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 رسانه های اجتماعی
 و مصرف کننده خبر مشارکت جو

دکتر�سید�رضا�نقبائی�لنگرودی��
عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما
msnaghbaei@gmail.com

چکید�ه
شبکه اجتماعی، ساختاری اجتماعی است. متشکل از گره هایی به طور مطلق وابسته 
به یکدیگر. مطالعات اخیر فراست هایی نو، نسبت به تأثیر عمومی شدن بالگ ها، 
رسانه های اجتماعی و سایر حوزه های محتوای تولید شده از سوی کاربر بر شیوه های 
مصرف گزارش یا توزیع خبر مهیا نموده است. این تحقیق رسانه های اجتماعی و 
مخاطب مشارکت جو را مورد بررسی قرار می دهد. به عبارت دیگر، شیوه ای که در آن 
افراد از رسانه های اجتماعی برای شراکت و مصرف مقوالت خبری بهره می گیرند 
و آیا در نتیجه احساس مطلع شدن بیشتر می کنند، را مورد بررسی و مطالعه قرار 
می دهد. این مقاله، روی هم رفته، بر یافته های پیمایشی مبتنی است، که روزانه 
نسبت به استفاده افراد از اینترنت مبتنی صورت گرفته است. نتایج این گزارش 
نیز مبتنی بر داده هایی است که از مصاحبه های تلفنی بین دسامبر 2009 و ژانویه 
2010 در بین نمونه ای از 2259 فرد، 18 سال به باال صورت گرفته است. برای 
نتایج مبتنی بر نمونه کل، با اطمینان 95 درصدی می توان گفت که خطای قابل 
استناد به نمونه و سایر تأثیرات تصادفی مثبت یا منفی 2/3 درصد نقطه است. برای 
نتایج مبتنی بر کاربران اینترنت، حاشیه خطای نمونه مثبت یا منفی 2/7 درصد نقطه 
است. از ترکیب نمونه شماره گیری های تصادفی خطوط زمینی و همراه )که معرف 
تمامی بزرگساالن آمریکایی است که به یکی از دو خط تلفنی ذکر شده دسترسی 
داشتند( استفاده گردید. اکثریت پاسخگویان این حقیقت را نشان می دهند که آن ها 
برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستان اقدام به شراکت خبر می کنند. آن ها بیان 
می دارند که از این رو به شبکه دوستان متکی هستند، تا به سمت مقوله خبری 
هدایت شوند، که این مهم نیز می تواند معرف خوبی برای عالیقشان باشد. یافته های 
تحقیق بیانگر این است که افراد زیر 35 سال برای دسترسی به سرنخ ها و آلرت های 
خبری به شدت به شبکه های اجتماعی خود متکی هستند. اکثریت پاسخگویان در 
معرض مقوالت خبری قرار دارند که احتماال در جای دیگر وجود ندارند یا در نتیجه 

فیس بوک و توییتر نادیده گرفته شده اند. 
واژگان�کلید�ی

 رسانه های اجتماعی، مشارکت کنندگان خبر، شراکت اخبار، خبر توییتر و فیس بوک.
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مقدمه
شکی نیست که اینترنت، رسانه های اجتماعی 
و تلفن همراه تأثیر بسزایی در شیوه مصرف 
خبر افراد، گذاشته است. ایستگاه ها و مجراهای 
ادامه  و  بقا  برای  باید  اکنون  هم  سنتی خبر 
سایت های  و  مستقل  بالگرهای  با  حیات 
اجتماعی رقابت نمایند. این مقاله ضمن بررسی 
چگونگی جلب، محبوبیت رسانه های اجتماعی 
و سایر حوزه های محتوایی ایجاد شده به وسیله 
کاربر، تأثیر آن را بر شیوه هایی که خبر مورد 
مصرف و توزیع قرار می گیرد، مطالعه نماید. در 
این مقاله، تالش شده است تا مفهوم »چگونه 
تبدیل  حال  در  خود  خبر،  مصرف کنندگان 
شدن به ایجادکننده خبر هستند« مورد درک 
و استفهام قرار گیرد و در نتیجه با این شیوه 
بیشتر  مطلع شدن  احساس  افراد  آیا  جدید، 

می کنند یا خیر؟
بر طبق گزارش مرکز تحقیقات پیو، به لطف 
رابطه  تکنولوژی،  استطاعت  و  جدید  ابزار 
آمریکایی ها با خبر در حال تغییر شکل است. 
)Participatory News Consumer, 2010( به 
عبارت دیگر، این مهم را می توان در شخصی تر 
شدن با سفارشی سازی تجربه کاربر و کنترل 
جریان اخبار در زندگی افراد مشاهده کرد. به 
و  به مقوالت  لینک ها  مبادله  با  دیگر سخن، 
توصیه متن به عنوان نوعی جریان فرهنگی در 
شبکه های اجتماعی خود، خبر در حال حاضر 
به نوعی تجربه اجتماعی مشارکتی مبدل شده 
این  شدن  فراهم  با  آن،  فرای  )همان(.  است 
امکان که افراد می توانند مقوالت و تجارب خود 
را ارائه دهند و با استفاده از وبسایت هایی مانند 
فیس بوک و توییتر، واکنش های خود را نسبت 
به رویدادها پست کنند. خبر در حال تبدیل 
به نوعی فعالیت مشارکت جویانه است. اینترنت 
و تلفن های همراه در حال تغییر رابطه افراد 

نسبت به خبر هستند.
بر طبق گزارش مرکز تحقیقات پیو، در یک 
روز، 61 درصد آمریکایی ها اخبار آنالین دریافت 
می کنند، که با این توصیف، اینترنت پشت سر 

تلویزیون به عنوان یک منبع خبری و جلوتر از 
 State of the News( .روزنامه ها قرار می گیرد
Media, 2010( فرای آن، این مرکز در ادامه 

گزارش خود می افزاید که بیش از 25 درصد 
بزرگساالن هم اکنون با تلفن های همراه خود 
به اینترنت متصل می شوند، که این مهم نیز 
الیه تغییراتی دیگری در رابطه مصرف کنندگان 
مقاله تالش  این  به شمار می رود. در  با خبر 
شده تا رابطه تغییر شکل مصرف کنندگان خبر 
به ایجادکنندگان و توزیع کنندگان خبر مورد 
توصیف قرار گیرد و برای مخاطب این مفهوم 

کامال روشن و باز شود.
ــرای  ب خبر  ارســـال  و  ــت  ــاف دری روش 
از طریق  بیشتر  آنالین  مصرف کنندگان خبر 
ابزار رسانه های اجتماعی مانند توییتر، بالگ ها، 
جستجوهای  موتور  و  یوتیوب  فیس بوک، 
مختلف صورت می گیرد. به عبارت دیگر، این 
دریافت کننده  از  جامعه  ارتقای  باعث  ابزارها 
خبر به ایجادکننده و توزیع کننده خبر شده 
است. از منظر کاربران، وبسایت های اجتماعی 
تا  کرده  فراهم  همگان  برای  را  فرصت  این 
خود را بیان نمایند و افراد هم فکر و هم عالقه 
را با یکدیگر متصل نماید. از سوی دیگر، ابزار 
رسانه های اجتماعی با هزینه ای بسیار اندک، 
شیوه آسانی برای مشارکت اعضای جامعه در 
است،  افراد  بزرگ تر  گروه های  با  مباحثه های 
و توجه را به سمت مطالب و عناوینی جلب 
ممکن  رسانه های خبری سنتی  که  می کند، 
 Picard,( باشند.  گرفته  نادیده  را  آن ها  است 
رسانه های  ابــزار  کمک  با  اینترنت   )2009

اجتماعی، در حال تغییر سریع شیوه مصرف 
خبر افراد است. این فعالیت پیش تر محدود به 
مطالعه روزنامه یا گوش دادن به بولتن خبری 

رادیو یا تماشای آن در تلویزیون  شده است.
»کمک  نوعی  می توانند  مخاطبان  امــروزه 
بگیرند؛  اخبار  تازه ترین  به  نسبت  فوری« 
یعنی با گذشت چند لحظه می توانند تازه ترین 
اخبار را در اینترنت، در جعبه ایمیل، صفحات 
روزرسانی های  به  در  یا  اجتماعی  شبکه های 
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خبری تلفن همراه خود دریافت کنند )همان(. 
عالوه بر ابزارهای رسانه های اجتماعی، بالگ ها 
خبر  نویسندگان  به  افراد  تغییر  حال  در  نیز 
برای  امکان  این  برای مثال، بالگ ها  هستند. 
همه افراد با مهارت های کامپیوتری پایه و با 
دسترسی به اینترنت فراهم می کند تا در وب 
به نشر مواد خود بپردازند. همچنین بالگینگ 
تأثیر  ژورنالیسم  بر  خاص  بسیار  شیوه ای  به 
شهروندان  دیگر،  عبارت  به  است.  گذاشته 
نقش  ایفای  حال  در  فزاینده  طور  به  عادی 
است؛  روزنامه نگاری«  تصادفی  »عملکردهای 
یعنی پس از مشاهده یک رویداد، مبادرت به 
 )Stassen, 2010( آن در بالگ می کند.  درج 
عالوه بر بالگ ها، شهروندان با استفاده از توییتر 
آن ها  برای  جاری،  رویدادهای  گزارش  ضمن 

تفسیر خبری نیز مهیا می کنند.
مرورادبیات

شکی نیست که ایستگاه ها و مجراهای اخبار 
سنتی از سوی اینترنت، رسانه های اجتماعی و 
تلفن های همراه متأثر شده اند. اکنون مجراهای 
اخبار سنتی باید برای بقا با بالگرهای مستقل و 
رسانه های اجتماعی رقابت کنند. مطالعات اخیر 
چشم اندازهایی در خصوص چگونگی محبوبیت 
بالگ ها، رسانه های اجتماعی و سایر حوزه های 
محتوای تولید شده از سوی کاربر و تأثیراتی 
که آ ن ها بر شیوه مصرف و گزارش خبر ارائه 
نموده اند. به هر حال، ادبیاتی نیست که تغییر 
شکل مصرف کنندگان خبر را به ایجادکنندگان 
ادبیات  مرور  نماید.  بررسی  و  توصیف  خبر 
تحقیق که در زیر آمده رسانه های اجتماعی و 
مصرف خبر را به خصوص از منظر »اجتماعی 
پاسخ های  شهروندی،  ژورنالیسم  خبر،  شدن 
ژورنالیسم سنتی و مضامین و نگرانی ها« مورد 

بررسی قرار می دهد. 
پایههاینظری

و  مطالعه  از؛  است  عبارت  رسانه ای  اکولوژی 
بررسی محیط های مختلف شخصی و اجتماعی 
گوناگون  تکنولوژی های  از  استفاده  با  که 
 )McLuhan, 2003( .ارتباطی ایجاد گردیده اند

تغییر در تکنولوژی باعث تغییر شکل ساختار 
ادراک ها، تجارب،  نوبه خود  به  اجتماعی، که 
می کند.  شکل دهی  را  رفتارها  و  ایستارها 
از  این تحقیق نشأت گرفته  مبنای گفتمانی 
»تئوری ارتباطی اکولوژی رسانه« است. هرمیدا 
که  می کند  نشان  خاطر   )Hermida, 2010(
شیوهای  به  منجر  اجتماعی  رسانه های  ابزار 
خود  که  گردیده،  دانش  سازماندهی  جدید 
متکی است به گروه های وسیع و در عین حال 
بی قاعده سازمان یافته، که به صورت الکترونیک 
می افزاید:  همچنین  وی  می کنند.  کار  هم  با 
رسانه های اجتماعی میلیون ها نفر را به صورت 
آنی با هم، مرتبط می سازد و به آن ها این امکان 
را می دهد تا رویدادهایی که منجر به بیان خرد 

جمعی می شود، به مشارکت و بحث بگذارند.
»پارک« )Park, 1940( خاطر نشان می کند که 
کارکرد خبر جهت دهی فرد و جامعه به جهان 
واقعی است. یافته های تحقیقات پیشین دال 
بر این است که مصرف خبر با ارائه اطالعات 
 Lemert,( .تهییج کننده باعث مشارکت می شود
1992( در بین شبکه های افراد مباحثه آفرینی 

می کند )Shah et al, 2005(، و برای افراد این 
مسائل  به  نسبت  تا  می کند  فراهم  را  امکان 

)Eveland, 2004( .عکس المعل نشان دهند
جاوا و دیگران )Java et al, 2007( مطالعاتی را 
انجام دادند که هدف اصلی آن ها بررسی »انگیزه 
و  است«  بوده  آنالین  خبر  مصرف کنندگان 
رسانه های  که  بود  این  تحقیقات  این  نتیجه 
ارتباطی  سریع  شیوه  یک  به  نیاز  اجتماعی 
سرمایه گذاری  و  کاربران  زمانی  استلزام  که 
می دهد.  کاهش  را  محتوا  تولید  برای  فکری 
)Java et al, 2007: 2( آن ها در تحلیل اهداف 
از  افراد  دلیل  چهار  به  که  دریافتند  کاربر 
توییتر استفاده می کنند: چت روزانه، مکالمه، 
لیچ  خبر.  گزارش  و  اطالعات  اشتراک گذاری 
)Leach, 2009( خاطر نشان می کند که نقطه 
قوت اینترنت توانایی شکل دهی جامعه با ارائه 
صدا به تمامی افراد متصل شده دیجیتال است. 
روزنامه نگاری حرفه ای  تفاوت  دیگر،  از سوی 
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و  کافهولد  است.  شهروندی  روزنامه نگاری  با 
تعریف  در   )Kaufhold et al, 2010( دیگران 
نوع اول، آن را نوعی محتوای خبری می داند 
که به وسیله روزنامه نگاران حقوق بگیر، آموزش 
دیده و ناظر برخوردار از یک سیستم دبیری 
می توان  دیگر،  عبارت  به  است.  شده  تهیه 
نقطه  در  درست  را  شهروندی  روزنامه نگاری 
مقابل روزنامه نگاری حرفه ای قرار داد. در این 
نوع روزنامه نگاری داشتن حرفه و تخصص دیگر 
پرداختی  معموال  کارها  برای  نیست،  مطرح 
بدون  شده  منتشر  محتوا  نمی گیرد،  صورت 
ویرایش و نظارت است و انتخاب مقوله خبری 
 Lasica,( .و قضاوت خبری دیگر حرفه ای نیست

)2003

مورتی )Murthy, 2011( نیز این سؤال را مورد 
بررسی قرار داد که »آیا توییتر توانسته، افراد 
عادی را به روزنامه نگاران شهروند مبدل کرده 
یا این که صرفا توانسته تا صداهای آن ها به 
وسیله رسانه های سنتی رده بندی شود. وی بر 
این باور است که افراد عادی در توییتر در حال 
تولید و مصرف خبر )به خصوص اخبار فوری 
تولید شده از سوی افراد عادی دیگر( هستند. 
)همان( در حال حاضر دبیران و روزنامه نگاران 
هم برای گرفتن ایده و هم برای مستندسازی 
اخبار از توییتر به عنوان نوعی ابزار تحقیقات 

)Ahmad, 2010( .جمعی استفاده می کنند
نقش  بالگرها  که  می دهند  نشان  مطالعات 

بسزایی در موارد زیر بازی می کنند:
شکل دهنده  حقیقت،  چک کن  خبر،  تفسیر 
مردمی  گزارشگران  عنوان  به  حتی  و  رویداد 

برای رسانه های خبری.
بوی و ما )Bui & Ma( خاطر نشان می کنند 
جامعه  سوی  از  تنها  بــالگ،  محتوای  که 
رسانه  حرفه ای های  بلکه  نمی شود،  مصرف 
که می خواهند سریعا به سیگنال های بالگرها 
واکنش نشان دهند یا برای رسانه های سنتی 
اقدام به تهیه اخبار بیشتر کنند، مورد مصرف 
قرار می گیرد. اندیشمندان حوزه رسانه در مورد 
طبیعت خود انتخاب مصرف خبر آنالین که 

افزایش پراکنده شدن مخاطبان را در پی دارد، 
)Willnat, 2006( .بسیار نگران هستند

مخاطب  لحاظ  به   )Murthy, 2011( مورتی 
رسانه های  بــروز  که  می کند  نشان  خاطر 
ایجاد نوعی  موجز رسانه های اجتماعی باعث 
به  اســت.  شده  خبر  مخاطب  پیکره بندی 
عبارت دیگر، افراد دارای مجموعه از دوستان 
به  این  می توانند  که  هستند  پیگیرانی  یا 
روزرسانی ها را ببینند، ولی این مخاطبان دقیقه 
Cope� )به دقیقه در حال تغییر هستند. کپلند 

land, 2011( خاطر نشان می کند که با پیگیری 

نامداری  اشخاص  و  روزنامه نگاران  دوستان، 
و  اعتماد  مورد  آن ها  قضاوت های  و  افکار  که 
یکنواخت  عرضه  امکان  هستند،  ما  اطمینان 
لینک های خبری که نمی توان آن ها را در جای 
دیگر یافت، وجود دارد. به طور خالصه این که 
ابزار رسانه های خبری مانند فیس بوک و توییتر 
این امکان را برای مصرف کنندگان خبر فراهم 
رویدادهای  مورد  در  واقعی  زمان  در  تا  کرده 
عمده و عناوین مورد عالقه مطلع شوند. هدف 

این تحقیق پاسخ به سؤاالت زیر است:
مانند . 1 وبسایت هایی  از  استفاده  چگونه 

خبر  مصرف  شیوه  بر  توییتر  و  فیس بوک 
افراد تأثیر گذاشته است؟

دالیلی که افراد برای بازتوییت یک لینک . 2
روی توییتر یا شراکت مقاله در فیس بوک 

ارائه می دهند، چیست؟
به چه مقدار احتمال دارد که کاربران روی . 3

یک لینک توصیه شده به وسیله یک دوست 
یا پیگیر کلیک کنند؟

آیا افراد در نتیجه ابزار رسانه های اجتماعی، . 4
نسبت به مسائل احساس مطلع شدن بیشتر 

می کنند یا کمتر؟ 
روشتحقیق

مبتنی  پیمایشی  یافته های  بر  تحقیق  این 
استفاده  و  کاربرد  روزانه  به صورت  است، که 
آمریکایی ها را نسبت به اینترنت مورد جستجو 
نیز  تحقیق  نتیجه  است.  داده  قرار  بررسی  و 
مبتنی است بر داده های حاصله از مصاحبه های 
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تلفنی که در دسامبر سال 2009 تا ژانویه سال 
بزرگسال   2259 از  نمونه ای  بین  در   2010
آن  اجرای  و  گرفته  باال، صورت  به  سال   18
بر  پرینستون1  بین الملل  تحقیقات  مرکز  را 
عهده داشته است. برای نتایج مبتنی بر کل 
ابراز  اطمینان 95 درصدی  با  نمونه، می توان 
کرد که خطای قابل استناد برای نمونه گیری 
 2 منهای  یا  مثبت  تصادفی  تأثیرات  سایر  و 
و 3 درصد نقطه است. برای نتایج مبتنی بر 
خطای  حاشیه   ،)n=1,675( اینترنت  کاربران 
نمونه مثبت یا منهای 2 و 7 درصد نقطه است. 
عالوه بر خطای نمونه، واژه پردازی سؤاالت و 
مسائل عملی در اجرای پیمایش های تلفنی نیز 
ممکن است، خطاها و سوگیری های احتمالی 
را در یافته های نظرسنجی مطرح کنند. برای 
بازنمود، تمامی بزرگساالن آمریکایی از ترکیب 
دارندگان  تصادفی  شماره گیری  نمونه های 
به  موسوم  همراه  تلفن  و  ثابت  تلفن  خطوط 
RDD استفاده گردید. این امر به گونه ای بود 
که تنها دسترسی آن ها به یکی از این دو خط 
اهمیت داشته است. هر دوی این نمونه ها به 
مرکز  انجمن  SSI2 مطابق خصوصیات  وسیله 
PS�  تحقیقات بین الملل پرینستون موسوم به

RAI صورت گرفته است. تعداد نمونه خط تلفن 
ثابت با احتمال نسبت شراکت خانوارهای در 
بلوک های  یا  گروه ها  به  گرفته  قرار  فهرست 
شماره  رقم  دو  مبادالت،  منطقه،  )کد  فعال 
راهنمای  فهرست  چند  یا  سه  حاوی  بلوک( 

مسکونی انتخاب شدند. 
نمونه تلفن همراه به کمک فهرست نبوده است، 
بلکه از طریق نوعی نمونه برداری سیستماتیک 
بوده که در آن از 100 بلوک اختصاص یافته 
بی سیمی و 100 بلوک خدمات مشارکتی که 
فاقد هرگونه شماره خط ثابت فهرست راهنما 
به  جدید  نمونه  است3.  شده  استفاده  بودند، 
صورت روزانه منتشر و حداقل برای پنج روز در 

1.Princeton Survey Research Associates International

2.Survey Sampling International

3.http://www.amstat.org

حوزه کاری نگهداری  شده است. این نمونه به 
تکرار منتشر می شد که به عنوان زیرنمونه های 
معرف جمعیت بزرگ تر قلمداد می شدند. این 
از  که  می آورد  همراه  به  را  اطمینان  این  امر 
پیروی  نمونه  تمام  برای  کامل  تماس  پروسه 
شده است. برای تکمیل هر مصاحبه حداقل 
7 بار با شماره تلفن نمونه تماس گرفته شد. 
برای به حداکثر رساندن شانس تماس گرفتن 
با یک پاسخگوی بالقوده در فواصل مختلف روز 
و روزهای هفته چند بار تماس گرفته می شد. 
به عبارت دیگر، با هر شماره تلفن حداقل یک 
شاید  تا  می شد  گرفته  تماس  روز  هر  در  بار 
کسی در دسترس باشد. برای نمونه تلفن ثابت، 
مصاحبه کننده ها در نیمی از زمان و در وهله 
اول خواهان آن بودند تا با جوان ترین فرد مذکر 
خانواده که در زمان مصاحبه در خانه بوده است، 
صحبت نمایند. در صورت در دسترس نبودن 
مرد، مصاحبه کننده ها با جوان ترین فرد جنس 
تلفن  نمونه  برای  می کردند.  صحبت  مخالف 
با فردی صورت می گرفت  همراه، مصاحبه ها 
که گوشی تلفن را برمی داشت و به تلفن پاسخ 
مصاحبه کننده  شخص  این  اینجا  در  می داد. 
بود، که تأیید می کرد شخص مصاحبه شونده 
بزرگسال بوده است. برای مشارکت پاسخ گویان 
نقدی  محرک  نوعی  از  همراه  تلفن  نمونه 
استفاده می شد تا مصاحبه شونده با انگیزه به 
سؤاالت پاسخ دهد. تمامی مصاحبه هایی که 
در یک روز خاص صورت می گرفتند به عنوان 
نمونه نهایی همان روز در نظر گرفته می شدند. 
برای جبران مسائل احتمالی در طراحی نمونه 
و الگوهای غیرپاسخگو که ممکن است نتایج 
جانبدارانه ای را به همراه داشته باشد، معموال 
در تحلیل تحقیقات پیمایشی از ارزش گذاری 
به  کار  دیگر،  عبارت  به  می شود.  بهره گیری 
گونه ای بوده است که برای ارزش گذاری این 
از   )dual-frame sample( دوقالبی  نمونه 
two�( ارزش گذاری دو مرحله ای  پروسه  یک 

استفاده   )stage weighting procedure

محصولی  اول،  مرحله  ارزش گــذاری  گردید. 
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داده ها،  در  تطبیق صورت گرفته  دو  از  است 
یکی احتمال تطبیق انتخاب )PSA( و دیگری 
سو،  یک  از   .)PUA( تلفن  از  استفاده  تطبیق 
احتمال تطبیق انتخاب این حقیقت را تصحیح 
می کرد که پاسخگویان نمونه تلفن ثابت دارای 
احتماالت مختلف برای نمونه شدن هستند و 
این نیز متکی است به تعداد بزرگساالنی که در 
آن خانوار زندگی می کردند ، و از سوی دیگر، 
تطبیق استفاده از تلفن نیز همپوشانی یا اوورلپ 
قالب های نمونه گیری تلفن ثابت و تلفن همراه 
ارزش گذاری  دوم  مرحله  می کند.  تصحیح  را 
پارامترهای  با  را  نمونه  دموگرافی های  نسبت 
جمعیت باالنس و تنظیم می کند. نمونه، طوری 
جمعیت شناختی  پارامترهای  تا  شده  تنظیم 
نژاد، ریشه،  از منظر جنس، تحصیالت،  ملی 
تراکم  سرشماری(،  تعاریف  )مطابق  مذهب 
و چگالی جمعیت و مصرف تلفن با همدیگر 
سنخیت داشته باشند. پارامترهای ارزش گذاری 
از تحلیل خاص دفتر سرشماری سال  اصلی 
سالیانه1  اجتماعی  و  اقتصادی  متمم   2009
گرفته شده است که تمامی خانوارها در قاره 
آمریکا را مشمول آن نموده است. پارامتر تراکم 
سال 2000  سرشماری  داده های  از  جمعیت 
تلفن  از  استفاده  پارامتر  است.  شده  مشتق 
همراه از تحلیل ملی ژانویه- جون سال 2009 
است.  شده  گرفته  ملی2  بهداشت  تحقیقات 
ارزش گذاری نیز با استفاده از سیستم تنظیم 
تکراری  ارزیابی  خاص  برنامه  نوعی  نمونه؛ 
که در عین حال توزیعات تمامی متغیرها را 
با استفاده از یک تکنیک آماری تحت عنوان 
الگوریتم دمینگ تنظیم سازی می کند، انجام 
گرفته است. برای جلوگیری و پیشگیری تک 
تک مصاحبه ها از تأثیرگذاری بیش از حد در 
چیدمان  مورد  ارزش گذاری های  نهایی  نتایج 
این وزنه ها  از  و ترتیب قرار گرفتند. استفاده 
فراهم  را  اطمینان  این  آماری  تحلیل های  در 
می کند، که ویژگی های جمعیت شناختی نمونه 

1. Annual Social and Economic Supplement

2.National Health Interview Survey

با ویژگی های جمعیت شناختی جمعیت ملی 
بسیار نزدیک است.

جدول1.آرایشکاملکلشمارههاینمونه

تمامی  که  می دهد،  نشان  نمونه  ــش  آرای
اصلی  تلفن  نمونه  از  نمونه  تلفن های  شماره 
شماره گیری شده اند. نرخ پاسخ نیز کسری از 
تمامی پاسخگویان صالحیت دار را در نمونه ای 
که در نهایت مورد مصاحبه قرار گرفت برآورد 
می کند. در PSRAI این مهم با حاصل ضرب سه 

نرخ سازنده، مورد محاسبه قرار می گیرد:
نرخ تماس؛ نسبت شماره های در حال کار، . 1

که درخواست انجام مصاحبه صورت گرفته 
است.

تماس . 2 شماره های  نسبت  همکاری؛  نرخ 
برای  اول  گرفته شده که حداقل در وهله 

انجام مصاحبه، رضایت گرفته شد.
نرخ تکمیلی؛ نسبت مصاحبه های در وهله . 3

شده  تکمیل  و صالحیت دار  همکاری  اول 
است.

شایان ذکر است که نرخ پاسخ برای نمونه تلفن 
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ثابت 22 درصد و برای تلفن همراه 20 بوده 
است.1

یافتههایتحقیق
خبرشخصی،اجتماعیومشارکتجویانه

رابطه آمریکایی ها با خبر به لطف ابزار خبری 
تغییر  حال  در  تکنولوژی  استطاعت های  و 
به عبارت دیگر،  است.  به مسیرهای مختلف 
فراهم  کاربران  برای  امکان  این  که  هنگامی 
شد تا تجارب شخصی خود را سفارشی سازی 
و جریان اخبار را در زندگی خود کنترل کنند، 
مواجه با خبر بیشتر سمت و سوی شخصی 
و  لینک ها  افراد  که  زمانی  است.  یافته  شدن 
توصیه های خود را به شکلی از جریان فرهنگی 
در شبکه های اجتماعی خود تبادل می کنند، 
خبر در حال تبدیل به نوعی تجربه اجتماعی 
و  مقوالت  افراد  که  زمانی  است.  مشارکتی 
تجارب خاص خود را می نویسند و واکنش های 
خود را نسبت رویدادها پست می کنند، خبر 
در حال تبدیل به نوعی فعالیت مشارکت جویانه 

است.
خبربهعنواننوعیفعالیتاجتماعی

ذکر  مقاله  این  در  پیش تر  که  گونه  همان 
شد، ارتباط افراد نسبت به خبر نوعی فعالیت 
فراگیری  فعالیت  با  برابر  که  است  اجتماعی 
درصد   72 است.  راندمان  تقویت کننده  و 
پیگیر  از چندگاه  هر  که حداقل  آمریکایی ها 
اخبار هستند بیان می دارند؛ که هنگامی که 
راجع  خود  همکاران  و  خانواده  دوستان،  با 
به آنچه که در جهان روی می دهد، صحبت 
می کنند، احساس لذت می کنند و 69 درصد 
کنار آمدن با خبر را نوعی التزام اجتماعی و 
مدنی می دانند. در عصر شبکه های اجتماعی 
بیان  حاضر  حال  در  بعضی  تکنولوژیکی، 
می دارند، که علت اتکای آن ها به اطرافیان از 
آنجا است که اطرافیان به آن ها می گویند، که 
خبری که آن ها نیاز به دانستن آن را دارند در 

1.Blumberg SJ, Luke JV. از اولیه  انتشار  بی سیم:   جایگزین 
 تخمین های تحقیقات مصاحبه بهداشت ملی، ژانویه� جون، 2009.
.مرکز ملی آمار بهداشتی. دسامبر 2009

کجاست. نیمی از پاسخ دهنده ها می گویند )50 
درصد( که خیلی خوب یا تا حدی خوب برای 

آن ها توصیف می کند. 
این مهم چه نقشی را در صحنه آنالین بازی 
مربوط  ایده  و  می کند؟ کنش مشارکت خبر 
به خبر بخش تکمیل کننده مبادالت ایمیل و 
فعالیت های رسانه های اجتماعی است. از 71 
درصد جمعیت بزرگسالی که خبر خود را به 
درصد   75 می کنند،  دریافت  آنالین  صورت 
آن ها بیان می دارند که آن ها اخباری را دریافت 
می کنند، که از طریق ایمیل یا پست شبکه های 
اجتماعی برایشان ارسال شده است. این مقدار 
برابر است با 71 درصد تمامی کاربران اینترنت. 
زمانی که خبر برای آن ها ارسال و به دست آن ها 
می رسد، 38 درصد این گروه در تمام یا اغلب 
زمان ها مطالب و مواد آن را مطالعه می کنند؛ 
و  می کنند  مطالعه  وقت ها  بعضی  درصد   37
23 درصد نیز بیان می دارند که به ندرت وقت 
مطالعه آن را می یابند. از این کاربران اینترنت 
که اخبار خود را از آنالین دریافت می کنند، 
50 درصد بیان می دارند، که آن ها لینک های 
ایمیل مقوالت خبری یا ویدئویی را به دیگران 
تمامی  درصد   48 معرف  )این  می فرستند. 
را  خبر  که  آن هایی  است(.  اینترنت  کاربران 
دنبال می کنند، کسانی که مصرف  مشتاقانه 
کنندگان در حال حرکت هستند، کسانی که از 
شبکه های اجتماعی یا توییتر استفاده می کنند 
یا دارای وبالگ هستند، بیشتر از دیگران در 
ایمیل های خود نسبت به سایر کاربران اینترنت 
لینک خبری ارسال می کنند. فرای گفتگوی 
روی  ایمیل  مبادالت  در  که  خبر  به  مربوط 
می دهد، تعداد قابل توجهی از کاربران اینترنت 
با سازمان های خبری، روزنامه نگارهای خاص 
و سایر متخصصان خبری مانند نوعی هسته 
در شبکه های اجتماعی رفتار می کنند. در این 
کاربران  درصد  که 57  دریافتیم  ما  پیمایش 
آنالین از سایت های اجتماعی مانند فیس بوک، 
مای اسپیس یا لینکداین استفاده می کنند، و 
97 درصد آن ها نیز مصرف کننده خبر آنالین 
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هستند. 51 درصد کاربران شبکه های اجتماعی 
که جمعیت خبری آنالین را تشکیل می دهند، 
بیان می دارند که در یک روز آن ها از افرادی 
اخبار خود را در سایت هایی مانند فیس بوک 
پیگیری می کنند. این مقدار یعنی 28 درصد 
تمامی کاربران اینترنت که از طریق شبکه های 

اجتماعی با دوستان خبر دریافت می کنند. 
عالوه بر آن، 23 درصد از کاربران شبکه های 
می کنند،  دریافت  آنالین  اخبار  که  اجتماعی 
بیان می دارند که اخبار خود را به طور خاص 
از سازمان های خبری و روزنامه نگارانی دریافت 
اجتماعی  شبکه های  فضای  در  که  می کنند 
یک  با  آن ها  دیگر،  عبارت  به  دارند.  حضور 
روزنامه نگار یا سازمان خبری خاص در وهله 
این  طریق  از  و  رفیق شده اند،  و  دوست  اول 
را  اخبار خود  توزیع خبر  نسبتا جدید  کانال 
دریافت می کنند. این مقدار یعنی 13 درصد 
رفته،  هم  روی  اینترنت.  کاربران  تمامی 
از  را  خود  اخبار  اینترنت  کاربران  درصد   30
دوستان، روزنامه نگاران یا سازمان های خبری 
دریافت می کنند، که در یک روز در سایت های 

اجتماعی حضور دارند.
اینترنت،  جمعیت  کل  در  که  دریافتیم  ما 
توییتر  از  آنالین  آمریکایی های  درصد   19
در  توییتر،  کاربران  این  از  می کنند.  استفاده 
آنالین  خبر  مصرف کننده  درصد   99 واقع 
به شمار می روند و 28 درصد کسانی که در 
دارند  قرار  آنالین  خبر  مصرف کننده  گروه 
بیان می دارند که بروزهای توییتر را در مورد 
توییتر  در  که  همکارانی  و  دوستان  از  خبر 
دنبال می کنند، دریافت می کنند و 18 درصد 
روزنامه نگاران  و  خبری  سازمان های  فیدهای 
توییتر را دنبال می کنند. این مقدار با هم یعنی 
6 درصد تمامی کاربران اینترنت که از طریق 
فیدهای توییتر اخبار خود را دریافت می کنند.

اهمیت خبر نسبت به تجارب اجتماعی آنالین 
نشان  پیمایش  در  که  است،  دیگری  راه  نیز 
داده شده است. قضاوت، بخش قابل توجهی 
وبسایت های  آنالین  خبر  مصرف کنندگان  از 

سازمان های خبری تا حدی است، که آن ها را 
تسهیل دهنده شراکت اجتماعی خبر می دانند. 
44 درصد از این مصرف کنندگان خبر آنالین 
بیان می دارند که یکی از دالیلی که آن ها در 
انتخاب دریافت خبر آنالین استفاده می کنند، 
با  سایت  محتوای  شراکت  آیا  که،  است  این 
دیگران از طریق ایمیل یا پست در شبکه های 
این  درصد   25 است.  آسانی  کار  اجتماعی 
مصرف کنندگان خبر آنالین عامل مهم را برای 
خود این می دانند که توان پیگیری سازمان های 
مانند  اجتماعی  شبکه های  طریق  از  خبری 

فیس بوک یا توییتر را بیابند.
می دهد،  نشان  زیر  جدول  که  گونه  همان 
خاطر  تعلق  از  آنالین  خبر  جوان  کاربران 
اجتماعی  خصوصیات  به  نسبت  قوی تری 

وبسایت ها برخوردار هستند.
روی هم رفته، بعد اجتماعی وبسایت ها دارای 
کاربران  اولویت های  »مهم ترین  سوم  جایگاه 
سر  پشت  خبری«  وبسایت های  انتخاب  در 
مقوالت  با  مرتبط  آن ها  مواد  که  لینک هایی 
خبری است، و به عنوان پرتالی برای جمع آوری 

اخبار در دور و بر وب عمل می کند. 
روزانهمنوروزانهما

 67 که  کردیم،  نشان  خاطر  پیش تر  ما 
آن ها  که  می دارند،  بیان  آمریکایی ها  درصد 
می کنند  پیگیری  را  خاصی  موضوعات  تنها 
دارنــد.  ــرای  واف عالقه  آن هــا  به  نسبت  که 
و  انبوه ساز  سایت های  مانند  آنالین  ابزارهای 
فیلترکننده های خبر این امکان را برای افراد 
خبری  تجارب  به  نسبت  تا  می کنند،  مهیا 
انجام  مختلف  سفارشی سازی های  خودشان 
 28 که  دریافتیم  ما  پیمایش  این  در  دهند. 
اول  صفحه  اینترنت  کاربران  تمامی  درصد 
بروزر، طوری سفارشی کردند تا عناوین و منابع 
مطلوب خبری شان را نیز شامل شود. جالب 
توجه این که به نظر نمی رسد این برای کسانی 
که، بر آنند تا جریان خبر را در زندگی خود 
محدود کنند، یا از آن به عنوان نوعی مکانیزم 
استفاده  اطالعات  سرریز  برای  کپی برداری 
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جدول2.عالقهوافرجواناننسبتبهبعضیویژگیها

جدول3.اهمیتویژگیهادربینکاربران
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کنند استراتژی باشد، بلکه سفارشی سازی از 
خبر  حریص  مصرف کننده های  اغلب  سوی 
مورد استفاده قرار می گیرد. کسانی که در یک 
روز از بیشترین پالتفورم های رسانه ای )6-4( 
استفاده می کنند و کسانی که دارای بیشترین 
بیشتر  هستند،   )14-6( آنالین  منابع  طیف 
از دیگران صفحه اول خود را سفارشی سازی 
اجتماعی  شبکه های  با  که  کسانی  می کنند. 
مانند فیس بوک، توییتر و وبالگ ها درگیرند، 
صفحه اول خود را بیشتر به خبرهایی که مورد 

عالقه شان هست تغییر داده اند.  
خبر  مصرف کنندگان  بین  در  ترجیح  این 
هنگام  در  خاص  اولویتی  به  مبدل  آنالین، 
 42 می شود.  خبری  وبسایت های  انتخاب 
درصد کاربران اینترنت که اخبار آنالین دریافت 
می کنند، یا 30 درصد تمامی کاربران اینترنت 
بیان می دارند که در انتخاب سایت های خبری، 
چیزی که برای آن ها از اهمیت بیشتر برخوردار 
است، توانایی سفارشی سازی اخبار دریافتی از 
آن سایت است. توجه به این نکته حائز اهمیت 
است که این ویژگی تا حد زیادی برابر است 
با کسانی که بیان می دارند که آن ها ترجیح 
کنند  پیگیری  را  خاص  عناوین  می دهند، 
خبر  سفارشی سازی  توان  آن ها  درصد   51(
را در سایت دوست دارند(، و کسانی که بیان 
می دارند برای آگاه یافتن از اخبار به دیگران 

متکی هستند.
شخصی سازی  را  خبر  افراد  که  دیگری  راه 
می کنند، هوشیارسازی در مورد پیشرفت های 
اینترنت  کاربران  درصــد   71 اســت.  خبر 
و  ایمیل  طریق  از  آن ها  که  می دارند  بیان 
خودکار  هوشیارسازهای  و  روزرسانی ها  به 
را دریافت می کنند، و 11 درصد  اخبار خود 
که  دارند  آلرت هایی  همراه  تلفن  دارندگان 
همراه  تلفن های  به  ایمیل  یا  متن  طریق  از 
آن ها ارسال شده است. راه دیگری که افراد به 
شیوه ای شخصی با خبر ارتباط برقرار می کنند 
از طریق مواد تعاملی است. 36 درصد کاربران 
اینترنت )38 درصد کاربران اخبار آنالین( بیان 

می دارند که بخش مهم انتخاب وبسایت های 
خبری این است که آیا آن ها دارای محتوای 
تعاملی مانند نمودار، کوئیز، گرافیک و نقشه 
هستند که بتوانند به وسیله آن ها دست کاری 
محتوا نمایند. کسانی که از تعداد وسیعی از 
روز  یک  در  خبری  رسانه ای  پالتفورم های 
)4-6( استفاده می کنند، کسانی که از طیف 
وسیعی از منابع خبری )6-14( بهره می گیرند 
و کسانی که به عناوین مختلف آنالین عالقمند 
هستند بیشتر از دیگران این ترجیح به مواد 

تعاملی را نشان می دهند.
وجود  نیز  دیگری  گوناگون  راه های  سرانجام، 
تجارب خبری  آن ها  از طریق  افراد  که  دارد، 
واقع،  در  می کنند.  سفارشی سازی  را  خود 
نوعی  اینترنت  از  استفاده  با  می توانند  آن ها 
در  تا  کنند،  ایجاد  خبر«  نمایش  »فهرست 
هنگام انتخاب خودشان به رویدادهای خبری 
و سطح عمق اهمیت این رویدادها نگاه کنند. 
در این پیمایش ما سؤاالتی را درباره استفاده 
در سایت های خبری  افراد  ویدئویی  محتوای 
جویا شدیم و دریافتیم که 68 درصد کاربران 
اینترنت در مورد یک مقوله خبری یا رویدادی 
ویدئوی  از  پیوسته  وقوع  به  گذشته  در  که 
نیز  درصد   62 و  است  کرده  استفاده  آنالین 
ویدئو  به صورت  را  فوری  یا  زنده  رویدادهای 
فید تماشا کرده اند. کسانی که در یک روز از 
پالتفورم های مختلف استفاده می کنند، دارای 
عالیق خبری گوناگونی هستند و نسبتا تعداد 
نگاه  را  آنالین  خبری  سایت های  از  زیادی 
می کنند، بیشتر از دیگران از سایت های خبری 
به این شیوه استفاده کرده اند. در حقیقت، توجه 
آن ها به اخباری اختصاص می یابد که با نیازها و 

برنامه های خاص آن ها تناسب دارد. 
اکنون هم خبر توزیع و تفسیر ایجاد،

مشارکتجویانهاست
37 درصد کاربران اینترنت فعاالنه در ایجاد، 
تفسیر یا توزیع خبر مشارکت دارند. ما با اضافه 
از  اینترنت که هر یک  تعداد کاربران  نمودن 
فعالیت های زیر را انجام داده اند به این شاخص 
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رسیدیم:
y  یک مورد  در  اینترنت  کاربران  درصد   25

مقوله خبری آنالین، که مطالعه کرده بودند 
تفسیر داشته اند.

y  17 درصد کاربران اینترنت لینک ها و افکار
مربوط به خبر را در یک شبکه اجتماعی 
مانند فیس بوک پست کرده بودند؛ این یعنی 

30 درصد کاربران شبکه های اجتماعی.
y  11 درصد کاربران اینترنت محتوای آنالین

را برچسب گذاری یا مقوله بندی کردند.
y  قطعه مقاله،  اینترنت  کاربران  درصد   9

یک  به  را  خود  ویدئوی  یا  عکس  فکری، 
سایت خبری آنالین ارائه دادند.

y  برای توییتر  از  اینترنت  کاربران  درصد   3
استفاده  خبری  مقوله  یک  لینک  پست 
کردند. این مقدار یعنی 18 درصد کاربران 

توییتر.
مشارکت کنندگان خبر را باید به نوعی دوستدار 
اطالعات و هنردوست دانست. آن ها به مانند 
»روی  را  خود  همراه  تلفن های  که  کسانی 

هوشیاری« قرار می دهند، عمل می کنند. در 
خبر،  مشارکت کنندگان  میان  در  حقیقت، 
هستند،  خبری  آلرت های  دارای  درصد   19
که به تلفن های همراه شان ارسال شده است. 
رسانه های  شیفته  خبر  مشارکت کنندگان 
اجتماعی هستند؛ 76 درصد مشارکت کنندگان 
از  درصد  و 34  اجتماعی  سایت های  از  خبر 
این  در  و  می کنند،  استفاده  توییتر  از  آن ها 
متوسط  هستند.  بالگر  نیز  درصد   26 بین 
پالتفورم های   6 تا   4 مشارکت کنندگانی 
می کنند؛  استفاده  روز  یک  در  را  رسانه ای 
صورت  به  را  خبری  عنوان   9 از  بیش  یا   9
وبسایت  تا 5  و 3  می کنند،  آنالین جستجو 
خبری را در یک روز سرف می کنند. متوسط 
مشار کت کنندگان خبر آنالین را سفیدپوستانی 
سیاسی  منظر  از  و  دارند،  سن  سال   36 که 
دائمی  از شغل  و  مستقل هستند  یا  میانه رو 
و تمام وقت با تحصیالت دانشگاهی تشکیل 
می دهند. اشتیاق مشارکت کنندگان خبر، برای 
دریافت خبر بیشتر از سایر افرادی است که به 

جدول4.دریافتمشارکتکنندگانخبرآنالین،ازسایتهایخبری.
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امر جمع آوری خبر آنالین در تمامی موضوعات 
می پردازند. 

به عبارت دیگر، در یک روز بروس اخبار آنالین، 
مشارکت کنندگان خبر بیشتر اخبار خود را از 
هر نوع سایت خبری که در پیمایش از آن ها 

سؤال شده است، دریافت می کنند: 
y  320 درصد بیشتر از دیگر مصرف کنندگان

خبر آنالین، سایت یک بالگر را می بینند. 
)21 درصد در مقابل 5 درصد(

y  ،300 درصد بیشتر به یک سایت پست گذار
یا   Digg سایت  مانند  رتبه گذار  و  نرخ گذار 
)12 درصد  مراجعه می کنند.   NewsTrust

در مقابل 3 درصد(
y  133 درصد بیشتر به یک پادکست خبری

گوش فرا می هند. )21 درصد در مقابل 9 
درصد(

y  به سایت یک سازمان بیشتر  133 درصد 
مراجعه   BBC مانند  خبری  بین المللی 

می کنند. )28 درصد در مقابل 12 درصد(
y  Drudge 100 درصد بیشتر به سایتی مانند

مراجعه    Huffington Post یا    Report
می کنند، که خبر را به همراه تفسیر ارائه 

می دهد. )24 درصد در مقابل 12 درصد(
y  73 درصد بیشتر به وبسایت یک سازمان

در  درصد   19( می کنند.  مراجعه  رادیویی 
مقابل 11 درصد(

y  72 درصد بیشتر به سایتی سر می زنند که
در موضوعی خاص مانند بهداشت، سیاست 
 50( دارند.  تخصص  و  تبحر  سرگرمی  یا 

درصد در مقابل 29 درصد(
y  55 درصد بیشتر از دیگر مصرف کنندگان

خبر آنالین به وبسایت یک روزنامه محلی یا 
ملی مراجعه می کنند. )48 درصد در مقابل 

31 درصد(
y  به وبسایت یک سازمان 46 درصد بیشتر 

 57( می کنند.  مراجعه  تلویزیونی  خبری 
درصد در مقابل 39 درصد(

y  35 درصد بیشتر به یک پرتال خبری مانند
می کنند.  مراجعه   AOL یا   GoogleNews

)66 درصد در مقابل 49 درصد( 
وبسایت هایی  از  مشارکت کنندگان  همچنین 
که باعث تعاملی شدن و شخصی شدن تجربه 
اجتماعی  درگیری  برای  و  می شوند،  خبر 
مفید هستند، تقدیر می کنند. طبیعتا، آن ها 
امر  در  تسهیل  باعث  که  خبری  سایت های 

تفسیر خبر می شوند، را می ستایند. 
که  می دارند،  بیان  تناسبی  هیچ  بدون  آن ها 
بیشتر اخبار مربوط به علوم و تکنولوژی، دولت 
مرکزی، بهداشتی و پزشکی و جامعه محلی را 
ترجیح می دهند. زمانی که صحبت از فهرست 
بیشترین  می شود،  افراد  خبری  خواسته های 
شکاف بین مشارکت کنندگان و سایر کسانی 
است، که درگیر امور بین المللی هستند. 42 
درصد مشارکت کنندگان خبر بیان می دارند، 
که آن ها بیشتر پوشش این عنوان را به وسیله 

سازمان ها ترجیح می دهند.
خالصهونتیجهتحقیق

حضور  جا  همه  در  خبر  دیجیتال،  عصر  در 
مختلف،  فرم های  و  اشکال  به  مردم  دارد. 
و  سیستم ها  با  و  گوناگون  پالتفورم های  در 
دیوایس های متفاوت، به خبر دسترسی دارند. 
سازمان  یک  به  تمسک  و  وفــاداری  روزهای 
و  تکنولوژیکی  سیستم  نوع  یک  با  خبری، 
دسترسی به خبر به یک نوع خاص سپری شده 
است. اکثریت به قریب آمریکایی ها )92 درصد( 
از پالتفورم های مختلف، برای دسترسی به خبر 
در یک روز، از جمله تلویزیون ملی، تلویزیون 
اینترنت، روزنامه های محلی و ملی و  محلی، 
رادیو استفاده می کنند. بعضی از آمریکایی ها 
)46 درصد( بیان می دارند، که آن ها خبر خود 
را از چهار یا شش پالتفورم رسانه ای در یک روز 
دریافت می کنند. تنها 7 درصد اخبار خود را از 
یک پالتفورم رسانه ای خاص در طول یک روز 

دریافت می کنند.
ارتباط  »چگونگی  داستان  مرکز  در  اینترنت 
مردم با خبر در حال تغییر و تحول« قرار دارد. 
از هر 10 آمریکایی 6 نفر )59 درصد( اخبار خود 
را از منابع آنالین و آفالین در یک روز دریافت 
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می کنند و اینترنت در حال حاضر، در جایگاه 
سوم معروف ترین پالتفورم های خبری، درست 
تلویزیون  و  محلی  تلویزیون  اخبار  سر  پشت 
ملی قرار دارد. پروسه ای که مصرف کنندگان 
می کنند،  استفاده  خبر  دریافت  برای  آن  از 
به  است.  فرصت طلبی  و  کاوش  بر  مبتنی 
در  اخبار  به  دسترسی  بیشتر  دیگر،  عبارت 
زمانی روی می دهد که مصرف کنندگان خبر با 
سرعنوان های خبری روبرو می شوند. جمع آوری 
خبر، در عین حال، نوعی جستجوی باز برای 
که  آنالین  مبحث  در  حتی  مصرف کنندگان 
برای  نامحدودی  احتماالت  می رسد  نظر  به 
زمان  در  نیست.  دارد،  جستجوی خبر وجود 
آنالین، اغلب افراد بیان می دارند، که آن ها از 
یا پنج منبع خبری بهره می گیرند و 65  دو 
درصد نیز خاطر نشان می کنند، که آن ها به 
یک وبسایت خاص مطلوب برای کسب خبر 
اکتفا نمی کنند. 21 درصد نیز می گویند که 
آن ها معموال تنها به یک سایت برای خبر و 
اطالعات متکی هستند. در این محیط رسانه ای 
خبر  به  نسبت  افراد  رابطه  پالتفورمی،  چند 

رابطه ای حمل پذیر، شخصی و مشارکت جویانه 
است. به عبارت دیگر، می توان این سنجش های 

جدید را به شکل زیر توصیف کرد:
قابلحمل:33 درصد دارندگان سل فون، هم 
اکنون به خبر در سل فون های خود دسترسی 

دارند.
شخصی:28 درصد از کاربران اینترنت، صفحه 
اول خود را طوری سفارشی کرده اند، که خبر 
نیز از منابع و عناوینی که به طور ویژه مورد 

عالقه آن ها است، را دربرمی گیرد. 
اینترنت،  کاربران  درصد   37 مشارکتجو:
نسبت به ایجاد خبر، تفسیر آن یا توزیع آن 
از طریق پست در رسانه های اجتماعی مانند 

فیس بوک و توییتر مشارکت می کنند.
اینترنت،  در  خصوص  به  افراد  خبری  تجربه 
تا حد بسیار زیادی، در حال تبدیل شدن به 
نوعی تجربه اجتماعی مشارکتی است، زمانی 
که افراد در ایمیل های خود به مبادله لینک ها 
می پردازند، مقوالت خبری را در وبسایت های 
توییت ها  در  را  آن هــا  یا  پست  اجتماعی 
معنای  روی  و  می کنند  برجسته   )Tweets(

جدول5.اهمیتسایتهایخبریبرایمشارکتکنندگانخبر،درمقابلسایرمصرفکنندگانخبر
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رویدادها، در پالتفورم های مباحثه به بحث و 
تا  از 8  بررسی می پردازند. برای نمونه، بیش 
10 مصرف کننده خبر آنالین، لینک های خود 
را از ایمیل ها دریافت می کنند، یا به مشارکت 
می گذارند. ظهور و گسترش اینترنت به عنوان 
این  از  اعظمی  پالتفورم خبری، بخش  نوعی 
تغییرات محسوب می شود. در این مقاله تالش 
شده است تا دو گرایش مهم تکنولوژیکی که 
در رفتار مصرف خبر تأثیرگذار است، بحث و 

بررسی شوند. به عبارت دیگر؛
1. ظهور رسانه های اجتماعی مانند وبسایت ها 
و وبالگ های اجتماعی، که باعث شدند تا 
خبر به صورت نوین، مبدل به نوعی تجربه 
اجتماعی جدید برای مصرف کنندگان شود. 
افراد با استفاده از شبکه ها و تکنولوژی های 
اجتماعی خود به اخبار دسترسی می یابند، 
یا در مورد آن به واکنش می پردازند و آن را 

فیلتر می کنند.
2. گسترش ارتباطات سیار از طریق تلفن های 
هوشیاری  و  اخبار  جمع آوری  امر  همراه، 
خبری را به موضوعی همه زمان و همه جا 
برای بخشی از مخاطبان مشتاق خبر مبدل 
کرده است. یافته های جدید و کلیدی فوق، 
در  پیو  تحقیقات  مرکز  که  بودند  مواردی 
پروژه اینترنت و زندگی آمریکایی1 و پروژه 
Project for Excel- ژورنالیسم  در  )تفوق 

lence in Journalism( به هدف درک این 

چشم انداز خبری جدید، ارائه نمودند. در زیر 
اشاره  دیگر  کلیدی  یافته های  از  برخی  به 

می شود:
پالتفورم.1 نوعی عنوان به اینترنت

پیشی رادیو و روزنامهها از خبری،
گرفتهاست.

تنهاپسازتلویزیوندررتبهدومقرار
دارد.

بیش از نیمی از آمریکایی ها )56 درصد( بیان 
می دارند، که آن ها »در تمام یا اغلب زمان ها« 

1.Pew Internet & American Life Project

پیگیر اخبار هستند، و 25 درصد نیز »حداقل 
پیگیر خبر هستند. در  در زمان های خاص« 
هنگامی که از آن ها در خصوص عادات خبر 
نتایج شگفت انگیز  روز« سؤال شد،  در »یک 
بیان  مصرف کنندگان  درصد   99 است؛  بوده 
اخبار  آن ها  خاص،  روز  یک  در  که  می دارند 
خود را حداقل از یکی از این پالتفورم ها کسب 
می کنند: روزنامه مکتوب محلی یا ملی، شبکه 
تلویزیونی محلی یا ملی، رادیو یا اینترنت2. به 
خبر  پالتفورم  خبر،  کسب  در  دیگر،  عبارت 
تلویزیون محلی و ملی، نسبت به اینترنت از 
جایگاه و رتبه باالتری برخوردار است. به طور 

کلی در یک روز:
y  78 درصد خاطر نشان می کنند، که اخبار

خود را از ایستگاه تلویزیون محلی دریافت 
می کنند.

y  73 درصد خاطر نشان می کنند، که اخبار
کابلی  تلویزیون  یا  ملی  شبکه  از  را  خود 

دریافت می کنند.
y  61 درصد خاطر نشان می کنند، که بعضی

دریافت  آنالین  طریق  از  را  خود  اخبار  از 
می کنند.

y  54 درصد خاطر نشان می کنند، که در خانه
یا سر کار به برنامه های خبری رادیو گوش 

می دهند.

2. توجه داشته باشید، که در پیمایش حاضر قالب سؤاالت ما کمی با 
پیمایش های »گذشته« در مورد رفتار مصرف خبر یا فراوانی خاص 
مصرف خبری متفاوت است. به عبارت دیگر، در پیمایش حاضر، 
از پاسخ دهندگان خواسته شد، تا در یک روز خاص، به این سؤال 
زیر دریافت  از موارد  از هر یک  را  اخبار خود  آیا  پاسخ دهند که 
روزنامه های  ملی،  تلویزیون  اخبار  تلویزیون محلی،  اخبار  می کند: 
این  در  بعد  رادیو.  یا  ملی  مکتوب  روزنامه های  محلی،  مکتوب 
پیمایش، کسانی که حداقل به عنوان مصرف کنندگان اتفاقی خبر 
روز  یک  در  آیا  که  شد،  خواسته  آن ها  از  شدند  شناخته  آنالین 
خاص آن ها اخبار خود را از یکی از 14 منبع خبری آنالین - که 
طیف آنها از وبسایت یک روزنامه ملی یا سازمان خبری تلویزیونی 
تا پست ژورنالهای فیس بوک یا توئیتر، سازمانهای خبری یا سایر 
بوده است، دریافت می کنند. با ترکیب پاسخ های این دو سؤال، 99 
درصد افراد بیان داشتند که در یک روز خاص، آن ها حداقل از یکی 
از 5 منبع خبری سنتی یا 14 منبع خبری آنالین درخواست شده 
استفاده می کنند. این تعداد ممکن است بیشتر از تخمین های دیگر 
مصرف خبر روزانه باشد زیرا 1. از پاسخ گویان در مورد »روز خاص« 
شد و نه »دیروز« و 2. از آن ها در مورد یک تعداد منبع خبری »غیر 
سنتی« سؤال شد که ممکن است باعث این رفتار شود که ممکن 
است اگر در جای دیگر در مورد مصرف خبری روزمره آن ها سؤال 

شود، اصال مدنظر قرار نگیرد.
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y  50 درصد خاطر نشان می کنند، که اخبار
خود را از روزنامه های محلی می گیرند.

y  17 درصد خاطر نشان می کنند، که اخبار
خود را از روزنامه های ملی می گیرند.

امروزه مصرف کنندگان خبر معموال اخبار خود 
دریافت  مختلف،  پالتفورم های  و  منابع  از  را 
درصد(   92( نفر   9 نفر   10 هر  از  می کنند. 
دریافت  مختلف  پالتفورم های  از  روز  یک  در 
می کنند، یا نیمی از آن هایی که به طور روزانه 
از 4 تا 6 پالتفورم استفاده می کنند. تنها بیش 
منابع  روی  صرفا  درصد(   38( سوم  یک  از 
اینترنت برای کسب  آفالین و 2 درصد روی 

اخبار روزانه متکی هستند.
معموال.2 آنالین مصرفکننده متوسط

وبسایتها از محدود تعدادی به تنها
سرمیزند.

پالتفورم های  از  خبر  مصرف کنندگان  اغلب 
مختلف برای کسب خبر استفاده می کنند، ولی 
طیف پالتفورم های آن ها محدود است. اکثریت 
مصرف کنندگان خبر آنالین )57 درصد( بیان 
می دارند که آن ها معموال تنها به 2 تا 5 وبسایت 
برای کسب خبر متکی هستند. تنها 11 درصد 
بیان می دارند که اخبار خود را از بیش از 5 
وبسایت دریافت می کنند و 21 درصد نیز غالبا 
تنها به 1 سایت برای کسب خبر متکی هستند.

بسیاری وفاداری قوی نسبت به منابع خاص 
آنالین ندارند. در زمانی که از پاسخ دهندگان 
خبری  منبع  یک  دارای  آیا  که  شد،  سؤال 
آنالین مطلوب هستند، اکثریت کاربران خبر 
آنالین )65 درصد( به این سؤال پاسخ منفی 
می دهند. در بین آن هایی که پاسخ آن ها مثبت 
به  می شد  مربوط  سایت ها  معروف ترین  بود، 

سایت های سازمان های عمده خبری.
کاربراناینترنتازوببرایدسترسی.3

ولی میکند، استفاده اخبار از طیفی
این باالی به نزدیک محلی اخبار

فهرستجاندارد.
مهم ترین موضوعات خبری آنالین که از سوی 
کاربران خبر پیگیری شده است؛ عبارت هستند 

از آب و هوا )81 درصد(، رویدادهای ملی )73 
درصد(، بهداشت و پزشکی )66 درصد(، اقتصاد 
و تجارت )64 درصد(، رویدادهای بین المللی 
)62 درصد( و علوم و تکنولوژی )60 درصد(. 
از پاسخ شونده سؤال شد که  در هنگامی که 
ترجیح  بیشتر  پوشش  برای  را  موضوعی  چه 
گردید: 44 درصد  اعالم  زیر  موارد  می دهید، 
اکتشافات و اخبار علمی، 41 درصد مذهبی 
و روحانی، 39 درصد بهداشتی و پزشکی، 39 
درصد دولت مرکزی و 38 درصد جامعه محلی 

یا همسایگی خود.
اجتماعی.4 فعالیت نوعی خبر مصرف

از درگیرواجتماعیمداربهخصوص
منظرآنالیناست.

در حال حاضر جامعه به عنوان بخشی از فرایند 
خبر است. مشارکت بیشتر از طریق شراکت 
خبری است، تا از طریق نگارش خبر از سوی 
خود افراد. دسترسی به خبر اغلب نوعی کنش 
 72 حدود  می رود.  شمار  به  مهم  اجتماعی 
درصد مصرف کنندگان خبر بیان می دارند، که 
آن ها خبر را به این دلیل پیگیری می کنند که 
آن ها با صحبت کردن با دیگران در مورد آنچه 
در جهان در حال وقوع است لذت می برند، و 
69 درصد خاطر نشان می کنند که کنار آمدن 
با خبر نوعی تعهد و الزام اجتماعی یا مدنی 
محسوب می شود، و 50 درصد مصرف کنندگان 
حدی  تا  آن ها  که  هستند  باور  این  بر  خبر 
متکی  هست  آن ها  اطراف  در  که  افرادی  به 
هستند، تا به آن ها بگویند که به چه خبری 
برای دانستن نیاز دارند. آنالین، تجربه اجتماعی 

گسترده تر از همه است: 
y  75 درصد مصرف کنندگان خبر آنالین بیان

دسترسی  اخباری  به  آن ها  که  می دارند، 
پست های  یا  ایمیل  طریق  از  که  می یابند 
سایت های اجتماعی ارسال شده اند، و 52 
درصد بیان می دارند که آن ها از طریق این 
ابزار به شراکت لینک های خبری با دیگران 

می پردازند.
y  اجتماعی سایت های  کاربران  درصد   51
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اخبار  مصرف کننده  که  فیس بوک(  )مانند 
آنالین نیز هستند، بیان می دارند که در یک 
از  روز خاص آن ها مقوالت خبری خود را 
افرادی که آن ها پیگیری می کنند، دریافت 
می دارند. 23 درصد دیگر این گروه مقوالت 
در  را  روزنامه نگاران  یا  سازمان های خبری 

سایت های اجتماعی دنبال می کنند. 
y  حدود 37 درصد کاربران اینترنت در ایجاد

طریق  از  خبر  توزیع  یا  آن  تفسیر  خبر، 
رسانه های اجتماعی نقش دارند. به عبارت 
دیگر، آن ها حداقل یکی از موارد زیر را دنبال 
خبری  مقوله  یک  روی  تفسیر  می کردند: 
سایت  یک  در  لینک  پست  درصد(،   25(
اجتماعی )17 درصد(، تگ یا برچسب زدن 
محتوا )11 درصد(، ایجاد مقوله خبری یا 
قطعه فکری خاص خود )9 درصد( یا توییت 

خبر )3 درصد(.
خبربهاندازهجیبشدهاست..5

امروزه  آمریکایی ها )80 درصد(  کاربران  اکثر 
دارای تلفن همراه هستند و 37 درصد آن ها 
از طریق دستگاه های تلفن همراه وارد اینترنت 
روی  سیار  تکنولوژی  این  تأثیر  می شوند. 
است.  روشن  و  واضح  کامال  خبر  جمع آوری 
حدود یک چهارم )26 درصد( آمریکایی ها بیان 
می دارند که آن ها بعضی از اخبار خود را امروزه 
از تلفن همراه دریافت می کنند، که این رقم 
33 درصد از دارندگان تلفن همراه است. این 
مصرف کنندگان اخبار بی سیم خبرهای زیر را 

از تلفن های همراه خود دریافت می کنند:
این  بی سیم  اخبار  مصرف کنندگان  الــف( 
»دسترسی در حال حرکت« خبر را در عادات 
متناسب  خبر  حریصانه  جمع آوری  پیشین 

کرده اند.
خبری  رسانه ای  پالتفورم های  از  آن ها  ب( 
مختلف، در یک روز استفاده می کنند، اغلب 
به جستجو عناوین خبری می پردازند و برای 
دسترسی به یک سری از عناوین و موضوعات 

مهم روی وب می روند.
خبرشخصیسازیشدهاست...6

مفهوم »روزمره من« در حال شکل گیری است. 
حدود 28 درصد کاربران اینترنت صفحه اول 
خود را طوری تنظیم کرده اند که خبر در آن 
به عنوان نوعی منبع و عنوان مطلوب قلمداد 
بیان  اینترنت  کاربران  درصد   40 و  می شود 
وبسایت  یک  ویژگی  مهم ترین  که  می دارند 
خبری، برای آن ها توانمندی سفارشی کردن 
خبر دریافتی از سایت است. 36 درصد کاربران 
اینترنت خاطر نشان می کنند که بخش مهم 
توانمندی  آن ها  برای  خبری  وبسایت  یک 
دستکاری محتوا مانند گرافیک، نقشه و جدول 

از سوی خودشان است.
گسترده.7 ولی آسانتر، خبر پیگیری

پوشش مورد عنوانها است. ووسیع
وسیعقرارمیگیرند.

پیمایش  در  متفاوتی  پیام های  آمریکایی ها 
مربوط به »احساس آن ها در جهانی که خبر 
دائما در حال بروز شدن است و آن ها می توانند، 
در هر وقت که می خواهند به اخبار دسترسی 
یابند« ارسال می کنند. ما از پاسخ دهنده ها در 
مورد چگونگی نقش حجم خبر در موارد زیر 
جویا شدیم: »در مقایسه با پنج سال قبل، آیا 
فکر می کنید که امروزه کنار آمدن با اخبار و 
اطالعات امر آسان تر شده است یا سخت تر؟« 
آسان تر  که  می دارند  بیان  درصد   55 حدود 
شده، تنها 18 درصد بیان داشتند که سخت تر 
بیان  پاسخ دهنده ها  چهارم  یک  است.  شده 
می دارند که بین حال و پنج سال قبل هیچ 
تفاوتی وجود ندارد. وقتی آن ها کنار آمدن با 
را  آن  که  این  با  می پندارند،  آسان تر  را  خبر 
گسترده و وسیع می دانند. به عبارت دیگر، 70 
درصد با این گفته موافق هستند که »مقدار 
اخبار و اطالعات در دسترس از منابع مختلف 
 25 حدود  است.«  وسیع  و  گسترده  امروزه 
درصد با این گفته »کامال موافق« و 45 درصد 

نیز »تقریبا موافق« موضوع هستند.
خبرخوب،خبربدمربوطبهعملکرد.8

رسانهها.
وقتی صحبت از کیفیت پوشش به میان می آید، 
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ارائه  ترکیبی،  سیگنال های  پاسخ دهنده ها 
می دهند. تنها در حدود دو سوم )63 درصد( 
موافق این امر هستند، که »سازمان های عمده 
خبری، کار خیلی خوبی می کنند که تمامی 
عناوین و مقوالت مهم خبری را که برای من 
اهمیت دارند را، مورد پوشش قرار می دهند«، 
72 درصد نیز حامی این ایده هستند که »اغلب 
منابع خبری در پوشش خبری خود جانبدارانه 
این  توصیفات  از  بعضی  می کنند«.  عمل 
دوبخشی به نظر می رسد ریشه در دیدگاه های 
پشتیبان دارد. لیبرال ها و دموکرات ها بر این 
بزرگ  خبری  سازمان های  که،  هستند  باور 
کار خوبی می کنند که موضوعات مهم آن ها 
را پوشش می دهند، در حالی که محافظه کاران 
و جمهوری خواهان کسانی هستند، که پوشش 

اخبار را جهت دار و یک سو می بینند.
پیشنهادبرایمطالعاتآتی

خبر  مصرف  فراوانی  و  تواتر  مطالعه،  برای 
رسانه های اجتماعی و این که آیا افراد، احساس 
مطلع شدن بیشتر یا کمتر می کنند، تحقیقات 
باید در آینده صورت گیرد. تحقیقات  بیشتر 
پیشین نشان می دهند، که مقوالت و مطالب 
را  توجهات  بیشترین  توییتر  در  که  خبری 
مطبوعات  از  اساسا  می کنند،  جلب  خود  به 
 State of the News( متعارف متفاوت هستند
Media, 2010( تحقیقات آتی باید معلوم کنند 
به  برای مصرف خبر خود  افرادی که  آیا  که 
شدت متکی به رسانه های اجتماعی هستند، 
رویدادهای  از  مطلبی  متعارف  مطبوعات 
جاری اطالع رسانی داشته است. عالوه بر آن، 
قیاس های مستقیم زمان واقعی بین گرایش 
و  اجتماعی  رسانه های  در  خبری  مقوالت 
مطالب در حال گزارش مجراهای خبری سنتی 

باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
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