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چن گا ه بسدهااز ش  .یافدهها یان م اهن بین بسدهااز بس رسا هها بللدرم یل م رسا ههیا
چاپ

ی وشدار بیا مفیر گربیی رببطیة معنیاابر ممیوا ابرا .هعچنیین تهیام مییا گین

عااها منزلد بین ام منس به لحاظ آمار معناابر بست .بما ار رببطه با بلگوهیا رفدیار ،
تهام معناابر ای ز ی  .رببطة معناابر یز بین ارآمی خیا وباز بیا مییزبن مفیر گربیی
مموا ابرا .دایج تحلی رگرسیون ،معناابر کل م

رب ییان می اهی بیه طیور کیه 16

ارص بس تغییرب مدغیر مفر گربی به مسیلة مدغیرها مسدش قاب تبیین هسدن  .بیا مشایسیة
ضربیب رگرسیو بسدا برا ( ،)Betaمیخص م شوا که بییدرین تأثیر رب مدغیر رسیا ههیا
بللدرم یل با بدا  0/31بر مدغیر مفر گربی ابرا م پس بس آن ،تأثیرگذبر مدغییر ارآمی
خا وباز با بدا  0/22قربر ابرا.
کلیدواژهها :مفر گربی  ،رسا هها معع  ،منس ،بقناع.
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مقدمه
مفر  ،یل بس میژگ ها بنیاا ب سان به حساب م آی  .ب سیانهیا بیرب تی بمم
یاسمنی مفیر

حیا خیوی

کا هیا مخی مات هسیدن کیه یاسهیا بملییة آ یان رب

برآمراز ساسا .بنابربین یاس م مفر  ،هعربهیان هعیییگ ب سیان ار طیو تیاری بییر
بواز بست .بما بمرمسز مفر

م یاس بس هم فاصله گرفدهب م شلاف بین آ ها بیه ممیوا

آم ز بست ،به حو کیه ایگیر مفیر
مفر

به چیز بی

بست .مفر

ب سیا مطیابن بیا یاسهیا م یسیت ،بللیه

بس یاسهیا تبی ی شی ز م آن شیلا

ار پایان قرن بیسدم به مبقعید چن بع

رب مفیر گربیی پرکیراز

تب ی گرای ز که ار کنار ببعاا

م بلزبما بقدفاا  ،معا فرهنگ م بلزبما بمدعاع بسیار با خیوا ابرا (موحی م
ایگربن .)3 :1331 ،بفربا ار محیط مفرف قیربر گرفدیهب ی م قیربر گیرفدن ار چنیین
محیط آ ها رب مبابر به مفر

م کن  .بس طر

کران بسیار میوثر م مهی م بسیت م فرهنی

ایگر فرهنی

مفیرف شی

میرام ییز ار مفیر

بسییار ار بیین مییان ابرا

(خاامیان م مبارک فرا.)19 :1311 ،
سما مفر گربی پ یی ة مخفیوج موبمی پیییرفدة صینعد م بربی بیوا ،بمیا
بمرمسز به مسیلة گسدرش رسا هها برتباط معع که ار بییدر موبمی ار مهیت منیاف
ظام سرمایهابر فعالیت م کننی  ،پ یی زب مهیا گییده بسیت .بکنیون رسیا ههیا
برتباط معع ش

بسیار مهع ار شل ابان به برسشها ،گرشها م تعیایال میرام

ار مامعة معاصر ابر  .پیامها رسا هب م توب ن برسشها م ی

رب بیجاا م تبلیی

کنن  ،کاربراها آن رب به حو ببربقآمیز یان اهنی م محیطی فرهنگی رب بیرب بیه
کارگیر آن توسط بفربا مامعه بیجاا کنن (موح م ایگربن)1 :1331 ،
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( )1 :1331ش ی

رسییا ههییا برتبییاط ار گسییدرش پ ی ی ة

بمدعییاع  -فرهنگی م بقدفییاا مفییر

رب مهییم می اب نی م معدش ی کییه می تییوبن

بی ئولوژ مرتبط با مفر گربی رب بمیرمسز ار تبلیغیا م پییامهیا باسرگیا بیرب
کا ها مفرف میاه ز کرا .بمرمسز رسیا ههیا بیا پییامهیا بقنیاع خیوا بیه یلی بس
ببزبرها ظام بقدفاا سرمایهابر برب یافدن مییدریا ابئعی بیرب کا هیا تبی ی
ش زب  .تبلیغا مدع ا م مدنوع که توسط مدخففان رمبنشناس م ساس گان تیزرها
تبلیغات برب ابشدن تأثیرِ ح بکثر ار مخاطیب سیاخده شی ز م ار بیه

بر امیههیا

تلویزیو م ربایوی م حد رسا هها وشدار برب ب سانها بربئه م شو  ،بیه ا بیا
بقناع بفربا برب خری کیا ییا خی ما خیاج ،تغیییر گیرش آ هیا م ب دخیاب سیب
س گ خاج برب ب سانها هسدن ؛ کا های کیه بفیربا ییاس مبقعی بیه آن بر ی م
صرفاً بر بساس بحساس یاس کاذب خری بر م شو که رسا ههیا باعی

آن بیوازب ی .

بین موضوع هعیان تعیایز بسیت کیه هربیر میارکوسز ( )1393بیین یاسهیا مبقعی
مکاذب ب سانها قائ ش م سبت به عامالن بیجاا بین یاسها کاذب که هعان رسیا ه-
ها هسدن  ،هی بر ابا .مطیابن بیا هعیین رم ی  ،مامعیة بییربن ار سیالیان بخییر هعیربز بیا
گسدرش شهر یین  ،رش صنعت م تولی ب بوز کا ها م به مسیلة رسیا ههیا برتبیاط م
موج تبلیغا کا ها با پ ی ة م ی مفر گربی با بشلا مخدلف موبمه شی ز بسیت
(موح م ایگربن.)10 :1331 ،
بنابربین با رمیلرا آسییبشناسی بیین موضیوع بسیدنباط می شیوا کیه بر امیههیا
رسا هها گو اگون بس معله ماهوبرزها م تعامال شبلهها بمدعاع شییوة بسیدا برا
ش زب بس س گ رب ار ذهن بفربا عایان م کنن  .هعچنین به الیی بیین کیه ببزبرهیا
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ق رتعن رسا هب ار هعه ما ا یا بموبج رسا هب رب به ارمن خا یههیا ب دشیا ابازب ی ،
شیوة س گ بفربا هعان شیلل خوبهی شی کیه کییورها تولی کننی ة بیین بلگوهیا
خوبهان آن هسدن  .بر بین بساس ،شاه شلا

سل بین بعضا م یی مامعیه کیه ار

برببر بین بموبج قربر م گیر م مبل ین بر بساس شیوة سند رفدار م کنن  ،هسیدیم .بس
ش ن بسیت،

سو ایگر ارم یابیم که سنتها پذیرفده ش ة مامعه ار حا کمر

چربکه کعدر باستولی م شو  .بنابربین بس منظر مامعه ،ما با وع آ وم م ییا ب حیرب
بس هنجارها بمدعاع رمبهرم خوبهیم بوا .بنابربین بیجاا رسا هها وظهور عیالمز بیر
مزبیا ذبت بطالعرسا  ،بنیانها فلر م بوم بفربا رب ار مسیر تعی ن بیرب تغیییر
اباز بست .به عبار ایگر یل بس کارکراها پنهان رسا هها و ظهیور ،تغیییر شییوة
هعة بفربا ار

ب ییی ن بفربا ار گرمزها ه فعن بست که بس بین طرین ،ار اربسم

کیورها اریافت کنن ة بموبج ،مزء شهرم بن کیور مب بء به حساب خوبهن آم .
بس هعین رم ،موب ان خفوصاً اب یجویان ار موبمهه با بین تحو

 ،سرارگم ،تنها

م پربضطربب م سربسیعه ،ار مستممیو تلییهگیاه مطعی ن هسیدن تیا بیا اریافیت
تحلیل اقین م میاه ة رمشن ،هم مض خوی

رب به ارسد بیناسن م هم مسییر بیه

سو آین ز بگیاین  .بفزمن بر آن کیه ار مامعیة بییربن ،بیه تبی مامعیة مهیا  ،مسییر
تحو

پیعواز م شوا ،ضربآهن

بین تحیو

 ،ار پیارزب سمینیههیا ،تنی تر ییز

هست .بین تغییرب  ،بهمیژز ار چن سیا گذشیده ،تومیه بسییار بس کارشناسیان رب بیه
خو ا معطو

کیراز م آ یان رب بیه بررسی رببطیة تحیو ار بلگیو مفیر

کا هیا

فرهنگ م تغییر ار بلگو مفر گربی مبابشده بست.
با تومه به مطالب بیان ش ز ،تحشین حاضر ار پ پاس گوی به بین سؤب بست کیه
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چه رببطهب بین بسدهااز بس ب یوبع رسیا ههیا برتبیاط مععی م مفیر گربیی ار بیین
اب یجویان اب یگاز هرمزگان ممیوا ابرا مطالعیا مدعی ا چیون خوب چیه سیپهر م
اصر ( ،)1331میرسبی م بمین ( )1331م پی
مفر
به سنج

م پان ( )2002اربارة پ ی ة مفر ،

فرهنگ م مفر گربی ب جام ش ز بست ،بما مطالعا ب ک تعرکیز خیوا رب
میزبن مفر گربی  ،با تأکی بر منس م بس ای گاه برتباط قربر ابازب ی .

ار حال که رسا هها به عنوبن یل بس مهمترین ببزبرهیا رمبج مفیر گربیی مطیر
هسدن  ،بین موضوع که س ان م مرابن چه سطح بس مفر گربی رب ابر م چه مش بر
تحت تأثیر رسا هها برتباط معع هسدن  ،کعدیر میورا تومیه قیربر گرفدیه بسیت .بیر
هعین بساس مطالعة حاضر با سه ه

بساس سیر بیه بررسی مفیر گربیی ار مییان

اب یجویان اب یگاز هرمزگان م پرابسا.
 .1سنج

میزبن مفر گربی ار بین اب یجویان؛

 .2بررس

رببطه بین میزبن بسدهااز بس رسا هها م میزبن مفر گربی

ار بین

اب یجویان؛
 .3بررس رببطه بین مدغیرها سمینهب (منس ،مشط تحفیل  ،ارآم خا وباز،
مضعیت تأه ) م مفر گربی ار بین اب یجویان.
پیشینة نظری
بهعیت یافدن تعایزها ،رتبهبن

ها م هویتها بمدعاع اشی بس بلگیو مفیر

سبب ش ز بست که برخ بس ب ییعن بن ،بشلا س گ بقدفاا م موقعیت بمدعیاع
رب ار ی

رببطة تعامل تبیین کنن  .مبلن م بورایو سع ار پرمرب ی ن ظرییات بیا بیین
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گربی

ابشدن  .بس ظر بورایو ،تعام بععا مفر

بای به منزلة عایی بس تسلط بر ی
موضوع به عنوبن ی
بست که ا یا فرهن

«گربی
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یعن بسدحفا م اخی م تفیر ،

رمز برتبیاط ار ظیر گرفدیه شیوا .هعچنیین بیین

سیبای شیناخد » ارک شیوا کیه پرتشاضیاترین عنیوب

(هعییه به طور ضعن ) تحعی م کن  .م توبن ای که سیب

م سیاق بسدهااز بس کا  ،خفوصاً آن اسده بس کا ها که معداس قلع با م شو  ،تییلی
اهن ة یل بس یا هها کلی

هویت م یز سالح بیی زآ ار بسیدربتژ هیا تعیایز

بست (بالمرضای .)13 :1331 ،
بوردیو و مصرف :به بامر بورایو ،ب سانها با کعیت مکیهییت مفیر  ،خواشیان رب
تعریف م کنن م بس بین طرین تیخص م یابن  .بم ار کداب معیرم
مطلب تفریح ابرا که مفر
خوب

«تعیایز» بیه بیین

یل بس مربح برتبیاط بسیت ،یعنی یوع ععی رمیز م

که پی فرض آن بحاطة ععل یا آشلار بیر یی

رمیز بسیت .بوراییو ار ظیر

ابشت تحلی کن که چگو ه گرمزهیا خیاج بیهمییژز طبشیا بمدعیاع ی بقدفیاا
بسمیان سایر چیزها ،ب وبع کا ها مفرف  ،رمشها بربئیة خیوربک م بیذب خیوران،
مبلعان م تزئین ابخلی منیز رب بیه کیار می گیر ی تیا رمش س ی گ مجیزب خیوا رب
میخص کنن م خوا رب بس ایگیربن مدعیایز سیاس  .تعیایز کیه بیه سعیم بم ار قلعیرم
بمدعاع مموا ابشده ،تعایز بین گرمزهای با اسدرس به ام وع سرمایة مدهام بیواز
بست .کسیب م کیار ،کیارآفرین  ،می یریت م گیرمزهیا باسرگیا میال بیر سیرمایة
بقدفاا تأکی ابشیدن  .رمش س ی گ آ هیا بس بعضی لحیاظ شیبیه بلگوهیا مفیر
ظاهر بیوا کیه مبلین ار تحلیی خیوا بس وکیسیگان آمریلیا ار پاییان سی ة یوساهم
میاه ز کراز بوا.
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بورایو م خوبست مههوم منزلت بمدعیاع مبسیدهاازب کیه گیرمزهیا منزلدی بس
بلگوها خاج مفر

به عنوبن ربه برب مجزب کران رمش س گ خوا بس ایگربن

ب جام م اهن رب با بین بی ز ترکیب کن که مفر
برسش ها بست .مفر

مدضعن یا هها ،عااها ،بیی زهیا م

رب بای فشط به عنوبن برضاء ی

اسده بس یاسهیا ریییهابر بس

ظر سیسد تحلی کرا .ار بیین مسییر ،بوراییو رب می تیوبن بیه عنیوبن کسی ایی کیه
کوشی ز بست ار مامعهشناس  ،رهیافتها به خوب تثبیت شی ة مفیر

رب بس طریین

ب گارزها گرمزها بمدعاع منزلد  ،با ربهلار به عااها م یا هها م بس آن مهمتر به
فرهن

ترکیب کن (بحع

من .)21-22 :1311 ،

بیا تومیه بیه تحلیی هییا بوراییو ،می تیوبن بسیید

کیرا کیه بلگوهیا مفییر

پ ی زهای یسدن که فشط بر بساس خوبسیدههیا م بملا یا فیرا بیجیاا شیو  ،بللیه
پ ی زهای ساخدعن م ابرب بلگو هسدن که تحت تأثیر مریا ا بمدعاع م فرهنگی
شل م گیر  .بنابربین ،تغییر ار بلگوها مفیر  ،تیابع بس تغیییر ار عوبمی شیل
اهن ز م ببشاکنن ة بلگوها مفر
ار بلگو مفر

مامعه بست.

تجعل  ،مفر

م شوا .به عبار ایگر ،مفر

به چیز بیی

ه به الی یاس به کا

بس رفی یاسهیا بساسی تبی ی
خری بر ش ز ،بلله به الیی

کسب مایگاز م منزلت با تر صور م گیرا؛ یعن هعان چییز کیه چیالر 1بس آن بیا
عنوبن «مفر

منزلد » یاا م کنی  .م سیه منبی رب بیرب منزلیت ذکیر می کنی کیه

عبارتنی بس :ب دسییاب (مییورمث ) ،بکدسییاب (موفشیییت شییغل ) م منزلدی (خریی کییا
تجعل ) (فاضل  .)29 :1332 ،آن چه با عنوبن مفر

تجعل شیناخده می شیوا ابرب
1. Czellar.
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مسیع بس بفربا مامعیه م بیه

صور بلگو رفدیار مععی تجلی می یابی م بس سیو ایگیر تحیت تیأثیر مریا یا
بمدعاع م فرهنگ شل م گیرا .مهمترین بین مریا ا عبارتن بس :رمببط بمدعیاع
م میان فرا  ،چیم م همچیع م رقابت ار مفر  ،بهعییت ییافدن مفیر
تبلیغا  ،رسا هها معع م  . ...بنابربین ،تعایال فرا به مفر

منزلدی ،

تجعلی رب بایی ار

قالب بلگوها رفدار م گرش معع تحلی کرا.
با تومه به موبرا یاا ش ز ،مفر

تجعل رب م توبن بین گو ه تعریف کیرا« :یی

بلگو مفرف شام خری  ،بسدهااز م عای
قیعت با ه

کا ها تجعل  ،بیرضیرمر م گیربن-

کسب مایگاز م منزلت با تر بمدعاع که ار بسدر مریا ا بمدعاع م

فرهنگ شل م گیرا م ت بمم م یاب ».
شاخصهای مصرف تجملی :بس آن ما که مفر
مسب

تجعلی  ،بییا گر بلگوهیا رفدیار

س گ خاص بست که بییدر ار س گ طبشة مرفه مامعه عایانگر می شیوا،

ار بین ما شاخص آن رب م توبن بر بساس سب

س گ م بلگوها رفدار م گرشی

طبشة مرفه تعیین کرا که ار رسا هها ،بهمیژز تلویزیون ،به عای

ارم آیی (علییزباز م

فدح یا )111-113 :1336 ،که به طور خالصه عبارتن بس:
بلف) عااهیا منزلدی  :شیام پوشی  ،تزئینیا م چیی مان مسیای منیز بیا بیین
میژگ ها :گربنقیعت ،مجل  ،تجعل م بییر ضیرمر  ،بسیدهااز بس باکلین م عطرییا
مارکابر م معدبر ،بسدهااز بس کربمب م کت م شلوبر مارکابر.
ب) بلگوها رفدیار  :شیام صیر

فسیتفواهیا ار طیو ههدیه ،گیوش ابان بیه
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موسیش ها خارم  ،می رمس بیوان م بسیدهااز بس ر ی

هیا شیاا ار لبیاس ،آربیی

صور م مربح ها سیبای  ،بهعیت ابشدن تناسب ب بم م کاه

مسن.

ار ا یا م ی  ،رسا ههیا عیالمز بیر کیارکرا سیرگرمکننی گ  ،شیی بساسی ار
تههیم مخاطبان سبت به مبقعیتها بمدعاع ابر  .مفر  ،یلی بس مهیاهیع بسیت
که رسا هها ار خلن م آفرین

آن بسیار مؤثر هسدن  .بمرمسز رسیا ههیا بیا معرفی ب یوبع

کا ها ،کاربراها م سمینهها بسدهااز بس آ ها م با بهرزگیر بس ب وبع شییوزهیا تبلیغی ،
وع خالقیت ار سمینة مفر

بیجاا م کنن  .بس بین رم می تیوبن ربس م رمیز هیر یوع

مفرف رب ار بهها معنای بر امهها که بیه صیورت ار هیم تنیی ز ار رسیا ههیا بربئیه
م شو  ،مستممو کرا.
مدل ارتباطی اقناع
ام ملدب عع ز ار مطالعا برتباط مموا ابرا:
 .1مکتب فرایند یا انتقال؛ که برتباط رب ب دشا پیامها م اب ی  .بیین ملدیب ،بیه بیین
م پرابسا که فرسدن گان م گیر گان پیام ها ،چگو ه آ ها رب رمزگذبر م رمزگییای
م کنن م ب دشا اهن گان ،مجربها م رسا هها برتباط رب چگو یه بیه کیار می گیر ی .
ملدب فربین  ،برتباط رب فربینی

می اب ی کیه شیخص بس ربز آن بیر رفدیار ییا ذهنییت

ایگر بثر م گذبرا .بگر بثر ،بس آن چه مورا ظر بیواز مدهیام ییا کعدیر باشی  ،بیین
ملدب ار چارچوب شلست سخن گهده م ار رم کار ،به مربحی تومیه می کنی تیا
اریاب شلسیت ار کجیا رد اباز بسیت .ملدیب ب دشیا  ،پییام رب ب دشیا اهنی ة فرآینی
برتباط ار ظر م گیرا .بس بین ظر ،پیام چیز بست که فرسدن ز ،هعة مشاصی خیوا رب
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ار آن قربر م اه ؛ یعن فرسدن ة پیام ،بهعییت سییاا بیه بیین کیه پییام چیسیت ،چیه
چیز بس آن بای برابشت شوا م ...قائ بست .پیام فرسدن ز م توب آشیلار ییا پنهیان،
آگاها ه یا اآگاها ه باشی  .بیین ملدیب بیه علیوم بمدعیاع  ،بیهخفیوج رمبنشناسی
بمدعاع م مامعهشناس تعای ابرا م تعرکز بصل آن بر عع برتباط بست (فیسی

،

.)10 :1336
 .2مکتب نشانهشناسی یا مبادلة معنا؛ ملدب یا هشناس  ،برتباط رب تولی متباا معنا
م اب  .بس بین ظر ،پیام چیز بسیت کیه فرسیدن ز ،هعیة مشاصی خیوا رب ار آن قیربر
م اه  .مطالعة برتباط بیرب بیین ملدیب ،مطالعیة میدن م فرهنی

م رمش بصیل آن

یا هشناس بست .بیین ملدیب ،بیه مطالعیة آثیار برتبیاط پرابخدیه م بیر سبیانشناسی م
موضوعا هنر تلیه م کن (فیس
م

.)10 :1336 ،

سو بس وع «ملدب فربین » بست؛ بین م  ،برتباطا رب ب دشا پیام می اب ی
بس معنا م پرمرب « .تأثیر» مسدلزم تغییر قاب میاه ز م سنج

م موضوع «تأثیر» رب بی

ار برگیر ز بست که عناصر قاب شناسای فربین  ،سبب آن ش ز باشن  .تغیییر ار یلی
بس بین عناصر ،مومب تأثیر مدهام خوبه ش (فیس

.)11 :1336 ،

کاربرد مدل السول
م

سیو یی

مجربی

به چه کس

می

کالمی بملییه بسیت :چیه کسی

با چه بثر

چیه می گویی

ار چیه

بس بین فرمو سااز بیه چنی ین رمش بسیدهااز شی ز

بست .بکثر بین رمشها برب ساسما ه مساخداراه به بح ها مربوط به برتباطا
بواز بست .خوا سو به هر سؤب  ،تحلیی مییژزب رب پیوسیت کیراز بسیت (میرب ی ،
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.)20 :1333
مطالعة علع فربگرا برتباطا  ،گربی
بنابربین محششا که پرس

به تعرکز بر یلی بس بیین پرسی هیا ابرا.

«چیه کسی » رب بیه عنیوبن برتبیاط گیر میورا تحشیین قیربر

م اهن  ،به عوبمل م گر که آباسگر م ه بیتکنن ة کین
سیر بخ

برتبیاط هسیدن  .بیین

بس حوسة تحشین رب «تحلی کندر » می امنی  .مدخففیا کیه کیا ون تومیه

خوا رب بر رم پرس

«چه م گویی » مدعرکیز می سیاس  ،عنیوبن «تحلیی محدیوب» رب

برم گزینن  .کسا که بساس ًا بیه رباییو ،مطبوعیا  ،سیینعا م ایگیر مجیار برتبیاط
تومه ابر « ،تحلی رسا ه» رب ار ظر ابر  .هنگام که تومه بصل به بشخاص باشی
که تحت تأثیر رسا هها قربر م گیر ی  ،بس «تحلیی مخاطیب» صیحبت می شیوا م بگیر
پرس ها مربوط به تأثیر بر مخاطبان باش  ،مسألة میورا مطالعیه« ،تحلیی بثیر» یام ابرا
(سارمخا .)13 :1333 ،
بلگو پنج پرسی

سو مومب ش مطالعة تأثیرها برتباط معع میورا تأکیی

قربر گیرا .سبرسهل  ،پژمه گرِ هم امرة سو یز ار مدبلور کران ببعیاا مطالعیا
برتباط م تأثیرب ععین آن ش

بسییار ابشیده بسیت (آذر  .)222 :1336 ،آن چیه

میخص بست بین که فربین بقناع فربین

چن گا یه بسیت .فهیم تأثیرگیذبر منبی ییا

هعان برتباطگر ،پیام ،کا ا  ،مخاطب م تأثیر برتباط م ش ها مدع ا که هرک بم به
خوا م گیر  ،بسیار حائز بهعیت بست .بما ار بین مطالعه سع ش ز صیرفاً بیه بررسی
ش

مسیلة پیام (تحلی رسا ه) ،مخاطب پیام (تحلی مخاطب) م بین که پیامهیا معلین

بست چه تأثیر بر مخاطب بگذبر (تحلی بثر) ،پرابخده شوا.
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با تومه به تأثیرب مدع ا که رسا هها م توب ن ار مخاطبان بیجیاا کننی بس معلیه
تغییر گرش ،تغییر برسشها م بامرها ،م گربی م مفر گربی  ،ار پژمه
ش

حاضر بیه

رسا هها ار تعای بفربا به مفر گربی پرابخده ش ز بست .ار بین رببطه بس مییان

ای گازها ظر مدهامت که ذکرش  ،ظریة بورایو که بیه طیور مییخص بیه تحلیی
مفییر

س ی گ پرابخدییه بسییت ،بهدییر م ی توب ی شییاخصهییا مییرتبط بییا

م سییب

مفر گربی رب تبیین کن  .طبن ظرییة بوراییو گیرمزهیا فرباسیت خوبسیدار تثبییت
برسشها م موقعیتها بمدعاع خیوا هسیدن م مفیر  ،بیهمییژز مفیر

فرهنگی ،

ببزبر برب میرمعیتساس بست .بورایو عنوبن م کن طبشا مسلط بیین قابلییت رب
ابر که شیوة سیسدن خوا رب به عنوبن تعریف فرهیخدگ میرمعیت بخیین  .بیا تومیه
کرا که بلگوها مفر

به تحلی ها بورایو ،م توبن بسد

م سب

ها س ی گ

پ ی زهای یسدن که فشط بر بساس خوبسیدههیا م بملا یا فیرا بیجیاا شیو  ،بللیه
پ ی زهای ساخدعن م ابرب بلگو هسدن که تحت تأثیر مریا ا بمدعاع م فرهنگی
ما ن رسا هها شل م گیر .
ار بلگو مفر

تجعل  ،مفر

م شوا ،به عبار ایگر ،مفر

به چیز بیی

ه به الی یاس به کا

بس رفی یاسهیا بساسی تبی ی
خری بر ش ز ،بلله به الی

کسب مایگاز م منزلت با تر ب جام می گییرا ،یعنی هعیان چییز کیه چیالر بس آن بیا
عنوبن «مفر

منزلد » یاا م کن .

پیشینة تجربی
موح م ایگربن ( ،)1331ار مطالعهب با عنوبن رسا ه ،منسییت م مفیر گربیی ،
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ار بین اخدربن م پسربن موبن ار شهر شیربس ،با بسدهااز بس ظریه م می
به مطالعة ش

برتبیاط بقنیاع

کا ا ها برتباط م منسیت مخاطبین پیام ار مفر گربی پرابخدنی .

دایج بین پژمه

یان ابا که بین میزبن بسدهااز بس رسا هها معع م مفیر گربیی

بر حسیب مینس رببطیه ممیوا ابرا م ار بیین مییان ،میرابن بیه الیی آن کیه بیییدر بس
رسا هها برتباط معع بسدهااز م کنن  ،مفر گربتر بس س ان هسدن .
میرسبی م بمین ( )1331ار پژمهی با عنوبن «تحلی محدیوب پییامهیا باسرگیا
تلویزیو با تأکی بر طبشة بمدعاع م سب

س گ » به ا با پاس گوی به بین سیؤب

بوا که پیامها باسرگا ار بیربن چه بلگو م سب
بین پیژمه

کیه بیا بسیدهااز بس رمش تحلیی محدیوب ب جیام شی ز م مامعیة آمیار آن،

پیامها باسرگا پخ
ار ش

س گ رب تبلی می کنی

دیایج

ش ة قب م میان پربینن زترین بر امهها م سریا ها تلویزییو

ماز بم سا  1332بواز بست ،حاک بس آن بسیت کیه پییامهیا باسرگیا ار

بیربن به عنوبن سبان ،تولی کنن ة معا مفیر

بیواز م عیای

اهنی ة سیب

طبشة مدوسط رم به با بست .به طور که بین تبلیغا حام عای

سی گ

مرسشها مدعلن

به طبشة با  ،خیابانها شعا شیهر ،منیاس میالیی ابرب حییاط م بسیدخر م هعچنیین
عای

برجها بلن م بتومبی ها گربن قیعت ار آگه ها باسرگا بست .هعچنین

مشولة ایگر که ترمیج مفر گربی به مبسطة پیامها باسرگا رب عایان م سیاسا،
بخدفاج بییدرین ارص پیامها به تبلیغا موبا بذبی بست.
کربمهورن )2011( 1ار تحشیش تحت عنیوبن «تیأثیر منسییت ار تبلیغیا عامیه» بیه

1. Michael F. Cramphorn.
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بررس محدوب تبلیغا پرابخده بست .بر بین بساس کعدر بس  11ارص تبلیغا خیاج
س ان مکعدر بس  1ارص بین تبلیغا خاج مرابن بواز م مخاطب بشیة ( 30ارص ) بیین
تبلیغا م توب هرکس باش  .بر بین بساس م توبن گهت که تهام ب ک ار میزبن
مبکن

به بین تبلیغا مموا ابرا بما بین تهام با تومه به مییزبن مبکین

م تومیه بیه

پیام ار میان گیر گان پیام بسیا ر گسدراز بست ،به بیین شیل کیه س یان بیییدر بیه بیین
تبلیغا تومه کراز متحت تأثیر قربر م گیر .
کریو میال م هعلاربن ( )2001با طر بین پرس

کیه آییا س یان م میرابن مبقعیاً بیه

طور مدهام خری م کنن  ،بیه ا بیا کییف عیاا هیا خریی بفیربا ار هنی بیواز
متالش می کننی تیا تهیام هیا معلین بیین ام مینس رب ،بس طریین برگزیی ن 2921
مفر کنن ة مربکز خری ار ههت شهر هن  ،شناسای کنن  .یافدهها یان م اهی کیه
تهام ها معناابر ار رفدار خری بفربا محدلف مموا ابرا کیه می توب ی میرتبط بیا
منسیت آ ها باش  .ار ک  ،س ان گرشها مثبتتیر سیبت بیه مربکیز خریی ابر ی
به رمس رب بییدر بس مرابن خریی بر می کننی  .ار حیال کیه س یان م

مآ ان محفو

مرابن ار ح ما  2-2ساعت رب ار مربکز خری م گذرب ن  ،مرابن گیزبرش می اهنی
که سمان بییدر رب سپر م کنن م ماها مدنوعتر رب م بینن  .بر بسیاس دیایج بیین
پژمه  ،ی

تحلی بین بست که مرابن پو م مقت رب برب تجار ار ظر م گیر

تا برب م  ،مل ی

بحدعا ایگر بین بست که مرابن بییدر بس س یان خیرج م مفیر

م کنن .
پی

مپان )2002( 1ار مطالعهب با عنوبن «گسدرش مفیر گربیی مهیا  :تیأثیر
1. Peik and pan.
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رسا هها معع م تبلیغا بر برسشها مفر گربیا ه ار چین» به ا بیا ییان ابان
بین مسأله بوازب که چگو ه تبلیغا م وع محدوب رسا هها م یا رسیا ههیای بیا منییاء
برب شی مهم ار شل گییر مهیتگییر هیا مفیر گربیا یه ار مییان سیاکنان
شهر چین ابر  .تجزیه م تحلی ابازب برآم ز بس سه شهر بس پییرفدهتیرین شیهرها
چین ،به لحاظ بقدفاا  ،یان ابا که قربر گرفدن ار معرض محدوب رسا ههیا بربی
م هعچنییین رسییا ههییا حییام مطالییب مفییر گربیا ییه مومییب پییذیرش ام برسش
مفر گربیا ة مفیر

کیهیدی  1م مفیر

وآمرب یه م هعچنیین توسیعة گیرشهیا

مثبتتر سبت به تبلیغا ش ز م منجر به مفر

بییدر م گراا.

فرضیههای تحقیق
با تومه به مبا

ظر تحشیین م بابییا پژمهیی تحشیین ،فرضییا تحشیین رب بیه

شل سیر م توبن بسدخربج کرا:
 .1به ظر م رس بین میزبن مفر گربی بر حسب منس تهام

معناابر مموا

ابرا.
 .2به ظر م رس بین میزبن بسدهااز بس رسا ه م مفر گربی رببطة معناابر مموا
ابرا.
 .3به ظر م رس میزبن مفر
تحفیل  ،مضعیت تأه ) تهام

گربی بر بساس مدغیرها سمینهب (منس ،مشط
معناابر کراز م بین مدغیر ارآم خا وباز با

مفر گربی رببطة معناابر مموا ابرا.

2. Quality of consumption.
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روششناسی تحقیق
ار مطالعة حاضر برب رسی ن به به ب

م پاس گوی به سیؤب

تحشیین بس رمش

پیعایی بسدهااز ش ز بست .مامعة آمار  ،شام تعام اب ییجویان مشطی کارشناسی
مکارشناس برش اب یگاز هرمزگان بواز م تع با عو ه یز بر بسیاس فرمیو کیوکربن
 323هر محاسبه ش که مهت بطعینان بیییدر دیایج تحشیین ،حجیم عو یه بیه  362هیر
بفزبی

یافت .میارکتکنن گان به شیوة عو یهگییر طبشیهبنی

سااز ب دخاب ش

مدناسیب م تفیااف

 .به بین صور که مدناسب با مععیت اب یجویان بر حسیب مینس،

مشط تحفیل م اب یل ز ار مامعة آمار م محاسبة ارص شان ار عو ة آمیار کیه
بر بساس فرمو کوکربن به است آم ز بوا ،تع با بعضا عو ة آمار  ،به است آمی
م برب توسی پرس

امه ار هرک بم بس طبشا میورا ظیر ییز بس رمش تفیااف سیااز

بسدهااز ش  .مهت گراآمر ابازها یز بس ببزبر پرس

امه بسیدهااز شی ز بسیت .بیرب

بررس وع م میزبن بسدهااز بس رسا ه سع ش که ببعاا مخدلیف رسیا ه ار پرسی

امیه

آمراز شوا م میزبن بسدهااز بس هرک بم به سه طیف  0تا  3ساعت 3 ،تا  1ساعت م بیی
بس  1ساعت ار رمس طبشهبن

ش ز م طبن تحشیشا پییین بس معله معهر ییا (،)1331

به ام اسدة رسا هها بللدرم یل م رسا هها چاپ م وشدار تشسیم بن

شو .

مدغیر میزبن مفر گربی ییز ار قالیب طییف لیلیر طربحی شی ز م حیام 11
گویه بست .ار طربحی گوییه هیا بس تحشیشیا پیییین م ظرییا مومیوا ار رببطیه بیا
مفر گربی بسدهااز ش که بس بین میان تشسیمبن
بس مفر

خوب چه سپهر م اصیر (،)1331

گربی به ام بع عااها منزلدی م بلگوهیا رفدیار کیه بیییدر بیا تحشیین

حاضر تناسب ابشده مورا بسیدهااز قیربر گرفدیه بسیت .بنیابربین ار طربحی گوییههیا
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گربی سع ش تا طبن ظر مدخففان مربوطیه ،مفیر گربیی ار ام سیطح

مورا ظرسنجی ز شوا تا طیف بس رمبی مناسب برخورابر باش  .هعچنیین بیرب پاییای
گویهها بس آسمون آلها کرم باد بسدهااز ش که دایج آن ار م م شعارة ( )1آمراز
ش ز بست .بس آن ما که مفر

تجعل  ،بیا گر بلگوها رفدار م سب

س گ خاص

بست که بییدر ار س گ طبشة مرفه مامعه عایانگر م شوا ،ار بیین میا شیاخص آن
رب م توبن بر بساس سب

س گ م بلگوها رفدار م گرش طبشة مرفه تعییین کیرا

که ار بر امههیا رسیا ههیا مععی (بیهمییژز مجعوعیههیا تلویزییو ) بیه عیای
ارم آی (علیزباز م فدح یا.)111-3 :1336 ،
جدول  :1ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد مصرفگرایی
ببعاا مفر گربی

آلها

عااها منزلد

0/96

بلگوها رفدار

0/92

مفر گربی

0/32

با تومه به م م شعارة ( )1می تیوبن گهیت کیه مشی بر ضیریب آلهیا عااهیا
منزلد  0/96م مش بر آلها بلگوها رفدیار  0/92بسیت .ار مجعیوع مشی بر ضیریب
آلها مفر گربی  0/32بست که بیا گر پایای با

گویهها طربح ش ز بست.
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تعریف مفاهیم
 .1رسانههای ارتباطی

تعریف نظری :رسا هها معع به تعام ببزبرها بیرشخف برتباط گهده می شیوا
که به مسیلة آن پیام ها ایی بر م ییا شینی بر بیه طیور مسیدشیم بیه مخاطبیان ب دشیا
می یابنی  .تلویزیییون ،ربایییو ،سییینعا ،بیندر ییت ،مییاهوبرز ،مجییال  ،کدییب م ...ار ذی ی
رسا هها معع قربر م گیر (میرفرا م ایگربن.)111 :1311 ،
تعریف عملیاتی :میزبن بسیدهااز بس شیبلههیا تلویزییون ابخلی  ،مییزبن بسیدهااز بس
شبلههیا تلویزییون خیارم (میاهوبرز) ،سیایتهیا بیندر دی  ،شیبلههیا بمدعیاع
مجیاس ) ،(face book, chat room, whats app, club, linkتلهین هعیربز ،مییزبن
بسدهااز بس کدب م میزبن بسدهااز بس مطبوعا م یریا  ،به عنیوبن شیاخصهیا مییزبن
بسدهااز بس رسیا ه هیا برتبیاط  ،میورا بسیدهااز قیربر گرفیت .ار بیین میا بیا تومیه بیه
تشسیمبن

معهر یا ( ،)1331رسا هها برتباط به ام گرمز رسا هها بللدرم یل م

رسا هها چاپ ی وشدار تشسیمبن

ش

.

 .2مصرفگرایی

تعریف نظری :مایلس )1113( 1کوشی ز بست تا تعریه بس بین مههوم بربئه اه  ،بیه
بین حو که مفر

رب مح ما به سطح رفدار یا کن

م کن م مفر گربی رب بمیر

مسی تر م بیییدر بیه منزلیة بسیدر فرهنگی م بیی ئولوژی
مفر گربی مموز فرهنگ عع شای مفر

می بینی  .بس گیاز میایلس،

بست .به طور کل برابشت میایلس بس
1. Steren Miles.
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مفر گربی به مههوم فرهن

مفرف زای

بست.

تعریف عملیاتی :خوب چه سپهر م اصر ( ،)1331مفر گربیی رب بیه « عااهیا
منزلد » م «بلگوها رفدار » تشسیمبنی

کرا ی  .گوییههیا سیاخده شی ز ار تحشیین

حاضر ،بر بساس ظریا بورایو م مبلن م دایج تحشین خوب چه سپهر م اصر ()1331
طربح م تنظیم ش زب .
الف) نمادهای منزلتیی :شیام پوشی  ،تزئینیا م چیی مان مسیای منیز بیا بیین
میژگی هییا بسییت :گییربنقیعییت ،مجلی  ،تجعلی م بیرضییرمر  ،بسییدهااز بس باکلیین م
عطریا مارکابر ،بسدهااز بس کربمب مکت م شلوبر مارکابر.
ب) الگوهای رفتاری :شام معر های چون بسدهااز بس فستفواها ار طو ههدیه،
گوش ابان به موسیش ها خیارم  ،می رمس بیوان م بسیدهااز بس ر ی
لباس ،آربی

هیا شیاا ار

صور م مربح ها سیبای  ،بهعیت ابشدن تناسب ب بم مکیاه

مسن

بست.
یافتهها
ار بخ

حاضر ،به میژگ ها مععیتشیناخد پاسی گوییان پرابخدیه می شیوا.

طبن م م شعارة ( )2م تیوبن گهیت کیه تعی با پاسی گوییان اخدیر بیییدر بس تعی با
پاس گویان پسیر بسیت .هعچنیین قرییب بیه  0/10پاسی گوییان مجیرا هسیدن  .تعی با
پاس گویان مشط کارشناس تشریباً چهار برببیر تعی با پاسی گوییان مشطی کارشناسی
برش بست .هعچنیین شیغ پی ر بکثیر پاسی گوییان ( 23ارصی ) آسبا بسیت م سیطح
مدوسط ارآم پاسخگویان بین  100000تا  1000000تومان بواز بست.
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جدو

منس

مضعیت تأه

مشط تحفیل

مض فعالیت

ارآم

تع با

ارص

مرا/پسر

121

21/2

سن/اخدر

213

13/3

مجرا

303

31/1

مداه

23

13/3

کارشناس

301

33/1

کارشناس برش

60

16/6

شغ آسبا

162

23/3

کارمن املد

126

32/3

کیامرس

20

11/0

ب کار

10

2/3

سیر 100000

31

10/3

 1000000تا 1000000

123

31/1

 1000000تا 1100000

63

19/2

 1100000تا 2000000

30

3/3

 2000000به با

23

13/3

ب من ارآم

11

3/0

ل  :2توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان
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طبن م م شعارة ( ،)3میزبن بسدهااز بس رسا هها بللدرم یل پاسی گوییان 11/3
ارص ار سیطح  3 - 0سیاعت 20/1 ،ارصی ار سیطح  1-3سیاعت م  2/1ارصی ار
سطح  1ساعت به با بست که یان م اه که میزبن بسدهااز بس رسا هها بللدرم یل
بکثر پاس گویان ار سطح  3-0ساعت م بع بس آن  1-3ساعت بسیت .هعچنیین مییزبن
بسدهااز بس رسا هها چاپ م وشدار پاس گویان  33/9ارص ار سطح  3-0سیاعت،
 12/2ارص ار سطح  1-3ساعت م  3/6ارص ار سیطح  1سیاعت بیه بیا بسیت کیه
یان م اه میزبن بسدهااز بس رسا هها بللدرم یل بکثر پاس گویان یز ار سیطح -0
 3ساعت بست .با مشایسة ام گیرمز بس رسیا ههیا بللدرم یلی م چیاپ
سهولت م توبن اریافت که میزبن بسدهااز بس رسا ه هیا چیاپ

ی وشیدار بیه

ی وشیدار بیا مییا گین

 1/11کعدر بس رسا هها بللدرم یل با میا گین  1/23بست.
جدول  :3توزیع درصد و فراوانی متغیرهای مستقل

1-3

3-0

 1به با
میا گین

ام مدغیر
تع با

ارص

تع با

ارص

تع با

ارص

رسا هها بللدرم یل

202

11/3

121

20/1

11

2/1

1/23

رسا هها چاپ م وشدار

303

33/9

21

12/2

13

3/6

1/11

طبن م م شعارة ( ،)2بی
ظر خاص

بس یع بس پاس گویان ار بسدهااز بس عااهیا منزلدی

بشده 19/1 ،ارصی مخیالف بسیدهااز بس عااهیا منزلدی م ار مشابی 26

ارص با بین بمر موبفن بوازب  .هعچنیین بیی

بس یعی بس پاسی گوییان ار بسیدهااز بس
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بلگوها رفدار ظر خاص

بشده 16/6 ،ارص مخالف بسدهااز بس بلگوهیا رفدیار

م ار مشاب  23/2ارص با بین بمر موبفن بوازب .
جدول  :4توزیع درصد و فراوانی متغیرهای وابسته

مخالهم

ظر

برم

موبفشم

تع با

ارص

تع با ارص

میا گین

ام مدغیر
تع با ارص
میزبن بسدهااز بس عااها منزلد

62

19/1

206

16/1

12

26/0

2/03

میزبن بسدهااز بس بلگوها رفدار

60

16/6

213

60/2

32

23/2

2/06

با تومه به مشایسة میا گین ببعاا مفر گربیی بیین ام گیرمز اخدیربن م پسیربن ،بس
آسمون  tبسیدهااز گرایی  .دیایج آسمیون مشایسیه مییا گینهیا (می م شیعارة  )1ییان
م اه که عیرز مفیر

گربیی ار حیوسز عااهیا منزلدی بیرب پسیربن ار حی ما

 19/66م ار میان اخدربن ار ح ما  13/36بواز بسیت .بیا تومیه بیه مشی بر  )2/36( tم
سطح معناابر آن ( ،)0/01بخدال

میا گین عااها منزلد بیین ام مینس بیه لحیاظ

آمار معناابر بست ،به بین معن که اخدربن ار بسدهااز بس عااها منزلدی  ،مفیر -
گربتر بس پسربن بوازب  .دایج آسمون تهام میا گین بلگوها رفدار یز ،بیا تومیه بیه
مش بر  tکه برببر با  0/31بست م سطح معناابر مربوطه به آن ( ،)0/61حیاک بس عی م
معناابر بخدال

بین میا گین ها اخدربن م پسربن سبت به هع یگر بست.
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جدول  :5آزمون  tبرای بررسی تفاوت ابعاد مصرفگرایی بر حسب جنس
نام متغیر
عااها
منزلد

بلگوها
رفدار

میانگین

اخدربن

13/36

پسربن

19/66

اخدربن

21/62

پسربن

21/22

مقدارt

2/36

0/31

sig

0/01

0/61

آزمون فرضیه

تأیی فرضیه تحشین

را فرضیه تحشین

برب بررس مشایسة میا گین ببعاا رسا ه بین ام گرمز اخدربن م پسیربن م فاصیلهب
بوان مدغیر ببعاا رسا ه ،بس آسمون  tبسدهااز گرای  .طبن م م شعارة  ،6دیایج آسمیون
تهام میا گینها اربارة میزبن بسدهااز بس رسا هها بللدرم یل بر حسب مینس ییان
م اه که عرة میا گین برب اخدربن  9/13م برب پسربن  ،9/32با تومه به مشی بر تی
محاسییبه ش ی ز ( )0/11م سییطح معن ی ابر آن ( )0/36یییان بس بییین ابرا کییه تهییام
میا گینها ام منس به لحاظ آمار معن ابر یسیت .هعچنیین دیایج آسمیون تهیام
میا گینها ار مورا میزبن بسدهااز بس رسا ه ها چیاپ ی وشیدار بیر حسیب مینس ییز
حلایت بس بین ابرا که تهام بین ام منس ار بین مورا یز معناابر یست.
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جدول  :6آزمون  tبرای تفاوت ابعاد رسانه بر حسب جنس
میانگین

نام متغیر

اخدربن

مقدار t

9/13
0/11

رسا هها بللدرم یل
پسربن

9/32

اخدربن

2/22
0/96

رسا هها چاپ  -وشدار
پسربن

Sig

آزمون فرضیه

0/360

0/220

را فرضیه تحشین

را فرضیه تحشین

2/36

بییرب بررسی هعبسییدگ بییین مدغیرهییا ببعییاا رسییا ه م مفییر گربیی بس آسمییون
هعبسدگ پیرسون بسدهااز گرای  .یافدهها م م شعارة ( )9ییان می اهی کیه بیین
میزبن بسدهااز بس رسا هها بللدرم یل م مفر گربی بیا تومیه بیه سیطح معنی ابر
 0/000م ضریب هعبسدگ  0/32رببطة معن ابر ممیوا ابرا ،بیه بیین ترتییب کیه بیا
بفزبی

میزبن بسدهااز بس رسا هها بللدرم یل  ،میزبن مفیر گربیی اب ییجویان ییز

بفزبی

پی ب می کنی م بیرعلس .هعچنیین بیین مییزبن بسیدهااز بس رسیا ههیا چیاپ -

وشدار م مفر گربی با تومه به سطح معن ابر  ،0/000رببطة معنی ابر ممیوا
ابرا .بییه بییین معن ی کییه بییا بفییزبی

بسییدهااز بس رسییا ههییا چییاپ  -وشییدار  ،میییزبن

مفر گربی اب یجویان یز بفزبی

پی ب م کن م برعلس.
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جدول  :7ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد رسانه و مصرفگرایی
همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

آزمون فرضیه

ابعاد مختلف رسانه

رسا هها بللدرم یل

0/32

0/000

تأیی فرضیه تحشین

رسا هها چاپ ی وشدار

0/12

0/000

تأیی فرضیه تحشین

برب بررس رببطه بیین مدغیرهیا سمینیهب (مشطی تحفییل م ارآمی خیا وباز) م
مفر گربی بس آسمون هعبسدگ بسپیرمن بسدهااز گرایی  .یافدیههیا می م شیعارة
( )3یان م اه که بین مشط تحفیل م مفر گربی با تومه بیه سیطح معنی ابر
 0/13م ضریب هعبسدگ  -0/03رببطة معن ابر مموا برا .بما بین ارآم خیا وباز
م میزبن مفر گربی با تومه به سیطح معنی ابر  0/000م ضیریب هعبسیدگ 0/29
رببطة معنیاابر ممیوا ابرا .بی ه بیین معنی کیه بیا بیا رفیدن ارآمی خیا وباز ،مییزبن
مفر گربی اب یجویان یز بییدر م شوا.
جدول  :8ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای زمینهای و مصرفگرایی
همبستگی اسپیرمن

سطح معنیداری

آزمون فرضیه

ابعاد مختلف رسانه

مشط تحفیل

-/03

0/13

را فرضیه تحشین

ارآم خا وباز

0/29

0/00

تأیی فرضیه تحشین

با تومه به مشایسة میا گین میزبن مفر گربی بین ام گرمز مجراها م مدأهی هیا م
فاصلهب بوان مدغیر مفر گربی  ،بس آسمون  tگرمزها مسدش بسدهااز گرای  .طبین
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م م شعارة ( )1دایج آسمون تهام میا گینها اربارة میزبن مفر گربی بر حسیب
مضعیت تأه یان م اه که عیرة مییا گین بیرب مجراهیا  31/31م بیرب مدأهی هیا
 20/31م باش  .بر بساس مش بر  tمحاسبه شی ز ( )-0/36م سیطح معنی ابر مربوطیه
( )0/91م توبن گهت تهام میا گینها بین ام گرمز به لحاظ آمار معن ابر یست.
جدول  :9آزمون  tبرای تفاوت میزان مصرفگرایی بر حسب وضعیت تأهل
میانگین

نام متغیر

مجرا

مقدار t

sig

31/31
-0/36

مفر گربی
مداه

آزمون فرضیه

0/910

را فرضیه تحشین

20/31

تحلیل رگرسیونی متغیرهای پیشبینیکننده مصرفگرایی

ار پییژمه

حاضییر بس رگرسیییون چن ی مدغیرز م رمش گییام بییه گییام بییرب تعیییین

مدغیرهای که بهدر م توب ن تبیین کنن ة مدغییر مببسیده باشین  ،بهیرز گرفدیه شی ز بسیت.
مدغیرهای که ار تحلی رگرسیو مفر

گربی مورا بسدهااز قربر گرفدهب عبارتنی

بس :مشطیی تحفیییل  ،ارآمیی خییا وباز ،میییزبن بسییدهااز بس رسییا ههییا بللدرم یلیی م
رسا هها چاپ  -وشدار که بس میان آ ها تنها ام مدغییر مییزبن بسیدهااز بس رسیا ههیا
بللدرم یل م میزبن ارآم خا وباز ار م

های باق ما زب .
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جدول  :11خالصه مدل رگرسیون چندمتغیره مصرفگرایی

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

مقدارF

Sig

0/20

0/16

0/16

32/92

0/00

بر بساس خالصه دیایج می

رگرسییو  ،ام مدغییر باقیعا ی ز ار می

گربیی رب تبییین عاینی  .مشی بر F

توب سدهب ار ح ما  16ارص بس تغیییرب مفیر
محاسییبه ش ی ز بییرب م ی

رگرسیییو ار ح ی ما  32/92بییواز م سییطح معنییاابر آن

( )0/000حاک بس بین بست که تأثیرب ترکیب ام مدغیر باقیعا ز ار م
بر رم مفر

رگرسییو

رگرسییو

گربی تاثیر معناابر به لحاظ آمار بست.
جدول  :11ضرایب رگرسیونی مدل تبیینکننده مصرفگرایی

متغیرهای مستقل

مش بر ثابت
رسا هها بللدرم یل
ار آم خا وباز

ضریب رگرسیون

ضریب رگرسیون

غیراستاندارد B

استاندارد Beta

21/13

-

13/90

1/31

0/31

6/10

0/00

1/11

0/22

2/21

0/00

ضربیب رگرسیو مربوط بیه می

مقدار t

Sig

0/00

هیای م ام مدغییر باقیعا ی ز ار می

شعارة  )11یان می اهی کیه بیا هیر مبحی بفیزبی

(می م

ار مییزبن بسیدهااز بس رسیا ههیا

بللدرم یل میزبن مفر گربی به طور مدوسیط بیا ضیریب  1/31مبحی بفیزبی

پیی ب
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م کن  .بین میزبن تأثیر با تومه به سطح معناابر آسمیون  tمربوطیه ،ار سیطح بیا ی
معناابر بست .با بفزبی
(میزبن مفر

ی

مبح

مییزبن ارآمی خیا وباز ییز مدغییر مببسیده تحشیین

گربی ) با ضریب  1/11بفزبی

یان م اه م بین تیاثیر ییز ار سیطح

با ی م توب به لحاظ آمار معناابر باش .
بر بساس ضربیب بسدا برا رگرسیو ( )Betaمربیوط بیه ام مدغییر باقشیعا ی ز ار
م

رگرسیو م توبن بس بهعیت با تر مدغیر میزبن بسدهااز بس رسا ههیا بللدرم یلی

ار مشایسه با ارآم خا وباز صحبت کرا.
بحث و نتیجه گیری
ویسن گان ار مشالة حاضر به ا بیا مطالعیة رببطیه بیین مییزبن مفیر

رسیا ههیا

برتباط معع م مفیر گربیی ار بیین اب ییجویان بیوازب ی  .یافدیههیا پیژمه  ،ار
برتبییاط بییا مدغیرهییا مطالعییه ش ی ز ار بییین تحشییین شییام بررس ی رببطییه بییین مدغیییر
مفر گربی ار ام سیرمجعوعة عااها منزلد م بلگوها رفدار (بیه عنیوبن مدغییر
مببسده) م مدغیرها رسیا ه (ار ام سیرمجعوعیة رسیا ههیا بللدرم یلی م رسیا ههیا
چاپ ی وشدار ) ،منس ،مضعیت تأه  ،مشط تحفیل م ارآمی خیا وباز (بیه عنیوبن
مدغیرها مسدش تحشین) بیواز بسیت .یافدیههیا ییان می اهی کیه مییا گین بسیدهااز بس
عااها منزلد اخدربن بییدر بس پسربن بست م بیین تهیام مییا گین بس لحیاظ آمیار
معناابر بست .بین دیجه مدناسب با یافدهها کربمهورن ( )2011م کریو میال م هعلاربن
( )2001بست که معدش

س ان بییدر بس مرابن تحت تأثیر مفر گربی قربر م گیر .

بین مشط تحفیل با میزبن مفر گربی ییز رببطیة معنی ابر مییاه ز یی ز بسیت.
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هعچنین تهام معناابر ار ام گرمز مجرا م مدأه بس ظر مفر گربی ایی ز یی .
بما بین ارآم خا وباز با میزبن مفر گربی رببطة معناابر مموا ابرا .به بین ترتیب
که هرچه ارآم خا وباز بفزبی

یاب  ،مفر گربی یز به تب آن بفزبی

م یاب .

رسا هها معع به عنوبن کا یا هیا پییام بس معلیه عناصیر ظرییة میورا بسیدهااز
هسدن  .به طور کل یافدهها تا ح ما م توب تأیی کنن ة بین ظریه باش که بفیربا بیا
خفییایص مخدلییف م بییا میژگ ی هییا گو ییاگون سییبت بییه پیییامهییا بقنییاع میییابه
مبکن ها مدهامت بس خوا برمس می اهنی م مییزبن بسیدهااز بس رسیا ههیا ار میذب م
اریافت پییام هیا حاصی بس آن تیأثیر ابشیده بسیت .هایدی ًا شیاه ارمیا مدهیامت بس
مفر گربی به عنوبن یلی بس پییامهیا م برسشهیا مطیر شی ز بس طریین رسیا ههیا
هسدیم.
بمرمسز ار عفر برتباطا که مسای م تلنولوژ ها برتباط مدنوع برب ب دشیا
پیام مموا ابرا ،پیامها بقناعگر بس طرین کا یا هیا بسییار مدعی ا بیه سیو بفیربا
م آین  .بیا تومیه بیه آسمیونهیا آمیار می تیوبن گهیت رسیا ههیا بللدرم یلی م
رسا هها چاپ  -وشدار رببطة معن ابر با مفر گربی ابشیدهب ی کیه بیین دیایج
تأیی کنن ة م

سو بس ظر مدغیر «کا ا پیام :وع رسا هها معع » م «تأثیر پییام» م

تأیی کنن ة ظر بورایو اربارة شی
تأثیربت که م توب ن بر گربی
با یافدهها پی
مدناسب بست.

رسیا ههیا ار عیای

مفیر

بفیربا طبشیه مرفیه م

بفربا به مفر گربی بگذبر  ،بواز بست .بیین دیایج

مپان ( )2002که به تأثیر رسا ه بر مفر گربیی بفیربا بعدشیاا ابر ی ،
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رسا هها معع به عنوبن یل بس ببزبرها بسیار مهم برب ب دشا برسشها ،عااهیا
م پیام ها به کار براز م شو م ار بسیار بس میوبرا بیین رسیا ههیا ،ار خی مت گیرمز
خاص عع م کنن م برسشها مخفوص رب ار میان مرام بشیاعه می اهنی کیه بس
آن معله م توبن به برسش مفر گربی برب ا یا سرمایهابر بشارز کرا بیه هعیین
الی بییدر بین رسا هها ار بین مهت حرکت م کنن م سع ار بقنیاع بیییدر مخاطبیان
خوا ابر م ارآن مبح م توب ن تع با عظیع بس بفیربا رب تحیت پوشی

خیوا قیربر

اهن  .دایج آسمون رگرسیون چن مدغیرز برب مفر گربی یان م اه کیه ار کی
مدغیر بسدهااز بس رسا ه رببطة معناابر با مدغیر مفر گربی ابرا .ضیریب تعییین می
یییان می اهی کییه  16ارصی بس تغییییرب مدغیییر مفییر گربیی توسییط ام مییورا بس
مدغیرها مسیدش میورا بررسی (مییزبن بسیدهااز بس رسیا ههیا بللدرم یی

م ارآمی

خا وباز) قاب توضیح م تبیین بست.
با تومه به ایی گازهیا ت وریی

ار بیین سمینیه می تیوبن عنیوبن کیرا کیه هرچیه

مخاطبان پیام سبت به شیوزها بقناع ار رسا هها آگاز باشن م بیه تعیایال آ هیا بیرب
بیجاا یاسها کاذب پ ببر  ،ایگر بقناع آ ها به ربحد بملانپذیر یسیت .مخاطبیا
که به پیامها بقناع مدهلرب ه برخورا م کنن سبت به پیامها سطح م سااز که بیه
ا با بقناع آ ها هسدن  ،آسیبپذیر کعدر ابر  .بنابربین بگرچه ع توبن رسا هها رب
برب ع م پخ

پیامها مفر گربیا ه قا م یا مح ما کرا ،بما م توبن پییینهاا ابا

که با آگازساس مخاطبیان مآمیوسش آ هیا بس آسییبپیذیر آ هیا ار بیین سمینیه حدی
بلعش مر کاسده شوا ،به حو که هم سبت بیه یاسهیا مبقعی مکیاذب آگیاه پیی ب
کنن م هم ار مشاب تبلیغا مشاممت بییدر ابشده باشن .
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