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Abstract 
Disabled people are one of the sectors of society that, due to their lack of 
physical health, are always faced with many disabilities, whether in the use 
of public services or citizenship, or active participation in society. Attitudes 
based on the discrimination of people with disabilities in society are based 
on assumptions about people with disabilities that are completely 
incompatible with their disability. Media is one of the tools that has been 
used to change people's attitudes. Moreover, since the content of social 
networks is produced and selected by society itself, compared to the media 
such as television and newspapers can receive more attention and change 
people's attitudes. This research is considered the role of media in changing 
the attitude of the citizens of Tehran based on the elaboration likelihood 
model (ELM), which uses social network media as the media. This research 
is a descriptive survey and the statistical population of this research is 
citizens of Tehran (over eighteen). The results show that focus on central 
route content production in the social network has an impact on cognitive 
attitudes, emotional attitudes, and readiness attitudes for action. Also, focus 
on peripheral route content produced in the social network has an impact on 
cognitive attitudes and emotional attitudes, but it hasn’t impacted readiness 
attitudes for action. 

Keywords: Disabled, Modern Media, Social Networks, Attitude, 

Elaboration Likelihood Model (ELM). 
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نسبت به  ینگرش شهروندان تهران رییدر تغ نینو یها نقش رسانه

 نیمعلول

   یمحمد یخالق دهیحم
دانشگاه  قات،یواحد علوم و تحق ،یعلوم ارتباطات اجتماع یدکتر یدانشجو

 رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم
 

   یافسانه مظفر
واحد علوم و  ،یگروه علوم ارتباطات اجتماع اریو دانش یعلم ئتیعضو ه

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یتحق
 

   یقهرود یدیمج مینس
واحد تهران  ،یگروه علوم ارتباطات اجتماع اریو استاد یعلم ئتیعضو ه

 رانیران، اته ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمرکز

  چکیده
هايزياديچهدراستفادهجامعهکهبهدلیلنداشتنسالمتیجسمی،همیشهبامحرومیتهاييکیازبخش

می روبرو جامعه در فعال حضور در چه و شهروندي و عمومی خدمات جامعهاز آن معلولین باشند،
براساسفرضیاتیدرموردمعلولمی برخوردهايمبتنیبرتبعیضافرادجامعهنسبتبهمعلولین، ینباشند.

مغايربانظرمعلولینراجعبهپذيرششانمی باشد.يکیازابزارهايیکههموارهشکلگرفتهاستکهکامالً

رسانه است، بوده موردتوجه نگرشافراد تغییر میبراي دراينها محتوايشبکهباشند. ازآنجاکه هايبین
هاطرفهمثلتلويزيون،روزنامههاييکشود،نسبتبهرسانهاجتماعیتوسطخودجامعهتولیدوانتخابمی

قرارمی میبیشترموردتوجه نقشگیرندو مطالعه اينتحقیقبه در شوند. نگرشمردم توانندسببتغییر
از منظور استکه شده پرداخته اساسمدلکوششدرخور نگرششهروندانتهرانیبر تغییر در رسانه

باشدجامعهآمارياينتحقیقوهشتوصیفیازنوعپیمايشیمیباشد.اينپژهاياجتماعیمیرسانهشبکه
دهدتوجهبهدهند.نتايجحاصلازتحقیقنشانمیسالبهباال(تشکیلمی۸۱راشهروندانشهرتهران)افراد

شبکه در محوري راه محتواهاي عملتولید براي آمادگی و عاطفی نگرششناختی، بر اجتماعی، هاي
حاشیهتأثیرگذاراست. تولیدمحتواهايراه به هاياجتماعیبرنگرششناختیوايشبکههمچنینتوجه

عاطفیتأثیرگذاراستلیکنبرنگرشآمادگیبرايعملتأثیريندارد.

شش درخور.نگرش، مدل کو ،یاجتماع یها شبکه ن،ینو یها رسانه ابان،ی توان :ها واژهکلید
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مقدمه

بخش از محرومیتيکی با همیشه جسمی، سالمتی نداشتن دلیل به که جامعه هايهاي

جامعه در فعال حضور در چه شهرونديو خدماتعمومیو از استفاده در زياديچه

تمامهانیزدرهايآنجزخود،خانوادهباشندکهبهيابانآنجامعهمیباشند،توانروبرومی

ايزيستی،روانیواجتماعیاستوباشند.معلولیتپديدههامیطولزندگی،درگیرآن

حیطه اين هريکاز میچنانچه متأثر روان سالمت شالوده باشند، داشته نقصی شودها

حدوددهدرصد۸براساسآمارسازمانبهداشتجهانی (.۸931:95۱)دستیارومحمدي،

انددهندکهبهداليلمتفاوتی،دچارمعلولیتشدهيابانتشکیلمیاتوانازافرادهرجامعهر

میلیوننفرداراي۱)سايتسازمانبهداشتجهانی(.براساساينآماردرايرانبايدحدود

براساسآخرينآماروسرشماريصورت ايندرحالیاستکه انواعمعلولیتباشند.

توان جمعیت يگرفته، کشور )سايتکيابان است شده برآورد هزار سیصد و میلیون

شدهتوسطسازمانبهداشتجهانیدارد.سازمانبهزيستی(کهتفاوتفاحشیبامیزانگفته

هايمنفیبهبحثمعلولیتوتواندناشیازعواملمتعدديباشد،ازجملهنگرشاينامرمی

افراد)شريفیانثانیوهمکاران،هاياينتوجهیبهاهمیترسیدگیبهنیازهاوخواستهبی

۸9۱5 کمبه (.24: بینطورکلی مشکالت افسردگی، عالئم با حرکتی و جسمی توانی

هاياجتماعی،احساسغمگینیفردي،ارتباطاجتماعیضعیف،مشکلدراکتسابمهارت

(.همچنینسطح۸93۱:۸04وانزواهمبستگیدارد)پورمحمدرضايتجريشیوهمکاران،

پذيريآنانبیشترتافرادناتواندرمقايسهباجمعیتعمومیکمترودرمقابلآسیبسالم

 همکاران، و )سلطانی ۸93۱است و۸9۱: خدمات دريافت عدم و آموزش فقدان .)

ويژگیفرصت دلیل به اجتماعی سببهاي محیطی، موانع و خدمات نامناسب هاي

(.از۸935:9۸0نهندآبادوهمکاران،هايمنفیبهاينمسئلهشدهاست)پورحسینگرش

اشهمانچیزياستکهرسددغدغهاصلیيکفردتوانيابدرزندگیطرفیبهنظرمی

ابهام شکل به غالباً پذيرش»آمیزي می« توانخوانده غالباً میشود. ناتوان را شمارنديابان

اوراناتواننمیحال (.۸932:39غفارپورنافچی،کند)محمديوآنکهمعلولیتفردلزوماً
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براساسفرضیاتیدرموردبرخوردهايمبتنیبرتبعیضافرادجامعهنسبتبهتوان يابان،

نظرتوانتوان مغايربا باشد.يابانراجعبهپذيرششانمیيابانشکلگرفتهاستکهکامالً

میمحدوديت شکل را جامعه افراد ديگر تصور و تفکر از بخشی افراد دهد.هاي

ياباندرواقعبازگوکنندهاينامراستکهافرادجامعهمعلولیتراردهايتوانمحدوديت

ارزشمیکنندودرواقعجامعهنهمی نهد،بلکهبرايکسانیکهباتنهاتوانايیجسمانیرا

هايفیزيکیجامعهانطباقندارند،ارزشمنفیقائلاست.اينعدمآگاهیمردمازهنجاري

نیستند،نتوا هم کم اتفاقاً که جامعه از گروه اين کیفیتزندگی براي تهديدي يابان،

يابانمتحولشود.ازهايجامعهنسبتبهتوانشودوضرورتداردتانگرشمحسوبمی

تمامويژگیهايمنفینسبتبهتوانبینبردنکلیشه هايشانامرييابانوپذيرشآنانبا

اينامرنیازمندتغییرنگرشآحادمردمنسبتبه اهتمامويژهاست.استکهنیازمندتوجهو

نگرشبه۸913:۸11اينمسئلهاست)کلدي، هايعنوانطرزتلقیانساننسبتبهجنبه(.

هايمثبتومنفیيااحکامارزشیمختلفدنیايبیرونیاستوعبارتاستازارزشیابی

ياوقايعوچگونگیاحساسيکفردرانسبتمطلوبيانامطلوبدربارهاشیاء،اشخاص

می نشان چیزي )به تغییرzelley, 2005: 28دهند براي همواره ابزارهايیکه از يکی .)

رسانه است، بوده موردتوجه مینگرشافراد مهمها درواقعيکیاز ترينابزارهايباشند.

فوتغییرنگرشمردممحسوبهاهستند؛وازابزارتضعیتأثیرگذاربرافکارعمومیرسانه

(.Franciskovic & etal, 2011:171شوند)می

عنوانقدرتمندترينابزاربرايهاينوينبهرسددرحوزهمعلولیتنیزرسانهبهنظرمی

سازيوبرقراريارتباطمیانافراددارايمعلولیتوغیرسازي،عاديتغییرنگرش،فرهنگ

می ياد رسانهمعلول برجستههاشود. با نوين موجباتي برخیمعضالتاجتماعی، سازي

بهآنمسئلهسببمیجلب رسانهتوجهحاکمیتوشهروندانرا هاينوينبهعلتشوند.

منحصربهکارويژه تداوم،هاي گستردگی، انتشار، در نظم و سرعت ازجمله فردشان

درجهتاقناعوجلب فراگیربودنوآسانیدسترسیهمواره شدهتوجه استفاده اندمردم

۸934)راهنورد، می4: نظر به لذا بديهی(. از منفیرسد نگرش تغییر براي ابزار ترين
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هاينوينهستند.بههمینخاطردراينپژوهشمحققشهرونداننسبتبهمعلولیت،رسانه

رشنوعیتالشبرايمجابساختنمخاطبینبهپذيهاياقناعکهبهگیريازنظريهبابهره

مناسباطالعاتاستمیايبهموضوعوخواسته ارائه اقناعوسیله مدل ازجمله، پردازد،

هاولندکهدرچندسطح؛درازمعرضپیامقرارگرفتن،توجهبهپیام،درکپیام،پذيرش

گیريمربوطبهپیام،ياددارينگرشجديدوتبديلنگرشبهرفتارراموردتحلیلنتیجه

است داده مدلکوششدرخورقرار تجزيه۸و توسطمخاطبانمیبه پردازدوتحلیلپیام

کهدراينتحقیقازتغییرنگرشصحبت(.همچنینهنگامی۸9۱3:495)سورينوتانکارد،

برايعملاست گردد،منظورسهعنصرنگرششناختی،عاطفی)احساسی(وآمادگیمی

تغییربريکياهرسهعنصرنگرشاثرگذارتوانديکپیاموياحتیيکرسانهدرکهمی

نقشرسانه مطالعه اينتحقیقبه در آنچهگفتهشد، به توجه با تغییرباشد. هاينويندر

اينپرسش پاسخبه درواقعمحققدرصدد است. نگرششهروندانتهرانیپرداختهشده

تغییرنگرششهروندانتهرانیناستکهرسانه نقشیدر توانهاينوينچه يابانسبتبه

دارند؟

 مبانی نظری

 نگرش

ترازبقیهباشد،تعريفکمبرتودرموردمفهومنگرش،ازجملهتعاريفیکهشايدجامع

نگرش»(است:Colomeischi & Colomeischi, 2014: 620(بهنقلاز)۸312همکاران)

ثابتدرفکر،احساسورفتارنسبت هاوبهافراد،گروهعبارتاستازيکروشنسبتاً

نگرشنظامیبادواماست«.ايدرمحیطفردتر،هرگونهحادثههاياجتماعیوسیعموضوع

مؤلفه2ويکتمايلبهعمل9،يکعنصراحساسی4کهشامليکعنصرشناختی است.

ارزيابی هايمثبتومنفیعاطفیشاملهیجاناتوعاطفهفردنسبتبهموضوع،خصوصاً
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2. Cognitive Element 

3. Emotional Element 

4. Elements Tend To Act 
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مؤلف شاملمیاست. راستايموضوعرا رفتاريچگونگیتمايلبهعملفرددر گردد.ه

مؤلفهشناختیشاملافکاريکهفرددرموردآنموضوعنگرشخاصداردشامل:حقايق،

 ,Mohdaliاند)بخشینگرشمعرفیشدهدانشوعقايد.اينسهعنصرتحتعنوانمدلسه

Isa & Yusoff, 2014: 6بايدبهاينن کتهنیزتوجهداشتکهباتوجهبهاينکهدراين(.

شودکهاساساًهدفتغییرنگرشرادارد،پرداختنپژوهشازنظرياتاقناعنیزاستفادهمی

گیرد؛اولدرمعرضپیامبهاقناعنیزاهمیتدارد.اقناعطیششمرحلهاساسیصورتمی

ن يا نشنود را پیام آماج مخاطب چنانچه گرفتن: قرارقرار آن تأثیر تحت هرگز بیند،

پذيرشنتیجهنمی چهارم سومدرکپیام، پیام، به دومتوجه پیام،گیرد، گیريمربوطبه

 تانکارد، و )سورين رفتار نگرشبه تبديل ششم و نگرشجديد يادداري :۸9۱3پنجم

۸3۱.)

 های اجتماعی شبکه
رتورشدوشتابروزافزونسازيجامعهوآموزشهمگانیوتوسعهمشارکتدرپآگاه

رسانیبهمردموباالبردنفهمجامعه،ازاهمهايمجازياهمیتداردونقشاطالعشبکه

(.ازطرفیاگرچهشناختو۸93۱:2هاست)کريمیراهجرديوهمکاران،وظايفرسانه

کندروزاهمیتبیشتريپیدامیادراکانسانازاتفاقاتورويدادهاياطرافخودروزبه

نگرش برداشتو يکاتفاقواحد، مختلفممکناستاز افراد هايمختلفیداشتهاما

(.۸935:۸49باشندزيراسطحتجربیاتوآگاهیافرادمتفاوتاست)نیازيوهمکاران،

هايسازيهاياجتماعیکهارتباطاتمجازيبینفرديدرقالبشبکهاينمسئلهدرشبکه

ترنیزشدهاست)فرقانیومهاجري،اند،پیچیدهرکتهمگانیبناشدهاجتماعی،برپايهمشا

۸931 به414: نیمهاولسالکهدرسالخصوصاين(. اينترنتدر هاياخیرضريبنفوذ

به۸931 ايندرحالیاستکهضريبنفوذاينترنتدرسال۱/۱1، درصدرسیدهاست.

خوبیبیانگرشتابگسترشاينترنتدرربه،درصدبودهاست.مقايسهاينآما۸934،۸1/3

.باشدجامعهمی مهرماه در نیزکه اجرا۸931همچنیننتايجآخريننظرسنجیملیايسپا

استنشانمی هايکميکیازشبکهدرصدايرانیان،عضودست12دهدنزديکبهشده
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ساختاراجتماعی(.يکشبکهاجتماعی،يک۸931:9باشند)جنادلهورهنما،اجتماعیمی

هايیکهعموماًفرديياسازمانیهستندتشکیلشدهاستکهتوسطيکاستکهازگره

بهياچندنوعخاصازوابستگیبههممتصل ديگر،يکشبکهاجتماعیسايتيابیاناند.

هايها،افکاروفعالیتمنديمجموعهسايتیاستکهبهکاربرانیکهدوستدارندعالقه

بگذارندخودشا اشتراک به آنان با هم ديگران و بگذارند اشتراک به ديگر با را ن

بنديتوانازدوديدگاهتقسیمهاياجتماعیرامی(.شبکه۸932:1)خدابخشیهفشجانی،

(:۸930:12نمود)خانیکیوبابايی،

 شبکهشبکه به غیرمجازي: اجتماعی میهاي اطالق توسطهايی که گردد

کنند.پیوسته،درمحیطاجتماعیعملمیهمهايبهزافرادوگروهايامجموعه

 شبکهشبکه به توسطابزارهايهايیاطالقمیهاياجتماعیمجازي: که گردد

افزودن و جستجوگر يکموتور از استفاده با اپلیکیشنو فناورياطالعاتمثلسايت،

پیام چت، مانند تصامکاناتی انتقال الکترونیک، ارتباطرسانی امکان غیره، و صدا و وير

آورد.ايازروابطفرديوگروهیفراهممیبیشترکاربرانرادرقالبشبکه

پیشینهشبکه اجتماعی، باهاي آشکار پیوندي و داشته بشر حیات قدمت به اي

هاياجتماعیعصرهادرکناريکديگردارند.آنچهقابلیتشبکهزيستیاجتماعیانسانهم

متمايزمیکنونی ازگذشته بسترشکلرا هايهاياجتماعیومکانیزمگیريشبکهسازد،

ها،توانايیتغییردرمعادالتسنتیقدرترانصیبهاست.اينقابلیتارتباطاتدرونیآن

قابلیتمهماينشبکهاينشبکه است. نموده امکانورودکنشگرانجديدووجودها ها،

گذاريدانشواطالعاتويگران،تولیدآزادانةمحتوا،اشتراکفضايتعاملگستردهباد

درشبکهاستقاللآن ازمراکزقدرترسمیاست. قدرتها هاياجتماعیفضايسايبر،

بین روابط شبکه و محدودشده جديد، بازيگران نفع به اطالعات، رسمیجريان کنترل

از است. کرده خلق را عظیمی اجتماعی سرماية گستردگیيککنشگران، با سو،

رفتهاستوازسويهايانتشاراطالعات،تمرکزقدرتدرکنترلاطالعاتازمیانواسطه

کانون شبکهديگر، در ارزشهايقدرتیکه پیرامون اجتماعی، ايدههاي عاليقها، و ها
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عرصهمشترکشکلگرفته در نقشاند، اقتصاديدر سیاسیو فرهنگی، هاياجتماعی،

کردهبازي وجود اظهار قدرتمند، گران )کرمی، ۸931اند تجارت43: رواج امروزه، .)

کسب اقتصاديشبکهالکترونیکیو جنبة موجبارتقاء آنالين، اجتماعیوکارهاي هاي

شرکت است. سازمانمجازيشده وصاحبانکسبها، توانندازوکارهايکوچکمیها

تدمالیوسیعیداشتهباشند.افزونبرارتباطاتهاياجتماعی،تراکنشودادوسطريقشبکه

گیردومتضمنمنافعاقتصاديهاياجتماعیتخصصیشکلمیصنفیکهدربسترشبکه

ازديدگاهتجاريهرکاربرشبکه توانديکهاياجتماعیمیعظیمیبرايطرفیناست،

داده تلقیشود. وتعامالتوعاليقهايمربوطبهرفتارکاربراندرشبکهمشتريبالقوه

اطالعاتیمهمیبرايشرکتآنانمی سازمانتواندمنبع دولتها، و ازاينها باشد. رو،ها

کشفعاليقانبوهکاربرانشبکهوقراردادنمحصوالتوخدماتموردنظردرمعرض

ويژه اهمیت خدمات و محصوالت تولیدکنندگان براي آنان، مديرانديد دارد. اي

جتماعینیزبادريافتهزينهودراختیارقراردادناطالعاتمرتبطباخدماتوهاياشبکه

مدلتولیداتشرکت از بینها، تبلیغاتدر حجمعظیمیاز هايگوناگونیبرايانتشار

 (.۸934:۸1برند)رمضانی،کاربرانبهرهمی

 معلولیت
معلولیتيا معلولیتاست. مسئله اينپژوهش، ديگر مهم يکاصطالح۸ناتوانیمفهوم

سال تا انسانبرايانجاميکفعالیتبهشکلطبیعی. برابر مانعیدر ،۸3۱0نسبیاست،

کاربردداشتهاست.معلولیت4کهازاصطالحناتوانیاستفادهشود،واژهمعلولیتبیشازآن

شوزندگیکفايتیونبوداستقاللدرفردبرايانجامکارهايروزمره،اشتغال،آموزبربی

 سال در داشت. تأکید طبقه۸3۱0عادي بهداشتدر جهانی سازمان خود، جديد بندي

ترتیبکهبهدنبالاينايخطیرابراساسنقض،ناتوانیومعلولیتتعريفکرد.بهرابطه

–ماننداختاللگفتاريياقطعاندامتحتانی–هرگونهنقصيااختاللدرهريکازاعضا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Disability 

2. Handicap 
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فقدانارتباطباديگران–بخشیروبروباشیم،ناتوانیفقدانبرنامهدرمانیياتوانچنانچهبا

سطحفردي می–در معلولیتبرايشخصايجاد اينتعريف، در نشینیوخانه–شود.

دهد.نکتهحائزاهمیتايندرسطحجامعهبرايافرادرخمی–انزوا،فقداندرآمدوشغل

پرداختبلکه،اينفردنبودکهبايدتاوانمعلولیتخودرامیاستکهدرتعريفجديد

نوعیمعلولیتجامعهيابان،بهبخشیواجتماعیبهفردتوانارائهنشدنخدماتمناسبتوان

 (.۸9۱1:21رفت)کمالی،بهشمارمی

سازمانجهانیبهداشتناتوانیومعلولیترادريکفرآيندمشخصتعريفنموده

ديدگی(وديدگی)صدمهجسمانیياروانی(،معلولیت)ناتوانیناشیازآسیبیبوبینآس

شود.هرگونهناهنجاريازکارافتادگی)محدوديتاجتماعیناشیازناتوانی(تمايزقائلمی

ديدگیوکمبودياکمبوددرساختارياکارکردروانی،فیزيولوژيکیياکالبديراآسیب

ديدگی(کهفعالیتفردرابرايانجامامريبهروشانجامازآسیبيافقدانتوانايی)ناشی

افرادعادي،محدودساختهيادامنهفعالیتويراازحالتطبیعیخارجنمايد،معلولیتو

ديدگیيامعلولیتبرايفردايجادشودوايفاينقشعادينیزاشکالیکهدرنتیجهآسیب

اجتماعیوفرهنگیويمحدودوياازآنجلوگیريويراباتوجهبهسن،جنسوعوامل

ازکارافتادگیمی بینتواننمايد، بنابراينازکارافتادگیرابطه محیطآنانونامد؛ و يابان

هايمشارکتدرزندگیاجتماعیدرسطحیبرابرباديگرانفقدانيامحدوديتفرصت

نظرياتتوانمنديدرزمینه(.رويکردهاو۸31-۸939:۸31است)شکوريوشاهمرادي،

ريشهايننظريهبرخاستهازرويکردرهايیمعلولیتنیزاهمیتويژه بخشپائولوايدارد.

می مکتبمطرح اين در که اصلی مفهوم دو است. عبارتفريره وشود آگاهی از: اند

ساختارهاياجتماعیو شدنبه طريقآموزشوآگاه از فريره ديدگاه از هوشیاريکه

هايزيرينزندگیروزمرهپنهانشدهاستومفهومديگر،روندپويايقدرتکهدراليه

رهايی به منجر آوردنتوانمندسازياستکه جرياندر طريقبه فعالیتاز مشارکتو

اينمسئلهدرزندگیتوان ازسويشبکهبخشیخواهدشد. هاييابانحائزاهمیتاست.

قدرتیکهدارند افرادمیاجتماعیبا درزمینه تواننددوالمانمهمآموزشوآگاهیرا
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ناتوان،تسهیلنمايند.

 مطالعات پیشین
پژوهش مطالعه با طرفی میاز تحقیقحاضر، زمینه در کههايصورتگرفته ديد توان

اندکهدرادامهبهعمدهتحقیقاتبهمطالعهنحوهبازنمايیمعلولیتدرانواعرسانهپرداخته

هايشبکه(بهتحلیلمحتوايبرنامه۸931شود.ايمانیانوهمکاران)هاپرداختهمیذکرآن

(بهتحلیلانتقادي۸932يابانپرداختند.اسديان)تلويزيونیورزشبارويکردورزشتوان

به نیز رسانه سینمايايرانپرداخت. درايغیرقابلعنوانپديدهگفتمانمعلولیتدر انکار

 سالزندگی همین طی امروز، وبشر ناتوانی پديده با مردم برخورد جلوه بارزترين ها،

ترينعنصردرنمايشهايمنفی،اصلیدهدکلیشهمعلولیتبودهاست.مطالعاتنشانمی

ياباندر(بهبررسیبازنمايیتوان۸934اند.لذاعزيزيان)هابودهناتوانیومعلولیتدررسانه

هايسالمتو(بهمطالعهبرساختپیام۸939ضويطوسیوهمکاران)رسانهپرداخت.ر

( همکاران مظفريو پرداختند. مردم آگاهی بر آن تأثیر و رسانه به۸939پزشکیدر )

عدالت مفاهیم بر تکیه )با ايران سینماي در اجتماعی توسعه انتقادي گفتمان مطالعه

هايخارجیدراينحیطهمچنینپژوهشاجتماعی،معلولیتوتوانمندسازي(پرداختند.ه

فیلیپ) استازجمله شده رسانه40۸4انجام بررسیبازنمايیمعلولیتدر به هايچاپی(

گفتمان بررسی به مقاله اين پرداخت. سوسیالیست از پس کهاوکراين روايی هاي

روزنامهشکل در ناتوانی بازنمودهاي پستگیري میهاي را اوکراين بیانپردازندمدرن ،

برمی که دارد اشاره انتقال از متأثر يکگفتمان معلولیتبه رواياتمربوطبه که کند

ها:مقايسهبهاصطالحاتناتوانیدررسانه۸333اختاللتأکیددارد.اسلندروگلددرسال

هادرکاناداواسرائیلپرداختند.مقاالتروزنامه

تلفجامعهبهبحثمعلولیتموردتوجههانگرشاقشارمخهمچنیندربرخیپژوهش

(بهمطالعهتغییرنگرشنسبتبه40۸۱شود؛لووهمکاران)بودهاستکهبهآنپرداختهمی

هايعمومیپرداختند.اينمطالعهبهتغییرنگاهبینندگان،افرادتوانياببااستفادهازرسانه

انيابپرداخت.نتايجنشاندادکههايیبامحوريتتجربیاتافرادتوپسازتماشايفیلم
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هايضمنیدرگروهتجربیکنندگانبیشترمثبتبودهونگرشهايصريحشرکتنگرش

هايگروهکنترلوجودنداشت.کههیچتغییريدرنگرشبیشترمنفیبودهاست،درحالی

بهبررسینگرشدانشجويانومتخصصانبهداشتنسبتبه40۸4ساتچیوهمکاران) )

مطالعاتب منظم بررسی مطالعه اين از هدف پرداختند. جسمی ناتوانی داراي یماران

داراي بیماران به نسبت بهداشت متخصصان و دانشجويان نگرش بررسی با منتشرشده

طورکلی،نگرشدانشجويانومتخصصانبهداشتنسبتبهافرادبه.ناتوانیجسمیاست

بود مطلوب معلولیتجسمی نشانبااين .داراي را احتمال اين مطالعات از برخی حال،

ارائهداده از برخی که مراقبتاند چالشدهندگان با اضطراب ترسو از بهداشتی هاي

.مراقبتازبیماردارايمعلولیتجسمیخودرانشاندهند

کردبرخیپژوهش وکاربردهايرسانهدرنهايتبايداشاره بهمطالعهکارکردها ها

م جامعه )براي نلسون ازجمله؛ پرداختند. ايجاد4003علوالن در نقشرسانه مطالعه به )

آن استفاده پرداخت. معلولیت رسانهجامعه از وها اهدافگروهی به دستیابی براي ها

رسانه از داراياستفاده که ديگران با ارتباط برقراري براي جديد آنالين هاي

اقعروحیهروبهرشدجامعهدرمیانافرادهايیهستندنامحدودشدهاست.درومحدوديت

رسانه با ياب )توان همکاران و راگاوندرا دارد. ارتباط توسعه40۸۱ها مطالعه به )

هايیکهدرجوامعروستايیزندگیهاياجتماعیدرجوانانبامعلولیتهايرسانهمهارت

رسانهمی آموزش پرداختند. قابلکنند روش يک اجتماعی هاي افزايشقبول براي

مزايايشبکه حفظ براي است. روستايی بر مبتنی ياب توان جوانان میان اجتماعی هاي

بهدانشوآموزشدرزمینهتکنولوژيورسانه والديننیاز هاياجتماعیدارند.مستمر،

هايجمعیهويتافراد(بهمطالعهاينامرپرداختندکهچگونهرسانه40۸9ژانگوهالر)

يا میتوان قرار تأثیر تحت را توانب ادراک رسانهدهند. مثبت تصوير از ازيابان ها

تأيیدهويتمعلولیتآن به منجر میمعلولیت، پیامها حتیزمانیکه ايهايرسانهشود،

هاهامنجربهانکارهويتآنکهتصويرمنفیرسانهشد،درحالیغیرواقعیدرنظرگرفتهمی

شد.
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 چارچوب نظری

برانگیزبودهاستبحثوچالشيابانورسانههموارهموضوعیقابلبطهونسبتباتوانرا

هايیکهازهاينوينبابازنمايیدهد.درواقعرسانهکهاساساينپژوهشرانیزتشکیلمی

توان میمسئله تخريبتوانياباندارند، بازسازيهويتیوتوانندنقشمؤثريدر يا يابان

ياباندراجتماعداشتهباشند.واناجتماعیت

بررسینقشرسانه با اينپژوهشمحقق نگرششهروندان،در تغییر هاينويندر

يابانجامعهاست.هايمنفیدرموردتواندرواقعبهدنبالاقناعشهروندانوحذفکلیشه

رفتارهايارتباطیمحسوبمیبه نوع مطورکلیاقناعهدفغايیهمه اقناع عموالًشود.

میواژه حالايمنفیتصور میشود مفهومآنکه به و ديد مثبتنیز جنبه از را آن توان

شود.اقناعبهدنبالتغییردررفتار،متقاعدکردنونگريستنعمیقدرمفاهیمواشیاتلقیمی

دراينپژوهشمدلاقناع۸932:42ادراکوقضاوتسايريناست)صفايینژاد، لذا .)

 قديمیکارل از که مدلهاولند کمکگرفتهترين نیز است نگرش تغییر و اقناع هاي

گیرد؛اولدرمعرضپیامشود.برايناساساقناعطیششمرحلهاساسیصورتمیمی

قرار آن تأثیر تحت هرگز نبیند، يا نشنود را پیام آماج مخاطب چنانچه گرفتن: قرار

سومدرکنمی پیام، به دومتوجه پذيرشنتیجهگیرد، چهارم پیام،پیام، گیريمربوطبه

 تانکارد، و )سورين رفتار نگرشبه تبديل ششم و نگرشجديد يادداري :۸9۱3پنجم

درستیطیکند،نگرشايپنجمرحلهنخسترابهکهيکمحتوايرسانه(.درصورتی۸3۱

نقشرسانهجديدحاصلمی مطالعه با اينشود. هريکاز توانمراحلمیهاينويندر

می انجام موفقیت با آيا نگرش تغییر و اقناع اين دردريافتکه بعدها همچنین شود؟

ايدر(تحقیقاتگسترده۸3۱۸(،وودوايگلی)۸3۱5چارچوبمدلهاولند،مکگواير)

عنصراصلیپیام،منبعپیام،کانال2زمینهعناصرومتغیرهاياصلیاقناعصورتدادندو

(.۸932:4۱اند)صفايینژاد،پیامومخاطبمعرفیشدهانتقال

هاياندورسانهايداشتهايدراقناعمخاطبانرسانههريکازاينعناصرنقشويژه

توانندبهتغییرنگرشبپردازند،عنصرمخاطبدرايننوينبادرنظرگرفتننقشآنانمی
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اهمیتويژه از نیز استچنانچزمینه برخوردار الگوياي يا کوششدرخور مدل در ه

پردازد.لذاتوجهبهوتحلیلپیامتوسطمخاطبمیاحتمالبسطتماماًبهتحلیلفرايندتجزيه

اهمیتمیويژگی وي اقناع رسانههايمخاطبدر متولیان امريکه دريابد، نوين هاي

توانتدوينبرنامه درباره بهايخود تا کنند توجه آن به بايد داشتهيابان را یشترينتأثیر

درمدلکوششدرخور) (دوراهبرايدستیابیبه۸3۱1(،پتیوکاسیوپو)ELMباشند.

اي.راهمحوريشاملتوجهمتفکرانهبهاستداللاقناعوجوددارد:راهمحوريوراهحاشیه

کندنمیافتدکهمخاطبپیامتالشايزمانیاتفاقمیهااستوراهحاشیهموجوددرپیام

کندبراساسديگرعالئمهايدرونيکپیامفکرکندوسعیمیبادقتدرموردايده

 قیومی، اربطانیو ارزيابینمايد)روشندل پیام منبع براهینپیام، ۸932مانندتعداد :۸2.)

شودوراهکهپیامبرايمخاطباهمیتداشتهباشد،بیشتردرگیرپیاممیدرواقعدرصورتی

برمیمحور را درصورتیي اما راهگزيند برانگیزد، مخاطب براي کمی درگیري که

گزيندکهالبتهنسبتبهراهمحوريتغییرنگرشناپايدارترخواهدبود.درايرابرمیحاشیه

گردد؛ادامهمدلپیشنهاديبرمبنايچارچوبنظريتحقیقارائهمی


 مدل تحقیق .1نمودار 

نظرياتتوانمندياشارهکرد؛کهتأکیدايننظريهبرتوانايیافراديتوانبهازسويیمی

موقعیت با زندگی سخت شرايط با که روبهاست جامعه دشوار میهاي شوند.رو

استمجموعهعبارتیبه ممکن چگونه افراد بااينکه نظريه اين کنترلديگر از براي را ها

هادسترسیپیداکنندودرددرقالبگروهزندگیخودبهدستبیاورندويابهعاليقخو

وجوکنندتاقدرتافراديحقیقتروشیاستبرايفعاالناجتماعیکهراهیراجست
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پیوندمی افزايشدهند، طورکهازناماين(.همان40۸4خورد)هگر،کهناتوانهستندرا

قدرتمندساختناست.آيدتوانمندسازيبرگرفتهازمفهومتوانمندکردنواصطالحبرمی

بخشپائولوفريرهاست.دومفهوماصلیکهدرريشهايننظريهبرخاستهازرويکردرهايی

انداز:آگاهیوهوشیاريکهازديدگاهفريرهازطريقشودعبارتاينمکتبمطرحمی

هايزيرينآموزشوآگاهشدنبهساختارهاياجتماعیوروندپويايقدرتکهدراليه

جريانز به طريق فعالیتاز مشارکتو ديگر، مفهوم استو شده پنهان ندگیروزمره

اين در نقشرسانه رهايیبخشیخواهدشد. به منجر توانمندسازياستکه درآوردن

وغیرمستقیمآگاهیوهوشیارسازيمهماستورسانه محوري( بهطرقمستقیم)راه ها

هاقدامبهتوانمندسازيمعلولیننمايند.امريکهدراينتواننددرنهايتباي(می)راهحاشیه

پژوهشموردبررسیاست.

 روش پژوهش
هاينوينرابرروينگرشمخاطبیندردراينتحقیق،پژوهشگرقصدداردتاتأثیررسانه

يابانبررسیکند،براياينمنظورمحققازروشکمیاستفادهنمودهاست.خصوصتوان

آيدچراکهباانجاماينتحقیقدانشموجوددرخصوصحسابمیايبهسعهاينتحقیقتو

همچنیناينهاينويندرتغییرنگرشبهتواننقشرسانه خواهدکرد. يابانافزايشپیدا

می کاربردي رسانهتحقیق به تحقیق اين چراکه )بهباشد کشور نوين خصوصهاي

محتوشبکه تا کرد کمکخواهد اجتماعی( نگرشهاي بهبود راستاي در را اهايخود

باشدچراکهيابانبسازند.اينپژوهشتوصیفیازنوعپیمايشیمیشهرونداننسبتبهتوان

بهکمکانتخابيکنمونهوتعمیمآنبهکلجامعهآمارينتايجاينتحقیقتبیینخواهد

بعدياتوجهبهمدلسهيابانبهايیبرايمفهومنگرشبهتوانهاوگويهشد.ابتداشاخص

رسانه مصرف میزان سپس شد. استخراج خصوصنگرش در شهروندان نوين هاي

توانبرنامه منظرهايمربوطبه درنهايتنوعمصرفاز گرفتو يابانموردسنجشقرار

مدلکوششدرخوربررسیگردد.

دهاست؛لذاکهدراينتحقیقازيکپرسشنامهمحققساختهاستفادهشباتوجهبهاين
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اينصورتکه به نمود؛ روايیصورياستفاده از برايبررسیروايیپرسشنامه محقق

نظردادهشدوازآناندرموردهرسؤالوتوانايیآنسؤالدرپرسشنامهبهيازدهصاحب

خصوصارزيابیهدفمربوطهنظرخواهیشدوبانظرآناناصالحاتجزئیدرپرسشنامه

همچنینصورتگرفتود رنهايتروايیپرسشنامهتوسطآنانموردتأيیدقرارگرفت.

محققبرايتعیینپايايیتحقیقخودازروشضريبآلفايکرونباخبهرهبردهاست.براي

آوريواستفادهازپرسشنامهرادرنمونهاولیهتحقیقتوزيعوبعدازجمع90اينکارمحقق

به توجه آلفايکرونباخبا همچنینپايايیکلپرسشنامهاينآزمون و بعد پايايیهر که

توانمدعیبود)حداقلمقدارمجاز(لذامی1/0بهدستآمدکهاينمقدارباالتراز۱1/0

باشد.شدکهپرسشنامهاينتحقیقازپايايیکافیبرخوردارمی

 )افراد تهران شهر شهروندان را تحقیق اين آماري باال۸۱جامعه به تشکیلسال )

شبکهمی در )بادهندکه نمونه دستآوردنحجم برايبه هاياجتماعیفعالیتدارند.

9۱2گیرينامحدوداستفادهشدکهتوجهبهجامعهنامحدودتحقیق(ازفرمولحجمنمونه

اينتحقیقازروشنفرمی در مجالت،ايمانندمطالعهکتابکتابخانهباشد. مقاالت، ها،

پطرح بانکهاي و نگارشبخشادبیاتژوهشی و تدوين براي اينترنتی اطالعاتی هاي

همچنینبرايجمع است. شده مبانینظرياستفاده آورياطالعاتمربوطبهموضوعو

اينپژوهشو در شد. استفاده پرسشنامه از ازروشمیدانیو آزمونفرضیاتپژوهش،

وSPSSافزارافزاراستفادهکردهاست.ازنرمهايتحقیقازدونرموتحلیلدادهبرايتجزيه

استفادهشد.Lisrelافزارهمچنینازنرم

 ها تحلیل داده
دراينپژوهش،محققبايدبهکمکروشمعادالتساختاريبهبررسییمیدلپیشینهادي

هیاياسیمیرنوف،نرمیالبیودنداده-تحقیقبپردازد؛اماابتدابهکمکآزمونکلوموگراف

زپرسشنامهراموردبررسیقراردادهاستچراکهاينمسئلهيکیازشروطاسیتفادهحاصلا

هیا؛لیذاباشد.باتوجهبهنرمالبودندادهافزارمناسبدرروشمعادالتساختاريمیازنرم

افیزارلییزرل)آزمیونتحلییلمسییر(بیهآزمیونتواندبهکمکنیرمدراينبخشمحققمی
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؛اماقبلازآنمحققبیهکمیکآزمیونتحلییلعیاملیتأيییديبیهفرضیاتتحقیقبپردازد

بررسیهريکازمتغیرهايتحقیقپرداختتاروايیسازهمتغیرهیاراتأيییدشیود.درواقیع

هدفازانجامآزمونتحلیلعاملیتأيیدياينمسئلهاسیتکیهمعلیومشیودسیؤاالتهیر

دوحالیتضیريبمعنیاداريوتخمیینانید)درخیوبیمتغیرهیايخیودراسینجیدهمتغیربه

هیايتحقییقاستاندارد(.درپايانمحققبهکمکآزمیونتحلییلمسییربیهبررسییفرضییه

پرداخت)دردوحالتضريبمعناداريوتخمیناستاندارد(.


 مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد .1شکل 

 برتغییرنگرششهرونداننسبتبههاينوينرسانهفرضیهاصلیتحقیقعبارتاستاز:

وبرايتأيیدوردفرضیاتتحقیقاصوالًازLisrelافزاردرنرمياباناثرمعناداريدارد.توان

می استفاده درصورتیمقدارضريبمعناداريوضريباستاندارد مقدارضريبشود. که

بزرگ معناداري از کوچک31/۸تر يا از همچنمی-31/۸تر و درصورتیباشد کهین
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راردنمود.H0توانفرضیهباشد،می-5/0ويابیشتراز5/0ترازضريباستانداردکم

 نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری: فرضیه اصلی تحقیق .1جدول 

 نتیجه آزمون ضریب معناداری ضریب استاندارد متغیر وابسته متغیر مستقل

 H0رد 39/5 19/0 تغییرنگرش هاينوينرسانه

به ضريبمعناداري مقدار فوق، اساسجدول بر حالتضريبدستازآنجاکه از آمده

( با برابر می39/5معناداري بزرگ( مقدار اين که باشد از همچنینمی31/۸تر و باشد

استکه19/0برابرباوتغییرنگرشهاينوينرسانهضريباستانداردبیندومتغیرمکنون

ردH0%،فرضیه35تواننتیجهگرفتکهبااطمینانباشد؛لذامیمی5/0مقدارباالترازاين

تأثیرمثبت،برتغییرنگرششهروندانهاينوينرسانهديگرعبارتگردد؛بهتأيیدمیH1و

(دارد.لذافرضیهاصلیپژوهشموردتأيیداست.19/0مستقیم)

فرضیه ساير بررسی براي میانجیهمچنین متغیر تأثیر بررسی به که تحقیق هاي

حاشیهبرنامه راه محوريو بینهايراه رابطه بر نگرشهاينوينرسانهايرا بعد سه و

يابانپرداختهشدهاست،جدولذيلنتايجرانشاندادهاست.نسبتبهتوان

 های راه محوری های نوین و برنامه دالت ساختاری: رسانهنتایج حاصل از تحلیل مدل معا .3جدول 

 ضریب متغیر میانجی 2ضریب استاندارد مسیر  1ضریب استاندارد مسیر 

هايراههاينوينوبرنامهرسانه

 محوري

 19/0 نگرششناختی

 11/0 نگرشعاطفی

 13/0 نگرشآمادگیبرايعمل

هايراههاينوينوبرنامهرسانه

 ايحاشیه

 5۸/0 نگرششناختی

 54/0 نگرشعاطفی

 ۸4/0 نگرشآمادگیبرايعمل

برايبررسیتأثیرمتغیرمیانجی وسهبعدنگرشنسبتبههاينوينرسانهبررابطهمیان،

تأثیرمعناداريبینمتغیرمستقلووابستهوجود4و۸؛ابتداالزماستکهدرمسیريابانتوان

باشد. قدرمطلقداشته که است الزم همچنین مسیر، دو هر بودن معنادار صورت در
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باشد.5/0بیشتراز4و۸ضربضريباستانداردمسیرحاصل

 میبا معلوم فوق جدول به توجه مسیر ضريباستاندارد ۸گردد فرضیه4و پنج

نپنجاي4و۸باشد.همچنینضريباستانداردحاصلازضربمسیرمی5/0ترازبزرگ

H1وتأيیدH0توانمدعیردفرضیه%می35باشد.لذابااطمینانمی5/0ترازفرضیهبزرگ

ديگراينپنجفرضیهتحقیقتأيیدشدند.عبارتشد؛به

 برنامه میانجی متغیر بین رابطه بر محوري راه رسانههاي نوين نگرشهاي و

دارد.ياباناثرمثبتومعناداريشناختینسبتبهتوان

 برنامه میانجی حاشیهمتغیر راه هاي بین رابطه بر رسانهاي نوين نگرشهاي و

ياباناثرمثبتومعناداريدارد.شناختینسبتبهتوان

 ونگرشعاطفیهاينوينرسانههايراهمحوريبررابطهبینمتغیرمیانجیبرنامه

ياباناثرمثبتومعناداريدارد.نسبتبهتوان

  برنامهمتغیر حاشیهمیانجی راه هاي بین رابطه بر رسانهاي نوين نگرشهاي و

ياباناثرمثبتومعناداريدارد.عاطفینسبتبهتوان

 برنامه میانجی متغیر بین رابطه بر محوري راه رسانههاي نوين نگرشهاي و

ياباناثرمثبتومعناداريدارد.آمادگیبرايعملنسبتبهتوان

4گرددضريباستانداردمسیرکهباتوجهبهجدولفوقمعلوممیلیاستايندرحا

حاشیه)برنامه راه هاي از کمتر عمل( براي نگرشآمادگی و همچنینمی5/0اي باشد.

 ۸ضريباستانداردحاصلازضربمسیر 4و از کمتر فرضیه لذامی5/0ايندو باشد.

ديگر:عبارتوجودندارد؛بهH1وتأيیدH0شواهدکافیبرايردفرضیه

 برنامه میانجی حاشیهمتغیر راه هاي بین رابطه بر رسانهاي نوين نگرشهاي و

ياباناثرمعناداريندارد.آمادگیبرايعملنسبتبهتوان

 گیری بحث و نتیجه
نقشرسانهيافته اهمیت از نشان پژوهشحاضر مختلفنگرشهاي ابعاد بر نوين هاي

توانشهروندان بهبه مسئله اين است. بهيابان متفکرانه توجه يعنی محوري راه در ويژه
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ايکهزمانیايشايانتوجهاست.هرچندکهراهحاشیههايرسانهاستداللموجوددرپیام

هايدرونيکپیامفکرکندبادقتدرموردايدهافتدکهمخاطبپیامتالشنمیاتفاقمی

اساسديگرعالئممانندتعدادبراهینپیام،منبعپیامارزيابینمايد،کندبرکندوسعیمی

دردوبعداولیهنگرشيعنیبعدشناختیوعاطفینیزتأثیرگذاراست.بايدخاطرنشانکرد،

رسانه در معلولیت تصوير خلق چگونگی به گرفته صورت تحقیقات نويناکثر هاي

انديابانموردبررسیقراردادهدرکیفیتزندگیتوانهاينوينراپرداختندويانقشرسانه

هايمنفیدرقبالجامعهمعلوالنمغفولهاينويندرتغییرکلیشهآنکهنقشاينرسانهحال

اينپژوهشبهواکاوينقشرسانه هاينويندرجهتتغییرنگرشمنفیماندهاست.لذا

شهرونداننسبتبهپديدهمعلولیتپرداخت.

توانهايمشابهپیشینمیبامرورنتايجاينپژوهشومقايسهبانتايجپژوهشهمچنین

پژوهشعزيزيان) ياباندر(کهبهبررسیبازنمايیتوان۸934دريافتکهاينپژوهشبا

مطابقت پرداخت، برنگرشوافکارعمومیرسانه چراکهمشخصشدرسانه هايیدارد.

ت همچنین استو تأثیرگذار واقعیتجامعه از رسانه که نمايشصويري به اجتماع هاي

ومی طوسی پژوهشرضوي در همچنین است. تأثیرگذارتر نگرشمخاطب بر گذارد

هايسالمتوپزشکیدررسانهوتأثیرآنبر(کهبهمطالعهبرساختپیام۸939همکاران)

يافته پژوهش اين در دارد. مطابقت پرداختند، مردم دآگاهی نشان وها رسانه که اد

به تلويزيون تلقینخصوصاً و تشويق ترغیب، ايجاد در نقشمهمی فراگیر رسانه عنوان

گرايش عاداتو رفتارها، رسانهبرخی جهتتأثیرگذاري از که دارد اليهها در هايها

(کهبهمطالعه۸93۸مختلفنگرشیباپژوهشحاضرمطابقتدارد.حبیبیانوهمکاران)

لوومبرساختپیا هايسالمتوپزشکیدررسانهوتأثیرآنبرآگاهیمردمپرداختند.

ازرسانه40۸۱همکاران) استفاده هاي(کهبهمطالعهتغییرنگرشنسبتبهافرادمعلولبا

عمومیپرداختند،باپژوهشحاضرمطابقتداشت.

به نتايج به توجه سیاستدستبا به تحقیق اين آمده، نیزرسانهگذاران نوين هاي

هايدرجهتارتقاينگرششهرونداننسبتبهمسئلهمعلولیتدارد،ازجملهاينکه؛توصیه
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بدين کند. معلولیتآشنا جوانبمسئله همه با را شهروندان که کنند تولید محتواهايی

هايیتيابانکهمسئلهمحورباشدوبااستفادهازظرفهايويژهتوانمنظورباساختبرنامه

برنامهخودتوان برمخاطبینهايیواقعيابان، گرايانهوباکیفیتبسازندتاحداکثرتأثیررا

استفادهازنیرويانسانیمجربومتخصصوبهره گیريازدانشداشتهباشدهمچنینبا

جلب بیشترينمخاطبممکنرا کیفیتوجذاببپردازندتا محتواهايبا ارائه به آنان،

سیاستکنند با رسانهو سالمتدر حوزه در تربیتنیروهايماهر هاينوين،گذاريو

نگرشواقع ايجاد توانضمنارتقايآگاهیو نسبتبه صحیحبینانه برخورد طرز يابان،

برآيند. آنان مشکالت رفع درصدد و دهند آموزش شهروندان به را آنان با اجتماعی

صورتولیدمحتوايتخصصیدرحوزهمعلولیت،بههمچنینباآموزشبالگرهايیبرايت

منظورتغییرنگرششهروندانورسد،بهمرجعیدرفضايمجازينیزعملکنند.بهنظرمی

نگرششهروندانوخانواده بههايتوانبهبود اقدام درگیرهستند، اينپديده با يابانکه

دکهبهآموزششهرونداندرهاينويندرجهتساختمحتواهايیشواستفادهازرسانه

توان با مواجهه نظرياتتوانمندسازينیزتأکیدزيادينحوه اينامرازديدگاه يابانشود

هايخوديابانپرداختهشودوازظرفیتهايتوانشدهاست؛وهمچنینبهقوتوتوانايی

به سويی از شود. استفاده ابتداآنان در عمل براي مخاطبان تحريک ايجادمنظور به

ايبابهترينکیفیتکهبرنامههايالزمدرشهروندانپرداختهشود.چراکهدرصورتیانگیزه

درصورتی شود، انگیزهساخته و لزوم آن مخاطبان برايکه چیزي نبینند، برايرفتار اي

برايايجادانگیزهاستفادهازکمپینتوان درهايتبلیغاتیسالمتيابانتغییرنخواهدکرد.

هاينوينکهبسیارموردويژهدررسانهتواندراهگشاباشد.اينمهمرابهيابانمیحوزهتوان

اقبالعمومیاستدنبالکنند.

هايحاصلازپرسشنامهبهپنجفرضیهتحقیقپاسخوتحلیلدادهمحققپسازتجزيه

شود؛دادکهدرادامهبهآنپرداختهمی

ب اولتحقیقبه فرضیه برنامهدر به محوريرسانهررسیتوجه هاينوينبرهايراه

يابانپرداختهشد.باتوجهبهآزمونتحلیلمسیرمعلومشدکهنگرششناختینسبتبهتوان
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برنامه به رسانهتوجه محوري راه بههاي نسبت شهروندان نگرششناختی بر نوين هاي

هاينويننقشاندبهاينخاطرباشدکهرسانهتوياباناثرمعناداريدارد.اينمسئلهمیتوان

کنندچراکهبامطرحکردنبرخیموضوعاتوسازيشهروندانبازيمیبديلیدرآگاهبی

نظردرمورديکبرجستهنمودنآناندرگفتمانجامعه،امکانانديشیدنوبحثوتبادل

می فراهم را درصورتیموضوع حال برنامهکنند، رسکه که درستانههايی نوين هاي

راهمی ارائه استدالالتمنطقی، از عناصريچوناستفاده به هايممکنوحلکنندتوجه

تفکراتکلیشهبه میدوراز باشد، کند.اي ايجاد خود مخاطبان براي جديدي ديد تواند

مدت متأسفانه مسائلیاستکه ازجمله معلولیتنیز عمومیمسئله گفتمان عرصه در ها

 هنگامیکشور شهروندان اينمورد در است. برنامهغايببوده معلولیتکه مورد ايدر

کند،اطالعاتالزمبرايبینندکهزندگیواقعیومسائليکتوانيابرامطرحمیمی

بهدستمی آورندوازاينطريقشهروندانبهشناختهمهآنچهدرشناختاينامررا

يابند.توجهبرايننکتهضرورياستکهناآگاهیتمیمورديکتوانيابنیازاست،دس

ارتقاي تالشبراي لذا معلولیتاست، مسئله تفکراتنادرستدرباره از بسیاري ريشه

آگاهیشهروندان،ضرورياست.

هاينوينبرايرسانههايراهحاشیهدرفرضیهدومتحقیقبهبررسیتوجهبهبرنامه

يابانپرداختهشد.باتوجهبهآزمونتحلیلمسیرمعلومشدکهنگرششناختینسبتبهتوان

برنامه به حاشیهتوجه راه نسبتبهايرسانههاي نگرششناختیشهروندان بر نوين هاي

اينمسئلهمیتوان هاينويندرتواندبهاينخاطرباشدکهرسانهياباناثرمعناداريدارد.

بانراجذبوحفظکنند.اينمسئلهامروزهباتوجهصورتیموفقهستندکهبتوانندمخاط

کهطوريهاينويناهمیتبیشترينیزيافتهاست،بهبهکثرتوسايلارتباطیوتنوعرسانه

شود،ايمحسوبمیهايمهمکارآمديهررسانهچالشمخاطبهموارهيکیازشاخص

برنامهاينبه فرمعلتارائه قالبو جلبهايجهايمختلفدر در برانگیز توجه ذابو

درواقعبرنامهمخاطباهمیتويژه توانندنظرمخاطبراجلبکنندکههايیمیايدارد.

چیدمانجالب ارتقايجذابباشندو با سويیمخاطبان همچنیناز باشند. توجهیداشته
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کیفیانواعخوراک ذائقههايرسانهکمیو کردهاي، همیايمتفاوتپیدا به نعلتاند

موردتوجهمخاطبانقرارهايیکهفاقدجذابیتبرنامه هايتکنیکیومحتوايیباشد،اصالً

برنامهنمی ساخت در کلیدي نکات از يکی امر اين آگاهیگیرد ازجملههاي بخش

کهمخاطبانجذبيکبرنامهشونداطالعاتياباناست.درصورتیسازيبرايتوانبرنامه

نیزحالج ايفاقدجذابیتآنکهاگربرنامهماند،حالکنندودرذهنشانمییمیبرنامهرا

می گرفته ناديده باشد کثرتوسايلالزم با شد، گفته چنانچه سويی از همچنین شود.

هاراباتوجهپايینببینند،برايتکمیلکهمخاطباناينبرنامهارتباطیجديدحتیدرصورتی

گیرند.ايروسايلارتباطیکمکمیاطالعاتوياشناختبهترازس

برنامه به محوريرسانهدرفرضیهسومتحقیقبهبررسیتوجه هاينوينبرهايراه

يابانپرداختهشد.باتوجهبهآزمونتحلیلمسیرمعلومشدکهنگرشعاطفینسبتبهتوان

برنامه به رسانهتوجه محوري راه هاي شهروندان عاطفی نگرش بر نوين بههاي نسبت

میتوان مسئله اين معناداريدارد. اثر هنگامیيابان که باشد اينخاطر به افرادتواند که

گیريکامالًجذبيکبرنامهشوندوبادريافتاطالعاتدرموردموضوعوبحثونتیجه

می بهتر شوند، مواجه آن با رابطه نتیجهدر باشند.توانند داشته اخالقی و منطقی گیري

بینانهترونینباکسباطالعاتدرحوزهمعلولیتوآشنايیبامسائلآنان،نگاهواقعهمچ

يابانکنندوهمینمسئلهاحساساتشهرونداننسبتبهتوانبهدورازپیشداوريپیدامی

دهد.تأثیرقرارمیرانیزتحت

هاينوينبرسانهايرهايراهحاشیهدرفرضیهچهارمتحقیقبهبررسیتوجهبهبرنامه

يابانپرداختهشد.باتوجهبهآزمونتحلیلمسیرمعلومشدکهنگرشعاطفینسبتبهتوان

برنامه به حاشیهتوجه راه رسانههاي بهاي نسبت شهروندان نگرشعاطفی بر نوين هاي

میتوان مسئله اين دارد. معناداري اثر درصورتیيابان که باشد خاطر اين به کهتواند

هايبیند.پیامداشتنیباشدباتوجهبیشتريآنرامیايبرايمخاطبجذابودوستبرنامه

پذيراستکهيکبرنامهبايدابتداتوسطمخاطبدريافتشودواينمهمدرصورتیانجام

ويژگی حائز توسطبرنامه پیامی اگر تعريفشود. جذاب مخاطبان براي که باشد هاي
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 میمخاطبدريافتشود پايین، توجه با ولو درککند را آن داشتکهو انتظار توان

سازيساختههايبصريوبرنامهصورتیجذابوباتوجهبهتکنیککهپیامبهدرصورتی

ازآنبرنگرشعاطفیفردوحسفردنسبتوانددرابتدابهنگرششناختیوپسشود،می

شدهتأثیرگذارباشد.بهمسئلهمطرح

هاينوينبرهايراهمحوريرسانههپنجمتحقیقبهبررسیتوجهبهبرنامهدرفرضی

باتوجهبهآزمونتحلیلمسیرمعلومشدنگرشآمادگینسبتبهتوان يابانپرداختهشد.

يابانهاينوينبرنگرشآمادگینسبتبهتوانهايراهمحوريرسانهکهتوجهبهبرنامه

اينمسئلهمیشهرونداناثرمعناداريدارد تواندبهاينخاطرباشدکهباتوجهبهارتقاي.

و... عمومیجامعه افزايشسطحسواد دارند، اختیار در منابعیکه تعدد مخاطبان، ذائقه

برنامه میمخاطبان، ناديده نباشند، برخوردار کیفیتخوبی از که را حتیهايی و گیرند

ودرآنشکوترديدکنند.هرچهکهپیامازممکناستنگاهیمنفیبهآنداشتهباشند

هايعلمیوفنیدرپردازشبرنامهبرخوردارباشد،هايخوبومنطقیياتکنیکاستدالل

کند.درواقعپسهايآنتعمقمیدهد،درموردپیاممخاطبتوجهبیشتريبهآننشانمی

مرحلهمخاطببابررسیپیامشود،دراينازدريافتودرکپیام،پذيرشپیاممطرحمی

می تصمیم زوايايگوناگون ارائهاز پیام اگر و خیر يا بپذيرد را پیام آن که شدهگیرد

اينامرازحساسیتبیشدرصددتغییرنگرش تريبرخوردارخواهدشد.هايويباشد،

می تصمیم نهايی ارزيابی با مخاطبان يادرنهايت يکتوان با مواجهه در که بگیرند

درصورتی کنند، رفتار مسئلهچگونه از مطلوبی عاطفی و شناختی نگرش مخاطبان که

معلولیتداشتهباشندآمادگیبهتريبرايعملدرراستايبرخورددرستومعقولباتوان

يابراخواهندداشت.

هاينوينبرايرسانههايراهحاشیهدرفرضیهششمتحقیقبهبررسیتوجهبهبرنامه

باتوجهبهآزمونتحلیلمسیرمعلومشدشآمادگینسبتبهتواننگر يابانپرداختهشد.

يابانهاينوينبرنگرشآمادگینسبتبهتوانايرسانههايراهحاشیهکهتوجهبهبرنامه

اينمسئلهمی معناداريندارد. بهشهرونداناثر اهتمام باشدکهعموماً اينخاطر تواندبه
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بهعملنیازمن هاومنظوردرکجذابیتدانگیزهقويدرمخاطباناستوافراديکهصرفاً

برنامه فرمجذاببه جذبمیيا ممکناستشناختونگرشعاطفیمطلوبیها شوند،

امادرزمینهعملانگیزهوعلتکافیرا کنندچنانچهدراينپژوهشمشخصشد، پیدا

برايآنانبهارمغاننخواهدآورد.

محدوديتاز کهجمله معلولیتبود مسئله شدن رانده حاشیه به پژوهش، اين هاي

نداشتهباشندسببمی شدبسیاريازشهروندان،توانپاسخگويیبهسؤاالتپرسشنامهرا

اندونهمعلولیتازدرجهاهمیتیبرايآنانبرخورداريابانداشتهچراکهنهبرخورديباتوان

کنند.اينمسئلهضعفارائهيکگفتمانمطلوبازمعلولیترابودهاستکهبدانتوجه
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 .20-۸صص(،۸1)2،ينهاينومطالعاترسانه

( مالحت. اکبرفهیمی، محمد؛ نسرين؛کمالی، »۸93۸حبیبیان، نگرشدانشآموزانپايهپنجم(.
.پژوهشوسالمتمجله«.ابتدايینسبتبههمساالندارايناتوانیوعواملمرتبطباآن

.۸30-۸۱۸صص،4،4
«.هاياجتماعی،مفهوموکارکردهافضايسايبروشبکه(.»۸930خانیکی،هادي؛بابائی،محمود.)

.31-1۸(،صص۸)۸.فصلنامهانجمنايرانیمطالعاتجامعهاطالعاتی
حريمخصوصیوامنیت(.»۸932خدابخشیهفشجانی،جاسم؛خدابخشی،سودابه؛نايبی،طیبه.)

 .المللیوبپژوهشیاولینکنفرانسبین«.هاياجتماعیاطالعاتدرشبکه

( »۸931دستیار،وحید؛محمدي،اصغر. سنجشتوانمندسازيمعلوالنجسمی)معلوالنجسمی(.
تحلیلیدروعواملمرتبطباآن)مطالعهمقطعی۸932حرکتی،احشايیوحسی(درسال

.913-952صص(،2) ۸3.بخشیمجلهتوان «.استانکهگیلويهوبويراحمد(
) راهنورد، »۸934بابک. ريلی(. سامانه به شهري مديران نگرش تغییر در نقشرسانه بررسی

ونقلالمللیحملپانزدهمینهمايشبین،«شهريمتناسبباتغییراتجمعیتشناختیدرون
ونقلريلیايران،تهران.،منمهندسیحملريلی
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غالمی سجاد؛ ياهک، آذر؛ رمضان همايون، مجتبی؛ طوسی، )رضوي اسماعیل. (.۸939پور،
مجلهعلمیو،«هايسالمتوپزشکیدررسانهوتأثیرآنبرآگاهیمردمبرساختپیام»

 .11-29،صص9،۱،اخالقزيستیپژوهشی

گفتمانعلمومجله«.هادرشبکهاجتماعیفضايسايبراهمیتداده(.»۸934انی،سیدهزهرا)رمض
 .۸۱-۸5صص(،۸)4.فناوري

( زهرا. قیومی، طاهر؛ اربطانی، »۸932روشندل مؤلفه(. تلويزيونیشناسايی تبلیغات اقناعی هاي
کشور در )برق( انرژي بهینه مصرف ترويج «باهدف سیاستپژوهش، وهاي گذاري

 .۸-94،صص۸،۸،ريزيانرژيبرنامه

کرمی رضا؛ مجدزاده، محمد؛ کمالی، علی؛ اکبريساري، امیرحسین؛ تکیان، شاهین؛ سلطانی،
( بهزاد. »۸93۱متین، کار(. دستور در ناتوانی داراي افراد سالمت مسائل چرا

نمیسیاست قرار سیاستگذاران منظر از کیفی مطالعه يک مجله ،«رانگذاگیرد؟:
 .۸23-۸91صص(،4)40،بخشیتوان

( جیمز. تانکارد، ورنر؛ ۸9۱3سورين، ارتباطاتنظريه»(. «هاي تهران:. دهقان، علیرضا ترجمه
 مؤسسهانتشاراتدانشگاهتهران.

کاظمشريفیان فرشته؛ طلوعی، حمیرا؛ سجادي، مريم؛ )ثانی، انوشیروان. »۸9۱5نژاد، و(. دختران
ومشکالت-معلولیتجسمیزناندچار نیازها بخشیمجلهتوان ،«حرکتی: صص(،4)1،

2۸-2۱.
( »۸932شکوري،علی؛شاهمرادي،فرزانه. پذيريفضاهاوتسهیالتشهريدرمطالعهدسترس(.

تهران آسیببینايیشهر با افراد زيسته «تجربه اجتماعی،، رفاه پژوهشی علمی فصلنامه
 .4۸۱-۸39صص(،5۱)۸5

)صفاي قاسم. »۸932ینژاد، «هاهاياقناعوکاربردآندررسانهنظريه(. ،مديريترسانهفصلنامه،
 .49-9۱صص،۸4

هايسینمايیبررسیبازنمايیمعلولیندررسانه)تصويرمعلولیندرفیلم(»۸934عزيزيان،انسیه.)
دانشگاهآزاداسالمی،،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،نامهکارشناسیارشدپايان،(«ايران

 واحدتهرانشرق.

( ربابه. مهاجري، محمدمهدي؛ »۸931فرقانی، شبکه(. از استفاده میزان بین اجتماعیرابطه هاي
جوانان سبکزندگی در تغییر و رسانه «.مجازي مطالعات نوينفصلنامه هاي ،2(۸9،)

 .434-453صص



 122 |   همکارانو  یمحمد یخالق؛ نیمعلول نسبت به ینگرش شهروندان تهران رییدر تغ نینو یها نقش رسانه

( رضا. »۸931کرمی، شبکه(. در موفق بازاريابی راهکارهاي بهشناسايی توجه با اجتماعی هاي
نامهکارشناسیارشدمهندسیصنايعگرايشمديريتپايان«.بنیانايرانیهايدانششرکت

،دانشگاهآزاداسالمیواحدکرج.وريسیستموبهره
جايگاه(.»۸93۱ذر،رها؛گرانمايهپور،علی.)کريمیراهجردي،اشرف؛قوام،عبدالعلی؛خرازيآ

پیامشبکه و مجازي اجتماعی شکلهاي در موبايلی جمعیرسان خرد گیري فصلنامه«.
.92-۸صص(،۸1)5،هاينوينمطالعاترسانه

.۸۸،)1،فصلنامهعلوماجتماعی .«بررسینگرشمردمنسبتبهمعلولین(.»۸913کلدي،علیرضا.)
.40۸-۸15صص(،۸4

۸2،پژوهشوسنجشمجلهعلمیوپژوشی«.رسانهوناتوانی)معلولیت((.»۸9۱1کمالی،محمد.)
 .11-29صص(،23)

( شهربانو. نافچی، غفارپور اصغر؛ »۸932محمدي، پذيرش(. بر فرهنگیمؤثر عواملاجتماعیو
-۸01صص،۸9،23،مطالعاتعلوماجتماعیايران،«معلولیندرجامعه)شهرشهرکرد(

34. 

( فرزانه. شريفی، مونا؛ اسديان، افسانه؛ »۸939مظفري، در(. اجتماعی توسعه انتقادي گفتمان
ايران توانمندسازي سینماي و معلولیت اجتماعی، عدالت مفاهیم بر تکیه «با فصلنامه،

.5۸-45صص،۸9،فرهنگارتباطات
علی اسماعیل؛ زارعیزوارکی، لیال؛ خنیازي، )آبادي، »۸935ديجه. آموزشسواد(. برنامه تأثیر

میزانآگاهیدانشرسانه ارتباطاتبر فناورياطالعاتو آموزانايمبتنیبر فصلنامه«.
.۸51-۸۸3صص(،1)4،هاينوينمطالعاترسانه
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