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  عضو هيئت علمي گروه روانشناسي، دانشگاه تبريز2
  
  چكيده

ي هامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليج. خبري انجام گرفت پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش منبع خبري در اقناع افراد با تعديل كنندگي نگرش به منبع
با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي چهار دانشكده انتخاب شده، . دانشجويان سال دوم و سوم مقطع كارشناسي دانشگاه تبريز بود

در هر كالس ابتدا پرسشنامه ي نگرش سنجي مؤلف . نفر را تشكيل دادند 307سپس در هر دانشكده دو كالس به همين روش انتخاب گرديد، كه در مجموع 
نندگان خواسته شد تا به به طور تصادفي پخش شده و از شركت ك 20:30سپس يكي از دو فيلم ساخته شده با آرم هاي بي بي سي فارسي و . ساخته اجرا شد

همچنين نتايج نشان داد افرادي كه . نتايج آزمون خي دو نشان داد كه منابع خبري در ميزان اقناع با يكديگر متفاوت هستند. اقناع پاسخ دهند پرسشنامه
 .نگرش مثبت به منبع داشتند اقناع بيشتر و افرادي كه نگرش منفي به منبع داشتند اقناع كمتر نشان دادند

  20:30ي؛ نگرش؛ بي بي سي فارسي؛ اقناع؛ منبع خبر :كليد واژه ها
  

  

 مقدمه

ها تعداد در دنياي رسانه. همواره منبع مهمي براي دريافت اخبار از سوي مخاطبان در سراسر جهان بوده است ها به ويژه تلويزيوناخبار رسانه
ريزي ها با توجه به اين موضوع برنامهرسانهريزان هاست كه طراحان و برنامهها موضوع مهمي است و سالمخاطبين و تحت تأثير قرار دادن آن

  . ها با توسل به ابزارهاي مختلف سعي در اقناع مخاطبان خود دارندهمه انسان. كنندمي
هاي منطقي و احساسي براي واداشتن ها يا رفتارها با استفاده از استداللدانند كه شامل تغيير افكار، نگرشاقناع را نوعي از نفوذ اجتماعي مي

اين اصطالح توسط كارل هاولند ). 2008بومايستر، (اقناع را شايد بتوان فراگيرترين نوع نفوذ اجتماعي ناميد . افراد به انطباق با حالت ديگر است
يكي از ها تلويزيون بر اقناع مخاطبينش و به تبع آن تأثير بر نگرش ايشان ها و در رأس آنبررسي نقش غير قابل انكار رسانه. گذاري شدنام

هاي داخلي مشهود است، از اين رو پژوهش حاضر با بررسي نقش منابع موضوعات مهمي است كه متأسفانه جاي خالي آن در ميان پژوهش
  .بود» تعيين نقش منبع خبري در اقناع افراد«مختلف خبري انجام شد و هدف آن 

- هاولند در اين برنامه با روان. ند در هنگام جنگ جهاني دوم تهيه شدي اقناع توسط كارل هاولهاي پژوهشي در زمينهيكي از اولين برنامه

كه ) 1999به نقل از مك گواير،  1953، جانيس و كليهاولند، (كرد شناسان اجتماعي ديگري مثل جانيس، كلي، كلمن و شريف همكاري مي
اي را بخوانند كه مطرح هشي از دانشجويان خواستند مقالهاين پژوهشگران در جريان پژو. شد) bource(گيري نظريه اعتبار منبعمنجر به شكل

اي از خوانندگان گفتند به عده). در آن زمان هنوز چنين چيزي ساخته نشده بود(پذير و مطمئن هستند اي امكانهاي هستهكرد زيردرياييمي
گفته شده بود منبع اين مقاله روزنامه پراودا ارگان خبري اتحاد دان مشهور امريكايي است و به گروه ديگر نيز نويسنده اين مقاله اپنهايمر، فيزيك
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فرض پژوهشگران اين بود كه در دوران جنگ سرد، اپنهايمر از نظر يك آمريكايي منبع بسيار معتبري بود و پراودا منبع . جماهير شوروي است
كردند ميزان اقناع بيشتري نسبت به كساني كه آن را ايمر تصور ميها انتظار داشتند خوانندگاني كه مؤلف مقاله را اپنهچنانچه آن. كم اعتباري

  .دادنددانستند نشان ميي پراودا مينوشته
بود  BBCاي همچون هاي مختلف خبري از جمله شبكهي بررسي گسترده اين امر با توجه به اعتبار شبكهدهندهادبيات پژوهش نشان

هم مسائل روش شناسي و هم نظري مانع پژوهش بر اما مشكل عمده در اين ميان اين بود كه ). 2008؛ جانسون و فهمي، 2011جابر و بومان، (
 ).2007فرانز و ريدوت، (مشكل عمده ديگر نبود نظريه بود . روي اثرات رسانه اقناعي شده بود

  

  

  روش

  شركت كنندگان طرح پژوهش
همچنين طرح پژوهشي از نوع . ها از نوع شبه آزمايشي استآوري دادهي جمعاين پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنيادي و به لحاظ نحوه 

ي كارشناسي تشكيل دادند كه در سال ي دانشجويان سال دوم و سوم دورهجامعه آماري پژوهش حاضر كليه. پس آزمون دو گروهي است
اي، ابتدا از بين اي چند مرحلهگيري خوشهز روش نمونهي فوق با استفاده ااز جامعه. در دانشگاه تبريز مشغول به تحصيل بودند 90- 89تحصيلي 
هاي انتخاب شده دو كالس درس به صورت تصادفي سپس از هر يك از دانشكده. هاي مختلف چهار دانشكده به تصادف انتخاب شددانشكده

نفر  91نفر دانشكده دامپزشكي،  72هاي خارجه، ي ادبيات فارسي و زباننفر دانشكده 78: نفر را تشكيل دادند 307انتخاب گرديد، كه در مجموع 
  .بودند%) 7/55(نفر مؤنث  171و %) 3/44(نفر مذكر  136از اين ميان . نفر دانشكده شيمي 66و ) مكانيك(ي فني دانشكده

  

  ابزارها

توجه به محتواي پيام كنندگان با اين پرسشنامه كه محقق ساخته است در دو بخش به منظور سنجش نگرش شركت :پرسشنامه اقناع
-كنندگان ميعبارت مرتبط با پيام ضبط شده از شركت 18بخش اصلي پرسشنامه كه در تجزيه و تحليل آماري به كار رفت با . طراحي شد

اعتبار  در بخش دوم جهت. مشخص كنند -از كامالً مخالفم تا كامالً موافقم -اي ليكرت درجه 6خواست نظر خود را در مورد فيلم در يك طيف 
اي كه فيلم از آن ضبط شده بود، چه نام شبكه«، »اسم گوينده چه بود؟«سنجي پاسخ شركت كنندگان سه سوال قرار داده شد از جمله اين كه 

- ها به كار گرفته شود ولي براي اطمينان خاطر پژوهشگر از پاسخگويي صادقانه و توجه شركتكه اگرچه قرار نبود در تحليل داده» داشت؟

اي و با نقطه برش باال يا پايين در نظر گرفته ي اقناع به صورت مقولهي به دست آمده براي پرسشنامهنمره. ندگان به فيلم حائز اهميت بودكن
به دست آمد و پس از حذف دو سوال كه همبستگي پاييني را با  90/0اعتبار اين پرسشنامه با روش ثبات دروني بررسي شد و آلفاي كرونباخ . شد

همچنين براي بررسي روايي اين پرسشنامه ضمن دريافت نظر متخصصان، از تحليل . افزايش يافت 92/0نمره كل داشتند آلفاي كرونباخ تا 
اين . گيرندقرار مي 40/0ها در يك عامل كلي با بار عاملي باال ي سوالنتايج تحليل عامل نشان داد كه به جز دو سوال همه. عامل استفاده شد

 .كرددرصد از واريانس مربوط به سازه را تبيين مي 41سوال وجود داشت  16كلي كه در آن عامل 

كنندگان را به اين پرسشنامه كه محقق ساخته است عبارت بود از يك جدول كه نگرش شركت :پرسشنامه نگرش به منبع خبري
هاي اعتبار، و صداي آمريكا با توجه به مالك 20:30سي، اخبار هاي شبكه خبر جمهوري اسالمي ايران، بي بي سي فارچهار منبع خبري به نام

اعتبار اين پرسشنامه با . سنجيدمي -از كامالً مخالفم تا كامالً موافقم –اي درجه 6كنندگي، صداقت و ارزيابي كلي با يك طيف ليكرتي قانع
. بررسي روايي اين پرسشنامه از نظر متخصصان استفاده شد همچنين براي. به دست آمد 78/0روش ثبات دروني بررسي شد و آلفاي كرونباخ 

  .اي آن با نقطه برش مثبت يا منفي در نظر گرفته شدي نگرش نيز به خاطر ماهيت مقولهنمره
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  شيوه اجرا

اقدام به اجراي ها حضور يافته و سالي بيست دقيقه در هر يك از كال 15ها به مدت پژوهشگر پس از هماهنگي با اساتيد محترم كالس
هاي خبري ذكر كرد و با ها خود را معرفي كرده و هدف پژوهش را افكار سنجي در مورد رسانهپژوهشگر قبل از توزيع پرسشنامه. پژوهش نمود

ست كنندگان خواها براي مشاركت در پژوهش از شركتباشد، ضمن جلب رضايت آنتاكيد بر اين مورد كه نيازي به درج مشخصات شخصي نمي
تواند از دريافت پرسشنامه خودداري در ضمن يادآوري شد كه اگر كسي مايل به پاسخگويي نيست مي. در نهايت صداقت به سواالت پاسخ دهند

- كنندگان به پرسشنامهپس از آن كه تمامي شركت. ي نگرش توزيع گرديدسپس پرسشنامه. ها چنين اتفاقي نيفتادكند كه در هيچ يك از كالس

اين فيلم در . هاي خبري ضبط شده بود توجه كنندها خواسته شد تا به فيلمي كه از يكي از شبكهرش به منبع خبري پاسخ گفتند از آنهاي نگ
پژوهشگر . ي بي بي سي فارسي و بار ديگر با آرم بخش خبري بيست و سيهاي متفاوت ساخته شده بود، يك بار با آرم شبكهدو نسخه با آرم
فيلم الف %) 5/50(نفر  155به طوري كه براي . كردپژوهش در هر كالس، به تصادف فيلمي را كه قرار بود پخش كند انتخاب ميقبل از اجراي 

)BBC(  نفر  152و براي)كنندگان از شركت سه دقيقه بودي فيلم كه مدت آن پس از مشاهده. نمايش داده شد) 20:30(فيلم ب %) 5/49
 .هاي نگرش تحويل دهنداقناع پاسخ گفته و به همراه پرسشنامهي خواسته شد به پرسشنامه

  

  نتايج
هاي آمار توصيفي و از آزمون خي دوي دو متغيره و سه متغيره عالوه بر استفاده از روشهاي اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل داده

  .ارايه شده است 1هاي توصيفي در جدول آماره. استفاده شد
  

و انحراف معيار متغيرهاي مورد بررسي در  ميانگين. 1جدول 
 پژوهش

 انحراف معيار ميانگين هاي آماري متغيرهاشاخص

 13/5 08/20 عزت نفس

 BBC 38/3 42/1نگرش به 

 62/1 62/3 20:30نگرش به

 22/14 9/58 اقناع

  
دوي دو متغيره استفاده از آزمون خي» متفاوتي دارندنابع خبري مختلف، قدرت اقناع م«كند براي وارسي اين فرضيه پژوهش كه بيان مي

همچنين مقدار خي دو به دست . ارائه شده است 2فراواني همزمان و درصدهاي مربوط به متغيرهاي منابع خبري و قدرت اقناع در جدول . شد
  .معنادار است P>05/0بوده و در سطح  17/3آمده 

 
به متغيرهاي منابع خبري و فراواني همزمان و درصدهاي مربوط . 2جدول 

 قدرت اقناع

 
 منبع خبري

BBC 20:30 
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 87 73 تعداد پايين اقناع

 %4/54 %6/45 درصد  

 65 82 تعداد باال 

 %2/44 %8/55 درصد  

فراواني همزمان . آزمون خي دو براي هر فرد به صورت جداگانه اجرا شدبراي نگرش به منابع خبري براي وارسي تاثير نگرش افراد بر اقناع 
و فراواني همزمان و درصدهاي  3در جدول  )BBC(و درصدهاي مربوط به متغيرهاي منابع خبري، قدرت اقناع و نگرش به منبع خبري اول 

مقدار خي دوي به دست آمده . ارائه شده است 4در جدول  )20:30(مربوط به متغيرهاي منابع خبري، قدرت اقناع و نگرش به منبع خبري دوم 
معنادار است بوده و در سطح  37/8نيز  20:30مقدار خي دوي به دست آمده براي ). P>05/0(معنادار است بوده و در سطح  BBC 56/3براي 

05/0<P.  
 

فراواني همزمان و درصدهاي مربوط به متغيرهاي منابع خبري، قدرت اقناع و . 3جدول 
 BBCنگرش به 

     منبع خبري

20:30 BBC    نگرش بهBBC 

 منفي اقناع پايين تعداد 41 43

   درصد 8/48% 2/51%

   باال تعداد 32 28

    درصد 3/53% 7/46%

 مثبت اقناع پايين تعداد 31 37

   درصد 6/45% 4/54%

  باال تعداد 46 29

   درصد 3/61% 7/38%

 

  

قدرت اقناع و فراواني همزمان و درصدهاي مربوط به متغيرهاي منابع خبري، . 4جدول 
 )20:30(نگرش به 

     منبع خبري

20:30 BBC    20:30نگرش به 

 منفي اقناع پايين تعداد 24 36

   درصد 0/40% 0/60%

  باال تعداد 41 21

   درصد 1/66% 9/33%
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 مثبت اقناع پايين تعداد 49 51

   درصد 0/49% 0/51%

  باال تعداد 40 44 

   درصد 6/47% 4/52%

  

  بحث
باالتر از منبع خبري  BBCنتايج پژوهش حاضر در خصوص قدرت اقناع منابع خبري مختلف نشان داد كه ميزان اقناع در منبع خبري 

اين نتيجه . دارد 20:30قدرت اقناعي بيشتري نسبت به  BBCبنابراين منابع خبري قدرت اقناع متفاوتي دارند و منبع خبري . باشدمي 20:30
با توجه به اين . اندگرفته BBCدر مورد اعتبار و قدرت اقناع ) 2008(و جانسون و فهمي ) 2011(سو با نتايجي است كه جابر و بومان هم

يا به شناسند و ها را نميدهند تا در برابر منابعي كه آناي قابليت اقناع بااليي از خود نشان ميها افراد در برابر منابع خبري معتبر و حرفهپژوهش
  . كندها اعتماد ندارند و اين خود به سادگي وجود تفاوت در اقناع بين منابع مختلف را تاييد ميآن

فهمند براي پذيرش آن هنگامي كه افراد به پيام توجه كرده و آن را مي) 1999به نقل از مك گواير، ، 1953(با توجه به هاولند و همكاران 
تأثير نگرش به منبع خبري نيز با تجزيه . پذيرندكنند بيشتر ميه اعتبار منبع، آن منبعي را كه معتبرتر ارزيابي ميكنند و با توجه به نظرياقدام مي

در مورد اين پژوهش . نگرش قبلي در ميزان اقناع افراد و به تبع آن ميزان اعتباربخشي افراد به يك منبع مؤثر استها نشان داد كه و تحليل داده
شدند، اين نتيجه در شدند و زماني كه نگرش منفي به اين شبكه داشتند كمتر اقناع ميداشتند بيشتر اقناع مي BBCمثبت به افرادي كه نگرش 

) 2007(تورماال و پتي .دهداين نتايج نشانگر آن بود كه نگرش مثبت به يك منبع قدرت اقناع آن منبع را افزايش مي. نيز صادق بود 20:30مورد 
هاي قبلي مربوط و نامربوط آن را تحت دهد؛ و پيامها يا موضوعات نگرش رخ نميفرايند اقناع به صورت منفرد از ديگر پيامد كه كنناستدالل مي
نگرش ) 2007(اند ولي در پژوهش نيدنتال ها موضوع نگرش را به عنوان يك متغير وابسته بررسي كردهاگرچه اكثر پژوهش. دهندتأثير قرار مي
با اين .شود و بر عكسراستا با نتايج پژوهش حاضر نگرش مثبت منجر به اقناع بيشتر ميگذارد به نحوي كه همكه بر اقناع اثر ميمتغيري است 

نتايج نشان . شود نوع نگرش به هر يك از منابع خبري ارائه شده در اين پژوهش استي جالبي كه در مورد اين پژوهش حاصل ميحال نتيجه
دارد و طبيعي است كه ميزان اقناع باالتري نيز در برابر اين  BBCژوهش حاضر نگرش مثبتي به منابع خبري بيگانه مانند ي پدهد نمونهمي

به . خاستگاه دولتي منابع خبري داخلي در نگرش مخاطبان بي تأثير نخواهد بود) 2001(در عين حال همسو با پژوهش فررو . منبع نشان دهد
  .بين مطمئني از قدرت اقناع آن منبع باشدپيشرسد نگرش به منبع نظر مي

ها اشاره كرد؛ همچنين موضوع انتخاب شده براي فيلم آوري دادهتوان به نوع نمونه و ابزار جمعهاي اين پژوهش مياز جمله محدوديت
هاي صادقانه از روش ابي به پاسخهرچند كه در پژوهش حاضر براي دستيها هستند؛ پژوهش و منابع خبري انتخاب شده نيز از جمله محدوديت

كارانه و هاي محافظهي پاسخها استفاده شد، با اين وجود احتمال دارد برخي دانشجويان بنا به مالحظاتي نسبت به ارائهبي نام كردن پرسشنامه
ن در پژوهش ديگري مورد استفاده قرار مطلوب اقدام نموده باشند، بعالوه در پژوهش حاضر دو ابزار اصلي پژوهش مؤلف ساخته بوده و پيش از اي

اگرچه هر دو ابزار از لحاظ روايي و پايايي نتايج قابل قبولي به دست دادند با اين همه ممكن است نتايج پژوهش را تحت تأثير قرار . نگرفته بود
  .دهد

هاي ه دليل عدم دسترسي به شبكهموضوع خوابگاهي و يا غير خوابگاهي بودن دانشجويان بشود هاي آتي پيشنهاد ميبراي پژوهش
توانند مقاطع مختلف تحصيلي و قشرهاي مختلف جامعه را نيز دربرگيرند؛ پيشنهاد هاي آتي ميهمچنين پژوهش. اي مد نظر قرار گيردماهواره

نيز در نظر گرفته شود،  هاي آتي موضوعاتي با بار هيجاني مد نظر قرار گيرند و در همين رابطه نيز ساير اجزاي نگرششود در پژوهشمي
تري را براي مقايسه با يكديگر در نظر بگيرند، توانند منابع خبري بيشتري را بررسي كنند و منابع خبري مشابه و همگونهاي آتي ميپژوهش

  .تري بسنجندهاي بين دو جنس را نيز با متغيرهاي دقيقهاي آتي تفاوتشود پژوهشپيشنهاد مي
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