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 چکیده
از ها  رابطه بین شخصیت و میزان تاثیر پذیری از الگوسازی رسانهپژوهش حاضر به دنبال بررسی 

به دنبال بررسی رابطه بین تیپ ای  از روشی میان رشته با استفاده در این حوزه است.ورزشکاران مشهور 

ورزشی بودیم. متغیرهای های  از چهرهها  شخصیتی و تاثیرپذیری جوانان و نوجوانان از الگوسازی رسانه

جمعیت شناختی، متغیر های  اجتماعی و ویژگی -پایگاه اقتصادی ،تحقیق تیپ شخصیتی مستقل این

تحقیق  مخاطبان بوده است. یو مخاطب فعال و متغیر وابسته هم تاثیرپذیرای  واسط مصرف رسانه

حاضر از نظر جمع آوری اطالعات روش تحقیق همبستگی از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس به روش 

 و ( سال35-15). جامعه آماری این تحقیق، جوانان و نوجوانان شهر تهران گروه سنیودتحلیل مسیر ب

نتایج تحقیق نشان داد، بین تیپ شخصیتی اسکیزوفرنی و  .بودای  چندمرحلهای  خوشه گیری روش نمونه

 ورزشی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.های  از چهرهای  تاثیر پذیری از الگوسازی رسانه

: یادگیری اجتماعی، شخصیت و تیپ شخصیتی، الگو پذیری، تعامل فرا اجتماعی و کلیدی گانواژ

 روابط فرا اجتماعی، شبه تعامل رسانه ای.
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 مقدمه
ای  خاص رسانههای  با اتکا به قدرت وافری که دارند و با استفاده از ابزارها و تکنیکها  رسانه

نند. در عصر حاضر به ویژه با فراگیر شدن و مطرح تواند افراد را تبدیل به ستاره و الگو ک می

ورزشی به آسانی های  شدن اوقات فراغتی به نام تماشای مسابقات ورزشی، قهرمانان و چهره

توانند خود را به عنوان الگوی نقش و محلی برای همذات پنداری مخاطبان به ویژه  می

ی هم براساس آنچه آلبرت های جمع مخاطبان نوجوان و جوان عرضه کنند. تأثیر رسانه

ها  شهروندان، محدود به تقویت یا تغییر نگرش  کند در زندگی روزانه می ( ذکر1986) 1باندورا

ها و الگوهای رفتاری شود. به  ها و نگرش تواند منجر به کسب ارزش و رفتارها نیست، بلکه می

گی نیاز دارند، صرفاً از ها بیشتر آنچه را که برای راهنمایی و عمل در زند اعتقاد وی انسان

ها به طور غیرمستقیم و به ویژه از  آن  گیرند، بلکه عمده مستقیم یاد نمی  تجربه و مشاهده

 شود.  های جمعی آموخته می طریق رسانه

الگوی نقش، اسطوره یا ستاره در هر عصر و روزگاری وجود داشته است خاصه قهرمانان و 

ها و قهرمانانی وجود داشته اند که تبدیل به سمبلی برای  ستاره گان ورزشی. در هر زمانی چهره

شده است و محملی برای همذات پنداری اعضای اجتماع خود بوده اند و مردم  می ملت خود

جدید این های  سعی داشته اند خود را به قهرمان مورد عالقه شبیه سازند. اما با ورود رسانه

ه است و همذات پنداری با این الگوها، ستاره ها، به وسعت جهان به خود گرفتای  پدیده گستره

یا هر چیز دیگری که بتوان نامید محدود به قومیتی خاص یا کشوری مشخص نیست ها  سمبل

جهانی دارد. مخاطبان و به ویژه مخاطبان جوان و نوجوان که درحال تکوین ای  بلکه گستره

 زندگی آنها راهای  ، گفتار و سبکبه دقت حرکاتها  شخصیت خود هستند با تماشای این ستاره

کنند. در این بین برد گسترده  نگرند و از آنها برای زندگی شخصی خود الگو برداری می می

 از ورزشکاران، آنها را تبدیل به چهرهای آشنا و صمیمی برای مخاطبانها  جهانی نمایش رسانه

گی خصوصی آنها، به همذات پنهانی شخصیت و ورود به زندهای  سازند و با رخنه به الیه می

کند  می کنند. همذات پنداری بر اساس آنچه کوهن ذکر پنداری مخاطبان با آنها کمک می

(. دیگر محققان 2006است)کوهن، ای  شامل ادغام شدید، ولو موقتی خود با شخصیت رسانه

ی ها قدم زدن و راه رفتن با کفش»از ها  برای توصیف همذات پنداری، طیفی از استعاره

 (. 1998را بیان کرده اند)لیو ینگستون، « راه یافتن به داخل ذهن فرد دیگر»گرفته تا « دیگران

ای  معروف رسانههای  و شخصیتها  بسیاری از نظریه پردازان معتقد هستند که رسانه

توانند تبدیل به الگوی نقش برای مخاطبان باشند، اما این نکته کم و بیش مغفول مانده که  می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کنند  می ای الگوبرداری رسانههای  یا ستارهای  رسانههای  فراد به صورت یکسان از شخصیتآیا ا

شده است. براساس  می یا سازوکار پذیرش الگوی نقش پیچیده تر از آن چیزی است که تصور

(، 4،2008و باس 3(، )الرسن1991) 2( ، هورگان1937) 1آرا و نظرات روانشناسانی نظیر آلپورت

ها و صفات روانشناختی ای از مکانیسم( شخصیت مجموعه1388، 6( و )شولتز2007، 5)فلت

های درون روانی، باشند و بر تعامل و سازگاریدرون فرد است که سامان یافته و دیرپا می

های نسبتا پایدار افراد گذارند یا اینکه شخصیت، به تفاوتجسمانی و محیط اجتماعی تاثیر می

اند و شامل ها در ابتدای زندگی وجود داشتهبر این است که این تفاوت شود و اعتقادمربوط می

ای از اند و همچنین شخصیت، مجموعهها تعمیم یافتهخصوصیاتی هستند که در طی موقعیت

 های مختلف تغییر کند.نظیر است که ممکن است در پاسخ به موقعیتهای پایدار و بیویژگی

و در سطحی ها  پذیرش الگوی نقش از ستارگان دنیای رسانهتوان مدعی شد در  می بنابراین 

خاص، ای  عمیق تر همذات پنداری با آنها توسط مخاطبان و همچنین بین نوع استفاده از رسانه

شخصیتی های  شخصیتی متفاوت براساس ویژگیهای  کند. تیپ می شخصیت نقشی اساسی ایفا

محبوب و های  جا الگو برداری از شخصیتشان در برخورد با موضوعات و به طور خاص در این

ای  کنند. همین تیپ شخصیتی نیز باعث کشش  در استفاده از رسانه می معروف متفاوت عمل

شود. به طور مثال در زمینه رابطه بین شخصیت و تمایل به استفاده از  می خاص برای مخاطبان

ر ایاالت متحده انجام شده میالدی به بعد عمدتا د 90خاص نیز تحقیقاتی از دهه ای  رسانه

های  طی کنکاشی در مورد نظریه 1992است که براساس آنها بیور، گولد و پریسکو در سال 

سعی بر ای  فردی و تاثیرات رسانههای  تفاوت فردی این گونه اظهار داشته اند که نظریات تفاوت

 رند؟ آنها اینگونه توضیحب گوناگون لذت میهای  تبیین این نکته دارند که چرا مخاطبان از رسانه

های  ها و داوری نسبت به شخصیتها  عاطفی نسبت به رسانه ها، نگرشهای  دهند که واکنش می

شخصیتی های  است؛ اما به شدت بر ویژگیها  اخالقی آنها، تا حدودی مبتنی بر محتوای رسانه

الیی گرفته اند، در مردانگی نمره با –نیز متکی است. برای مثال آنهایی که در مقیاس زنانگی 

مقایسه با افرادی که نمره کمتری در این مقیاس گرفته اند، قربانی تجاوز جنسی در فیلم و 

داستان را با دلسوزی کمتری ارزیابی نمودند و فرد متجاوز را کمتر مقصر دانستند) بیور، گولد و 

شخصیتی های  یژگی(. در این پژوهش نیز با فرض بر اینکه افراد با و1992پریسکو در سال ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خاص گرایش دارند و میزان تاثیرپذیری و الگوپذیری متفاوتی ای  متفاوت احتماال به رسانه

شخصیتی با تاثیرپذیری و های  دارند، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا ویژگی

ه آیا ارتباط دارد یا خیر؟ در حقیقت مسئله اصلی این پژوهش این است کها  استفاده از رسانه

ویژگی شخصیتی مخاطبان به ویژه مخاطبان نوجوان و جوان بر میزان پذیرش الگوهای نقش 

و همچنین این سوال که آیا استفاده از یک رسانه و به اصطالح ها  ساخته شده توسط رسانه

مخاطبان با ویژگی شخصیتی آنها گره خورده است یا خیر؟ فعال یا منفعل ای  مصرف رسانه

تواند این عوامل بر  می این تحقیق بوده است که آیاهای  نیز از دیگر سوال بودن مخاطبان

الگوپذیری مخاطبان تاثیر داشته باشد یا خیر؟ سوال دیگر این تحقیق این است که آیا 

خاص و همچنین میزان تاثیرپذیری از ای  جمعیت شناختی بر استفاده از رسانههای  ویژگی

؟ بنابراین تمامی این موارد درقالب فرضیه هایی تدوین و به بوته تاثیرگذار است یا خیرها  رسانه

 آزمایش گذاشته شد.

 مبانی نظری

 ای شده تعامل رسانه الگو پذیری، بدون حس مکان، تعامل فرا اجتماعی و شبه 

که فرد از  بندورا و همکاران وی معتقدنداجتماعی توسط افراد، های  در خصوص پذیرش الگوی

گیرد، یعنی در واقع  ای، رفتارهای مناسب را فرا می های رسانه نمونه  مشاهدهطریق مطالعه و 

بینند. از این طریق،  گیرند و کدام یک کیفر می فهمد کدام دسته از رفتارها پاداش می می

کوشند در زندگی واقعی پاداش بگیرند و بنابراین به تقلید و الگوبرداری از  مخاطبان می

 و الگو کنند. آنها سه عامل ویژگی الگوها شامل شباهت ایش پیدا میای گر های رسانه نمونه

 مرتبط پاداش و پیامدهای گرها های مشاهده ویژگی ،مقام و شهرتو  جنسیت و گر، سن مشاهده

(. در  452:1389، سیدمحمدی کنند) افراد قلمداد می الگوپذیریبر  موثرامل وعرا  رفتارها با

در ساخت محیطی مناسب برای ساخت هویت مخاطبان، جاشوا ها  زمینه نقش و تاثیر رسانه

داند که  های الکترونیکی( جدیدی می )موقعیت  های الکترونیکی را پدیدآورنده رسانه 1میروویتز

های جدیدی را برای  های جدید، گزینه ها وارد شوند. این موقعیت توانند به درون آن افراد می

(. به باور 142:1380)دالگرن، « دهد اختیار انسان قرار میتولید معنا و هویت فردی و جمعی در 

های جدید با دگرگون کردن تعریف مفاهیمی مانند خردسالی، بزرگسالی،  میروویتز رسانه

گیری موقعیت اجتماعی و لذا رفتارها و تعامالتِ  مردانگی، زنانگی و ... بر تعریف و شکل

ری اجتماعات مجازی یا به عبارتی، موقعیت گی ها باعث شکل گذارند. آن اجتماعی تأثیر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های جدید، فضای خانه و سایر  گذارد. رسانه شوند که بر رفتارها تأثیر می اجتماعی جدیدی می

های اجتماعی جدید که دارای الگوهای جدید کنش،  فضاهای اجتماعی را به صورتِ محیط

 (.125:1389دهند)مهدی زاده، تغییر می  احساس و باور اجتماعی است،

جایگزینی   در همین راستا هورتون و وُهل مفهوم تعامل فرااجتماعی را برای توصیف پدیده

فوق را   آنها پدیده ای به کار برده اند. محبوب رسانه  صحبت انسانی با یک شخصیت یا چهره هم

به 1380اند)مک کوایل: آفرینی کمتری نسبت به تعامالت اجتماعی واقعی دانسته دارای رضایت

ای و  های رسانه (. آنها، ارتباط نزدیک و خودمانی بین شخصیت1389:128نقل از مهدیزاده،

مخاطبان را، جایگزین یا مکمل منابع سنتیِ آشنایی مانند تعامل بین اعضای خانواده، دوستان و 

که به طور  1ای دانند. هرتون و وهل در ادامه مباحثشان از مفهوم شخصیت رسانه بستگان می

(، 2004کنند. هورتون و وُهل ) می ناپذیری با تعامل فرااجتماعی مرتبط است، یاد تفکیک

ها مانند رادیو و  دانند که از طریق رسانه ها یا بازیگرانی می ای را شخصیت های رسانه شخصیت

ترین ویژگی این  کنند. مهم تلویزیون، نوعی صمیمیت و روابط فرااجتماعی با مخاطبان ایجاد می

کنند و در خالل این  با مخاطبان برقرار می« ارتباط مداوم»این است که یک ها  شخصیت

کنند که ویژگی نسبتاً ثابت و پایداری دارد  ها فراهم می ارتباط، کاراکتر و الگویی برای رفتار آن

شود. به این معنا،  کننده است، می و باعث ایجاد نوعی آرامش در جهانی که تغییر در آن نگران

شود که افراد معمولی، بدون  ای باعث می های رسانه رااجتماعی با میانجیِ شخصیتتعامالت ف

کنند، بگریزند. براین اساس،  جهان واقعی که در آن زندگی می  ترس و تردید از سیطره

ها را  ها، ظرفیت ایجاد صمیمیت با انبوه غریبه ها و نمایش ای با اجرای نقش های رسانه شخصیت

شناسند؛ همان گونه که  کنند که آن شخصیت را می ها احساس می ز غریبهدارند و هر کدام ا

ای تصور نادرست یا ساختگی از صمیمیت را با دقت  شناسند. شخصیت رسانه شان را می دوستان

لفاظی و   ای به واسطه سویه است. شخصیت رسانه کند. این رابطه البته کامالً یک زیاد خلق می

کند. برای مثال، او به طور مداوم،  مصنوعی و ساختگی را ایجاد می  هوگوی کوتاه، این رابط گفت

دهد و از این طریق، بیننده و شنونده را به سبک  مخاطبان داخل خانه را مورد خطاب قرار می

 (.129:1391کند )مهدی زاده  خودش خلق می

 ازای  رسانههای  جان تامپسون هم برای توصیف رابطه خیالی مخاطبان با شخصیت

های جمعی مانند کتاب،  رسانیِ رسانه برد که اشاره به پیام می نام« ای شده تعامل رسانه شبه»

زمان و مکان یا به عبارتی دارای   ها است که فراتر از محدوده روزنامه، رادیو، تلویزیون و نظایر آن

د خاص و قابل رسانی نه برای افرا امتدادِ زمانی و مکانی است. این نوع تعامل و این نوع پیام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Persona  



  1397پاییز/ بیست  و هشتم شماره/ هفتم سال/  ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه -علمی  فصلنامه 118
 

 

گیرد. همچنین فاقد خصلت  شناسایی، بلکه برای طیف نامشخصی از گیرندگان بالقوه صورت می

وگویی و عمدتاً تک گویانه است؛ به این معنی که جریان ارتباط عمدتاً یکسویه است.  گفت

تقابل از صمیمیت نام»ای را  خیالی و رسانه  تامپسون به پیروی از هورتون و وُهل، این نوع رابطه

  گویانه ناشی از خصلت تک  گوید نامتقابل بودنِ خاصی که در رابطه نامد. او می می 1«راه دور

ای  تعامل رسانه شبه»ای متمایز اما کامالً عادی از  رسانه هایی چون تلویزیون وجود دارد، جنبه

  دوردست، رابطهاست: بیشتر افراد جوامع مدرن، به اَشکالِ گوناگون، با کسان دیگری در « شده

های مرد و زن، گویندگان خبر و  کنند. هنرپیشه نامتقابل صمیمی برقرار و آن را حفظ می

های  گردانندگان میزگردهای تلویزیونی، خوانندگان معروف موسیقی پاپ و دیگران، به چهره

 ها شان اغلب در مورد آن شوند که افراد در جریان زندگی روزمره آشنا و مشخصی تبدیل می

« کنند و کارهایی از این دست شان یاد می ها با اسم کوچک کنند، از آن بحث می

 (.132:1389به نقل از مهدی زاده، 1379)تامپسون،

 مخاصب فعال و منفعل

که به آن تکیه شده میزان فعال یا منفعل بودن مخاطب است. در ای  در پژوهش حاضر نکته

رسد بین  می به این صورت آمده است: به نظراین پژوهش این مفروضه هم ها  یکی از فرضیه

معانی و  2رابطه وجود دارد. بیوکاای  ورزشی رسانههای  مخاطب فعال و تاثیر پذیری از ستاره

 مفاهیم متفاوت فعالیت مخاطبان را برسی و پنج نوع مختلف را مشخص کرده که عبارتند از:

زنند و  دست به انتخاب می نامند که گر می گری: مخاطبانی را فعال و گزینش گزینش -1

ها و محتواهای آنها دارای تشخیص هستند. با این توصیف کسانی که بیش از حد  در مورد رسانه

و درنتیجه « گرانه غیرکنش»کنند، فعالیت آنها  ای )مثل تلویزیون( استفاده می از رسانه

« عادت»و به صورت « تشریفاتی»شود. به عبارت دیگر کسانی که به صورت  غیرفعاالنه تلقی می

، هدفمند و «ابزارگرایانه»ورزند را باید از کسانی که  ای مبادرت می به استفاده از رسانه

پردازند را از هم تفکیک نمود. ضمناً کسانی که به پرهیز صرف از  گر به این امر می گزینش

 جای داد.« فعالیت مخاطبان»پردازند را نباید درجرگۀ  ها می رسانه

« جوکنندۀ خود منفعتمظهر مصرف»ای  بنابراین تعریف، مخاطب رسانه گرایی: نفع -2

زند. الزم به توضیح  است که برای ارضای نیازهای کم و بیش آگاهانۀ خود دست به انتخاب می

گرایی نیز  گری بدون نفعشود، هر چند گزینش گری نیز می گرایی شامل گزینش است که نفع

 پذیر است. امکان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1   Non - reciprocal intimacy at a distance      
2   Biocca 
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فعال فردی است که به طور فعاالنه به پردازش اطالعات و تجارب  قصدمندی: مخاطب -3

ای یا  پردازد. مشترکین منظم خدمات رسانه دریافت شده هم زمان با استفاده از رسانه می

 گیرند. انتشاراتی در این دسته جای می

کند که  هایی تأکید می مقاومت در برابر تأثیر: مفهوم فعالیت در اینجا بر محدودیت -4

کنند. بر این  های ناخواسته ایجاد می ای یک گروه از مخاطبان در برابر اثرات یا آموزشاعض

 اساس، مخاطب احساسات خود را تحت کنترل دارد.

« غرق شده»یا « درگیر»ای خود  درگیری: هرقدر مخاطبان بیشتر در تجربۀ رسانه -5

برانگیختگی »توان  وله را میتوان از درگیری آنها سخن گفت. این مق باشند، به همان نسبت می

 نیز نامید.« عاطفی

ای که مخاطب در معرض  گانۀ فعالیت مخاطب به همان لحظه های پنج تمامی این گونه

پیشین، یا های  تواند به انتظارها و انتخاب شود، بلکه می رسانه قرار گرفته مربوط نمی

ها  ر انتقال رضایت حاصل از رسانهحین استفاده، یا به موقعیت بعد از استفاده، نظیهای  فعالیت

ناشی از آنها( های  ها یا موضوع به زندگی شخصی و اجتماعی )مثل گفت وگو دربارۀ رسانه

 (. 89-91: 1385مرتبط باشند )مک کوئیل، 

 شخصیت

 داده ارائه گوناگونی های تعریف شخصیّت کلمۀ از شناسی روان و شخصیّت حوزه نظران صاحب

 انگلیسی  1کلمۀ شخصیت معادل که شخصیّت کلمۀ که است شده ، گفتهای ریشه نظر از. اند

 در که بود ماسکی یا نقاب معنی به که شده گرفته2ها  شخصیت التین ریشه از درحقیقت است

 دارد مطلب این بر اشاره تلویحاً تعبیر این. گذاشتند می چهره بر تئاتر بازیگران قدیم روم و یونان

 باشد دیگران از او تمیز وجه تا زند می خود چهرۀ بر او که ستا ماسکی هرکس شخصیّت که

شخص، های  بصورت یک نهاد نسبتا با ثبات و مداوم از ویژگیشخصیت (. 2014، 3)کاردیوسی

شود که درجه سازگاری ویژه فرد با محیط را  می خلق و خو، قوای عقالنی و جسمانی تعریف

فردی و بدون تنافض مردم را برحسب ای ه طیفی از ویژگی»کند. شخصیت به  می تعیین

کند  می اشاره« کند می خاص تفکر، احساس و عمل متمایزهای  گرایشات پایه شان در شیوه

مفهوم اصلی و اولیه شخصیت، تصویری ظاهری و اجتماعی است که بر (. 1391)نجارپوریان، 

فرد به اجتماع خود  کند، قرار دارد. یعنی در واقع، اساس نقشی که فرد در جامعه بازی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Personality 

2
 Persona 

3   Carducci 
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. (15، 1382)شاملو،  دهد تا جامعه بر اساس آن وی را ارزیابی کند شخصیتی را ارایه می

 فرد، منش بیرونی و درونی پایدار نسبتا و همتا بی های جنبه یعنی کلی، معنای یک در شخصیت

 .(10 ،1384)شولتز، گذارند  می تاثیر وی رفتار بر مختلف های موقعیت در که

 MMPIمشخصه آنها بر مبنای ابعاد شخصیتی های  اع شخصیت و ویژگیانو

برای مشاوران و  MMPI-2 و MMPIبراساس آن چیزی که در کتاب راهنمای تفسیر 

مقیاس کلی دسته بندی شده اند و  10های شخصیتی در  متخصصان بالینی آمده است، تیپ

اس خود بیمار انگاری، مقیاس مقیاس بالینی هستند که عبارتند از :مقیهای  زیر مجموعه

 –اجتماعی، مقیاس عالیق مردانگی  –افسردگی، مقیاس هیستیری، مقیاس انحراف روانی 

زنانگی، مقیاس پارانویا، مقیاس ضعف روانی یا پسیکاستنی، مقیاس اسکیزوفرنیا، مقیاس مانی و 

رای ب MMPI-2و MMPI برون گرایی اجتماعی)راهنمای تفسیر  –مقیاس درون گرایی 

 Clinical)بالینی مقیاس10دارای MMPIاصلی (. نسخه1378مشاوران و متخصصان بالینی،

scales)روایی مقیاس 3 و(Validity scales )مقیاس 2سوالی  71فارسی نسخه در است که 

یا ها  . برای روشن تر شدن موضوع بحث، تعاریف، ویژگی(Si وMf) است شده حذف آن بالینی

 آید: می خصیتی که تحت عنوان مقیاس از آن نام بردیم در زیراطالعات کلی هر تیپ ش

 مقیاس خود بیمار انگاری 
برای مشاوران و  MMPI-2و MMPI به عقیده نویسندگان کتاب کتاب راهنمای تفسیر 

این های  است، بدین معنا که برافراشتگی"منش شناختی"متخصصان بالینی  این یک مقیاس 

( فرض کرده است که 1985)1کند. کالدول می مدت را منعکس مقیاس معموال رفتارهای دراز

کسانی که این مقیاس برافراشته ترین مقیاس آنان است، درباره کارکردهای بدنی خود نگرانند، 

هستند که سالمت جسمانی آنان را به شدت تهدید کرده ای  زیرا دارای تجارب شرطی شده

انی مفرط فرد در مورد بیماری است. این افراد است. نمره باال در این مقیاس نشان دهنده نگر

آنان بیشتر در های  بیشتر خود محور، ناپخته، ترشرو، بدبین، ناالن، پرخاشگر و نافعالند. شکایت

جسمانی است و یکی از اهداف آنان کنترل و تحت تاثیر های  زمینه دامنه وسیعی از ناراحتی

 (.191،1388قرار دادن دیگران است)خدایاری و پرند:

 مقیاس افسردگی
 این مقیاس نگرش افراد را نسبت به خود و روابطشان با دیگران در زمان حال اندازه

گیرد و بهترین مقیاس برای اندازه گیری احساس رضایت و امنیت خاطر شخص در زمان  می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 
Caldwell
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های آنان است، از  حال است. از نظر کادول کسانی که این مقیاس یکی از بلندترین مقیاس

ترسند. افرادی که در این مقیاس نمره باالمی  می های غیرقابل جبران یا آرزوهای خود زیان

 (1388،192گیرند اغلب بدبین، درمانده و ناامیدند.) خدایاری و پرند:

 مقیاس هیستیری
( مقیاس هیستیری را به روش ذهنی به پنج خرده مقیاس تقسیم 1991) 1هریس و لینگوز

جتماعی، نیاز به محبت و تایید از سوی دیگران،رخوت و کرده اند: انکار اضطراب ا

ها بدین شکل است:  بدنی و بازاداری پرخاشگری. تفسیر این خرده مقیاسهای  کسالت،شکوه

اجتماعی های  انکار اضطراب اجتماعی: این شخص مسئله کمرویی یا مشکالت خود در موقعیت

سوی دیگران: او هرگونه نگرش انتقادی نسبت کند. نیاز به محبت و تایید از  می را به شدت انکار

کند.  می کند. او به جلب توجه یا محبت دیگران به شدت احساس نیاز می به دیگران را انکار

کسالت: این شخص نشانه هایی از عدم سالمتی مانند خستگی، ضعف و فرسودگی را  –رخوت 

رسد به سبب  می که به نظربدنی است های  بدنی: او دارای شکوههای  کند. شکوه می گزارش

افسردگی و تبدیل عاطفه باشد. بازداری پرخاشگری: این شخص احساسات خصومت و 

 (. افرادی که در این مقیاس نمره باال کسب158:1378کند)داک ورث، پرخاشگری را انکار می

له آنان در مقابهای  کنند. یکی از روش می کنند، به طور معمول از مشکالت جسمانی شکایت می

جسمانی های  به بدن و تبدیل آنها به واکنشها  با نگرانی و تعارض، نسبت دادن این ناراحتی

 (.1388،192است) خدایاری و پرند:

 اجتماعی -مقیاس انحراف روانی 
 ویژگی عمده شخصی که مقیاس جامعه ستیزی باال دارد ممکن است به شرح زیر باشد:

حق با من است "دانند،زیرا بر این باورند که  می تغییرالف: به طور معمول دیگران را نیازمند 

. ب: داشتن هیجان سطحی نسبت به دیگران که در نتیجه احساس همدردی با مصایب "نه با تو

خوب و های  دیگران،اگر برایشان ناممکن نباشد،دشوار است. پ: ناتوانی در پند گرفتن از تجربه

( افرادی که در این مقیاس نمره 182:1378اک ورث،بد. ت: شورش علیه خانواده و یا جامعه. )د

کنند، در روابط کاری  می مکررهای  شوند، ازدواج گیرند، اغلب با مراجع قدرت درگیر می می باال

خود مشکل دارند.آنان در برقراری ارتباط بلند مدت توأم با وفاداری با دیگران ناتوانند.) 

 (1388،192خدایاری و پرند:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Harris & lingoes 
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 زنانگی –مردانگی مقیاس عالیق   
 این مقیاس عالیق زیبایی شناختی،انتخاب شغل و کنش پذیری را در بین زنان و مردان

یا عالئمی که به ها  (. این مقیاس نگرش افراد را درمورد نقش217:1378سنجد)داک  ورث، می

 (.1388،192کند) خدایاری و پرند: می طور سنتی زنانه یا مردانه توصیف شده است، ارزیابی

 مقیاس پارانویا
افرادی که مقیاس پارانویا بلندترین مقیاس آنهاست معموال از خویشاوندان خود آزردگی خاطر 

دیرینه دارند.آنان افرادی زود رنج بوده و نسبت به عقاید دیگران بسیار حساسند و اغلب دیگران 

ک مقیاس منش کنند. از نظر تریمبولی و کیل گور این ی می را به خاطر مشکالت خود سرزنش

است که در آن شخص به طور معمول فرافکنی و برونی کردن را به عنوان مکانیسم دفاعی به 

گیرند ممکن است  می (. افرادی که در این مقیاس نمره باال231:1378برد)داک ورث، می کار

دچار هذیان گویی، خودبزرگ پنداری و فرآیندهای فکری مختل باشند) خدایاری و 

 (.1388،193پرند:

 مقیاس ضعف روانی یا پسیکاستنی

این مقیاس به اضطراب، ترس، اعتماد به نفس پایین، حساسیت بی مورد و دمدمی بودن مربوط 

(. برافراشتگی در این مقیاس بیانگر افراد بیمناک، نگران، کمال گرا 231:1378است)داک ورث،

 (.1388،193و تنیده است) خدایاری و پرند:

 مقیاس اسکیزوفرنیا

های  سنجد و در باره بیگانگی و انزوای اجتماعی، ادراک می ین مقیاس گمگشتگی ذهنی راا

ها  مربوط به بیگانگی با خانواده و دشواری در تمرکز و کنترل تکانههای  عجیب و غریب، شکوه

متفاوت از ای  است. این مقیاس نشانگر تحریف جهان توسط شخص است. او چیزها را به گونه

دهد)داک  می کندو اغلب نسبت به آنها به شیوه هایی عجیب واکنش نشان یم دیگران درک

اجتماعی است های  (. این گونه افراد دارای احساس بیگانگی و دوری از موقعیت261:1378ورث،

 (. 1388،193کند او را به خوبی درک نمی کنند) خدایاری و پرند: می و احساس

 مقیاس هیپومانیک 

(شور و شوق را بعد 1984و1976)1ی روانی است. کانس و آندرسوناین مقیاس نشانگر انرژ

زیربنایی مقیاس مانی فرض کرده اند. هر چه برافراشتگی این مقیاس بیشتر باشد، شخص دارای 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Koss & Anderson 
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کند. عنصر دیگری  می انرژی بیشتری است و برای مصرف آن جهت فعالیت زیاد احساس اجبار

فراشتگی این مقیاس است، افزایش گوناگونی و رسد رخداد آن همراه با برا می که به نظر

گیرند،  می (. افرادی که در این مقیاس نمره باالیی285:1378چندگانگی افکار است)داک ورث،

 بیش فعالند، در تمرکز حواس ضعف دارند، دارای پرش افکارند، به شدت احساس مهم بودن

 (1388،193کنند) خدایاری و پرند: می

 رون گرایی اجتماعیب –مقیاس درون گرایی 
(. 285:1378سنجد)داک ورث، می این مقیاس تمایل فرد به تنهایی یا میل به بودن با دیگران را

اجتماعی و دوری های  نمره باال در این مقیاس نشان دهنده خجالتی بودن، ضعف درمهارت

 (.1388،193بین فردی است) خدایاری و پرند:های  گزینی از موقعیت

 پیشینه تحقیق
و در سطحی ها  توان مدعی شد در پذیرش الگوی نقش از ستارگان دنیای رسانه می ابراینبن

خاص، ای  عمیق تر همذات پنداری با آنها توسط مخاطبان و همچنین بین نوع استفاده از رسانه

شخصیتی های  شخصیتی متفاوت براساس ویژگیهای  کند. تیپ می شخصیت نقشی اساسی ایفا

محبوب و های  وضوعات و به طور خاص در اینجا الگو برداری از شخصیتشان در برخورد با م

ای  کنند. همین تیپ شخصیتی نیز باعث کشش در استفاده از رسانه می معروف متفاوت عمل

شود. به طور مثال در زمینه رابطه بین شخصیت و تمایل به استفاده از  می خاص برای مخاطبان

میالدی به بعد عمدتا در ایاالت متحده انجام شده  90 خاص نیز تحقیقاتی از دههای  رسانه

های  طی کنکاشی در مورد نظریه 1992است که براساس آنها بیور، گولد و پریسکو در سال 

سعی بر ای  فردی و تاثیرات رسانههای  تفاوت فردی این گونه اظهار داشته اند که نظریات تفاوت

 برند؟ آنها اینگونه توضیح می گوناگون لذتهای  سانهتبیین این نکته دارند که چرا مخاطبان از ر

های  و داوریها  نسبت به شخصیتها  عاطفی نسبت به رسانه ها، نگرشهای  دهند که واکنش می

شخصیتی های  است؛ اما به شدت بر ویژگیها  اخالقی آنها، تا حدودی مبتنی بر محتوای رسانه

مردانگی نمره باالیی گرفته اند، در  –زنانگی  نیز متکی است. برای مثال آنهایی که در مقیاس

مقایسه با افرادی که نمره کمتری در این مقیاس گرفته اند، قربانی تجاوز جنسی در فیلم و 

داستان را با دلسوزی کمتری ارزیابی نمودند و فرد متجاوز را کمتر مقصر دانستند) بیور، گولد و 

 (.1992پریسکو ،

توسط رابین انجام شد به این سوال پاسخ داده شد  1994ل همچنین در تحقیقی که در سا

 که: کدام ویژگی شخصیتی ممکن است با استفاده از رسانه خاصی مرتبط باشد؟ رابین استدالل

 دیگرای  کنند اما عده می استفادهها  کند که بعضی از مخاطبان برای تحریک شدن از رسانه می
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پیرامون های  خواهند از واقعیت می داشته باشند یا نیزخواهند صرفا وقت بگذرانند یا آرامش  می

خود فرار کنند. نتیجه حاصله از تحقیق وی این را نشان داد که روان پریشی با استفاده از 

آرام بخش مرتبط بوده است. یعنی کسانی که ویژگی شخصیتی آنها اظطراب است های  رسانه

رسد افرادی که دارای روان  می ش دارند. به نظرآرام بخهای  گرایش باالیی به استفاده از رسانه

پریشی باالیی هستند در مقایسه با افراد دارای روان پریشی پایین، واکنشی تر هستند. به این 

معنا که افراد فوق العاده روان پریش به احتمال بیشتر مضطرب و عصبی هستند و شاید 

ند. بنابراین آنها به طور خاص از رسانه برانگیختگی و تحریک زیاده از حد را دوست نداشته باش

های  (. یافته1994کنند که اظطراب و عصبانیت شان را تسکین  دهند)رابین، می هایی استفاده

کند. ویور متوجه شد که افرادی که ویژگی  می نیز این نتایج را تائید 2000تحقیق ویور در سال 

دی که صفات دیگری در آنها برجسته شخصیتی بارزشان روان پریشی است، در مقایسه با افرا

آرامش بخش تماشا کنند بیشتر های  است، احتمال اینکه تلویزیون را برای وقت گذرانی و انگیزه

خبری و اطالع های  دهد که روان پریشی با عالقه به برنامه می نشانها  است. عالوه بر این یافته

ارتباط ای  کمدی و حادثههای  مانند فیلم مهیج ترهای  دهنده تلویزیونی و عدم تمایل به برنامه

دارد. همچنین آنهایی که در آزمون روان پریشی دارای نمره باالتری هستند احتمال اینکه به 

(. زیلمن و 2000موسیقی مانند رپ و ژانرهای رقص بروند، کم است )ویور،های  دنبال کلوب

ان پریشی متوجه شدند که مردانی و گرایش به روها  در مطالعه خود درباره رسانه 1997ویور 

که در مقیاس گرایش به روان پریشی نمرات باالتری را گرفتند، در مقایسه با افرادی که نمرات 

 پایین تری گرفته بودند، پس از تماشای یک برنامه خشن، تهاجمی تر شدند. 

ه تحریک شخصیتی که با نیاز بهای  بیان کرد کسانی که دارای ویژگی 1999مارینا کرکمار 

دهند و آن نوع شخصیت هایی که مضطرب و  می برانگیزاننده را ترجیحهای  مرتبط اند، بیشتر رسانه

کند.  می دهند که آرامش بخش است و آنها را سرگرم می عصبی هستند، رسانه هایی را ترجیح

دی که این را تائید کرده است که افرا 2000و ویور  1999، کرگمار و گرین 1997فینهای  یافته

هیجانی، های  ویژگی بارز شخصیتی آنها هیپومانی است، یعنی یک نوع شخصیت دوست دار فیلم

با استفاده از ها  شخصیتی که طالب تجربه چیزهای جدید و دنبال تحریک بیرونی است، بعضی وقت

انند این نمی توها  پیوند و همبستگی دارد اما لزوما رسانهای  خشونت آمیز رسانههای  محتوای برنامه

نویسندگان نتنها جستجوی  1999افراد را از لحاظ روانی ارضاء کنند. در مطالعه کرگمان و گرین 

را مورد توجه قرارد ادند و ها  هیجان و کاربرد رسانه ها، بلکه درگیر شدن و مشارکت در سایر فعالیت

برانگیزاننده عمل های  الیتبرانگیزاننده، به مثابه جایگزینی برای فعهای  احتمال اینکه شاید رسانه

کنند را بررسی کردند. نتایج نشان دادند که اگرچه بین متغیر جستجوی هیجان و قرار گرفتن در 

هیجان انگیز رابطه وجو دارد، اما جستجو کنندگان هیجان واقعی، جزو استفاده های  معرض رسانه
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 شده را ترجیحای  نه رسانهواقعی و های  بودند، چون آنها محرکها  کنندگان کم مصرف رسانه

کند  می از این موضوع حمایت 2000پژوهشی ویور های  (. یافته1999دهند) کرگمان و گرین،  می

که در افرادی که ویژگی شخصیتی بارز آنها هیپومانی باشد، تلویزیون شاید از جنبه برانگیختگی یا 

ت که باید تحریک شود و از طریق هیجان قدری رضامندی ایجاد بکند، اما رضامندی واقعی نیازی اس

منابع دیگری صورت گیرد. او متوجه شد افرادی که برون گرایی ویژگی شخصیتی عمده شان بود در 

مقایسه با افرادی که روان پریشی مشخصه شخصیتی عمده شان بود، کمتر راغب بودند که به خاطر 

دهد که  می نشانها  موع این یافتههم نشینی یا مصاحبت تلویزیون تماشا کنند. در مجهای  انگیزه

تواند نیازهای معینی را برآورده سازد. اما بعضی از افراد مانند افراد برون گرایی که در  می تلویزیون

جستجوی هم صحبت هستند، یا جستجو کنندگان هیجان که به دنبال برانگیختگی هستند، 

 (. 2000)ویور،ای  ع رسانهرضامندی خود را باید از منابع واقعی تامین کنند تا مناب

بر پرخاشگری را مورد بررسی قرار داده است. در این ها  نیز تاثیر رسانه 1992راسل در سال 

مطالعه مردان در دو دسته به شکل تصادفی برگزیده شدند تا یک مسابقه بوکس و یک مسابقه 

فرادی که در مقیاس اسکی مهیج اما غیر خشونت آمیز را تماشا کنند. نتایج آزمون نشان داد ا

عالیق مردانگی نمره باالیی داشتند و مسابقه بوکس را تماشا کردند، در مقایسه با افرادی که 

مسابقه اسکی را تماشا کردند یا کسانی که در این مقیاس نمره پایینی را گرفته بودند، به شکل 

به این  2001سال (. مشابه نتایج راسل، شارر در 1992قابل توجهی تهاجمی تر بودند)راسل،

نتیجه رسید که مردانی که نمره باالیی در مقیاس عالیق مردانگی بدست آوردند، در مقایسه با 

افرادی که نمره پایین تری بدست آورده بودند، پس از تماشای یک کیلیپ خشونت آمیز، حالت 

 1پرخاشگری شان بیشتر شد. برخی دیگر از پژوهشگران حوزه مخاطب پژوهی نظیر بیوکا

معتقدند فعالیت مخاطبان از نظر معنا و مفاهیم متفاوت است. وی فعالیت مخاطبان را  برپایه 

کند و  می گرایی، قصدمندی، مقاومت در برابر تأثیر و درگیری تفکیک گری، نفع مفاهیم گزینش

ای که مخاطب در  گانۀ فعالیت مخاطب به همان لحظه های پنج معتقد است تمامی این گونه

پیشین، یا های  تواند به انتظارها و انتخاب شود، بلکه می سانه قرار گرفته مربوط نمیمعرض ر

ها  حین استفاده، یا به موقعیت بعد از استفاده، نظیر انتقال رضایت حاصل از رسانههای  فعالیت

ناشی از آنها( های  ها یا موضوع به زندگی شخصی و اجتماعی )مثل گفت وگو دربارۀ رسانه

 (. 89-91: 1385شند )مک کوئیل، مرتبط با

خاصی از مخاطب پژوهی مانند رابطه ویژگی های  در تمامی مطالعاتی که ذکر شد جنبه

نقش تعیین ها  شخصیتی و استفاده از یک رسانه یا ژانر برسی شده است یا اینکه رسانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Biocca 
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عی دارند، کردن ارتباطات و تعامالت اجتماای  محبوب یا رسانههای  در ساخت چهرهای  کننده

اما کم و بیش آنچه که مسئله این پژوهش است، یعنی رابطه ویژگی شخصیتی مخاطبان به 

و ها  ساخته شده توسط رسانه "الگوهای نقش"ویژه مخاطبان نوجوان و جوان بر میزان پذیرش 

مخاطبان با ای  همچنین این سوال که آیا استفاده از یک رسانه و به اصطالح مصرف رسانه

خصیتی آنها گره خورده است یا خیر؟ در این تحقیق سعی شده است رابطه بین ویژگی ش

بررسی شود ها  شخصیتی مذکور و میزان تاثیر پذیری از الگو سازی ورزشی رسانههای  تیپ

همچنین تصور شده است بین ویژگی جمعیت شناختی مخاطبان شامل:جنس، سن، سطح 

ها  ن تاثیر پذیری از الگو سازی ورزشی رسانهتحصیالت، سطح درآمد و وضعیت اشتغال و میزا

رابطه وجود دارد. در سطوح دیگر به بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی افراد و گرایش به 

خاص نیز پرداخته شده است. فعال یا منفعل بودن مخاطبان نیز از دیگر ای  استفاده از رسانه

بر الگوپذیری مخاطبان تاثیر داشته  تواند این عوامل می این تحقیق بوده است که آیاهای  سوال

باشد یا خیر؟  نکته مهم در اجرای این تحقیق به لحاظ نوآوری در این است که در کشور نظریه 

پردازی در این زمینه صورت گرفته اما به صورت تجربی و نظیر تحقیق حاضر، پژوهشی صورت 

دیم بررسی و تعیین عوامل نگرفته است. هدف اصلی که از اجرای این تحقیق به دنبال آن بو

های ورزشی است. اهداف  نوجوانان و جوانان شهر تهران از ستارهای  موثر بر تاثیرپذیری رسانه

 جزئی تحقیق نیز شامل موارد زیر بود: 

 ورزشیهای  بررسی رابطه میان تیپ شخصیتی و میزان تاثیرپذیری از ستاره   -

 ورزشیهای  و میزان تاثیرپذیری از ستاره ورزشی مصرفیهای  بررسی رابطه میان رسانه -

بررسی رابطه میان متغیرهای جمعیت شناختی مخاطبان با میزان تاثیرپذیری از  -

 ورزشیهای  ستاره

 مدل مفهومی تحقیق

 بر همین اساس مدلی که برای این تحقیق تدوین شده به صورت زیر است:

�    

          

      �      

          

                

 
 مفهومی تحقیقمدل : 1نمودار شماره 
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 روش تحقیق
پژوهش ، آماریجامعۀ های خاص ویژگی ماهیت تحقیق و متغیرها و مفاهیم آن و نیز با توجه به

نوع تحقیقات همبستگی به روش مدل یابی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر  از حاضر کمی

 د.گیر بوده است. همچنین به لحاظ هدف این پژوهش در دسته تحقیقات بنیادی جای می

ها در شهر تهران که جامعه  در این پژوهش برای کسب اطالعات از مصرف کنندگان رسانه

سوالی  71فرم کوتاه  ساخته و پرسش نامهدادند از تکنیک پرسشنامه محقق نمونه را تشکیل می

ایم. همچنین با توجه به گستردگی جامعه آماری، استفاده کرده MMPIاستاندارد شخصیت 

گیری در دسترس صورت   ها از طریق نمونه ای و انتخاب نمونه چندمرحله گیری روش نمونه

پایایی  از روش (پرسشنامهپایایی ابزار تحقیق)گرفته است. در این تحقیق به منظور محاسبۀ 

گوید که  . این آزمون به ما میایم سود جسته نباخولفای کرآ همپا و مهمترین شاخص آن یعنی

ا هم سازگاری دارند. برای سنجش پایایی این تحقیق پس از آیا اجزای درونی یک شاخص ب

آزمون در جمعیت مورد تحقیق اجرا گردید و آلفای -پرسشنامه پیش 50تهیه پرسشنامه حدود 

های متغیرهای مصرف گویه مطرح شده متغیر وابسته)تاثیرپذیری(، و گویه 31کرونباخ برای 

ها را نشان اخ محاسبه شده برای این شاخصمیزان آلفای کرونب1ای محاسبه شد. جدولرسانه

است که بیانگر  0.7های باال بیش از دهد. میزان آلفای کرونباخ محاسبه برا تمامی مقیاسمی

 هاست.سازگاری درونی مناسب بین گویه

 های اصلی تحقیق. میزان آلفای کرونباخ برای مقیاس1جدول شماره 

 شاخص
تعداد 

 گویه
 انحراف استاندارد میانگین شاخص ای کرونباخآلف تعداد افراد نمونه

 16.25 85.60 0.96 50 31 تاثیر پذیری رسانه ای

 8.34 41.16 0.90 50 6 مصرف رسانه ای

 7.22 39.12 0.87 50 4 مصرف کننده فعال

 مدل تحلیل مسیر متغیرهای پژوهش های  بررسی نرمال بودن شاخص

های مرتب  تحلیل است و تصویری از مجموعه زوج نمودار یکی از نیرومند ترین وسایل تجزیه

دیگر ممکن نیست. اگر در یک های  نشان می دهد که ارایه آن توسط روشای  شده را به گونه

وجود داشته باشد، نمودار نه تنها آن را به روشنی نمایش می دهد ای  رابطهها  مجموعه از داده

 12تا  2(.  نمودارهای شماره 1388،314بلکه ماهیت آن را نیز نشان خواهد داد)خاکی،

محاسبه شده  spss15مدل مسیر است که با استفاده از نرم افزار های  دهنده توزیع شاخص نشان

های نمودار  دهد که شکل ستون است. نمودارهای هیستوگرام همراه با منحنی نرمال نشان می
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توجه به فاصله نزدیک نقاط  هیستگرام دارای توزیع نرمال است. همچنین نمودارهای احتمالی با

دهند که توزیع متغیرها نرمال  مشاهده شده بر روی خط نقاط پیش بینی شده، نشان می

 هستند. مفروضه نرمال بودن برای متغیرهای درونی مدل مسیر الزامی است.

 الف: مخاطب فعال

ار است در هیستوگرام زیر توزیع متغیرمستقل مخاطب فعال تقریبا از حالت نرمال برخورد

 تواند بدون تغییر برای تحلیل مسیر، بکار گرفته شود. بنابراین این متغیر می
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 : مخاطب فعال2نمودار شماره 

پی پالت هرقدر پراکندگی نقاط حول خط  –پی پالت و دیترند پی  –در نمودارهای پی 

وردار است. ترسم شده از مبدا محورهای مختصات، کمتر باشد نمودار از توزیع نرمال تری برخ

شود متغیر واسط مخاطب فعال براساس این نمودار از  می همانطور که در نمودارها مشاهده

 توزیع نرمال برخوردار است.

 

 

 

 

 

 
 

 پی پالت  نرمال متغیر مخاطب فعال –پی پالت و دیترند پی  –( : نمودار پی  3نمودار شماره )
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 ای  ب: مصرف رسانه
دارای چولگی به راست است، بنابراین ای  یرواسط مصرف رسانهدر هیستوگرام زیر توزیع متغ

 قبل از تحلیل مسیر برای این متغیر تبدیل جذر انجام شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : مخاطب فعال4نمودار شماره 

پی پالت متغیر  واسط مصرف رسانه از توزیع  –پی پالت و دیترند پی  –نمودارهای پی 

 نرمال برخوردار است.
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 ای پی پالت نرمال متغیرواسط مصرف رسانه –پی پالت و دیترند پی  –پی های  : نمودار 5اره نمودار شم
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 د: تاثیرپذیری
تقریبا از حالت نرمال برخوردار ای  در هیستوگرام زیر توزیع متغیر وابسته تاثیرپذیری رسانه

 شود. تواند بدون تغییر برای تحلیل مسیر، بکار گرفته است؛ بنابراین این متغیر می
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 :تاثیر پذیری از رسانه 6نمودار شماره 

از ای  پی پالت متغیر وابسته تاثیرپذیری رسانه –پی پالت و دیترند پی  –نمودارهای پی 

 توزیع نرمال برخوردار است.
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 پی پالت نرمال متغیر وابسته تاثیرپذیری –پی پالت و دیترند پی  –: نمودار پی  7نمودار شماره 
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 : ماتریس نمودار پراکندگی دومتغیره برای متغیرهای جمعیت شناختی و تاثیرپذیری8اره نمودار شم
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شخصیتی و های  : ماتریس نمودار پراکندگی دومتغیره برای متغیرهای ویژگی9نمودار شماره 

 تاثیرپذیری
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ثیرپذیری و تاای  : ماتریس نمودار پراکندگی دومتغیره برای متغیرهای مصرف رسانه10نمودار شماره 

 رسانه ای

نشان دهنده نمودار پراکندگی دومتغیره ماتریسی برای  10و 9-8های  نمودارهای شماره

با یکدیگر و تاثیر ای  شخصیتی و مصرف رسانههای  جمعیت شناختی، ویژگیهای  متغیرهای ویژگی

ا مفروضه در این نموداره 3و درجه  2غیر خطی درجه های  است. عدم وجود رابطهای  پذیری رسانه

کند. همچنین این نمودارها نشان دهنده حدودی از  می خطی بودن روابط را در مدل مسیر تایید

است. حدودی از ناهمگنی متغیرها به خاطر نرمال نبودن ها  میان دوبه دو متغیرها  همگنی واریانس

ن بوده است که تلویزیوای  رادیو و متغیر واسط مصرف رسانهای  توزیع متغیرهای واسط مصرف رسانه

 بعد از تبدیل این متغیرها این میزان از ناهمگنی تاحدود زیادی برطرف شد. 

 تحقیقهای  یافته
بعداز اجرای مدل اولیه و حذف مسیرهای رابطه غیر معنادار درچند مرحله و قرار دادن 

هایی مدل به شرح شدند، روابط ن می مسیرهایی که منجر به برازش بیشتر مدل نهایی مسیر

 محاسبه شد. مدل اولیه نیز به صورت زیر است. 2مدل شماره 
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 : نمودار مسیر مقادیر استاندارد شده برای مدل مسیر اولیه تحقیق2نمودار شماره 

 

 
 

 : تحلیل مسیر مدل عوامل مرتبط با تاثیر پذیری رسانه ای3نمودار شماره 

 برازش مدل
 جهت بررسی برازش مدل این تحقیق به قرار زیر است: خروجی لیزرل

Goodness of Fit Statistics 

 

Degrees of Freedom = 1 

Minimum Fit Function Chi-Square = 2.45 (P = 0.12) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 2.44 (P = 0.12) 

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1.44 
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90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0; 10.28) 

 

Minimum Fit Function Value = 0.011 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0067 

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0; 0.048) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.082 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0; 0.22) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.21 

 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.095 

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.088; 0.14) 

ECVI for Saturated Model = 0.093 

ECVI for Independence Model = 2.10 

 

Chi-Square for Independence Model with 6 Degrees of Freedom = 446.21 

Independence AIC = 454.21 

Model AIC = 20.44 

Saturated AIC = 20.00 

Independence CAIC = 471.77 

Model CAIC = 59.94 

Saturated CAIC = 63.89 

 

Normed Fit Index (NFI) = 0.99 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.98 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.17 

Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

Relative Fit Index (RFI) = 0.97 

 

Critical N (CN) = 590 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0047 

Standardized RMR = 0.018 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.94 

Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.099 

 ها آزمون فرضیه
رابطه ها  رسد بین تیپ شخصیتی خود بیمار انگار و تاثیر پذیری از رسانه می * به نظر

 وجود دارد.

 شود: می ظر پژوهشی و آماری فرضیه مذکور به صورت زیر تعریفاز ن

H0شخصیتی خود بیمارانگار و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود ندارد. : بین تیپ  
H0:b=0  
H1رابطه وجود دارد.  ها  : بین تیپ شخصیتی خود بیمارانگار و تاثیر پذیری از رسانه

H1:b≠0 
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میان ویژگی شخصیتی خود بیمارانگاری و تاثیرپذیری نتایج تحلیل مسیر نشان داد که 

 (.P> ،28/0  t ،41/0 =b 05/0رابطه معناداری وجود ندارد)

رابطه ها  رسد بین تیپ شخصیتی افسرده و تاثیر پذیری از رسانه می * به نظر

 وجود دارد.

H0 ندارد. تیپ شخصیتی افسرده و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود: بین  H0:b=0  

H1 رابطه وجود دارد.  ها  تاثیر پذیری از رسانه افسرده و: بین تیپ شخصیتیH1:b≠0  

ها  نتایج تحلیل مسیر نشان داد که میان ویژگی شخصیتی افسرده و تاثیرپذیری از رسانه

 (.P> ،71/0  t ،28/0 =b 05/0رابطه معناداری وجود ندارد)

رابطه ها  بین تیپ شخصیتی هیستیریک و تاثیر پذیری از رسانه رسد می * به نظر

 وجود دارد.

H0 تیپ شخصیتی هیستیریک و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود ندارد.: بین H0:b=0

  

H1رابطه وجود دارد. ها  : بین تیپ شخصیتی هیستیریک و تاثیر پذیری از رسانه
 H1:b≠0 

درصد اطمینان میان ویژگی  95د که با بیش از نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان دا

، >P 05/0رابطه منفی و معناداری وجود دارد)ها  شخصیتی هسیتیریک و تاثیرپذیری از رسانه

40/2- t ،02/0 =b بدین ترتیب فرض .)H0 شود. می رد شده و فرض تحقیق پذیرفته 

و تاثیر پذیری از  رسد بین تیپ شخصیتی منحرف جامعه ستیز می * به نظر

 رابطه وجود دارد.ها  رسانه

H0 اجتماعی و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود  -تیپ شخصیتی انحراف روانی : بین

  H0:b=0    ندارد.

H1 رابطه وجود ها  و تاثیر پذیری از رسانهاجتماعی  -انحراف روانی : بین تیپ شخصیتی

 H1:b≠0دارد.   

درصد اطمینان میان ویژگی  95نشان داد که با بیش از  نتایج آزمون تحلیل مسیر

 05/0رابطه معناداری وجود ندارد)ها  و تاثیرپذیری از رسانه اجتماعی -انحراف روانی شخصیتی 

P> ،57/0  t ،83/0 =b.) 

رابطه وجود ها  رسد بین تیپ شخصیتی پارانویا و تاثیر پذیری از رسانه می * به نظر

 دارد.

H0 تیپ شخصیتی پارانویا و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود ندارد.: بین  H0:b=0  

H1 رابطه وجود دارد.  ها  و تاثیر پذیری از رسانهپارانویا : بین تیپ شخصیتیH1:b≠0  
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درصد اطمینان میان ویژگی  95نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که با بیش از 

 P> ،33/1  t 05/0رابطه معناداری وجود ندارد)ها  یری از رسانهو تاثیرپذ پارانویاشخصیتی 

،81/1 =b.) 

رسد بین تیپ شخصیتی ضعف روانی یا پسیکاستنی و تاثیر پذیری از  می * به نظر

 رابطه وجود دارد.ها  رسانه

H0شخصیتی پسیکاستنی و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود ندارد. : بین تیپ H0:b=0 

H1 رابطه وجود دارد. ها  و تاثیر پذیری از رسانهپسیکاستنی : بین تیپ شخصیتیH1:b≠0

  

درصد اطمینان میان ویژگی  95نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که با بیش از 

  P> ،28/0 05/0رابطه معناداری وجود ندارد)ها  و تاثیرپذیری از رسانه پسیکاستنیشخصیتی 

t ،41/0 =b.) 

رابطه ها  رسد بین تیپ شخصیتی اسکیزوفرنیا و تاثیر پذیری از رسانه می * به نظر

 وجود دارد.

H0شخصیتی اسکیزوفرنی و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود ندارد. : بین تیپ H0:b=0 

H1رابطه وجود دارد.ها  : بین تیپ شخصیتی اسکیزوفرنی و تاثیر پذیری از رسانهH1:b≠0 

درصد اطمینان میان ویژگی  99یج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که با بیش از نتا

، >P 01/0رابطه مثبت و معناداری وجود دارد)ها  شخصیتی اسکیزوفرنی و تاثیرپذیری از رسانه

12/4 t ،02/0 =b بدین ترتیب فرض .)H0 شود. یعنی  می رد شده و فرض تحقیق پذیرفته

ی برافراشتگی باال در مقیاس اسکیزوفرنی باشند شخصیتی تاثیرپذیر دارند و افرادی که دارا

 باشند. می تحت تاثیر الگوسازی رسانه از ورزشکاران

رابطه ها  رسد بین تیپ شخصیتی هیپومانیک و تاثیر پذیری از رسانه می * به نظر

 وجود دارد.

H0وجود ندارد.شخصیتی مانی و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه  : بین تیپ H0:b=0 

H1 رابطه وجود دارد. ها  و تاثیر پذیری از رسانهمانی : بین تیپ شخصیتیH1:b≠0 

درصد اطمینان میان ویژگی  95نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که با بیش از 

  P> ،71/0 05/0رابطه معناداری وجود ندارد)ها  شخصیتی هیپومانیک و تاثیرپذیری از رسانه

t ،31/1 =b.) 

 رابطه وجود دارد.ها  رسد بین جنس و تاثیر پذیری از رسانه می * به نظر

H0جنس و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود ندارد.: بین  H0:b=0  
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H1رابطه وجود دارد.  ها  : بین جنس و تاثیر پذیری از رسانه H1:b≠0 

درصد اطمینان میان جنس و  99 نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که با بیش از

(. P< ،89/4  t ،61/2 =b 01/0رابطه مثبت و معناداری وجود دارد)ها  تاثیرپذیری از رسانه

 شود. رد شده و فرض تحقیق پذیرفته می H0بدین ترتیب فرض 

 رابطه وجود دارد.ها  رسد بین سن تاثیر پذیری از رسانه می * به نظر

H0 ثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود ندارد.سن و تا: بین  H0:b=0 

H1رابطه وجود دارد. ها  و تاثیر پذیری از رسانه : بین سنH1:b≠0  

درصد اطمینان میان سن و  95نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که با بیش از 

 (.P> ،94/1- t ،06/3- =b 05/0رابطه معناداری وجود ندارد)ها  تاثیرپذیری از رسانه

 رابطه وجود دارد.ها  رسد بین تحصیالت و تاثیر پذیری از رسانه می * به نظر

H0 تحصیالت و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود ندارد.: بین  H0:b=0  

H1رابطه وجود دارد.  ها  : بین تحصیالت و تاثیر پذیری از رسانهH1:b≠0 

درصد اطمینان میان تحصیالت و  99با بیش از نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که 

(. P< ،71/6- t ،79/5- =b 01/0رابطه معکوس و معناداری وجود دارد)ها  تاثیرپذیری از رسانه

 شود. می رد شده و فرض تحقیق پذیرفته H0بدین ترتیب فرض 

 ود دارد.رابطه وجها  رسد بین سطح درآمد و تاثیر پذیری از رسانه می * به نظر

H0 سطح درآمد و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود ندارد.: بین  H0:b=0  

H1رابطه وجود دارد.  ها  : بین سطح درآمد و تاثیر پذیری از رسانهH1:b≠0 

درصد اطمینان میان سطح درآمد و  95نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که با بیش از 

(. P< ،37/2- t ،21/1- =b 05/0عکوس و معناداری وجود دارد)رابطه مها  تاثیرپذیری از رسانه

 شود.  می رد شده و فرض تحقیق پذیرفته H0بدین ترتیب فرض 

 رابطه وجود دارد.ها  رسد بین وضعیت اشتغال و تاثیر پذیری از رسانه می * به نظر

H0 دارد.وضعیت اشتغال و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود ن: بین  H0:b=0 

H1رابطه وجود دارد. ها  و تاثیر پذیری از رسانه : بین وضعیت اشتغالH1:b≠0  

درصد اطمینان میان وضعیت اشتغال  95نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که با بیش از 

 (.P> ،99/0 t ،01/1 =b 05/0ها رابطه معناداری وجود ندارد) و تاثیرپذیری از رسانه

 رابطه وجود دارد.ها  رسد بین استفاده از رادیو و تاثیر پذیری از  رسانه می * به نظر

H0 استفاده از رادیو و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود ندارد.: بین  H0:b=0 

H1رابطه وجود دارد. ها  و تاثیر پذیری از رسانه : بین استفاده از رادیوH1:b≠0 
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درصد اطمینان میان استفاده از  95نشان داد که با بیش از نتایج آزمون تحلیل مسیر  

 (.P> ،59/0-t ،61/0- =b 05/0رابطه معناداری وجود ندارد)ها  رادیو و تاثیرپذیری از رسانه

رابطه وجود ها  رسد بین استفاده از تلویزیون و تاثیر پذیری از رسانه می * به نظر

 .دارد

H0 ویزیون و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود ندارد.استفاده از تل: بین  H0:b=0 

H1رابطه وجود دارد. ها  و تاثیر پذیری از رسانه : بین استفاده از تلویزیونH1:b≠0  

درصد اطمینان میان استفاده از  95نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که با بیش از 

 -P> ،37/1-t ،39/0 05/0ناداری وجود ندارد)رابطه معها  تلویزیون و تاثیرپذیری از رسانه

=b.) 

رابطه وجود ها  رسد بین استفاده از روزنامه و تاثیر پذیری از رسانه می * به نظر

 دارد.

H0 استفاده از روزنامه و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود ندارد.: بین  H0:b=0 

H1رابطه وجود دارد. ها  یری از رسانهو تاثیر پذ : بین استفاده از روزنامهH1:b≠0  

درصد اطمینان میان استفاده از  95نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که با بیش از 

 (.P> ،38/1-t ،42/1- =b 05/0ها رابطه معناداری وجود ندارد) روزنامه و تاثیرپذیری از رسانه

رابطه وجود ها  و تاثیر پذیری از رسانه رسد بین استفاده از ماهواره می * به نظر

 دارد.

H0 و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود ندارد.ماهواره استفاده از : بین  H0:b=0 

H1 رابطه وجود دارد. ها  و تاثیر پذیری از رسانهمجازی های  و شبکه: بین استفاده از ماهواره
H1:b≠0  

درصد اطمینان میان استفاده از  95یش از نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که با ب

، <P 05/0رابطه معناداری وجود ندارد)ها  و تاثیرپذیری از رسانهمجازی های  و شبکهماهواره 

02/1-t ،03/1- =b.) 

مجازی و تاثیر پذیری از  های  رسد بین استفاده از اینترنت و شبکه می * به نظر

 رابطه وجود دارد.ها  رسانه

H0 مجازی و تاثیر پذیری از رسانه هارابطه وجود های  استفاده از اینترنت و شبکه: بین

 H0:b=0  ندارد.

H1 رابطه وجود دارد. ها  و تاثیر پذیری از رسانهمجازی های  اینترنت و شبکه: بین استفاده از
H1:b≠0  
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ستفاده از درصد اطمینان میان ا 95نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که با بیش از 

، <P 05/0رابطه معناداری وجود ندارد)ها  و تاثیرپذیری از رسانهمجازی های  اینترنت و شبکه

10/1-t ،12/1- =b.) 

رابطه وجود ها  رسد بین مصرف کننده فعال و تاثیر پذیری از رسانه می * به نظر

 دارد.

H0 ابطه وجود ندارد.مصرف کننده فعال و تاثیر پذیری از رسانه هار: بین  H0:b=0  

H1رابطه وجود دارد.  ها  : بین مصرف کننده فعال و تاثیر پذیری از رسانهH1:b≠0 

درصد اطمینان میان مصرف کننده  99نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که با بیش از 

 P< ،25/t 01/0رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد)ها  فعال و تاثیرپذیری از رسانه

،00/3=b بدین ترتیب فرض .)H0 شود. می رد شده و فرض تحقیق پذیرفته 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
 گرها های مشاهده ویژگیالگوها و  های ویژگی ی نظیراملوبندورا و همکاران وی معتقدند ع

أثیر کسی در زندگی، بیشتر تحت ت ، به این صورت کهگیری تأثیر بگذارد تواند بر سرمشق می

؛ در تحقیق رسد شبیه ماست تا کسی که با ما تفاوت زیادی دارد گیریم که به نظر می قرار می

بین من و ستاره ورزشی مورد  "حاضر نیز با توجه به نتایج تحلیل مسیر افرادی که به گویه

تری امتیاز باالیی اختصاص داده اند، تاثیرپذیری بیش "ظاهری وجود داردهای  عالقه ام شباهت

در مقایسه با افرادی که اینچنین تصوری ای  و میزان همذات پنداری باالتری با ورزشکاران رسانه

جنس ماست بیشتر از کسی که از جنس  ما از رفتار کسی که هماند، داشته اند. همچنین  نداشته

ر سن قرا  در ضمن، به احتمال بیشتری تحت تأثیر الگوهای هم گیریم. می  مخالف است سرمشق

. یک نتیجه بسیار مهم که از این تحقیق به دست آمد دقیقا تاییدی بود بر این نظر گیریم می

جنس ماست بیشتر از کسی که از جنس مخالف است  ما از رفتار کسی که همبندورا که 

. با توجه به نتایج تحلیل مسیر، مردان تاثیرپذیرتر و الگوپذیرتر از ورزشکاران گیریم می  سرمشق

هستند. زنان به این دلیل تاثیرپذیری کمتری از خود نشان داده اند که ای  رسانهمشهور 

مشاهده کنند. عالوه ها  ای هم جنس خود را در رسانه نتوانسته بودند ورزشکاران مشهور و رسانه

افرادی که  کنند. ای را تعیین می گرها نیز اثربخشی یادگیری مشاهده های مشاهده ویژگیبر این 

ه نفس پایینی دارند از افردای که اعتماد باالیی دارند به احتمال خیلی بیشتر از رفتار اعتماد ب

با توجه به نتایج تحلیل مسیر افرادی که ویژگی بارز شخصیتی آنها  کنند. الگو تقلید می

داشته اند. همذات ای  اسکیزوفرنی است، میزان تاثیرپذیری باالیی از ورزشکاران مشهور رسانه

شود.  می یز شامل میزان باالیی از جذب یا غرق شدن در متن و درگیر شدن با متنپنداری ن



  1397پاییز/ بیست  و هشتم شماره/ هفتم سال/  ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه -علمی  فصلنامه 140
 

 

یک نوع ای  همراستا با مفاهیم نظریه تعامل فرا اجتماعی، آنجا بین تماشاگر و شخصیت رسانه

شوند  می ای کنش متقابل وجود دارد، تماشاگران، به هنگام همذات پنداری، درگیر با پیام رسانه

کنند. نتایج تحقیق نشان داد که فقط  می یت خود، به عنوان تماشاگر را رهاو نقش و موقع

یعنی کسانی که دارای  -مخاطبانی که در مقیاس اسکیزوفرنی نمره باالیی گرفته بودند 

ارتباط و کنش متقابل ایجاد ای  ورزشی رسانههای  با شخصیت -شخصیت اسکیزوفرنی بودند

ن یک مخاطب رها کرده و درگیر در متن و شخصیت کرده بودند و نقش خود را به عنوا

تیپ شخصیتی  انجام شده،های  و با توجه به نتایج تحلیلها  شده بودند. در ادامه یافتهای  رسانه

از ورزشکاران مشهور تاثیر پذیری نداشته است. افرادی که در ها  رسانههای  افسرده از الگوسازی

های غیرقابل جبران  بدبین، درمانده و ناامیدند و از زیان گیرند، اغلب این مقیاس نمره باالیی می

تحقیق حاضر نیز نشان داد افرادی که در مقیاس های  ترسند. یافته می یا آرزوهای خود

افسردگی نمره باالیی کسب کرده اند، افرادی منفعل و تاثیر ناپذیرند. به طور کلی افراد افسرده 

مشخصی داشتند. اما برخالف تیپ شخصیتی افسرده ای  نه تاثیرپذیر بودند و نه مصرف رسانه

نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد میان ویژگی شخصیتی هسیتیریک و میزان تاثیرپذیری از 

رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به این معنا که افرادی که در ها  الگو سازی ورزشی رسانه

به همان اندازه ها  تاثیرپذیری آنها از رسانه مقیاس هیستری نمره باالیی داشته باشند میزان

شود. نتایج تحقیق یک رابطه معنادار و معکوس را بین این دو متغیر نشان داد. افراد  می کمتر

ها  با باال رفتن نمره آنها در مقیاس هیستری در مقابل الگوهای ورزشی ساخته شده توسط رسانه

ای  شخصیتی و استفاده از رسانههای  تگی بین تیپجبهه گیری و مخالفت ابراز داشته اند. همبس

مشاهده و در پیوند ها  خاص و یا تاثیرپذیری و الگوگیری از شخصیتی مشهور در تمامی فرضیه

رود. همچنین در  می با نظریات روانشناسی شخصیت تبین شد که موضوعی قابل تأمل به شمار

ن فعال، کنش هایی خصوص مخاطبان فعال و منفعل بیوکا معتقد است مخاطبا

دهند.  می گرایی، قصدمندی، مقاومت در برابر تأثیر و درگیری از خود بروز گری، نفع نظیرگزینش

نتایج تحقیق آشکار ساختند که مخاطبان فعال بیشتر از مخاطبان منفعل تاثیرپذیرند و میان 

ناداری وجود دارد. رابطه مستقیم و معها  مخاطب فعال و تاثیرپذیری از الگو سازی ورزشی رسانه

این رابطه مستقیم و مثبت بوده و با افزایش میزان فعال بودن مخاطبان تاثیرپذیری بیشتری 

مشاهده شده است. این نتیجه در تضاد با نظر بیوکا بود که معتقد ای  هم از الگوسازی رسانه

نیز ها  در یافته کنند.  همانگونه که می مقاومتای  است مخاطبان فعال در برابر تاثیرات رسانه

شخصیتی متفاوت تاثیرپذیری متفاوت و همچنین مصرف های  مشخص شد افراد با تیپ

های  مختلفی دارند که حاکی از اهمیت نقش شخصیت و امیال افراد در سیاست گذاریای  رسانه

توان به آن رسید این است که محتوای  می است. نتیجه کلی که از نتایج این تحقیقای  رسانه
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را که ای  تاثیرات یکسانی بر روی همه مخاطبان ندارد و نیز مخاطبان، محتوا و رسانهها  نهرسا

کنند. پس باید این نکته را جدی انگاشت که برای تولید  بیشترین نفع را از آن ببرد انتخاب می

 فردی و شخصیتی مخاطبان توجه ویژه کرد.های  باید محتاط بود و به تفاوتها  محتوا در رسانه

فردی و شخصیتی به این دلیل های  و تفاوتای  منطبق با موارد پیش گفته تاثیرات رسانه

مهم است که، افراد ممکن است به لحاظ سالیق و ترجیحات نسبت به ژانرهای متفاوت و 

متفاوت با هم تفاوت داشته باشند. طبعاً در این میان از نظر تاثیرپذیری های  استفاده از رسانه

های  تیپبا توجه به نتایج این تحقیق در مورد بنابراین  تفاوت خواهند داشت.هم بایکدیگر 

 از ورزشکاران مشهورها  تاثیرپذیری از الگوهایی که رسانهمخاطبان و مختلف شخصیتی 

شود که پیشنهاد می کنند، می سازند و آن را به عنوان الگوی نقش به مخاطبان عرضه می

توانند تاثیراتی مثبت در مخاطبان داشته باشد  ی موجهی که میها تالش کنند تا چهرهها  رسانه

توانند از  می را به آنها عرضه کنند. همچنین توجه خاص به این قضیه که مخاطبان فعالند و

ها تاثیرپذیر باشند؛ و این نکته که هریک از مخاطبان ویژگی شخصیتی متمایزی  محتوای رسانه

گذرد؛ پس باید  ها می رده ساختن نیازهایش از کانال رسانهبرآوهای  از دیگری دارد و یکی راه

برای مخاطبان ارائه ها  مراقب این بود که چه محتوایی برای برآورده کردن این نیازها از رسانه

به دو جنس مذکر ها  شود. از نقطه نظر جنسیت هم مخاطبان در سطح جامعه و در همه زمینه

رود  می است. این انتظارها  وت طبیعی در سرشت انسانو مونث تقسیم شده اند که این یک تفا

جنسیتی با دیدگاهی بیطرفانه نگاه کنند. نکته های  در ارائه محتوای خود به نقشها  که رسانه

دیگر اینکه با توجه به نتیجه این تحقیق مردان بیشتر از زنان از الگوی نقش ورزشکاران که 

پذیرفته بودند و این شاید به این دلیل است که ورزشکاران  کنند، تاثیر می به آنها ارائهها  رسانه

آنان را به عنوان الگوی نقش به مخاطبان عرضه ها  باشند و رسانهای  زن مشهوری که رسانه

کنند، نداریم. این به این دلیل نیست که در جامعه ورزشکار زن نداریم بلکه به این دلیل است 

درمی آیند و شناخته شده نیستند. باید در نظر داشت که  که در رسانه کم و به ندرت به نمایش

مختلف را دارند تا بتوانند های  شخصیتی متفاوت نیاز با استفاده از رسانههای  مخاطبان با تیپ

نیازهای خود را برآورده نمایند و به آرامش برسند. بنابراین در سیاست گذاری کالن رسانه باید 

ای بدون محدودیت باشد و اختالفات  به همه منابع رسانهامکانی فراهم نمود که دسترسی 

 نشوند. ها  طبقاتی و عوامل اقتصادی مانعی برسر راه دستیابی به رسانه
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