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 مقدمه

در عصر کنوني که با گسترش روزافزون و پیچیيگي فزاینيه مناسبات و تعـامالت اجتمـاعي   

جمعي )مطبوعات، رادیو، تلویزیون و ...( به دالیل بسـیاري داراي   همراه است، وسایل ارتباط

توان، صنایع در حال رشي و پویـایي دانسـت    عي را ميهاي جماهمیت هستني. درواقع رسانه

پردازني. از سـوي دیگـر،   که به ایجاد اشتغال، تولیي کاال و خيمات و تغذیه مناس  صنایع مي

شوني  یعني ابزاري براي کنترل، مـيیریت و  هاي جمعي سرچشمه قيرت محسوب ميرسانه

اجبار و نظایر آن از سـوي نهادهـاي    توانني جانشیني براي کاربرد زور، نوآوري هستني که مي

هـاي اجتمـاعي و   هاي جمعي به منابع اصلي تعریـف واقعیـت  قيرت در جامعه باشني. رسانه

هـا  اني. آنها بیانگر آن دسـته از ارزش  ها و اجتماعات تبيیل شيهسازي براي افراد، گروه انگاره

هـا تنیـيه   و سرگرمي خباراي در تاروپود اهاي هنجاري هستني که به طرز پیچیيهو قضاوت

 (.3، ص 7323کوئیل، ترجمه اجاللي،  اني )ماشيه

هاي جمعي مختلف، نفوذ و جاذبه تلویزیون در دنیـاي کنـوني امـري    در میان رسانه

سـازي افکـار   دهي و قالـ  رسي و نقش آن در آموزش، هيایت، جهتبيیهي به نظر مي

( بایي بیان کرد که در 7322) افق با لمبواي که مو گونه عمومي جامعه انکارناپذیر است به

ها تبيیل شيه است  جهان کنوني، تلویزیون به نیازي جيانشيني از زنيگي روزمره انسان

ها سخن گفـت. بـه همـین    گیري عادت تماشاي تلویزیون در خانوادهتوان از شکلو مي

مورد استفاده قرار عنوان یکي از ابزارهاي اصلي نفوذ در افکار عمومي  دلیل، تلویزیون به

کـار بـرده    ها یا بخش خصوصي در جهت اهيا  مورد نظر بهگیرد و از سوي دولت مي

 (.17قاسمیان، ص  ترجمه پور)شود  مي

پـردازان مهـم و بنـام حـوزه ارتباطـات       که از نظریـه  7بر اساس نظریه هارولي السول

پیام(و، از چـه چیـزي   اني از اینکه چه کسي )منشأ  ترین عناصر ارتباط عبارت است، مهم

)محتواي پیام(و، در چه مجرایي )وسیله انتقال پیام(و، براي چه کسي )مخاط  پیـام(و و  

گویـي )وینـيال و همکـاران، ترجمـه     با چه پیاميهایي )آثار اجتماعي پیام(و، سخن مـي 

                                                      

1. Harold lasswell 
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(. السـول از ایـن   17، ص 7322و لمبو، ترجمـه پورقاسـمیان،    271، ص 7321دهقان، 

کني، بـه ایـن ترتیـ ، بسـته بـه       کر انواع پژوهش در ارتباطات استفاده ميفرمول براي ذ

ها بپردازیي، وارد حیطه خاصي از پژوهش خواهیـي شـي    یا از این پرسش اینکه به کيام

هاي ارتباطي، تحلیل وسـیله  اني از: تحلیل کنترل، تحلیل محتواي پیام که به ترتی  عبارت

 (.7321ر )ساروخاني، تأثی شناسي و بررسي ارتباطي، مخاط 

شناسي است.  هاي مطر  در مخاط  نظریه مورد استفاده در این پژوهش نیز از نظریه

تأثیرپـذیر از عوامـل    اي ویـژه، ها و تمایالت سلیقه مخاط  انساني هر رسانه، با گرایش

تواننـي  هـا نمـي  رو، رسـانه  ایـن  خصوص است. از گوناگون و داراي نیازها و انتظارات به

هـاي آنـان   گرفتن مخاطبان خود به ارزیابي میزان تأمین نیازهـا و خواسـته   در نظربيون 

هـاي   (. آمادگي مخاطبان براي مصر  پیـام 721، ص 7352بپردازني )متاني و همکاران، 

هــا متــأثر از شــرایط و ســاختار فرهنگــي، اجتمــاعي و سیاســي و نیــز متــأثر از   رســانه

ه سن، طبقه اجتماعي، سطح تحصـیالت و ...  جمل هاي شخصیتي و دروني آنان از ویژگي

 (.719، ص 7327است )محکي، 

سـي از مخاطبـان خـود در     بـي  پژوهي، نظرخواهي بي یکي از نخستین موارد مخاط 

شـروع بـه ارزیـابي مخاطبـان      7537طور روزانـه از سـال    سي به بي است. بي 7537سال 

آغـاز کـرد    7592ا از سـال  پژوهـي ر  رادیویي خود کرد و درباره تلویزیون نیز مخاطـ  

7کوئیـل  )مـا 
هـاي اولیـه در زمینـه تحلیـل     (. در پـژوهش 97، ص 2779 ،2و گلـيینگ  

هـا رفتـار وي را شـکل    شـود کـه رسـانه   مخاط ، مخاط  موجودي منفعل فـر  مـي  

میالدي به بعـي جـاي خـود را بـه نظریـاتي داد کـه        7517اما این نگاه از دهه  دهني  مي

زنـي و  کنني که دست به انتخـاب مـي   موجودي فعال قلمياد ميبراساس آنها، مخاط  را 

(. 77، ص 7325دهـي )ریـاحي و همکـاران،    خود را در معر  هـر پیـامي قـرار نمـي    

انــي و در پـي ارضــاي نیازهـاي فــردي و اجتمـاعي خــود از     هــا فعـال مخاطبـان رسـانه  

آنـان را فـراهم   توانني موجبات رضایت یـا نارضـایتي   کنني که ميهایي استفاده مي رسانه

                                                      

1. McQuail       2. Golding 
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این درست در مقابل آن دیيگاه سنتي است که ثقل ارتباطات را در پیـام رسـانه قـرار    آورني، 

هـاي  هاي تلویزیوني، اعـم از شـبکه  (. مخاطبان برنامه39، ص 7511، 2و کاتز 7دهي )بلومرمي

ي هـا، عالیـق، خلقیـات و نظرهـا    اي از مردم بـا ویژگـي  اي، طیف گستردهداخلي یا ماهواره

هـاي مخاطبـان   هاي فردي و شرایط اجتماعي در انتخاباني. این ناهمگني در ویژگي  متفاوت

اي، رسـانه   تأثیرگذار است. مخاط  براي ارضاي نیازهـاي ویـژه   و رضایتمنيي آنان از رسانه

هـاي  گزیني. اگر با نگاه فعاالنه به مخاط  نگریسته شـود، انتخـاب   یا محتواي خاصي را برمي

(. رضایت مخاطبـان از  77، ص 7321گویي اصفهاني،  فسیر و بررسي هستني )حقوي قابل ت

آوري بیشتر آنها به آن رسانه شود و نارضایتي یا و بـرآورده   تواني موج  رويیا رسانه مي

توانـي موجبـات دور شـين هرچـه بیشـتر      مـرور زمـان مـي    نشين نیازها و انتظاراتشان نیز به

 آورد یا سب  پیاميهاي دیگر شود. مخاطبان از آن رسانه را فراهم

هـا نقشـي    اي شين اسـت و رسـانه    اي در حال رسانهدر جهان امروز که به نحوي فزاینيه

کننـي،   هـا ایفـا مـي    هاي )سیاسي، فرهنگي، اقتصادي و...( زنيگي انسان اساسي در تمام حوزه

ناع و جذب بیشـتر  هاي مختلف براي اقتوان گفت که نوعي نبرد در میان کشورها و رسانه مي

 بـراي  ها رسانه هايانتخاب از کثیري دامنه امروزه که این واقعیت مخاطبان به راه افتاده است.

 بـه  را خـود  عالقه مورد هايبرنامه و هاشبکه تلویزیون، توانني، مي آنها و دارد وجود مخاطبان

بنـابراین در   ر اسـت  بنشینني، واقعیتـي غیرقابـل انکـا    آنها تماشاي به و انتخاب کنني سهولت

هاي دولتي همچون سـازمان  ویژه رسانه ها، بهرسي براي همه رسانهچنین شرایطي، به نظر مي

شـود، امـر    هایشان از بودجه عمومي جامعه تأمین مي صياوسیماي ایران که هزینه تأمین برنامه

آنـان بیشـتر   ها و اینکـه اقبـال یـا کـم تـوجهي      شناخت نیازها و انتظارات مخاطبان از رسانه

اعتناست. حجـم    هایي از رسانه است، امري ضروري و قابلها و برنامهمعطو  به چه بخش

شـود و   هاي مادي و معنوي و انساني جامعه در این نهاد مصـر  مـي  قابل توجهي از سرمایه

اي کـه حتـي    گونـه  تواني پیاميهاي مثبت و منفي زیادي داشته باشي  بـه نوع رفتار این نهاد مي

 تأثیر بگذارد. در است بر مناسبات جامعه و صاحبان قيرت نیزقا

                                                      

1. Blumer       2. Katz 
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 تأثیر دو عامل قرار دارد: ها متفاوت است و تحت میزان وابستگي به رسانه

توانني نیازهاي مخاطبان را پاسخگو باشـني،    ترني و بیشتر ميهایي که متنوع . رسانه7

 آورني.موجبات وابستگي مخاطبان را فراهم مي

گیري براي رسیين به  که به دلیل تعارضات اجتماعي افراد نیاز به تصمیم . هنگامي2

شـوني   هـا وابسـته مـي   ثبات اجتماعي دارني، براي کسـ  اطالعـات بیشـتر بـه رسـانه     

 (.5، ص 2777، 7)روگیرو

عنـوان دسـتگاه    هـاي دولتـي کـه بـه    خصوص تلویزیون ها و بهبراي تمامي تلویزیون

ل فعالیت هستني، اعتماد به رسانه، امري مهم و حیـاتي  تبلیغاتي دولت و حاکمیت مشغو

شـود کـه اهـيا     ها در صورتي ایجاد مي است. بایي دانست که اعتبار و اعتماد به رسانه

داري باشـي و ایـن    اي مخاطبان بـيون جانـ    ها در تأمین نیازهاي رسانهکارورزان رسانه

مخاط  تبيیل شود. بـه ایـن   تواني به عامل نیرومنيي براي جذب هرچه بیشتر خود مي

ترتی ، با توجه به ادبیات مطر  شـيه در ایـن بخـش از مطالعـه، در پـژوهش حاضـر،       

تأثیرگذارنـي، بـه روش    هـاي داخلـي و خـارجي    عواملي که بر ترجیحات مصر  رسانه

FAHPتحلیل سلسله مراتبي فازي )
 اني. بنيي شيه رتبه( 2

 ادبيات پژوهش

الف:ادبياتنوري

اضر با توجه به ماهیت و همچنین اهيا  طر  شيه، از نظریـات مختلفـي بـراي    در پژوهش ح

خـارجي در میـان مخاطبـان     و داخلـي  تلویزیـون  در اي رسـانه  انتخاب عوامل مؤثر بر تـرجیح 

رو،  ایـن  اي واحي براي تبیین این مهم بوده اسـت. از  استفاده شيه است. دلیل این مهم نبود نظریه

ب نظري واحيي نیست بلکـه از نظریـات مختلفـي بـراي تبیـین      پژوهش حاضر داراي چارچو

 خارجي در میان مخاطبان استفاده شيه است. و داخلي تلویزیون در اي رسانه ترجیح

                                                      

1. Roggiero       2. Fuzzy Analytic Hierarchy Process 
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پژوهيهايمخاطبپيشينهنوريسنت

اي مورد مناقشه بوده است، مایه تعج  نخواهي بود که  از آنجا که مخاط  همیشه مقوله

انـي.   اي، گوناگون و اغلـ  ناهماهنـگ   در حیطه مخاطبان رسانه ها ببینیم اهيا  پژوهش

و « تعیـین جایگـاه  »، «سـاختن »ها، کما آنها به امـر   ویژگي مشترک تمامي این پژوهش

یا وجود اجتماعي درهـم و بـرهم، متغیـر و غیرقابـل شـناخت اسـت       « تعیین هویت»

پژوهـي در   طـ  شناسـي و مخا  (. مخاطـ  23، ص 7321کوئیل، ترجمه منتظرقائم،  )ما

عنوان یا شاخه فرعي این رشـته، پـس از    هاي ارتباطي بهجریان رشي و تکامل پژوهش

هاي عملـي   ها و روشرفته گسترش یافت تا شیوه برآورد و رفته نیمه دوم قرن بیستم سر

 تر شناخته شي. نحوي دقیق آن به

لي در سـنت اصـ   9(، بـه  2772در کتاب نظریه و پژوهش در ارتباطـات ) ل کوئی ما

، 3، مطالعـات فرهنگـي  2، نقـي ادبـي  7تأثیرها کني. پژوهش پژوهي اشاره مي زمینه مخاط 

هـاي موجـود در زمینـه    . او مجموعـه سـنت  1و استفاده و رضـایتمنيي  3تحلیل دریافت

هـاي متعلـق بـه     ( سنت7دهي:  بنيي کلي دوگانه قرار مي پژوهي را در یا دسته مخاط 

هـاي متعلـق بـه علـوم اجتمـاعي      ( سنت2ات فرهنگي( و علوم انساني )نقي ادبي، مطالع

تـأثیرات( همچنـین معتقـي اسـت کـه       )استفاده و رضایتمنيي، تحلیل ادراک و بررسـي 

طور عميه درون سنت پژوهش اثرها و پژوهش اسـتفاده و   هاي علوم اجتماعي، به نظریه

عي و شناسـي اجتمـا   شناسـي، روان هـاي روان  رضایتمنيي که اغلـ  بـر اسـاس نظریـه    

هـاي علـوم انسـاني     امـا نظریـه   انـي  شناسي گسترش پیيا کرده است، شکل گرفته جامعه

عنـوان قاعـيه    منيي کـه بـه   هاي نقي ادبي و مطالعات فرهنگي نظامطور عميه از سنت به

 اني. بنيي نیستني، منشع  شيه قابل فرمول

ا بـه ارائـه و   منظور جلوگیري از طوالني شين این مطالعه، تنهـ  در پژوهش حاضر، به

 بررسي سنت استفاده و رضایتمنيي مبادرت ورزیيه شي.

                                                      

1. effect research        2. literacy criticism        3. cultural studies 

4. reception analysis      5. uses and gratifications 
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 مندييتاستفادهورضاسنت

هـا، برخاسـته از پـارادایم    اي از سنت در پـژوهش رسـانه  عنوان زیرمجموعه این سنت به

ها را برآورنـيه  شناسي کارکردگرایانر، رسانه کارکردگرایي در علوم اجتماعي است. جامعه

توان گفت که بـر اسـاس یـا فـر  مشـترک،       دانست. مين جامعه مينیازهاي گوناگو

مخاط  فعال است و به این ترتی ، این رویکرد متضمن تغییر کانون توجـه از مقاصـي   

کننيه است. در نتیجه مخاط ، از میان هنجارهاي ارتباطي و  گر به مقاصي دریافتارتباط

کوئیـل،   زني )مادار ميه و انگیزهشود، دست به انتخابي آگاهان محتواهایي که عرضه مي

 ،منيي و یا بـه تعبیـر دیگـر   یترویکرد استفاده و رضا. (232، ص 7323ترجمه اجاللي، 

پژوهي است. تأکیي این رویکرد عالوه  وري و خرسنيي، نیز از رویکردهاي مخاط بهره

از سـت کـه منجـر بـه اسـتفاده      اهاي مخاطـ   بر فعال بودن مخاط ، بر نیازها و انگیزه

اثـر اسـتفاده از    بـر هایي کـه  شود. این رویکرد، همچنین به خشنوديوسایل ارتباطي مي

 .(29، ص 7327، نیکو و همکاران) شود، توجه داردرسانه حاصل مي

شناسي فلسفي، ریشه در فلسفه  از نظر فلسفي و انسان« استفاده و رضایتمنيي»نظریه 

دارد. نظریه « 2انتخاب عقالني»میل و نظریه جرمي بنتهام و جان استوارت « 7گرایي فایيه»

داني که بر اساس منطق سود و زیان از بین انتخاب عقالني، انسان را موجودي مختار مي

اي را کـه بیشـترین منفعـت را بـراي او داشـته باشـي، انتخـاب        هاي ممکن، گزینهگزینه

یري عقالنیت ابزاري کارگ دیگر، انسان موجودي حسابگر است که با به  عبارت کني. به مي

 زني. و محاسبه دقیق پیاميهاي یا انتخاب، دست به کنشگري مي

 سیر تکاملي رویکرد استفاده و رضایتمنيي سه مشخصه دارد:

پژوهـي، بـر    هاي مخاط  اول آنکه، سنت استفاده و رضایتمنيي بیشتر از دیگر سنت

 اصل استفاده از رسانه توجه داشته است.

کننيه از رسانه جمعي را که فعال اسـت و   د همواره فرد استفادهدوم آنکه، این رویکر

 انگیزه دارد، یکي از دالیل استفاده از رسانه دانسته است.
                                                      

1. utilitarianism       2. rational choice theory 
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سوم اینکه، پژوهش استفاده و رضایتمنيي بر اصل استفاده استوار است و به این ترتیـ ،  

ه اسـتفاده و  مانـي، پژوهشـگران شـیو    هاي اخالقـي و سیاسـي بـاقي نمـي     جایي براي نگراني

 (.75، ص 7327گیرني )نیکو و همکاران، هاي اخالقي را نادیيه مي رضایتمنيي داوري

ها مبتني اسـت. سـه هـي      این رویکرد بر کارکردهاي فردي، گروهي و جمعي رسانه

( تشریح آنکه چگونه افراد ارتباطـات  7اصلي براي گسترش کاربرد این نظریه وجود دارد: 

هاي پنهـان  ( کشف انگیزه2برني،  کار مي راي ارضاي نیازهاي خود بهها( را بجمعي )رسانه

منـيي افـراد از    ( شـناخت نتـایج مثبـت و منفـي بهـره     3هـا،   منيي از رسانه افراد براي بهره

ها. فرضیه اصلي در نظریه استفاده و رضایتمنيي این است که مخاطبان، به صـورتي   رسانه

شان را برآورده کننـي، یعنـي    تا نیازهاي فردي هاي جمعي هستني فعال در جستجوي رسانه

هاي موجود براي اسـتفاده از   گیرد که انگیزه یا رسانه هنگامي بیشتر مورد استفاده قرار مي

 (.19، ص 2771 ،7شود )مورلي  تري منجر هاي افزون آن به رضایتمنيي

ها و متون را  نهدر نظریه استفاده و رضایتمنيي مخاطبان فعال مردمي هستني که محتواي رسا

کننـي. آنهـا    پردازني یا بـا آن تعامـل مـي    پذیرني و به تفسیر آنها مي شود، نمي گونه که ارائه مي آن

 (.2، ص 2775 ،2کنني )دنسي اي توجه نمي مقاصي خود را دارني و به اهيا  سازنيه متون رسانه
ـ اني: جهت لوي و وینيال درباره مخاط  فعال چنین گفته ه و انتخـابي  گیري داوطلبان

تأثیر نیازهـا و   ها تحت طور اجمالي، استفاده از رسانه سوي فراگرد ارتباطي. به مخاط  به
کني. مشارکت فعال در فراگرد ارتباطي ممکن است  اهيافي است که مخاط  تعریف مي

تـأثیري   رضایتمنيي و دیگر پیاميهاي استفاده از رسانه را تسهیل یـا محـيود کنـي و یـا    
 (.725، ص 2772 ،1و کوبي 3ا بگذارد )پاوردیگر بر آنه

هـاي رایـج دربـاره     (، دیيگاه7511جمعي ) هاي ارتباط بلومر و کاتز در کتاب استفاده
انـياز رضـایتمنيي    و کار خود و دیگران را در خصـوص چشـم   ها پژوهش رضایتمنيي
ــه   ــان از ده ــه   7517مخاطب ــا ده ــرده  7517ت ــه ک ــري و   خالص ــارچوبي نظ ــي و چ ان

 کنني: گونه تعریف مي اني. آنان این چارچوب را این تي پیشنهاد کردهشناخ روش
                                                      

1. Morly       2. Danesi        3. Power 

4. Kueby 
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( 3کننـي کـه،   ( نیازهـایي تولیـي مـي   2شناختي افـراد،   هاي اجتماعي و روان ریشه (7

( 9آورنـي کـه بـه،     هاي جمعي یا منابع دیگر به وجود مـي  ( رسانه1انتظارات خاصي از، 

( 1هاي دیگـر( و سـرانجام،    در فعالیت درگیري)ها  الگوهاي متفاوتي از مواجهه با رسانه

شـود. در   ( دیگر پیاميهایي که عميتاً بيون قصي است منجر مي1برآورده شين نیازها و 

شود، دسـت بـه    نتیجه مخاط  از میان هنجارهاي ارتباطي و محتواهایي که به عرضه مي

 (.7323کوئیل، ترجمه اجاللي،  زني )ما دار مي انتخابي آگاهانه و انگیزه

گیـر رسـانه فعـال    بر این اصل استوار است که پیـام « استفاده و رضایتمنيي»رویکرد 

رو فعال است که به دنبـال رضـامنيي اسـت و     است. در این رویکرد پیامگیر رسانه ازآن

(. 12آورد )همـان، ص   باور دارد که انتخاب رسانه، رضامنيي مورد نظرش را فراهم مي

براي فعال بودن مخاط  ابعـادي را در  « و رضایتمنيياستفاده »محققان طرفيار رویکرد 

ها ما را به مفـاهیمي چـون تعمـيي بـودن، انتخـابي       بنيي این نظریه اني. جمع نظر گرفته

 کني. بودن، درگیر شين و سودمنيي هيایت مي
ریزي شيه از رسانه است و نشـانه ارتبـاط میـان     استفاده هيفمني و برنامه :2تعمديبودن●

هاي روي آوردن به رسانه. اسـتفاده تعمـيي از   اشا، گوش دادن و خوانين( و انگیزهفعالیت )تم
هاي هيفمني استفاده از رسانه و وابستگي بـه آن  رسانه که رفتاري هيفمني است، بیشتر با انگیزه

 و نیز اهمیت دادن به محتواي رسانه یا بخشي از آن برنامه ارتباط داشته باشي.

توان خود را آگاهانه در معر  رسـانه قـرار دادن    اب بودن را مي: انتخ2انتخابيبودن ●

اني. انتخـابي بـودن    خوانيه« 3رفتار انتخاب»تعریف کرد. لوي و وینيال این بعي فعال بودن را 

 استفاده از رسانه یا رضایتمنيي مورد انتظار از مصر  رسانه نیز تعریف شيه است.

از رسانه با مخاط  ارتباط فـردي دارد  : یعني اینکه محتواي خاصي 1درگيرشدن ●
شناختي محتواي رسانه است. درگیر نشين را بـا   دیگر، منظور پردازش روان عبارت  یا به

شود فرد در حین تماشاي تلویزیون بـه کارهـاي متفرقـه بپـردازد      رفتاري که موج  مي
 اني. ارتباط داده

                                                      

1. intentionality       2. selectivity       3. choice making behavior 
4. involvement 
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کننـيه از   شناختي اسـتفاده  : منظور از سودمنيي، بهره اجتماعي یا روان7سودمندي ●

افتـي. قبـل از تماشـا     رسانه است. سودمنيي نیز در مراحـل زمـاني مختلـف اتفـاق مـي     

توانـي   کنـي از تعامـل بـا رسـانه مـي      شود که فـرد احسـاس مـي    صورت حاصل مي بيین

، 7321کوئیـل، ترجمـه منتظرقـائم،     اي بین فردي و اجتماعي داشـته باشـي )مـا    استفاده

 (.57-52ص  

ترتی  بر اساس رویکرد استفاده و رضایتمنيي، عوامل اجتمـاعي نیازهـایي را   بيین 

 شوني. ها، برآورده مي کنني که این نیازها از طریق رسانهبراي مخاطبان فعال ایجاد مي

هااعتمادبهرسانه

(. 75 ، ص7327ارتباط، یا کنش همگرا و مبتني بر اعتماد است )موالنـا، ترجمـه شـکرخواه،    

د میزاني از اعتماد، ایجاد و مانيگاري ارتباط امکان عملي نيارد. یـا مسـئله   بيون وجو

هاي جمعي، سنجش میزان اعتماد مخاط  به رسانه است.  شناسي رسانه مهم در مخاط 

هـا از سـوي مخاطبـان،     تأثیرگذار بر انتخاب رسانه توان گفت که یکي از عوامل مهم مي

اي  طور کلي، هر انـيازه اعتمـاد مـردم بـه رسـانه      بهاعتماد آنها به رسانه مورد نظر است. 

تأثیرگذاري آن رسانه نیـز   بیشتر باشي، اقبال مردم به آن رسانه بیشتر خواهي شي و میزان

 افزایش پیيا خواهي کرد.

طور کلي و بخشـي از نظـام سیاسـي هـر      ها یکي از نهادهاي نظام اجتماعي، به رسانه

اي حکـومتي   در جامعه ما نیز که تلویزیون رسـانه طور خاص هستني این قضیه  کشور، به

هـا بـراي    کني. در شرایطي که یکي از کارکردهاي مهـم رسـانه   و دولتي است، صيق مي

هـاي  اي از فعالیـت  مخاطبان، کس  اطالعات یـا اخبـار سیاسـي اسـت و بخـش عمـيه      

ب فعالیـت  شود که به بازتـا  هایي مي برنامه هاي خبري یا اي نیز شامل پخش برنامه رسانه

کنـي.   پردازني، اعتماد مخاطبان اهمیـت بیشـتري پیـيا مـي     نهادهاي حکومتي و دولتي مي

انـيازهاي   اعتماد، مفهومي کلیيي براي جوامع نـوین کـارکردگرا، در مواجهـه بـا چشـم     
                                                      

1. utility 
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پژوهـي، ارتبـاط    آمیـز قاطعانـه اسـت. از منظـر ارتبـاط      هاي مخاطره نامشخ  و تصمیم

یر اساسي براي سنجش اثر رسانه مطر  شود. مسئله اعتماد مـا  عنوان یا متغ تواني به مي

هـاي آنهـا را    ها و سیاسـتگذاري  هاي رسانه سازد که مخاطبان چگونه برنامه را متوجه مي

 (.712، ص 2773، 7کنني )تسفاتي درک و ارزیابي مي

هـاي تلویزیـوني در اختیـار     کـه انحصـار مالکیـت شـبکه     رسي در ایـران   به نظر مي 

هاي خصوصي امکان فعالیت نيارني، مسئله اعتماد بـه تلویزیـون    ت است و شبکهحاکمی

هـاي   اعتمـادي مخاطبـان بـه برنامـه     کني  چراکه بي و رسانه ملي اهمیت بیشتري پیيا مي

نظام سیاسي شـود   اعتمادي به تواني منجر به بي هاي خبري آن مي ویژه برنامه رسانه ملي به

اعتمادي باشي. در این وضعیت احتمال اینکـه مخاطبـان بـه     بياي از این  و یا اینکه نشانه

 اي بپردازني، افزایش خواهي یافت. هاي ماهواره هاي جانشیني چون شبکه مصر  رسانه

هـا دخالـت دارنـي و پژوهشـگران      گیـري اعتمـاد بـه رسـانه     عوامل زیادي در شکل

مثال، روجي و ستراشتال  اني، براي هاي زیادي را براي اعتماد و اعتبار ارائه کردهشاخ 

کننـي   طرفي و واقعي بودن است، استفاده مـي  گرایي که داراي دو بعي بي از مفهوم عینیت

ــا ــي،   )م ــه اجالل ــل، ترجم ــگ757، ص 7323کوئی ــاتیس 2(. کورین ( در 2771) 3و م

هـاي خبـري، یـا مقیـاس چنيبعـيي بـراي        پژوهشي مشترک با عنوان اعتماد به رسانه

( گزینشـگري  7 ،بعـي  1انـي. آنـان    هـاي خبـري ایجـاد کـرده     نهسنجش اعتماد بـه رسـا  

( ارزیـابي ژورنالیسـتي   1( دقـت و توضـیحات و   3( گزینشگري حقـایق،  2موضوعات، 

انـي کـه هـر یـا از آنهـا،       ها را مطر  کرده براي سنجش میزان اعتماد مخاطبان به رسانه

 خود داراي چنيین شاخ  درجه دو به شر  زیر است:

هـا در تبـيیل    گر اعتماد به نقش رسانه گزینشگري موضوعات )توصیف اعتماد به .7

 موضوعات خاص به سوژه بحث عمومي است( شامل:

توجه کافي به موضـوعات روز، اختصـاص دادن جایگـاه مناسـ  بـه موضـوعات،       

 مني دفعات تکرار و پرسش موضوعات بر مبنایي نظام

                                                      

1.Tsfati        2. Kohring       3. Matthes 
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 ن رویيادها(مني کرد . اعتماد به گزینشگري حقایق )شامل بافت2

 هاي مختلف درباره یا موضوع نکات مهم لحاظ شوني، تمرکز بر حقایق مهم و ارائه دیيگاه

 دقت توضیحات . اعتماد به3

قابلیت اعتبارسنجي مطال  ارائه شيه، صحت اطالعات گزارش شيه، تلقـي درسـت   

 ها از حقایق و طر  احتماالت متناقض گزارش

 اعتماد به ارزیابي ژورنالیستي .1

دار، ارائه نظریـات   هاي ژورنالیستي ریشهنقي به شکل مناس  ارائه شود، ارائه دیيگاه

 (.232-235هاي انعکاسي و ارائه ارزیابي مفیي ژورنالیستي )ص   گیري درباره نتیجه

هایي متناس  شناسي دقیقي انجام دهني تا پیام ها بایي مخاط  به این ترتی  تلویزیون

اطبانشان و همچنین میزان شـناخت و آگـاهي آنـان، مبتنـي بـر      با نیازها و مشکالت مخ

 واقعیت و انصا  از شرایط اجتماعي به دست بيهني.

ب:ادبياتتجربي

انـي کــه بــین میــزان اســتفاده از   ( در پژوهشــي نشــان داده7329جـواهري و باالخــاني ) 
یـن میـزان بـا    شود امـا ا  هاي جمعي با اعتماد میان فردي رابطه معناداري دیيه نمي رسانه

 اعتماد نهادي رابطه دارد.
 میـزان  و ملـي  رسـانه  بـه  اعتمـاد  ( بـین 7325همچنین بر اساس پژوهش افتخاري )

 بـه  اعتماد و اي زمینه متغیرهاي اما بین دارد  وجود ارتباط پاسخگویان، اي رسانه مصر 
 شود. دیيه نمي داري معنا ارتباط ملي رسانه

انـي کـه پاسـخگویان بـه      خود بیـان کـرده    ر مقاله( د7357ساروخاني و عبيالملکي )
انـي و   ترتی ، بیشترین اعتماد را به ماهواره، مطبوعـات سراسـري و رسـانه ملـي داشـته     

 کمترین میزان اعتماد، متعلق به رادیوهاي بیگانه بوده است.
 مـيت  و میـزان  بـین  ( در پژوهش خود نشان داده اسـت کـه رابطـه   7357محميي )

 ابعـاد،  تمـامي  در ایـران،  کردهـاي  قومي هویت و کردي اي ماهواره هاي کانال از استفاده
 .است مثبت و معنادار



  013 ها در تلویزیون داخلي و خارجي ... مطالعه تطبيقي دالیل ترجيح رسانه

 

( اکثـر پاسـخگویان بـر ایـن     7357هاي پژوهش امیـري و همکـاران )   بر اساس یافته

کنـي،   باورني که ماهواره، اوقات فراغت مناس  و لحظات شادي را براي آنان فراهم مـي 

هـا بـه دلیـل مسـائل      نگران تغییراتي هسـتني کـه مـاهواره    اما از سوي دیگر، همین افراد

 آورد. شان به وجود مي اخالقي و خانوادگي در ساختار زنيگي خانوادگي

اني که دانشـجویان، اغلـ  بـراي رفـع نیازهـاي       ( نشان داده7352متاني و همکاران )

اطالعاتي و شناختي، سرگرمي، تفریحي، اجتماعي و کس  هویت شخصي بـه تماشـاي   

شـناختي   هـاي جمعیـت  پردازني. همچنین بین ویژگي اي مي هاي ماهواره هاي شبکه برنامه

هـاي   مخاطبان )سن، جنس و سـطح تحصـیالت( بـا میـزان و نحـوه اسـتفاده از برنامـه       

 اي رابطه وجود دارد. هاي ماهواره شبکه

 دربـاره  نظرخـواهي »( در پژوهشي با عنـوان  2771) 7اسکن گلوب هاي مؤسسه یافته

، نشـان داده اسـت کـه    «(ملـي  هـاي  رسانه به اعتماد: )ها رسانه مرکز و رویترز سي، بي بي

 در هـا  رسـانه  بـه  درصـي  22)اسـت   نیجریـه  به مربوط ها رسانه به اعتماد میزان باالترین

 در حکومـت  به درصي 11)متحيه  ایاالت کشور در تنها و( حکومت به درصي 11 مقابل

 بـه  درصـي  11 مقابل در حکومت به درصي 97)انگلیس  و( ها رسانه به درصي 95 مقابل

 هـا  رسـانه  بـه  مردم دیگر، کشور 2 در که معني این به است، متفاوت وضعیت( ها رسانه

 شان و اعتماد دارني. سیاسي ساختار از بیشتر
 شـبکه  تماشـاي  عـيم  و تماشا»( با عنوان 2772ملکوت ) و هاي پژوهش جمال یافته
انـي   نشـان داده « رضایتمنيي( و استفاده رویکرد اساس بر)کویت  در الجزیره اي ماهواره

 ،(فکـري  مرجـع  داشـتن )افکار  رهبري ناشي از را خود هاي رضایتمنيي که پاسخگویان
 تماشـاي  از کـه  کسـاني  مقابـل  در. انـي  دانسـته  امـور  بـر  نظـارت  و اطالعات آزاد بازار
 تفـاوتي  بي و مغرضانه پوشش ،تعص  چون دالیلي اني، کرده پرهیز شبکه این هاي برنامه
 الجزیـره  شبکه تماشاي از حاصل هاي رضایتمنيي رابطه بررسي. اني کرده ذکر را سیاسي

 به بیشتري منيي است  کساني که عالقه داده نشان حاکمیت به اعتماد و سیاسي عالیق با

                                                      

1. Glob Scan 
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 نظـارت  و افکار هيایت چون هایي با انگیزه که دارد احتمال بیشتر دارني، سیاسي مباحث
 .بنشینني الجزیره شبکه تماشاي به امور بر

 از رضــایتمنيي و اسـتفاده  بـراي  آزمـوني »( در پژوهشـي بـا عنـوان    2772) 7هـاگرتي 
 رضـایتمنيي  و اسـتفاده  بـر  مـؤثر  عوامـل  و نشان داده است که دالیل« یوتیوب سایت وب

 پژوهشـگر،  فتـه گ به اما است، آميه دست به پیشین هاي پژوهش مانني تلویزیوني مخاطبان
 عـاملي  هـا  بررسـي  ایـن  در. شـود  مـي  احساس بیشتري هاي پژوهش به نیاز یوتیوب براي

 و گـذراني  وقـت  عامـل  دو. است شيه داده تشخی  رضایتمنيي و استفاده براي جياگانه
 انـي،  شـيه  تأییـي  پیشـین  هـاي  پـژوهش  در که هستني هایي انگیزه ترین مهم اجتماعي تعامل

ــا مــرتبط  تــازه مــواردي را نظــارت و بانتخــا عامــل پژوهشــگر  و نــوین هــاي رســانه ب
 نیـز  دیگـر  غیرمنتظـره  و جيیي عامل یا نهایت در و است دانسته اینترنتي هاي سایت وب

کـه   دارد تمایـل  کـاربر  عامـل  ایـن  در. است اي رسانه تعامل که همان است داده تشخی 
 .باشي داشته تعامل با دیگران یوتیوب افزاري نرم امکانات طریق از و غیرمستقیم طور به

 نویسـنيگان  هـاي  رضـایتمنيي  و هـا  اسـتفاده »( پژوهشي را با عنوان 2777) 2المسیر

 از درصـي  19 دهـي  انجام داده اسـت کـه نشـان مـي    « ميرن و سنتي هاي رسانه از اردني

 طریـق  از یـا  مجـالت  و هـا  روزنامـه  بـراي  نوشتن طریق از یا مطالعه، مورد نویسنيگان

 اني. ه اي بود تلویزیون، درگیر در ایجاد پیام رسانه یا رادیو در کار و نوشتن

 جوانـان  بـین  در اخبار مصر »( با عنوان 2777) 1گونتر و 3الرشي پژوهش هاي یافته

 داخلـي  تلویزیـون  اخبـار  تماشاي براي شيه صر  زمان رابطه که دهي مي نشان« لیبیایي

. اسـت  داشـته  منفـي  رابطـه  المللـي،  بین یزیونيتلو هاي کانال از استفاده گزارش با لیبي،

 دانشـجویان  آنچـه  از کمتـري  اخبار میزان محلي هاي شبکه که اني کرده اعالم دانشجویان

 خبـري  سـرویس  کـه  حاکي از آن اسـت  پژوهش هاي داده. دهني مي آنها به دارني، انتظار

 کـه  اطالعـاتي  تلـف مخ انواع تأمین در مهمي نقش الجزیره، اي ماهواره شبکه المللي بین

 .کني مي ایفا دارني، نیاز لیبیایي به آن جوانان

                                                      

1. Hagerty        2. Al-Masir       3. Elareshi 

4. Gunter 
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 رسـانه  و اي مـاهواره  تلویزیـون »( در پژوهشي با عنـوان  2772همکاران ) و 7نوابویز

 شـرقي  جنـوب  منطقـه  در اي ماهواره تلویزیون بیننيگان میان در اني که نشان داده« محلي

 تلویزیـون  و اي مـاهواره  تلویزیـون  از فادهاسـت  میزان نظر از توجهي قابل نیجریه، تفاوت

 بـین  داري معنـا  رابطـه  همچنین. شود دیيه نمي اي ماهواره تلویزیون مخاطبان بین محلي،

 اي ماهواره تلویزیون مخاطبان و نيارد وجود اي ماهواره تلویزیون از استفاده میزان و سن

 محلـي،  تلویزیون به نسبت تلویزیون این هاي برنامه تماشاي را براي خود بیشتر گرایش

 .اني کرده اعالم اي ماهواره تلویزیون هاي برنامه تنوع و باال کیفیت از ناشي

 هـاي  رسـانه  از مـردم  چـرا »( با عنـوان  2773) 3ویلیامز و 2هاي پژوهش واتینگ یافته

 دلیـل  5 که دهي مي نشان «(رضایتمنيي و استفاده دیيگاه یا)کنني  مي استفاده اجتماعي

 وجـود  شـونيگان  مصـاحبه  میـان  در اجتماعي هاي رسانه از استفاده براي( نگیزها)عميه 

 سرگرمي، زمان، گذر اطالعات، جستجوي اجتماعي، تعامل: از اني عبارت که است داشته

 از شـناخت  اطالعـات، کسـ    گذاشـتن  اشـتراک  نظرهـا، بـه   بیان امکان آرامش، کس 

و  اسـتفاده  رویکرد اهمیت دادن نشان ،پژوهش این هاي یافته دیگر از. نظارت و دیگران

 هـاي  رسانه کننيگان مصر  که است متنوعي و متعيد هاي انگیزه تعیین براي رضایتمنيي

 .دارني اجتماعي هاي رسانه چون نویني

شناسـي و بررسـي دالیـل و     هاي انجام شـيه در حـوزه مخاطـ     با مروري بر پژوهش

خارجي، تاکنون پژوهشي جـامع در   و داخلي تلویزیون در اي رسانه عوامل مؤثر بر ترجیح

خارجي صورت نگرفته است.  و داخلي تلویزیون در اي رسانه مورد عوامل مؤثر بر ترجیح

عالوه بر این مهم، در پژوهش حاضر تالش شيه است با استفاده از روش تحلیـل سلسـله   

 و داخلـي  یـون تلویز در اي رسـانه  تأثیرگـذار بـر تـرجیح    بنيي عوامل مراتبي فازي به رتبه

خارجي پرداخته شود. این مهم، هم اشاره به اهمیت و ضرورت انجام پژوهش دارد و هـم  

 هاي انجام شيه در این حوزه است. دهنيه تمایز این پژوهش با سایر پژوهش نشان

                                                      

1. Nwabueze        2. Whiting       3. Williams 
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 شناسی پژوهشروش

اجـرا شـيه اسـت.     (FAHP)پژوهش حاضر بـه روش تحلیـل سلسـله مراتبـي فـازي     
زوجـي از  هـاي   هساخته، بـر اسـاس مقایسـ    ستفاده از پرسشنامه محققاطالعات الزم با ا

نفر از سـاکنان شـهر تهـران در     779کارشناس در حوزه رسانه و  21اي متشکل از  نمونه
 شيه است.  آوري جمع 7351سال 

از سوي توماس ال ساعتي  7517فرایني تحلیل سلسله مراتبي براي اولین بار در دهه 
زوجي استوار  هاي هگیري بر اساس مقایس ( که بر پایه تصمیم7551، 7مطر  شي )ساعتي

( تشـکیل  2( بیان و تعریف روشن مسـئله،  7مرحله اساسي است:  9شامل  AHPاست. 
هـاي   ( مقایسـه زوجـي بـین عناصـر تصـمیم توسـط مقیـاس       3ساختار سلسله مراتبـي،  

هـاي   مـین زدن وزن بـراي تخ  هـا  ه( استفاده از مقادیر ویژه مـاتریس مقایسـ  1اي،  مقایسه
منظور اطمینـان از انسـجام    ها به ( کنترل معیار سازگاري مقیاس9نسبي عناصر تصمیم و 

 (.777، ص 2772و همکاران،  2گیرنيگان )لي هاي تصمیم قضاوت

 های اساسی فرایند تحلیل سلسله مراتبی . گام1نمودار 

 

 

 

 



 

                                                      

1. Saaty        2. Lee 
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دو با هم مقایسه  ساعتي، دوبه ها، آنها طبق ارزشگذاري پس از تعیین معیارها و گزینه

نمایش داده شيه است. آنگاه بایي این نظریات را بـه یـا    7که در جيول  کنني  چنان مي

تـرین روش بـراي    نظر واحي تبيیل کرد تا بر اساس آن تصمیم بهینه حاصل آیي. مناس 

صـر  این کار، استفاده از میانگین هنيسي است. در این روش، ابتيا میـانگین هنيسـي عنا  

شود تـا بـردار وزن بـه دسـت آیـي       هر سطر، محاسبه و سپس بردار حاصل، نرمالیزه مي

شـود. مقـادیر حاصـل از میـانگین مـوزون       آنگاه از هر سطر میانگین موزون گرفتـه مـي  

 دهنيه اولویت هر متغیر است. نشان

دهی نسبی به معیارها  کار رفته برای وزن . ترجیحات )قضاوت شفاهی( به1جدول 

 AHPوش در ر

ارزش 

 ترجيحی

نسبت  iوضعيت مقايسه 

 jبه 
 توضيح

1 
 ترجیح یکسان

Preferred Equally 
اهمیت برابر دارندد و   jنسبت به  i زینه یا معیار 

 یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.

1 
 کمی مرجح

Preferred moderately 
 تر است. کمی مهم jنسبت به  i زینه یا معیار 

0 
 خیلی مرجح

Preferred Strongly 
 تر است. مهم j نسبت به i زینه یا معیار 

0 
 خیلی زیاد مرجح

Very Strongly 

Preferred 

دارای ارجحیدت خیلدی بیشدتری     i زینه یا معیار 
 است. jنسبت به 

0 
 کامالن مرجح

Extremely Preferred 
 تر است. مهم jکامالن از  i زینه یا معیار 

 0و  0و  1و  2
 بینابین
so so 

هددای ترجیحددی را  هدای میددانی بدین ارزش   رزشا
 دهد. نشان می



011  0351یيز پا( / 59)پياپي  3/ شماره پنجم و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 

 نرخ سازگاري

، بـر شـاخ  ناسـازگاري    7(I.I)براي هر ماتریس، حاصل تقسیم شاخ  ناسـازگاري  

آميه است، معیـار مناسـبي بـراي     2هم بعيش که در جيول  2(I.I.Rماتریس تصادفي )

 3(I.Rســازگاري )قضـاوت در مــورد ناســازگاري آن مــاتریس اســت کــه آن را نــرخ نا 

قبـول   باشي، سازگاري سیسـتم قابـل   7/7تر یا مساوي  نامیم. چنانچه این عيد کوچا مي

 ها تجيیينظر شود. است وگرنه بایي در قضاوت

 های تصادفی . شاخص ناسازگاری ماتریس2جدول 

10 0 0 0 0 0 1 1 2 1 n 

10/1 10/1 11/1 12/1 21/1 12/1 0/0 00/0 0 0 I.I.R 

 (Fuzzy AHPله مراتبی فازي )تحليل سلس

رو، یـا مـيل    هـاي دقیـق نیـاز دارد. ازایـن     تحلیل سلسله مراتبي معمولي بـه قضـاوت  

گیري خوب بایي تحمل ابهام را داشته باشي، زیرا فازي بودن و ابهام، مشخصـات   تصمیم

هـایي   گیري هستني. فرایني سلسله مراتبي یکي از روش عمومي بسیاري از مسائل تصمیم

 توان از توسعه فازي آن براي حل مسائل استفاده کرد.  که مياست 

اي که در  در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبي فازي با عنوان تحلیل توسعه

پژوهشگري چیني به نام یونگ چانگ ارائه کرد، استفاده شـيه اسـت. اعـياد     7551سال 

 AHPگ براي تعمیم تکنیا مورد استفاده در این روش، اعياد مثلثي فازي هستني. چان

پـذیري اسـتفاده کـرده اسـت. منظـور از درجـه        به فضاي فازي از مفهوم درجـه امکـان  

تر از یا عـيد   فاز بزره پذیري آن است که مشخ  شود چقير احتمال دارد یا امکان

 فازي دیگر باشي.

                                                      

1. Inconsistency Index       2. Inconsistency Index Random matrix 

3. Inconsistency Rate 
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دهی نسبی به معیارها  کار رفته برای وزن . ترجیحات )قضاوت شفاهی( به9جدول 

 FAHPروش  در

عبارت کالمی وضعيت 

 jنسبت به  iمقايسه 
 معادل فازي معکوس معادل فازي

 ترجیح یکسان
Preferred Equally 

(1.1.1) (1.1.1) 

 بینابین

so so 

(1.2.1) (1, 0/0, 111/0) 

 کمی مرجح
Preferred moderately 

(2.1.1) (0/0, 111/0, 20/0) 

 بینابین
so so 

(1.1.0) (111/0, 20/0, 2/0) 

 خیلی مرجح
Preferred Strongly 

(1.0.0) (20/0, 2/0, 100/0) 

 بینابین
so so 

(0.0.0) (2/0, 10/0, 112/0) 

 خیلی زیاد مرجح
Very Strongly 

Preferred 

(0.0.0) (100/0, 112/0, 120/0) 

 بینابین
so so 

(0.0.0) (112/0, 120/0, 111/0) 

 کامالن مرجح
Extremely Preferred 

(0.0.0) (111/0, 111/0, 111/0) 

را کـه در شـکل زیـر     M2=(l2,M2,u2)و  M1=(l1,M1,u1)دو عيد فازي مثلثي 

طبق معادله زیر تعریف  پذیري  رسم شيه است، در نظر بگیریي. درجه امکان

نیاز  و  به هر دو مقيار  M2و  M1شود. براي مقایسه  مي

 قل این دو مقيار است.داریم  امتیاز قطعي و غیر فازي برابر با حيا
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 M2و  M1. اعداد فازی 2شکل 

 

 

 

 

 

 

اولین گام در فرایني تحلیل سلسله مراتبي، ایجاد یا نمایش گرافیکي از مسئله است 

کــه در رأس آن، هــي  کلــي مســئله، در ســطو  بعــيي، معیارهــا و در ســطح آخــر،  

ایش گرافیکـي کـه بـه    گیرني، قـرار دارنـي. ایـن نمـ     هایي که مورد مقایسه قرار مي گزینه

 ارائه شيه است. 2 درخت سلسله مراتبي موسوم است، در نمودار

 . درخت سلسله مراتبی برای حل مسئله2نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای تلویزیون ماهواره تلویزیون داخلی  

هزینه  اعتماد به رسانه
 دسترسی

ها تنوع برنامه رضایتمندی از  انگیزه آموزشی 
 رسانه

 سر رمی و رفع 
حوصلگی بی  

پاسخگویی 
 به نیازها

 هد :
خارجی و داخلی تلویزیون در ای رسانه ترجیح بندی علل اولویت  
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 . ماتریس تصمیم4 جدول

 معیارها
 
 

انه ها  زینه
رس
ه 
د ب
ما
عت
ا

سی 
تر
دس
ه 
زین
ه

 

مه
رنا
ع ب
نو
ت

 
شی ها
وز
 آم
زه
گی
ان

 

ضا
ر

ی
ند
تم
ی

ع  
 رف
ی و

رم
ر 
س

 بی
ی
لگ
ص
حو

ها 
یاز
ه ن
ی ب
گوی
سخ
پا

 

        تلویزیون داخلی

تلویزیون 
 ای ماهواره

       

 هاي پژوهشيافته

 بـا  دوتـایي  صورت به مختلف ابتيا عناصر سطو  مرات ، سلسله به مسئله تجزیه از بعي

 صـورت  ريمعیار، ارزشگذا دو ارجحیت میزان اساس بر سپس، و شوني مي مقایسه هم

 بـا  سـپس،  و تشـکیل  1×1 ابتـيا مـاتریس   مقایسـه،  منظـور  به پژوهش این گیرد. در مي

 اني. مقایسه شيه باهم دوتایي مختلف معیارهاي ساعتي، جيول مقادیر تخصی 

 از اهمیت معیارها که ضرای  ماتریس، هاي ردیف هنيسي میانگین روش از استفاده با

 آیي، محاسبه شيه است. مي دست به ها میانگین معج به هر معیار هنيسي میانگین تقسیم

یافتـه   هاي تخصی  به دست آميه است، وزن 7/7از آنجا که نرخ سازگاري کمتر از 

 اني و نیازي به رفع ناسازگاري نیست. قابل قبول بوده
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 FAHPزوجی معیارها نسبت به هم در روش  های ه. ماتریس مقایس1جدول 

 )تلویزیون داخلی(

 هامعيار

نه
سا

ه ر
د ب

ما
عت

ا
ی 

س
تر

س
 د

نه
زي

ه
 

مه
رنا

ع ب
نو

ت
 

ی ها
ش

وز
 آم

زه
گي

ان
 

ي
ند

تم
ضاي

ر
 

ی
ع ب

رف
و 

ی 
رم

رگ
س

 
ی

لگ
ص

حو
 

ها
از

 ني
به

ی 
وي

خگ
س

پا
 

اعتماد به 

 رسانه
(1.1.1) 

(112/0 .
120/0 .
111/0) 

(111/0 .
111/0 .
111/0) 

(112/0 .
120/0 .
111/0) 

(112/0 .
120/0 .
111/0) 

(112/0 .
120/0 .
111/0) 

(111/0 .
111/0 .
111/0) 

هزينه 

 دسترسی
(0.0.0) (1.1.1) (1.0.0) (1.1.0) (1.0.0) (0.0.0) (1.2.1) 

 (0.0.0) ها تنوع برنامه
(20/0 .
2/0 .
100/0) 

(1.1.1) 
(20/0 .
2/0 .
100/0) 

(0.0.0) 
(2/0 .
10/0 .
112/0) 

(2/0 .
10/0 .
112/0) 

انگيزه 

 آموزشی
(0.0.0) 

(111/0 .
20/0 .
2/0) 

(1.0.0) (1.1.1) (1.0.0) (0.0.0) (1.2.1) 

 (0.0.0) رضايتمندي
(20/0 .
2/0 .
100/0) 

(2/0 .
10/0 .
112/0) 

(20/0 .
2/0 .
100/0) 

(1.1.1) 
(2/0 .
10/0 .
112/0) 

(100/0 .
112/0 .
120/0) 

سرگرمی و 

رفع 

 حوصلگی بی

(0.0.0) 

(2/0 .
10/0 .
112/0) 

(0.0.0) 

(2/0 .
10/0 .
112/0) 

(0.0.0) (1.1.1) 

(2/0 .
10/0. 
112/0) 

پاسخگويی 

 به نيازها
(0.0.0) 

(1 .0/0 .
111/0) 

(0.0.0) 
(1 .0/0 .

111/0) 
(0.0.0) (0.0.0) (1.1.1) 

 سازگاري ماتريس معيارها قابل قبول است. 1111/1نرخ سازگاري: 
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یافتـه   هاي تخصی  به دست آميه است، وزن 7/7از آنجا که نرخ سازگاري کمتر از 

 زي به رفع ناسازگاري نیست.اني و نیا قابل قبول بوده

 FAHPهای زوجی معیارها نسبت به هم در روش  . ماتریس مقایسه6جدول 

 ای( )تلویزیون ماهواره

 معيارها

نه
سا

ه ر
د ب

ما
عت

ا
ی 

س
تر

س
 د

نه
زي

ه
 

مه
رنا

ع ب
نو

ت
 

ی ها
ش

وز
 آم

زه
گي

ان
 

ي
ند

تم
ضاي

ر
 

ی
ع ب

رف
و 

ی 
رم

رگ
س

 
ی

لگ
ص

حو
 

ها
از

 ني
به

ی 
وي

خگ
س

پا
 

اعتماد به 
 رسانه

(1.1.1) 
(100/0 .

112/0 .
120/0) 

(112/0 .
120/0 .
111/0) 

(100/0 .
112/0 .
120/0) 

(100/0 .
112/0 .
120/0) 

(112/0 .
120/0 .
111/0) 

(100/0 .
112/0 .
120/0) 

هزينه 
 دسترسی

(0.0.0) 
(1.1.1) (1.1.0) (1 .0/0 .

111/0) (0.0.0) (1.1.0) (2.1.1) 

 (0.0.0) ها تنوع برنامه
(111/0 .

20/0 .
2/0) 

(1.1.1) (20/0 .
2/0 .
100/0) 

(1.0.0) (1.0.0) (2.1.1) 

 (1.1.0) (1.0.0) (0.0.0) (1.1.1) (1.0.0) (1.2.1) (0.0.0) انگيزه آموزشی

 (0.0.0) رضايتمندي
(112/0 .

120/0 .
111/0) 

(20/0 .
2/0 .
100/0) 

(112/0 .
120/0 .
111/0) 

(1.1.1) 
(20/0 .
2/0 .
100/0) 

(112/0 .
120/0 .
111/0) 

 سرگرمی و
رفع 

 حوصلگی بی
(0.0.0) 

(111/0 .
20/0 .
2/0) 

(20/0 .
2/0 .
100/0) 

(20/0 .
2/0 .
100/0) 

(1.0.0) (1.1.1) 

(111/0 .
20/0 .
2/0) 

پاسخگويی به 
 (0.0.0) نيازها

(0/0 .
111/0 .
20/0) 

(0/0 .
111/0 .
20/0) 

(1.1.0) (0.0.0) (1.1.0) (1.1.1) 

 قابل قبول است. سازگاري ماتريس معيارها 1111/1نرخ سازگاري: 
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یافتـه   هاي تخصی  به دست آميه است، وزن 7/7از آنجا که نرخ سازگاري کمتر از 
 اني و نیازي به رفع ناسازگاري نیست. قابل قبول بوده

 )کل( FAHPزوجی معیارها نسبت به هم در روش  های ه. ماتریس مقایس7جدول 

 معيارها

نه
سا

ه ر
د ب

ما
عت

ا
ی 

س
تر

س
 د

نه
زي

ه
 

مه
رنا

ع ب
نو

ت
ی اه 

ش
وز

 آم
زه

گي
ان

 

ي
ند

تم
ضاي

ر
 

ی
ع ب

رف
و 

ی 
رم

رگ
س

 
ی

لگ
ص

حو
 

ها
از

 ني
به

ی 
وي

خگ
س

پا
 

اعتماد به 
 رسانه

(1.1.1) 
(111/0 .

111/0 .
111/0) 

(112/0 .
120/0 .
111/0) 

(112/0 .
120/0 .
111/0) 

(112/0 .
120/0 .
111/0) 

(112/0 .
120/0 .
111/0) 

(111/0 .
111/0 .
111/0) 

هزينه 
 دسترسی

(0.0.0) (1.1.1) (1.0.0) (1.1.0) (1.0.0) (0.0.0) (1.2.1) 

 (0.0.0) ها تنوع برنامه
(20/0 .
2/0 .
100/0) 

(1.1.1) 
(20/0 .
2/0 .
100/0) 

(1.0.0) 
(2/0 .
10/0 .
112/0) 

(2/0 .
10/0 .
112/0) 

 (0.0.0) انگيزه آموزشی
(111/0 .

20/0 .
2/0) 

(1.0.0) (1.1.1) (0.0.0) (0.0.0) (1.2.1) 

 (0.0.0) رضايتمندي
(20/0 .
2/0 .
100/0) 

(20/0 .
2/0 .
100/0) 

(2/0 .
10/0 .
112/0) 

(1.1.1) 
(2/0 .
10/0 .
112/0) 

(100/0 .
112/0 .
120/0) 

سرگرمی و 
رفع 

 حوصلگی بی
(0.0.0) 

(2/0 .
10/0 .
112/0) 

(0.0.0) 
(2/0 .
10/0 .
112/0) 

(0.0.0) (1.1.1) 
(2/0 .
10/0 .
112/0) 

پاسخگويی به 
 نيازها

(0.0.0) 
(1 .0/0 .

111/0) 
(0.0.0) 

(1 .0/0 .
111/0) 

(0.0.0) (0.0.0) (1.1.1) 

 قبول است.  سازگاري ماتريس معيارها قابل 1118/1نرخ سازگاري: 
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 تلویزیـون  در اي رسـانه  بنيي نهایي عوامل مؤثر بر تـرجیح  دهنيه رتبه نشان 2جيول 

زیون داخلي از تأثیر بر ترجیح تلوی شود، بیشترین طور که مشاهيه مي داخلي است. همان

سوي مخاطبان، متعلق به معیار اعتماد به رسانه بوده است. معیارهاي رضایتمنيي، تنـوع  

حوصـلگي، پاسـخگویي بـه نیازهـا و انگیـزه آموزشـي در        ها، سرگرمي و رفع بي برنامه

هاي بعيي عوامل مؤثر بر تـرجیح رسـانه داخلـي از سـوي مخاطبـان قـرار دارنـي.         رتبه

بنيي یـاد شـيه، در جایگـاه     است که معیار هزینه دسترسي، در رتبههمچنین شایان ذکر 

 آخر قرار دارد.

 )تلویزیون داخلی( FAHPبندی نهایی معیارها در روش  . رتبه8جدول 

 امتیازها معیارها رتبه

 101/0 اعتماد به رسانه 1

 111/0 رضایتمندی 2

 100/0 ها تنوع برنامه 1

 102/0 حوصلگی سر رمی و رفع بی 1

 000/0 پاسخگویی به نیازها 0

 001/0 انگیزه آموزشی 0

 000/0 هزینه دسترسی 0

 تلویزیـون  در اي رسـانه  بنيي نهایي عوامل مؤثر بر تـرجیح  دهنيه رتبه نشان 5جيول 

تـأثیر بـر تـرجیح تلویزیـون      شـود، بیشـترین   طور که مشاهيه مي اي است. همان ماهواره

ق بـه معیــار اعتمـاد بـه رســانه اسـت. معیارهــاي     اي از سـوي مخاطبــان، متعلـ   مـاهواره 

ها، انگیزه آموزشي و پاسخگویي  حوصلگي، تنوع برنامه رضایتمنيي، سرگرمي و رفع بي

اي از سـوي مخاطبـان    هاي بعيي عوامل مؤثر بر ترجیح رسانه مـاهواره  به نیازها در رتبه

بنـيي یـاد شـيه،     تبهقرار دارني. همچنین شایان ذکر است که معیار هزینه دسترسي، در ر

 در جایگاه آخر قرار دارد.
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 ای( )تلویزیون ماهواره FAHPبندی نهایی معیارها در روش  . رتبه3جدول 

 امتیازها معیارها رتبه

 100/0 اعتماد به رسانه 1

 101/0 رضایتمندی 2

 112/0 حوصلگی سر رمی و رفع بی 1

 000/0 ها تنوع برنامه 1

 001/0 انگیزه آموزشی 0

 000/0 پاسخگویی به نیازها 0

 002/0 هزینه دسترسی 0

 تلویزیـون  در اي رسانه بنيي نهایي عوامل مؤثر بر ترجیح دهنيه رتبه نشان 77جيول 

تـأثیر بـر تـرجیح     شـود، بیشـترین   طور کـه مشـاهيه مـي    خارجي است. همان و داخلي

بـه رسـانه اسـت.    خارجي از سوي مخاطبان، متعلق به معیار اعتمـاد   و داخلي تلویزیون

حوصـلگي، پاسـخگویي بـه     ها، سرگرمي و رفـع بـي   معیارهاي رضایتمنيي، تنوع برنامه

 هاي بعيي عوامـل مـؤثر بـر تـرجیح رسـانه تلویزیـون       نیازها و انگیزه آموزشي در رتبه

خارجي از سوي مخاطبان قرار دارني. همچنـین شـایان ذکـر اسـت کـه معیـار        و داخلي

 يي یاد شيه، در جایگاه آخر قرار دارد.بن هزینه دسترسي، در رتبه

 )کل( FAHPبندی نهایی معیارها در روش  . رتبه11جدول 

 امتیازها معیارها رتبه

 100/0 اعتماد به رسانه 1

 100/0 رضایتمندی 2

 111/0 ها تنوع برنامه 1

 101/0 حوصلگی سر رمی و رفع بی 1

 000/0 پاسخگویی به نیازها 0

 002/0 انگیزه آموزشی 0

 000/0 هزینه دسترسی 0
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 گيري بحث و نتيجه

هـاي   عواملي کـه بـر ترجیحـات مصـر  رسـانه     در پژوهش حاضر تالش شيه است تا 

بنـيي شـوني.    تأثیرگذارني، به روش تحلیل سلسله مراتبي فـازي رتبـه   داخلي و خارجي

ي خـارجي از سـو   و داخلـي  تأثیر بر تـرجیح تلویزیـون   بیشتریندهي که  نتایج نشان مي

هـا،   مخاطبان، متعلق به معیار اعتماد به رسانه است. معیارهاي رضایتمنيي، تنـوع برنامـه  

هـاي   حوصلگي، پاسخگویي بـه نیازهـا و انگیـزه آموزشـي، در رتبـه      سرگرمي و رفع بي

خارجي از سوي مخاطبـان قـرار    و داخلي بعيي عوامل مؤثر بر ترجیح رسانه تلویزیون

بنـيي یـاد شـيه، در     که معیار هزینه دسترسي، در رتبـه  دارني. همچنین شایان ذکر است

 جایگاه آخر قرار دارد.

شـود مخاطبـان بـه مصـر  آن      که موجـ  مـي    هاي اصلي هر رسانه یکي از ویژگي

دهنـيه شـکافي    مبادرت ورزني، اعتماد است. مبحث اعتماد به تلویزیون داخلي نیز نشان

رسانه ملـي وجـود دارد. رسـانه ملـي      است که بین انتظارات و توقعات مردم و واقعیت

هـاي مختلـف سیاسـي، مـذهبي و      بایي زمینه را براي حضور و شنیيه شين صياي گروه

فرهنگـي فــراهم سـازد. بــيیهي اسـت ایــن انتظـار کــه تمـامي اعضــاي جامعــه، داراي      

هاي سیاستگذاران رسانه  هاي سیاسي، مذهبي و فرهنگي مشابه و مطابق با نگرش نگرش

برد و با واقعیات جامعه ایـران نیـز فاصـله دارد. اینکـه تنهـا       جایي نمي راه به ملي باشني،

هاي خاص و مورد تأییي، در رسانه ملي مجـال حضـور و بـروز یابنـي، تنهـا بـه        نگرش

 هاي قابل توجهي از مخاطبان ایراني رسانه ملي منجر خواهي شي. حذ  بخش

اي نسـبت   طرفانـه  رني که موضع بيدر مبحث اعتماد، مخاطبان از یا رسانه انتظار دا

ها اتخاذ کني و از ارائه مواضع افراطي و ایيئولوژیا بپرهیزد. تفسیر  به حقایق و واقعیت

اعتمـادي بیشـتر    واقعیت تنها از دریچه نگرش سیاسي و ایيئولوژیا یا رسانه، بـه بـي  

 مخاطبان نسبت به آن رسانه خواهي انجامیي.

 کـه  کشـورهایي  در گفـت   تـوان  مـي ( 2772)ت ملکـو  و جمال پژوهش به توجه با

 سیاسـي  سـاختار  بـه  اعتماد تأثیر آنها تحت به اعتماد هستني، حکومتي و دولتي ها رسانه
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هـاي   رسـانه  از مخاطبـان  رضـایتمنيي  و اسـتفاده  میـزان  بـر  نیـز  اعتماد این و قرار دارد

 عنـوان  اي بـه  ارههاي تلویزیـون مـاهو   شبکه. است تأثیرگذار دولتي ویژه رسانه مختلف به

اني تا حيي موفق عمل کنني. این موفقیت زمـاني   رسانه رقی  صياوسیماي ایران توانسته

یابـي کـه در نظـر بگیـریم در تلویزیـون داخلـي ایـران، پیوسـته از          اهمیت بیشتري مـي 

شـود و   عنوان عامل تهاجم فرهنگي و اغتشاشات سیاسي یاد مـي  اي به هاي ماهواره شبکه

 ها بوده است. ، پیوسته به دنبال ممانعت از دسترسي مردم به این شبکهساختار سیاسي

آوري  در شرایط کنوني جامعه ما با توجه به این واقعیت که ممنوعیت قانوني و جمع

رسـي   فیزیکي نتوانسته است موج  کاهش استفاده از ماهواره در ایران شود، به نظر مـي 

هاي بسـته   اي وجود نيارد. اتخاذ سیاست ارههاي ماهو که راه گریزي از پذیرش تلویزیون

توانـي در درازمـيت پاسـخگو باشـي،      نسبت به این امر، تنها از سر اضطرار است و نمـي 

جـاي القـاي حـس     رسـي بـه   بنابراین، به نظر مي حال نیز نبوده است  طور که تا به همان

اسـت موضـوع    سازد، بهتر تر مي وحشت و ایجاد تحریم که اذهان را کنجکاوتر و مشتاق

ماهواره در رسانه ملي مطر  و ابعاد واقعي آن را شناخته شود. گام دیگر در ایـن زمینـه   

هاي اصولي و صـحیح اسـتفاده از مـاهواره باشـي. ارتقـاي سـطح        تواني آموزش شیوه مي

ها، زمینه را براي کنترل دروني افـراد و برخوردهـاي    آگاهي از طریق آموزش به خانواده

 سازد. ها فراهم مي با محتواي رسانهانتقادي آنان 

تـوان بـه تصـویري واقعـي از      پژوهـي مـي   هاي گسترده در زمینـه مخاطـ    با پژوهش

انتظارات و نیازهاي مخاطبان دست یافت و بر این اساس، به تولیي برنامه پرداخت  نـه بـر   

( 7321راد،  پنـياري )محسـنیان   مخاطـ   اصـطال  از  مبناي تصویر ذهني از مخاط  بایي به

سیاسـتگذاران  توان بـه   رو، مي این فاصله گرفت و به سمت مخاطبان واقعي حرکت کرد. از

هاي حرکت رسانه ملي را از یا رسـانه قـيرت ـ مصـلحت      اي توصیه کرد که زمینه رسانه

تنهـا در قالـ  شـعارهاي     محور به سمت یا رسانه خيمت ـ نیاز محور فراهم کنني و نـه  

هایشان، این پیام را به مخاطبـان منتقـل کننـي کـه      ز طریق برنامهاي بلکه در عمل و ا رسانه

 دانني. اي ملي هستني و منافع عمومي را مقيم بر منافع صاحبان قيرت مي رسانه
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تـأثیر تجربیـات گذشـته     میزان رضایتمنيي مورد انتظار از یـا رسـانه، هـم تحـت    
ـ      اال بـودن میـزان   مخاطبان است و هم خود عامل مهمي بـراي اسـتفاده از یـا رسـانه ب

اي  توانـي ناشـي از تجربیـات رسـانه     رضایتمنيي مورد انتظار مخاطبان از تلویزیـون مـي  
اني و موج  استفاده مجـيد از آن تلویزیـون    خوبي باشي که مخاطبان پیش از این داشته

اما یا عامل مهم تأثیرگذار در این میـان، شـکا  بـین میـزان رضـایتمنيي       شيه است 
شـيه مخاطبـان اسـت. هرچـه شـکا  بـین انتظـار و         ضایتمنيي کسـ  مورد انتظار و ر

اي آنـان خوشـاینيتري و    خرسنيي به دست آميه مخاطبان کمتـر باشـي، تجربـه رسـانه    
 احتمال استفاده از آن رسانه در نزدشان بیشتر است.

 منابع

بررسيعواملمؤثربراعتمادشـهروندانبـهرسـانهملـي(. 7325افتخاري، احمي. )
شناسـي،   نامه کارشناسي ارشي رشته جامعـه  پایان همورديشهرستانکاشمر(.مطالع)

 دانشکيه ادبیات و علوم انساني اصفهان.

(. بررسي رابطه 7357محمي. ) امیري، عبيالرضا  نوري مرادآبادي، یونس و بساطیان، سیي

ر بین هاي اجتماعي د برداران به آسی  اي و گرایش بهره هاي ماهواره استفاده از شبکه

 .771-712 (، ص 1)1، نوموامنيتانتواميجوانان شهر کرج. 

تـأثیر   (. رسـانه جمعـي و اعتمـاد: بررسـي    7329جواهري، فاطمـه و باالخـاني، قـادر. )   

مجلـهمطالعـه مـوردي شـهرونيان تهرانـي(.     ) هاي جمعي بر اعتماد اجتماعي رسانه
 .7-25 ، ص 1، علوماجتماعيدانشگاهفردوسيمشهد

هاياجتماعيميزانرضـايتمنديبررسيهمبسته(. 7321ي اصفهاني، مرضیه. )گوی حق
نامــه کارشناســي ارشــي رشــته  . پایــانهــايتلويزيــونيزنــانازتماشــايســريال

 شناسي، دانشکيه علوم انساني و اجتماعي بابلسر. جامعه

زنـان   (.7325گویي اصفهاني، مرضیه. ) نیا، اکبر و حق ریاحي، محمي اسماعیل  علیوردي

زندرتوسعههاي تماشا و میزان رضامنيي.  هاي تلویزیوني: سنجش انگیزه و سریال
 .93-11(، ص  7) 2وسياست،
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(. بررسي میزان اعتماد مردم سننيج نسـبت  7357ساروخاني، باقر و عبيالملکي، جعفر. )

 .7-33(، ص  71) 1، مطالعاتميانفرهنگيهاي جمعي.  به منابع خبري رسانه

 تهران: اطالعات، چاپ هجيهم. .شناسيارتباطاتجامعه(. 7321اني، باقر. )ساروخ

ترجمه حسین پورقاسمیان(. تهـران: انتشـارات   )تأمليدرتلويزيون(. 7322لمبو، ران. )

 دانشکيه صياوسیما.

(. بررسي عوامل مؤثر بر گـرایش  7352اکبر. ) زاده، رمضان و فرهنگي، علي متاني، مهرداد  حسن

 .723-272 (، ص 3) 75، هايارتباطيپژوهشاي.  هاي ماهواره اي شبکهبه تماش

هـا، جهـاني    پنـياري، در حـوزه رسـانه    شناسي مخاط  آسی (.7321. )مهيي ،راد محسنیان 

 .15ـ773ص   (،3) 7، نگيايرانتحقيقاتفره.شين و عصر پس از دهکيه جهاني

 .719-719 ، ص 21، پژوهشوسنجششناسي.  (. مخاط 7327اصغر. ) محکي، علي

ايهـايمـاهوارهکانـال)رسانهمدرنوبرساختهويـت(. 7357محميي، نریمان. )
نامه کارشناسي ارشـي رشـته مطالعـات     . پایانکرديوهويتقوميکردهايايران(

 انساني و اجتماعي بابلسر. جوانان، دانشکيه علوم

ترجمـه پرویـز   )درآمـديبـرنوريـهارتباطـاتجمعـي(. 7323کوئیل، دنیس. ) ما

 ها. هاي رسانه اجاللي(. تهران: مرکز مطالعات و پژوهش

ترجمـه مهـيي منتظرقـائم(. تهـران: دفتـر      ) شناسيمخاطب(. 7321کوئیل، دنیس. ) ما

 ها، چاپ چهارم. مطالعات و توسعه رسانه

)ترجمه یونس شـکرخواه(. تهـران:   المللياطالعاتجريانبين(. 7327نا، حمیي. )موال

 ها. هاي رسانه مرکز مطالعات و پژوهش

شناختمخاطـبتلويزيـون(. 7327نیکو، مینو  سعیيیان، ایما و سرکیسیان، وازگـن. ) 
 . تهران: سروش.بارويکرداستفادهورضامندي

 هـايارتباطـاتکاربردنوريه(. 7321لسون، جـین. ) وینيال، سون  سیگنایتزر، بنو و او

 شناسان، چاپ دوم. جامعه :)ترجمه علیرضا دهقان(. تهران
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