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سیاسی  اخبار ارباعت نقشبررسی است،  گرفتهانجامهدف از این پژوهش کمی که به روش پیمایشی چکیده: 

جامعه آماری  مجازی است. فضایدر  هاآناز سوی  اخبار این گذاریبه اشتراک در جواناننزد  های داخلیخبرگزاری

 ساده، و تصادفی یادومرحلهای گیری خوشهنمونه با روشهستند که تهران  شهرشمال و جنوب  پژوهش جوانان

مستقل  متغیر .گردآوری شد هاآن زاطالعات ا با مقیاس پنج سطحی لیکرت طریق پرسشنامهاز و نفر انتخاب  400

قابلیت اعتماد، ی هاشاخص شامل ،«یرفیلیپ می» اخبارهای اعتبار شاخص بر اساس ر است کهامفهوم اعتب پژوهش

بر د مخاطب، اخبار نزبه  یاعتباربخشبا توجه به  هااین شاخص که است غرضیبیو  کامل بودنطرفی، ی، بصحت

 بر اساسباشند.  رگذاریتأث ندتوانستداخلی از سوی جوانان می یهایخبرگزار گذاری اخبار سیاسیاشتراکمیزان به 

گذاری این اخبار نزد جوانان و میزان به اشتراک داخلی یهایخبرگزارسیاسی  ، بین میزان اعتبار اخبارپژوهشنتایج 

نزد  اخبارتبار عرابطه معنادار و همبستگی مثبتی وجود دارد و هر چه میزان ا هاآندر فضای مجازی از سوی 

 پژوهشنمایند. نتایج ار مذکور در فضای مجازی اقدام مینسبت به انتشار اخب بیشترمخاطبان افزایش یابد، مخاطبان 

معتقدند اخبار سیاسی بیش از نیمی از اعضای نمونه  تبار اخبار،شاخص مفهوم اع پنجدهند بر مبنای نشان می

هستند که سبب  برخوردارغرضی کمی طرفی، کامل بودن و بیهای داخلی از قابلیت اعتماد، صحت، بیخبرگزاری

 د.فضای مجازی اقدام نکنن اخبار درگذاری این گردد نسبت به اشتراکمی

 فضای مجازی. ،خبرگزاری، خبر، اعتبار ،گذاری اخباراشتراک: هادواژهیکل
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 طرح مسئله و اهمیت موضوع

یابد ، سیاست و اجتماع در آن جریان میآورند که فرهنگچارچوبی فراهم میها فضا و رسانهامروزه 

 را رسانیاطالع جنبه ،هاآن کنندگاناداره و متولدشده جمعی هایرسانه اولین (.11، 1389زاده مهدی)

 کارکرد و یابدمی ادامه معاصر دوران تا تفکر این .دانستندمی رسانه کارکردهای و هانقش دیگر بر مقدم

 این اهمیت اجتماعی تحوالت ولی گذارد،می نمایش به خبری عملکرد قالب در را ایرسانه فعالیت اصلی

 اصولی، و دقیق ،شدهتیهدا رسانیاطالع با(. 1390السادات  نقیبکند )می برابر چند را ینیآفرنقش

 اجتماعی، و انسانی هایفرهنگ و هاارزش ترویج و بیان هنجارها، باورها، معنا، خلق توانای هارسانه

 افراد هدایت و رویدادها به نگرش چگونگی و ایدئولوژی تعریف و خلق اندیشیدن، فکری هایچارچوب

 افکار و جامعه که یابدمی تحقق زمانی فرهنگی و سیاسی اقتصادی، توسعه. داشت خواهند را جامعه

 هایرسانه که است ممکن یزماننیا و باشد رسیده جمعی یخودآگاه و بالندگی و رشد به عمومی

 آگاهی و یرساناطالع در خود رسالت به جامعه، توسعه هایبرنامه مهم ارکان از یکی عنوانبه جمعی

 جامعه و اطالعات عصر به که کنونی دورانر د(. 39، 1391 یاوری)بپردازند  جامعه به درست بخشی

 نوین هایفناوری با هاخبرگزاری و تلویزیون و رادیو میان فناوری نزدیکی شود،می تعبیر طالعاتیا

 جذب استفاده، نحوه سنتی، کارکرد زمینه در را هاییچالش ،یاچندرسانه و اینترنت ازجمله ارتباطی

 کرده ناگزیر را هارسانه ،هاچالش این .است آورده وجود به هاآن محتوای نیز و هارسانه شکل مخاطب،

 استفاده نوین هایفناوری از مطلوب و مؤثر روشی به رقابتی و پیچیده فضای این در حیات ادامه برای

که بر میزان استفاده مردم از  گونههمان، افزایش محبوبیت اینترنت (.1388 عبداهلل و افخمیکنند )

نیز شده است.  هاآنروزمره  ، منجر به بروز تغییراتی در زندگیشته استسنتی تأثیر گذا یهارسانه

 (.Dimmick 2004, 19-20کرد )ر نحوه کسب خبر مردم، مالحظه توان داز این تغییرات را می اینمونه

 ۀمثاببهدر استرالیا نشان داد که میزان مصرف اخبار آنالین و اینترنتی  1«و دیگراننگاین » هایپژوهش

 Nguyen etاست ) بازکرده یک رسانه اصلی جای خود را در الگوی کسب خبر برای مخاطبان آن جامعه

al 2005, 5-6.) به یکی از منابع اصلی خبری مخاطبان هاهای اینترنتی خبرگزاریسایت امروزه ،

صفحات خبری از قبیل  است و از دیگر سو امکانات نوین موجود در این شدهلیتبدقشر جوان  خصوصبه

 یفرا متنهای وعی خبر در آرشیوهای خبری، ویژگیتعاملی، امکان جستجوی موض و ایرسانهامکانات چند

مجازی توسط کاربر، جاذبه بیشتری های محیطها در دیگر گذاری اخبار خبرگزاریو همچنین به اشتراک

ای سنتی فاقد آن هاست؛ جاذبه و امکاناتی که رسانه ه وجود آوردهبها در استفاده از این خبرگزاریرا 

موجود در یکی از عواملی که سبب سرعت در انتشار اخبار  دارند. هاآنکمی از  یمندبهرههستند و یا 

اربر از طریق به گردد، انتشار اخبار توسط کدر سطح جامعه می هاآنها و افزایش نفوذ خبری خبرگزاری

 های اجتماعی مجازیمجازی از قبیل پست الکترونیک و انواع شبکهآن در دیگر فضاهای  یگذاراشتراک

و  انداهم نمودهفر را یبار خود، چنین امکاناتها در انتهای هر یک از اختر خبرگزاریبیش اکنونهماست. 

 خبر را به یراحتبه، شدهارائه یگذاراشتراکهای به کلیک ساده بر روی لینک توانند با یکمخاطبان می

                                                           
1. Nguyen & et al 
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اخبار در فضای این و دامنه انتشار  سرعتبهاشتراک گذاشته و  دوستان خود در دیگر فضاهای مجازی به

اهمیت . در این میان با توجه به قابلیت و دنآن در جامعه کمک شایانی نمای تبعبهمجازی و 

عت انتشار اخبار، مسئله اصلی فضای مجازی در افزایش دامنه و سر گذاری خبر بین مخاطبان دراشتراک

یک اطالعات دریافت  عنوانبهاخبار  این گذاریبه اشتراک گردد مخاطب نسبتب میباست که سعواملی 

بار خبر پژوهش حاضر مسئله اعتذار باشد و اند در این فرایند اثرگتوعوامل مختلفی می ؛نماید دامشده اق

 فضاهایدر دیگر  اخبارگذاری تراکاطب به اشعاملی جهت ترغیب مخ عنوانبه آن رامخاطب و نقش  نزد

 نقشپردازد که می مسئلهحاضر به بررسی این  پژوهشدهد و از این منظر می قرار یموردبررسرا ازی جم

 در هاآناز سوی  این اخبار گذاریاشتراک به در داخلی نزد جوانان یهاسیاسی خبرگزاری خبرهای باراعت

 چیست؟ فضاهای مجازیدیگر 

 پژوهشیشینه پ

جویان های تلگرامی نزد دانشلاکان یاسیاخبار سبررسی میزان اعتماد به » های داخلی:پژوهش

 ،«حقیقاتتم و و علو دانشکده آزاد علوم ارتباطات و مطالعات رسانه واحد تهران مرکزی ارشد یکارشناس

ا ب (1396) یسمیم ن مرکز است که احمدتهراواحد  اسالمی دانشگاه آزاد ارشد یکارشناسنامه عنوان پایان

ن، شجویادانسیاسی دانش  نتایج این پژوهش بین متغیرهای بر اساس روش پیمایشی انجام داده است.

ونگی و همچنین چگ ، سن و جنسیت کاربرانهاآنای نوین، سواد رسانه یهایاورفنآشنایی دانشجویان با 

م، رابطه ای تلگراهانالدر ک یاسیاخبار سو نوع استفاده دانشجویان از تلگرام با میزان اعتماد دانشجویان به 

 معناداری وجود دارد. 

 با احد تهران مرکزدر دانشگاه آزاد و خود ارشد یکارشناسنامه در پایان (1396) یرحمان اهللحجت

ی ه اجتماعسمی شبکغیرر هایاعتمادی به اخبار کانالیا بی بررسی دالیل و عوامل مؤثر بر اعتماد»عنوان 

ی هاکانال ی مخاطبان بهاعتمادیا بی است، شناخت دالیل اعتماد گرفتهانجامکه با روش پیمایشی  «تلگرام

جتماعی این شبکه کاربران اهای این پژوهش، یافته بر اساسقرار داده است.  یموردبررسفارسی تلگرام را 

 کنندمی ، انتخابداردرضایتی که برایشان  مقدار عالیق و بر اساسهای غیررسمی تلگرام را ، کانالمجازی

رای بز متن و تصویر اعات و استفاده انتقال اطال یباالسرعت، ترپایینصرف هزینه مبودن،  در دسترسو 

ی اجتماع یهاشبکهتمایل به استفاده از این شده است که کاربران بیشتری  باعثشدن اخبار  ترواضح

 مجازی را داشته باشند.

کارشناسی ارشد  نامهانیپا، عنوان «هاهمرماعی مبتنی بر تلفن های اجتبررسی اخبار موجود در شبکه»

اخباری  سنجش اعتبارتهران است که هدف از این پژوهش  معلمتیترب( در دانشگاه 1394) یمرادمهری 

با روش توصیفی  پژوهش. این گردندبر تلفن همراه منتشر می فعالهای اجتماعی شبکه لهیوسبهاست که 

دهد نشان می پژوهشهای است. یافته شدهانجام ستیلچکو ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه آنالین و 
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 بادرصد اخبار دریافتی موثق بوده است اما  90همپوشانی دارند و هم با 2و وایبر 1درصد اخبار الین 6

 است.  شدهیابیارزاعتماد کاربران به این اخبار در حد متوسط  وجودنیا

« ینترنتیاری های خبرگزاتمایالت رفتاری کاربران وب سایت ن عوامل مؤثر بریارائه مدلی برای تبی»

به  وش پیمایشیدر آن با ر ( است که1394همکاران )پژوهشی از ابوالقاسم ابراهیمی و  یامقالهعنوان 

ا بر ار با رایانه رهای فردی کراحتی خدمات و مهارت، تیساوب، محتوای شدهادراکتأثیر ریسک  بررسی

ش، ن پژوهای بر اساساست.  رفتاری کاربران پرداخته سایت، رضایتمندی و تمایالتکیفیت خدمات وب

 اما ،دهدیاثر مثبت و معناداری را نشان م خدمات وب تیفیبر ک تیساوبراحتی خدمات و محتوای 

 .اردگذمی ینادارمعرفتاری، اثر منفی و مندی و تمایالت بر کیفیت خدمات وب، رضایت شدهادراکک ریس

سیما با عنوان خود در دانشگاه صداو ارشد یکارشناس نامهانیپا( در 1387) یجهرمحسین بصیریان 

خبری و  یهاتیساوبای میزان اعتماد به اخبار سیمای جمهوری اسالمی ایران و اخبار بررسی مقایسه»

 اینترنت ویزیون وتل ای میزان مراجعه و اعتماد به اخبار دو رسانهبه بررسی مقایسه« بر آنوامل مؤثر ع

ایج ت. نتو از روش کمی پیمایش و مصاحبه کیفی در انجام این پژوهش بهره گرفته اس پرداخته است

ن وگیری ایسور و سدهد که این امر با میزان سانبه اخبار صداوسیما را نشان میپژوهش میزان کم اعتماد 

این  یجنتا بر اساسم دارد. همچنین نسبت مستقی هاآناخبار نسبت معکوس و با صحت و جامعیت 

عتماد بیشترین ا شبکه سه 18:45خبر ورزشی ترین مراجعه، ششبکه دو بی 20:30 یبخش خبر ژوهش،پ

 سی فارسی بیشترین میزان مراجعه و اعتماد را دارد.بیبی تیساوبو 

 

رات تغیی»ای با عنوان ( در مقاله2011) 4«ول الیسوننیک»و  3«کلیف المپ» های خارجی:پژوهش

 عنوانبه 5بوکسیفنمایند شبکه اجتماعی اعالم می« در دانشگاه ایالتی بوکسیفدر استفاده و درک از 

به تجربه  بر اساسان، در تعداد کاربر ثابت بماند ولی یک سیستم اجتماعی خاص ممکن است در طول زم

ای در حال فزاینده طوربهکند و فضای مجازی میتغییر  هاآنآید که پشتیبانی و اثرات متغیر می دست

 . نمایندهای مختلفی را به خود جذب میبیت به خود هستند و جمعیت و گروهافزایش جلب محبو

است که  پژوهشی «یچندبعدهای در مقیاس یاعتبار نگرهای خبری پیشرو و ه رسانهاعتماد ب»

 یچندبعد شاخصیک  ارائهبا  و انددادهانجام های خبری رسانه پیرامون (2010) 6«کهرینگ و ماتس»

اعتبار یافته از اهمیت به  شاخصبار به یک  نیاولهای خبری برای اعتماد به رسانه گیریجهت اندازه

که اعتماد دارد بیان میکهرینگ و ماتس  پژوهشارتباطی دست یافتند.  یهاپژوهشهای خبری در رسانه

 .هاستآنمخصوص  انتخاببه معنی اعتماد به های خبری به رسانه

                                                           
1. Line 

2. Viber 

3. Cliff Lamp 

4. Nicole Ellison 

5. Facebook 

6. Kohring & Mattes 
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رفتارهای مردم چین برای مشارکت آنالین: ساختار »ای با عنوان در مقاله (2007)1«فاک و انکلس»

خدمات آنالین را بررسی  تیساوب 50بیش از « استاندازه عامل موفقیت خدمات وب  ترغیب تا چه

متقاعد توانایی شرکت سازنده وب در  ،در جلب مشارکت کاربران خود هاآنامل اصلی عاند که دو نموده

ث تغییر باع درازمدتاست که این دو خصوصیت در  نیآنالگذاری خدمات کاربران و به اشتراککردن 

  گردد.رفتار کاربران هدف می

 جامعههای خبری سنتی در یک وهای استفاده از اینترنت و رسانهالگ»با نام  یبر اساس نتایج پژوهش

منبع  عنوانبهکسانی که از اینترنت  است، شدهانجام( 2000)2«آلتوس و توکسبری» توسطکه « ایشبکه

یک منبع خبری  عنوانبهاما از تلویزیون  راغب هستندبه خواندن روزنامه نیز  ،کنندیماستفاده خبری 

 .ندینماینمکمتر استفاده 

ای در حال فزاینده طوربهفضای مجازی های نوین و رسانه ،ذکرشدهپیشینه تحقیقات  توجه بهبا 

در  .نمایندیهای مختلفی را به خود جذب مهستند و جمعیت و گروه مخاطباننزد  خود محبوبیت افزایش

بیشتر  دین اعتماابوده است،  موردتوجههای مجازی میزان اعتماد کاربران به اخبار رسانههایی که پژوهش

سی دانش سیاون چ های مستقلیکه اثرپذیر از متغیر است قرارگرفته موردتوجهوابسته  ریمتغ عنوانبه

بوده ن نسیت کاربراجسن و  ،ایسواد رسانهمیزان ، ایرسانه های نوینفناوریبا  مخاطبان، آشنایی کاربران

ها نهبه این رسا پایینی میزان اعتماد درمجموع لیوجود داشته است و هاآنبین رابطه معناداری  است و

ه آسان و استفاد. از دیگر سنسبت مستقیم دارد اخبارصحت و جامعیت میزان با وجود دارد که این اعتماد 

کان به و ام محتواتولید و انتشار  در و سرعت در عصر حاضر های نوینهنارس راحت به و دسترسی

 ازفاده ربران به است، در ترغیب بیشتر کادر این فضاهای مجازی از سوی کاربر محتوااین  یگذاراشتراک

 است. اثرگذار بودهنوین  هایاین رسانه

 هدف اصلی پژوهش
ر به د وانانداخلی نزد ج یهایخبرگزاراخبار سیاسی  ارباعت ، بررسی نقش میزانپژوهش هدف اصلی این

 مجازی است. فضایدر  هاآناز سوی این اخبار  یگذاراشتراک

 پژوهشهای فرضیه

این  یگذاراشتراکداخلی و  هایخبرگزاری اخبار سیاسیبه  اعتماد جوانانقابلیت بین میزان  .1

 وجود دارد. یمعنادار رابطه مجازی، فضایاخبار در 

ز سوی جوانان ااین اخبار  یگذاراشتراکداخلی و  هایخبرگزاریاخبار سیاسی صحت بین میزان  .2

 وجود دارد. یمعنادار رابطه مجازی، فضایدر 

اخبار از سوی  این یگذاراشتراکداخلی و  هایخبرگزاریاخبار سیاسی طرفی بیبین میزان  .3

 وجود دارد. یمعنادار رابطه مجازی، فضایجوانان در 

                                                           
1. Foke & Encless 

2. Althaus & Tewksbury 
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این اخبار از سوی  یگذاراشتراکداخلی و  هایخبرگزاریاخبار سیاسی کامل بودن بین میزان  .4

 وجود دارد. یمعنادار رابطه مجازی، فضایجوانان در 

این اخبار از سوی  یگذاراشتراکداخلی و  هایخبرگزاریاخبار سیاسی غرضی بیبین میزان  .5

 وجود دارد. یمعنادار رابطه مجازی، فضایجوانان در 

 مفاهیم پژوهش نیترمهمتعریف 

اعتبار از طریق مفاهیمی چون قابلیت باورپذیری، اعتماد، قابلیت اطمینان، درستی، صداقت،  :1رااعتب      

 (.Self 1996است ) شدهفیتعر هاواژهاز این  یبیترکطرفی یا بی

خبر گزارشی از رویدادهای واقعی و عینی است که دارای یک یا چند ارزش خبری باشد که  :2برخ

بدیعی و قندی ) ردیگیم شکل یسازمانبرونو  یسازماندرونعوامل  ریتأثتحت  ،چگونگی ارائه این گزارش

1378 ،43.) 

شود که با استفاده از شبکه وسیع ای شناخته میسازمان رسانه عنوانبهخبرگزاری  :3خبرگزاری

، در نقطه اصلی تماس با یالمللنیبپوشش رویدادها در سراسر یک نظام ملی و منطق مهم و حساس 

-های روشن، درست و دقیق را تولید و در سریعرویدادها قرار دارد و با گردآوری اطالعات، اخبار و گزارش

دولتی و یا  یهاسازمانها، طبان خود اعم از رسانهترین زمان در اختیار مشترکان، مشتریان یا مخا

 (.1394عبداللهی نژاد و افخمی دهد )یمو حتی مخاطبان عام در فضای مجازی قرار  یردولتیغ

است  دیجیتال هایسیگنال طریق از هاانسان تعامل برای بستری مجازی فضای :4فضای مجازی

(83 ،2006 Warfاین .) از تعامالت آن در که دهدمی تشکیل را انسان اجتماعی زندگی از بخشی فضا 

 کارکردی، لحاظ به. است گرفتهشکل فناورانه کامالا  زیربنای با اطالعاتی وستهیپهمبه هایطریق شبکه

 و هاسوئیچ روترها، ،هادهندهسیسرو طریق از که است نفر هزاران از بیش از متشکل فضای مجازی

 جهانی اقتصاد هایشبکه عصبی سلسله عنوانبه هاآن فعالیت که هستند متصل رایانه به های نوریکابل

 (.Schell & Clemens 2006, 85شود )می مشخص اجتماعی یا سالمت

 ، توزیع و ارسالدر این پژوهش در فضای مجازی اخبار گذاریاشتراکبه   منظور از :5گذاریاشتراک

شدن و و فراهم آوردن شرایطی جهت سهیم از سوی کاربر به جمعیت مشخص هدف  اخبار هدفمند

 است. در فضاهای مجازی مختلف فعال بر بستر اینترنت و اخبار اطالعاتاستفاده دیگران از آن 

                                                           
1. Validity 
2. News 

3. News Agency 

4. Cyberspace 
5. Shariing 
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 مبانی نظری پژوهش

گیرد که اطالعات این عقیده شکل می بر اساسنهایتاا های خبری اعتماد خاص مخاطب به رسانه

ی به این معنی که گزینش و کند. راهنمایتسهیل میراهنمایی را  یک درواقعهای خبری رسانه

گیرنده )مخاطب پیام( های بیشتری که اساسی با انتخاب طوربهدون غرض، و ب های صحیح، جامعانتخاب

های جمعی، اگر رسانه»است که  معتقد 1تومکاز (.Mattes  Kohring &2007 ,239) زدیآمیدرمدارد، 

این  و برخوردهای سوگیرانه دست زنند، در خبری و حتی تبلیغات تلویزیونی، به سانسور در ارائه مطالب

عتمادی مردم قرار او رادیویی مورد بی ان تلویزیونینگاران، گویندگصورت ممکن است، همه روزنامه

اعتبار  (1سازد: ع اعتبار را از یکدیگر متمایز میفرهنگی سه نو اکبریعل .(49، 1384 )زتومکا «گیرند

 عامل که شودمی اطالق اعتباری به عرضی یا اولیه عتباراعتبار نهایی؛ ا (3و  هیثانواعتبار  (2اولیه، 

 ثانویه اعتبار(. 344، 1385فرهنگی داراست ) آن را ،موردنظر ارتباطی فرایند به ورود از قبل ارتباطی

 با مستقیم ارتباط حال در اطالعاتی یا خبری منبع که زمانی. است ارتباط برقراری زمان به مربوط

 کند استفاده تردهیپسند و علمی یهاروش از ارتباطی منبع هرچقدر حالت این در ؛است خود مخاطبان

 اعتبار(. 1390)رسولی و یگانه  بالعکس و کرد خواهد کسب خود برای بیشتری اعتبار میزان همان به

 گاهی و یابدمی به دست دیگران با گفتگو و تفکر همراه به ثانویه اعتبار و اولیه اعتبار تلفیق اثر در نهایی

 اعتبار رفتن دست از یا و ایجاد باعث نیز شده بازنمایی موضوع مشابه موضوعات با برخورد حتی

 (.52، 1386 سبیالنبرود ) دست از یا به وجود اعتبار تواندیم نیز نهایی اعتبار در بنابراین گردد،می

به  ارزش ولی برا دارد. وجود اطالعات گذاریبه اشتراک هایپژوهش در اصلی جریان دو یطورکلبه

دیگر  یا سنتی یهایاستراتژبا  آن مقایسه با مطالعات این است. متمرکز اطالعات گذاریاشتراک

چگونگی  هزمین در و کنندمی را شناسایی اطالعات گذاریبه اشتراک ارزش گیری،تصمیم فرآیندهای

. نندکمی بحث اطالعات تسهیم ارزش بر عوامل اثرگذار و اطالعات گذاریبه اشتراک ارزش سنجش

 اطالعات ریگذابه اشتراک برای ازیموردن عوامل و هایاورفن یا حمایتی هایچارچوب با دوم جریان

 و موقعبه عاتاطال گذاریبه اشتراک از اطمینان برای که عواملی بر مطالعات از دسته این است. مرتبط

که شب هایدر این پژوهش نظریه (.1391صفری و همکاران دارند ) تمرکز است، ازیموردن صحیح

قرار  موردتوجهتواند می هارسانهاعتماد، نظریه نقش مناسب و نظریه ارزش محتوایی نظریه  ،اجتماعی

 گیرد که به این نظریات اشاره مختصری در این بخش خواهیم داشت.

اهمیت و ظرفیت به  کنندهتبیین تواندمی که است هایینظریه از یکی ،یاجتماعشبکه  نظریه

 رابرتبه نظر  ؛های از سوی کاربران مختلف در فضای مجازی باشدگذاری اخبار سیاسی خبرگزاریاشتراک

و  مدرن از اعم ایجامعه هر در مبادالت و ارتباطات غیررسمی و رسمی هایشبکه نظریه، این در 2پاتنام

 سرمایه ضروری از اشکال یکی را اجتماعی هایشبکه وی .دارد وجود ...و داریسرمایه یا فئودالی سنتی،

 که دارد وجود بیشتری احتمال تر باشد،متراکم ایجامعه در هاشبکه این هرچه .داندمی اجتماعی

                                                           
1. Sztompka 

2. Putnam, Robert  
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 قسمت دو به را اجتماعی هایشبکه پاتنام، .همکاری کنند متقابل منافع جهت در بتوانند شهروندان

 :کندیم تقسیم

 ...و هااهباشگ ها،انجمنمانند  مدنی هایمشارکت قالب در« طلب مساوات»افقی یا  هایشبکه .1

است  ریهمیا هنجارهای و اعتماد ایجاد اییتوان فاقد که انحصارطلب یا عمودی یهاشبکه .2

 (.827، 1394 اشتریان از نقل به پاتنام)

طبقاتی،  هایزدن شکاف دور با هاآنشوند. می یگروهدرون همکاری تقویت باعث انبوه، افقی هایشبکه

 اعتماد برقراری توان فاقد را مراتبی یا سلسله عمودی شبکه پاتنام .آورندمی پدید تریگسترده همکاری

 و فافش افقی، شبکه به نسبت عمودی شبکه در جریان اطالعات چراکه داند،می اجتماعی همکاری و

شود. یماجرا  کمتر و شدهوضع کمتر رتبهیعال مقامات برای عمودی هایشبکه در .نیست مؤثر

 پاتنامشود )می یطلبفرصت مانع کهآن از تخلف به مربوط مجازات و متقابل معامله همچنین، هنجارهای

اخبار از  یگذاراشتراکاین پژوهش، به  موردتوجهبا توجه به مسئله  (.827، 1394 اشتریان از نقل به

ه بکه ارتباطی کبستر ش یک عنوانبه توانیمر بین دوستان و دیگر اعضای جامعه را سوی مخاطبان د

 انتشار ردن کاربران افقی در میان کاربران وجود دارد در نظر گرفت که در تعامل و ارتباط بی صورتبه

 افقی در میان اعضای جامعه، نقش حائز اهمیتی دارد. صورتبهاخبار و اطالعات 

های خرد و کالن تقسیم ها را به دو بخش کلی نظریهتوان این نظریهمی، 1«نظریه اعتماد» پیرامون

 و 5، مارکس4، تونیس3، دورکیم2چون اسپنسر یپردازانهینظرهای کالن و عمدتاا کالسیک، . در نظریهنمود

معتقد به عوامل ساختاری و کالن اعتماد هستند و در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد، سطح مطالعه  6وبر

ی و یک ویژگی ویژگی نظام اجتماع عنوانبهاند و اعتماد را ر روی ساخت اجتماعی متمرکز ساختهخود را ب

، 8، کلمن7چون اریکسون یپردازانهینظرهای خرد و عمدتاا معاصر، کنند. در نظریهمی یسازمفهومجمعی 

ز برخوردها، مبادالت و یا ر اخرد هستند؛ یعنی عواملی که متأث معتقد به عوامل فردی و 9جانسون

یک ویژگی فردی و  عنوانبهاعتماد را  پردازانهینظرروانی و شخصیتی فرد است. این های زیستی، ویژگی

 و زاهدیدارند )طات و روابط اجتماعی توجه ارتباگیرند و بیشتر به های افراد در نظر میمتأثر از کنش

دو سطح  قیتلفکه در تحلیل و بررسی اعتماد به  10گیدنزچون  یپردازانهینظراز دیگر سو  .(1384اوجاقلو 

های کار ویژگی نیترمهم درواقع .(40-44، 1384گیدنز هستند ) ترتوجهقابل ،اندزدهدستخرد و کالن 

( چگونگی 3و  تهیمدرن( تحلیل الگوهای اعتماد در دوره سنت و 2رد و کالن ( تلفیق سطوح خ1گیدنز 

 یهایبندیپااز نوع  متأخرماقبل مدرنیته  یهانظامگیدنز، اعتماد در  ازنظرمکانیسم تغییر اعتماد است. 
                                                           

1. Theory of trust 

2. Spencer 

3. Durkheim 

4. Tonnies 

5. Marx 

6. Weber 

7. Erikson 

8. Coleman 

9. Johnson 

10. Giddens 
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ن ناشناس و به دیگرا یرشخصیغاعتماد  متأخرچهره دار و مبتنی بر هم حضوری است اما در مدرنیته 

 (.1384گیدنز، است )

استاد ارتباطات دانشگاه  2«جان دیمیک»از سوی  2000اولین بار در سال  1«نقش مناسب»نظریه 

مخاطب مطرح  ییجو ازینو  ایو رضامندی، در خصوص رقابت رسانه در پیوند با نظریه استفاده اوهایو،

با اشاره به  ،«نظریه نقش مناسب :هم آوری و همزیستی رسانه»ا عنوان وی در دیباچۀ کتاب خود ب د.دیرگ

آوری یا رقابت بین برای استفاده از آن در مفهوم هم ، درک خود رایشناسبوماین نظریه از علم  یریگوام

گفت این  توانیم(. Dimmick et al 2004کند )ای مفید و قدرتمند توصیف مینظریه عنوانبهها رسانه

ای رسانه عنوانبهاینترنت را  دیمیکتوجه دارد. سنتی  و جدید یهارسانه میانرقابت  ادشدنیزبه  نظریه

نظریه  .ردیگیمها در نظر دیگر رسانهبا  ابتقکند در رایجاد میمخاطبان  دری رضامندی بیشتر که جدید

 هایخواسته تأمینبر سر  سنتی حاضر،های رسانهدیگر با  نوینکه یک رسانه  کندیمبیان نقش مناسب 

. اگر این رقابت به منصۀ ظهور برسد، پیامدی که پردازندیمو... به رقابت  کنندهمصرف، زمان کنندهمصرف

سانه جدیدتری است که رقم بخورد، حذف، تعویض یا جایگزینی از جانب ر تواندیم تریمیقدبرای رسانه 

 Dimmick et alاست )های خاص خود پذیرفته تر را نیز در کنار نقشهای رسانه قدیمیبرخی از نقش

2004). 

 نوع سه بین گروهی، هایرسانه قدرت زمینۀ، 3«آسپ کنت»از  «هاارزش محتوایی رسانه»نظریه در 

شود می قائل تمایز شوند، داده نسبت گروهی هایرسانه از مشخص محتوای یک به توانندمی که ارزشی

 «کیفیت»چیزی است که در اینجا آسپ به واژه آورده، همان  آنچه عمالا (.1393همکاران مهدوی و )

افکار عمومی، در  یریگشکل گروهی در فرایندهای یهارسانهدر اصل در زمینه نقش  باآنکهخوانیم، می

تواند کلیت یابند و می یآسانبهاین سه کیفیت  باایتقرهای آسپ سه کیفیت متصور شده است ولی بررسی

 ترتیب به هاارزش این .(44 ،1386خلیفه شوند )اطالق  هارسانهکیفیت محتوای  یهابحثبه  یطورکلبه

 توسط که کیفیت نوع سه. شوندمی نامیده پیامی هایارزش و یاطالعاتهای ارزش توصیفی، هایارزش

 از: اندعبارت ترتیب به ارتباطات این .اندشدهفیتعر ارتباط نوع سه ۀلیوسبه اند،شده متمایز آسپ

 چهار جهیدرنت. و فرستنده هارسانه محتوای ،کنندهافتیدر و هارسانه محتوای واقعیت، و هارسانه محتوای

 شود:می ارائه سازیبرنامه کیفیت نوع اصلی

 واقعیت(؛ -پیام ارتباط) یفیتوصکیفیت  .1

 فرستنده(؛ -ارتباطپیام فرستنده ) مورداستفادهکیفیت  .2

 (؛کنندهافتیدر -پیام ارتباطکننده )افتیدر مورداستفادهکیفیت  .3

 (.1393)مهدوی و همکاران  ای(هصالحیت حرف -پیام ارتباط) یاکیفیت حرفه .4

                                                           
1. Nichc thcory 

2. John Dimmick 

3. Kent Asp 
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 پژوهش چارچوب نظری

متغیر  متغیر مستقل پژوهش بر عنوانبههای داخلی عتبار سنجی اخبار سیاسی خبرگزاریبرای سنجش ا

اعتبار مقیاس سنجش  ،گذاری این اخبار در فضای مجازی از سوی جواناناشتراکمیزان به  وابسته

یکی از یر فیلیپ میاست.  شدهگرفتهچارچوب نظری پژوهش، در نظر  عنوانبه، «1یرفیلیپ می»

تبار سنجی های اعها، با تحلیل شاخصخصوص تعریف و سنجش اعتبار رسانه پژوهشگران آمریکایی، در

بنیادین قابلیت اعتماد،  یهامؤلفهترکیبی ساخته است که شامل  یک شاخص ،3و مک گراث 2گازیانو

 است. یغرضیبو  جامعیت، یطرفیبصحت، 

خاص  یهایساز انیجرو  خبر از اخبار، تبلیغ انتشاردهندههدف  غرضی اخبار یعنیبی :4غرضیبی .1

دالت نباشد و در پوشش رویدادهای خبری ع شدهنییتعاجتماعی و سیاسی با اهداف مشخص و از پیش 

 محوری حاکم باشد.

را برای  واقعه و رویداد خبریت آن است که آیا یک رسانه خبری همه از جامعی منظور 5:جامعیت .2

 ؟کندبازگو می مخاطب

ها و اعضای جامعه در گروه مختلفهای بیان همه دیدگاه طرفی در اخبار،منظور از بی :6یطرفیب .3

 اخبار و در نظر گرفتن منافع همه قشرهای مختلف جامعه در بیان و پوشش خبری رویدادها است.

جامعه دارد. از دیگر سو بیان  یهاتیواقعمیزان صحت اخبار اشاره به منطبق بودن اخبار با  :7صحت .4

 موردتوجهدرک ساده آن از سوی مخاطب نیز در مفهوم صحت اخبار  فباهدشفاف و بدون ابهام اخبار 

 .است

کننده این مطلب منبع اخبار است و بیان این مفهوم بیشتر ناظر بر معتبر بودن: 8قابلیت اعتماد .5

 منبع انتشار اخبار، اعتماد دارند. عنوانبهاست که مخاطبان به چه میزان به رسانه خبری 

 

 

  

                                                           
1. Filip Meyer 

2. Gaziano, Cecile 
3. McGrath, Kristin 
4. Disinterestedness 

5. ComPletenss 

6. Neutrality 

7. Correctness 

8. Trustworthy 
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 :قراردادتوان مدل مفهومی زیر را ترسیم و مدنظر چارچوب نظری پژوهش می بر اساس

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل شماره 

 

 پژوهشروش انجام 

تبیینی -یک روش توصیفی روش پیمایش است. شدهاستفادهپیمایش  کمی از روش پژوهشدر انجام این 

تا در خصوص  هستند درصددغیرتجربی است. این روش یک روش مفید برای زمانی است که محققان 

آوری کنند. روش پیمایش معجمشاهده کنند، اطالعات را  آن رامستقیم  طوربهتوانند نمی کهیک پدیده 

های ش، روشی معمول در حوزهآوری اطالعات کمی از واحدهای جمعیت است. این روروشی برای جمع

 طوربه، بهداشت، علوم اجتماعی، بازاریابی و اطالعات است. روش پیمایش، روشی است که مختلف سیاست

در این (. 18، 1391السادات نقیباست )بکار رفته  هارسانهگسترده در شناخت افکار و عقاید مخاطبان 

ست آمده، به ج به دشوند. نتایپژوهش بررسی می یهاهیفرضآزمون  دو یا چند متغیر برای معموالارویکرد 

نباطی دست است یهانییتبای از ها را بیازماید و به پارهمتغیر دهد تا روابط متقابل میانمحقق امکان می

سال مناطق شمال و  29تا  15جوانان  پژوهش ی آماریجامعه (.328 ،1384 1ویمرو دومینیک) ابدی

که با  است 20تا  15ران شامل مناطق و جنوب ته 3 تا 1تهران شامل مناطق شمال  جنوب تهران است.

                                                           
1. Wimmer and Dominick 
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صورت  ،هاخوشهاز داخل تصادفی ساده  یریگنمونههمچنین  و یادومرحلهای گیری خوشهروش نمونه

سال مناطق شمال و جنوب تهران را  29تا  15سازمان مرکز آمار ایران، آمار جوانان  .گرفته است

نفر اعالم کرد که این حجم نمونه بر اساس  (نه و پنجاهو  ششصدهزار و  دو و هفتاد و نهصد) 972659

 حجم نمونه تعیین گردید. عنوانبهنفر  400 درمجموعکه پرسشنامه شد  384فرمول کوکران معادل با 

ابزار گردآوری اطالعات،  عنوانبهبا مقیاس پنج سطحی لیکرت  پرسشنامه قیاز طرعضو انتخاب و  400

زان می بر اساسو  قرارگرفته لیوتحلهیتجز ( موردSPSSافزار )گردآوری و به کمک نر  هاآناز  هاداده

و ضریب  مون معناداری خی دوزبه کمک آ همچنین های مورد آزمون وجداول فراوانی هریک از متغیر

سته قل و وابتغیر مستهمبستگی بین دو م و میزانها فرضیه معناداری هر یک از همبستگی اسپیرمن،

روایی، از روش روایی صوری  جهت بررسی .گرفتمورد آزمون قرار  هاهیفرضدر هر یک از  شدهانیب

استاد کارشناس حوزه ارتباطات مورد  5ها قبل از توزیع در سطح نمونه توسط استفاده گردید و پرسشنامه

و  سؤاالتبندی و نگارش، ترتیب های جمله، شیوهسؤاالتنوع بیان و محتوای  ازنظرمالحظه قرار گرفت و 

 آزمونشیپو اصالح قرار گرفت. جهت بررسی پایایی پژوهش از روش  یموردبررسدیگر معیارهای صوری 

درصد کل جامعه آماری در مرحله  15به  سؤاالتآلفای کرونباخ بهره گرفت و  ضریب محاسبهو 

 پایایی پژوهش را تأیید نمود. 79/0اخ بگردید و مقدار ضریب آلفای کرونتوزیع  آزمونشیپ

 مقیاس سنجش اعتبار بر طبقچارچوب نظری پژوهش پیرامون اعتبارسنجی اخبار  به با توجه

اخبار،  غرضیبیو  کامل بودنطرفی، صحت، بیقابلیت اعتماد، های شاخص بر اساس «فیلیپ می یر»

گذاری این اخبار های داخلی نزد جوانان در به اشتراکاخبار سیاسی خبرگزارینقش اعتبار برای سنجش 

به کمک پرسشنامه و از طریق  پنج متغیر مذکور، بر اساسدر فضای مجازی، مفهوم اعتبار  هاآناز سوی 

 گیرد:قرار می موردسنجشزیر  سؤاالت

 است: شدهاستفادهدر پرسشنامه  سؤال سهدر پژوهش از مفهوم برای سنجش این قابلیت اعتماد: 

 شوند،نقل می هاآنهای داخلی از زبان خبرگزاریاخبار سیاسی منابع خبری که  تا چه اندازه 

 هستند؟ اعتمادقابل

  منبع انتشار اخبار سیاسی در جامعه در مقایسه با دیگر  عنوانبههای داخلی خبرگزاری اندازهتا چه

 هستند؟ اعتمادقابلمانند روزنامه، رادیو و تلویزیون  یجمعارتباطهای رسانه

 و  ینگارروزنامههای داخلی از دانش سیاسی، علم تا چه اندازه عوامل خبری فعال در خبرگزاری

 ارتباطات آگاهی دارند؟

 است: شدهاستفادهدر پرسشنامه  سؤال سهدر پژوهش از مفهوم برای سنجش این  :صحت

 هستند؟منطبق های موجود در جامعه با واقعیت های داخلیخبرگزاریچه اندازه اخبار سیاسی  تا 

  ؟کنندشفاف و بدون ابهام بیان می صورتبهاخبار سیاسی را های داخلی، خبرگزاری اندازهتا چه 

 جمعی روزنامه، یهارسانههای داخلی مختلف و اخبار تا چه اندازه بین اخبار سیاسی خبرگزاری 

 رادیو و تلویزیون همخوانی وجود دارد؟

 است: شدهاستفادهدر پرسشنامه  سؤال سهدر پژوهش از مفهوم برای سنجش این : طرفیبی
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 ها مطرح ها در اخبار سیاسی رسانههای متناقض و مختلف احزاب و گروهتا چه اندازه دیدگاه

 ؟شودمی

  فاقد  اخبار این و گرددهای داخلی رعایت میخبرگزاریطرفی در اخبار سیاسی اصل بی اندازهتا چه

 ؟هستندسوگیری 

  تا چه اندازه منافع همه قشرهای مختلف جامعه در بیان و پوشش خبری رویدادها در اخبار سیاسی

 گیرد؟قرار می موردتوجههای داخلی خبرگزاری

 است: شدهاستفادهدر پرسشنامه  سؤال سهدر پژوهش از مفهوم برای سنجش این کامل بودن اخبار: 

  گردد؟های داخلی بیان میدر خبرگزاری اخبار سیاسیهمه ابعاد تا چه اندازه 

  تأمین  افتهیانتشاربعد از خواندن خبر نیاز خبری مخاطب پیرامون موضوع خبری  اندازهتا چه

 گردد؟می

 شود این اخبار های داخلی، احساس نیاز میتا چه اندازه بعد از خواندن اخبار سیاسی در خبرگزاری

 های دیگر نیز پیگیری شود؟در رسانه

 است: شدهاستفادهدر پرسشنامه  سؤال سهدر پژوهش از مفهوم برای سنجش این  غرضی اخبار:بی
  ؟وجود دارد های داخلیخبرگزاریدر اخبار سیاسی  سانسور خبریتا چه اندازه 

 های داخلی، در پوشش رویدادهای مختلف عدالت خبری تا چه اندازه در اخبار سیاسی خبرگزاری

 ؟گرددیمرعایت 

 خاص خبری و  یهایساز انیجرایجاد  بر اساسهای داخلی تا چه اندازه اخبار سیاسی خبرگزاری

 گردد؟تولید می ،ها و منافع خبرگزاری و سازمان وابستهمطابق با دیدگاه

 پژوهش یهاافتهی

 یموردبررسهای جمعیت شناختی اعضای نمونه ویژگی
 :استمطابق جدول شماره یک، بدین شرح فراوانی جنسیتی،  ازنظرعضو نمونه پژوهش،  500

 جنسیت بر اساسوانی اعضای نمونه . فرا1جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی جنسیت

 45/5 45/5 182 مرد

 100 54/5 218 زن

  100 400 جمع

بازه زمانی، مطابق  سهبازه زمانی چهارساله، فراوانی اعضای نمونه در این  سهتفکیک سن در  بر اساس

 جدول شماره دو بدین شرح است:

 



 169                              یرانیشمس و ش ،یهاشم انیریام/  ... در یداخل هاییخبرگزار یاسینقش اعتبار اخبار س

 سن بر اساسفراوانی اعضای نمونه . 2جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی سن

 16 16 64 سال 19-15

 40 24 96 سال 24-20

 100 60 240 سال 29-25

  100 400 جمع

 :است گونهبدینجدول شماره سه  درآماری و همچنین مشخصات تحصیلی نمونه 

 تحصیالت بر اساسفراوانی اعضای نمونه . 3جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی تحصیالت

 4 4 16 زیر دیپلم

 30/5 26/5 106 دیپلم

 42/5 12 48 پلمیدفوق

 73 30/5 122 لیسانس

 100 27 108 و باالتر سانسیلفوق

  100 400 جمع

 جدول شماره چهار بدین شرح است: عضو نمونه پژوهش، مطابق 500توزیع فراوانی محل سکونت 

 محل زندگی بر اساسفراوانی اعضای نمونه  .4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی محل زندگی

 50 50 200 شمال

 100 50 200 جنوب

  100 400 جمع

 :فرضیه اول

1H: یگذاراشتراکداخلی و  هایخبرگزاریاخبار سیاسی به  اعتماد جوانانقابلیت میزان  نیب 

 وجود دارد. یمعنادار رابطه در فضای مجازی، هاآناز سوی این اخبار 
اعتماد چندانی به اخبار اعضای نمونه بیشتر  توان چنین نتیجه گرفت کهمی پنجاز جدول شماره 

 گذاری این اخبار در فضای مجازی ندارند.اشتراکهای داخلی جهت به سیاسی خبرگزاری

 

 



 1397، بهار و تابستان 1شماره  ،4 مدیریت اطالعات/ دوره                                                              170

 داخلی هایاخبار سیاسی خبرگزاری به اعضای نمونه اعتماد قابلیت میزانفراوانی . 5جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی 

 9 9 36 بسیار کم

 67 58 232 کم

 74/5 7/5 30 متوسط

 99 5/24 98 زیاد

 99/5 5/0 2 بسیار زیاد

 100 5/0 2 عدم پاسخ

  100 400 جمع

بیشتر  های داخلیاخبار سیاسی خبرگزاری میزان قابلیت جوانان بههر چه  زیر یدوبعدبا توجه به جدول 

 .ابدییمنیز افزایش در فضای مجازی  هاآنگذاری این اخبار از سوی به اشتراک میزانگردد، می

میزان به و  ی داخلیهاجوانان به اخبار سیاسی خبرگزاریقابلیت اعتماد میزان بین  یدوبعدفراوانی  .6جدول 

 مجازیگذاری این اخبار در فضایاشتراک

 اخبار سیاسی یگذاراشتراکبه میزان 

 در فضای مجازی داخلی هایخبرگزاری

اخبار  به جوانان قابلیت اعتمادمیزان 

 جمع داخلیهای خبرگزاریسیاسی 

 زیاد متوسط کم

 کم
 268 68 6 194 تعداد

 %100.0 %25.4 %2.2 %72.4 درصد

 متوسط
 30 6 20 4 تعداد

 %100.0 %20.0 %66.7 %13.3 درصد

 زیاد
 100 80 0 20 تعداد

 %100.0 %80.0 %0. %20.0 درصد

 جمع
 398 154 26 218 تعداد

 %100.0 %38.7 %6.5 %54.8 درصد

اخبار میزان قابلیت اعتماد جوانان به  دهد سطح معناداری در متغیرهاینشان می هفتشماره جدول 

است و چون  024/0در فضای مجازی اخبار این  گذاریاشتراک بهمیزان و داخلی های خبرگزاری یاسیس

خطا  %1اطمینان و  %99و با  گرددیمرد  0H ، لذا فرضیهکمتر است 0.01این میزان از سطح معناداری 

های داخلی به اخبار سیاسی خبرگزاری قابلیت اعتماد جوانان بینبنابراین ؛ گرددفرضیه پژوهش تأیید می

میزان رابطه معناداری وجود دارد.  هاآناین اخبار در فضای مجازی از سوی  گذاریاشتراک به و میزان

با  ارتباط متوسط بین این دو متغیر است. کنندهانیب. است که /486 برابر اسپیرمن ضریب همبستگی
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داخلی  یهایخبرگزاراخبار سیاسی قابلیت اعتماد جوانان به  حاصل از پژوهش، هر چههای توجه به داده

 کند.نیز افزایش پیدا می هاآناین اخبار در فضای مجازی از سوی  یگذاراشتراک بهبیشتر باشد، میزان 

به اخبار سیاسی  جوانان قابلیت اعتماد متغیر میزان بینهمبستگی و معناداری  رابطه بررسی .7جدول 

 این اخبار در فضای مجازی یگذاراشتراک به های داخلی و میزانخبرگزاری

 متغیرها
نتیجه 

 آزمون

سطح معناداری 

 آمدهدستبه

 ضریب

همبستگی 

 اسپیرمن

 یاسیاخبار سمیزان قابلیت اعتماد جوانان به 

گذاری این اشتراکداخلی و میزان به های خبرگزاری

 مجازیاخبار در فضای 

رد فرضیه 

0H 
0024/0 486/0 

 :فرضیه دوم

1H: این اخبار از سوی  یگذاراشتراکداخلی و  هایخبرگزاریاخبار سیاسی صحت میزان  نیب

 .وجود دارد یمعنادار رابطه جوانان در فضای مجازی،
درصد از پاسخگویان معتقد هستند صحت  5/63نفر معادل  254 داردبیان می هشتجدول شماره 

 29نفر معادل  116از دیگر سو، تعداد  ؛های داخلی کم و بسیار کم استاخبار سیاسی در خبرگزاری

پس اند. درصد اعضای نمونه گزینه متوسط را انتخاب کرده 5/7 نفر یعنی 30درصد گزینه زیاد، تعداد 

به میزان کم و های داخلی خبرگزاری که اخبار سیاسی در اعتقاددارندتوان گفت بیشتر پاسخگویان می

 های جامعه منطبق است.بسیار کمی با واقعیت

 های داخلی از سوی اعضای نمونهفراوانی میزان صحت اخبار سیاسی خبرگزاری. 8جدول شماره 

 درصد تجمعی درصد فراوانی 

 10 10 40 بسیار کم

 63/5 53/5 214 کم

 71 7/5 30 متوسط

 100 29 116 زیاد

  100 400 جمع

های داخلی اخبار سیاسی خبرگزاری یگذاراشتراکبین دو متغیر میزان به  زیر یدوبعدبا توجه به جدول 

 میزان صحتاز سوی جوانان و میزان صحت این اخبار، همسویی و همبستگی مثبتی وجود دارد و هر چه 

در  هاآنگذاری این اخبار از سوی به اشتراک میزانگردد، بیشتر می های داخلیاخبار سیاسی خبرگزاری

 یابد.مینیز افزایش فضای مجازی 
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گذاری این های داخلی و میزان به اشتراکبین میزان صحت اخبار سیاسی خبرگزاری یدوبعدفراوانی  .9جدول 

 مجازیاخبار در فضای

 اخبار سیاسی یگذاراشتراکبه میزان 

 در فضای مجازی داخلی هایخبرگزاری

 هایخبرگزاریصحت اخبار سیاسی میزان 

 جمع داخلی

 زیاد متوسط کم

 کم
 268 22 34 212 تعداد

 %100.0 %8.2 %12.7 %79.1 درصد

 متوسط
 30 4 20 6 تعداد

 %100.0 %13.3 %66.7 %20.0 درصد

 زیاد
 102 76 20 6 تعداد

 %100.0 %74.5 %19.6 %5.9 درصد

 جمع
 400 102 74 224 تعداد

 %100.0 %25.5 %18.5 %56.0 درصد

های دارد سطح معناداری در متغیرهای میزان صحت اخبار سیاسی خبرگزاریبیان می 10 جدول شماره

است. چون سطح  0019/0 این اخبار از سوی جوانان در فضای مجازی گذاریداخلی و میزان به اشتراک

گیرد؛ بنابراین خطا مورد تأیید قرار می %1اطمینان و  %99کمتر است لذا فرضیه دوم با  0.01معناداری از 

این اخبار از سوی  یگذاراشتراک بهو میزان  های داخلیاخبار سیاسی خبرگزاریمیزان صحت  بین

که  است 0/704 اسپیرمن میزان ضریب همبستگیجوانان در فضای مجازی رابطه معناداری وجود دارد. 

اخبار سیاسی هر چه میزان صحت  این نتایج بر اساسبیانگر ارتباط قوی بین این دو متغیر است. 

در  هاآناز سوی  این اطالعات یگذاراشتراک به بیشتر گردد، میزان های داخلی از نگاه جوانانخبرگزاری

 کند.فضای مجازی افزایش پیدا می

 به های داخلی و میزاناخبار سیاسی خبرگزاری متغیر صحت همبستگی و معناداری بین رابطه بررسی. 10جدول 

 این اخبار در فضای مجازی یگذاراشتراک

 نتیجه آزمون متغیرها
سطح معناداری 

 آمدهدستبه

همبستگی  ضریب

 اسپیرمن

های خبرگزاری یاسیاخبار سمیزان صحت 

اخبار  گذاری اینداخلی و میزان به اشتراک

 در فضای مجازی

 0H 0019/0 0/704رد فرضیه 

 



 173                              یرانیشمس و ش ،یهاشم انیریام/  ... در یداخل هاییخبرگزار یاسینقش اعتبار اخبار س

 :فرضیه سوم

1H: گذاری این اشتراک میزان به داخلی و هایخبرگزاریاخبار سیاسی طرفی بیمیزان  نیب

 وجود دارد. یمعنادار رابطه اخبار از سوی جوانان در فضای مجازی،

درصد از مجموع اعضای  5/68نفر از پاسخگویان که معادل  274، 11 های جدول شمارهداده بر اساس

طرفی در به میزان کم و بسیار کمی اصل بی های داخلیاخبار سیاسی خبرگزارینمونه است، معتقدند که 

نفر یعنی  94تعداد  کهیدرحالفاقد سوگیری است؛  هاآنارائه اخبار سیاسی را رعایت نموده و مطالب 

درصد گزینه متوسط را  7نفر معادل  28درصد از پاسخگویان، گزینه زیاد و بسیار زیاد، تعداد  5/23

 اند.انتخاب کرده

 داخلی هایخبرگزاریطرفی در ارائه اخبار سیاسی در میزان بی برحسبتوزیع فراوانی پاسخگویان . 11 جدول شماره
 درصد تجمعی درصد فراوانی 

 16 16 64 بسیار کم

 50/68 52/5 210 کم

 50/75 7 28 متوسط

 50/98 23 92 زیاد

 99 5/0 2 بسیار زیاد

 100 1 4 بدون پاسخ
  100 400 جمع

های داخلی از سوی اخبار سیاسی خبرگزاری یگذاراشتراکمیزان به بین  ،12شماره با توجه به جدول 

اخبار سیاسی  طرفیمیزان بیطرفی این اخبار، ارتباط مثبتی وجود دارد و هر چه جوانان و میزان بی

در  هاآنگذاری این اخبار از سوی به اشتراک میزانگردد، بیشتر  های داخلی از نگاه جوانانخبرگزاری

 یابد.میافزایش  فضای مجازی
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گذاری این های داخلی و میزان به اشتراکخبرگزاریطرفی اخبار سیاسی بین میزان بی یدوبعدفراوانی . 12جدول 

 مجازیاخبار در فضای

اخبار سیاسی  گذاریبه اشتراکمیزان 

 داخلی هایخبرگزاری

های اریخبرگزاخبار سیاسی  طرفیمیزان بی

 جمع داخلی

 زیاد متوسط کم

 کم
 264 18 60 186 تعداد

 %100.0 %6.8 %22.7 %70.5 درصد

 متوسط
 30 4 24 2 تعداد

 %100.0 %13.3 %80.0 %6.7 درصد

 زیاد
 100 52 32 16 تعداد

 %100.0 %52.0 %32.0 %16.0 درصد

 جمع
 394 74 116 204 تعداد

 %100.0 %18.8 %29.4 %51.8 درصد

اخبار سیاسی طرفی بیسطح معناداری در متغیرهای ، 13مطابق اطالعات حاصل از جدول شماره 

کمتر است  0.01است. با توجه به اینکه این میزان از سطح معناداری  0039/0 های داخلیخبرگزاری

اخبار سیاسی طرفی میزان بی بینبنابراین ؛ شودخطا تأیید می %1اطمینان و  %99فرضیه سوم با 

این اخبار از سوی جوانان در فضای مجازی، رابطه  گذاریاشتراک به و میزان های داخلیخبرگزاری

اخبار  یگذاراشتراک به و یطرفیب بین متغیرهای اسپیرمن میزان ضریب همبستگیمعناداری وجود دارد. 

 قوی بین این دو متغیر است. نسبتااارتباط  است که حاکی از 568/0های داخلی سیاسی خبرگزاری

 به های داخلی و میزاناخبار سیاسی خبرگزاری طرفیمعناداری بین متغیر بیهمبستگی و  رابطه بررسی. 13جدول 

 این اخبار در فضای مجازی یگذاراشتراک

 نتیجه آزمون متغیرها
سطح معناداری 

 آمدهدستبه

همبستگی  ضریب

 اسپیرمن

های خبرگزاری یاسیاخبار سطرفی بیمیزان 

گذاری این اخبار داخلی و میزان به اشتراک

 فضای مجازیدر 

 0H 0039/0 568/0رد فرضیه 
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 :فرضیه چهارم

1H:   این اخبار از  یگذاراشتراکداخلی و  هایخبرگزاریاخبار سیاسی کامل بودن بین میزان

 وجود دارد. یمعنادار رابطه سوی جوانان در فضای مجازی،

اعضای نمونه اظهار درصد از  5/54نفر معادل  218دهد که نشان می 14شماره های جدول یافته

شود داخلی به میزان کم و بسیار کمی مطرح میهای اخبار سیاسی خبرگزاریاند که کامل بودن کرده

اند که میزان کامل بودن این اخبار زیاد و بسیار زیاد درصد بیان نموده 38نفر یعنی  152تعداد  کهیدرحال

اند؛ بنابراین دار را متوسط را انتخاب کردهدرصد این مق 7نفر معادل  28جدول تعداد  بر اساساست. 

های اخبار سیاسی خبرگزاریکه کامل بودن  اعتقاددارندتوان گفت اکثریت پاسخگویان می درمجموع

 شود.داخلی به میزان کم و بسیار کمی مطرح می

 های داخلی از سوی اعضای نمونهفراوانی میزان کامل بودن اخبار سیاسی خبرگزاری. 14جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی 

 8 8 32 بسیار کم

 50/54 46/5 186 کم

 50/61 7 28 متوسط

 98 36/5 146 زیاد

 100 2 8 بسیار زیاد
  100 400 جمع

های داخلی گذاری اخبار سیاسی خبرگزاریبین میزان به اشتراک زیرجدول  اطالعات حاصل از بر اساس

اخبار از نگاه جوانان از سوی جوانان و میزان کامل بودن این اخبار، ارتباط مثبتی وجود دارد و هر چه 

در فضای  هاآنگذاری این اخبار از سوی به اشتراک میزان تر باشد،های داخلی کاملسیاسی خبرگزاری

 یابد.میافزایش  مجازی
گذاری های داخلی و میزان به اشتراکبین میزان کامل بودن اخبار سیاسی خبرگزاری یدوبعدفراوانی . 15جدول 

 مجازیاین اخبار در فضای

 اخبار سیاسی یگذاراشتراکبه میزان 

 های داخلیدر خبرگزاری

سیاسی  اخبار میزان کامل بودن

 جمع های داخلیخبرگزاری

 کم متوسط زیاد

 کم
 268 76 18 174 تعداد

 %100.0 %28.4 %6.7 %64.9 درصد

 30 12 12 6 تعداد متوسط
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 %100.0 %40.0 %40.0 %20.0 درصد

 زیاد
 102 92 0 10 تعداد

 %100.0 %90.2 %0. %9.8 درصد

 جمع
 400 180 30 190 تعداد

 %100.0 %45.0 %7.5 %47.5 درصد

 یگذاراشتراک و میزان بهکامل بودن اخبار  سطح معناداری در متغیرهای دهدیمنشان  16 شمارهجدول 

 0.01متر از کاست. با توجه به اینکه این سطح معناداری  523/0 یداخلهای اخبار سیاسی خبرگزاری

بنابراین ؛ شودخطا تأیید می %1اطمینان و  %99نتیجه گرفت فرضیه چهارم این پژوهش، با  توانیماست 

این اخبار  یگذاراشتراک و میزان بهداخلی از نگاه جوانان  یهایخبرگزارکامل بودن اخبار سیاسی  بین

این دو متغیر  اسپیرمن میزان ضریب همبستگی 523/0رابطه معناداری وجود دارد.  در فضای مجازی،

 .هاستآنارتباط نسبتاا قوی بین  کنندهانیب است که

 های داخلی و میزاناخبار سیاسی خبرگزاری همبستگی و معناداری بین متغیر کامل بودن رابطه . بررسی16جدول 

 این اخبار در فضای مجازی یگذاراشتراک به

 نتیجه آزمون متغیرها
سطح معناداری 

 آمدهدستبه

همبستگی  ضریب

 اسپیرمن

 یاسیاخبار سمیزان کامل بودن 

های داخلی و میزان به خبرگزاری

 گذاری این اخبار در فضای مجازیاشتراک

 0H 0021/0 523/0رد فرضیه 

 :فرضیه پنجم

1H:  گذاری این اخبار از اشتراکداخلی و  هایخبرگزاریاخبار سیاسی غرضی بیبین میزان

 وجود دارد. یمعنادار رابطه سوی جوانان در فضای مجازی،

 هاآننفر از پاسخگویان معادل نیمی از  202تعداد بیانگر این مطلب است که  17شماره جدول 

شود های داخلی به زیاد و بسیار زیاد دیده میغرضی در اخبار سیاسی خبرگزاریکه بی اعتقاددارند

درصد گزینه  5/5نفر معادل  22درصد گزینه کم و بسیار کم، تعداد  43نفر معادل  172تعداد  کهیدرحال

رضی در اخبار غدارد بیشتر اعضای نمونه عقیده دارند که بیها بیان میاند. دادهمتوسط را انتخاب کرده

 .شودیمهای داخلی به میزان کم و بسیار کم دیده سیاسی خبرگزاری
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 داخلی هایخبرگزاریاخبار سیاسی  غرضیمیزان بی برحسب اعضای نمونه فراوانی پاسخ .17جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی 

 8 8 32 بسیار زیاد
 5/50 42/5 170 زیاد

 56 5/5 22 متوسط
 88 32 128 کم

 99 11 44 بسیار کم

 100 1 4 بدون پاسخ
  100 400 جمع

بیشتر  های داخلیدر اخبار سیاسی خبرگزاریغرضی اخبار میزان بیهر چه  زیر یدوبعد با توجه به جدول

 شود.نیز کمتر می گذاری این اخبار در فضای مجازی از سوی جوانانبه اشتراک میزانگردد، می

گذاری این های داخلی و میزان به اشتراکغرضی اخبار سیاسی خبرگزاریبین میزان بی یدوبعدفراوانی . 18جدول 

 مجازیاخبار در فضای

 اخبار سیاسی یگذاراشتراکبه میزان 

 داخلی یهایخبرگزار

 یهایخبرگزاراخبار سیاسی  یغرضیب

 جمع داخلی

 کم متوسط زیاد

 کم
 264 106 14 144 تعداد

 %100.0 %40.2 %5.3 %54.5 درصد

 متوسط
 30 2 8 20 تعداد

 %100.0 %66.7 %26.7 %6.7 درصد

 زیاد
 102 26 0 76 تعداد

 %100.0 %25.5 %0. %74.5 درصد

 جمع
 396 172 22 202 تعداد

 %100.0 %43.4 %5.6 %51.0 درصد

و میزان به  غرضیبی دارد که سطح معناداری در متغیرهاین میابی 19شماره های جدول داده

. چون این میزان سطح معناداری از است 0047/0داخلی  یهایخبرگزاراخبار سیاسی  یگذاراشتراک

و  غرضیبیمتغیرهای  بینبنابراین ؛ شودخطا فرضیه تأیید می %1اطمینان و  %99کمتر است لذا با  0.01

میزان  312/0 رابطه معناداری وجود دارد. های داخلیاخبار سیاسی خبرگزاری یگذاراشتراکمیزان به 

داخلی و میزان به  یهایخبرگزاراخبار سیاسی  غرضیبی بین متغیرهای اسپیرمن ضریب همبستگی

 ارتباط متوسط بین این دو متغیر است. کنندهانیباین اخبار در فضای مجازی است که  یگذاراشتراک
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 های داخلی و میزاناخبار سیاسی خبرگزاری غرضییمتغیر ب همبستگی و معناداری بین رابطه . بررسی19جدول 

 این اخبار در فضای مجازی یگذاراشتراک به

 متغیرها
نتیجه 

 آزمون

سطح معناداری 

 آمدهدستبه

 ضریب

همبستگی 

 اسپیرمن

های خبرگزاری یاسیاخبار سی غرضمیزان بی

گذاری این اخبار در داخلی و میزان به اشتراک

 فضای مجازی

رد فرضیه 

0H 
0047/0 312/0 

 یریگجهینت

عت انتشار اخبار در سطح جامعه بین کاربران در فضای مجازی در افزایش دامنه و سر اخبارگذاری اشتراک

گردد مخاطب نسبت به که سبب می هستندمسئله اصلی عواملی  لیعاملی تأثیرگذار و قابل توجه است و

د در این نتوانعوامل مختلفی می ؛اطالعات دریافت شده اقدام نمایدگذاری این اخبار به عنوان یک اشتراک

به عنوان عاملی جهت  آن راد و پژوهش حاضر مسئله اعتبار خبر نزد مخاطب و نقش نفرایند اثرگذار باش

از این منظر دهد. مورد بررسی قرار میازی جی اخبار در دیگر فضاهای مگذارترغیب مخاطب به اشتراک

له ئبه بررسی این مس، «یرفیلیپ می»اعتبار مقیاس سنجش  اساسبر با روش پیمایشی و حاضر  پژوهش

گذاری این اشتراک به های داخلی نزد جوانان درخبرهای سیاسی خبرگزاری باراعت نقشکه  پرداخت

ه اینکه ، با توجه باعضای نمونه پژوهشدر انتخاب  ؟چیست در دیگر فضاهای مجازی هاآناخبار از سوی 

سیاسی کاربران، آشنایی مخاطبان با  ون دانشمتغیرهای مستقلی چتحقیقات پیشین،  بر اساس

اعتماد  در میزانو جنسیت کاربران  ای، سن، محل سکونتای، میزان سواد رسانههای نوین رسانهفناوری

 ازنظر گردیدانتخاب نمونه تالش  اخبار سیاسی موجود در فضای مجازی اثرگذار است، در مخاطبان به

همچنین  گردد و موردتوجهتساوی بطور  نوب شهرشمال و ج مناطق جنسیت و محل سکونت جوانان در

 ها و سطوح مختلف انتخاب گردد.سن در بازهچون تحصیالت و  ییرهایمتغد یتالش گرد

داخلی به میزان کم  هایخبرگزاریبه اخبار سیاسی درصد از پاسخگویان  67 نتایج پژوهش بر اساس

های داخلی اخبار سیاسی خبرگزاری صحتکه  اندکردهدرصد از اظهار  5/63و بسیار کمی اعتماد دارند، 

های داخلی به میزان کم و بسیار کمی اخبار سیاسی خبرگزاریمعتقدند درصد  5/68، به میزان کمی است

 انداعضای نمونه گفتهدرصد از  5/54 . همچنینندینمایمطرفی در ارائه اخبار را رعایت اصل بی

صرفاا در کنند و بیان می کامل صورتبهداخلی اخبار سیاسی را به میزان کم و بسیار کمی  هایخبرگزاری

بر گردد. غرضی بیان میها با بیخبرگزاری که اخبار سیاسی در این اعتقاددارندنیمی از پاسخگویان  حدود

ها در اخبار ، میزان این شاخص«یرفیلیپ می»اعتبار خبری  شاخص پنجها و بر مبنای این داده اساس

از این منظر اخبار  درمجموعکمتر از متوسط است و داخلی از سوی جوانان  یهایخبرگزارسیاسی 

  های داخلی اعتبار کمی نزد مخاطبان جوان خود دارد.خبرگزاری
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 اثرگذارها رسانههای صحت و جامعیت بر میزان اعتماد به اخبار یرمتغپیشین،  تحقیقات بر اساس

دارد می بیانکه این امر  نسبت مستقیم دارد هاآناعتماد به اخبار با میزان صحت و جامعیت است و 

رابطه معکوسی با متغیرهای جامعیت و  همدیک به ه و نزعنوان دو متغیر وابستاعتبار و اعتماد خبری به 

پیشین مبنی بر اینکه که اعتماد به اخبار  یهاپژوهشیافته پژوهش با نتایج حاصل از  .صحت اخبار دارند

 اعتماد خبری دهد اعتبار ودر سطح پایین قرار دارند همسو است و نشان می مجازی یهارسانهموجود در 

 جامعه پایین است. در نزد مخاطبان داخلی یهارسانهبه 

 «یرفیلیپ می»های اعتبار اخبار مبنی بر تأثیر هریک از شاخص پژوهشفرضیه  پنجبا توجه به تأیید 

بار اخبار سیاسی در های داخلی، به دلیل کمی میزان اعتگذاری اخبار سیاسی خبرگزاریدر به اشتراک

ر در دیگر فضاهای مجازی اقدام کمتر نسبت به انتشار این اخبا هاآنها نزد مخاطبان، این خبرگزاری

که نتایج  نمایند و این امر با توجه به افزایش روزافزون حضور افراد مختلف جامعه در فضای مجازیمی

، بر کاهش سرعت، نفوذ و دامنه این اخبار در میان است بوده آن کنندهانیب های پیشینحاصل از پژوهش

خود نزد  به دلیل کاهش اعتبار اخبار های داخلیخبرگزاری و شایان توجهی خواهد داشتجامعه تأثیر 

  .مند نیستندگذاری بهرهاز ظرفیت این به اشتراک ایو شایستهبه نح ،مخاطبان خویش

مخاطبان بوده و از عوامل  موردتوجههای پیشین، یکی از امکانات فضای مجازی که با توجه به پژوهش

گذاری محتوا در این فضاهای های نوین است، امکانات به اشتراکترغیب مخاطبان به استفاده از این رسانه

از  گذاریاز ظرفیت این به اشتراک در حد پایینیهای داخلی مجازی است و با توجه به اینکه خبرگزاری

ی غیر خبری محتواهارا در  یگذاراشتراکدر به تمایل ن توان ای، میستندهمند بهره سوی مخاطبان خود

و دقت نظر  موردتوجه مجازیمنابع خبری خارجی فعال در فضای دیگر ها و همچنین اخبار خبرگزاریو 

 .قرارداد

 

 دهای پژوهشپیشنها

اخبار سیاسی  ،درصد زیادی از پاسخگویاناز نگاه  ازآنجاکه: کاربردی و عملی دهایپیشنها

داخلی اعتبار الزم و کافی را نزد مخاطبان خود ندارند و این اعتبار رابطه همبسته و مثبتی  یهایخبرگزار

جهت افزایش این اعتبار و  ؛دکور توسط کاربران در فضای مجازی داراخبار مذ یگذاراشتراکا میزان به ب

که به افزایش سرعت و ان گذاری اخبار در فضای مجازی از سوی کاربرآن افزایش میزان به اشتراک تبعبه

زیر قابل توجه  یهاشنهادیپ، بار در فضای مجازی و جامعه تأثیر شایان توجهی دارددامنه انتشار این اخ

 است:

 به کمک نقل اخبار  ژهیوبهها تالش در جهت افزایش قابلیت اعتماد مخاطبان به اخبار خبرگزاری

 خبری معتبر؛ منابعسوی از 

 مخاطب و ارائه  بهابهام و پیچیدگی انتشار اخبار با کمترین  در جهت داخلی هایتالش خبرگزاری

 ؛به مخاطبان درکقابلنثری ساده و اخبار با زبان و 
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 ها و رعایت اصل بیخبرگزاریهای مختلف جناحی، سیاسی، قومی و... در اخبار عدم سوگیری-

 اجتماعی؛در اخبار سیاسی و  ژهیوبههای داخلی طرفی از سوی خبرگزاری

 که به شش عنصر  یاگونهبهامعیت خبر و ارائه اخبار بایست اصل جهای داخلی میخبرگزاری

ای دهی در فضای رسانهاین پاسخاصلی خبر پاسخ دهد را در دستور کار خویش قرار دهند؛ عدم 

ین بلکه برای تأم رودنزد مخاطب از بین  خبرگزاریاعتبار  تنهانهگردد سبب می، امروزیمتنوع 

 ؛مراجعه نماید ،در اختیار اوست یراحتبهی جایگزین که هانیاز خبری خویش به دیگر رسانه

 های داخلی کشور در جهت کاهش سانسور، فیلترینگ و سکوت خبری در اخبار تالش خبرگزاری

و افزایش  ارتباطی های نوینیت که در عصر اطالعاتی و فناوریعخود و درک این واق افتهیانتشار

های جایگزین مختلف، انواع وجود رسانه همچنین و ان نسبت به گذشتهای مخاطبسواد رسانه

و این  گرددآشکار مینهان نمانده و مخاطبان پسکوت خبری برای بیشتر ورزی، سانسور و غرض

 ؛بردیماز بین  یراحتبهها را نزد مخاطبان امر اعتبار خبرگزاری

 های داخلی؛ اخباری خبری خبرگزاری سایتدر « ایرسانهچند»از ظرفیت اخبار بیشتر  استفاده

در انواع عکس، ویدئو، گرافیک و صوت از  زمانهماستفاده  این رسانهیهای نوکه در بستر فناوری

ش میزان درک، اعتماد و صحت با افزاینموده و این عوامل  ریپذامکانکننده را برای تولید اخبار

و خبرگزاری مذکور نزد مخاطب کمک تواند به افزایش اعتبار اخبار ، میمخاطباند زاخبار ن

 شایانی نماید؛

 گذاری اخبار از سوی مخاطب در فضای های داخلی به ظرفیت به اشتراکتوجه بیشتر خبرگزاری

 ؛خبار در سطح جامعها نجازی در افزایش سرعت و دامنه انتشار ایم

 ئه امکانات ها جهت اراهای خبری خبرگزاریو فنی الزم در سایت یافزارنرمت فراهم نمودن امکانا

جتماعی مختلف و دیگر اهای تر اخبار در شبکهگذاری هر چه سادهو به اشتراک یده نکیل

 ؛فضاهای مجازی

  ها و یا دیگر ریگزارها از سوی خبخبرگزاری در افتهیانتشاراخبار ای دورهاعتبار سنجی منظم و

و نقاط ضعف سنجی جهت شناسایی های نظرسنجی و اعتبارو تحلیل این داده یپژوهشنهادهای 

 نزد مخاطبان؛اخبار  هر چه بیشتر رابدر ایجاد اعت مؤثرموجود در اخبار و عوامل قوت 

 

مطالعاتی، مند به فعالیت در این حوزه و پژوهشگران عالقهمحققان  های آتی:پژوهش د برایپیشنها

مخاطب، های نوین و دیجیتال در افزایش میزان اعتبار اخبار نزد نقش رسانهموضوعاتی چون توانند می

گذاری اخبار در کشور از سوی مخاطبان، مطالعات کیفی در خصوص موانع و مشکالت به اشتراک

اجتماعی مجازی  یهاشبکهسنجی اخبار نزد مخاطبان، ظرفیت و نقش  اعتبارهای شناسایی دیگر شاخص

را مورد بررسی و مطالعه ...  اطالعات در جامعه و یگذاراشتراکفعال بر تلفن همراه بر میزان به  خصوصبه

 قرار دهند.
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Abstract: The purpose of this quantitative research, conducted in a survey 

methodology, is to examine the role of the validity for domestic political news on 

sharing this news in cyberspace in the youth community. The statistical population is 

youth in North and South of Tehran. Sampling method was simple random and 

multiple cluster. 400 people were selected.data were collected via questionnaire with 

five levels of Likert scale. The independent variable is validity, which is based on 

Philip Meyer's validity indicators, including reliability, accuracy, unbiased, 

completeness and disinterested indicators. These indices According to accreditation of 

news to audience can influence on domestic political news sharing in the youth 

community. Based on the results of research, there is a significant and positive 

correlation between credit for domestic political news among youth and news sharing 

in cyberspace. According to the results of the research, based on the five indicators of 

the validity of the news, more than half of the sample members believe that domestic 

political news has a lack of reliability, accuracy, unbiased, completeness, 

disinterested, which makes it do not share the news in cyberspace. 

Keyword: Cyberspace, News, News Agency, News Sharing, Validity. 
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