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تن انتخاب شده است .روش نمونهگيري ،خوشهاي ،چندمرحلهای و تصادفی است .یافتهها نشان
میدهد پاسخگویان ،کسب اخبار از شبکههاي اجتماعي را به شبکههای ماهوارهای ترجیح میدهند.
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مقدمه
ي وسيع تکنولوژيهاي ارتباطي و شرايط جديد ،معروف به انقالب اطالعات ،روابط
با دگرگون 
ملتهاو دولتها گسترش يافته و رسانههابه مهمترين منبع مبادلۀ اخبار ،افکار و عقايد سياسي،
اجتماعي ،فرهنگي و نيرومندترين اثرگذاران در روابط بينالملل تبديل شدهاند (معتمدنژاد.)5 :1390 ،
طي سالهاي اخير ،شبکههای ماهوارهای ،مخاطبان زيادي را در سراسر جهان به خود جذب
کردهاند .ماهوارههابهعنوان ابزاري ارتباطي پس از اختراع تلويزيون ،مطرح شدند .ماهواره ،ابزاري
است که ميتواند به راحتي انتقال پيام را در قالب برنامههاي راديويي و بهويژه تلويزيوني ،در
سرتاسر جهان براي مخاطبين ميسر سازد .از اين دیدگاه ،روي آوردن مردم جهان به اين ابزار
همچون ديگر موهبتهای تکنولوژي ،امری طبيعي است .هماکنون ،استفاده از ماهواره بهدليل
پيامدهايي که دارد ،کموبيش براي بيشتر دولتها دردسرساز شده است (جهانشاهی)1394 ،

اما علت چيست و چه چيز باعث ميشود مردم با وجودِ آگاهي از اينکه استفاده از دستگاههاي

دريافت برنامههاي ماهوارهاي ،برخالف قوانين و مقررات کشور است ،همچنان نسبت به آن
عالقهمندند؟
آمارهای رسمی و غیررسمی ،از نفوذ این رسانه در خانوادهها خبر میدهند .اين تمايل،
همواره روبهرشد بوده و آنچه بهطور غيررسمي از زبان مسئولين کشور بیان ميشود ،آمار استفادۀ
 60درصدي مردم از اين ابزار رسانهاي را در سطح کشور بيان ميدارد.
(سیفپور .)1390 ،به هر حال ،از میزان رخنۀ ماهواره در خانههاي ايراني ،آمار دقيقي در دست
نيست و برخی ،از ورود  40تا  90درصدي ماهواره در خانههاي ايرانيان خبر ميدهد كه تفاوت
 50درصد ،رقم بسيار بااليي محسوب ميشود .عزتاهلل ضرغامي ،رئيس پيشين صدا و سيما ،در
آخرين ماههاي فعاليت خود ،از ضريب  40درصدي نفوذ ماهواره بين ايرانيان خبر داد و بر لزوم
تغيير سياستگذاري صدا و سیما برای كاهش گرايش به ماهواره تأكيد كرد .اما وزير فرهنگ و
ارشاد اسالمي ضريب استفاده از ماهواره را در تهران  71درصد و در كل كشور بيش از  50درصد
ذكر كرد و یکی از آثار و پيامدهاي آن را ،سقوط اخالق در جامعه دانست (اسماعیلی.)1394 ،
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همچنین براساس نظرسنجی «اوقات فراغت در دوران کرونا» 10/4 ،درصد افراد پاسخگو،
در دوران کرونا بیشتر مخاطب برنامههای ماهوارهای بودهاند .البته مطابق یافتههای این نظرسنجی،
 71/9درصد پاسخگویان بیان کردهاند که از ماهواره استفاده نمیکنند.
 51/3درصد پاسخگویان ،برنامههای ماهوارهای را بهمنظور سپریکردن اوقات فراغت خود،
میبینند و  29/4درصد از این دسته از پاسخگویان نیز ( 7/8درصد کل نمونه) ،برای کسب خبر،
از شبکههای ماهوارهای استفاده میکنند (نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.)1394 ،
افزون بر این ،فضای مجازی در طول چند سال اخیر ،بهصورت شبکهای پیچیده از میلیاردها
انسان درآمده که در ساعتهای مختلف شبانهروز ،با استفاده از رایانههای شخصی ،تبلتها،
گوشیهای همراه و ...با یکدیگر در ارتباط هستند (فرقانی و نظری .)1397 ،با نگاهی گذرا به
تاریخ زندگی بشر ،میتوان به این نتیجه رسید که در هیچ دورهای مانند امروز ،امکان دسترسی به
اطالعات و اخبار گوناگون وجود نداشته است (سرابی و حسنلو.)1396 ،
شبکههای اجتماعی ،تبدیل به یک منبع مهم اطالعاتی و رسانهای ،برای دنبال کردن اخبار و ایدهها
در سراسر جهان شدهاند  )Kang and Lee , 2017(.نفوذ رسانههای اجتماعی ،همچنانکه فرصتها
و چالشهای جدیدی را برای حوزههای اجتماعی ،سیاسی و ...ایجاد کرده است ،میتواند فرصتها و
چالشهایی را نیز برای رسانههای سنتی به همراه داشته باشد (شریفی و امیدی .)239 :1397 ،سرعت
و شتاب اخبار ،امروز به نحوی است که دیگر ،مخاطب ،تحمل تأخیر در دریافت اخبار را ندارد و
بهدنبال اخبار لحظهای و پوشش همهجانبه است .به همین دلیل ،بسیاری از سازمانهای رسانهای
سنتی از بستر رسانـههای اجتماعی مانند :ویبو 1یا میکروبالگ ،2ویچت 3و برنامههای تلفن همراه
برای گسترش نفوذ خود استفاده میکنند )Huang and Lu , 2017( .فیسبوک و توییتر نیز بـهعنوان
ابزارهایی مهم برای آگاهـی از اخبار ،در حال رشد هستند)Oeldorf and Sundar , 2015( .
همچنین میتوان به نمونه متأخر آن -یعنی کالب هاوس -4اشاره کرد.
1. Weibo
2. Microblog
3. WeChat
4. Club House
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در شرايطي که رسانههاي مختلف براي جذب بيشتر مخاطب ،با یکدیگر به رقابت ميپردازند،
شناخت عوامل مؤثر بر ذائقۀ خبری مخاطبان و نيازهاي آنان از اهميتی خاص برخوردار است.
درخصوص مزیت های تکنولوژیکی شبکهای اجتماعی موبایلی که باعث میشود مردم آنها
را به رسانههای سنتیتر ترجیح دهند ،بررسیهای مختلفی توسط دانشمندان علوم ارتباطات انجام
گرفته است .آنها طی این بررسیها ،به عوامل مختلفی مانند :دسترسی در نقاط مختلف جهان،
سرعت برقراری ارتباط ،عمق نفوذ ،امکانات فوقالعاده و تعاملی ،امکانات جدید دوستیابی
و تمرکززدایی ،داشتن ارتباطات افقی و بدون سلسلهمراتب ،عضویت داوطلبانه در گروههای
اجتماعی جدید و ...اشاره کردهاند (خلیلی آذر .)1392 ،در این پژوهش ،دریافت اخبار از این
شبکهها را مدنظر قرار داده و آن را با دریافت اخبار از شبکههای ماهوارهای مقایسه میکنیم تا
دالیل انتخاب یکی از این تکنولوژیهای ارتباطی توسط مردم برای دریافت اخبار را دریابیم.
جامعة آماری پژوهش ،شهروندان اردبیلی هستند که بنا به شرایط جغرافیایی ،ویژگیهای
جمعیتی و قومیتی ،عالوه بر شبکههای خبری ماهوارهای فارسیزبان ،در معرض دریافت محتوا
از شبکههای ماهوارهای ترکزبان نیز هستند .آخرین آمار مسئول فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت
عباس(ع) استان اردبیل ،از ضریب نفوذ  70درصدی ماهواره در میان خانوادههای اردبیلی ،خبر
میدهد(عباسزاده )1393 ،که این رقم ،بسیار باالتر از میانگین آن در سطح کشور است.

براساس آنچه در ارتباط با فراواني مخاطبان در شبکههای مجازی و ماهوارهای

بیان شد ،این تحقيق با هدف بررسي و شناسايي مقایسهای داليل و عوامل مؤثر بر

گرايش شهروندان اردبیلی برای دريافت اخبار از شبکههاي اجتماعي (تلگرام ،اینستاگرام
و واتسآپ) در قیاس با شبکههاي ماهوارهاي ( BBCفارسی و  ،V.O.Aبخش فارسی
صدای آمریکا و ایران اینترنشنال )1انجام ميگيرد .این پژوهش ،قصد دارد به اين سؤال

اساسي پاسخ دهد که آیا با وجود مزیتهای تکنولوژیکی شبکههای اجتماعی ،دالیلی

مانند :اعتماد ،تنوع موضوعی ،صحیح و یا جعلی بودن اخبار ،سانسور ،سرعت دریافت

1. Iran International
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خبر ،رعایت اصل بیطرفی و کیفیت اخبار ،در گرایش شهروندان اردبیلی به شبکههاي
اجتماعي و شبکههاي ماهوارهاي برای دریافت اخبار را تبیین کنند؟
پیشینة پژوهش

پژوهشهاي متعددي در حـوزة اخبـار رسانهها انجـام شـده و هـر يـک از پژوهشـگران،

بهصورت موردي به موضوعات مرتبط با خبـر ،از جملـه :اعتمـاد بـه خبـر ،اعتبـار اخبـار،

مقايسة شيوههاي ارائة اخبار و ...پرداختهاند .جستجوها نشان میدهند در پژوهشهای داخلی،
تحقیقاتی که با هدف مطالعة مقایسهای و تطبیقی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان اردبيل برای

دریافت اخبار از شبکههاي اجتماعي (در قیاس با شبکههای ماهوارهای) انجام گرفته باشد،

بسیار اندک است .اکثر پژوهشگران ،معموالً این دو رسانه را بهصورت یک مقوله و در قیاس با
رسانههای داخلی ،مانند :صدا و سیما و یا رسانههای چاپی مانند مطبوعات بررسی کردهاند ،اما

پژوهشهای زیادی درخصوص علل گرایش مردم به هر یک از این رسانهها و یا برخی از شبکهها
و اپلیکیشنها انجام گرفته است.
• •نازنین روزبهانی و سمیه تاجیک اسماعیلی ( ،)1400در مقالهای با عنوان «بررسی عوامل
مؤثر بر اعتماد به اخبار منتشره در فضای مجازی با تأکید بر اینستاگرام از دیدگاه کارشناسان
و خبرگان علوم ارتباطات اجتماعی و رسانه» به مطالعة عوامل مؤثر بر اعتماد کاربران
به اخبار منتشرشده در فضای اینستاگرام از دیدگاه کارشناسان و خبرگان علوم ارتباطات
اجتماعی و رسانه پرداختهاند .یافتههای حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که از دیدگاه
کارشناسان و خبرگان مورد مطالعه ،فرم و نوع اطالعرسانی در اینستاگرام در مقایسه با رسانة
ملی ،ویژگیهای فردی ،سرعت ،دقت ،صداقت ،حضور افراد سرشناس ،عدم وابستگی
اخبار به ارگان و نهادهای دولتی و تازگی اخبار در اینستاگرام ،از عوامل اثربخش بر اعتماد
به اخبار مختلف منتشرشده است.
• •صابر جعفری ( )1398در پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به رسانههای
خبری برونمرزی  BBCو  VOAفارسی با رویکرد تطبیقی» به مقولة اعتماد و رسانه در

108

مطالعات میانرشتهای ارتباطات و رسانه /دوره  ،4شماره ( 1پیاپی  /)11بهار 1400

میان شهروندان تبریزی پرداخته است .براساس نتایج توصیفی تحقیق ،میزان اعتماد به اخبار

 BBCفارسی در حد متوسط و میزان اعتماد به اخبار  VOAفارسی در حد نسبت ًا پایینی
قرار دارد .نتایج آزمون  tمستقل نشان داد که میزان اعتماد به اخبار  BBCو  VOAفارسی
برحسب جنسیت پاسخگویان متفاوت است .براساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ،از
میان متغیرهای مستقل تحقیق ،جنسیت پاسخگویان و میزان استفاده از رسانة خارجی بهعنوان
متغیرهای موثر بر میزان اعتماد به اخبار  BBCفارسی و  VOAفارسی شناسایی شدند.
• •رضا رضائی ( )1398در کتابی با عنوان «اعتماد به خبر :مقایسة اعتماد میان شبکههای
اجتماعی با رادیو و تلویزیون» به اعتماد به خبر بهمثابه سرمایة اجتماعی پرداخته است.
به اعتقاد رضائی ،با وجود رشد و توسعة وسایل ارتباط جمعی در دهة کنونی ،تلویزیون
بهدلیل همراه داشتن ویژگی صوت و تصویر همزمان و امکان پخش مستقیم و وسیع،
همچنان یکی از بانفوذترین ابزارها به حساب میآید .از دیگر سو ،نفوذ تلفنهای همراه
هوشمند میان مخاطبان و بهکارگیری راههای ساده در تولید ،توزیع و انتشار خبر و عدم
دخالت دولت در تهیة خبرهای شبکههای اجتماعی ،میزان اعتماد به اخبار قابل دریافت در
این شبکههای اجتماعی ،افزایش یافته است .در پایان کتاب با شرح مکانیزمهای اعتماد به
اخبار در شبکههای اجتماعی ،توصیههایی به مدیران صدا و سیمای جمهوری اسالمی برای
افزایش اعتماد به خبر درج شده است.
در خارج از کشور نيز در اين زمينههاپژوهشهاي گوناگون و متنوعي انجام پذيرفته است:
• •پژوهش واتینگ و ویلیامز ( )2019با عنوان «چرا مردم از رسانههاي اجتماعي استفاده
ميکنند (یک دیدگاه استفاده و رضایتمندی)» نشان ميدهد که  9دلیل عمده (انگیزه) براي
استفاده از رسانههاي اجتماعي در میان مصاحبهشوندگان وجود داشته است که عبارتاند از:
تعامل اجتماعي ،دسترسی سریعتر به اخبار ،گذر زمان ،سرگرمي ،کسب آرامش ،امکان بیان
نظرها ،به اشتراک گذاشتن اطالعات ،کسب شناخت از دیگران و نظارت.
• •نوابویز و همکاران ( )2019در پژوهشي با عنوان «تلویزیون ماهوارهاي و رسانة محلي» دالیل
گرایش مردم به تلویزیونهای ماهوارهای را نشان دادهاند که هرچند در میان بینندگان تلویزیون
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ماهوارهاي (در منطقـة جنـوب شـرقي نیجریه) ،تفاوت قابلتوجهي از نظر میزان اسـتفاده
از تلویزیون ماهوارهاي و تلویزیون محلي دیده نميشود ،اما مخاطبان برای دریافت اخبار،

تلویزیونهای ماهوارهای را به رسانههای محلی ،خصوص ًا تلویزیون محلی ،ترجیح میدهند.

آنها برخی متغیرهای دخیل ،مانند :متغیرهای جمعیتشناختی و برخی ویژگیهای اخبار
پخششده را در رضایتمندی مخاطبان بررسی کردند که متغیرهای صحیح و قابل اعتماد بودن
اخبار ،تنوع خبری ،کیفیت فنی و محتوایی اخبار و پرداختن به انگیزهها و هیجانات مخاطبان،
تنها عواملی بودند که در گرایش آنان مؤثر بودند .در همین پژوهش ،معناداری دیگر متغیرها و
متغیرهای جمعیتشناختی در گرایش مخاطبان به دریافت اخبار ،تأیید نشد.
چاکر مهمدی ( )2016دردانشگاه مانوبا در تونس بررسی میکند که چگونه ظهور رسانههای
اجتماعی ،مدلهای ایجاد و انتشار اخبار را تغییر داده و این الگوها در ایجاد و انتشار اخبار،
دگردیسی بنیادی ایجاد میکنند .این مطالعه ،بررسی میکند که چگونه ظهور شبکههای اجتماعی،
مرزهای رسانههای سنتی را تغییر داده و باعث تغییر الگوهای ایجاد و انتشار اخبار شده است.
یافتهها نشان میدهد که رسانههای اجتماعی و رسانههای جریان اصلی سنتی ،بهجای رقابت با
یکدیگر ،نقش مکمل ایفا میکنند تا اخبار را سریع و مستقیم به مخاطبان ارائه دهند .مهمدی،
افزایش سرعت انتشار در شبکههای اجتماعی را تأیید میکند و به ماهیت افشاگرانة شبکههای
اجتماعی به عنوان یک مزیت اشاره میکند .یافتهها نشان میدهند اخبار جعلی در این شبکهها
بسیار بیشتر هستند .مهمدی همچنین کوتاه بودن خبر را از ویژگیهای الگوهای خبری شبکههای
اجتماعی دانسته و آن را عاملی مؤثر در کاهش زمان الزم برای تهیة خبر میداند ،بهطوریکه
خبرنگار ،وقت زیادی را برای داستانها و پیشینهها تلف نمیکند و احتماالً آنها را به شهروند-

خبرنگاران دیگر واگذار میکند.
همچنین مهمدی گزارشی را به نقل از  BBCآورده که نشان میدهد دسترسی کلی رسانههای
سنتی در حال کاهش است و زمینه را برای پوشش اخبار اینترنتی و شبکههای رسانههای اجتماعی
فراهم میکند( .مهمدی)2016 ،
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برای جمعآوری پیشینههای پژوهش برای این تحقیق با دشواری مواجه بودهایم .لذا ضمن
تأکید بر اندک بودن پیشینههای مطالعاتی برای این تحقیق در ایران ،با چند دسته پژوهش مواجه
میشویم که برخی از آنها اخبار شبکههاي ماهوارهاي و يا سايتهاي خبري مانند B.B.C :و
 V.O.Aفارسی را در مقایسه با برنامههای صدا و سیما بررسی میکنند و یا چالش این برنامهها
را با طرفداران شبکههای اجتماعی بررسی میکنند .پژوهشهايي نیز با رويکرد توصيفی -تبييني
مخاطبسنجي ميکند و به روش پيمايشي ،ميزان و داليل اعتماد يا عدم اعتماد مخاطبان را به
اخبار برخي شبکههاي داخلي و خارجي مورد سنجش قرار مي دهد .دستة سوم هم تحقيقاتي است
که در قالب نظرسنجي از سوي مرکز تحقيقات صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران بهصورت
فصلي ،چهار بار در سال انجام ميشود و با رويکردی توصيفی -تحليلي ،ميزان گرايش مردم را
به تفکيک بخشهاي خبري صدا و سيما و اخبار شبکههاي خارجي بيان ميکند .پژوهشهایی که
عوامل مؤثر در گرایش شهروندان به یک از ساختارهای رسانهای شبکههای اجتماعی را در قیاس
با شبکههای ماهوارهای بررسی کنند ،بسیار اندک بودهاند .اما در پژوهشهای پیشین ،درصدد
یافتن مقولههایی بودیم که در یک یا چند مورد با پژوهش ما متغیر مشترک داشت .یافتههایی که
نشان میداد ویژگیهای فردی ،سرعت ،دقت ،صداقت ،حضور کارشناسان خبره و سرشناس ،عدم
وابستگی اخبار به ارگان و نهادهای دولتی و تازگی ،اخبار از عوامل اثربخش در اعتماد به اخبار
هستند و یا اثر متغیرهای جمعیتشناختی بر گرایش رسانهای را بررسی میکنند و یا متغیرهایی
چون صحت اخبار ،تنوع و سرعت دریافت خبر و کیفیت محتوایی و تکنیکی آن را بررسی
میکنند .در این پژوهش ،نقش برخی متغیرهای دخیل را که میتوانند شبکههای اجتماعی را به
اولویت رسانهای مردم اردبیل برای دریافت اخبار تبدیل کرده و مخاطبان شبکههای ماهوارهای را
کاهش دهند ،بررسی میکنیم.
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چهارچوب نظري
چهارچوب نظري اين پژوهش را نظريههاي مربوط به مخاطب فعال 1که استفاده و رضامندي،2

نظریة نقش مناسب 3و غنای رسانهای 4هستند ،تشکيل میدهند.

نظریة استفاده و رضامندی
يکي از مشهورترين نظریههادر علوم ارتباطات« ،استفاده و رضامندی» يا «کاربردها و خشنودسازي»

يشود که انگيزة مخاطبان در مصرف
است که در اين رويکرد ،به مخاطبان رسانههاپرداخته و تأکيد م 

محصوالت رسانهاي ،رضامندي و ارضاي برخي از نيازهاي تجربهشدة آنان است ،مصرف نيز به سمت
و سوي اين رضامندي جهتگيري شده است (سوليوان و ديگران.)1385 ،

استفاده از رسانه ،به خرسنديها ،نيازها ،آرزو و يا انگيزههاي تکتک مخاطبان بستگي دارد.

انواع اصلي نيازهای افراد عبارتاند از :نياز به اطالعات ،آرامش ،همراهي ،تفريح يا فرار .همچنين

مخاطبان رسانهها يا محتواهاي رسانهاي را ميتوان براساس اينگونه ابعاد انگيزشي ،تقسيمبندي
کرد .دلبستگي نسبي مخاطبان به رسانههاي متعدد هم به تفاوتهاي موجود بين خواستهها و

خرسنديهاي مورد انتظار آنها مرتبط دانسته شده است (سورين و تانکارد.)901- 902 :2007 ،

کاتز ،5گورويچ 6و هاس ،)1973( 7به نقل از نيکو و ديگران ،)85 :1381،نيز  35نياز را از
نوشتههاي عمدت ًا نظري دربارة کارکردهاي اجتماعي و روانشناسي رسانههاي جمعي گرفته و آنها

را به  4دسته تقسيم کردهاند( :به نقل از نيکو و ديگران.)85 :1385 ،
1 .1نيازهاي شناختي(کسب اطالعات و آگاهي و شناخت)؛
2 .2نيازهاي عاطفي (تجارب عاطفي)؛

3 .3نيازهاي انسجامبخش شخصي (تقويت اعتبار ،اعتماد ،ثبات و پايگاه)؛
4 .4نيازهاي گريز از تنش (فراغت و آسايش).
1. Active Contact
2. Use and Satisfaction
3. Appropriate Role Theory
4. Media Richness
5. Katz
6. Gurovitch
7. Haas
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محققا ِن هوادار رويکرد «استفاده و رضامندي» معتقدند نيازهاي گوناگوني ممکن است

مخاطب را بهسوي استفاده از رسانه (بهويژه تلويزيون) براي سرگرمي سوق دهد که نياز به
برانگيختگي وآرامش و فرار از مشکالت ،از عمدهترين اين نيازها هستند )2003 ,Demers(.

نظرية نقش

مناسب1

در سال  2000م .جان ديميك ،2استاد ارتباطات دانشگاه اوهايو ،اولين بار نظريـة نقـش
مناسـب را در پيوند با نظرية استفاده و رضامندي ،درخصوص رقابت رسانهاي و نيازجويي
مخاطب مطرح كرد .نظرات ديميك ،به افزايش رقابت بين رسانههاي جديد و سنتي میپردازد
و اينترنـت را بـهمثابـه رسانهاي نوين كه در تصاحب نقش بهتر و رضامندي بيشتر مخاطبان
گام برميدارد ،در تقابل بـا ساير رسانهها قرار ميدهد .اين رقابت که ميان يك رسانة جديد
با رسانههاي موجود ،بر س ِر برآورده كردن انتظارات مصرفكننده و زمان او مطرح میشود،
رسانههای جديدتري را جايگزين رسانههای قدیمیتر میکند كه برخي از نقشهاي رسانههاي
قديمي را نيز در كنار نقشهاي خاص خود پذيرفتهاند .ديميك ،معمولترين نتيجة چنين رقابتي
را ،جايگزيني ميداند (به نقل از بصیریان جهرمی.)1390 ،

غناي رسانهای 3و اثر

جايگزيني4

نظریة غنای رسانه یا توانمندی رسانه ،توسط تروینو ،5لنگل 6و همکارانشان در سال ۱۹۸۷
مطرح شد .موضوع اصلی این نظریه ،توانایی یک رسانه در انتقال اطالعات است .انواع مختلف
تکنولوژیهای ارتباطی ،تأثیرات متفاوتی بر محتوای پیامهایی که منتقل میکنند ،برجای میگذارند.
مطابق این نظریه ،میزان تراکم اطالعاتی که یک رسانه انتقال میدهد ،به توانایی و ظرفیت رسانه
)1. Media Competition and Coexistence: (The Theory of the Niche
2. John Dimick
3. Richness Media
4. Effect Displacement
5. Trevino
6. Langel
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بستگی دارد و هر رسانهای از توانایی و ظرفیت مشخصی برای انتقال پیامهای گوناگون برخوردار
است (قوامی.)1394 ،
غناي رسانهاي كه حتي به عنوان نظريهاي مـستقل نيـز قابلطرح است ،مفروضهاي
چهاروجهي را در نظر ميگيرد:
1 .1دسترسپذيري به بازخورد آني؛
2 .2افزايش ظرفيت رسانه ،بهسوي نشانگان چندگانة انتقال و ارسال؛
3 .3كاربرد زبان يا ابزار ارتباطي متداولتر؛
4 .4تمركز شخصي بر رسانه (به نقل از بصيريان جهرمي.)1390 ،
بر این اساس ،در این مقاله ،با بهرهگیری از چهارچوب نظری ،سعی در شناخت جامعة
هدف و مقایسة تطبیقی برخی از عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به شبکههای ماهوارهای -در
مقایسه با شبکههای اجتماعی -داشتهایم تا ضمن شناسایی عوامل مؤثری که موجب میشود افراد،
شبکههای اجتماعی را به شبکههای ماهوارهای ترجیح دهند ،چگونگی و کم و کیف اثرگذاری
عوامل دخیل در این مقایسه و انتخاب رسانهای به روشنی معلوم شود.

روش تحقیق
این پژوهش ،با هشت فرضیه ،تأثیر متغیرهای :اعتماد ،تنوع موضوعی ،صحیح و یا جعلی
بودن اخبار ،سانسور ،سرعت دریافت خبر ،رعایت اصل بیطرفی و کیفیت اخبار را در گرایش
شهروندان به یکی از رسانههای (شبکههای اجتماعی و ماهوارهای) و انتخاب آن برای دریافت
اخبار را بررسی میکند .پژوهش ،به روش پیمایشی انجام گرفته ،تجزیه و تحلیل دادهها از ماهيت
توصيفي– استنباطي برخوردار بوده و با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری فریدمن و
اسپیرمن محاسبه شده است .جامعة آماري پژوهش ،شامل کلية شهروندان اردبيلی باالی  18سال
سن (در سال  )1398بودند که از رسانههای خبری مذکور استفاده میکردند .روش نمونهگيري،
روش نمونهگيري خوشهاي ،چند مرحلهای و تصادفی بود که با استفاده از فرمول کوکران،
نمونهاي به تعداد  400نفر ،و از طریق تقسیم شهر اردبیل به  5منطقة جغرافیایی انتخاب شدهاند.
برای جمعآوری اطالعات نیز از پرسشنامة محققساخته استفاده شده است .طراحي پرسشنامه،
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طي  4مرحله انجام شد )1 :تعريف مفهوم شبکههاي اجتماعي و شبکههاي ماهوارهاي با مروري
بر کتب و مقاالت؛  )2طراحي گويههاي پرسشنامه با استفاده از منابع موجود در ايران و ساير
کشورها؛  )3تعيين روايي پرسشنامه؛  )4تعيين پايايي پرسشنامه.
مرحلة اول :در اين مرحله ،با مطالعة هدفمند و مرور مقاالت ،شبکههاي اجتماعي و ماهوارهاي
و تأثيرگذاري آنها تعريف شد.
مرحلة دوم :در اين مرحله ،با الهام از پرسشنامههاي موجود در ايران و ساير کشورها،
سؤاالت مربوط به پرسشنامه طراحي شد .نسخة اولية پرسشنامه ،دربرگيرندة  50گويه بود که
سپس به  46گويه تقليل يافت .در اين ابزار ،از سؤال بسته استفاده شده است .سؤالهاي بسته
مشتمل بر سه گزينه هستند که بايد تنها يکي از اين پاسخها -که با ويژگيهاي پاسخدهنده بیشتر
تطبيق دارد -انتخاب شود.
مرحلة سوم :پس از تهية سؤاالت ،برای بررسي و تعيين روايي آنها از دو روش روايي صوري
و روايي محتوايي استفاده شد .اعتبار يا روايي ،با اين مسئله سر و کار دارد که يک ابزار اندازهگيري
تا چه حد چيزي را اندازه ميگيرد که ما فکر ميکنيم (بیکر.)1394 ،
بهمنظور حصول روايي محتوا و روايي صوري ،ابزار اندازهگيري پيش از اجرا ،با نظر
كارشناسان و محققان و افراد آگاه به بررسي اعتبار ابزار پرداخته شد و اين فرايند ،تا حدي ادامه
يافت که محقق ،به روايي موردنظر دست پيدا کند و در نهايت ،روايي ابزار با نظر اساتيد راهنما
تأييد شد.
مرحلة چهارم :قابليت اعتماد يا پايايي يک ابزار عبارت است از درجة ثبات آن در اندازهگيري
هر آنچه اندازه ميگيرد .يعني اينکه ابزار اندازهگيري ،در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني
به دست ميدهد (بیکر .)1394 ،در اين مرحله ،بهمنظور تعيين پايايي سؤاالت ،پايايي دروني ابزار،
بررسي شد .برای تعيين ثبات دروني پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شد .در تمامي مراحل،
تجزيه و تحليل دادهها بهوسيلة نرمافزار  SPSSنسخه  22صورت پذيرفت.
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برای تعيين پايايي 1پرسشنامهها ،ضريب آلفاي كرونباخ برآورد شد که در اين تحقيق ،نتايج
آلفاي کرونباخ مطالعة مقدماتي نشان داد که پايايي پرسشنامهها مناسب است.
جدول  .1پايايي در این پژوهش
پرسشنامه

آلفاي کرونباخ

شبکههاي اجتماعي

0/77

شبکههای ماهواره

0/90

براساس نتايج جدول ،مشخص است که پايايي بهروش همساني دروني و محاسبة آلفاي
کرونباخ براي شبکههاي اجتماعي  0/77و شبکههای ماهوارهای  0/90است که نشان از مناسب
بودن پرسشنامهها دارد.
برای بررسي روايي در پژوهش ،روايي صوري و روايي محتوايي ،موردنظر بود که بهمنظور
حصول روايي محتوا و روايي صوري ابزار اندازهگيري پيش از اجرا ،از طريق نظر كارشناسان و
محققان مربوطه و همچنين افراد آگاه ،به بررسي اعتبار ابزار پرداخته شد و اين فرايند تا حدي
ادامه يافت که محقق به روايي موردنظر دست پيدا کند.

تعریف عملیاتی مفاهیم
شبکههاي اجتماعی :منظور از شبکههاي اجتماعي مجازي ،کلية شبکهها ،وبسايتها و
نرمافزارهای اجتماعی مبتنی بر موبایل هستند که محصول فناوري وبدو بوده و امکان مشارکت
اعضا را در بين کاربران فراهم ميآورند (بوید و الیسون .)212 :2007 ،در این پژوهش ،شبکههای
اجتماعی پرطرفدار خبری در ایران -تلگرام ،اینستاگرام و واتسآپ (مرکز پژوهشی بتا)1399 ،
مدنظر قرار میگیرند.
شبکههاي ماهوارهاي :منظور از شبکههاي ماهوارهاي ،برنامههايي است که از طريق ماهواره
براي مخاطب ارسال ميشود (معتمدنژاد .)۲۶۳- ۲۶9 :1390 ،در این پژوهش ،از میان کانالهای
1. Reliability Studies

116

مطالعات میانرشتهای ارتباطات و رسانه /دوره  ،4شماره ( 1پیاپی  /)11بهار 1400

ماهوارهای برای دریافت اخبار BBC،فارسی و ( V.O.Aبخش فارسی صدای آمریکا) و ایران
اینترنشنال 1مدنظر قرار میگیرند.
ميزان اعتماد مردم :منظور از ميزان اعتماد مردم ،اين است که مخاطبان ادراک کنند که رسانة
خبري ،از شايعه و سانسور خبري کمتر استفاده کرده و با شفافيت و بدون ابهام و صريح ،اخبار
خود را در اختيار مخاطب قرار ميدهد.
صحت اخبار :منظور از صحت اخبار ،درستي و دقت در ارسال اخبار توسط دو ساختار
رسانهای مورد بررسي است.
سرعت انتشار :در این تحقيق ،منظور از سرعت انتشار در پخش خبر ،انتشار اخبار بهمحض
وقوع حادثه يا اتفاق است ،قبل از آنکه ارزش خبري خود را از دست بدهد ،همچنین پخش زندة
اخبار ،در هر سه رسانة مورد بررسي است.
بيطرفي در پخش اخبار :در این تحقيق ،منظور از بيطرفي در پخش خبر ،بيغرضي و
صحت اخبار و همچنين ارائة اخبار ،بدون غرض و جانبداري از گروه خاص و استفاده از
کارشناسان بيطرف در هر دو رسانة مورد بررسي است.
جذابيتهاي ديداري و شنيداري :در اين پژوهش ،منظور از جذابيتهاي ديداري و شنيداري،
رنگ ،گرافيک ،صحنهآرایی ،پوشش ،آرايش و لحن صداي گويندة خبر ،استفاده از دکور مناسب
در شبکههاي اجتماعي مجازي و شبکههاي ماهوارهاي است.

یافتههای پژوهش
فرضية  :1ميزان اعتماد شهروندان به اخبار رسانهها ،در گرایش آنان به یکی از شبکههاي
ماهوارهاي در قیاس با شبکههاي اجتماعي تفاوت معناداري را نشان میدهد.
با توجه به آنکه هدف ،مقايسه و تفاوت بين پاسخهاي آزمودنيهابه پرسشهای پرسشنامه
بوده ،از آزمون اسپیرمن و آزمون ناپارامتریک فريدمن -که معادل تحليل واريانس مکرر است-
استفاده شده است.
1. Iran International

بررسی مقایسهای علل گرایش به شبکههاي اجتماعي یا ماهوارهای برای دريافت اخبار

117

ميانگين رتبة اعتماد به شبکههاي اجتماعي ،برابر با  2/23و گرايش به شبکههاي ماهوارهاي،
برابر با  1/67بود .بنابراين مشخص است که بين ميانگينها تفاوت وجود دارد ،برای سنجش
تفاوت معنيدار بين اين نمرات ميانگين ،از آزمون فريدمن استفاده شده است.
جدول  .2آمارههاي آزمون فریدمن برای میزان اعتماد مردم
تعداد

380

کاي دو

134/600

درجة آزادي

2

سطح معنيداري

0/000

a. Friedman Test

براساس نتايج جدول فوق ،مشخص است که ميزان کاي دو با درجة آزادي  2برابر با 134/6
است که در سطح  p>01معنيدار است .چون ميزان سطح معناداري از 0/01کمتر است ،لذا فرضية
اول با  99درصد اطمينان و يک درصد خطا تأييد ميشود.
فرضية  :2وجود تنوع و پرداخت به انواع موضوعات خبری با گرایش شهروندان به شبکههاي
اجتماعي و یا شبکههاي ماهوارهای ،رابطة معنادار نشان میدهد.
جدول  .3رتبههای نتایج آزمون اسپیرمن برای داشتن انواع موضوعات خبری
تنوع خبری
شبکههاي ماهواره
معتقد به تنوع خبری
در رسانه

گرایش به
شبکههاي
اجتماعي

ماهواره

**0/439

**-0/3970

شبکه اجتماعی

-0/038

**0/367
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براساس نتايج جدول فوق -که با آزمون اسپیرمن به دست آمده است -افرادی که

معتقدند در ماهوارههاتنوع خبری وجود دارد ،به شبکههای ماهوارهای نیز گرایش دارند

(معنیدار) و گرایش آنها به شبکههای اجتماعی ،کمتر است (رابطة معنیدار و معکوس).

طبق نتایج همین جدول ،افرادی که معتقد به وجود تنوع خبری در شبکههای اجتماعی

هستند ،از شبکههای اجتماعی ،بیشتر استفاده میکنند ،اما اینکه در استفادة آنها از شبکههای
ماهوارهای ،تفاوتی وجود داشته باشد ،اثبات نمیشود (معنیدار نیست).

جدول  .4نتایج آزمون اسپیرمن برای تنوع خبری (به لحاظ تنوع عقاید و نظرات)
وجود تنوع عقاید و نظرات گوناگون
شبکههاي ماهواره
اسپیرمن

گرایش
شبکههاي
اجتماعي

شبکههاي ماهواره

**0/422

**-0/449

شبکههاي اجتماعي

**-0/495

**0/502

براساس نتايج جدول فوق -که با آزمون اسپیرمن به دست آمده است -مشخص

میشود که با وجود تنوع خبری (به لحاظ تنوع عقاید و نظرات) در ماهوارههاو گرایش

به شبکههای اجتماعی ،رابطة معکوس و معنیدار وجود دارد.

طبق نتایج همان جدول ،مشخص میشود که با وجود تنوع خبری (بهلحاظ تنوع عقاید و

نظرات) در شبکههای اجتماعی و گرایش به شبکههای ماهوارهای ،رابطة معکوس و معنیدار
وجود دارد و در گرایش به شبکههای اجتماعی ،رابطة مثبت و معنیدار وجود دارد.

فرضيه  :3وجود اعتبار و صحت خبری در گرایش به شبکههاي اجتماعي در قیاس با

شبکههاي ماهوارهاي ،تفاوتی معنادار را نشان میدهد.

از نظر پاسخگويان ،ميانگين صحت و شفافيت خبر در شبکههاي اجتماعي برابر با

 ،2/18در شبکههاي ماهوارهاي برابر با  1/82است و از نظر مخاطبان ،صحت و شفافیت
اخبار در شبکههای اجتماعی بیشتر است .برای بررسي معنيداري تفاوت ميانگينها از
آزمون فريدمن استفاده شده است.
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جدول  .5آمارههاي آزمون فریدمن برای صحت و شفافیت خبر
تعداد

388

کاي دو

175/280

درجة آزادي

2

سطح معنيداري

0/000

a. Friedman Test

نتايج جدول فوق حاکي از آن است که ميزان آمارة کاي دو با درجة آزادي دو برابر با

 175/28است که در سطح  p>0/01معنيدار است .لذا فرضية سوم با  99درصد اطمينان

و يک درصد خطا تأييد ميشود.

فرضية  :4وجود سانسور خبری در گرایش شهروندان به شبکههاي ماهوارهاي در قیاس با
شبکههاي اجتماعي منجر به تفاوت معناداری میشود.

میانگین رتبة «ميزان استفاده از سانسور» ،از دیدگاه پاسخگويان براي شبکههاي

اجتماعي برابر با  1/38و براي شبکههاي ماهواره برابر با  1/71بود .بدین معنی که مخاطبان،

معتقد به وجود سانسور بیشتر در اخبار ماهوارهای بودهاند .برای سنجش معني ِ
داري اين
تفاوت از آزمون فريدمن استفاده شد.

جدول  .6آمارههاي آزمون فریدمن برای سانسور اطالعات
تعداد

380

کاي دو

365/209

درجة آزادي

2

سطح معنيداري

0/000

a. Friedman Test
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نتايج جدول فوق حاکي از آن است که ميزان آمارة کاي دو با درجة آزادي دو برابر با

 365/2است که در سطح  p>0/01معنيدار است .لذا فرضية چهارم با  99درصد اطمينان

و يک درصد خطا تأييد میشود.

فرضية  :5سرعت انتشار اخبار در گرایش شهروندان به شبکههای اجتماعی در قیاس با
شبکههای ماهوارهای تفاوت معناداری را نشان میدهد.
جدول  .7رتبهها
رسانه

میانگین رتبه

شبکههاي اجتماعي

2.45

شبکههاي ماهواره

2.11

براساس نتايج جدول فوق ،مشخص است که ميانگين رتبة سرعت انتشار اخبار از

نظر پاسخگويان براي شبکههاي اجتماعي برابر با  2/45و براي شبکههاي ماهوارهای برابر
با  2/11است.

جدول  .8آمارههاي آزمون فریدمن برای سرعت انتشار خبر
تعداد

392

سرع انکاي دو

311/669

درجة آزادي

2

سطح معنيداري

0/000

a. Friedman Test

نتايج جدول فوق ،حاکي از آن است که ميزان آمارة کاي دو با درجة آزادي دو ،برابر با

 311/66است که در سطح  p>0/01معنيدار است .لذا فرضية پنجم با  99درصد اطمينان

و يک درصد خطا تأييد میشود.
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فرضية  :6رعایت بيطرفی در پخش اخبار بین گرایش شهروندان به شبکههاي ماهوارهای در
قیاس با شبکههاي اجتماعي تفاوت معناداري را نشان میدهد.
جدول  .9میانگین رتبهها -بیطرفی
رسانه

میانگین رتبه

شبکههاي اجتماعي

2.27

شبکههاي ماهواره

1.93

براساس نتايج جدول فوق ،مشخص است که ميانگين رتبة بيطرفي اخبار از نظر

پاسخگويان براي شبکههاي اجتماعي ،برابر با  2/27و براي شبکههاي ماهوارهای ،برابر با

 1/93است.

جدول  .10آمارههاي آزمون فریدمن برای بیطرفی اخبار
تعداد

392

کاي دو

66/075

درجة آزادي

2

سطح معنيداري

0/000

a. Friedman Test

نتايج جدول فوق ،حاکي از آن است که ميزان آمارة کاي دو با درجة آزادي ،دو برابر با

 66/07است که در سطح  p>0/01معنيدار است .لذا فرضية چهارم با  99درصد اطمينان

و يک درصد خطا تأييد میشود.
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فرضية  :7افزایش کيفيت برنامهها (جاذبههای دیداری و شنیداری) ،بین گرایش

شهروندان به شبکههاي ماهوارهای در قیاس با شبکههاي اجتماعي تفاوت معناداري نشان

میدهد.

جدول  .11میانگین رتبههای کیفیت برنامهها
رسانه

میانگین رتبه

شبکههاي اجتماعي

2.04

شبکههاي ماهواره

2.39

براساس نتايج جدول فوق ،مشخص است که ميانگين رتبة توجه به کيفيت برنامهها

از نظر پاسخگويان ،براي شبکههاي اجتماعي ،برابر با  2/04و براي شبکههاي ماهوارهای،

برابر با  2/39بوده است.

جدول  .12آمارههاي آزمون فریدمن برای کیفیت برنامهها
تعداد

384

کاي دو

175/828

درجة آزادي

2

سطح معنيداري

0/000

a. Friedman Test

نتايج جدول فوق ،حاکي از آن است که ميزان آمارة کاي دو با درجة آزادي دو ،برابر

با  175/8است که در سطح  p>0/01معنيدار است.
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فرضية  :8وجود اخبار جعلی (شایعه) بین گرایش شهروندان به شبکههاي اجتماعی در قیاس
با شبکههاي ماهوارهاي تفاوت معناداری نشان میدهد.
جدول  .13آمار توصيفي میانگین میزان اخبار جعلی (شایعه)
رسانه

میانگین
رتبه

ميانگين

انحراف
استاندارد

کمترين
نمره

بيشترين
نمره

شبکههاي اجتماعي

392

2/5408

0/53841

1/00

3/00

شبکههاي ماهواره

392

2/0204

0/71491

1/00

3/00

همچنين درمورد ميزان اخبار جعلی (شایعه) ،ميانگين پاسخ پاسخگويان به اين صورت

بود که براي شبکههاي اجتماعي ،برابر با  2/54و براي شبکههاي ماهوارهای ،برابر با 2/02
ِ
بود .برای سنجش و بررسي معني ِ
تفاوت ميانگينها از آزمون فريدمن استفاده و تأیید
داري
شده است.

جدول  .14میانگین رتبههای اخبار جعلی (شایعه)
رسانه

میانگین رتبه

شبکههاي اجتماعي

2/50

شبکههاي ماهوارهای

1/95

براساس نتايج جدول فوق ،مشخص است که ميانگين رتبة میزان وجود اخبار جعلی

(شایعه) از نظر پاسخگويان ،براي شبکههاي اجتماعي ،برابر با  2/5و براي شبکههاي

ماهوارهای ،برابر با  1/95بوده است.
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جدول  .15آمارههاي آزمون فریدمن برای اخبار جعلی (شایعه)
تعداد

392

کاي دو

237/118

درجة آزادي

2

سطح معنيداري

0/000

a. Friedman Test

نتايج جدول فوق ،حاکي از آن است که ميزان آمارة کاي دو با درجة آزادي دو ،برابر

با  237/118است که در سطح  p>0/01معنيدار است.

بحث و نتیجهگیری
يافتههاي اين تحقيق را ميتوان با توجه به داليل گرايش به محتواي خبري در شبکههاي
اجتماعي و شبکههاي ماهوارهای ،بهلحاظ ویژگیهای محتوا و نوع رسانه و با هدف دستيابي به
الگوي مطلوب خبررساني ،دستهبندي کرد.
با توجه به نتايج بهدستآمده ،ميزان رضايت پاسخدهندگان از محتواهای خبری انتشاریافته
در شبکههاي اجتماعي ،در شاخصهاي اعتماد ،پرداخت رسانه به انواع موضوعات خبری و اجازة
طرح دیدگاههای مختلف صاحبنظران موافق و مخالف در رسانه ،صحت و شفافيت ،سرعت انتشار
و بيطرفي اخبار ،بیشتر از شبکههاي ماهوارهاي بوده است .میزان سانسور در شبکههای ماهوارهای
نیز بیشتر از شبکههای اجتماعی بوده است که با نتایج پژوهشهای روزبهانی ،چاکر مهمدی و
ویلیامز ،همخوانی دارد .همچنین مشخص شد که وجود اخبار جعلی (شايعه) بهصورت ميانگين،
از نظر پاسخگويان ،در شبکههاي اجتماعي بیشتر از شبکههای ماهوارهای بوده است که این نتیجه
نیز با یافتههای پژوهش چاکر مهمدی منطبق است .همچنین اکثریت مخاطبین معتقدند توجه به
کیفیت برنامهها و استفادة مناسب از جذابیتهای دیداری و شنیداری در برنامههای ماهوارهای،
بیشتر از شبکههای اجتماعی است که این بخش از مقاله ،با کتاب رضائی همخوانی دارد.

بررسی مقایسهای علل گرایش به شبکههاي اجتماعي یا ماهوارهای برای دريافت اخبار

125

اين تحقيق نشان داد که بين ميزان اعتماد شهروندان به اخبار شبکههاي ماهوارهاي ،در قیاس
با شبکههاي اجتماعي ،تفاوت معناداري وجود دارد و مخاطبین ،اخبار مورد اعتماد خود را بیشتر
از شبکههای اجتماعی پیگیری میکنند که با پژوهش مؤسسة گلوباسکن مشابه است .درواقع،
توجه به اخبار شبکههای اجتماعی ،ناشی از ساختار سیاسی جانبدارانة شبکههای ماهوارهای است.
در مبحث اعتماد ،مخاطبان از رسانه انتظار دارند که موضع بيطرفانهاي نسبت به حقایق و واقعیتها
اتخاذ کند و از ارائة مواضع افراطي و ایدئولوژی بپرهیزد .تفسیر واقعیت ،تنها از دریچة نگرش سیاسي
و ایدئولوژی یا رسانه ،بـه بياعتمادي بیشـتر مخاطبان نسبت به آن رسانه خواهد انجامید.
همانطور که در چهارچوب نظری اشاره شد ،با پژوهشهاي گسترده در زمینة مخاطبپژوهي،
ميتوان به تصویري واقعـي از انتظارات و نیازهاي مخاطبان دست یافت و بر این اساس ،به
تولید برنامه خبری پرداخت ،نه بر مبناي تصویر ذهني از مخاطبیابي .ازاینرو ،ميتوان بـه
سیاستگذاران رسانهاي توصیه کرد که زمینههاي حرکت رسانه را از یک رسـانة قـدرت-
مصـلحتمحور ،به سمت رسانة خدمت -نیازمحور فراهم کنند ،آن هم نهفقط در قالب شـعارهاي
رسانهاي ،بلکه در عمل و از طریق برنامههایشان .اما یک عامل مهم تأثیرگذار در این میان ،شکاف
بین میزان رضایتمندی موردانتظار و رضایتمندی کسبشدة مخاطبان است .هرچه شکاف بین
انتظار و خرسندي بهدستآمدة مخاطبان ،کمتر باشد ،تجربة رسانهاي آنان ،خوشایندتر ،و اعتماد به
اخبار آن رسانه ،نزدشان بیشتر است ،همین تجربة خوشایند است که مخاطب در روند نیازجویی و
رضایتمندی خویش ،یک رسانه را به رسانهای دیگر ،ترجیح میدهد و رسانههای جدید اینترنتی
را جایگزین رسانههای قدیمیتر میکند .درواقع ،رسانههای اینترنتی ،میتوانند همان نقشهای
رسانههای قدیمیتر را برای مخاطب ایفا کنند و در عین حال ،امکان تعامل و واکنش به محتواها
را به مخاطب میدهند .دسترسپذیری به بازخورد آنی و ظرفیت فزاینده در انتقال و ارسال سریع
اطالعات و دیگر مزیتهای تکنولوژیکی رسانههای اینترنتی ،واقعیتی بدیهی و اجتنابناپذیر
است و زمان آن رسیده است که رسانههای قدیمیتر ،مانند :رادیو و تلویزیون ،در تولید محتواهای
خبری ،با وجود تمامی تالشها برای ارتقای جذابیت و کیفیت ،اصل گردش آزاد اطالعات را
بیشازپیش مدنظر قرار دهند ،در غیر این صورت ،در اثر جایگزینی رسانهای ،حذف میشوند.
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