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و طرح مسئله مقدمه

و بـاارزش ها در شرايط كنونى از مهم رسانه ترين وسـيله ترين دسـتاوردهای پيشـرفت بشـری

و با سرعت سرسام آگاهى و اهميـت رسانى همگانى هستند كه پيوسته آوری به دليل جايگاه

و  و فراگيریمخاطبا نياز بر اساسكليدی شـناختى، از منظـر جامعه.انـدن در حـال گسـترش

از،ها رسانه.نددارای در تمام ابعاد زندگى روزانه كننده ها نقش تعيين رسانه همچنين فهم مـا

و تعامل ما با سايرين را تحت تأثير قرار مى ،های جمعـى رسانه،دهند؛ به عبارت ديگر جهان

جايگاهى را بـرای خـود در چنان،ناپذير فرايند روابط اجتماعى هستند؛ بنابراين جزء جدايى

و تكنولوژی به دست آورده و،قدرت،مندی اند كه حتى توان عصر دانش اقتصاد، فرهنـگ

و شكوفايى را مى شـاخص مهمـى،ای مندی رسانه توان. پيمايند هنر در پناه آن، راه پيشرفت

به كسب در و توانايى مادی و رفاه مى پيشرفت ها انديشـه انتقـال، جهان معاصردر. آيد شمار

مىتر بسيار سريع و چنان گيرد؛ انجام چه از اين تكنولوژی برای تبليغات هر چه بيشتر سياسى

مى تجاری استفاده شود، دنيايى پديد مى شـود آيد كه هر روز بر آزادی صوری افزوده

مى انسـان شـود؛مىهر روز كمتـر،آزادی واقعىنليك به ها مسـخ و اصـطالح از دور شـوند

مى هدايت و فرمان و سـريع بدين. گيرنـد شده تر صـورت سـان، شستشـوی مغـزی بشـر بهتـر

.يابد مى

مى،نگرش در اين ميان، و احساسى ما را تشكيل . دهـد يك جنبۀ مهم از زندگى عاطفى

و انديشه آناتنظر،ها ما نسبت به افراد ما خاصى داريم كه ناشى از اطالع ما از ها، احساس

تم نسبت به آن و آنها غالبـاًت،گونـه نظـرا ايـن. سـتا هـا ايل ما بـه انجـام عملـى در مـورد

.)9: 1379 كريمى،(هاست كنند² شيو² برخورد ما با آن اشياء، افراد يا انديشه تعيين

و اجتماعى مـا دارنـد نقش مهمى در زندگى، انديشه،ها نگرش و رفتارهای فردی در. ها

مىهـای افـرا ها بخشـى از انگيزه نگرش،واقع كننـدد بـرای انجـام اعمـال خاصـى را توجيـه

مى زمانى كه نگرش.)119: 1377بالو نيون، روش( شـوند، های فردی بـه افكـار عمـومى تبـديل

مى فضای و اجتماعى يك جامعه را تعيـين و بـه فرهنگى، سياسى زنـدگى،طور مـنظم كننـد

و اهميـت بـه،هـا نگرش. دهنـد شخصى مردم را در جامعه تحت تـأثير قـرار مى دليـل نقـش

و شغلى انسان به دليل رابطه تنگـاتنگى كـه ويژهبهها فراوانى كه در حيات سياسى، اجتماعى

مى،بــا رفتــار دارنــد ،بنــابراين.)16: 1384بُهنــر وانــك،(شــوند باعــث حفــظ روابــط اجتمــاعى
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ب دادن به دنيای اجتماعى افراد، گروه ها با شكل نگرش و جوامع در سـطح كـالن، يشـترين ها

.)27-26: همان(رابطه را با زندگى روزانه هر فرد دارد 

و بينش امروزه رسانه ها انواع گونـاگونآن. های مردم تأثيرگذارند های جمعى بر نگرش

مى اطالعات را كه افراد نمى گيـدنز،(دهنـد توانند به گونه ديگری بـه دسـت بياورنـد، انتقـال

ر.)87: 1378 ــوذ ــروز كــه نف ــان ام ــانهدر جه ــه س ــى، ب ــانه های جمع و ويژه رس ــداری های دي

ها بـه ها بـر مخاطبـان در سراسـر دنيـا بـر كسـى پوشـيده نيسـت، رسـانه اثرگذاری شديد آن

و ايدئولوژی ابزارهايى برای نشر انديشه و های گوناگون در سراسر جهان تبـديل شـده ها اند

گ ها، پيامـدهای درخـور تـوجهى در جنبـه همين نفوذ رسـانه ها ونـاگون زنـدگى انسـانهای

.ازجمله نگرش داشته است

به استفاده از وسايل ارتباط و عنوان يكى از داليل تعارض بـين نگرش جمعى هـای سـنتى

به های جديد است كه حاصل تماس با فرهنگ نگرش های سكوالر ويژه فرهنگ های ديگر،

و مانند آن تا هاست غربى .وده سـنتى از ميـان بـرهای جامع بسياری از حساسيتو سبب شده

و اطالعـاتى، بـه آوری معموالً اين نگرش بـا فن و غيرمسـتقيم هـای جديـد ارتبـاطى طور مسـتقيم

و تقويت مى جوانـان اشاعه اين رفتارهـای اجتمـاعى بـه دگرگـونى نگـرشدر. شود تبليغ، اشاعه

به ايرانى مى و نمود آن را آن انجامد و رفتارهای مى خصوص در سبك زندگى .توان ديد ها

ها بــا رسـانه. های جمعـى اشـباع شـده اسـت كنيم كـه از رسـانه ای زنـدگى مـى مـا در جامعـه

و تصاوير فراهم مى توانند باور تازهمى،آوردن اطالعات و يا هـای نگرش توانند ای را شكل دهند؛

و آن .)618-1391:617 پاتر،(ها را در برابر هرگونه تغيير مقاوم سازند موجود را تقويت كنند

ای دارنـد كـه شـايد در ميـان ديگـر بحث اصـلى ايـن اسـت كـه جوانـان نيازهـای ويـژه

و گروه و از آنجا كه بخش زيادی از جمعيت كشور مـا را جوانـان های اجتماعى ديده نشود

آن باألخص دانشجويان تشكيل مى جمعى هـا بـا وسـايل ارتبـاط دهند، شايسته است به رابطه

و ارتباط اين وسايل بر نگرش جوانان توجه هواره، شبكههمچون تلويزيون، ما های اجتماعى

ــرد عال. ك ــان دارای ــقجوان ــتهئ آن، خواس ــه ــخ ب ــه در پاس ــتند ك ــايى هس و نيازه در ها ــا ه

و جسـم. كندوكاوند و زيبايى است؛ عناصری كه روح جوان امروز خواستار آزادی، شادی

ف وی را به سمت خود مى و هر فرد، فكر، و دولتى كه اين عناصر را به او ارائه كشاند رهنگ

مى دهد، جوان را به سمت خود جذب مى و او را به حيطه اقتدار خود در .آورد كند
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های نظامى، جنگ نرم فرهنگى دنبال نااميدی دشمنان نظام جمهوری اسالمى از هجمه به

به. عليه ايران در دستور كار آنان قرار گرفته است كار رفته در اين جنـگ يكى از ابزارهای

از های مــاهواره انــدازی شــبكه نــرم عليــه ايــران، راه و اســتفاده حــداكثری ــان ای فارســى زب

مخاطبـان جـوان را هـدف قـرار،ها بيشتر ايـن شـبكه. های اجتماعى است افزارهای شبكه نرم

به داده . اسـتعنوان نيرويى در حال رشد، بسيار اثرپـذيرتر از ديگـر سـنين اند؛ چراكه جوان

و آن را نشانه گرفته و اعتقادات اند، نگرش هدف دشمنان كه روی آن تكيه كرده ها، باورها

.جوانان نسبت به جمهوری اسالمى ايران است

از زبان مـاهواره های تلويزيـونى فارسـى همچنين با توجه به اهتمـام حـداكثری شـبكه ای

و امكانات تكنولوژيكى ارتباطى از جمله شـبكه يك اجتمـاعى كـه سـعى در ايجـاد های سو

و كنش، تغييرات اساسى در نگرش به رفتار و های اقشـار مختلـف جامعـه خصـوص جوانـان

در از سوی ديگر، مسئله اين است كه وسايل ارتباط دارند،دانشجويان  جمعى تـا چـه انـدازه

و همچنين بدبينى آنان نسبت به جامع و گمراهى آنان ه نقـش تغيير نگرش مردم جامعۀ ايران

تا پيش اند؟ مقاله ايفا كرده جمعـى رابطه ميزان اسـتفاده از وسـايل ارتبـاط« رو، درصدد است

ـ(با نگرش به جامعۀ ايران) های اجتماعى راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت، شبكه( سياسى

ـ اجتماعى قم) فرهنگى .مورد بررسى قرار دهد» را در بين دانشجويان شهر

 سؤاالت تحقيق

 =]ال ا\��
و نوع استفاده از وسايل ارتباط جمعى دانشجويان شهر قم با نگرش آنـان بـه رابطه بين ميزان

 ايران چيست؟ۀجامع

 =]اbت ����
و نوع استفاده از وسـايل ارتبـاط.1 بُعـد رابطه بين ميزان جمعى دانشـجويان شـهر قـم بـا

 ايران چيست؟ۀعاطفى نگرش آنان به جامع

ن.2 و بُعـد وع استفاده از وسـايل ارتبـاطرابطه بين ميزان جمعى دانشـجويان شـهر قـم بـا

 ايران چيست؟ۀشناختى نگرش آنان به جامع
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و نوع استفاده از وسـايل ارتبـاط.3 بُعـد رابطه بين ميزان جمعى دانشـجويان شـهر قـم بـا

 رفتاری نگرش آنان به جامعۀ ايران چيست؟

 چارچوب نظری

 !��ی� ��Cه,�

طA$ی\ ار ���6 و4

و گيرنده پيـامهرسان های ارتباطى، فرايندهای فناورانه متفاوتى هستند كه ارتباط بين فرستنده

هايى كـه های جمعى است، يعنى رسانه توجه اصلى در اين تحقيق، رسانه. كنند را تسهيل مى

:1391،كروتـى، هـوينس(باشند كه عموماً شناخته شـده نيسـتند دارای مخاطبان نسبتاً زيادی مى

مى.)33-34 كنـد كـه رسانه بر روش يا ابزار فنى يا مادِی تغييِر شكل پيام به عالمـاتى داللـت

مى رسانه. مناسب انتقال از يك مجرای معين هستند هايى رسـانهتـوان های جمعى را در كـل

مهاجر،كريميان(ت دانس) تلفن، راديو، تلويزيون، ويدئو، سينما، مطبوعات، اينترنت(مكانيكى 

.)141: 1384و نبوی، 

و ارتباطات جمعى، فرايندی است كه توسط آن پيام هـايى را بـرای افـراد زيـادی توليـد

و منتقل مى بهنيز كنند وجو، ها توسـط مخاطبـان جسـت وسيله آن، اين پيام فرايندی است كه

و فهميده مى مى استفاده و همچنين تحت تأثير قرار .)412: 1392نوربخش،(گيرند شوند

و منظـور از وسـايل ارتبـاط،قيقدر اين تح جمعى راديـو، تلويزيـون، مـاهواره، اينترنـت

در ميزان استفاده از ايـن وسـايل ارتبـاط. های اجتماعى در نظر گرفته شده است شبكه جمعى

مى صورت متوسط ميزان استفاده از هر كدام در طـول شـبانه قالب سؤاالتى به باشـد كـه روز

مى متغيری فاصله و ای و در نهايـت در قالـب يـك قابليت جمع،بنابراينباشند پذيری داشـته

.صورت ميزان استفاده قابل بيان است متغير به

9�ش� 

و سازمان،نگرش نوعى حالت آمادگى ذهنى است كه از طريق تجربه« دهى شـده اسـت

و جهت و موقعيت داری را بر روی پاسخ تأثير پويا آ های افراد به تمامى اشـيا ن هـايى كـه بـه

.)45: 1958آلپورت،(» گذاردمى،شود مربوط مى
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در 1918اولـين بـار در سـال،بعضى از پژوهشگران بـر ايـن باورنـد كـه مفهـوم نگـرش

هـاآن. ای علمى مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت به شيوه» زنانيكى«و» توماس«ای توسط مطالعه

مى«: نگرش را چنين تعريف كردند خو بـا نگـرش مـا دآگـاهى فـردی را كـه تـوانيم فراينـد

ايـن تعريـف بـا.»كند، بشناسـيم فعاليت ممكن يا واقعى افراد را در جهان اجتماعى تعيين مى

تعــاريف ديگــر. تازگى ارائــه شــده اســت، چنــدان تفــاوت نــدارد تعــاريف ديگــری كــه بــه

از عبارت و نظامى پايـدار از ارزيابى،نگرش«:اند هـای مثبـت يـا منفـى، احساسـات عـاطفى

.»ت عملى موافق يا مخالف در خصوص يك موضوع اجتماعى استتمايال

پيشـنهاد كردنـد كـه 1960در سـال» هاولنـد«و» روزنبـرگ«پژوهشگران ديگـری مثـل

آن(جزء احساسى: الف: نگرش سه بخش دارد ) ارزيابى چيزی يا داشتن احساس نسـبت بـه

جـزء رفتـاری:ج) هـای ادراكـى يـا اظهـارات شـفاهى يـا عقيـده واكنش(جزء شناختى:ب

و اعمال آشكار( .)237-236: 1390سورين، تانكارد،() اقدامات

عنوان تعريـف شناسـان اجتمـاعى از واژه نگـرش دارنـد كـه بـهن اما تعريفى كه اكثر روا

نگرش، نظامى بادوام است: عملياتى در اين تحقيق مورد استفاده خواهد بود عبارت است از

و عمـل اسـتكه شـامل يـك عنصـر شـناختى، يـ عنصـر شـناختى، شـامل.ك عنصـر احساسـى

آن. اعتقاداتو باورهای شخص درباره يك انديشه يا شـىء اسـت عنصـر احساسـى يـا عـاطفى،

و عمـل بـه جهـت آمـادگى بـرای است كه معموالً نوع احساس عاطفى با باورهای ما پيوند دارد

مى گويى به شيوه پاسخ مقالـه، منظور از نگرش در ايـن.)295: 1379كريمى،(شود ای خاص اطالق

و فرهنگى  .باشدمى ذكرشده در تعريفنگرش دانشجويان نسبت به مسائل اجتماعى، سياسى

"6 � 

و بـه بـه» Societas«از ريشه التين » Society«واژه و همنشـين گرفتـه شـده معنى شـريك

و حالت اجتماعى انسـان و حيوانـاتى اسـت كـه تحـت يـك قاعـده مفهوم وضع و قـانون ها

و معين زندگى مى و مؤنـث جـامع بـه معنـى،كلمـه جامعـه. كنند مشترك يـك واژه عربـى

آورنده، مجتمع، مردم يك ده، شهر يا كشور، محل تجمـع بـه كـار رفتـه گردآورنده، فراهم

.)455: 1381خو، آراسته(است 

م) گـزل شـافت(جامعـه،شناس آلمانى فرديناند تونيس، جامعه بتنـى بـر را روابـط افـراد
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و غيرعـاطفى مى های دانـد كـه شـامل شـهرهای صـنعتى، شـركت روابط رسـمى، اقتصـادی

و كليـه گروه و احـزاب سياسـى هـايى اسـت كـه در آن نيازهـای مـادی افـراد را بـه تجاری

ــد مى ــد يكــديگر پيون ــدی(دهن ــه.)58: 1393زاده، مه ــان،جامع ــدن انس و محصــول گردآم ها

اس كنش مىهای متقابل ميان آنان و در رسيدن به هـدف معينـى بـات كه با هم زندگى كنند

آن يكديگر همكاری دارند؛ به و مقرراتى ساده يا پيچيده بر روابـط عـادی هـا عالوه معيارها

و سازمان و نهادها مى حاكم است و پايداری اجتماع آنان را تأمين قنـادان،(كنـد هايى، تداوم

و ستوده،  .)51: 1376مطيع

ــه،يــقدر ايــن تحق ــران ب ــايى جامعــۀ اي تماميــت ارضــى كشــور،لحاظ محــدوده جغرافي

و دولـت شود كه در آن كليه افراد، انسـان جمهوری اسالمى ايران را شامل مى ها، حكومـت

و يـا پيچيـده در كنـار هـم زنـدگى مى و مقـررات سـاده و بر اساس معيارهـا و نهادهـا كنـد

و پايداری اجتماع آنان سازمان مىهايى، تداوم .كنند را تأمين

�ر<d! 8,,%! >ع ه��O��.ه ��9 

با توجه به موضوع مقاله كه به بررسى رابطه بين ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعى با

در اين بخش با توجه به اينكه دو متغير اصلى در مسئله وجـود دارد، ابتـدا،پردازد نگرش مى

ها در بخـش اول كـه اسـتفاده از رسـانه. شود نظريات مرتبط با هر كدام از متغيرها آورده مى

شد» وابستگى مخاطبان«و» كاشت«در ذيل به نظريات،است .پرداخته خواهد

ها استفاده از رسانه: بخش اول

�H�9 7ی�� 

و درازمدت رسانه به نظريه كاشت بر آثار تدريجى گيری تصـوير ويژه تلويزيون بر شـكل ها

و مى مفهوم ذهنى مخاطبان از دنيای اطـراف . كنـد سـازی آنـان از واقعيـت اجتمـاعى تأكيـد

ــا عنــوان 1960واضــع نظريــه كاشــت در دهــه،جــرج گربنــر های شــاخص«تحقيقــاتى را ب

و ديـدگاه» فرهنگى های بيننـدگان دربـاره شروع كرد تا تأثير تماشـای تلويزيـون بـر باورهـا

ي. جهان واقعى را بررسى كند و همكارانش كاشت، وسـو سمتك فراگرد بـىاز نظر گربنر

مى،گربنر. ای است نيست، بلكه شبيه فراگرد جاذبه در كند كه اهميـت رسـانه استدالل ها نـه
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مى بلكه در خلق راه» توده«تشكيل و فهم جهان و نگريستن در. انجامد های مشترك انتخاب

به واقع، رسانه و ويژه تلويزيون روايت ها و نسبتاً مورد وفاق از اقعيـات اجتمـاعى هايى يكسان

و  و مخاطبان خود را نيز با آن سازگار .)99: 1994مك كوايل،(كندمى» پذير فرهنگ«ارائه

و مربـوط بـه ايـن موضـوع اين نظريه يكى از اشكال اثر رسانه ها در سطح شناختى بـوده

مى است كه قرارگرفتن در معـرض رسـانه از ها تـا چـه حـد و تلقـى عمـوم توانـد بـه باورهـا

يت خارجى، شكل دهد؟ نظريه كاشت يا اشاعه برای ارائه الگويى از تحليل، تبيين شـده واقع

هايى باشد، كه اساساً در سطح برداشـت اجتمـاعى، دهنده تأثير بلندمدت رسانه است؛ تا نشان

.)310: 1384گونتر،(كنند عمل مى

به،گرنبر و نفوذ قابل عقيده دارد كه تلويزيون نيـروی فرهنگـى اش، مالحظـه لحاظ عمق

شـده صـنعتى اجتمـاعى تلويزيـون را ابـزاری در دسـت نظـم تثبيت،وی. مندی اسـت قدرت

و رفتارها، در خدمت حفظ، تثبيت داند كه تهديد يا تضعيف نظام سنتى باورها، ارزش مى ها

.)310: همان(هاست يا تقويت آن

ديگـر منـابع اطالعـات، از نظر تماشاگران پرمصرف، تلويزيون عمًال،: گويدمى» گرنبر«

و آگاهى در افكار مى ها را به انحصار و يك كاسه هـای اثر ايـن مواجهـه بـا پيام. كند آورده

هـای بينى رايـج، نقش كند كه وی آن را كاشت يا آمـوزش جهـان مشابه، چيزی را توليد مى

و ارزش مى رايج و تانكارد،(نامد های رايج، .)391-1390:390سورين

زان كاشت معتقدند كه تلويزيون اثرات درازمدت، تـدريجى، غيرمسـتقيم امـا پردا نظريه

و انباشتنى دارد به. متراكم مى نگرش» كاشت«عنوان تماشای زياد تلويزيون، شـود هايى ديده

را[ های تلويزيونى كه بيشتر با جهانى كه برنامه مى]آن هماهنگ است تا بـا،كشند به تصوير

.)69-68: 1393، زاده مهدی(جهان واقعى 

گويى اسـت؛ معتقد است كاشت در وهله نخست، درباره فرايند فرهنگِى داسـتان،گربنر

و داسـتان گويى به دسـت مـى بنابراين مهم است كه چه كسى فرصت داستان های چـه آورد

مى. شود كسانى گفته مى مى بيشتر آنچه كه ما و فكر مى دانيم دانيم، حاصـل تجربـه كنيم كه

و روايت نيست؛ بلكه حاصل داستان شخصى ما مى ها مى هـايى اسـت كـه و شـنويم، خـوانيم

به های قبل، داستان در زمان. بينيم مى چهـرهبه صورت چهره های مربوط به هر فرهنگ معموالً

های بــزرگ داســتان. شــد از ســوی اعضــای اجتمــاع، والــدين، معلمــان يــا كليســا گفتــه مى
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وای، مذهبى، آموزشى، هنر اسطوره به به نحو فزاينـده...ی و وسـيله تلويزيـون بسـته ای بندی

و فرهنگى است تأثيرات اين داستان. شود پخش مى .)71-70: همان(ها درازمدت، تدريجى

عقيده دارد كه پيام تلويزيون از چندين جنبۀ اساسى از واقعيات فاصـله دارد؛ امـا،گرنبر

د اش، نهايتـاً بـه به جهت تكرار دائمى مىعنوان و يـدگاه مـورد وفـاق جامعـه، پذيرفتـه شـود

تواند نهايتاً به قبول ديدگاه تلويزيون، كه همواره واقعيـت تماس ممتد با جهان تلويزيون، مى

.)399: 1385مك كوايل،(كند، دربار² جهان واقعى منجر شود درستى منعكس نمى را به

مى،بنابراين زيـرا فرهنـگ، رسـانه دهـد؛ كاشت آن چيزی است كه يك فرهنگ انجام

مى اصلى است كه انسان مى ها در آن زندگى و قصـه يـا،فرهنـگ يـك نظـام. آموزند كنند

و ساير مصنوعات اسـت كـه بـه نحـو فزاينـده توليـد انبـوه مى و روايت و ميـان هسـتى شـود

و در نتيجه آن،آگاهى از هستى، نقش ميانجى ايفا مى به هر دوی ،تلويزيـون. كند ها كمك

ــه ــداولع ب و مت ــرين ــدئولوژی، ارزش ترين قصــه نوان فراگيرت ــه كاشــت اي و گو، در زمين هــا

.)71: 1393زاده، مهدی(نقش مهمى دارد،باورهای مشترك

�ی7 وا$4
#� �I�c%�ن� 

و مخاطبـان را مـورد توجـه قـرار نظريه وابستگى مخاطبان روابـط بـين رسـانه ها، جامعـه

و با اشاره به نيازهای مخاط مى ب ازجملـه داشـتن اطالعـات از رويـدادهای پيرامـون از دهد

و گريـز از واقعيـات از سـوی ديگـر، او را عنصـری منفعـل وابسـته بـه يك سو، نيز ندانستن

مى رسانه وضـع 1976كـه ايـن نظريـه را در سـال2و دی فلـور1بـال روكـيچ. كنـد ها فرض

مى،كردند ، بـر3شـناختى نظريـه بوم عنوان يـك نظريه وابستگى بـه«: نويسند در توصيف آن

آن روابط بين نظام و اجزای و كوچك مى های بزرگ، متوسط يـك نظريـه. كنـد ها تمركز

به بوم مى شناختى، جامعه را و درصـدد فهـم ارتبـاِط عنوان يك ساختار ارگانيك تلقـى كنـد

و كالن نظام بين بخش ُخرد و تبيين رفتـار هـر يـك از بخش های هـا برحسـب های اجتماعى

و دارای،نظام رسانه. ين روابط استا يك بخش مهـم از تـاروپود اجتمـاعى جامعـه مـدرن
 
1. Ball-Rokeach 

2. M. Defleur 

3. Ecological 
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و ديگر نهادهای اجتماعى است ها، سازمان رابطه با افراد، گروه )79: همان(» ها

و ايـن های متفـاوتى بـه رسـانه وابستگى،اين نظريه حاكى از آن است كه افراد ها دارنـد

د،ها وابستگى و از فرهنگى بـه فرهنـگ از شخصى به شخص يگر، از گروهى به گروه ديگر

و تجـارب، در جامعـه توسـعه. متفاوت است،ديگر اَعمـال زنـدگى يافته جديـد، بسـياری از

و مخاطبــان و قابــل اعتمــاد اســت وابســتگى زيــادی بــه اطالعــات،مســتلزم اطالعــات تــازه

و سـون وينـدال، مهم. های جمعى دارند رسانه ا مك كوايـل و ترين ايـده نظريـه صـلىتـرين

های جمعى بـرای دانسـتن بودن مخاطبان به منابع اطالعاتى رسانه وابستگى مخاطبان را وابسته

مىو جهت الگوی نظريه وابستگى مخاطبـان. كنند گيری نسبت به رويدادهای اجتماعى ذكر

:به شكل زير ترسيم شده است

انالگوی وابستگى مخاطب:1 شماره شكل

يا رسانهنظام
و( يت كاركردهای محورتعداد

)اطالعاتى متفاوت است

 نظام اجتماعي
ميزان ثبات ساختاری متفاوت(

)است

 مخاطبان
ها ميزان وابستگى به اطالعات رسانه(

)فاوت استمت

 آثار
 شناختى

 عاطفى

 رفتاری
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و اصلى مهم بودن مخاطبـان بـه وابسـته،ترين ايده نظريـه وابسـتگى مخاطبـان ترين

و جهـت منابع اطالعاتى رسانه گيـری نسـبت بـه رويـدادهای های جمعى برای دانستن

الگوی نظريه وابستگى مخاطبان در انگاره باال ترسيم شده اسـت كـه. اجتماعى است

عواملى باعث افزايش يا كاهش)و مخاطبانها جامعه، رسانه(در هر يك از سه واحد 

مى ميزان وابستگى مخاطبان به رسـانه شـوند، ايـن عوامـل بـه صـورت زيـر تشـريح ها

:شوند مى

بى.1 و و هرگاه در جامعه ميزان تغيير، تضاد نظمى افزايش يابد، مـردم بـرای رفـع ابهـام

مى كسب اطمينان، به اطالعات رسانه .دكنن ها وابستگى بيشتری پيدا

و محوريت كاركردهای اطالعات رسانه.2 و گسترده هر چقدر تعداد تر باشـد، ای بيشتر

.يابد ميزان وابستگى مخاطبان افزايش مى

و ميـزان نيـاز مخاطبـان بـه اطالعـات رسـانه.3 ای بيشـتر باشـد، ميـزان هر چقـدر دامنـه

.ها بيشتر است شان به رسانه وابستگى

و رفتاری رسانه مى آثار شناختى، عاطفى تـوان بـه ها بر مخاطب در شـرايط وابسـتگى را

:شكل زير خالصه كرد

و از بين:1شناختى• هـای اعتقـادی گسـترش نظام؛ سـازی برجسته؛ بردن ابهـام ايجاد

.ها تبيين ارزش؛ مردم

و اضطراب:2عاطفى• و كاهش روحيه؛ ايجاد ترس .افزايش

رسـيدن بـه؛ مسـئله ايجـاد مسـئله يـا حـل؛ سـازی سـازی يـا منفعـل فعال:3رفتاری•

مـثًال اختصـاص(شدن باعث رفتار معقول؛ كردن آن برای عمل استراتژی يا فراهم

.)10: 1388مك كوايل،() پول به امور خيريه

1. Cognitive 

2. Affective 

3. Behavioural 
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 نگرش: بخش دوم

مى» نگـرش«كننـده موضـوع بـه هـای تبيين در اين بخـش از تئوری شـود، نظريـات پرداختـه

مى» شده يزیر رفتار برنامه«و» كنش مستدل«،»راكيش« الزم بـه ذكـر. گيرد مورد بحث قرار

» كنش مسـتدل«و نظريه» الگوی شناختى تغيير نگرش«بندی است كه نظريه راكيش از دسته

مى از دسته» شده ريزی رفتار برنامه«و ـ پاداش .باشد بندی الگوی انتظار

Y,9و ارزش �#�ش: را ه� ه�، � �ی.

و تغييـر، در زميها ديدگاهترين يكى از جامع او. ميلتـون راكـيش اسـت نظريـهنه نگرش

و ارزش تعريفى جامع از رفتار انسان بر اساس عقايد، نگرش او. ها ارائه داده اسـت ها نظريـه

ــه و بــر پايــه كارهــای ديگــران نيســت، امــا كــار او نظريــات پيشــين را ب طور ارزشــمند

و تعميم داده است توجهى قابل هـ،راكيش. بسط نظـام بسـيار،ر انسـانىعقيده دارد كـه

و ارزش ای از عقايـد، نگرش يافته سازمان مى هـا . كنـد هـا دارد كـه رفتـار او را هـدايت

مى،عقايد و جهان بيـان . كننـد شامل صدها هزار اظهاراتى است كه افراد در مورد خود

آن عقايد مى و برحسب اهميت يا مركزيت نسبت بـه نفـس در تواند خاص يا عام باشد

و نسـبتاً غيرقابـل يافته اعتقاداتى، عقايـد سـازمان در بطن هر نظاِم. اند ار گرفتهنظام قر تر

ــر مى،تغيي ــد هســته آن نظــام را تشــكيل بى. دهن ــد ــون آن نظــام، عقاي اهميــت در پيرام

مى بى هـر چـه؛)240: 1392نـوربخش،(تغييـر كننـد راحتى تواننـد بـه شماری نهفته است كه

مى)تر اصلى(تر اعتقادی، مركزی و ايـن تغييـر باشد، مقاومت بيشتری برای تغيير طلبـد

زيادی بر كل سيستم خواهد داشـت؛ بـه عبـارت ديگـر، اگـر يكـى از عقايـد مركـزی تأثير

دستخوش تغيير شود، شيوه تفكـر نسـبت بـه مـوارد زيـادی متحمـل تغييـرات نسـبتاً عميقـى 

.)241-240: همان(گردد مى

مىگروهـى از عقايـد هسـت،ها نگرش و ند كـه دربـاره يـك شـىء اصـلى سـازمان يابنـد

و. كنند شخص را مستعد رفتار خاصى نسبت به آن شىء مى افـراد صـدها هـزار عقيـده

 دارند كه هر كدام شامل شماری اعتقاد درباره نگـرش مـوردنظر اسـت هزاران نگرش شايد

.)241:همان(
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هميشه بـا هـم مـورد توجـه ها دو نوع مهم دارند كه بايد معتقد است كه نگرش،راكيش

و عبارت از قرار گيرند و نگرش نسـبت بـه شـرايط:اند در. نگرش نسبت به شىء رفتـار فـرد

) ثابـت(اگر در شرايط خاصى بـا نگـرش مثبـت. شرايط خاص، عملكرد تركيبى از اين دو است

 نسـبت بـه نسبت به موارد مشخصى رفتار نشود، احتماالً به ايـن دليـل اسـت كـه نگـرش شـخص

بى نمونه. شرايط مانع آن است در رغم ميـل غذاهايى است كه علـى،ثباتى ای از اين نوع تـان

مى ميهمانى ای از انـواع عملكـرد پيچيـده،نكتـه ايـن اسـت كـه رفتـار،جـا در اين. خوريد ها

و نظام آن شـامل عقايـد زيـادی بـا گسـتره وسـيعى از اصـول اسـت مجموعه نگرش . هاست

كه،راكيش . ترنـد هـا از همـه مهم دهنده رفتار انسان، ارزش از سه مفهوم توضيح معتقد است

و نقـش راهنمـای،ها ارزش نوع خاصى از عقايد هستند كه در اين نظام حائز اهميت هسـتند

و سخت:هـای ابـزاری ماننـد ارزش: ها دو نوع هسـتند ارزش. كنند زندگى را ايفا مى كوشـى

آن هايى برای زندگى دستورالعمل؛وفاداری هـا قـرار هستند كه رفتار عادی خود را بـر پايـه

آن های نهايى، اهداف نهايى زندگى هستند كه برای دست ارزش. دهيم مى هـا تـالش يابى به

و شامل مواردی مانند ثروت مى را.و خوشبختى هستند كنيم نظريه جامع«راكيش كار خود

.)242: همان(خواندمى» تغيير


.ل$� Y��ی9 7�) `���(

1(الگوی اصلى نظريه كنش مستدل
TRA ( و آجزن در شكل نشان داده شده)2(فيشبين

تحت تأثير تصـميم آگاهانـه بـه انجـام،هر عامل اثرگذار بر رفتار، اين نظريه اساسبر. است

نگـرش«؛كننده در يك تصميم آگاهانه همچنين دو بخش اساسى تعيين. باشد عمل معين مى

از عنوان مجموعـه هستند كه نگـرش نسـبت بـه رفتـار بـه» جار ذهنىهن«و» نسبت به رفتار ای

مى» انتظار در ارزش«ضرب حاصل  هنجار ذهنى نيز متشـكل،همچنين. شود آن رفتار تعريف

مى) شخص يا گروه(از باوری است كه مرجعى مهم كنند كـه يـك فـرد بايـد چنين فكری

.)267: 1384بُهنر وانِك،(جع را داشته باشد رفتاری را انجام دهد كه انگيزه تبعيت از اين مر

1. Theory of Reasond Action 
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و آجزن:2 شماره شكل  الگوی اصلى نظريه كنش مستدل فيشبين

مى،كننده قصد رفتاری سازه دومين تعيين عنوان مجموعـه آن هـم بـه. باشـد هنجار ذهنى

متشـكل از بـاوری اسـت كـه مرجعـى،ضرب هر حاصل؛ها تعريف شده است ضرب حاصل

و فـردمى چنين فكر)ص يا گروهشخ(مهم  ،كنند كه يك فرد بايـد رفتـاری را انجـام دهـد

.انگيزه تبعيت از اين مرجع را داشته باشد

�ی7 ر�
�ر 7����4� >Dه ری.H 

و هنجار ذهنى كه در نظريه كنش مستدل بود،اين نظريه متغير،عالوه بر نگرش به رفتار

مى» كنتـرل رفتـاری ادراك شـده«ديگری بـه نـام  شـود كـه شـامل رفتارهـای را نيـز شـامل

مى. ريزی گسترده دارند ای است كه نياز به برنامه پيچيده شـود كـه انجـام در اين الگـو بيـان

كنترل(و توانايى) قصد رفتاری(انگيزه: يك رفتار با دو عامل همراه با هم ارتباط دارد

بااليى از كنترل بر روی فردی كه درك: نظريه خود را چنين بيان كرد،آيژن). رفتاری

و قصد انجام آن رفتار نيز در او وجود دارد به احتمال فراوان آن كـار،رفتار خود دارد

ها يا موانـع انجـام كننده شده به وجود يا فقدان تسهيل كنترل درك. را انجام خواهد داد

لـى در حضـور ميـزان بـاالی باورهـای كنتر. شده بستگى دارد يك رفتار، يا توان درك

شـده فـرد بـر روی رفتـار بـاال كننده برای يك رفتـار، تـوان درك درباره وجود تسهيل

.)269:همان(رود مى

 نگرش نسبت به رفتار

 هنجار ذهنى

 رفتار قصد
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 شده ريزی الگوی نظريه رفتار برنامه:3 شماره شكل

��  2ل �0

در بر اسـاس نظريـه كاشـت، تماشـای تلويزيـون نگرش هـای را بـر مخـاطبين خـود

مى برنامه جهان درازمدت هماهنگ با زيست ايـن اسـاسبـر. كند های تلويزيون تحميل

مى،نظريــه و يــا هــر رســانه ديگــر اســتفاده دارای،كننــد دانشــجويان كــه از تلويزيــون

و اين های متفاوتى به رسانه افراد وابستگى،از طرفى. های خاصى هستند نگرش ها دارند

و وابستگى از فرهنگـى بـه ها از شخص بـه شـخص ديگـر، از گروهـى بـه گـروه ديگـر

و اصلى فرهنگ ديگر متفاوت است اما مهم بودن ترين وابسـتگى مخاطبـان وابسـته ترين

و جهــت هــا بــه منــابع اطالعــاتى رســانه آن گيری نســبت بــه های جمعــى بــرای دانســتن

و خــارجى ارائــه يكــى از برنامــه.رويــدادهای اجتمــاعى اســت  های تلويزيــونى داخلــى

مخاطبـان نسـبت بـه. ى، سياسى، اجتمـاعى جامعـۀ ايـران اسـتاز ابعاد فرهنگیتصوير

مى رسانه آن ها وابستگى خواهند داشت كه اين وابستگى يا تواند در گرايش ها به رسانه

هايى چـون كاشـت ها بـا شـيوه ايـن رسـانه،ميان های خاصى مؤثر باشد كه در اين رسانه

آن مى خ. ها تأثير بگذارند توانند بر نگرش سهنگرشى كه گانه شـناختى، ود دارای ابعاد
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و رفتاری است دانشـجويان نسـبت بـه مسـائله طـور قطعـىبنيز،بر اين اساس. عاطفى

و فرهنگى جامعۀ ايران نگرش خاصى دارند بررسى،در اين پژوهش. اجتماعى، سياسى

و  و با توجه به اينكه نظريه كاشت بر نگرش اين نگرش نسبت به اين مسائل مدنظر است

و جهـت گيری از طرفى نظريه وابستگى مخاطبان نيز بـه منـابع اطالعـاتى بـرای دانسـتن

و جهت به نسبت به رويدادهای اجتماعى اشاره دارد كه اين دانستن نوبه خـود گيری نيز

در،بنابراين.شود منجر به ايجاد نگرش خاص مى در قسـمت چـارچوب نظـری تحقيـق

نظريـه(محـور های رسـانه عى دو قسـمت نظريـهبخش اول استفاده از وسايل ارتباط جم

نگرش دو قسمت الگوهای،و در بخش دوم) نظريه وابستگى(محورو مخاطب) كاشت

ـ پــاداش) الگــوی راكــيش(شــناختى تغييــر نگــرش  نظريــه رفتــار(و الگوهــای انتظــار

مى) ريزی شده برنامه .باشند مدنظر

 تقسيمات چارچوب نظری:4 شماره شكل

چارچوب

نظري

از: بخش اول استفاده

وسايل ارتباط جمعي

نظريه كاشتنظريه رسانه محور

نظريه مخاطب

محور
نظريه وابستگي

مخاطبان

نگرش: بخش دوم

الگوهاي شناختي

تغيير نگرش
عقايد،: راكيش

نگرش ها، ارزش ها

ـ الگوهاي انتظار

پاداش

نظريه كنش مستدل

نظريه رفتار

برنامه ريزي شده
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 روش تحقيق

7�� �	�,� ?��ر<و ;)� �	

جمعى بـا نگـرش بـه بررسى رابطه بين ميزان استفاده از وسـايل ارتبـاط«اين تحقيق، با هدف

بـرای ايـن منظـور،. صـورت گرفتـه اسـت 1395در سال» جامعه در بين دانشجويان شهر قم

هـای شـهر قـم، جامعه آماری اين تحقيق را تمامى دانشجويان در حال تحصـيل در دانشـگاه

های شـهر قـم بـه انتخـاب نمونـه از بـين دانشـجويان محصـل در دانشـگاه. دهنـد تشكيل مى

.صورت تصادفى ساده بوده است

نفـر 597كـه تعـداد برای برآورد حجم نمونـه از فرمـول كـوكران اسـتفاده شـده اسـت

به به و و دست آمد به عنوان حجم نمونه تحقيق مبنای كار قرار گرفت ماهيت تحقيق با توجه

و از ابزار پرسش برای گردآوری داده نامه استفاده شده است كـه توسـط ها از روش پيمايش

.شددانشجويان پاسخ داده 

و ?ز��ن و !�6,> 
D(! 7ی7��K ه�< ا�)�م 

در. باشـدمى» تحليـل مسـير«و» رگرسـيون«،»همبسـتگى«اين بخش شـامل سـه قسـمت

مىبه بررسى رابطه بين،قسمت همبستگى و بـا اسـتفاده از رگرسـيون متغيرها پرداختـه شـود

كننـده آن هسـتند بينى معادله خطى متغير وابسته را با استفاده از متغيرهای مسـتقلى كـه پـيش

و در نهايـت بـا اسـتفاده از تحليـل مسـير، ميـزان تـأثير هـر كـدام از ابعـاد،نوشته شده است

و رفتاری نگرش بر كل نگرش بيان  .شده استعاطفى، شناختى

�#
 ه	%$

١.،��9�ش �ـ"  Mـi\ ا���ـ� �ط ���6 A$ی\ ار���  �Hان ا�4<ده از و4 "`�را
�ه.�9L و �4�4 

و نوع استفاده از وسايل ارتباط جمعى با نگرش رابطـه وجـود دارد . در ارتباط بين ميزان

هـای بـزرگ، شناختى، بر روابـط بـين نظـام عنوان يك نظريه بوم نظريه وابستگى مخاطبان به

و اجزای آنها تمركز مى و كوچك به. كند متوسط عنوان يـك سـاختار اين نظريه، جامعه را
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به ارگانيك تلقى مى و و كالن نظام دنبال فهم ارتباط بين بخش كند ُخرد های اجتمـاعى های

رسـانه يـك بخـش،ميان در اين. ها بر حسب اين روابط استو تبيين رفتار هر يك از بخش

و جهـت مهم از و يـا تضـعيف دهنـده، تقويت تاروپود اجتمـاعى جامعـه مـدرن كننده كننـده

و دارای رابطه با نگرش افراد، گروه نگرش و ديگـر نهادهـای اجتمـاعى ها، سازمان هاست ها

های جمعـى يافته جديد، مخاطبان وابستگى زيادی به اطالعات رسـانه در جامعه توسعه. است

و ميــزا. دارنــد ای بيشــتر باشــد، ميــزانن نيــاز مخاطبــان بــه اطالعــات رســانههــر چــه دامنــه

و جهت شان به رسانه وابستگى و تقويت ها بيشتر است ها كنندگى نگـرش توسـط رسـانه دهى

.يابد افزايش مى

مى،با توجه به جدول زير دو آمـاره ضـريب همبسـتگى پيرسـون نشـان دهـد رابطـه بـين

و نگـ ميزان استفاده از رسانه؛متغير و ايـن مقـدارمى381/0رش بـه جامعـه برابـر بـا ها باشـد

و نگـرش بـه ميـانبودن رابطـه دار معنى،ضريب همبستگى پيرسون ميـزان اسـتفاده از رسـانه

381/0و بـا مقـدار آمـاره05/0داری در سـطح معنـى،در اين رابطه. دهد جامعه را نشان مى

ر مى ميـزان نگـرش بـه مسـائل،ها سـانهتوان چنين نتيجـه گرفـت كـه بـا افـزايش اسـتفاده از

و فرهنگـى جامعــه در  تر های شـهر قــم مثبــت دانشـجويان دانشــگاه ميــاناجتمـاعى، سياســى

و مؤلفه،به عبارت ديگر؛شود مى .های جامعه است رسانه در خدمت توسعه مختصات

مؤلفه رسانه در خصوص اين مطالعه توانسته است نقش خـوبى،دهد اين ارتباط نشان مى

مى چنـان. نگـرش دانشـجويان بــه جامعـه ايفــا نمايـددر  ،شــود چــه در جـدول زيــر مشـاهده

كسب تكليف از رهبـران مـذهبى«های اند مؤلفه توانسته،های مورد استفاده دانشجويان رسانه

كردن فـدا«،»دانستن اطاعـت از واليـت فقيـه وظيفه«،»و تقليد از آنها در موضوعات اخالقى

و مال خود در راه و باورهای ملى جان در«،»اعتقادات وجود آرامش در جامعـه بـا شـركت

و رضـايت«،»وجود زندگى شاد با ارتباط بـا مـردم جامعـه«،»مراسم مذهبى احسـاس غـرور

نارضـايتى«،»سـهم عمـده وزارت اطالعـات در امنيـت كشـور«،»مردم با اقتدار نظامى ايران

از«،»هـای دولتـىنشـدن خـدمات شايسـته از طـرف نهاد مردم از ارائه آمـادگى بـرای دفـاع

و تظــاهرات بودن شــركت در راهپيمايى واجــب«،»ســرزمين ايــران را بــا آمــاره ضــريب» هــا

ــب  ــتگى پيرســون بــه ترتي ،248/0،250/0،288/0،163/0،187/0،179/0،173/0همبس

.صورت مناسب تبيين نمايدبه190/0،184/0،127/0
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مىآماره ضريب همبس نتايجهمچنين دهد كه رابطه بين ميزان استفاده تگى پيرسون نشان

377/0و در بـين زنـان برابـر379/0از وسايل ارتباط جمعى با نگـرش در بـين مـردان برابـر 

مى05/0اين آماره در سطح معناداری. باشد مى و زنان نيز رابطه نشان دهد كه در بين مردان

ن مستقيم بين ميزان استفاده از رسانه . گـرش بـه جامعـه در بـين دانشـجويان وجـود داردها بـا

از همچنين اين آماره نشان دهنده اين است كه ميزان اين رابطه در بـين مـردان انـدكى بيشـتر

.زنان است

جمعى ضريب همبستگى ميزان استفاده از وسايل ارتباط:1 شماره جدول

و گويه آن با نگرش  های مربوط به

�	��ن ا=
�Cده از و=�ی> ار!%�ط�,Dا

�,$���#
��دار<�Oی[ ه	%$�� g`=

 �#�ش

��0.3790.000د

0.3770.000زن

<90.3810.000

و تقليد از آنها در موضوعات كسب تكليف از رهبران مذهبى

اخالقى

0.248 0.000 

0.2500.000دانستن اطاعت از واليت فقيهوظيفه

م و و باورهای ملىفداكردن جان 0.2880.000ال خود در راه اعتقادات

0.1630.000وجود آرامش در جامعه با شركت در مراسم مذهبى

0.1870.000وجود زندگى شاد با ارتباط با مردم جامعه

و رضايت مردم با اقتدار نظامى ايران 0.1790.000احساس غرور

0.1730.000سهم عمده وزارت اطالعات در امنيت كشور

0.1900.000نشدن خدمات شايسته از طرف نهادهای دولتىنارضايتى مردم از ارائه

0.1840.000آمادگى برای دفاع از سرزمين ايران

و تظاهراتشركت در راهپيمايىبودنواجب 0.1270.001ها
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6د �9�ش.٢� ا�ط ���6 A$ی\ ار���  �Hان ا�4<ده از و4 "`� را

درنتايج ذك نگـرش بـا ها با ابعاد دهنده رابطه بين ميزان استفاده از رسانه جدول زير نشان رشده

بُعـد اسـت كـه بـه05/0استفاده از آماره ضريب همبستگى پيرسون در سـطح معنـاداری  ترتيـب

بُعد شناختى نگرش331/0عاطفى نگرش  بُعد رفتاری نگرش313/0، باشـد كـهمى304/0و

دهنده اين اسـت كـه ميـزان نشان،ن ضريب همبستگى، مقدار آماره مورد نظربود با توجه به مثبت

و استفاده از وسايل ارتباط .خطى است جمعى با ابعاد نگرش نيز دارای رابطه مستقيم

مى،ها اين آماره از دهند رسانه نشان بُعد عـاطفى نگـرش را بيشـتر های جمهوری اسالمى

بُعـد بنـا نهادههساير ابعاد نگرش مورد توجه قرار داد و توليدات خود را بر پايه ايـن و اند انـد

بُعد عاطفى نگرش توسـط دانشـجويان از سـاير ابعـاد نگـرش  همين امر باعث شده است كه

و بيشتر از ساير ابعاد نگرش تبيين شود قوی در رسـانه،رود كه انتظار مـى در حالى. تر باشد ها

ابُعد شناختى نگرش دانشجويان به مىعنوان به اماكردند فسران جنگ نرم بهتر عمل با توجه

بُعد عاطفى نگرش به دست مى آمده در بين پاسخ آماره ضريب همبستگى دهـد گويان نشـان

و پخـش كه همچنان رسانه های جمهوری اسالمى ايـران بيشـتر در سـطح عـاطفى بـه توليـد

مى. اند ها مبادرت ورزيده برنامه ُ همچنين مشاهده ب مقدار آمار،نگرش عد عاطفىِ شود كه در

بـا بيشـتر باشـد كـه305/0از مردها با مقـدار349/0ها با مقدار ضريب همبستگى پيرسون در زن

ايـن در حـالى اسـت؛بودن زنان نسبت به مردان كامًال اين مطلب نمايان استتر توجه به احساسى

در،نگرش كه در ديگر ابعادِ  از مقدار آماره ضريب همبستگى پيرسون .زنان است مردان بيشتر

 جمعى به تفكيك جنسيت همبستگى ابعاد نگرش با ميزان استفاده از وسايل ارتباط:2 شماره جدول

�	���,Dان ا=
�Cده از و=�ی> ار!%�ط

�,$���#
��دار<�Oی[ ه	%$�� g`=

بُعد عاطفى نگرش

0.3050.000مرد

0.3490.000زن

0.3310.000كل

بُعد شناختى

نگرش

0.3110.000مرد

0.3070.000زن
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�	���,Dان ا=
�Cده از و=�ی> ار!%�ط
�,$���#
��دار<�Oی[ ه	%$�� g`=

0.3130.000كل

بُعد رفتاری نگرش

0.3090.000مرد

0.2980.000زن

0.3040.000كل

جمعـى رابطـه حال با توجه به اينكه بين ابعاد نگرش بـا ميـزان اسـتفاده از وسـايل ارتبـاط

به،وجود دارد جمعى مورد استفاده دانشـجويان كـدام بررسى اين كه وسايل ارتباط در ادامه

به يك از مؤلفه :پردازيممى،اند خوبى تبيين نموده های ابعاد مختلف نگرش را

مى فوقبا توجه به جدول در مشاهده :شود كه

های اند مؤلفـه توانسـته،های مـورد اسـتفاده دانشـجويان رسانه:بُعد عاطفى نگرش-

وجـود زنـدگى شـاد بـا«،»مش در جامعه با شركت در مراسـم مـذهبىوجود آرا«

و رضايت مردم با اقتدار نظامى ايـران«و» ارتباط با مردم جامعه را» احساس غرور

در سـطح معنـاداری230/0و251/0،205/0به ترتيب با آماره ضريب همبستگى

.تبيين نمايند05/0

های اند مؤلفـه توانسـته،ده دانشـجويانهای مورد اسـتفا رسانه:بُعد شناختى نگرش-

و تربيتى باالتر برنامه« های فرهنگى نهادهای كشـور در مقايسـه بـا ارزش فرهنگى

ــه ــاهواره برنام ــور«،»ای های م ــت كش ــات در امني ــده وزارت اطالع ــهم عم و» س

را به ترتيـب بـا آمـاره» گير دانشمندان ثمره جمهوری اسالمى های چشم پيشرفت«

05/0را در سطح معنـاداری داری189/0،173/0،173/0پيرسونىضريب همبستگ

.تبيين نمايند

كسـب«های اند مؤلفه توانسته،های مورد استفاده دانشجويان رسانه:بُعد رفتاری نگرش-

و تقليد از آنها در موضوعات اخالقى آمادگى برای دفاع«،»تكليف از رهبران مذهبى

جـ فدا«،»از سرزمين ايران و باورهـای ملـىكردن و مـال خـود در راه اعتقـادات و» ان

را به ترتيب با آماره ضريب همبسـتگى پيرسـون» دانستن اطاعت از واليت فقيه وظيفه«

.تبيين نمايند05/0را در سطح معناداری271/0،278/0،306/0،288/0
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 جمعى با ميزان استفاده از وسايل ارتباط های ابعاد نگرش همبستگى بين مؤلفه:3 شماره جدول

 ه�< ا��4د �#�ش �]�7C ا��4د

�,Dان ا=
�Cده از و=�ی>

�	��ار!%�ط

�Oی[

�#
ه	%$

g`=

��دار<��

بُعد عاطفى

0.2510.000وجود آرامش در جامعه با شركت در مراسم مذهبى

0.2050.000وجود زندگى شاد با ارتباط با مردم جامعه

و رضايت مردم با اقتدار نظامى ايراناحسا 0.2300.000س غرور

بُعد شناختى

و تربيتى باالتر برنامه فرهنگىهای ارزش فرهنگى

ایهای ماهوارهنهادهای كشور در مقايسه با برنامه

0.189 0.001 

0.1730.000سهم عمده وزارت اطالعات در امنيت كشور

ثم پيشرفت ره جمهوریهای چشمگير دانشمندان

اسالمى

0.173 0.000 

بُعد رفتاری

و تقليد از آنها در كسب تكليف از رهبران مذهبى

موضوعات اخالقى

0.271 0.000 

0.2780.000آمادگى برای دفاع از سرزمين ايران

و و مال خود در راه اعتقادات فداكردن جان

باورهای ملى

0.306 0.000 

0.2880.000فقيهدانستن اطاعت از واليتوظيفه

�ن,=�Kر 

ــاطدر ايــن بخــش، ــت، شــبكهماننــد جمعــى وســايل ارتب ــون، اينترن ــو، تلويزي های رادي

و كتاب  و نگـرش دانشـجويان شـهر) عنوان متغيرهای مستقلبه(اجتماعى، ماهواره، روزنامه

.مورد بررسى قرار گرفتند) عنوان متغير وابستهبه(قم به جامعه
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 خالصه اطالعات مدل:4 شماره جدول

ه�!�O <O�Cی[ !�,,�O8ی[ !�,,�O8ی[ ه	%$
#��.ل

10.1560.024-

20.2320.0540.030

30.2920.0850.031

40.3550.1260.041

50.3760.1420.016

60.3960.1570.015

70.4050.1640.007

شـده را مشـاهده مربوط به مدل رگرسيون برازش دادهاطالعات چكيده،در جدول فوق

مى. كنيم مى ، ضـريب��، ضريب تعيينRشود ضرايب همبستگى چندگانه چنانچه مشاهده

ها در هر مدل با مدل قبلى به نمـايش درآمـدهو تفاضل ضريب تعيين�����يافته تعيين تعديل

به. است و ارقام مدل نهايى بايستى هميشه از يافته آمده دست شايان ذكر است در خروجى ها

.جدول استفاده نمود

توان بيان كرد كه ميزان همبستگى متغير نگرش بـهمى،اين جدول7با مراجعه به رديف

. باشـدمى405/0شـده در معادلـه برابـر بـا جامعه در يك تركيـب خطـى بـا متغيرهـای وارد

4/16در واقـع،شده است؛ يعنـى گزارش164/0با برابر)��(همچنين ضريب تعيين حاصل

و توجيـه شـده درصد از واريانس متغير نگرش به جامعـه از طريـق متغيرهـای مسـتقل تبيـين

و مابقى متعلق بـه سـاير متغيرهـايى اسـت كـه در ايـن مطالعـه لحـاظ نگرديـده اسـت . است

مى همان و شـود، مقـدار ضـرايب همبسـت گونه كه از مدل اول جدول مشـاهده گى چندگانـه

مى،تعيين و نشان كمتر از مدل هفتم شدن راديو باعث افـزايش دهنده اين است كه وارد باشد

.شود همبستگى معادله رگرسيونى مى

مى،جدول زير وقتى درصدد ايـن،در واقع. دهد آزمون معناداری ضريب تعيين را نشان

اری معنـادار اسـت يـا نـه؟ از لحاظ آمـ آمده بـه موضوع باشيم كه آيا ضريب تعيين به دسـت

مقدار سطح معناداری در اين آزمون چنانچه كمتـر. كنيم آزمون تحليل واريانس استفاده مى
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و چنانچه بيشـتر شده معنى دهنده اين است كه رگرسيون برازش داده نشان،باشد05/0از دار

مى05/0از  ،بـر ايـن اسـاس.شده غيرمعنادار است دهد كه رگرسيون برازش داده باشد نشان

برابر است با نسبت متوسط واريانس رگرسيون بـه متوسـط واريـانس باقيمانـده كـهFمقدار

مى000/0و دارای سطح معنـاداری841/15برابر با  و نشـان دهـد يـك رابطـه خطـى اسـت

،بـه عبـارت ديگـر. جمعـى بـا نگـرش بـه جامعـه وجـود دارد داری بين وسايل ارتبـاط معنى

د .دار است شده معنى ادهرگرسيون برازش

 آناليز واريانس:5 شماره جدول

��F?��ره�,��#,8 ����4تدر�7 ?زاد<�)	�ع ����4ت �Oای[�.ل�� g`= >دار

441.158763.02317.6310٫000رگرسيون

2251.9716303.575باقيمانده

2693.128637كل

مىجدول ضرايب رگرسي بـه. دهـد ون خروجى اصلى آزمون تحليل رگرسيون را نشـان

نحوی كه در هر ستون مقدار ثابت عرض از مبدأ، ضرايب غيراستاندارد، ضرايب استاندارد، 

.و سطح معناداری را برای هر يك از متغيرهای مستقل محاسبه نموده استtآزمون 

 ضرايب رگرسيون:6 شماره جدول

 �.ل
�Oای[ ا=
��.ارد �Oای[ i,�ا=
��.ارد

��t?��ره�� g`= >دار 
Bارد.��
 Betaا��6اف ا=

12.8650.26848.0020.000عرض از مبدأ

0.1200.0180.2536.5910.000های اجتماعىشبكه

0.2040.0290.2777.0160.000اينترنت

0.1590.0260.2406.1100.000تلويزيون

0.1030.0200.1955.0040.000كتاب

0.0650.0210.1163.1070.002روزنامه

0.1200.0350.1323.4360.001ماهواره

0.0800.0350.0872.3030.022راديو
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های اجتمـاعى، اينترنـت، شـبكه(جدول فوق ضمن تأكيد بر اينكـه هفـت متغيـر مسـتقل

و راديوتلويزيون، كتاب، روزنامه، ماهوار مى)ه از در مدل وجـود دارد، نشـان دهـد عـرض

، ضـريب متغيـر120/0های اجتمـاعى برابـر، ضـريب متغيـر شـبكه865/12مبدأ مـدل برابـر 

، ضـريب103/0، ضـريب كتـاب برابـر159/0، ضريب تلويزيون برابـر204/0اينترنت برابر

لـذا. اسـت080/0و برابـرو ضريب راديـ120/0، ضريب ماهواره برابر065/0روزنامه برابر

به مى :عنوان مدل رگرسيونى بر اساس ضرايب غيراستاندارد معرفى كرد توان مدل زير را

(159/0×)تلويزيون( (204/0×)اينترنت+  نگرش=865/12+120/0×)های اجتماعى شبكه+

(080/0×) راديو( (120/0×)ماهواره+ (065/0×)روزنامه+ +103/0×)كتاب+

ب بههمچنين مىر اساس ضرايب استاندارد نيز مدل رگرسيونى :شود صورت زير بيان

(240/0×)تلويزيون( (277/0×)اينترنت+  نگرش=253/0×)های اجتماعى بكهش+

(087/0×) راديو( (132/0×)ماهواره+ (116/0×)روزنامه+ +195/0×)كتاب+

�,$� <,�6! 

از واژه نگـرش دارنـد، نگـرش نظـام شناسـان اجتمـاعىن بر اساس تعريفى كه اكثـر روا

و يك عنصر عمـل اسـت . بادوامى است كه شامل يك عنصر شناختى، يك عنصر احساسى

و باورهای شخص درباره يك انديشه يا شىء اسـت عنصـر. عنصر شناختى، شامل اعتقادات

و  احساسى يا عاطفى، آن است كه معموالً نوع احساس عـاطفى بـا باورهـای مـا پيونـد دارد

مى گويى به شـيوهل به جهت آمادگى برای پاسخعم ، 1379كريمـى،(شـود ای خـاص اطـالق

و بـا،؛ بنابراين)295 اين تحقيق در پى آن است كه رابطه بين ابعاد مختلف نگـرش را بـا هـم

و غيرمسـتقيم ابعـاد نگـرش بـر روی نگـرش  و ميـزان سـهم مسـتقيم نگرش بـه دسـت آورد

.آماری به دست آورد گذارند را با توجه به نمونه مى

غيرمستقيم متغيرهـای مسـتقل بـا متغيـرو مربوط به انواع رابطه مستقيم نتايججدول زير،

.دهد وابسته نگرش كل را نشان مى
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و كل متغيرهای:7 شماره جدول ميزان تأثير مستقيم، غيرمستقيم

 مستقل بر متغير وابسته نگرش


n,�ه�� 
Zo! اع�,�ا�

�, 
$� �, 
$��,i <9 

0.3680.5670.935بُعد شناختى نگرش

0.4320.2080.640بُعد عاطفى نگرش

0.405-0.405بُعد رفتاری نگرش

مى نتايج به دست :مشاهده كردنيز توان در قالب نمودار زير آمده از جدول فوق را

ن:5شكل  گرشتحليل مسير ابعاد نگرش با كل
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 گيری نتيجه

و جهت،نظام رسانه كننـده دهنـده، تقويت يك بخش مهم از تاروپود اجتماعى جامعه مدرن

و دارای رابطه با نگرش افراد، كننده نگرشو يا تضعيف و ديگـر، سـازمانها گروههاست ها

وجـود رابطـه بـين ميـزان اسـتفاده از وسـايل دهنـده نشـان،هـا داده. نهادهای اجتماعى اسـت

كسـب«های ميزان موافقت دانشجويان با مؤلفه،جمعى با نگرش است كه در اين ميان ارتباط

ت و از وظيفـه«،»از آنها در موضوعات اخالقى قليدتكليف از رهبران مذهبى دانسـتن اطاعـت

و باورهای ملى فدا«،»واليت فقيه و مال خود در راه اعتقادات وجـود آرامـش«،»كردن جان

ش ،»وجـود زنـدگى شـاد بـا ارتبـاط بـا مـردم جامعـه«،»ركت در مراسم مـذهبىدر جامعه با

و رضايت مردم با اقتدار نظـامى ايـران« در«،»احساس غرور سـهم عمـده وزارت اطالعـات

،»نشـدن خـدمات شايسـته از طـرف نهادهـای دولتـى نارضايتى مردم از ارائه«،»امنيت كشور

و تظـاهرات بودن شـركت در راهپيمايى جـبوا«،»آمادگى برای دفاع از سرزمين ايران« » هـا

مى.بيشتر بوده است بـاره جمعى فعاليـت خـود را در ايـن شود وسايل ارتباط بنابراين پيشنهاد

.متمركز نمايند

نگرش دارایبُعد عاطفِى،شود كه در بين ابعاد نگرش با توجه به جدول زير مشاهده مى

مى،بر اين اساس.شدبا بيشترين مقدار آماره ضريب همبستگى مى دهـد كـه اين آماره نشـان

بُعـد نگـرش را قـوی رسانه تر از سـاير ابعـاد نگـرش تبيـين های جمهوری اسالمى ايران ايـن

مى در حالى. اند كرده بُعـد شـناختِى رود رسـانه كه انتظار عنوان نگـرش دانشـجويان بـه ها در

هایه اين است كه همچنـان رسـانهدهند اين امر نشان. كردند افسران جنگ نرم بهتر عمل مى

و پخش برنامه .اند ها مبادرت ورزيده جمهوری اسالمى ايران بيشتر در سطح عاطفى به توليد

دل،های رسانه ملى در سطح عاطفى همچنين توليد بيش از حد برنامه زدگـى از رسـانه باعث

و گرايش به رسانه مى ملى قو های ديگر ای دشـمن در خـط شود كه اين مسئله باعث تقويت

مى،بنابراين.مقدم جنگ نرم است شود كه در اين خصـوص تمهيـدات الزم اتخـاذ پيشنهاد

و پخش برنامه و مبادرت به توليد بُعد عاطفى به ساير ابعاد پيش رفته و از هايى در ابعـاد شود

و رفتاریِ  .نگرش نمايند شناختى
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 كاربردی پيشنهادهای:8 شماره جدول

YوهU/ pی�
� �,$C! و ��0د �HحT,/ 

بين ميزان اسـتفاده از

جمعـى وسايل ارتباط

ـــه  ـــرش رابط ـــا نگ ب

 مستقيم وجود دارد

با توجه به مقدار آماره ضـريب

همبستگى پيرسون بين دو متغير 

باشــــدمى381/0كـــه برابــــر 

كه مى توان چنين نتيجه گرفت

شــده رابطــه بــين دو متغيــر بيان

نســبتاً ضــعيفى مســتقيم ولــى

.وجود دارد

بـــا توجـــه بـــه اينكـــه مقـــدار ضـــريب

.همبستگى پيرسون نسبتاً ضـعيف اسـت

ــابراين پيشــنهاد مى در بن شــود كــه بــا

در نظرگرفتن مؤلفـه  بـارههای مـوردنظر

ها توسط برنامه سـازان تقويت اين مؤلفه

.اهتمام الزم صورت گيرد

رابطه ميـزان اسـتفاده

از وســــــــــــــــايل 

بُعـد جمعى بـا ارتباط

عاطفى نگرش بيشـتر

از ساير ابعـاد نگـرش 

.است

مقدار آماره ضريب همبسـتگى

پيرسون بـين ميـزان اسـتفاده از 

و نگـرش وسايل ارتباط جمعى

.باشدمى331/0كه برابر 

ــــرای شــــود رســــانه پيشــــنهاد مى ها ب

های عميق در بـين بوجودآوردن نگرش

هايى دانشجويان مبادرت به توليد برنامـه

و رفتــاری نگـــرش در ابعــاد شـــناختى

.نمايند

رابطه ميـزان اسـتفاده

از وســــــــــــــــايل 

بُعـد ارتباط جمعى بـا

ــــرش  ــــناختى نگ ش

بُعـد رفتـاری  بيشتر از

.نگرش است

مقـــدار ضـــريب همبســـتگى

بُعـــد شـــناختى  پيرســـون بـــين

ــتفاده از  ــزان اس ــا مي ــرش ب نگ

؛باشـدمى313/0ها برابـر رسانه

كـه ايـن مقـدار بـرای در حالى

304/0ی برابــــربُعــــد رفتــــار

.باشد مى

بُعد رفتارِی نگـرش دربا توجه به اينكه

بُعد شناختىِ  نگـرش در سـطح مقايسه با

مى.باالتری قرار دارد شـود كـه پيشنهاد

های مــورد ها بــا توجــه بــه مؤلفــه رســانه

به رفـع نقـايص،بررسى در اين سنجش

ــانه ــدات رس ــود در تولي ــادرت خ ای مب

و به توليد برنامـه هـايى در سـطح نمايند

.رفتاری نمايند
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 كتابنامه

ـ اجتماع$،)1381(خو، محمد آراسته.1 .انتشارات چاپخش:، تهرانفرهنگ اصطالحات علم$

و ميكائيــل وانــِك.2 بُهنــر آن نگرش،)1384(جِـرد و تغییــر : تهــران،علــى مهــداد:، ترجمــههــا هــا

.انتشارات جنگل

اُديل.3 ،محمد دادگـران سـيد:، ترجمهشناس$ اجتماع$ن روا،)1377(روش بالو، آن ماری؛ نيون،

.انتشارات مرواريد: تهران

: تهـران،عليرضـا دهقـان:، ترجمـههای ارتباطـات نظریه،)1390(جيمز تانكاردو سورين، ورنر.4

.انتشارات دانشگاه تهران

ــى، يوســف.5 ــه(شناســ$ اجتمــاع$ن روا،)1378(كريم ــا نظری و کاربرده ــاهیم ــران)ها، مف :، ته

.انتشارات نشر ارسباران

انتشـارات: تهـران،الفبـای ارتباطـات،)1384(محمـد نبـویو كريميان، رامين؛ مهاجر، مهـران.6

و تحقيقات رسانه .ها مركز مطالعات

انتشـارات: پرويز اجاللـى، تهـران:ترجمه،نظریه ارتباطات جمع$،)1385(مك كوايل، دنيس.7

و توسعه رسانه .ها دفتر مطالعات

و دیــدگاه های رســانه اندیشــه نظریــه،)1393(مهدی زاده، ســيد مهــدی.8 ، های انتقــادی های رایــج

.انتشارات همشهری: تهران

نى: تهران،منوچهر صبوری:ترجمه،شناس$ جامعه،)1378(گيدنز، آنتونى.9 .نشر

ميـرا:ترجمـه،ای های جمع$ با روی;رد سواد رسـانه بازشناس$ رسانه،)1391(جميز. پاتر دبيلو.10

و منا نادعلى .های اسالمى صداوسيما انتشارات مركز پژوهش:قم،يزديان، پيام آزادی

و جامعـه،)1391(ويليـام هـوينسو كروتى، ديويد.11 و مخاطبـان(رسـانه ،)صـنایع، تصـاویر
و سيدرضا مرزانى:ترجمه .7انتشارات دانشگاه امام صادق: تهران،مهدی يوسفى

انتشـــارات: تهـــران،مفـــاهیم اساســـ$ دانـــش ارتباطـــات،)1392(مرتضـــى نـــوربخش، سيد.12

.شناسان جامعه
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: تهـران،شناس$ مفاهیم کلیدی جامعه،)1376(اله ستوده هدايتو قنادان، منصور؛ مطيع، ناهيد.13

.مؤسسه انتشارات آوای نور

هـای انتشـارات اداره كـل پژوهش: تهـران،ای های تحقیـق رسـانه روش،)1384(گونتر، بری.14

.سيما


