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                                                         چکیده
 تعیین نقش منبع خبري در اقناع افراد باپژوهش حاضر با هدف  :مقدمه
: روش. ه استکنندگی عزت نفس و نگرش به منبع خبري انجام گرفتتعدیل

ي دانشجویان سال دوم و سوم مقطع جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه
این دانشگاه در  89-90که در سال تحصیلی  هکارشناسی دانشگاه تبریز بود

 اي چندگیري تصادفی خوشهبا استفاده از روش نمونه. مشغول تحصیل بودند
اي چهار دانشکده انتخاب شده، سپس در هر دانشکده دو کالس به مرحله

در هر . نفر را تشکیل دادند 307همین روش انتخاب گردید، که در مجموع 
 ش سنجی مؤلفي نگرکالس ابتدا مقیاس عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه

سی بیبیهاي سپس یکی از دو فیلم ساخته شده با آرم. ساخته اجرا شد
کنندگان خواسته شد به طور تصادفی پخش شده و از شرکت 20:30فارسی و 

دو نشان داد که نتایج آزمون خی: هایافته .اقناع پاسخ دهند تا به پرسشنامه
همچنین میزان عزت . ت هستندمنابع خبري در میزان اقناع با یکدیگر متفاو

نفس در اقناع افراد مؤثر بود به طوري که افراد با عزت نفس پایین میزان اقناع 
نشان داد افرادي که نگرش پژوهش نتایج  :گیرينتیجه. باالتري نشان دادند

مثبت به منبع داشتند اقناع بیشتر و افرادي که نگرش منفی به منبع داشتند اقناع 
همچنین نتایج نشان داد که میزان اقناع در دو جنس متفاوت . ندکمتر نشان داد

  .شوندمی است و زنان بیشتر از مردان اقناع
 

  .اقناع، نگرش به منبع خبري، عزت نفس: واژگان کلیدي

Abstract                                                            
Introduction: This study was performed to determine the role 
of news source on Individuals’ Persuasion with Moderation of 
Attitude to News source, and Self-esteem. Method: The 
statistical population of this study included all sophomore and 
junior B.A students who were studying in Tabriz University 
from 2011-2012. Through multi-stage cluster random 
sampling, 4 faculties were selected, then two classes in each 
faculty were selected by the same way, i.e. totally 307 
individuals participated in this study. The Rosenberg Self-
Esteem scale and an attitude questionnaire were accomplished 
in each class. After all the participants answered the 
questionnaire about attitude on news source, the researcher 
asked them to watch a video which had two different versions 
with different logos but the same content and was made by 
the researchers. Then participants were asked to do the second 
questionnaire on persuasion. Finding: Chi Square test results 
indicated that news sources did have difference with each 
other in persuasion rate. Also, Self-Esteem rate is effective in 
persuasion rate so that individuals with low self-esteem show 
higher persuasion rate. Conclusions: The results show that 
those who had positive attitude to the news source had higher 
persuasion rate while the opposite case had lower one. In 
addition, the research results represented that persuasion rate 
is different in both genders and females are persuaded more 
than males. 

Keywords: Persuasion, Attitude to News Source, Self-
Esteem. 
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  قدمهم
همواره منبع مهمی براي  به ویژه تلویزیون 1هااخبار رسانه

از سوي مخاطبان در سراسر جهان بوده  اطالعاتدریافت 
ها تعداد مخاطبین و تحت تأثیر قرار در دنیاي رسانه. است

هاست که طراحان و ها موضوع مهمی است و سال دادن آن
    ریزي برنامه ها با توجه به این موضوعریزان رسانهبرنامه

ها با توسل به ابزارهاي مختلف سعی در همه انسان. کنندمی
، 3بومایستر(ها دارند  آن 2نفوذ در مخاطبان خود و اقناع

رسانه موضوع مناسبی براي پژوهش و بررسی نقش ). 2008
آن در اقناع مخاطبین است، خصوصاً در کشور ایران که 

ه دریافت اخبار و خصوص در زمینبه گستردگی تلویزیون 
  .اطالعات بر دیگر منابع غالب است

دانند که شامل تغییر اقناع را نوعی از نفوذ اجتماعی می
هاي منطقی و ها یا رفتارها با استفاده از استداللافکار، نگرش

احساسی براي واداشتن افراد به انطباق با حالت دیگر است 
ها به هشاغلب پژو). 1386، 5و ارونسون 2008، 4بوردن(

ها در ها و در عین حال تالش این رسانهقدرت اقناع رسانه
متقاعدسازي مخاطبین و ایجاد نگرش و یا تغییر نگرش اذعان 

). 1387کریمی،  و 1381، 6، تانکارد1386ارونسون، (اند کرده
اقناع را شاید بتوان فراگیرترین نوع نفوذ اجتماعی نامید 

    7ع توسط کارل هاولنداصطالح اقنا). 2008بومایستر، (
وي بعدها . گذاري شد نام 8شناس اجتماعی دانشگاه ییلروان

ارتباطات و اقناع موضوع  هایش در حوزهاساس پژوهشبر
بر . را مطرح نمود» ؟9چه کسی، چه چیزي، به چه کسی گفت«

بر همین اساس گروه دانشگاه ییل چهار عنصر را که در بیشتر 
این . اندارند مشخص کردههاي اقناعی دخالت دموقعیت

اي که پیام در آن زمینه) 3پیام، ) 2منبع، ) 1: عناصر عبارتند از

                                                             
1  . Media 
2. Persuasion 
3. Baumeister 
4. Borden 
5. Aronson 
6. Tankard 
7. Carl Hovland 
8. Yale 
9. Who says what to whom 

و بوردن،  2008بومایستر، (مخاطب ) 4(شود و عرضه می
2008.(  
توان عوامل مختلفی را در با توجه به ادبیات پژوهش می 

 10ترین این عوامل نگرشاز جمله مهم. ارتباط با اقناع نام برد
است که بیش از سایر عوامل مورد توجه قرار  11ت نفسو عز
ارزیابی مثبت یا منفی از یک چیز نگرش، . اندگرفته

نگرش را چنین  13گوردون آلپورت. است) 1385، 12فرانزوي(
حالت آمادگی ذهنی که از طریق تجربه  نوعی« کندتعریف می

 هاي پاسخداري بر پویا و جهت تأثیرسازماندهی شده است و 
 »گذاردمربوط به آن می هاي موقعیتد به تمامی اشیا و افرا

نگرش فرد در مورد  توانرا میعزت نفس ). 2008بوردن، (
 خودش یا میزان ارزشی که شخص براي خود قائل است

گیري مثبت یا منفی فرد به جهت همچنین .)1385فرانزوي، (
  ).1979، 14روزنبرگ(دانست خودش 

ها  ها و در رأس آنانهبررسی نقش غیر قابل انکار رس
تلویزیون بر اقناع مخاطبینش و به تبع آن تأثیر بر نگرش ایشان 
یکی از موضوعات مهمی است که متأسفانه جاي خالی آن در 

هاي داخلی مشهود است، از این رو پژوهش میان پژوهش
حاضر با بررسی نقش منابع مختلف خبري انجام شد و هدف 

کنندگی اقناع افراد با تعدیل تعیین نقش منبع خبري در«آن 
  .بود» عزت نفس و نگرش به منبع خبري

اقناع توسط  هاي پژوهشی در زمینهیکی از اولین برنامه
مک (کارل هاولند در هنگام جنگ جهانی دوم تهیه شد 

شناسان اجتماعی هاولند در این برنامه با روان). 1999، 15گوایر
کرد همکاري می 16دیگري مثل جانیس، کلی، کلمن و شریف

) 1999نقل از مک گوایر،  به 1953، جانیس و کلیهاولند، (
این پژوهشگران . شد17گیري نظریه اعتبار منبعشکل بهکه منجر

                                                             
10. Attitude 
11. Self-esteem 
12. Franzoi 
13. Alport 
14. Rosenberg 
15. McGuire 
16. Janis, Kelley, Kolman & Sharif 
17. Source Credibility 
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اي را بخوانند جریان پژوهشی از دانشجویان خواستند مقالهدر
پذیر و اي امکانهاي هستهزیردریایی ساخت کردکه مطرح می

ان هنوز چنین چیزي ساخته نشده در آن زم(مطمئن هستند 
اي از خوانندگان گفتند نویسنده این مقاله به عده). بود

مریکایی است و به گروه دیگر آدان مشهور  ، فیزیک1اپنهایمر
ارگان خبري  2نیز گفته شده بود منبع این مقاله روزنامه پراودا

فرض پژوهشگران این بود که . اتحاد جماهیر شوروي است
گ سرد، اپنهایمر از نظر یک آمریکایی منبع بسیار در دوران جن

ها انتظار  چنانچه آن ،معتبري بود و پراودا منبع کم اعتباري
کردند داشتند خوانندگانی که مؤلف مقاله را اپنهایمر تصور می

ي پراودا نوشته  میزان اقناع بیشتري نسبت به کسانی که آن را
  .دادنددانستند نشان میمی

بررسی گسترده این امر با  دهندههش نشانادبیات پژو
اي هاي مختلف خبري از جمله شبکهتوجه به اعتبار شبکه

؛ گابر، سیمور و 2011، 3جابر و بومان(است  BBCهمچون 
و  2007، 6؛ بارخو2008، 5؛ جانسون و فهمی2009، 4توماس

اما مشکل عمده در این میان این ). 1990، 7و رامپال و آدامز
شناسی و هم نظري مانع پژوهش بر سائل روشهم ماست که 

مشکل عمده دیگر نبود . روي اثرات رسانه اقناعی شده است
نظر عمومی جدید این ). 2007، 8فرانز و ریدوت(نظریه است 

اثرات : این است که اثرات رسانه تصادفی و مشروط است
ممکن است شدید باشد اما تنها در برخی ساعات و بر روي 

شواهدي وجود دارد که موقعیت ). 2004، 9یلیگل(برخی افراد 
در . موقعیت هر رسانه در کشورهاي مختلف، متفاوت است

مقایسه با تأثیر دیگر منابع، جایگاه تلویزیون در آلمان نسبت 
در آفریقاي . تر استبه ایاالت متحده و فرانسه بسیار ضعیف

                                                             
1. Oppenheimer 
2. Pravda 
3. Jaber & Baumann 
4. Gaber, Seymour & Thomas 
5. Johnson & Fahmy 
6. Barkho 
7. Rampal & Adams 
8. Franz & Ridout 
9. Leighley 

دولتی بودن  جنوبی بسیار قوي است و در روسیه به واسطه
  ).2001، 10فررو(شود اعتماد ارزیابی می یر قابلاین رسانه غ

خبر در صدد اقناع مخاطبین  ارائه منبع خبري به واسطه
  است و از این طریق خواهان ایجاد نگرش جدید و یا تغییر 

افراد در برابر منابع خبري معتبر و . هاي موجود استنگرش
در برابر دهند تا اي قابلیت اقناع باالیی از خود نشان میحرفه

ها اعتماد ندارند  شناسند و یا به آنها را نمی منابعی که آن
نگرش مثبت به یک ). 2006، 11تورماال کالرکسون و پتی(

، 12بارسالو(دهد پدیده، قدرت اقناع آن پدیده را افزایش می
، 14؛ کاتچیوپو، پریستر و برنستون2007، 13؛ نیدنتال1999
 ).2008، 15پتی و برینیول؛ 1993

عزت نفس به عنوان یک متغیر ) 1386(ر ارونسون از نظ
بسیاري از . مهم، وابستگی کاملی با قابلیت متقاعد شدن دارد

صفات شخصیتی بر  ریتأثپژوهشگران توجه خود را به بررسی 
ها حول متغیر بسیاري از پژوهش. اقناع معطوف ساختند

شخصیتی عزت نفس به عنوان ویژگی مخاطب، متمرکز شد 
؛ مک گوایر، 1977، 17؛ مایل1967، 16ن و بوئرگرگ: مثل(

برخی از این  ).1992، 18؛ رودس و وود1969، 1968
ها به این نتیجه رسیدند که ارتباط بین عزت نفس و پژوهش

اقناع معکوس است؛ یعنی عزت نفس پایین میزان اقناع شدن 
منطق این ارتباط منفی این  ،دهد و برعکسفرد را افزایش می

داراي عزت نفس پایین معتقدند که بیشتر مردم  است که افراد
تکین و ساناك(صالحیت بیشتري دارند  ها آننسبت به 

، 1387به نقل از کریمی،  1970باوئر،  ؛2008، 19سونار
 ).1977، 21؛ شروگر و سورمن1988، 20بروکنر

                                                             
10. Ferro 
11. Tormala, Clarkson & Petty 
12. Barsalou 
13. Niedenthal 
14. Cacioppo, Priester & Berntson 
15. Briñol 
16. Gergen & Bauer 
17. Maile 
18. Rhodes & Wood 
19. Sanaktekin & Sunar 
20. Brockner 
21. Shrauger & Sorman 
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با هدف بررسی تعیین نقش منبع نیز پژوهش حاضر 
عزت نفس و نگرش به  کنندگیخبري در اقناع افراد با تعدیل

بدین ترتیب که آیا منابع خبري  ه،منبع خبري انجام گرفت
مختلف قدرت اقناعی متفاوتی دارند؟ و آیا عزت نفس و 

ثیري در اقناع منبع خبري دارد یا أت ،نگرش افراد به منبع خبري
  نه؟

 روش 

 این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادي و به لحاظ نحوه
همچنین طرح . از نوع شبه آزمایشی است هاآوري دادهجمع

جامعه آماري . پژوهشی از نوع پس آزمون دو گروهی است
 دانشجویان سال دوم و سوم دوره کلیهرا پژوهش حاضر 

در  90-89کارشناسی تشکیل دادند که در سال تحصیلی 
فوق با  از جامعه. دانشگاه تبریز مشغول به تحصیل بودند

اي، ابتدا از  مرحله اي چندگیري خوشهاستفاده از روش نمونه
مختلف چهار دانشکده به تصادف انتخاب  يهابین دانشکده

هاي انتخاب شده دو کالس سپس از هر یک از دانشکده. شد
 307درس به صورت تصادفی انتخاب گردید، که در مجموع 

    ادبیات فارسی و  نفر دانشکده 78: نفر را تشکیل دادند
نفر  91نفر دانشکده دامپزشکی،  72، هاي خارجهزبان

از این میان . نفر دانشکده شیمی 66و ) مکانیک(فنی  دانشکده
 .بودند%) 7/55(نفر مؤنث  171و %) 3/44(نفر مذکر  136

ها به پژوهشگر پس از هماهنگی با اساتید محترم کالس
ها حضور یافته سالی بیست دقیقه در هر یک از کال 15مدت 

پژوهشگر قبل از توزیع . اجراي پژوهش نمود و اقدام به
 ها خود را معرفی کرده و هدف پژوهش را افکارپرسشنامه

کید بر این أهاي خبري ذکر کرد و با تسنجی در مورد رسانه
باشد، ضمن مورد که نیازي به درج مشخصات شخصی نمی

 ها براي مشارکت در پژوهش از شرکت جلب رضایت آن
. ت پاسخ دهندسؤاالایت صداقت به کنندگان خواست در نه

در ضمن یادآوري شد که اگر کسی مایل به پاسخگویی نیست 
تواند از دریافت پرسشنامه خودداري کند که در هیچ یک می

عزت نفس  سپس پرسشنامه. ها چنین اتفاقی نیفتاداز کالس

پس از آن . نگرش توزیع گردید روزنبرگ به همراه پرسشنامه
هاي عزت نفس و کنندگان به پرسشنامه که تمامی شرکت

ها خواسته شد تا به  نگرش به منبع خبري پاسخ دادند، از آن
. هاي خبري ضبط شده بود توجه کنندشبکهیک فیلمی که از 

 هاي متفاوت یک بار با آرم شبکهاین فیلم در دو نسخه با آرم
 سی فارسی و بار دیگر با آرم بخش خبري بیست و سیبیبی

پژوهشگر قبل از اجراي پژوهش در هر . ه شده بودساخت
کالس، به تصادف فیلمی را که قرار بود پخش کند انتخاب 

فیلم الف %) 5/50(نفر  155به طوري که براي . کردمی
)BBC(  نفر  152و براي)نمایش ) 20:30(فیلم ب %) 5/49

از  سه دقیقه بودفیلم که مدت آن  پس از مشاهده. داده شد
اقناع پاسخ گفته و به  دگان خواسته شد به پرسشنامهکننشرکت

 .هاي عزت نفس و نگرش تحویل دهندهمراه پرسشنامه

  ابزار پژوهش
این مقیاس توسط روزنبرگ در : مقیاس عزت نفس روزنبرگ

به منظور ارزیابی عزت نفس طراحی شد که داراي  1965سال 
موافقم تا از کامالً  ـدرجه است  4گزاره با مقیاس لیکرتی  10

، 8، 6، 5، 2ت سؤاال( سؤال 5در این مقیاس  ـ کامالً مخالفم
شوند و دامنه آن از گذاري میبه صورت معکوس نمره) 9

اي که مقیاس بر روي آن اجرا اولیه نمونه. است 30صفر تا 
آموز دبیرستانی که از ده مدرسه در دانش 5024شده است 

براي اطالعات (ودند نیویورك به طور تصادفی انتخاب شده ب
). 1974، 2؛ وایلی1973، 1کراندال: این مقیاس بیشتر درباره

هاي روایی و پایایی مقیاس عزت نفس روزنبرگ در پژوهش
براي مثال در پژوهش روزنبرگ . متعدد بررسی شده است

با پایداري داخلی عالی با  92/0ضریب تکرارپذیري ) 1979(
س به دست آمده بود و به براي این مقیا 72/0پذیري مقیاس

هاي عزت نفس از جمله مقیاس طور معناداري با دیگر مقیاس
در همچنین . اسمیت همبستگی داشت عزت نفس کوپر

هاي متعدد داخلی روایی و پایایی این مقیاس نشان پژوهش
زاده، فراهانی،  ؛ علی1386رجبی و بهلول، (داده شده است 

                                                             
1. Crandal 
2. Wylie 
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پایایی نیز ژوهش حاضر در پ). 1384شهرآراي و علیزادگان، 
به  85/0با روش ثبات درونی بررسی شد و آلفاي کرونباخ 

نتایج به دست آمده براي عزت نفس در این . دست آمد
ه اي و باال یا پایین در نظر گرفته شدمقوله پژوهش به صورت 

  .است
این پرسشنامه که محقق ساخته است در : پرسشنامه اقناع

با توجه و کنندگان  شرکت دو بخش به منظور سنجش نگرش
بخش اصلی پرسشنامه که در . هبه محتواي پیام طراحی شد

عبارت مرتبط با پیام  18تجزیه و تحلیل آماري به کار رفت با 
خواست نظر خود را در کنندگان می ضبط شده از شرکت

از کامالً  ـاي لیکرت درجه 6مورد فیلم در یک مقیاس 
در بخش دوم جهت . مشخص کنند ـ مخالفم تا کامالً موافقم

قرار داده شد از  سؤالاعتبار سنجی پاسخ شرکت کنندگان سه 
اي که فیلم از آن شبکه«، »اسم گوینده چه بود؟«جمله این که 

 که اگرچه قرار نبود در تحلیل » ضبط شده بود، چه نام داشت؟
ها به کار گرفته شود ولی براي اطمینان خاطر پژوهشگر از داده

کنندگان به فیلم حائز  ویی صادقانه و توجه شرکتپاسخگ
اقناع به  به دست آمده براي پرسشنامه نمره. اهمیت بود

اي و با نقطه برش باال یا پایین در نظر گرفته صورت مقوله
پایایی این پرسشنامه با روش ثبات درونی بررسی و  .شد

پس از حذف دو البته  .به دست آمد 909/0 آلفاي کرونباخ
که همبستگی پایینی را با نمره کل داشتند آلفاي کرونباخ  ؤالس

همچنین براي بررسی روایی این . افزایش یافت 915/0تا 
پرسشنامه ضمن دریافت نظر متخصصان، از تحلیل عامل 

 سؤالنتایج تحلیل عامل نشان داد که به جز دو . استفاده شد
قرار  40/0ها در یک عامل کلی با بار عاملی باال سؤال همه
 41وجود داشت  سؤال 16این عامل کلی که در آن . گیرندمی

  .کرددرصد از واریانس مربوط به سازه را تبیین می
این پرسشنامه که : پرسشنامه نگرش به منبع خبري 

محقق ساخته است عبارت بود از یک جدول که نگرش 
هاي شبکه خبر کنندگان را به چهار منبع خبري به نام شرکت
و  20:30سی فارسی، اخبار بیري اسالمی ایران، بیجمهو

کنندگی، هاي اعتبار، قانعصداي آمریکا با توجه به مالك
از  ـاي درجه 6صداقت و ارزیابی کلی با یک مقیاس لیکرتی 

پایایی این . سنجیدمی ـ کامالً مخالفم تا کامالً موافقم
باخ پرسشنامه با روش ثبات درونی بررسی شد و آلفاي کرون

همچنین براي بررسی روایی این . به دست آمد 78/0
نگرش نیز به  نمره. پرسشنامه از نظر متخصصان استفاده شد

اي آن با نقطه برش مثبت یا منفی در نظر خاطر ماهیت مقوله
  .گرفته شد

عالوه بر هاي این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده
میانگین، انحراف مثل (هاي آمار توصیفی استفاده از روش

. دو متغیره و سه متغیره استفاده شد ،، از آزمون خی دو)معیار
  .ه شده استئارا 1هاي توصیفی در جدول آماره

  .مورد بررسی در پژوهش میانگین و انحراف معیار متغیرهاي .1جدول 

هاي آماري شاخص  
    متغیرها

  انحراف معیار  میانگین

  13/5  08/20  عزت نفس
  BBC 38/3  42/1نگرش به 
  62/1  62/3  20:30نگرش به 

  22/14  9/58  اقناع
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هایافته
نابع خبري م«کند براي وارسی این فرضیه پژوهش که بیان می

دو دو از آزمون خی» مختلف، قدرت اقناع متفاوتی دارند
فراوانی همزمان و درصدهاي مربوط به . متغیره استفاده شد

ارائه شده  2اع در جدول متغیرهاي منابع خبري و قدرت اقن
بوده و در  17/3همچنین مقدار خی دو به دست آمده . است

یعنی منابع خبري مختلف . دار استمعنی P>05/0سطح 
  .قدرت اقناع متفاوتی دارند

  فراوانی همزمان و درصدهاي مربوط به .2جدول 
  متغیرهاي منابع خبري و قدرت اقناع

  
  منبع خبري

BBC  20:30  

  اقناع
  یینپا

  87  73  تعداد
  %4/54  %6/45  درصد

  باال
  65  82  تعداد

  %2/44  %8/55  درصد

شود، درصد اقناع مشخص می 2طور که در جدول همان
. باشدمی%) 2/44( 20:30بوده و در %) BBC )8/55باال در 

 20:30بیشتر از  BBCاین بدین معناست که میزان اقناع در 
ا بخش خبري قدرت اقناع است و در نتیجه این دو شبکه ی

  .متفاوتی دارند
یا تأثیر منبع خبري بر آ«کند که یک پژوهش بیان می سؤال

اقناع افراد، در افراد با میزان عزت نفس مختلف، متفاوت 
از آزمون خی دو سه متغیره  سؤالبراي وارسی این » است؟

فراوانی همزمان و درصدهاي مربوط به متغیرهاي . استفاده شد
ارائه شده  3قدرت اقناع و عزت نفس در جدول  بري،منابع خ

بوده و در  27/5همچنین مقدار خی دو به دست آمده . است
توان نتیجه می. دار استمعنی )=P016/0P (>05/0سطح 

گرفت که تأثیر منابع خبري مختلف بر اقناع افراد با میزان 
 .عزت نفس مختلف، متفاوت است

  
  .قدرت اقناع و عزت نفس رصدهاي مربوط به متغیرهاي منابع خبري،فراوانی همزمان و د .3ل جدو

  منبع خبري

20:30 BBC   عزت نفس 

 تعداد 32 50
 پایین

 پایین اقناع
 درصد 39% 61%

 تعداد 43 32
 باال

 درصد 3/57% 7/42%

 تعداد 41 37
 پایین

 باال اقناع
 درصد 6/52% 4/47%

 تعداد 39 33
 باال

 درصد 2/54% 8/45%

شود اقناع پایین در مشاهده می 3طور که در جدول همان
اند و عزت قرار گرفته 20:30کسانی که در معرض منبع خبري 

و در افرادي که با همین شرایط در % 61نفس پایینی داشتند 
در عین . است% 39اند قرار گرفته BBCمعرض منبع خبري 
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ال بوده و عزت نفس پایینی ها با حال افرادي اقناع در آن
درصد و در مقابل  7/42، 20:30داشتند در مقابل منبع خبري 

BBC ،2/52 هاي این تر یافتهبه بیان ساده. درصد نشان دادند
پژوهش را مبنی بر  هاي فرضیهجدول در عین حال که یافته

نشان کند، یید میأت منابع خبري مختلف تمیزان اقناع متفاو
له تأثیرگذار است، أزان عزت نفس نیز در این مسمی که دهدمی

یعنی کسانی که عزت نفس پایین دارند نسبت به کسانی که 
  .شوندعزت نفس باال دارند بیشتر اقناع می

آیا تأثیر منبع خبري بر «کند که دوم پژوهش بیان می سؤال
براي . »اقناع افراد، در افراد با نگرش مختلف، متفاوت است؟

. نیز از آزمون خی دو سه متغیره استفاده شد الؤسوارسی این 
براي نگرش به منابع خبري، در مورد هر منبع خبري یک 

داراي  20:30بدین معنی که منبع خبري . نگرش وجود داشت
نیز داراي  BBCو منبع خبري ) مثبت یا منفی(یک نگرش 

بدین منظور . براي هر فرد بود) مثبت یا منفی(یک نگرش 
ها براي هر فرد به صورت جداگانه از این نگرشبراي هر یک 

فراوانی همزمان و درصدهاي مربوط . آزمون خی دو اجرا شد
قدرت اقناع و نگرش به منبع خبري  به متغیرهاي منابع خبري،

و فراوانی همزمان و درصدهاي  4در جدول  )BBC(اول 
قدرت اقناع و نگرش به منبع  مربوط به متغیرهاي منابع خبري،

مقدار خی . ارائه شده است 5در جدول  )20:30(ي دوم خبر
 P>05/0بوده و در سطح  BBC 56/3دو به دست آمده براي 

)021/0P=( مقدار خی دو به دست آمده براي . دار استمعنی
 )=P )003/0P>05/0بوده و در سطح  37/8نیز  20:30

توان نتیجه گرفت که ها میاساس این یافتهبر. دار استمعنی
یر منابع خبري مختلف بر اقناع افراد با نگرش مختلف به تأث

  .آن منبع، متفاوت است

 
 .)BBC(قدرت اقناع و نگرش به منبع خبري اول  فراوانی همزمان و درصدهاي مربوط به متغیرهاي منابع خبري، .4جدول 

  منبع خبري
20:30 BBC    نگرش بهBBC  

 تعداد 41 43
 پایین

 منفی اقناع
 درصد 8/48% 2/51%

 تعداد 32 28
 باال

 درصد 3/53% 7/46%

 تعداد 31 37
 پایین

 مثبت اقناع
 درصد 6/45% 4/54%

 تعداد 46 29
 باال

 درصد 3/61% 7/38%

  
افراد با اقناع  ،کندمشخص می 4هاي جدول بررسی داده

داشتند در مواجهه با منبع  BBCپایین که نگرش مثبت به 
کمتري نسبت به منبع ) %6/45(میزان اقناع  BBC خبري

نشان دادند، این در صورتی است که ) %4/54( 20:30خبري 
داشتند در مواجهه  BBCافراد با اقناع باال که نگرش مثبتی به 

بیشتري نسبت به ) %3/61(میزان اقناع  BBCبا منبع خبري 

به بیان دیگر این . نشان دادند) %7/38( 20:30منبع خبري
دهد که نگرش افراد به منبع خبري در میزان ها نشان مییافته

اقناع ایشان مؤثر است چنانچه افرادي که نگرش مثبت به 
BBC  داشتند توسط این منبع خبري بیشتر و توسط منبع
  .اقناع شدند کمتر 20:30خبري 
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  .)20:30(قدرت اقناع و نگرش به منبع خبري دوم  به متغیرهاي منابع خبري، فراوانی همزمان و درصدهاي مربوط .5جدول 

  منبع خبري
20:30 BBC    20:30نگرش به  

 تعداد 24 36
 پایین

 منفی اقناع
 درصد 0/40% 0/60%

 تعداد 41 21
 باال

 درصد 1/66% 9/33%

 تعداد 49 51
 پایین

 مثبت اقناع
 درصد 0/49% 0/51%

 تعداد 40 44
 باال

 درصد 6/47% 4/52%

  
  

کند افراد با اقناع مشخص می 5هاي جدول بررسی داده
داشتند در مواجهه با منبع  20:30پایین که نگرش منفی به 

کمتري نسبت به منبع ) %0/40(میزان اقناع  BBCخبري 
نشان دادند، این در صورتی است که ) %0/60( 20:30خبري

داشتند در مواجهه  20:30 که نگرش مثبتی به افراد با اقناع باال
بیشتري نسبت به ) %1/66(میزان اقناع  BBCبا منبع خبري 

به بیان دیگر این . نشان دادند) %9/33( 20:30 منبع خبري
دهد که نگرش افراد به منبع خبري در میزان ها نشان مییافته

چنانچه افرادي که نگرش منفی به  .اقناع ایشان مؤثر است
داشتند توسط این منبع خبري کمتر اقناع شدند و وقتی  20:30

توسط منبع  ها آنداشتند میزان اقناع  20:30نگرش منفی به 
  .باالتر بود BBCخبري 

یا تأثیر منبع خبري آ«کند که سوم پژوهش بیان می سؤال
براي . »بر اقناع افراد در بین زنان و مردان متفاوت است؟

. آزمون خی دو سه متغیره استفاده شد نیز از سؤالوارسی این 
فراوانی همزمان و درصدهاي مربوط به متغیرهاي منابع 

. ارائه شده است 6قدرت اقناع و جنسیت در جدول  خبري،

بوده و در سطح  37/4همچنین مقدار خی دو به دست آمده 
05/0<P )026/0 P=( توان نتیجه گرفت می. دار استمعنی

ختلف بر اقناع افراد در بین زنان و که تأثیر منابع خبري م
  .مردان، متفاوت است

کنید اقناع پایین در مشاهده می 6طور که در جدول همان
و % 54اند قرار گرفته 20:30زنانی که در معرض منبع خبري 

 BBCدر زنانی که با همین شرایط در معرض منبع خبري 
باال در  در عین حال زنانی که اقناع. است% 46اند قرار گرفته

، BBCدرصد و در مقابل  1/38، 20:30مقابل منبع خبري 
هاي این جدول تر یافتهبه بیان ساده. درصد نشان دادند 9/61

پژوهش را مبنی بر میزان  هاي فرضیهدر عین حال که یافته
دهد نشان می .کندیید میأاقناع متفاوت منابع خبري مختلف ت

گذار است، یعنی زنان به له تأثیرأجنسیت نیز در این مسکه 
نسبت بیشتري از مردان در مقابل منابع خبري مختلف اقناع 

، نیز نشان داده شد پژوهش یید فرضیهأت در چنان چه .شوندمی
از خود  BBCزنان اقناع بیشتري را در مقابل منبع خبري 

  .دهندنشان می
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  .قدرت اقناع و جنسیت بع خبري،فراوانی همزمان و درصدهاي مربوط به متغیرهاي منا .6جدول 
  منبع خبري

20:30 BBC   جنسیت 

 تعداد 33 40
 پایین

 مذکر اقناع
 درصد 2/45% 8/54%

 تعداد 30 33
 باال

 درصد 6/47% 4/52%

 تعداد 40 47
 پایین

 مؤنث اقناع
 درصد 0/46% 0/54%

 تعداد 52 32
 باال

 درصد 9/61% 1/38%

  بحث  و گیرينتیجه
هاي پژوهش حاضر در خصوص قدرت تجزیه و تحلیل داده

اقناع منابع خبري مختلف نشان داد که میزان اقناع باال در منبع 
این نتیجه . باشدمی 20:30باالتر از منبع خبري BBCخبري 

له است که اوالً منابع خبري قدرت اقناع أبیانگر این مس
درت اقناعی بیشتري ق BBCمتفاوتی دارند، دوماً منبع خبري 

 BBCاین بدین معناست که افرادي که . دارد 20:30نسبت به 
اند و دهکرکننده ارزیابی اند آن را بیشتر اقناعمشاهده نموده را

پژوهش داشته  طبیعتاً این منبع خبري اعتبار بیشتري نزد نمونه
نتیجه این فرضیه همسو با نتایجی است که جابر و . است

، جانسون و )2009(گابر، سیمور و توماس  ،)2011(بومان 
در مورد اعتبار و قدرت اقناع ) 2007(و بارخو ) 2008(فهمی 
BBC اگرچه در پژوهش این پژوهشگران شبکه . اندگرفته

) 2006(تورماال و همکاران . عربی مدنظر بود BBCخبري 
اي کنند که افراد در برابر منابع خبري معتبر و حرفهاشاره می

دهند تا در برابر منابعی که ت اقناع باالیی از خود نشان میقابلی
ها اعتماد ندارند و این خود به  شناسند و یا به آنها را نمی آن

   یید أسادگی وجود تفاوت در اقناع بین منابع مختلف را ت
المللی خود به این بین يدر مطالعه) 2001(فررو  .کندمی

لویزیون در روسیه به واسطه کند که جایگاه تموضوع اشاره می
در ایران نیز تلویزیون از . دولتی بودن آن بسیار پایین است

زمان پیدایش آن دولتی بوده و هست و این ممکن است نتایج 
  .را تحت تأثیر قرار دهد

هنگامی که افراد ) 1953(با توجه به هاولند و همکاران 
   ن اقدام فهمند براي پذیرش آبه پیام توجه کرده و آن را می

هاولند، جانیس و (کنند و با توجه به نظریه اعتبار منبع می
آن منبعی را که معتبرتر ) 1951، 1؛ هاولند و وایس1953کلی، 

منبع ) 2008(پتی و برینیول . پذیرندکنند بیشتر میارزیابی می
شمارند و چهار جزء می را به عنوان یکی از متغیرهاي اقناع بر

این چهار جزء عبارت است از . کنندمی مهم براي آن بیان
در پژوهش حاضر . مهارت، صداقت، جذابیت و مشابهت

اگرچه این چهار جزء در هر دو فیلم کنترل شده است ولی 
ادراك مخاطب از این چهار جزء با توجه به آرم شبکه شکل 

خبري  رسد اعتبار و مهارت یک شبکهبه نظر می. گیردمی
  .براي میزان اقناع آن شبکه باشد خوبی بینی کنندهپیش

هاي پژوهش در مورد تأثیر عزت تجزیه و تحلیل داده
نفس بر فرایند اقناع نیز نشان داد که عزت نفس و اقناع یک 

یعنی هر چه عزت نفس پایین بود میزان . معکوس دارند رابطه
تکین این نتیجه همسو با نتایجی بود که ساناك. اقناع بیشتر بود

) 1977(، شروگر و سورمن )1988(، بروکنر )2008( و سونار

                                                             
1. Weiss 
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رسد توجیه این ارتباط معکوس به نظر می. به آن رسیده بودند
کند و عاملی فردي باشد، این که فرد احساس عدم کفایت می

تکین و ساناك بر خالف اشاره شودتر اقناع میدر نتیجه راحت
این دو شکل بین  Uي مبنی بر وجود رابطه) 2008(سونار 

  .متغیر، در پژوهش حاضر مشاهده نشد
معکوس بین عزت نفس و  براي تبیین کلی براي رابطه

هاي پیشین اشاره توان به این موضوع با استناد به یافتهاقناع می
کرد که افراد با عزت نفس پایین پیام ارسال شده از سوي منبع 

       و آن را  جذبهاي پیچیده شناختی را بدون پردازش
اول افراد با عزت نفس  سؤالبا توجه به نتایج . پذیرندمی

شوند ولی باز هم توسط پایین با وجود این که بیشتر اقناع می
معتبرتر است  ها آنشوند که به نظر آن منبعی بیشتر اقناع می

خود این نتیجه نشانگر این است که اگرچه ). BBCیعنی (
ع بیشتر است ولی در اي براي اقناعزت نفس پایین خود نشانه
  .باشدپژوهش صادق می این مورد هم الگوي فرضیه

ها نگرش به منبع خبري نیز با تجزیه و تحلیل داده ریتأث
نگرش قبلی در میزان اقناع افراد و به تبع آن نشان داد که 

در مورد این . بخشی افراد به یک منبع مؤثر است میزان اعتبار
داشتند بیشتر اقناع  BBCه پژوهش افرادي که نگرش مثبت ب

شدند و زمانی که نگرش منفی به این شبکه داشتند کمتر می
این . نیز صادق بود 20:30شدند، این نتیجه در مورد اقناع می

نتایج نشانگر آن بود که نگرش مثبت به یک منبع قدرت اقناع 
  . دهدآن منبع را افزایش می

فرایند اقناع به ه کنند کاستدالل می) 2007(تورماال و پتی 
   ها یا موضوعات نگرش رخ صورت منفرد از دیگر پیام

هاي قبلی مربوط و نامربوط آن را تحت پیام بلکه دهد؛نمی
ها موضوع نگرش را به اگرچه اکثر پژوهش. دهندتأثیر قرار می

هاي اند ولی در پژوهشعنوان یک متغیر وابسته بررسی کرده
کاتچوچیوپو، پریستر و و ) 2007(، نیدنتال )1999(بارسالو 

       نگرش متغیري است که بر اقناع اثر ) 1993(برنستون 
راستا با نتایج پژوهش حاضر  به نحوي که هم ،گذاردمی

با این  ،شود و بر عکسنگرش مثبت منجر به اقناع بیشتر می
شود ي جالبی که در مورد این پژوهش حاصل میحال نتیجه

ک از منابع خبري ارائه شده در این نوع نگرش به هر ی
پژوهش حاضر  دهد نمونهنتایج نشان می. پژوهش است

دارد و طبیعی  BBCنگرش مثبتی به منابع خبري بیگانه مانند 
. است که میزان اقناع باالتري نیز در برابر این منبع نشان دهد

خاستگاه دولتی ) 2001(در عین حال همسو با پژوهش فررو 
به . تأثیر نخواهد بودداخلی در نگرش مخاطبان بیمنابع خبري 

بین مطمئنی از قدرت اقناع رسد نگرش به منبع پیشنظر می
  .آن منبع باشد

نتایج پژوهش حاکی از تفاوت میزان اقناع بین دو جنس 
در . بود، چنانچه زنان نمونه بیشتر از مردان نمونه اقناع شدند

را تماشا کردند پایین  20:30عین حال اقناع زنان وقتی فیلم 
اع باالیی از را تماشا کردند اقن BBCبود ولی زمانی که فیلم 

و مورد نسبت به حالی که مردان در هر ددر. خود نشان دادند
صریحی به  پیشینه پژوهش اشاره. داشتند تريزنان اقناع پایین

هاي جنسی در له تفاوتأی مسـله ندارد و عمدتاً بررسأاین مس
به جز . یات پژوهش جایی نداشته استـاع در ادبله اقنأسـم

، )1994( 1ارونــل و شــون سانگ پیـهمچ وردـچند م
) 2010( 3ودــــس و گــ، رابرت)1998( 2روینگـــرل و ایــب
که موضوع جنسیت را ) 2010( 4شرمان، گانگی و وایت و

شناسی سالمتی و با توجه به اختالالت حوزه روان بیشتر در
    اند که زنان نسبت به سی کرده و نشان دادهخوردن برر

کند اي که عادات غذایی خاصی را تشویق میهاي رسانهپیام
با این حال تبیین این موضوع چندان ساده . تر هستنداقناعی
  .نیست

ها را در مجموع، این پژوهش اهمیت توجه به نقش رسانه
ت براي نتایج این پژوهش توانس. در اقناع افراد روشن ساخت
هاي نظري مرتبط با متغیرهاي برخی رویکردها و مدل

در این راستا . دآورپژوهش، پشتوانه نظري بیشتري فراهم 
تفاوت قدرت اقناعی یک شبکه خبري داخلی با شبکه 

همچنین در مورد تفاوت عزت نفس . خارجی مشخص شد
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دیگر سو با نتایج جی همافراد در میزان اقناع نیز نتای
به طوري که افراد با . این حوزه به دست آمدپژوهشگران 

همچنین نتایج پژوهش . شوندمی عزت نفس پایین بیشتر اقناع
. یید شدأنگرش قبلی بر میزان اقناع نیز ت ریتأثرابطه با در 

بدین معنی که نگرش مثبت یا منفی قبلی به یک منبع منجر به 
پژوهش  در. شودمیزان اقناع بیشتر یا کمتر توسط آن منبع می

بود که منجر به اقناع بیشتر  BBCحاضر این نگرش مثبت به 
باعث اقناع کمتر  20:30توسط این منبع و نگرش منفی به 

اگرچه تفاوت بین دو جنس نیز در نتایج . شد توسط این منبع
نظري  رسد پایهپژوهش قابل مشاهده است ولی به نظر می

  .نداشته باشد
توان به نوع هش میهاي این پژواز جمله محدودیت

ها اشاره کرد؛ همچنین موضوع آوري دادهنمونه و ابزار جمع
شده  انتخابانتخاب شده براي فیلم پژوهش و منابع خبري 

هرچند که در پژوهش ها هستند؛ نیز از جمله محدودیت
نام هاي صادقانه از روش بیحاضر براي دستیابی به پاسخ

این وجود احتمال دارد ها استفاده شد، با پرسشنامه کردن
هاي پاسخ برخی دانشجویان بنا به مالحظاتی نسبت به ارائه

عالوه در ه کارانه و مطلوب اقدام نموده باشند، بمحافظه
پژوهش حاضر دو ابزار اصلی پژوهش مؤلف ساخته و پیش 
. از این در پژوهش دیگري مورد استفاده قرار نگرفته بود

وایی و پایایی نتایج قابل قبولی اگرچه هر دو ابزار از لحاظ ر
با این همه ممکن است نتایج پژوهش را اما به دست دادند 

  .داده باشدقرار  ریتأثتحت 
موضوع خوابگاهی شود هاي آتی پیشنهاد میبراي پژوهش

و یا غیر خوابگاهی بودن دانشجویان به دلیل عدم دسترسی به 
هاي ن پژوهشهمچنی. اي مد نظر قرار گیردهاي ماهوارهشبکه

توانند مقاطع مختلف تحصیلی و قشرهاي مختلف آتی می
هاي آتی شود پژوهشپیشنهاد می .جامعه را نیز دربرگیرند

و در همین رابطه  دادهمد نظر را موضوعاتی با بار هیجانی 
هاي آتی سایر اجزاي نگرش نیز در نظر گرفته شود، پژوهش

و منابع خبري  کردهتوانند منابع خبري بیشتري را بررسی می
تري را براي مقایسه با یکدیگر در نظر مشابه و همگون

ي ها تفاوتهاي آتی شود پژوهشپیشنهاد میهمچنین  .بگیرند
 .تري بسنجندبین دو جنس را با متغیرهاي دقیق
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