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  پيشگفتار

 و چنـد سـالي   بر عهده داردسنجي را   مركز تحقيقات صداوسيما مسئوليت مطالعات مخاطب     
ايـن مركـز بـه      . هاي صداوسيما نيز توجه جدي كـرده اسـت          است كه به اثرسنجي از برنامه     

رود زيـرا   رانگيزي در علوم انساني به شمار مـي سرعت دريافت كه اثرسنجي، حوزه چالش ب    
هاي بشري بسيار متنوع، ناشناخته و غيرقابل كنتـرل           متغيرهاي تأثيرگذار بر رفتارها و نگرش     

هـاي   شود به دليل پيچيـدگي  ها مطرح مي هنگامي كه اثرسنجي درباره توليدات رسانه . هستند
از ايـن رو،    . شـوند   ها بيشتر مـي     واريها و دش    فرايند رسيدن پيام از رسانه به مخاطب چالش       

  .  هاي اين مركز شناخته شد بررسي عميق فرايند اثرسنجي از اولويت
اي، نبود منابع علمي اسـت كـه بـه طـور              يكي از نيازهاي مبرم در حوزه اثرسنجي رسانه       

بنابراين، مركز تحقيقات در كنار دست زدن بـه  . خاص و مبسوط به بحث اثرسنجي بپردازند     
ايـن  . ات عملي در اثرسنجي از رسانه، به مطالعه منابع پراكنـده موجـود نيـز پرداخـت     تجربي

اي را در اختيــار  توانــد مجموعــه كتــاب حاصــل ايــن تجربيــات و مطالعــات اســت و مــي 
  .ها بويژه تلويزيون هستند پژوهشگراني قرار دهد كه در پي اثرسنجي از رسانه

  
  مركز تحقيقات صداوسيما

  



  

  



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه

هاي بروز يك پديده مانند تغيير عقيده، رفتار يا ايجاد يـك احـساس كـه در                   تشخيص علت 
شود، موضوعي است كه بـه خـودي خـود بـراي              اين كتاب به عنوان اثرسنجي از آن ياد مي        

شوند تا    ها با هدف اثرسنجي اجرا مي       درواقع، بسياري از پژوهش   . پژوهشگران جذابيت دارد  
هـاي كـالن    ها و پديـده  هنگامي كه اثرسنجي با علت    . را كشف كنند  روابط عّلي بين متغيرها     

هاي انساني در ارتباط است، از يك سو بر جـذابيت مطالعـات اثرسـنجي افـزوده                   در جامعه 
گـردد    رو مـي    هاي خاصي روبه    ها و پيچيدگي    شود و از سوي ديگر پژوهشگر با دشواري         مي

بـوهي از عوامـل مختلـف جـستجو كنـد و            او بايـد در ميـان ان      . كشند  كه او را به چالش مي     
هاي اصلي بروز آن پديده را شناسايي نمايد و بـا             سازوكاري را بيابد كه بتواند علت يا علت       

  . ها تشخيص دهد اي عّلي را بين پديده و آن عامل احتمال قابل قبولي، رابطه
لش هـاي چـا   هـاي تلويزيـوني از اثرسـنجي    اثرسنجي از محصوالت رسانه مانند برنامـه   

آيد؛ زيرا عوامل متعددي وجود دارند كه بين برنامه با تمـام مشخـصات                برانگيز به شمار مي   
 همـين عوامـلِ  . گيرنـد  آن و مخاطب به عنوان كسي كه در معرض آن برنامه است، قرار مـي   

كردن تأثيرات آن نقش جـدي        گاه پنهان هستند كه در تأثيرگذاري برنامه بر مخاطب يا خنثي          
 ترتيب، پژوهشگر قادر نخواهد بود بروز يك رفتار يا تغيير عقيده در مخاطـب               به اين . دارند
راحتي به تماشاي برنامه نسبت دهد؛ زيرا وجود اين عوامل، اثربخش بـودن برنامـه را                   را به 

  . سازد رو مي با ترديد روبه
هـاي   هـا و رهنمودهـايي را بـراي اثرسـنجي از برنامـه      صدد اسـت روش  اين كتاب در 

اي به دست دهد تا پژوهشگر با اطمينان به نسبت قابل قبولي به سهم رسانه در ايجـاد              رسانه
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هاي كتاب به محصوالت تلويزيوني اختـصاص دارد،          ها و بحث    اغلب مثال . ها پي ببرد    پديده
اي   اي است كه براي اثرسنجي از ساير محصوالت رسانه          با وجود اين، كليت مباحث به گونه      

  . تنيز قابل استفاده اس
هـاي مـورد      بنـدي   خواننده در فصل نخست با اثر، دسته      . كتاب شامل چهار فصل است    

هـاي   هاي اثرسنجي آشنا خواهد شد تا آماده ورود بـه بحـث روش       نظر در اين كتاب و مدل     
دو روش آزمايــشي و پيمــايش پــانلي همــراه بــا رويكــرد . اثرســنجي در فــصل دوم شــود

هـا    خواننده خواهد ديـد كـه آميخـتن روش        .  شد روش در اين فصل بررسي خواهند       آميخته
فـصل سـوم از   . تـر اثـرات رسـانه بينجامـد     تـر و عميـق   تواند بـه سـنجش دقيـق      چگونه مي 

هاي اين كتاب اسـت كـه از درون تعـدادي از مطالعـات صـورت گرفتـه                    ترين فصل   اساسي
 بـا ايـن     درواقع، ايـن فـصل    . دهد  درباره اثرسنجي نكات ظريفي را در اين باره به دست مي          

شناسـانه    هدف در كتاب گنجانده شده است كه خواننده از تجربيـات و دسـتاوردهاي روش              
فصل چهارم چكيده مطـالبي اسـت كـه         . مند شود   مطالعات اثرسنجي پژوهشگران ديگر بهره    
هاي اساسي در اثرسنجي كه بايد مورد توجه قرار           نويسندگان كتاب بر آن تأكيد دارند؛ مؤلفه      

دهـد، و سـرانجام       هـاي اثرسـنجي را نـشان مـي          دلي سـاده كـه پيچيـدگي      گيرند، معرفي مـ   
     .اند رهنمودهايي در اجراي مطالعات آزمايشي و پانل كه از فصل سوم گردآوري شده

توانـد از هـر    هايي از كتاب نيز اشاره شده است، پژوهشگر مـي  همان طور كه در بخش    
واند بـا احتمـال زيـادي بـين متغيرهـا      روشي براي اثرسنجي استفاده كند، مشروط بر آنكه بت    

هاي مورد بحـث در ايـن         شود كه روش    بنابراين، هرگز ادعا نمي   . اي عّلي را نشان دهد      رابطه
درواقـع، اثرسـنجي بـيش از هـر     . هاي قابل استفاده براي اثرسنجي هـستند       كتاب، تنها روش  

بررسـي رابطـه بـين      تحقيق ديگري به خالقيت پژوهشگر نيازمند است تا با ابتكار عمل، به             
اميد است اين كتاب    ). شود  برخي از اين ابتكارها در فصل سوم مشاهده مي        (متغيرها بپردازد   

  .اي باشد تر در مطالعات اثرسنجي رسانه آغازي براي كنكاشي جدي



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل اول
  

  هاي اثرسنجي اثر و مدل
  



  

  



  

  
  
  
  
  
  
  

مطالـب ايـن   . پـردازد  اثرسنجي در حوزه رسانه مـي اين فصل به نوعي به مباني نظري بحث         
 رسانه  با آنرابطه  منظور از اثر،     نخست قسمتدر  . اند  دهي شده  سازمان قسمت سه در   فصل

 قسمتدر  . شود  ارائه مي ها    از سوي پژوهشگران و صاحبان رسانه     و دليل تمايل به اثرسنجي      
تـري از آثـار رسـانه          به درك عميق   شود تا اوالً خواننده     بندي مي  وم، اثر به چند شكل دسته     د

بحـث  هـاي اثرسـنجي    مـدل . باشـد هاي بعـد    اي براي مباحث فصل     دست يابد و ثانياً مقدمه    
  .پردازد  و به بررسي چهار مدل مياين فصل استقسمت پاياني 

 اثر و رسانه. 1

انـدركاران    در عصر ارتباطات، دستيابي به مخاطبان و اثرگذاري بـر آنـان، از اهـداف دسـت                
ترين عناصر ارتباط با مخاطب، اثري است كـه رسـانه             يكي از مهم  . هاي مختلف است    رسانه

توان دريافت كه اثرگـذاري      ها مي    در مورد رسانه   پژوهشبا نگاهي به پيشينه     . گذارد  بر او مي  
اي و  هـاي مطالعـات رسـانه    ها، انديشمندان حوزه همواره مورد توجه گردانندگان آن  ها،  رسانه
ها هـستند، همـواره ايـن     براي كساني كه متصدي و متولي رسانه   درواقع،  . ده است ها بو   دولت

تواننـد    ي بر مخاطبان داشته باشند و آيا مـي        تأثير            توانند    ها مي   پرسش مطرح است كه آيا رسانه     
  آنان را در رسيدن به اهدافشان ياري كنند؟

 ايـن   تأثير            بحث  ...) رنت و   اعم از راديو، تلويزيون، اينت    (گسترش وسايل ارتباط جمعي     
هـاي زنـدگي، ايجـاد     هاي مختلف، نظير تغيير آمـوزش سـبك   وسايل بر مخاطبان را از جنبه    

گرايـي، تجـددطلبي و نـوگرايي، آمـوزش و            ها و عاليق جديد، تحريك حس مصرف        سليقه
طـور جـدي      بـه ... ها و دانش عمـومي و         پرورش كودكان و نوجوانان، ارتقاي سطح آگاهي      

  ).1387بيابانگرد، (مطرح كرده است 
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هاي مختلـف بـه بررسـي اثـرات           با هدف   هاي گوناگون  ها، گروه   با قدرت يافتن رسانه   
اثـر     نحوه، نـوع و ارزيـابي     ، به مطالعة چگونگي،   بنابراين .مند شدند   رسانه بر مخاطبان عالقه   

 بـا  كوشـيدند و بازاريـان    تجار   براي مثال، توليدكنندگان،  . بر مخاطبان پرداختند   گذاري رسانه 
 .استفاده از تبليغات قدرتمند و موثر به حـداكثر سـود در فـروش كاالهايـشان دسـت يابنـد                  

سـود  هـا     همچنين انديشمندان، متفكران و مبلغان مـذهبي بـراي نفـوذ عقايدشـان از رسـانه               
 اي آنـان، اعـم از        تمـام محـصوالت رسـانه      كردند  تالش مي   ها نيز   صاحبان رسانه . جستند  مي

تأثيرگـذاري ارائـه    بيـشترين   بـا   ... آموزشي، تفريحي، خبري، عقيـدتي و        هاي تبليغاتي   برنامه
ارزيـابي  «: گرفـت  مطالعات اثرسنجي رسانه نيز اغلب با دو هـدف عمـده صـورت مـي        . شود

 بـه اثـرات   ، در هـدف دوم كـه  »شناسي اثـرات رسـانه      آسيب«و  » اي  اثربخشي توليدات رسانه  
افرادي كه هدف دوم را در پـيش        . شد   نگريسته مي  شناسي  يد آسيب  با د  اي  محصوالت رسانه 

ها بر مخاطبـان   اي بودند كه رسانه  درصدد شناسايي تأثيرات مخرب و ناخواسته ،گرفته بودند 
هـاي اثرسـنجي       روش ،اهميت يافتن مطالعات اثرسنجي رسانه     در هر حال،  . گذارند  خود مي 

بـه توسـعه      مطالعات اثرسنجي رسانهپژوهشگرانين، بنابرا .رسانه را نيز مورد توجه قرار داد 
اي نياز داشتند و خواسته يـا ناخواسـته بـه رشـد و      هاي اثرسنجي از محصوالت رسانه   روش
  . گيري آن كمك كردند شكل

توانـد بـر       آيـا رسـانه مـي      هاست؛  به دنبال پاسخگويي به اين پرسش      اثرسنجي   پژوهش
هاي رسـانه      بگذارد؟ آيا برنامه   تأثير            فراد يك اجتماع    ا احساس، باور، ادراك هنجاري و رفتارِ     

اثرگذار هستند؟ آيا بـا اسـتفاده     ... وقوع جرم، رفتارهاي پرخطر و       بر خشونت، پرخاشگري،  
در مخاطبـان   ...  احساس مثبـت، منفـي، تعـصبات، تـضاد و            ايجاد يا كاهش  از رسانه امكان    

چه عواملي در به وجود آوردن ايـن    را ايجاد كرد؟اتتأثير        توان اين     ؟ چگونه مي  وجود دارد 
اثرسـنجي    شوند؟ همچنين مطالعات ات ميتأثير      ات موثرند؟ و چه عواملي مانع از ايجاد   تأثير            

توان براي مبارزات اجتماعي استفاده كرد و با اسـتفاده از           خواهد بداند كه آيا از رسانه مي        مي
تحـت   مـسائل اجتمـاعي در سـطح عمـومي را       » و پيـشگيرانه   اي آموزشي   هاي رسانه   برنامه«

كننـدگان    در ميان بازاريابـان و تبليـغ  »مطالعات اثرسنجي رسانه«از همين رو،   . درآوردكنترل  
صرفي اي بـر رفتـارِ مـ        هاي رسانه    چگونه برنامه  بدانندخواهند    ها مي آن. بسيار پرطرفدار است  

توان بر رفتار مصرفي افراد جامعـه     هايي مي    برنامه هگذارند يا با ساختن چ      افراد جامعه اثر مي   
  .اثر گذاشت
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  ابعاد مطالعات اثرسنجي. 2

پـي   كه مطالعه اثرسنجي در   بندي شود و بر حسب اين       واند دسته ت  هاي مختلف مي    اثر از زاويه  
اثـر رسـانه    . احتيـاج دارد  نيازهـاي خاصـي        الزامـات و پـيش     است، به سنجش كدام نوع اثر     

اثرهـاي  .  تقـسيم شـود    1 بـه كوتـاه، ميـان يـا بلندمـدت          ،ساس ميزان ماندگاري  تواند بر ا    مي
مـثالً  (مدت، آني و اغلب بالفاصله يا با گذشت زمان كوتاهي از قطع ارتباط با محرك                  كوتاه

به طور معمول، اين گونـه از       . روند  ، از بين مي   )با پايان يافتن پخش يك مجموعه تلويزيوني      
  . گذرا در مخاطبان محدود هستندهاي  اثرها به ايجاد هيجان

يـا  ) هيجـاني (، عـاطفي  )اعتقـادي (توان در سـه سـطح شـناختي          مينيز   نفوذ آن اثر را از نظر سطح      
اثرهاي شناختي با اطالعات، دانش افراد و نوع نگاهشان بـه يـك پديـده در                . ساخت  رفتاري مطرح   

منـدي   وشـايندي، تنفـر يـا عالقـه       ارتباط هستند ولي اثرهاي عاطفي به هيجانات آنان نظير خشم، خ          
  . انجامند از سوي ديگر، اثرهاي رفتاري به تغييري در عادات و اَعمال افراد مي. مرتبطند

 گانـه  9بندي  به يك دسته نفوذبر اساس ماندگاري و بر اساس سطح بندي   تركيب دسته 
رين نوع اثر، كوتـاه  ت بندي، ساده اساس اين دسته  بر.  كه در نمودار آمده استانجامد از اثر مي 

 در  ،دهـد    يعني رسانه آگاهي مقطعي و گذرا به مخاطب مي         ؛مدت و در سطح شناختي است     
مخاطب ايجـاد  » رفتار«در  » ماندگار « نوع آن، اثري است كه به صورت       ترين  حالي كه پيچيده  

خواهيم ديد كه دشوارترين شيوه سنجش اثر نيز به اثـرات       ). 1388فرد،    خوشگويان(شود    مي
  .ويژه در بعد رفتاري اختصاص دارد، بوالنيط

   اثر رسانه بر اساس ميزان ماندگاري اثر و سطح نفوذبندي تقسيم. 1-1 نمودار

  

  

  

  

  

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. short, mid or long term 

 اثر

بلند 

 مدت

 ميان

  مدت

   كوتاه

 مدت

شناختي رفتاري

  

 شناختي عاطفي رفتاري شناختي عاطفي رفتاري عاطفي
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 به تقسيم اثـر بـه       ،هاي ديگر اين كتاب مفيد است       بندي ديگري از اثر كه در بحث        دسته
 نظـر توليدكننـدگان     هايي هستند كه مـورد      اثرهاي آشكار همان  . آشكار و پنهان مربوط است    

 مخاطب خود منتقل    خواهد آن را به     مياي بوده است و درواقع، آن محصول          محصول رسانه 
اي پنهان هـستند و حتـي    هاي يك محصول رسانه با وجود اين نبايد اثرهايي كه در اليه       . كند
مثـال،  بـراي   . آگاهانه و ناخواسته به مخاطب منتقل شوند، ناديده گرفـت           طور نا    توانند به   مي

شود، اين همان اثري است كـه         گرايي توليد مي    يك مجموعه تلويزوني با هدف تقبيح تجمل      
هـاي افـراد ثروتمنـد        با وجود اين، نمايش زندگي    . كند  طور آشكار دنبال مي     اين محصول به    

 به طوري كه آنـان      ،تواند به طور ناخواسته تأثيري منفي بر برخي از مخاطبان داشته باشد             مي
 ولـي ناخودآگـاه   ، اثري است كه از اهداف توليد اين برنامه نبـوده       ،اين. مبود كنند احساس ك 

اثرات رسـانه    هنگام صحبت از     ،بنابراين). 1388فرد،    خوشگويان(در آن گنجانده شده است      
اثرسنجي، توجه به آثار پنهان، ناخواسته و ناآگاهانـه بـه انـدازة آثـار آشـكار و                  در مطالعات   

   .اردمستقيم آن اهميت د
هـايي كـه    فرض نگارش يافته است كـه بـا وجـود اخـتالف            اين كتاب بر پايه اين پيش     

 هـا دارنـد،   هاي گوناگون در خـصوص ميـزان، ابعـاد و چگـونگي اثرگـذاري رسـانه          ديدگاه
محققـين و  به عبارت ديگـر،     . برخوردارندگذاري بر مخاطب    تأثير            توان  از  وبيش    كمها    رسانه

 امكان تأثيرگذاري به صورت بالقوه در رسانه وجود دارد،          ،د كه حداقل  پذيرن  ميصاحبنظران  
 تـا كجاسـت، اجمـاع چنـداني وجـود نـدارد و              تـأثير             اما در باب اينكه گستره و دامنه ايـن          

 بعد به بررسـي كلـيِ آنهـا     قسمت ارائه شده است كه در        در اين خصوص   هاي مختلفي   مدل
سازوكار اثرگـذاري را در كنـار متغيرهـاي دخيـل در آن     رود هر مدل،    انتظار مي . پردازيم  مي

كردن فراينـد     ها در عملياتي    خواهيم ديد كه اين مدل    هاي سوم و چهارم،       در فصل . ارائه دهد 
  . د خواهند بودناثرسنجي سودم

  ها هاي اثرات رسانه بررسي و مقايسه مدل  .3

ستقيم، شـرطي، انباشـتي و   هـا، يعنـي اثـرات مـ      به چهار مدل از اثرات رسانه  قسمتدر اين   
تمركز كـردن  مها كه براي  اين مدل. مدل پرداخته شده استشناختي و متغيرهاي مهم در هر      

هـاي    هـا را كـه از پـژوهش          چهار فرايند مختلـف از اثـرات رسـانه         اند،  ها طراحي شده    تبيين
جنبـه  ها در اين است كه هـر يـك، بـر     تفاوت مدل. دهند اند، نشان مي  دست آمده   مختلف به 
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هـا، تأكيـد      كننـدگان اثـرات رسـانه       ها يا مخاطبان به عنوان دريافت       خاصي از محتواي رسانه   
 هيچ كدام از آنها     ،پردازد  ميها     رسانه تأثير             بخشي از داليل     هاز آنجا كه هر مدل، تنها ب      . دارند

اهميـت و   بـا ايـن حـال،       . هـا ارائـه دهـد       تواند تبيين كاملي از اثـرات رسـانه         به تنهايي نمي  
ها   توان به كمك آنها، فرايندهاي اثرات رسانه        ها به اين دليل است كه مي        ارزشمندي اين مدل  

  .طور مستقيم مطالعه كرد  را به
اسـتاد و مـدير گـروه رشـته ارتباطـات           ) 2001 (1 پرسـي   بندي   از تقسيم  قسمتدر اين   
هـا بـر    ثـرات رسـانه  هـاي موجـود در مـورد ا         كه به نوعي سير تاريخي نظريه      2دانشگاه دلور 

  . استفاده شده است،دهد مخاطبان را نيز نشان مي

  مدل اثرات مستقيم. 1,3

ها تأكيد    ترين تبيين براي نفوذ رسانه       به عنوان مهم   4ها  ، بر محتواي رسانه   3مدل اثرات مستقيم  
ـ افتد، بـه نـسبت همـسان         كمي پس از رويارويي اتفاق مي     يعني  ، سريع   تأثير            اين  . دارد ي يعن

اثرات مشابهي بر همه مخاطبان دارد، هماهنگ با اهداف توليدكننده برنامه و همچنـين قابـل             
 بـه   و هـستند    6و نـه تقويـت     5ف تغيير تأكيد اين مدل بر اثراتي است كه معرّ       . مشاهده است 

براي مثال، در آگاهي از اينكـه چگونـه         . شوند   مي يطور مستقيم موجب تغييرات قابل توجه       
، يـا در كـسب   )اثر رفتاري(شوند  ي موجب رأي دادن به يك نامزد خاصي مي    تبليغات سياس 

و همچنين كسب نگـرش     ) اثر شناختي  (انجامد دهي مي   گيري براي رأي     تصميم بهدانشي كه   
  .، مفيد هستند)اثر عاطفي(شود  مثبتي كه موجب رأي دادن به يك نامزد خاص مي

ها، اهميت چنداني داده       اثرات رسانه  در مدل اثرات مستقيم، به نقش مخاطب در فرايند        
ها ناتوان هستند و توانايي ذهني        نشده و فرض بر اين است كه افراد از مقابله با اثرات رسانه            

رو، بيشتر، كودكان و نوجوانـان   از اين. اي ندارند هاي رسانه الزم را براي تجزيه و تحليل پيام    
ردم درباره برخـي وقـايع و مـسائل نيـز           دانش اندك م  . دانند  را در معرض اثرات مستقيم مي     

در ايـن شـرايط، اثـرات ممكـن اسـت           . ها كنـد    ممكن است آنان را متكي به محتواي رسانه       
هـاي خاصـي از محتـواي     طور معمول، افراد نسبت بـه جنبـه    با وجود اين، به. مستقيم باشد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Perse 2. Delawaer 3. direct effects 
4. media content 5. change 6. reinforcement  
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ست مخاطبان از   اگرچه ممكن ا  . دهند  ها به گونه غيرارادي و ارتجالي واكنش نشان مي          رسانه
ها برخوردار باشند، در اين مدل باور بر ايـن            توانايي ذهني الزم براي ارزيابي محتواي رسانه      

هـا   هـاي برنامـه   ها و نشانه برخي از ويژگي» 1ِكشندگي«است كه آنان از مقاومت در برابر اثر     
نـد محتـواي   توان بنابراين، در اين مـدل، طراحـان و توليدكننـدگان مـاهر، مـي        . ناتوان هستند 

هـاي همـسان و بـه نـسبت قابـل             اي تدارك ببينند كـه موجـب واكـنش          ها را به گونه     رسانه
  .بيني در بخش وسيعي از مخاطبان شود پيش
  

  متغيرهاي مهم در مدل اثرات مستقيم
. ترين متغيرها در شناخت اثـرات مـستقيم هـستند           ها، مهم   متغيرهاي مرتبط با محتواي رسانه    

هـا را بيـشتر    آيا افراد ساختار و محتواي رسانه. 1: ها مرتبط هستند  پرسشبا اين اين متغيرها   
آيا اين محتوا با افزايش برانگيختگي همـراه اسـت؟          . 2كنند؟    به صورت غيرارادي ادراك مي    

  شود؟ گرايانه نمايش داده مي طور واقع  آيا به. 3
هـا، نظيـر       رسانه هاي ساختاري و محتوايي      ويژگي .هاي ساختاري و محتوايي     ويژگي. 1

  . مند همراهند ، حركات دوربين و لنز با پاسخ جهت3ها ، تدوين2هاي تبليغاتي وقفه
هـا   اي است كه با مفهوم برانگيختگي رسانه    توجه غيرارادي و ناآگاهانه    4مند  پاسخ جهت 

 بـه طـور   هاي ساختاري كه نيازمند توجه هستند،         اين ويژگي ). 1990،  5النگ(ارتباطي ندارد   
اي كـه هـر فـردي بتوانـد محـيط             ل از طريق نياز طبيعي به تشخيص حركت به گونـه          معمو

). 1996،  8 و اشـلودر   7، تورسـن  6ريـوز (شوند     خود را كنترل و ادراك كند، تبيين مي        پيرامون
هـاي آموزشـي      كنند كه توجه كودكان به برنامه       فرض مي ) 1982 (10 و وات  9براي مثال، ولچ  

هـاي    اند كه تغييـر در صـحنه        محققان دريافته . يادگيري است زمينه ضروري براي اثرات       پيش
. هاي تلويزيوني، با توجه ديـداري كودكـان بـه صـفحه تلويزيـون رابطـه مثبـت دارد                    برنامه

. نظر از غريزه بقا، جذاب كنـد        مند را، صرف    اي منفي ممكن است پاسخ جهت       تصاوير رسانه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. pull 2. commerical breaks 3. edit 
4. orienting response 5. Lang 6. Reeves 
7. Thorson 8. Schlevder 9. Welch 
10. Watt  
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را به دليل توجـه بيـشتر بـه آنهـا، بهتـر             هاي خبري منفي      بنابراين، افراد ممكن است داستان    
  .خاطر بسپارند به

هاي موسيقايي يـا وجـود        نظير برخي درونمايه  (ها    هاي محتوايي رسانه    برخي از ويژگي  
اند كـه      زيرا افراد آموخته   ،ندسازممكن است توجه هشيار را كمتر درگير        ) ها  برخي هنرپيشه 

خاطرنـشان  ) 1976 (2 و آندرسـون   1ل، لـوين  براي مثـا  . ها مرتبط بدانند    لذت را با آن ويژگي    
كنند كه در آن،     ساختند، كودكان زماني توجه ديداري خود را بر صفحه تلويزيون متمركز مي           

 زيـرا اينهـا منـابع       ،افراد بالغ مؤنث، كودكان ديگر و حيوانات آشنا به نمايش درآمده باشـند            
هـا    ناآشنا و برخـي موقعيـت     در مقابل، نمايش افراد خطرناك، حيوانات     . آشناي لذت هستند  

). 2008، 3كـانتر (هاي تـرس، بـه دليـل تعمـيم محـرك، باشـد        ممكن است فراخوان واكنش   
. خواننـد  مي شده يا غيرشرطي را فرا    هاي ترس شرطي    ها، پاسخ   عبارت ديگر، برخي محرك    به

 .هاي غيـرارادي شـوند      گرايانه ممكن است موجب همان واكنش       اي واقع   هاي رسانه   بازنمايي
. گذارنـد   مـي تـأثير          هايي چون زاويه دوربين و فاصله، بر چگـونگي ادارك تـصاوير،               ويژگي

بـر  . تـر بـه نظـر برسـند     شود اشيا بـزرگ  مثال، زاويه پايين به باالي دوربين موجب مي    براي
نامزدهـاي سياسـي و     ) اعتبـار (دست آمده، زاويه دوربين بـر باورپـذيري           هاي به   اساس يافته 

فرض بر  . گذارد   مي تأثير            هاي به نمايش درآمده در تصاوير،         و يادآوري شخصيت  ها    برداشت
تر نـسبت   هاي شخصي  دهنده فاصله بين اشخاص، موجب واكنش       اين است كه نماهاي نشان    

  ).1982، 4ميرويتز(شوند  ها مي هاي رسانه به شخصيت
ها   ست در اثرات رسانه   ها به اين دليل ممكن ا       متغيرهاي محتواي رسانه  . برانگيختگي. 2
برانگيختگـي نـوعي   . دهنـد   را در مخاطبان افزايش مـي     5 باشند كه برانگيختگي    داشته اهميت

. كنـد  زا عمـل مـي   كننـده يـا انـرژي    پاسخ فيزيولوژيك غيرارادي است كـه بـه عنـوان فعـال          
 تحريـك و    ، معمول تحت كنتـرل فـرد نيـست، بلكـه از طريـق محـيط               به طور برانگيختگي  

اهميـت  . اما تفسير يا نامگذاري برانگيختگـي، تحـت كنتـرل فـرد اسـت             . شود  ي مي انداز  راه
اي   ؛ به گونـه    دارد  رابطه »فزايش توجه و تفكر   ا«ها، با     برانگيختگي براي شناخت اثرات رسانه    

برانگيختگـي، بـه عنـوان نـوعي        . توان با اثرات شناختي مرتبط دانست       كه برانگيختگي را مي   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Levin 2. Anderson 3. Cantor  
4. Meyrowitz  5. arousal  
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، 2 و بريانـت   1زيلمـن (هاي عـاطفي و رفتـاري نيـز ارتبـاط دارد              پاسخكننده، با افزايش      فعال
هـاي بـا نمـاي     هـا، نظيـر صـحنه    هـاي رسـانه    هاي ساختاري بازنمايي    برخي ويژگي ). 1974

) 770، ص 2006 (4 و ريــوز3دتينبــر. شــوند  تــر، موجــب افــزايش برانگيختگــي مــي  بــزرگ
برانگيختگي، . هستند» اب و مهمي  هاي جذ   محرك«تر    اند كه تصاوير بزرگ     خاطرنشان ساخته 

 5كامـستوك . هـا، ماننـد خـشونت اسـت         انگيز رسـانه    همچنين نتيجه معمول محتواي هيجان    
هـا در     اي مهم براي تبيين اثرات رسـانه         يك عمل را در تلويزيون مقدمه      6برجستگي) 1989(

ر برجستگي، مشتمل بر برانگيختگـي ذاتـي در نمـايش و نيـز وضـوح تـصاوي            . گيرد  نظر مي 
  .است

هـا شـباهت      هاي مختلـف، زمـاني كـه محتـواي رسـانه            بر اساس نظريه  . گرايي  واقع. 3
براي مثال، نظريـه كاشـت      . گذاري آن بيشتر است   تأثير            بيشتري با دنياي واقعي دارد، احتمال       

 افرادي كه زياد تلويزيون تماشـا       زيراگرايي محتواي تلويزيون است؛       مبتني بر بخشي از واقع    
عنـوان واقعيـت     ها و تـصاوير اشـتباه تلويزيـون را بـه            د، بيشتر احتمال دارد توصيف    كنن  مي

آموزنـد كـه      بر اساس نظريـه يـادگيري اجتمـاعي، افـراد رفتارهـايي را بيـشتر مـي                . بپذيرند
تـر باشـد، بيـشتر احتمـال          گرايانه  ها واقع   هر چه محتواي رسانه   . شوند  تر ارائه مي    گرايانه  واقع

  ).1986، 8 و راجرز7بركويتز( را فعال كند دارد تصاوير ذهني

  مدل اثرات شرطي. 2,3

هماننـد نظريـه اثـرات      . سرچشمه گرفتـه اسـت    » ها  اثرات محدود رسانه  «اين مدل، از نظريه     
، رويـارويي ( بر مخاطبان تأكيد دارد و بر باورها و تـصورات انتخـابي              9محدود، مدل شرطي  

نظريـه اثـرات محـدود،      . جتماعي متمركـز اسـت    و نفوذ ا  ) توجه، ادراك و يادآوري انتخابي    
كنـد كـه اثـرات     داند، در حالي كه مدل شرطي، بيان مـي    مي» تقويت«اثرات رسانه را در حد      

مـدل يادشـده   . هايي براي ايـن اثـرات ارائـه كـرد     توان به وجود آورد و تبيين  ها را مي    رسانه
ايـن مـدل   . دانـد   به مخاطب ميها را مشروط شود كه اثر رسانه اين دليل شرطي ناميده مي     به

 ،مخاطـب . پذيرند  نميتأثير            بينند، از آنها      ها را مي     تمام كساني كه رسانه    ،سازد  خاطر نشان مي  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Zillmann 2. Bryant 3. Detenber  
4. Reeves  5. Comstock 6. salience 
7. Berkowitz 8. Rogers 9. conditional model 
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اي يكـسان، افـراد    با محتواي رسانه. كند  را رد ميتأثير       را دارد و روياروييقدرت اجتناب از  
 هـا  اثـر رسـانه   ترديـد      بنابراين، بي   را تجربه كنند   ات كامالً متفاوتي  تأثير            مختلف ممكن است    

انگيز، همه افراد بيننـده گريـه    براي مثال، در پايان يك فيلم سينمايي غم      . يكسان نخواهد بود  
 باشـند و اصـالً       ها يا داستان فـيلم را دوسـت نداشـته           برخي ممكن است هنرپيشه   . كنند  نمي

  اي به آن نداشـته       عالقه ، فيلم ود تماشاي وجرا تماشا نكنند و برخي ممكن است حتي با           آن
 در حـالي    ،برخي هم ممكن است تنها به دليل همراهي با فرد ديگري به سنيما بروند             . باشند

اند، ممكـن     اما حتي كساني هم كه فيلم را دوست داشته        . ندارند آن فيلم    اي به    خود عالقه  كه
هـاي عمـومي      ها را در مكان       يجانافراد مختلف حاالت متفاوتي از انواع ه      . است گريه نكنند  

 فيلم قـرار گيرنـد و     تأثير              عميق تحت  به طور اي ممكن است      با اين حال، عده   . دهند  بروز مي 
بنابراين، مـدل شـرطي خـاطر نـشان         . ها با صداي بلند گريه كنند       هنگام پخش برخي صحنه   

  .سازد كه تبيين اثرات فيلم به فرد فرد بينندگان بستگي دارد مي
 مدل شرطي، اثرات ممكن است شناختي، عاطفي يا رفتاري باشـند و ممكـن                اساس بر

هـاي مـشابه       مجـدد بـا پيـام      رويارويياست بالفاصله پس از تماشا پديدار شوند يا مستلزم          
از مدل شرطي، بـه دليـل تمركـز    . مدت يا بلندمدت باشند همچنين ممكن است كوتاه   . باشند

اي در سـطح    تقريباً براي تبيـين هـر گونـه اثـرات رسـانه     توان آن بر هر يك از مخاطبان، مي   
  .فردي استفاده كرد

بيننـده يـا مخاطـب در    . هاست  كانون اثرات رسانه فرد، به دليل قدرت انتخابي كه دارد،    
زيـرا  ) شـود  هـا چنـدان اهميـت داده نمـي          و به محتواي رسـانه    (مدل شرطي محوريت دارد     

 ،افـراد . كنند  اي مورد نظر عمل مي      ر برابر اثرات رسانه   فرايندهاي انتخاب، به عنوان موانعي د     
گزينند كه بـا      اي را برمي     محتواي رسانه  اغلبآنان  . كنند  ها را انتخاب مي     خود محتواي رسانه  

عاليق، تجارب شخصي و ديگر نيازها و تمايالتشان سازگار باشد و حتي زماني هـم كـه از                  
بـراي  . دنـ ده كامالً انتخابي به آن توجه نـشان مـي       به طور كنند،    ها استفاده مي    محتواي رسانه 

 بـه آنچـه از تلويزيـون پخـش          ،دهنـد   مثال، افراد اغلب در حالي كه كار ديگري انجـام مـي           
دهـد، توجـه كامـل خـود را بـه آن         اما وقتي اتفاق جالبي روي مـي        ،كنند   گوش مي  ،شود  مي

خواننـد يـا      كننـد، مـي      مـي  اي را تماشـا     هـاي رسـانه     همچنان كه وقتي پيام   . كنند  معطوف مي 
 انتخابي آنها را دريافت و در چهارچوب عالئق، تجارب و نيازهاي خـود              به طور شنوند،    مي

ازجمله موانـع اثرپـذيري     ، تماشا، توجه و ادراك انتخابي،       روياروييبنابراين،  . كنند  تفسير مي 
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ـ  د؛ مگر آنكه با دانـش قبلـ  ها را رد كنن   شود افراد پيام     موجب مي  هستند كه  ق آنهـا  ي يـا عالي
  .هماهنگ باشد

 بـا  رويـارويي تغيير در نتيجه . كنندگي است  ها اغلب فراتر از اثر تقويت       اما اثرات رسانه  
. هاي مخاطب بستگي دارد     وقوع اثرات تغييردهنده، به برخي ويژگي     . ها، محتمل است    رسانه

 براي مثال، يـادگيري     .شوند   فرض مي  تأثير            هاي مخاطب، به عنوان شرط        در اين مدل ويژگي   
بنـابراين،  . كنند، وابسته است   هايي كه بينندگان تلويزيون تماشا مي       از اخبار به داليل و انگيزه     

متغيرهاي مخاطـب ـ بـويژه    . هاي مخاطبان است بحث و تبيين در اين مدل، مبتني بر ويژگي
 ـ بسيار   تباط هستندها در ار متغيرهايي كه با پيوندهاي اجتماعي افراد و چگونگي تفسير پيام

  .اهميت دارند
  

  متغيرهاي مهم در مدل شرطي
توانند در فرايند اثرات       با مخاطب كه مي     مدل شرطي، سه دسته از متغيرهاي مرتبط       بر اساس 

هـاي   تفـاوت . 3روابـط اجتمـاعي و    . 2طبقه اجتماعي،   . 1: ها مداخله كنند، عبارتند از      رسانه
هـا و هـم       د هم بـه عنـوان مـوانعي بـراي اثـرات رسـانه             توانن  اين سه دسته متغير مي    . فردي

  .باشندها  هايي براي افزايش احتمال اثرات رسانه عنوان عامل به
طبقه اجتماعي آن دسته از صفات افراد هستند كه مشاهده يا كـشف             . طبقه اجتماعي . 1

، شـناختي افـراد   هـاي جمعيـت    ممكن است از ويژگي    هااين متغير . آنها به نسبت آسان است    
ـ اجتماعي، قوميت، سطح آموزشي و منطقـه جغرافيـايي          اقتصادي پايگاهنظير جنسيت، سن،    

طبقه اجتماعي همچنين ممكن است متغيرهايي چون مذهب، عـضويت در           . شهر آنان باشند  
هـايي بـراي تفكيـك        متغيرهاي طبقه اجتماعي روش   . شود  حزب سياسي و اشتغال را شامل       

كنـيم     از اين نظر است كه ما فرض مـي         هااهميت اين متغير  . دهاي بزرگ هستن    افراد به گروه  
هم و به ميزان بسياري، متفاوت از افـراد ديگـر           به  افراد درون يك طبقه، تا حد زيادي شبيه         

  .طبقات هستند
هـاي   تـوان برخـي از انـواع برنامـه     داننـد كـه مـي    ريزان تلويزيـوني مـي      براي مثال، برنامه  

اي خاصـي را      ها يا ژانرهـاي برنامـه       ك ديد، زيرا اغلب زنان، گونه     تلويزيوني را براي زنان تدار    
هـاي    بنـابراين، جنـسيت، متغيـر مهمـي بـراي تبيـين ترجيحـات و اولويـت                . دهند  ترجيح مي 

بيـشتر  )  سـاله 5 تا 3(كودكان خردسال . متغير مهم ديگر سن است . هاي تلويزيوني است    برنامه
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رو، سـن كـودك متغيـر       از ايـن  . ترسـند   لويزيوني مـي  هاي ت   تر از برخي برنامه     از كودكان بزرگ  
  ).1963، 1فالول(هاي جمعي است  مناسبي براي تبيين برخي از آثار ترس ناشي از رسانه

هـاي تلويزيـون بيـشتر        دليل اينكه احتمال ترسيدن كودكان خردسـال از برخـي برنامـه           
 دقيقـي بـراي سـطوح    معيـار توانـد   نمي سن  ت، تنها پايين بودن سن آنها نيست، در واقع        اس

كند   طي را كامالً ساده پردازش مي     ذهن كودكان خردسال، اطالعات محي    . باشدرشد شناختي   
 شـوند و    متمركـز مـي   هاي صوري و فيزيكي يك محرك          بر ويژگي   بيشتر  كودكان و در كل،  

  ).همان(شناختي زيربناي اعمال را تشخيص دهند  توانند انگيزش روان همين دليل نمي به
 اجتماعي است، عامل    ي كه متغير   كه شكاف يا فاصله دانش      نشان داده است   اه  پژوهش

هاي طبقات اجتماعي باالتر    گروه. رود  شمار مي   هاي جمعي به    مهمي در شناخت اثرات رسانه    
هـاي طبقـات      نـسبت بـه گـروه     )  هـستند  كننده سطح تحصيالت و درآمد باالتر       منعكسكه  (

. آورنـد   دسـت مـي     تر دانش و اطالعات الزم را بـه         عآموزند و سري    اجتماعي پايين، بيشتر مي   
رود كـه معـرف    شمار مي كننده نيرومندي به ـ اقتصادي به اين دليل عامل تبيين    طبقه اجتماعي 

 ديگر افراد، ازجمله دسترسي بيـشتر بـه منـابع اطالعـاتي تخصـصي،         هاي  ويژگيبسياري از   
مـك  (مومي و منافع سياسـي اسـت        مندي بيشتر از خدمات ع      هاي ارتباطي بهتر، بهره     مهارت

هـاي طبقـات اجتمـاعي بـاالتر، بيـشتر احتمـال دارد               رو، گروه   از اين ). 2001 و پرسي،    2لود
 بـه خـاطر     ،هاي مورد نظر خود را انتخاب كنند و اطالعاتي را كه برايشان مفيد اسـت                برنامه

  .بسپارند
بـين   عي و تعـامالت   متغير روابط اجتماعي، معرف پيوندهاي اجتما    .روابط اجتماعي . 2

افـراد  كـه   مطالعـات نـشان داده اسـت        . ها هستند   فردي كساني است كه واسطه اثرات رسانه      
اي،  اين انتقال يا جريان دومرحلـه . هاي وسايل ارتباط جمعي دارند نقش مهمي در انتقال پيام  

بـه  كننـد و اطالعـات را         هاي خاصي توجه مـي      نفع، به رسانه    حاكي از آن است كه افراد ذي      
هـاي    پيـام دهنـد  مي نشان ها پژوهش. دهند  انتقال مي،افرادي كه با آنان رابطه اجتماعي دارند      

جريـان  . يابند  ها از صاحبنظران به اعضاي خانواده، دوستان و حتي همكاران انتقال مي             رسانه
نخـست، افـراد ممكـن اسـت از        . هـا دارد    اي، تلويحات مهمي براي اثـرات رسـانه         دومرحله

دوم، اطالعاتي كه   . شوند، آگاه شوند     نمي رو  روبه مستقيم با آنها     به طور اي كه      رسانه هاي  پيام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Flavell 2. McLeod 
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د، همـسان  نشـو  ها ارائه مي   لزوماً با آنچه از طريق رسانه      ،يابند  از سوي صاحبنظران انتقال مي    
، توجـه، ادراك و     رويـارويي  افـراد، صـاحبنظران نيـز از فراينـدهاي            ديگـر   هماننـد  ؛نيستند

اي نـشان داده   كه با جريان دومرحلـه » نفوذ شخصي«سوم، . پذيرند  ميتأثير      تخابي يادآوري ان 
  ).2003راجرز، (ها باشد  اي نيرومند براي اثرات رسانه كننده تواند مانع يا تقويت شود، مي مي

هـا،    بـا رسـانه  رويارويي زمينه اجتماعي تأثير          متغير روابط اجتماعي همچنين در تعديل       
هاي جمعي، خواه به شكل رفـتن بـه سـينما يـا               تماشاي گروهي رسانه  .  است ايي شده بازنم

فرضـيه تـسهيل    . ، كـامالً معمـول اسـت      باشـد تماشاي نوار ويدئويي يا تماشـاي تلويزيـون         
سازد كه افراد در شرايط همراهي با گروه، بيشتر از هنگـام تنهـايي                 خاطرنشان مي  1اجتماعي

هاي معمولي طنز، هنگام تماشـا بـا           برنامه ،در اغلب موارد  . ندبر  ها لذت مي    از محتواي رسانه  
. رسـند   دارتـر بـه نظـر مـي         كنـيم، خنـده     دوستان، نسبت به وقتي كه تنهايي آنها را تماشا مي         

 گـاه اند،   بيننده بر لذت و رضايت آگاه شدهتأثير      كنندگان تلويزيوني نيز به دليل آنكه از   توليد
. كننـد   هاي خود اضافه مـي       را به برنامه    ر استوديو و صداي خنده    تشويق تماشاچيان حاضر د   

دار  اين عناصر ممكن است به اين دليل لذت را افزايش دهند كه به اطمينان از فـرض خنـده             
كننـد و برانگيختگـي موجـود در تجربـه ديـداري يـا شـنيداري را                    كمك مي  ،بودن موضوع 

توانـد   هـاي ورزشـي نيـز مـي     روهي رقابتبرانگيختگي همراه با تماشاي گ  . دهند  افزايش مي 
  ).1989، 2زيلمن، بريانت و ساپلسكي(لذت تماشاي ورزش را افزايش دهد 

رابـين،  (كننـد     هاي ديگر تماشـا مـي       والدين يا بچه  با  كودكان اغلب تلويزيون را همراه      
حتـي  . تماشاي گروهي، واسطه نيرومندي براي اثرات تلويزيون بـر كودكـان اسـت            ). 1994
 بـا يكـديگر     كنند، در مورد برنامه     هاي ديگر تلويزيون تماشا مي       كه كودكان همراه بچه    زماني

تواننـد آگـاهي، توجـه،     اين مباحـث مـي  ). 1994،  5 و مانوز  4، ريان 3الكساندر(كنند    بحث مي 
هاي زيادي براي آگاه شدن از ايـن مطلـب    والدين فرصت. شناخت و دانش را افزايش دهند    

خـاطر نـشان   ) 1986 (6مـساريس . پذيرنـد   ميتأثير         انشان از تلويزيون    دارند كه چگونه كودك   
سازد كه والدين، ادراك و تفسير كودكانشان از تلويزيون را از طريق گفتگو هنگام تماشا،                 مي

توانند به كودكان كمك كننـد قواعـد رسـانه و تمـايز واقعيـت از                  والدين مي . دهند  شكل مي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. social facilitation hypothesis Flavell        2. Sapolsky 3. Alexander 
4. Ryan                     5. Munoz 6. Messaris 
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اي بـراي   هـا را برجـسته كننـد، زمينـه     تواننـد انگيـزش شخـصيت      آنان مي . خيال را بياموزند  
تـر از همـه،       مهـم . هايي براي اعمال متعارض ارائه دهند       مضامين ناآشنا فراهم آورند و تبيين     

هـاي ضـداجتماعي را    هاي مثبت برنامه، اعمال و شخصيت       توانند با تأكيد بر جنبه      والدين مي 
  .نقد و ارزيابي كنند

 مشتمل بر صفاتي است كـه فـردي را از   1هاي فردي  متغير تفاوت . هاي فردي   تفاوت. 3
. تفرد اسـ    هايي هستند كه براي هر شخص منحصربه        اينها ويژگي . كند  فرد ديگر متفاوت مي   

هايي از افراد هستند كه آنها را شـبيه           هاي گروه    كه ويژگي  برخالف متغيرهاي طبقه اجتماعي   
 هايي هـستند كـه افـراد را از يكـديگر            دي ويژگي هاي فر   كنند، متغيرهاي تفاوت    يكديگر مي 

 بيـشتر   بـا وجـود آنكـه      ،بنـابراين . سـازند   متمايز مي ـ    حتي از افراد طبقه اجتماعي يكسان      ـ  
تر از    آميز، پسران پرخاشگرانه    احتمال دارد كه پس از تماشاي يك برنامه تلويزيوني خشونت         

ـ           ). 1980،  3 و اوروانـت   2كـانتر (د  دختران عمل كنند، پسران نيز پرخاشـگري يكـساني ندارن
، را تبيـين كنـد   افـراد از يكـديگر      چگونگي تفـاوت  تواند    هاي فردي نه تنها مي      متغير تفاوت 

توانـد    اي مـي    هاي رسانه    كه چگونه پاسخ هر فرد به پيام       توضيح دهد تواند    بلكه همچنين مي  
طري آرام باشـد     ف به طور براي مثال، فردي ممكن است      . هاي مختلف متفاوت باشد     در زمان 

اما پس از يك روز كـاري سـخت   . و با شنيدن يك نمايش يا گفتگوي راديويي به هم نريزد        
بنـابراين،  . به واسطه همان نمايش، عـصباني و برانگيختـه شـود          ) كاريو تحمل فشارهاي    (

هـا و شـرايط    هـايي اسـت كـه افـراد را در زمـان      هاي فردي، مشتمل بر ويژگي   متغير تفاوت 
  .كند  به فرد ميمختلف منحصر

هاي درون فـردي زيـادي    شود، تفاوت  هايي بين افراد مشاهده مي       گونه كه تفاوت    همان
:  عبارتند از  ،اند   قرار گرفته  پژوهشها كه مورد      ترين اين تفاوت    برخي از مهم  . نيز وجود دارد  

هاي پيشين، حاالت و وضعيت جسماني و رواني، نگـرش       شخصيت، تجربيات قبلي، نگرش   
  .ها ها و رضامندي مورد انتظار از رسانه به رسانهنسبت 

ها و ترجيحـاتي كـه افـراد را           اي از باورها، ارزش     ، عبارت است از مجموعه    4شخصيت
شخصيت، يك صفت و يك     . كند  اي باثبات مي    آماده عمل، انديشه، احساس و رفتار به شيوه       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. individual differences variable 2. Cantor 3. Orwant 
4. personality 
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فـرد و از ديگـران        بهشخصيت هر فردي او را منحـصر      .  نسبت با ثبات از فرد است       بخش به 
ــي ــازد متفــاوت م ــشگران. س ــي   دريافتــهپژوه ــفات شخــصيتي م ــه ص ــد ك ــر  ان ــد متغي توانن

 آن هم به اين دليل كـه بـر تماشـا و توجـه               ،ها باشند   اي در فرايند اثرات رسانه      كننده  مداخله
اعي تـر و از نظـر اجتمـ         افـرادي كـه مـضطرب      (1 رنجور  افراد روان . گذارند   مي تأثير            انتخابي  

هـاي خبـري    كنند و برنامه هاي طنز اجتناب مي   از تماشاي برنامه  ) تر از ديگران هستند     منزوي
پـريش    افـراد روان   (2افرادي كه در مقياس روان پريـشي      ). 2001،    پرسي(دهند    را ترجيح مي  

) كساني هستند كه قادر به كنترل خود نيستند و تمايلي به پذيرش قوانين و مقررات ندارنـد                
ريزي را تـرجيح    هـاي خـون     حـاوي صـحنه   هـاي ترسـناك و        آورند، فيلم   باالتري مي نمرات  

، يا ويژگي شخصيتي خاصي كه افراد را مستعد درگيـر شـدن        3طلبي  هيجان). همان(دهند    مي
اي   كنـد، بـا تماشـاي انتخـابي مـضامين رسـانه             هـايي بـا برانگيختگـي زيـاد مـي           در فعاليت 

طلبي   افرادي كه هيجان  .  و پورنوگرافي، در رابطه است     ناكهاي ترس   تر، نظير فيلم      انندهبرانگيز
كننـد و بيـشتر موسـيقي         اي جنسي و پرخاشگرانه اجتناب مي      پاييني دارند، از مضامين رسانه    

  ).1986، 5 و ليتل4زاكرمن(دهند  ماليم را ترجيح مي
ن برخي پژوهـشگرا . فرد افراد نيز در مدل شرطي داراي اهميت هستند         تجربيات منحصربه 

 را بـا توجـه بـه         توانـد ادراك از واقعيـت       ها مي   معتقدند رويارويي با مضامين و محتواي رسانه      
كنند، بيشتر احتمـال   ها استفاده مي رو، افرادي كه بيشتر از رسانه    از اين . نظريه كاشت شكل دهد   

ن امـا محتـوا و مـضامي   . دهنـد  ها نـشان مـي     دارد دنيا را به همان صورتي تجسم كنند كه رسانه         
تجربيـات واقعـي افـراد در زنـدگي روزمـره،       . ها، تنها يك منبع از تجربه جانشيني است         رسانه

براي مثـال، همـسايگان، در   . ها داشته باشد اي بر اثرات محتواي رسانه  واسطهتأثير        ممكن است   
آنـان در مـورد      بيشتري بر ادراك     تأثير            كنند،    مقايسه با مدت زماني كه افراد تلويزيون تماشا مي        

  ).1979، 7 و مك دونالد6دوب(ميزان مستعد بودن آنها براي مجرم شدن دارند 
 تـأثير       ها   افراد، متغير نيرومندي است كه بر فرايندهاي انتخاب و نيز اثرات رسانه        نگرش

زماني كه افراد نسبت به موضوعي كه درباره آن برنامه تلويزيـوني تهيـه و پخـش           . گذارد  مي
بـه  پـذيري آنـان از آن برنامـه،         تأثير            سازي و      احتمال همسان  ،ست، نگرش مثبت دارند   شده ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. neurotic 2. psychoticism 3. sensation seeking 
4. Zuckerman 5. Little 6. Doob 
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 و گـيس    1بريگـام ( معناداري، بيشتر از افرادي است كه نسبت به آن نگرش منفي دارند              طور
  ).1976، 2برچ

، تماشـا و  رويـارويي  بـر  تـأثير           متغيرهايي هستند كه به دليل       ،حاالت ذهني و جسماني   
دانـيم افـرادي كـه در يـك           همه ما مي  . شوند  اك انتخابي در مدل شرطي، مهم شمرده مي       ادر

هـاي    موسـيقي (دهنـد     هايي گوش مـي      به چه نوع موسيقي    ،خورند  رابطه عشقي شكست مي   
هاي جمعي براي كمك به تنظيم خلـق خـود اسـتفاده              بديهي است كه ما از رسانه     ). غمگين

 و   انگيـز هـستيم     هاي تلويزيوني هيجـان     ها يا برنامه    ال فيلم ايم، به دنب    حوصله  اگر بي . كنيم  مي
مـا محتـواي    . كنـيم   بخـش گـوش مـي        به موسيقي آرامش   ،اگر تحت فشار رواني قرار داريم     

همچنـين  . كند احساس بهتـري داشـته باشـيم    كنيم كه به ما كمك مي    اي را انتخاب مي     رسانه
كند تا از احساسات بد در امان باشيم         ميكنيم كه به ما كمك        اي را انتخاب مي     محتواي رسانه 

  ). 1983، 4 و اسكالو3مك ايلورايت(
كننـده   ها و محتواي آنها، به عنوان عامل بازدارنده يا تقويت  افراد نسبت به رسانه    نگرش
براي مثال، اعتبار رسانه يا ميزان اعتمادي كه فرد نـسبت بـه آن             . كند  ها عمل مي    اثرات رسانه 

خواند، يـا رد كـردن و    بيند يا مي شنود، مي ر پذيرش آنچه از طريق رسانه مي    تواند ب   دارد، مي 
شده يـا   گرايي ادراك واقع). 2005، 6 و روبين5كيم( بگذارد تأثير       آنان  هاي ناديده انگاشتن پيام  

گرايانـه اسـت، عامـل نگرشـي ديگـري       ها تا چه حد واقع   اعتقاد فرد به اينكه محتواي رسانه     
 بيـشتر تلويزيـون   تأثير      گرايي تلويزيون، با  ادراك واقع. ها نقش دارد    اثرات رسانه است كه در    

، تعــامالت اجتمــاعي يــا )2001پرســي، (بــر ادراك واقعيــت اجتمــاعي يــا اثــرات كاشــت 
) 2004،  7بنـدورا (هاي تلويزيوني و يادگيري اجتماعي از تلويزيون          همانندسازي با شخصيت  

  .رابطه دارد
هـا نقـش دارنـد، از     هاي فردي كـه در اثـرات رسـانه         از متغيرهاي تفاوت  دسته ديگري   

بر اساس اين نظريـه، داليلـي كـه افـراد از            . گيرند   سرچشمه مي  8نظريه استفاده و رضامندي   
 اسـتفاده از    در آنهـا     مـورد مطالبـه    يـا رضـامندي   (كنند    هاي ارتباط جمعي استفاده مي      رسانه
هـاي   هـاي اسـتفاده از رسـانه    انگيـزه ). 1994بين، ور(رد بر اثرات آن استفاده نقش دا    ) رسانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Brigham 2. Giesbrecht 3. McIlwraith 
4. Schallow 5. Kim 6. Rubin 
7. Bandura 8. uses and gratification 
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مختلف، موجب تماشاي انتخابي رسانه و محتواي خاص آن و نيز توجه انتخابي نـسبت بـه         
 تماشـاي تلويزيـون   دهد كه مي نشان ها پژوهشبراي مثال، . شود ها مي  هاي مختلف پيام    جنبه

هاي خبـري و   موجب تماشاي برنامهبه منظور كسب اطالعات مورد نياز در زندگي روزمره،      
گـذراني    در مقابل، تماشـاي تلويزيـون بـراي وقـت         . شود  مجالت تصويري در تلويزيون مي    

داليـل افـراد بـراي    . انجامد ها مي ها بدون توجه به محتواي برنامه     صرف، به تغيير دادن كانال    
بـراي كـسب    تماشـاي اخبـار     . دهـد   تماشاي تلويزيون، برخي از اثـرات آن را افـزايش مـي           

  ).2001پرسي، (اطالعات، با كسب دانش بيشتر در ارتباط است 

  مدل اثرات انباشتي. 3,3

اصـلي   تأكيد. گيرد ها نشئت مي رسانه» بازگشت به اثرات نيرومند« از عصر 1مدل اثرات انباشتي  
مخاطبـان را    اي خاصي اسـت كـه هرگونـه توانـايي           اين مدل، بر ماهيت فراگير محتواي رسانه      

مـدل، بـر همـاهنگي و     ايـن . گيـرد  كم مـي  ها دست  تماشاي محدود يا انتخاب برخي پيام   براي
هـا، بـر      بنـابراين، تبيـين اثـرات رسـانه       . ها متمركـز اسـت      ها در رسانه    ها و پيام    تكرار درونمايه 

شده، مخاطـب   رو، در مدل ياد  از اين. ـ مبتني است  ـ ساختار و توصيف هماهنگ  محتواي آنها
محتـواي  . اي نيـست  هـاي رسـانه   ارد و داراي قدرتي براي اجتناب از برخـي پيـام       جايگاهي ند 

ها در برخي موارد به قدري فراگير است كه رويارويي يا تماشاي انتخـابي را غيـرممكن                   رسانه
 تـأثير        اي اسـت، از آن        رسـانه  هـاي   سازد و هر فردي، به طريقي كه هماهنگ با اهداف پيـام             مي
بـه عنـوان شاخـصي از غـرق شـدن      (رو، ميزان تماشا يا رويارويي بـا رسـانه           از اين . پذيرد  مي

از ) اي هـاي رسـانه   عنـوان شاخـصي از پيـام       به(و تحليل محتوا    ) ها  مخاطب در محتواي رسانه   
  .روند شمار مي ها به هاي اساسي براي تبيين اثرات رسانه مؤلفه

ـ       برخالف مدل اثرات مستقيم، اين مـدل تبيـين مـي           هـا، ناشـي از       رات رسـانه  كنـد كـه اث
و با نمايش مكرر مـضامين و محتواهـاي   ) نه نتيجه يك رويداد واحد    (رويارويي انباشتي است    

اثرات اين مـدل عمومـاً   . گيرند  قرار ميتأثير       هاي تلويزيوني مختلف، افراد تحت   شبكه  مشابه در   
اد شـروع بـه سـازگاري بـا         به سخن ديگر، با عرضه انباشـتي، افـر        .  هستند 2ساز  اثرات واقعيت 

  شـناخت  اثرات، بـر اسـاس مـدل انباشـتي، بـه          . كنند  ها به عنوان بازنمايي از واقعيت مي        رسانه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. cumulative effects model 2. reality construction 
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بنابراين، اين مدل بـر     . شوند  محدود مي ) هاي هيجاني   واكنش(و عاطفه   ) كسب باور و نگرش   (
س افـراد  برخي رفتارها ممكن است با چگونگي تفكـر و احـسا      . تر متمركز است    اثرات ظريف 

ها   توان نتايج مستقيم رويارويي يا تماشاي رسانه        در رابطه باشند، برخي ديگر از رفتارها را نمي        
هـا در طـول زمـان     شود كه اثرات، به نسبت پايدارند، زيـرا محتـواي رسـانه        فرض مي . دانست

  .بين بروند اگر محتوا تغيير يابد، اثرات نيز بايد از. تقريباً همسان است
). 1994، 2كـومبز  مـك (عنوان يك اثر انباشتي در نظر گرفـت        توان به    را مي  1زيسا  برجسته

هاي مـا در مـورد    دهي به نگراني  هاي خبري براي جهت     اين اصطالح، به صورت قدرت رسانه     
 ؛شـود  طور عمده به حوزه شناختي محـدود مـي      ، به تأثير            اين  . برخي مسائل تعريف شده است    

در ). 1963،  3كـوهن (گوينـد دربـاره چـه چيـزي فكـر كنـيم               هـاي خبـري بـه مـا مـي           رسانه
هـاي    رسـانه . هاي خبري به نسبت همـسان اسـت           سازي، محتواي اخبار در تمام شبكه       برجسته

 عـالوه . كننـد  ها، مسائل، وقايع و افراد را برجسته مي خبري تصويري و چاپي، همزمان، داستان     
هـا افـزايش    هـاي خبـري را در شـبكه    باهتآوري و توليـد اخبـار، شـ         بر اين، فرايندهاي جمع    

المللي بودنـد، امـا اكنـون،     هاي خبري، منبع اوليه اخبار ملي و بين در گذشته، تلگراف  . دهند  مي
هاي خبري مختلفـي شـده اسـت كـه از منبـع           تمركز بر مالكيت و اقتصاد، موجب تكثير شبكه       

 5سـي   .بـي   .ان  . و سي  4سي  .بي  .ان .اس  .هاي خبري ام    براي مثال، سرخط  (گيرند    يكساني نشئت مي  
 تـأثير              هاي خبري تمايل دارنـد تحـت        دهد، سازمان   مشاهدات نشان مي  ).  را ببينيد  6سي  .بي  .و ان 

  ).1989، 8 و وايندهاوزر7استمپل(اي باشند كه اعتبار يكساني دارند  منابع خبري
 مـنظم، از  بـه طـور  ر اخبـا . بينـد  در جامعه امريكا، تقريباً هر فردي، اخبار خاصي را مي        

حتـي سـرخط    . شـود   هاي كابلي و اينترنت ارائه مـي        راديو، تلويزيون و از طريق انواع شبكه      
. شـوند   ، بـا توجـه بـه ميـزان فـروش انتخـاب مـي                فروشـي   هاي روزنامـه    ها در دكه    روزنامه

هـم  ترتيب، حتي اگر مردم به دنبال كسب خبر نباشند، تقريباً غيرممكن است از اخبار م          اين  به
طـي زمـان، افـراد مـسائل        . گرايانـه نيـست     اي واقـع     انتخـابي، گزينـه    رويارويي. آگاه نشوند 

  .پذيرند ها را به عنوان مسائل مهم مي شده در رسانه مطرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. agenda setting 2. McCombs 3. Cohen 
4. MSNBC 5. CNBC 6. NBC 
7. Stempel 8. Windhauser  
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). 1994 و همكاران،    1گربنر(ات محدود است    تأثير            نظريه سنتي كاشت، مثال ديگري از       
شوند كه دنيـاي واقعـي، شـبيه          بينندگان معتقد مي  از طريق تكرار يا تماشاي زياد تلويزيون،        

.  اثـرات كاشـتي، تـرس از جـرم اسـت           پژوهـشي تـرين حـوزه       مهـم . دنياي تلويزيون است  
اثـرات كاشـت، در دو      . ترسـند   كنند، بيشتر از جرم مي      بينندگاني كه زياد تلويزيون تماشا مي     

) تـرس (و عـاطفي    ) نگيري ديدگاهي از دنيا براساس محتواي تلويزيو        شكل(حوزه شناختي   
از آنجـا كـه الگوهـاي تماشـاي         . گيـرد   اثرات رفتاري در حيطه اين رويكرد قرار نمي       . است

گيرند كـه      معتقد به نظريه كاشت، نتيجه مي      هستند، پژوهشگرانِ تلويزيون، به نسبت با ثبات      
  .ها به نسبت پايدارند ثرات رسانها

  
  متغيرهاي مهم در مدل اثرات شرطي

ماهيـت تـصاوير و مـسائل در    . ها، در مدل اثرات انباشتي، نقش محوري دارد       محتواي رسانه 
مسائل اصـلي  . كنند هاي خبري به اين دليل اهميت دارند كه آنها اثرات را مشخص مي         رسانه

و  شـود   هاي مورد گفتگوي مخاطبان تبـديل مـي         ها، به مسائل و موضوع      و مورد بحث رسانه   
هـاي    در برنامـه  ) شـود   نت نـسبت بـه آنـان اعمـال مـي          افرادي كه خـشو   (الگوهاي قربانيان   

شوند،   هايي كه به عنوان قرباني بازنمايي مي         ترس را به گروه    ،دراماتيك ساعات اوج مصرف   
  ).1994مك كومبز، (دهد  انتقال مي

مـدل  . هاسـت   اي يا همساني در شبكه     تر، هماهنگي محتواي رسانه     با اين حال نكته مهم    
نمـايي كـه در دامنـه محـدودي از            اي تخصصي يـا تـك       هاي رسانه   ياماثرات انباشتي، براي پ   

هـا ممكـن اسـت تهديـدي بـراي            تغيير در محيط رسانه   . شود، عملي است    ها ارائه مي      شبكه
 خبـري  يكـي از منـابع  در حال حاضر كه اينترنت به عنـوان  . اعتبار مدل اثرات انباشتي باشد    

 در اختيـار    ،هـا را مبتنـي بـر فهرسـت انتخـاب          استفاده، با شخصي كردن اخبار، آن       مهم و پر    
برخـي صـاحبنظران    . تـر شـده اسـت       سـازي ضـعيف     دهد، اثرات برجـسته     مخاطبان قرار مي  

 بـه ايـن     ، را هاي كابلي ممكن است اثـرات كاشـتي          ماهيت اختصاصي برخي شبكه    ،معتقدند
پرسي، (هش دهد   ريزي تلويزيون سنتي اجتناب كنند، كا       توانند از برنامه    دليل كه بينندگان مي   

سـازند كـه محتـواي تلويزيـون، در بيـشتر             با اين حال، برخي ديگر خاطر نشان مي       ). 2001
كننـدگان يكـسان طراحـي و توليـد           ريزي شده، از سوي توليـد       اي برنامه   موارد هنوز به گونه   

  )1990گربنر، . (شود مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gerbner 
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  ��ل ا��ات (��,�$. ٣.+

 1اي ، از پـردازش طرحـواره  آندر  شناسي شناختي سرچشمه گرفته است و ناين مدل از روا
 كننـد كـه چگونـه پـردازش     چندين نظريه تبيين مـي . شود ها استفاده مي براي محتواي رسانه

 تـأثير       ها بـر تفسـير و يـادگيري اطالعـات جديـد       انسان سويهاي محيطي از  ذهني محرك
بـر اسـاس   . اسـت  4طرحواره ،نكته كليدي در اين مدل). 1991، 3و تايلر 2فيسك(گذارد  مي

بلكـه، همـه آن بـه     هاي مجزا در مغز مـا جـاي نـدارد،    عهبه صورت قطدانش اين رويكرد، 
دهنـده دانـش    طرحواره، ساختاري ذهني است كه نشان. يابد ن ميها سازما صورت طرحواره

ها، مشتمل بر صفات مفهوم و پيوندهاي بين آن صـفات   طرحواره. يك مفهوم استمرتبط با 
اي كـه برخـي عناصـر از عناصـر      ها، ساختار سلسله مراتبي دارند، به گونـه  طرحواره. هستند

از هم يـا بـا توجـه بـه عناصـر مشـترك،        ها ممكن است مستقل طرحواره. ترند ديگر، اصلي
  .مرتبط با يكديگر باشند

هـاي تـداعي    آزمون. كند ها حمايت مي شواهد زيادي وجود دارد كه از وجود طرحواره
. كننـد  تر از مفاهيم ديگر هستند، تأييد مـي  كلمه، اين باور را كه برخي مفاهيم، به هم نزديك

ايم كـه   آبي؟ همه ما تجربه كرده  آبي يا درياي پرنده: تر است به خاطرسپاري كدام يك آسان
يـك عطـر   . آورنـد  هاي محيطي، مفاهيم مرتبط ديگر را بـه خـاطر مـي    چگونه برخي محرك

  .خاص ممكن است افكار مرتبط با آن يا تجربيات گذشته را به ذهن آورد
ت به دسـ ) 1932( 5ها، از نظريه بارتلت برخي از شواهد اوليه در مورد وجود طرحواره

هـاي ديگـر بـازگو     هـايي را از فرهنـگ   زماني كه افـراد داسـتان   ،او مشاهده كرد. آمده است
. دهند كه بـا فرهنـگ خودشـان همخـوان باشـد      اي تغيير مي كنند، جزئيات آن را به گونه مي

  هاي فرهنگ هايي ذهني دارند كه در داستان بارتلت خاطر نشان كرد كه افراد، الگوها و طرح
  .ده استآنان توصيف ش

يـك اسـتاد    مثـل هـاي نقـش    طرحواره) الف: ها وجود دارند ها در تمام حيطه طرحواره
ادراك مـا از ديگـر افـرادي    مثل هاي شخصي  طرحواره) رسد، ب دانشگاه چگونه به نظر مي

در مورد خودمـان چگونـه فكـر     مانند اينكههايي در مورد خود  طرحواره) ، جمشناسي كه مي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. schematic processing         2. Fiske                 3. Taylor 
4. schema         5. Bartlett 
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  مانند هاي وقايع   طرحواره) ـ مردان در مقابل زنان و ه      مثلهاي گروهي     طرحواره) كنيم، د   مي
يع و  هاي ذهني از دانش ما در مـورد افـراد مختلـف، وقـا               تمام اينها بازنمايي  . ها  نوشته  دست

مـا  . هايي نيز در زمينه ارتباطات جمعي وجـود دارد        بديهي است كه طرحواره   . مسائل هستند 
بـراي  (كنـيم    هاي جمعي استفاده مي     هاي خود براي تفسير محتواي رسانه       نه تنها از طرحواره   

، بلكـه   )هاي گروهي مانند اينكه زنان چگونه بايد در تلويزيون ظاهر شـوند             نمونه، طرحواره 
. كننـد  هاي گروهي كمك مـي     هايي داريم كه بويژه به درك محتواي رسانه         طرحوارههمچنين  

زنـيم    حـدس مـي   ،چرخانـد   بينيم كه زنجير مي     براي مثال، وقتي پسر نوجواني را در فيلم مي        
  .قشقرقي به راه خواهد افتاد

دهند، چندين كاركرد ديگـر نيـز دارنـد           ها عالوه بر اينكه دانش را سازمان مي         طرحواره
، تماشـا، ادراك، توجـه و   رويـارويي نخست اينكـه بـه   : گذارد  ميتأثير            ها    كه بر اثرات رسانه   

ايـن   و بـه همـين دليـل         بخـشند  دوم، به دانش سازمان مي    . دهند  يادآوري انتخابي جهت مي   
چگـونگي  . كنند  كنترل مي،شود  چگونه اطالعات جديد با دانش قبلي يكي مي      موضوع را كه  

استان خبري، بر اينكـه كـدام طرحـواره بـراي تفـسير اطالعـات اسـتفاده                 گيري يك د    شكل
سوم، بـه مـا امكـان    . گذارد  ميتأثير      شود و كدام طرحواره با دانش جديد در رابطه است،   مي
اعتمـادي در مـورد       هاي جديد و كمك به كاهش بي        هايي در مورد موقعيت     دهند استنباط   مي

 جلـسه   نخـستين براي مثال، وقتي در     .  داشته باشيم  ،كنيم   مي كنيم يا به آن عمل      آنچه فكر مي  
 بـه نـسبت درسـتي از آنچـه در آن       كنـيم، برداشـتِ     يك كالس درس دانشگاهي شركت مي     

كنيم حتي اگر پـيش از ايـن در كـالس آن اسـتاد شـركت           پيدا مي  ،جلسه اتفاق خواهد افتاد   
هـا و اسـتنباط در مـورد وقـايع و             چهارم، به ما امكان نگاه به فراتر از محـرك         . نكرده باشيم 

  .دهند كه نشان داده نشده است هايي را مي پديده
 و پــردازش 1شــده پــردازش كنتــرل: هــا دو راه وجــود دارد بــراي عمليــات طرحــواره

ايـن  . پردازش كنترل شده فعاليت ذهني كنترل شده فردي اسـت ). 1988،  3بارگ (2غيرارادي
براي مثـال، وقتـي     . گرا و فكورانه است     ني هدف  معمول مشتمل بر عمل ذه     به طور پردازش  

دانشجويان در حال گذراندن يك آزمون هستند، كنجكاوانه به دنبال يافتن رابطه بين مفاهيم              
يا زماني كه افراد    . كنند مطالعات كالس را با مواد درسي مرتبط كنند          اند و تالش مي     آن رشته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. controlled processing 2. automatic processing 3. Bargh 
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 با باورهـاي قبلـي در مـورد مـسائل           خوانند، ممكن است    تحصيلكرده و سياسي روزنامه مي    
شـده،   در پـردازش كنتـرل    .  رابطه برقرار كنند    با آن  سياسي، بر مطالب جديد متمركز شوند و      

در ايـن   . كنند كه معتقدند با آن تكليف مرتبط اسـت          اي را انتخاب و فعال مي       افراد طرحواره 
گراسـت،    كـه هـدف   فـردي   . شده، نمونه خوبي از انتخابي بـودن اسـت         معنا، پردازش كنترل  

  .دارد رابطه كليفاي تمركز كند كه با آن ت هاي رسانه ممكن است تنها بر آن دسته از پيام
اغلـب افـراد در     . ها كنتـرل شـده نيـست         استفاده از رسانه   ،با اين حال، در بيشتر موارد     

 براي مثال، تماشاي تلويزيـون    . اراده هستند   هاي جمعي بي    روش خود براي استفاده از رسانه     
شـود   گيـرد و ايـن موجـب مـي     بخـشي صـورت مـي    هاي سرگرمي و آرامش   بيشتر با انگيزه  

افراد در مـواقعي كـه آرام يـا آشـفته        .  غيرارادي عمل كنند   به طور بينندگان در تماشاي خود     
. هستند، ممكن است نسبت به محـيط بيـشتر بـه صـورت غيـرارادي واكـنش نـشان دهنـد                    

هـاي محيطـي       كوشش و برانگيختگي پايين محـرك      پردازش غيرارادي، پردازش ذهني بدون    
هـا را     ممكـن اسـت طرحـواره     ) ها  محتواي رسانه (هاي محيطي     در اين حالت، محرك   . است

  . برانگيخته يا فعال سازند
سمت بخـش  گيرد و به  شود، به يك معنا نيرو مي  زماني كه يك طرحواره برانگيخته مي     

تـر ذهـن قـرار     ان اندازه كـه در سـطح عـالي   ها به هم  طرحواره كند؛  تر ذهن حركت مي     عالي
، رويـارويي ها بـر   بنابراين، طرحواره. شوند ها بيشتر استفاده مي    گيرند، براي تفسير محرك     مي

 و بـه    برانگيختگـي يـك اثـر، ناخودآگـاه       . دگذارن   مي تأثير            توجه، ادراك و يادآوري انتخابي      
ز چند ساعت در سـطح عـالي ذهـن          ندرت براي بيش ا     مدت است؛ طرحواره به     نسبت كوتاه 

شود، مقداري از انرژي خـود را حفـظ    اي برانگيخته مي اما، زماني كه طرحواره. گيرد قرار مي 
يك راه براي انديـشه     . تر است   تر ذهن آسان    ترتيب، بازيابي آن در سطح عالي       اين  كند و به    مي

انگيختـه شـده، از     طرحـواره بر  . درباره برانگيختگـي، تفكـر در مـورد نظـام بايگـاني اسـت             
هاي ديگر، طرحواره اول زيـر     و با روآمدن طرحواره     شود  هاي ذهني بيرون كشيده مي      پرونده

 كه اگر چند طرحواره ديگـر مـورد اسـتفاده           ، به طوري  اما پيدا كردن آن آسان است     . رود  مي
  . شودتواند فعال  باز ميقرار گيرند، 

در حالت پردازش كنترل شده، اثـرات       . اردها، تلويحاتي د    مدل شناختي براي اثرات رسانه    
هايي است كه او براي تفـسير محتـواي           ها، تا حد زيادي، متأثر از اهداف فرد و طرحواره           رسانه
با پردازش كنترل شده باال، اثرات، احتمـاالً شـناختي، خودآگـاه و بـه               . كند  ها استفاده مي    رسانه

اي بـستگي خواهـد داشـت كـه           ارهامـا نـوع اثـرات بـه طرحـو         . نسبت درازمدت خواهند بود   
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كننـد، ممكـن    براي مثال، وقتي افراد اطالعـات سياسـي را جـستجو مـي       . برانگيخته شده است  
يعنـي  هويـت حزبـي     ) الف: است يكي از چند طرحواره را براي ارزيابي نامزدها استفاده كنند          

رحـواره  يـك ط  )  ج  و مسائل مهم )  هماهنگي در مقامات سياسي حزب، ب       بررسي بود يا نبود   
بنابراين، اينكـه افـراد چـه چيـزي از رسـانه مـورد       . شخصيت سياسي خود فرد   مثل  شخصيتي  

  .كنند، بستگي خواهد داشت اي كه استفاده مي آموزند، به اهداف و طرحواره استفاده خود مي
. هـا يـك عامـل ويـژه برانگيزاننـده اسـت             در حالت پردازش غيرارادي، محتواي رسانه     

هـايي را فعـال سـازند كـه توجـه را هـدايت        توانند طرحـواره  اثربخش مياي  هاي رسانه   پيام
داننـد   دهندگان مي براي مثال، آگهي. گذارد  ميتأثير         ها    كند و بر تفسير و واكنش به محرك         مي

توانـد    هـاي بازرگـاني دسـتمال توالـت مـي           كه استفاده از يك بچه گربه يا نـوزاد در آگهـي           
است كه بايد بـا آن محـصول همـراه    » نرمي«كه مشتمل بر صفت اي را تداعي كند        طرحواره

  ). 1984، 2 و بالسكو1باران(شود 
بينند، بيـشتر از كـساني كـه          هاي بازرگاني مربوط به زيبايي را مي        دختران نوجواني كه آگهي   

رو،   از ايـن  . كننـد   تـر ارزشـگذاري مـي       كنند، ظاهر فيزيكـي را مهـم        هاي خنثي را تماشا مي      آگهي
هايي را برانگيزاند كه بر چگـونگي ارزيـابي         تواند طرحواره   اي مي     ي برخي محتواهاي رسانه   تماشا

  ).همان(گذارد   ميتأثير      شويم،  رو مي هايي كه اندكي بعد از تماشا با آنها روبه ما از ديگر محرك
  

  متغيرهاي مهم در مدل اثرات شناختي
. يـل خاصـيت برانگيزاننـدگي آنهاسـت       هـا بـه دل      در مدل شناختي، اهميت محتـواي رسـانه       

 .هـا ممكـن اسـت كـامالً انفـرادي باشـند             مخاطبان نيز به اين دليل مهم هستند كه طرحواره        
  :متغيرهاي مهم در اين مدل عبارتند از

توانـد موجـب      هاي ديداري براي فهم آنچـه مـي         برجستگي نشانه . ها  محتواي رسانه . 1
شوند، افـراد بـه آنهـا توجـه           ر محيط منتشر مي   وقتي اهداف د  . برانگيختگي شود، مهم است   

زن و آژيـر      براي مثال، همه ما خيلي راحت، به نورهـاي چـشمك          ). 1983،  3كانمن(كنند    مي
هـايي از محتـوا كـه         بنـابراين، جنبـه   . كنـيم   خودروي پليس و وسايل نقليه امدادي توجه مي       

محتواي جنـسي و    . دن باش د، ممكن است برانگيزاننده   نكن  طور غيرارادي توجه را جلب مي      به
 هـا   محتواي رسـانه  ديگر  هاي    ويژگي. دد به نحوي ويژه برانگيزاننده باش     توان  خشونت نيز مي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Baran 2. Blasko 3. Kahneman 
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دريافت كه افـراد بـه      ) 1970 (1براي مثال، برلين  .  ممكن است برجستگي را افزايش دهد      نيز
 ،تمطالعـات نـشان داده اسـ   . كننـد  هاي درخشنده، پيچيده و رنگي بيشتر توجـه مـي     محرك

ها و موهـاي رنگـي روشـن بـر صـفحه تلويزيـون ظـاهر                   به افرادي كه با لباس     ،ها  آزمودني
  ).1983كانمن، (شوند، توجه ديداري بيشتري دارند  مي

ـ        بركـوويتز و راجـرز   . دديگر صفات محتوا نيز احتمال دارد برانگيختگي را تـسهيل كنن
رخاشـگرانه، زمـاني بيـشتر فعـال        هاي پ    به احتمال زياد، ايده     كه كنند  نشان مي خاطر) 1986(

ها نيز ممكـن اسـت    همانندسازي با شخصيت. گرايانه باشند   شوند كه داراي محتواي واقع      مي
هـايي   اثرات برانگيختگي را به دليل اينكه افراد بايد خود را در حال تقليد از اعمال هنرپيـشه         

  . كنند، ببينند، افزايش دهد كه با آنها همانندسازي مي
هـا   مخاطب نيز در مدل شناختي داراي اهميت است، زيرا طرحواره. مخاطباهميت  . 2

هـا كـه توانـايي     بنابراين، محتـواي رسـانه  . توانند منحصر به فرد شوند   با هدايت انتخابي، مي   
. ها را در افـراد مختلـف برانگيزاننـد          برانگيختگي دارند، ممكن است انواع مختلف طرحواره      

شود كـه افـراد بـراي       هايي منعكس مي    سياستمدار در طرحواره   يك   اند،   نشان داده  ها  پژوهش
ـ (كننـد   زدهاي سياسي اسـتفاده مـي    ارزيابي نام  افـرادي كـه در مـورد    ). 1986، 3 و سـيرز 2ول

آيـا  (تري دارند  هايي كه جنبه عمومي دانند، ممكن است بر اساس طرحواره       سياست كمتر مي  
افـرادي كـه دانـش سياسـي     . دن بگيرند تصميم به رأي دا   ) نامزد مورد نظر فرد خوبي است؟     

خوبي دارند ممكن است براساس امتيازهايي كه هر نامزد در برخي مسائل مهم كسب كـرده               
هـاي    متغيرهاي طبقه اجتمـاعي، روابـط اجتمـاعي و تفـاوت          . است، اقدام به رأي دادن كنند     

  .هاي مخاطبان رابطه دارد فردي با تبيين محتواي طرحواره
 تـأثير       گيرند، بـر پـردازش كنتـرل شـده      ها قرار مي ي در معرض رسانهاهداف افراد، وقت 

رابـين،  (تـر خواهـد بـود     گراتـر باشـد، انتخـابي    ها هدف هر چه استفاده از رسانه . گذارند  مي
اي را كه كمكي بـه اهدافـشان       هاي رسانه   بنابراين، افراد ممكن است آن دسته از پيام       ). 1986

ثال، سياستمداري كه در جستجوي اطالعـاتي در مـورد نامزدهـاي            براي م . كند، رد كنند    نمي
اي را كه در مورد زندگي شخـصي و عـادت يـك نـامزد          انتخابات است، ممكن است برنامه    

  . اصالً تماشا نكند،است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Berlyne 3. Lou 3. Sears 



 اثرسنجي در حوزه رسانه با تأكيد بر تلويزيون  /40

 

همـان گونـه كـه    . تر به خاطر بياينـد  گذارد تا آسان ها اثر مي لق افراد نيز بر طرحوارهُخ
راه باشد، افراد، با خلق خوب،  اگر همه چيز روبه: اند بندي كرده جمع) 1991(فيسك و تايلر 

هـاي بـد    مچنان كه با خلق بد، جنبـه هاي خوب ديگران را ببينند، ه بيشتر احتمال دارد جنبه
  ).146 :همان(بينند  آنان را مي

  .اند شدهمقايسه هاي مختلف با يكديگر  ز جنبهشده ا ياد  چهار مدل 1-1در جدول 

  ها مقايسه چهار مدل اثرات رسانه.   1- 1 جدول

  اثرات ماهيت  مدل
محتواي  متغير

  ها رسانه
  مخاطب متغير

  مستقيم
شاهده سريع، همسان، قابل م

  مدت كوتاه
  تأكيد بر تغيير

  برجسته،
  برانگيختگي و

  گرايي واقع
  اهميتي ندارد

  شرطي

  انفرادي
  كننده و نيز تغييردهنده تقويت

شناختي، عاطفي و رفتاري بلندمدت 
  مدت يا كوتاه

  اهميتي ندارد
  طبقه اجتماعي

  روابط اجتماعي
  هاي فردي تفاوت

  انباشتي

  تمركز بر رويارويي انباشتي
  ختي يا عاطفيشنا
  ندرت رفتاري به

  پايداري اثرات

هماهنگي در 
  ها شبكه

  تكرار
  اهميتي ندارد
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. شـود  مـي  بررسـي    هـاي عمـده سـنجش اثـرات رسـانه           هها و شيو    در اين فصل، روش   
بـا  . شـوند   ساسي در بحث اثرسنجي معرفي مي     آزمايش و پيمايش پانلي به عنوان دو روش ا        

روش از سه روش مشاهده، گـروه متمركـز و كيـو نيـز                وجود اين، در قالب رويكرد آميخته     
ـ  گيري اثر   مد در اندازه  آها نقشي كار    اين روش . براي اثرسنجي صحبت خواهد شد     ويژه در  ، ب

  . بعد عاطفي و رفتاري خواهند داشت

  روش آزمايشي. 1

هـاي    ترين روش    حال قوي   ترين و در عين     شده  ترين و شناخته    كي از سنتي   ي 1روش آزمايشي 
 از اين رو، براي ارزيابي اثـرات  .رود كار مي  به2هاي عّلي اثرسنجي است كه براي يافتن رابطه   

بررسي اثـرات رسـانه،     در    زيرا كنند   بيشتر از روش آزمايشي استفاده مي      پژوهشگران ،رسانه
هـاي    رسـانه را بـر واكـنش   تـأثير       تـوان    مـي يفاده از روش آزمايـش    با است . كارا و مفيد است   

  .كردشناختي و نيز عاطفي و رفتاري بررسي 
ايـن روش  .  براي مطالعات كشاورزي ابداع شد    3 سر رونالد فيشر   از سوي روش آزمايشي   

در ايـن قـسمت، مفـاهيم پايـه روش          . گيـرد   ها كمك مـي     از تحليل واريانس براي تحليل داده     
هـاي   بـويژه آزمـون اثـرات متقابـل و آزمـون     (ها  ، طراحي آزمايش، فرايند تحليل داده   يايشآزم

  .آزمايشي بررسي خواهد شد ، تحليل كوواريانس و سرانجام مطالعات شبه)تعقيبي

  معرفي روش آزمايشي .1,1
خواهد بداند كه چه چيزي باعـث         هاست و مي    ي بين پديده  روش آزمايشي در پي يافتن رابطه عّل      

كنـد تـا      مـي » آزمـايش «بنابراين انواع شرايط را امتحان يا به عبارتي         . اي شده است    دادن پديده   رخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. experimental method 2. causal relationships 3. Sir Ronald Fisher 
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طـور كـه در معـادالت         اين روش مبتني بر يك منطق ساده رياضي است؛ همـان          . ها را بيابد    علت
 از yبـراي مثـال در يـك معادلـه،         . شـود   هاي معلوم، مجهول جستجو مـي       رياضي، بر اساس داده   

آيد، در روش آزمايشي نيز محقق در شرايط مـورد تحقيـق، بـا وارد كـردن                    به دست مي   xطريق  
هـا را بـر روي مـسئله مـورد بررسـي               آن محرك  تأثير            يك يا چند محرك مختلف در آن شرايط،         

 z يـا  xكند كه عامل يا متغيـر         ها و اطالعات قبلي تصور مي       مثالً محقق بر اساس نظريه    . سنجد  مي
 يك وضعيت است، در آن صورت كوشش مي كند بـه طـور طبيعـي يـا بـه طـورِ                 علت پيدايش 

  ).1382پور، رفيع( آن را بسنجد تأثير       را وارد صحنه تحقيق كند و z و xمصنوعي، متغيرهاي 
هـاي بـه      پژوهشي كـه مفـاهيم و گـزاره       هاي    اين روش بيش از همه براي اجراي طرح       

 براي آزمون فرضـيه     ويژه ب ، بنابراين، آزمايش  .، مناسب است  نسبت محدود و مشخصي دارد    
هـاي     كارآمـدتر از هـدف     هـاي تبيينـي     همچنين، روش آزمايشي براي هـدف     . مناسب است 

ببـي،   (كـرد هاي كوچك را مطالعـه        متقابل گروه   توان كنش      و به كمك آن مي     توصيفي است 
ـ  تحقيقي كه اجـازه دسـتكاري شـرايط       مسائلِ   توجه كنيد كه تنها در    ). 2010 داده ه محقـق     ب

 ).2000نيومن، (، استفاده از تحقيق آزمايشي ممكن است شود مي

ل سه بخش و هـر بخـش        هاي كالسيك در علوم طبيعي و علوم اجتماعي شام          آزمايش
 :عمده استشاملِ دو جزء 

 اثر متغير مـستقل را      پژوهشگر اساساً در هر آزمايش،      :مستقل و متغير وابسته    متغير) الف
ـ   مـا از طريـق      در مطالعـات آزمايـشي،      . كنـد    بررسـي مـي    متغير وابـسته   بر نـام   همتغيـري ب

ـ       » تـأثير «دنبـال بررسـي        بـه  ،1مـستقل  متغير  يـا  وابـسته نـام متغيـر   ه آن بـر متغيـر ديگـري ب
2پاسخ
ـ . گيـرد    معموالً متغير مستقل، شكلِ محرك آزمايشي را به خود مي          .هستيم  ن متغيـر  اي

 است و تنهـا دو ويژگـي   »اي متغير دو مقوله«ي يعن.  يا غايب باشدممكن است حضور داشته 
 يك متغير اسمي يا ترتيبي است كه انتظار داريم تغيير در آن بـه               ، متغير مستقل  درواقع،. دارد

هاي آن    و به مقوله  » 3عامل« مستقل   از اين رو، به اين متغيرِ     . تغيير در متغير وابسته منجر شود     
  . شود  ميگفته» 5محرك آزمايشي«يا » 4سطح«

 در يـك طـرح آزمايـشي        :)آزمـون   پس (و آزمون نهايي  ) آزمون  پيش(آزمون مقدماتي   ) ب
، سـپس   )آزمون مقدماتي (شوند    ها، ابتدا بر حسب يك متغير وابسته سنجيده مي          ساده، آزمودني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. independent variable 2. dependent variable or response variable 3. factor 
4. level 5. treatment 
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گيرند و بار ديگر، بر حـسب متغيـر       در معرض محركي كه نماينده متغير مستقل است، قرار مي         
هاي آزمـون   هاي آزمونِ نخست و سنجه   اگر در سنجه  ). آزمون نهايي (وند  ش  وابسته سنجيده مي  

 تـأثير             شود متغير مـستقل در متغيـر وابـسته            نهايي در متغير وابسته تفاوتي ايجاد شود، گفته مي        
  .داشته است، مشروط بر آنكه ساير متغيرهاي تأثيرگذار در كنترل پژوهشگر باشند

 رايج ترين روش براي تشخيص ميزان       :)شاهد يا كنترل  ( گروه آزمايش و گروه گواه    ) ج
. نام گروه گـواه اسـت  ه  محرك آزمايشي در يك گروه، استفاده از گروه مشابه ديگري بتأثير        

افتد كه بدون وجود يـك گـروه گـواه فقـط بـه               ندرت اتفاق مي    به ،در هر مشاهده آزمايشي   
بنابراين، براي اجـراي آزمايـشي كـه از    . تفا شوداك) آزمايشي( محرك در گروه تأثير         مشاهده  

 ،شـود  اعتبار الزم برخوردار باشد، بايد از يك گروه گواه كه محرك بر روي آن اعمـال نمـي       
بنـابراين در مطالعـات     ). 2010،  1ببـي (كننـده محـرك اسـتفاده كـرد           در كنار گروه دريافـت    

گيـرد و     اص قـرار مـي    آزمايشي حداقل دو گروه وجود دارد كه يكي در معرض عـاملي خـ             
داري مشاهده شود     اگر بين اين دو گروه از لحاظ آماري تفاوت معني         . گيرد  ديگري قرار نمي  

شود كـه آن عامـل        و نتوان اين تفاوت را به عوامل ديگري نسبت داد، آنگاه نتيجه گرفته مي             
تمـام  حـذف  » هاي عّلي رابطه«بنابراين، رمز شناسايي . بروز اين تفاوت است» علت«خاص،  

  . توانند بين دو گروه تفاوت ايجاد كنند عوامل مهمي است كه مي
اي است كـه اثرسـنجي         برنامه ،اي، متغير مستقل يا همان عامل خاص         رسانه هاي  پژوهشدر  

شـود و بـراي گـروه          آن برنامه براي يك گروه نمايش داده مي        بنابراين ؛گيرد  براي آن صورت مي   
هـايي قـرار دارد كـه         ها در معرض پيام     ، يكي از گروه   ارت ديگر به عب . شود  ديگر نمايش داده نمي   

تغييـر  (هـايي     اكنون اگـر گـروه بيننـدگان برنامـه از خـود نـشانه             . خبر است   از آن بي  گروه ديگر   
 ولـي گـروه غيربيننـدگان       ،هاي آن برنامه نشان دهند      در جهت پيام  ) ي يا رفتار  ي، احساس ياعتقاد

شده علت اين تفاوت باشد مـشروط بـر     داده ت كه برنامه نمايشتوان انتظار داش    مي ،چنين نباشند 
ابعـادي كـه ممكـن اسـت     به لحاظ بنابراين، مشابهت دو گروه   . آنكه دو گروه تقريباً مشابه باشند     

  . كند  نقشي اساسي در اعتبار مطالعات اثرسنجي ايفا مي،باعث تفاوت دو گروه شوند
 بلكه در ،شوند ا تنها محدود به دو گروه نمي     ه   كه آزمايش  داشتبايد به اين نكته توجه      

 كـودك  100اي  بـراي مثـال، در مطالعـه     . گيرنـد   شرايطي چندين گروه مورد مقايسه قرار مي      
پيش دبستاني به چهار گروه تقسيم شدند تا تأثير خشونت واقعي، تلويزيوني و كارتوني بـر                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Babbie  
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 كـه فـردي در حـال زدن         بينـد   اي واقعـي را مـي       گـروه اول صـحنه    . رفتار آنان بررسي شود   
كنـد   گروه دوم، همين صحنه را از طريق تلويزيون تماشا مي . كند   به آن شليك مي    ،عروسكي

گروه چهارم به عنوان گـروه گـواه، در معـرض           . دنبين  و گروه سوم، شكل كارتوني آن را مي       
 اين  در مرحله بعد،  . كند   تماشا نمي  يعني هيچ تصويري   ؛گيرند   قرار نمي  آميز  نمايش خشونت 

  .شود  ارزيابي ميرفتار آنانگيرند و  قرار مي و دشواري كننده كودكان در شرايط محدود
صحنه واقعـي، صـحنه تلويزيـوني و صـحنه          بينندگانِ   (گروه آزمايش  سهدر اين مثال،    

شـكال مختلـف آن   در اَ هدف آزمايش نيز بررسـي تـأثير خـشونت          . ندوجود داشت ) كارتوني
از اين رو، افـراد بـه چنـد دسـته تقـسيم             . بود) متغير وابسته (ي  بر پرخاشگر ) متغير مستقل (

متغير مـستقل   هاي    نمايش خشونت يعني همان سطح    از  شكلي  شدند و هر دسته در معرض       
اكنـون ايـن    . قرار گرفت و سپس ميزان پرخاشگري افراد هر دسته سـنجيده و مقايـسه شـد               

 زيرا افـراد ايـن گـروه هـيچ          شود كه به وجود گروه چهارم چه نيازي بود          پرسش مطرح مي  
 بـر تـأثير تماشـاي خـشونت بـر           »گـواهي « نكردند؟ درواقع، گروه چهارم      تماشارا  نمايشي  

آميزي را تماشا      زيرا ميزان پرخاشگري افراد اين گروه كه صحنه خشونت         ؛پرخاشگري است 
ن  چنـي  هـر يـك بـه شـكلي بيننـده       بسيار كمتر از افراد سه گروه ديگر بود كه         ،نكرده بودند 

سـت كـه تماشـاي صـحنه         بـر ايـن ادعا     »گـواهي «، گـروه چهـارم      بنابراين. اي بودند   صحنه
از همـين رو در مطالعـات       . تواند نقشي در ايجاد پرخاشگري داشـته باشـد          آميز مي   خشونت

   .شود گفته مي» گواه« گروه ،گيرد  قرار نميمحركيآزمايشي به اين گروه كه در معرض هيچ 
اي كـه بـر       ها و شناسايي و كنترل عوامـل بـالقوه          راد در گروه  در كنار اهميت گزينش اف    

ها نقش دارند، انتخاب يا ساختن ابزاري كه بتوانـد نمايـانگر اثـر باشـد نيـز از                     تفاوت گروه 
براي كودكان   و دشواري     در مثال فوق، شرايط محدودكننده    . اي برخوردار است    اهميت ويژه 

اي از خود     نه شد كه آيا رفتار پرخاشگرا     مشاهدهس  ايجاد شد تا در تنگنا و فشار باشند و سپ         
بنابراين، بر حسب اينكه در پي سـنجش چـه سـطحي از اثـر هـستيم      .  يا خير دهند  نشان مي 

ممكن است  . ، به ابزار سنجش متناسب با آن سطح نياز داريم         )اعتقادي، احساسي يا رفتاري   (
 در   ولـي  ،سي مناسب باشد  سطح اعتقادي و تا حدي احسا     براي سنجش   پرسشنامه يا مقياس    

هنگـام   شـشم و نيـز       قـسمت در   .اسـت  ترمـد آ مشاهده رفتار يا مصاحبه كار     سطح رفتاري، 
   .روش به اين بحث باز خواهيم گشت صحبت از رويكرد آميخته
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  طراحي آزمايش. 2,1

 آزمـايش اسـت     1، طراحي  پس از تعيين اهداف و فرضيات       گام در مطالعه آزمايشي    نخستين
هـاي مطالعـه      درواقـع، رسـيدن بـه هـدف       . كنـد   در چنين مطالعاتي ايفا مي    كه نقشي اساسي    

هـا بـه نـوع        همچنين، شيوه تحليل آمـاري داده     . آزمايشي به طراحي مناسب آن بستگي دارد      
براي نمونه، مثال رابطه تماشاي خشونت و پرخاشـگري كـه در     . گردد  طراحي آزمايش برمي  

 و  آزمايـشي  گـروه    سهداد كه داراي      ان مي  آزمايشي را نش   ي طرح ، قبل از نظرگذشت   قسمت
هاي   ممكن بود پژوهشگر، طرح اين آزمايش را براي افزايش دقت يافته          .  گروه گواه بود   يك

بـه  . تـر سـازد   پيچيـده يعني يك آزمون مقدماتي براي پرخاشگري       2آزمون  آن با افزودن پيش   
هـا   محـرك دريافـت   پـيش از   يـك بـار  عبارت ديگر، ميزان پرخاشگري افراد چهار گروه را       

توجه كنيـد كـه ايـن كـار بـراي           ( پس از دريافت آن بسنجد       بار ديگر  و   )ها  تماشاي صحنه (
 ،اين تفـاوت  ). كند   دريافت نمي  محركيكه هيچ    با وجود اين   ،گيرد  گروه گواه نيز صورت مي    

هـا را نيـز تغييـر     آزمون و بـدون آن، شـيوه تحليـل آمـاري داده           يعني وجود آزمايش با پيش    
  . )2000بنات،  (گيريم  كمك مي2-1براي روشن شدن اين امر از جدول . دده مي
 

 آزمون آزمون و بدون پيش مقايسه طرح آزمايش با پيش . 2-1 جدول

مراحل 
 آزمايش

 آزمون طرح با پيش آزمون طرح بدون پيش

سنجش 
 پرخاشگري

- - - - X1 X2 X3 X4 

  دريافت
محرك 
 آزمايشي

صحنه 
 واقعي

صحنه 
 زيونيتلوي

صحنه 
 كارتوني

گروه 
 گواه

صحنه 
 واقعي

صحنه 
 تلويزيوني

صحنه 
 كارتوني

گروه 
 گواه

سنجش 
 پرخاشگري

 

Y1 Y2 Y3 Y4 

 

Y1 Y2 Y3 Y4 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Design 2. Pre-test 
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 آزمون آزمون و بدون پيش مقايسه طرح آزمايش با پيش . 2-1 جدول

مراحل 
 آزمايش

 آزمون طرح با پيش آزمون طرح بدون پيش

سنجش 
 پرخاشگري

- - - - X1 X2 X3 X4 

  دريافت
محرك 
 آزمايشي

صحنه 
 واقعي

صحنه 
 تلويزيوني

صحنه 
 كارتوني

گروه 
 گواه

صحنه 
 واقعي

صحنه 
 تلويزيوني

صحنه 
 كارتوني

گروه 
 گواه

سنجش 
 پرخاشگري

 

Y1 Y2 Y3 Y4 

 

Y1 Y2 Y3 Y4 

 

 بـار بـه سـنجش ميـزان         دوآزمـون،      در طـرح بـا پـيش       ،شود   مي مشاهدهطور كه     همان
آميز به افـزايش ميـزان    هاي خشونت كنيم و انتظار داريم تماشاي صحنه        اقدام مي  پرخاشگري

 مقـدار   ،هـا   از سوي ديگر، به منظور مقايسه گروه      . منجر شود ) آزمون  پيش(پرخاشگري اوليه   
آنهـا  ) سنجش نهايي (آزمون    آزمون و پس    افزايش پرخاشگري يعني تفاضل پرخاشگري پيش     

ـ . شود  با يكديگر مقايسه مي    آزمـون، ميـزان    ن در حـالي اسـت كـه در طـرح بـدون پـيش            اي
توان ميزان پرخاشـگري       تنها مي  ، بنابراين دست است   در محركاز دريافت    پرخاشگري پس 

اين . عي داشته باشيمكه از وضعيت اوليه آنها اطال   بدون آن  ،ها را با يكديگر مقايسه كرد       گروه
اشگري اوليه بااليي باشند و همـين       ست كه ممكن است بعضي از افراد داراي پرخ        ابدان معن 

بنـابراين،  .  نه تماشـاي خـشونت  ،ها شده باشد امر باعث تفاوت بين ميزان پرخاشگري گروه     
توانـد بـه يـافتن تـأثير      شود كه مـي   سنجش ميزان پرخاشگري اوليه به نوعي كنترل منجر مي        

    .نجامدالص تماشاي خشونت بر پرخاشگري بيخ
 1اثـرات متقابـل   هاي ديگـر و       ق را به منظور بررسي عامل     توان طرح آزمايش فو     باز مي 

هـاي    تأثير تماشاي خشونت و قالـب   همفرض كنيد پژوهشگر مايل است      . تر ساخت   پيچيده
 و هـم  بـر پرخاشـگري بررسـي كنـد         ) واقعي، تلويزيوني و كارتوني   (مختلف نمايش آن را     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. interaction effects 
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عبـارت   فاوتي وجود دارد؟ به   خواهد بداند آيا بين دختران و پسران در اين تأثيرپذيري ت            مي
براي مثـال،   . ديگر، اين پرسش در جستجوي اثر متقابل بين تماشاي خشونت و جنس است            

 پرخاشـگري بيـشتري را در      ،انـد   اي واقعـي از خـشونت بـوده         اگر پسراني كه شاهد صـحنه     
) مـل عا( به وجود اثر متقابل بين ايـن دو متغيـر   ،مقايسه با دختران بيننده از خود نشان دهند    

هـاي   توانـد عـاملي باشـد كـه اثـر تماشـاي صـحنه          درواقع، جنس مي  . رهنمون خواهيم شد  
  .كند آميز را تشديد مي خشونت

در مثـال   . اي طراحي شود كه آزمودن اثـرات متقابـل را ممكـن سـازد               آزمايش بايد به گونه   
  جـدول . فوق، ضروري است متغير جنس به عنوان يـك عامـل در طـرح آزمـايش ديـده شـود                    

 .كنيم آزمون استفاده مي آزمون و پس دهد كه از پيش ، طرح مناسب را براي حالتي نشان مي2-2

  
 آزمون آزمون و پس  طرح آزمايش دو عاملي با پيش.2-2جدول 

     جنس مراحل آزمايش

  سنجش XB1 XB2 XB3 XB4 پسر
 XD1 XD2 XD3 XD4 دختر پرخاشگري

  محركدريافت

 آزمايشي

 
 گواه گروه ارتوني كصحنه تلويزيوني صحنه واقعي صحنه

  سنجش YB1 YB2 YB3 YB4 پسر
 YD1 YD2 YD3 YD4 دختر پرخاشگري

  
هـاي دو عامـل        در هر تركيب از سـطح      كودك يدر چنين طرحي ضروري است تعداد     

براي مثـال، بايـد تعـدادي پـسر داشـته           . وجود داشته باشد تا آزمودن اثر متقابل ممكن شود        
محـرك  تركيب سطح اول از عامـل      (اند    آميز بوده   صحنه واقعي خشونت  باشيم كه شاهد يك     

 . ها و به همين ترتيب در ساير تركيبات سطح)  و سطح اول از عامل جنسآزمايشي

توان ايـن      ولي مي  ،، امكان بررسي اثر متقابل دو عامل وجود دارد         2-2در طرح جدول    
ايـن ترتيـب امكـان بررسـي اثـرات          تر ساخت و به       هاي ديگر پيچيده    طرح را با ورود عامل    

هاي پيچيـده و مالحظـات        بعد درباره طرح   قسمتدر  . تايي يا بيشتر را فراهم كرد      سهمتقابل  
   .مربوط به آنها بحث خواهد شد
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  يهاي طرح آزمايش  ويژگي.3,1

انـدازي از      چـشم  ،شـود كـه ايـن طـرح         وري مـي  آ تأكيد بر اهميت طرح آزمايش، يـاد       براي
بنابراين، بايد توجـه  . گذارد هاي آزمايش را در اختيار مي      بررسي با داده   فرضيات آماري قابل  

 داشت كه انتظار پژوهشگر از آزمايش تنها در محدوده طرحي است كه از پيش بـراي آن در               
  طـرح آزمـايش بـا سـه ويژگـي آزمـايش مـرتبط اسـت                ،بـه طـور كلـي     . نظر گرفته اسـت   

   :)1388 فرد، خوشگويان(

  .كه قرار است در آزمايش بررسي شوندهايي   تعداد عامل.1
 .هاي آزمايش قابل آزمون هستند  دادهبااثرات متقابلي كه . 2

 . كه براي اجراي آزمايش الزم است) اي اندازه نمونه(هايي  تعداد آزمودني. 3

 تأثير هيچ عامل ديگري را      ،است  آزمايشي محركيك  براي مثال، طرحي كه تنها شامل       
در عمل، پژوهشگران مايل هستند همزمـان تـأثير         . سنجد  ر پاسخ نمي   بر متغي  حركاين م جز  

منظور از  .ها را بر متغير پاسخ بررسي كنند        چندين عامل و به تبع آن، اثرات متقابل اين عامل         
براي نمونه، تـصور كنيـد فـردي        . استتركيب چند عامل بر پاسخ      همزمان  اثر متقابل، تأثير    

ايـن دو  . جا كنـد  به جابه تنهايي    كيلوگرم بار را     30ديگري   كيلوگرم بار و فرد      20قادر است   
حال اين پرسش مطرح است كه اين دو فرد         . دده  تك اين افراد را نشان مي       ي تك رقم، تواناي 

 كيلـوگرم   50تـرين پاسـخ،       جا كننـد؟ سـاده      به  همزمان قادرند چند كيلو بار را با يكديگر جا        
آيد بلكه با چيزي بيشتر يا كمتر از ايـن            ست نمي د   ولي در عمل، لزوماً چنين رقمي به       ،است
اين همان تأثير متقابل است كه ريشه در حضور اين دو فرد در كنـار هـم و                  . رو هستيم   روبه

منجر شـود زيـرا بـراي مثـال،         به افزايش توانايي كل     يا  تأثير بر يكديگر دارد و ممكن است        
نرژي بيشتري صرف كنند يـا ايـن   كننده باشد و باعث شود هر يك ا       حضور فرد ديگر دلگرم   

 ياو   ،حضور به نوعي رقابت منجر شود و هر فرد تواني بيش از حد معمول خود نشان دهد                
هر فرد بخواهد از زير كـار در بـرود و بـار را بـر دوش              بيانجامد زيرا   انايي كل   كاهش تو به  

  ).1388فرد،  خوشگويان (ديگري بيندازد
ـ       بررسي اثرات متقابل كه نتيجه حضور      ه  بيش از يك عامل در آزمـايش اسـت، نقـش ب

توانـد بـا    تأثير تماشاي تلويزيون بـر كودكـان مـي        . سزايي در اثرسنجي در حوزه رسانه دارد      
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ترها در زمان تماشا متفاوت با حالتي باشد كه آنـان در كنـار كودكـان حـضور        حضور بزرگ 
برنامـه تلويزيـوني بـراي    ميزان اثرگذاري يـك  . )هاي فصل قبل مراجعه كنيد   به مدل  (ندارند

هاي تحـصيلي مختلـف لزومـاً بـه يـك انـدازه        افزايش مشاركت مردم در انتخابات در گروه   
اثرات متقابل سه   جاي اثر متقابل دو عامل،        ه به شود ك   تر مي   وضعيت هنگامي پيچيده  . نيست

ي بـر  هـاي مـذهب   براي مثـال، بررسـي تـأثير برنامـه       .  شود مطالعهعامل، چهار عامل يا بيشتر      
اجتمـاعي و جـنس آنـان بـه بررسـي اثـر متقابـل          ـ مخاطبان بر حسب سن، پايگاه اقتصادي    

  .چهارتايي منجر خواهد شد
 تحـت   متغيرمـستقل توانند تأثير     هاي مختلف در كنار هم مي       تا اينجا تأكيد شد كه عامل     

يابي بـه  بررسي اثرات متقابل به منظـور دسـت  از همين رو، . دنبررسي را افزايش يا كاهش ده   
اما بايد به اين امر توجه داشت كه حـضور چنـد            .  ضروري است  متغير مستقل » واقعي«تأثير  

، 2-3بـراي مثـال، جـدول      . دهـد   هاي الزم را نيز افزايش مـي        عامل در آزمايش، تعداد نمونه    
  :طرح يك آزمايش با چهار عامل است

  
 طرح آزمايش با چهار عامل. 2-3جدول 

3 2 1 B 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
C 

D  A 

            1 
            2 
            3 

1 

            1 
            2 
            3 

2 

  
هـاي    شود كه در آن چهار عامل با نـام           ناميده مي  3×4×3×2  يك طرح چهار عامليِ    ،اين

B سطح،   3 با C   سطح،   4با D   و    سطح 3با A   در  ، در حالت كلـي    . سطح حضور دارند   2با 
كـه  بر اين   مشروط ،تايي و دوتايي را آزمود      توان اثرات متقابل چهارتايي، سه      چنين طرحي مي  
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ايـن بـدان    . 1وجود داشـته باشـد    ) آزمودني( نمونه   5  خانه جدول، حداقل   72در هر يك از     
بـه شـرح    2-3فرض كنيد چهار عامـل جـدول      .  نمونه نياز است   360ست كه به حداقل     امعن
 :اشند بزير

A : زن=2مرد، = 1(جنس(  
B :باال=3متوسط، =2پايين، =1(اجتماعي ـ  پايگاه اقتصادي(  
C : مسن=4ميانسال، =3جوان، =2نوجوان، =1(سن(  
D : پيگيرةبينند= 3 تاحدي پيگير، ةبينند=2غيربيننده، =1(وضعيت تماشا (  

سال از پايگـاه پـايين      ست كه مثالً بايد دو نفر مردِ ميان       ا نمونه به اين معن    360گرداوري  
خانه خاكستري  ( در آزمايش حضور داشته باشند       ،اند  كه پيگير تماشاي برنامه مورد نظر بوده      

 هاي جـدول نيـز بيـشتر         تعداد خانه  ،هاي عامل بيشتر باشد     حال اگر سطح  . ..و) 2-3جدول  
  . يابد شود و به تبع آن، تعداد نمونه و تنوع تركيب آن نيز افزايش مي مي

   آماريحليل ت.4,1

كـار    هاي يـك آزمـايش بـه    ، اساس روش آماري است كه براي تحليل داده       2تجزيه واريانس 
واقـع  هـا و اثـرات متقابـل و در          ها بر اساس عامـل      در اين روش، پراكندگي كل داده     . رود  مي

اي را  شدن موضوع، طـرح سـاده     براي روشن . شود   چند قسمت تفكيك مي    هطرح آزمايش ب  
  .نظر بگيريد  در،2-4 جدول مانند) محرك (رمتغيبا تنها يك 

  
  متغيري  يك طرح ساده تك.2-4جدول 

A3 A2 A1 

10  
13  
7 

7  
4  
9  
5 

3  
5  
2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 به يك جدول توافقي     2-3 شود، جدول   ها مانند متغيرهاي اسمي يا ترتيبي برخورد مي         از آنجا كه با عامل      .1

 .شوند هاي جدول توافقي با فراواني پرمي  با اين تفاوت كه خانه،شباهت دارد
2. analysis of variance 
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شـده    آزمودني است كه مقدار متغير پاسخ براي هر يك در جدول ثبت       10اين جدول شامل    
ش مطـرح اسـت   اين پرس. دهد مي) واريانس( خبر از وجود پراكندگي    ،نابرابري اين مقادير  . است

هاست و تا چه حـد بـه ايـن دليـل             كه تا چه حد اين پراكندگي به دليل طبيعت متفاوت آزمودني          
 و برخـي    Aسـطح دوم عامـل      در معرض   ، برخي   Aسطح اول عامل    در معرض   است كه برخي    

واريـانس  (؟ براساس اين پرسش، پراكنـدگي كـل         اند  قرار گرفته سطح سوم اين عامل     در معرض   
هـاي     سـطح   معـرض  در (Aپراكندگي ناشي از عامل     : شود   مي جزيه دو پراكندگي ت   به) كل مقادير 

   .1ها آزمودنيمتفاوت و پراكندگي ناشي از طبيعت )  بودنمختلفي از اين عامل
  ها پراكندگي ناشي از طبيعت متفاوت آزمودني+ پراكندگي ناشي از عامل  =پراكندگي كل 

 ،تـر باشـد    پراكندگي ناشي از طبيعـت بـزرگ  اگر پراكندگي ناشي از عامل در مقايسه با  
بـودن    بررسي ميـزان بـزرگ  . شود كه عامل بر متغير پاسخ تأثيرداشته است     چنين استنباط مي  

 و بر اساس اطالعـات جـدول تجزيـه واريـانس انجـام             Fاين دو پراكندگي به كمك آزمون       
   .)2008، 3 و كمپتورن2هينكلمن (شود مي

، پراكنـدگي كـل بـه       )بـا اثـرات متقابـل     و  از يـك عامـل      بيش  (تر    هاي پيچيده   در طرح 
هاي آمـاري بيـشتري نيـز فـراهم        شود و شرايط آزمودن فرضيه      هاي بيشتري تجزيه مي     مؤلفه

  : وجود داردB و Aبراي مثال، تجزيه زير در طرحي با دو عامل . گردد مي
   +Bپراكندگي ناشي از  + Aپراكندگي ناشي از = پراكندگي كل 

  ها پراكندگي ناشي از طبيعت متفاوت آزمودني + B و Aاشي از تقابل پراكندگي ن
 اثـر متقابـل     بـود يـا نبـود     پژوهشگر بر اساس اين تجزيه، ابتدا بايد نسبت بـه آزمـون             

هـا را بـه صـورت         وجود اثر متقابل حاكي از آن است كه نبايد هر يـك از عامـل              . كند اقدام
  .پرداخت با يكديگر هاي دو عامل ركيب سطح ت به مقايسه بلكه بايد،انفرادي بررسي كرد

به عنوان يك قـانون عمـومي، ابتـدا بايـد بـاالترين اثـر متقابـل را آزمـود و در صـورت                       
در صـورت   (آخـرين مرحلـه     . تـر رفـت      به سراغ اثرات متقابل مرتبه پـايين       ،دارنبودن آن   معني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اند نيز داراي سـه مقـدار متفـاوت هـستند،             بوده A آزمودني كه در معرض سطح اول عامل         3براي مثال،   . 1

از اين پراكنـدگي بـه پراكنـدگي ناشـي از تفـاوت طبيعـت       . اند  كردهتجربه يكساني را شرايطاگرچه همگي   
 شـرايط ت هستند، پاسخ متفاوتي بـه       شود؛ يعني دو آزمودني چون دو فرد با طبيعت متفاو           ها ياد مي    آزمودني

  .دهند يكسان مي
2. Hinkelmann 3. Kempthorne 
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هـا اختـصاص    تك عامـل  به بررسي اثرات انفرادي تك) يك از اثرات متقابل دارنشدن هيچ  معني
و در  ) ABCD(، ابتدا اثر متقابـل چهارتـايي         2-3براي مثال در طرح چهار عاملي جدول        . دارد

و در صـورت    ) BCD و   ABC  ،ABD  ،ACD(تايي    نشدن آن، اثرات متقابل سه     دار  صورت معني 
. دشـون  آزمـون مـي  ) CD و AB ،AC ،AD ،BC ،BD(نشدن آنها، اثرات متقابل دوتايي  دار  معني

  . شود ها اقدام مي تك عامل  به آزمون تك،دار نشد  اثر متقابل معنييازدهيك از اين   اگر هيچ
وهـشگر بـا پرسـش ديگـري        ژ پ ،)خـواه متقابـل و خـواه سـاده        (در صورت وجود اثر     

ها منشأ اثر هستند؟ براي مثال، اگر آزمون آماري مربوط بـه جـدول                 كدام سطح  ؛روست  روبه
 ايـن تـأثير ناشـي از     آيـا  بايد پرسيدد، تأثيرگذار شناخته شAني عامل    يع ،دار شد    معني 4-2

ـ ) هـا داراي تـأثيري اختـصاصي هـستند          تك سطح   يعني تك (ست  ها  تمام سطح  ا بعـضي از    ي
شـدن عامـل      ند؟ توجه كنيد كه ممكن است تأثيرگذار شناخته       گذار تأثير هاي اين عامل    سطح

Aاثر باشد طح دوم بي به دليل مثالً سطح اول و سوم آن باشد و س .  
ها بايكديگر بـراي پاسـخگويي بـه پرسـش         دوي سطح    با مقايسه دوبه   1هاي تعقيبي   آزمون

 الزم  Aدو بين سه سـطح عامـل          ، سه مقايسه دوبه   2-4براي مثال در جدول     . اند  شده  فوق ابداع 
دار  در صورتي كه اثـر متقابـل معنـي        . تر است   هاي چند عاملي پيچيده     شرايط براي طرح  . است
 و  3، دو عامل بـا      2-3در جدول   . هاي تعقيبي مقايسه شوند      بايد سطوح تركيبي با آزمون     ،باشد

آيد كه در صـورت       هاي دو عامل به دست مي        تركيب از سطح   21 بنابراين   ، سطح وجود دارد   7
 .)2008هينكلمن و كمپتورن،  (دو مقايسه شوند  بايد دوبه،داري اثر متقابل دو عامل معني

  ي روش آزمايش اثرات بلندمدت با گيري دازهنا. 5,1
ازجمله موضوعاتي اسـت كـه در اثرسـنجي    ميزان ماندگاري اثر  اشاره شد كه  پيشدر فصل   

هاي مكرر به ميـزان مانـدگاري         گيري  روش آزمايشي قادر است از طريق اندازه      . اهميت دارد 
بلند مدت، سنجش اثـر  ضروري است براي بررسي اثرات ميان مدت يا     درواقع،  . اثر پي ببرد  

آزمـون و    پيـشتر دربـاره پـيش     . در مقاطع زماني مختلف بـا فاصـله مناسـب صـورت گيـرد             
 ،گيـرد    صورت مي   دوبار سنجش  در چنين آزمايشي، از هر آزمودني     . آزمون صحبت شد    پس

تواند اين سـنجش را بـر روي گـروه تحـت بررسـي بـه دفعـات         در حالي كه پژوهشگر مي    
  .  ماندگاري اثر اطالع يابدصورت دهد تا از ميزان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. post hoc tests 
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 بـار پـيش از دريافـت    نخـستين دهد كه بـراي        وضعيتي را نشان مي    2-5براي مثال، جدول    
متغيـر  سـپس بالفاصـله پـس از دريافـت     . گيـرد   صورت مي ) آزمون  پيش(، سنجش   متغير مستقل 

  بـا   نيـز   دو سـنجش ديگـر     پـس از آن،   . شود  انجام مي ) آزمون  اولين پس ( دومين سنجش    مستقل،
بـه ايـن    . گيرد  صورت مي ماهه براي بررسي ماندگاري ميان مدت و بلند مدت اثر             هاي يك   فاصله

  . تحت بررسي قضاوت كندمتغير مستقلترتيب، پژوهشگر قادر خواهد بود درباره طول تأثير 
  

 گيري در طول زمان  اندازه4 طرحي با .2-5جدول 

  پيش از
 متغير مستقلدريافت 

  دريافت
 متغير مستقل

  الفاصله پس ازب
 متغير مستقلدريافت 

   ماه بعد از1
 1آزمون  پس

   ماه بعد از2
 1آزمون  پس

 3آزمون  پس 2آزمون  پس 1آزمون  پس - آزمون پيش

  
كنـد نيـز     دريافت نمـي متغيريتواند شامل گروه گواه كه هيچ  توجه كنيد كه اين طرح مي  

  .گيرد گيري صورت مي  زماني اندازه مقاطعبه اين ترتيب از افراد گروه گواه نيز در همان. باشد
 ،)ايش گـروه آزمـ    انندم(هايي، از گروه ثابتي       شود در چنين طرح     طور كه ديده مي     همان

. شـود   گفته مي1هاي مكرر گيري اندازه، كه به اين كارشود   وري مي آندين مجموعه داده گرد   چ
و  از افراد صورت گرفته اسـت        »ثابتي« از گروه     گيري  است كه چندين اندازه   اين نام بدان معن   

اين وابـستگي در روش آمـاري   . هاي مختلف وابستگي آماري وجود دارد     بنابراين بين اندازه  
هـاي    گيـري   هاي اختصاصي تحليـل آمـاري انـدازه         عالوه بر روش  . ها نقش دارد    تحليل داده 

ه ايـن    تعلـق دارد كـ     2هاي چنـد متغيـره       به روش  ،هاي آماري   ترين شيوه   مكرر، يكي از قوي   
  .گيرد نظر مي ها در وابستگي را در تحليل

آزمـون محـدود      آزمـون و پـس      هاي مكرر در مطالعات رسانه تنها بـه پـيش           گيري  اندازه
 ماننـد   ،شـوند   هـايي كـه در مـدت طـوالني پخـش مـي               بلكه مطالعه اثرات برنامه    ،شوند  نمي

 50ش تـأثير سـريالي      تواند بـراي سـنج      براي نمونه، پژوهشگر مي   . ها نيز مفيد هستند     سريال
درواقـع  . آزمون، در طول پخش سريال نيز به چند سنجش دست بزند            قسمتي عالوه بر پيش   

 يعني در معرض تماشاي سريال قرار گرفتن چيزي         محرك آزمايشي در اين مطالعه، دريافت     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. repeated measurements           2. multivariate 
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ساله در معـرض     ها در زماني مثالً يك       بلكه آزمودني  ،نيست كه در كوتاه مدت صورت گيرد      
 در  محرك آزمايـشي   انتظار داريم تغييراتي نيز در طول دريافت تدريجي          ، بنابراين ندآن هست 

آزمـون، چنـدين    آزمون و يك پـس   به جاي اجراي يك پيشاز اين رو،. ها رخ دهد   آزمودني
 و در صورتي كه پژوهـشگر       شد خواهد   انجام محرك آزمايشي بار سنجش در طول دريافت      

 نيز باشد، چندين سنجش نيز پـس از پايـان سـريال در              مايل به بررسي اثرات طوالني مدت     
  ).  را مالحظه كنيد2-6جدول (دهد  مقاطع زماني مختلف صورت مي

 

 هاي مكرر در حين پخش سريال گيري  اندازه.2-6جدول 

  پيش از
 پخش سريال

  پس از
  قسمت20پخش 

  پس از
  قسمت40پخش 

  بالفاصله پس از
 پايان سريال

  ماه پس از1
 الپايان سري

 2آزمون  پس 1آزمون  پس 2سنجش حين پخش  1سنجش حين پخش  آزمون پيش

  
به اثرسـنجي   تواند    مي )2-6مانند جدول   (گيري مكرر     اندازهدر آن   وضعيت ديگري كه    

، بررسي نقش ميزان در معـرض       پژوهش هنگامي است كه يكي از اهداف        ،بينجامد ترمدآكار
 ،شـود هـر چـه بيننـده      بـراي مثـال، ادعـا مـي       .باشـد  اثـر    »شدت«بودن بر    محرك آزمايشي   

. گـرفتن او نيـز بيـشتر خواهـد شـد            امكان تحت تأثير قـرار     ،آگهي را بيشتر تماشا كند     يك
 ناچار است يك آگهـي را       ،پژوهشگري كه مايل است اين فرضيه را به بوته آزمايش بگذارد          

ابـد بـا   چند بار پخش كند و پـس از هـر بـار پخـش بـه سـنجش اثـر دسـت بزنـد تـا دري                    
 ايـن وضـعيت را      2-7جـدول   . شـود   دفعات تماشاي آگهي بر تأثير آن افـزوده مـي          افزايش

در . سـت آنهاآزمايـشي    محركدر   2-6تفاوت اين جدول و جدول      . تصوير كشيده است   به
 ،گيرنـد   ثـابتي قـرار مـي     آزمايـشي    محـرك ها به دفعـات در معـرض          ، آزمودني 2-7 جدول

    .پذير است  به تدريج امكانمحرك آزمايشي تمام ، دريافت2-6حالي كه در جدول  در
  

 هاي مكرر براي سنجش تأثير دفعات پخش آگهي گيري اندازه. 2-7جدول 

  پيش از
 پخش آگهي

  اولين نوبت
 پخش آگهي

  دومين نوبت
 پخش آگهي

  سومين نوبت
 پخش آگهي

   ماه پس از1
 پايان پخش

 4زمون آ پس 3آزمون  پس 2آزمون  پس 1آزمون  پس آزمون پيش
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  وسيله سنجش. 6,1

گـذارد و از طريـق آن     ساختار سنجش اثر را در روش آزمايشي در اختيار مي      ،طرح آزمايش 
تـر يعنـي     ولي پيش از آن بايد با چالشي اساسي    ،توان ثابت كرد كه محرك منشأ اثر است         مي

 كنـد   اين وسيله سـنجش اسـت كـه تعيـين مـي           درواقع،  . رو شد   چگونگي سنجيدنِ اثر روبه   
بـراي نمونـه، نبايـد از يـك         . توانـد اثـر را انـدازه بگيـرد          مطالعه آزمايشي تا چه سطحي مي     

    بـا وجـود اينكـه      ،عد تأثيرات رفتاري را به شكلي معتبر بسنجد       پرسشنامه انتظار داشت كه ب 
  . عد شناختي اثر باشندتوانند وسيله قابل توجهي در سنجش ب ها مي پرسشنامه

تغييـرات  اثـر در قالـب   .  آمـاري نيـز داراي اهميـت اسـت       وسيله سنجش اثـر از نگـاه      
اي كـه بـه دنبـال     براي مثال، اثـر برنامـه  . شود يك يا چند متغير در نظر گرفته مي     ) واريانس(

شـود كـه    اي انـدازه گرفتـه مـي     با پرسشنامه،هاي سياسي بينندگان خود است    افزايش آگاهي 
بـه ايـن    . ا محتواي آن برنامـه باشـد       اطالعات سياسي مرتبط ب    بارهحاوي تعدادي پرسش در   

بنـابراين،  . اي بر اساس اين پرسـشنامه محاسـبه كـرد     نمره،توان براي هر آزمودني     ترتيب مي 
نـام ميـزان آگـاهي      ه  اي براي سنجش متغيري ب      هاي سياسي، وسيله    پرسشنامه سنجش آگاهي  

از . سشنامه است ها به آن پر     هاي آزمودني    نمرات حاصل از پاسخ    ،سياسي است كه مقادير آن    
اسمي، ترتيبـي،  ( نوع متغير    ،گيرند  هاي آماري بر روي اين نمرات صورت مي         آنجا كه آزمون  

   .اي در انتخاب روش آماري مناسب خواهد داشت كننده جايگاه تعيين) اي يا نسبتي فاصله
تواند بـر اسـاس        چگونگي سنجش اثر مي    ،يابد  هنگامي كه دقت در سنجش اهميت مي      

توانـد بـه جـاي طراحـي          بـراي نمونـه، پژوهـشگر مـي       . اي صورت گيرد    چيدههاي پي   روش
همچنـين، اسـتفاده از   .  با رويكرد اكتشافي در جستجوي اثر باشـد  1مقياس از روش كيو    يك

توانـد     نيـز مـي    2نويـسي   هاي مشاهداتي، مشاهده توأم با مشاركت، مصاحبه يـا سـياهه            روش
در چنـين شـرايطي، توجـه بـه     . ن راهگشا باشـد   عد رفتاري آ  ويژه ب  ب ،سنجش معتبرتر اثر   در

خـصوص    بـه  ؛يابـد   ها بسيار اهميت مـي      متغير و روش آماري مناسب براي تحليل داده        نوع
كـارگيري   سـازي اسـت تـا بـه     هاي كيفي سنجش اثر كـه نيازمنـد نـوعي كمـي         درباره روش 

   .كرد  ما اين بحث را جداگانه بررسي خواهيم.هاي آماري را ممكن سازد روش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Q-method 2. diary 
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 اعتبار مطالعه آزمايشي. 7,1

 هـاي  قسمت هاي مكرر يا سنجش اثر در گيري باره طرح آزمايش، اندازه ممكن است آنچه در   
سـازي آنهـا در عمـل نيازمنـد توجـه بـه          ولـي پيـاده    ، ساده به نظر آيـد     ،قبل از نظر گذشت   

فتن ايـن   گـر    زيـرا ناديـده    ،اي است كه نبايد از نگاه پژوهشگر پنهـان بمانـد            مشكالت بالقوه 
 به طـور  . رو سازد   هاي مطالعه آزمايشي را با ترديد جدي روبه         تواند اعتبار يافته    مشكالت مي 

اعتبـار  . شـود    از دو نوع اعتبار درونـي و بيرونـي صـحبت مـي             ، در مطالعات آزمايشي   ،كلي
مطالعـه  . گـردد  دروني به توانايي طرح آزمايش در يـافتن ارتبـاط عّلـي بـين متغيرهـا برمـي            

باعث وقوع تغييراتـي در متغيـر ديگـري      ) ها  عامل(اي از متغيرها       مدعي است دسته   آزمايشي
شـود كـه    رو مي  بنابراين با اين پرسش منطقي روبه.شوند مييا وابسته موسوم به متغير پاسخ     

رابطه عّلي تا چه حد واقعيت دارد؟ به عبارت ديگر، آيا كامالً اطمينان داريـم كـه تغييـرات                   
آمـده در مطالعـه اسـت؟ اعتبـار بيرونـي       ير پاسخ ناشي از عوامل به حسابايجادشده در متغ  

چگـونگي اجـراي آزمـايش      . هاي مطالعه آزمايشي است     پذيري يافته   معطوف به ميزان تعميم   
  .تواند به شدت بر اعتبار دروني و بيروني آن اثر بگذارد مي

 دروني اعتبار. 1,7,1

پرسش است   پاسخ دادن به اين      ،حقيقات آزمايشي  در ت  1 دروني اعتباراشاره شد كه منظور از      
 اثر گذاشته است يا متغيرهـاي ديگـري نيـز    y  وابسته بر متغيرx زمايشيحرك آ مكه آيا تنها    

 مثال، اگر ما قصد سنجش اثرات تماشاي خشونت بـر پرخاشـگري             براياند؟    گذار بوده تأثير          
يم كـه ميـزان پرخاشـگري كودكـان         ب جلسه تماشا دريـا    10يم و بعد از     كودكان را داشته باش   

 بـه   قـصد پاسـخگويي   درونـي اعتبار در ،مورد آزمايش به طور معناداري افزايش يافته است       
هـاي    ي برنامـه   افـزايش پرخاشـگري كودكـان ناشـي از تماشـا            آيـا   كه پرسش را داريم  اين  

  شده است؟ يا از عوامل ديگري متأثر آميز بوده خشونت
درپـي بررسـي تـأثير تماشـاي        را در نظر بگيريد كه      گري  پژوهشبه عنوان مثالي ديگر،     

 پرسـشنامه يـا     ماننـد طراحـي   او بـا روشـي      . نوعي آگهي بر الگوي مصرف بينندگان اسـت       
 آگهي مورد نظر را بـراي       ، سپس مصرف گروه نمونه خود را ثبت     الگوي  ابتدا  نويسي،    سياهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. internal validity 
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 او دو مجموعـه  بنـابراين . يدنما  الگوي مصرف آنان را ثبت مي   بار ديگر كند و     آنها پخش مي  
حال اگر  . پس از تماشاي آن   هاي    داده پيش از تماشاي آگهي و       هاي  ؛ داده داده در اختيار دارد   

شده در آگهي تمايل داشته باشـد، تـا چـه     الگوي مصرف پس از تماشا به سمت كاالي تبليغ     
ود دارد؟ بـه  اي عّلي بين تماشاي آگهي و الگوي مصرف وج     توان نتيجه گرفت رابطه     حد مي 

شده اسـت گـروه       تواند ادعا كند كه تماشاي اين آگهي باعث          مي پژوهشگرعبارت ديگر، آيا    
  نمونه الگوي مصرف خود را به اين شكل تغيير دهند؟

گيـري خـود، گـروه گـواهي را نيـز در ايـن                ممكن است پژوهشگر براي اطمينان از نتيجـه       
دن الگوي مصرف در گروه گـواه نتيجـه بگيـرد           نكر  مطالعه آزمايشي بگنجاند و با مشاهده تفاوت      

 زيرا گروهي كـه ايـن آگهـي را تماشـا            شده است؛ كه تماشاي آگهي باعث تغيير الگوي مصرف        
اگـر الگـوي مـصرف تنهـا تحـت تـأثير            .  به تغيير الگوي مصرف نيز تمايلي نداشته است        ،نكرده

توانـست    ود گـروه گـواه مـي       در اين صورت وج    ،آيند  دست مي    ها به   اطالعاتي باشد كه از آگهي    
فرضـي     ولـي چنـين پـيش      ،رابطه علّي بين تماشاي آگهي را با تغيير الگوي مصرف تضمين كنـد            

هـاي ايـن      شايد بتوان تفاوت رفتار گروه گواه و گروه آزمايش را ناشي از ويژگـي             . منطقي نيست 
ـ براي مثال، كاالي تبليغي براي گروه سـني خاصـي مناسـب             . دو گروه قلمداد كرد     و گـروه    ودهب

 بنـابراين، .  نبوده است چنينگروه آزمايش در حالي كه شده است، نمي شامل اين گروه سني      گواه
 بلكـه  دانـست، نكردن آگهي   كردن يا تماشا    لزوماً ناشي از تماشا     را شده   تفاوت مشاهده  توان  نمي

  . موجب آن شده استكننده در آزمايش  تفاوت تركيب سني دو گروه شركت
محـور بـودن       مورد بحث قرار گرفتنـد و نظريـه        پيشنجش اثر كه در فصل      هاي س   مدل

تواند به شناسايي متغيرهـاي مهـم و تأثيرگـذار كمـك كنـد و از ايـن طريـق پژوهـشگر               مي
بـه ايـن    . هاي آمـاري خـود لحـاظ نمايـد           يا در مدل   درآورد كنترل    تحت تواند يا آنها را     مي

    .گيرد تر صورت مي تر و دقيق نترتيب، شناسايي نقش محرك در ايجاد اثر آسا
. هاي مكـرر اختـصاص دارد   گيري مثال ديگري از تهديد اعتبار دروني آزمايش به اندازه   

 از  ، تلويزيـوني بـر بيننـدگان        مجموعـه   يك پژوهشي را درنظر بگيريد كه براي بررسي تأثير       
كـه در   اتفاقـاتي   . كند  پيش از پخش، حين پخش و پس از پخش استفاده مي          چندين سنجش   

. كننده بـراي اعتبـار درونـي اسـت           عاملي تهديد  ،دهد   رخ مي  پژوهشطول زمان اجراي اين     
هـاي متعـدد و       تصوري كه از سنجش   كنند،    ها طي اين زمان كسب مي       اطالعاتي كه آزمودني  

بندد يا تغييرات جـسمي        در ذهن آنان نقش مي     ،كه در يك مطالعه آزمايشي حضور دارند      ينا
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تواننـد بـر       هستند كه مي   واملي ازجمله ع  ،شوند  ه افزايش سن ايجاد مي    و روحي كه به واسط    
  . اعتبار دروني چنين آزمايشي اثر بگذارند

 يـا  كننـد را تهديـد  آزمـايش   دروني اعتبارتوانند  عوامل بسيار زيادي وجود دارد كه مي 
  :برخي از اين عوامل عبارتند از. كاهش دهند

  ي پژوهشتاريخچه يا رخدادهاي همزمان با اجرا

 طـي  شـود كـه   پژوهش، به حوادثي اطالق ميتهديد مربوط به رخدادهاي همزمان با اجراي        
 بـر متغيـر وابـسته     ،افتد و ممكن است جداي از اثر متغير آزمايـشي           دوره آزمايشي اتفاق مي   

 و ده كنـيم  مـي  يك كـالس را انتخـاب   آموزان دانشرض كنيد كه ف مثال   براي.  بگذارند تأثير          
 حوادث ، آنها طي اين ده جلسه حال اگر . دهيم  آميز نمايش مي    تراي آنها فيلم خشون   جلسه ب 

براي مثال در راهـرو يـا       (خبر باشيم      تجربه كنند كه ما از آنها بي       همآميز ديگري را      خشونت
وره  طـي د آميـزي  هـاي خـشونت   دعواهايي رخ دهد يا فـيلم  آموزان    حياط مدرسه بين دانش   

آميزي از طريـق      هاي سينمايي خشونت    يا در همان زمان فيلم    شود  تحقيق از تلويزيون پخش     
 )ها در جامعه توزيع شود و گـروه آزمـايش مـا آنهـا را تماشـا و تجربـه كننـد           ويدئو كلوپ 

آزمايـشي تحقيـق بـوده      ناشي از اثر تماشـاي متغيـر  تواند صرفاً دست آمده، نمي هاي به  يافته
شـد نيـز در ايـن زمينـه          بـه آنهـا اشـاره     كه   اتفاقات و حوادث ديگري      باشد و ممكن است   

هـاي ميـداني      آزمـايش   بـراي  پـژوهش  رخدادهاي همزمان با اجـراي       .تأثيرگذار بوده باشند  
مـدت    ، اغلب طـوالني   هاي ميداني   تر از تحقيقات آزمايشگاهي است، چرا كه آزمايش         مشكل

يجـه اثـر    زمان بيشتري وجود دارد تا حـوادثي كـه ممكـن اسـت بـر نت             است و از همين رو    
هـاي اوليـه دهـه        ند كه در سـال      ا  نويسان مشاهده كرده     گزارش براي مثال، . بگذارند، رخ دهد  

كيلـومتر در سـاعت، ميـزان        90ها بـه       پايين آوردن محدوده سرعت مجاز در بزرگراه       1970
اسـت شـاهد محكمـي نباشـد         اين نتيجه ممكن  . مرگ و مير را در تصادفات كم كرده است        

هاي سوخت به سرعت باال رفته و ذخيره سوخت هم كـم              ن مسئله قيمت  چون همزمان با اي   
آشـكار  .  به سرعت ميزان استفاده مردم از ماشين را كم كـرده بـود   ،شده بود و اين دو حادثه     

 كـم  بـر كردن حداكثر سرعت مجـاز   ر كم بيني ميزان تأثي    ن حوادث تاريخي، پيش   است كه اي  
  ).1388ابانگرد، بي (سازد  را مشكل ميكردن ميزان تصادفات
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 نگـران عامـل رخـدادهاي       ، گروهـي گـواه داشـته باشـيم        ،چنانچه در تحقيق آزمايشي   
در مثال مورد بحـث اگـر مـا كـالس مجـاور همـان               . همزمان با اجراي تحقيق نخواهيم بود     
 چنانچه در حياط مدرسه دعـوا و خـشونتي هـم رخ             ،مدرسه را به عنوان گروه گواه بگيريم      

  . آن گروه نيز به احتمال زياد آن را تجربه خواهد كردبيفتد،معه دهد يا اتفاقي در جا

  بلوغ

هاي گروه آزمـايش در طـي زمـان پـيش               شود كه براي آزمودني     عامل بلوغ به تغييراتي اطالق مي     
تـر شـدن،    تر شدن، با تجربه شدن، يا خـسته         عواملي مثل بزرگ شدن، گرسنه شدن، عاقل      . آيد  مي

خطر عامل بلوغ زماني بيشتر است كه تحقيق ما زيـاد           . وط به بلوغ است   هايي از تغييرات مرب     مثال
براي مثال چنانچه ما بخواهيم اثـرات يـك آگهـي تبليغـاتي را بـر افـزايش ترغيـب                    . طول بكشد 

كودكان به مسواك زدن بسنجيم و اين تحقيق يك سال طول بكشد، مشخص نيست آنچه را كـه                  
تـر شـدن افـرد و         تـر و پختـه      ماشاي آن آگهي است يا بالغ     ايم، ناشي از ت     در پايان به دست آورده    

زدن ضـروري   رسيدن به اين تشخيص كه براي حفظ بهداشت و سالمت دهان و دندان، مـسواك  
تـوانيم ايـن عامـل را كنتـرل كنـيم و       چنانچه گروهي به نام گروه گواه داشته باشيم، باز مي    . است

تـوان    شـوند، مـي      گروه آزمايش بالغ مي    يها  ودنينگران اثر آن نباشيم، به اين صورت كه اگر آزم         
  .استدالل كرد كه براي گروه گواه نيز اين بلوغ و پختگي رخ خواهد داد

  آزمون اثرات پيش

ها بيش از يـك بـار در         كه آزمودني   رخ دهد  آزمون ممكن است زماني     تهديد مربوط به پيش   
آزمـون و   هـا از پـيش    مـايش از آنجـا كـه بـسياري از آز        . گيرند ميمعرض ابزار سنجش قرار     

 بـراي مثـال،  . آزمون هميشه مورد توجـه بـوده اسـت    كنند، اثرات پيش آزمون استفاده مي  پس
اي بهتـر از اجـراي اول          در اجراي دوم معمـوالً نمـره       ،هاي هوش و پيشرفت     افراد در آزمون  

فاده آورند، اين پيشرفت حتي وقتي كه از فرم موازي يك آزمون هم اسـت             آزمون به دست مي   
آيـا تفـاوت مـشاهده شـده بـين          كه  آيد    اين مشكل پيش مي   بنابراين  . افتد   اتفاق مي  ،شود  مي

اي كه آزمـودني از اجـراي      ناشي از اثر متغير مستقل است يا تجربه        آزمون،  آزمون و پس    پيش
آورد كـه     آزمون به خـاطر مـي       مثالً آزمودني در هنگام پس    . آزمون به دست آورده است      پيش
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، بـه ايـن دليـل        وقت كـم آورد    را داشت،  به اين سؤاالت      قصد پاسخگويي   كه يك ماه پيش  
 ممكـن    يـا  .دهـد   به سـؤاالت جـواب       با سرعت بيشتري     بندي مناسب   كند با زمان    تالش مي 

اين  و با توجه به    باشد ها را با دوستانش در ميان گذاشته         در اين مدت برخي از جواب      است
 بـا آنكـه     ، يا در تحقيقات تغيير نگرشي     .كنديدنظر  هاي خود تجد    تبادل اطالعات، در جواب   

ممكن است برنامه آزمايشي ما موجب تغييـر نگـرش فـرد شـده باشـد امـا فـرد ايـن را در             
آورد كه قبالً به آن سـؤاالت چگونـه پاسـخ داده     آزمون نشان ندهد، چرا كه به خاطر مي      پس

بايـد  . بلـي را تكـرار كنـد   هـاي ق    است و براي اينكه متهم به دروغگويي نشود، همان پاسـخ          
آزمون شمشير دو لبه اسـت، يعنـي اگـر آن را اجـرا نكنـيم خـط        متوجه شده باشيد كه پيش    

 تـأثير          آزمـون      ممكـن اسـت بـر پـس        ، مقايسه نخواهيم داشت و اگر اجرا كنـيم        اي براي   پايه
 چـرا   ؛باشـيم توانيم چندان نگران اين عامل ن        گواه مي  در اين مورد نيز با تعيين گروه      . بگذارد

  .آورند كه گروه گواه نيز اين تجربه را به دست مي

  گيري تغيير در ابزار اندازه

 اين است كه روش سـنجش متغيرهـا         ، دروني را تهديد كند    اعتبارتواند    عامل ديگري كه مي   
ا، هرگونه تغيير در ابزار، نحوه اجـر      . آزمون تغيير كند    آزمون و پس    به طرق معناداري در پيش    

آزمون ممكن اسـت نتيجـه        آزمون و پس     بين دو موقعيت پيش    ... ، شرايط مكاني و   آزمايشگر
بـراي مثـال،   .  نـه متغيـر مـستقل   ، ناشي از اين عوامل باشدها يافته قرار دهد و  تأثير          را تحت   

اخالق، جـذاب، زيبـا و بـا تجربـه اجـرا كنـد و                  خوش خانمآزمون را يك      تصور كنيد پيش  
گيـري مـا در       ابـزار انـدازه   . تجربـه    و كـم   زشـت رو،  اخالق، ترشـ  آقاي بد آزمون را يك      پس

 اين عامل   ،چنانچه گروه گواه داشته باشيم    . آزمون تشريحي   آزمون تستي باشد و در پس       پيش
  .شود به ميزان زيادي كنترل مي

  بازگشت آماري

 ،انتخـاب كنـيم  بر اساس يك صفت يا ويژگي      ما افراد دو سر طيف را        پژوهشي،چنانچه در   
آموزان با معـدل      دانش براي مثال اگر در كالس درس     .  رخ خواهد داد   1بازگشت آماري مل  عا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. statistical regression 
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 يا براساس بهره هوشي، افراد با بهره هوشي باال و پـايين   را انتخاب كنيم 12 و زير    17الي  با
آزمون نمرات افراد با معدل باال كمـي كـاهش            در پس  ، قاعده فوق  بر اساس را انتخاب كنيم،    

بـاز بـه طـرف       (يابـد   مـي و نمرات افراد با معدل پـايين افـزايش          ) گين كالس به طرف ميان  (
 ،ايـم   آزمون بـه دسـت آورده       آزمون نسبت به پيش      تفاوتي را كه ما در پس      بنابراين،) ميانگين

).  روش تـدريس   مانند( نه متغير آزمايشي     ،ممكن است ناشي از اثرات بازگشت آماري باشد       
هـاي     فرزنـدان زوج   معتقـد بـود،   ملي دارويـن دارد كـه       بازگشت آماري ريشه در نظريه تكا     

قـد    قد، كوتاه   هاي كوتاه    اما نه به اندازه آنها و برعكس فرزندان زوج         ،شوند  بلندقد، بلندقد مي  
 تـصادفي  ،ـ چنانچه انتخاب نمونه ما از جامعه) كمي بلندقدتر(شوند، اما نه به اندازه آنها       مي

  . دروني نخواهد گذاشتباراعتي در تأثير      اين عامل ،باشد

  كنندگان ها يا مشاركت انتخاب آزمودني

 با افرادي كـه بـراي شـرايط ديگـر           ،شوند  وقتي افرادي كه براي شرايط آزمايشي انتخاب مي       
اين تهديـد   .  دروني است  اعتبار تهديدي براي    انتخاب  عامل ، متفاوت باشند  اند،  شدهانتخاب  

بـراي مثـال فـرض كنيـد        . آيـد   مناسب به وجود مـي    هاي آزمايشي و گواه نا      از تشكيل گروه  
 كه هر كس از آن استفاده كنـد و سـوار كـشتي               است كند دارويي ساخته    داروسازي ادعا مي  

در يك تحقيق   : گويد   مي  خود  شواهد و داليل    در بيان  او.  دچار دريازدگي نخواهد شد    ،شود
 مـسافر را بـه عنـوان        50  نفر از خدمه كشتي را به عنوان گروه آزمايشي و          50 من   ،آزمايشي

هيچ يك از افراد گروه آزمايشي كه از اين قرص اسـتفاده كـرده بودنـد،    . گروه گواه انتخاب كردم 
درصد افراد گروه گواه كه هيچ دارويي مصرف نكـرده بودنـد، بـه              20دچار دريازدگي نشدند، اما     

ش و گـواه از ابتـدا       بديهي است در اين پژوهش، شرايط دو گروه آزمـاي         . اين عارضه مبتال شدند   
با انتخاب تصادفي و گمارش تصادفي افراد يا همتراز كردن دو گـروه آزمـايش               . برابر نبوده است  

  .توان اين تهديد را برطرف كرد و گواه با استفاده از متغيرهاي اثرگذار بر متغير وابسته، مي

  ها افت آزمودني

 تفـاوت بـين دو گـروه آزمـايش و     ها باعث افتد كه افت آزمودني   تهديد افت وقتي اتفاق مي    
 بعـضي از  ،شـوند   انجام مـي  مدت طوالنيهاي در دورههايي كه   در آزمايشويژهب. گواه شود 
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كننـد، بعـضي نقـل     توانند تا پايان آزمايش حاضر باشند، بعضي از افراد فـوت مـي             افراد نمي 
 بين ميـزان افـت      اگر. خواهند ادامه دهند    شوند و بعضي نمي     كنند، بعضي ناتوان مي     مكان مي 
باشد، اگرچـه دو گـروه      وجود داشته   اي    هاي آزمايشي و گواه، تفاوت قابل مالحظه        در گروه 

  .ارز نخواهند بود ارز بودند، در پايان آزمايش ديگر هم در ابتدا هم
 ،هاي تلويزيـوني     اثرسنجي در مورد برنامه    هاي  پژوهشافت آزمودني يكي از مشكالت      

در ايـن  . كـشند   سال طول مي1يا  ماه 6 براي مثال هايي است كه     بويژه سنجش اثرات سريال   
شود تا در پايـان حـداقل نمونـه     گونه موارد از ابتدا چندين برابر نمونه مورد نياز انتخاب مي   

 حتي اگر كميت و حجم نمونه       ،با اين حال اگر افت زياد باشد      . مورد نياز وجود داشته باشد    
تـصور  . يت نمونه و معرف بودن، معرف جامعـه نباشـد  از نظر كيفممكن است  ،  كاهش نيابد 

 يـك  متعلـق بـه  اند داراي يك ويژگي خاص يا  آزمون شركت نداشته    كنيد افرادي كه در پس    
طبيعي است كه در اين صورت حتـي   .  باشند  ويژه بوده  طبقه اجتماعي، اقتصادي يا تحصيلي    

  . باز معرف جامعه نخواهد بود،اگر تعداد نمونه ما مناسب باشد

  اعتبار بيروني. 2,7,1

هـا     ميزان امكان تعميم نتايج به دست آمده از تحقيق آزمايشي به موقعيت            1 بيروني اعتبارمنظور از   
به عبارت ديگـر، اگـر مـا تحقيقـي را روي كودكـان انجـام داديـم، آيـا                 . هاي ديگر است    و گروه 

تـوان   ان صورت گرفت، آيا ميتوان نتايج آن را به نوجوانان تعميم داد يا اگر پژوهشي روي زن      مي
دست آمده از شهر تهـران   دست آمده را به مردان نيز تعميم داد و آيا نتايج پژوهشي به        هاي به   يافته

 بيروني، تعميم نتايج به جامعـه از نظـر   اعتباربنابراين منظور از . قابل تعميم به شهر ديگري هست     
  . است... ماعي، مذهبي وجغرافيايي، زماني، زباني، قومي، طبقه اقتصادي، اجت

هـاي   تـه پـذيري ياف  يكي از انتقادهاي اساسـي بـه مطالعـات آزمايـشي، قابليـت تعمـيم              
 ، در علوم تجربي مانند كشاورزي يا پزشكي ريشه دارد         ،از آنجا كه روش آزمايشي    . ستآنها

 به دليل شرايط ثابت و قابل كنترل تحقيق در ايـن دسـته از علـوم كمتـر بـه                     ،چنين مشكلي 
ها در محيطي مانند      آوردن آزمودني   درواقع، مطالعات آزمايشگاهي با گردهم    . خورد   مي چشم

كنند كه تماشاي فيلم در محيط طبيعـي          يك سالن نمايشِ فيلم، فضايي ساختگي را ايجاد مي        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. external validity 
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اي است كه در چنين شـرايطي نـسبت بـه             زاد به گونه  طبيعت آدمي . ند خانه فاقد آن است    مان
تـوان انتظـار داشـت واكـنش افـراد       نميشود، بنابراين   و حساس مي  ضاي آزمايش كنجكاو    ف

شـرايط  نسبت به محرك در فضاي ساختگي آزمـايش دقيقـاً همـان واكنـشي باشـد كـه در                    
شود كه آيا ارتباط بـين        رو مي   ، پژوهشگر با اين پرسش روبه     حال. وجود دارد زندگي واقعي   

  خواهد بود؟متغيرها در زندگي واقعي نيز همانند شرايط آزمايش 
شدن ابعاد اين موضوع، آزمايشي را درنظر بگيريد كه به دنبال بررسي تأثير               براي روشن 

هـاي خـود    آموزان است و براي اين منظور، آزمودني    يك برنامه آموزشي تلويزيوني بر دانش     
اين تحقيق  . نشين شهر انتخاب كرده است      آموزان يك مدرسه در منطقه مرفه       را از ميان دانش   

آموزان ساكن در چنين منـاطقي تعمـيم          هاي خود را به دانش      تواند يافته   هترين حالت مي  در ب 
 زيرا ممكن است شرايط آموزشـي در چنـين مدارسـي از    ؛آموزان آن شهر دهد نه تمام دانش  

سطحي باالتر از مدارس مناطق معمولي يا محروم برخوردار و همين امـر وضـعيتي خـاص                 
ي كه نسبت بـه آن برنامـه آموزشـي          به طور  ،ايجاد كرده باشد  آموزان اين مناطق      براي دانش 
  .دهند اي نشان   ويژهواكنشتلويزيوني 

 و از همـين رو شـده بودنـد     هـا از ميـان افـراد خاصـي انتخـاب      مثال، آزمودني اين  در  
 شـرايط   در آن،كنـيم كـه    اكنون به مثال ديگري توجه مي.رو بود پذيري با مشكل روبه   تعميم

اي   اثرسـنجي از برنامـه    . شـود    جامع است كه از جامعـه واقعـي منحـرف مـي            آزمايش چنان 
اگـر پژوهـشگر    . دانـد   تلويزيوني را درنظر بگيريد كه قشر تحصيلكرده را مخاطب خود مـي           

هـاي تحـصيلي    هاي خود، افرادي را از تمـام گـروه          وري آزمودني آكاري در گرد    براي محكم 
اي  صورت ممكـن اسـت بـه نتيجـه       در اينند، كسواد به آزمايش دعوت  سواد يا بي    حتي كم 

سـواد در     سـواد يـا بـي        تحصيلكردگان است و افراد كـم      براي زيرا اين برنامه     ؛متفاوت برسد 
  .دنياي واقعي بيننده آن نيستند

 برخـي از ايـن      .كننـد  بيروني را تهديد و تحديـد        اعتبارتوانند    عواملي وجود دارند كه مي    
  : ازندعوامل عبارت

  شي نسبت به آزموناثرات واكن

هـا را      ايـن امكـان وجـود دارد كـه آزمـودني           ،آزمون استفاده شـود     در هر طرحي كه از پيش     
 مـواد موجـود در يـك        بـراي مثـال،   .  تا به متغير مستقل واكـنش نـشان دهنـد          سازدهوشيار  
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ها كمتر يا بيشتر به متغيـر مـستقل        كاغذي ممكن است باعث شود آزمودني     ـ آزمون مداد   پيش
انـد، چنـين وضـعيتي نخواهنـد          آزمون نبوده    كساني كه در معرض پيش     ولي. باشندپاسخگو  

هـا   خواهيم يافتـه  اي كه ما مي جامعه. كند ها مشكل ايجاد مي   يافته  اين مسئله در تعميم   . داشت
 تـأثير           هـا تحـت      بنـابراين، اگـر آزمـودني     . اند  آزمون را نگذرانده    را به آنها تعميم دهيم، پيش     

آزمـون را     ها را به جمعيتي كه پـيش         يافته با اطمينان توانيم    قرار گرفته باشند، نمي   آزمون    پيش
  .اند، تعميم دهيم نگذرانده

 بـه منظـور  در مثال اثرات تماشاي خشونت بر پرخاشگري كودكان، تصور كنيد ما ابتدا         
 در مـورد     سـؤال  30،  هـا   آزمون و سنجش خط پايه ميزان پرخاشـگري آزمـودني           انجام پيش 

آميـز     يـك فـيلم خـشونت      آنگاه. پرسيم  از آنها مي  ...  نت، پرخاشگري، جنگ و دعوا و     خشو
 در اينجا فرد ممكن است هشيار شود و از خود بپرسـد كـه               .گذاريم  به نمايش مي  براي آنها   

 امروز هم اين فيلم      و  ديروز سؤاالت زيادي در مورد پرخاشگري از من شد         ؛داستان چيست 
اي   به گونه ) فيلم( نسبت به متغير آزمايشي      به همين دليل  اشا كنم و    ند تا تم    ا  خشن را گذاشته  

با توجه به آنچـه گفتـه       .  واكنش نشان دهد   اند،   را نگذرانده  آزمون  متفاوت از افرادي كه پيش    
اي از اين تحقيق برسيم ممكـن اسـت نتـوانيم آن را بـه جامعـه تعمـيم                      ما به هر نتيجه    ،شد

 درونـي و هـم   اعتبارتواند هم    مي ،آزمون  ايد كه اجراي پيش     اكنون متوجه شده  ت حتماً   .بدهيم
  .بيروني را با دو توضيح و تبيين متفاوت زير سؤال ببرد

  هاي غيرمعرف نمونه

 بـراي مـسئله     ،گيرنـد   معرف بودن افرادي كه در هـر نـوع تحقيـق مـورد مطالعـه قـرار مـي                  
 بديهي است كه نتايج     ،اشدچنانچه نمونه ما معرف جامعه نب     . پذيري امري حياتي است     تعميم

بـراي مثـال چنانچـه مـا نمونـه خـود را بـا               . توان به جامعه تعمـيم داد        را نمي  دست آمده   به
 ، انتخـاب كنـيم    1هاي غيراحتمالي چون در دسترس، داوطلبانه، سـهمي، گلولـه برفـي             روش

  .دهيم نتايج را به كل جامعه تعميم يمتوان نمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »شناسي و علـوم تربيتـي       هاي تحقيق در روان     روش«گيري به كتاب      هاي نمونه   وشبراي اطالع از انواع ر    . 1
 .نوشته اسماعيل بيابانگرد، نشر دوران، جلد اول مراجعه كنيد
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  زا هاي واكنش موقعيت

 و گونه رابطه قبلي با هم هيچتحقيق آزمايشي افرادي را دور هم جمع كنيم كه         چنانچه ما در    
 مصنوعي شكل بگيرد و واكـنش و رفتـار          ي ممكن است محيط   ،شناختي از هم نداشته باشند    

هـا در     هـايي بـه آزمـودني       ها نشانه   آزمايش. آنها در آن محيط متفاوت از شرايط طبيعي باشد        
هـاي آزمايـشي، خـود        به غير از موقعيـت    . دهند   ارائه مي  ، كنند مورد اينكه چگونه بايد رفتار    

. هـا را كـم كنـد    پـذيري يافتـه   آزمايشگر نيز ممكن است باعث تحريف نتايج شود و تعمـيم    
خواهند نتايج آن طور كه مورد انتظار          نتايج آزمايش انتظاراتي دارند و مي      بارهآزمايشگران در 

شود كه نـه      ها القا مي    شگران آنقدر ظريف به آزمودني    انتظارات آزماي .  به وقوع بپيوندد   ،است
  ).1388بيابانگرد، (آزمايشگر و نه آزمودني هيچ كدام از اين رويداد آگاه نيستند 

انـدازد؛ چـرا كـه ممكـن اسـت        بيروني را به خطر مـي اعتبارزا،    هاي آزمايشي واكنش    موقعيت
هـاي   ل باشند، به انتظار آزمايـشگر و ويژگـي       تغييرات متغير وابسته بيش از آنكه ناشي از متغير مستق         

هـاي    زايـي موقعيـت     هاي كـم كـردن مـشكل واكـنش          يكي از راه  . آميز موقعيت مربوط باشند     مطالبه
آزمايشي، انجام آزمايش به نحوي است كه بر آزمـودني مخفـي باشـد، يعنـي آزمـودني نـسبت بـه            

در واقـع، معمـوالً بـه       .  بگـذارد  تـأثير           رش  هاي آزمايش ناآگاه باشد تا مبادا آگاهي او بر رفتـا            فرضيه
هـايي كـه      شـود تـا واكـنش       آزمودني در مورد كاري كه بايد انجام دهند، اطالعات غلطـي داده مـي             

البته به منظور رعايـت اصـول اخالقـي،         . ها اثر بگذارند، كم شوند      پذيري يافته   ممكن است بر تعميم   
  .هدف واقعي آزمايشگر مطلع شوندها طي جلسه بعد از آزمايش، بايد از  آزمودني

 دو سـو  بـه صـورت  ترين راه كنترل واكنش به آزمايش اين است كه آزمايش را       مطمئن
داننـد   ها و نه آزمايشگر نمي  نه آزمودني1دو سو مخفيدر يك آزمايش از     . مخفي انجام دهيم  

ين امـر باعـث   ا. گروه گواهكه كدام يك از افراد در گروه آزمايشي قرار دارد و كدام يك در            
  در مورد اينكه چگونه عمـل كنـد، غيـرممكن شـود؛        زمايشگر بر آزمودني   آ تأثير          شود كه     مي

هايي باعـث تأييـد فرضـيه     داند كه در مورد هر آزمودني چه پاسخ چون آزمايشگر ديگر نمي   
فـظ وضـعيت از    اما در عمل حنمايد، مي اين كار ممكن به لحاظ نظريالبته اگرچه . شود  مي

 بايد اضافه شـوند تـا       ي گروه ديگر   در اين شرايط،   . است  مشكل و سو مخفي، كاري بسيار    د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. double-blind experiment 
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 آزمايش را براي آزمايشگران صادر كننـد و         هاي  نامه  شيوهها را انجام دهند،       گمارش آزمودني 
هـا بايـد از    به عالوه، همه اطالعات مربوط به ايـن فعاليـت   . نتايج آزمايش را پيگيري نمايند    

متأسفانه گاهي اوقـات طبيعـت      .  مخفي بماند  ،كنند  هاي آزمايشي را اداره مي      وهآنهايي كه گر  
 دليل به   .كند   از دو سو مخفي تداخل مي      هاي  اي است كه با انجام آزمايش       ها به گونه    آزمايش
گـروه   درشـود كـدام        مـي  ص مـشخ  ،هاي متفاوتي كه در دو گروه بايد انجام شـوند           فعاليت

  . هستندگواهگروه آزمايشي و كدام يك در 

  تداخل چند متغير مستقل

در آزمايشي كه چند متغير مستقل وجود داشته باشد، ممكن است تركيب خـاص و ترتيـب                 
اگـر همـين تركيـب متغيرهـا و         . متغيرهاي آزمايشي نتايجي را در متغير وابسته به بـار آورد          

 قابـل تعمـيم   ، نتايج آزمايشهمين ترتيب در خارج از موقعيت آزمايشي وجود نداشته باشد      
 چهـار متغيـر مـستقل را بـه طـور پـي در پـي بـر         ،مثالً فرض كنيد كه در آزمايـشي   . نيست

ها وارد كنند و به فرض، آخرين متغيـر اثـر جالـب تـوجهي بـر آزمـودني بگـذارد، آيـا                  آزمودني
. هاي آزمايشي، اثر متغير چهارم قابـل تعمـيم اسـت؟ مـسلماً نـه                توان گفت براساس اين يافته      مي
ودني در آزمايش ابتدا سه متغير را تجربه كرده و تجربه اين سه متغير ممكن است بر واكـنش                   آزم

اگر افراد بيرون از شرايط آزمايـشي همـه متغيرهـاي    .  گذاشته باشدتأثير      به آخرين متغير     آزمودني
ـ     ارائه شده را به همان ترتيب تجربه نكنند، تعمـيم نتـايج حاصـل از آزمـايش                   رو   هبـا ترديـد روب

هـا    مسئله تداخل چند متغير، مشابه اثرات واكنش به آزمون است كه در آن آزمـودني              . خواهد بود 
  .كنند كه متفاوت از شرايط تجربه شده از سوي افراد جامعه است شرايطي را تجربه مي

هاي پيچيده به نحو مـؤثري قابـل          تهديد مربوط به تداخل چند متغير با استفاده از طرح         
هـاي آزمايـشي       بـر گـروه    ، متغيرهاي مستقل به هر توالي ممكـن       ،ها   اين طرح  در. رفع است 

اگر يك متغير بدون توجه به ترتيب ارائه متغيرها اثري ثابـت داشـته              . شوند  مختلف وارد مي  
 ،يـك راه ديگـر  . هـا نيـست   پذيري يافتـه  باشد، تداخل چند متغير ديگر تهديدي براي تعميم      

 ، در يـك آزمـايش ديگـر    هاهاي چند متغيره است تا بعد       زمايش از آ  ، داراي اثر  انتخاب متغيرِ 
هـاي    اي مـشابه بـا نتيجـه آزمـايش          اگر اين آزمايش نتيجـه    . آن متغير را به تنهايي وارد كنيم      

  .متغير وجود ندارد چندمتغير نشان داد، ديگر احتمال تداخل چند
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  ها  بيروني آزمايشاعتبارباال بردن 

 دروني براي تحقيق آزمايشي مهم است، اما در بين اين           اعتبار  بيروني و هم   اعتباراگرچه هم   
رود و بنابراين      دروني باال مي   اعتبار كنترل بيشتر،    با سويي،از  . دو مفهوم تعارض وجود دارد    

 مجذوب آزمايش آزمايشگاهي و آزمايش كردن       ، دروني است  اعتبار كه به دنبال     پژوهشگري
 تهديدي بـراي   ،يش ديديم كه اثر واكنش به آزمون       ديگر، در مبحث پ    سوياز  . شود  دقيق مي 

 در پي كنترل آثـار مخـل متغيرهـاي ديگـر، ممكـن اسـت از                 پژوهشگر.  بيروني است  اعتبار
اي   درونـي نمونـه  اعتبـار مثالً در تالش بـراي دسـتيابي بـه    . هاي همگوني استفاده كند  نمونه

 ولـي  ،ود و وزن كنتـرل شـ  ثر سن، جنسشود تا ا  انتخاب مي ساله چاق18متشكل از مردان  
  . بديا ميها افزايش  ف نبودن نمونهتهديد معرِّ

براي حـل   ي  راهتواند    هاي آزمايشگاهي مي    هاي ميداني، به جاي آزمايش      استفاده از آزمايش  
هاي ميداني هـم مـسائل مربـوط بـه      البته در آزمايش  . شداب بيروني در صورت امكان      اعتبارمسئله  

.  بيرونـي بيـشتري هـستند      اعتبـار ها داراي     اما به طور كلي اين آزمايش     .  بيروني وجود دارد   اعتبار
شـوند و ايـن امـر باعـث           ها در دنياي واقعي انجام مـي        دليل اين مسئله اين است كه اين آزمايش       

   .)هاي فصل سوم مراجعه كنيد به مثال (شود نتايج آنها بيشتر قابل تعميم باشند مي

  روش پيمايش پانلي. 2

شود كه اين امر، مطالعـه         تنها يك يا حداكثر دوبار، اثر سنجيده مي        ، آزمايشي ش در رو  اغلب
مـدت و     بررسـي اثـر در ميـان      . كنـد   را به نوعي به سنجش اثرات كوتاه مـدت محـدود مـي            

درازمدت و بررسي روند تغييرات آن موضـوعي اسـت كـه در مطالعـه تغييـر اعتقـادات يـا         
 اثـر در گروهـي ثابـت از      مطالعه طـولي  بنابراين،  . تاي برخوردار اس    رفتارها از اهميت ويژه   

پيمـايش  . مدت يا بلندمـدت مفيـد باشـد         تواند براي مطالعات ميان      روشي است كه مي    ،افراد
، ايـن روش  . شـود   رفتـه مـي   براي مطالعات طولي به كـار گ      پانلي نوعي از پيمايش است كه       

هـاي الزم بـراي       دادهاغلـب،   . سـازد   ها در طـول زمـان را ممكـن مـي            بررسي اثرات محرك  
هاي سه گانه پيمـايش مـستقلِ مقطعـي، پيمـايش پـانلي و                مطالعات طولي به يكي از روش     

   .شوند وري ميآپيمايش چرخشي گرد
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ها در طـول زمـان هـستند؛ بـه            ترين نوع گردآوري داده      ساده مقطعي،هاي مستقلِ     پيمايش
از جامعـه تحـت     ) مـستقلي  ( اي  نـه  جداگا  ، نمونـه  )مثالً هر هفته  (مقطع زماني    طوري كه در هر   

از هم وجود خواهنـد  » مستقل«بنابراين پس از چند مقطع، چند نمونه      . شود  بررسي انتخاب مي  
. دهنـد   داشت كه در كنار هم، تغييرات متغيرهاي تحت بررسـي را در طـول زمـان نـشان مـي                   

. كنـد    تعقيب مي  را در طول زمان   » ثابتي« برخالف پيمايش مستقلِ مقطعي، نمونه       پانليپيمايش  
ايـن بـدان    . شـود    ثابت در مقاطع زمـاني مختلـف مراجعـه مـي            به عبارت ديگر، به يك نمونه     

.  وجـود خواهـد داشـت    زماني، چند مجموعه داده   معناست كه از يك نمونه پس از چند دوره        
جـود  و» وابـسته  »   زماني، چند نمونه  بنابراين، در مقايسه با آمارگيري مقطعي، پس از چند دوره         

هاي زماني مختلـف بـه حـذف          در آمارگيري پانلي، ثابت بودن نمونه در دوره       . خواهند داشت 
به عبارت ديگر، تفاوت مـشاهده شـده        . كندتر تغييرات كمك مي     در شناسايي دقيق  » اثر نمونه «

ايـن نـوع   . اي قلمـداد كـرد   توان ناشي از تفـاوت واحـدهاي نمونـه         در دو مقطع زماني را نمي     
  .هاي مكرر در مطالعات آزمايشي شباهت دارد گيري  اندازهپيمايش، به

.  تلفيقي از دو روش پيمايش مستقل مقطعي و پيمايش پـانلي اسـت             چرخشي،پيمايش  
 نه كامالً ثابت هستند و نه كـامالً متفـاوت،           ،اي در طول زمان   در اين روش، واحدهاي نمونه    

 بـه الگـوي چـرخش تكـرار         اي بر اسـاس الگـويي موسـوم       بلكه بخشي از واحدهاي نمونه    
سـپس، بـر اسـاس الگـوي        . شـود    پايه، تعيين مي    براي اين منظور، ابتدا يك نمونه     . شوند  مي

 هـر    نمونـه . شـود    الزم در هر مقطع زماني معين مي        چرخش از ميان نمونه پايه، تعداد نمونه      
برخـي از   و در   ) متـداخل (مقطع با نمونه مقطع قبل و مقطع بعد در برخي از افراد، مشترك              

هاي   با نمونه ) تداخل( اين نمونه، داراي اشتراكاتي      داريمبنابراين، انتظار   . افراد متفاوت است  
  ).1387فرد،  خوشگويان(هاي دورتر نيز باشد  دوره

هاي مكرر در شرايط طبيعـي و نـه           گيري  ها براي اندازه    ترين شيوه    از رايج  1تشكيل پانل 
هـاي   گفتنـي اسـت انـدازه     . شود  كار گرفته مي    ل به آزمايشي است كه گاه در طول چندين سا       

 بـه   ،توان در مقايسه مقاطع با يكديگر استفاده كرد          مي همحاصل از پانل را     ) هاي  داده(مكررِ  
 ، و هـم آزمون را براي مقطع بعد ايفا كنـد         طوري كه اطالعات مقطع قبل به نوعي نقش پيش        

به اين ترتيـب،  . كار برد  در طول زمان نيز به در مطالعه روند تغييرات اندازه اثر    آن را  توان  مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. panel 
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تـوان در مقـاطع مختلـف از     زمان نيز به عنوان عاملي مهم در كنار متغيرهاي ديگري كه مـي           
اي   سـازد تـا نمونـه       بنابراين، پانل شـرايطي را فـراهم مـي        . افراد ثبت كرد، لحاظ خواهد شد     

مـدت و بلندمـدت     ميـان  در طـول زمـان تعقيـب و اثـرات    ، كه معرف جامعه است را بزرگ
  . ها را در حالي كه افراد در محيط طبيعي خود قرار دارند، مطالعه كنيم محرك

 .زنـيم  ، مثـالي مـي  شدن نقش پانل و حذف اثر نمونه در مطالعات اثرسنجي     براي روشن 
هـا، از مـردم نظرسـنجي شـود و             هدفمنـدي يارانـه     كنيد دو ماه پيش از اجراي قانون       فرض

 بـه طـور   كنيـد رسـانه ملـي    اكنـون فـرض  .  باشندآن مخالف درصد 36و  موافق   درصد 64
هـا و اهميـت آن از         هايي را درباره نقش هدفمندكردن يارانه        ماه، برنامه  5 به مدت     و  گسترده

اي متفاوت بانمونه قبل از مـردم همـان شـهر،            ماه بعد، نمونه   6اگر  . كند  تلويزيون پخش مي  
 مخـالف  درصـد  25 موافـق و  درصـد  75 مثالً اين بار     ال پرسيده شود و   ؤانتخاب و همان س   

 افزوده شـده  ان موافق ميزان بر   درصد 11قانون در حال اجرا باشند، نتيجه خواهيم گرفت كه          
  . ن رشدي افزايشي داشته استقاو روند درصد مواف

 امـا   ،دهـد را نشان مي  ) تغيير نهايي در كل نمونه يا جامعه      (اين روند، تنها تغيير خالص      
. ناتوان است ) ي درون نمونه يا جامعه    تغييرات جزئ (درباره تغيير ناخالص    دادن اطالعاتي   از  

 ، بيـشتر شـده    درصـد  11در مثال مورد بررسي مشخص است كه موافقت با اجـراي قـانون              
توان دريافت كه كدام بخش از جمعيت، نظـر           است، اما نمي   درصد 11بنابراين تغيير خالص    

، و كـدام افـراد بـر نظـر          يا از مخالف به موافق تغيير داده اسـت         خود را از موافق به مخالف     
اگر نمونـه مقطـع     . دهددست نمي   پس اطالعاتي درباره تغيير ناخالص به     . اندخود باقي مانده  

 تغييـر نظـرات     درسـتي   بهتوانست    دوم شامل همان افراد نمونه مقطع اول بود، پژوهشگر مي         
انـد يـا    ا اين مخالفان هستند كه به جمع موافقان پيوسـته افراد را شناسايي كند و دريابد كه آي 

  .اند  و به جمع مخالفان پيوستهدادهبخشي از موافقان اوليه تغييرنظر 
مركب از اعضايي كه بـه       ،»1پانل پيوسته «توانند از     ژوهشگران، با توجه به هدف مطالعه، مي        پ

، كـه   » 2اي  پانـل فاصـله   « يـا    كننـد،   طور منظم نگرش يا الگوهاي رفتاري خاصي را گـزارش مـي           
را بـه كـار     ) معمـوالً پرسـشنامه   (پذيرند هر وقت الزم باشد وسائل سنجش معيني           اعضاي آن مي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. continuous panel 2. interval panel 
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آورد و  هاي مناسبي فـراهم مـي     مطالعات پانل براي تحليل آماري پيچيده، داده       .ببرند، استفاده كنند  
  ).350: 1384ويمر، ( ني كنندبي سازد كه روابط علت و معلولي را پيش پژوهشگران را قادر مي

  هاي پانل ها و محدوديت قابليت. 1,2

هاي مختلف، بـستري را      اشاره شد كه پانل، از طريق ارتباط با نمونه ثابتي از پاسخگويان در زمان             
تـوان    كنـد و بـا اسـتفاده از آن مـي            براي مطالعه تغييرات شناختي، احساسي يا رفتاري ايجاد مـي         

هـاي    هاي آنان نسبت به پديده       خانوار، الگوي مصرف يا حتي طرز تلقي       هاي  وخيزهاي هزينه   افت
هـاي   هـاي پيمايـشي در پـژوهش        مختلف را شناسايي كرد و از ايـن رو نـسبت بـه سـاير روش               

هـايي بـر سـر راه         ها يا محدوديت   با اين همه، دشواري   . معطوف به اثرسنجي، قابليت بااليي دارد     
ياتي شدن وجود دارد كه ناآگاهي نـسبت بـه آنهـا، موجـب              پانل، بويژه در مرحله طراحي و عمل      

  .شود و هدر رفتن وقت و بودجه مي شكست اثرسنجي با پيمايش پانلي
ويژه اگر طول اجراي پانـل      ، ب نمونه است ) افت(ترين چالش مطالعه پانلي كاهش       بزرگ

قگي آنـان   عال  كنندگان، بيماري يا مرگ، و بي       جايي مكاني مشاركت    جابه. به چند سال بكشد   
هاي متعدد از داليل اصلي از دسـت          شدن مطالعه و مراجعه     همكاري به دليل طوالني   ادامه  به  

هـاي پانـل و       افت تعداد نمونه بيشترين تأثير را بر اعتبار يافتـه         . كنندگان است   دادن مشاركت 
هـاي آمـاري كـه      زيـرا روش گـذارد؛    براي بررسي روابـط عّلـي مـي        هاي آماري الزم   تحليل

رو هـستند كـه بايـد بـه شـكلي جبـران                روبه پاسخي  بي با   ،كنند  هاي مكرر را تحليل مي     داده
اغلب بايد پژوهشگر نگاهي پيشگيرانه به اين       .  ولي در عمل جبران آنها ممكن نيست       ،شوند

كنندگان باانگيزه و مشتاق      كنند از مشاركت    گاهي پژوهشگران تالش مي   . موضوع داشته باشد  
معموالً در نظر گـرفتن     . ستها  ريبي در يافته  عي براي بروز اُ   امر خود منب  استفاده كنند كه اين     

كنندگان پانل براي استمرار حـضورشان در پانـل           هايي براي باال بردن انگيزه مشاركت      مشوق
ــت ــروري اس ــار. ض ــين در اختي ــه همچن ــتن گزين ــا   گذاش ــاس ب ــراي تم ــي ب ــاي مختلف ه

كـه نيـازي بـه مراجعـه رودررو     ) ايميـل  (كنندگان مانند تماس تلفنـي يـا اينترنتـي         مشاركت
ناپذير اسـت و      با وجود اين، افت نمونه پانل اجتناب      . تواند راهگشا باشد    باشد نيز مي   نداشته

هاي مفقوده اسـتفاده كنـد       هاي آماري مناسب براي داده     به ضرورت، پژوهشگر بايد از روش     
  .روابط عّلي و همبستگي مخدوش نشودتا 
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 مطالعـات   به منظور ها    وري داده هاي زماني مناسب براي گردآ      عن مقط چالش ديگر، تعيي  
 بـه  ،فاصله مقاطع زماني بايد به قدري طوالني باشد كـه اجـازه دهـد علـت         . اثرسنجي است 

هـاي   براي نمونه، ممكن است الزم باشد يك سال بگذرد تا برنامـه    . بينجامدمعلول  ي  پديدار
 مصرف برق بينجامـد، پـس مطالعـه پـانلي بـا             گان در دآموزشي تلويزيون به تغيير رفتار بينن     

در مقابل، اگـر تماشـاي يـك برنامـه          . را كشف نكند  ) اثري( هيچ معلولي    شايد ماه   3فاصله  
بعـد  بضاعت، اثر خود را تـا يـك مـاه           رساني به افراد بي     تأثيرگذار مثالً اجتماعي براي كمك    

 زيـرا فرصـت     ، تعويق انـداخت   ها را بيش از اين به       وري داده دهد، نبايد زمان گردآ     نشان مي 
وري آتعيين مقاطع زماني مناسب بـراي گـرد       . مشاهده اين اثر را از پژوهشگر خواهد گرفت       

 پيــشين و هـاي  پــژوهش بـه شــناخت و تجربـه پژوهــشگر از پديـده تحــت بررسـي،     ،داده
  .گردد ميهاي مرتبط باز ريهنظ

تـر  اي ديگـر پيچيـده  هـ   زيرا نسبت بـه پيمـايش  ،بر بودن پانل است   هزينه ،چالش ديگر 
 صـرف هزينـه بيـشتر بـراي تـأمين           مدت نيـز    كنندگان در طوالني    ركتداشتن مشا   نگه. است

  . 1طلبد را ميها  مشوق

  مراحل طراحي پانل. 2,2

بايد به آنها توجـه     هاي زيادي وجود دارند كه       گزينه ،هاي پانلي   در طرح و كاربست پيمايش    
  .ردازيمپ  مورد اساسي ميهفت به در ادامه،. كرد

   نيازگيري و تعيين متغيرهاي مورد  تعريف واحد نمونه .1,2,2

 در مطالعـه پانـل از آن رو   ) …ن، اشـخاص و   خانوارهـا، مخاطبـا   (گيـري     احد نمونه تعيين و 
، شـود   اي دارد كه به اين واحدها به دفعات در طول اجـراي پانـل مراجعـه مـي                   اهميت ويژه 

 زيرا مطالعه پانـل مخـدوش خواهـد         ،خواهد داشت  امكان تغيير يا اصالحي وجود ن      بنابراين
  :)2003هسيائو،  (موضوع متغيرها نيز به داليل زير از اهميت خاصي برخوردارندتعيين . شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و پانـل  ) follow-back panel( پانل گذشته پيگيـر  ،)retrospective panel(پانل گذشته ياد   روشالبته سه . 1

هـا ماننـد پانـل     ها پيشنهاد شده است؛ هرچنـد ايـن روش   براي كاهش هزينه) catch-up panel(گذشته رس 
 .درستي شناسايي كنند بهروابط علّي را گيري و  را اندازهتغيير ناخالص معمولي قادر نيستند 
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  .آورد فراهم مي،اندآوري شده آيا متغيرهاي مرتبط جمعاين امر را كهامكان بررسي . 1
  .ا خواهد بود ايجاد توازن ميان انواع مختلف متغيرهبرايراهنمايي . 2
هـا بـراي متغيرهـاي مختلـف        آوري داده بندي جمع  ها در زمان    بندي اين گونه تقسيم  . 3

 به تناوب بيشتري    ،سودمند خواهد بود به طور مثال برخي از اين موضوعات همانند رفتارها           
هـاي مـرتبط بـا اسـتعدادها،       در حالي كـه مقيـاس  ، خواهند داشت نيازهاآوري داده در جمع 

  .ندبه نسبت از ثبات بيشتري برخوردار ، شرايط و مرجحات،اهزمينه

  تعيين حجم نمونه .2,2,2

تعيين دقت، محاسبه نمونـه و سـرانجام        : فرايند تعيين حجم نمونه معموالً شامل سه مرحله است        
پاسخ و فرسـايش نمونـه در طـوالني مـدت جبـران             اي كه موارد بي   تعديل اندازه نمونه، به گونه    

يند با تعيين مقدار خطاي قابل تحمل در برآوردهاي حاصل از پيمايش پـانلي آغـاز                اين فرا . شود
هـا  هـايي اسـت كـه از داده         تعيين ميزان دقت، نيازمند اطالعاتي در زمينه انـواع پرسـش          . شودمي

شـايان ذكـر اسـت كـه دسـتيابي بـه            . هايي كه انجام خواهد گرفت      خواهيم پرسيد و انواع تحليل    
دليل توجه بيشتر به مـسئله دقـت در         .  اغلب مستلزم صرف هزينه بيشتر است      تر برآوردهاي دقيق 

افت نمونـه يـا پاسـخ نـدادن افـراد بـه             . ستها  پاسخي  بيها و   پژوهش پانلي، به دليل افت نمونه     
  .هاي آماري است ها، موجب بر هم خوردن شرايط اوليه الزم براي تحليل برخي پرسش

كـارگيري فرمـول مناسـب       سـطح اطمينـان و بـه      پس از تعيين دقت، نوبت به انتخـاب         
شـده بـراي پانـل        گيري انتخـاب    متناسب با طرح نمونه   بايد   كه   رسد   مي محاسبه حجم نمونه  

د، بـراي هـر متغيـر مهـم        نشـو  گيري مي   از آنجا كه متغيرهاي گوناگوني در پانل اندازه       . باشد
اي محاسـبه جداگانـه   ) ز اهميت هـستند   براي دستيابي به اهداف پيمايش حاي     متغيرهايي كه   (

 متفاوتي را براي هـر      هاي   زيرا در اين حالت، محاسبات مختلف، حجم نمونه        ،شودانجام مي 
هم نزديك باشـند و در صـورتي         هصورتي منطقي ب    زماني كه ارقام به   . دهند  دست مي   متغير به 

ان تـرين رقـم بـه عنـو       د، بـزرگ  نپيمايش از حجم نمونه مورد نظر حمايت كن       مالي  كه منابع   
  .حجم نمونه انتخاب خواهد شد

از آنجـا   . شـود   ميتعديل  حجم نمونه، معموالً اين حجم      در مرحله پاياني فرايند تعيين      
دهنـد،   در طول زمان حجـم نمونـه را كـاهش مـي            ، نمونه تفاپاسخ و   هاي بي  كه پرسشنامه 
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نـشان  تعداد واحدها در نمونه اوليه بايد بيش از آن چيزي باشـد كـه فرمـول حجـم نمونـه                   
در اين حالت، تعديل از طريق تقسيم حجم نمونه برآوردشده بر نـرخ پاسـخگويي               . دهد مي

نـسبت  (آيـد  هاي بعدي به دست مي اجرا اول و نسبتِ تجمعي بقا در  اجرايمورد انتظار در    
هاي بعدي نيز حـضور   راجا اول كه در اجرايتجمعي بقا عبارت است از نسبت پاسخگويان  

 نفـر، نـرخ پاسـخگويي مـورد انتظـار در      900 چنانچه حجم نمونه اوليـه      ،براي مثال ). دارند
 باشـد، حجـم نمونـه نهـايي برابـر           درصـد  80 و نسبتِ تجمعـي بقـا        درصد 90 اول   اجراي

گيـري  در مـواردي كـه چـارچوب نمونـه       .  خواهد بود  1250يعني عدد   ) 900÷%)90×80%((
 ندارند، حجم نمونه بايـد از       شامل واحدهايي است كه براي مشاركت در پيمايش شايستگي        

 حـضور در پيمـايش      رود مناسـبِ  هايي كه انتظار مي   نظر ميزان شايستگي يعني نسبت نمونه     
در اين مورد، حجم نمونـه محاسـبه شـده بـر حاصـل ضـرب نـرخ                  . شودباشند نيز تعديل    

  .شود تا حجم نهايي نمونه برآورد شودپاسخگويي، نسبت بقا و نسبت شايستگي تقسيم مي

  )بخشي از نمونه(تعيين خرده نمونه تصادفي  .3,2,2

 هر جـا كـه      ، پانلي، استفاده از بخشي از نمونه      هاي  پژوهشبا توجه به حجم باالي نمونه در        
 كه تنها قسمت خاصي از نمونـه  ؛ بدين معناشود مزيت محسوب مي نوعي ،امكان پذير باشد  

تغيرهـاي مـشترك مـورد سـؤال قـرار          اي از م   در مورد يك متغير يا دسته     ـ   و نه همه نمونه   ـ  
راحـي  هاي تصادفي بسيار پيچيده است، از ايـن رو در ط          طراحي ساختار خرده نمونه   . گيرند

  :)2004فريز، ( گرفته شوند نظر ها مسائل زير بايد درو انتخاب خرده نمونه
ي  در مرحلـه نهـاي     ، بويژه هاها در صورت استفاده از خرده نمونه      پيچيدگي تحليل داده  . 1

 بـا نتـايج حاصـل از        mاي با حجـم     زيرا تركيب نتايج حاصل از خرده نمونه      (ها  تحليل داده 
 ). به لحاظ آماري دشوار استnنمونه اصلي 

اي بـراي اعـضاي خـرده نمونـه در مـورد سـؤاالت              افزايش خطر تأثيرات پيش زمينه    . 2
 .ديگري كه براي همه اعضاي نمونه در نظر گرفته شده است

  ها آوري داده هاي جمع د و فاصله نوبتتعدا .4,2,2

هـاي    با توجه به طيف وسيع تقاضا و گستردگي مطالب، تنظيم طول پرسـشنامه در پيمـايش               
 بـزرگ  اغلباز آنجا كه حجم نمونه نيز      . پانل از حساسيت و اهميت زيادي برخوردار است       
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م اسـت از    آوري شـده، الز   هـاي جمـع   تر سـاختن داده   است و همچنين به دليل هر چه غني       
هـاي يكـسان همزمـان پاسـخ          ايجاد ساختاري كه طي آن همه پاسخگويان به همـه پرسـش           

شـود   پرسيده نمي  اجرااي از سؤاالت در هر        بخش عمده  ،بنابراين.  اجتناب ورزيد  ،گويند مي
 ،معموالً در تحقيقات پيمايش پانل    . ها مؤثر خواهد بود   و اين در كوتاه ساختن زمان مصاحبه      

آوري  جمـع  آلِدوره تناوب ايده  . شوند  مي بندي   تقسيم دارند،ا بر دوره تناوبي كه      ها بن   پرسش
 به عوامل متعددي از جمله تناوب تغييرات عمده متقارن با حـوادث مهـم و كيفيـت                  ،هاداده

  .هاي مرتبط بستگي دارداطالعات مورد نياز درباره يك متغير و توازن آن با هزينه
هـاي  توانـد در دوره   هـا مـي   آوري داده آل در جمـع   ا، تناوب ايده  هبنا بر نياز و نوع داده     

تواننـد از    پيمايشي چنـد منظـوره مـي       هاي  پژوهش. سال نيز تعريف شود    زماني كمتر از يك   
د كه در اين صورت، تـوازن       ها استفاده كنن  آوري داده ي جمع اي از فواصل مختلف زمان    آميزه

آوري هـاي جمـع    در هزينه  جويي  صرفهمچنين  هاي خاص و ه   آوري داده مورد نياز در جمع   
  . شودها امكان پذير ميداده

  هاي گردآوري اطالعات انتخاب روش .5,2,2

 از لحاظ هزينه، پوشش جمعيـت، احتمـال         ،هاي گردآوري اطالعات در پيمايش پانلي       روش
ـ        كيفيـت داده  . شوندها از هم متمايز مي    گيري و كيفيت داده    پاسخ زان هـا اغلـب از طريـق مي

ركلي، گردآوري اطالعات به شكل     طو   به. شودنامربوط سنجيده مي  اطالعات   و   ها  پاسخي  بي
 اما هم به لحاظ پوشش جمعيـت و هـم بـه لحـاظ           ،ستها  وشتر از ساير ر   رو پرهزينه رودر

عـالوه، در ايـن روش فرصـت          بـه . كنـد ها عمـل مـي      گيري بهتر از ديگر روش     ان پاسخ كام
. شـود  فـراهم مـي  هـا  پرسـش دهـي بـه     پاسـخ به منظـور  خگويان  بيشتري براي كمك به پاس    

 از در عمـل  ، ولي كساني كه تلفـن ندارنـد       ، است ترهزينه ها از طريق تلفن كم    گردآوري داده 
رو گيـري، كمتـر از روش رودر   در اين روش همچنين امكان پاسـخ . شوندمحاسبه خارج مي  

  .يابدرو كاهش مييفيت اطالعات نيز نسبت به روش رودرك. است
تـر از دو روش ديگـر اسـت، امـا             باالخره اينكه گردآوري از طريق پست الكترونيكي ارزان       

البتـه  . تر از دو روش ديگر خواهد بود      گيري در آنها بسيار كمتر و كيفيت اطالعات نيز پايين          پاسخ
-تـري مـي     هـاي دقيـق    وقتي سؤاالت مطرح شده حساسيت برانگيز باشند، از اين روش به پاسخ           

 .هايشان واهمه نخواهند داشت م، زيرا پاسخگويان از واكنش پرسشگران نسبت به پاسخرسي
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  هاي بعدي اجراتعيين محتواي  .6,2,2

اران و هـر    ذتوانـد بـا مـشورت كـاربران، سياسـتگ         هاي بعدي پيمايش پانل مي      اجرامحتواي  
سـت مطالـب   طبيعـي ا . كننـد گروهي تعيين شود كه در آن شركت دارند يا از آن استفاده مي 

 و در   شـود  ها پرسيده   اجرا يعني در برخي از      ؛صورت چرخشي باشد    بهبايد  هاي بعدي     اجرا
  :سه موضوع يا پرسش كليدي در اين زمينه وجود دارد. برخي پرسيده نشود

 هـايي  شوند بايد چگونه باشد؟ مثالً پرسشها مطرح نمي اجراهايي كه در همه       تناوب پرسش 
 ضـرورتاً نبايـد در طراحـي دو         كرد، ساليانه مطرح    به طور توان  ا نمي  كه به دليل كمبود ج     را

 .ساالنه گنجاند چرا كه همه متغيرها لزوماً تناوب زماني مرتب ندارند

 ها را با هم هماهنگ سازيم؟آوري برخي از دادهبندي جمع چگونه زمان

د كرد؟ مـسئله خـرده      توان به يك خرده نمونه محدو     آوري متغيرهاي مختلف را مي    تا چه حد جمع   
 .شودشوند، در اين مبحث مطرح مينمونه تصادفي و اينكه چگونه متغيرها با همديگر جمع مي

  ها مشوق .7,2,2

هاي نقدي يا غيرنقدي هـستند كـه بـراي تـضمين حـضور پاسـخگويان در                   ها پاداش  مشوق
ظـر گرفتـه    تـر درن    هـر چـه دقيـق      هـاي    ارائه پاسـخ   مطالعه پانل و همچنين تشويق ايشان به      

. سـت شـامل شـرطي يـا غيرشـرطي بـودن آنها          هـا    بندي مـشوق   ترين تقسيم عمده. شوند مي
شـوند  نل داده مي  هايي هستند كه به تمام شركت كنندگان در پا         هاي غيرشرطي مشوق   مشوق

. د به شكل دستمزد به ازاي تكميل هر پرسشنامه يا شركت در هـر مـصاحبه باشـد                توانو مي 
گيرند شوند يا به كساني تعلق مي      هايي هستند كه با قرعه تعيين مي       هاي شرطي مشوق   مشوق

ها يـا   تواند تعداد بيشتر پاسخ  معيار اين عملكرد بهتر مي    . اندكه عملكرد بهتري در پانل داشته     
تـرين   مهـم . هاي بيشتر يا معيارهاي ديگـر مـورد نظـر طراحـان پانـل باشـد             شركت در موج  

  :ها به قرار زير هستند قموضوعات مورد توجه در طراحي مشو

  نمونهافتتأثير مشوق بر . 1

  مختلف پانلاجراهايتأثير مشوق در . 2

 هاي شرطي و غيرشرطي اختالف تأثير مشوق. 3

 تأثير مشوق در انواع مختلف پانل تلفني، پستي، مصاحبه حضوري و پرسشنامه. 4
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  بعدياجراي پانل در اجرايتأثير مشوق يك . 5

افـت   زيـرا  ،سـواد طور مشخص پاسخگويان كـم       به( پاسخگويان كم توان     تأثير مشوق بر  . 6
 )تر استهاي تحصيلكردهاين گروه بيشتر از گروهدر  نمونه

 ابعاد اجرايي پژوهش پانلي. 2,3

  :توجه كرد در زمان اجراي پانل بايد به چهار جنبه

  كنندگان انتخاب مشاركت. 1,2,3

بـا توجـه بـه جامعـه آمـاري          . تعيين شود ) اعضاي پانل (ها    ابتدا بايد سازوكار انتخاب نمونه    
 بـراي  ،گيـري  تـوان از هـر روش نمونـه    مي، تحت بررسي، بودجه تحقيق و امكانات موجود    

 ماننـد افـراد     ،تواند عام   جامعه آماري پانل مي   . كنندگان در پانل استفاده كرد      انتخاب مشاركت 
ماننـد دانـشجويان    ) خـاص (حـدود    يـا م   ، خانوارهاي ساكن در يك شـهر       يا  سال به باال   15
ها   از اين رو، چگونگي انتخاب نمونه     .  سربازان باشد  هاي دبستاني و    هاي دولتي، بچه    شگاهدان

  . هاي آماري مختلف، لزوماً يكسان نخواهد بود از جامعه
بـراي  . انـد   گاه نيز پانل به اقشار خاصي محدود است كه به صورت هدفمند انتخـاب شـده               

نلي از افرادي تشكيل شود كه پيوسته با روابط عمومي صداوسـيما در تمـاس    مثال ممكن است پا   
 كـه  داشـت  توجه نكته اين هر حال، بايد به    در  .كنند  هاي آن اظهار نظر مي      هستند و درباره برنامه   

همـواره نمونـه     است ها، ضروري   زيرگروه مطالعه به نياز يا زمان با گذشت  ها  نمونه افت دليل به
  .نيازهاي مطالعاتي را جبران كندتا ، باشد  استنياز مورد واقعاً آنچه زا بيش انتخابي

 كنندگان مشاركت توجيه. 2,2,3

 بـه  تمـاس  نخـستين  در را پانـل  اسـت  ضروري پانل، اعضاي انتخاب شيوه انتخاب از پس
 پانـل  بـالقوه بـراي    نمونـه  عنوان به ما كه فردي زيرا ،معرفي كنيم » بالقوه«كنندگان    مشاركت

 را مـا  درخواسـت  لزومـاً  دهـيم،   مـي  را پانـل  در حـضور  پيـشنهاد  او بـه  و كنيم  مي خابانت
 در اساسـي  نقـشي  بالقوه، كنندگان  مشاركت به پانل مطالعه دليل، توجيه  همين به. پذيرد  نمي

 از كـه  كند مي روشن فرد، براي پرسشگر مرحله، اين در. داشت خواهد آنان همكاري جلب
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 اجمـال  به زير نكات ،گفتگواين   در است الزم .دارد درخواستي هچ او از و است آمده كجا
 :گيرد قرار او اختيار در نيز مكتوب متني و شود بيان بالقوه كنندة مشاركت براي

 .كنيم معرفي فرد به را مطالعه اين مجري. 1

 نقـش  چـه  بدانـد  او تا دهيم شرح را آن احتمالي دستاوردهاي و پانل اجراي داليل. 2
  .كند مي ايفا مطالعه در مهمي

 .كنيم بيان پانل در را فرد آن انتخاب چگونگي. 3

 .دهيم توضيح را آينده در فرد به مراجعه تقريبي دفعات تعداد و پانل اجراي زمان. 4

 و هـا  پرسـش  چـه  با بعدي هاي  مراجعه در بداند تا كنيم ترسيم او براي اندازي  چشم. 5
 .شد خواهد رو روبه موضوعاتي

 .برسانيم آنان اطالع به است، درنظرگرفته شده كنندگان مشاركت براي مشوقي اگر. 6

بـا مـا     بتوانـد  نيـاز  درصـورت  تا دهيم قرار او اختيار در نگاري پيام يا نشاني تلفن،. 7
 .بگيرد تماس

 به ارتبـاط تلفنـي   كنندگان در پانل،   مشاركت تمايل از آگاهي براي است الزم معموالً. 7
 بايد بنابراين،. شود گيري داده   تصميم و فكركردن براي فرصتي ،)ايميل (نگار  يا از طريق پيام   

و  كـار  راحتـي  براي .كنيد مشخص او براي تماس نخستين همان در را بعدي مراجعه زمان
 كـسب  بـراي  تـا  كنيـد  دريافـت  را او نگار پيام نشاني يا تلفن شماره فرد، تمايل صورت در

  .باشيد نداشته اجعه حضوريمر به نياز او، تصميم از اطالع

 پايه اطالعات گردآوري. 3,2,3

 او از پايـه  اطالعات گردآوري به نوبت كند، مي موافقت پانل در مشاركت با فرد كه هنگامي
 ،ايـم   داده قرار بالقوه كنندگان  مشاركت اختيار در يشترپ كه متني در موضوع بايد  اين. رسد  مي

 تكميل .شد خواهد دريافت او از چنين اطالعاتي  كه دبدان پيش از تا باشد شده داده توضيح
 بـراي  .پرسـشگر گذاشـت    يا خود فرد  برعهده توان  مي را پايه اطالعات به مربوط پرسشنامه

 اختيـار  در اول تمـاس  همـان  در پيـشگفته  مـتن  بـا  همـراه  پرسـشنامه  اسـت  ممكـن  مثال،
 كنند تكميل را آن پانل، در شركت به تمايل صورت در تا گيرد بالقوه قرار  كنندگان  مشاركت

  .دهند تحويل او به پرسشگر، بعدي مراجعه در و
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 طـول  در معمـوالً  كـه  اسـت  كننده مشاركت از اطالعاتي شامل پايه اطالعات پرسشنامه
 اطالعـات  عنوان به بايد چيزي چه كهاين بيني  پيش .بود نياز خواهد  مورد پانل مطالعه اجراي

 ممكـن  زيـرا  است، ضروري امري طراحي پانل  زمان در ود،ش پرسيده كننده  مشاركت از پايه
 هـا گـردآوري    پانـل  اغلب در. باشد دير پانل اجراي جريان در اطالعات اين گردآوري است

 :است معمول زير اطالعات

 مـادر،  پـدر، ( خـانوار  در نقش تأهل، وضعيت سن، جنس، مانند جمعيتي؛ اطالعات. 1
 .).. و فرزند

 سـطح  مـسكن،  نـوع  فعاليـت،  نـوع  آن، رشـته  و تحـصيالت  دمانن فردي، اطالعات. 2
 تعيـين  بـه  كه اطالعاتي از دسته آن كلي به طور  و(ماشين شخصي    نداشتن يا داشتن درآمد،
 ).كنند مي كمك كننده مشاركت اجتماعي ـ اقتصادي پايگاه

 موضـوعات  اسـت  قـرار  كـه  صـورتي  در كننـده   مـشاركت  عاليق و ها  اولويت ثبت. 3
 اوقـات  كنند،  مي تماشا را تلويزيوني هاي  برنامه چه براي مثال، . شود بررسي پانل در متنوعي
 را ورزشـي  اخبار دارند، سياسي عالقه  موضوعات به آيا گذرانند،  مي چگونه را خود فراغت

  . ...و كنند مي دنبال

 تمايـل  آنهـا  بـه  و است پذير امكان پاسخگو براي كه تماس مختلف هاي شيوه ثبت .4
 تمـاس  او بـا  نگار  پيام يا تلفن طريق از بعدي هاي  مراجعه است در  مايل آيا مثال، براي. دارد

 .است ضروري نگار افراد پيام يا تلفن شماره ثبت حالتي، چنين در .شود گرفته

 تكميـل  منظـور  به تماس، براي را هايي  شيوه چه كننده  مشاركت اينكه از نظر صرف. 5
 اختيـار  در او از نگـاري   پيـام  يـا  تلفن شماره است الزم د،ده  ترجيح مي  آينده هاي  پرسشنامه

 از او، جـايي   جابه صورت در يا هماهنگ كنيم  او با را مختلف اجراهاي زمان تا باشيم داشته
 .يابيم اطالع جديدش سكونت محل

 كننـد   مي شركت نيز خاصي هاي  آزمون در كنندگان  مشاركت ها،  پژوهش از برخي در. 6
 هوشـي  بهـره  اسـت  ممكن مثال، براي. شود  مي لحاظ اطالعات پايه  عنوان به آنها نمرات كه

  .شود ثبت پايه عنوان اطالعات به و سنجيده آنان سياسي گيري جهت يا كنندگان مشاركت
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 ها داده پايگاه تهيه. 4,2,3

 همـان  در كـه  پايگـاهي  كنـد؛   مي كمك پانل هاي  داده پايگاه توسعه به پايه اطالعات گردآوري
 و بارهـا  پانل، پايان تا و تشكيل ابتدايي و خام صورتي به كنندگان بالقوه   مشاركت با لاو تماس

 مشخـصات  از هـايي   داده پانـل مجموعـه    هاي  داده پايگاه درواقع،. شود  مي مراجعه آن به بارها
 هـر  مناسب بـراي   افراد انتخاب براي چهارچوبي و آنهاست پايه اطالعات و پانل اعضاي تمام

 معمـوالً  اگرچه. شود  مي مديريت و نگهداري رايانه در هايي  فايل قالب در پايگاه اين .اجراست
 هـر  به طور معمول،   ولي شود،  مي ثبت آنها، نام خانوادگي  و نام مانند پانل، اعضاي مشخصات
 شـناخته  آن بـا  داده پايگـاه  در كـه  نيـز دارد   فـردي  بـه  منحـصر  و ثابـت  شناسايي فرد شماره 

 تـوان   مـي  آن اسـاس  بـر  زيرا است، مفيد يكديگر نيز  به ها  الحاق فايل  در شماره اين .گردد  مي
 .داشت هم در كنار فايل، دو الحاق از پس را فرد يك به مربوط اطالعات

 بـه  هـا   زيرگـروه  تعيـين  شـود،   مي توجه آن به پانل هاي  داده پايگاه در كه ديگري نكته
 بـه  مطالعـه  از بخـشي  اسـت  ممكن مثال، براي . است پژوهش در توجه مورد صفات لحاظ
 اسـاس  بـر  پانـل  بايد اعـضاي   بنابراين، .باشد مربوط خاصي سني گروه يا تحصيلكرده افراد

 .كـرد  پيدا دسترسي آنان اطالعات به بتوان راحتي به تا باشند شده كدگذاري مشخصات اين
 اجراهـايي  ادتعـد  افـراد،  نشاني تغيير .شود  مي روز به مرور به پانل هاي  داده پايگاه اطالعات

 شـده  اجرا هاي  پرسشنامه به مربوط هاي  داده و است  داشته  آن شركت  در تاكنون عضو هر كه
 .شوند مي اضافه ها داده پايگاه مختلف به زماني مقاطع در كه هستند اطالعاتي ازجمله

  روش در اثرسنجي رويكردِ آميخته. 3

ثرسـنجي بحـث خـواهيم     از يك رويكرد در ا    ، به جاي صحبت از يك روش      قسمتدر اين   
  بـه  درواقع، تـاكنون  . رويكردي كه بر آميختن دو يا چند روش در اثرسنجي تأكيد دارد           . كرد

هـايي كـه بـه تنهـايي       آزمايشي و روش پيمـايش پـانلي بـه عنـوان روش             روش هاي  قابليت
، بيـان ايـن   قـسمت  ولـي هـدف ايـن    ،توانند در اثرسنجي به كار گرفته شوند، پـرداختيم   مي

 بـا   ،هاي كمـي ماننـد آزمـايش يـا پانـل            ويژه تلفيق روش  ، ب ها   است كه تلفيق روش    واقعيت
  . تري از اثر خواهد انجاميد هاي كيفي به سنجش عميق روش
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هـاي رايـج و اساسـي         روش آزمايـشي و پانـل از روش        ،در مطالعات اثرسنجي رسـانه    
 ،رسانه مناسـب هـستند  هايي كه براي مطالعات اثرسنجي  روش  اماروند، شمار مي   بهاثرسنجي  

وجـود   ها در اثرسـنجي     در واقع، محدوديتي براي كاربرد روش     . شوند  به اين دو محدود نمي    
 روش آزمايـشي يـا   كـارگيري   به با، هم به دفعاتدر ادبيات مطالعات اثرسنجي رسانه   . ندارد

گـري  هـاي دي  شويم كه از روش رو مي  با مطالعاتي روبهو هم كنيم    پيمايش پانلي برخورد مي   
همواره بايـد در    پژوهشگر  . اند  نظير گروه متمركز يا روش كيو براي اين منظور استفاده كرده          

هـاي گونـاگوني در عرصـه اثرسـنجي           هاي مختلف از توانمنـدي      ذهن داشته باشد كه روش    
ابـزاري كـه    . 2سطحي از اثر كه در پي سـنجش آن هـستيم،            . 1 نظير   وامليبرخوردارند و ع  

خواهيم اثر را به آن تعميم دهـيم،   اي كه مي    گستره. 3شود و     ارگرفته مي ك  براي سنجش اثر به   
  .هايي براي اثرسنجي استفاده كند  از چه روش يا روشكنند كه مشخص مي پژوهشگر براي

تـر   تر و عميق تواند به سنجش دقيق   اي است كه مي     تركيب چند روش در اثرسنجي ايده     
 همزمـان بـا هـر دو روش         ، يك مجموعه تلويزيوني   براي مثال، بررسي تأثير   . اثر منتهي شود  

هـا   تواند مفيدتر از بررسي آن برنامه تنها بـا يكـي از ايـن روش                آزمايشي و پيمايش پانل مي    
اي از يك شبكه، تأثيرات آن را بـا          براي نمونه، پژوهشگر پيش از پخش عمومي برنامه       . باشد

دهد تا به مرور با پخـش         شكيل مي از سوي ديگر پانلي نيز ت     . كند  روش آزمايشي بررسي مي   
كنـد    تلفيق همزمان دو روش به پژوهشگر كمك مي       . آن برنامه به بررسي تأثيرات آن بپردازد      

 داراي چـه  ،انـد  شده  تا اوالً با روش آزمايشي اثبات كند برنامه در شرايطي كه متغيرها كنترل        
مدت برنامـه در شـرايطي        والني با روش پانلي به تأثيرات ط      ،مدتي است و ثانياً     ثيرات كوتاه أت

هـاي چنـين      يافتـه . تر از يـك مطالعـه آزمايـشي دسـت يابـد             اي وسيع   تر و در گستره     واقعي
ها به طـور همزمـان بهـره          بيني پانل   ها و واقع     قادر است از دو مزيت دقت آزمايش       پژوهشي

  .تري دست يابد ببرد و به اثرسنجي جامع

  روش  معرفي رويكرد آميخته. 1,3
هـاي كيفـي بينجامـد،     هـاي كمـي بـا روش    ها، هنگامي كه به تركيـب روش     تركيب روش ايده  

 2روش كه پژوهش با راهبرد چندگانـه  پژوهش آميخته . دهد   را شكل مي   1 آميخته  روش پژوهش
از . هاي متفاوت در پژوهش را كنار هم قـرار دهـد            شود، درصدد است تا پارادايم      نيز ناميده مي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. mixed method research  2. multi-strategy 
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پيمايـشي پـانلي     ت كه در چنين پژوهشي، مطالعة گروه متمركز، مقدمه        اين رو، كامالً عادي اس    
روش بودن ظرفيت بيـشتري را بـراي رسـيدن بـه اهـداف                آميخته. با جامعه آماري وسيع باشد    

به ياد بياوريد كه انتخاب روش اجراي پژوهش به معني تعيين بهترين            . كند  اثرسنجي فراهم مي  
هـاي كيفـي و كمـي      از ايـن رو، تركيـب روش      . ده اسـت  راه براي دستيابي به اهداف تعيين ش      

 .اي را براي رسيدن به اين اهداف ايجاد كند تواند شرايط بالقوه مي

هـاي   روش اي نيـاز دارد كـه    روش به پژوهشگر يا گروه پژوهشي   آميخته پژوهشانجام  
 هـر دو رويكـرد كيفـي و كمـي را بـه خـوبي بـشناسند و درك درسـتي از مبـاني                         پژوهش

بينـي،    ضيه، پيش براي مثال، پژوهشگر بايد توجه كند كه فر       . شناسي آنها داشته باشند     ختشنا
هـاي     از مشخـصه   …هاي آمـاري و     هاي قابل تعميم، تحليل     وري داده هاي خاص گردآ    شيوه

، نقش پژوهشگر به عنوان       همچنين، او بايد بداند اكتشاف، توليد نظريه      . رويكرد كمي هستند  
بـه  . گيرند  قرار مي  تأكيد    مورد  در رويكرد كيفي   …ها و    تفسير كيفي داده   گيري،  وسيله اندازه 

هـاي    كنـد داده    تـالش مـي   »  آميختـه  پـژوهش اصل بنيادين   «اين ترتيب، پژوهشگر به عنوان      
وري كنـد تـا از يـك سـو     اي گـردآ   رويكردهاي مختلف بـه گونـه      ها و   گوناگون را با روش   

هاي انفرادي باشند و از سـوي ديگـر           دتر از روش  هاي حاصل از تركيب آنها قابل اعتما        يافته
اين بدان معناست كـه بـه كـارگيري رويكـرد           . هاي آنها قرار بگيرند     كمتر تحت تأثير ضعف   

انجامد، ولي از سـوي ديگـر بـه معنـاي             ها مي   روش به افزايش ظرفيت بررسي پديده       آميخته
د كـشيده شـدن تحقيـق از     از دو منبع خطا ـ كيفي و كمي ـ و بـه نقـ    پژوهشتهديد بالقوه 

 . سوي صاحبنظران هر دو رويكرد كمي و كيفي است

كنـد و      استفاده از اين روش را توجيه مـي        ،درواقع، رعايت اصل بنيادين تحقيق آميخته     
هاي كمي يا كيفي بـه تنهـايي برتـري     هاي حاصل از روش هاي حاصل از آن را بر يافته        يافته

توانـد بـه درك       هاي عميق مي    طالعات آزمايشي با مصاحبه   براي مثال، همراه كردن م    . دهد  مي
اي شـود كـه در    هـاي بـالقوه   ها كمك كند و مانع از بروز مسائل و ابهام        هاي آزمودني   ديدگاه

هـاي    همچنين، همراه كردن مـشاهدات و مـصاحبه       . دهد  يك مطالعه آزمايشي صرف رخ مي     
انـد در شـناخت عوامـل و        تو  هـاي اسـتاندارد مـي       هـاي حاصـل از مقيـاس        عميق با سنجش  

  ).1389فرد،  خوشگويان(تر سودمند باشد  هاي دقيق تحليل
، نوعي  1هاي آميخته  هاي روش   در طرح . گيرد  ه صورت مي  ها به دو گون     آميختگي روش 

هاي كيفي و كمي وجود دارد؛ به طـوري كـه هـر روش در                 ترتيب و توالي در اجراي روش     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. mixed methods designs  
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آن به عنوان درونداد روش ديگر مورد استفاده قـرار       هاي    شود و يافته    مرحله خاصي اجرا مي   
ابتدا با مصاحبة عميـق   . مثالِ كاربرد مصاحبه در طراحي پرسشنامه از اين نوع است         . گيرد  مي

هـاي آن   گيرد تـا يافتـه   كنندگان، تحقيق كيفي صورت مي در ميان گروهي خاص از مشاركت 
 ايـن   بنابراين، مرحله نخـست   . ند رو  به كار  ها و سؤاالت پرسشنامه پيمايش      در طراحي گويه  

روش را يك تحقيـق كيفـي و مرحلـه دوم آن را يـك تحقيـق كمـي تـشكيل              تحقيق آميخته 
تواند اجراي يك مطالعه كيفي اكتشافي باشد تـا مبنـايي بـراي طـرح                 مثال ديگر مي  . دهد  مي

  .شود هايي شود كه با مطالعه كمي ديگري آزموده مي فرضيه
 چنـد   ي قلمداد كـرد كـه در درون خـود         توان طرح بزرگ     را مي  هاي روش آميخته    طرح

بـه  . آيد   كه هر يك در موعد زماني خود به اجرا در مي           را دارد تر    طرح كمي و كيفي كوچك    
هاي چند روشي شباهت زيادي دارند؛ با ايـن           هاي روش آميخته به طرح      عبارت ديگر، طرح  

 بلكـه بـستري را بـراي        ،شـوند   نميهاي حاصل از هر روش مستقل گزارش          تفاوت كه يافته  
هـاي روش     هاي آميختگي در طـرح      روشن است كه گونه   . كنند  اجراي روش ديگر فراهم مي    

ها و نقـش آنهـا در انجـام مرحلـه          هاي روش   تواند بسيار متنوع باشد، زيرا قابليت       آميخته مي 
  .ديگر تحقيق متنوع است

 يك روش در يكي      در آن،  تند كه اي ديگر از آميختگي هس       گونه 1 آميخته  هاي مدلِ   طرح
ها يـا تحليـل و تفـسير آنهـا يـا در       آوري داده از مراحل اجراي روش ديگر مانند مرحله گرد 

تواند از مـشاهده مـشاركتي در        براي مثال پژوهشگر مي   . گيرد  اي از آن قرار مي      عرض مرحله 
گيري متغيـر     دازهبه اين ترتيب، او هنگام ان     . مرحله سنجش يك تحقيق آزمايشي استفاده كند      

 و هـم داليـل   كند ها تكميل مي   ليستي را با مشاهده رفتارهاي آزمودني        چك ، هم وابسته خود 
آورد و بـه سـنجش        كنندگان بـه دسـت مـي         از نزديك و با تعامل با مشاركت       اين رفتارها را  

  .رسد تري از متغير وابسته مي دقيق
ـ             در اين گونه طرح    ازي از مرحلـه خاصـي از       ها نيز بر حسب اينكه يـك روش چـه ني

حتـي بـراي مثـال ممكـن اسـت      . سازد، تنوع بسياري وجود دارد     روش ديگر را برآورده مي    
روشي كمي در مراحل مختلف خود از چند روش كيفي استفاده كنـد، بـه طـوري كـه هـر                      

  . اي خاص از آن روش كمي كمك كند روش كيفي به مرحله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. mixed model designs 
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 است كه ماننـد هـر پـژوهش         2-1گانه شكل   روش شامل مراحل هفت     فرايند پژوهش آميخته  
هـاي كيفـي و كمـي بايـد بـراي اجـراي               اينكـه چـه روش    . شود  هايي آغاز مي    ديگري با پرسش  

با وجود اين، آگـاهي پژوهـشگر از        . ها بستگي دارد    پژوهش با يكديگر بياميزند، به همين پرسش      
. تـري در تحقيـق بينجامـد    تر و جـامع  هاي عميق   تواند به طراحي پرسش     روش مي   رويكرد آميخته 

هـاي    به عبارت ديگر، اگرچه انتخاب روش بـه طـور منطقـي پـس از مـشخص شـدن پرسـش                    
توانـد   هاي بالقوه مي گيرد، ولي داشتن دورنمايي از روش       پژوهش و در دومين مرحله صورت مي      

  . )1389فرد،  خوشگويان (هاي تحقيق منجر شود به بصيرتي در طرح بهتر پرسش
هاي   عالوه بر پرسش  .  هستند پژوهشدهندة ماهيت     وم اين فرايند شكل   مرحله دوم و س   

ـ  روش بيان شد، مـي     كرد آميخته  دوم براي روي   قسمت، مزيتي كه در     پژوهش د در پاسـخ  توان
 اسـتفاده   پـژوهش روش بـراي      آيا بايد از رويكـرد آميختـه      «: دراهگشا باش به اين دو پرسش     

روش داراي     آميخته پژوهش» ناسب است؟ روش م    آميخته پژوهشچه طرحي براي    « و   »كرد؟
افـزاري و   هاي كمي و كيفي، نيازهـاي نـرم   گيري، تركيب داده   هايي در فرايند نمونه     پيچيدگي

 اگـر پژوهـشگر     بنابراينهماهنگي بين اعضاي گروه پژوهشي با رويكردهاي مختلف است،          
خود بيابد، هيچ ضـرورتي   پژوهشاي براي استفاده از اين رويكرد در      كننده  نتواند داليل قانع  

  .پژوهش خود استفاده كند براي انجام  از اين رويكردندارد كه

  فرايند اجراي پژوهش. 2-1شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي پژوهش طرح پرسش
  ها روش براي پاسخگويي به آن پرسش تشخيص مناسب بودن رويكرد آميخته

 ل آميختههاي مد آميخته و طرح هاي روش انتخاب ميان طرح

  ها گردآوري داده
  ها تحليل و تفسير داده

 ها بررسي صحت داده

  ها و تهيه گزارش گيري از داده نتيجه
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 .شـود  جايگاه طرح مدل آميخته و طرح روش آميخته در مراحل چهارم تا هفتم نمايان مي 
گيـرد، زيـرا       مـي  روش با طرح روش آميخته به سادگي صورت         اين مراحل در پژوهش آميخته    

آينـد   شوند و به طور مستقل يكي پس از ديگري به اجرا در مـي  ها با يكديگر درگير نمي     روش
از اين رو، هر روش فرايند خود را در اين بخـش  . تا درونداد روش پس از خود را فراهم كنند   

 ريـزي   ريزي خود و روش كمي نيـز از فراينـد طـرح             داراست؛ پس روش كيفي از فرايند طرح      
روشي كه داراي طـرح مـدل آميختـه اسـت،             شرايط براي پژوهش آميخته   . كند  خود پيروي مي  

توانـد همزمـان شـامل هـر دو           مانند طرح روش آميخته نيست، زيرا مراحل چهار تا هفت مـي           
ها با روش كمي گردآوري شوند، ولي         براي مثال ممكن است داده    . رويكرد كيفي و كمي باشد    

هـا    بررسـي صـحت گـردآوري، تحليـل و تفـسير داده           . تفسير گردنـد  با روش كيفي تحليل و      
  . كند اي است كه محفوظ ماندن آنها را از منابع بروز خطا ارزيابي مي مرحله

روش، جزئيـات فراينـد      شناسي گزارش پژوهش آميختـه      ضروري است در بخش روش    
مفروضـات و  هـا آورده شـود تـا خواننـدة آن قـادر باشـد دربـاره                 گردآوري و تحليـل داده    

گـزارش بايـد بيـان      . هايي قضاوت كند كه پژوهشگر در تحقيق خود لحاظ كرده است            شيوه
اند و    ها چگونه، از سوي چه كسي و تحت چه شرايطي گردآوري و تحليل شده               كند كه داده  

اي از انجام تحقيق خود از روش يا وسـيله خاصـي اسـتفاده كـرده           چرا پژوهشگر در مرحله   
  .)1389د، فر خوشگويان(است 

  روش در اثرسنجي نقش رويكرد آميخته. 2,3

برانگيـز بـودن       نخـست ايـن فـصل، بـه چـالش          قـسمت هنگام بررسي روش آزمايـشي در       
هاي آزمايشي و پيمايش پانلي، سـاختار و چگـونگي            درواقع، روش . اثر اشاره شد  » سنجش«
هايي نسبت    ه عامل يا عامل   كنند تا بر مبناي آن بتوان اثر را ب          ها را معرفي مي     داده» گردآوري«

همچنين از فصل قبـل بـه       . دهند  اثر راهكاري ارائه نمي   » سنجش«داد، ولي درباره چگونگي     
در مقايـسه بـا ابعـاد    . تواند شناختي، عاطفي يا رفتـاري باشـد         ها مي   ياد بياوريد كه اثر رسانه    

داد كـرد كـه     ترين شكل اثرسـنجي قلمـ       عاطفي و رفتاري، سنجش آثار شناختي را بايد ساده        
با وجود اين، پرسشنامه نيز ابزاري      . گيرد  معموالً از طريق ابزاري مانند پرسشنامه صورت مي       

هاي ناخودآگاه افراد نيست      ها و تلقي    توانمند در سنجش اثرهاي شناختي پنهان مانند ذهنيت       
  . تا چه رسد به آثار عاطفي يا رفتاري
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ـ   توانــد در مرحلــة   آميختــه مـي هـاي مــدل  ويژه گونــة طــرحرويكـرد آميختــه روش، ب
به عبـارت ديگـر، پيـروي از ايـن رويكـرد، پژوهـشگر را قـادر                 . گيري اثر مؤثر باشد     اندازه

هاي كيفي مانند گـروه متمركـز،         سازد در طراحي مثالً يك آزمايش، اثر را از طريق روش            مي
مـان از   هـاي خـود همز      گيري كنـد و در تحليـل و تفـسير يافتـه             روش كيو يا مشاهده اندازه    

يابي به آثار عاطفي يـا رفتـاري اثـر          يب، دست به اين ترت  . هاي كيفي و كمي كمك بگيرد       روش
پـردازيم كـه     به معرفـي سـه روش كيفـي مـي    قسمتاين در ما . شود نيز تا حدي ممكن مي  

 ،كـه نكتـه قابـل توجـه آن      . جش اثـر باشـند    توانند با رويكرد آميخته روش در خدمت سن         مي
  .  هر سه روش به طور همزمان در اثرسنجي استفاده كندتواند از پژوهشگر مي

  مشاهده. 1,2,3

.  در بررسي موضوعاتي كه پژوهشگر تصوير روشني از آنها ندارد، بسيار مـؤثر اسـت               1مشاهده
هـا مفيـد اسـت، زيـرا چنـين آثـاري در        بنابراين، در شناسايي آثار احساسي و رفتاري محـرك    

توانـد   مـشاهده مـي  . شوند م يعني در موقعيت نمايان مي   بهترين حالت، از طريق مشاهده مستقي     
توانـد همـان پژوهـشگر      گر كه مـي     در حالت نخست، مشاهده   . مشاركتي يا غير مشاركتي باشد    

پيونـدد    مي) كنندگان محرك   مخاطبان رسانه يا همان دريافت    (باشد، به جمع مشاهده شوندگان      
هـاي افـراد      گر تنها واكنش    مشاركتي، مشاهده  و با آنان تعامل دارد، در حالي كه در مشاهده غير          

  . گونه دخالتي در آن ندارد كند و هيچ را نسبت به محرك مشاهده و ثبت مي
روست؛ يعنـي   اغلب، روش مشاهده با استاندارد نبودن شيوة مشاهده و ثبت وقايع روبه   

م بـسيار كـم   نويسد و اين احتمال ه نگار داستان خود را مي گر مانند يك روزنامه  هر مشاهده 
پاسخ بديهي براي اين مـشكل      . نگاران، داستان مشابهي را گزارش كنند       است كه اين روزنامه   

مـشكل اسـتاندارد نبـودن      . پذير است   تكرار مطالعه است، ولي تكرار مطالعه به ندرت امكان        
 در مشاهده مشاركتي به دليل آنكه بخشي از توجه پژوهشگر به تعامل             ،شيوة مشاهده و ثبت   

  . يابد، بيشتر از مشاهده غيرمشاركتي است تباط به ديگران اختصاص ميو ار
شود در مطالعات اثرسنجي، اگر مشاركت نقش مهمي در سنجش            از اين رو، توصيه مي    

همچنين، بر اساس برخي از وقايع،      . تر اثر ندارد، از مشاهده غير مشاركتي استفاده شود          دقيق
اي تهيـه     نامـه   ها، مـشاهده    ها و فرضيه    ا بر اساس نظريه   ي بيني،  رفتارها يا احساسات قابل پيش    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. observation 
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گر بتواند در صورت مشاهده چنين آثاري به راحتي و بـه شـكلي اسـتاندارد              شود تا مشاهده  
نامه، پژوهش را از ثبت توصـيفي وقـايع     البته وجود مشاهده  . نامه ثبت كند    آنها را در مشاهده   

بينـي   يرا در هر حال، مـوارد پـيش   ز،كند نمينياز    يا در صورت امكان ضبط تصويري آنها بي       
  . شوند د كه تنها در موقعيت و با مشاهده كشف و ثبت مين از آثار وجود داراي نشده

گر بايـد نقـشي پـذيرفتني         شود، مشاهده   اگر از مشاهده مشاركتي در اثرسنجي استفاده مي       
مدرسه، بايد آنان بپذيرند كـه      ها در     براي مثال در مشاهده رفتار بچه     . در جمع افراد داشته باشد    

آمـوزان    گر مثالً معلم يا ناظم مدرسه است تا به اين ترتيب، حضور او در ميـان دانـش                   مشاهده
گـر بايـد بـه عنـوان      اي از دانـشجويان، مـشاهده       يا در يك مطالعـه مـشاهده      . قابل توجيه باشد  

 در مقابـل او داشـته   دانشجو به جمع دانشجويان بپيوندد تا آنان همـان رفتـار طبيعـي خـود را             
هـا قبـل از اجـراي مطالعـه بـه جمـع               گر از مدت    از اين رو، گاهي الزم است مشادهده      . باشند

  . حساب آيد بپيوندد تا در زمان اجراي پژوهش به عنوان فردي پذيرفته شده از سوي جمع به

  نامه هاي يك مشاهده اي از پرسش نمونه

  نامه حين تماشا مشاهده
  حين تماشا با دقت و مبهوت به صفحه نمايش خيره شده بودند؟آيا تماشاچيان در  .1
هـاي احـساسي و درام در      نشاني از تأثر، اندوه يا اشك در زمـان تماشـاي صـحنه             .2

  شد؟ تماشاچيان ديده مي
  آيا مشاهده شد كه تماشاچيان به شخصيت منفي و بدجنس نمايش ناسزا بگويند؟ .3
 خود را از شخـصيت منفـي        اي كه شخصيت مثبت نمايش موفق شد حق         در لحظه  .4

  اي در تماشاچيان ديده شد؟ كننده برانگيز و تشويق نمايش بگيرد، واكنش تحسين
  نامه پس از تماشا مشاهده

شـاد و پرانـرژي بودنـد يـا         (پس از پايان نمايش، تماشاچيان چـه حـالي داشـتند             .5
  ؟)مأيوس و سرخورده

رو  بر ديوارها بـود، روبـه  هاي نمايش كه  هنگامي كه در اتاق ديگري با بعضي از عكس     . 6
   شدند؟ها عالقه بيشتري نشان دادند و در مقابل آن جمع شدند، به كداميك از عكس

كردنـد يـا احـساسات     هنگام رويارويي با هر عكس، درباره چه چيزي صحبت مي     .7
  دادند؟  نشان مي
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 براي مثال، ممكـن اسـت   . ه باشد هاي عميق فردي نيز همرا      تواند با مصاحبه    مشاهده مي 
هـاي خـاص و        واكـنش   در مقايـسه بـا ديگـران،       گر برخي از افراد گروه را بيابد كه         هدهمشا

 پس مناسب است كه با هر يك از اين افـراد  .دهند متمايزي در قبال محرك از خود نشان مي     
تـر از آثـار محـرك         هاي عميقي صورت گيرد تا پژوهشگر به دركي روشن          جداگانه مصاحبه 

   .ببرد پي

  متمركزگروه . 2,2,3

 پژوهـشگر بـا     اي از مشاهده و مصاحبه است با اين روش،          هيافت   تلفيق سازمان  1گروه متمركز 
 را نـسبت  هاي تعاملي گروه احساسات و واكنش شود رفتارها،     اين روش از يك سو قادر مي      

هـايي، بـه دركـي عميـق از ايـن            به محرك مشاهده كند و از سوي ديگر، بـا طـرح پرسـش             
اي از  درواقع، گروه متمركز، بـه مجموعـه  . رسد  ميهاي تعاملي      واكنش رفتارها، احساسات و  

 بـر  پـژوهش،  موضـوع   دربـاره شوند تا  پژوهشگر انتخاب مي   از سوي شود كه     افراد گفته مي  
اعضاي  در اين روش، بحث و تعامل     . كنند بحث   ،اساس تجربيات و اعتقادات شخصي خود     

  . مورد توجه پژوهشگر استگروه درباره موضوع،
كـار گرفتـه    هاي اثرسنجي بـه  تواند به عنوان روش اصلي در پژوهش    گروه متمركز هم مي   

يعنـي همـان   (روش در اثرسنجي مورد استفاده قرار گيرد    تواند با رويكرد آميخته     شود و هم مي   
در كاربرد دوم، گروه متمركز به شناسايي       ).  به اين روش داريم    قسمترويكردي كه ما در اين      

بـراي مثـال،   . كند اي بر مخاطبان كمك مي اخواسته و غيرمستقيم يك محرك رسانه    آثار پنهان، ن  
نظر بگيرد و براي هر محـرك،         در يطرح آزمايش يك  ها را در قالب       تواند محرك   پژوهشگر مي 

  . گروه متمركزي را تشكيل دهد و از اين طريق به سنجش اثرهاي آن محرك بپردازد
بـراي مثـال،    . پذير اسـت    هاي متمركز امكان    ا گروه آزمون نيز ب    آزمون و پس    اجراي پيش 

اي   پژوهشگري كه به دنبال بررسي اثر يك برنامه سياسي بر ديدگاه مخاطبان نسبت به پديده              
تواند يك گروه متمركز تشكيل دهـد و ديـدگاه اعـضاي گـروه را از ابعـاد                خاص است، مي  

رنامه را براي اعضاي گـروه     سپس، آن ب  ). آزمون  پيش(مختلف نسبت به آن پديده جويا شود        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. focus group 
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 ايـن   تغيير در ديـدگاه ). آزمون پس( آنان بپردازد  نمايش دهد و و بار ديگر به بررسي ديدگاه       
دهنده آثار برنامه، ابعادي از آن كه باعـث جلـب توجـه     تواند نشان  مي،گروه در اين دو اجرا    

 كلـي دسـتيابي بـه    هـاي برنامـه و بـه طـور     هاي نادرست از پيـام   شود، برداشت   مخاطبان مي 
  .باشدهاي گوناگون مخاطبان از آن برنامه  دريافت

اي منجـر شـود كـه بـراي سـنجش             همچنين، گروه متمركز قادر است به طراحي پرسشنامه       
اي عـالوه     از آنجا كه چنين پرسشنامه    . شود  كار گرفته مي    اثرهاي برنامه، در يك پانل يا آزمايش به       

هاي اعضاي گروه متمركز نيز طراحي شـده          مه، بر اساس ديدگاه   هاي آشكار و هدفمند برنا      بر پيام 
هاي جامع و متنوعي خواهد بود كه هم تأثيرگذاري برنامه را در اهـداف              است، پس شامل پرسش   

  .دهد شده آن و هم تأثيرات غيرمستقيم و دور از انتظار برنامه را به دست مي تعيين
توانـد پـس    پژوهشگر مي. ايش پانلي استشكل ديگر استفاده از گروه متمركز در روش پيم 

كننـدگان پانـل را بـراي      شده، تعدادي از مشاركت     هاي گردآوري    پانل، بر اساس داده    اجراياز هر   
هـاي آن     تـري از يافتـه      اري يك يا چند گروه متمركز دعوت كند تا به تحليل و تفسير دقيـق              برگز

هاي پنهـان و بـويژه        ت بيشتري از ديدگاه   زيرا او از طريق گروه متمركز به جزئيا       . اجرا دست يابد  
  . احساسات افراد كه با موضوع مورد بررسي در آن اجرا در ارتباط هستند، پي خواهد برد

توجــه بــه ايــن نكتــه ضــروري اســت كــه اعــضاي گــروه متمركــز، بــويژه اگــر از ميــان  
شـدن بـه ايـن        اي  حرفه. شونداي    ر پژوهش حرفه  شوند، نبايد د    كنندگان پانل انتخاب مي     مشاركت

شـونده، آزمـودني يـا     معناست كه فرد، تبديل به عضوي شود كه از حالت طبيعـي يـك مـشاهده        
داند كه چه چيزي باعث جلـب       چنين فردي، چون به خوبي مي     . كننده خارج شده است     مشاركت

 بنـابراين، از  . دهد تا بيشتر مورد توجه باشد       اي نشان مي    شود، خود را به گونه      توجه پژوهشگر مي  
هاي متمركز استفاده كرد و تا حد امكان بايد اعضاي يـك گـروه                يك فرد نبايد به كرات در گروه      

  .يكديگر را نشناسند تا افراد بدون هيچ پيشينه قبلي در گروه حضور يابند

  روش كيو. 3,2,3

هـاي    و نگـاه   مفـاهيم گاه هدف از ساخت برنامه، ايجاد پرسش در ذهن مخاطـب يـا طـرح                
نيز بايد به جستجوي ذهن     » اثرسنجي «بنابراين،. ا تحريك احساسات اوست   جديد براي او ي   
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همچنـين، همـواره ايـن موضـوع مـورد       . و شناخت ديدگاه و احساسات او بپردازد    مخاطب
هـاي    هـاي ناخواسـته يـا غيرمـستقيمي را از برنامـه             هاست كه مخاطبان چه پيام      توجه رسانه 

هاي كيفي مانند مشاهده يـا       امر تأكيد شد كه شيوه     تاكنون بر اين  . كنند  تلويزيوني دريافت مي  
توانـد بـه      روش كيو نيـز ابـزاري اسـت كـه مـي           . گروه متمركز در اين زمينه راهگشا هستند      

مـثالً يـك مجموعـه       ها  هاي ناشي از تماشاي برنامه      ها و ذهنيت    پژوهشگر در شناسايي تلقي   
  . 1 كمك كند،تلويزيوني

 بـا ايـن     ،يافته گروه متمركز قلمـداد كـرد         نظام  شكلِ ،توان از ديدگاهي    روش كيو را مي   
هـاي آمـاري     و بـا روش  پـردازد   مـي هـاي كمـي       ده ايـن روش بـه گـردآوري دا        تفاوت كـه  

 بـر گـردآوري    نيـز اساس آن. سازد  نمايان ميپژوهشهاي افراد را نسبت به موضوع       ذهنيت
گفتني است اگرچـه  . ستها مختلف و آرايش مجدد آنها براي دستيابي به ذهنيت هاي  ديدگاه

 در ه،كننـد   مـشاركت گروه متمركز، دو گروهتوان مانند   ولي ميدارد، كيفي ماهيتياين روش  
براي مثال، يكـي    .  صورت داد   روي آنها   آزمايشي تشكيل و مطالعه اثرسنجي را      يقالب طرح 

يگري شامل  و د ) گروه آزمايش (اند    اي را تماشا كرده     ها شامل افرادي باشد كه برنامه       از گروه 
بـا  هـاي دو گـروه را         تـا بتـوان ذهنيـت     ) گروه گواه  (اند  نبوده برنامه    بيننده گروهي باشد كه  

  .كرد مقايسه يكديگر
هـاي كمـي    مـدي روش وش كيو در مطالعـات رسـانه و ناكارآ  شدن نقش ر  براي روشن 

محور، تصور كنيد پژوهـشگري درپـي بررسـي نگـرش مخاطبـان       هاي پرسشنامه مانند روش 
 مـثالً متـشكل از      اي،  اي تلويزيـوني اسـت و بـراي ايـن منظـور، پرسـشنامه                به برنامه  نسبت

دسـت   اي را بـه  اين پرسشنامه در نهايت نمره. كند  هاي مختلف با طيف ليكرت تهيه مي        گويه
بـودن     دهنده مثبت يـا منفـي        نشان هاي پژوهشگر،   دهد كه با توجه به رويكرد و شاخص         مي

اي در قالـب      به عبـارت ديگـر، چنـين پرسـشنامه        . استرنامه   نسبت به آن ب    نگرش مخاطب 
كند و در يك سوي آن نگـرش كـامالً مثبـت و در     اي كه بر روي يك پيوستار تغيير مي       نمره

. سـنجد   سوي ديگر آن نگرش كامالً منفي قرار دارد، نگرش پاسخگو را نسبت به برنامه مـي               
ـ      بنابراين، پژوهشگر از قبل مي     اي بـر روي ايـن    ل پرسـشنامه، نمـره  دانـد پاسـخگو بـا تكمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است كه از سـوي    فرد    به قلم عليرضا خوشگويان   » شناسي كيو   روش« برگرفته از كتاب     قسمتمطالب اين    .1

  . مركز تحقيقات صداوسيما به چاپ رسيده است
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بـودن    كند نگرش او در چه سطحي از مثبت يا منفـي            پيوستار خواهد داشت كه مشخص مي     
  .دوش مياين همان ويژگي پرسشنامه است كه از آن به ساختارمندبودن تعبير . قرار دارد

هـا   امههاي مخاطبان باشد، ساختارمندي پرسشن دنبال كشف ديدگاه كه پژوهشگر به  هنگامي
شود، زيرا پاسـخگويان را در چهـارچوب          كننده قلمداد مي    نه تنها امري محدودكننده، كه گمراه     

شـود چيـزي اسـت كـه ابـزار       بنابراين آنچه سنجيده مي. سازد و رويكرد پژوهشگر محدود مي   
هـا نيازمنـد      كشف ديـدگاه  . سنجش امكان ظهور آن را داده است، نه لزوماً ديدگاه پاسخگويان          

آوردن شرايطي است كه پاسخگو آزادانه بتواند افكار خود را بيان كنـد، بـدون آنكـه از                     فراهم
در چنـين  . شـده باشـد   ها و شيوه سنجش آنها درنظرگرفتـه       بندي خاصي براي ديدگاه     قبل دسته 

هاي متمركـز كارآمـدتر       يا گروه ، روش كيو    هاي عميق   هاي كيفي مانند مصاحبه     شرايطي، روش 
  .كنند هاي ساختارمند استفاده مي ستند كه از پرسشنامههايي ه از پيمايش

شود و     آغاز مي  پژوهش ديگري با تعيين پرسش و اهداف        پژوهشمطالعه كيو مانند هر     
فضاي گفتمان عبارت است از هر آنچـه در ميـان           . يابد   ادامه مي  1وري فضاي گفتمان  آبا گرد 

بنـابراين، گفتگوهـاي   .  در جريـان اسـت  پـژوهش  نسبت بـه موضـوع    پژوهشجامعه مورد   
توانند مطالب فضاي گفتمان       مي …ها، تصاوير و    ها، فيلم   غيررسمي، مطالب مكتوب، گزارش   

وري فـضاي گفتمـان وجـود    آهاي مختلفي براي گـرد  شيوه. ل دهند يشكتيك مطالعه كيو را     
ا اي ر  بخواهد تـا برنامـه  ـ نفر20ـ براي مثالتواند از گروهي از مخاطبان   پژوهشگر مي. دارد

به اين ترتيب، برخي با زبـان تمـسخرآميز و برخـي            .  مكتوب نقد كنند   به طور  پس از تماشا  
بسيار رسمي در حد يـك جملـه، يـك پـاراگراف و حتـي يـك صـفحه دربـاره آن برنامـه                     

او ممكن است همزمان با تعـدادي نيـز دربـاره آن برنامـه مـصاحبه كنـد يـا بـه            . نويسند  مي
همـه ايـن   .  نقـد آن برنامـه نوشـته شـده اسـت، مراجعـه كنـد       ها در هايي كه در نشريه     مقاله

  . گيري فضاي گفتمان براي اثرسنجي بينجامند توانند به شكل اطالعات مي
بـراي ايـن    . شـده را سـاماندهي و مرتـب كـرد           در گام بعد بايد فضاي گفتمان گردآوري      

شـده    منظور تا آنجا كه ممكـن اسـت جمـالت گونـاگون و متنـوعي را از فـضاي گـردآوري                    
توان چند صد جمله را از مطالب فضاي گفتمان بيرون كشيد كـه               معموالً مي . كنيم  استخراج مي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. concourse 
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ربط يا شبيه به هم كـاهش   تعداد اين جمالت پس از مقايسه محتواي آنها و حذف جمالت بي         
 نـام   2كيـو  شود كه نمونـه     در گام بعد، از بين اين جمالت، تعدادي جمله انتخاب مي          . 1يابد  مي

كننـدگانِ   كنـد و مـشاركت    درواقع، نمونه كيو نقش ابزار سنجش را در مطالعه كيو ايفا مي      .دارد
و محتواي جمالت    تعداد. سازند  هاي خود را آشكار مي      پژوهش از طريق اين جمالت، ديدگاه     

  . اي است كه معرّف جمالت فضاي گفتمان خود باشد گونه نمونه كيو به
شـود كـه مجموعـه ايـن          بر روي كارتي نوشته مـي      در گام بعد، هر جمله از نمونه كيو       

شـكل باشـند و       اندازه و هـم     ها هم   ضروري است كارت  . كند  ها، دسته كيو را ايجاد مي       كارت
اي اختـصاص      شـماره  ،به هـر جملـه    . جمالت با يك قلم و اندازه بر روي آنها نوشته شوند          

گيري در مطالعه كيـو بـه    ازهفرايند اند. شود يابد كه در كنار جمله يا پشت كارت درج مي           مي
كننـده    از بعـد نظـري، مـشاركت      . گيـرد   سازي جمالت نمونه كيو صـورت مـي         كمك مرتب 

براي مثال، اگـر نمونـه   . تواند آزادانه جمالت نمونه كيو را از مخالف به موافق مرتب كند  مي
اي   نامه   شيوه ولي معموالً .  مرتب كند  20 تا   1تواند آنها را از        او مي  ، جمله باشد  20كيو شامل   

سازي را در قالب طيفي به او آمـوزش           شود كه چگونگي مرتب     كننده تهيه مي    براي مشاركت 
سازي، بيان ميزان موافقت يا مخالفت با محتواي هر جمله است كـه            منظور از مرتب  . دهد  مي

تـوان بـراي يـك     براي مثال، مي . شود  داده مي   بر روي نموداري موسوم به نمودار كيو نمايش       
  . استفاده كرد2-2 از نموداري مانند شكل ، جمله20ونه كيو با نم

  
   جمله20كردن   نمودار كيو براي مرتب  .2-2شكل 

  مخالفت  خنثي  موافقت

3+  2+  1+  0  1-  2-  3-  
              
              
              
              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممكن است فـضاي گفتمـان،     . كنيم كه مكتوب و در قالب نوشته است         ماني كار مي  در اينجا با فضاي گفت     .1

 انتخـاب تـصاوير، قطعـات      ورت، استخراج جمالت جاي خود را بـه       صوتي يا تصويري باشد كه در اين ص       
  .دهد  مي…صوتي و 

2. Q-sample 
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 اي وجود دارد كه اعداد مثبت و منفي آن به ترتيب ميزان              درجه 7در اين نمودار، طيفي     
عـدد صـفر بـه جمالتـي        . دهنـد   موافقت و ميزان مخالفت را با محتواي جمالت نـشان مـي           

در نمـودار  . كننده با محتواي آنها نه موافق باشد و نه مخـالف     يابد كه مشاركت    اختصاص مي 
 جملـه  2تواند  كننده تنها مي    پس مشاركت  ،وجود دارد + 3، دو خانه زير عدد      2-2كيو شكل   

به همـين ترتيـب،   . د را در زير اين درجه از ميزان موافقت قرار دهد       جمله موجو  20از ميان   
سـازي را بـرخالف       اين شيوه مرتـب   . شده است    گرفته نظر  در -1 جمله براي درجه     3مثالً  

  . نامند  مي1سازي اجباري حالت آزادانه، شيوه مرتب
الت نمونـه   شود كه ابتدا جم     كنندگان پيشنهاد مي     به مشاركت  ،سازي  نامه مرتب   در شيوه 

 جمله كـه    8 به   ،2-2 جمله نمونه كيو شكل      20براي مثال،   . كيو را به سه دسته تفكيك كنند      
 4تكليـف   . شـود    جمله خنثي تفكيك مي    4 و    است  جمله كه با آنها مخالف     8با آنها موافق،    

 جملـه دسـته     8اكنون بايـد    . گيرند   قرار مي  0جمله خنثي مشخص است؛ آنها در زير درجه         
) +1(درجـه   به كمترين+) 3( درجه مربوط به موافقت از بيشترين درجه 3بر روي موافق را   

 ، جمله را كه با آنها بيشتر موافق اسـت 8 جمله از  2كننده بايد     بنابراين، مشاركت . مرتب كرد 
+ 2 در درجه    مانده را كه بيشتر موافق آنهاست،       باقي جمله   5 جمله از    3، سپس   +3در درجه   

 8وضعيت مشابهي نيز در قراردادن      . قرار دهد + 1مانده را در درجه       اقي جمله ب  3و سرانجام   
      . وجود دارد-1 و -2، -3هاي  جمله دسته مخالف بر روي درجه

 يعنـي انتخـاب     يسازي، نوبت بـه گـام بعـد         نامه مرتب   پس از تهيه نمودار كيو و شيوه      
 كيفـي ـ بـرخالف    هاي شپژوهكنندگان نمونه كيو مانند  مشاركت. رسد كنندگان مي مشاركت

اي   به گونـه  بايد افرادانتخاب. شوند فمند انتخاب مي روش پيمايشي ـ معموالً به صورت هد 
 در مطالعه حـضور  ،هاي متفاوت نسبت به موضوع هاي مختلف و با ديدگاه    كه از طيف   باشد

 نامـه   در هنگام اجرا به هـر فـرد يـك دسـته كيـو، يـك نمـودار كيـو و شـيوه                      . داشته باشند 
توانند به صورت انفرادي يا در مكاني واحـد           كنندگان مي   مشاركت. شود  سازي داده مي    مرتب

گيـرد    ار مي كنندگان قر   اي در اختيار مشاركت     معموالً، برگه . سازي جمالت بپردازند    به مرتب 
  . در آن ثبت كنندرا  …  نظير جنس، سن، تحصيالت وتا مشخصات فردي خود

يابد و نوبـت بـه        هاي مطالعه كيو نيز پايان مي       وري داده  گردآ سازي،  يافتن مرتب   با پايان 
برخالف روش پيمايشي، هـر سـتون از        . رسد  ها به رايانه براي پردازش آماري مي        ورود داده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. forced sorting 



 95 /   هاي اثرسنجي روش: دومفصل 

 
 

كننده و هر سطر آن به يك جمله از نمونه كيـو اختـصاص                ها به يك مشاركت     مجموعه داده 
 3كننـده اول بـا جملـه شـماره            ه مـشاركت  دهد كـ     نشان مي  2-8براي مثال، جدول    . يابد  مي

 را در   4كننده سوم، جمله شماره       قرارداده است يا مشاركت   + 2موافق بوده و آن را در درجه        
 . درجه خنثي قرار داده است

 

  اي از يك مجموعه داده مطالعه كيو  نمونه.2-8جدول 

…  P4  P3  P2  P1 

  كنندگان مشاركت

  جمالت         

…  -1  0  +2  -1  1  
…  -3  +1  +2  0  2  
…  0  +3  -3  +2 3  
…  -2  +2  0  +3  4  
. 

. 

.  

. 

. 

.  

. 

. 

.  

. 

. 

.  

. 

. 

.  

. 

. 

.  
  

دهنده نوعي طرز فكر يا ديـدگاه نـسبت بـه موضـوع تحـت                 سازي هر فرد نشان    مرتب
 بـا فـردي      ديدگاهي متفـاوت   ،دهد  قرار مي + 3اي را در درجه       فردي كه جمله  . بررسي است 

شوند كـه     با وجود اين، افرادي پيدا مي     . گذارد  مي -2 يا   0درجه   دارد كه همان جمله را ذيل     
اسـاس پـردازش   . كردن تنها چنـد جملـه      مثالً در مرتب   ؛هايي جزئي با يكديگر دارند      تفاوت

شـكلي كـه       اسـت بـه    1بندي افراد با روش تحليـل عـاملي         هاي مطالعه كيو، دسته     آماري داده 
 نيـست كـه     اين بـدان معنـا    .  دسته جاي گيرند   يك مشابه در    به نسبت هاي    افرادي با ديدگاه  

 بلكه به معنـاي آن      ،اند  كرده  افراد متعلق به يك دسته به طور كامالً يكسان جمالت را مرتب             
 . سازي جمالت با يكديگر دارند  جزئي در مرتببه نسبتهاي   تفاوت آنهااست كه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. factor analysis  
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 از اصـطالح    ،دگيـر   از آنجا كه تحليل عاملي بر روي افراد و نـه متغيرهـا صـورت مـي                
طـور كـه مـاتريس        همـان . شود   جاي تحليل عاملي صِرف استفاده مي       به» كيو«تحليل عاملي   

 در تحليل عاملي كيـو نيـز مـاتريس    ،دوي متغيرها مبناي تحليل عاملي است  دوبه 1همبستگي
 2-8توجه كنيـد كـه در جـدول         (كنندگان مبناي تحليل است       دوي مشاركت   همبستگي دوبه 

 را  ... وP3 و   P1هـاي     ، همبـستگي بـين سـتون      P2 و   P1هاي    تگي بين ستون  توان همبس   مي
هـر  ). كننـدگان را بـراي تحليـل عـاملي تـشكيل داد             محاسبه و ماتريس همبستگي مشاركت    

، نماينـده يـك     آيـد   دست مـي    كنندگان به   عاملي كه از اجراي تحليل عاملي بر روي مشاركت        
 بـه كمـك بارهـاي       ،انـد    ديدگاه را ايجاد كرده    كنندگان آن   كه كدام مشاركت  اين. ديدگاه است 

هـاي   در عمل بـه جـاي اسـتفاده از بارهـاي عـاملي از آرايـه          . شود   آنان مشخص مي   2عاملي
كنندگاني است كه يك      هاي مشاركت   سازي  آرايه عاملي برايند مرتب   . شود   استفاده مي  3عاملي
  . اند را شكل داده) ديدگاه(عامل 

تواند شامل ابعـاد   تا چه حد گسترده باشد، نمونه كيو ميبر حسب اينكه فضاي گفتمان      
اي از آثار را بـراي پژوهـشگر          به اين ترتيب، هر عامل، گونه     . تري از آثار محرك باشد      متنوع

 ،تواند همان ذهنيتي باشد كه با تماشاي برنامـه          نكته مهم آن است كه اثر مي      . سازد آشكار مي 
از بعد شناختي، عاطفي يا حتي رفتاري       ،  ه در آن  شد   هاي مطرح   عونسبت به موضوع يا موض    

يافته از     عميق يا به شكلي سازمان      در ذهن مخاطب ايجاد شده است و تنها از طريق مصاحبه          
  .توان به آن دست يافت طريق روش كيو مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. correlation matrix 2. factor loadings 3. factor arrays 
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 اين كتاب است و درواقع، شكل عمليـاتي مبـاحثي اسـت كـه در                ترين فصل   فصل حاضر بزرگ  
ترين راه كـسب تجربـه        نويسندگان اين كتاب معتقدند مناسب    . فصل قبل به شكل نظري بيان شد      

از اين رو، اين فصل به بررسي مطالعـاتي  . در حوزه عملي، بررسي دقيق مطالعات اثرسنجي است       
شود خواننده بـا دقـت، فراينـد     توصيه مي. اند داختهاختصاص يافته است كه به اثرسنجي رسانه پر  

اجراي اين مطالعات، بويژه شيوه سنجش اثر را دنبال كند تا دريابد چگونه در واقعيـت، سـنجش                  
  . هايي بر سر راه پژوهشگران قرار دارد پذير است و چه مشكالت و چالش اثرات رسانه امكان

  بر ميزان خشونت افراد تلويزيون و فيزيكياي هاي رابطه  پرخاشگري تماشايتأثير      .1

هـا    قصد دارد نشان دهد، تماشاي خشونت در رسـانه        ) 1554-1551: 2008كوين،  (اين پژوهش   
از آنجـا كـه برخـي دانـشمندان بـراي دفـاع از              . گـذارد   بر رفتار و افكار پرخاشـگرانه تـأثير مـي         

 بـسيار جزئـي در وقـوع جـرم     تأثير     هاي تلويزيوني  اند خشونت اي، ادعا كرده  هاي رسانه   خشونت
  .است  آميز موجود در رسانه پرداخته هاي خشونت دارند، اين پژوهش به بررسي آثارِ نمايش

  هاي پژوهش فرضيه
و فيزيكي پرداختـه     1اي  پژوهشگر، در اين تحقيق، به بررسي رابطة متقابل پرخاشگري رابطه         

 اهدههـا مـش     گري فيزيكـي را در رسـانه      كند، افرادي كه پرخاشـ      همچنين او فرض مي   . است

يا غيرمستقيم رفتاري است كه به قصد ضربه زدن بـه   )relational aggressiom(اي  هپرخاشگري رابط. 1
اين نوع پرخاشگري   . گيرد  شخصِ مورد نظر، با حربه تخريب و دستكاري روابط او با ديگران صورت مي             

واند تا ت تأثير آن مي     اما . ، برجسته و قابل رويت نيست)physical aggression(مانند پرخاشگري فيزيكي 
بهتر است اين طور گفته شـود       . اي بيشتر مربوط به زنان است       پرخاشگري رابطه . طوالني مدت باقي بماند   

بـدگويي و  . دهنـد  اي نشان مي كه زنان بيشتر اوقات ناراحتي خود از ديگران را از طريقِ پرخاشگري رابطه   
 دختـري از دوسـتش ناراحـت        بـراي مثـال، وقتـي     . اي است   اساس نوعي از پرخاشگري رابطه      شايعات بي 

خواهد بـا آن فـرد قطـع رابطـه      گويد و از دوستانش مي شود، براي تالفي، از او پيش همساالنش بد مي  مي
 .زند ِ مورد نظر آسيب مي درواقع او با اين نوع رفتار، به پذيرش اجتماعي شخص. كنند
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درواقع، هـدف پژوهـشگر ايـن اسـت كـه            .اي بيشتري نيز دارند     كنند، پرخاشگري رابطه    مي
 بـسيار جزئـي در      تـأثير           هاي موجود در تلويزيون اگر چه ممكن اسـت            نشان دهد، خشونت  

آورند كه شيوع آرامـي   يگذار را پديد متأثير     ارتكاب جرم داشته باشند، اما نوعي از خشونتِ     
   .دارد و ممكن است از نظر پنهان باشد

  روش

گـروه آزمايـشي بيننـدة فـيلم پرخاشـگري          : براي انجام اين آزمايش سه گروه مورد نياز بود        
اي، گروه آزمايشي بينندة فيلم پرخاشگري فيزيكي و گـروه گـواه كـه فـيلم عـاري از                     رابطه

  .قرار زير استشرح آزمايش به . كرد خشونت را نگاه مي

  هاي ويديويي  فيلم براي انتخاببررسي مقدماتي

. شـد   هاي آزمايش انتخاب مـي      هاي ويديويي مناسبي براي گروه      در مرحله نخست، بايد فيلم    
اي، يك فيلم با مضمونِ پرخاشگري فيزيكي و يـك            يك فيلم با مضمونِ پرخاشگري رابطه     (

هاي اوليه آزمايش، بايد     همچنين در بررسي   ).داد  فيلم كه هيچ گونه پرخاشگري را نشان نمي       
  .هاي ويديويي منتخب با هم يكسانند آمد كه سطح هيجاني فيلم اين اطمينان به دست مي

اي را بـه طـور كامـل           دقيقـه  15 تـا    9قطعه فيلم    10كننده،     شركت 22به همين منظور،    
هـا از آنهـا     خـاب فـيلم   كنندگان اوليـه بودنـد و در مرحلـه انت            افراد شركت   اين. تماشا كردند 

اي، پرخاشـگري فيزيكـي      هايي با محتواي پرخاشگري رابطه       از فيلم  اين قطعات . استفاده شد 
ها در پنج سال گذشته توليد شده بودند و در            همه فيلم . و بدون پرخاشگري تهيه شده بودند     

يـشگان  هاي داراي پرخاشـگري، هنرپ      در فيلم . همه آنها هنرپيشگان زن، نقش اول را داشتند       
  .طلبي برخوردار بودند از شخصيت مبارزهنقش اول 

هــا، قبــل، در ميــان و بعــد از نمــايش آنهــا،  گيــري ســطح هيجــاني فــيلم بــراي انــدازه
 پوست بـر روي ايـن       هاي شيميايي در    مانند فشار خون، ضربان قلب و واكنش      ي  هاي  سنجش

 تكميـل يـك   كننـدگان خواسـته شـد بـا     همچنـين از شـركت  .  اعمـال شـد    كننده   شركت 22
بنـدي كننـد كـه متغيرهـاي       را بر اساس سيزده شاخـصي رتبـه  شده قطعات تماشا  ،پرسشنامه

هـر كـدام از     . كردنـد   گيري مي   بخشي را اندازه  بيني و لذت    يرهاي ديگر مثل واقع   هيجاني و متغ  
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هـايي    بر اين اساس، فـيلم    . شد  گيري مي    اندازه اي  درجه يازده   يها بر اساس طيف     اين شاخص 
  1:اب شدندخ با مشخصات زير انتي اين مطالعه مناسب بودندكه برا

آميـز دو زن       خشونت جدال  كه حاوي  براي نمايش پرخاشگري فيزيكي   قطعه فيلمي   . 1
  .بود

هـايي كـه در دنيـاي     مبارزهها و   شامل رقابتاي براي نمايش پرخاشگري رابطهقطعه فيلمي  . 2
  .داد يت اجتماعي را در دنياي زنانه نشان ميد و تخريب روابط و محروماافت دخترانه اتفاق مي

 در مورد زني بود كـه احـضار روح          و شد  كه براي گروه گواه پخش مي     قطعه فيلمي   . 3
  .كرد و با ارواح ارتباط داشت مي

هـاي هيجـاني نـشان داد كـه ايـن سـه فـيلم سـطح          شناسي و پرسشنامه   نتايج سنجش روان  
ل واريانس در مورد محتواي پرخاشگري نـشان داد،         همچنين آزمون تحلي  . هيجاني يكساني دارند  

 به طور معناداري بيشتر از دو فيلم ديگر خشونت فيزيكي را به تصوير كشيده اسـت         نخست  فيلم  
اي    به طور معناداري بيش از دو فـيلم ديگـر مـضمون پرخاشـگري رابطـه                در حالي كه فيلم دوم    

هـا، جـز دو مـورد، در همـه            فـيلم . ي شـدند  گيـر   هر سه فيلم، در متغيرهاي ديگر نيز اندازه       . دارد
فـيلم  دارتـر از دو    خنـده  و فـيلم دوم    ديگـر    فيلمتر از دو       ترسناك فيلم سوم  : بودند مشابهها    متغير

  .هاي بعدي پژوهش كنترل شدند ها در تحليل اين تفاوت .ارزيابي شدديگر 

  مطالعه اصلي

كننـده از مطالعـه        شـركت  7مـه   كننده اجرا شـد، امـا در ادا          شركت 60مطالعه اصلي بر روي     
پاسـخ    رد بي ه موا كنند   شركت 3،  عالقگي نشان دادند    از خود بي  كننده     شركت 3 ؛حذف شدند 

ــخ  ــتند و پاس ــادي داش ــاي  زي ــركت1ه ــرت   ش ــسيار پ ــده ب ــود2كنن ــي ب ــه .  و غيرمنطق هم
بنـابراين،  ). 13/23= ميانگين سني   ( زن و دانشجوي دوره كارشناسي بودند        ،كنندگان  شركت

 نفـر در    17،  آنهـا  ميـان   از ه كارشناسي در آزمايش شركت كردند كـه        دانشجوي زن دور   53
 نفـر در  18اي و  رابطـه   پرخاشـگري  گـروه  نفـر در     18 آزمايشي پرخاشگري فيزيكي،     گروه
  . گواه ـ فيلم بدون پرخاشگري ـ قرار گرفتندگروه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شده استفاده شـد و فيلمـي بـراي     هاي محبوب اكران  اين است كه از فيلم پژوهش اين   نقاط مثبت يكي از   . 1

  .اين منظور ساخته نشد
2. qutlier 
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  رويه آزمايش

كردنـد تـا    مـي  كننـدگان تعريـف    ت مقـدماتي بـراي شـرك   ي داستان،در ابتدا، آزمايشگران زن  
هـا،    چگونه تلويزيون يا فـيلم    «مند سازند كه      كنندگان را به بررسي اين موضوع عالقه        شركت

كننـدگان    آزمايـشگران از شـركت    . »انـد   زنانِ قهرمان سرتاسـر تـاريخ را بـه تـصوير كـشيده            
را ببيننـد و     خـاص    تاريخياي مربوط به يك دوره         دقيقه 15 الي   10 1خواستند، يك فيلم    مي

البتـه پـيش از نمـايش فـيلم،         . هـاي خـود را بيـان كننـد          بعد با پر كردن پرسشنامه، ديـدگاه      
در ايــن . كردنــد پــر مــي را  RCRQ2  موســوم بــهيچاردســونركننــدگان پرســشنامه  شــركت

در اين سـنجش،  . شد  سنجيده مي»3رفتار پرخاشگرانة اولية غيرمستقيم و مستقيم    «پرسشنامه،  
هدف اين پرسـشنامه،    .  بود 83/0 و پرخاشگري مستقيم     80/0ري غيرمستقيم   روايي پرخاشگ 

  .هاي بعدي بود  اوليه در تحليل كنترل پرخاشگري
هاي مخصوص بـه خـود را مـشاهده           كنندگان هر سه گروه فيلم      در مرحله بعد، شركت   

ي و  شي فيلم پرخاشگري فيزيك   اي، گروه آزماي     آزمايشي فيلم پرخاشگري رابطه     كردند؛ گروه 
كننـدگان بعـد از ديـدن فـيلم، پرسـشنامه ديگـري         شـركت .  يـك فـيلم معمـولي      گواهگروهِ  

هاي   كنندگان خواسته شده بود، ديدگاه       را پر كردند كه در آن از شركت        )2پرسشنامه شماره   (
در اين پرسشنامه، اطالعات فردي مثل جنس، سن، عـادت          . خود را نسبت به فيلم بيان كنند      

موجـه  همچنين در اين پرسشنامه، يك سوال براي        . پرسيده شده بود  ...  تماشاي تلويزيون و  
آيا به نظر آنها تلويزيون، تـصوير زنـان را در           «:  شده بود  گنجاندهداستان مقدماتي   دادن    نشان

كنندگان به اين باور      ، شركت 2با پر كردن پرسشنامه شماره       »كل تاريخ دگرگون كرده است؟    
  .ام شده استرسيدند كه اين مطالعه تم مي

اي جـدا از   يعنـي مطالعـه  (گفتند مطالعه ديگري  كنندگان مي بعد، آزمايشگران به شركت  
شـركت  نيـز   خواستند در اين مطالعه       شود و از آنها مي       انجام مي  ديگريدر اتاق   ) اين مطالعه 

شدند كه درواقع، يكي از        آشنا مي   خود كنندگان با همكار آزمايشي     در اين اتاق شركت   . كنند
خواستند در مدت سه دقيقه        مي كنندگان  شركتهمكاران از   . زمايشگران از جنس مونث بود    آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ندانتخاب شده بود) random(ها به صورت تصادفي  اين فيلم. 1

2. Richardson’s Conflict Response Questionnaire 
اي و منظـور از رفتـار پرخاشـگرانه مـستقيم،            پرخاشگري رابطـه   منظور از رفتار پرخاشگرانه غيرمستقيم،     .3

  .پرخاشگري فيزيكي است
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در طول تكميل پازل، همكـار آزمايـشي بايـد رفتارهـايي از خـود               .  را كامل كنند   1يك پازل 
زد، بلنـد آه   مثالً با يك كرنومتر قـدم مـي  . كننده شود داد كه باعث عصبانيت شركت    نشان مي 

گفت و براي اذيت كـردن        مي...  و» عجله كن «شدن زمان، جمالتي نظير     كشيد، با سپري      مي
. دهند  ها پاسخ درست مي      آيا مطمئن هستند به همه پرسش      ،پرسيد  كنندگان از آنها مي     شركت

عاليه، اينجا داره همه چي به «: گفت كشيد و مي    هاي بلندي مي    همچنين، در طول آزمايش، آه    
گفتـه بودنـد در هنگـام تكميـل پـازل، احـساس راحتـي              كنندگان    همه شركت . »ريزه هم مي 

، ايجـاد و تـشديد كينـه نـسبت بـه همكـار       آزاردهنـده هدف از ايـن رفتارهـاي      . كردند  نمي
 رفتارهـاي پرخاشـگرانه در      زمينـه به عبارت ديگر، در اين مرحله از آزمايش،         . آزمايشي بود 

  .شد كننده ايجاد مي شركت
 CRT يـا    »2آزمون زمان واكـنش رقـابتي     «ان در   كنندگ  در مرحله بعدي آزمايش، شركت    

گيـري    الگويي است كه اغلـب بـراي انـدازه        » آزمون زمان واكنش رقابتي   «. كردند  شركت مي 
در ايـن  . شـود   از آن اسـتفاده مـي  يهاي تلويزيـون   خشونت فيزيكي بعد از تماشاي خشونت     

داد و بعـد اتـاق را    كننده را به طور كامل توضيح مي     قسمت، همكارِ آزمايشي، وظيفه شركت    
 بـه    و كـرد   كننده ارتباط برقرار مـي       و با يك رايانه با شركت       ديگري حل م از وا. كرد  ترك مي 

 25گيـري   آزمـودني وظيفـه داشـت در انـدازه    . شـد  كننده محسوب مي عنوان حريف شركت 
هـا، بـراي نـشان        كننده بايد در هر كدام از شـاخص         شركت. شاخص آزمايشي مشاركت كند   

 10كليـدها بـر اسـاس    . داد كرد و مـدتي فـشار مـي    ها را انتخاب مي     لفت، يكي از دكمه   دادن مخا 
بنـدي    رتبهـ  ثانيه5 سطح استمرار صداـ صفر تا 10 دسيبل ـ و  105سطح بلندي صداـ از صفر تا 

كـرد و مـدتي    كننده بر اساس ميزان مخالفت، يك دكمـه را انتخـاب مـي             شركت. شده بودند 
كـه  ( مرحله آزمايش، ميزان پرخاشگري فيزيكي از طريق دكمة انتخـابي  در اين. داد فشار مي 

همچنـين در ايـن     . شـد    مـشخص مـي    آنو مدت فـشار دادن      ) داد  بلندي صدا را نمايش مي    
تـري بـراي رقابـت در         كندتر و آهسته  » زمان واكنشي «مرحله از مطالعه، همكاران آزمايشي،      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سـاخته   1983 در سال    پژوهشگران اين مطالعه   از سوي  بود كه    پيچيده ماتريس بسيار    10پازل شامل   اين   .1

  .شده بود
2. competitive reaction time test 
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بـر اسـاس    » بلنـدي و مـدت اسـتمرار صـدا        «هـاي     ميانگين نمره . داشتند» فشار دادن دكمه  «
  .1شد آمد، محاسبه مي كننده به دست مي  كه از هر شركتهايي اندازهمجموعه 

 را  2هاي ارزيابي آزمايشگران و همكارانِ آزمايشي       كنندگان فرم   در مرحله نهايي، شركت   
گوني مانند  اين پرسشنامه شامل ده سوال بود و ابعاد گونا        ). 3پرسشنامه شماره   (كردند    پر مي 
 10 يآزمايـشگران و همكـاران را بـا طيفـ         ...   اثربخـشي و   ،اي بـودن، سـطح مهـارت        حرفه
در ايـن پرسـشنامه، نمـرة بـاالتر، صـالحيت بـاالترِ همكـاران و                . كـرد    مي ارزيابي اي  درجه

از الگـوي   .  اسـت  »3پراكنـي   شايعه«نمونه آزمايشگاهي اين الگو     . داد  آزمايشگران را نشان مي   
آميزي استفاده شده بود، بـراي ارزيـابي          كه در مطالعات قبلي به طور موفقيت      » اكنيپر  شايعه«

در ايـن پرسـشنامه، ميـزان    . شـود  اي اسـتفاده مـي    هـاي رابطـه     پرخاشگري ارتباطي و تهاجم   
كنندگان نسبت بـه آزمايـشگران و همكـارانِ آزمايـشي سـنجيده               بدگويي و شايعات شركت   

  .كنندگان به دست آمد ها اطالعات كاملي از شركت رزيابيبنابراين، بر اساس اين ا. شد مي

  نتايج
در ايـن تحليـل،     .  استفاده شد  4هاي كوواريانس   اي از تحليل    ها، از مجموعه    براي بررسي داده  

انـواع  «و » انواع پرخاشـگري رفتـاري  «بر انواع پرخاشگري ـ  » هاي ديده شده انواع فيلم«اثر 
پرخاشگري رفتاري شامل دو نوع سنجش      . ار گرفت ـ مورد بررسي قر   » پرخاشگري فيزيكي 

پرخاشگري فيزيكي نيز شـامل دو نـوع   . »ارزيابي از آزمايشگران  «و  » ارزيابي از همكار  «: بود
هـاي ايـن پـژوهش از         عـالوه، در تحليـل      بـه . »مـدت صـدا   «و  » بلندي صـدا  «: سنجش بود 

  : ازن پژوهش عبارت بودندمتغيرهاي كمكي در اي. نيز استفاده شد) كنترلي(هاي كمكي  متغير
  ،RCRQكنندگان بر اساس  رفتار پرخاشگرانة اولية ارتباطي و فيزيكي شركت. 1
  ميزان تماشاي تلويزيون در هفته و. 2
  . كه پيشتر در مورد آن گفته شدقطعه فيلمدار بودن و ترسناك بودن هر  يزان خندهم. 3

  : بودندبه قرار زيره، نتايج به دست آمد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .Bushman دهد  اين آزمايش را به طور كامل توضيح مي1995 در سال.  
كنندگان  همكاران كساني بودند كه با شركت .ها را تعريف كرده بودند  آزمايشگران كساني بودند كه داستان.2

  .در اجراي پازل و مسابقه فشار دكمه مشاركت داشتند
3. spreading rumors 
4. ANCOVA (analysis of covariance) 
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و » بلندي صداي بـوق    «در معناداري   تأثير          جش اثر فيلم بر پرخاشگري فيزيكي،       در سن ) الف
 قطعه فـيلم  كنندگاني كه     از سوي شركت  » بلندي صداي بوق  « . شد هدهشام» استمرار صداي بوق  «

كرده بودنـد، در مقايـسه بـا تماشـاكنندگان           اي را تماشا    پرخاشگري فيزيكي يا پرخاشگري رابطه    
طـول صـداي   «به طور معنـاداري،     همچنين،  . نت، به طور معناداري بيشتر بو     هاي بدون خشو    فيلم
اي را ديـده      هاي پرخاشگري فيزيكي يا پرخاشگري رابطه       كنندگاني كه فيلم    از سوي شركت  » بوق

ـ  .هاي بدون پرخاشـگري را تماشـا كـرده بودنـد            كنندگاني بود كه فيلم     بودند، بيشتر از شركت     ه ب
  .اي ديده نشد هاي پرخاشگرانه فيزيكي و رابطه ان فيلمتفاوتي بين بينندگعالوه، 

 ،نـشان داد  » اي  پرخاشـگري رابطـه   «هاي كوواريانس در سنجش اثرِ فيلم بر          تحليل) ب
هـا، اثـر      امـا در تحليـل    . دارنـد » اي عليـه همكـار      پرخاشگري رابطه «ها اثر معناداري بر       فيلم

بيننـدگانِ فـيلم     درواقـع،    . پيـدا نـشد    » عليه آزمايـشگر    اي  پرخاشگري رابطه «معناداري براي   
اي يا پرخاشگري فيزيكي نسبت بـه بيننـدگانِ فـيلم بـدون پرخاشـگري،                 پرخاشگري رابطه 

تفـاوتي بـين    در ايـن زمينـه       همچنـين،    .داشتند»  آزمايشي تري از همكار    هاي خشن   ارزيابي«
 .اي ديده نشد هاي پرخاشگرانه فيزيكي و رابطه بينندگان فيلم

هـا و خطاهـاي اسـتاندارد را بـراي هـر كـدام از شـرايط آزمـايش                     انگينجدول زير مي  
  :دهد اساس انواع پرخاشگري نشان مي بر

هاي با محتواي پرخاشگري  پرخاشگري براي فيلم) و خطاي معيار (  برآورد ميانگين.3-1جدول 
  اي و بدون پرخاشگري فيزيكي، پرخاشگري رابطه

نوع   ها محتواي فيلم
پرخاشگري   زيرگروه  پرخاشگري

  فيزيكي
پرخاشگري 

  اي رابطه
بدون 

  پرخاشگري
پرخاشگري   97/3)40/0(  82/5)42/0(  11/6)43/0(  بلندي صدا

  91/3)40/0(  23/5)43/0(  37/5)43/0(  استمرار صدا  *فيزيكي

رخاشگري پ  26/4)23/0(  57/3)24/0(  50/3)25/0(  پرخاشگري عليه همكار
  77/4)09/0(  58/4)10/0(  76/4)10/0(  گرپرخاشگري عليه آزمايش  **اي رابطه

  .دهند تر، پرخاشگري بيشتري را نشان مي هاي باال نمره*     
  .دهند تر، پرخاشگري بيشتري را نشان مي هاي پايين نمره**     
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   نوجوانانهاي جمعي بر سيگار كشيدنِ رسانه   اي تبليغات مقابله تأثير     . 2

هاي جمعي را در جلوگيري از        رسانه تأثير           قصد دارد ) 604-597: 1991بامن،  (پژوهش  اين  
ه بـا   و درواقـع اثـر سـه طـرحِ مبـارز           سيگار كـشيدن نوجوانـان مـورد ارزيـابي قـرار دهـد            

گـرِ مربـوط      متغيرهاي مداخله «و  » سيگار كشيدن نوجوانان  «را در كاهش رشد     كشيدن    سيگار
  .بررسي كند» به آن

   كارروشِ

 .هاي جمعي، عليه سيگار كـشيدن نوجوانـان ارزيـابي شـد         رسانه لهقابدر اين پژوهش، سه م    
ايـن  . بودنـد    علـوم رفتـاري طراحـي شـده          هاي  پژوهشها و      بر اساس نظريه   هاي  قابلهاين م 

 بـه   1 در جنوب شرقي اياالت متحده     1987 تا   1985پژوهش يك مطالعه پانل بود كه از سال         
  :بارت بودند ازشده، عجرا ااي قابلهمهاي  برنامه. اجرا درآمد

در . اي استفاده شـده بـود        ثانيه 30 از هشت پيام     برنامهدر اين   : RADIO اي  برنامه مقابله 
هـا بـراي      ايـن پيـام   . شـد   توجـه مـي   » 2پيامدِ مورد انتظار سيگار كشيدن    «ها به هفت      اين پيام 

» RADIO «با عنـوانِ  اي    مقابله برنامهاين  . كشيدند  نوجواناني بود كه به طور دايمي سيگار مي       
 .در چند منطقه اجرا شد

 به عالوه يـك پيـام       RADIO اي  برنامه شامل برنامه مقابله    اين   :RPEER اي  برنامه مقابله 
مـن  «بندي    خواست در شرط     ساله مي  15 تا   12بود كه از اشخاص     ديگر  اي     ثانيه 60راديويي  

و نـشاني  بنـدي ايـن بـود كـه نـام         هدف از ايـن شـرط     . شركت كنند » سيگار نخواهم كشيد  
بـدين  . بندي را بر آنهـا بـسنجند         شرط تأثير          اشخاص را براي اين پژوهش به دست آورند تا          

 بـا دوستانـشان در   شد خواسته مي از آنها  در آن وي داوطلبان يك بروشور ارسال    منظور، برا 
مورد سيگار نكشيدن صحبت كنند، از آنها قول بگيرند كه سـيگار نكـشند و از دوستانـشان                  

براي شخصي كه پنج نفر يا افراد بيشتري را به اين           . بندي شركت كنند    هند در اين شرط   بخوا
بروشورها نيز، براي اشخاصي كه     .  دالر جايزه در نظر گرفته شده بود       20كرد،  ميترغيب  كار  

  .شد بندي شده بودند، فرستاده مي از سوي دوستانشان وارد اين شرط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. southeast united states 2. expected consequences of smoking 
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بـا ايـن تفـاوت كـه         دوم بـود،  برنامـه   شـبيه   ه  برنامـ  ايـن    :RTVPEER اي  برنامه مقابله 
، تنها شـامل سـه پيـام        برنامههمچنين اين   . كرد  بندي را پخش مي      پيشنهاد شرط  تلويزيون نيز 

  .شد مي» پيامدهاي مورد انتظار سيگار كشيدن«درباره 
، ژانويـه   1985هـاي نـوامبر       در سرتاسـر مـاه    »هاي مورد انتظار سيگار كشيدن      پيامد«هاي    پيام

 صـورت   1985در طـول نـوامبر      » بنـدي   پيـشنهاد شـرط   «.  پخش شـد   1986 و آوريل    1986
به منظور عملـي    .  ارسال شد  1987 تا فوريه    1986 از ژانويه    1بندي  بروشورهاي شرط . گرفت
بنگـاه، زمـاني   . سـپرده شـد   2 اجراي آن به يك بنگاه تبليغاتي، ملي اي  هاي مقابله   برنامهكردن  

درصـد از   75داد در چهار نوبـت زمـاني، نزديـك بـه      تمال ميكرد كه اح  ها را پخش مي     پيام
اي  هـاي زمـاني، شـامل دوره    هر كدام از اين نوبت. ها را بشنوند  مخاطبانِ مورد نظر، اين پيام    

   .اي بود سه تا چهار هفته

  طرح

SMSA  يا به عبارتي»3استانداردشهر  منطقه آماري كالن «اين بررسي در ده     
  واقع در جنـوب 4

شـرايط  . براي هر كدام از متغيرها دو منطقه در نظر گرفته شد. ياالت متحده اجرا شدشرقي ا  
براي انجام آزمايش، ابتدا بايد مـسئله نـاهمگني منـاطق           . گرديدكنترلي در چهار منطقه اجرا      

براي انتخاب مناطق همگـن، در گـام        . مشابه هم باشند   مناطق براي مطالعه      تا شد  برطرف مي 
شـهر    كـالن   81شرقي ايـاالت متحـده، تنهـا           جنوب) SMSA(شهرهاي    نخست، از كل كالن   

هـاي   شهر، آنهايي كه ويژگـي     كالن 81بعد، براي همگني بيشتر، از ميان       . مناسب انتخاب شد  
  :زير را داشتند، كنار گذاشته شدند

 500 يا بيـشتر از      )5منطقه 22(  هزار نفر  200شهرهايي كه جمعيت آنها كمتر از         كالن. 1
  )طقهنم 21 (نفر بودهزار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بندي، ابزاري تشويقي براي تماس با آزمايشگران بودند روشورهاي شرطب. 1
  .كرد ها پول دريافت مي بنگاه تبليغاتي در ازاي اجراي برنامه. 2
هاي آماري مبناي كار  ند و در سرشماريگفت  ميشهر كالناي كه به طور قراردادي به آن   منطقه10يعني در  .3

  .گرفت قرار مي
4. Standard Metropolitan Statistical Areas (SMSA) 

  .حذف شدند )شهر كالن( منطقه 22يعني . 5
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  )طقهنم 4( سال بود 36ميانگين سني آنها باالي . 2
  )طقهنم 12( درصد جمعيت آنها سفيد پوست بودند 90بيش از . 3
هـاي چهـارم يـا      سال يا بيشتر داشتند و در سال25 درصد جمعيت آنها،   22بيش از   . 4

  )طقهنم 4(باالتر دانشگاه مشغول به تحصيل بودند 
  )طقهنم 2( داشتند 300 يا بيشتر از 100 مربع، تراكم جمعيتي كمتر از در هر مايل. 5

شهر به صورت تصادفي براي آزمايش انتخـاب   شهرهاي باقيمانده، ده كالن از ميان كالن 
شرقي اياالت متحـده را   طرفانه صورت گرفت و سرتاسر منطقه جنوب اين انتخاب بي  . شدند

ت متحده به سه منطقه شـمالي، ميـاني و جنـوبي            شرقي اياال   بدين منظور جنوب  . پوشش داد 
هـاي    برنامـه شـهرها بـراي هـر كـدام از            تقسيم شد و در مرحله بعد، به طور تصادفي كـالن          

  .انتخاب شدنداي  مقابله

  ها آوري داده جمع

گيـري     از روش نمونـه    ،شـهرها   گيري احتمالي از خانوارهاي موجود در اين كالن         براي نمونه 
گيري، خانوارهايي مورد توجه قرار گرفتند كه نوجوانـان   در اين نمونه. اي استفاده شد    خوشه

.  انجـام شـد    1985 اكتبـر    13 تـا    1985 آوريـل    1از  » آزمون  پيش«پيمايش  .  ساله داشتند  14 تا   12
كردند اطالعـات را از نوجوانـان واجـد شـرايط و مادرانـشان بـه دسـت         ها تالش مي گر  مصاحبه

 ساله وجود داشت، يكي از آنهـا        14 تا   12وار بيش از يك نوجوان      هنگامي كه در يك خان    . آورند
 2534شـهرها،     در كـلِ كـالن    . شـد  به طور تصادفي براي شركت در ايـن آزمـايش انتخـاب مـي             

گيري تـصادفي كـه       سپس با استفاده از نمونه    . جوان براي پژوهش مناسب تشخيص داده شدند      نو
  . طور تصادفي براي پيش آزمون انتخاب شدند نفر از آنها به2102در باال توضيح داده شد، 

 اكتبـر  29 تـا  1987 آوريل 16آزمون، از اين افراد از  در گام بعدي، يعني در مرحله پس   
   مـاه  8 تـا    2هـا و       ماه پس از اتمام پخش پيـام       17 تا   11 اطالعاتي گرآوري شد؛ يعني      1987

از كـل  ). ل فاصـله بـود  آزمـون يـك سـا    درواقع بين پيش آزمون و پس(پس از اتمام ارسال   
شركت كردنـد؛ بعـضي از آنهـا    نيز آزمون   نفر در پس  1637آزمون، تنها    كنندگانِ پيش   شركت

تعـداد  . پاسـخ قابـل تـوجهي داشـتند     يابي شوند و بعضي از آنهـا مـوارد بـي         نتوانستند مكان 
  . نفر بود232 تا 132شهرها  آزمون، در هر يك از كالن كنندگان در پس شركت
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كنندگاني   ، بين شركت  »1كنندگان  گيري شركت   كلي ناشي از كناره    اريبي« سنجش   به منظور 
هـم در   آزمـون و     يشدر پ هم  كنندگاني كه     آزمون شركت كرده بودند و شركت      كه تنها در پيش   

اي  اين مقايسه، بر اساس متغيرهاي مداخلـه    . آزمون شركت داشتند، مقايسه صورت گرفت       پيش
دو گـروه در متغيرهـاي آزمـايش        . آزمـون بـود    كـشيدن در پـس    سيگار  مربوط به   و متغيرهاي   

، شـدت سـيگار كـشيدن و موافقـت        2گيري سيگاركشيدن، مطلوبيت مورد انتظـار ذهنـي         اندازه
تفاوتي بـا يكـديگر نداشـتند،       ) يا تشويق دوستان به سيگار نكشيدن     (دوستان با سيگار كشيدن     

كـساني  (هاي جديد، در گروه اول        گاريسي. هاي معناداري ديده شد     اما در برخي موارد تفاوت    
 )كننـدگان هـر دو آزمـون        شـركت (بيشتر از گروه دوم     )  شركت داشتند  آزمون فقط در پيش  كه  

بـه  . كشيدند، در گروه اول بيشتر از گروه دوم بودند          كساني كه به طور مرتب سيگار مي      . بودند
  .ه دوم داشت گروه اول ميانگين شدت سيگار كشيدن باالتري نسبت به گروعالوه،

شـد، بـراي    آوري مـي  جمـع » مطالعه پانل«آزمون در    هاي پس   همچنين، هنگامي كه داده   
   سـاله 16 تا  14نوجوانان  از   »نمونه مقطعي «، بر اساس     نيز اده ديگري دقت بيشتر، مجموعه د   

.  اسـتفاده شـد    اي  گيري خوشـه    نه پانل، از نمونه   در نمونه مقطعي، همانند نمو    . گردآوري شد 
عالوه،   به. ايي كه در مطالعه پانل به كار رفته بودند، در اين نمونه كنار گذاشته شدند              ه  خوشه

شود كه نمونـه مقطعـي        دوباره تاكيد مي  . گرفت   تعداد افراد كمتري را دربرمي     ،نمونه مقطعي 
با نمونه مقطعي، اندازه نمونه افـزايش پيـدا كـرد و         . براي افزايش دقت كار صورت پذيرفت     

 واجـد شـرايط   گيري مقطعـي       نفر براي نمونه   1759. ات خيلي بيشتر شد   تأثير          ي  امكان ارزياب 
  . ي انتخاب شدند نفر به طور تصادف1216بودند كه از ميان آنها 

 را طـي يـك      3كننده بايـد يـك پرسـشنامه خـوداجرا          در اين پژوهش، نوجوانان شركت    
را  5و آزمون بزاق دهـاني  4سيهايي از آزمون تنف   بعد نمونه . كردند  ساعت در خانه تكميل مي    

همچنين مادرانِ نوجوانـانِ    . كرد  ها، استفاده از تنباكو را مشخص مي        اين نمونه . دادند  ارائه مي 
 دقيقه پاسخ و نمونـه آزمـون تنفـسي    25كننده، يك پرسشنامه خوداجرا را طي مدت          شركت

  .دادند ارائه ميرا خود 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »ها مونه نافت كلي اريبي«به عبارت ديگر . 1
2. subjective expected utility (SEU)           3. self-administered questionnaire 
4. alveolar breath samples                    5. saliva samples 
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  )متغيرها (ها سنجش
  :به قرار زير بودندو كنترلي اين پژوهش اي  ، زمينهستهگر، واب متغيرهاي مداخله

  
  گر متغيرهاي مداخله

مطلوبيت . 3،  مطلوبيت مورد انتظار سيگار نكشيدن    . 2،  مطلوبيت مورد انتظار سيگار كشيدن    . 1
، تشويق دوستان به سـيگار نكـشيدن      . 5،  موافقت دوستان با سيگار كشيدن    . 4،  مورد انتظار كل  

  قصد سيگار كشيدن. 6
  

  متغيرهاي وابسته
سـيگار  . 4،  )دايمي(سيگار كشيدن عادتي    . 3،  شدت سيگار كشيدن  . 2،  آزمايش سيگار كشيدن  . 1

  كشيدن اخير
  

  اي متغيرهاي زمينه
  حضور پدر. 6، مدت اقامت در منطقه. 5، تحصيالت والدين. 4، سن. 3، نژاد. 2، جنسيت. 1
  

   كنترلي متغيرهاي
  و دوستانمتغيرهاي سيگار كشيدن والدين  •

سيگار كشيدن سه تـا     . 3،  سيگار كشيدن مادر  . 2،  اجازه مادر براي سيگار كشيدن نوجوان     . 1
  يگار كشيدن بهترين دوستس. 4، از بهترين دوستان

  شناختي كلي متغيرهاي اجتماعي و روان •
، بيني كم  خود .7،  زنانگي. 6،  شهرت. 5،  پذيري اجتماعي   كنش. 4،  خودبيني. 3،  طرد شدن . 2،  محبوبيت. 1
، پايبندي مـذهبي   .13،  سركشي. 12،  كج رفتاري . 11 خواهي  هيجان. 10،  پذيري  خستگي. 9،  افسردگي. 8

پذيري از دوسـتان در     تأثير          . 18،  صميميت با مادر  . 17،  انگيزش. 16،  مهارگري. 15،  خطرپذيري. 14
  پذيري از والدينتأثير     مقابل 

  متغيرهاي استفاده از رسانه •
  هاي تماشاي تلويزيون ميزان ساعت. 2، هاي گوش دادن به راديو  ساعتميزان. 1
  هاي مخالف سيگار قرار گرفتن متغيرهاي در معرض برنامه •
 هاي آموزشي مدرسه دوره. 2، تبليغات. 1
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  متغيرهاي كنترلي ديگر •
هـايي اسـتفاده شـد كـه      فقط در تحليل(استفاده از الكل . 2، استفاده از تنباكوي بدون دود . 1

 ).ها متفاوت است  در ميان خرده گروهاي هاي مقابله برنامهات تأثير     كرد   ميبررسي

در مرحله گردآوري اطالعات، از طريق پرسشنامة مادر، اطالعاتي درباره تحـصيالت والـدين              
مطلوبيـت مـورد   «براي سـنجشِ  . آمد اطالعات ديگر از پرسشنامه نوجوانان به دست مي       . كسب شد 

پيامـدهاي مـورد انتظـار سـيگار        «كننده بايد احتمال تجربـة        ، نوجوانان شركت  »كشيدنانتظار سيگار   
: شـامل هفـت مـورد بـود     » پيامدهاي مورد انتظـار سـيگار كـشيدن       «. كردند  را مشخص مي  » كشيدن
 و  تـالف وقـت   اشـتهايي، ا    ترهـا، بـي     مشكل با بزرگ  تمركز، فقدان دوست،    دشواري  ،  سختتنفس  
همـان طـور    . شد   پخش مي  اي  رسانهتبليغات  هايي بود كه از طريقِ        ن  همااين پيامدها   .  آرامش كاهش
  . شدند ، اين پيامدها در قالب پيام ارائه مياي هاي مقابله برنامههاي قبل گفته شد، در  قسمتكه در 

كننـده    از نوجوانان شـركت   » مطلوبيت مورد انتظار سيگار كشيدن    «همچنين، براي سنجشِ    
ال ؤسـ «پاسـخ بـه     . »؟بـراي شـما مهـم اسـت        چقـدر    پيامدها از اين    هر كدام «: شد  پرسيده مي 

سپس ارقام به دست آمده بـا هـم جمـع           . شد  ضرب مي » پيامد مربوط به آن   «در پاسخِ   » اهميت
اين عـدد  . داد را نشان مي» پيامد مورد انتظار سيگار كشيدن«شدند؛ رقم به دست آمده ميزان       مي

. كردند و بـالعكس     ثبت از سيگار كشيدن طرفداري مي     نمرات م . ممكن بود مثبت يا منفي باشد     
مطلوبيـت  «به ايـن ترتيـب،      . داد   نمره، شدت جانبداري يا مخالفت را نشان مي        قدارهمچنين، م 

  .شد گيري  اندازه»  سيگار كشيدنSEU«يا به اصطالح » مورد انتظار ذهني سيگار كشيدن
 ، سـيگار نكـشيدن    SEUيا  » كشيدننمطلوبيت مورد انتظار ذهني سيگار      «براي سنجش   

 به طـوري كـه نمـره مثبـت،          شد؛  مياستفاده  » پيامدهاي مورد انتظار سيگار نكشيدن    «بايد از   
مطلوبيـت  «بـا كاسـتن     » مطلوبيت مورد انتظار كل   «. جانبداري از سيگار نكشيدن را بيان كند      

به دسـت  » مطلوبيت مورد انتظار ذهني سيگار كشيدن    «از  » مورد انتظار ذهني سيگار نكشيدن    
، مطلوبيـتِ مـورد انتظـارِ ذهنـي خـالصِ           »مطلوبيت مورد انتظار ذهني كل    «درواقع  . 1آيد  مي

سـيگار  بـر   دهندة تـرجيح بيـشتر       در اينجا، نمره مثبت نشان    . دهد  يسيگار كشيدن را نشان م    
  . كند ميزان نمره نيز شدت جانبداري يا مخالفت را بيان مي. كشيدن است و بالعكس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. total SEU = smoking SEU – nonsmoking SEU 
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افزايش تشويق دوستان   «و  » كاهش موافقت دوستان با سيگار كشيدن     «در اين پژوهش،    
فرض شده بود و سـنجش هـر        » 1عضو پايبند همسال  «پيامد مستقيمي از    » به سيگار نكشيدن  

از » موافقت دوستان با سـيگار كـشيدن      «گيري    براي اندازه : به اين صورت بود كه    يك از آنها    
 از بهترين دوستانشان، چـه تعـدادي بـا سـيگار      از ميان سه نفر   «: كنندگان پرسيده شد    شركت

كننـدگان    از شـركت  » تشويق دوستان به سيگار نكشيدن    «گيري    براي اندازه » كشيدن موافقند؟ 
چند وقت به چند وقـت يكـي از همساالنـشان، آنهـا را بـه سـيگار نكـشيدن                    «: پرسيده شد 

قـرار    »يـشتر اوقـات   ب«تـا   » هرگـز « از   اي  درجهها روي طيفي ده       پاسخ. »تشويق كرده است؟  
چقـدر مطمـئن    «: كنندگان پرسيده شد    از شركت » قصد سيگار كشيدن  «براي سنجش   . داشت

» شوم   مي يسيگارقطعاً  «ها بر روي طيفي از        پاسخ» يد؟و ش يهستيد در دو سال آينده سيگار     
را ) CO(نمونه آزمون تنفسي، مونواكـسيد كـربن        . ، قرار داشت  »موش   نمي يسيگارهرگز  «تا  

: همچنين از آنهـا پرسـيده شـده بـود         . كرد   را مشخص مي   اخيرگيري و سيگار كشيدنِ       هانداز
  »اند؟ آيا تا به حال سيگار كشيده«

تنها از يك پرسـش اسـتفاده شـده         » شدت سيگار كشيدن  «در پرسشنامه، براي سنجش     
بود، اما اين پرسش، تأخّر زماني، فراواني و ميزان هزينـه سـيگار كـشيدن فـرد را مـشخص                    

در حال حاضر در يك روز بيشتر از      «تا  » ام  هرگز يك سيگار هم نكشيده    « از   ها  پاسخ. كرد  مي
بـراي  » شدت سيگار كشيدن « از مقياس    همچنين،. شد  را شامل مي  » كشم  دو پاكت سيگار مي   

ــنجش  ــادتي«س ــشيدن ع ــيگار ك ــد»2س ــتفاده ش ــه  .  اس ــد ك ــشخص ش ــاس، م ــن اس ــر اي ب
در . كشند  كشند يا بيشتر اوقات سيگار مي       سيگار مي   يك بار   هفته  در كنندگان معموالً   شركت

فـراهم  » دايمـي هاي    هاي عادتي يا همان سيگاري      سيگاري«اين مرحله امكان مشخص شدن      
كننـدگان خواسـته شـده بـود پـيش از             ، از شـركت   3هـا   بـراي افـزايش اعتبـار گـزارش       . آمد

اين . زاق دهاني بگيرند  هاي آزمون تنفسي و آزمون ب        نمونه ،پاسخگويي به پرسشنامه، از خود    
  .گرفت اندازه ميكنندگان را  ها سيگار كشيدن شركت نمونه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .شد بندي مي عضو پايبند همسال مربوط به مسابقه شرط. 1

2. regular smoking 
 .نوشتند ميكنندگان   خود شركتراها  گزارش. 3
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  تحليل

 نفري كـه در     1637از  . مشخص شد » هاي غيرعادتي   سيگاري«بر اساس اطالعات باال، تعداد      
» اند يـا نـه؟      آيا تا به حال سيگار كشيده     «مطالعة پانل شركت كرده بودند، نُه نفر نگفته بودند          

كنندگان باقيمانـده بـه دو دسـته سـيگار            بنابراين شركت . آنها از تحليل حذف شدند    بنابراين  
كنندگان سيگار    از ميان شركت  . تقسيم شدند )  نفر 973(و سيگار نيازموده    )  نفر 655(آزموده  

 نفر ذكر نشده بود كه آنها نيز از مطالعـه           CO 22  آزمون تنفسي   مربوط به  نيازموده، اطالعات 
همچنـين از  .  نفر رسـيد 951كنندگان سيگار نيازموده به  ين، تعداد شركت  بنابرا. حذف شدند 

...  پاسخ، منظم استفاده كردن سـيگار و        نفر به دليل موارد بي    127ميان جمعيت سيگارآزموده    
 كل نمونـه،  ،به عبارت ديگر  . شد   نفر مي  528بنابراين، جمعيت سيگاري شامل     . حذف شدند 

، سـيگاري  ) نفر951(، سيگار نيازموده ) نفر 528(ر آزموده   سيگا: هاي زير تقسيم شد     به دسته 
 ). نفر110(بندي نداشتند  و افرادي كه اطالعات كافي براي طبقه)  نفر48(عادتي 

 به عنـوان  1گانهاز تحليل رگرسيون چند» هاي مكرر گيري اندازه«ها، براي   در تحليل داده  
ها را در طول زمان در هر         محرك اين روش تغييرات تفاوت   . روش آماري اصلي استفاده شد    

در اين پـژوهش، واحـد تحليـل    . داد نشان مي) يعني محرك به همراه تعامل زمان   (شهر    كالن
 و بـراي    »2رگرسـيون لجـستيك   «از  » متغيرهـاي وابـسته دو حـالتي      «براي تحليل   . بود» فرد«
 . استفاده شد»3رگرسيون خطي«از  »متغيرهاي وابسته پيوسته«

» شهر داراي محرك آزمايـشي      كالن«،  »اثرات متغير آزمايشي  « پژوهش،   به عالوه در اين   
متغيرهاي كنترلي مربوط به متغير     «همچنين،  . بررسي شدند » آزمون متغيرهاي كنترلي پيش  «و  

، »آزمـون  هـاي پـيش   متغيرهاي كنترلي مربوط بـه تفـاوت   «،  »اي  وابسته يا همان متغير مداخله    
عـالوه بـر اينهـا، متغيرهـاي وابـسته و      . تحليل وارد شـدند به » ها هنمونت فا ناشي از    اريبي«

  .آزمون نيز سنجيده شده بودند آزمون، در پيش اي پس  مداخله متغيرهاي

  نتايج

  اي برنامه مقابلهسه : متغيرهاي مستقل

  : برآورد كرده بودگونه ها به مخاطبانِ مورد نظر را اين بنگاه تبليغاتي ميزان انتشارِ پيام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. multiple regression analysis        2. logistic regression       3. linear regression 
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 نوبت زماني،   5/4به طور متوسط در     » پيامدهاي مورد انتظار سيگار كشيدن     «هاي  پيام. 1
هـاي سـه      ها، دوره   درصد از مخاطبان مورد نظر رسيده است كه هر كدام از اين نوبت             81به  

  .اي بودند يا چهار هفته
درصد از مخاطبـان   79 نوبت زماني، به     4 به طور متوسط در    RPEERهاي    بندي  شرط. 2

  .ده استمورد نظر رسي
 تلويزيـون و     از  اسـتفاده  ا نوبت زماني، ب   14 به طور متوسط در      RTVPEERهاي    پيام. 3

  .درصد از مخاطبان مورد نظر رسيده است 94 تا 90راديو به 
 ساله، بـا تلفـن      15 تا   12ها، نوجوانان     براي حصولِ اطمينان، يك ماه بعد از اتمامِ پخشِ پيام         

  .اند ها را دريافت كرده د، مخاطبان بيشتري پيامدر اين بررسي مشخص ش. بررسي شدند
درصـد از    24 تـا    21هاي سرشماري اياالت متحده،       ها و داده    بندي  بر اساس ثبت شرط   

درصـد از آنهـا      8/97. بندي شدند    وارد شرط  RTVPEER ساله در مناطق     15 تا   12نوجوانان  
بندي  شده ـ وارد شرط  پخشهاي  هاي دوستانشان ـ و نه در پاسخ به پيام  در پاسخ به تشويق

. بنـدي شـده بودنـد    درصد از نوجوانان وارد شرط15 تا 9 نيز RPEERدر مناطق  . شده بودند 
هـاي   هـاي دوستانـشان ـ و نـه در پاسـخ بـه پيـام        درصد از آنها در پاسخ بـه تـشويق   8/94

  .بندي شده بودند شده ـ وارد شرط پخش

  اي متغيرهاي مداخله

بـه  كننده،   تمام متغيرهاي مداخله  به طور معناداري،    يش اوليه و نهايي،     در فاصله زماني بين آزما    
 و 2متقابـل زمـان     كـنشِ   «بررسي اثـر    اما  . 1استعمال دخانيات تغيير كرد   به   افزايش تمايل    سمت

 سـيگار    و 3 سـيگارآزموده  هـاي   در نمونـه  » مطلوبيت مـورد انتظـار ذهنـي      «بر سه نوع    » محرك
  :دهد  و كل نمونه نشان مي،نيازموده

مطلوبيـت  «بـر   » متقابل زمان و محرك     كنشِ  «در نمونه سيگار نيازموده و كل نمونه، اثر         
متقابـل    كـنشِ «در نمونه سيگار آزموده، اثـر        .معنادار است » سيگار كشيدن  مورد انتظار ذهني  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متغيرهـاي  رشـد ، كـاهشِ  اي هـاي مقابلـه   برنامههدف از به كار بردن . رفت البته همين طور هم انتظار مي  . 1

  .گر ـ در ميان نوجوانان بود مربوط به سيگار كشيدن ـ متغيرهاي مداخله
  1987 تا 1985از سال . 2
  .گيرد هاي عادي را نيز دربرمي  سيگاري، اين نمونهاحتماالً. 3
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در نمونـه   . معنـادار اسـت   » مطلوبيت مورد انتظار ذهني سيگار نكـشيدن      «بر  » زمان و محرك  
مطلوبيـت مـورد انتظـار      «بـر   » متقابل زمان و محرك     كنشِ  «وده و كل نمونه، اثر      سيگار نيازم 

باعـث  » كنش متقابلِ زمـان و محـرك  «در واقع در موارد ذكر شده،  . معنادار است » ذهني كل 
  .ايِ استعمالِ دخانيات، كمتر افزايش يابند هاي مداخله شد، متغير مي

 1985از سـال  » سـيگار كـشيدن    انتظار ذهنيمطلوبيت مورد«از سوي ديگر نتايج نشان داد،  
در واقـع،  . افزايش يافته اسـت  RPEER  كمتر از گروه گواه و RTVPEER و RADIO در 1987تا 

 تقريبـاً بـه يـك ميـزان     RTVPEER و RADIOدر » مطلوبيت مورد انتظار ذهني سـيگار كـشيدن      «
 بنـابراين،  .1يكـسان بـوده اسـت   هـا تقريبـاً    افزايش RPEER افزايش پيدا كرده و در گروه گواه و 

RADIO   و RTVPEER        مطلوبيت مورد انتظار ذهني سـيگار كـشيدن       « اثر كاهشي مورد نظر را بر «
  . به نسبت كم بوده استها برنامهها مشخص شد اثر  همچنين، در بررسي. دارند

 رتـأثي           RPEER برنامـه در  » عـضو پايبنـد همـسال     « كـه    آيد  مي به نظر    ،ها  يافتهبر اساس   
شـايد تعـداد   . هايي وجود دارد  در مورد اين مسئله احتمال  .2نامطلوبي بر سيگار كشيدن دارد    

ــد، كمتــر از   شــركت كــردهRPEERدر » عــضو پايبنــد همــسال«افــرادي كــه بــه عنــوان  ان
به دليل نمايان شـدن ايـن       . 3 بوده باشد  RTVPEERدر  » عضو پايبند همسال  «كنندگان    شركت

  .آيد ادامه مي ديگري نيز صورت گرفت كه در هاي اثرِ نامطلوب، بررسي
عـضو پايبنـد    «هـاي     كننـدگان گـروه     كنندگان و غيرشركت    در هر يك از مناطق، شركت     

 تـا   1985از سـال    . مـشخص شـدند   » RTVPEERعضو پايبند همـسال     «و  » RPEERهمسال  
، در  »عضو پايبنـد همـسال    «كنندگان    كنندگان و غيرشركت    ، شركت RPEER، در منطقه    1987

. تفاوتي با هـم نداشـتند     » موافقت دوستان با سيگار كشيدن    «و  » مطلوبيت مورد انتظار ذهني   «
  . نيز همين طور استRTVPEERوضعيت منطقه 

تـشويق دوسـتان بـه سـيگار        «،  RTVPEER و هم در منـاطقِ       RPEERاما هم در مناطقِ     
عـضو  «ننـدگانِ  ك بيشتر از غيرشركت» عضو پايبند همسال«كنندگان  در ميان شركت  » نكشيدن

 RPEER برنامـه در » عضو پايبنـد همـسال  «زياد   بنابراين به احتمال خيلي   . بود» پايبند همسال 

احتماالً در اينجا، فقدان يك يـا چنـد شـرط آزمايـشي ديگـر،               .  نامطلوب نيست  تأثير          داراي  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بودگواه بيشتر از گروه RPEERداد، افزايش سيگار كشيدن در  ها نشان مي اين طور كه داده. 1
 نامطلوب است و باعث افزايش سيگار تأثير          داراي  » عضو پايبند همسال  «يعني اين گمان به وجود آمد كه        . 2

  .شود كشيدن مي
  .شد از دو رسانه ـ تلويزيون و راديو ـ استفاده ميRTVPEER    درچون. 3
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 ديگري  لببرنامه يا مط   پخش   مانندها ايجاد كرده است؛       موانعي را براي تحليل و تبيين يافته      
). تلويزيـون و راديـو  (از طريـق هـر دو رسـانه    » هاي پيامـدهاي مـورد انتظـار      پيام«همراه با   

 باعـث  اي هاي مقابلـه  برنامه RPEER  همچنين ممكن است در طول اين چند سال، در مناطق       
 نوجوانان به جاي اسـتفاده از سـيگار از        براي مثال . تغيير الگوهاي سيگار كشيدن شده باشند     

  .كنند ميوي بدون دود استفاده تنباك
 در نمونه سيگار نيازموده و      .موارد اشاره كرد  اين  توان به     از ديگر نتايج اين پژوهش مي     

» موافقت دوستان با سـيگار كـشيدن      «بر  » كنشِ متقابل زمان و متغير آزمايشي     «كل نمونه، اثر    
در موافقـت   «ديگـر، افـزايش كمـي       هـاي     برنامـه  نسبت بـه     RADIOهمچنين  . معنادار است 

 كـم  بـه نـسبت   در اينجا نيـز  RADIO كاهشي  تأثير          . كرد  ايجاد مي » دوستان با سيگار كشيدن   
قصد و تشويق   «اثر معناداري براي    » زمان و محرك آزمايشي   «به عالوه، در كنشِ متقابل      . بود

  .ديده نشد» دوستان به سيگار كشيدن

 هاي سيگاركشيدن متغير

 تـا  1985 ـ متغيرهاي وابسته ـ مشخص شـد، از سـال     1كشيدندر بررسي متغيرهاي سيگار 
ها اين طور نمايش دادنـد كـه    به عبارت ديگر، داده.  سيگار كشيدن افزايش يافته است  1987
هـايِ   بنـابراين الزم اسـت بـه تفـاوت    . ي بر سيگار كشيدن ندارنـد تأثير     ، اي هاي مقابله   برنامه

 وجـود داشـته     هـا   برنامـه ي در   تأثير          شود؛ زيرا اگر    شهرها، توجه خاصي      عمده در ميان كالن   
براي مثال، در اين مطالعـه فـرض        . شوند   مانع از تشخيصِ اين اثرات مي      ها  اين تفاوت باشد،  

.  هـستند  دايمـي شـهر سـيگاري       درصد از نوجوانان در هر كـالن      4شده بود، به طور متوسط      
شـهرها در     ، تغييـرات كـالن    )اي  لههاي مقاب   اجراي برنامه  (همچنين در صورتِ وجودِ محرك    

 در ميـان  دايمـي هـاي   اما در حقيقت، ميزان سـيگاري     .  مشابه فرض شده بود    ،سيگار كشيدن 
شـهرها در   عالوه بر اين، تفاوتِ كـالن   .  درصد متفاوت بود   2/5درصد تا    6/0شهرها از     كالن

ند كه در ميـان     ي بود  ديگر ، ازجمله عوامل  »هاي ديگرِ مربوط به آن      سيگار كشيدن و مقياس   «
، در شـرايط   »سـيگار كـشيدن   «تر، حتي متغيـرِ       از همه مهم  . كردند  شهرها تنوع ايجاد مي     كالن

  .بودشهرها متفاوت  وجودِ محرك، در ميان كالن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هاي سيگار كشيدن، شدت سيگار كشيدن، سيگار كشيدن عادتي، سيگار كشيدن اخير آزمايش. 1
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هاي آماري مشخص شد، واريانس خطاي بـه نـسبت بـزرگ بـراي               با استفاده از تحليل   
ـ  اي هـاي مقابلـه     برنامـه ات  هاي آزمايش، مانع از كشف اثـر        شهرها، در گروه    كالن  سـيگار   ر ب

توان با قطعيت قابل قبـولي مـشخص كـرد            ها، نمي   اساس اين داده    بر ،بنابراين. كشيدن است 
  . » بر سيگار كشيدن موثر هستند يا نه؟ها برنامهآيا اين «

تغييـرات  «شناختي عمده اين پـژوهش،   محدوديت روشتوان گفت     پس در مجموع مي   
 زيرا ايـن مـسئله، مـانع    در شرايطِ وجودِ محرك بود؛  » كشيدن سيگار   ها در   شهر  اساسي كالن 

البته با توجه به اثـرات متغيرهـاي   . شد ر سيگار كشيدن ميب اي هاي مقابله برنامهتشخيص اثر   
بعـضي از  كـه  توان احتمـال داد    و موافقت دوستان با سيگار كشيدن ـ مي SEUاي ـ   مداخله

  .ستند بر سيگار كشيدن موثر هها برنامه

 آزمايش ميداني در رواندا: كاربرد رسانه براي كاهش تعصبات قومي و تضاد. 3

 و »1كننـده  هـاي سـرگرم   مجموعه نمايش«ها و مباحث نظري به نقش   امروزه بعضي از نظريه   
هاي بين گروهي و افـزايش تعـاون بـين گروهـي اشـاره                در كاهش خشونت  » هاي آنها   پيام«

  :شود ، سه پرسش بررسي مي)578-574: 2009وك، پال( در اين مطالعه. كنند مي
هـاي    در ايـن پـژوهش بـه پيـام        ( بگذارد؟   تأثير          تواند بر عقايد شخصي       آيا رسانه مي  . 1

  .)نمايشي راديو درباره تعصب، خشونت و ضربه روحي توجه شده است
 پـژوهش،   در ايـن  ( بگـذارد؟    تأثير          تواند بر ادراك هنجارهاي اجتماعي        آيا رسانه مي  . 2

  .)دنشو هاي ساختگي نمايش نشان داده مي هنجارها از سوي شخصيت
با ارتباطـات بـاز   رفتارها ، پژوهشدر اين ( بگذارد؟  تأثير          تواند بر رفتار      آيا رسانه مي  . 3

 .)دنشو  همكاري نمايش داده مي روحيهو

ه بـر كـاهش تـضاد     رسـان تـأثير      گويند، شواهد كافي براي ارزيابي   بعضي از منتقدان مي   
هـايي     كاسـتي   بـا  انـد،   هايي كه در اين زمينه صورت گرفتـه         قومي وجود ندارد؛ زيرا آزمايش    

هـاي ضـعيف    سـنجش «هـايي نظيـر    براي مثال مطالعات ميداني داراي كاستي    . اند  همراه بوده 
تعيينِ مـبهم روابـط عّلـي    «و » متغير وابستههاي ضعيف  سنجش«،  »هاي نمايشي رسانه    برنامه

مطالعات آزمايشي نيز، اثرات كوتاه مدت ساده       . هستند» متغير وابسته هاي رسانه و      نِ برنامه بي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. soap opera 
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اي سـاختگي     به عالوه، در مطالعات آزمايـشي، ارتباطـات رسـانه         . گيرند  اي را اندازه مي     شده
 بـه   پژوهشگر در مطالعه حاضر   بنابراين،  . شود  است و مطالعه در محيطي مصنوعي انجام مي       

  .وجود داشته باشدكمتر پردازد كه اين نواقص در آن  شي مي آزماييطرح

  درباره رواندا
هاي جمعـي،     در ميان تمام رسانه   » راديو«در اين كشور    . آفريقاست  كشوري در مركز   1رواندا

در رواندا مانند ديگر كشورهاي در حال توسعه، مردم براي گـوش            . بيشترين استفاده را دارد   
هـاي ايـن مطالعـه در سـال           داده. شـوند   روهي دور هم جمع مي    صورت گ    دادن به راديو، به   

 ه ميليون نفـر بـود     4/8 در اين زمان جمعيت كشور رواندا        ه و آوري شد    جمع 2005 تا   2004
درصـد   1و ) Tutsi(درصد را قوم توتسي     15 ،)Hutu( درصد آن را قوم هوتو       84كه تقريباً   

رتبـه پـاييني    از  لحـاظ توسـعه يـافتگي       روانـدا بـه     . نـد ا  هداد  تشكيل مـي  ) Twa(را قوم توآ    
  . قرار دارد158 كشور جهان در رتبه 177 و در ميان برخوردار است

 ميالدي و در زمان اسـتعمار ايـن         1959ها در سال      ها عليه توتسي    تبعيضات و خشونت  
در اين زمان، انقالبِ مستعمراتيِ حاميِ هوتو در كشور رواندا گسترش پيدا            . كشور آغاز شد  

كنـار   ر تاريخ اين كشور، پيش از انقـالبِ مـستعمراتي، دو قـوم هوتـو و توتـسي در                  د. كرد
پرداختنـد و    هـم بـه عبـادت مـي        گفتند، بـا    كردند، با يك زبان سخن مي       يكديگر زندگي مي  

 شروع شد؛ زماني كه     1990ها از دهه      اختالف. ازدواج بين گروهي در بين آنها وجود داشت       
. در اين زمان نفاق سياسي و جنگ تمـدن آغـاز شـد            . ر آمد گرفتاكشور در بحران اقتصادي     

اي بـود كـه تبعيـضات قـومي را بـه وجـود آورد و                  هاي استعماري   عامل اين نفاق، سياست   
قدرت حاكم، كارت شناسـايي قوميـت       . هاي افراطي را به نفع هوتو در پيش گرفت          سياست

هاي قومي ديگـر نيـز        فراد گروه ا. گرفت  ها مزايايي در نظر       براي هوتويي را به وجود آورد و      
كردند و از اينجا بود       هاي شناسايي با قوميت هوتو جعل مي        براي استفاده از اين مزايا، كارت     

 را نيز در     هاي ضدتوتسي   عالوه بر اينها، قدرت حاكم، سياست     . كه مسئله قوميت رقابتي شد    
 خوانـد و آنهـا را   هـا را يـاغي   پيش گرفت و تمدن توتس را مورد هجوم قـرار داد؛ توتـسي       

به عالوه با استفاده از ابزارهاي سياسي، قـانون         . تهديدي براي صلح و آرامش كشور دانست      
، از 1994همچنـين دولـت روانـدا، در سـال     . برانگيخـت و رسانه، احساسات ضدتوتسي را  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rwanda 
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نام ايستگاهي راديويي بود كه به طور  RTLM . قابليت راديو براي كشتار جمعي استفاده كرد
كـرد و بـه عنـوان بـازوي دولـت افراطـي هوتـو              هاي ضدتوتسي كار مي      روي لطيفه  فراطيا

المللي، اين ايستگاه راديويي را مسئول قتـل          به طوري كه ديوان جرايم بين     . شد  محسوب مي 
  .سازي مراحل قتل عام محكوم كرد عام در رواندا دانست و آن را به آماده

اعتمـادي و    ايجاد بي، موجبهاي اجتماعي رواندا بنابراين، بحران تاريخي در بين گروه   
اما با اين همه، بازماندگان، مهاجران بازگشته و عامالن جنايـت مجبـور             .  است شدهآزردگي  

هم اكنون، حاكميت اين كشور با دولت توتسي است و اين         . هستند در كنار هم زندگي كنند     
هاي روحيِ ناشي از اين   ضربهشناسي براي بهبود    هاي روان   دولت دسترسي ضعيفي به درمان    

هاي باز درباره قوميت و تاريخ رواندا ايجاد هـرج            همچنين، به دليل اينكه بحث    . بحران دارد 
  .ها را به شدت ممنوع كرده است كند، اين دولت اين گونه بحث و مرج مي

  آغازي جديد: راديوي صلح رواندا

. شـد   بود كه در سطح ملـي پخـش مـي   كننده سرگرمراديويي  ، يك برنامه نمايشي     1برنامه صلح 
در اين نمايش تاريخ كشور روانـدا و دو اجتمـاع           . هدف اين برنامه كاهشِ تعصباتِ قومي بود      

هـا بـرده     مـستقيم نـامي از قوميـت   بـه طـور  شد؛ هر چند  هوتو و توتسي به تصوير كشيده مي     
ر كنـار هـم زنـدگي       داد، ساليان طوالني اين دو قوم با آرامـش د           اين نمايش نشان مي   . شد  نمي

هـا   رو شد، دولت حاكم از يكي از قوميـت       كردند، اما هنگامي كه كشور با كمبود زمين روبه          مي
روشي كه حكومـت در پـيش گرفـت، بـه           . طرفداري كرد و اقداماتي عليه قوم ديگر انجام داد        

ج ايـن   از نتـاي  . تضاد ميان اين دو قوم انجاميد و منجر به حمله قوم كامياب بر قوم ديگـر شـد                 
به هر حال اين بحران تـاريخي پيامـدهايي         . حمله، تلفات جاني، ضربه روحي و مهاجرت بود       

را براي اين دو قوم به همراه داشت، همانندِ ممنوعيت ارتباط افراد و عبور از مرزهاي يكديگر                 
  .و همچنين منع مخالفت كردن با رهبران قدرتمندي كه مدافع خشونت بودند

هاي اين نمايش، اثرگذاري بر باورهـا و جلـوگيري       هدفِ پيام  :ايشهاي آموزشي نم    پيام
شد، تعصب و خشونت موجب محروميت        ها گفته مي    در اين پيام  . از تعصب و خشونت بود    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در  .شـد   بود و از ايستگاه ملي پخش مـي        واقعياي    در اين آزمايش از اين برنامه استفاده شد، چون برنامه         . 1

  .هاي صلح را بر تضاد قومي ارزيابي كند  برنامهتأثير     واقع، پژوهشگر قصد داشت 
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همچنـين در   . شـود   مي...  هاي اوليه روانشناختي مانند امنيت، هويت مثبت، تعلقات و          از نياز 
 از انباشتِ عواملي همانند نبـود تفكـر انتقـادي،           شد، خشونت، ناشي    هاي برنامه گفته مي     پيام

هـايي    هـا پيـام     در اين نمايش  . بحث آزاد، ناظر فعال و ارتباطات بين گروهيِ چشمگير است         
 آسـيب روحـي و روانـي        ،شـد   هم در مورد آسيب روحي و رواني وجود داشت و گفته مي           

. رازدار، التيـام يابنـد    توانند باصحبت كردن با فـردي         ديوانگي نيست و مردم آسيب ديده مي      
ها را به بازيگران  شد، اين پيام    درواقع، يكي از بازيگران نمايش كه فردي حكيم محسوب مي         

هـا و داليـل    ايـن مـرد حكـيم، دربـاره منـشا خـشم رهبـران اجتمـاع               . داد  ديگر آموزش مي  
  .ديده بود كرد و شفا دهندة افراد آسيب هاي روحي مردم صحبت مي آسيب

داد تا     خاص قرار مي   يها را در شرايط      اين نمايش، هنرپيشه   :ي اجتماعي نمايش هنجارها 
داد، شنوندگان در     يعني نشان مي  . ها تغيير دهند    را در ميان رواندايي   » ها  ادراك هنجار «بتوانند  

هنجارهـاي  (دهنـد     تعامالت اجتماعي چـه كارهـايي را در مقابـل همنوعانـشان انجـام مـي               
  ).هنجارهاي تجويزي(د در مقابل آنها انجام دهند و چه كارهايي را باي) توصيفي

هـاي سـنتي روانـدايي و         هاي محبوب، آهنـگ     المثل  در نمايش، ضمن استفاده از ضرب     
هـاي بـين گروهـي،     زندگي در روستا، مسائل مشترك و شناخته شدة كـشور ماننـد دوسـتي     

فتارهـاي  ايـن نمـايش ر    . شـد   رهبران از خود راضي، فقر و خاطرات خشونت نيز مطرح مي          
مـثالً دختـر و     . كـشيد   مثبت را در قالب داستاني رمانتيك با سرانجامي خوش به تصوير مـي            

هـاي آنهـا    پسري از دو اجتماع مختلف عاشق همديگر بودند و ايـن عـشق از نظـر اجتمـاع     
اي بـراي     اما آنها بدون توجه به رهبران جنگ طلب، اتحاد جوانمردانه         . شد  ناپسند شمرده مي  

  .بستند ي ميصلح و يگانگ

  هاي پژوهش فرضيه

هـاي    برنامه راديويي، ارتقاي ادراك و باور شـنوندگان از طريـق پيـام               هدف ويژه  :اولفرضيه  
، »هـاي آمـوزش همگـاني       برنامه«دراين پژوهش، از برنامه راديويي به عنوان        . راديويي است 

برنامـه  : سـت از   عبارت ا  نخست فرضيه   ،بنابراين.  اجتماعي استفاده شده است    تغييرات براي
هـايش در زمينـه تعـصب، خـشونت و ضـربه              راديويي، باور شنوندگان را در ارتباط با پيـام        

  .دهد روحي تغيير مي
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 برنامه صلح بايد بر ادراكِ هنجارهايِ توصيفيِ شنوندگان در زمينه تعصب،            :فرضيه دوم 
 اينكه   مورد  را در نامه صلح ادراك مردم     به عبارت ديگر، بر   . تضاد و آسيب رواني اثر بگذارد     

افـزايش  » صب، تضاد و آسـيب روانـي چگونـه اسـت          هاي تع   ها در موقعيت    رفتار رواندايي «
هـاي تعـصب،      برنامه صلح بايد بر ادراكِ هنجارهايِ تجويزيِ شـنوندگان در زمينـه           . دهد  مي

برنامـه، بايـد بـر ادراك مـردم در     ايـن  به عبارت ديگر، . گذار باشد تضاد و آسيب رواني، اثر 
هاي تعصب، تضاد و آسيب روانـي چـه رفتـاري داشـته               ها بايد در موقعيت     رواندايي«اينكه  

  .اثر بگذارد» باشند؟
هـاي تـشويقي      جهـت سياسـت    فرضيه، رفتار شـنوندگان در    اين   براساس   :فرضيه سوم 

براي مثال مردم بيشتر تمايل پيدا خواهند كرد كه در مـورد مـسائل              . برنامه تغيير خواهد كرد   
 حتي اگر با هم اختالف نظر داشته        ،صحبت كنند ) ها و آسيب رواني     روابط اجتماع (حساس  

  .گردد ها، تعاون نيز بيشتر مي شود به واسطه اين برنامه فرض مي. باشند
 بيـشتر بـه     ، در سنجشِ دو متغير همـدردي و بحـث         ):همدردي و بحث  (فرضيه چهارم   

هاي راديويي اسـتناد      مِ شنيدنِ برنامه  كنندگان، به هنگا    هاي گفتگويي و عاطفيِ شركت      واكنش
اي در مقابـل   هـاي عـاطفي و همدالنـه     شـود واكـنش     بينـي مـي     بنـابراين، پـيش   . 1اسـت   شده

هاي راديويي صورت بگيرد كه ايـن خـود موجـب تقويـت اثـرات                 هنرپيشگان و شخصيت  
ر توانـد د    شود؛ اگر چه، در اين پژوهش، اين بحث تا حدودي مبهم است، اما مـي                رسانه مي 

  .هاي آينده مورد استفاده قرار بگيرد پژوهش

  روش

اي  گيري به روش طبقه    است و در آن نمونه    ) و نه آزمايشگاهي  (اين مطالعه، آزمايشي طبيعي     
  .صورت گرفته است

  ها گيري از شنوندگان و اجتماع نمونه

نتخـابِ  دادنـد، امكـان ا   ي درون گروهي گوش مـي  ها معموالً به راديوها   از آنجا كه رواندايي   
ها براي شرايطِ آزمايش و شرايط گواه وجود داشت؛ يعني اين امكـان وجـود                 تصادفي گروه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هايي در مورد همدردي آورده شده بود در پرسشنامه نيز، پرسش. 1
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 نمـايشِ   تـا هاي اجتماعي به عنوان گـروه آزمـايش اسـتفاده شـود               داشت كه از برخي گروه    
هاي اجتماعي به عنوان گروه گـواه اسـتفاده           راديويي صلح را گوش بدهند و از برخي گروه        

 .ِ راديويي سالمت گوش كنند  به نمايشتاشود  

اي و سياسي برجـسته را در         هاي قومي، منطقه      هايي كه تفكيك    بندي  ها از طريق دسته     اجتماع
گيري هشت اجتماع از كـل        در اين نمونه  . گيري وارد شدند    داد، در نمونه    روانداي امروز نشان مي   

  .گيري شدند م توآ وارد نمونهجمعيت، دو اجتماع از بازماندگان كشتار جمعي و دو اجتماع از قو
ها بـر اسـاس جمعيـت     گيري به اين صورت بود كه در گام نخست، اجتماع  رويه نمونه 

در گام دوم هـر اجتمـاع بـا اجتمـاع همتـاي خـود در                . شدند  كل، بازمانده وتوآ تفكيك مي    
اسـاس    بـر شباهت ايـن دو زوج . دادند ي مگرفتند؛ يعني تشكيل يك زوج   مي طبقه قرار  يك

صـورت  ...  سـطح تحـصيالت و     ،د ويژگي مشهود نظير نسبت جمعيت، كيفيـت مـسكن         چن
شـد    مـي  به صورت تصادفي انتخـاب    ) هر زوج (سپس هر اجتماع با همتاي خود       . گرفت  مي

. شـد  كه يكي از آنها براي برنامه صلح و ديگري بـراي برنامـه سـالمت در نظـر گرفتـه مـي            
هاي قابـل مـشاهده در    ريزي شده، تفاوت    امهكرد، به صورت برن     ها كمك مي    بندي مكان   طبقه

در نهايـت، چهـل نفـر از        . ها به حداقل برسد و در بين آنها تعـادل ايجـاد شـود               بين اجتماع 
فهرست رسمي   اين. شدند  ، به طور تصادفي انتخاب مي     »منتخباجتماعِ  «فهرست رسمي هر    

  . كردند شامل همة افرادي بود كه در آن اجتماع زندگي مي
 ديگـر  ساله و نيمـي  30 تا 18 افراد   از نيمي( نمونه، به لحاظ جنسيت، سن       جمعيت در

تعـادل  ) شـد   فقط يك نفر از اعضاي خانواده انتخاب مـي        (و خانواده   ) سال به باال بودند    30
پژوهـشگر  . چهار رواندايي ـ با قوميت هوتو يا توتسي ـ دستيار پژوهشگر بودند   .برقرار بود

  .كردند  افراد منتخب را بررسي مييافتند و  شده حضور ميو دستيارانش در مناطق مشخص

 آزمون پيش

هاي جمعيتي و     ، از آنها درباره ويژگي    پس از جلب رضايت اشخاص منتخب براي همكاري       
 نفر زن و    480 ،در كل . شد  هايي مي    پرسش ،عام  هاي گوش دادن به راديو و تجربه قتل         عادت

درصـد از   79.  در ايـن آزمـون شـركت كردنـد       5/38 ساله بـا ميـانگين سـني         87 تا   18مرد  
 درصد از زنان تحـصيالت ابتـدايي   63درصد از مردان و    73. كنندگان كشاورز بودند    شركت
 درصد از   53فقط  . درصد پروتستان بودند   14درصد جمعيتِ نمونه، كاتوليك و       64. داشتند
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اشتند، با همـسايگان    كنندگاني كه راديو ند      درصد از شركت   83.كنندگان راديو داشتند    شركت
  .كردند وخانواده به صورت گروهي به راديو گوش مي

 درصـد از   50تقريبـاً   . كنندگان در شروع قتل عام در رواندا بودنـد          درصد از شركت   99
آنان در زمان قتل عام، براي مدت يك هفته تا چند سال از زادگـاه خـود نقـل مكـان كـرده                       

 چند تن از خويشاوندانشان را در قتل عام سـال           كنندگان، يك يا     درصد از شركت   69. بودند
درصد از اجتماع بازمانـدگان      7كنندگان،    درصد از كل شركت   28.  از دست داده بودند    1994

  . درصد از اجتماع توآ، يك خويشاوند اسير داشتند5و 

  رويه آزمايش
شـدند   هاي منتخب وارد مـي  براي بيشتر از يك سال، دستياران پژوهش به هر يك از اجتماع         

هاي پخش قابل حمـل بـراي         اي پخش شده در آن ماه را با دستگاه           دقيقه 20و چهار داستان    
هـاي سـالمت      هاي آزمـايش و نمـايش      هاي صلح براي گروه     نمايش. 1كردند  گروه پخش مي  

هـا آگـاه بودنـد، امـا          دستياران پژوهش از تفاوت برنامـه     . شد  هاي گواه پخش مي     براي گروه 
كنندگان در محـل اجتمـاع ـ جـايي      شركت. دانستند هاي پژوهش نمي چيزي در مورد فرضيه

گروه گواه بـه يـك   . يافتند شدند ـ حضور مي  كه هميشه براي گوش دادن به راديو جمع مي
هـا و   گذاري بر باورهـا، هنجـار  تأثير      آنداد كه هدف     برنامه سرگرم كننده آموزشي گوش مي     

در شرايط آزمايشي و گواه فقـط محتـواي       . ايدز بود ي مربوط به بهداشت باروري و         رفتارها
ها با هم تفاوت داشت و بقيه شرايط مثل چگـونگي اجـراي آزمـايش، تـشريفات و                    نمايش

  .مشابه بود...  ها و دادن، سنجش پيامد آداب گوش 
كننـدگان بـراي گـوش دادنِ         كـه شـركت     گرفت؛ هر بار      كار ميداني، هر ماه صورت مي     

بـدين منظـور،   . شـد  در مطالعه بايد حفـظ مـي  » طبيعي« شرايط محيط ،شدند برنامه جمع مي  
، به طور عادي و     كردند  القات مي كنندگان را در هر گروه م       دستياران پژوهش، هر ماه شركت    

كردنـد و بـا آنهـا         يافتند، با آنها راديـو گـوش مـي          هاي آنها حضور مي     رسمي در اجتماع    غير
انگيختنـد يـا      ها را برنمي    ستياران پژوهش هرگز بحث   اما د . 2نوشيدند  هاي محلي مي    نوشيدني

  .كردند هدايت نمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها بـه     همان طور كه پيشتر گفته شد، رواندايي      . شد  ها از طريق ايستگاه راديويي ملي پخش مي         اين نمايش . 1
  . نه راديو مليدادند ش مي گومحليراديوي 

  .شده بود ها از سوي گروه پژوهش خريداري  نوشيدني. 2
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كردنـد كـه در آن ضـمن ثبـت      اي را پر مـي  نامه دستياران بعد از ترك محل ِاجتماع، مشاهده  
در . كردنـد   حضار، سطح اشتياق، توجه، پريشاني و بيان احساساتِ مشاهده شـده را بـرآورد مـي               

شـده    بعـد از آن آورده      نيـز،   ها در طول برنامـه و         ان و نوع بحث   نامه، گزارشي از ميز     اين مشاهده 
كننـدگان    چند وقت يك بار شـركت     «پرداختند كه     همچنين دستياران به ثبت اين موضوع مي      . بود

  ».كنند هاي برنامه همانند تعصب، خشونت يا ضربه روحي بحث مي روي موضوع

   آزمايشيدور نگه داشتن گروه گواه از محرك
بنابراين، براي دورمانـدن    . شد  ح، در طول زمان آزمايش، از ايستگاه ملي پخش مي         برنامه صل 

تـدبيري  ) برنامـه صـلح   (از محـرك آزمايـشي      ) هـاي برنامـه سـالمت       گروه(هاي گواه     گروه
هاي برنامه سالمت خواسته شد به مدت يـك سـال بـه برنامـه صـلح        از گروه . انديشيده شد 
هاي برنامه سالمت قول يك ضبط صوت به همـراه      گروهبراي ايجاد انگيزه، به     . گوش نكنند 

بنـابراين  . 1هاي برنامه صلح ـ در پايان سـال داده شـده بـود      نوار كاست ـ حاوي نمايش 14
شـوند و تنهـا       كنندگان در برنامه سالمت مطمئن شدند كه از اين برنامه محروم نمـي              شركت

  .كنند  ميگوشاين برنامه را در زمان ديرتري 
  :اند كنندگان برنامه سالمت، به برنامه صلح گوش نكرده يل پژوهشگر باور كرد شركتبه چند دل

از آنجا كه برنامه صلح جديد و مردم از محتوا يا جذابيت آن تجربه قبلـي نداشـتند،                . 1
  نندبرنامه صلح را دنبال كر حسب عادت بكنندگان برنامه سالمت،  شركترفت  انتظار نمي

هـاي   ، سه برنامه به طور همزمان از ايستگاه        از شبكه ملي   صلحدر زمان پخش برنامه     . 2
  .شد راديويي محلي پخش مي

در طول مطالعه يك ساله، دستياران پژوهش ـ بـه درخواسـت پژوهـشگر ـ در بـين       . 3
كـاره دربـاره برنامـه صـلح      هاي سالمت به طور اتفـاقي، حرفـي نيمـه        كنندگان برنامه   شركت

گفتنـد   كنندگان مـي  شركت. كردند شاهده ميها م برابر اين حرفزدند و واكنش آنها را در      مي
كرد كه آيـا      درواقع، بدين وسيله پژوهشگر ارزيابي مي     . اند  كه آنان چيزي در اين باره نشنيده      

  .دهند يا خير هاي گواه به برنامه صلح گوش مي كنندگان گروه شركت
بنـابراين  . ه تفـاوت مـشاهده شـد      در متغير وابست  ها، بين گروه آزمايش و گواه         در تحليل . 4

 يك يا چند بار به برنامه صلح گـوش          ،كنندگان برنامه سالمت    اهميتي ندارد كه تعدادي از شركت     
 .كرده باشند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هاي برنامه صلح نيز داده شده بود اين قول به گروه. 1
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  ها آوري داده جمع

در پايان سال، گروهي پانزده نفره از پژوهشگران رواندايي بـه همـراه دسـتياران و پژوهـشگر،                  
كننـده،   شركت اين پژوهشگران، بر روي چهل    . رفتند  ها مي   اعبراي سه روز، به هر كدام از اجتم       

  .پرداختند  و مشاهدات رفتاري ميمتمركزهاي  هاي شخصي، گروه مصاحبهاجراي به 
كننـدگان    خواندنـد و از شـركت        پژوهشگران تعدادي جملـه مـي      :هاي شخصي   مصاحبه

هاي مـصاحبه     گويه(ها مشخص كنند      خواستند ميزان موافقت يا مخالفت خود را با جمله          مي
كننـدگان در حـد    از آنجـا كـه شـركت     ).  آورده شـده اسـت     قـسمت انتهاي اين   شخصي در   

پاسخگويي به پرسشنامه سواد نداشتند، پژوهشگران براي دريافت پاسخ، از كـارتي اسـتفاده              
. كردند كه چهار دايره پـشت سـر هـم ـ بـه ترتيـب انـدازه ـ روي آن رسـم شـده بـود            مي

. داد  ترين دايره پاسخ كامالً موافق را نشان مي         پاسخ كامالً مخالف و بزرگ    ترين دايره     كوچك
شش جمله نيز  . گرفت  كنندگان را اندازه مي     در اين پرسشنامه، نُه جمله، باور و عقايدِ شركت        

هـا، مربـوط      اين جمله . گرفت  ادراك هنجارهاي توصيفي و هنجارهاي تجويزي را اندازه مي        
آيا «. ها با چهار پرسش بررسي شد       كنندگان با رواندايي    دلي شركت هم. به برنامه صلح بودند   

عـام، مـردم فقيـر و         كنند انديشه يا احساسي در مورد اسـيران، بازمانـدگان قتـل             آنها فكر مي  
  .»رهبران سياسي دارند

هاي ده تايي غيرمختلط به لحاظ جنسي تقـسيم   كنندگان به گروه  شركت:هاي متمركز  گروه
هار موضوع ازدواج بين گروهـي، جلـوگيري از خـشونت، آسـيب روانـي و         شدند و درباره چ   

هاي شخصي با ايـن هـدف انجـام        همان طور كه پيشتر گفته شد، مصاحبه      . اعتماد بحث كردند  
هـاي متمركـز      در گروه . هاي اجتماعي را ارزيابي كند      شد كه عقايد شخصي و ادراك هنجار        مي

شـان ـ     شود آيا افراد در جلوي ديگران ـ هم قـوم  شد تا بررسي ها مطرح مي دوباره اين پرسش
  .اند دهند كه در مصاحبه شخصي گفته ها را ارائه مي ها و ديدگاه نيز همان حرف

 پژوهشگران، مشورتِ افرادِ گروه را در مورد چگونگي سهيم شـدن            :مشاهدات رفتاري 
راديويي صلح كـه    ي برنامه     ها  صوت و تهيه باطري و استفاده مشترك از نوار كاست          در ضبط 

به دليـل ارزش مـالي و   . ردندك ها داده شده بود، ثبت مي ها به اجتماع در پايان گردآوري داده   
  .كنندگان بسيار مهم بود ها براي شركت اي كه ضبط صوت داشت، اين بحث  سرگرمي

كننـدگان سـنجش و       درواقع، در اين بخش از آزمـايش، رفتارهـاي خـودانگيز شـركت            
شـود؛ زيـرا ايـن        دانستند اين رفتارها ثبت مي      كنندگان نمي    ضمن، شركت  در. شد  بررسي مي 
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كنندگان در اين مهمـاني جمـع         افتاد و شركت    ها در طول مهماني خداحافظي اتفاق مي        بحث
.  جمعي انجام دهنـد    هاي  هاي محلي بخورند و فعاليت      شده بودند تا در كنار هم از نوشيدني       

در ايـن   . كـرد   وهش ضبط صوت را به گروه ارائه مي       براي شروع بحث، يكي از دستياران پژ      
گذاري   مهماني چون همه گروه حضور داشتند، مكان خوبي بود تا در مورد نحوه به اشتراك              

دو پژوهـشگر كـه در پـشت گـروه نشـسته بودنـد،              . و تهيه باطري براي آن صـحبت شـود        
  .كنندگان را به صورت دستي يادداشت مي كردند هاي شركت بحث

  نتايج

 انجـام شـد و پژوهـشگر و         STATA آمـاري    افـزار  ليل نتايج اين پـژوهش بـه وسـيله نـرم          تح
 .بندي و كدگذاري كردند هاي كيفي را به منظور به كار رفتن در تحليل، طبقه همكارانش داده

  بررسي اجراي آزمايش

كننـده     شـركت  40 تـا    35بر اساس طرح آزمايش، در هر مكان، در هر جلسة شـنيداريِ ماهيانـه،               
هـاي آزمـايش و گـواه در همـه           ريزي شده بود، گروه     همان طور كه از قبل برنامه     . حضور داشتند 

بردن به همـساني شـرايط         بنابراين، براي پي  . هاي راديويي با هم يكسان بودند       شرايط جز نمايش  
  .هاي آماري زير پرداخته شد ، به بررسي)برنامه سالمت(و گواه ) برنامه صلح(هاي آزمايشي  گروه

هـاي برنامـه صـلح و برنامـه            گـروه  4پريـشاني و   3پرتـي   ، حواس 2، اشتياق ١ميزان عالقه 
 برنامـه  گـروهِ  و ميانگين هـر يـك در دو    سنجيده شد اي  درجهسالمت، بر اساس طيفي پنج      

هاي برنامـه صـلح و     گروه كهاين مقايسه نشان داد  . مورد مقايسه قرار گرفت    سالمت و صلح  
  .است شرايط براي دو گروه يكسان رند ووت چشمگيري نداسالمت در اين متغيرها تفا

هاي متمركز بـا هـم    هاي شخصي و گروه ، نتايج مصاحبه  2 و   1 هاي   فرضيه آزمونبراي  
 هـاي سـطح    داده) 3فرضـيه  (ات رفتـاري  تـأثير      در تحليـل    . در سطح فردي تركيـب شـدند      

 و بحـث آزاد     ليت همـد  همچنين، بـراي بررسـي تغييـرا      . گروهي مورد استفاده قرار گرفت    
  .هاي سطح فردي و گروهي با هم تركيب شدند داده) 4فرضيه (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. interst  2.enthusiasm  3. distraction 
4. confusion 
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  باورهاي شخصي: نتايج پيمايش و گروه متمركز

هـاي    بين باورِ گروه  » شود  خشونت به تدريج زياد مي    « در تاييد اين جمله كه       :1خشونت جمعي 
 سـالمت، هـر دو، در    هـاي برنامـه صـلح و        همچنين گروه  .برنامه صلح و سالمت تفاوتي نبود     

هـاي   بنـابراين در مـصاحبه    . »آيد  خشونت، ناگهان به وجود مي    «سطح متوسطي تاييد كردند كه      
جمعـي نـدارد؛ زيـرا      ي در باورهـاي خـشونت    تـأثير           خصوصي مشخص شـد، برنامـه صـلح         

  .هاي برنامه صلح و برنامه سالمت در باورهاي خشونت جمعي شبيه به يكديگر بودند گروه
كنندگان به برنامه صـلح در زمينـه          هاي متمركز برنامه صلح، واكنش شركت       ر گروه اما د 

 برنامـه صـلح، در مقايـسه بـا     متمركـز هـاي    در گروه .  بود چشمگيرباور به خشونت جمعي     
 را باعـث خـشونت      »2مردم پليـد  «كنندگان بيشتري      برنامه سالمت، شركت   متمركزهاي    گروه

هـاي برنامـه صـلح بـر ايـن          همچنـين، گـروه   . )درصد  9/4 دربرابر درصد 4/17 (دانستند  مي
شناسـي روزمـره خـشن        هـاي روان    كردند كـه مـردم از طريـق جريـان           موضوع پافشاري مي  

  .اين واكنش نيز متاثر از برنامه صلح بود. شوند مي
هـاي برنامـه صـلح و           كننـدگان گـروه     هاي شركت    با توجه به پاسخ    :3روابط بين گروهي  

زنند،   هاي بين گروهي دامن مي      ها و تضاد    اي به خشونت    نگامي كه عده  ه «سالمت به عبارتِ  
كننـدگانِ برنامـه    ، تغييري در بـاورِ شـركت  »خشونت مسئوليت دارند  بروز  شاهدان نسبت به    

هـاي صـلح و     به عبارت ديگر، گروه   . ، ايجاد نشده بود   »مسئوليتِ مداخلة شاهد  «صلح، براي   
   .را مسئول مي دانستند» اهد خشونتش«هاي سالمت، هر دو، تا حدودي  گروه

كنندگان، نـاظر منفعـل را قبـول          چهارم شركت   اساس نتايج، نزديك به يك     به عالوه، بر  
بينـد و     اي كـه مـي      كنندگان دو برنامه، شاهد را براي اعمـال ناعادالنـه           نداشتند؛ يعني شركت  

كننـدگان    ، شـركت  همچنين. دانستند  مسئول مي » تا حدودي  «،كند مانع از آن شود      تالش نمي 
نداشتند؛ يعني تمايل نداشتند از دوراني كه مردم        » عام  قتل«تمايلي به تجديد خاطرات دوران      

  .گشتند، صحبت كنند رو مي كش روبه شدند و با گروهي از افراد مسلح آدم خلع سالح مي
گويه مربـوط بـه ازدواج      . نيز بررسي شد  » باور به ازدواج بين گروهي    «در اين قسمت،    

هـاي مـذهبي مختلـف     ها، منـاطق و گـروه   ازدواج در بين قوميت«گروهي عبارت بود از      بين
هاي شخصي مشخص كرد، شنوندگان برنامـه صـلح كمتـر از          مصاحبه. »شود  باعث صلح مي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. mass violence 2. evil people 3. intergroup relations 
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بنـابراين،  .  سالمت، به ايجاد صلح از طريق ازدواج بين گروهي باور دارنـد             شنوندگان برنامه 
هـاي   ازدواج«كننـدگان در ايـن موضـوع كـه           ي در باور شركت   نتوانست تغيير » برنامه صلح «

  . ايجاد كند،»شود گروهي باعث صلح مي برون
هاي برنامه صلح و برنامه سـالمت بـا ايـن جملـه           به ميزان يكساني، گروه    :ضربه رواني 

همچنـين، هـر دو گـروه       . »اند ديوانه هـستند      ديده 1افرادي كه آسيب روحي    «؛مخالف بودند 
ديـده    مـردم آسـيب   «و  » شود  دست زدن به خشونت باعث آسيب رواني مي       « كه   باور داشتند 

بـه طـور    » برنامـه صـلح   «، شـنوندگان    »برنامه صلح «برخالف اهداف   . »توانند بهبود يابند    مي
 در  پژوهـشگران، . توانند بهبود يابنـد     معناداري كمتر باور داشتند افراد آسيب ديده روحي مي        

هـاي هـر دو       گروه. كنندگان به آسيب رواني را بررسي كردند        باورِ شركت  ،متمركزهاي    گروه
  .برنامه شبيه به يكديگر بودند

زنان ايدزي باردار شانس داشتن بچه سـالم   «: كنندگان گفته بودند     شركت بيشتر :سالمت
 كـه  ، از افـراد برنامـه سـالمت       درصد 85 از افراد برنامه صلح در مقابل        درصد 75(» را دارند 
 كنندگان هر دو گروه اين عبارت را تاييد كرده بودنـد            به عالوه شركت   ).نبودمعنادار    تفاوت  

 ازافراد برنامـه صـلح در       درصد 92(»  مشترك با افراد ايدزي خطري ندارد      يداشتن اشيا  «كه
  ). كه تفاوت معنادار نبود، از افراد برنامه سالمتدرصد 93مقابل 

 ادراك شدههنجارهاي اجتماعي : نتايج پيمايش و گروه متمركز

مـن  «: ، با اين گويه سنجيده شـد    2شده براي ازدواج بين گروهي       هنجار ادراك  :ازدواج بين گروهي  
در ايـن مـورد    .»كنم در درون قـوم، مـذهب و منطقـه خـود ازدواج كننـد         هايم توصيه مي    به بچه 

 كننـدگان،   درصد از شـركت    40در گروه برنامه صلح،     .  معنادار و مهمي داشت    تأثير          » برنامه صلح «
 نيـز در مـورد      متمركزهاي    هاي اشخاص در گروه     پاسخ. كردند   توصيه مي  گروهي  به ازدواج درون  

هاي متمركز هر دو برنامه توافق نظـر داشـتند كـه در               بيشتر گروه . هاي ازدواج بررسي شد     توصيه
  .تواند نيروي مثبتي براي صلح ايجاد كند گروهي مي بعضي موارد، ازدواج بين

شــود كــه  هــاي مهــم بــين گــروه صــلح و ســالمت هنگــامي آشــكار مــي تامــا تفــاو
گروهـي   چرا ازدواج بين«: دهند  به اين پرسش پاسخ ميمتمركزهاي    كنندگان در گروه    شركت

ـ:  برنامه صلح به اين پرسش اين گونه پاسـخ دادنـد           متمركزهاي    گروه. »شود؟  باعث صلح مي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. trauma 2. intermarriage 
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ايـن  . آورد   اجتماعي جديدي به وجـود مـي       گروهي هنجارهاي  در بيشتر مواقع، ازدواج بين    «
بـه عـالوه ازدواج     . شـوند   هـاي قـومي مـي       ها باعث به وجود آمدن ارتباط بين گـروه          هنجار

برعكس، پاسخ گروه سـالمت     . »دهد  ها را در اجتماع و خانواده تغيير مي         گروهي، نگرش   بين
باعـث تغييـر   گروهي، يك انتخاب خصوصي و شخصي است كه     ازدواج بين «: اين گونه بود  

ازدواج بين گروهي، تصميمي نيـست كـه محـيط خـانواده و اجتمـاع               . شود  در اشخاص مي  
  .» قرار دهد و موجب تغيير ظرفيت در آنها شودتأثير     زوجين را تحت 

گروهـي را مثبـت    هاي سـالمت و صـلح، تحـت شـرايطي ازدواج بـين      به عالوه، گروه  
هاي مختلـف،     هاي مثبت در زمينه     گيري بحث   ، شكل دهي  همانند ايجاد اعتبار وام   . دانستند  مي

 دختـرش   ،يكي از رهبـران   «: گفتند  براي مثال، مي  ... .  موقعيت سياسي و اجتماعي زوجين و     
  .» مجبور به سقط جنين كرد،را كه از يك توتسي باردار بود

در جامعـه مـن   «كننـدگان دو برنامـه بـا ايـن جملـه موافـق بودنـد كـه               همه شـركت   :1اعتماد
ــي ــود دارد ب ــادي وج ــي. »اعتم ــانگين ب ــادي  مي ــود4 از 3اعتم ــلح  .  ب ــه ص ــنوندگان برنام ــا ش ام

  .كردند مي رد» لوحانه است اعتماد به مردم ساده«شنوندگان برنامه سالمت اين جمله را كه  از بيشتر
ال ؤ در مـوردِ سـطح اعتمـاد اجتمـاعي سـ           متمركـز هاي     در گروه  پژوهشگرانوقتي  اما  

هـاي   در گـروه . كرد  كنندگان در مقابل افراد اجتماعشان تغيير مي        ي شركت ها  كردند، پاسخ   مي
كنندگان، در برابـر اعـضايِ اجتمـاع، در جهـتِ             درصدِ نظرهاي شركت   39 سالمت،   متمركزِ

 صـلح، بـه ميـزان       متمركـز هـاي     اما اين تغييـر در گـروه      . اعتمادي تغيير يافت    انكارِ كاملِ بي  
درصد نظرها تغييـر كـرد و بـه تكـذيب           7 اجتماع صلح،    درصد بود؛ يعني در برابر اعضاي     7

اعتمـادي در دو      هاي شخصي، پاسخ به بي      در نتيجه، در مصاحبه   . اعتمادي پرداخت   وجود بي 
كرد؛ زيـرا گـروه صـلح، تمايـل       فرق ميمتمركزهاي   اما در گروه،گروه شبيه به يكديگر بود 

  .اشت دپيچيدهپرده سخن گفتن در مورد مشكالت  بيشتري به بي
اگـر  «: كنندگان به اين عبـارت بررسـي شـد     در اينجا پاسخ شركت:2اختالف عقيده آزاد 

 برنامـة  تـأثير           ترين     قوي .» بايد ساكت باشيم   ،ها و كارهايِ يك شخص مورد تاييد نبود         حرف
پـروا در   صـحبت كـردنِ بـي   «منطبق بـا  » اختالف عقيده آزاد«نتايجِ . صلح در اينجا ديده شد    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Trust 2. open dissent 
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شـنوندگان برنامـه صـلح بيـشتر از         . بـود »  صلح متمركزِهايِ    اعتمادي در ميانِ گروه    موردِ بي 
  .پروا سخن گفت گونه موارد بايد بي گفتند در اين شنوندگان برنامه سالمت مي

 شنوندگان برنامه صلح بيشتر موافق بودند       :1هاي رواني شخص    بحث كردن درباره آسيب   
 نيـز مـشخص شـد،       متمركـز هـاي     در گـروه  . مردم درباره آسيبِ روحي خود صحبت كننـد       

شنوندگان برنامه صلح بيشتر از شنوندگان برنامه سالمت، صـحبت كـردن و گـوش دادن را                 
  .دانند هاي موثر در درمانِ آسيبِ روحي مي روش

هاي برنامه سـالمت و صـلح، در موضـوع سـالمت توافـق كلـي بـااليي              گروه :سالمت
ندگان برنامه سـالمت بيـشتر از شـنوندگان برنامـه صـلح            طور معناداري، شنو     اما، به . داشتند

  .كردند كه زنان باردار بايد آزمايش ايدز بدهند تاييد مي

  2احساس و همدلي

هـاي حاصـل از مـشاهده ميـداني صـورت گرفـت كـه در آنهـا                    اين تحليل بر اساس نوشته    
هـا   در اين نوشـته . ها و تعداد تكرار آنها ثبت شده بود هاي ديدني و شنيدني به برنامه     واكنش

كردند؛ ماننـد گريـه شـنوندگان وقتـي      هاي احساسي متفاوتي را ثبت مي       واكنش پژوهشگران
خورد، خنديدن و كف زدن شنوندگان هنگـامي كـه دو سـتاره     هنرپيشه محبوب شكست مي 

هـاي نقـش    رسند، اعالم خطر و هشدارهاي شنوندگان نسبت بـه هنرپيـشه   نمايش به هم مي   
شناسـان بـه آن    دهنـد كـه روان   هايي چيزي را انعكاس مي رسد چنين واكنش   به نظر مي   .اول

. گويند ـ مانند همراهي با هنرپيشه ـ مي د ناراحتي براي هنرپيشه ـ و همدلي   ـ مانن3همدردي
هاي شخصي مشخص شد، شنوندگان برنامه صلح، همدلي بيشتري بـا             همچنين، در مصاحبه  

هـاي    مجموع يافته  .4 مردم فقير و رهبران سياسي دارند      م،اسيران رواندايي، بازماندگان قتل عا    
  . معنادار و معتدلي بر همدلي داردتأثير     كمي و كيفي نشان داد، برنامه صلح، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. discussing personal trauma  2. emotion and empathy 
3. sympathy 

با وجود اين، وقتي همدلي بـراي بازمانـدگان   . همدلي براي بازماندگان قتل عام به طور خاصي شديد بود  . 4
  .شده بودقتل عام از تحليل حذف شد، تأثير برنامه صلح بر همدلي همچنان حفظ 
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  بحث گروهي

در مطالعات ميداني هر ماه مشخص شد، برنامه صلح و برنامـه سـالمت، هـر دو، هـم در زمـان                      
 تـا  1ميزان بحث از   . اند  هاي خودانگيز بوده    جد بحث پخش و هم بعد از آن، به ميزان مشابهي، مو         

هـا در زمـان    ميـانگين بحـث  . در نظر گرفته شده بـود   ) كامالً ساكت تا توضيح و تفسير مداوم       (5
 درصـد از    63پيش از تـرك محـل،        پژوهشگران گزارش كرده بودند، شنوندگان    .  بود 09/3پخش  

  .دادند  اختصاص ميموضوعات ديگر را به بحث كردن در مورد برنامه به جاي زمان خود
دادن بـه   كننـدگان در طـول گـوش     چگونـه شـركت  درج شد كه  هاي ميداني     يادداشتدر  

كردنـد، چگونـه كلمـات و عملكـرد           هاي مداوم خـودداري مـي       هاي راديويي، از بحث     نمايش
  .پرداختند بيني وقايع مي  به پيشياكردند  دادند، از آنان پشتيباني مي ها را انعكاس مي هنرپيشه

  رفتار

ــحبت      ــت ص ــوار كاس ــوت و ن ــبط ص ــاره ض ــداحافظي، درب ــاني خ ــي در مهم ــدوقت ، ش
هـاي سـالمت، يكـي از         در گـروه  . شـد هاي دو برنامـه مـشاهده         متفاوتي در گروه   الگوهاي

 صـحبت كـرد و پيـشنهاد داد، ضـبط            كاست اعضاي گروه در مورد ضبط صوت و نوارهاي       
تواننـد امكـان    چون آنـان مـي  . لي تحويل داده شودمح  به مسئوالن  صوت و نوارهاي كاست   

پيـشنهاد  اين  اعضاي گروه از    . ها فراهم كنند    استفاده مشترك و مشاركت مالي را براي باتري       
  .پايان رسيد حمايت كردند و بحث به

 بـه مـسئوالن را بـه      صوت و نوارهاي كاسـت  هاي صلح پيشنهاد واگذاري ضبط    اما گروه 
گروه بايد به طور جمعي مسئول ضبط صـوت و نوارهـاي            «: ل، گفتند براي مثا . چالش كشيدند 

نظرهـا بيـشتر    . » باشد و يك نفر از اعضا بايد براي مديريت ضبط صوت انتخاب شـود               كاست
. دهـيم   آييم و به راديو گوش مي       ما با هم مي   «: مانند. درباره امكان همكاري مداوم در گروه بود      

  .»كرديم تر اين كار را مي طور كه پيش   گوش دهيم همانچرا نمي توانيم دسته جمعي به راديو
متفـاوتي   هم الگوي  ها كدبندي و تحليل آماري شدند، باز        همچنين، هنگامي كه يادداشت   

هاي صلح بيشتر دربـاره چگـونگيِ بـه اشـتراك             به نحوي معنادار، گروه   . در دو گروه ديده شد    
معنـادار، گـروه صـلح،       طور چنين به هم. دادند  كردند و نظر مي     گذاشتن ضبط صوت بحث مي    

  .ساختند مي هاي مثبت خود را درباره تعاون و همكاري مطرح بيشتر ديدگاه
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  بندي جمع
همان گونه كه در نتايج مالحظه شد، برنامه راديويي صلح، اثري در تغييرِ باورهاي شخـصي              

مچنـين  ه. ي مـوثر بـود    لشنوندگان نداشت؛ اما در ادراك هنجاري، رفتـار و احـساس همـد            
امـا  . مالحظه شد كه اين برنامه راديويي، تغييري در باورهاي شخصي شنوندگان ايجاد نكرد            

درواقع، برنامـه صـلح، تغييـر ادراك    .  گذاشتتأثير        هاي اجتماعي شنوندگان      بر ادراكِ هنجار  
  .ها را برخالف تغيير در باورها تقويت كرد هنجار

  

  شخصي و ادراك هنجارهاي اجتماعيباورهاي : هاي مصاحبه گويه. 3-2جدول 

  گويه  متغير
  .شود خشونت جمعي باعث برخي اعمال كوچك همانند گسترش شايعه و دزدي مي

  .*افتد خشونت جمعي ناگهاني اتفاق مي
شـوند حـضور داشـته         مـي  زشـت اگر من در حالي كه ديگران مرتكب كارهاي         

  .باشم؛ من نيز مسئول هستم
  .شود مذهبي مختلف باعث صلح مي هاي ها، مناطق و گروه ن قوميتازدواج در بي

  .*اند ديوانه هستند افرادي كه آسيب روحي ديده
  .ديدگان روحي باشند ممكن است مجرمان خشونت از آسيب

  .بهبود آسيب رواني ممكن است
  )مربوط به برنامه سالمت(زنان ايدزي باردار شانس داشتن بچه سالم را دارند 

  باورشخصي

مربـوط  (توانيد بدون خطر، اشيايي مشترك با افراد ايدزي داشته باشـيد              شما مي 
  )به برنامه سالمت

كـنم در     توصـيه مـي   ) هايي كه در آينده خـواهم داشـت         يا بچه (هايم    من به بچه  
  .*درون قوم، مذهب و منطقه خود ازدواج كنند

  .*لوحانه است اعتماد ساده
  .اعتمادي وجود دارد  بيدر اجتماع من

  .*ها و كارهاي يك شخص مورد تأييد نبود بايد ساكت باشيم اگر حرف
هايي صحبت كنم كه رنجـش        ام، من هرگز نبايد از تجربه       به دليل سالمت رواني   

  .*اند و آزار عظيمي برايم ايجاد كرده

هنجار 
  اجتماعي

  .بشودبراي هر زن بارداري ضروري است كه به مراكز سالمت برود و آزمايش 
هـاي تغييـر      هـا گويـه     سـتاره . گيرد   هنجارهاي اجتماعي، هنجارهاي توصيفي و تجويزي را دربرمي        :توجه *

  .دهند هاي آماري را نشان مي  در تحليل)recode(جهت داده شده 
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  يلات برنامه صلح بر باورها، هنجارهاي اجتماعي و احساس همدتأثير      .3-3جدول 

  گويه
جهت 

  شده بيني پيش
 راديو تأثير     

  صلح
SE P 

  85/0  05/0  04/0  +  شود خشونت به تدريج زياد مي

  92/0  06/0  -004/0  -  آيد خشونت ناگهاني به وجود مي

  38/0  11/0  -010/0  +  شاهدان خشونت مسئول هستند

  47/0  11/0  -12/0  +  آورد ازدواج بين گروهي صلح مي

نـه  انـد ديوا    افرادي كه آسيب روحي ديـده     
  هستند

-  004/0-  06/0  99/0  

  62/0  09/0  08/0  +  ديدگان باشند مجرمان امكان دارد از آسيب

  05/0  08/0  -15/0  +  بهبود ضربه روحي ممكن است

تواننـد بچـه سـالم      زنان ايدزي بـاردار مـي     
  داشته باشند

-  06/0  05/0  87/0  

ور
با

  

 مشترك با بيمار ايدزي     ييتوانم اشيا   من مي 
  داشته باشم

-  10/0  16/0  77/0  

ازدواج بين گروهي بايـد در خـانواده مـن          
   شودمجاز شمرده

+  28/0  04/0  01/0  

  04/0  07/0  14/0  +  لوحانه نيست اعتماد كردن ساده

  52/0  07/0  -1/0  -  اعتمادي وجود دارد بي

  01/0  07/0  29/0  +  من بايد امكان اختالف عقيده داشته باشم

  روحـي خـود  هـاي  ه ضـربه  من بايد دربـار   
  صحبت كنم

+  22/0  03/0  04/0  

  18/0  -56/0  -  زنان باردار بايد براي ايدز آزمايش شوند
002/

0  

عي
ما
جت
ر ا
جا

هن
  

  04/0  08/0  17/0  +  هاي ديگر  رواندايياي بلهمد
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   ميزان عالقه به آنورابطه نوع احساس به برنامه . 4

. كننـد  ها بحث مـي  مندي به برنامه عالقههاي شناخت، احساس و   هاي تبليغاتي، درباره متغير       نظريه
 تـأثير      منـد شـدن بـه آن     كند، بر عالقـه  ها معتقدند احساسي كه برنامه در افراد ايجاد مي        اين نظريه 

هـاي مـصرفي      كننـدگان و رفتـار      گذاري بر مـصرف   تأثير          ها،    پردازي    هدف از اين نظريه   . گذارد  مي
كننـد، باعـثِ       مـي  ايجادهايي كه احساس مثبت        كه برنامه  ها اين است    ايده اصلي اين نظريه   . است

هـايي كـه احـساس منفـي ايجـاد            شـد، برنامـه     تر تصور مـي     پيش. شوند  مندي مخاطبان مي    عالقه
اما بعضي از پژوهـشگران بـه انتقـاد از    . گذارند مند شدن به برنامه مي     منفي بر عالقه   تأثير          كنند،    مي

 ايجـاد هايي را هم كـه احـساس منفـي          دان معتقد بودند، مردم برنامه    اين منتق . اين نظريه پرداختند  
  .كنند و آنها را دوست دارند هاي غمناك، دنبال مي كنند، مانند داستان مي

هـايي كـه احـساس         برنامـه  تـأثير           هاي متفاوت، تناقضي در مورد        پردازي  در نتيجة اين نظريه   
سازي هر چه بيـشتر       پردازان، به بررسي و مفهوم      نظريهبنابراين  . كنند، به وجود آمد     منفي ايجاد مي  

هايي كه احـساس منفـي        در نهايت، آنان به اين نتيجه رسيدند كه برنامه        . در اين موضوع پرداختند   
شـوند، البتـه در صـورتي كـه تهديـدي بـراي               مند شدن به برنامه مـي       كنند، باعثِ عالقه    ايجاد مي 

هايي تازه به روي توليدكننـدگان و        ش اين نظريه، دريچه   بنابراين، با گستر  . آسايشِ شخص نباشند  
كنند، هماننـد     هايي كه احساس منفي ايجاد مي       نوآوران تبليغات باز شد، تا به اين ترتيب، از برنامه         

   . بگذارندتأثير     مخاطب  مثبت، بهره بگيرند و بر رفتار مصرفي يها برنامه

  ها فرضيه

پـردازد و   منـدي بـه برنامـه مـي      بـه موضـوع عالقـه   )447-439: 1996مـوري،  (اين تحقيق  
  :سازد هاي زير را مطرح مي فرضيه
  .شود مندي به آنها مي ها موجبِ عالقه احساس مثبت برآمده از برنامه. 1
 و مربـوط بـه زنـدگي        باورپـذير هايي كه موجد احساس منفـي هـستند، اگـر            برنامه. 2

  .گذارند مه مي مثبتي بر عالقه به برناتأثير     شخص باشند، 
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  روش

اين دانشجويان براي ديدن هـشت فـيلم بـه    .  دانشجوي ليسانس در اين آزمايش شركت كردند    162
هـاي احـساسي      ها براي دانشجويان به نمايش گذاشته شد و پاسخ          فيلم. طورِ تصادفي انتخاب شدند   

  .گيري شد  اندازهمندي به برنامه ، ارتباطِ شخصي فيلم با بيننده و عالقهپذيريبه برنامه، باور

  ها انتخابِ برنامه

 برنامه تلويزيوني مختلف، براي ايـن آزمـايش انتخـاب           ، هشت هاي تلويزيوني   از ميانِ برنامه  
هـاي    را انتخاب كرده بودنـد كـه داراي قابليـت      اي  هاي تلويزيوني    برنامه پژوهشگران،. شدند

عيت نمونه مورد قضاوت قـرار       آزمايشگران و دو نفر از جم      ها بر اساسِ نظر     فيلم. زير باشند 
  .انتخاب شدند گرفتند و براي آزمايش

  . را برانگيزندهاي احساسي بازه وسيعي از پاسخ .1
  .بازتابي از زندگي واقعي يا اتفاقات زندگي شخصي باشند. 2
  . محبوب باشندتا حدودي. 3

اسـت،   دقيقه مانـده بـه آخـر فـيلم، نقطـه اوج هـر فـيلم          30 حدودمعموالً  از آنجا كه    
تبليغـات تجـاري نيـز در    . ها را در همين زمان پر كنند   آزمايشگران تصميم گرفتند پرسشنامه   

  .شد تا وضعيتِ آزمايش طبيعي جلوه كند ميان فيلم پخش مي

  روش آزمايش

در . شـدند  كننده، براي تماشاي فيلم به يك اتـاق فرسـتاده          شركت پنج يا   دودر اين آزمايش    
كنندگان بـراي      در مقابل تلويزيون چند مبل قرار داشت كه شركت         اتاق، يك تلويزيون بود و    

كننـدگان    هاي رضايتنامه را به شركت        آزمايشگران برگه . نشستند  ها روي آنها مي     تماشاي فيلم 
خواسـتند    كننـدگان مـي     سـپس از شـركت    . خواندند  دادند و با صداي بلند از روي آن مي          مي

شـد و   هـا خـاموش مـي     در مرحله بعد، چـراغ    .  بدهند ها را امضا كنند و به آنان تحويل         برگه
 دقيقه بـه آخـر فـيلم، در نقطـه     30. ديدند  فيلمِ برگزيده را ميهشتكي از   كنندگان ي   شركت

در اين هنگـام از     . شد  اوج احساسي، براي مدت كوتاهي، ويديو خاموش و چراغ روشن مي          
 سـنجش  سـه  اين پرسـشنامه  در. ها پاسخ بدهند شد به پرسشنامه   كنندگان خواسته مي    شركت

  :گرفت بايد صورت مي
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  هاي احساسي سنجش. 1
  ارزيابي فيلم. 2
كنندگان در طول برنامـه و تـصور آنـان از هـدف آزمـايش كـه بـا                     احساس شركت . 3
 . شده بودمطرحهاي باز در آخر پرسشنامه  پرسش

  سنجش

، نخـست ر مرحلـه    د.  مجموعه مقياس نياز داشتند    دوها به     ، براي بررسي فرضيه   پژوهشگران
گرفتند تا تعيين شود كه موجد احساس مثبـت هـستند يـا               ها مورد ارزيابي قرار مي      فيلمبايد  
اين مقياس از   . ندشد عامليِ ارزيابيِ احساس بررسي      25ها براساس يك مقياسِ       برنامه. منفي

 كـه   ها بر اساسِ احـساسي      به وسيله اين مقياس، فيلم    .  عاملي گرفته شده بود    64يك مقياسِ   
 عبارت   هاي اين مقياس    متغيرها و معرف  . شدند  كردند، از هم متمايز مي      به مخاطب منتقل مي   

  :بودند از
  ميلي، تعصب، تندي، اوقات تلخي دلخوري، خشمگيني، بي: غضب. 1
  هراس، گريزاندن، نگراني، ناآرامي، نااميدي: ترس. 2
  بهت و حيرتگيجي، سرد شدن، : دلسردي. 3
  ظ شدن، خوشحالي، بشاشي، باصفايي، دوستانه بودن، اشتياقمحظو: شادماني. 4
  همكاري، مدارا، مواظبت، شكيبايي: رضايت. 5

 آن بود، بـا اسـتفاده از روش تحليـل           نخستاين بخش از پرسشنامه، كه درواقع بخشِ        
شـادماني و  . عاملي تاييدي بررسي شد تا به اين ترتيب، احساس مثبت از منفي متمايز شـود            

 در بعـد احـساس منفـي قـرار         ، و غضب، تـرس و دلـسردي       بعد احساس مثبت  رضايت در   
روايـي  . بر اساس تحليل عاملي تاييدي دو عاملي، اعتبار ايـن مـوارد تاييـد شـد               . گرفتند  مي

  . بود91/0 و احساس منفي 97/0احساس مثبت 
 و ارتبـاطِ  باورپـذيري در مرحله بعدي يا بخش دوم پرسشنامه، دوسـت داشـتن فـيلم،     

  :ي مربوط به اين بخش به قرار زير استها  گزينه.شد  فيلم سنجيده ميشخصيِ
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  دوست داشتن برنامه

ن منتظـر   آ بـراي تماشـاي      ود،شـ   اين برنامه از تلويزيون پخـش مـي        دانستم  مياگر   .1
  .ندمام مي

  .دوست داشتم اين برنامه را تماشا كنم .2
  .بينم ن را از تلويزيون نميآ مجدد پخشهرگز  .3
  .ديدن اين برنامه را داشتمخوشحالم كه شانس  .4
  . اين برنامه بود كه براي من جالب بودمواردي در .5
  .متنفر بودمديگر هاي  از تماشاي اين برنامه بيشتر از برنامه .6

  باورپذيري

كـردم زنـدگي      احساس مـي   ، كه اين يك برنامه تلويزيوني است      دانستم  ميهر چند    .1
  .دهد را نشان ميواقعي 

  .به اين باور رسيده بودم كه واقعيت دارددر حال تماشاي اين برنامه  .2
  .سخت است كه تصور كنيم اين فيلم فقط يك درام بوده است .3
  .هستم يك برنامه تلويزيوني در حال تماشاي فقط كردم مي فراموش هايي زماندر  .4
اسـت و    كه برنامه فقـط در حـال تقليـد زنـدگي واقعـي               دانستم  در تمام مدت مي    .5

  .حقيقت ندارد

  ارتباط شخصي

 خـود شخـصي  در زنـدگي  توانم  از آن مير طول برنامه تجربياتي كسب كردم كه    د .1
  . كنماستفاده

احــساسات  مــشابه ام كــه عــواطفي را تجربــه كــرده احــساسات و تــازگي بــهمــن  .2
  .بوده استهاي فيلم  شخصيت

 آنچـه در فـيلم نـشان داده شـد،     شـبيه  ي تجربيـات ،اطراف من هستنددر افرادي كه    .3
  .اند داشته

كردم مشابه اتفاقات آن براي مـن و افـراد ديگـر نيـز رخ                 برنامه تصور مي  در طول    .4
  .داده است
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منـدي بـه      عالقه« متغير   سهعامل، همبستگي در    سه   بابا استفاده از روش تحليل عاملي       
، 93/0منـدي بـه برنامـه         روايـي عالقـه   . شد بررسي   »ارتباط شخصي «و  » باورپذيري«،  »فيلم

  .دست آمد ه ب73/0صي  و ارتباط شخ91/0 باورپذيري

  نتيجه

 بـه عبـارت   .ند هر دو فرضـيه تاييـد شـد   و تحليلها بر اساسِ رگرسيونِ سلسله مراتبي        داده
  ديگر؛

  .شود مند شدن به آن مي احساس مثبت برآمده از برنامه، موجب عالقه .1
 ،باورپـذيري  ارتباط شخصي و   دليل به   ،كنند  هايي كه احساس منفي ايجاد مي       برنامه .2

  . گذارند مندي به برنامه مي  مستقيمي بر عالقهيرتأث     

  اي  آموزش سواد رسانهتأثير     تناقض مطلوبيت در . 5

قــصد دارد داليــل تنــاقضِ موجــود در دو مطالعــه ) 506-483: 2007آســتين، (ايــن مطالعــه 
 آمـوزش داده  » اي  سواد رسـانه  «كنندگان،    ، به شركت  ها  در اين آزمايش  . آزمايشي را بررسي كند   

 تبليغات تنبـاكو در  1باعث كاهش مطلوبيت» اي آموزش سواد رسانه«رفت    شده بود و انتظار مي    
هاي تبليغاتي ترغيبـي مـرتبط بـا تنبـاكو            اما بر خالف انتظار، هرچقدر پيام     . ميان نوجوانان شود  

. رفـت  كننـدگان بـاالتر مـي    هاي تبليغاتي نيز در ميان شركت    يافت، مطلوبيت نمايش    افزايش مي 
و » اي مطلوبيـت تبليغـات رسـانه   « كـنش متقابـل   تـأثير      واقع، پژوهش حاضر درصدد اسـت     در

  .مشخص سازد» گيري درباره سيگار كشيدن تصميم«را بر » اي آموزش سواد رسانه«

  هاي مرتبط با سالمت گيري  در تصميماي نقش سواد رسانه

ازي اشخاص بـراي تحليـل،      در حوزة تأثيرگذاري تبليغات، توانمندس    » اي  سواد رسانه «هدف  
 تـأثير      سواد «امروزه حوزه . اي است هاي رسانه  برقراري ارتباط با انواع مختلفِ پيام  و ارزيابي

اي و    هـايِ رسـانه      زيرا معلمان و مربيان، بر تحليـلِ پيـام         گسترش پيدا كرده است؛   » اي  رسانه
. انـد   ها تمركز كرده    يگر رسانه هاي ترغيبي در روزنامه، راديو و د        ِ چگونگي خلقِ پيام     آموزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. desirability 
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مركـز سـواد   «اينجا بـه تعريـف    اما در    ، رسانه ارائه شده است    تأثير          تعاريف متنوعي از سواد     
  : در نظر گرفته استاي  مفهوم براي سواد رسانهپنجشود كه   اشاره مي»1اي رسانه

  1 .كنند هاي رسانه را افراد خلق مي همه پيام .1
كننـد كـه قواعـد     اي اسـتفاده مـي   اي از زبـان خالقانـه   سانههاي ر توليدكنندگان پيام  .2

  .خودش را دارد
  .كنند هاي گوناگون درك مي اي متفاوت را به شيوه هاي رسانه مردم مختلف، پيام .3
هايي براي خـود دارنـد كـه بـا            ها و ديدگاه    اي، ارزش  هاي رسانه   توليدكنندگان پيام  .4

  .هاي ديگران متفاوت است ها و ارزش ديدگاه
 .شوند هاي رسانه، براي دستيابي به هدف ساخته مي امپي .5

سازي نوجوانان بـراي تحليـل انتقـادي          ، آماده اي   آموزش سواد رسانه    از بنابراين، هدف 
معلمـان از نوجوانـان     . گيرد  ها از سوي معلمان صورت مي       اين آموزش . هاي رسانه است    پيام
هاي تفكر انتقـادي خـود را       رند، مهارت هاي رسانه ارتباط دا     خواهند در مواقعي كه با پيام       مي

آينـد تـا آنـان بتواننـد سـوگيري در             در واقع، معلمان به كمك نوجوانـان مـي        . افزايش دهند 
  .اي را درك و ارزيابي كنند هاي رسانه پيام

  ها از سوي نوجوانان جريان تفسير پيام
اي از جريـان تفـسيري         با استفاده از مـدل سـاده شـده         ،گيريِ افراد   در اين قسمت، جريانِ تصميم    

. شـود  هاي اوليه گيرنده به پيـام آغـاز مـي     گيري، با پاسخ    جريان تصميم . شود   مي بيان) MIP (2پيام
در مرحلـه بعـد،     ). همانند درك مطلوبيـت   ( عاطفي يك پيام     تأثير          گرايي يا     براي مثال، ادراك واقع   

هـاي   اطـب ميـل بـه تقليـد از نمـايش     براي مثال، مخ. كند ها مي كردن پيام  گيرنده شروع به دروني   
 اين باور بـه وجـود    ،گيرنده پيام به عنوان   بنابراين، در مخاطب    . دهد اي را در خود پرورش مي       رسانه

اي بـه   ها نتايج مثبتي دارد؛ يعني نوعي انتظار و توقـع از پيـام رسـانه    آيد كه تقليد از نمايش رسانه     مي
  .شود هايِ رفتاري شريك مي گيري، با انتخاب به اين ترتيب، مراحلِ تصميم. آيد وجود مي

شـود   فـرض مـي   . دهد  گيري را شرح مي     رواقع مدل تفسير پيام، جريان منطقي تصميم      د
، نخـست در مرحلـه    . پـسندد   گيرد و آن را مـي       اي قرار مي    شخصي در معرض نمايش رسانه    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Center for Media Literacy (www.medialit.org)  2. message interpretation process 
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 آيـا نمـايشِ   فهمـد بكنـد    مـي تالشيعني . دهد ها را با واقعيت انطباق مي     نمايش يا پيام   ،فرد
هـايِ شخـصيِ      ها چقدر بـه تجربـه       كند نمايش  سپس ارزيابي مي  . اي واقعي است يا نه      رسانه

گرايي و تـشابه       سطح بااليي از واقع     آنها هايي كه در محتواي     پيام. هنجاريِ او نزديك هستند   
يـل  آورند و به اين ترتيـب، تما    د، آرزوي همانندسازي را در مخاطب به وجود مي        وجود دار 

هـاي   رسد كـه پيـام    فرد به اين باور مي وآيد ها در شخص پديد مي  به تقليد از نمايش رسانه    
  . اي موجود، نتايج مثبتي دارند رسانه

گيـري، بيـشتر در شـرايط احـساسي رخ       اما اين موضوع نيز اهميت زيادي دارد كه تـصميم         
كننـد و در نتيجـه در         د مـي  گيـري را محـدو      هاي عقالني تصميم    اين شرايط، بيشتر جنبه   . دهد  مي

منـد   به اين معنا كـه شـرايط احـساسي، در جريـانِ نظـام     . آيد گيري سوگيري به وجود مي   تصميم
 ؛ بر اسـاس عقـل نباشـد       ،گيري   ترتيب، ممكن است تصميم     به اين  .يابد  گيري انعكاس مي    تصميم

ر شـرايط احـساسي،      به عبارت ديگـر، د     .هنرپيشگان تبليغات  تقليد جوانان از آبجو خوردنِ    مانند  
سـازي و ديگـر مراحـل         بينـي، تـشابه، هماننـد       بر جريـان واقـع    ) نمايش مطلوب (نمايش جذاب   

  .تر به نظر آيند هاي تبليغاتي واقعي شود نمايش براي مثال، باعث مي. گذارد  ميتأثير     گيري  تصميم
گيـري    تصميمالنيِهاي عق تر شدنِ جنبه    هاي موجود در تبليغات، به كوتاه       با اين حال، پيام   

به همين دليـل،    . خواهند  كنندگان مي   كنند و نتيجه آنها همان رفتارهايي است كه تبليغ          كمك مي 
يعنـي  . هـاي انگيزشـي دارد   ، نيـاز بـه مولفـه     اي  پژوهشگران معتقدند كه آموزش سـواد رسـانه       

 اي سواد رسـانه اي باشد كه از طريق آن، افراد جوان مفاهيم   بايد به گونه اي  آموزش سواد رسانه  
  .گيري عقالني به كار ببرند را درك كنند و انگيزه داشته باشند كه اين دانش را در تصميم

  )MIP ( از جريان تفسيري پياماي  مدل ساده شده.3-1نمودار 

  

  

  
  
  
  

  مقايسه منطقي
/ آيا نمايش واقعي(

 )درست است

  هاي احساسي پاسخ
يا من اين نمايش را آ(

 )دوست دارم

  دروني كردن اثر 
خواهم  آيا من مي(

شبيه اين نمايش 
 )باشم

 رفتار انتظارات درباره
افتد  ي ميچه اتفاق(

اگر من از اين نمايش 
 )تقليد كنم

  رفتار انتخاب
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  هاي مطلوبيت تناقض در يافته

ف انتظـار دو  هاي بر خال  تواند يافته   در مطالعه حاضر بررسي شده است كه آيا اين نظريه مي          
. توضـيح دهـد يـا خيـر       » پاسخ نوجوانان به تبليغـات تنبـاكو      «مطالعه آزمايشي را با موضوع      

و ديگــري در ســطح ايالــت )  نفــر119(از ايــن مطالعــات آزمايــشي، مقــدماتي بــود  يكــي
آزمايـشي، تحـت        هـاي   كننـدگان گـروه     در اين دو آزمايش، شركت    . انجام گرفت  )نفر 723(
هـاي تبليغـاتي ترغيبـي        با وجود ايـن، هرچقـدر پيـام       . قرار گرفتند » اي  آموزش سواد رسانه  «

ايـن يافتـه،    . رفـت   هاي تبليغاتي نيز براي آنان بـاالتر مـي          يافت، مطلوبيت ِنمايش    مي افزايش
ــود ــارِ ب ــرخالف انتظ ــانه . ب ــواد رس ــوزش س ــع، آم ــان اي در واق ــت در نوجوان ــار داش  انتظ

را افزايش دهد و در مقابل، از سطح عناصر عـاطفي           كننده، عناصر عقالني تفسير پيام       شركت
  .بكاهدگيري  در تصميم

اين مطالعه قصد دارد پاسخِ معقولي براي اين نتايجِ برخالفِ انتظار ارائه دهد تا تناقض               
هـاي     است كه در قسمت    نخستمطالعه حاضر، تحليل ثانويه آزمايش      . مطلوبيت را حل كند   

جا از چهارچوب مدل تفسير پيام استفاده شده اسـت كـه   در اين.  خواهد شد   بعدي شرح داده  
 5 و انتظارات  4، همانندسازي 3هاي همساالن   ، هنجار 2، تشابه 1بيني  گيري آن واقع    عناصر تصميم 

  .است

  پژوهشهاي  فرضيه

» واقـع بينـي   «بر  » مطلوبيت«و  » اي  آموزش سواد رسانه  «در گروه آزمايش، كنش متقابل       . 1
» واقع بيني «بر  » مطلوبيت«فرض كه فقط در گروه گواه         اين پيش  دارد؛ اما با     شياثر كاه 

بـا  » اي  آموزش سـواد رسـانه    «در گروه آزمايش، تعامل همزمان      . (گذارد  اثر افزايشي مي  
» هـاي تبليغـاتي     واقـع بينـي نمـايش     «، موجب كـاهش     » تبليغاتي هاي  مطلوبيت نمايش «

هاي تبليغاتي بيشتر باشـد،       فرض كه هر چقدر مطلوبيت نمايش       شود؛ اما با اين پيش      مي
فرض فقـط در گـروه گـواه          اين پيش . شود  هاي تبليغاتي نيز بيشتر مي      واقع بيني نمايش  

  .)قابل مشاهده است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. realism 2. similarity 3. peer norms 
4. identification 5. expectancies 
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تـشابه  «بـر  » مطلوبيـت «و  » اي  آمـوزش سـواد رسـانه     «در گروه آزمايش، كنش متقابـل        . 2
بـر  » مطلوبيـت «ه فرض كه فقط در گـروه گـوا        اثر كاهشي دارد؛ اما با اين پيش      » ادراكي

  .گذارد  افزايشي ميتأثير     » تشابه ادراكي«
ادراك «بـر   » مطلوبيـت «و  » اي  آمـوزش سـواد رسـانه     «در گروه آزمايش، كنش متقابـل        . 3

فـرض كـه فقـط در گـروه گـواه             اثر كاهشي دارد؛ اما با اين پيش      » هنجارهاي همساالن 
  .گذارد  افزايشي ميتأثير     » هاي همساالن ادراك هنجار«بر » مطلوبيت«

ــل    . 4 ــنش متقاب ــايش، ك ــروه آزم ــانه «در گ ــواد رس ــوزش س ــت«و » اي آم ــر » مطلوبي ب
» مطلوبيت«فرض كه فقط در گروه گواه         اثر كاهشي دارد؛ اما با اين پيش      » همانندسازي«

  .گذارد  افزايشي ميتأثير     » همانندسازي«بر 
» انتظـارات «بـر  » مطلوبيـت «و » اي انهآموزش سواد رس  «در گروه آزمايش، كنش متقابل        . 5

» انتظـارات «بر  » مطلوبيت«فرض كه فقط در گروه گواه         اثر كاهشي دارد؛ اما با اين پيش      
  .گذارد  افزايشي ميتأثير     

  پژوهشهاي  پرسش

باعـث  » مطلوبيـت «و  » اي  آمـوزش سـواد رسـانه     «آيا در گروه آزمايش، كـنش متقابـل          .1
  شود؟ يم» خودتوانمندي«افزايش سطح 

، كـاهش   »مطلوبيـت «و  » اي  آمـوزش سـواد رسـانه     «آيا در گروه آزمايش، كنش متقابل        . 2
  را در پي دارد؟»  از همساالنپذيري آمادگي اثر«

چـه اثـري بـر    » مطلوبيـت «و » اي آموزش سواد رسـانه «در گروه آزمايش، كنش متقابل    . 3
  گذارد؟ مي» نگرش نسبت به تبليغاتِ تنباكو«

  روش

. تر گفته شد، تحليل ثانويه يك پژوهشِ شبه آزمايشي اسـت            عه همان گونه كه پيش    اين مطال 
 ملي   و گيرانه در سطح ايالتي   اي پيش   برنامه» اي  آموزش سواد رسانه  «در مطالعة شبه آزمايشي،     

 را نـشان  تـأثير      ، يك گروه گواه در نظر گرفته شده است كه تغييـرات            پژوهشدر اين   . است
در . شـد   اجـرا نمـي  اي  مربوط به گروه گواه، برنامه آموزش سـواد رسـانه          در مناطق . دهد  مي
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هاي پيشگيرانه ديگري در منـاطق گـواه بـه اجـرا      ، برنامهاي زمان اجراي آموزش سواد رسانه 
  .شد مربوط نمي» اي آموزش سواد رسانه«آمد كه پيامدهاي ديگري داشت و به  درمي

اي   گيـري سـهميه      نمونـه    كه توسعه يافته   »1ديگيري ابعا   وش نمونه ر «ازدر اين مطالعه،    
 پـژوهش اي كه متناسب با موقعيت        احتمالي و طبقه    يك نمونه غير    است؛ ، استفاده شده  است

هـاي اجتمـاعي       مدرسـه و گـروه     76 نفـر از     723كنندگان اين آزمـايش،       شركت. بوده است 
 حوزه خـدمات    نُهها،   هاين مدارس و كميت   . بودند» 2دپارتمان برنامه سالمت ايالت واشنگتن    «

  .گرفتند مي بر آموزشي ايالت واشنگتن را در
آزمون بالفاصـله بعـد از تكميـل          پس. آزمون است  آزمون و پس   اين مطالعه، شامل پيش   

كننـدگان بـه طـور تـصادفي از          آزمون، شركت   براي پيش . گرفت  هاي آموزشي انجام مي     دوره
  .شوند ون در تحليل ثانويه استفاده نميآزم هاي پيش داده. شدند ميان افراد انتخاب مي

گيري رفتـار     هايي براي اندازه     از مقياس  ،گيري نتايجي كه به دنبال آن هستيم       براي اندازه 
  .شود و متغيرهاي جمعيتي استفاده مي

  اي هاي آموزشي سواد رسانه دوره

تن اجـرا   هـاي واشـنگ      آزمايـشي، در دانـشگاه     ـ  به عنوان آموزشي  » اي  سواد رسانه «هاي    دوره
جلوگيري از استعمال تنبـاكو در ميـان        . بود» نوجوانان، تنباكو و رسانه   «عنوان درس   . شد  مي

در اين درس، بـه نوجوانـان آموختـه         . نوجوانان، با استفاده از آموزش، هدف اين درس بود        
كند كه نوجوانان را مورد هدف قـرار    هايي استفاده مي     و روش  فنونشد، صنعت تنباكو از       مي

شد كه ضـدتبليغات      آموزش داده مي  آموزان   به دانش هايي     در اين واحد درسي، فعاليت     .دهد
  .ها شركت كنند شدند كه در اين فعاليت تنباكو بود و آنان تشويق مي

ايـن هيئـت    . ، در ايالت واشـنگتن شـروع بـه كـار كـرد            2000هيئت آموزشي در سال     
 درس بود و هر درس،      پنج، شامل   هاي آموزشي  دوره.  مربي نوجوان بود   63آموزشي، داراي   

توانستند دوره آموزشي را با موقعيت        با اين حال، مربيان مي    .  دقيقه تدريس نياز داشت    45به  
  .خاص تدريس انطباق دهند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. dimensial sampling 2. Washington State Department of Health programs 
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كننده، آمار تبليغاتي را كه نوجوانـان را         در درس اول، مربيانِ نوجوان، به نوجوانان شركت       
كردند و سپس درباره فنوني كه تبليغات بـراي اثرگـذاري            مورد هدف قرار داده بودند، ارائه مي      

كننـدگان    همچنـين در طـول ايـن درس، شـركت         . پرداختنـد   استفاده كرده بودند، به بحث مـي      
در درس دوم، مربيـان بـر    .كردنـد  ديدند و منتقدانه آنها را تحليـل مـي      هاي تجاري را مي     آگهي

سيگار كـشيدن   «مانند  . داشتند، تمركز   كردند  ترويج مي اي كه تبليغات تنباكو       هاي تخيلي   داستان
 در .»سـيگار كـشيدن لـذتبخش اسـت    «، »كند سيگار كشيدن شما را جذاب مي   «،  »رويايي است 

  .گرفتند هاي تخيلي را ياد مي داستان كنندگان، واقعياتِ پشت  اين درس، شركت
درس، در ايـن    . كردنـد   هـاي ضـد تبليغـاتي را مطـرح مـي            در درس سوم، مربيان فعاليت    

هاي تبليغـاتي     كنندگان با تهيه يك مجلة تبليغاتي درباره تنباكو، ابتدا آن را با انواع سبك               شركت
كردند كه واقعيات سيگار كـشيدن را انعكـاس    اي ترسيم مي تكميل و سپس تبليغات را به گونه   

 جـز   داد كـه صـنعت تنبـاكو، بـه          درس چهارم، درباره ابزار و فنون بازار بود و نشان مـي            .دهد
درواقـع، بـه    . كند   تقاضاي توليداتش استفاده مي    فزايشهاي ديگري براي ا     تبليغات از چه حربه   

هـا و     كننده رسـانه، كـاال     هاي سرگرم   نقش حمايتي صنعت تنباكو در ورزش، مسابقات، نمايش       
هـا    شد چگونه سيگار كشيدن در فـيلم       در اين درس نشان داده مي     . پرداخت امور پر طرفدار مي   

سـواري، نقـش      ، با نمايش يك نماهنگ ويديويي از مـسابقه ماشـين          براي مثال  .نده است اغواكن
درس پنجم داراي دو هدف بـود، نخـست          .شد  حمايتي صنعت تنباكو از ورزش نشان داده مي       

هاي ضدِ صنعتِ تنباكو كه در سرتاسـر جهـان رواج دارد و         گيري انواع فعاليت     كار  آموزش وبه 
  .ها اي پيوستن به اين گروهدوم، تشويق نوجوانان بر

. دادنـد  آمـوزش مـي   » هيئت نوجوانانِ مربي  «دو مربي بزرگسال، اين واحد درسي را به         
بـه خـوبي درس را      » مربيـان نوجـوان   «كردند كه     وقتي اطمينان كسب مي   » مربيان بزرگسال «

. كردنـد  ده مـي توانند آن را به ديگران ارائه دهند، از آنان به عنوان مربي استفا   اند و مي    فهميده
ها به مناطق مختلـف       اين مربيان، به همراه يك سرمربي بزرگسال، براي تدريس در دبيرستان          

  .كردند بزرگسال، مربيان نوجوان را براي تدريس آماده مي ِ سرمربيان. رفتند مي

  ها سنجش

ه كننـد  هـاي اغـوا    نمايش «تأثير          كننده، تحت    كند كه تا چه حد شركت        مشخص مي  مطلوبيت؛
توجه به مطلوبيت بـه ايـن دليـل مهـم اسـت كـه اثرگـذاريِ                 . گيرد  قرار مي » تبليغاتِ تنباكو 
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ر رفتارهاي سـالمت انعكـاس      دهد و د    گيري فرد را نشان مي      صميمهاي ت   احساسي بر جريان  
  :شد  گزينه سنجيده ميسهمطلوبيت با . يابد مي 

  .حال لذت بردن هستندكشند، در  رسد افرادي كه در تبليغات سيگار مي به نظر مي •
  .رسند كشند، محبوب به نظر مي افرادي كه در تبليغات سيگار مي •
  .رسند كشند، قدرتمند به نظر مي افرادي كه در تبليغات سيگار مي •

  . در نظر گرفته شده بود،از هرگز تا هميشهاي  درجه 7براي پاسخگويي به هر مورد طيفي 
. پندارنـد  ندازه تبليغـات تنبـاكو را واقعـي مـي      دهد كه مردم تا چه ا        نشان مي  واقع بيني؛ 

  :بيني عبارت بودند از هاي مربوط به واقع گزينه
  .كنند كشند، چگونه رفتار مي دهد مردمي كه سيگار مي تبليغات تنباكو نشان مي •
  .كنند دهد مردمي كه در سن من هستند، چگونه رفتار مي تبليغات تنباكو نشان مي •

  .در نظر گرفته شده بود،  از هرگز تا هميشهاي درجه 7 طيفي براي پاسخگويي به هر مورد
دهد چگونه هنرپيشگانِ تبليغاتِ تنباكو، افراد گوناگون را در زنـدگيِ        تشابه ادراكي؛ نشان مي   

  :هاي مربوط به تشابه ادراكي شامل موارد زير بود گزينه. دهند كنندگان بازتاب مي شركت
  .شناسم وجواناني هستند كه من ميافراد در تبليغات تنباكو همانند ن •
  .شناسم افراد در تبليغات تنباكو همانند مردمي هستند كه من مي •
  .هاي من هستند اي افراد در تبليغات تنباكو همانند هم مدرسه •
  .افراد در تبليغات تنباكو همانند افراد جامعه من هستند •

تا كامالً مخالف در نظـر       از كامالً موافق     اي  درجه 7براي پاسخگويي به هر مورد، طيفي     
  .گرفته شده بود

هـاي   هنجـار «. پـردازد   به توصيفِ هنجارهاي نوجوانان ميهاي ادراكي همساالن؛    هنجار
. هـستند » رفتـارِ پرخطـر   «تأثير     كند نوجوانان تا چه حد تحت       مشخص مي » ادراكي همساالن 

هاي مربـوط بـه       گزينه. اند  دهاند يا درك كر     به عبارت ديگر، رفتارِ پر خطر را تا چه حد ديده          
  :هاي ادراكي همساالن عبارت بودند از هنجار
  .كشند بيشتر نوجوانان سيگار مي •
  .كنند بيشتر نوجوانانِ هم سن من از تنباكو استفاده مي •

 در نظر   ، از كامالً موافق تا كامالً مخالف      اي  درجه 7 ي طيف براي پاسخگويي به هر مورد،    
  .گرفته شده بود
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كنندگان به تقليد از بازيگران تبليغاتِ تنباكو را نـشان             ميزان تمايل شركت   ؛همانندسازي
  :هاي مربوط به همانندسازي عبارت بودند از گزينه. داد مي

  .هاي تبليغات باشم  هنرپيشه بهمايلم شبيه •
  .بخش استكشند، لذت ه در تبليغات سيگار ميشبيه شدن به افرادي ك •
 آنهـا    انجام بهدهند كه من هم        كارهايي را انجام مي    ها، در تبليغاتِ سيگار،     هنرپيشه •

  .تمايل دارم
  . در نظر گرفته شده بود، از هرگز تا هميشهاي درجه 7براي پاسخگويي به هر مورد، طيفي 

همچنـين  . كنـد   انتظارات؛ باورهاي شخص را در موردِ نتايج سيگار كـشيدن مـشخص مـي             
  :هاي مربوط به انتظارات شامل موارد زير بود گزينه. بيني كند خطر را پيش تواند رفتارهاي پر مي

  .دهد سيگار كشيدن شما را خونسرد جلوه مي •
  .، خوب استگيحوصل سيگار كشيدن در مواقع بي •
  .آرام شويدشود  سيگاركشيدن باعث مي •
  .دهد شما مستقل هستيد سيگار كشيدن نشان مي •

افق تا كامالً مخالف در نظـر  از كامالً مواي    درجه 7 ي طيف خگويي به هر مورد،   براي پاس 
  .گرفته شده بود
كند درك نوجوانان    دپارتمان تالش مي  . دهد   خواستة دپارتمان را بازتاب مي     ؛1توانمندي

دپارتمان بـه   .  بازار تنباكو افزايش دهد    فنون با تبليغات و     هايشان براي مبارزه     از توانمندي  را
  : مربوط به توانمندي عبارت بودند ازهاي گزينه. گويد نيز مي» قدرت دهي«اين توانمندي 

  . بگذارمتأثير     ام  توانم بر دوستان سيگاري من مي •
  . بگذارمتأثير     توانم بر نوجوانان سيگاري  من مي •
از كامالً موافق تا كامالً مخـالف در        اي    درجه 7 ي طيف خگويي به هر مورد،   براي پاس  •

  .نظر گرفته شده بود
كننـدگان از دوسـتان    پـذيرفتنِ شـركت  تأثير      احتمـال  ؛2 همـساالن پذيري ازتأثير        آمادگي  

  :پذيري از همساالنتأثير      مربوط به آمادگي هاي پرسش. دهد سيگاري خود را نشان مي
   دوست نزديكتان سيگاري هستند؟چهارچند نفر از  •
  اگر يكي از بهترين دوستانتان به شما سيگار بدهد، آن را خواهيد كشيد؟ •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Efficacy 2. susceptibility to peer influence 
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  . قرار داشت، از قطعاً نه تا قطعاً بلهاي درجه 7 يطيفرسش دوم، در پپاسخ 
كننده را نسبت به تبليغات تنباكو نشان          ديدگاه شركت  ؛1نگرش نسبت به تبليغات تنباكو    

  : عبارتند از مربوط به نگرش نسبت به تبليغات تنباكوهاي گزينه. داد مي
  .بخش هستند بعضي از تبليغات تنباكو آرامش •
  .ت تنباكو سرگرم كننده هستندتبليغا •
  .بخش هستندبعضي از تبليغات تنباكو لذت •

وجـود  ز كامالً موافق تا كامالً مخالف        ا اي  درجه 7 يطيفگزينه،  براي پاسخگويي به هر     
  .داشت

  توصيف نمونه

 522كننــده و گــروه آزمــايش، شــامل   شــركت201در ايــن آزمــايش، گــروه گــواه شــامل 
هـاي جمعيتـي       و گروه آزمـايش، اختالفـي جزئـي در ويژگـي           گروه گواه . كننده بود   شركت
ختلفـي در   هـاي م    قوميت.  درصد، زن بودند   55كنندگان، مرد و      درصد از شركت   45. داشتند

 درصـد   66 درصـد آسـيايي،      6امريكـايي،    ــ   درصد افريقـايي   4 اين آزمايش حضور داشتند؛   
ــدواروپايي،  ــين، 8هن ــد الت ــومي 7 درص ــد ب ــاي5 و درص ــد از س ــت درص ــا ر قومي ــن . ه س

كننـدگان در سـال اول و دوم      درصـد شـركت    59. بـود  سـال    19 تا   11كنندگان، بين     شركت
درصـد  12. هاي باالتر بودند    سال  در  درصد 16 سال سوم دبيرستان و      درصد در 13دبيرستان،  

. كننـدگان در حـد متوسـط بـود          درآمـد شـركت   . ها تعلـق داشـتند      نيز به كالج يا سايرِ مكان     
  . خود را باالتر از حد متوسط گزارش كرده بودند هاي درسي ان نمرهكنندگ شركت

 يطيفـ بـا   »  ادامـه تحـصيل در دبيرسـتان       كنندگان بـراي    قصد شركت «،  پژوهشدر اين   
هـدفم  : 6دبيرستان را تمام نخواهم كرد تا شـماره  : 1شماره از  . (قسمتي سنجيده شده بود    6

كنندگان براي ادامه تحصيل در       شركتقصد  ). فراغت از تحصيل يا دانشكده تخصصي است      
  . بود12/1 با انحراف معيار 68/4دبيرستان 

 روز گذشـته  30 درصد، طـي  83.كنندگان از سيگار خسته شده بودند  درصد شركت 45
 گذشته، بيش از يك نخ سيگار استفاده كـرده   روز30درصد طي    13سيگار نكشيده بودند و     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. attitudes toward tobacco advertising 
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 روز گذشته از انـواع ويـژة   30 درصد در طي 80ند،كشيد درصد روزانه سيگار مي    13. بودند
 و 2فيـه ن، اَ 1درصـد تنبـاكو جويـدني      3استفاده كـرده بودنـد و       ...  سيگار، مثل سيگار برگ و    

كنندگان گزارش كرده بودنـد، حـداقل    نزديك به نيمي از شركت .  استعمال كرده بودند   3ديپ
 4ننـدگان گفتـه بودنـد    ك درصـد از شـركت   16. يكي از دوستان نزديكشان سـيگاري اسـت      

  .هستنددوست نزديكشان سيگاري 

  نتايج

مـورد  ) stepwise(گـام     بـه   بـا روش گـام     گانـه ها با استفاده از تحليل رگرسـيون چند        فرضيه
 متغيرهـاي كنترلـي   آزمون استفاده شـد و  هاي پس در اين تحليل، از داده . بررسي قرار گرفت  
  .ندهم وارد تحليل شد

باعـث تقويـت    » اي  سـواد رسـانه   «كننـد، آمـوزشِ       بيني مـي    شها پي   به طور كلي فرضيه   
هايِ تبليغاتي تحريـك   شود، حتي اگر پيام كنندگان مي گيريِ شركت   هايِ عقالنيِ تصميم    مولفه

پاسـخ بـه   . ها تأييـد شـدند   ، ساير فرضيه2 به استثناي فرضيه    . را كاهش ندهند    آنها احساسي
  :ها به قرار زير بود پرسش

» اي  آموزش سـواد رسـانه    «وِ  » مطلوبيت«ر گروه آزمايش، كنش ِمتقابلِ      د: 1پرسش پژوهش   
» خودتوانمنـدي «همچنين، اگرچه اثر مطلوبيت بر      . نداشت» خودتوانمندي«اثر معناداري بر سطح     

بـه  » اي آموزش سـواد رسـانه  «معنادار نبود، اما، يك اثر گذاري مهم پديدار شد؛ در گروهِ آزمايش       
  .گذاشت  افزايشي ميتأثير     قابل با مطلوبيت بر سطح توانمندي تنهايي و نه در كنش مت
اثـر كاهـشي   » اي آمـوزش سـوِاد رسـانه   «و » مطلوبيت«كنش ِمتقابلِ  : 2 پرسش پژوهش 

به عبارت ديگر، در ميان افرادي كه      . گذارد  مي» پذيري از همساالن  تأثير          آمادگي  «معناداري بر   
پـذيري از   تأثير          آمـادگي   « كـاهش معنـاداري در       ،داشتندقرار  » اي  سواد رسانه «تحت آموزشِ   

  .شود ديده مي» همساالن
دهـد، اعـضاي گـروه گـواه و آزمـايش، هـر چقـدر               نتايج نشان مي  : 3 پرسش پژوهش 

امـا در   . كننـد   تري نسبت به تبليغات ابراز مـي        بيشتري داشته باشند، نگرش مثبت    » مطلوبيت«
  .يابد  به طور معناداري كاهش ميميان اعضاي گروه آزمايش، اين روابط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. chewing tobacco 2. snuff 3. dip 
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  تفسير

تبليغـاتِ  » مطلوبيـت «بنابراين در اين آزمايش مشخص شد، در گروه گواه، هر چقدر سطحِ             
پـذيري از  تأثير      تنباكو بيشتر باشد، ميزان واقع بيني، تشابه، همانندسازي، انتظـارات، آمـادگي             

 در گـروه آزمـايش، بـه واسـطه          .يابـد   همساالن و نگرش مثبت نسبت به تنباكو افزايش مـي         
و متغيرهـاي بـاال در بيـشتر مـوارد          » مطلوبيـت «، روابط بين    »اي  آموزشِ سواد رسانه  «وجودِ  
  . پيدا كرد يا حذف شد كاهش

هـيچ اثـرِ كاهـشي      » اي  آموزش سواد رسانه  «و  » مطلوبيت«عالوه برآن، در كنش ِمتقابلِ      
و » تمطلوبيـ «يچ رابطـه معنـاداري بـين        در واقع، ه  . ديده نشد » خودتوانمندي«معناداري بر   

» خودتوانمنـدي «، بر   »اي  آموزش سوِاد رسانه   « اثر  به هر حال،   اما. وجود نداشت » توانمندي«
بـر  » اي  رسـانه سـواد آمـوزش ِ « همچنين، اين مطالعه نشان داد، .مثبت، معنادار و مستقيم بود  

كـه بـه نحـوي    ...)  سـازي و  نـد بيني، تشابه، همان   همانند واقع (گيري    باورهاي جريانِ تصميم  
  .گذارد در رابطه هستند، اثر چشمگيري مي» مطلوبيت«مستقيم با 

  كيو رهيافتي بر اساس روش: كنند مردم چگونه درباره يك برنامه تلويزيوني فكر مي. 6

هـاي مختلـف بيننـدگان        ، ارائه قابليت روش كيو در شناسـايي ديـدگاه         قسمتهدف از اين    
. ارائـه شـده اسـت     ) 2011(فـرد     ويزيوني اسـت كـه در خوشـگويان       نسبت به يك سريال تل    
توانـد از ايـن روش اسـتفاده     يابد كه چگونه در عمل مي مي  در قسمتخواننده با مطالعه اين     

  .شوند هاي چنين مطالعاتي به چه نحو ارائه مي كند و يافته

  فرايند مطالعه 
طور هفتگي از     بود كه به  » ند نفر ما چ « عنوان   با قسمتي   26اي    سريال مورد بررسي، مجموعه   

 چهـار اي شـامل       با قـراردادن پرسـشنامه     ،فضاي گفتمان اين مطالعه   . شد  تلويزيون پخش مي  
در ايـن پرسـشنامه از   . وري شـد   سايت مركز تحقيقات صداوسيما گـردآ      پرسش باز بر روي   

اي شده بود تا نقاط قوت و ضعف سريال، احساس خـود در هنگـام تماشـ                 بينندگان خواسته 
 نفر به ايـن پرسـشنامه پاسـخ دادنـد و از ميـان           354. ترين پيام آن را بيان كنند      سريال و مهم  

    .اند شده  ارائه 3-4 جمله به عنوان نمونه كيو انتخاب شد كه در جدول 48ها،  پاسخ
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. اندازه چاپ شدند تا دسته كيو ايجـاد شـود   شده بر روي كاغذهاي هم      جمالت انتخاب 
 پـژوهش  نفـر از آنـان بـا ايـن           35شاركت در اين مطالعه دعوت شـد كـه           نفر براي م   50از  

  3-2كننده، يك دسته كيو و يك نمودار كيـو ماننـد نمـودار        به هر مشاركت  . همكاري كردند 
سـازي،   كننـدگان پـس از مرتـب      الزم بود مـشاركت   . سازي داده شد     مرتب نامه  شيوههمراه با   

  . درج كنندهاي اين نمودار  شماره جمالت را در خانه
  

   جمله48سازي  كاررفته در مطالعه براي مرتب به نمودار كيو . 3-2نمودار 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

5+  4+  3+  2+  1+  0  1-  2-  3-  4-  5-  
نه موافق   موافق

  مخالف  مخالف نه
  

 عامل شد كـه هـر       چهار منجر به شناسايي     1ملي با چرخش واريماكس   اجراي تحليل عا  
هاي عاملي مربـوط بـه هـر ديـدگاه در             آرايه. داد  يك ديدگاهي را نسبت به سريال نشان مي       

هـا بـه تفـسير هـر يـك از             اكنون بايد بر اساس ايـن آرايـه       . اند  شده   نمايش داده  3-4جدول  
  .ها بپردازيم ديدگاه

  ها چهار ديدگاه

كرده جوان بودنـد، چنـدان      لكنندگان ديدگاه نخست كه عمدتاً افراد تحصي         براي مشاركت  سريال،
 و  23 بـراي جملـه      -1، رتبـه    10 و   6 براي جمـالت     -3رتبه  (جذاب و رضايتبخش نبوده است      

سريال، تأثيرات عاطفي منفي جـدي بـر روي آنـان نداشـته        ). 26 و   25،  11 براي جمالت    0رتبه  
 بـراي   -1 و رتبـه     3 بـراي جملـه      2، رتبـه    2 براي جملـه     -2، رتبه   1ه   براي جمل  -3رتبه  (است  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. varimax 
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هاي ديگر، آنان تحت تأثير سريال، به نگاهي مثبت نسبت بـه جنـگ                برخالف ديدگاه ). 40جمله  
  ). 48 براي جمله -5 و رتبه 47 براي جمله 4، رتبه 44 براي جمله 5رتبه (اند  رسيده

آنـان بـا درگيـري      . دادنـد    متأهلين تـشكيل مـي     گروه دوم از بينندگان سريال را زنان و       
 براي جملـه   4، رتبه   20 و   2 براي جمالت    5رتبه  (اند    عاطفي به تماشاي اين سريال پرداخته     

هـاي    ها و زشـتي     و در سير رخدادهاي سريال به تباهي      ) 6 و   3 براي جمالت    -5 و رتبه    37
نتيجـه عواطـف و هيجانـات       انـد و در       به نمايش درآمده در سريال توجه بيشتري نشان داده        

 بـراي   -5رتبـه   ( قرار داده است     تأثير          منفي به نمايش درآمده در سريال، آنان را بسيار تحت           
تـوان   در مجمـوع مـي  ). 19 بـراي جملـه   3 و رتبـه  5 براي جمله 4، رتبه  46 و   39جمالت  

رتبـه  (ست  معتقدند اين سريال هدفمند ا     چند   ن سريال هستند، هر   ، اين گروه از مخالفا    گفت
 ). 11 براي جمله -4 و رتبه 12 و 9 براي جمالت -5، رتبه 8 براي جمله 3

رتبـه  (اند    پرداخته» ما چند نفر  «آموز به تماشاي سريال       ديدگاه سوم با نگاه پيامدگرا و عبرت      
از آنجـا كـه بـه حـوادث منفـي       ). 29 و   19 براي جمالت    4، رتبه   15 و   14،  13 براي جمالت    5

انـد    اند، از اين حوادث پندهاي اجتماعي و خانوادگي آموخته          عقالني نگاه كرده  سريال به صورت    
 40 و   2 براي جمـالت     -4رتبه  (اند    و كمتر به لحاظ احساسي و عاطفي تحت تأثير آن قرارگرفته          

كننـدگان، سـريال را آموزنـده و جديـد            اگرچه اين گروه از مشاركت    ). 37 براي جمله    -3و رتبه   
ولـي نگـاه انتقـادآميز نيـز بـه آن           ) 21 براي جمله    -5 و رتبه    23 براي جمله    3ه  رتب ( قلمداد كرده 

  ).11 براي جمله 3 و رتبه 25 براي جمله 4، رتبه 27 براي جمله 5رتبه (اند  داشته
 بـه طـوري كـه    ؛هـستند » ما چنـد نفـر  «مندان و طرفداران سريال    گروه چهارم از عالقه   

 منظور سرگرمي و ارضاي هيجان خواهي بوده اسـت          تماشاي اين سريال براي آنان بيشتر به      
آنـان معتقـد نبودنـد كـه     ). 22 و8 براي جمالت 4 و رتبه    23  و 10،  6 براي جمالت    5رتبه  (

 و  35 و   24 بـراي جمـالت      -5رتبـه   (سريال داراي نقاط ضعف يا نقاط منفي جدي اسـت           
روه كمتـر بـه    ديـدگاه پيـشين، ايـن گـ    سـه برخالف ). 27 و   25،  21 براي جمالت    -4رتبه  
 و 14به جـز جمـالت   (اند  آموز اين سريال توجه داشته هاي آموزشي، شناختي و عبرت  جنبه

  ). هستند2 يا 1، 0هاي  جمالت مرتبط داراي رتبهبيشتر ، 18
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  كننده  مشاركت35 از سوي جمله 48سازي  هاي عاملي حاصل از مرتب  آرايه.3-4جدول 

  )هاي سريال هستند شخصيتاسامي در اين جدول، نام برخي از (

  هاي عاملي آرايه
  جمالت

1  2 3 4 

 -2 1 1  -3  .كنم احساس خشم و نفرت مي» ما چند نفر« با تماشاي سريال .1

 -3 -4 5 -2  .خواهد افراسياب را له كنم دلم مي» ما چند نفر« با تماشاي سريال .2

 -3 -3 -5 2  .احساس خاصي ندارم» ما چند نفر« در هنگام تماشاي سريال .3

 از بازيگران و كـارگردان سـريال،        ،»ما چند نفر  « با تماشاي سريال     .4
 3 -1 -4 -3  .كنم احساس تنفر مي

ــريال   .5 ــاي س ــام تماش ــر  « در هنگ ــد نف ــا چن ــي  » م ــه حت از اينك
 احـساس   ،در امان نيـستند   ) اعتياد(تحصيلكردگان هم از اين بال      

  .كنم تأسف مي
0 4 1 3 

 5 -2 -5 -3  .كنم احساس آرامش مي» ما چند نفر « با تماشاي سريال.6

كنم وقتم تلـف شـده        احساس مي » ما چند نفر    « با تماشاي سريال     .7
 -2 -2 -4 -4  .است

 4 0 3 1  .آموزنده است» ما چند نفر« سريال .8

 -2 0 -5 0  .ستمحتوا بي» ما چند نفر«سريال . 9

 5 -1 4 -3  .جذاب و پركشش است» ما چند نفر« سريال .10

 -5 3 -4 0  .كننده است دار و خستهكش» ما چند نفر«سريال . 11

 0 0 -5 0  .هدف مشخصي ندارد» ما چند نفر« سريال .12

دهد كه چگونه يك فرد، سبب تباه         نشان مي » ما چند نفر  « سريال   .13
 2 5 0 1  .شود شدن و نابودي ديگران مي

 نبـودن را نـشان   عواقـب مراقـب فرزنـدان   » مـا چنـد نفـر     «سريال  . 14
 4 5 -1 2  .دهد مي

خواهد بگويد دقـت نكـردن در انتخـاب      مي» ما چند نفر  « سريال   .15
 2 5 0 4  .دوستان پيامدهاي بدي دارد

  



  153  /  هاي اثرسنجي ر برخي از پژوهش مروري ب :فصل سوم

 
 

  3-4ادامه جدول 

  هاي عاملي آرايه
  جمالت

1 2 3 4 

افـراد   و خواهد بگويـد پولـدارها احمـق    مي» ما چند نفر« سريال  .16
 -1 -2 -3 -4  .هستندعرضه   ساده و بيمتدين

ترين مكـان و      خواهد بگويد خانواده امن     مي» ما چند نفر  « سريال   .17
 1 2 -1 5  .بهترين جا براي حل مشكالت است

 درس نخواندن معتـاد      آخر خواهد بگويد   مي» ما چند نفر  « سريال   .18
 5 -5 -3 -5  .شدن است

 0 4 3 2  .همه استخواهد بگويد اعتياد در كمين  مي» ما چند نفر« سريال .19

 اول   به خـاطر ُكـودن بـودن شخـصيت        » ما چند نفر  « با تماشاي سريال     .20
 -5 0 5 -3  .خورم حرص مي) سهراب(داستان 

 -4 -5 -1 0  .تكراري است» ما چند نفر« موضوع سريال .21

 4 0 -3 -4  .كم است» ما چند نفر« مدت پخش سريال .22

 5 3 -2 -1  .ه استكنند سرگرم» ما چند نفر« سريال .23

 -5 0 -2 -1  .ضعيف است» ما چند نفر« كارگرداني سريال .24

 -4 4 -3 0  .ضعيف است» ما چند نفر« داستان پردازي سريال .25

 سرعت وقوع حـوادث داسـتان       تدريج  به» ما چند نفر  «ر سريال    د .26
 -3 2 0 0  .شود حوصلگي بيننده مي  و اين موضوع باعث بييابد كاهش مي

هاي سريال بـا مـسائل، غيرواقعـي و            برخورد برخي از شخصيت    .27
 -4 5 2 -2  .ابلهانه است

 1 2 4 1  .شود مشكالت فعلي جامعه مطرح مي» ما چند نفر«  در سريال .28

خواهد بگويد در مورد ديگران نبايد زود         مي» ما چند نفر  « سريال   .29
 1 4 -2 4  .قضاوت كرد

واهد بگويـد اعتيـاد مـساوي بـدبختي         خ  مي» ما چند نفر  « سريال   .30
 0 3 3 3  .است

ها در انتخاب دوست  خواهد بگويد جوان مي» ما چند نفر« سريال .31
 -1 1 2 4  .دقت كنند

كـس كوركورانـه      خواهد بگويـد از هـيچ       مي» ما چند نفر  « سريال   .32
 -2 -1 1 5  .تبعيت نكنيم
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  3-4ادامه جدول 

 هاي عاملي آرايه
  جمالت

1 2 3 4 

عواقب ناديده گرفتن استعدادهاي جوانان را      » ما چند نفر  « سريال   .33
 -1 -1 0 3  .دهد نشان مي

هـاي تزريـق مـواد        به علت نمـايش صـحنه     » ما چند نفر  « سريال   .34
 0 -2 2 1  .بدآموزي دارد... مخدر و

 -5 3 1 -4  .كند بعضي مواقع بيننده را نادان فرض مي» ما چند نفر« سريال .35

 -4 -4 0 -2  .دهد هاي تحصيلكرده را احمق نشان مي آدم» ما چند نفر«يال  سر.36

 3 -3 4 3  .كننده است آموزنده اما ناراحت» ما چند نفر« سريال .37

كـنم معتـادان      احـساس مـي   » مـا چنـد نفـر     « با تماشـاي سـريال       .38
 2 4 3 -5  .هاي حقيري هستند انسان

اعتمادي و بدبيني بـه        بي احساس» ما چند نفر  « با تماشاي سريال     .39
 0 -4 5 -5  .كنم جامعه پيدا مي

بـا روزبـه احـساس همـدردي        » ما چنـد نفـر    « با تماشاي سريال     .40
 3 -4 0 -1  .كنم مي

كنم زندگي بـا افـراد        احساس مي » ما چند نفر  « با تماشاي سريال     .41
 0 2 0 3  .معتاد مشكل است

 -3 0 -4 -2  .شود انيان توهين ميبه هوش و درك اير» ما چند نفر« در سريال .42

كنم با توكل به خـدا        احساس مي » ما چند نفر  « با تماشاي سريال     .43
 0 -3 1 5  .توان به موفقيت رسيد مي

هاي زمـان     كنم انسان   احساس مي » ما چند نفر  « با تماشاي سريال     .44
 1 -5 0 5  . سازندگي هستنددنبال بهجنگ هم محكم هستند و هم 

 زيبـاترين   ،كنم عشق   احساس مي » ما چند نفر  «اي سريال    با تماش  .45
 4 -3 -2 2  .واژه زندگي است

كنم افراد تحصيلكرده  احساس مي» ما چند نفر « با تماشاي سريال     .46
 0 0 5 -1  . هستندرو روبهبا بيكاري 

كـنم جبهـه جـاي     احـساس مـي  » ما چند نفـر « با تماشاي سريال   .47
 -1 -5 2 4  .خوبي بوده است

 ،شـود   وقتي وارد ماجراهاي دفاع مقدس مي     » ما چند نفر  « سريال   .48
 2 1 -1 -5  .گيرد از واقعيات فاصله مي
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  ها تحليل داده

شـود تـا ميـزان        دوي آنهـا نيـز بررسـي مـي          به  ها، همبستگي دو    اغلب پس از شناسايي عامل    
چهار ديدگاه  ، وضعيت   3-3نمودار  . ها از لحاظ آماري نمايان گردد       نزديكي يا دوري ديدگاه   

شـود،    طـور كـه ديـده مـي         همـان . هاي آنها به تصوير كـشيده اسـت         را بر اساس همبستگي   
رو به يكـديگر       هاي اول، دوم و چهارم داراي ضرايب همبستگي مثبت بوده و از اين              ديدگاه
. آيد ديدگاه چهارم وضـعيتي مـابين دو ديـدگاه اول و دوم دارد               نظر مي    به. تر هستند   نزديك

 ديدگاه ديگر منفي است و بيشترين اختالف را با دو ديـدگاه  3ي ديدگاه سوم با هر     همبستگ
  .اول و دوم دارد

  
   ديدگاه بر اساس همبستگي آنهاچهار ميزان نزديكي .3-3نمودار  

  

  
تري را بين ديـدگاه اول        ، ممكن است انتظار همبستگي قوي     3ـ3در نگاه اول به نمودار      

. اين دو ديدگاه داراي همبـستگي قـوي بـا ديـدگاه چهـارم هـستند      و دوم داشته باشيم زيرا      
هـايي از ايـن نـوع بـا           هـا و حـل تنـاقض        هاي ديدگاه   ها و اختالف    جستجوي بيشتر شباهت  

  . كند ها كمك مي  به اين مقايسه3-5جدول . پذير است دهي جمالت امكان مقايسه شيوه رتبه
  

4 

2 

1 

3 

261/0- 

297/0 

252/0- 

637/0 

510/0 

133/0- 



 اثرسنجي در حوزه رسانه با تأكيد بر تلويزيون  /156

 156 

 
  دهي به جمالت رتبهها در نحوه  دوي عامل  مقايسه دوبه.3-5جدول 

  تعداد
  ها مقايسه

جمالت 
  رتبه هم

  پي هاي پيا جمالت با رتبه
  هاي پياپي رتبه  ها رتبگي هم

 1هاي  عامل

  2و 

، 23،  22،  21،  19،  16،  13،  4  30 و 26، 7

   40 و 37، 34، 24

3  11  

 1هاي  عامل

  3و 

9 ،12 ،18 ،

  30 و 29

  7  5  39 و 28، 24، 15، 8، 6، 5

 1هاي  عامل

  4و 

  7  3  46 و 42، 35، 34، 13، 2، 1  37 و 28، 12

 2هاي  عامل

  3و 

  6  2  45 و 33، 31، 19، 16  30 و 1

 2هاي  عامل

  4و 

41  5  ،8  ،10  ،11  ،25،33  ،37 ،

  44 و 43، 42، 38

1  11  

 3هاي  عامل

  4و 

3 ،7 ،12 ،33 ،

  46 و 36

2  ،14  ،16  ،17  ،21  ،28  ،32 ،

48  

6  8  

  
 ، بـر سـر آن توافـق دارنـد         4 و   1هـاي     مالتي كه ديـدگاه    ج ،دهد   نشان مي  3-5جدول  

 شـدت   از همـين رو،   . موافـق آنهـا هـستند      4 و   2هـاي     متفاوت با جمالتي است كه ديدگاه     
.  قـوي نيـست    4 به انـدازه شـدت همبـستگي آنهـا بـا ديـدگاه               2 و   1همبستگي دو ديدگاه    

اط اشتراكي نيز بـين  ، نق3 با ديدگاه  4 و   2،  1هاي    گاههمچنين، با وجود همبستگي منفي ديد     
 و بـراي    -4 برابـر بـا      2 و   1هـاي     رتبه جمله هفتم بـراي ديـدگاه      . ها وجود دارد    اين ديدگاه 

 و دوري نـسبي دو   3 بـه    4به نزديكـي نـسبي ديـدگاه        ( است   -2 برابر با    4 و   3هاي    ديدگاه
 يعنـي    ديدگاه 4اين جنبه مشترك هر     ).  توجه كنيد  3-3 در شكل    3 از ديدگاه    2 و   1ديدگاه  

 ايـن   و آن اينكـه   شـود     گيري عمومي منجـر مـي        به يك نتيجه   ،دهي منفي به جمله هفتم      رتبه
     .كننده نبوده است  ديدگاه كامالً مأيوس4سريال در هر 
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هاي مردم نسبت به يـك مجموعـه       ظرفيت روش كيو را در مطالعه ديدگاه       پژوهشاين  
هـاي كيفـي بـه        هاي روش   ري از قابليت  گي  اين روش از يك سو با بهره      . تلويزيوني نشان داد  

هـاي تحليـل     بـا اسـتفاده از روش      ،يابد و از سوي ديگر      تر از مخاطب دست مي      دركي عميق 
   .پردازد هاي تحقيق مي مند به بيان يافته كمي به شكلي نظام

 بـه طـور   هـايي اسـت كـه         آمده از اين مطالعه كامالً متفاوت بـا يافتـه          دست  هاي به   يافته
شـده در ايـن       يك از چهار ديدگاه شناسـايي       هيچ. دست آورد   ها به   وان از پيمايش  ت  معمول مي 

. بينـي كـرد   ها حدس زد يا پـيش  وري و پردازش دادهتوان تا پيش از گردآ   ه كيو را نمي   مطالع
هـا را   دگاهشود ديـ  ست كه پژوهشگر قادر ميها ها و استخراج عامل   دازش داده تنها پس از پر   

كه جمالت چگونـه مرتـب شـوند، دسـته كيـو      درواقع، بر حسب اين . شناسايي و تفسير كند   
  .  باشدهاي بسيار متنوع و متعدد  ديدگاهاي براي معرفي تواند وسيله مي

درواقـع، بـا    . هـا ايجـاد كنـد        براي اجـراي پيمـايش     تواند بستري   راي مطالعه كيو مي   اج
 سـاختارمند فـراهم     اي  ها با روش كيو، چهارچوبي براي طراحي پرسـشنامه          شناسايي ديدگاه 

شده    هر ديدگاه به چه نحو در جامعه آماري توزيع         ،توان دريافت   شود كه با اجراي آن مي       مي
هـايي     ويژگـي   چـه   از ،به عبارت ديگر، افرادي كه داراي ديدگاه مثالً نوع سوم هستند          . است

ش كيـو   هاي بزرگ قابل تعميم نياز دارد كـه در رو           هايي به نمونه    چنين بررسي . برخوردارند
  .هاي كيفي ديگر، به دنبال آن نيستيم مانند روش

   جمعي بر پذيرشِ خشونت عليه زنان هاي رسانه اثر نمايش. 7

 هـاي جنـسي      خـشونت  تـأثير           قصد دارد   ) 442-436: 1981،  2 و چك  1ماالموث(اين مطالعه   
ـ   بررسـي 3هـاي فـردي   اي را بر پذيرش خشونت عليه زنان بـا توجـه بـه تفـاوت          رسانه  .دكن

؛ طـرف سـازد    بـر  خود  است محدوديت فضاي آزمايشگاهي را در مطالعه       كوشيده پژوهشگر
از همـين رو،  . شـود  هـا انتقـاد مـي     اين محدوديت دليل از روش آزمايشي به      چرا كه معموالً  

دهـد و اثـر متغيرآزمايـشي را           غير آزمايشگاهي انجام مـي     ي آزمايش را در محيط    پژوهشگر،
  . كند آن بررسي ميچند روز بعد از دريافت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Malamuth 2. Check 3. individual differences 



 اثرسنجي در حوزه رسانه با تأكيد بر تلويزيون  /158

 158 

  پژوهشهاي  فرضيه

اي با محتواي پذيرشِ خـشونت جنـسي بـراي مـردان، موجـبِ                هاي رسانه   نمايش •
  .ها مي شود افزايشِ خشونت جنسي در ميان آنپذيرشِ

كند چون زنـان       فرض مي  پژوهشگر. شود  هيچ فرضي براي زنان در نظر گرفته نمي        •
 اي بـا محتـواي پـذيرشِ        نههـاي رسـا     قرباني خشونت جنسي هـستند، بـه نمـايش        

 زنـان در برابـر      ، ديگـر  بـه عبـارت   . دهنـد   تر واكنش نشان مـي    خشونتِ جنسي كم  
  . خنثي هستند، خشونت جنسي تاييدكنندةايِ هاي رسانه نمايش

اي   هـاي رسـانه      در برابر نمايش   ، دارند پذيرتري  انعطافهاي    ها چون نگرش    تر جوان •
كننـدة    تاييـد  «وانـان، ديـدن فـيلم هـاي       بنابراين، در ج  . پذيرتر هستند   جمعي آسيب 

 .شود مي »پذيرش خشونت جنسي« ، موجب »خشونت جنسي

 روش

 »1توبـا  مـاني «شناسـي دانـشگاه     دانشجوي سال اول رشته روان   271از ميان   : شركت كنندگان 

دليل نديدن فيلم يا غايب بودن       نفر به    31به عالوه،    . نفر در اين آزمايش شركت كردند      146
 زن 65در نتيجـه،   . حذف شدندپژوهش، از 2 مرحله كردن پرسشنامة پر   هنگامدر كالس به 

 تقـسيم  گـواه يشي و گروه  مرد در دو مرحله تحقيق شركت كردند كه به دو گروه آزما        50و  
كـالس حـضور       در 2 در هنگـام پـر كـردن پرسـشنامه مرحلـه              نيز  زن 92 مرد و    64 .شدند

اين تعداد از دانشجويان در اين آزمايش به         .ديده بودند ها را ن     ولي هيچ كدام از فيلم     ،داشتند
  .  به كار رفتند»2 آزمايشي بدون محركگواهگروه «عنوانِ 

 بودند كه اولي در عصر يكـشنبه  The getaway و Swept away هاي آزمايشي شامل فيلم
پذيرش خشونت جنسي عليـه     «  هر دو فيلم   محتواي   .و دومي در عصر چهارشنبه پخش شد      

اي از مازوخيـسم جنـسي را    اي از ساديـسم جنـسي و دومـي نمونـه         اولي نمونـه  .  بود »نزنا
بودند كه اولي در عـصر     A man & A womanو  Hooperهاي گروه گواه،  فيلم. داد نمايش مي

خـشونت    محتـواي ايـن دو فـيلم عـاري از         . يكشنبه و دومي در عصر چهارشنبه پخش شد       
  .داد دوستانه را نمايش ميجنسي بود و روابط رومانتيك و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Manitoba 2. untreated control group 
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  كـه در آن    كردنـد   كوتاهي را پر مي    ، پرسشنامة ها كنندگان بعد از نگاه كردن فيلم       شركت
 . آمـده بـود    ...  تولـد، تعـداد اعـضاي خـانواده و         اي مثل محلِ تولد، تاريخ      هاي زمينه   پرسش

  .كرد ها را ارزيابي مي از اين فيلم يكي پرسشنامههر همچنين، 

  نسيپيمايش نگرش ج

بـه  . كنندگان اجرا شد    بر روي شركت   »پيمايشِ نگرش « نوعيها،   سه روز بعد از نمايش فيلم     
 صـورت   1»مركـز افكـار عمـومي     « سويدانشجويان اين طور وانمود شد كه اين پيمايش از          

 در  ،ها را مرتبط به پرسشنامه و عمـلِ آزمايـشي نداننـد             براي اينكه دانشجويان فيلم   . گيرد  مي
كنيد چـه چيـزي از ايـن پيمـايش يـاد              فكر مي «: نامه اين سوال آورده شده بود     پرسشانتهايِ  

در اين   .هاي وابسته به طور تصادفي قرار داده شده بود           مقياس ، در اين پرسشنامه   »ايد؟ گرفته
 گويـه  AIV(   ،19 (2 براي سنجش ميزان پذيرش خـشونت بـين شخـصي          گويه 6پرسشنامه  

 بـراي سـنجش     گويـه  9و  ) RMA (3 تجـاوز جنـسي    هاي  براي سنجش ميزان پذيرش افسانه    
ها اعتبـار و روايـي        به عالوه اين مقياس    .وجود داشت ) ASB (4ميزان عقايد جنسي خصمانه   

  .مناسبي را نشان داده بودند
اما يرش خشونت به طور كلي اشاره داشت،        ميزان پذيرش خشونت بين شخصي، به پذ      

مرد هرگـز  «: هاي آن اين بود يكي از گويه. د گويه آن مربوط به خشونت عليه زنان بو   6 تا   5
هاي ميزان عقايد جنسي خصمانه       اي از گويه    نمونه. » زدن زنش را توجيه كند      كتك تواند  نمي

هـا بـا     اين گويه . »داند  محترم مي كنند،    را كه به او امر و نهي مي        هايي  زن، مرد  «عبارت بود از  
  .شد مي سنجيده ،فق از كامالً مخالف تا كامالً موااي درجه 7 يطيف

  رويه آزمايش

  .اين آزمايش در طول يك هفته انجام شد •
 در  )عصر يكشنبه و عـصر چهارشـنبه      ( روز در دو    از دانشجويان خواسته شده بود     •

  .دو سالن متفاوت به تماشاي فيلم بپردازند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. public opinion center 2. acceptance of interpersonal violence 
3. the rape myth acceptance 4. adversarial sexual beliefs 
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 بـراي ديـدن فـيلم در محوطـه          ،دانشجوياني كه قرار بود در آزمايش شركت كننـد         •
  .كنند دانستند در يك آزمايش شركت مي ، درحالي كه نميدنددانشگاه جمع ش

در يكي از   . شدند  هاي نمايش فيلم فرستاده مي      دانشجويان به طور تصادفي به سالن      •
شـد و در    پخـش مـي  »فيلم با محتواي پذيرش خشونت جنسي«هاي نمايش،    سالن

ـ     شـركت گمـارش   به ايـن ترتيـب      . سالن ديگر فيلم گروه گواه     وه  گـر  هكننـدگان ب
  . صورت گرفتادفي نيز تصگواه گروه آزمايشي و 

براي مثـال اگـر دانـشجويي    . كرد  مكان نمايش دو فيلم تغيير مي ،همچنين در عصر   •
 عـصر   ،شـد    فرستاده مـي   Aدر عصر يكشنبه به طور تصادفي به سالنِ نمايشِ فيلم           

بـرعكس، اگـر    . رفـت    مـي  B بـه سـالن نمـايش        بايد براي ديـدن فـيلم     چهارشنبه  
 فرسـتاده  Bويي در عصر يكشنبه به طور تـصادفي بـه سـالنِ نمـايشِ فـيلم             دانشج

  .رفت  ميA براي ديدن فيلم بايد به سالن نمايش ،عصر چهارشنبه، شد مي
در نظر گرفتـه  نيز در اين آزمايش، براي گروه آزمايش و گروه گواه، دو فيلم ديگر          •

ها نيـز، خـالي از هـر          محتواي اين فيلم  . شده بود كه براي هر دو گروه يكسان بود        
  .كرد  فيلم را تماشا مي4كننده  هر شركت بنابراين،. گونه خشونت جنسي بود

فيلم خشونت جنـسي   ،Aكنندگان گروه آزمايش در عصر يكشنبه، در سالن       شركت •
»Swept away« در همـان زمـان،   . كردنـد   نگـاه مـي  ديگـر يـك فـيلم   بـا   را همراه

 را بـه    »Hooper«، فيلم گـروه گـواه يعنـي         Bكنندگان گروه گواه، در سالن       شركت
در روز يكـشنبه عـالوه بـر دانـشجويان          . ديدند  ميهمراه همان فيلم گروه آزمايش      

شناسي، دانـشجويان ديگـر نيـز حـضور داشـتند تـا آزمـايش                روانرشته  سال اول   
  .تر جلوه كند طبيعي

 جنـسي   ، فـيلم خـشونت    Bكنندگان گروه آزمايش در عصر چهارشنبه، در سـالن           شركت •
»The getaway «  ــيلم ــك ف ــراه ي ــه هم ــررا ب ــيديگ ــاه م ــد  نگ ــان، . كردن ــان زم در هم

» A man & A woman«، فيلم گـروه گـواه يعنـي    Aكنندگان گروه گواه، در سالن  شركت
  .ديدند را به همراه همان فيلم گروه آزمايش مي

لن ن سـا  هـا، بـا همكـاري مـسئوال        بليتضمن توزيع   در اين آزمايش، آزمايشگران      •
  .ها پخش شود هايي در سالن كردند چه فيلم نمايش، مشخص مي
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كردند كه در آن اطالعـات         هر فيلم يك پرسشنامه پر مي      تماشايكنندگان بعد از     شركت •
 ...)تعداد اعـضاي خـانواده و   تولد،  تولد، تاريخ  محل مثل جنس، سن،(جمعيتي هر فرد  

  . ها را ارزيابي كنند يلمشد ف شد و همچنين از آنها خواسته مي پرسيده مي 
 پرسـشنامه دوم در سـطح كـالس بـراي دانـشجويانِ      ،ها سه روز بعد از پخش فيلم  •

نامه نگرش جنسي   اين پرسشنامه همان پرسش   . شناسي به اجرا درآمد     سال اول روان  
تولـد،    محل مثل جنس، سن،  ( نامه نيز اطالعات جمعيتي هر فرد     شدر اين پرس  . بود

  .پرسيده شده بود...)  عضاي خانواده وتعداد ا تولد،  تاريخ
 فـرم ارزيـابي فـيلم و        -در مرحله بعد با تطبيق اطالعات جمعيتـي دو پرسـشنامه             •

.  مشخص شد كه فرد در كدام شرايط آزمايـشي قـرار دارد    -پيمايش نگرش جنسي  
  . آزمايشي بوده است يا گواهجزو گروهيعني 

  نتايج 
  

   گواه گروه
بيننده فيلم و گـروه گـواه بـدون نمـايش     گواه  شد گروه     ي بايد مشخص م   نخستدر مرحله   

بـا اسـتفاده از روشِ تحليـل واريـانس، در دو گـروه گـواه، اثـر             . فيلم تفاوتي با هـم دارنـد      
هاي تجاوز جنسي و      ، پذيرش افسانه  »پذيرش خشونت بين شخصي   «متغيرهاي زير بر ميزان     

  :عقايد جنسي خصمانه بررسي شد
  )فيلم براي يك گروه و نمايش ندادن براي گروه گواه ديگرنمايش (محرك گروه گواه  •
  )زن و مرد(جنسيت  •
 ) سال18 سال و باالي 18كمتر از (سن  •

 1سن و محرك آزمايشي نمـايش فـيلم، بـر متغيرهـاي وابـسته              تأثير          در دو گروه گواه،     
وه، ميـانگين  در اين دو گـر .  اما جنسيت اثر معناداري بر متغيرهاي وابسته داشتمعنا بود،  بي

هـايِ    همچنـين، ميـانگينِ نمـراتِ متغيـر       . سه متغيرِ وابسته در ميان مردان باالتر از زنان بـود          
توان دو گروه گواه را بـا   هاي بعدي مي  در تحليل،داد ها نشان مي اين يافته. كنترلي مشابه بود  

  .هم تركيب كرد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .است) ASB(و ) AIV( ،)RMA(متغيرهاي وابسته همان . 1
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   نمايش فيلمتأثير     

  :شدبررسي ) ASB(و ) AIV( ،)RMA(ميزان  متغيرهاي مستقل زير بر تأثير     
  )2 يا شرايط كنترلي تركيبي1شرايط آزمايشي(محرك آزمايشي 

  )زن يا مرد( جنسيت 
 ) سال18 سال و باالي 18كمتر از ( سن 

 امـا متغيـرِ      معنـاداري نـدارد،    تأثير          ن سه متغير    ها مشخص شد سن، بر اي      در اين تحليل  
كـنش متقابـل بـين فـيلم        « به عالوه، .  متغيرِ وابسته داشت   سه اين    معناداري بر  تأثير          جنسيت  
.  داشـت »پـذيرش خـشونت بـين شخـصي       «ميـزان     اثر معناداري بـر    »جنسيت« با   »آزمايشي

ميـزان    اثر نزديـك بـه معنـاداري بـر    »جنسيت« با »كنش متقابل بين فيلم آزمايشي    «همچنين  
ابل بين فيلم آزمايشي با جنسيت اثر       اما كنش متق  .  داشت »هاي تجاوز جنسي    پذيرش افسانه «

  . نداشت  )ASB(ميزان عقايد جنسي خصمانه  معناداري بر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آميز جنسي هاي خشونت هاي آزمايشي يعني فيلم در شرايط فيلم. 1
  با نمايش فيلم و بدون نمايش : ه گواهتركيب دو گرو. 2
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يـد و   آ  از مطالب سه فصل قبل بـه شـمار مـي          اي     ولي چكيده  ،چه كوتاه است   اين فصل اگر  
خواننـده بـا مطالعـة آن    . از رسانه باشدن حوزه اثرسنجي تواند راهنماي عملي پژوهشگرا   مي
آنگـاه بـا   . خواهد يافت كه بايد به چه نكاتي در اجراي يك مطالعه اثرسنجي توجـه كنـد               در

 برگرفتـه از فـصل      آشنا خواهد شد و در پايان، مالحظـات       مد  نقش مدل در يك مطالعه كارآ     
  . شوند  به اختصار مرور مي،قبل

  ر اثرسنجيسه مؤلفه اساسي د. 1

در عـصر   . ها و فنون آن بـود      اين كتاب درصدد معرفي چگونگي اثرسنجي از رسانه و روش         
هـاي   انـدركاران رسـانه   ارتباطات، دستيابي به مخاطبان و اثرگذاري بر آنان، از اهداف دسـت           

هـا،    از همين رو، پژوهشگران حوزه رسانه نه تنها مايلند از ميزان بيننده برنامه            . مختلف است 
تر خواهـان      در سطحي عميق   ،هاي مخاطبان رسانه آگاه شوند      ايت آنان، عاليق و خواسته    رض

بـه  . پذيرنـد  اي خاص چـه تـأثيري از آن مـي        آن هستند كه بدانند مخاطبان با تماشاي برنامه       
هـايي از ذهـن و درون مخاطبـان دسـت يابنـد كـه         عبارت ديگر، آنان تمايل دارند بـه اليـه        

  . كرده است هاي آنان را در خود پنهان نگاهها و  احساسات، دريافت
 وابـستگي نزديكـي     ،توان دريافت كه اثرسنجي      ارائه شد، مي   پيشاز آنچه در سه فصل      

مختـصات  . برنامه يا همان محصول رسانه، ابزار سنجش و روش سنجش         : به سه مؤلفه دارد   
 اي را  اثـرات بـالقوه  تـوان از آن انتظـار    يعني مي،اي را كه براي اثرسنجي مناسب است    برنامه

  :است زير قرار به داشت
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اي كه مخاطب به طور مكرر در معرض آن قرار گيرد و به آن توجـه                  گونه  مداوم باشد به    . 1
تواند حاصل تكرار يك برنامه در چند نوبت باشد يـا آنكـه موضـوعي     اين تداوم مي . كند

  .ايش داده شودهاي گوناگون به دفعات نم هاي مختلف و در قالب واحد به شكل

 پيام برنامه بايد به عبارت ديگر،  . محتواي آن به شكلي جدي و واقعي نمايش داده شود           . 2
اهميـت    و نه شوخي يا بـي     اي ارائه شود كه مخاطب گمان كند با چيزي واقعي             به گونه 

 بلكـه  ،تواند اثرگذار باشد  نيست كه يك برنامه طنز نمي     بدان معنا  اينالبته  . سترو  به  رو
ها و داستان آن قـرار گيـرد كـه     الشعاع شوخي اي چنان تحت    هاي چنين برنامه    بايد پيام ن

  .مخاطب، آن برنامه را سراسر طنز و سرگرمي بداند

اي  توجه مخاطب بـه برنامـه  . هاي اوليه مخاطب توجه كرده باشد     برنامه به دانش و آگاهي      . 3
 يـا انـدك اطالعـي از آن داشـته     شود كه موضوع يا محتواي آن آشنا بوده       بيشتر جلب مي  

اي   رود برنامـه    انتظار نمي . باشيد و به تعبيري بتواند آن را بفهمد و با آن ارتباط برقرار كند             
  .شود، در تأثيرگذاري بر او موفق باشد كه فارغ از دانش و آگاهي مخاطب ساخته مي

 اثـر رسـانه   شود، چگونگي سنجش مؤلفه ديگري كه در مطالعات اثرسنجي رسانه مطرح مي        
و نوع اثـر مـورد      ) تنوع جامعه آماري تحت اثرسنجي    (اين امر با توجه به وسعت مخاطبان        . است

هـاي    روش. تواند بسيار دشـوار و پيچيـده باشـد          مي) شناختي، عاطفي يا رفتاري   (انتظار از برنامه    
 كيفي مانند مشاهده، كيو يا گـروه متمركـز، راهكارهـاي سـودمندي بـراي سـنجش هـستند كـه                    

ضـروري اسـت هنگـامي كـه     . هـاي آزمايـشي يـا پانـل قـرار گيرنـد       توانند در خدمت روش    مي
اي كه ممكن است نقشي در تـأثير رسـانه            هاست، متغيرهاي بالقوه    پرسشنامه مبناي گردآوري داده   

هـايي كـه وجـود اثـر را           همچنين نشانه . بيني و گنجانده شوند     داشته باشند، در ابزار سنجش پيش     
هـاي   هاي اثرسنجي از مـدل     اغلب در پژوهش  . ازند، به دقت شناسايي و تعيين گردند      س  نمايان مي 

شود تا نـه تنهـا    آماري پيچيده كه شامل متغيرهاي بسياري است، براي بررسي اثر كمك گرفته مي      
پژوهـشگر همـواره بايـد در       . نيز مورد ارزيابي قرار گيـرد      متغيرهاي تأثيرگذار بلكه تقابل بين آنها     

  . ها در ارتباط است گيري اثر كامالً با روش تحليل داده ه باشد كه شيوه اندازهذهن داشت
هـايي اسـت كـه قابليـت          مطالعات رسـانه قابـل توجـه اسـت، روش          مولفة سومي كه در     

از بعد نظري، محدوديتي براي اين امر وجود ندارد، ولي بيش از همـه  . اثرسنجي را دارا هستند   
با وجود اين، مطالعـاتي نيـز صـورت         . ي اثرسنجي كاربرد دارند   دو روش آزمايشي و پانلي برا     
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انـد، هـر    هاي آماري پيچيده براي اثرسنجي استفاده كـرده  اند كه از روش پيمايشي با مدل       گرفته
  . چند ميزان دقت چنين روشي در مقايسه با آزمايش يا پانل در سنجش اثر كمتر است

  نقش مدل در اثرسنجي. 2

هاي اثرات رسانه تأكيد دارند كه ارائه چـارچوبي واحـد             شد كه مدل   اشاره   نخستدر فصل   
تواننـد در      زيرا متغيرهـا و عـواملي كـه مـي          ،بينانه است   براي اثرسنجي غيرمنطقي و غيرواقع    
درواقع، .  بر حسب موضوع اثر متفاوت و متنوع هستند        ،شدت تأثير رسانه نقش داشته باشند     

بـا وجـود ايـن      . ظ شـود  در طراحي ابزار سنجش لحا     پژوهشاين امر بايد بر اساس ادبيات       
مطـابق  فـصل اول  هـاي   بندي كلي از چنين متغيرهايي بر اساس مـدل   جمع توان به نوعي    مي

  .)1388فرد،  يان خوشگو ( دست يافت4-1نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
عواملي به دسـت آورد كـه   اي از متغيرها و    كند تا ايده    كارگيري مدل به پژوهشگر كمك مي       به

اين ايده در انتخاب روش مناسـب اثرسـنجي و          . توانند بر انتقال اثر به مخاطب نقش داشته باشند          مي
براي مثال، در فصل دوم تأكيـد شـد كـه تعـداد متغيرهـا يكـي از عوامـل                    . ابزار سنجش مؤثر است   

  از رسانه مدل اثرسنجي .4-1نمودار 

  دفعات پخش پيام
 از رسانه

 محتواي پيام

 دريافت و تلقي مخاطب از پيام

 اثر

دانش و اطالع اوليه 
 مخاطب

مشخصات مخاطب مانند سن، 
 جنس و تحصيالت

  اي  هاي رسانه اولويت
 مخاطب

  ميزان استفاده و توجه 
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 بگويد كه بايد در پـي       تواند به پژوهشگر    همچنين، يك مدل مي   . دهنده در طرح آزمايش است      شكل
   .گيري درباره روش اثرسنجي سودمند است چه نوع اثري باشد كه اين نيز در تصميم

  اجرايي  مالحظات. 3

ي اثرسـنجي خـواهيم پرداخـت كـه برآمـده از            ها   به ذكر نكاتي درباره روش     قسمتدر اين   
 لي را كه بايـد كند تا مسائ ت به پژوهشگر كمك ميمرور اين نكا . مطالعات فصل قبل هستند   

    .، بشناسد توجه كندآنها به ،ريزي و طراحي مطالعه خود در برنامه
طــور كــه مالحظــه شــد، پژوهــشگران بــا اجــراي آزمــايش در محــيط طبيعــي،    همــان  . 1

كردنـد، زيـرا      را برطـرف مـي    » مطالعات آزمايـشي رسـانه    «هاي اين روش در       محدوديت
اي را  شــده ثـرات كوتـاه مــدت سـاده   قـادر اســت ا   محـيط سـاختگي آزمايــشگاهي تنهـا   

هـاي شـناختي اثـرات     واسـطه «ي آزمـايش، در مطالعـات       هـا   محدوديت. كند  گيري    اندازه
بـه وسـيله    » اي و فيزيكـي از رسـانه        هاي رابطه    ديدن پرخاشگري  تأثير          «و  » احساس منفي 

ت قـومي   كاربرد رسانه براي كاهش تعصبا    «هاي محبوب و در       هاي تلويزيوني يا فيلم     فيلم
. به وسـيله آزمـايش در محـيط طبيعـي برطـرف شـد      » آزمايش ميداني در رواندا: و تضاد 

تواند سـنجش    اثرات نيز راهكاري است كه مي    گيري  گفتني است به تعويق انداختن اندازه     
اثر را به اثرات كوتاه مدت محرك محدود نسازد، اين همان راهكاري بود كـه در مطالعـه            

  .به كار رفته بود»  جمعي بر پذيرشِ خشونت عليه زنان هاي رسانه اثر نمايش«
 نه چندان دقيق اثـر و تعيـين       مشكالت سنجش  ميداني رسانه نظير پيمايش، با    مطالعات    . 2

مطالعات بـراي بررسـي   اين .  هستندرو روبهو اثر ) محرك ( مبهم روابط عّلي بين برنامه    
در مطالعـه   . تـا حـد ممكـن فـايق آينـد          رسانه بايد تالش كنند بر اين مـشكالت          تأثير          

ايـن  » آزمـايش ميـداني در روانـدا   : كاربرد رسانه براي كاهش تعصبات قومي و تـضاد     «
  .اي رفع شده بود اندازه مشكالت تا

بـراي مثـال،   . اي انديـشيده شـود     براي طراحي فراينـد آزمـايش، بايـد تـدابير خالقانـه             . 3
آزمـايش  : ش تعـصبات قـومي و تـضاد   كاربرد رسانه براي كـاه   «پژوهشگر در آزمايش    

هاي تصويري دايره شكلي تعبيه كـرده بـود يـا          سوادان طيف   براي بي » ميداني در رواندا  
هـاي مـردم روانـدا بـه          براي طراحي آزمايش به اين نكتـه توجـه داشـت كـه اجتمـاع              

  .دهند گروهي گوش مي راديوهاي درون



  169  /  گيري بندي و نتيجه  جمع :فصل چهارم

 
 

بايـد بـا   » هـاي رفتـاري و عـاطفي    واكـنش  رسانه بر تأثير     مطالعات «روش آزمايشي در      . 4
همـان طـور كـه در مطالعـه         . شـود   تركيب  ...  هاي ديگر مثل پيمايش، مشاهده و       روش

ديـده  » آزمايش ميـداني در روانـدا     : كاربرد رسانه براي كاهش تعصبات قومي و تضاد       «
شد، روش آزمايش با پيمـايش، مـشاهده مـشاركتي و غيرمـشاركتي و گـروه متمركـز                  

» اي تناقض مطلوبيـت در آمـوزش سـواد رسـانه    «همچنين، در مطالعه . ه بودتركيب شد 
  .توان در تحليل ثانويه نيز استفاده كرد هاي آزمايشي مي  از دادهمشاهده شد كه

هـاي آزمايـشي مختلـف را بـر      توان اثـر محـرك   مي» ات رسانهتأثير         «در بررسي آزمايشي      . 5
 اي برنامـه مقابلـه   سـه  تـأثير        «در آزمـايش    . دهاي رفتـاري و عـاطفي ارزيـابي كـر           واكنش

، اثـر سـه محـرك      » نوجوانـان   مربوط بـه سـيگار كـشيدنِ       هاي جمعي بر متغيرهايِ    رسانه    
گروه گواه نيز بـراي مقايـسه و   . مختلف به طور جداگانه بر رفتارهاي پرخطر ارزيابي شد    

 در  يطالعـه، روش آزمايـش    در واقع در ايـن م     . به عنوان گروه پايه در نظر گرفته شده بود        
  .ها را بر متغيرهاي وابسته ارزيابي كند  برنامهتأثير     به كار رفته بود تا » پانل«يك مطالعه 

همواره بايد تالش كرد گروه آزمايش و گروه گواه در همه شرايط، جز محـرك آزمايـشي،                   . 6
اي و  هـاي رابطـه   رخاشـگري  تماشاي پتأثير     «براي مثال، در آزمايشِ . يكسان و همگن باشند 

همچنـين، هـر   . هاي ويديويي باهم يكسان شـده بـود   ، سطح هيجاني فيلم»فيزيكي از رسانه  
گيري شدند تا بدين وسـيله معلـوم         سه فيلم، در متغيرهاي ديگر جز محركِ آزمايشي، اندازه        

ط جـايي محـي     جابـه . شود كه آيا گروه آزمايشي و گروه گواه در همه شرايط يكسان هستند            
هـاي   گروه آزمايش و گروه گواه با يكديگر در مراحل مختلف آزمايش، مانند تعويض سالن       

  .تواند به حفظ شرايط يكسان براي هر دو گروه كمك كند فيلم مي
شـود؛ مثـل      آزمـون اسـتفاده مـي       آزمون و پـس    هاي آزمايشي از پيش     در بعضي از طرح     . 7

 مربـوط بـه سـيگار    هاي جمعي بـر متغيرهـايِ   انهرس     اي   مقابله سه برنامه  تأثير          «آزمايش  
سـوگيري كلـي ناشـي از       « در ايـن آزمـايش بـه منظـورِ تـشخيص             .» نوجوانان كشيدنِ

آزمون شـركت كـرده     كنندگاني كه فقط در پيش      بين شركت » كنندگان  گيري شركت   كناره
آزمـون، شـركت      آزمـون و پـس      ، پـيش  مرحلـه كنندگاني كه در هـر دو         بودند و شركت  

، مقايسه صورت گرفت كه اين مقايسه بر اساس متغيرهاي وابسته و متغيرهـاي               داشتند
آزمـايش  : كاربرد رسانه براي كاهش تعصبات قومي و تضاد       « در مطالعه    .اي بود   مداخله

هاي جمعيتي كـه بـراي        آزموني گرفته شد كه در آن، پرسش        نيز پيش » ميداني در رواندا  



 اثرسنجي در حوزه رسانه با تأكيد بر تلويزيون  /170

 

هـاي   ديـدن پرخاشـگري   تـأثير      «در آزمـايش  . شروع مطالعه الزم بود، پرسيده شده بود
عمـل آمـد كـه در    آزمـون بـه    آزمـون و پـس   نيـز، پـيش  » اي و فيزيكي از رسـانه  رابطه
  .اي و فيزيكي اوليه سنجيده شده بود آزمون پرخاشگري رابطه پيش

 تـأثير      مطالعـات آزمايشـي   «انتخاب تصادفي جمعيت نمونه يكي از نكاتي است كه در   . 8
درواقع همـه افـراد   . بايد مورد توجه قرار گيرد» هاي عاطفي و رفتاري رسانه بر واكنش

. د شانس برابري در شـركت در آزمـايش داشـته باشـند    در معرض محرك آزمايشي باي
انتخاب تصادفي همراه همانندسازي گروه گواه و آزمايش يكي از نكات بسيار مهم در 

كاربرد رسانه براي كـاهش تعصـبات قـومي و    «آزمايش . هاي آزمايشي هستند پژوهش
ه بـا  اي انتخـاب تصـادفي همـرا    بـه طـور برجسـته   » آزمايش ميـداني در روانـدا  : تضاد

  .دهد همانندسازي را نشان مي
بــراي جلــوگيري از ســوگيري، بايــد بــا دقــت از  » رســانه تــأثير     مطالعــات آزمايشــي «در   .9

ها بايد كامالً دقيق و بـدون   هاي استاندارد استفاده كرد و تعاريف عملياتي و سنجش سنجش
اي و  هـاي رابطـه   اشـگري تماشـاي پرخ  تـأثير      «براي مثال در آزمايشِ . ابهام صورت بگيرند

  . استفاده شده بود» پراكني شايعه«و  1ريچاردسون هاي از پرسشنامه» فيزيكي از رسانه
بايد گـروه آزمايشـي   » هاي رفتاري و عاطفي رسانه بر واكنش تأثير     «در مطالعات آزمايشي   . 10

از رفتارهـاي   و گروه گواه را جدا از هم نگه داشت تـا امكـانِ سـرايت رفتارهـا و تقليـد     
كننـدگان گـروه    اي باشد كه شـركت  اين جداسازي بايد به گونه. همديگر به حداقل برسد

همچنين از جدا بودن گروه گواه از محرك آزمايشي بايد . گواه احساس محروميت نكنند
: كـاربرد رسـانه بـراي كـاهش تعصـبات قـومي و تضـاد       «آزمايش . اطمينان حاصل شود

  .دهد اين موضوع را به خوبي نشان مي» اآزمايش ميداني در رواند
توان از گروه گواه با محـرك يـا گـروه گـواه بـدون       مي» رسانه تأثير     مطالعات آزمايشي «در   . 11

كننـدگان يـا محركـي خنثـي دريافـت       در گروه گواه با محرك، شركت. محرك استفاده كرد
در گروه گـواه بـدون   . دارد كنند يا محركي كه پيامدهاي ديگري جدا از محرك آزمايشي مي

 تـأثير      «براي مثال، در آزمـايشِ  . كنند گونه محركي دريافت نمي كنندگان هيچ محرك، شركت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Richardson’s Conflict Response Questionnaire 
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كاربرد رسانه براي كاهش تعـصبات       «و» اي و فيزيكي از رسانه      هاي رابطه   ديدن پرخاشگري 
  .از گروه گواه با محركِ خنثي استفاده شده بود» آزمايش ميداني در رواندا: قومي و تضاد

كنندگانِ آزمايش بايـد از طـرح آزمـايش و            شركت»  رسانه تأثير           يمطالعات آزمايش «در   . 12
 بـراي مثـال  . م ندهنـد قصد آزمايش آگاه نباشند تا واكنشي مطابق خواستة آزمايش انجا       

كننـدگان   شـركت » اي و فيزيكي از رسانه هاي رابطه  ديدن پرخاشگريتأثير       «در آزمايشِ   
هـايي در   اطالعـي، پرسـش   اطـالع بودنـد و بـراي ايـن بـي            ها بـي    از پيوستگي آزمايش  

كننـدگان از موضـوع منحـرف شـود؛ يـك             پرسشنامه گنجانده شده بود تا ذهن شركت      
كننـدگان بـا    از داستان مقـدماتي قـرار داده شـده بـود كـه شـركت          سوال براي حمايت    

هاي  رسيدند كه اين مطالعه تمام شده است و آزمايش         پاسخگويي به آن، به اين باور مي      
كـاربرد رسـانه بـراي كـاهش        «ه  در مطالعـ  . دانـستند   له آزمـايشِ اول نمـي     بعدي را دنبا  

مـشاهده شـد كـه پژوهـشگران        نيز  » آزمايش ميداني در رواندا   : تعصبات قومي و تضاد   
. پرداختنـد    به مشاهده مشاركتي مـي     ،كنندگان از طرح آزمايشي     براي آگاه نشدن شركت   

كننـدگان از طـرح يـا هـدف آزمـايش مطلـع               به عالوه، براي اطمينان از اينكه شـركت       
هـا بـه      توان در پايان پرسشنامه سواالتي عمومي پرسيد تـا مـثالً آزمـودني               مي ،اند  نشده

»  رسـانه تـأثير         مطالعات آزمايشي   «بنابراين، در   . ها و پرسشنامه پي نبرند      ين فيلم ارتباط ب 
اســتفاده كــرد تــا » خبــري مــضاعف فــن بــي«بــراي جلــوگيري از ســوگيري بايــد از 

  . كنندگان رفتار خود را در جهت اهدافِ آزمايش تغيير ندهند شركت
در واقـع   . هـاي عـاطفي كـم باشـد         نشاي بر رفتارها و واك      احتمال دارد اثر محرك رسانه      .13

هـايي كـه اثـر        محـرك . ها اثـر چـشمگير و بعـضي اثـر ماليمـي دارنـد               بعضي از محرك  
براي مثـال، در    . كنند  چشمگيري دارند، در ميزان متغير وابسته، افزايش يا كاهش ايجاد مي          

 ر كـشيدنِ  مربـوط بـه سـيگا   هـاي جمعـي بـر متغيرهـايِ     رسانه  ه     سه مبارزتأثير         «آزمايش  
  . اي ماليم بود اي بر بعضي از متغيرهاي مداخله هاي رسانه اثر بعضي از برنامه» نوجوانان

اي بـر متغيـرِ وابـسته، ممكـن           متغيرِ مستقلِ رسـانه    تأثير          عالوه بر   »  رسانه تأثير          مطالعات  «در    . 14
بـراي مثـال، در   . شوداست اثر كنش متقابلِ متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته نيز كشف   

آمـوزش سـواد   «اثـر كـنش متقابـلِ     » اي  تناقض مطلوبيـت در آمـوزش سـواد رسـانه         «مقاله  
گيري سيگار كشيدن نوجوانـان مـورد سـنجش     هاي تصميم بر مولفه» مطلوبيت«و » اي  رسانه

ها محرك به تنهايي اثر معناداري بـر متغيـر وابـسته              ممكن است در تحليل داده    . قرار گرفت 
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 بـر متغيـر وابـسته    تـأثير         دهد، اما با سنجش ِتعامل محرك و يك متغير مستقل ديگر،            نشان ن 
در » اي  تنـاقض مطلوبيـت در آمـوزش سـواد رسـانه          «بـراي مثـال، در مقالـه        . آشكار شـود  

 بـه تنهـايي، اثـري بـر متغيرهـاي           اي  هاي اوليه محرك يعني، آموزش سـواد رسـانه         آزمايش
هـا و بررسـي اثـر     ي نشان نداده بود؛ اما با تحليل ثانويـة داده    گير  هاي تصميم   وابسته و مولفه  

  . آن بر متغير وابسته آشكار شدتأثير     ، »مطلوبيت«و » اي آموزش سواد رسانه«كنش متقابل 
در . براي بررسي روابط بين متغيرهاي پژوهش، از متغيرهاي كنترلي استفاده شـده بـود               .15

 از بين بردن اثرات خارجي بـر متغيـر وابـسته و             واقع، متغيرهاي كنترلي براي حذف و     
هاي آماري، اسـتفاده از متغيرهـاي         در بررسي . روند  گيري به كار مي     افزايش دقت اندازه  

بـه عـالوه،    . كنترلي بسيار اهميت دارند تا به اثر واقعي محرك آزمايشي پي برده شـود             
چنانچه ديده شـد،    . ردبايد تالش كرد به وسيله متغيرهاي كنترلي، سوگيري را كنترل ك          

» آزمايش ميداني در رواندا   : كاربرد رسانه براي كاهش تعصبات قومي و تضاد       «در مقاله   
سازي گروه گواه و گـروه آزمـايش از متغيرهـاي سـطح اشـتياق، توجـه،                   براي يكسان 

  .پريشاني و بيان احساسات به عنوان متغيرهاي كنترلي استفاده شده بود
هاي  رسانه      اي  برنامه مقابله  سه   تأثير          «مانند  »  رسانه تأثير          ت آزمايشي   مطالعا«در بعضي از     . 16

هاي بـزرگ، گـسترده و        ، نمونه » نوجوانان  مربوط به سيگار كشيدنِ    جمعي بر متغيرهايِ  
هـاي عمـدة درون       در اين مطالعات بايد به تفاوت     . گيرند  متفاوتي مورد مطالعه قرار مي    

هاي   هاي عمده درون گروه     تفاوت«ا در بعضي از موارد       زير ؛گروهي توجه خاصي شود   
همان طور كه در ايـن آزمـايش ديـده    . شود مانع از تشخيص وجود اثرات مي  » آزمايش

هـاي آزمـايش مـانع از     شهرها در گروه شد، واريانس خطاي به نسبت بزرگ براي كالن 
 مربـوط بـه آن و       هاي ديگـر    ته و مقياس   شد، زيرا متغير وابس    ها  اين برنامه كشف اثرات   

شـهرها متفـاوت    گر مربوط به آن، در ميان كـالن          سيگار كشيدن و متغيرهاي مداخله     نيز
شـهرها در سـيگار كـشيدن در شـرايط وجـود محـرك        بود و نيز تغييرات اساسي كالن    

  .كرد آزمايشي تفاوت مي
ي از  برخي مسائل اخالقي وجود دارند و به همين دليـل بعـض           » مطالعاتِ اثرسنجي «در   . 17

هـاي   واسـطه «نمونـه آن در  . كننـد  كنندگان كـسب رضـايت مـي    پژوهشگران از شركت 
  .ديده شد» مفاهيمي براي ادراكِ متن رسانه: شناختيِ اثرات احساس منفي
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