رسانه ،جنسيت و مصرفگرایی
مطالعهي رابطهي استفاده از رسانههاي جمعي با تمايالت
مصرفگرايانهي دختران و پسران جوان در شهر شيراز
٭
مجيد موحد1

٭٭
محمد تقي عباسي شوازي2

٭٭٭
ندا مرحمتي3

چكيده
امروزه مصرفگرایی از موضوعات مهم پژوهش در جامعهشناسي و
مطالعات فرهنگي است و بررسي آن به عنوان يک مسئلهي علمي و در حال
گسترش در ايران حائز اهميت است .بر اين اساس اين مطالعه به بررسي
رابطهي مصرفگرایی با رسانههاي ارتباط جمعي پرداخته و با استفاده از
نظريه و مدل ارتباطي اقناع به مطالعهي نقش کانالهاي ارتباطي و جنسيت
مخاطبين پيام در مصرفگرایی پرداخته است .روش استفاده شده به صورت
پيمايشي و جمعآوري اطالعات با ابزار پرسشنامه و نمونهي مورد مطالعه 400
نفر از جوانان (29ـ  )18ساکن در شهر شيراز بوده كه با نمونهگيري خوشهاي
چند مرحلهاي انجام شده است .نتايج پژوهش نشان ميدهد بين ميزان استفاده
از رسانههاي جمعي و مصرفگرایی بر حسب جنسيت رابطه وجود دارد و
در اين مـيان مـردان به دليل آنکه بيـشتر از رسانههاي ارتباط جمعي استفاده
ميکنند مصرفگراتر از زنان ميباشند.
کليد واژه
مصرفگرایی ،رسانههاي جمعي ،جنسيت ،ارتباطات اجتماعي ،اقناع
٭ـ عضو هيئت علمي (دانشيار) بخش جامعه شناسي شيراز
٭٭ـ دانشجوي دورهي دكتري جامعه شناسي ،دانشگاه شيراز
٭٭٭ ـ دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي ،دانشگاه شيراز
تاریخ دریافت 89/2/4 :تأیید نهایی 89/3/3
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 )1مقدمه

يک��ي از خصيصهه��اي بنيادي انس��ان نيازمند بودن و بر همين اس��اس

مصرفکنن��ده بودن اس��ت .اين موجود براي تداوم حي��ات خويش نيازمند
مصرف کاالها و خدماتي اس��ت ک��ه نيازهاي اوليهي او را برآورده س��ازد.

بنابراين نياز و مصرف همراهان هميش��گي انس��انها در طول تاريخ بش��ر

بودهاند .اما امروزه مصرف و نياز از هم فاصله گرفتهاند و ش��کافي بين آنها
بهوجود آمده است به نحوي که ديگر مصرف انساني مطابق با نيازهاي انساني

نيس��ت ،بلکه مصرف چيزي بيش از آن است ،و آن شکاف را مصرفگرایی
پر کرده است .مصرف در پايان قرن بيستم به واقعيتي چند بعدي تبديل شده
ك��ه در كنار ابعاد و الزامات اقتصادي ،معان��ي فرهنگي و الزامات اجتماعي

فگرایی با نمادها و عالئم خاص
بس��يار با خود دارد ) .(Bockoc 1993: 2مصر 
خود امروزه نمايانگر سبک زندگي ،تمايالت ،تفکرات و ايدهآلها و به مثابه

بازنماييکنندهي هويت عامالن آن ،کارکردهاي جديدي يافته است .در عصر
حاضر انسانها تمايل دارند که کيستي خود را با کاالها و خدماتي که مصرف

میکنن��د يا گوناگوني و تنوع مصرف ،به خصوص مصرف کاالها يا خدماتي
که نام و مارك مشهور دارند معرفي کنند.

فگرایی پديدهاي مخصوص جوامع پيشرفتهي صنعتي و غرب
زماني مصر 

بود ،اما امروزه به مدد گس��ترش رسانههاي ارتباط جمعي که در بيشتر جوامع
در جهت منافع نظام س��رمايهداري فعاليت میکنن��د ،اکنون پديدهاي جهاني

گشته است .رسانههاي ارتباط جمعي امروزه نقش بسيار مهمي در شکل دادن
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رس��ـانهاي میتوانند ارزشهاي جـديدي را ايـجاد و تـبليغ کنند ،کاربـردهاي

آن را به نحـو اغـراقآمـيز نشـان دهند و محيطي فرهنگي را براي بهکارگيري آن

توس��ط افراد جامعه ايجاد کنند).(Inglehart 1990; Pan & et al 1994) (Wei & Pan 1999
به زعم بس��ياري نقش رسانههاي ارتباطي در گسترش اين پديدهي اجتماعي ـ

فرهنگي ـ اقتصادي بس��يار زياد بوده و هس��ت به نحوي که میتوان ايدئولوژي
فگرایی را امروزه در تبليغات و پيامهاي بازرگاني براي کاالهاي
مرتبط با مصر 

مصرفي مش��اهده کرد ) (Bockoc 1993: 3؛ ش��ايد بتوان گفت که نقش رس��انههاي
فگرایی چيزي کمتر از نقش صنعتي شدن و
ارتباط جمعي در گس��ترش مصر 

توليد کاالهاي انبوه در جوامع نبوده ،و توليد انبوه و رس��انهها ،دو بال گسترش

فگرایی به مثابه پديدهاي جهاني بودهاند .امروزه رسانهها با پيامهاي اقناعي
مصر 
خود به يکي از ابزارهاي نظام اقتصادي سرمايهداري براي يافتن مشترياني پروپا
قرص براي کاالها تبديل شدهاند .تبليغات متعدد و متنوع که توسط متخصصان

روانشناس و سازندگان تيزرهاي تبليغاتي براي داشتن حداکثر تأثير در مخاطب
ساخته میشوند و در البهالي برنامههاي تلويزيوني و راديويي و حتي رسانههاي

نوشتاري به خورد انسانها داده میشوند به دنبال اقناع افراد براي خريد کاال يا
خدمات خاص ،تغير نگرش آنها ،و انتخاب سبک زندگي خاص انسانهاست،

کاالهايي که افراد نيازي واقعي به آن نداشته و صرف ًا بر اساس ايجاد نياز کاذبي
دس��ت به خريد آن میزنند که رس��انهها باعث آن بودهاند ،و اين همان تمايزي
است که هربرت مارکوزه ( )1378بين نيازهاي واقعي و کاذب انسانها قائل شد
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و نسبت به عامالن ايجاد اين نيازهاي کاذب که همان رسانهها هستند ،هشدار داد.

مطابق با همين روند ،جامعهي ايران در س��اليان اخير همراه با گس��ترش

ش��هرگرایی ،رشد صنعت و توليد انبوه کاالها و به مدد رسانههاي ارتباطي و

فگرایی به اشکال مختلف مواجه
موج تبليغات کاالها با پديدهي جديد مصر 
شده است .بر اين اساس ،اين مقاله به بعد ذهني و فرهنگي مصرف که همان

تماي��ل و آرزوي س��يريناپذير افراد به مصرف کااله��ا و خدمات خاص با
نمادهاي و نش��انههاي خاص است میپردازد و به نظر بسياري از محققان،

فگرایی به عنوان زمينهاي
بع��دي مهمتر از خود عمل مصرف اس��ت .مصر 
ذهني و فرهنگي که ش��رايط را براي مصرف بيرويه و جداي از نياز واقعي

انس��انها فراهم میکند میتوان��د در جوامعي که از رش��د اقتصادي الزم و
خوبي برخوردار نيستند پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي نامناسبي را بهوجود

آورد .عليرغم اينکه در آموزههاي ديني و فرهنگي ايران اموري که مس��تلزم

اسراف و تبذير هستند به شدت نهي شده و سبک زندگي ايدهآل مطرح شده
در فرهنگ س��نتي و ديني جامعه ،زندگياي بدون اس��راف است با اين حال

مصرفگرایی در جامعهي ايران رواج يافته و بسياري از جوانان آن را مبناي

هويت و سبک زندگي خود قرار دادهاند.

مطالع��ات متع��ددي ب��ر روي پدي��دهي مص��رف ،مص��رف فرهنگي و

مصرفگرایی انجام ش��ده ،اما کمتر مطالعهاي اس��ت ک��ه تمرکز خود را به
فگرای��ی ،با تأکيد بر جنس��يت و از ديدگاهي ارتباطي
س��نجش ميزان مصر 
قرار داده باش��د .در حالي که رس��انهها به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي
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مصرفگرای��ی هس��تند و چه مقدار تح��ت تأثير رس��انههاي ارتباط جمعي
ميباش��ند كمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت .بر همين اساس اين مطالعه با

فگرایی در شهر شيراز پرداخته است.
دو هدف اساسي زير به بررسي مصر 
فگرایی دختران و پسران جوان (29ـ  18سال).
1ـ سنجش ميزان مصر 

فگرایی دو جنس.
2ـ مطالعهي رابطهي ميزان استفاده از رسانهها با ميزان مصر 

 )2پيشينه

عليخواه ( )1386در مطالعهاي در باب «پيامدهاي سياسي مصرفگرایی»

با هدف پيوند مطالعات سياسي و فرهنگي تالش کرده است تا به پيامدهاي

فگرایی با تکيه بر مفهوم حمايت سياسي بپردازد .وي استدالل
سياسي مصر 
فگرایی در جامعهي ايران به رشد احساس محروميت
کرده که گسترش مصر 
نسبي منجر شده و منبع اين محروميت عملکرد نظام سياسي است .استدالل
اصلي نهفته در اين مقاله آن اس��ت که هماکنون در جامعهي ايران فرهنگ يا
فگرایی در حال گس��ترش است و رسانههاي جمعي نيز هر روزه
مرام مصر 

بر ش��دت آن میافزايند .شيوع چنين پديدههايي در آينده در کنار پيامدهاي
اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي نتايج سياسي نگران کنندهاي به بار میآورد

و فش��ارهايي را بر نظام سياس��ي وارد خواهد كرد ،به ويژه کاهش حمايت
فگرایی خواهد بود.
سياسي از جمله پيامدهاي بارز رشد مصر 

ميرزايي و اميني ( )1385در پژوهش��ي با عنوان «تحليل محتواي پيامهاي

بازرگان��ي تلويزيون��ي با تأکيد بر طبقه اجتماعي و س��بک زندگ��ي» به دنبال
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پاسخگويي به اين س��ؤال است که پيامهاي بازرگاني در ايران چه نوع الگو و
سبك زندگي را تبليغ میكنند؟ آنها با بيان اينکه پيامهاي بازرگاني کارکردهاي

چندگانهاي ايفا میکنند؛ از يک سو به معرفي محصوالت و کاالهاي مورد نياز
فگرایی را با خود به همراه
پرداخته و از س��وي ديگر جنبهي گس��ترش مصر 
دارن��د ،به تحليل آنها در يک مقطع زمان��ي پرداختهاند .نتايج اين پژوهش که

با اس��تفاده از روش تحليل محتوا انجام ش��ده و جامعهي آماري آن ،پيامهاي
بازرگاني پخش شده قبل و ميان پربينندهترين برنامهها و سريالهاي تلويزيوني

در شش ماه اول  1384بوده است ،حاکي از آن است که پيامهاي بازرگاني در

ايران به مثابه زبان ،توليدکنندهي معاني مصرف است و نمايشدهندهي سبک

زندگي طبقهي متوسط رو به باالست .به طوري که اين تبليغات حاوي نمايش

ورزشهاي متعلق به طبقهی باال ،خيابانهاي شمال شهر ،منازل وياليي داراي
حياط و استخر ،و همچنين نمايش برجهاي بلند و اتومبيلهاي باالي پانزده
ميليون تومان در آگهيهاي بازرگاني اس��ت .از سوي ديگر مقولهي ديگري که

فگرایی به واسطهي پيامهاي بازرگاني است اختصاص
نمايانگر ترويج مصر 

بيشترين درصد پيامها به تبليغات مواد غذايي است.

فاضل��ي ( )1384در مطالع��هاي تحت عنوان «جامعهشناس��ي مصرف

موسيقي» در تهران ،درصدد دستيابي به اين است که چه عواملي نوع و ميزان
مص��رف فرهنگي م��ردم را تعيين میکنند ،چرا که ام��روزه نقش مصرف در

خلق هويتها و همچنين اقتصاد فرهنگ بس��يار مهم است .او براي بررسي

اين مسئله از نظريهي تحليل طبقاتي بورديو استفاده کرده و دو متغير کليدي
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گرفته اس��ت .نتايج تحليل نش��ان داده که عليرغم تأييد شدن تمايز طبقاتي

در مصرف موس��يقي ،تبيينکنندگي کم و همچنين ضرايب همبستگي اندک
مش��اهده شده در اغلب آزمونها ،لزوم بازنگري در نظريهي طبقاتي مصرف

فرهنگي را خاطرنش��ان میس��ازد .او نتيجه میگيرد که براي بررسي مصرف

موس��يقي عالوه بر اتکا به نظريههاي طبقاتي بايد به ديگر متغيرها و شرايط
خاص هر جامعه نيز توجه کرد.

ذکايي و ارانحي ( )1384در مطالعهاي ديگر تحت عنوان «خرده فرهنگ

يا مصرف فرهنگي :پژوهش��ي در بين دختران دانشآموز شهر تهران» که بر

روي نمونهاي معرف ازدانشآموزان دختر دبيرس��تاني شهر تهران صورت
گرفته ،ميزان گرايش دختران نوج��وان به رفتارهاي خرده فرهنگي را در دو
س��طح عيني و ذهني بررسي کردهاند .نتايج نشان میدهد كه درصد بااليي از

پاسخگويان از افراد بس��يار موافق پوشيدن لباسها و مدهاي جديد ،داشتن
حق انتخاب لباس و مد بودهاند .نگرش مثبت به داش��تن اندامهاي متناسب
از جمله رفتارهاي خرده فرهنگي بوده است که در ميان پاسخگويان بيشترين

موافقت و کمترين مخالفت را داشته است .در بعد عملي نيز تعداد زيادي از
دختران به ميزان بااليي از موس��يقي پاپ و جاز که اغلب از ماهواره پخش

میشود استفاده میکرده ،و به ميزان زيادي از مدهاي جديد لباس و کيف و

کفش استفاده میکردهاند .همچنين يکي از مهمترين متغيرهاي تبيين کنندهي
اين خردهفرهنگ ،مصرف رسانهاي دختران دانشآموز بوده است .بهطوري
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که يک رابطهي مثبت و متوس��ط بين ميزان اس��تفاده از رسانههاي جمعي و
خردهفرهنگ در دو سطح عيني و ذهني وجود داشته است.

لطيفي و غفاري ( )1378در مقالهاي با عنوان «بررس��ي تفاوت جنس��ي

در انگيزهه��اي خريد الکترونيکي» ب��ه مطالعهي کيفي و کمي رابطهي عامل

جنسيت با انگيزههاي فردي ،جذابيتهاي ظاهري سايت و نوع کاال در ميان

 384نفر از خريداران اينترنتي زن و مرد سايتهاي ايراني پرداختهاند .نتايج
پژوهش نشان میدهد که تنها بين انگيزههاي احساسي ـ اجتماعي و جنسيت

رابطهي معنادار وجود دارد و اين انگيزهها براي زنان مهمتر از مردان است.

بين جنسيت و انگيزهي کاربردي و هويتي و نيز بين جنسيت و جذابيتهاي
ظاهري سايت و نوع کاال رابطهي معناداري ديده شد.

کريوويال و همکاران ( )2009با طرح اين پرسش که آيا زنان و مردان واقع ًا

بهطور متفاوت خريد میکنند به دنبال کش��ف عادتهاي خريد افراد در هند

بوده و تالش ميکنند تا تفاوتهاي ممکن بين جنسيت را ،از طريق برگزيدن

 2721مصرفکنندهي مراکز خريد در هفت ش��هر هند ،شناسايي کنند .يافتهها
نش��ان میدهد تفاوتهاي معناداري در رفتار خريد وج��ود دارد که میتواند
مرتبط با جنسيت باشد .در کل زنان نگرشهاي مثبتتري نسبت به مراکز خريد

دارند و آنان محصوالت بهروز را بيشتر از مردان خريداري ميکنند .اما مردان

بيشتر مینگرند و زمان و پول بيشتري براي آن خرج ميکنند .در حالي که زنان
و مردان در حدود 4ـ 2س��اعت را در مراکز خريد میگذرانند ،مردان گزارش

میدهند که زمان بيشتري را سپري میکنند و جاهاي متنوعتري را ميبينند .بر
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را براي تجارت صرف میکنند تا براي مد ،ولي يک احتمال ديگر اين است که

مردان بيشتر از زنان خرج و مصرف میکنند.

فگرایی
پيک و پ��ان ( )2004در مطالع��هاي «با عنوان گس��ترش مصر 

جهاني :تأثير رس��انههاي جمعي و تبليغات بر ارزشهاي مصرفگرايانه در
چي��ن» به دنبال نش��ان دادن اين مس��ئله بودهاند که چگون��ه تبليغات و نوع

محتواي رس��انهها و يا رس��انههاي با منش��أ غربي نقشي مهم در شکلگيري
جهتگيريهاي مصرفگرايانه در ميان س��اکنان شهري چين دارند .تجزيه و

تحليل دادهاي برآمده از س��ه شهر از پيشرفتهترين شهرهاي چين ،به لحاظ
اقتصادي ،نش��ان داد که قرار گرفتن در معرض محتواي رس��انههاي غربي و

همچنين رسانههاي حاوي مطالب مصرفگرايانه موجب پذيرش دو ارزش
مصرفگرايان��هي مصرف کيفيتي و مصرف نوآورانه 1و همچنين توس��عهي
نگرشهاي مثبتتر نسبت به تبليغات شده و منجر به مصرف بيشتر ميگردد.
وي و پان ( )1999مطالعهاي با عنوان «رسانههاي جمعي و ارزشهاي

مصرفگرايان��ه در چين» انجام دادهاند .روش به کار گرفته ش��ده پيمايش و

نمونهي احتمالي از دو ش��هر از بزرگترين ش��هرهاي چين بوده است .آنها
در صدد پاس��خگويي به اين س��ؤاالت بودهاند که جهتگيريهاي ارزش��ي

مصرفگرايان��ه که به فردگرایی چيني متصل اس��ت کداماند؟ و ديگر اينکه

چگون��ه رس��انههاي جمعي در ظه��ور چنين ارزشهايي مؤثرند؟ آنها س��ه
 quality consumption and innovative consumptionـ 1
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جهتگيري ارزشي مصرفگرايانهي ثابت را يافتند که عبارتاند از :مصرف
تجملي ،1اشتياق به خودشکوفايي 2و پرستش سبک زندگي غربي .3آنهايي که

جوانتر ،تحصيل کردهتر و ب��ه لحاظ مالي وضعيت بهتري دارند به احتمال
ق��وي حامل اين ارزشها هس��تند .همچنين آنها دريافتن��د که حامل چنين

ارزشهاي��ي بودن با ميزان خواندن مج�لات مصرفي و در معرض تبليغات
خارجي بودن مرتبط بوده است.

بال روکيچ ( )1984نش��ان داد که تلويزيون میتواند ابزاري مناسب براي

اغ��واي اف��راد به پذيرش ارزشه��اي جديد باش��د .او در مطالعهاش1997

ش��واهدي را مبني بر پذيرش سريع ارزشهاي فردگرايانه توسط افرادي که
در معرض فيلمها و برنامههاي تلوزيوني غربي قرار میگيرند ،يافت.

مسچيس و مور ( )1982در مطالعهاي طولي از تأثيرات تبليغات تلويزيون

بر اي��االت متحده دريافتند که در معرض تبليغات ق��رار گرفتن ،ارزشهاي

ماديگرايان��ه 4را تش��ويق میکند .اين مطالعات مبتني ب��ر اين فرضيهاند که
تبليغات ع�لاوه بر درياف��ت اطالعاتي در باب محصوالت و س��رويسها،
ارزشهاي مصرفگرايانه را نيز بيان و القا میدهد.

 )3چارچوب نظري پژوهش

نظريات جامعهش��ناختي و روانش��ناختي گوناگون��ي در باب مصرف و

فگرایی طرح شدهاند که به دنبال فهم و تبيين اين پديد هستند .برخي
مصر 
actualizationـ aspiration for selfـ 2

		 conspicuous consumptionـ 1

 materialistic valuesـ 4

 worshipping Western lifestylesـ 3
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آن را نوعي هويت و بيان هويت در نظر گرفتهاند .برخي نيز آن را در ارتباط

با رسانههاي ارتباطي و تبليغات رسانهاي بررسي کردهاند.

فگرایی از دريچهي فرآيند اقناع در رسانههاي
در اين مقاله پديدهي مصر 

جمعي و واکنش زنان و مردان به آن تحليل میش��ود .چرا که حداکثر تالش

رس��انههاي جمعي بر اقناع مخاطبين متمرکز است ،حال اين اقناع میتواند
اقناع سياس��ي ،ديني و يا اقتصادي باش��د .از س��وي ديگر ،حجم عظيمي از

پيامهاي رس��انهاي در زمان حاضر اقتصادي اس��ت ،بهطوري که تبليغات و
پيامه��اي بازرگاني در هر برنامهاي وجود دارد و تالش دارد که مخاطب را
براي خريد يک کاال ،ايجاد احس��اس نياز به آن ،و برگزيدن س��بک زندگي
خ��اص ترغيب و اقناع نمايد .ايج��اد نيازهاي جديد و کاذب به کاالها يکي

فگرایی
از کارکردهاي رس��انههاي جمعي است که باعث دامن زدن به مصر 
در عصر حاضر شده است .بنابراين با وجود پيامهاي اقناعي مصرفگرايانه

در رسانههاي جمعي ،افراد هرچه بيشتر در معرض اين رسانهها قرار بگيرند
احتما ًال بيش��تر چني��ن پيامهايي را میبينند و میش��نوند در نتيجه تمايالت

مصرفگرايان��هی آنها متأثر خواهد ش��د .بنابراين در ادامه بهطور مختصر به
فرآيند اقناع در رسانههاي جمعي میپردازيم و سپس بر اساس مدل ارتباطي
اقناع به بررس��ي نقش ،نوع و ميزان اس��تفاده از رسانههاي ارتباط جمعي بر

ميزان تمايالت مصرفگرايانهي افراد خواهيم پرداخت.

اينکه چگونه رس��انههاي جمعي در ارزشها ،نگرشها و رفتارهاي مردم
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فگرایی را از دريچهي تحليل طبقاتي مینگرند و برخي ديگر
مصرف و مصر 
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تأثير ميگذارند موضوع پژوهشهاي زيادي بوده است .يکي از شيوههاي فهم
اين پديده نگريس��تن به آن از دريچهی اقناع رسانهاي است .اعتقاد و عمل بر
اساس قدرت اقناع در عرصهي ارتباطات انساني چيز جديدي نيست .انسانها

هم��واره در طول تاريخ در ارتباطات روزمرهي خود كوش��يدهاند تا از حداكثر

تواناييها ،فنون و تاكتيكهاي مختلف در جهت تغيير اذهان ديگران اس��تفاده

كنند .به همين دليل برخي معتقدند تاريخ اقناع به قدمت تاريخ تكلم و ارتباط

بشري است .اين تالشهاي خودآگاه يا ناخودآگاه جزء بنيان ارتباطات انساني
بوده و هست ،چرا كه غايت هر ارتباطي اقناع ديگران است ).(Markova 2008: 5

فريب ،تغيير اذهان ،تبليغات ،تغيير نگرش و در نهايت اقناع ديگران همواره

متكي بر ارتباط بوده است چرا كه بدون ارتباطات انساني ،اقناعي نيز نخواهد

ب��ود .از اين رو با تغيير در ش��كل ،نحوه و ماهي��ت ارتباطات ،اقناع نيز تغيير
و تحول يافته و ويژگيه��اي جديدي به خود میگيرد .دگرگونيهاي اخير در

س��اختارهاي ارتباطي ،به اقناع نيز خصلتهاي نويي بخش��يده است .امروزه

رسانههاي جمعي و تكنولوژيهاي ارتباطي ،اقناع و پيام اقناعي را از انحصار
زمان و مكان آزاد كرده و به آن خصلتي تودهاي بخشيدهاند .از اين رو اقناع در
دنياي معاصر از قدرتي باور نكردني برخوردار است كه اين مسئله در گستردگي

استفاده از اين قدرت پنهاني در تبليغات تجاري و اقتصادي ،سياسي ،اقتصادي،

ديني و علمي و آموزش��ي كام ً
ال مشهود اس��ت .حجم و گستردگي استفاده از
اقناع و شيوههاي آن در دنياي معاصر به حدي است كه بسياري دنياي جديد
را دنياي اقناع ناميدهاند و معتقدند امواج رس��انهاي حامل پيامهاي اقناعي به
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درآورده اس��ت .انسان معاصر با چالش��ي بزرگ به نام اقناع رسانهاي مواجه

اس��ت و اين خود س��بب گرديده تا مطالعات اقناعي و تأثي��رات آن در تغيير
نگرشها و سبک زندگي افراد در دنياي معاصر از اهميت فزايندهاي برخوردار

گردد .در روانشناسي اجتماعي مكاتب ،رويكردها و مدلهاي نظري گوناگوني

دربارهي اقناع طرح ش��ده اس��ت و اين موضوع با موضوعات اصلي ديگري
چون فرآيندهاي تأثيرگذاري 1نگرشها و تغيير نگرشها ،تطابق و عدم تطابق

2

ارتباطات و تبليغات ،همپوشي و پيوند دارد .بهطور کلي روانشناسان اجتماعي

در مطالعات اقناعي به دنبال جوابگويي به اين قبيل سؤاالت بوده و هستند:
ـ چه افرادي بيشتر از ديگران اقناع میشوند؟

ـ چه پيامهايي بهطور خاص اقناع کنندهتر هستند؟

ـ پيامها اگر از طريق کدام نوع رس��انه بيان ش��وند خصلت اقناعکنندگي

بيشتري دارند؟).(Lippa1994: 238

در اين ميان يکي از نظريات و مدلهاي اقناع که تأکيد زيادي بر رسانههاي

جمعي دارد نظريهي ارتباطي اقناع است .در اين مدل محققان به دنبال تعيين
نقش هر يک از متغيرها در فرآيند ارتباطات هس��تند .اينکه منبع پيام ،کانال

پي��ام ،محتواي پيام و مخاطب پيام ه��ر کدام چه تأثيري میتوانند در اقناع و
تغيیر نگرش افراد در جهت اهداف پيام داشته باشند بررسي شده است .در

ادامه بهطور مختصر به بررسي هر کدام خواهيم پرداخت.
 Convergence and devianceـ2
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مدل ارتباطي اقناع

شايد مستقيمترين رهيافت به اقناع ديدن آن به عنوان يک فرآيند ارتباطي

باشد .اين رهيافتي بود که بعد از جنگ جهاني دوم توسط گروهي از محققان
اتخاذ ش��د .اين مدل که برگرفته از نظريهي السول از عناصر ارتباط است با
تمرکز بر چهار عامل اساسي درگير در اقناع به بررسي فرآيند اقناع میپردازد.

اي��ن چهار عنصر عبارتاند از1 :ـ ارتباطگر يا منبع پيام2 1ـ پيام3 2ـ کانال يا
وسيلهي پيام4 3ـ

مخاطب239) 4ـ(Mayers 2002: 247 ; Lippa 1994: 238

منب��ع پيام يا ارتباطگر اولين عنصر در فرآيند اقناع محس��وب میش��ود.

مطالعات نش��ان میدهند که متغيره��اي منبع پيام (مث��ل ،اعتبار ،5تخصص

درک ش��ده6؛ اطمين��ان درک ش��ده ،7جذابيت )8و ويژگيه��اي پيامدهنده بر
دريافتکنندهي پيام ،فارغ از محتواي پيام ،مؤثر است .از جمله متغيرهايي که

در مطالعات تجربي و تئوريك مختلف همواره به آن اشاره شده ،اعتبار منبع
(ش��امل تخصص درک شده و اطمينان درک شده) و جذابيت منبع میباشد.

مث ً
ال پريستر و پتي در مطالعهاي نشان دادهاند افراد زماني که اعتماد به منبع
در نزد آنها مشکوک است به نسبت زماني که منبع معتمد است پيام را با دقت

و تفکر بيشتري مورد توجه قرار میدهند ) .(Petty & Priester 1995محتواي پيام ،9

 Message Contentـ2

		 Communicator, Source of Messageـ 1

 Audienceـ 4

			 Channel of Messageـ 3

 Perceived Expertiseـ 6

			 Credibilityـ 5

 Attractivenessـ 8

		 ـ  Perceived Trustworthinessـ7
 Message Contentـ 9
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مرتب��ط با منبع پيام ،همچون اعتبار ،جذابيت و تخصص ،برخي پيامها فارغ

از منبع آنها اقناع کنندهتر از پيامهاي ديگر هستند ،اينکه پيامها برانگيزانندهي

احساس باشند يا عقل ،حاوي ترس باشند يا آرامش بخش میتوانند تأثيرات
متفاوتي داشته باشند ). (Mayers 2002: 251

امروزه در عصر ارتباطات که تکنولوژيهاي زيادي براي انتقال پيام موجود

است ،پيامهاي اقناعگر از طريق کانالهاي بسيار متعددي به سوي ما میآيند.
روزنامهها ،مجالت ،راديو ،تلويزيون ،ويدئو ،سينماها ،بيلبوردها ،اينترنت و...

 .س��ؤالي که در اينجا مطرح میشود اين است فارغ از منبع پيام و محتواي آن

ک��دام کانال پيام و يا كانال ارتباطي اقناع کنندهترين اس��ت؟ نتايج تحقيقات
حاکي است هيچ کانالي تنها بهترين کانال اقناع نيست ،بلکه هر کدام با توجه

به ويژگيهايشان مناس��ب اهداف متفاوتي هستند ،و تبليغکنندگان در جهات

متعددي از آن اس��تفاده میکنند .رس��انههاي ارتباط جمعي مزيتهاي زيادي

دارن��د و در آن واحد میتوانند تعداد عظيمي از افراد را تحت پوش��ش قرار

دهند ،رسانههاي نوش��تاري مزيت ديگري دارند که بهتر فهميده میشوند ،به
خصوص زماني که پيام اقناعي پيچيده اس��ت .بنابراين عليرغم نفوذ بيش��تر

ارتباطات چهره به چهره امروز اقناع از طريق رسانههاي ارتباط جمعي نيز از

اهميت خاصي برخوردار است )261 ; Lippa 1994: 243ـ. (Mayers 2002: 259

در مطالعهاي که در س��ال  1983به وس��يلهي چايکن وايگلي 1انجام شد،
		 Chaiken & Eeaglyـ 1
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دانشجويان روانشناسي دانش��گاه تورنتو پيامي اقناعي را که توسط مديريت

تهيه شده بود دريافت کردند ،مضمون پيام ،استداللهايي مبني بر افزايش شهريه
و کاهش کمک هزينهي تحصيلي بود .اين پيام در سه نوع نوشتاري ،صوتي ،و

صوتي ـ تصويري به سه گروه متفاوت ارائه شد .دانشجويان پس از دريافت پيام
به بيان نظرات خود پرداختند .نتايج اين تحقيق حاکي از تعامل کانال ارتباطي و
1

متغير دوستداشتني بودن ارتباطگر در اقناع افراد بود .محققان دريافتند ،زماني

که سخنران دوستداشتني بود ،پيام او در کانال صوتي و صوتي ـ تصويري بيشتر
اقناع کننده بود .اما زماني که او دوستداشتني نبود ،پيام نوشتاري اقناع کنندهتر

بود .به عالوه دانش��جويان در رسانههاي صوتي ،و صوتي ـ تصويري بيشتر از
نوش��تاري به سخنران فکر میکردند .زماني که س��خنران دوستداشتني نبود،

نگرشها تمايل بيشتري به منفي بودن داشتند تا زماني که سخنران دوستداشتني

بود ) Chaiken & Eeagly 1983به نقل از .)Lippa 1994اش��ارات عملي اين يافته اين

اس��ت که سخنران دوستداشتني ،کاريزما و جذاب اصو ًال در پيامهاي صوتي

و صوتي ـ تصويري اقناعکنندهتر است ،در حالي که سخنران دوست نداشتني
در پيامهاي نوش��تاري اقناعکننده اس��ت .مقايسهي مطالعات متفاوت بر روي

رسانههاي جمعي نشان میدهد که هر چه رسانهها زندهتر باشند ،پيامشان اقناع

کنندهتر اس��ت .الزم به ذكر اس��ت كه هر چه بر پيچيدگي پيام افزودهشود اگر
نوشتاري باشد پيام بهتر درک و بازخواني میشود ) .(Mayers 2002: 252بنابراين

مش��کل بودن پيام و دوستداشتني بودن ارتباطگر ميتواند متغير مداخلهگر
 Likabilityـ1
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اساس��ي و تغيير نگرش عميق بايد به دنبال استداللهاي قوي در رسانههاي

نوشتاري بود تا رسانههاي تصويري.

آخري��ن عامل در م��دل ارتباط��ي اقناع مخاط��ب پيام اس��ت .تمامي

م��وارد فوقالذكر بدون توجه به مخاطب پيام ناکارآمد اس��ت .زيرا افراد با
خصيصههاي متفاوت مانند سطوح تفکر ،هوش و شرايط محيطي متفاوت

نسبت به پيامهاي اقناعي مشابه واکنشهاي متفاوتي از خود بروز میدهند.
بنابراين توجه به اين عامل ايجاب میکند که اگر بخواهيم پيام ما به خوبي

گ��روه هدف را اقناع کند باي��د با درك ويژگيهاي خ��اص گروه مخاطب

تنظيم ش��ود .چرا که تحقيقات حاکي از آن اس��ت که متغيرهاي مربوط به
مخاطبان مانن��د انگيزههاي افراد و تواناييهاي آنها تا تفاوتهايش��ان در
شخصيت ،س��ن ،هوش ،عزت نفس و جنسيت تأثيرات پايداري در ميزان

اقناع

دارند)2005; Petty & Brinol 2006; Mayers 2002; Lippas 1994

.(Brinol & Petty

ش��ايان توجه اس��ت که چنين متغيرهايي ممکن اس��ت تأثيرات متفاوت و
متناقض��ي را در مراحل متفاوت اقن��اع از خود به جاي بگذارند .مث ً
ال ممکن

است هوش درک و فهم افراد را از پيام اقناعي افزايش دهد ،اما ميزاني را که

اقناع صورت میگيرد کاهش میدهد .زيرا اينگونه فرض میشود که شخص
باهوش میتواند اس��تداللها را بهتر درک کند ،به همين سياق استداللها را

نيز دقيقتر و انتقاديتر ارزيابي میکند .نتايج مطالعات نش��انگر آن است که
هوش باال اقناع را زماني افزايش میدهد که پيام پيچيده و معقول اس��ت اما
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اقناع را زماني که پيام ساده و نوساني است کاهش میدهد ).(Lippa 1994: 245

آرونس��ون ( )1364دربارهي نقش جنس��يت معتقد است به نظر میرسد زنان
آس��انتر از مردان متقاعد ميش��وند .چرا که زنان در جامعهپذيري تسليمتر از
مردان تربيت میشوند و کمتر در مسائل شک و ترديد میکنند و براي تسليم و
تمکين پاداش میگيرند نه براي اظهار وجود .آنچه مشخص است اينكه فرآيند

اقناع فرآيندي چندگانه اس��ت ،فهم تأثيرگذاري منبع ،پيام ،کانال و مخاطب و
نقشهاي متعددي که هر کدام به خود میگيرند بسيار حائز اهميت است اما در

اين مطالعه ما صرف ًا به بررسي نقش کانال پيام (رسانههاي جمعي) و مخاطب
فگرایی میپردازيم.
پيام (بر حسب جنسيت) در اقناع افراد به مصر 

)4روش پژوهش

در اين مطالعه براي رس��يدن به اهداف و پاسخگويي به سؤاالت تحقيق

از روش پيمايش اس��تفاده شده است ،جامعهي آماري شامل تمامي جوانان

بين  18تا  29س��الهي ش��هر ش��يراز بوده و تعداد نمونه نيز بر اساس جدول
لين  383نفر تعيين ش��ده اس��ت ،در نهايت  400پرسشنامه که از اين تعداد

 200نفر پسر و  200نفر دختر بودهاند تکميل و تجزيه و تحليل شده است.
مشارکتکنندگان به ش��يوهي نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي متناسب
و به طور تصادفي انتخاب ش��دهاند .بدين صورت که در ابتدا شهر شيراز به

شش منطقهي همگن تقسيم شده است (مقدس  )47 :1374اين مناطق به ترتيب
از باالترين تا پايينترين منطقهي اقتصادي ـ اجتماعي را شامل میگردد .در

اين مناطق ششگانه ،حوزههايي بر اساس نمونهگيري تصادفي سيستماتيک
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از افراد خانواده که در دامنهي س��ني  18تا  29س��ال قرار داش��ت مصاحبه

ش��د .در اين مطالعه سعي شده است تعداد پاس��خگويان زن و مرد متناسب
باش��د تا امکان مقايس��ه فراهم ش��ود .ابزار گردآوري دادهها در اين مطالعه
پرسش��نامه بوده اس��ت .متغير ميزان مصرفگرایی بهوسيلهي طيف ليکرت

که مقياس��ي حاوي  27گويه در ابعاد احساس��ي ،ش��ناختي و تمايل به عمل

مصرفگرایی بوده اس��ت س��نجيده شده اس��ت .چرا که فرض بر اين است
اس��ت که نگرشها و تمايالت شامل سه بعد يا عنصر شناختي ،احساسي و
عمل هستند (احمدي  71 :1382و 72كريمي  .)263 :1378بر همين اساس در طراحي

فگرایی سعي شده است تا سؤاالت و گويههايي طراحي
طيف سنجش مصر 

فگرایی را در سه سطح مورد نظر بسنجند تا طيف از روايي
ش��وند که مصر 
مناسب برخوردار باشد .براي حصول اطمينان از پايايي 1سؤاالت پرسشنامه

از آزمون آلفاي كرونباخ 2اس��تفاده شده که نتايج بيانگر مقدار ضريب ./892
يعني اعتبار و پايايي ابزار سنجش باال بوده است.

 )5فرضيات پژوهش

فگرایی رابطهي معنادار
1ـ به نظر میرسد بين جنس��يت و ميزان مصر 

وجود دارد.

 Cronbach’s Coefficient Alphaـ2
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فگرایی در بين دو
2ـ به نظر میرس��د بين ديدن تبليغ��ات و ميزان مصر 

جنس رابطهي معنادار وجود دارد.

فگرایی در بين دو
3ـ به نظر میرسد بين اعتماد به تبليغات و ميزان مصر 

جنس رابطهي معنادار وجود دارد.

فگرایی در
4ـ به نظر میرسد بين ميزان استفاده از رسانهها و ميزان مصر 

بين دو جنس رابطهي معنادار وجود دارد.
)6يافتههاي پژوهش

در ابتدا به توصيف برخي از ويژگيهاي جمعيتش��ناختي پاس��خگويان

میپردازيم .نتايج تحقيق حاکي اس��ت که ميانگين سني مشارکتکنندگان در

اين مطالعه براي زنان  22/3س��ال و براي مردان  22/07س��ال بوده اس��ت.

 20/5درصد زنان و  8/5درصد مردان متأهل و مابقي مجرد بودهاند .اکثريت
مشارکتکنندگان داراي تحصيالت باالتر از ديپلم بودهاند و ميانگين سالهاي
تحصيل براي زنان  13/7و براي مردان  13/5س��ال بوده اس��ت .همچنين از

نظ��ر متغيرهاي اقتصادي 29 ،درصد زنان خود را جزء طبقهي باالي اجتماع
معرفي کردهاند  62/5درصد آنان متوس��ط و  8/5درصد پائين؛ در مقابل 32

درصد مردان خود را جزء طبقهی باال 60 ،درصد متوس��ط و  8درصد پائين

دانس��تهاند .از نظر اش��تغال تنها  17درصد زنان شاغل بودهاند اين در حالي
اس��ت که  32/5درصد مردان خود را ش��اغل عنوان کردهاند .از نظر درآمد و

ي که ميانگين
هزينه نيز مردان در س��طحي باالتر از زن��ان قرار دارند به طور 
درآمد براي شاغلين زن  252هزار تومان و براي مردان  275هزار تومان بوده
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 869هزار تومان بوده است .شاخص ديگري که بهتر از درآمد میتواند ميزان
مصرف افراد را در عمل بس��نجد ميزان هزينهي ماهيانهي آنهاست ،ميانگين

هزينهي ماهيانه براي زنان در حدود  127هزار تومان و مردان در حدود 168
هزار تومان بوده است.

فگرایی حاکي از اين است که
دادههاي جدول ش��مارهي  1در بخش مصر 

فگرایی براي مردان تقريب ًا  83و براي زنان  77میباشد .بر اين
ميانگين مصر 

اس��اس مردان در اين مطالعه مصرفگراتر از زنان بودهاند .نتايج آزمون تفاوت
ميانگينها نش��ان میدهد که با توجه به مقدار 3/301( Tـ) و س��طح معناداري

فگرایی بين دو جنس به لحاظ آماري معنادار
( )0/001تف��اوت ميانگين مصر 
ميباش��د .توزيع فراواني ميزان اس��تفاده از رس��انهها برحسب جنسيت نشان
ميدهد که  %23مردان و  %13زنان در حد زياد از رس��انهها اس��تفاده میکنند و
ميانگين استفاده در زنان  21/04و در مردان  22/38میباشد .نتايج آزمون تفاوت

ميانگينها ميزان استفاده از رسانهها برحسب جنسيت نشان میدهد که با توجه
به مقدار  Tکه برابر با 2/120ـ میباش��د و سطح معناداري  ،Sig =/035تفاوت

ميانگين استفاده از رسانهها بين دو جنس به لحاظ آماري معنادار است.

يافتههاي جدول ش��مارهی ،1دربارهي ميزان تماشاي تبليغات برحسب

جنس��يت نش��ان میدهد که  %59از زنان در مقايس��ه با  %57مردان به ميزان
کمي به تماش��اي تبليغات میپردازند و در مقابل %10از زنان در مقايس��ه با

 %20م��ردان به ميزان زيادي به تماش��اي تبليغ��ات ميپردازند .نتايج آزمون
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تفاوت ميانگين ميزان تماشاي تبليغات برحسب جنسيت نمايانگر آن است

ک��ه با توجه به نمرهي ميانگين تماش��اي تبليغات براي زن��ان  %22و مردان
 %23میت��وان گفت تفاوت ميانگينها بين دو جنس به لحاظ آماري معنادار
نميباش��د .نتايج آزمون تفاوت ميانگين ميزان اعتماد به تبليغات برحس��ب

جنسيت نشان میدهد رابطهي معناداري بين دو متغير فوق وجود ندارد.

جدول  :1توزيع درصد و فراواني همراه با سطح معناداري متغيرهاي مطالعه بر حسب جنسيت
نام متغير

زن
مصرف
گرایی

مرد
زن

رسانهها

تماشاي
تبليغات

مرد
زن
مرد
زن

اعتماد به
تبليغات

مرد

کم

متوسط

زياد

ميانگين

%14
28

%69
138

%17
34

77/18

%7/5
15

 %58 /5ـ
117

%34
68

%18
36

%69
138

%13
26

%12
24

%64
129

%23
47

%59
119

%30
60

%10
21

%13
26

%64
128

%23
46

%20
41

%58
117

%21
42

%57
114

%23
46

%20
40

82/37

مقدار T

3/301ـ

Sig
0/001

ضريب
آلفا
0/892

21/04
22/38

2/120ـ

0/035

ـ

2/28
2/36

/770ـ

0/442

ـ

23/83
23/18

1/309

0/191

0/749

جدول ش��مارهي  2توزيع فراواني ميزان اس��تفاده از رس��انهها بر حسب

جنسيت (با تفکيک رسانهاي) نشان از تفاوتهاي زنان و مردان در استفاده از

رسانهها دارد .بر همين اساس زنان بيشترين ميزان استفاده از تلويزيون با %31
و در مقابل  %63از آنان هيچ استفادهاي از راديو خارجي نميکنند .رسانهاي که
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که کمترين استفاده را در ميان مردان داشته است راديو خارجي %41بوده است،
و در ميان زنان به ترتيب فيلم ،ماهواره ،اينترنت ،کتاب ،روزنامه ،راديو ايراني،

راديو خارجي و مجالت داراي بيش��ترين ميزان استفادهي رسانهاي بودند و
در ميان مردان به ترتيب بيش��ترين ميزان اس��تفادهي رسانهاي را پس از فيلم،

ماه��واره ،اينترنت ،تلويزيون ،کتاب ،روزنامه ،مجالت ،راديو خارجي و راديو

ايراني به خود اختصاص میدهد .همچنين نتايج آزمون تفاوت ميانگين ميزان
اس��تفاده از راديو ايراني برحسب جنسيت نشان میدهد که با توجه به نمرهي
ميانگين ميان دو جنس و مقدار بس��يار کوچک  Tکه برابر با  %397میباشد و

سطح معناداري  ،Sig=0/692رابطهي معناداري بين ميزان استفاده راديو ايراني
و جنس��يت وجود ندارد ،در حالي که اين نتايج در رابطه با ميزان اس��تفاده از

راديو خارجي و جنسيت ،با توجه به نمرهي ميانگين  %72براي زنان در مقايسه
ب��ا  %12براي مردان و آمارهه��اي  Sigو  Tموجود در جدول به لحاظ آماري
رابطه معناداري بين ميزان استفاده از رسانههاي خارجي و جنسيت وجود دارد.

نتايج آزمون تفاوت ميانگين ميزان اس��تفادهی از تلويزيون برحسب جنسيت

نشان ميدهد با توجه به نمرهي ميانگين زنان برابر با  %36در مقايسه با مردان %32
مقدار  T = 3/77و سطح معناداري  ،Sig =/000رابطه معناداري بين ميزان استفاده

از تلويزيون و جنس��يت وجود دارد به عالوه نتايج همين آزمون ،تفاوت ميانگين
در ارتباط با ميزان استفاده از اينترنت برحسب جنسيت ،نشان میدهد که ميانگين

استفاده از اينترنت در زنان  %24و در مردان برابر با  %31میباشد ،و با توجه به مقدار
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 Tکه برابر با  4/706ـ مي باش��د و سطح معناداري  Sig =/000رابطهي معناداري
از جهات آماري بين دو متغير فوقالذکر مش��اهده میشود .همچنين نتايج آزمون
تفاوت ميانگين ميزان استفاده از ماهواره برحسب جنسيت نشان میدهد با توجه به

نمرهي ميانگين زنان  %21در مقايسه با مردان  %28و مقدار  Tبه دست آمده 3/88ـ

و  Sig =/000در س��طح  5درصد خطا ،رابطهي معناداري بين ميزان اس��تفاده از

ماهواره و جنسيت وجود دارد و تفاوت ميانگينها معنادار بوده و تصادفي نيست.

از ديگ��ر يافتههاي جدول با توجه به نتاي��ج آزمون تفاوت ميانگين ميزان

اس��تفاده از کتاب بر حسب جنسيت است ،که با توجه به نمرهي ميانگين زنان

 %29در مقايس��ه با  %25مردان مقدار  Tکه برابر با  2/66میباش��د و س��طح
معناداري  ،Sig =/008رابطهي معناداري بين ميزان استفاده از کتاب و جنسيت
وج��ود دارد .به عالوه نتايج همين آزم��ون در ارتباط با تفاوت ميانگين ميزان
اس��تفاده از روزنامه برحسب جنسيت نيز نش��ان میدهد که با توجه به نمرهي

ميانگين زنان برابر با  %21و مردان  %22و مقدار  Tبه دست آمده برابر با 1/12

و س��طح معناداري  ،Sig =/263رابطه معناداري بين ميزان استفاده از روزنامه
برحسب جنسيت وجود ندارد .همچنين که با توجه به نمرهي ميانگين زنان برابر

با  %24و مردان  %21در استفاده از مجالت و با توجه به مقدار  T= 2/06و سطح
معناداري  ،Sig= 0/039رابطه معناداري بين ميزان استفاده از مجالت و جنسيت

وجود دارد و در نهايت آزمون تفاوت ميانگين ميزان اس��تفاده از فيلم برحسب
جنسيت با توجه به مقدار  Sig =/020و مقدار  Tبرابر با  2/33از جهات آماري

رابطهي معناداري را بين ميزان استفاده از فيلم و جنسيت نشان مي دهد.
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ميزان استفاده
از رسانهها
راديو
ايراني
راديو
خارجي
تلوزيون

اينترنت

ماهواره

کتاب

مجالت

روزنامه

خيلي
زياد

زياد

متوسط

کم

خيلي
کم

اصال

ميانگين

زن

%2/5
5

%4/5
9

%16/5
33

%21
42

%23
46

%32/5
65

1/45

مرد

%2/5
5

%5/5
11

%18/5
37

%15/5
31

%18/5
37

%39/5
79

1/40

زن

%1/5
3

%2/5
5

%4
8

%12/5
25

%17
34

%62/5
125

/72

مرد
زن

%31
62

%26/5
53

%28/5
57

مرد

%16
32

%31
62

%26
52

%13/5
27

%11
22

زن

%13
26

%13/5
27

%26
52

%16
32

%10/5
21

%21
42

مرد

%23
46

%26/5
53

%21
42

%9/5
19

%12/5
25

%7/5
15

3/16

زن

%18
36

%15
30

%12
24

%7/5
15

%8/5
17

%39
78

2/10

مرد

%28/5
57

%17/5
35

%15/5
31

%10/5
21

%5/5
11

%22/5
45

2/86

زن

%12/5
25

%22
44

%31/5
63

%17
34

%11/5
23

%5/5
11

2/90

مرد

%9
18

%16/5
33

%32/5
65

%16/5
33

%11
22

%14/5
29

2/52

زن

%5
10

%19
38

%26/5
53

%22
44

%17/5
35

%10
20

2/42

مرد

%4
8

%15
30

%23
46

%23/5
47

%17
34

%17/5
35

2/13

زن

%4/5
9

%13/5
27

%23
46

%22
44

%12
42

%16
32

2/10

مرد

%5
10

%17/5
35

%22
44

%24
48

%17/5
35

%14
28

2/26

%21
42

%27
54

%25
50

%15
30

%9/5
19

%2/5
5

3/28

%35
70

%26/5
53

%17/5
35

%9/5
19

%7/5
15

%4
8

3/60

مرد

31

%3
6

1/25

%9
18

زن
فيلم

%4
8

%5/5
11

%10
20

%13/5
27

%26
52

%41
82
%2
4

3/68

%2/5
5

3/20
2/40

آزمون تفاوت
ميانگينها
مقدار
T

Sig

/397

0/692

4/147ـ

0/000

3/776

0/000

4/706ـ

0/000

3/884ـ

0/000

2/665

0/008

2/067

0/039

1/122

2/337ـ

0/263

0/020

سال دوازدهم  /شماره  / 47بهار 1389

جدول  :2توزيع درصد و فراواني همراه با سطح معناداري استفاده از انواع رسانهها بر
حسب جنسيت

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال دوازدهم  /شماره  / 47بهار 1389

در اين بخش با اس��تفاده از آزمون رگرس��يون چند متغيره به روش اينتر

فگرایی
) (Enterتمامي متغيرهاي رسانهاي به طور همزمان در ارتباط با مصر 
قرار گرفتهاند .نتايج اين آزمون در جدول ش��مارهي  3حاکي از اين اس��ت
که بين اعتماد به تبليغات و تماش��اي تبليغات چه در زنان و چه در مردان و

فگرایی رابطهاي وجود ندارد .به عالوه نتايج بررس��ي آزمون رابطهي
مصر 

فگرایی در ميان دو
متغير مس��تقل رادي��و خارجي و ماهواره با مي��زان مصر 
جنس نشان میدهد که اين رابطه تنها در ميان زنان معنادار میباشد .اين در
حالي اس��ت که در مورد متغير مس��تقل فيلم و عکس اين مسئله وجود دارد

فگرایی تنها در ميان مردان
يعني رابطهي متغير مس��تقل فيلم و مي��زان مصر 

معنادار گرديده اس��ت .همچنين نتايج آزمون رگرس��يون چند متغيره ميزان

مصرفگرایی و ميزان اس��تفاده از تلويزيون و اينترنت ،مجالت و روزنامهها
در مي��ان دو جنس نش��ان میدهد که رابط��هي معناداري بي��ن اين متغيرها
وجود ندارد .در مورد بررس��ي رابطهي متغيرهاي مستقل استفاده از کتاب و

فگرایی يافته نش��ان ميدهد که
راديوهاي داخلي در ميان دو جنس با مصر 
فگرایی
رابطهي معناداري بين اس��تفاده از کت��اب در ميان دو جنس و مصر 

وجود دارد که البته اين رابطه يک رابطهي منفي و معکوس است.
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جنسيت

متغيرهاي مستقل

Beta

B

T

Sig

زن

/003

/009

/040

/968

مرد

/075

/215

1/072

/285

زن

/040

/651

/618

/537

مرد

/111

1/375

1/619

/107

زن

 /159ـ

1/911ـ

2/276ـ

/024

مرد

 /186ـ

1/957ـ

2/128ـ

/035

زن

/163

2/394

2/327

/021

مرد

/066

/695

/861

/390

 /030ـ

 /414ـ

 /446ـ

/656

 /019ـ

 /184ـ

/291ـ

/256

2/058

3/666

اعتماد به تبليغات
ميزان تماشاي تبليغات
راديو ايراني
راديو خارجي

زن

تلويزيون

مرد

/031

مرد

/139

مرد

/139

مرد

 /178ـ

مرد

/148

مرد

 /102ـ

مرد

/181

زن

اينترنت

زن

ماهواره

زن

كتاب

زن

مجالت

زن

روزنامه

زن

فيلم

/362

1/351
1/351

 /270ـ

3/184ـ

/044

/524

1/805ـ
1/571

 /067ـ

 /757ـ

/126

1/508

/423

/673
/771

1/874

/062

1/874

/062

3/838ـ
2/289ـ
/558

1/521

 /857ـ

/000
/000
/023
/577
/130
/392

1/084ـ

1/061ـ

/290

1/903

2/422

/016

1/840

/067

آمارهها براي زنان
544/ =R

296/ =R2

آمارهها براي مردان
230/ =R2 480/=R

254/=Adjusted R2

184/=Adjusted R2
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020/7=F

970/4=F

000/=Sig

000/=Sig

سال دوازدهم  /شماره  / 47بهار 1389

جدول  :3نتايج آزمون رگرسيون چند متغييره براي مصرفگرایی بر حسب جنسيت

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال دوازدهم  /شماره  / 47بهار 1389

نتاي��ج کلي رگرس��يون چند متغيره نش��ان میدهد به ط��ور کلي ،تمامي

فگرایی زنان و مردان را تبيين
متغيرهاي رس��انهاي ميزان متفاوت��ي از مصر 
کردهاند ،نتايج کلي اين آزمون که در زير جدول شمارهي  3آمده است حاکي
فگرایی در زنان R=/544
از آن است که ميزان همبستگي اين متغيرها با مصر 

و در مردان  R=/480میباشد ،متغيرهاي رسانهاي  25/4درصد از واريانس
متغير وابسته را براي زنان و  18/4درصد را براي مردان تبيين کردهاند .مقدار

 Fبراي زنان  7/020و براي مردان  4/970بوده و اين ميزان با توجه به سطح
معناداري  0/000براي هر دو جنس معنادار بوده است.

 )7نتيجهگيري

در اين مقاله نويس��ندگان به دنبال مطالعهي رابطهي بين ميزان اس��تفاده از

فگرایی با در نظر گرفتن مسئلهي جنسيت بودهاند و اهداف
رس��انهها و مصر 
اصلي که در اين تحقيق مدنظر بوده است عبارت اند از :آيا استفاده از رسانهها

در تمايالت مصرفگرايانه تأثير ميگذارند و ديگر اينکه اين مسئله چه ارتباطي

با جنسيت دارد ،آيا جنسيت با استفاده از رسانهها رابطهاي دارد يا خير .در اين
فگرایی
پژوهش با استفاده از نظريهي اقناع و مدل ارتباطي اقناع ،پديدهي مصر 

و واکنش زنان و مردان به آن تحليل شده است .در اين مدل محققان به دنبال

تعيين نقش هر يک از متغيرهاي چهارگانهي منبع پيام ،کانال پيام ،محتواي پيام
و مخاطب پيام در فرآيند ارتباطات هستند ،که در اين پژوهش صرف ًا به بررسي
نقش کانال پيام (رس��انههاي جمعي) و مخاطبين پيام (برحسب جنسيت) در

فگرایی پرداخته شده است.
اقناع افراد به مصر 
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فگرایی ،رسانهها ،تماشاي تبليغات ،اعتماد به تبليغات) نشان
جنسيت (مصر 
فگرایی زنان میباش��د
فگرایی مردان بيش از مصر 
ميدهد که ميانگين مصر 

و اين تفاوت ميانگين از لحاظ آماري معنادار اس��ت .از طرف ديگر بررس��ي

رس��انهها برحسب جنسيت نش��ان ميدهد که ميانگين استفاده از رسانهها در
زنان كمتر از مردان میباش��د و آمارهها حاکي از رابطهي معنادار بين دو متغير

جنس��يت و رسانهها میباشد .اين يافته تأييدکنندهي نظريهي مورد استفاده در

اين خصوص میباشد که افراد با خصيصههاي مختلف و با ويژگيهاي مختلف

نس��بت به پيامهاي اقناعي مشابه واکنشهاي متفاوتي از خود بروز میدهند و
ميزان متفاوت اس��تفاده از رسانهها در جذب و دريافت پيامهاي حاصل از آن

فگرایی به عنوان
تأثير داشته است و نهايتاً ما شاهد درجات متفاوتي از مصر 
يکي از پيامها و ارزشهاي مطرح ش��ده از طريق رسانهها میباشيم .بنابراين
ميزان قرار گرفتن در معرض اين ارزشها و نمادها میتواند به نحو بيش��تري

اين نشانههاي پنهان و نمادها را در افراد دروني سازد و تمايل آنها را نسبت به
آن ارزشها و نمادها بيشتر نمايد به همين دليل کساني که بيشتر در معرض اين

پيامها قرار گيرند تمايل بيشتري براي جذب آنها دارند .از طرف ديگر يافتهها
حاکي از عدم ارتباط بين جنس��يت و متغيرهاي تماشاي تبليغات و اعتماد به

تبليغات میباشد و فرضيههاي مطرحشده در اين باب تأييد نميشود.

رس��انههاي جمعي به عنوان کانالهاي پيام از جمله عناصر نظريهي مورد

استفاده ميباشند .امروزه در عصر ارتباطات که وسايل و تکنولوژيهاي ارتباطي
متنوعي براي انتقال پيام وجود دارد ،پيامهاي اقناعگر از طريق کانالهاي بسيار
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يافتههاي پژوهش ،در ارتباط با متغيرهاي مطالعه شده در اين تحقيق برحسب

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال دوازدهم  /شماره  / 47بهار 1389

متعددي به سوي افراد میآيند .به همين دليل اکثر وسايل ارتباط جمعي مورد
بررسي در اين تحقيق رابطهی معناداري را با جنسيت نشان دادهاند و تأثيرات
خود را در افراد مختلف نشان میدهند و عليرغم يافتههاي البوت آرونسون

( )1264دربارهي نقش جنسيت ،که به دليل جامعهپذيري جنسيتي که بر روي
زنان و مردان صورت میگيرد ،زنان تس��ليمتر از مردان تربيت میشوند که در

مسائل کمتر شک و ترديد کنند ،ما شاهد تسليم بيشتر مردان در برابر پيامهاي
صادر ش��ده از رسانهها میباشيم که اين مسئله خود ناشي از استفادهي بيشتر

مردان از رسانههاي جمعي است.

رس��انههاي جمع��ي به عنوان يکي از ابزارهاي بس��يار مه��م براي انتقال

ارزشه��ا ،نمادها و پيامها به کار برده میش��وند و در بس��ياري از موارد اين

رسانهها ،در خدمت گروه خاصي عمل میکنند و ارزشهاي مخصوصی را در
فگرایی براي
ميان مردم اشاعه میدهند ،که از آن جمله میتوان به ارزش مصر 

دنياي سرمايهداري اشاره کرد به همين دليل بيشتر اين رسانهها در اين جهت

حرکت میکنند و س��عي در اقناع بيش��تر مخاطبين خود دارند و در آن واحد

ميتوانند تعداد عظيمي از افراد تحت پوشش قرار دهند .نتايج آزمون رگرسيون
فگرایی بر حس��ب جنسيت نشان داد که راديو ايراني
چند متغيره براي مصر 

فگرایی دارد و همچنين يافتهها نش��ان
رابطهي معناداري با جنس��يت و مصر 

دهندهي رابطهي معنادار بين ميزان استفاده از کتاب و مصرفگرایی برحسب
جنسيت میباشد ،که اين يافتهها ،با توجه به مقدار منفي بتا براي زنان و مردان،

نظريات وارد ش��ده در اين زمينه را تأييد میکند .چرا که مطابق نظريات گفته
شده رسانههاي نوشتاري اين امکان را به خواننده میدهد که پيام را چندين بار
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میکنن��د افراد که با اين پيامه��ا مواجهاند کمتر تحت تأثير متغيرهاي ارتباطي
ظاهري و ک م مايهاي مثل جذابيت ،دوستداشتني بودن و معتبر بودن که فرد را
به مسير حاشيهاي میبرد قرار میگيرند .بنابراين هر چه ميزان مطالعهي کتاب
در افراد باال باشد ،اين مسئله باعث افزايش آگاهي افراد گشته ،به راحتي تحت

فگرایی
تأثير ارزشهاي ظاهري القا شده قرار نميگيرند و بنابراين ميزان مصر 
در آنان کاهش میيابد.

از ديگر نتايج مهم اين پژوهش ارتباط معنادار بين ميزان استفادهي مردان از

فگرایی میباشد .ماهواره و فيلم
فيلم و ميزان استفادهي زنان از ماهواره با مصر 

هر دو از رسانههاي صوتي و تصويري میباشند که قدرت اقناع بااليي دارند
فگرایی افراد رابطهي بسيار زيادي را میتوانند برقرار کنند در
و با ميزان مصر 
حالي که جنبهي انتخابي بودن فيلم بيش��تر است ،ماهواره از آنجا که رسانهاي
فراملي اس��ت و سياستهاي آن در اختيار کشورهاي پيشرفتهي سرمايهداري

میباشد بيشتر میتواند افراد را در معرض پيامها و ارزشهاي مصرفگرايانه
قرار دهد .بنابراين به طور کلي از نتايج حاصله میتوان اين طور برداشت نمود

فگرایی بر حسب جنسيت
که بين ميزان استفاده از رسانههاي جمعي و مصر 
رابط��ه وجود دارد و در اين ميان مردان به دليل آنکه بيش��تر از اين رس��انهها

استفاده میکنند مصرف گراتر از زنان میباشند.

ب��ا توجه به نتايج و ديدگاههاي تئوري��ک در اين زمينه میتوان عنوان کرد

که هرچه مخاطبان پيام نس��بت به شيوههاي اقناع در رسانهها آگاه باشند و به
تماي�لات آنها و تکنيکهاي آنها براي ايجاد نيازه��اي کاذب پي ببرند ديگر
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بخواند و به فهم بهتري دست پيدا کند ،اين پيامها احتمال تفکر بيشتر را ترغيب
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اقناع آنها به راحتي امکا نپذير نيست .مخاطبيني که به پيامهاي اقناعي با تفکر
و عميق برخورد میکنند نس��بت به پيامهاي سطحي و ساده که به دنبال اقناع

آنان میباش��ند آسيبپذيري کمتري دارند .بنابراين میتوان پيشنهاد داد گرچه

نميتوان رسانهها را براي عدم پخش پيامهاي مصرفگرايانه قانع و يا محدود

کرد ،اما میتوان با آگاهسازي مخاطبين و آموزش آنها از آسيبپذيري آنها در

اين زمينه کاست .به نحوي که هم نسبت به نيازهاي واقعي و کاذب آگاهي پيدا
کنند و هم در مقابل تبليغات مقاومت بيشتري داشته باشند.
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