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چکیده
پژوهش حاضر به نقش تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی در زندگی طبقه پایین جامعه ایرانی و
تأثیر آن بر فرایند شکلگیری و تغییر نگرش سیاسی آنها پرداخته است .برای اجتناب از گرفتار آمدن در
دام تقلیلگرایی ،در این تحقیق تالش شده است تأثیر رسانه بر روی نگرش سیاسی اعضای جامعه ،در
کنار سایر عوامل اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد .در این راستا ،در بین متغیرهای مستقل این تحقیق،
هم شاهد متغیرهای مربوط به رسانه (مانند مدت زمان تماشای تلویزیون ،تنوع کانالهای تلویزیونی)
هستیم و هم شاهد متغیرهای محیطی (از جمله میزان رضایت اقتصادی ،میزان تحصیالت) .از طرفی ،با
لهای تلویزیونی ،همگی دارای تبلیغات سیاسی یکسانی نیستند ،این کانالها به سه
توجه به اینکه کانا 
لهای ماهوارهای سیاسی ،و کانالهای ماهوارهای سرگرمی تقسیم شده
لهای داخلی ،کانا 
گروه کلی کانا 
و نحوه تأثیرپذیری مخاطب از هر یک از این سه گروه جداگانه مورد بررسی قرار داده و نهایتًاًا با هم
یترین دلیل انتخاب شهر
مقایسه شدهاند .جامعه آماری این پژوهش شهر قرچک ورامین است .اصل 
قرچک این است که این شهر ،یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای ایران بوده ،و در نتیجه دارای تنوع
فرهنگی بسیار زیادی است.
کلیدواژهها :رسانه جمعی ،تلویزیون ،تبلیغات ،طبقه اجتماعی پایین ،نگرش سیاسی
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مقدمه
امروزه با گذشت زمان ،به تدریج رسانههای ارتباط جمعی تبدیل به جزء الینفکی از زندگی
تدهی به زندگی افراد بر هیچکس پوشیده
انسانها شدهاند؛ بهطوری که نقش رسانهها در جه 
نیست .علیرغم آنکه بهدلیل رشد فزاینده حضور رسانهها در زندگی بشر امروز ،دیگر انحصار
تبلیغاتی به معنای آنچه در آلمان زمان جنگ جهانی رخ داد وجود ندارد ،اما باز هم مشاهده
یشود که از قدرت تأثیرگذاری رسانهها بر نگرش و رفتار انسان امروز کاسته نشده است .در این
م 
یباشد این است که امروزه رسانه بهجای آنکه بهطور
سیر تاریخی آنچه بهوضوح قابل مشاهده م 
مستقیم در جریان اعمال قدرت عریان حکومتها بر مردم نقش بازی کند ،دارای نقش و
کارکردی به مراتب پیچیدهتر از گذشته شده است.
ًال محتوای تولیدات رسانهها نسبت چندانی با واقعیت ندارند ،اما تأثیرات
فنظر از اینکه معمو ًال
صر 
ًال واقعی و غیرقابل
کتک اعضای جامعه مسألهای کام ًال
ِب عمدت ًاًا غیرواقعی در زندگی ت 
این مطال ِب
اغماض است .درک فرایندی که طی آن رسانه کارکرد اولیه خود که همانا بازنمایی واقعیت بوده
یتواند ما
را از دست داده و بهتدریج به ابزاری جهت وارونهسازی و قلب واقعیت بدل شده است م 
را در شناسایی عوامل اصلی و ریشهای بسیاری از مشکالت بشر امروز یاری رساند.
در رابطه با مستقل یا وابسته بودن رسانه ،به طور کل شاهد دو دیدگاه هستیم که اولی رسانه را
یگذارد و
یداند که از طریق تکنولوژی یا پیامهای غالب بر جامعه اثر م 
نیروی محرک مستقلی م 
یآورد که تحت تأثیر نیروهایی است که از سایر
دومی آن را اساس ًاًا نیرویی وابسته به شمار م 
یشوند .برخی معتقدند رسانههای ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند
بخشهای جامعه اعمال م 
که میتوانند نسلی تازه برای اولین بار در تاریخ انسان پدید آورند؛ نسلی که با نسلهای پیشین بسیار
متفاوت است .کسانی که بر این عقاید تأکید میورزند از کاربرد رسانههای ارتباط جمعی،
خصوص ًاًا رادیو توسط هیتلر و رئیس تبلیغاتش گوبلز تأثیر برگرفتند .آنها بر سازوکارهایی مانند

هدایت از راه دور ،1آدمکسازی ،2اثر بلع و مخصوصا تأثیر بازتابهای شرطی تأکید دارند .از

طرفی ،گروهی دیگر معتقدند رسانههای ارتباط جمعی تأثیر چندانی بر مخاطبان خود ندارند .آنها

یگیرند ،با موانع
یگویند رسانههای ارتباط جمعی علیرغم تکنولوژی برتری که از آن سود م 
م 
بسیاری در راه اثرگذاری بر دیگران مواجهند .فرایند تعدد وسایل ارتباطی جدید و امحای دوران
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بزنی ،نظریه تکمله و  ...موجب بروز تردیدهایی
انحصار ،پیدایی اندیشههایی چون نظریه برچس 
جدی در زمینه اثرات رسانههای ارتباط جمعی شده است (ساروخانی.) 1389 ،
شاید گیجکنندهترین جنبه تحقیق در اثرات رسانهها ،چندگانگی و پیچیدگی پدیده مورد مطالعه
ًال میان تأثیرات شناختی (که با دانش و عقیده سروکار دارد) ،تأثیرات عاطفی (که به
است .معمو ًال
یشوند .در تحقیقات اولیه ،این
یگردد) و تأثیرات رفتاری تمایز قائل م 
نگرشها و احساسات برم 
یتوان
یشدند؛ اما امروزه دیگر به سادگی نم 
تمایزات خیلی قطعی و تابع یک ترتیب منطقی تلقی م 
به تفکیک میان این سه مفهوم باور داشت ،یا اینکه از ترتیب منطقی منحصر به فرد و وقوع آنها
سخن گفت .کلپر (  ) 1960میان ”تحول“” ،تغییر صوری“ و ”تقویت“ تفکیک قائل میشود و به
ترتیب آنها را به صورت تغییر بر مبنای خواست و اراده ارتباط ساز ،تغییر در شکل یا شدت و
یکند (مک کوایل.) 1388 ،
باالخره تأیید مجدد باورها و عقاید دریافت کننده تعریف م 
گلدینگ (  ) 1981به منظور تمیز اثرات خواسته ،ناخواسته ،کوتاه مدت و بلند مدت روشی را
پیشنهاد کرده است .به این ترتیب که آثار خواسته و کوتاه مدت را ”جهت گیری“ ،آثار کوتاه
مدت ناخواسته را ”جهت گیری ناآگاه“ ،آثار درازمدت و آگاهانه را ”سیاست“ ،و آثار درازمدت
و ناآگاه را ایدئولوژی به شمار آوریم .این روش به ما کمک میکند تا انواع اصلی فرایندهای
اثرگذاری را که در متون به آنها پرداخته شده را حول دو محور مختصات ترسیم کنیم (مک
یدانیم ،مفهوم نگرش در هر دو الیه تأثیرات خواسته و ناخواسته
کوایل .) 1388 ،همانطور که م 
یتوان تأثیرات کوتاه مدت را به منزله تأثیر بر نگرش افراد به شمار
یباشد .از طرفی ،نم 
مطرح م 
یباشد.
آورد .در نتیجه توجه ما در تحقیق جاری ،معطوف به دو بخش سیاست و ایدئولوژی م 
در میان نظریات تغییر نگرش شاهد دو رویکرد عمده هستیم :رویکرد نظری یادگیری که در اصل
یشود و رویکرد نظری سازگاری که اساسا به فستینگر ،نیوکامب ،هایدر ،ازگود
به هاولند مربوط م 
یشود .فرتیس هایدر یک روانشناس بود که به اینکه فرد چگونه ارتباط
و  ...مربوط م 
یدهد عالقهمند بود.
شهایش را نسبت به افراد و موضوعها در ساختار شناختی خود سامان م 
گرای 
یکنند و نیروهایی برای برگرداندن
فرض هایدر این بود که حالتهای نامتعادل ،کنش ایجاد م 
یکند که در آن واحدهای
یآفرینند .مفهوم ”حالت متعادل“ وی به وضعیتی اشاره م 
تعادل م 

مشاهده شده و احساسات تجربه شده بدون تنش در کنار یکدیگرند .تئودور نیوکامب 3روانشناس
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اجتماعی ،اندیشه هایدر را از ذهن یک شخص خارج کرد و آن را در ارتباط میان افراد بهکار

گرفت .وی از کلمه تقارن 4استفاده میکند تا آن را از نظریه تعادل متمایز سازد .فرض نیوکامب

این است که کوشش برای نفوذ در شخص دیگر تابع جاذبهای است که یک شخص برای دیگری

دارد .عموم 
یترین نظریه از میان تمام نظریههای هماهنگی ،نظریه ناهماهنگی شناختی لئون

فستینگر 5است .مثل دیگر نظریههای هماهنگی ،در این نظریه اعتقاد بر این است که ناهماهنگی که
تکننده است شخص را به کوشش برای کاهش ناهماهنگی و رسیدن
از جهت روانشناختی ناراح 
تها و اطالعاتی که احتمال
یانگیزاند .همچنین شخص بهصورت فعاالنه از موقعی 
به هماهنگی برم 

ًال یک نظریه
یکند .6رویکرد هاولند در تغییر نگرش اصو ًال
دارد ناهماهنگی را افزایش دهند پرهیز م 
شها اکتسابی هستند و هنگام یادگیری از
یادگیری یا رویکرد نظری تقویت بود .او معتقد بود نگر 
یسابقهای
یکنند .در طول جنگ جهانی دوم ارتش امریکا بهطور ب 
طریق فرایندهای مشابه تغییر م 
اقدام به استفاده از فیلم و دیگر اشکال ارتباط اجتماعی نمود .هاولند و همکارانش سعی کردند به
کطرفه یا ارئه دوطرفه .نهایت ًاًا آنها
این موضوع بپردازند که کدام رویکرد نتیجه بهتری دارد :ارائه ی 
یتوانند تنها روی گروهی از افراد نتیجه بهتری
به این نتیجه رسیدند که هر کدام از این شیوهها م 
یچون و چرا و قطعی نیست
داشته باشند .در واقع تأثیر شیوههای تبلیغاتی مقید و مشروط است و ب 
یباشد این واقعیت است
(سورین و تانکارد .) 1381 ،آنچه در سطور باال بهوضوح قابل مشاهده م 
که برای سالیان متمادی دو رویکرد نظری عمده در مورد تغییر نگرش ،یعنی رویکرد یادگیری
(هاولند و  )...و رویکرد سازگاری (فستینگر ،نیوکامب ،هایدر ،ازگود و تننباوم) به موازات هم و
بدون اینکه به هم نزدیک شوند به راه خود ادامه دادهاند .علت این امر نیز آن بوده است که این دو
یکنند.
ًال متضاد یعنی الگوی عقالیی و غیرعقالیی پیروی م 
رویکرد نظری از دو الگوی کام ًال

یگوید انسانها با توجه به موقعیت،
دانیل کاتز 7در تالش برای برقراری پیوند بین این دو رویکرد م 

یاند؛ و شکلگیری و تغییر نگرش را باید
دخالت انگیزهها و نظایر اینها هم عقالیی و هم غیرعقالی 
شها برای شخصیت دارند فهمید .کاتز معتقد است چهار کارکرد
برحسب کارکردهایی که نگر 
اصلی نگرش برای شخصیت عبارت است از :کارکرد ابزاری ،کارکرد دفاع از خود ،کارکرد
اظهار ارزش و کارکرد شناختی .حاصل تالش کاتز و همکارانش برای ایجاد تلفیق بین دو رویکرد
لگیری رویکرد کارکردی تغییر نگرش بود (سورین و تانکارد.) 1381 ،
یادگیری و سازگاری ،شک 
از آنجا که معتقدیم هر کدام از دو رویکرد یادگیری و سازگاری تنها بر قسمتی از واقعیت تأکیده
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یتواند ما را در دامن تقلیلگرایی بیاندازد ،در
نمودهاند و توجه یکجانبه به هر یک از آن دو م 
تحقیق پیش رو بیشتر از رویکرد کارکردی تغییر نگرش استفاده شده است.
شهای رسانهای معطوف به چگونگی تأثیر رسانه بر نگرش
یکی دیگر از سوالهای مهم در پژوه 

مخاطب است .مفهوم کاشت 8برای توصیف اجزای مستقلی که تماشای تلویزیون به مفاهیم

یافزاید به کار میرود .اصلیترین فرضیه نظریه کاشت این است که
مخاطب از واقعیت اجتماعی م 
یکنند بیشتر از سایرین امکان دارد دنیای
افرادی که زمان بیشتری را در دنیای تلویزیون زندگی م 
واقعی را از دریچه تصاویر ،ارزشها و ایدئولوژی برگرفته شده از زاویه دید تلویزیون نگاه کنند.

کاشت افتراقی 9عبارتست از تفاوت مفاهیم مربوط به واقعیت میان بینندگان کم مصرف و

پرمصرف در یک زیرگروه دموگرافیک مشخص .کاشت افتراقی نشان دهنده تفاوتی است که
تماشای تلویزیون در جریان کنش متقابل با سایر عوامل و روندها ،در چشم اندازها و باورها ایجاد

یکند .پژوهشهای جدید تصدیق کننده ثبات کاشت افتراقی میان متغیرها و جمعیتهای مختلف
م 
یباشند که این نشاندهنده سازگاری قابل توجه در دهها مطالعه است که این نظریه پیش بینی
م 

کرده است ( Shanahan & Morgan, 1999به نقل از  .)Gerbner et al, 2002گربنر
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(  ) 1973در نظریه ”کاشت“ میگوید” :تلویزیون در میان رسانههای مدرن ،چنان جایگاه محوری
در زندگی روزمره ما پیدا کرده است که منجر به غلبه آن بر محیط نمادین ما شده و پیامهایش در

مورد واقعیت جای تجربه شخصی و سایر وسایل شناخت جهان را گرفته است “.به نظر گربنر ،پیام
یاش نهایتا به عنوان
تلویزیون از چندین جنبه اساسی از واقعیات فاصله دارد؛ اما به خاطر تکرار دائم 
دیدگاه مورد وفاق جامعه پذیرفته میشود .شاهد اصلی برای نظریه کاشت از تحلیل محتوای
سیستماتیک تلویزیون آمریکا به دست آمده است که طی چندین سال متوالی انجام شده و
شها ،پیری ،مرگ ،آموزش ،خشونت و
”تحریف“ مستمر واقعیت را در رابطه با خانواده ،کار ،نق 
جنایت نشان داده است .مراد از فرایند ”کاشت“ انتشار و جذب همین نگرش تلویزیونی است.
یشود این است که آیا در کشوری مانند ایران،
(مک کوایل .) 1388 ،سوالی که در اینجا مطرح م 
شبکههای تلویزیونی منتقد حاکمیت نیز ممکن است ناخواسته نقشی در راستای تثبیت نظام سیاسی
موجود در ایران ایفا کنند؟

لوتزکرن 11و هاینمولر ) 2009 ( 12طی انجام پژوهشی اسنادی بر روی یافتههای تحقیقاتی که دولت

آلمان شرقی انجام داده بود ،به این نتیجه رسیدهاند که قرار گرفتن نوجوانان و جوانان آلمان شرقی
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در معرض رسانههای آلمان غربی باعث آن شده بود که طرفداری آنان از رژیم کمونیستی آلمان
شرقی افزایش پیدا کند .بهترین توضیحی که این دو محقق برای این نتایج خالف انتظار ارائه
یکنند همانا ”فرار از واقعیت“ و نیز ”بدبینی نسبت به جوامع دیگر“ است :تلویزیون آلمان غربی و
م 
علیالخصوص برنامههای سرگرمی آنها ،برای مخاطبان آلمان شرقی خود به خود این امکان را
فراهم میکردند که الاقل برای چند ساعت در شبانه روز از واقعیت زندگی در جامعه کمونیستی
تتر تحمل کنند .از طرفی ،رسانههای
فرار کرده ،زندگی خود و حکومت آلمان شرقی را راح 
آزاد آلمان غربی بنا به اصول حرفهای خود مالحظات چندانی در قبال سانسور اخبار ناگوار مربوط
یشد مخاطبانشان در آلمان شرقی از اینکه در جامعهای مانند
به کشورشان نداشتند و این باعث م 
یکنند احساس خرسندی پیدا کنند .نتایج پژوهش این دو جامعهشناس
آلمان غربی زندگی نم 
آلمانی ،نه تنها تصور رایج پیرامون به خطر انداختن ثبات حکومتها توسط رسانههای خارجی را با
یکند.
ًال متضاد را در این رابطه مطرح م 
تردیدی جدی مواجه میکند ،بلکه ادعایی کام ًال
ینماید این است که مخاطبان
یکی دیگر از دالیلی که تحقیقات پیرامون تأثیر رسانهها را دشوار م 
یدهند .این
شهای متفاوت و بعض ًاًا تناقضآمیزی نسبت به تبلیغاتی یکسان در رسانهها نشان م 
واکن 
یتوانند برآمده از عواملی عالوه بر رسانههای جمعی تعیین شوند .شرایط
شهای متفاوت ،م 
واکن 
یتوان یکی از اصلیترین این عوامل بهشمار آورد .هنگامی که رابطه نامشروع بیل
اقتصادی را م 
یهای تاریخ سیاسی امریکا شده بود،
کلینتون با مونیکا لوینسکی تبدیل به یکی از بزرگترین رسوای 
یکرد بیل کلینتون بتواند در عرصه سیاست امریکا باقی بماند .رسانههای جمعی
کمتر کسی گمان م 
بهطرز بیسابقهای به این رسوایی پرداختند .جمهوریخواهان نهایت تالش خود را بهکار بستند تا از
فرصت بهدست آمده بیشترین بهرهبرداری سیاسی را بکنند .سازمانهای خبری نه تنها در پوشش
یها درباره آن
یکردند ،بلکه در حمایت مالی از انجام نظرسنج 
ماجرای لوینسکی ،گشادهدستی م 
سجمهور
نیز سخاوتمندانه عمل میکردند .اما در کمال تعجب ،حمایت افکار عمومی از رئی 
کاهش نیافت .کلینتون موفق شد مجدد ًاًا رای اعتماد گرفته و بعدها نیز توانست مجدد ًاًا بهعنوان
رئیس جمهور انتخاب شود .این اتفاق ،خشم جمهوریخواهان و البته تعجب جامعهشناسان را
برانگیخت .وقتی تجربه واترگیت  -که نهایت ًاًا منجر به استعفای نیکسون شد – را مرور کنیم،

یتوانیم این خشم و تعجب را بیشتر درک کنیم .بنت و انتمن (  ) 1389معتقدند اگر کسی در پی
م 
فهم این نکته باشد که کلینتون چگونه و چرا از مونیکا گیت رهید ،اما نیکسون بهخاطر واترگیت
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مجبور به استعفا شد ،باید آنقدر هوشمند باشد که تفاوت در وضعیت اقتصادی امریکا در این دو
لاند روسای جمهوری را که بهخاطر کاردانیشان یا
دوره را مورد توجه قرار دهد .امریکاییها مای 
یکنند نگه داشته و حفظ کنند و روسای
از سر شانس ،در دوران رفاه و شکوفایی کشور را اداره م 
یشوند سرنگون سازند.
جمهوری را که در این دوران دچار بدبیاریهای اقتصادی زمانه م 

یهای از قبیل عزت
ایرونیگ جنیس 13معتقد است میزان تأثیرپذیری مخاطبان به تناسب ویژگ 
یشود ،اما منجر به
نفس ،هوش و جنسیت با هم تفاوت دارد .هوش باال منجر به فهم بهتر پیام م 

یشود .همچنین ،زنان به
یشود .عزت نفس باال باعث تغییر نگرش کمتر م 
تغییر نگرش کمتر نیز م 
یکند ،عموم ًاًا نسبت به متقاعدپذیری
خاطر اینکه فرهنگ آنها را به تمکین و تسلیم دعوت م 
یباشند (کوهن .) 1378 ،در این تحقیق ،تفاوت تأثیرپذیری از تبلیغات تلویزیونی در بین
مستعدتر م 
زنها و مردها ،و نیز افراد با سطح تحصیال رب دروم فلتخم ت ر تسا هتفرگ رارق یس ..
چارچوب نظری تحقیق
نظریه

نظریهپرداز

مفهوم مورد استفاده

اثر کاشت

گربنر

مرحله تأثیرگذاری

اقناع

هاولند

مرحله تأثیرگذاری

شرح نظریه
یکنند ،بیشتر امکان دارد دنیای واقعی را از
افرادی که بیشتر تلویزیون نگاه م 
دریچه تصاویر ،ارزشها ،و ایدئولوژی برگرفته شده از دید تلویزیون نگاه کنند.
تجربه استفاده از رسانه شامل سه مرحله است در معرض قرار گرفتن ،دریافت
یتواند نوع تأثیری که مخاطب از
یباشد؛ که مرحله دوم (دریافت) م 
و تطبیق م 
یپذیرد را تعیین کند .در این مرحله ،مخاطبان به تناسب تفاوتهایی
پیام رسانه م 
که با هم دارند ،میتوانند پیامهای متفاوتی نیز دریافت کنند.
رسانه ،هم علت جامعه تودهوار است و هم عاملی که به این نوع جامعه استمرار

کارکرد رسانه

جامعه تودهوار

م 
یبخشد .کارکرد رسانه در جامعه تودهوار ،ساختن محیطی کاذب و تصویری
جایگزین جهان واقعی ،دخل و تصرف در اذهان عمومی و کمک برای بقای
روانی در شرایط دشوار است.

لوتزکرن و

کارکرد رسانههای

در جوامع بسته ،رسانههای خارجی م 
یتوانند باعث تقویت نگرش مثبت

هاینمولر

خارجی

مخاطبان نسبت به حکومت شوند.

ناهماهنگی شناختی

فستینگر

نحوه انتخاب رسانه

در فرایند تأثیرگذاری

بنت و انتمن

اثر رسانههای خارجی

تکننده است شخص را به
یای که از جهت روانشناختی ناراح 
ناهماهنگ 
یانگیزاند .شخص
کوشش برای کاهش ناهماهنگی و رسیدن به هماهنگی برم 
بهصورت فعاالنه از موقعیتها و اطالعاتی که احتمال دارد ناهماهنگی را
افزایش دهند پرهیز میکند.
نقش شرایط اقتصادی
رسانهها

میزان رضایت از

میزان رضایت از شرایط اقتصادی ،متغیری تعیین کننده در رابطه با گرایش

وضعیت اقتصادی

سیاسی مردم است
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نقش جنسیت در میزان
تأثیرپذیری از
رسانههای جمعی

ایروینگ

میزان تأثیرپذیری از

جنی س

رسانههای جمعی

نقش تحصیالت در
میزان تأثیرپذیری از
رسانههای جمعی
نقش وفاداری به رسانه
در نوع تأثیرپذیری از
تبلیغات آن
تأثیر داشتن ماهواره بر
نگرش سیاسی
بها
مخاط 

میزان تأثیرپذیری زنان از رسانههای جمعی بیشتر از مردان است

میزان تأثیرپذیری از

مسواد از رسانههای جمعی ،بیشتر از افراد
میزان تأثیرپذیری افراد ک 

رسانههای جمعی

تحصیلکرده است.

میزان تأثیرپذیری از

میزان تأثیرپذیری افراد وفادار به یک نوع کانال تلویزیونی ،از تبلیغات آن

رسانههای جمعی

کانالها ،بیشتر از افراد غیروفادار است.

میزان تأثیرپذیری از

افرادی که در منزلشان به ماهواره دسترسی دارند ،کمتر از افرادی که ماهواره

رسانههای جمعی

یگیرند
ندارند ،تحت تأثیر تبلیغات کانالهای تلویزیونی داخلی قرار م 

فرضیهها

با توجه به متغیرهای اصلی تحقیق ،فرضیههای زیر مورد بررسی قرار گرفتهاند:
میزان تماشای تلویزیون تأثیر معناداری بر منطبق شدن نگرش سیاسی مخاطبان با ارزشهای مورد
تبلیغ رسانهها ندارد.
میزان رضایت افراد از شرایط اقتصادی تأثیر معناداری بر میزان و نحوه تأثیرپذیری از رسانههای
جمعی ندارد.
میزان تأثیرپذیری افرادی که ماهواره ندارند از کانالهای تلویزیونی داخلی ،تفاوت معناداری با
میزان تأثیرپذیری افرادی که در منزلشان ماهواره دارند ،ندارد.
میزان وفاداري افراد به كي

نوع خاص از كانالهاي تلويزيوني ،تأثير معناداري بر ميزان تأثيرپذيري

آنها از اين كانالها ندارد.
میزان تأثیرپذیری از تبلیغات کانالهای تلویزیونی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری با هم
ندارد.
میزان تأثیرپذیری از شبکههای تلویزیونی ،در بین افراد با سطح تحصیالت مختلف ،تفاوت
معناداری ندارد.
یکنند و افرادی
میزان تأثیرپذیری از کانالهای تلویزیونی ،در بین افرادی که از اینترنت استفاده م 
یکنند تفاوت معناداری ندارد.
که از اینترنت استفاده نم 

بررسی تأثیر رسانه جمعی (تلویزیون) بر نگرش سیاسی مردم 531........................................................

روش شناسي

روش مورد استفاده در این تحقیق برای گردآوری دادهها ،روش پیمایش بوده و پرسشنامه تحقیق
بهصورت رو در رو و توسط محقق تکمیل شده است .به دلیل آنکه در این تحقیق با پاسخگویانی
مواجهیم که به لحاظ سطح سواد با یکدیگر تفاوت دارند ،این الزام وجود داشت که پرسشنامهها
توسط محقق تکمیل شوند تا پاسخگوها در هنگام پاسخگویی به سواالت ،درک درست و یکسانی
از سواالت داشته باشند .از آنجا که یکی از متغیرهای اصلی این تحقیق ،نگرش پاسخگو است،
شسنجی ،از سوالهای طیف
برای سنجش نگرش پاسخگوها ،به شیوه متداول پرسشنامههای نگر 

لیکرت استفاده شده است .برای بررسی همسازی درونی 14گویهها از آلفای کرونباخ 15استفاده

شده است.

همچنین از آنجا که ما به فهرست از قبل ثبت شدهای از اطالعات اعضای جامعه آماریمان نداریم،
بترین روش نمونهگیری انتخاب شده است .در
روش نمونهگیری سهمیهای بهعنوان مناس 
ًال از سه متغیر سن ،جنسیت و وضعیت اجتماعی – اقتصادی برای تعیین
نمونهگیری سهمیهای معمو ًال

یشود .از آنجا که این تحقیق بهطور خاص بر روی طبقه پایین جامعه
سهمیههای جمعیتی استفاده م 
متمرکز شده است ،از دو متغیر سن و جنسیت برای تعیین سهمیههای نمونه استفاده شده است.
همچنین از آنجا که برای محاسبه حجم نمونه بر اساس محاسبات آماری ،نیازمند در اختیار داشتن
یتوان از این روش برای تعیین
یمان هستیم ،در این تحقیق نم 
بعضی از برآوردهای جامعه آمار 
بهای
بترین گزینه ،تعیین حجم نمونه بر اساس حد نصا 
حجم نمونه استفاده کرد .از این رو ،مناس 
ارائه شده است .با توجه به جدول مورگان و کریجکی ،و با توجه به حجم جامعه آماری ما ،حجم
نمونه مورد نیاز ما  483نفر است .با این حال ،برای اطمینان بیشتر ،حجم نمونه را برابر  400در نظر
یگیریم.
م 

یباشد .با این وجود به لحاظ تاریخی ،فرهنگی
شهر قرچک 16یکی از بخشهای شهرستان ورامین م 

و ترکیب جمعیتی تفاوتهای بسیار زیادی با هسته مرکزی این شهرستان دارد .قرچک یکی از

یشود جمعیت قرچک در سال  1320تنها  167نفر
یباشد .گفته م 
مهاجرپذیرترین شهرهای ایران م 
بوده است؛ حال آنکه جمعیت این شهر در حال حاضر به  072هزار و  774نفر رسیده است .این
شهر ،هم اکنون چهل و چهارمین شهر پرجمعیت کشور است.
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يافته ها

يافته ها نشان داد 33 :درصد پاسخگوها ( 131نفر) مجرد بوده و  76درصد ( 69 2نفر) متأهل
هستند .طبق نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن ،نسبت افراد باالی  81سال متأهل کشور
به کل جمعیت افراد باالی  81سال برابر  07درصد است .در واقع ،نسبت افراد متأهل در جامعه
آماری ما کمی کمتر از این نسبت در کل کشور است.مدت زمانی که پاسخگوها در معرض
نهایی است که در معرض سایر رسانهها
تلویزیون قرار میگیرند ،حدود چهار برابر مجموع زما 
قرار میگیرند .بهطور میانگین هر کدام از افراد روزانه نزدیک به چهار ساعت تلویزیون تماشا
لهای تلویزیونی
میکنند.یک پنجم پاسخگوها اعالم داشتهاند که بهدلیل آنکه برنامههای کانا 
داخلی فاقد جذابیت است ،تمایل چندانی به تماشای این کانالها را ندارند .محدودیت وقت و
متنوع نبودن برنامهها دو دلیل عمده دیگری هستند که منجر به عدم تمایل پاسخگوها به
یش و د
تماشای کانالهای تلویزیونی داخلی م 
در بخش يافته هاي استنباطي همانطور که پیش از این مطرح شد ،در هر یک از فرضیههای
بها از تبلیغات سیاسی هر
هفتگانه این تحقیق ،رابطه بین یک متغیر با میزان تأثیرپذیری مخاط 
یک از کانالهای تلویزیونی سهگانه مورد بررسی قرار گرفته است .در واقع هر یک از فرضیهها
(سه بار مورد آزمون قرار گرفتهاند.
جدول :1نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل فاصلهای و میزان تأثیرپذیری از کانالهای تلویزیونی
فرضیه :1

فرضیه :2

فرضیه :4

فرضیه :6

فرضیه :7

میزان تماشای

میزان

میزان وفاداري

میزان

میزان

برنامههای

نارضایتی

به كانالهاي

تحص الي ت

استفاده از

کانالهای

اقتصادی

داخلي

اينترنت

داخلی
میزان تأثیرپذیری از
کانالهای داخلی

آماره آزمون
ضریب همبستگی
پیرسون

میزان تأثیرپذیری از

آماره آزمون

کانالهای ماهوارهای

ضریب همبستگی

سیاسی

پیرسون

میزان تأثیرپذیری از

آماره آزمون

کانالهای ماهوارهای

ضریب همبستگی

سرگرمی

پیرسون

. 000

. 012

. 000

. 039

. 162

. 335

. 157

0.55

- 1.29

- 0.088

. 000

. 007

. 000

. 169

. 157

.574

- 0.17

06 4 0.

0.086

0.089

. 000

. 736

. 000

. 516

.671

. 268

- 0.21

65 2 0.

- 0.041

- 0.085
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لهای تأثیرگذاری انواع مختلف کانالهای تلویزیونی
بررسی نقاط اشتراک مد 

يافته ها نشان داد ،میزان تأثیرپذیری از هر سه نوع کانالهای تلویزیونی ،دارای همبستگی معناداری
یتوان از معناداری بودن
با دو متغیر وفاداری و مدت زمان تماشای آن کانالها هستند .البته نم 
همبستگی ،به راحتی در مورد رابطه عّلّلی و جهت این رابطه قضاوت کنیم .اگر طبق نظریه
یتوانیم بگوییم که نگرش سیاسیای که هر
ناهماهنگی شناختی فستینگر به این موضوع بنگریم ،م 
یک از مخاطبها بهصورت پیشین داشتهاند در مدت زمان تماشای کانالهای تلویزیونی مختلف
تأثیرگذار بوده است .اما اگر نظریه کاشت گربنر را مالک تحلیل خود قرار دهیم ،میتوانیم
بگوییم که هرچقدر مخاطب ،مدت زمان بیشتری را صرف تماشای نوع خاصی از کانالهای
یشان انطباق بیشتری با تبلیغات سیاسی آن کانالها خواهد
تلویزیونی کنند ،نتیجت ًاًا نگرش سیاس 
داشت .اما برای آنکه در دام تقلیلگرایی نیفتیم نباید به تنهایی به هر یک از دو نظریه اکتفا کنیم.
واقعیت این است که هر کدام از نظریههای ناهماهنگی شناختی و کاشت ،ناظر بر وجهی متفاوت
یتوان از نقاط اشتراک مدلهای تأثیرگذاری انواع
از واقعیت هستند .به بیان دیگر ،نتیجهای که م 
یکنند خود را در معرض
مختلف کانالهای تلویزیونی گرفت این است که مخاطبان سعی م 
یای که بهطور پیشین دارند سازگاری بیشتری داشته باشند؛
کانالهایی قرار دهند که با نگرش سیاس 
و از طرفی هر چقدر مدت زمان تماشای یک نوع کانال تلویزیونی افزایش یابد ،نگرش سیاسی
یشود.
مخاطب ،بیشتر با تبلیغات سیاسی آن کانالها منطبق م 
لهای تأثیرگذاری انواع مختلف کانالهای تلویزیونی
بررسی نقاط افتراق مد 

بر اساس يافته هاي تحقيق میزان نارضایتی اقتصادی مخاطب ،همبستگی معناداری با میزان
تأثیرپذیری مخاطبها از کانالهای تلویزیونی داخلی و کانالهای ماهوارهای سیاسی دارد؛ اما این
شبینی ترین
رابطه در خصوص کانالهای ماهوارهای سرگرمی وجود ندارد .یکی از غیرقابل پی 
نتایجی که در این تحقیق حاصل شد ،این بود که میزان نارضایتی اقتصادی در رابطه مستقیم با
میزان تأثیرپذیری از تبلیغات سیاسی کانالهای تلویزیونی داخلی ،و در رابطه معکوس با میزان
تأثیرپذیری از تبلیغات سیاسی کانالهای ماهوارهای سیاسی است .حال آنکه قبل از انجام تحقیق،
ینمود .کشف علت واقعی این همبستگی دور از انتظار
حصول نتیجهای معکوس بیشتر قابل انتظار م 
قهای بیشتری است .با این حال ،حدسی که محقق در رابطه با چرایی این رابطه
مستلزم انجام تحقی 
یتواند مطرح کند این است که باال رفتن سطح نارضایتی اقتصادی مردم منجر به درگیری هر چه
م 
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یدانیم دغدغههای
یشود .از طرفی طبق نتایج تحقیق ،م 
بیشتر آنها با مسائل اقتصادی و معیشتی م 

مخاطبان هدف کانالهای تلویزیونی داخلی – در طبقه پایین جامعه  -بیشتر معطوف به مسائل
بهای اصلی کانالهای ماهوارهای سیاسی ،عالوه بر
اقتصادی و معیشتی است؛ در حالی که مخاط 

داشتن دغدغههای اقتصادی ،دارای دغدغههای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی نیز هستند .از این رو
هر چقدر سطح نارضایتی اقتصادی مردم افزایش پیدا کند ،آنها بیشتر خصوصیات مخاطبان هدف
یگیرند .هر چند که نمیتوان با اتکا به دادههای فعلی
کانالهای تلویزیونی داخلی را به خود م 
نسبت به این موضوع با قاطعیت اظهار نظر کرد .همچنین مشخص گردید که مخاطبهایی که در
منزلشان ماهواره دارند ،به واسطه اینکه در معرض تبلیغات سیاسی متفاوت و متضادی هستند ،در
برابر پذیرش تبلیغات سیاسی کانالهای تلویزیونی داخلی مقاومتر هستند .نکته آخر اینکه افراد با
یتری دارند ،در برابر پذیرش تبلیغات سیاسی
سطح تحصیالت باال ،به علت آنکه رویکرد انتقاد 
کانالهای تلویزیونی داخلی مقاومتر هستند.
نتیجهگیری

یدهد که تصویر اغراق شدهای که در رابطه با تأثیر ویرانگر و یا
نتایج این تحقیق نشان م 
تعیینکننده رسانههای جمعی بر نگرش و زندگی مردم ،تصویری واقعی نیست .مردم طبقه پایین
تتر میتوانند گرایش سیاسیشان به جریانهای
جامعه ایرانی ،برخالف طبقه متوسط و مرفه ،راح 
یدهند و روز دیگر به محافظهکارها .اگر
بها رأی م 
سیاسی را تغییر دهند .یک روز به اصالحطل 
رفتارهای سیاسی طبقه پایین جامعه ایرانی را در طول سالیان اخیر مورد بازبینی قرار دهیم ،مشاهده
یکنیم که این قسمت از جامعه بارها مرتکب رفتارهایی تضادآمیز شده است .سه جریان سیاسی
م 
سازندگی ،اصالحات و عدالتطلبی ،هر یک در بدو ورود به عرصه سیاسی کشور ،با حمایت و
اقبال چشمگیر طبقه پایین جامعه ایرانی مواجه شدهاند .حال آنکه تجربه نشان داده است که بعد از
گذشت چند سال از عملکرد این جریانهای سیاسی ،اتفاق ًاًا بیشترین انتقادها به آنها از زبان همین
یشدند.
یشود که روزی حامی اصلی آنها محسوب م 
مردمی شنیده م 
حتی اگر نخواهیم نگاهی طولی و تاریخی به این موضوع داشته باشیم ،و صرف ًاًا به کنار هم قرار
شهایی از رفتارهای روزمره آنها بسنده کنیم ،به نشانههایی قابل تأمل از رویکرد تضادآمیز
دادن بر 
یخوریم .در تحقیق جاری ،با موارد بسیار
طبقه پایین جامعه ایرانی نسبت به دنیای سیاست برم 
زیادی مواجه شدیم که پاسخگو در عین حال بیشترین و شدیدترین انتقادها را به وضعیت اقتصادی
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یکند ،در عین حال تنفر زیادی هم از کانالهای ماهوارهای سیاسی دارد .و یا ممکن
کشور مطرح م 
است در ظاهر ،مخاطب پروپاقرص کانالهای ماهوارهای سیاسی جلوه کند؛ اما هنگام بازگو کردن
نظرات سیاسی خود ،با موافقت نمودن با گزارههای منطبقه با تبلیغات سیاسی کانالهای داخلی،
محقق را غافلگیر کند.
ًال هنگام مطالعه و بررسی
یدهد این است که معمو ًال
ًال در این باره رخ م 
اشتباه فاحشی که معمو ًال
یشود .بهعنوان مثال
لگرایانه اتخاذ م 
شهای سیاسی طبقه پایین ،رویکردی گزینشی و تقلی 
گرای 
یک ناظر بیرونی ممکن است صرف ًاًا با استناد به اینکه کماکان ،کانالهای تلویزیونی داخلی در بین
طبقه پایین جامعه ،دارای مخاطبهای زیادی است به این نتیجهگیری برسد که طبقه پایین ،در
مقایسه با سایر طبقهها ،گرایش بیشتری به جریان سیاسی حاکم دارد .از طرفی دیگر ،یک ناظر
دیگر ،ممکن است با تأکید بر این واقعیت که میزان نارضایتی این بخش از جامعه بیشتر از
ًال متفاوت برسد .حال آنکه،
نارضایتی اقتصادی طبقه متوسط و باالی جامعه است ،به نتیجهای کام ًال
هر دو ناظر ،به لحاظ روششناختی ،دچار تقلیلگرایی شدهاند و از این رو به نتایجی غیرواقعی
رسیدهاند.
با در نظر گرفتن تمام شواهد و اطالعاتی که در این تحقیق گردآوری شدهاند ،میتوان چنین
نتیجهگیری کرد که طبقه پایین جامعه ،در معرض رسانههایی قرار دارد که با زبان آنها سخن
یگویند و اطالعات کامل و دقیقی را به مخاطب طبقه پایینی خود منتقل نمیکنند .ناگفته
نم 
پیداست که هر رسانهای تبلیغات سیاسی خاص خودش را دارد و ارائه گزینشی اطالعات به
مخاطب ،ویژگی ذاتی هر رسانهای است .از طرفی دیگر ،همانطور که پیش از این مطرح شد،
طبقه پایین جامعه ایرانی ،برخالف بسیاری از کشورها ،دارای گروههای فشار نیستند .ارتباط احزاب
تساز نبوده است؛ یعنی اعتماد چندانی بین مردم و
نیز با این بخش از جامعه ،یک ارتباط هوی 
تشان را از طریق احزاب پیگیری کنند .در نتیجه
احزاب شکل نگرفته است که آنها بخواهند مطالبا 
تآمیز در عرصه سیاسی
این وضعیت ،این بخش از جامعه ،تجربه چندانی از حضور مؤثر و موفقی 
کشور نداشته است .اینگونه است که حاشیهنشینی جغرافیایی متعاقب ًاًا منجر به حاشیهنشینی سیاسی نیز
یشود .این ناکامی مداوم ،باعث بروز بدبینی و سرخوردگی مداومی در بین این افراد شده است؛
م 
قهایی ناگوار شود .در
یتواند در درازمدت و حتی کوتاه مدت موجب بروز اتفا 
که غفلت از آن م 
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یترین کارکردی که تلویزیون میتواند برای طبقه پایین جامعه ایرانی
چنین بستری است که اصل 
داشته باشد ،ایجاد سرگرمی و فراموشی مقطعی مشکالت زندگی است.
پی نوشت ها
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14. Internal consistency
15. Cronbach’s alpha
 . 16در زمان تهیه نسخه نهایی این پایاننامه ،شهر قرچک به
شهرستان ارتقا پیدا کرد.
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