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  دهچكي
هـاي  هـايي از مباحـث نظـري و دغدغـه    شـناخت ميـزان تحقـق بخـش    هدف اين مقاله 

كننده هاي سياسي سرگرمشده درباره پديده آميختگي سياست و سرگرمي در برنامه  مطرح
ها است. محقق هاي تلويزيوني فارسي زبان با تمركز بر مخاطبانِ جوان اين برنامهدر شبكه
و دو  »نرمخبـر « و »سـرگرمي - سياسـت « ،»سرگرمي- طالعاتا«گيري از سه مفهوم با بهره
به الگوي مفهومي و نظري دست يافته و بر اساس » استفاده و رضامندي«و » كاشت«نظريه 

هـا در شـهر تهـران در زمينـه ميـزان مصـرف،       آن به تحليل مخاطبـانِ جـوان ايـن برنامـه    
ف، نحـوه پيگيـري،   هاي مصـر شناختي، عالقمندي به سياست، انگيزههاي جمعيت ويژگي

استفاده از منابع جايگزين اخبار و اطالعات، مشاركت سياسـي و گـرايش سياسـي مـورد     
هـاي سياسـي   دهد كه برنامـه ترين نتايج پژوهش نشان ميپردازد. بخشي از مهمتحليل مي

هاي پخش شده شوند و برنامهكننده عمدتاً به صورت مستقيم در تلويزيون ديده ميسرگرم
سـرگرمي و  «و » اطالع از رويدادها و اخبـار «يون داخلي محبوبيت بيشتري دارند. از تلويز

ها بـوده اسـت.   هاي مخاطبان از تماشاي اين برنامهترين انگيزهمهم» گذران اوقات فراغت
كننـده بـا اسـتفاده از منـابع جـايگزين اخبـار و       هاي سياسي سـرگرم ميزان مصرف برنامه

هـا بـه   تقريباً هيچ مخاطبي وجود ندارد كه از اين قبيل برنامهاطالعات رابطه مستقيم دارد. 
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هـاي سياسـي   عنوان تنها منبع اطالعات و اخبار استفاده كند. بـين ميـزان مصـرف برنامـه    
كننده و ميزان مشاركت سياسي مخاطبان رابطه وجود دارد اما به لحـاظ مفهـومي و   سرگرم

كننده بـر ميـزان مشـاركت سياسـي     گرمهاي سياسي سرنظري، تاثيرگذاري تماشاي برنامه
شناختي (جنسيت توان از تاثيرگذاري مشخصات جمعيتمنتفي است. به صورت كلي نمي

ها سخن گفت، اگرچه اين رابطه درباره برخي از و تحصيالت) بر ميزان تماشاي اين برنامه
» قمند به سياستافراد عال«دهند كه بيشتر ها در مجموع نشان ميها وجود دارد. يافتهبرنامه
هاي پخش شده از كنند. ميزان مصرف برنامهكننده را پيگيري ميهاي سياسي سرگرمبرنامه
طلـب و ميـزان مصـرف    اي در ميـان مخاطبـان حـامي جريـان اصـالح     هاي ماهوارهشبكه
  گرا بيشتر است.هاي پخش شده از صداوسيما در ميان مخاطبان حامي جريان اصول برنامه

وتـو، صـداي آمريكـا،     خبر، من سرگرمي، نرم -  سرگرمي، سياست ،اطالعات :ها كليدواژه
  صداوسيما

 

  . مقدمه1
هـاي سياسـي شـهروندان، در    هاي اخير يـك نـوع نگرانـي دربـاره كـاهش عالقـه      در دهه
نـوعي   شود كه ايـن امـر منجـر بـه    هاي علوم اجتماعي مطرح شده است و گفته مي پژوهش

ه اسـت. برخـي از تحليلگـران    نگـاري شـد  ت روزنامـه تفاوتي عمـومي و كـاهش كيفيـ    بي
دارند كه روند مذكور تا حد زيادي ناشي از فرآيندهاي اقتصـادي حـاكم بـر فضـاي       اعتقاد
ها و كـاهش  ديگر از دست دادن پيوسته مخاطب رسانه عبارت اي جديد بوده است. بهرسانه

سازي محتواهاي سياسي و خبري هاي تلويزيوني را وادار به آميختهتبليغات بازرگاني، شبكه
سازي درواقـع تالشـي از   كننده كرده است.اين شكل از برنامههاي سرگرمبا محتواها و قالب

هاي تلويزيوني براي جذب نسلي از مخاطبان است كه عادت دارد كه اخبـار و  جانب شبكه
جذاب  اطالعات خود را از طريق تلفن همراه و فضاي مجازي به شكلي كوتاه و مختصر و

  دريافت كند.
كننده با نيازهـاي دموكراسـي در   برخي از محققان معتقدند كه محتواهاي سياسي سرگرم

افراد را از  شود وسياسي افراد مي باعث افت كيفيت اطالعات كه است چرا ناسازگار جامعه
احساسـي   نمايش را به عقالني استدالل بررسي انتقادي موضوعات سياسي منصرف كرده و

 تنهـا بـراي  قاد دارند كه اين قبيل محتواهانه در مقابل آن برخي از محققان اعت .كندمي تبديل
هـاي عـاطفيِ   ها و فـرم چرا كه به روايت. ضروري باشد شايد است بلكه خوب دموكراسي
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دهد و ميان سياست و زندگي روزمـره مخاطبـان   استدالل در عرصه سياست مشروعيت مي
  كند.ارتباط برقرار مي

طور فزاينده به يك پديـده مهـم در    رساني همراه با سرگرمي در چند دهه اخير بهاطالع
تر روز كامل هاي مورد استفاده در اين زمينه روزبهقالب. اي بدل شده استهاي رسانهعرصه
شوند و نهادهاي قدرت و سياست از آن بـراي تأثيرگـذاري بـر شـهروندان     گيرتر ميو همه

اي بـه درازاي تـاريخ ارتباطـات    كننده كه پيشـينه هاي سياسي سرگرمهبرنام كنند.استفاده مي
تـرين  مخاطـب جمعي دارند، در طول چند دهه اخير در بسياري از كشورهاي غربي جزو پر

هـاي  هـاي اخيـر در شـبكه   سـازي در سـال  هاي تلويزيوني هستند. اين سبك برنامـه برنامه
اند اند و توانستهسالمي نيز ظهور پيدا كردهاي فارسي زبان و صداوسيماي جمهوري اماهواره

  مخاطببان زيادي را با خود همراه كنند.
شـده جهـاني اسـت كـه در     آميختگي اطالعات و اخبار با سرگرمي يك رونـد شـناخته  

و پيشروي است. فارغ  حال وقوعتوسعه، در  يافته و درحالكشورهاي مختلف اعم از توسعه
نظـران و محققـان علـوم     درباره اين پديده در ميان صاحباز رويكردهاي مثبت و منفي كه 

اي كشـور  ارتباطات شكل گرفته است، شناخت ابعاد آن در عرصه داخلـي و سـپهر رسـانه   
مسـئله   موضوعي است كه جاي آن در ادبيات علمي رسانه و ارتباطات ايران خـالي اسـت.  

هاي مطرح شـده  دغدغه هايي از مباحث نظري وشناخت ميزان تحقق بخشاوليه اين مقاله 
هاي كننده در شبكههاي سياسي سرگرمدرباره پديده آميختگي سياست و سرگرمي در برنامه

  ها است. تلويزيوني فارسي زبان با تمركز بر مخاطبانِ جوان اين برنامه
  

  چارچوب مفهومي و نظري. 2
  سرگرمي -  اطالعات 1.2

ــوم  ــاتمفه ــرگرمي- اطالع ــاره )Infotainment( س ــ اش ــ هب ــواع ازي گروه ــه ان ــابرنام ي ه
 را محـور  يسرگرم و اطالعات محوري ونيزيتلوي ژانرها انيمي سنت مرز كه دارد  يونيزيتلو
ي بـرا  كـه  بـود  زيـ آم ريـ تحق كـواژه ي يـ  سـرگرم - اطالعـات  واژه ابتـدا  در. انـد كـرده  محو

 شيافـزا  متقـابالً  و ،يعمـوم  امور بري مبتن مباحثات و سخت خبرها كاهش كردن  مشخص
 همزمـان  طور  به حال  اين با. رفتيم بكار اخبار، كردن مسخره بري مبتني ونيزيتلو يهاشو
 و محتـوا  كه اندشده دهيدي ونيزيتلوي هابرنامه ازي اندهيفزا تعداد 21 قرن اولي هاسال در
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. انـد كـرده  بيترك گريكدي با كامل طور  به راي سرگرم وي عموم امور مختلفي ژانرها فرم
)Baym, 2008: 2276سـرگرمي را  - موضوع اطالعاتشده درباره ) مطالعات و مباحث مطرح

ها درباره شناخت اهميـت   اردوگاه تقسيم نمود اما هر دو آن دو توان بهدر يك نگاه كلي مي
اين پديده براي اطالعات عمـومي، ارتباطـات سياسـي، و فرآينـدهاي دموكراتيـك ديـدگاه       

  مشتركي دارند. 
مند هستند  عالقه شودكهپيگيري مي ايمحققان در حوزه اثرات رسانهوسط رويكرد اول ت

سـرگرمي را  - هـاي ژانـر اطالعـات   پيامدهاي قرار گرفتن در معرض انواع مختلـف برنامـه  
اي است براي رساندن پيـام  سرگرمي، ظرفيت بالقوه- موردبررسي قرار دهند. اينكه اطالعات
ها توجهي به اخبار و اطالعـات سياسـي ندارنـد و يـا     به افرادي كه در نبود اين قبيل برنامه

توانـد بـه افـزايش سـطح     اي مـي كه اين مصرف رسـانه  )،Baum, 2003توجه كمي دارند. (
 )Moy et al. 2005( .مشاركت سياسي در ميان انواع خاصي از مخاطبان ارتباط داشـته باشـد  

ي به نگراني در باره فرهنـگ  رويكرد علمي دوم ناشي از تغيير تمركز پژوهشي از اثرات فرد
پســندي از نظــام ســرگرمي درك عامــه- هــاي مختلــف اطالعــاتگفتمــان: سياســي اســت

كننـد. تعـدادي از محققـان    دموكراتيك، قدرت سياسـي، و ماهيـت شـهروندي ايجـاد مـي     
كراسـي در جامعـه ناسـازگار اسـت     سرگرمي با نيازهاي دمو- اند كه اطالعاتكرده  استدالل

شود، افراد را از بررسي انتقادي موضـوعات  كيفيت اطالعات عمومي ميكه باعث افت   چرا
برخـي از  . كنـد كند و استدالل عقالني را به نمايش احساسي تبديل ميسياسي منصرف مي
اند كه پيامد اين پديده ايجاد يـك بحـران در ارتباطـات سياسـي اسـت.      محققان ابراز داشته

)Blumler & Gurevitch, 1995(  
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  سرگرمي- هاي مطرح شده توسط موافقان و مخالفان اطالعات ها و استدالل . ايده1نمودار 

  
  سرگرمي -  سياست 2.2

) درواقع اصـطالح جديـدي اسـت كـه بـه گونـه       Politainment( سرگرمي- مفهوم سياست
- اطالعـات «ه مفهـوم  طـور كـ   شود. همانجديدي از ارتباطات سياسي در جامعه منتهي مي

سرگرمي در يك - شد، سياستهاي تلويزيوني اطالق ميبه گونه خاصي از برنامه» سرگرمي
 بافرهنـگ  ياسـ يسي نـدها يوفرآ موضـوعات  گران،يبـاز ي ريـ درگتر، مفهوم معناي گسترده

) دو گونه 2001) (Dörner) بر طبق ديدگاه دورنور(Schultz, 2012:1رساند. (ي را ميسرگرم
 entertainingكننده(سرگرمي وجود دارد: سياست ورزي سرگرم- اما مرتبط از سياستمتمايز 

رويكرد خوشبينانه
ظرفيت بالقوه براي رساندن •

پيام به افراد كمتر عالقمند به 
سياست

افزايش سطح مشاركت •
سياسي در ميان انواع خاصي 

از مخاطبان
مشروعيت بخشيدن به روايت •

ها و فرم هاي عاطفيِ استدالل
ترسيم ارتباط ميان سياست و •

زندگي روزمره مخاطبان
لزوم وابستگي فرم و محتواي •

اخبار به شرايط فرهنگي

موضوعات مورد توافق
اهميت براي سياست هاي •

دموكراتيك و آگاهي هاي 
عمومي

بهره گيري و رواج گسترده و •
روزافزون اين ژانر برنامه 

سازي

رويكرد بدبينانه
ايجاد درك عامه پسند از •

موضوعات سياسي و 
فرآيندهاي دموكراتيك

افت كيفيت اطالعات و •
انصراف افراد از بررسي 
انتقادي موضوعات سياسي

تبديل كردن استدالل هاي •
عقالني به نمايش هاي 

احساسي
لزوم رعايت استانداردهاي •

خبري به دليل اشتراك 
گذاشتن اطمينان و خبرگي
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politicsو سرگرميِ سياسي ( )political ntertainmentهاي ها پتانسيل رسانه ). كه در هر دو آن
اســتفاده  هــاي مشــهور مــوردتــر و خلــق شخصــيتجمعــي در جــذب مخاطبــان وســيع

 Mediatization of( اي شدنتوان نتيجه رسانهي را ميسرگرم- گيرند. پديده سياست مي  قرار

Politicsيا تخصصي شدن سياست ( )Professionalization of Politics دانست كه دموكراسي (
  )Nieland, 2008: 3659مدرن را شكل داده است. (

اي دارد سرگرمي معتقدند كه ايـن پديـده كاركردهـاي سياسـي ويـژه     - موافقان سياست
شود مخاطبان گسترده و تـا حـدودي غيرسياسـي، بـه كنشـگران و      كه باعث ميازجمله اين

مسائل سياسي توجه كنند و در نتيجه ممكن است به مشاركت سياسي تحريـك شـده و در   
 Van( زونن) ونBaum & Jamison, 2006: 946(. مشاركت كنند كار دستورفرآيندهاي تنظيم 

Zoonen) (2005كه  كندو رفتار طرفداران موسيقي پاپ، ادعا مي ) با تطبيق شهروندان ِدرگير
سرگرمي احتماالً با تهيـيج ارتباطـات   - سياست .سازدبخش مي لذت سرگرمي شهروندي را

در  كنـد و ميان فردي و تعامالت اينترنتي، يك دسترسي عاطفي به دنياي سياست ايجاد مـي 
سـرگرمي  - وارد، سياسـت حـال دراغلبمـ   با ايـن . كندهاي سياسي را تقويت مينتيجه ارزش

شود و به دليل ايجـاد تنـزل در فرهنـگ مـدني و     عنوان يك مشكل براي توسعه ديده مي به
عنـواني كاسـتراتژي    سرگرمي به - گيرد. سياستكمك به بدبيني سياسي مورد انتقاد قرار مي

از حـد منجـر بـه      ارتباطي توسط متخصصان بازاريابي سياسي طراحي شدهاست كه بـيش 
اســـت، و حتـــي پـــرورش پوپوليســـم محـــور شـــدن سي، ســـلبريتي شخصـــي شـــدن

عامـه   شود.ارائه رويدادهاي سياسي از طريق اشكال هنـري مربـوط بـه فرهنـگ      مي  سياسي
كند و بيش از آنكه بـه پيشـبرد فهـم و    سياسي ايجاد مي احتماالً تصويري جعلي ازواقعيات

  )van Zoonen, 2005: 10. (شودارزيابي دقيق سياست منتهي شود، مانع از ايجاد آن مي
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  سرگرمي- : ديدگاه موافقان و مخالفان پديده سياست2نمودارشماره

  
  نرم خبر 3.2
 ازي كـ ي حـال  ايـن  بـا .اسـت  متنـوع ) بسـيار  Soft News( ارائـه شـده از نـرم خبـر     فيراتع

ي ميـان  هـا تفـاوت  ازي ك. يي آن تفاوت آشكارش با سخت خبر استمعمولهاي  مشخصه
هـايي  تيـ واقع سخت خبـر، مبتني بر  گزارش. هاست آن لحنارائه در نرم خبر و سخت خبر

 مخاطـب  خـود  بـه را  اطالعات دربارهي ريگميتصمو  دگوييم مخاطب به رخدادها درباره
 مخاطب بهطور همزمان  كند بهيمي سع نرم خبرمبتني بر گزارشكه ي حال دركند يم واگذار
در مقايسـه بـا ديگـر انـواع اخبـار      ن نـرم خبـر  يهمچنـ . كنـد  ارائهي آگاه وي سرگرمخود 
كمتر وابسته به زمـان توصـيف    و محورتر داديروتر، يعملمحورتر،  تيشخصتر،  ياحساس

ي هـا توجهي از محققان به بررسـي اثـرات برنامـه    تعداد قابل)Ban, 2008: 4736شده است. (
 اند. باومها در اين زمينه پرداخته ردم به امور عمومي و دانش آنبر توجه م مبتني بر نرم خبر

)Baum( )2002 هـاي نـرم خبـر باعـث     ) نشان داده است كه قرار گرفتن در معرض برنامـه
شـود كـه بـه صـورت عـادي بـه       افزايش توجه به مسائل جهاني در ميان شـهرونداني مـي  
ه قـرار گـرفتن در معـرض    بـد كـ  ياموضوعات سياسي توجـه ندارنـد. او همچنـين در مـي    

هـاي مسـائل جهـاني، در    هاي بيشتري را در زمينه برخي از جنبههاي نرم خبر، آگاهي برنامه
  )Brewer & Marquardt, 2007: 252كند. (ميان اين قبيل شهروندان ايجاد مي

مخالفان
ايجاد تنزل در فرهنگ مدني و كمك به بدبيني  -

سياسي

محور شدن سياستشدن و سلبريتيشخصي -

پرورش پوپوليسم سياسي -

ايجاد تصويري جعلي از واقعيات سياسي -

مانع فهم و ارزيابي دقيق سياست -

موافقان
توجه افراد غير سياسي به مسايل سياسي -

تحريك افراد غيردرگير به مشاركت سياسي -

لذت بخش ساختن شهروندي -

ايجاد دسترسي عاطفي به دنياي سياست -

هاي سياسيتقويت ارزش -
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سازي  دهد كه حتي با گسترش برنامهن ميهاي سياسي نشامطالعات متعدد در زمينه آگاهي
هايي، تماشاي نرم خبر به ك نرم خبر و افزايش محتواهاي سياسي در چنين برنامهبه سب

) در مقايسه با مطالعات پيشين، يك 2003باوم ( .افزايش دانش سياسي مربوط نيست
گويد جذب اطالعات مربوط به چرخش مثبت در مورد اثرات نرم خبر داشته است. او مي

كنند، يكه كمتر به اطالعات سياسي توجه م المللي براي افراديسياست و امور بين
كه خود را براي  كنند درحاليها اين اطالعات را جذب مي . آناستاغماض و ناچيز   قابل

ها اطالعات سياسي را به صورت منفعالنه و  اند. آنمحور آماده كردهيك برنامه سرگرمي
به موضوع ارتباط مستقيم بين  مطالعاتبرخي از گيرند. مياتفاقي و نه به شكل عامدانه ياد 

حال محققان رابطه  اند. بااينمحور و مشاركت سياسي واقعي پرداختهشوهاي سرگرميتاك
اند كه ازجمله در توجهي بين تماشاي نرم خبر و مشاركت سياسيشناسايي نموده قابل

دادن ) و رايMoy et al, 2005اثرگذاري مثبت بر مشاركت انتخاباتي در مجادالت سياسي (
مطالعات  )Baum and Jamison, 2006شود. (توجه به سياست ميمستدل در ميان افراد بي

گذشته يك تفاوت خاص ميان مشخصات جمعيت شناختي بينندگان نرم خبر و بينندگان 
كننده در مقايسه با شوهاي سرگرمخبرها يا تاكدهد. مخاطبان نرمسخت خبر را نشان مي

تر، با تحصيالت كمتر، داراي عاليق سياسي كمتر، طوركلي جوان ، بههاي خبري سنتيبرنامه
  )Baum, 2003تر و بيشتر از جنس زنان هستند. (ليبرال
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  هاي سياسي مخاطبان خبر بر آگاهي هاي نرم ة تأثيرات برنامههاي محققان دربار طيف ديدگاه .3 نمودار

  

  كاشت ةنظري 4.2
هـاي   ) عبارت است از اين كه تلويزيون در ميـان رسـانه  Cultivation Theory( ه كاشتنظري

مدرن چنان جايگاه محوري در زندگي روزمره ما پيداكرده است كه منجـر بـه غلبـه آن بـر     
هايش در مورد واقعيت، جاي تجربـه شخصـي و سـاير وسـايل      شده و پيام»محيط نمادين«

ــت   ــه اس ــان را گرفت ــناخت جه ــك .ش ــل، كو (م ــه399: 1385اي ــردازان كا)نظري ــت پ ش
غيرمسـتقيم امـا متـراكم و     كننـد كـه تلويزيـون اثـرات درازمـدت، تـدريجي،       مـي   استدالل
كنند كه تماشاي تلويزيون بيشتر اثرات نگرشي دارد تا رفتـاري.  ها تأكيد مي دارد. آن  انباشتي

بيشتر بـا جهـاني كـه     شود كههايي ديده مينگرش» كاشت«عنوان  تماشاي زياد تلويزيون به
زاده، كشند هماهنگ است تا بـا جهـان واقعـي. (مهـدي    هاي تلويزيوني به تصوير ميبرنامه
1389 :66(  

هـاي دنيـا،    گرنبر مدعي است كه ميان تماشاي تلويزيون و اظهار نظر در مورد واقعيـت 
ننـدگان  ه واقعيات زنـدگي بـا بي  رابطه وجود دارد و تماشاگران پر مصرف تلويزيون نسبت ب

اين نظريه معتقد است كه تلويزيون در بلنـد مـدت موجـب     .نظر دارند مصرف اختالف   كم

تاثير ناچيز و قابل اغماض•
ارائه شواهد كم و اطالعات •

كلي
عدم آمادگي مخاطبان و  •

دريافت منفعالنه و اتفاقي

بدبينانه

تاثيرگذاري مشروط•
اهميت هدفمند بودن تماشاي •

برنامه
اهميت استفاده از منابع •

اطالعاتي جايگزين

وابسته به شرايط مخاطب

تاثيرگذاري بدون قيد و شرط•
بخصوص بر افراد كمتر •

عالقمند به سياست و جوانان

خوشبينانه
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هـا نگـرش    شـود وبـه آن   بيني و نظام ارزشي بينندگان پر مصـرف خـود مـي    تأثير در جهان
درواقع نظريه گرنبر با تفاوت قائل شـدن بـين   . بخشد تلويزيوني واحد در مورد واقعيات مي

 .كنـد  مصرف، تأثير زياد تلويزيون بر مخاطب پرمصـرف را اثبـات مـي   مخاطب عادي و پر 
از نظر تماشاگران پرمصرف، تلويزيون عمالً، ديگر منابع اطالعـات، افكـار و   : گويد گرنبرمي
هاي مشابه، چيزي  اثر اين مواجهه با پيام. كند آورده ويك كاسه مي ها را به انحصار در آگاهي

هـاي   هاي رايج و ارزش بيني رايج، نقش كاشتي اآموزش جهان آن را كند كه وي را توليد مي
  )391- 390: 1381(سورين و تانكارد،  .نامد رايج، مي

  
  استفاده و رضامندي ةنظري 5.2

  ) يكـي از مشـهورترين نظريـات ارتبـاط    Use and Gratification( نظريه استفاده و رضامندي
شـود كـه    شود، تأكيد مـي  ا پرداخته ميه در اين رويكرد كه به مخاطبان رسانه. جمعي است

اي، رضـامندي و ارضـاي برخـي از نيازهـاي      انگيزة مخاطبان در مصرف محصوالت رسانه
 .گيري شده است  و سوي اين رضامندي جهت  شده آنان است؛ مصرف نيز به سمت تجربه 

اشـتن  ) نظريه استفاده و رضامندي ضمن فعـال انگ 414- 413: 1385(اسوليوانتام و ديگران، 
كند و بـر آن اسـت كـه    ها تأكيد ميهاي وي در استفاده از رسانهمخاطب، بر نيازها و انگيزه

مردم بر اساس ايـن عوامـل آنچـه     ها، عاليق و نقش اجتماعي مخاطبان مهم است و ارزش
  )72: 1389زاده، كنند. (مهديخواهند ببينند و بشنوند، انتخاب ميمي  را

تـوان در چهـار مقولـه    ها را ميي مخاطب در استفاده از رسانههامجموع نيازها و انگيزه
منظـور كسـب اخبـار و اطالعـات از دنيـاي       آگاهي و نظارت: مردم بـه  - 1اصلي جاي داد: 

روابـط   - 2كننـد.  هـا اسـتفاده مـي   پيرامون و نظارت بر محيط اجتمـاعي خـويش از رسـانه   
كننـد و از  منشـين خـود تلقـي مـي    ها را همـراه و ه شخصي: مردم در فرايند ارتباط، رسانه

هويـت شخصـي:    - 3كنند. وگو با ديگران استفاده مياي براي ارتباط و گفتمحتواي رسانه
هـاي  ها براي كسب خودآگـاهي، يـافتن الگوهـاي رفتـاري و تقويـت ارزش     مردم از رسانه

هــا بــراي ســرگرمي و گريــز از واقعيــت: مـردم از رســانه  - 4كننـد.  شخصـي اســتفاده مــي 
كننـد.  شدن و گريـز از مشـكالت زنـدگي روزمـره و تخليـه عـاطفي اسـتفاده مـي          رمسرگ

  )74- 73: 1389زاده،  (مهدي
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  الگوي نظري 6.2
- از سه مفهـوم اطالعـات  » كنندههاي سياسي سرگرمبرنامه«محقق براي تبيين ابعاد مختلف 

واقـع  هـا در سرگرمي و نرم خبر بهره گرفـت چراكـه ايـن نـوع برنامـه     - سرگرمي، سياست
طور مستقيم با اين سه پديده در ارتباط است. از سوي ديگر  دربردارنده اجزايي هستند كه به

هـا در عرصـه اجتمـاع در قالـب      آنها بر مخاطبـان و عملكـرد   نحوه تأثيرگذاري اين برنامه
قابـل تبيـين اسـت. از رو الگـوي نظـري ايـن       » استفاده و رضـامندي «و » كاشت«نظريه   دو

از پنج مفهوم مذكور و دو نظريه كاشت و استفاده و رضامندي خواهد بود. پژوهش تركيبي 
آوري كـرده و بـه   محقق اين مباحث مفهومي و نظري را در قالب يك الگوي نظـري جمـع  

  كند.صورت شماتيك ارائه مي

  

هاي  تاري و تحليل مخاطب برنامه. الگوي نظري پژوهش در زمينة ابعاد محتوايي، ابعاد ساخ4نمودار 
  كننده سياسي سرگرم

بر اساس الگوي نظري مذكور محقـق روابـط علـي ميـان عوامـل مختلـف در چرخـه        
  كننده را در قالب نمودار ذيل خالصه نمود.هاي سياسي سرگرمعملكردي برنامه
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  يل مخاطب. مدل نظري روابط علي در زمينة تحل5نمودار 

عالقـه بـه   «، »مشخصات جمعيت شناختي«طور كه در نمودار فوق مشخص است  همان
تأثير دارد و » كنندههاي سياسي سرگرمميزان مصرف برنامه«بر » گرايش سياسي«و » سياست

ها تأثيرگذاري مستقيم دارد. در كنار ها بر ميزان تأثيرات دريافتي از برنامهميزان مصرف برنامه
نيازهـا و  «و » اسـتفاده از منـابع اطالعـاتي جـايگزين    «، دو موضوع »هامصرف برنامهميزان «

هـا نقـش دارد. مخاطبـاني كـه     در ميزان و كيفيت تأثيرگـذاري برنامـه  » هاي مخاطبانگيزه
انـد،  كننـده آمـده  هاي سياسـي سـرگرم  ها و نيازهاي مختلف به سمت برنامهتناسب انگيزه به

هـاي سياسـي   كننـد. تـأثيرات دريـافتي از برنامـه    را دريافت مي تأثيرات مختلف و متفاوتي
هـاي سياسـي) و رفتـاري    كننده بر دو گونـه شـناختي (ميـزان اطالعـات و آگـاهي     سرگرم

  شود.(مشاركت سياسي) تقسيم مي
  

  ها ها و فرضيه سؤال .3
  ها سؤال 1.3

در ميـان مخاطبـان    كننـده برنامه سياسي سرگرم 6آيا تفاوت معناداري بين ميزان مصرف  .1
  وجود دارد؟

كننده در ميان چه جنسيتي و چه تحصيالتي هاي سياسي سرگرمميزان تماشاي برنامه .2
 بيشتر است؟

كننـده  هاي سياسي سـرگرم ميزان عالقه به سياست و گرايش سياسيِ مخاطبان برنامه .3
 چگونه است؟
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مند بـه سياسـت    راد كمتر عالقهكننده در ميان افهاي سياسي سرگرمآيا تماشاي برنامه .4
 بيشتر است؟

ن حاميـان كـدام جريـان سياسـي     كننـده در ميـا  هاي سياسـي سـرگرم  تماشاي برنامه .5
 است؟  بيشتر

 ها چيست؟كننده از تماشاي اين برنامههاي سياسي سرگرمانگيزه مخاطبان برنامه .6

جـايگزين اخبـار و    كننـده از منـابع سياسـي   هاي سياسي سـرگرم آيا مخاطبان برنامه .7
وگــو محــور و... نيــز هــاي گفــتهــا، اخبــار تلويزيــون، برنامــهاطالعــات نظيــر روزنامــه

 كنند؟ مي  استفاده

كننده تنها راه كسـب  هاي سياسي سرگرمبراي چه سهمي از مخاطبان، تماشاي برنامه .8
 اطالعات و اخبار سياسي است؟

كننـده و ميـزان مشـاركت    سياسي سـرگرم  هاياي ميان ميزان تماشاي برنامهآيا رابطه .9
  سياسي وجود دارد؟

هـا را از چـه طريقـي    كننده، عمـدتا ايـن برنامـه   هاي سياسي سرگرممخاطبان برنامه .10
 كنند؟پيگيري مي

هاي جمعيت شناختي، ميزان عالقه به سياست، مشاركت سياسي و گـرايش  ويژگي .11
  ده چيست؟كننهاي سياسي سرگرمسياسيِ مخاطبان برنامه

  
  ها فرضيه 2.3
كننـده رابطـه   هاي سياسي سرگرمرسد بين جنسيت و ميزان مصرف برنامهبه نظر مي ـ

  دار وجود دارد.معنا
كننده هاي سياسي سرگرمرسد بين ميزان تحصيالت و ميزان مصرف برنامهبه نظر مي ـ

  دار وجود دارد.رابطه معنا
هـاي سياسـي   ميـزان مصـرف برنامـه   رسد بين ميزان عالقه به سياسـت و  به نظر مي ـ

  دار وجود دارد.كننده رابطه معناسرگرم
كننده و ميزان اسـتفاده از  هاي سياسي سرگرمرسد بين ميزان مصرف برنامهبه نظر مي ـ

  دار وجود دارد.منابع جايگزين اخبار و اطالعات رابطه معنا
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ده و ميزان مشـاركت  كننهاي سياسي سرگرمرسد بين ميزان تماشاي برنامهبه نظر مي ـ
  دار وجود دارد.مند به سياست رابطه معنا سياسي افراد كمتر عالقه

هـاي سياسـي   رسد بـين گـرايش سياسـي افـراد و ميـزان مصـرف برنامـه       به نظر مي ـ
 دار وجود دارد.كننده رابطه معنا  سرگرم

  
  روش تحقيق .4

هـاي  تحقيـق گرفته اسـت.   اين پژوهش با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه انجام
د. محقق در اين پـژوهش  شونتبييني تقسيم مي و پيمايشي به طور كلي به دو دسته توصيفي

برد. در واقـع برخـي از سـواالت پـژوهش توصـيفي بـوده و عمـده        از هر دو نوع بهره مي
 ها ناظر به روابط ميان متغيرها و در پي تبيين است. واحد تحليـل در ايـن  سواالت و فرضيه

  پژوهش فرد است.
  

  گيري آماري و نمونه ةجامع 1.4
هـاي  كننـده و پـژوهش  هـاي سياسـي سـرگرم   عمده مباحث نظري درباره عملكـرد برنامـه  

هـا بـر قشـر    هاي مشابه، درباره تاثيرگذاري احتمالي اين برنامهگرفته پيرامون پديده  صورت
نـده جوانـان هسـتند.    نكهـاي سياسـي سـرگرم   جوان است. در واقع مخاطبانِ اصلي برنامـه 

دهـد. بـر ايـن اسـاس     رو محقق تمركز خود را بر تحليل قشر جوان جامعه قرار مـي  اين  از
در شهر تهران هسـتند كـه بـر اسـاس      ساله ساكن 30تا  18جامعه آماري پيمايش، جوانان 

  است. 1نفر 3.134.688ها تعداد آن 1390سرشماري نفوس و مسكن سال 
جامعـه آمـاري مـذكور بـا سـطح خطـاي       كـوكران بـراي    حجم نمونه بر اساس فرمول

نفـر   1000دقـت بيشـتر تعـداد    شود امـا بـراي دسـتيابي بـه     نفر پيشنهاد مي 385درصد،   5
هـا  گرفته شد. با اين حال به دليل تكميل ناقص و بعضا متناقضِ برخي از پرسشـنامه   درنظر

پرسشـنامه از   34تعـداد  توسط پاسخگويان و يا ناهمخواني سن پاسخگو با جامعه آمـاري،  
نفـر   966ونـه در ايـن پـژوهش    فرآيند تحليل خارج شد. بر ايـن اسـاس حجـم نهـايي نم    

  گرفته شد.  درنظر
بندي شده است. نخست از ميـان  صورت تصادفي طبقه گيري اين تحقيق بهروش نمونه

كشي انتخاب شـد. سـپس از   منطقه به صورت تصادفي و قرعه 5گانه شهرداري  22مناطق 
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ها، به صورت تصادفي دو محله انتخاب شد. ليست محالت منتخـب  ان هر كدام از منطقهمي
  گانه به شرح ذيل است: 5به تفكيك مناطق 

  آباد و صادقيه: سعادت2منطقه  ـ
  : نارمك و حكيميه4منطقه  ـ
  آباد و منيريه: حسن11منطقه  ـ
  : مسعوديه و افسريه15منطقه  ـ
  : شهرك صدرا و شهرك چيتگر22منطقه  ـ
انـد. بـه تعبيـر بهتـر در     محله سهم برابري در نمونـه منتخـب داشـته    10ركدام از اين ه
  پرسشنامه توزيع شده است. 100محله، حدود هر

  
  تعريف متغيرها و مفاهيم اصلي 2.4

ترين متغيرها و مفاهيم به كـار رفتـه در بخـش پيمـايش (كـه      در اين بخش از پژوهش مهم
  ي و عملياتي تبيين شود.نيازمند تعريف است) به شكل مفهوم

  كننده سياسي سرگرم ةبرنام 1.2.4
كننـده و طنزآميـز   هـاي سـرگرم  هـايي هسـتند كـه موضـوعات سياسـي را در قالـب      برنامه

برنامه شبكه نيم، دكتر كپـي، آنـتن،    6كنند. منظور از اين عبارت در اين پژوهش مي  پيگيري
ها به لحاظ ساختار و محتوا تا رنامهپارازيت، صرفاً جهت اطالع، و حساس نشو است. اين ب

  گيرند.حد زيادي متفاوت هستند، اما ذيل اين مفهوم طرح شده و مورد تحليل قرار مي

  عالقه به سياست 2.2.4
پذيري سياسـي و تجـارب پيشـين سياسـي و     افراد به داليل مختلفي از جمله فرآيند جامعه

موضـوعات سياسـي قـرار دارنـد.      اجتماعي، در سطوح مختلفي از عالقمندي به سياست و
محقق ميزان عالقمندي افراد به سياست را به واسطه اظهار و ابراز تمايل شخصي افـراد بـه   
سياست و همچنين ميزان صرف وقت براي پيگيري وقايع و اخبـار سياسـي كشـور مـورد     

شامل دو شـاخص اظهـار و   » عالقه به سياست«دهد. به عبارت بهتر مفهوم سنجش قرار مي
  مايل شخصي و ميزان صرف وقت براي پيگيري خواهد بود.ت
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  گرايش سياسي 3.2.4
 .هـاي غالـب سياسـي داخـل كشـور اسـت      منظور ميل و رغبت شخصي به يكي از جريان

گــري سياســي گــرايش سياســي افــراد ممكــن اســت در ســطوح مختلــف بيــنش و كــنش
محقق براي عينيت بخشـيدن   باشد و در طول زمان نيز با تغييراتي روبرو شود اما داشته  قرار

به آن، گرايش افراد به رأي دادن به كانديداي مورد حمايت آن جريان در انتخابات پيش رو 
هاي سياسـي داخـل كشـور داراي    دهد. الزم به ذكر است كه جريانرا مورد سوال قرار مي

ست اما محقق هاي فراواني در اين زمينه ارائه شده ابنديتنوع و تكثر فراواني است و تقسيم
» گرايـان اعتـدال «و » طلبـان اصـالح «، »گرايـان اصـول «تمركز خود را بر سه جريـان اصـلي   

  دهد.مي  قرار

  نحوة پيگيري برنامه 4.2.4
كننـده از آن  هـاي سياسـي سـرگرم   منظور روشي است كه افراد غالبا براي تماشـاي برنامـه  

هـاي  بزارهـاي ارتبـاطي، برنامـه   كنند. بايد توجه داشت كه با گسـترش و تنـوع ا  مي  استفاده
هـاي متنـوعي   شـوند و روش پيگيري نمـي » به شكل مستقيم در تلويزيون«تلويزيوني صرفا 

، و »هـاي اجتمـاعي  شـبكه «، »دريافت شخصي فايل از ديگـران «، »هاي اينترنتيسايت« نظير
  گيرد.ها نيز مورد استفاده قرار ميروش» ساير«

  نيازهاي مخاطب 5.2.4
هـاي مختلفـي بـه سـراغ محتواهـاي      ظريه استفاده و رضامندي، افراد بـا انگيـزه  بر اساس ن

روند كه در واقع پاسخگوي نيازهاي آنان است. سرگرمي و گريـز از واقعيـت،   مي  اي رسانه
هويت شخصي، آگاهي و نظارت، و روابط شخصي چهار انگيزه اصلي است كـه مخاطبـان   

هـا بـه شـكل    كنند. در اين پژوهش اين انگيزهمي اي پيگيريدر استفاده از محتواهاي رسانه
، »اطـالع از رويـدادها و اخبـار   «نيـاز   5مشابهي در نظر گرفته شده اسـت. بـر ايـن اسـاس     

ايجـاد  «، »استفاده از محتواي برنامه در روابط اجتماعي«، »سرگرمي و گذران اوقات فراغت«
بـه عنـوان نيازهـاي    » نامـه كشف واقعيت امر سياسي از خالل بر«، و »تمايز و كسب هويت

  كننده لحاظ شده است.هاي سياسي سرگرماحتمالي مخاطبان در مصرف برنامه
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  استفاده از منابع جايگزين 6.2.4
سـب اطالعـات و اخبـار سياسـي اسـت      كننـده يكـي از منـابع ك   هاي سياسي سرگرمبرنامه

منـابع  «منظور از تواند در شناخت موضوعات و تحوالت سياسي به افراد كمك كند.  مي  كه
هـاي  مجلـه «، »هـا هاي اينترنتـي و خبرگـزاري  پايگاه«، »روزنامه«در اين پژوهش » جايگزين
، »هاي اجتمـاعي شبكه«، »اخبار تلويزيوني«، »و گو محور هاي سياسي گفتبرنامه«، »سياسي

سـي  منبـعِ مرسـومِ كسـب اطالعـات و اخبـار سيا      7، به عنـوان  »و گو با اطرافيان گفت«و 
  شده است.  طرحم

  مشاركت سياسي 7.2.4
هــاي دانشــگاهي تعــاريف متعــدد و متكثــري از مفهــوم مشــاركت سياســي در پــژوهش 

المعـارف   گنجـد. بـا ايـن حـال دايـره     ها در ايـن مجـال نمـي   است كه مرور آن شده  مطرح
داند كـه اعضـاي    اي مي هاي داوطلبانه اجتماعي، مشاركت سياسي را عبارت از فعاليت  علوم

هـاي   گيري سياست امعه در انتخاب حكام، به طور مستقيم يا غير مستقيم و در شكليك ج
هاي متعددي دهند. متناسب با تعاريف مختلف مشاركت سياسي، شاخص عمومي انجام مي

نيز براي ارزيابي وضعيت مشاركت سياسي افراد در نظر گرفته شده است كه امكـان طـرح   
كه يكي از موضوعات فرعـي آن سـنجش مشـاركت    ها در پرسشنامه اين پژوهش (همه آن

شـاخص   6سياسي افراد است) وجود ندارد. در اين پژوهش مفهوم مشـاركت سياسـي بـا    
شـركت در جلسـات و مباحثـات    «، »شركت در تظاهرات سياسـي «، »شركت در انتخابات«

» تيشركت و فعاليت در ستادهاي انتخابا«، »هاي سياسيارتباط با احزاب و تشكل«، »سياسي
تـرين  پيگيري شده است كه تعدادي از مرسوم» تشويق ديگران براي شركت در انتخابات«و 

  هاي مشاركت سياسي در شرايط فعلي اجتماعي و سياسي است.گونه
  
  ها ها و معرف شاخص ةتهي 3.4

ه بـراي سـنجش تمـامي متغيرهـاي     بينـي شـد  هاي پـيش ها و معرفدر اين بخش شاخص
ها نيـز  شود و نحوه سنجش و تحليل آنري و تبييني معرفي ميشده در چارچوب نظ  مطرح

  گيرد.مورد اشاره قرار مي

  كننده هاي سياسي سرگرم ميزان مصرف برنامه 1.3.4



  1398 تابستان و بهار اول، شمارة نهم، سال ،رسانه و فرهنگ   272

ترين متغير مطرح در چارچوب نظري و تبييني پيمايش است كـه هـم متغيـر    اين متغير مهم
سوال در نظر گرفته است  6، وابسته و هم متغير مستقل است. محقق براي سنجش اين متغير

كننده است. ميزان مصرف برنامه سياسي سرگرم 6كه هر كدام ناظر به ميزان مصرف يكي از 
تايي اصال، خيلي كم، كم، متوسـط، زيـاد و خيلـي زيـاد     ها در طيف ششهر كدام از برنامه

سنجي يتهاي پژوهش هم ناظر به وضعشود. با توجه به اينكه سواالت و فرضيهسنجيده مي
كننـده، بـه   ها (به تفكيك رسـانه پخـش  بندي اين برنامهها و هم ناظر به گروهتك برنامهتك

اي و تلويزيون داخلي، به صورت كلي و در مجمـوع) اسـت، در   تفكيك تلويزيون ماهواره
شـود و ميـزان   اختصاص داده مـي  5هاي مذكور عدد صفر تا ها به گزينهمرحله تحليل داده

هـاي  هـا عبـارت اسـت از مجمـوع نمـرات مربـوط بـه گزينـه        وه از برنامـه مصرف هر گر
هـاي سياسـي   ميـزان مصـرف برنامـه   «هاي آن گروه. به عنوان مثـال  شده در برنامه  انتخاب
در هر فرد عبارت اسـت از مجمـوع نمـرات آن فـرد در     » ايكننده تلويزيون ماهوارهسرگرم
  مه شبكه نيم، دكتر كپي، آنتن و پارازيت.برنا 4هاي انتخاب شده در زمينه مصرف گزينه

  كننده هاي سياسي سرگرم پيگيري برنامه ةنحو 2.3.4
ها به صورت جداگانه گزينه ذيل را براي هر كدام از برنامه 5محقق براي سنجش اين متغير 

، »اينترنتـي  هـاي ازطريـق سـايت  «، »به شكل مستقيم در تلويزيون«دهد: مورد سوال قرار مي
سوال مربوط بـه نحـوه   ». ساير«، و »هاي اجتماعيشبكه«، »شخصي فايل ازديگراندريافت «

برنامـه،   6ه نتـايج آن بـه تفكيـك    ها جزو سواالت توصيفي پيمايش است كـ پيگيري برنامه
هـا مـورد   اي يا تلويزيون داخلي و درباره كل برنامـه رسانه پخش شده، تلويزيون ماهواره  3

نحـوه  «شود كه ذكر است كه در اين سوال، از افراد خواسته مي گيرد. الزم بهتحليل قرار مي
يـن اسـاس پاسـخگو حـق انتخـاب فقـط       هر برنامه را انتخـاب كننـد. بـر ا   » غالبِ پيگيري

گزينه را دارد. همچنين در پرسشنامه تاكيد شده است كـه ايـن سـوال صـرفا نـاظر بـه         يك
تعبير بهتر در صورتي كـه فـرد گزينـه    اند. به افرادي است كه برنامه مذكور را پيگيري كرده

را درباره هر برنامه انتخاب كرده باشد، نبايد سوال مربوط به نحوه پيگيري را درباره » اصال«
  آن برنامه عالمت بزند.
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  نيازهاي مخاطب 3.3.4
» انگيـزه تماشـاي برنامـه   «وان محقق براي سنجش اين متغير (كـه در پرسشـنامه تحـت عنـ    

ها به صورت جداگانه مورد سوال زينه ذيل را براي هر كدام از برنامهگ 5شده است)   مطرح
اسـتفاده از  «، »سرگرمي و گـذران اوقـات فراغـت   «، »اطالعازرويدادهاواخبار«دهد: قرار مي

كشـف واقعيـت امـر    «، و »ايجاد تمايز و كسب هويت«، »محتواي برنامه در روابط اجتماعي
ـ   ». سياسي از خالل برنامـه  مخاطـب جـزو سـواالت توصـيفي      ه نيازهـاي سـوال مربـوط ب

اي يـا  رسانه پخش شده، تلويزيون ماهواره 3برنامه،  6است كه نتايج آن به تفكيك   پيمايش
گيرد. الزم به ذكر اسـت كـه در   ها مورد تحليل قرار ميتلويزيون داخلي و درباره كل برنامه

كنـد. همچنـين در پرسشـنامه     هـا را انتخـاب  توانند هر تعـداد از گزينـه  اين سوال، افراد مي
ي اسـت كـه برنامـه مـذكور را     شـده اسـت كـه ايـن سـوال صـرفا نـاظر بـه افـراد           تاكيـد 
را درباره هر برنامه انتخـاب  » اصال«اند. به تعبير بهتر در صورتي كه فرد گزينه  كرده  پيگيري

  كرده باشد، نبايد سوال مربوط به انگيزه مخاطب را درباره آن برنامه عالمت بزند.

  مشاركت سياسي 4.3.4
گيرد كه هر كدام مربوط يكـي از  سوال مورد سنجش قرار مي 6اين متغيرِ وابسته به واسطه 

شـركت در جلسـات و   «، »شركت در تظاهرات سياسـي «، »شركت در انتخابات«شاخص   6
شركت و فعاليت در ستادهاي «، »هاي سياسيارتباط با احزاب و تشكل«، »مباحثات سياسي

است. بر اين اساس وضعيت افـراد  » تشويق ديگران براي شركت در انتخابات«و » يانتخابات
تايي اصال، خيلي كم، كـم، متوسـط، زيـاد و خيلـي زيـاد      ها در طيف ششدر اين شاخص
 5مــذكور عــدد صــفر تــا  هــايهــا بــه گزينــهشــود. در مرحلــه تحليــل دادهســنجيده مــي

فرد عبارت اسـت از مجمـوع نمـرات     شود و ميزان مشاركت سياسي هرمي داده  اختصاص
  سوال مربوط به مشاركت سياسي. 6كسب شده در 

  القه به سياستع 5.3.4
هـا نـاظر بـه    گيرد كه يكـي از آن سوال مورد سنجش قرار مي 2اين متغيرِ وابسته به واسطه 

ميزان صرف وقت بـراي  «و ديگري ناظر به » اظهار و ابراز تمايل شخصي افراد به سياست«
هـا  است. بر اين اساس وضعيت افراد در اين شاخص» ي وقايع و اخبار سياسي كشورپيگير

شـود. در  تايي اصال، خيلي كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد سـنجيده مـي  در طيف شش
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شـود و ميـزان   اختصاص داده مـي  5هاي مذكور عدد صفر تا ها به گزينهمرحله تحليل داده
سـوال   2بارت است از مجموع نمرات كسـب شـده در   عالقمندي به سياست در هر فرد ع

  مربوط به آن.

  يناستفاده از منابع جايگز 6.3.4
گيرد كه هـر قسـمت   قسمتي مورد سنجش قرار مي 7اين متغيرِ وابسته به واسطه يك سوال 

سـتيابي بـه اخبـار و اطالعـات     آن ناظر به ميزان اسـتفاده يكـي از منـابع ذيـل بـا هـدف د      
، »هـاي سياسـي  مجلـه «، »هـا هـاي اينترنتـي و خبرگـزاري   پايگـاه «، »امهروزن«است:   سياسي

و گفت «، و »هاي اجتماعيشبكه«، »اخبار تلويزيوني«، »و گو محور هاي سياسي گفت برنامه«
بر اين اساس وضعيت افراد در زمينه ميزان استفاده از ايـن منـابع در طيـف    ». گو با اطرافيان

شـود. در مرحلـه   متوسط، زياد و خيلي زيـاد سـنجيده مـي   تايي اصال، خيلي كم، كم، شش
شود و ميزان استفاده از اختصاص داده مي 5هاي مذكور عدد صفر تا ها به گزينهتحليل داده

قسـمت ايـن    7منابع جايگزين در هر فرد عبارت است از مجموع نمرات كسـب شـده در   
  سوال.

  گرايش سياسي 7.3.4
گيرد. محقق براي به واسطه يك سوال مورد سنجش قرار مي اين متغيرِ مستقل در پرسشنامه

درانتخابات آينـده بـه كانديـداي مـورد     «كند كه سنجش اين متغير از پاسخگويان سوال مي
چهـار گزينـه    4تواننـد از ميـان   پاسـخگويان مـي  ». حمايت كدام جريان رأي خواهيـد داد؟ 

  ، يكي را انتخاب كنند.»هيچكدام«و » گراياناعتدال«، »طلباناصالح«، »گراياناصول«
  
  ها داده گردآوري 4.4

ها در اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه خود ساخته انجام گرفته اسـت كـه   گردآوري داده
طي آن پرسشگران با مراجعه به منازل و اماكن عمومي اقدام به پرسش از پاسخگويان نموده 

انـد. الزم بـه ذكـر اسـت كـه كـار تكميـل        درج كرده هاي منتخب را در پرسشنامهو گزينه
صورت گرفته است. همچنين با توجـه بـه    1395ها در بازه زماني بهمن و اسفند پرسشنامه

هاي گذشته بوده اسـت، محقـق متنـي شـامل     ها مربوط به سالاينكه پخش برخي از برنامه
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ي برنامه آماده كرده و هايي از فضااي براي هر برنامه به همراه عكستوضيحات يك صفحه
  پيش از پاسخگويي، به افراد ارائه كرده است.

  
  روايي و پايايي تحقيق 5.4

تن  3محقق براي دستيابي به روايي صوري ابزار تحقيق، پرسشنامه خودساخته را در اختيار 
تن از پژوهشگران علوم ارتباطات و علوم اجتماعي قرار داد و نظرات آنـان را   3از اساتيد و 

  ر صورت همخواني و با اولويت نظرات اساتيد اعمال نمود.د
نفـر و   40آزمـون در ميـان   محقق براي دستيابي به پايايي يك بار پس از اجـراي پـيش  

آوري اطالعات، آلفاي كرونباخ را محاسـبه نمـود. ميـزان    بار نيز پس از اتمام كار جمع  يك
آوري اطالعـات  س از اتمـام جمـع  و پ 0.74آلفاي كورنباخ در محاسبه پس از پيش آزمون، 

هـاي مقياسـي   محاسبه شد. جدول ذيل ضرايب آلفاي به دست آمده بـراي مجموعـه   0.76
  دهد.پرسشنامه نشان مي

  هاي اصلي پژوهش ضرايب آلفاي مربوط به مقياس .1 جدول

ميزان   نوع مقياس
  مصرف

ميزان 
مشاركت 
  سياسي

ميزان 
 عالقمندي به
  سياست

ميزان استفاده منابع 
جايگزين اخبار و 

  اطالعات
  كل

  37  7  2  6  6  تعداد اقالم سوال
ضريب آلفا پس از پيش 

  0.74  0.82  0.68  0.73  0.62  آزمون

آلفا پس از اتمام ضريب 
  0.74  0.76  0.7  0.63  0.72  آوري داده ها جمع

  
تبط با هر مقياس در كل با توان استدالل كرد كه اقالم مربر اساس نتايج ضرايب فوق مي

آن مرتبط و همخوان هستند و از اعتبار كافي براي نمايندگي از سـازه مفهـومي مـورد نظـر     
  برخوردارند.
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  هاي تحقيق يافته. 5
  شناختي پاسخگويان هاي جمعيت ويژگي 1.5

هـاي جمعيـت شـناختي نظيـر     كنندگان در پيمايش به لحـاظ ويژگـي  در اين بخش شركت
  شوند.تحصيالت معرفي مي جنسيت، سن و

كنـد.  سـال ادامـه پيـدا مـي     30سال آغـاز و تـا    18الف) سن: دامنه سن پاسخگويان از 
  سال است. 25سال و ميانه  24.5ميانگين سني پاسخگويان 

ديگـر   عبـارت  انـد. بـه  زن در اين پيمايش حضور داشـته  432مرد و  534ب) جنسيت: 
  اند.زن بودهدرصد  44.7درصد پاسخگويان مرد و   55.3

ج) تحصيالت: سهم افرادي با تحصيالت كارشناسي در ميان پاسخگويان بيش از سـاير  
ديپلم،  درصد پاسخگويان داراي تحصيالت زير 1درصد است. همچنين  53.3ها يعني دسته
درصـد   0.4درصد دكتري و باالتر و  3.8درصد كارشناسي ارشد،  28.1درصد ديپلم،  13.4

  اند.زوي بودهداراي تحصيالت حو
  

  كننده هاي سياسي سرگرم ميزان مصرف برنامه ةمقايس 2.5
بررسي  اي موردكننده به صورت مقايسهبرنامه سياسي سرگرم 6در اين بخش ميزان مصرف 

  گيرد.قرار مي

 ها ها به سواالت مربوط به ميزان مصرف برنامه فراواني پاسخ .2.جدول

  حساس نشو  صرفا جهت اطالع  پارازيت  آنتن دكتر كپي يمشبكه ن 
 643 192 706 793  763 686 اصالً

 128 194 83 68 61 79 كم خيلي

 91 140 69 41 43 54 كم

 65 260 57 27 68 56 متوسط

 25 135  45 29 21 57 زياد

 14 45 6  8 10 34 زياد خيلي

  
برنامه داراي تفاوت  6اي ميزان مصرف با توجه به آزمون آماري فريدمن ميانگين متغيره

كننده به ترتيـب بيشـترين بـه    برنامه سياسي سرگرم 6معنادار است و ميانگين ميزان مصرف 
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پارازيـت   - 4شبكه نـيم   - 3حساس نشو  - 2صرفا جهت اطالع  - 1گونه است: كمترين اين
  آنتن. - 6دكتر كپي  - 5

كننده در سه رسـانه  سياسي سرگرمهاي همچنين ميانگين متغيرهاي ميزان مصرف برنامه
صداوسيما، شبكه صداي آمريكا و شبكه من و تو داراي تفاوت معنادار است و ترتيب ميزان 

وتـو،  هـاي شـبكه مـن   برنامـه  .2 ،هـاي صداوسـيما   برنامـه  .1مصرف به اين ترتيب اسـت:  
  هاي شبكه صداي آمريكا. برنامه  .3

كننده در تلويزيـون  هاي سياسي سرگرمههمچنين ميانگين متغيرهاي ميزان مصرف برنام
اي داراي تفـاوت معنـادار اسـت و ميـانگين ميـزان مصـرف       هـاي مـاهواره  داخلي و شبكه

هاي سياسي كننده تلويزيون داخلي از ميانگين ميزان مصرف برنامههاي سياسي سرگرم برنامه
  اي بيشتر بوده است.كننده ماهوارهسرگرم
  
  كننده هاي سياسي سرگرم زان مصرف برنامهبين جنسيت و مي ةرابط 3.5

هـاي سياسـي   محقق با استفاده از آزمونمنويتني رابطه ميان جنسيت و ميزان مصـرف برنامـه  
  دهد.كننده را به صورت جداگانه و گروهي موردبررسي قرار ميسرگرم

داري وجـود دارد.  بين جنسيت و ميزان مصرف دو برنامه آنتن و دكتر كپي رابطه معنـي 
  يزان مصرف دو برنامه آنتن و دكتر كپي در ميان زنان بيشتر از مردان است.م

كننده شبكه صداي آمريكا رابطه هاي سياسي سرگرمبين جنسيت و ميزان مصرف برنامه
كننده شبكه صـداي آمريكـا   هاي سياسي سرگرمداري وجود دارد. ميزان مصرف برنامهمعني

  در ميان زنان بيشتر از مردان است.
اي رابطه هاي ماهوارهكننده شبكههاي سياسي سرگرمين جنسيت و ميزان مصرف برنامهب
اي هاي مـاهواره كننده شبكههاي سياسي سرگرمداري وجود دارد. ميزان مصرف برنامهمعني

  در ميان زنان بيشتر از مردان است.
  
  كننده هاي سياسي سرگرم بين تحصيالت و ميزان مصرف برنامه ةرابط 4.5

هـاي   محقق با استفاده از آزمون كروسكالواليس رابطه تحصـيالت و ميـزان مصـرف برنامـه    
 دهد.كننده را به صورت جداگانه و گروهي مورد بررسي قرار مي سياسي سرگرم



  1398 تابستان و بهار اول، شمارة نهم، سال ،رسانه و فرهنگ   278

بين تحصيالت و ميزان مصرف دو برنامه حساس نشـو و صـرفاً جهـت اطـالع رابطـه      
، زيـرديپلم . 1نشو به ترتيب ذيل اسـت:  داري وجود دارد. ميزان مصرف برنامه حساسمعني

حوزوي. ميزان مصـرف  . 6، باالتر و دكتري. 5، ديپلم. 4، كارشناسي. 3، ارشد كارشناسي  .2
ــاالتر و دكتــري. 2، زيــرديپلم. 1برنامــه صــرفا جهــت اطــالع بــه ترتيــب ذيــل اســت:  ، ب

  حوزوي. 6، كارشناسي. 5، ديپلم. 4، ارشد كارشناسي  .3
كننـده صداوسـيما   هاي سياسـي سـرگرم  و ميزان مصرف برنامههمچنين بين تحصيالت 

كننـده صداوسـيما بـه    هاي سياسي سرگرمداري وجود دارد. ميزان مصرف برنامهرابطه معني
 و دكتـري . 5، ديـپلم . 4، كارشناسـي . 3، ارشـد  كارشناسي. 2، زيرديپلم. 1ترتيب ذيل است:

  حوزوي .6، باالتر
اي و هاي مـاهواره كننده شبكههاي سياسي سرگرمهبين تحصيالت و ميزان مصرف برنام

كننده هاي سياسي سرگرمداري وجود دارد. ميزان مصرف برنامهتلويزيون داخلي رابطه معني
، كارشناسـي . 4، ارشـد  كارشناسـي . 3، ديـپلم . 2، حوزوي. 1اي به ترتيب ذيل است:ماهواره

كننـده تلويزيـون   هاي سياسـي سـرگرم  زيرديپلم. ميزان مصرف برنامه. 6 ،باالتر و دكتري  .5
 ،ديـپلم . 4 ،كارشناسـي . 3 ،ارشـد  كارشناسـي . 2 ،زيـرديپلم . 1داخلي به ترتيب ذيل اسـت:  

  حوزوي.. 6 ،باالتر و دكتري  .5
  
  كننده هاي سياسي سرگرم هاي مخاطبان از تماشاي برنامه انگيزه 5.5

هـاي  افـراد از تماشـاي برنامـه   هاي يكي از سؤاالت مطرح شده در پرسشنامه ناظر به انگيزه
برنامه مورد  6گزينه درباره هر يك از  5كننده بوده است. در قالب اين سؤال سياسي سرگرم

توانستند از اين ليست يك يـا چنـد گزينـه را    تحليل، به پاسخگويان عرضه شده و افراد مي
انتخـاب را   افـرادي، قابليـت   انتخاب كنند. الزم به ذكر است كـه ايـن سـؤال صـرفاً بـراي     

  اند.است كه آن برنامه را تماشا كرده داشته
  

  كننده سياسي سرگرم ةبرنام 6هاي پاسخگويان در مصرف  فراواني انگيزه .3 جدول
    شبكه نيم  دكتر كپي  آنتن  پارازيت  صرفا جهت اطالع  حساس نشو

اطالع از رويدادها و   82  82  121  157  528  255
  راخبا

سرگرمي وگذران   205  155  67  113  242  105
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  اوقات فراغت

50  110  51  17  17  38  
استفاده از محتواي 
برنامه در روابط 

  اجتماعي

ايجاد تمايز و كسب   6  6  7  11  29  17
  هويت

116  283  111  74  45  47  
كشف واقعيت امر 
سياسي از خالل 

  برنامه

  
تـرين  شبكه نيم و دكتر كپي، مهمطور كه در جدول فوق مشخص است در برنامه  همان

كه در چهار برنامـه ديگـر    است. درحالي» سرگرمي و گذران اوقات فراغت«انگيزه مخاطبان 
ها مطرح است. نكته مشابه درباره بيش از ساير از انگيزه» اطالع از رويدادها و اخبار«انگيزه 

اسـتفاده از محتـواي   «و  »ايجاد تمايز و كسب و هويـت «ها آن است كه انگيزه تمامي برنامه
  ها مطرح شده است.كمتر از ساير انگيزه» برنامه در روابط اجتماعي

  سه رسانه ةكنند هاي سياسي سرگرم هاي پاسخگويان در مصرف برنامه فراواني انگيزه .4 جدول
    من و تو  صداي آمريكا  صداوسيما

  اخبار اطالع از رويدادها و  164  278  783
  سرگرمي و گذران اوقات فراغت  360  180  347
  استفاده از محتواي برنامه در روابط اجتماعي  55  68  160
  ايجاد تمايز و كسب هويت  12  18  46
  كشف واقعيت امر سياسي از خالل برنامه  92  185  399

  
» اطالع از رويـدادها و اخبـار  «طور كه در جدول فوق مشخص است، سهم انگيزه  همان
هـاي  كننده صداوسيما بيش از دو رسانه ديگر است. در برنامـه هاي سياسي سرگرمدر برنامه

در جايگاه بعدي و پس از آن » كشف واقعيت امر سياسي از خالل برنامه«صداوسيما انگيزه 
قـرار دارد. شـبكه صـداي آمريكـا نيـز وضـعيت       » سرگرمي و گذران اوقات فراغت«انگيزه 

كننده شبكه هاي سياسي سرگرمها دارد. در نقطه مقابل برنامهي انگيزهبندمشابهي در اين رده
شود و پس از آن بـا  پيگيري مي» سرگرمي و گذران اوقات فراغت«من و تو بيشتر با انگيزه 
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كشف واقعيت امـر سياسـي از   «و » اطالع از رويدادها و اخبار«هاي فاصله محسوسي انگيزه
  قرار دارد.» خالل برنامه

  در سه گروه كننده هاي سياسي سرگرم هاي پاسخگويان در مصرف برنامه فراواني انگيزه .5 جدول
    ايتلويزيون ماهواره  تلويزيون داخلي  هاكل برنامه
  اطالع از رويدادها و اخبار  442  783  1225
  سرگرمي و گذران اوقات فراغت  540  347  887
  از محتواي برنامه در روابط اجتماعياستفاده   123  160  283
  ايجاد تمايز و كسب هويت  30  46  76
  كشف واقعيت امر سياسي از خالل برنامه  277  399  676

  
» اطالع از رويـدادها و اخبـار  «طور كه در جدول فوق مشخص است، سهم انگيزه  همان
اي اسـت. در  هوارهكننده تلويزيون داخلي بيش از تلويزيون مـا هاي سياسي سرگرمدر برنامه

در جايگـاه  » كشف واقعيت امر سياسي از خالل برنامـه «هاي تلويزيون داخلي انگيزه برنامه
قـرار دارد. در نقطـه مقابـل    » سرگرمي و گذران اوقـات فراغـت  «بعدي و پس از آن انگيزه 

ران سرگرمي و گـذ «اي بيشتر با انگيزه هاي ماهوارهكننده تلويزيونهاي سياسي سرگرمبرنامه
كشـف  «و » اطالع از رويدادها و اخبـار «شود و پس از آن انگيزه پيگيري مي» اوقات فراغت

هـاي پاسـخگويان در مصـرف    قرار دارد. بررسي انگيزه» واقعيت امر سياسي از خالل برنامه
اطـالع از  «دهد كه بـه ترتيـب سـه انگيـزه     كننده نيز نشان ميهاي سياسي سرگرمكل برنامه

كشـف واقعيـت امـر سياسـي از     «و » سرگرمي و گذران اوقات فراغت«، »باررويدادها و اخ
  در صدر قرار دارند.» خالل برنامه

  
  كننده هاي سياسي سرگرم پيگيري برنامه ةنحو 6.5

كننـده  برنامه سياسي سـرگرم  6در بخشي از پرسشنامه از پاسخگويان پرسيده شده است كه 
گزينـه نيـز بـه پاسـخگويان      5انـد و  كـرده  مورد نظـر را معمـوالً از چـه طريقـي پيگيـري     

شده است. الزم به ذكر است كه اين سـؤال صـرفاً بـراي افـرادي بـوده اسـت كـه          پيشنهاد
  اند.هاي مورد نظر را پيگيري كرده برنامه

  مهبرنا 6كننده توسط مخاطبان به تفكيك  هاي سياسي سرگرم پيگيري برنامه ةنحو .6جدول 
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    شبكه نيم  دكتر كپي  آنتن  پارازيت  صرفاً جهت اطالع  حساس نشو

357 701 142 118 146  153 
 در مستقيم شكل به

 تلويزيون

29 35 52 28 26 46 
 هاي سايت ازطريق

 اينترنتي

10 14 34 19 32 52 
 شخصي دريافت
 ديگران از فايل

 اجتماعي هاي شبكه 82 64 84 95 53 32

 ساير 199 208 204 181 51 195

  
نشو  رفاً جهت اطالع و حساسطور كه در جدول فوق مشخص است دو برنامه ص همان

اند. دربـاره چهـار برنامـه ديگـر گزينـه      پيگيري شده» به شكل مستقيم در تلويزيون«عمدتاً 
بـه شـكل   «شده است و در رده بعدي بـاز هـم گزينـه     ها انتخاببيش از ساير گزينه» ساير«

هـاي اجتمـاعي در تمـامي    قرار دارد. روش پيگيري از طريـق شـبكه  » يونمستقيم در تلويز
  عنوان سومين روش پرطرفدار مطرح بوده است. ها، بهبرنامه

  كننده هاي پخش كننده توسط مخاطبان به تفكيك رسانه هاي سياسي سرگرم پيگيري برنامه ةنحو .7 جدول
    من و تو  اصداي آمريك  هاكل برنامه
 تلويزيون در مستقيم شكل به  299  260  1058

 اينترنتي هاي سايت طريق از  72  80  64

 ديگران از فايل شخصي دريافت  84  53  24

 اجتماعي هاي شبكه  146  179  85

 ساير  407  385  246

  
كننده صداوسـيما  هاي سياسي سرگرمطور كه در جدول فوق مشخص است برنامه همان

» سـاير «اند. درباره دو شبكه ديگر گزينه پيگيري شده» كل مستقيم در تلويزيونبه ش«عمدتاً 
به شكل مسـتقيم در  «شده است و در رده بعدي باز هم گزينه  ها انتخاببيش از ساير گزينه

عنوان  ها، بههاي اجتماعي در تمامي برنامهقرار دارد. روش پيگيري از طريق شبكه» تلويزيون
  ر مطرح بوده است. سومين روش پرطرفدا
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  كننده توسط مخاطبان به تفكيك سه گروه هاي سياسي سرگرم پيگيري برنامه ةنحو .8جدول 
    ايتلويزيون ماهواره  تلويزيون داخلي  هاكل برنامه
 تلويزيون در مستقيم شكل به  559  1058  1617

 اينترنتي هاي سايت ازطريق  152  64  216

 ديگران از فايل شخصي دريافت  137  24  161

 اجتماعي هاي شبكه  325  85  410

 ساير  792  246  1038

  
كننـده تلويزيـون   هاي سياسي سرگرمطور كه در جدول فوق مشخص است برنامه همان

انـد. ايـن موضـوع دربـاره كـل      پيگيري شـده » به شكل مستقيم در تلويزيون«داخلي عمدتاً 
اي هم وجود دارد. درباره كننده اعم از تلويزيون داخلي و ماهوارههاي سياسي سرگرمبرنامه
ها بيش از ساير گزينه» ساير«اي گزينه هاي ماهوارهكننده تلويزيونهاي سياسي سرگرمبرنامه

قـرار دارد.  » به شكل مستقيم در تلويزيـون «شده است و در رده بعدي باز هم گزينه  انتخاب
عنـوان سـومين روش    هـا، بـه  ي اجتماعي در تمـامي برنامـه  هاروش پيگيري از طريق شبكه

  طرفدار مطرح بوده است.پر
  
هـاي سياسـي    ميزان استفاده از منابع جايگزين و ميـزان مصـرف برنامـه    7.5

  كننده سرگرم
محقق با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون رابطه ميزان استفاده از منابع جايگزين و ميزان 

جداگانـه و گروهـي مـورد بررسـي     كننده را به صـورت   سرگرم هاي سياسي مصرف برنامه
 دهد.مي  قرار

هاي بين ميزان استفاده از منابع جايگزين اخبار و اطالعات و ميزان مصرف تمامي برنامه
هـا  داري وجود دارد. هر قـدر ميـزان مصـرف ايـن برنامـه     كننده رابطه معنيسياسي سرگرم

  جايگزين اخبار و اطالعات نيز در فرد بيشتر است. باشد، ميزان استفاده از منابع  بيشتر
هاي سياسي بين ميزان استفاده از منابع جايگزين اخبار و اطالعات و ميزان مصرف برنامه

اي، تلويزيون داخلي و هاي ماهوارهكننده در هر سه رسانه و همچنين در گروه برنامهسرگرم
هـاي  عبير بهتر هر قدر ميـزان مصـرف برنامـه   داري وجود دارد. به تها رابطه معنيكل برنامه
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ها بيشتر باشد، ميزان استفاده از منـابع جـايگزين   كننده در اين گروه از برنامهسياسي سرگرم
  اطالعات و اخبار نيز در فرد بيشتر است.

هـاي سياسـي   يكي از سؤاالت اين پژوهش نيز ناظر به وضعيت استفاده مخاطبانِ برنامه
ابع اطالعاتي سياسي جايگزين بوده است. طبيعـي اسـت كـه ايـن سـؤال      كننده از منسرگرم

كننـده  هـاي سياسـي سـرگرم   برنامه» مخاطب«كند كه صرفاً درباره پاسخگوياني معنا پيدا مي
شوند و محقق براي پاسخ به سؤال فـوق، نـاگزير از ارجـاع بـه يـك تعريـف       محسوب مي
تـوجهي از   است چرا كه تعـداد قابـل  » دهكننهاي سياسي سرگرممخاطب برنامه«عملياتي از 

انـد و يـا در سـطح بسـيار     هاي مورد نظر محقق را يا اصالً پيگيري نكردهپاسخگويان برنامه
اند. بر اين اساس محقق پاسخگويان به دو دسته فاقد مصرف يـا مصـرف   پايين تماشا كرده

) تقسـيم كـرده و   30 تـا  13) و داراي مصرف متوسط به باال (نمـره  12پايين (نمره صفر تا 
نفر در دسـته   866دهد كه تعداد سنجد. بررسي اوليه نشان ميفرضيه در ميان دسته دوم مي

 گيرند.نفر در دسته دوم قرار مي 100نخست و 

  

ي ها مخاطبان برنامه«وضعيت ميزان استفاده از منابع جايگزين اخبار و اطالعات در ميان  .9جدول 
 »كننده سياسي سرگرم

  جايگزين منابع از استفاده ميزان بندي دسته

درصد   درصد  فراواني 
  معتبر

درصد 
 تجمعي

 مصرف داراي
  باال به متوسط

 0 0 0  0 جايگزين منابع از استفاده عدم

 0 0 0 0 جايگزين منابع از كم خيلي استفاده

 22 22 22 22 جايگزين منابع از كم استفاده

 53 31 31 31 جايگزين منابع از متوسط استفاده

 86 33 33 33 جايگزين منابع از زياد استفاده

 100 14 14 14 جايگزين منابع از زياد خيلي استفاده

  100 100 100 مجموع

  
هـاي سياسـي   درصد از مخاطبان برنامه 31طور كه در جدول فوق مشخص است همان
رصد نيز به ميزان زياد و خيلي زياد از منابع جايگزين د 47كننده، به ميزان متوسط و سرگرم

  كنند.استفاده مي
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يكي از ديگر سؤاالت مطرح شده در ايـن زمينـه آن اسـت كـه بـراي چـه تعـدادي از        
ا راه كسـب اطالعـات و اخبـار    كننـده تنهـ  هـاي سياسـي سـرگرم   مخاطبان، تماشاي برنامه

كنند يا به تعبير نابع جايگزين استفاده نمياست؟ به عبارت بهتر افرادي كه از كه از م  سياسي
هـا صـفر اسـت. بررسـي اوليـه       آنعملياتي، نمره مجمـوع اسـتفاده از منـابع جـايگزين در     

نفر در ميان پاسخگويان وجود دارنـد كـه از منـابع جـايگزين      23دهد كه مجموعاً مي  نشان
يـن افـراد را در زمينـه    اي ندارند. جدول ذيل نشان وضعيت ااخبار و اطالعات هيچ استفاده

  دهد.كننده نشان ميهاي سياسي سرگرم ميزان مصرف برنامه

كننده  هاي سياسي سرگرم مصرف برنامه ةوضعيت افرادي كه از منابع جايگزين در زمين .10جدول 
  كنند استفاده نمي

 كننده سرگرم هاي برنامه كل مصرف ميزان

 درصد تجمعي  درصد معتبر  درصد  فراواني هابرنامهنمره كل مصرف  

 از استفاده عدم
 جايگزين منابع

0 20 87 87 87 

1 3 13 13  100 

  100 100 23 مجموع

 

اي از منـابع  طور كه در جدول فوق مشخص است از ميان افرادي كه هيچ استفاده همان
هـاي  اي از برنامـه چ اسـتفاده درصد) هـي  87نفرِ آن ( 20جايگزين اخبار و اطالعات ندارد، 

درصد) وجود دارند، كه در سـطح بسـيار    13نفر ( 3كننده هم ندارند و تنها سياسي سرگرم
تـوان گفـت كـه    كنند. بر اين اساس ميكننده را پيگيري ميهاي سياسي سرگرمپاييني برنامه

، از منابع جـايگزين  كنندكننده استفاده ميهاي سياسي سرگرمتقريبا همه افرادي كه از برنامه
  برند.اخبار و اطالعات نيز بهره مي

  
هـاي سياسـي    بين ميزان مشاركت سياسي و ميزان مصـرف برنامـه   ةرابط 8.5

  كننده سرگرم
ميـزان  ن رابطه بين ميزان مشـاركت سياسـي و   محقق با استفاده از ضريب همبستگي پيرسو

انـه و گروهـي مـورد بررسـي     جداگ كننده را به صورت  هاي سياسي  سرگرم مصرف برنامه
 دهد.مي  قرار
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برنامه آنتن، دكتر كپي، شبكه نيم، حساس نشـو   5بين مشاركت سياسي و ميزان مصرف 
داري وجود دارد. ميزان مشاركت سياسي با ميزان مصـرف  و صرفاً جهت اطالع رابطه معني

نامـه ديگـر،   دو برنامه حساس نشو و صرفاً جهت اطالع رابطه مستقيم است و درباره سه بر
  اين رابطه معكوس است.

كننده در هر سه رسـانه  هاي سياسي سرگرمبين مشاركت سياسي و ميزان مصرف برنامه
هـاي سياسـي   داري وجود دارد. ميزان مشاركت سياسي با ميزان مصـرف برنامـه  رابطه معني
ــاره ســرگرم ــده صداوســيما رابطــه مســتقيم اســت درب دو رســانه ديگــر، ايــن رابطــه   كنن

  است.  وسمعك
هـاي  كننـده شـبكه  هـاي سياسـي سـرگرم   بين مشاركت سياسي و ميزان مصرف برنامـه 

داري وجـود دارد. ميـزان   هاي تلويزيـون داخلـي رابطـه معنـي    اي و همچنين برنامهماهواره
كننده تلويزيـون داخلـي رابطـه    هاي سياسي سرگرممشاركت سياسي با ميزان مصرف برنامه

  اي، اين رابطه معكوس است.هاي ماهوارههاي شبكهمهمستقيم است و درباره برنا
  
هاي سياسي  مندي به سياست و ميزان مصرف برنامه بين ميزان عالقه ةرابط 9.5

  كننده سرگرم
منـدي بـه سياسـت و     محقق با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون رابطه بين ميزان عالقـه 

بررسي  ورت جداگانه و گروهي موردكننده را به صهاي سياسي سرگرمميزان مصرف برنامه
 دهد. قرار مي

مندي به سياست و ميزان مصرفسه برنامه حساس نشـو، صـرفاً جهـت     بين ميزان عالقه
داري وجود دارد. هرچقدر عالقه افراد به سياست بيشتر باشد، اطالع و پارازيت رابطه معني

  ميزان مصرف اين سه برنامه بيشتر است.
كننـده  هـاي سياسـي سـرگرم   به سياست و ميزان مصـرف برنامـه   مندي بين ميزان عالقه

داري وجود دارد. هرچقـدر عالقـه افـراد بـه     صداوسيما و شبكه صداي آمريكا رابطه معني
  ها بيشتر است.سياست بيشتر باشد، ميزان مصرف اين دو گروه از برنامه
هـاي  ننده شـبكه كهاي سياسي سرگرمبين ميزان عالقه به سياست و ميزان مصرف برنامه

داري وجـود دارد. هرچقـدر عالقـه    ها رابطه معنياي، تلويزيون داخلي و كل برنامهماهواره
  ها بيشتر است.افراد به سياست بيشتر باشد، ميزان مصرف اين سه گروه از برنامه
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هـاي   مصـرف برنامـه   ةمند به سياست در زمين وضعيت افراد كمتر عالقه 10.5
  كننده سياسي سرگرم

، در زمينـه ميـزان مصـرف    »مند به سياسـت  افراد كمتر عالقه«قق براي ارزيابي وضعيت مح
اي كه در دو سؤال مربوط به كننده، پاسخگويان را با توجه به نمرههاي سياسي سرگرمبرنامه

به دو دسـته تقسـيم نمـوده اسـت:      اند،كسب كرده» مندي به سياست ميزان عالقه«شاخص 
افراد داراي عالقه متوسط بـه بـاال    .2 ،)4كم به سياست (نمره صفر تا افراد داراي عالقه   .1

). در ادامه با استفاده از آزمون آماري من ويتني وضعيت اين دو دسـته مـورد   10تا  5(نمره 
  گيرد. مقايسه قرار مي

مند به سياست و افراد داراي عالقه متوسط به باال در زمينـه ميـزان    بين افراد كمتر عالقه
داري وجود دارد. ميزان مصرف ها به جز برنامه دكتر كپي تفاوت معنيتمامي برنامه مصرف

برنامه در ميان افراد داراي عالقه متوسط به باال بيشـتر از افـراد داراي عالقـه كـم بـه       5اين 
ها بـه تفكيـك سـه رسـانه و     بندي برنامهدار در زمينه گروهسياست است. اين تفاوت معني

ــ ــه تفكي ــين ب ــاهوارههمچن ــون م ــه ك تلويزي ــي و كــل برنام ــون داخل ــز اي، تلويزي ــا ني ه
  است. شده  مشاهده

كننـده و ميـزان   هاي سياسي سـرگرم محقق براي ارزيابي رابطه ميان ميزان مصرف برنامه
بنـدي دوگانـه فـوق    ، از تقسـيم »مند به سياست افراد كمتر عالقه«مشاركت سياسي در ميان 

عمال اين تقسيم بندي روي پاسخگويان، نقطه تمركز خـود را  استفاده كرده است. محقق با ا
نفر) قرار داده و بـا اسـتفاده از ضـريب همبسـتگي پيرسـون       226روي دسته اول (با تعداد 

 دهد.وضعيت دسته نخست موردبررسي قرار مي

مند به سياست، بين ميزان مصرف سه برنامه صرفاً جهت اطالع،  در ميان افرادكمتر عالقه
داري وجود دارد. ميزان مشـاركت  شو و شبكه نيم و مشاركت سياسي رابطه معنيحساس ن

سياسي با ميزان مصرف دو برنامه حساس نشو و صرفاً جهت اطالع رابطه مستقيم اسـت و  
  اين رابطه درباره برنامه شبكه نيم معكوس است.

يما و شبكه مند به سياست، بين ميزان مصرف دو رسانه صداوس در ميان افراد كمترعالقه
داري وجود دارد. ميزان مشاركت سياسي بـا ميـزان   من و تو و مشاركت سياسي رابطه معني

كننده صداوسيما رابطه مستقيم است و اين رابطـه دربـاره   هاي سياسي سرگرممصرف برنامه
  هاي شبكه من و تو معكوس است.برنامه



 287   ...  هاي سياسي ؤثر در مصرف برنامهشرايط و فرآيندهاي م

سياسـي   هـاي برنامـه  منـد بـه سياسـت، بـين ميـزان مصـرف       در ميان افراد كمتر عالقـه 
داري وجـود دارد. هـر قـدر ميـزان     كننده صداوسيما و مشاركت سياسي رابطه معني سرگرم

كننده صداوسيما بيشتر باشد، ميزان مشاركت سياسي فـرد  هاي سياسي سرگرممصرف برنامه
اي و همچنـين  كننـده مـاهواره  هاي سياسي سرگرمبيشتر است. اين رابطه درباره گروه برنامه

  ها وجود ندارد.اين برنامه كل
  
هــاي سياســي  بــين گــرايش سياســي و ميــزان مصــرف برنامــه ةرابطــ 11.5

  كننده سرگرم
پاسخگويان حاكي از ايـن اسـت كـه    نتايج به دست آمده در زمينه شناخت گرايش سياسي 

درصـد بـه    16.1طلبـان و  درصد به اصـالح  26.4درصد از پاسخگويان به اصولگرايان،   31
ــدال ــته و  گراعت ــرايش داش ــان گ ــان  26.5اي ــدام از جري ــه هيچك ــاي سياســي درصــد ب ه
  اند.نداشته  گرايش

محقق بـا اسـتفاده از آزمونكروسـكالواليس رابطـه گـرايش سياسـي و ميـزان مصـرف         
  دهد. كننده را به صورت جداگانه و گروهي موردبررسي قرار ميهاي سياسي سرگرم برنامه

كننـده رابطـه   هـاي سياسـي سـرگرم   امي برنامـه بين گرايش سياسي و ميزان مصرف تمـ 
برنامه به ترتيـب   6كننده در هاي سياسي سرگرمداري وجود دارد. ميزان مصرف برنامه معني

  (بيشتر به كمتر) ذيل است:
  گرايان اصول. 4گرايان اعتدال. 3هيچكدام. 2طلبان اصالح. 1شبكه نيم: 
  گرايان اصول. 4رايانگ اعتدال. 3هيچكدام. 2طلبان اصالح. 1دكتر كپي: 

  گرايان اصول. 4گرايان اعتدال. 3هيچكدام. 2طلبان اصالح. 1آنتن: 
  گرايان اصول. 4هيچكدام. 3گرايان اعتدال. 2طلبان اصالح. 1پارازيت: 

  طلبان اصالح. 4هيچكدام. 3گرايان اعتدال. 2گرايان اصول. 1صرفا جهت اطالع: 
  طلبان اصالح. 4هيچكدام. 3گرايان اعتدال. 2گرايان اصول. 1حساس نشو: 

كننده در هر سه رسانه به هاي سياسي سرگرمبين گرايش سياسي و ميزان مصرف برنامه
كننده هاي سياسي سرگرمداري وجود دارد. ميزان مصرف برنامهصورت جداگانه رابطه معني

  در سه رسانه به ترتيب (بيشتر به كمتر) ذيل است:
  گرايان اصول. 4گرايان اعتدال. 3امهيچكد. 2طلبان اصالح. 1منوتو: 
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  گرايان اصول. 4هيچكدام. 3گرايان اعتدال. 2طلبان اصالح. 1صدايĤمريكا: 
  طلبان اصالح. 4هيچكدام. 3گرايان اعتدال. 2گرايان اصول. 1 صداوسيما:

هـاي  كننـده شـبكه  هـاي سياسـي سـرگرم   بين گرايش سياسي و ميـزان مصـرف برنامـه   
هاي سياسي ميزان مصرف برنامه. داري وجود داردخلي رابطه معنياي و تلويزيون دا ماهواره
  كننده در اين دو گروه به ترتيب (بيشتر به كمتر) ذيل است:سرگرم

  گرايان اصول. 4گرايان اعتدال. 3هيچكدام. 2طلبان اصالح. 1اي: هاي ماهوارهشبكه
  طلبان صالحا. 4هيچكدام. 3گرايان اعتدال. 2گرايان اصول. 1تلويزيون داخلي: 

  
  گيري نتيجه. 6

هـا مخاطبـانِ   دهد كه اين برنامـه كننده نشان ميهاي سياسي سرگرميتحليل مخاطبان برنامه
هـاي  اند. از آنجا كه برنامـه هاي متمايزي به خود جلب كردهها و ويژگيمتفاوتي را با انگيزه

د، بسـياري از  مورد بررسي به لحاظ نوع محتوا و سـاختار تـا حـد زيـادي متفـاوت هسـتن      
هـا  فرضيات محقق در زمينه تحليل مخاطـب صـرفاً بـراي يـك يـا چنـد مـورد از برنامـه        

هــاي مختلــف متنــاقض دربــاره برنامــه اســت. برخــي از فرضــيات بــا جهــت شــده  تاييــد
هاي پژوهش به صورت كامـل و يـا   است. با اين حال بعضي از سواالت و فرضيه شده  تاييد

ها ثابت شده است كه الگوي نسبتا روشني از نحوه ن تمام برنامهتا حد زيادي درباره مخاطبا
  دهد.اجتماعي ارائه مي - ها در عرصه سياسيمصرف و فرآيند عملكرد اين برنامه

بــه صــورت مســتقيم در تلويزيــون كننــده عمــدتاً هــاي سياســي ســرگرماينكــه برنامــه
ن مخاطبـان جـوان رواج   هاي سنتي در ميـا دهد كه هنوز هم روششوند، نشان مي مي  ديده

هـا بـه سـراغ اينترنـت،     شوند براي تماشاي اين برنامـه بيشتري دارد و افراد كمتر حاضر مي
هاي پخش شده هاي اجتماعي و ابزارهاي جديد ارتباطي بروند. محبوبيت بيشتر برنامهشبكه

ــه در     ــت ك ــري اس ــوع ديگ ــز موض ــي ني ــون داخل ــوان   از تلويزي ــان ج ــل مخاطب تحلي
ها مرور اخبار و ارائه تفاسير طنزآميز است. بخش مهم و تقريباً ثابت همه برنامه آمده  دست به

اطـالع از رويـدادها و   «دهد كـه  ها است و نتايج پيمايش نيز نشان ميو تلخيصي درباره آن
هاي مخاطبان از تماشـاي ايـن   ترين انگيزهمهم» سرگرمي و گذران اوقات فراغت«و » اخبار
  .ها بوده استبرنامه
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كننده با اسـتفاده  هاي سياسي سرگرمدهد كه ميزان مصرف برنامهنتايج پژوهش نشان مي
از منابع جايگزين اخبار و اطالعات رابطه مستقيم دارد. به تعبير بهتر افراد معموالً در كنار در 

 كننـد و تقريبـاً  كننده، از منابع جايگزين هم استفاده مـي هاي سياسي سرگرماستفاده از برنامه
ها به عنـوان تنهـا منبـع اطالعـات و اخبـار      هيچ مخاطبي وجود ندارد كه از اين قبيل برنامه

ها هاي منفي اين برنامههاي مطرح شده درباره تاثيرگذارياستفاده كند. بر اين اساس نگراني
هـا نيـز يـك منبـع     رود چرا كه اين برنامههاي سياسي و مشاركت سياسي كنار ميبر آگاهي

  منابع خبري و اطالعاتي متعدد و متنوع ديگر هستند.كنار در
كننده و ميزان مشاركت هاي سياسي سرگرمبر اين اساس رابطه ميان ميزان مصرف برنامه

سياسي مخاطبان كه در الگوي نظري پژوهش مورد بحث قرار گرفته بود، تا حد زيادي زير 
داد كـه بـين ايـن دو متغيـر     مي هاي آماري نشانرود. الزم به ذكر است كه بررسيسوال مي

دار (مثبت يا منفي) وجـود دارد امـا بـه لحـاظ مفهـومي و نظـري، تاثيرگـذاري        رابطه معني
كننده بر ميزان مشاركت سياسي منتفي است. ايـن رابطـه   هاي سياسي سرگرمتماشاي برنامه

گري دانست توان ناشي از متغيرهاي ديدار (كه به لحاظ آماري ثابت شده است) را ميمعني
  اند.بيني نشدهكه در الگوي نظري پيش

  كننده هاي سياسي سرگرم شرايط و فرآيندهاي موثر در مصرف برنامه. 6نمودار 

شرايط و فرآيندهاي موثر در 
هاي سياسي مصرف برنامه
كنندهسرگرم

منتفي بودن 
-تاثيرگذاري برنامه

ها بر مشاركت  
سياسي

اطالع از رويدادها  
اولين : و اخبار

انگيزه
سرگرمي و گذران 

:  اوقات فراغت
دومين انگيزه 
منتفي بودن 

ها درباره  نگراني
تاثيرت منفي 

هابرنامه
فقدان تاثيرگذاري  

مشخصات 
شناختيجمعيت

تاثيرگذاري 
گرايش سياسي 
افراد بر ميزان 

مصرف 

استفاده افراد از 
منابع جايگزين در  

هاكنار برنامه

مصرف بيشتر در 
ميان افراد عالقمند 

به سياست

محبوبيت بيشتر 
هاي  برنامه

تلويزيون داخلي

عمدتا به صورت 
مستقيم در 
تلويزيون
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هاي كننده نيز يافتههاي سياسي سرگرمدر زمينه عوامل تاثيرگذار بر ميزان تماشاي برنامه
ــه صــو  ــژوهش حــاكي از آن اســت ب ــوان از تاثيرگــذاري مشخصــات رت كلــي نمــيپ ت

ها سخن گفت، شناختي (منظور جنسيت و تحصيالت) بر ميزان تماشاي اين برنامه جمعيت
ها ها وجود دارد. در زمينه عالقه به سياست نيز يافتهاگرچه اين رابطه درباره برخي از برنامه

كننده هاي سياسي سرگرمبرنامهكنند كه بيشتر افراد عالقمند به سياست در مجموع ثابت مي
  كنند.را پيگيري مي

اين در حالي است كه در مباحث نظري و مفهـومي اشـاره شـد كـه بررسـي و تحليـل       
كننـده بيشـتر در مسـير    هاي سياسي سـرگرم دهد كه برنامهبسياري از پژوهشگران نشان مي

كنند و سياست عمل ميخدمت به انتشار اطالعات و آگاهي در ميان افراد كمتر عالقمند به 
به همين دليل ممكن است به جريان آگاهي و اطالعات سياسـيِ جامعـه لطمـه وارد كننـد.     

هـاي  دهد كـه نحـوه عملكـرد برنامـه    هاي پژوهش در بخش تحليل مخاطب نشان مييافته
دهد كـه افـراد   كند و نشان ميكننده در ايران خالف اين موضوع را ثابت ميسياسي سرگرم

كننده نيز كمتر گرايش دارنـد  هاي سياسي سرگرمقمند به سياست به مصرف برنامهكمتر عال
  ها جزو افراد عالقمند به سياست هستند.و عمده مخاطب اين برنامه

هـاي سياسـي   در زمينه تاثيرگـذاري گـرايش سياسـي افـراد بـر ميـزان مصـرف برنامـه        
هـا  ومي و درباره كـل برنامـه  دهد كه به صورت عمكننده نيز نتايج پژوهش نشان مي سرگرم

اي هاي ماهوارههاي پخش شده از شبكهاي وجود ندارد. اما ميزان مصرف برنامهچنين رابطه
هـاي پخـش شـده از    طلب و ميـزان مصـرف برنامـه   در ميان مخاطبان حامي جريان اصالح

يشتر اسـت. ايـن موضـوع تـا حـدي      گرا بصداوسيما در ميان مخاطبان حامي جريان اصول
كننـده نيـز بيشـتر در پـي     هاي سياسي سـرگرم دهد كه مخاطبان در تماشاي برنامهمي  اننش

  ها نزديكي بيشتري دارد.هايي هستند كه به خط و مشي سياسي آنتماشاي برنامه
  
ها نوشت پي
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