس رضایتی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ
از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪاي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .مقصود از
رضایتمندی ،مقبولیت و پذیرش رسانه از سوی مخاطبان -بهعنوان یک وسیلة تامینکنندة نیازهای
خبری یا شناختی و عاطفی مخاطبان -است (حقگویی)104 :1386 ،
• •خبر
خبر را میتوان گزارشی بیطرفانه ،دقيق و در عين حال ،صحيح و عينی از یك رویداد
مفروض بدانيم که وجود برخی از شاخصها و معیارها ،به انتخاب آن رویداد از میان هزاران
رویداد دیگر بهعنوان خبر کمک میکند .این عناصر موجود در رویداد است که به گزینش رویداد
و تبدیل شدن آن به خبر میانجامد ( شکرخواه)7 :1387 ،
• •بخش خبری تلویزیونی
یک بولتن یا بخش خبری تلویزیونی ،به مجموعهای از اخبار و گزارشهای خبری میگویند
که در زمان معینی از شبانهروز برای مخاطبان پخش شود .بولتن خبری به سه دستة:کوتاهمدت،

میانمدت و بلندمدت تقسیم میشود .بولتن کوتاه خبری معموالً بین  3تا  5دقیقه ،میانمدت بین
 5تا  15دقیقه و بولتن بلندمدت بین 15تا  30دقیقه است و البته در موارد استثنا ،ممکن است مدت
یک بولتن خبری کمتر از  3دقیقه یا بیش از  30دقیقه باشد (عباسی )20 :1388 ،در تحقیق حاضر،
منظور از بخش خبری تلویزیونی ،بخشهای خبری ساعت  16:30 ،11و  23شبکة تلویزیونی
«زاگرس» است.
• •مخاطبان
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مراد از مخاطبان ،دریافتکنندگان پیامهای ارسالی از جانب وسایل ارتباطجمعی نظیر:
روزنامه ،رادیو ،تلویزیون و ...است (ساروخانی )198 :1370 ،در این پژوهش ،مخاطب ،کسانی
هستند که جزء جامعة نمونة آماری ما بوده و به سؤاالت پرسشنامة ما پاسخ دادهاند.
• •متغیرهای تحقیق

الف :متغیر وابسته
• •میزان رضایتمندی مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس
تعریف نظری :ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾة «اﺳﺘﻔﺎده و رﺿﺎﻣﻨﺪي» ،رضامندی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﺣﺴﺎس
ﺧﺸﻨﻮدي و رضایتی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪاي -در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ-
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .مقصود از رضایتمندی ،مقبولیت و پذیرش رسانه از سوی مخاطبان -بهعنوان
یک وسیلة تامینکنندة نیازهای خبری یا شناختی و عاطفی مخاطبان -است (حقگویی:1386 ،
 )104تعریف عملیاتی :در تحقیق حاضر ،منظور از رضامندی ،احساس خشنودی و رضایتی است
که مخاطب با استفاده از اخبار شبکة زاگرس به دست میآورد و این احساس از طریق نمرهای
که افراد نمونه در پرسشنامة تحقیق -در قالب یک پیوستار لیکرتی ارائهشده -به دست آوردند،
مشخص شد.

ب :متغیرهای مستقل
ویژگیهای خبر
• •صحت
تعریف نظری :صحت ،صدق و درستی محتوای خبر است (عباسی )194 :1388 ،صحت
اخبار ،به میزان دقت ،عینیت ،اعتبار و درستی اخبار و گزارشهای منتشرشده توسط یک رسانه
گفته میشود .خبرنگار باید رویداد را آنگونه که اتفاق افتاده -نه آنطور که مایل است اتفاق افتاده
باشد -به اطالع مخاطبان برساند (بدیعی و قندی )17 :1384 ،تعریف عملیاتی :در مقالة حاضر،
منظور از صحت ،صدق و درستی محتوای اخبار شبکة زاگرس است و این میزان رضایت از
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صحت اخبار ،از طریق نمرهای که افراد نمونه در پرسشنامة تحقیق در قالب یک پیوستار لیکرتی
ارائهشده به دست آوردند ،مشخص شد.
• •سرعت

ِ
مدت «دسترسی رسانهها به منابع
تعریف نظری :سرعت در اطالعرسانی یعنی کوتاه شدن

خبری» و «دسترسی مخاطبان به اطالعات و اخبار» .هر یک از این دو «وجه» ،در میزان اعتبار
رسانه ،مؤثر و تعیینکننده است .اگر یک رسانه میتواند بهسرعت با منابع خبری ارتباط برقرار
کند و اطالعات موردنیاز را دریافت و به مخاطب برساند ،اعتبار بیشتری کسب میکند (عباسی،
ِ
مدت دسترسی مخاطبان به
 )193 :1388عملیاتی :در مقالة حاضر ،منظور از سرعت ،کوتاه شدن

اخبار روز از طریق اخبار شبکة زاگرس استان کرمانشاه است .این میزان رضایت از سرعت اخبار،
از طریق نمرهای که افراد نمونه در پرسشنامة تحقیق در قالب یک پیوستار لیکرتی ارائهشده به
دست آوردند ،مشخص شد.
• •شفافیت
تعریف نظری :خبر باید شفاف ،واضح و روشن باشد .اگر رویداد یك خبر به زبان ساده،
روشن و بدون ابهام تنظيم نشود و به تمام جوانب آن پرداخته نشود ،نمیتواند مخاطب خود را
جذب کند .اطالعات حقوقی ،فنی و پزشكی و ...باید با زبانی ساده و قابلفهم تنظيم شوند تا
درک آنها برای همگان آسان باشد (بدیعی و قندی )17 :1384 ،تعریف عملیاتی :در مقالة حاضر،
منظور از خبر ،وضوح ،بیان روشن و ساده و بدون ابهام اخبار شبکة زاگرس برای مخاطبان است،
این میزان رضایت از شفافیت اخبار از طریق نمرهای که افراد نمونه در پرسشنامة تحقیق در قالب
یک پیوستار لیکرتی ارائهشده به دست آوردند ،مشخص شد.
• •جامعیت
تعریف نظری :خبر باید جامع و کامل باشد و به پرسشهایی که برای مخاطبان خبر به وجود
میآید ،پاسخ دهد .بدین منظور ،باید کوشید به پرسشهای مربوط به عناصر خبر بهطور کامل
پاسخ داده شود (بدیعی و قندی )18 :1384 ،تعریف عملیاتی :در این تحقیق ،منظور از جامعیت،
پرداخت همهجانبه به یک رویداد یا موضوع از زوایای مختلف در اخبار شبکة زاگرس است .این
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میزان رضایت از جامعیت اخبار از طریق نمرهای که افراد نمونه در پرسشنامة تحقیق در قالب
یک پیوستار لیکرتی ارائهشده به دست آوردند ،مشخص شد.
• •بیطرفی
تعریف نظری :بیطرفی به اتخاذ یک نگرش خنثی توسط گزارشگر ،یعنی تعلیق هر نوع
اولویتگذاری ،یادآوری شخصی یا ذهنی نسبت به موضوع گزارش برمیگردد (مک کوایل،1
.)191 :1382تأثير ندادن احساسات ،پيشداوریها و تمایالت در کسب و انتشار اخبار ،از اصول
عينیگرایی و بیطرفی در خبر است (گروسی )49 :1395 ،تعریف عملیاتی :در تحقیق حاضر،
منظور از بیطرفی ،اتخاذ یک نگرش خنثی توسط گزارشگر اخبار شبکة زاگرس استان کرمانشاه
است .این میزان رضایت از بیطرفی اخباراز طریق نمرهای که افراد نمونه در پرسشنامة تحقیق
در قالب یک پیوستار لیکرتی ارائهشده به دست آوردند ،مشخص شد.
• •مستند بودن خبر
تعریف نظری :خبر مستند ،خبری است که منبع آن شناختهشده و از اعتبار الزم برای نقل خبر
برخوردار باشد (پویا )125 :1384 ،تعریف عملیاتی :در تحقیق حاضر ،منظور از مستند بودن خبر،
بیان خبر از منبع شناختهشده و ارائة تصاویر مستند در هنگام پخش خبر از شبکة زاگرس است.
این میزان رضایت از مستند بودن اخباراز طریق نمرهای که افراد نمونه در پرسشنامة تحقیق در
قالب یک پیوستار لیکرتی ارائهشده به دست آوردند ،مشخص شد.

عوامل اجرایی
• •گویندة خبر
تعریف نظری :فردی است که در زمان پخش خبر بر صفحة تلویزیون ظاهر شده و به اجرای
برنامة خبری میپردازد (صالحنیا )10 :1379 ،تعریف عملیاتی :در مقالة حاضر ،منظور از گویندة
خبر ،فردی است که اجرای برنامة خبر را در بخشهای خبری شبکة تلویزیونی زاگرس برعهده

1. McQuail
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دارد .این میزان رضایت از گویندگان اخبار از طریق نمرهای که افراد نمونه در پرسشنامة تحقیق
در قالب یک پیوستار لیکرتی ارائهشده به دست آوردند ،مشخص شد.
• •گزارشگر خبر
تعریف نظری :کسیکه جمعآوری و تجزیه و تحلیل حقایق درمورد وقایع خبری را با
انجام مصاحبه ،تحقیق یا مشاهده انجام داده و برای روزنامه ،مجلة خبری ،رادیو یا تلویزیون،
گزارش تهیه کرده یا داستان مینویسد .تعریف عملیاتی :در مقالة حاضر ،منظور از گزارشگر
خبر ،فردی است که اقدام به جمعآوری و تجزیه و تحلیل حقایق درمورد وقایع کرده و از
اطالعات بهدستآمده ،اقدام به تهیة گزارش برای بخشهای خبری شبکة زاگرس میکند .این
میزان رضایت از گزارشگران اخبار از طریق نمرهای که افراد نمونه در پرسشنامة تحقیق در قالب
یک پیوستار لیکرتی ارائهشده به دست آوردند ،مشخص شد.

عوامل فنی
• •تصویر خبر
تعریف نظری :تلویزیون همیشه با تصویر سر و کار دارد ،بنابراین ،هر چه بدون تصویر باشد،
غیرتلویزیونی محسوب میشود (عابدینی )10 :1391 ،تصویر ،قدرت دیگری به خبر میدهد و
اطالعات گستردهای را در اختیار مخاطب میگذارد (مک لوهان )397 :1377 ،1رعایت اصول فنی
در تصویربرداری عبارتاند از :کادربندی مناسب ،رنگ تصاویر ،حرکتهای معنیدار دوربین،
جلبتوجه لحظات حساس ،مهم و ریز با استفاده از تصاویر مناسب (صالحنیا )89 :1380 ،در این
مقاله ،میزان رضایت از کیفیت تصویر اخبار از طریق نمرهای که افراد نمونه در پرسشنامة تحقیق
در قالب یک پیوستار لیکرتی ارائهشده به دست آوردند ،مشخص شد.
• •صدای خبر
تعریف نظری :صداها در خبر تلویزیونی به مخاطب در تصویرسازی بهتر محیط کمک
میکنند و شامل صداهای پیشزمینه و پسزمینهاند (عابدینی )57 :1391 ،رعایت اصول فنی
1. McLuhan

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

57

در صدابرداری عبارتاند از :مفهوم بودن صدای گزارش ،شفافیت صداهای محیط ،برجسته
بودن صدای اصلی گزارشگر با وجود و حضور صداهای فرعی و محیط استفاده از صدای مردم
(صالحنیا )89 :1380 ،تعریف عملیاتی :در این تحقیق ،منظور از صدای خبر ،مفهوم بودن صدای
گزارش و شفافیت صداهای محیط و برجسته بودن صدای اصلی گزارشگر با وجود حضور
صداهای فرعی و کیفیت صدای خبر است .در این مقاله ،میزان رضایت از صدای اخبار از طریق
نمرهای که افراد نمونه در پرسشنامة تحقیق در قالب یک پیوستار لیکرتی ارائهشده به دست
آوردند ،مشخص شد.

ب :چارچوب نظری تحقیق
نظریة استفاده و رضایتمندی
در این پژوهش ،از نظریة «استفاده و رضامندی» بهعنوان چارچوب نظری در جهت رسيدن
به هدف تحقيق که بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان از اخبار شبکة «زاگرس» است،
کمك گرفته شده است .این نظریه ،ضمن فعال انگاشتن مخاطب ،بر نيازها و انگيزههای وی در
استفاده از رسانهها تأکيد میکند و بر آن است که ارزشها ،عالیق و نقش اجتماعی مخاطبان مهم
است و مردم براساس این عوامل آنچه را میخواهند ببينند و بشنوند ،انتخاب میکنند .پرسش
اساسی نظریة استفاده و رضامندی این است که چرا مردم از رسانهها استفاده میکنند و آنها را
برای چه منظوری به کار میگیرند؟ پاسخی که به اختصار داده میشود ،این است که مردم برای
کسب راهنمایی ،آرامش ،سازگاری ،اطالعات و شکلگیری هویت شخصی ،از رسانهها استفاده
میکنند ( )104 :1385 ،McQuailاین نظریه با اتخاذ رویکردی کارکردگرایانه به ارتباطات و
رسانه ،مهمترین نقش رسانهها را برآورده ساختن نیازها و انگیزههای مخاطب میداند ،بنابراین،
به هر میزان که رسانهها این نیازها و انگیزهها را برآورده سازند ،موجبات رضایتمندی مخاطب
را فراهم میکنند.
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این رویکرد ،اولین بار در مقالهای از الیهو کاتز )1959( 1توصیف شد؛ چیزی که کاتز آن

را با سؤا ِل «مردم با رسانهها چه میکنند؟» آغاز کرد« .رضامندی و بهرهوری» ،توسعه و تعمیم
نظریة گزینش و محدود بودن تأثیر وسایل ارتباطجمعی است که معتقد است مخاطب ،خود
تصمیم میگیرد چه برنامهای را از کدام وسیلة ارتباطی انتخاب کند ،این رویکرد بهدنبال علل
وانگیزههایی است که مخاطب را وامیدارد به طرق مختلف و اشکال گوناگون از رسانه استفاده
کند و بدین وسیله به ارضای خود بپردازد و هدف اصلی تحقیق ،چگونگی انتخاب ،دریافت و
شیوة عکسالعمل مخاطبان رسانههاست (رحمانزاده)72 :1391 ،
فرضیة اصلی در نظریة استفاده و رضایتمندی آن است که مخاطبان ،بهصورتی فعال در
جستجوی رسانههای جمعی هستند تا نیازهای فردیشان را برآورده کنند ،یعنی یک رسانه هنگامی
بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد که انگیزههای موجود برای استفاده از آن به رضایتمندیهای
افزونتری منجر شود (مورلی )45 ،2007 2با این همه ،رویکرد استفاده و رضایتمندی که
جهتگیری مخاطبمدارانه دارد ،لزوم ًا محافظهکارانه نیست .اگرچه باید دانست افراد از رسانهها

چه میخواهند ،اما این مسئله با وابستگی کورکورانه به میل و خواست مخاطبان متفاوت است.
این محتوا تنوع شدید نیازها و عالیق را نشان میدهد .بهجای تصور کردن رسانهها بهعنوان
عنصری که محدود به انتظارات مخاطبان است ،رویکرد استفاده و رضایتمندی تأکید میکند که
مخاطبان رسانه منبع چالشی برای تولیدکنندگان هستند و تولیدکنندگان باید بتوانند نیازهای متنوع
و نقشهای گوناگون مدنظر مخاطبان را تأمین کنند ()168 :1991 ،Katz

روش تحقیق
در این مقاله ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ ،از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي -پیمایشی اﺳﺘﻔﺎده شده است.
برای ﺟﻤﻊآوری ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی تحقیق از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و برايﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت از
روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ بهره گرفته شده است.
1. Elihu Katz
2. Murley
3.McQuail
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جامعة آماری تحقیق حاضر نيز عبارت است از :تمامی ساکنان شهر کرمانشاه که در بازة سنی
 15تا  74سال قرار دارند و در شهر کرمانشاه سکونت دائم دارند .طبق نتایج سرشماری سال
 ،1395شهر کرمانشاه  946.651نفر جمعیت دارد ،با استفاده از فرمول «کوکران،»1حجم نمونه در
این تحقیق  384نفر است که برای اطمینان بیشتر از حصول نتیجه ،این تعداد به  400نفر افزایش
یافته است.
در این تحقیق از روش نمونهگيری تصادفي چندمرحلهای استفاده شده است ،هر منطقة
شهرداری کرمانشاه بهعنوان یک خوشه در نظر گرفته شده و با توجه به تقسیم شهر کرمانشاه
به مناطق هشتگانه و توزيع متفاوت جمعیت در هر منطقه ،تعداد موردنیاز نمونه در هر منطقه
برحسب جمعیت آن منطقه تعیین شده است .در مرحلة دوم ،نمونههای تعیینشده برحسب سهمیة
هر منطقه ،بهصورت کام ً
ال تصادفي انتخاب شده است .با دستهبندی هر منطقه به چندین بلوک،
از میان هر منطقه ،تعدادی بلوک بهصورت تصادفی منظم انتخاب شدند ،در مرحلة بعد ،از میان
هر بلوک نیز تعدادی خانوار بهصورت تصادفی انتخاب شده و از میان افراد خانوار نیز یک فرد
بهصورت تصادفی برای انجام تحقیق انتخاب شد .در اين مرحله ،پژوهشگران با مراجعة تصادفي
به درب منازل ،اقدام به ارائة پرسشنامه کردهاند.
ضمنا برای رسيدن به روایی محتوایی مناسب ،اقداماتی در چند مرحله صورت گرفت؛ ابتدا
براساس اطالعاتی که در این ارتباط در کتابها و تحقيقات متفاوت جمعآوری شده ،مفاهيم اولية
محتوای پرسشنامه انتخاب شد و سپس با یاری استادان برجسته ،نسبت به بررسی و اصالح
آنها اقدام شد و در یك جمعبندی منطقی ،پرسشنامهای که بيشترین نزدیكی مفهومی با موضوع
قابل سنجش را داشته و تا حد امکان سلیس و روان و قابل درک برای پاسخدهنده بود ،بهعنوان
پرسشنامه انتخاب شد .پرسشنامه پیش از توزیع در اختيار خبرگان و صاحبنظران مربوطه قرار
گرفت و نظرات آنان در جهت تحصيل هرچه بهتر روايي ،اخذ و اصالحات موردنظر اعمال شد.

1. Cochran
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در اين مقاله ،بهمنظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است .برای
محاسبة ضریب آلفای کرونباخ ،1پرسشنامة تدوین شده بر روی یک نمونة کوچک  40نفری از
جامعة موردنظر بهصورت تصادفی و آزمایشی میان هشت منطقة شهرداری کرمانشاه اجرا و سپس
دادههای بهدستآمده وارد رایانه شده و با نرمافزار  ،spssضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.
نتایج ،حاکی از آن است که پرسشنامه با ضریب معادل  0.953از اعتبار مناسب برخوردار بود.
جدول شماره ( .1آلفای كرونباخ) رضایتمندی مخاطبان از شبکة زاگرس و شاخصهای
رضايتمندي از اخبار این شبکه
متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته

آلفای کرونباخ
رضایتمندی از اخبار شبکة زاگرس

شاخصههای خبر
متغیرهای مستقل

عوامل اجرایی
عوامل فنی
کل

0.923

صحت

0.874

سرعت

0.891

شفافیت

0.899

جامعیت

0.902

بیطرفی

0.897

مستند بودن

0.866

موضوع خبر

0.845

گویندگان خبر

0.853

گزارشگران خبر

0.865

تصویر خبر

0.862

صدای خبر

0.744
0.953

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

تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش:
بخش اول :تجزیه و تحلیل توصیفی
• •جنس
از نمونة  400نفری که به پرسشنامة پژوهش حاضر پاسخ دادهاند 207 ،نفر ،معادل 51.7
درصد را زنان و  193نفر ،معادل  48.3درصد را مردان تشکیل میدهند.
• •سن
از نمونة  400نفری تحقیق 50 ،نفر ( 12.5درصد) در ردة سنی  15تا  24سال 77 ،نفر (19.3
درصد) مربوط به ردة سنی  25تا  34سال 101 ،نفر( 25.3درصد) مربوط به ردة سنی  35تا 44
سال 78 ،نفر ( 19.5درصد) مربوط به ردة سنی  45تا  54سال 62 ،نفر ( 15.5درصد) مربوط به
ردة سنی  55تا  64سال و  32نفر ( 8درصد) مربوط به ردة سنی  65تا  74سال است.
• •تحصیالت
از  400نفر نمونة تحقیق 39 ،نفر ( 9.8درصد) بیسواد 88 ،نفر ( 22درصد) ابتدایی 75 ،نفر
( 18.8درصد) دارای تحصیالت مقطع دبیرستان 109 ،نفر ( 27.3درصد) دارای مدرک دیپلم67 ،
نفر ( 16.8درصد) دارای مدرک کاردانی و کارشناسی 20 ،نفر ( 5درصد) دارای مدرک کارشناسی
ارشد و دو نفر ( 0.5درصد) دارای مدرک دکترا و مقاطع باالتر هستند.
• •وضعیت تأهل
از  400نفر جمعیت نمونة تحقیق 304 ،نفر ،معادل  76درصد پاسخگویان ،متأهل و  96نفر،
معادل  24درصد پاسخگویان ،مجردند.
• •وضعیت اشتغال
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از  400نفر جمعیت نمونة تحقیق 136 ،نفر ،معادل  34درصد پاسخگویان ،شاغل و  264نفر،
معادل  66درصد پاسخگویان ،بیکار هستند.
• •میزان مشاهدة اخبار شبکة زاگرس در طول روزهای هفته
از جمعیت  400نفری نمونة تحقیق 123 ،نفر ( 30.8درصد) هفت روز در هفته 75 ،نفر
( 18.8درصد) سه روز در هفته 45 ،نفر( 11.3درصد)  4روز 44 ،نفر ( 11درصد) دو روز44 ،
نفر ( 11درصد) شش روز و  36نفر ( 9درصد) یک روز در هفته به تماشای اخبار شبکة زاگرس
نشستهاند و کمترین فراوانی با  33نفر ( 8.3درصد) متعلق به افرادی است که  5روز در طول هفته
به تماشای اخبار این شبکه نشستهاند.
• •بیشترین بخش خبری مورد استفاده
از  400نفر جمعیت نمونة تحقیق 209 ،نفر ،معادل  52.3درصد پاسخگویان ،بیشتر،
بخش خبری  16:30را مشاهده کردهاند ،همچنین در رتبة بعدی 174 ،نفر ،معادل  43.5درصد
پاسخگویان ،بیشتر ،مخاطب بخش خبری  23بودهاند و در نهایت 17 ،نفر ،معادل  4.3درصد
پاسخگویان ،بخش خبری  11را مشاهده کردهاند.
• •بیشترین میزان رضایت مخاطبان از بخشهای خبری
طبق آمار بهدستآمده ،بخش خبری  16:30با بیشترین رضایت مخاطبان همراه بوده و 211
نفر ،معادل  52.8پاسخگویان ،از این بخش خبری بیشترین رضایت را داشتهاند ،همچنین بخش
خبری  23با  172نفر مخاطب و  43درصد پاسخگویان در رتبة بعدی بیشترین میزان رضایت
مخاطبان قرار دارد و در نهایت ،کمترین میزان رضایت مخاطبان با  17نفر معادل  4.2درصد
پاسخگویان ،مربوط به بخش خبری  11بوده است.
• •میزان رضایت مخاطبان از زمان (ساعت) پخش اخبار شبکة زاگرس
از نمونة  400نفری در تحقیق حاضر 38 ،نفر ،معادل  9.5درصد مخاطبان ،از ساعت پخش
اخبار شبکة زاگرس رضایت خیلی زیادی داشتهاند ،همچنین  183نفر معادل  45.8درصد مخاطبان
به میزان زیادی از ساعت پخش اخبار رضایت داشتهاند 138 ،نفر معادل  34.5درصد پاسخگویان
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نیز رضایت متوسطی در این زمینه داشته و در مجموع 41 ،نفر معادل  8.5درصد نیز به میزان کم
و خیلی کم از ساعات پخش خبری اعالم رضایت کردهاند.
• •میزان رضایت مخاطبان از مدتزمان پخش اخبار شبکة زاگرس
از نمونة  400نفری تحقیق در مجموع 214 ،نفر  53.5درصد پاسخگویان به میزان زیاد و
خیلی زیاد از مدتزمان پخش اخبار شبکة زاگرس ابراز رضایت کردهاند و  136نفر ،معادل 34
درصد پاسخگویان نیز میزان رضایت متوسطی داشته و درمجموع 50 ،نفر معادل  12.6درصد
پاسخگویان نیز به میزان کم و خیلی کم از مدتزمان پخش اخبار شبکة زاگرس ابراز رضایت
کردهاند.
• •رضایتمندی مخاطبان
برای سنجش این متغیر 4 ،گویه در پرسشنامة تحقیق لحاظ شده است .با جمعبندی این
گویهها ،شاخص میزان رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس را محاسبه کردهایم ،طبق نتایج
بهدستآمده  53.75درصد مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس به میزان زیاد و خیلی زیاد رضایت
داشتهاند ،همچنین  33،75درصد آنها به میزان متوسط از اخبار این شبکه رضایت داشته و تنها
 12،5درصد آنها به میزان کم و خیلی کم از اخبار شبکة زاگرس ابراز رضایت کردهاند.

صحت اخبار شبکة زاگرس
برای سنجش این متغیر 5 ،گویه در پرسشنامة تحقیق لحاظ شده است .با جمعبندی این
گویهها شاخص میزان رضایت مخاطبان از صحت اخبار شبکة زاگرس را محاسبه کردهایم،
طبق نتایج بهدستآمده  41،75درصد مخاطبان رضایت متوسطی از صحت اخبار شبکة زاگرس
داشتهاند ،همچنین  34،5درصد به میزان زیاد و خیلی زیاد از صحت اخبار این شبکه ،ابراز
رضایت کردهاند و در مقابل 23،75 ،درصد به میزان کم و خیلی کم از صحت اخبار شبکة زاگرس
رضایت داشتهاند.
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سرعت اخبار شبکة زاگرس
برای سنجش این متغیر 5 ،گویه در پرسشنامة تحقیق لحاظ شده است .با جمعبندی این
گویهها ،شاخص میزان رضایت مخاطبان از سرعت اخبار شبکة زاگرس را محاسبه کردهایم ،طبق
نتایج بهدستآمده در این جدول 49.25 ،درصد مخاطبان به میزان زیاد و خیلی زیاد از سرعت
اخبار شبکة زاگرس ابراز رضایت کردهاند 34 ،درصد مخاطبان به میزان متوسط از سرعت اخبار
شبکة زاگرس رضایت داشتهاند و در مقابل 16،75 ،درصد ،به میزان کم و خیلی کم از سرعت
اخبار این شبکه ابراز رضایت کردهاند.

شفافیت اخبار شبکة زاگرس
برای سنجش این متغیر 3 ،گویه در پرسشنامة تحقیق لحاظ شده است .با جمعبندی این
گویهها ،شاخص میزان رضایت مخاطبان از شفافیت اخبار شبکة زاگرس را محاسبه کردهایم ،طبق
نتایج بهدستآمده  46،25درصد مخاطبان از شفافیت اخبار شبکة زاگرس به میزان زیاد و خیلی
زیاد رضایت داشتهاند ،همچنین  40،25درصد مخاطبان به میزان متوسط از شفافیت اخبار این
شبکه ابراز رضایت کردهاند و در مقابل 13،5 ،درصد به میزان کم و خیلی کم از شفافیت اخبار
این شبکه رضایت داشتهاند.

جامعیت اخبار شبکة زاگرس
برای سنجش این متغیر 3 ،گویه در پرسشنامة تحقیق لحاظ شده است .با جمعبندی این
گویهها ،شاخص میزان رضایت مخاطبان از جامعیت اخبار شبکة زاگرس را محاسبه کردهایم،
طبق نتایج بهدستآمده 43،25 ،درصد مخاطبان به میزان متوسطی از جامعیت خبر شبکة زاگرس
رضایت داشتهاند ،همچنین  34،25درصد به میزان زیاد و خیلی زیاد از اخبار این شبکه ابراز
رضایت کردهاند و در مقابل 22،5 ،درصد مخاطبان به میزان کم و خیلی کم از اخبار این شبکه
رضایت داشتهاند.
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بیطرفی اخبار شبکة زاگرس
برای سنجش این متغیر 7 ،گویه در پرسشنامة تحقیق لحاظ شده است .با جمعبندی این
گویهها ،شاخص میزان رضایت مخاطبان از بیطرفی اخبار شبکة زاگرس را محاسبه کردهایم،
طبق نتایج بهدستآمده 37،5 ،درصد مخاطبان به میزان متوسطی از بیطرفی اخبار شبکة زاگرس
رضایت داشتهاند ،همچنین  39،75درصد ،به میزان زیاد و خیلی زیاد از بیطرفی اخبار این شبکه
ابراز رضایت کردهاند و در مقابل 22.75 ،درصد به میزان کم و خیلی کم از بیطرفی اخبار شبکة
زاگرس رضایت داشتهاند.

مستند بودن اخبار شبکة زاگرس
برای سنجش این متغیر 3 ،گویه در پرسشنامة تحقیق لحاظ شده است .با جمعبندی این
گویهها ،شاخص میزان رضایت مخاطبان از مستند بودن اخبار شبکة زاگرس را محاسبه کردهایم،
طبق نتایج بهدستآمده  41،5درصد مخاطبان به میزان زیاد و خیلی زیاد از مستند بودن اخبار
شبکة زاگرس رضایت داشتهاند ،همچنین  40،5درصد به میزان متوسطی از مستند بودن اخبار این
شبکه ابراز رضایت کردهاند و در مقابل 18 ،درصد به میزان کم و خیلی کم از مستند بودن اخبار
شبکة زاگرس رضایت داشتهاند.

موضوع اخبار شبکة زاگرس
برای سنجش این متغیر 5 ،گویه در پرسشنامة تحقیق لحاظ شده است .با جمعبندی این
گویهها ،شاخص میزان رضایت مخاطبان از موضوع اخبار شبکة زاگرس را محاسبه کردهایم،
طبق نتایج بهدستآمده  37،25درصد مخاطبان به میزان متوسطی از موضوع اخبار شبکة زاگرس
رضایت داشتهاند ،همچنین  34درصد ،به میزان زیاد و خیلی زیاد از موضوع اخبار این شبکه
ابراز رضایت کردهاند و در مقابل 28،75 ،درصد به میزان کم و خیلی کم از موضوع اخبار شبکة
زاگرس رضایت داشتهاند.
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گویندگان اخبار شبکة زاگرس
برای سنجش این متغیر 5 ،گویه در پرسشنامة تحقیق لحاظ شد .با جمعبندی این گویهها،
شاخص میزان رضایت مخاطبان از گویندگان اخبار شبکة زاگرس را نیز محاسبه کردهایم ،طبق
آمار بهدستآمده 54 ،درصد مخاطبان به میزان زیاد و خیلی زیاد از گویندگان اخبار شبکة زاگرس
رضایت داشتهاند ،همچنین  29،75درصد به میزان متوسطی از گویندگان اخبار این شبکه ابراز
رضایت کردهاند و در مقابل  16،25درصد به میزان کم و خیلی کم از گویندگان اخبار شبکة
زاگرس رضایت داشتهاند.

گزارشگران (خبرنگاران) اخبار شبکة زاگرس
برای سنجش این متغیر 4 ،گویه در پرسشنامة تحقیق لحاظ شد .با جمعبندی این گویهها،
شاخص میزان رضایت مخاطبان از گزارشگران اخبار شبکة زاگرس را محاسبه کردهایم ،طبق نتایج
بهدستآمده  55درصد مخاطبان به میزان زیاد و خیلی زیاد از گزارشگران اخبار شبکة زاگرس
رضایت داشتهاند ،همچنین  29،75درصد به میزان متوسطی از گزارشگران اخبار این شبکه ابراز
رضایت کردهاند و در مقابل 15،25 ،درصد به میزان کم و خیلی کم از گزارشگران اخبار شبکة
زاگرس رضایت داشتهاند.

تصویر اخبار شبکة زاگرس
برای سنجش این متغیر 3 ،گویه در پرسشنامة تحقیق لحاظ شده است .با جمعبندی این
گویهها ،شاخص میزان رضایت مخاطبان از تصویر اخبار شبکة زاگرس را محاسبه کردهایم ،طبق
نتایج بهدستآمده  47درصد مخاطبان به میزان زیاد و خیلی زیاد از تصویر اخبار شبکة زاگرس
رضایت داشتهاند ،همچنین  35،75درصد به میزان متوسطی از تصویر اخبار این شبکه ابراز
رضایت کردهاند و در مقابل  17،25درصد به میزان کم و خیلی کم از تصویر اخبار شبکة زاگرس
رضایت داشتهاند.
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صدای اخبار شبکة زاگرس
برای سنجش این متغیر 3 ،گویه در پرسشنامة تحقیق لحاظ شده است .با جمعبندی این
گویهها ،شاخص میزان رضایت مخاطبان از صدای اخبار شبکة زاگرس را محاسبه کردهایم ،طبق
نتایج بهدستآمده  50.5درصد مخاطبان به میزان زیاد و خیلی زیاد از صدای اخبار شبکة زاگرس
رضایت داشتهاند ،همچنین  35،5درصد به میزان متوسطی از صدای اخبار این شبکه ابراز رضایت
کردهاند و در مقابل 14 ،درصد به میزان کم و خیلی کم از صدای اخبار شبکة زاگرس رضایت
داشتهاند.

دکور خبر شبکة زاگرس
برای سنجش این متغیر 2 ،گویه در پرسشنامة تحقیق لحاظ شده است .با جمعبندی این
گویهها ،شاخص میزان رضایت مخاطبان از دکور اخبار شبکة زاگرس را نیز محاسبه کردهایم ،طبق
آمار بهدستآمده  34،75درصد مخاطبان به میزان زیاد و خیلی زیاد از دکور خبر در اخبار شبکة
زاگرس رضایت داشتهاند ،همچنین  33،75درصد به میزان متوسطی از دکور اخبار این شبکه ابراز
رضایت کردهاند و در مقابل 31،5 ،درصد به میزان کم و خیلی کم از دکور اخبار شبکة زاگرس
رضایت داشتهاند.

بخش دوم :تجزیه و تحلیل استنباطی
بررسی رابطة بین صحت اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس
برای بررسی این رابطه ،از آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد .با توجه به نتایج
بهدستآمده ،ميزان ضریب همبستگی بين دو متغير صحت اخبار شبكة زاگرس و میزان رضایت
از اخبار این شبکه برابر با  0.548است و سطح معنیداری برابر با  .0.000بنابراین با  99درصد
اطمينان بين دو متغير ،رابطة معناداری وجود دارد؛ کسانی که بیشتر معتقد به صحت خبر در اخبار
شبكة زاگرس بودهاند ،رضایت بيشتری از اخبار این شبکه داشتهاند.
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بررسی رابطة بین سرعت اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس
برای بررسی این رابطه از آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد .با توجه به نتایج
بهدستآمده ،ميزان ضریب همبستگی بين دو متغير سرعت اخبار شبكة زاگرس و میزان رضایت
از اخبار این شبکه برابر با  0.543است و سطح معنیداری برابر با  .0.000بنابراین با  99درصد
اطمينان بين دو متغير رابطة معناداری وجود دارد؛ کسانی که سرعت خبر در اخبار شبكة زاگرس
را بيشتر میدانستند ،رضایت بيشتری از اخبار این شبکه داشتهاند.

بررسی رابطة بین شفافیت اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس
برای بررسی این رابطه از آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد .با توجه به نتایج
بهدستآمده ،ميزان ضریب همبستگی بين دو متغير شفافیت اخبار شبكة زاگرس و میزان رضایت
از اخبار این شبکه برابر با  0.426است و سطح معنیداری برابر با  .0.000بنابراین با  99درصد
اطمينان بين دو متغير ،رابطة معناداری وجود دارد؛ کسانی که شفافیت خبر در اخبار شبكة زاگرس
را بيشتر میدانستند ،رضایت بيشتری از اخبار این شبکه داشتهاند.

بررسی رابطة بین جامعیت اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس
برای بررسی این رابطه از آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد .با توجه به نتایج
بهدستآمده ،ميزان ضریب همبستگی بين دو متغير جامعیت اخبار شبكة زاگرس و میزان رضایت
از اخبار این شبکه برابر با  0.430است و سطح معنیداری برابر با  .0.000بنابراین با  99درصد
اطمينان بين دو متغير رابطة معناداری وجود دارد؛ کسانی که جامعیت خبر در اخبار شبكة زاگرس
را بيشتر میدانستند ،رضایت بيشتری از اخبار این شبکه داشتهاند.

بررسی رابطة بین بیطرفی اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس
برای بررسی این رابطه از آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد .با توجه نتایج
بهدستآمده ،ميزان ضریب همبستگی بين دو متغير بیطرفی اخبار شبكة زاگرس و میزان رضایت
از اخبار این شبکه برابر با  0.517است و سطح معنیداری برابر با  .0.000بنابراین با  99درصد
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اطمينان بين دو متغير رابطة معناداری وجود دارد ؛ کسانی که بیطرفی خبر در اخبار شبكة زاگرس
را بيشتر میدانستند ،رضایت بيشتری از اخبار این شبکه داشتهاند.

بررسی رابطة بین مستند بودن اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس
برای بررسی این رابطه از آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد .با توجه به نتایج
بهدستآمده ،ميزان ضریب همبستگی بين دو متغير مستند بودن اخبار شبكة زاگرس و میزان
رضایت از اخبار این شبکه برابر با  0.476است و سطح معنیداری برابر با  .0.000بنابراین با 99
درصد اطمينان بين دو متغير رابطة معناداری وجود دارد؛ کسانی که مستند بودن خبر در اخبار
شبكة زاگرس را بيشتر میدانستند ،رضایت بيشتری از اخبار این شبکه داشتهاند.

بررسی رابطة بین موضوع اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس
برای بررسی این رابطه از آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد .با توجه به نتایج
بهدستآمده ،ميزان ضریب همبستگی بين دو متغير موضوع اخبار شبكة زاگرس و میزان رضایت
از اخبار این شبکه برابر با  0.528است و سطح معنیداری برابر با  .0.000بنابراین با  99درصد
اطمينان بين دو متغير رابطة معناداری وجود دارد؛ کسانی که ازموضوع خبر در اخبار شبكة زاگرس
بیشتر رضایت داشتهاند ،رضایت بيشتری نیز از اخبار این شبکه داشتهاند.

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

برای بررسی این رابطه از آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد .با توجه به نتایج
بهدستآمده ،ميزان ضریب همبستگی بين دو متغير رضایت از گویندگان اخبار شبكة زاگرس و
میزان رضایت از اخبار این شبکه برابر با  0.425است و سطح معنیداری برابر با  .0.000بنابراین
با  99درصد اطمينان بين دو متغير رابطة معناداری وجود دارد؛ کسانی که ازگویندگان خبر شبكه
زاگرس بیشتر رضایت داشتهاند ،در مجموع رضایت بيشتری از اخبار این شبکه داشتهاند.
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بررسی رابطة بین رضایت از گزارشگران (خبرنگاران) اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار
شبکة زاگرس

برای بررسی این رابطه از آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد .با توجه به نتایج
بهدستآمده ،ميزان ضریب همبستگی بين دو متغير رضایت از گزارشگران (خبرنگاران) اخبار
شبكة زاگرس و میزان رضایت از اخبار این شبکه برابر با  0.352است و سطح معنیداری برابر
با  .0.000بنابراین با  99درصد اطمينان بين دو متغير رابطة معناداری وجود دارد؛ بهطوریکه
کسانیکه از گزارشگران (خبرنگاران) خبر شبكة زاگرس بیشتر رضایت داشتهاند ،در مجموع
رضایت بيشتری از اخبار این شبکه داشتهاند.

 .5-2-10بررسی رابطة بین تصویر اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس
برای بررسی این رابطه از آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد .با توجه به نتایج
بهدستآمده ،ميزان ضریب همبستگی بين دو متغير رضایت از تصویر اخبار شبكة زاگرس و میزان
رضایت از اخبار این شبکه برابر با  0.303است و سطح معنیداری برابر با  .0.000بنابراین با 99
درصد اطمينان بين دو متغير رابطة معناداری وجود دارد؛ کسانی که از تصویر خبر شبكة زاگرس
بیشتر رضایت داشتهاند ،در مجموع رضایت بيشتری از اخبار این شبکه داشتهاند.

بررسی رابطة بین رضایت از صدای اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس
برای بررسی این رابطه از آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد .با توجه به نتایج
بهدستآمده ،ميزان ضریب همبستگی بين دو متغير رضایت از صدای اخبار شبكة زاگرس و میزان
رضایت از اخبار این شبکه برابر با  0.336است و سطح معنیداری برابر با  .0.000بنابراین با 99
درصد اطمينان بين دو متغير رابطة معناداری وجود دارد و همچنين ميزان همبستگی بين این دو
متغير در سطح متوسط قرار دارد؛ کسانی که ازصدای خبر شبكة زاگرس بیشتر رضایت داشتهاند،
در مجموع رضایت بيشتری از اخبار این شبکه داشتهاند.
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بررسی رابطة بین دکور اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس
برای بررسی این رابطه از آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد .با توجه به نتایج
بهدستآمده ،ميزان ضریب همبستگی بين دو متغير رضایت از دکور اخبار شبكة زاگرس و میزان
رضایت از اخبار این شبکه برابر با  0.344است و سطح معنیداری برابر با  .0.000بنابراین با 99
درصد اطمينان بين دو متغير رابطة معناداری وجود دارد و همچنين ميزان همبستگی بين این دو
متغير در سطح متوسط قرار دارد؛ کسانی که ازدکور خبر شبكة زاگرس بیشتر رضایت داشتهاند،
در مجموع رضایت بيشتری از اخبار این شبکه داشتهاند.

بررسی رابطة بین زمان پخش اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس
برای بررسی این رابطه ،از آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد .با توجه به نتایج
بهدستآمده ،ميزان ضریب همبستگی بين دو متغير رضایت از زمان (ساعت) پخش بخشهای
خبری شبكة زاگرس و میزان رضایت از اخبار این شبکه برابر با  0.489است و سطح معنیداری
برابر با  0.000بنابراین با  99درصد اطمينان بين دو متغير رابطة معناداری وجود دارد؛ کسانی که از
زمان (ساعت) پخش بخشهای خبری شبكة زاگرس رضایت باالیی داشتهاند ،در مجموع رضایت
بيشتری از اخبار این شبکه داشتهاند.

بررسی رابطة بین مدتزمان پخش اخبار و رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس:
برای بررسی این رابطه ،از آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن استفاده شد .با توجه به نتایج
بهدستآمده ،ميزان ضریب همبستگی بين دو متغير رضایت از مدتزمان پخش بخشهای خبری
شبكة زاگرس و میزان رضایت از اخبار این شبکه برابر با  0.494است و سطح معنیداری برابر
با  .0.000بنابراین با  99درصد اطمينان بين دو متغير رابطة معناداری وجود دارد؛ کسانی که از
مدتزمان پخش اخبار شبكة زاگرس بیشتر رضایت داشتهاند ،در مجموع رضایت بيشتری از
اخبار این شبکه داشتهاند.
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بررسی رابطة بین جنسیت مخاطبان و رضایت آنها از اخبار شبکة زاگرس
برای بررسی این فرضيه از آزمون خی دو استفاده شده که نتایج آن در جدول  80-4ارائه
میشود:
جدول شماره  .2نتايج آزمون «خي دو» برای بررسي رابطة بين رضايت از اخبار شبکة
زاگرس و جنسيت
خی دو

درجة آزادی

سطح معنیداری

8.323

15

0.91

با توجه به جدول شمارة  ،4مقدار خی دو برابر با  8.323بوده که به هیچ سطح معنیداری
قابلقبولی نزدیک نیست ،بدین ترتیب ،فرضیة تحقیق -مبنی بر وجود رابطة بین جنسیت و میزان
رضایت از اخبار شبکة زاگرس -تأیید نمیشود ،به عبارت دیگر ،جنسيت در ميزان رضایت
مخاطبان از اخبار شبكة زاگرس چندان تأثیری ندارد .به منظور بررسی بيشتر ،ميانگين رضایت
از اخبار شبكة زاگرس در بين زنان و مردان مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که ميانگين
رضایت از شبكة زاگرس در بين زنان 68.47 ،درصد و در بین مردان 66.14 ،درصد بوده است.
بنابراین زنان اندکی بيش از مردان از اخبار این شبکه رضایت داشتهاند ،اما این تفاوت ،چشمگیر
نبوده است.
جدول شماره  .3ميانگين رضايت از اخبار شبکة زاگرس در بين زنان و مردان
جنس

میزان رضایت از اخبار شبکة زاگرس

فراوانی

زن

%68.47

207

مرد

%66.14

193

جمع

%67.34

400
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بررسی رابطة بین سن مخاطبان و رضایت آنها از اخبار شبکة زاگرس
برای بررسی این فرضيه از آزمون ضریب همبستگی پيرسون استفاده شده که نتایج آن در
جدول  4ارائه میشود:
جدول شماره .4
متغیرها

نوع همبستگی

میزان
همبستگی

جهت
همبستگی

سطح
معنیداری

سن مخاطبان و رضایت از
اخبار شبکة زاگرس

پیرسون

0.108

مثبت

0.030

با توجه به نتایج بهدستآمده ،میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر سن و میزان رضایت از
اخبار شبکة زاگرس برابر با  0.108است و سطح معنیداری برابر با  0.03است .بنابراین با 95
درصد اطمینان ،بین دو متغیر رابطة معناداری وجود دارد ،همچنین میزان همبستگی بین این دو
متغیر در سطح پایینی قرار دارد.

بررسی رابطة بین تحصیالت مخاطبان و رضایت آنها از اخبار شبکة زاگرس
برای بررسی این رابطه از آزمون خی دو استفاده شده که نتایج آن در جدول  86-4ارائه
میشود.
جدول  .5نتايج آزمون «خي دو» برای بررسي رابطة بين رضايت از اخبار شبکة زاگرس و
مقاطع تحصیلی مختلف
خی دو

درجة آزادی

سطح معنیداری

102.02

90

0.180

با توجه به جدول شمارة  ،86-4مقدار خی دو برابر با  102.02بوده که به هیچ سطح
معنیداری قابلقبولی نزدیک نیست ،بدین ترتیب ،فرضیة تحقیق -مبنی بر وجود رابطة معنادار
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بین مقاطع تحصیلی مختلف و میزان رضایت از اخبار شبکة زاگرس -تأیید نمیشود ،به عبارت
دیگر ،تحصیالت در ميزان رضایت از اخبار شبكة زاگرس تأثیر چندانی نداشته است.

بررسی رابطة بین شغل مخاطبان و رضایت آنها از اخبار شبکة زاگرس
برای بررسی این رابطه از آزمون خی دو استفاده شده که نتایج آن در جدول زیر ارائه میشود.
جدول  .6نتايج آزمون «خي دو» برای بررسي رابطة بين رضايت از اخبار شبکة زاگرس و
وضعیت اشتغال مخاطبان
خی دو

درجة آزادی

سطح معنیداری

12.01

15

0.678

با توجه به جدول شمارة  ،89-4مقدار خی دو برابر با  12.01بوده که به هیچ سطح معنیداری
قابلقبولی نزدیک نیست ،بدین ترتیب ،فرضیة تحقیق -مبنی بر وجود رابطة بین وضعیت اشتغال
مخاطبان با میزان رضایت آنها از اخبار شبکة زاگرس -رد میشود ،به عبارت دیگر ،شاغل یا بیکار
بودن افراد در ميزان رضایت از اخبار شبكه زاگرس چندان اثری نداشته است.

بررسی رابطة بین وضعیت تأهل مخاطبان و رضایت آنها از اخبار شبکة زاگرس
برای بررسی این رابطه از آزمون خی دو استفاده شده که نتایج آن در جدول  92-4ارائه
میشود:

جدول  .7نتايج آزمون «خي دو» جهت بررسي رابطة بين رضايت از اخبار شبکة زاگرس
و وضعیت تأهل مخاطبان
خی دو

درجه آزادی

سطح معنی داری

20.044

15

0.156

با توجه به جدول شماره  ،92-4مقدار خی دو برابر با  20.044بوده که به هیچ سطح
معنیداری قابلقبولی نزدیک نیست ،بنابراین ،فرضیة تحقیق -مبنی بر وجود رابطة معنادار بین
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وضعیت تأهل مخاطبان و میزان رضایت آنها از اخبار شبکة زاگرس -تأیید نمیشود ،به عبارت
دیگر ،وضعیت تأهل در ميزان رضایت از اخبار شبكة زاگرس چندان اثرگذار نبوده است.

نتیجهگیری و پیشنهادات
رسانهها از بدو پيدایش تا امروز با مخاطبانشان هویت یافتهاند و این یک اصل تغيیرناپذیر
در فعاليتهای رسانهای است .مخاطب بهعنوان دریافتکنندة پيام رسانه ،مهمترین مرجع
اعتباربخشی به فعاليتهای خبری و توليدی یك رسانه محسوب میشود ،به همين دليل است
که رسانهها -و بهویژه شبكههای رادیویی و تلویزیونی -تالش میکنند به شيوههای مختلف به
نظرات مخاطبانشان دسترسی پيدا کنند و آن را در سياستهای خود اعمال کنند .این آگاهی از
نظرات مخاطبان که در رایجترین شكل خود از طریق تحقيق و پژوهش صورت میگيرد ،میتواند
شناختی از سالیق ،گرایشها و ذهنيت مخاطبان به مدیران و مسئوالن رسانهها ارائه دهد .ضمن
اینكه ثابت شده تحقيق و پژوهشهای کاربردی میتواند از بروز بسياری از آسيبها در رسانه
جلوگيری کند .انجام این تحقیقات از یكسو پشتوانهای برای عرضة محصولی بهتر میشود و
از سوی دیگر ،ضعف و ایرادات در برنامههای رسانهای را به ميزان قابلتوجهی کاهش میدهد.
آنچه مسلم است خواستة اصلی مخاطبان اخبار از رسانه ،انتشار سریع اخبار همراه با بیطرفی،
صداقت ،شفافيت و ...منطبق با عالیق و نياز آنهاست .برای رسيدن به این چشمانداز باید بدانيم تا
چه اندازه اخبار یک شبکه برای مخاطبان جذاب است ،ميزان رضایت مخاطبان از اخبار آن چقدر
بوده و چه عواملی در میزان رضایت آنها مؤثر است.
ی میروند که
مخاطبان بهطور معمول در انتخاب منابع خبری خود به سمت منابع خبریا 
اخبار صحيح ،سریع و کاملتری را ارائه میدهند و منبع خبریای که بتواند این نیاز مخاطبان
را برطرف کند ،رضایت آنها را نیز تأمین میکند .نظریة استفاده و رضایتمندی هم که در این
تحقیق بهعنوان چارچوب نظری پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ،بر همین موضوع تأکید دارد
و مخاطب را فعال میداند و معتقد است مخاطب براساس نیازهایی که دارد ،به استفاده از رسانه
گرایش پیدا میکند ،در این تحقیق نیز مشاهده شد که مخاطبانی که از بخش خبری  16:30بیش
از سایر بخشها استفاده میکنند ،بیشترین رضایت را هم از این بخش خبری دارند و این امر
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مشخص میکند چنانچه هر رسانه بتواند نیاز مخاطبان را بهدرستی پاسخ گوید ،با اقبال و استفاده
و رضایت بیشتر مخاطبان مواجه خواهد شد .از این رو ،شناخت ميزان رضایتمندی و عوامل
مؤثر بر این رضایتمندی از اخبار ،ضروری است .برای انجام این پژوهش ،بسیاری از مطالعات
و تحقیقات در زمینة بهکارگیری نظریة «استفاده و رضایتمندی» در بررسی عملکرد رسانهها -و
بهویژه بخشها و برنامههای خبری -نیز بررسی شده و از بخشهای مختلف این تحقیقات
بهمنظور جامعیت هرچه تمامتر عوامل در انجام این تحقیق بهره گرفته شد .برای انجام این
تحقیق ،از این پژوهشها بهره گرفته شد؛ تحقیق محمدجواد بهآبادی با عنوان «عوامل مؤثر بر
استفاده و رضایتمندی روزنامهنگاران اقتصادی روزنامههای تهران از اخبار خبرگزاریهای ایسنا،
فارس و مهر» در حوزة بهکارگیری ارزشهای خبری .تحقیق سمیه عبداللهی با عنوان « بررسی
میزان بهرهمندی دانشجویان دانشکدههای علوم انسانی شهر اهواز از اخبار بخشهای مختلف
خبر سیمای استانی خوزستان» در حوزة تأثیر دکور خبر در میزان رضایتمندی مخاطبان .تحقیق
کاظم سلمانی گروسی با عنوان «بررسی میزان رضایتمندی مخاطبان از اخبار شبکة خبر (مطالعة
موردی شهر تهران)» در حوزة بررسی رابطة معنادار سرعت ،صحت ،بیطرفی اخبار و تسلط
گویندگان با میزان رضایت مخاطبان .نتایج بهدستآمده ،اثربخشی این عوامل را بر میزان رضایت
مخاطبان تأیید کرد که نتایج آن بهطور مبسوط تشریح شد و در این بخش ،خالصهای از مهمترین
آنها شرح داده میشود:

میزان رضایت مخاطبان از اخبار شبکة زاگرس
نتایج نشان میدهد که مخاطبان نسبتا از اخبار شبکة زاگرس رضایت دارند ،بعد از رتبهبندی
میزان رضایت مخاطبان به پنج سطح خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم ،در نهایت215 ،
نفر ،معادل  53.75درصد پاسخگویان از اخبار این شبکه به میزان زیاد و خیلی زیاد ابراز رضایت
کردهاند ،همچنین  135نفر ( 33.75درصد) به میزان متوسطی از اخبار این شبکه رضایت داشتهاند
و در نهایت 50 ،نفر ( 12.5درصد) به میزان کم و خیلی کم رضایت خود را از اخبار این شبکه
ابراز کردهاند.
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یافتههای تبیینی تحقیق
طبق نتایج بهدستآمده ،فرضیة تحقیق -مبنی بر وجود رابطة معنادار بین شاخصههای
خبر (شامل صحت ،سرعت ،شفافیت ،جامعیت ،بیطرفی ،مستند بودن ،موضوع خبر) با میزان
رضایتمندی مخاطبان از اخبار شبکة «زاگرس» تأیید شد؛ نتایج نشان میدهد افرادی که از
شاخصههای خبر شبکة زاگرس رضایت بیشتری داشتهاند و این شاخصهها را در سطح باالیی
دانستهاند ،از اخبار این شبکه هم رضایت بیشتری داشتهاند .همچنین نتایج بهدستآمده ،فرضیة
دیگر تحقیق -مبنی بر وجود رابطة معنادار بین عوامل اجرایی خبر (گوینده -گزارشگر) با میزان
رضایتمندی مخاطبان از اخبار شبکة «زاگرس» را تأیید میکند و نتایج نشان میدهد افرادی که
از گویندگان و گزارشگران خبر شبکة زاگرس رضایت بیشتری داشتهاند ،از اخبار این شبکه
هم رضایت بیشتری داشتهاند .نتایج بهدستآمده ،همچنین فرضیة دیگر تحقیق -مبنی بر وجود
رابطة معنادار میان عوامل فنی خبر (تصویر ،صدا ،دکور ،زمان پخش ،مدتزمان پخش) با میزان
رضایتمندی مخاطبان از اخبار شبکة «زاگرس» را تأیید میکند؛ بهطوریکه افرادی که از عوامل
فنی خبر شبکة زاگرس شامل :تصویر ،صدا ،دکور ،ساعت پخش اخبار و مدتزمان پخش اخبار
شبکة زاگرس رضایت بیشتری داشتهاند ،از اخبار این شبکه هم رضایت بیشتری داشتهاند .با توجه
به نتایج بهدستآمده ،فرضیة دیگر این تحقیق -مبنی بر وجود رابطة معنادار میان ویژگیهای
مخاطبان خبر (شامل :جنسیت ،تحصیالت ،شغل ،وضعیت تأهل) و میزان رضایتمندی آنها از
اخبار شبکة «زاگرس» را رد میکند و از میان این ویژگیها ،تنها سن مخاطبان با میزان رضایتمندی
آنها از اخبار شبکة زاگرس دارای رابطة معنادار است؛ بهطوریکه میزان رضایتمندی از اخبار این
شبکه در میان سنین پایینتر کمتر بوده و در سنین باالتر ،بیشتر بوده است.

پیشنهادهای کاربردی تحقیق
بهمنظور افزایش میزان رضایت از اخبار شبکة زاگرس پیشنهاد میشود :الف :اخباری که
مبتنی بر نیازهای جامعه بوده و دغدغه و مشکالت مردم را بیان میکنند ،در اولویت تولید و
پخش قرار گیرند؛ ب :بیطرفی در تمام ابعاد مذهبی ،قومی و سیاسی در خبر لحاظ شده و اخبار
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بدون کمترین سوگیری ،تولید و منتشر شود؛ ج :از گویندگان و گزارشگران جوان ،خوشسیما و
خوشبیان و مسلط بر خبر در تولید و اجرای بخشهای خبری استفاده شود؛ د :جامعیت ،سرعت،
شفافیت و صحت در تمام خبرها لحاظ شده و اخبار بهصورت مستند به مخاطبان ارائه شود.
مدیران بخش خبر ،دکور جدیدی را مطابق با خواست و سلیقة مخاطبان ،طراحی و تهیه کنند.
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