
5

دوره 15
 پیاپی 37
 بهار 1400

فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری/ دوره پانزدهم/ شماره 2 / پیاپی 38/تابستان 1400/ 34_5
Quarterly Scientific Journal of Audio_Visual Media, Summer 2021, 5_34 

 اعتبارسنجی اثر سوم شخص بر بینندگان سیمای جمهوری اسالمی
) نگرش والدین تهرانی به برنامه های تلویزیونی(1

فروغ قوهستانی2 ، امیدعلی مسعودی3

تاریخ دریافت: 1400/01/09   تاریخ پذیرش:1400/04/22

چکیده

ــاوه،  ــکار دارد. به ع ــری غیرقابل ان ــان ها تأثی ــای انس ــش  و رفتاره ــرش ، گرای ــر نگ ــروز، ب ــان ام ــون، در جه تلویزی

همــۀ مــا، باورهــا و ادراکاتــی دربــارۀ میــزان تأثیرپذیــری خــود و دیگــران از تلویزیــون داریــم. یکــی از نــکات مهــم 

ــری  ــزان تأثیرپذی ــا می ــون را ب ــان از تلویزی ــری خودم ــزان تأثیرپذی ــا می ــه م ــت ک ــن اس ــن ادراکات، ای ــارۀ ای درب

دیگــران از آن مقایســه می کنیــم و در چنیــن مقایســه ای، معمــوالً دیگــران را بیــش از خــود، تحت تأثیــر رســانه ها 

ــی،  ــوزان تهران ــن دانش آم ــر والدی ــخص، از منظ ــر سوم ش ــزان اث ــی می ــق، بررس ــن تحقی ــدف ای ــم. ه می پنداری

دربــارۀ برنامه هــای ســیما اســت. در ایــن تحقیــق کــه بــه روش پیمایشــی و بــا نمونه گیــری خوشــه ای از والدیــن 

ــر  ــت، اث ــد: نخس ــت آم ــه دس ــج ب ــن نتای ــد، ای ــام ش ــر( انج ــران )386نف ــۀ ته ــاکن دو منطق ــوزان س دانش آم

سوم شــخص، در جامعــۀ آمــاری شــهر تهــران رخ می دهــد و تفاوت هــای موجــود بیــن ایــن شــهر و جوامــع غربــی، 

ــری  ــوۀ تأثیرپذی ــود دارد(؛ دوم، نح ــر وج ــدازۀ اث ــی در ان ــه تفاوت های ــتند )اگرچ ــر نیس ــن اث ــش ای ــع پیدای مان

ــا  ــه ب ــوم اینک ــت؛ س ــذار اس ــخص، اثرگ ــر سوم ش ــدازۀ اث ــش و ان ــر پیدای ــت( ب ــت/ نامطلوبی ــوا )مطلوبی از محت

ــد؛  ــش می یاب ــز افزای ــخص نی ــر سوم ش ــدازۀ اث ــری، ان ــود و دیگ ــن خ ــده بی ــِی ادراک ش ــۀ اجتماع ــش فاصل افزای

ــادار برقــرار نیســت و پنجــم  ــه و اثــر سوم شــخص، رابطــه ای معن نکتــۀ چهــارم اینکــه، بیــن ســوگیری خوش بینان

ــی،  ــخص ادراک ــر سوم ش ــدازۀ اث ــانه و ان ــه رس ــی ب ــردن دسترس ــدود ک ــرای مح ــاری ب ــات رفت ــن تمای ــه، بی اینک

رابطــه ای معنــادار بــا قــدرت متوســط برقــرار اســت.

واژگان کلیدی

اثر سوم شخص، مطلوبیت/ نامطلوبیت، فاصلۀ اجتماعی، سوگیری خوش بینانه، سیمای جمهوری اسامی

 * این مقاله بر اساس نظر گروه دبیران و سردبیر فصلنامه، پژوهشی است.
1 . مقالۀ مستخرج از پایان نامۀ تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی.

2 . کارشناســی ارشــد ارتباطــات و تبلیغ،گــروه ارتباطــات، دانشــکده فرهنــگ وارتباطــات، دانشــگاه ســوره، تهــران، 
ایــران

Forough.qouhestani@gmail.com
3 . دانشیار گروه ارتباطات، دانشکده فرهنگ وارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.

masoudi@soore.ac.ir



6

دوره 15
 پیاپی 38

 تابستان 1400

اعتبارسنجی اثر سوم شخص بر بینندگان ...

مقدمه

امــروزه، انســان ها به گونــه ای گســترده ، از محصــوالت رســانه ای متنــوع اســتفاده می کننــد. 

ایــن محصــوالت رســانه ای )اخبــار، فیلــم، موســیقی، بــازی و...( بــر نحــوۀ نگــرش و رفتــار 

ــات  ــوم ارتباط ــم در عل ــی مه ــای پژوهش ــی از زمینه ه ــد. یک ــیار تأثیرگذارن ــان ها، بس انس

اجتماعــی و همچنیــن، روان شناســی اجتماعــی، نحــوۀ اثرگــذاری رســانه  بــر ذهــن و ســبک 

ــی  ــه بررس ــدد، ب ــای متع ــان در پژوهش ه ــال، محقق ــور مث ــت. به ط ــان اس ــی مخاطب زندگ

ــاری  ــر ویژگی هــای روان شــناختی و رفت ــون ب ــه ای تلویزی ــر مشــاهدۀ برنامه هــای حادث تأثی

ــوالً  ــم، معم ــه می کنی ــران مقایس ــا دیگ ــود را ب ــا خ ــه م ــد. هنگامی ک ــان پرداخته ان مخاطب

ــورد  ــد. درم ــازگاری ندارن ــت، س ــا واقعی ــه ب ــم ک ــام می دهی ــق انج ــی غیردقی قضاوت های

ارتباطــات و رســانه نیــز، اکثریــت افــراد، معمــوالً خودشــان را کمتــر از دیگــران، تحت تأثیــر 

رســانه می پندارنــد. ایــن پدیــدۀ مهــم، »اثــر سوم شــخص« نامیــده شــده اســت. بــا توجــه 

ــگ  ــر سوم شــخص« در فرهن ــدۀ »اث ــارۀ شــکل گیری پدی ــودن تحقیقــی مســتقل درب ــه  نب ب

ــان  ــی را در می ــر ارتباط ــن اث ــار ای ــت اعتب ــدد اس ــش، درص ــن پژوه ــی، ای ــۀ ایران و جامع

بیننــدگان ســیمای جمهــوری اســامی، در جامعــۀ ایــران، مــورد ســنجش قــرار دهــد.

از مســائل مهــم در عرصــۀ روان شناســی رســانه و تبلیغــات، مســئلۀ »اثــر  یکــی 

ــر  ــه: تأثی ــت ک ــی اس ــاور عموم ــن ب ــخص، ای ــر سوم ش ــور از اث ــت. منظ ــخص« اس سوم ش

ــر روی »مــن« اســت. تحقیقــات متعــدد و  ــر رســانه ب ــر »دیگــران«، بیــش از تأثی رســانه ب

پرارجاعــی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد اکثــر افــراد جامعــه، در ایــن زمینــه، دارای چنیــن 

بــاوری هســتند؛ یعنــی معتقدنــد رســانه ها بیــش از اینکــه بــر آنهــا تأثیــر داشــته  باشــند، بــر 

دیگــران تأثیــر می گذارنــد. بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر تحقیقــات دربــارۀ اثــر سوم شــخص، در 

فرهنــگ غربــی شــکل گرفتــه و اینکــه، باورهــای عمومــی افــراد دربــارۀ تأثیــر رســانه ، متأثــر 

از جامعــه و فرهنــگ بومــی آن  اســت، ایــن تحقیــق، بــه بررســی ایــن مســئله پرداختــه کــه 

عوامــل تأثیرگــذار بــر اثــر سوم شــخص در جامعــۀ ایــران کدام انــد و شــدت و ضعــف آنهــا 

چگونــه اســت؟

ــت:  ــی اس ــری و عمل ــِی نظ ــت پژوهش ــدد، دارای اهمی ــات متع ــق، از جه ــج تحقی نتای

اثــر  نظــری دربــارۀ  بنیــادِی  از تحقیقــات  تاکنــون قســمت مهمــی  اینکــه،  نخســت 

سوم شــخص، در محیط هــای علمــی غــرب انجــام گرفتــه کــه ایــن مــوج، بــا مقالــۀ بســیار 
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مهــم ِدیویســن )Davison( در ســال 1983 آغــاز شــد و تاکنــون ادامــه دارد )حداقــل 

حــدود 400 مقالــه و کتــاب در ایــن زمینــه نگاشــته شــده کــه در عنــوان آنهــا، عبــارت اثــر 

ــور،  ــوع مذک ــه، موض ــت. دوم اینک ــه اس ــه کار رفت ــخص )Third-person Effect( ب سوم ش

ــد  ــن از دسترســی نظام من ــاع والدی ــت امتن ــاً عل ــی بســیاری را در پــی دارد؛ مث نتایــج عمل

ــور  ــوان به ط ــی را می ت ــبکه های اجتماع ــون و ش ــانۀ تلویزی ــه رس ــان ب ــودکان و نوجوان ک

ــد  ــور می کنن ــن، تص ــیاری از والدی ــت، بس ــط دانس ــخص مرتب ــر سوم ش ــه اث ــتقیم، ب مس

ــا. ــد آنه ــر فرزن ــا ب ــذارد ت ــر می گ ــران اث ــداِن دیگ ــر فرزن رســانه بیشــتر ب

پژوهــش در ایــن موضــوع، از چنــد جنبــه، ضــرورت دارد: ضــرورِت نظری ایــن موضوع، از 

خــاء پژوهــش بومــی دربــارۀ اثــر سوم شــخص ناشــی می شــود. بــا یــک جســتجوی ســاده 

در گــوگل، مشــخص می شــود کــه حتــی یــک تحقیــِق بومــی دربــارۀ اثــر سوم شــخص بــه 

ــود  ــاره موج ــم در این ب ــه  ای ه ــی ترجم ــن، حت ــر ای ــاوه ب ــده و ع ــام نش ــی انج ــان فارس زب

ــبکه های  ــتفاده از ش ــتردگی اس ــه گس ــه ب ــا توج ــز، ب ــوع نی ــِی موض ــرورت عمل ــت. ض نیس

ــر مخــرب رســانه ها، روشــن می شــود. ــارۀ تأثی اجتماعــی و اصــاِح باورهــای کاذب درب

پرسش های پژوهش

پرســش اصلــی ایــن پژوهــش، عبــارت اســت از اینکــه: جایــگاه اثــر سوم شــخص، در میــان 

دانش آمــوزان بیننــدۀ تلویزیــون، از نظــر والدیــن تهرانــی چگونــه اســت؟

پرسش های فرعی نیز عبارت اند از: 

1. آیا اثر سوم شخص در بینندگان سیما رخ می دهد؟

2. تأثیرپذیری از محتوا )مطلوبیت/ نامطلوبیت(، بر پیدایش و اندازۀ اثر سوم شخص 

چگونه است؟

ــر  ــدازۀ اث ــن خــود و دیگــری، ان ــۀ اجتماعــی ادراک شــده بی ــا افزایــش فاصل ــا ب 3.  آی

سوم شــخص نیــز افزایــش می یابــد؟

4. بین سوگیری خوش بینانه و اثر سوم شخص، چه رابطه ای وجود دارد؟

ــر  ــدازۀ اث ــانه و ان ــه رس ــی ب ــردن دسترس ــدود ک ــرای مح ــاری ب ــات رفت ــن تمای 5. بی

سوم شــخص ادراکــی، چــه رابطــه ای وجــود دارد؟
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فرضیه های تحقیق

ــیما رخ  ــای س ــدۀ برنامه ه ــوزان بینن ــخص در دانش آم ــر سوم ش ــد اث ــر می رس ــه نظ 1. ب

می دهــد.

2. بیــن تأثیرپذیــری از محتــوا )مطلوبیــت/ نامطلوبیــت(، پیدایــش و انــدازۀ اثــر 

رابطــه ای معنــی دار وجــود دارد. سوم شــخص، 

ــر  ــدازۀ اث ــری و ان ــود و دیگ ــن خ ــده بی ــی ادراک ش ــۀ اجتماع ــش فاصل ــن افزای 3. بی

سوم شــخص، رابطــه ای معنــی دار وجــود دارد.

4. بین سوگیری خوش بینانه و اثر سوم شخص، رابطه ای معنی دار وجود دارد.

ــر  ــدازۀ اث ــانه و ان ــه رس ــی ب ــردن دسترس ــدود ک ــرای مح ــاری ب ــات رفت ــن تمای 5. بی

سوم شــخص ادراکــی، رابطــه ای معنــی دار وجــود دارد.

پیشینۀ پژوهش

ــق  ــه تحقی ــی، هیچ گون ــی اجتماع ــات و روان شناس ــته های ارتباط ــی، رش ــات فارس در ادبی

ــه  ــن، همان گون ــود ای ــا وج ــت. ب ــده اس ــام نش ــخص، انج ــر سوم ش ــارۀ اث ــتقلی درب مس

ــه انجــام  ــن زمین ــات بســیار گســترده ای را در ای ــی، تحقیق ــان غرب ــه اشــاره شــد، محقق ک

داده انــد کــه مهم تریــن اثــر و ســرآغاز ایــن پژوهش هــا را می تــوان مقالــۀ مشــهور 

دیویســون بــا عنــوان »اثــر سوم شــخص در ارتباطــات« )1983( دانســت. عــاوه بــر ایــن، 

ــر  ــای اث ــن »پژوهش ه ــا عناوی ــروری ب ــی م ــال های 1993 و 1999، در مقاالت ــوف در س پرل

سوم شــخص 1992 - 1983« و »اثــر سوم شــخص: ترکیــب و مــروری انتقــادی«، بــه بررســی 

آثــار پژوهشــی در زمینــۀ اثــر سوم شــخص پرداختــه اســت کــه در زمــرۀ آثــار مرجــع در ایــن 

ــال ایــن تحقیقــات نظــری، پژوهش هایــی انجــام شــد  ــه محســوب می شــوند. به دنب زمین

ــد،  ــق، مربوط ان ــن تحقی ــوع ای ــه موض ــه ب ــا ک ــن آنه ــی از مهم تری ــه برخ ــه، ب ــه در ادام ک

می پردازیــم:

پیــزر و پیتــر)2000( بــه بررســی اثــر سوم شــخص بــر ادراک اســتفاده از رســانه ها 

ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــاالن آلمان ــق، بزرگس ــن تحقی ــای ای ــاس یافته ه ــد. براس پرداختن

افــراد دیگــر، بیــش از خودشــان، جــذب رفتارهــای نامطلــوب برنامه هــای فراغتــی تلویزیــون 

ــای  ــذب رفتاره ــه ج ــًا ب ــون، عمدت ــای تلویزی ــان، در تماش ــه خودش ــوند، درحالی ک می ش
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مطلــوب می پردازنــد.

پائــول، ســالون و دپاگــن )2000( بــا بهره گیــری از تکنیــک تحلیــل ثانویــه، بــه بررســی 

قــدرت اثــر ادراکــی پرداختنــد و بــه تأثیــر زیــاد ایــن اثــر بــرای درک سوم شــخص رســیدند. 

در اعتبارســنجی، مشــخص شــد کــه انــدازۀ اثــر تفــاوت میــان تأثیــر بــر خــود و دیگــران، 

ــرای  ــدار، ب ــن مق ــه ای ــت، درحالی ک ــده اس ــزارش ش ــد گ ــتگی 50 درص ــدار همبس ــا مق ب

ــر  ــی ب ــر پورنوگراف ــر رفتارهــای ضداجتماعــی، 31 درصــد و تأثی ــی ب ــر خشــونت تلویزیون اث

پرخاشــگری، 13درصــد اســت.

ــدان:  ــخص و فرزن ــوان »ادراک سوم ش ــا عن ــی ب ــورا )1999( در تحقیق ــن و فل هنریکس

ادراکات بــر موافقــان و مخالفــان تبلیغــات ســیگار کشــیدن«، دریافتنــد کــه  تأثیــر 

دانش آمــوزان ابتدایــی و متوســطه، تصــور می کردنــد تبلیغــات ســیگار، بــر دیگــران بیشــتر 

ــر خــود آنهــا. ــا ب اثرگــذار اســت ت

ــی  ــی و در فرهنگ ــع غیرایران ــد_ در جوام ــاره ش ــه اش ــه ک ــا _همان گون ــن پژوهش ه ای

متفــاوت بــا فرهنــگ و جامعــۀ ایــران، انجــام شــده اند و نــوآوری ایــن تحقیــق، بررســی اثــر 

ــران اســت. ــۀ ای سوم شــخص در جامع

مبانی نظری

اثــر سوم شــخص، تمایــل افــراد بــه ایــن نــوع ادراک اســت، کــه در آن، توصیــف شــده 

کــه دیگــران، بیــش از خــوِد ادراک کننــده، تحت تأثیــر ارتباطــات رســانه ای قــرار می گیرنــد. 

والتــر فیلیــپ دیویســن )جامعه شــناس مشــهور امریکایــی( به عنــوان نظریه پــرداز پیشــگام 

ــر سوم شــخص را چنیــن توضیــح می دهــد: »در نظــر کســانی که تــاش  ــه، اث ــن زمین در ای

می کننــد تأثیــرات یــک ارتبــاط را ارزیابــی کننــد، بیشــترین تأثیــر ارتبــاط، بــر »مــن« یا»تــو« 

 .)Davison, 1983: 3( »ــود ــد ب ــخص ها خواه ــی سوم ش ــا«، یعن ــر »آنه ــه ب ــود بلک ــد ب نخواه

ایــن ایــدۀ دیویســن در مطالعــات بعــدی، موردتأییــد قــرار گرفتــه و مشــخص شــده کــه 

 Perloff, 1999;( ــر اســت ــی، اثــری فراگیــر و معتب اثــر سوم شــخص، حداقــل در فرهنــگ غرب

Salwen, 1998(. پــی بــردن دیویســن بــه اثــر سوم شــخص را می تــوان ناشــی از برخــی 

ــی دوم،  ــگ جهان ــد، وی در جن ــود او می گوی ــه خ ــت. چنان ک ــخصی وی دانس ــارب ش تج

در یــک گروهــان از نیروهــای آمریکایــی، برعلیــه ژاپــن می جنگیــد. گروهــان مذکــور، دارای 

ــی، در  ــای ژاپن ــود. نیروه ــی ب ــی- آمریکای ــربازانی آفریقای ــت و س ــی سفیدپوس فرماندهان
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عملیاتــی روانــی، کتابچه هایــی را بــه دســت نیروهــای آفریقایــی- آمریکایــی رســاندند کــه 

ــرد را  ــۀ نب ــت صحن ــر اس ــود و بهت ــوط نمی ش ــا مرب ــه آنه ــگ ب ــن جن ــت ای ــا می گف ــه آنه ب

ــد، فرماندهــان سفیدپوســت، دســتور عقب نشــینی گروهــان را صــادر  ــد. روز بع ــرک کنن ت

کردنــد؛ هرچنــد هیــچ نشــانه  ای از تحت تأثیــر قــرار گرفتــن نیروهــای آفریقایــی- آمریکایــی 

ــد  ــتدالل می کن ــن اس ــن چنی ــد. دیویس ــاهده نمی ش ــی  مش ــدای ژاپن ــیلۀ پروپاگان به وس

کــه دلیــل اصلــی عقب نشــینی، تأثیــر پیــام، بــر فرماندهــان سفیدپوســت بــود کــه 

 .)Salwen & Driscoll, 1997:60( می ترســیدند نیروهای شــان صحنــه را تــرک کننــد

ــوق داد،  ــخص س ــر سوم ش ــدی اث ــمت صورت بن ــن را به س ــه دیویس ــی ک ــورد دوم م

ــگاران آلمانــی بــود. در ایــن مصاحبه هــا، مشــخص  ــا روزنامه ن مجموعــه ای از مصاحبه هــا ب

شــد بســیاری از روزنامه نــگاران بــاور دارنــد کــه افــراد معمولــی، تحت تأثیــر ســرمقاله هایی 

ایــن ســرمقاله ها  امــا تأثیــر  آلمــان قــرار می گیرنــد،  بــا موضــوع سیاســت خارجــی 

بــر خودشــان را ناچیــز می دانســتند. ایــن ادراک و بــاور، بــه ســنگ بنای فرضیــۀ اثــر 

ــراد،  ــی اف ــه برخ ــت ک ــح اس ــورد، واض ــر دو م ــد. در ه ــل ش ــن تبدی ــخص دیویس سوم ش

تأثیــر یــک پیــام بــر دیگــران را بیــش از تأثیــر آن بــر خودشــان ادراک می کننــد. بایــد توجــه 

داشــته باشــیم کــه فرضیــۀ اثــر سوم شــخص، بــه تأثیــرات واقعــِی پیــام مربــوط نیســت، 

بلکــه بــه طــرز فکــر و ادراکات افــراد از تأثیــر پیام هــا بــر خودشــان و دیگــران مربــوط اســت. 

حتــی در مــواردی کــه درواقــع، دیگرانــی وجــود نداشــته باشــند کــه مخاطــِب آن پیــام  قــرار 

گرفتــه باشــند، ذهــن اشــخاص، دیگرانــی را تخّیــل و فــرض کــرده و تأثیــر پیــام بــر آنهــا را 

.)White & Dillon, 2000( ــد ــه می کن ــودش مقایس ــر خ ــام ب ــر پی ــا تأثی ب

تبیین هــای  اثــر سوم شــخص،  ایجــاد  زیربنایــی  فهــم عّلــت  به منظــور 
مختلفــی پیشــنهاد شــده اســت کــه از میــان آنهــا، بــه معرفــی ســه نظریــه 

می پردازیــم.

نظریۀ اسنادی

کرده انــد پیشــنهاد  را  اســنادی  تبییــن  ســامن،  و  روسینســکی   نخســتین بار، 

ــد  ــل دارن ــراد، تمای ــنادی، اف ــن اس ــاس تبیی  )Rucinski & salmon, 1990:345(. براس
ــا(  ــی اگــوی آنه ــرای »خــود« )یعن ــد کــه ب ــه خودشــان نســبت دهن ــی را ب رفتارهــا و حاالت

ــانه ای، در  ــای رس ــن از پیام ه ــر پذیرفت ــد تأثی ــر می رس ــه نظ ــون ب ــد. چ ــز نباش تهدیدآمی
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برخــی مــوارد، تهدیدآمیــز محســوب می شــود )Hoorens & Ruiter, 1996(، در نتیجــه، 

ــد. ــن می زنن ــدک تخمی ــان را ان ــر خودش ــانه ها ب ــر رس ــراد، تأثی اف

ــاد او،  ــه اعتق ــت. ب ــرده اس ــنهاد ک ــر پیش ــنادی را گانت ــن اس ــر از تبیی ــوۀ دیگ ــک نح ی

ــای  ــر ویژگی ه ــز ب ــا تمرک ــی )ب ــورت درون ــران را به ص ــای دیگ ــد رفتاره ــل دارن ــراد، تمای اف

ــی(  ــل موقعیت ــر عوام ــه ب ــا تکی ــی )ب ــو بیرون ــان را به نح ــای خودش ــتعدادی( و رفتاره اس

ــا »اثــر عامــل- مشــاهده گر« نامیــده  ــد. ایــن پدیــده، خطــای بنیــادی اســناد ی تبییــن کنن

ــد  شــده اســت )Fiske & Taylor, 1991:112(. براســاس ایــن تبییــن، افــراد، ادعــا می کنن

کــه دیگــران بیشــتر تحت تأثیــر پیام هــای رســانه ای قــرار می گیرنــد، زیــرا ویژگی هــای 

ــا از  ــند؛ ام ــته باش ــتری داش ــری بیش ــود تأثیرپذی ــبب می ش ــا س ــخصیتی آنه ــی و ش درون

ــام  ــل پی ــه تحلی ــادر ب ــه ق ــود ک ــودی ادراک می ش ــوان موج ــود«، به عن ــر، »خ ــوی دیگ س

اســت و در نتیجــه، به ســادگی، تحت تأثیــر قــرار نمی گیــرد.

 نظریۀ مبتنی بر تقویت خود

برخــی از منتقــداِن تبییــن اســنادی، ماننــد هورنــز و رویتــر، معتقدنــد اثــر سوم شــخص، 

بدیــن ســبب شــکل می گیــرد کــه افــراد، تمایــل دارنــد عزت نفــس خــود را تقویــت کننــد، 

ــتند.  ــر هس ــاع، مقاوم ت ــه اقن ــبت ب ــان نس ــد خودش ــر می کنن ــا فک ــل، آنه ــن دلی ــه همی ب

زیــرا مقاومــت در برابــر اقنــاع را می تــوان ناشــی از بهتــر و باهوش تــر بــودن از دیگــران، در 

نظــر گرفــت: »اشــخاص، تمایــل دارنــد پاســخ خودشــان بــه رســانه را قوی تــر و محکم تــر 

از پاســخ دیگــران ادراک کننــد« )Peiser & Peter, 2001:175(. تبییــن مبتنــی بــر تقویــت 

خــود، بــا وجــوِد ســادگی، نظــر بســیاری از پژوهشــگران را بــه خــود جلــب کــرده اســت، زیــرا 

می توانــد توضیــح دهــد کــه چــرا افــراد در مواقعــی کــه از محتواهــای مثبــت و مطلــوب 

ــر  ــات ب ــن تبلیغ ــذاری ای ــت محیطی(، اثرگ ــات زیس ــر تبلیغ ــد تأثی ــی رود )مانن ــخن م س

خودشــان را پذیرفتــه و حتــی آن را بیــش از تأثیــر چنیــن محتواهایــی بــر دیگــران تخمیــن 

می  زننــد. ایــن پدیــده، »اثــر اول شــخص« نیــز نامیــده شــده اســت. 

نظریۀ مبتنی بر سوگیری خوش بینانه 

ــه  ــاط دارد- ســوگیری خوش بینان ــز ارتب ــه تقویــت خــود نی ــه ب ــر سوم شــخص -ک ــن از اث ــک تبیی ی

اســت. ســوگیری خوش بینانــه عبــارت از ایــن بــاور اســت کــه دیگــران بــه احتمــال بیشــتری، رویدادهــای 

نامطلــوب و منفــی را تجربــه می کننــد. بروســیوس و ِانــگل )Brosius & Engel, 1996:142( اثــر 
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ــه  ــبت ب ــراد، نس ــی، اف ــور کل ــون به ط ــه چ ــد ک ــح می دهن ــن توضی ــخص را چنی سوم ش

ــور  ــه، تص ــوگیری خوش بینان ــۀ س ــد، در نتیج ــی دارن ــرش منف ــانه ها نگ ــری از رس تأثیرپذی

ــد  ــوب قــرار خواهن ــد کــه دیگــران، بیشــتر، در معــرض ایــن پدیــدۀ منفــی و نامطل می کنن

ــم پرداخــت. ــه و ســنجش آن خواهی ــن نظری ــه ای گرفــت. در بخش هــای بعــد، بیشــتر ب

متغیرهای تأثیرگذار بر اثر سوم شخص

ــا  ــن آنه ــه برخــی از مهم تری ــی وابســته اســت ک ــه متغیرهــای گوناگون ــر سوم شــخص ب اث

ــه  ــوط ب ــام« و »متغیرهــای مرب ــه پی ــوط ب ــۀ »متغیرهــای مرب ــب دو مقول ــوان در قال را می ت

طــرف مقایســه« طبقه بنــدی کــرد. در ادامــه، نحــوۀ اثرگــذاری ایــن متغیرهــا بــر پدیــدۀ اثــر 

ــم. ــح می دهی ــخص را توضی سوم ش

مطلوبیت/ نامطلوبیت

ــوای  ــخص، محت ــر سوم ش ــدازۀ اث ــاد و ان ــر ایج ــذار ب ــای تأثیرگ ــن متغیره ــی از مهم تری یک

ــد.  ــان می دهن ــود نش ــخص را از خ ــر سوم ش ــه آن، اث ــبت ب ــراد، نس ــه اف ــت ک ــی اس پیام

برجســته ترین متغیــری کــه دربــارۀ محتــوای پیــام بــه آن پرداختــه شــده، »مطلوبیــت« یــا 

ــۀ  ــخص در دامن ــر سوم ش ــه اث ــت ک ــن اس ــه ای ــدگاه اولی ــت. دی ــام اس ــت« پی »نامطلوبی

ــی  ــی در پ ــج منف ــن اســت نتای ــوه، ممک ــور بالق ــه به ط ــد ک ــه وجــود می آی ــی ب محتواهای

ــوب  ــه نامطل ــی ک ــۀ محتواهای ــخص در دامن ــر سوم ش ــر، اث ــان دیگ ــه بی ــد؛ ب ــته باش داش

هســتند )مثــل خشــونت، پورنوگرافــی یــا حتــی تبلیغــات فریبنــده و شــایعات سیاســی(، 

ــر اول  ــوب، ســبب ایجــاد »اث ــد. همچنیــن گفتــه شــده کــه محتواهــای مطل ــد می آی پدی

شــخص« می شــوند؛ یعنــی افــراد، چنیــن ادراک می کننــد کــه خودشــان بیــش از دیگــران، 

ــوای  ــی از محت ــوند. نمونه های ــع می ش ــوب واق ــوای مطل ــا محت ــی ب ــر پیام های تحت تأثی

 Golan &( ــت ــی دانس ــای ایمن ــت محیطی و پیام ه ــای زیس ــوان پیام ه ــوب را می ت مطل
. )Day, 2008

امــا فراتحلیــل  اولیــه، تــا حــدی پذیرفتنــی بــه نظــر می رســد،  اگرچــه دیــدگاه 

پژوهش هــای مربــوط بــه اثــر سوم شــخص نشــان می دهــد کــه قضیــه، بــه ایــن ســادگی 

ــوب  ــوای نامطل ــوب و محت ــوای مطل ــن محت ــاداری بی ــاوت معن ــچ تف ــت و هی ــم نیس ه

در زمینــۀ ایجــاد اثــر سوم شــخص وجــود نــدارد )Paul et al., 2000(. ایــن مســئله، 

ــوده  ــدی ب ــن نتیجــه رســاند کــه مطلوبیــت، مفهومــی چندبُع ــه ای پژوهشــگران فــوق را ب
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ــج  ــت نتای ــوان گف ــع، می ت ــد. در واق ــور می ش ــدا تص ــه در ابت ــت ک ــر از آن اس و پیچیده ت

ــن  ــودن خــود ای ــوِل مبهم ب ــر سوم شــخص، معل ــر اث ــر مطلوبیــت ب متعــارض درمــورد تأثی

مفاهیــم )یعنــی مطلوبیــت و غیرمطلوبیــت( اســت. بنابرایــن، یکــی از تاش هــای مهــم در 

ایــن زمینــه، ایضــاح مفهومــی و تعییــن روش هــای اندازه گیــری میــزان مطلوبیــت اســت. 

بســیاری از پژوهشــگران تصــور کرده انــد کــه آنچــه به صــورت پیشــینی و براســاس فرض های 

ــرای مشــارکت کنندگان در آزمایش هــا  ــوب تلقــی می شــود، ب ــا نامطل ــوب ی خودشــان، مطل

اســت دیدگاه هــای مشــارکت کنندگان و  ارزش را دارد؛ درحالی کــه ممکــن  نیــز همــان 

ــا همدیگــر اختــاف  ــوای خــاص، ب ــِت یــک محت ــارۀ مطلوبیــت/ نامطلوبی آزمایشــگران درب

داشــته باشــد. ایــن مطلــب، برخــی پژوهشــگران را به ســمت ســنجش دیدگاه هــای 

ــه  ــن نتیج ــه ای ــن ب ــوق داد. داک و مولی ــت س ــر مطلوبی ــارۀ متغی ــارکت کنندگان درب مش

رســیدند کــه اگرچــه از نظــر آزمایشــگران، متأثــر شــدن از محتواهــای مطلــوب از دیــدگاه 

اجتماعــی، بــرای مــردم، پذیرفتنــی اســت؛ امــا در واقــع، در آزمایــش خــوِد افــراد، بســیاری، 

ــد را  ــام می دهن ــوب انج ــای خ ــراد، کاره ــه در آن، اف ــی ک ــوای مثبت ــدن از محت ــر ش »متأث

 .)Duck & Mullin, 1995: 90( »نامطلــوب و رفتــاری بچه مثبــت وار ارزیابــی کردنــد

بــه عقیــدۀ نگارنــدگان، پژوهشــگرانی ماننــد داک و مولیــن، دو ســطح از مفهــوم 

مطلوبیــت/ نامطلوبیــت را بــا یکدیگــر خلــط کرده انــد. قضــاوت دربــارۀ مطلوبیــت/ 

نامطلوبیــت یــک »محتــوا«، می توانــد مســتقل از قضــاوت دربــارۀ مطلوبیــت/ نامطلوبیــت 

»متأثــر شــدن از آن محتــوا« باشــد. به طــور مثــال، ممکــن اســت افــراد، محتــوای پیامــی 

ــا  ــد، ام ــی کنن ــوب ارزیاب ــش را مطل ــگام چرخ ــودرو هن ــای خ ــتفاده از راهنم ــر اس ــی ب مبن

ــن،  ــد. بنابرای ــوب تلقــی کنن ــی را نامطل ــن محتوای ــر شــدن از چنی درمــورد خودشــان، متأث

ــام و  ــوای پی ــی محت ــا ویژگ ــت ی ــک صف ــوان ی ــت، به عن ــت/ نامطلوبی ــن مطلوبی ــد بی بای

ــاهد  ــک ش ــویم. ی ــل ش ــز قائ ــوا، تمای ــدن از آن محت ــر ش ــد متأث ــی فراین ــا ویژگ ــت ی صف

تجربــی بــرای ایــن تمایــِز مفهومــی، از ایــن قــرار اســت کــه افــراد از محــدود کــردن پخــش 

ــاع  ــدازه دف ــک ان ــه ی ــونت، ب ــی و خش ــای علن ــی، محاکمه ه ــات سیاس ــی تبلیغ تلویزیون

ــوع  ــوب و دو ن ــی را نامطل ــونت تلویزیون ــوالً خش ــارکت کنندگان، معم ــا مش ــد؛ ام می کنن

 .)Dupagne et al. 1999( را خنثــی تلقــی می کننــد )محتــوای دیگــر )تبلیغــات و محاکمــه

ــی را  ــار سیاس ــا و اخب ــوای محاکمه ه ــراد، محت ــه اف ــد اگرچ ــان می ده ــا نش ــن یافته ه ای

نامطلــوب تلقــی نمی کننــد، امــا متأثــر شــدن از ایــن نــوع محتواهــا را نامطلــوب می داننــد 
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و بــه همیــن دلیــل، از محدودیــت پخــش تلویزیونــی آن در همــان حــدی دفــاع می کننــد 

ــد. ــت می کنن ــونت آمیز( حمای ــوب )خش ــوای نامطل ــک محت ــش ی ــت پخ ــه از محدودی ک

ــت/  ــه مطلوبی ــوط ب ــی مرب ــات مفهوم ــر ابهام ــدن ب ــق آم ــرای فائ ــا ب ــی از روش ه یک

نامطلوبیــت، باز تعریــف ایــن مفهــوم برحســب مفاهیمــی واضــح  و دقیق تــر اســت. 

روسینســکی و ســامون تــاش کردنــد بــا اســتفاده از مفهــوم »آسیب رســانی«1، اثــر 

سوم شــخص را موردمطالعــه قــرار دهنــد. در یــک پیمایــش، آنهــا از افــراد خواســتند کــه 

ــن  ــد، تعیی ــته باش ــی داش ــت در پ ــن اس ــام ممک ــک پی ــه ی ــوه ای را ک ــیب بالق ــزان آس می

ــش  ــۀ آزمای ــد. نتیج ــی کردن ــخص را ارزیاب ــر سوم ش ــتقل، اث ــور مس ــپس، به ط ــد و س کنن

از مفهــوم  ایــن بــود کــه وقتــی پرســش ها را بــا اســتفاده  روسینســکی و ســامون 

ــرد.  ــکل نمی گی ــدی ش ــور ج ــخص، به ط ــر سوم ش ــم، اث ــدی می کنی ــانی، صورت بن آسیب رس

درواقــع، بــه نظــر می رســد کــه اگــر مشــارکت کنندگان، محتــوای یــک پیــام را آسیب رســان 

بپندارنــد، چنیــن فکــر می کننــد کــه هــم خــود آنهــا و هــم دیگــران، تحت تأثیــر ایــن آســیب 

 .)Rucinski& Salmon,1990( خواهنــد بــود، نــه اینکــه فقــط بــه دیگــران آســیب برســد

هیچــون و همکارانــش، ایــن مســئله را چنیــن توضیــح می دهنــد کــه وقتــی از مفهــوم 

ــم  ــک تعمی ــن ی ــر گرفت ــای در نظ ــراد به ج ــم، اف ــتفاده می کنی ــودن« اس ــان ب »آسیب رس

کلــی و عمومــی، بــر خودشــان متمرکــز می شــوند و بــه همیــن دلیــل، خــود را تحت تأثیــر 

ــرد   ــر سوم شــخص، شــکل نگی ــود اث ــبب می ش ــد، س ــن فراین ــد. ای ــام، ادراک می کنن آن پی
.)Hitchon et al., 1997(

 پژوهشــگران، مفاهیــم دیگــری را نیــز جایگزیــن مطلوبیــت/ نامطلوبیــت کرده انــد 

ــی در آزمایشــی کــه  ــودن«2 اســت. جنســن و هرل ــد ب ــا، مفهــوم »مفی ــن آنه کــه موفق تری

ــای  ــراد، گزارش ه ــر اف ــه اگ ــد ک ــان دادن ــود، نش ــده ب ــی ش ــوم، طراح ــن مفه ــاس ای براس

ــا  ــن گزارش ه ــه ای ــد ک ــادار می گوین ــوری معن ــد،آن گاه به ط ــی کنن ــد ارزیاب ــری را مفی خب

 .)Jenson & Hurley, 2005( ــرار داده اســت ــر ق خودشــان را بیــش از دیگــران تحت تأثی

ــد  ــاط بیــن مفهــوم مفی ــن اســت کــه فقــط ارتب ــۀ مهــم درمــورد آزمایــش مذکــور، ای نکت

بــودن )به عنــوان شــاخصی بــرای مطلوبیــت( و اثــر سوم شــخص را نشــان می دهــد و 

ــر سوم شــخص، همبســتگی داشــته باشــد،  ــا اث ــه ب ــرای نامطلوبیــت ک ــارۀ شــاخصی ب درب

1 Harmfulness

2 Usefulness



15

دوره 15
 پیاپی 38

 تابستان 1400

اعتبارسنجی اثر سوم شخص بر بینندگان ...

ســاکت اســت.

فاصلۀ اجتماعی بین خود و دیگری

یکــی دیگــر از متغیرهــای تأثیرگــذار بــر شــکل گیری و انــدازۀ اثــر سوم شــخص، »فاصلــۀ 

اجتماعــی ادراک شــده« اســت. فاصلــۀ اجتماعــِی ادراک شــده، عبــارت اســت از ایــن ادراک 

کــه فــرد، خــود را متعلــق بــه چــه گروهــی از جامعــه می دانــد و به عنــوان عضــوی از 

جامعــه، اعضــای دیگــر گروه هــای اجتماعــی را تــا چــه میــزان بــه خــود )و گــروه متبوعــش( 

نزدیــک یــا دور می دانــد. چنیــن تلقــی شــده اســت کــه هــر چــه فاصلــۀ اجتماعــی 

 ادراک شــده بیــن خــود و دیگــری بیشــتر باشــد، اثــر سوم شــخص نیــز قوی تــر خواهــد بــود

.)Gibbon & Durkin, 1995: 600(

ــر سوم شــخص در نتیجــۀ انجــام مقایســه  بیــن خــود و دیگــران پدیــد می آیــد. در   اث

بســیاری از مــوارد، وقتــی پرسشــی دربــارۀ مقایســۀ اثرپذیــری خــود و دیگــری از یــک پیــام 

ــا  ــان را ب ــراد، خودش ــت، اف ــده اس ــف ش ــی تعری ــور کل ــری« به ط ــود و »دیگ ــرح می ش مط

»یــک شــخص معمولــی« مقایســه کــرده و فاصلــۀ بیش تــری بیــن خــود و دیگــران ترســیم  

ــه  ــود. چنان ک ــدان می ش ــی« وارد می ــۀ اجتماع ــوم »فاصل ــه مفه ــت ک ــد. اینجاس می کنن

ــده در  ــراِن مطرح ش ــود و دیگ ــن خ ــخص بی ــه ش ــد، هرچ ــاره کرده ان ــی اش ــن و هرل جنس

ــر  ــد(، اث ــتری را ادراک کن ــاوت بیش ــد )تف ــتری را ادراک کن ــی بیش ــۀ اجتماع ــؤال، فاصل س

.)Jenson & Hurler, 2005( سوم شــخص بزرگتــری را از خــود نشــان می دهــد

ــا ســربازان و  ــی، خــود را ب ــال مشــهور دیویســن، افســران سفیدپوســت آمریکای در مث

ــه تبلیغــات  ــن نتیجــه می رســیدند ک ــه ای ــد و ب خدمــۀ آفریقایی االصــل مقایســه می کردن

و پروپاگانــدای ژاپنی هــا بــر ایــن ســربازان بیشــتر اثــر می گــذارد. در چنیــن مــواردی، 

ــا  ــا ًآفریقایی تبارهــا( تعریــف شــده اند، ام ــروِه مشــخص )مث ــک گ ــوان ی ــران«، به عن »دیگ

ــی  ــی و عموم ــور کل ــران«، به ط ــز، »دیگ ــوارد نی ــی از م ــد، در برخ ــر ش ــه ذک ــه ک همان گون

ــر  ــم اث ــم بگویی ــع، می توانی ــف می شــوند. درواق ــه گروهــی خــاص تعری ــدون اشــاره ب و ب

ــم  ــن می کنی ــا معی ــطح، م ــک س ــد: در ی ــف روی می ده ــطح مختل ــخص در دو س سوم ش

کــه »دیگــران« چقــدر بــا خودمــان متفــاوت هســتند. در ســطح دوم، تعییــن می کنیــم کــه 

ــا »دیگــران« واجــد ویژگی هایــی هســتند کــه آنهــا را تحت تأثیــر یــک پیــام قــرار دهــد  آی

ــال اولی را در  ــجوی س ــک دانش ــم ی ــطح اول، می توانی ــرای س ــال، ب ــوان مث ــر. به عن ــا خی ی
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نظــر بگیریــم کــه خــود را بــا دیگــر هم دوره ای هایــش مقایســه می کنــد. در ایــن مقایســه، 

ــان  ــا اســتادی در هم ــه خــودش را ب ــا هنگامی ک ــد، ام ــا ادراک می کن او خــود را شــبیه آنه

دانشــگاه مقایســه می کنــد، تفاوتــی بــزرگ را احســاس می کنــد. حــال، اگــر او مطلبــی را کــه 

در نشــریۀ دانشــگاه چــاپ شــده اســت، در نظــر بگیــرد و مثــاً آن مطلــب، دربــارۀ تشــکیل 

کاس هــا در صبــح روز جمعــه باشــد، تأثیــر ایــن مطلــب بــر آن اســتاد دانشــگاه را بیشــتر 

ــرد.  ــش ادراک خواهــد ک ــر خــود و هم دوره ای های ــرش ب از تأثی

ــۀ  ــخص و فاصل ــر سوم ش ــن اث ــۀ بی ــی رابط ــه ارزیاب ــه ب ــه را ک ــازده مطالع ــوف، ی پرل

ــه  ــد ک ــان می دهن ــی های او، نش ــت. بررس ــرده اس ــی ک ــد، بررس ــه بودن ــی پرداخت اجتماع

در هشــت مطالعــه، رابطــۀ مثبتــی بیــن بــزرگای فاصلــۀ اجتماعــی ادراک شــده و اثــر 

ــه  ــه هرچ ــد ک ــن می کن ــن تبیی ــه را چنی ــن رابط ــت. وی ای ــده اس ــد ش ــخص، تأیی سوم ش

اختــاف بیــن خــود و دیگــری افزایــش یابــد، افــراد، بــه »مقایســه های اجتماعــی نزولــی«1 

ــری  ــای منفی ت ــد ویژگی ه ــود، واج ــا خ ــه ب ــران را در مقایس ــی دیگ ــد؛ یعن ــت می زنن دس

.)Perloff, 1999:364( می کننــد  ارزیابــی 

مؤلفۀ رفتاری اثر سوم شخص

نمی شــود،  ادراک محــدود  بــه  اثــر سوم شــخص،  کــه  اشــاره می کنــد  دیویســن 

ــی  ــراد دارد. برخ ــای اف ــا رفتاره ــدی ب ــاط ج ــوع ادراک، ارتب ــن ن ــه ای ــاور دارد ک ــه او ب بلک

ــا تکیــه بــر ایــن اشــارۀ دیویســن، دو مؤلفــه را در اثــر سوم شــخص از هــم  پژوهشــگران ب

 Jensen & Hurley, 2005; Lee &( ــاری ــۀ رفت ــی و مؤلف ــۀ ادراک ــد: مؤلف ــز کرده ان متمای

.)Tamborini, 2005

ــوط  ــران مرب ــر دیگ ــام ب ــتر پی ــر بیش ــرای ادراک اث ــراد ب ــل اف ــه تمای ــی، ب ــۀ ادراک مؤلف

ــل  ــن ادراک عم ــاس ای ــراد، براس ــه اف ــد ک ــی می کن ــاری، پیش بین ــۀ رفت ــا مؤلف ــت، ام اس

ــی اســت کــه هنگامی کــه  ــر ایــن ایــده مبتن ــر سوم شــخص، ب ــاری اث ــد. مؤلفــۀ رفت می کنن

دیگــران، اثــر پیــام بــر خــود را در مقایســه بــا دیگــران، کمتــر ادراک کننــد، ممکــن اســت بــا 

در نظــر گرفتــن واکنش هــای دیگــران بــه آن پیــام، دســت بــه اعمــال خاصــی بزننــد. به طــور 

مثــال،  ممکــن اســت شــخصی انــکار کنــد کــه محتــوای خشــن تلویزیونــی بــر خــودش تأثیــر 

ــه  ــد ک ــر می کن ــون فک ــد، چ ــت  کن ــور حمای ــال، از سانس ــن ح ــا در عی ــت، ام ــته اس گذاش

1 Downward Social Comparison
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دیگــران بیشــتر تحت تأثیــر نمایــش خشــونت قــرار می گیرنــد. اگرچــه مؤلفــۀ ادراکــی اثــر 

ــران  ــر دیگ ــرش ب ــر از تأثی ــن، کمت ــر م ــام ب ــر پی ــه تأثی ــن ادراک ک ــی ای ــخص )یعن سوم ش

اســت(، در مطالعــات متعــدد، تکــرار و تأییــد شــده اســت، امــا مطالعــات درمــورد مؤلفــۀ 

رفتــاری، نه تنهــا از نظــر تعــداد، کمتــر از مطالعــات در زمینــۀ مؤلفــۀ ادراکــی هســتند، بلکــه 

.)Jensen & Hurley, 2005( ــز منجــر شــده اند ــی نی ــج ناهمگون ــه کســب نتای گاه، ب

روش تحقیق

ــرار اســت  ــران برق ــر سوم شــخص در شــهر ته ــا اث ــه آی ــه ک ــن زمین ــق در ای ــرای تحقی ب

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــام ش ــی انج ــی پیمایش ــنامه، تحقیق ــۀ پرسش ــا تهی ــر، ب ــا خی ی

ــر  سوم شــخص، نســبت  ــزان اث ــی، بیشــترین می براســاس یافته هــای پژوهشــگران غیرایران

ــی  ــه ارزیاب ــق را ب ــۀ تحقی ــتند، دامن ــوب هس ــه نامطل ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــه محتواهای ب

ادراکات افــراد از تأثیــر »محتــوای برنامه هــای حادثــه ای« رســانه ای بــر خودشــان و دیگــران، 

محــدود کرده ایــم. عــاوه بــر ایــن، بــا توجــه بــه اینکــه کــودکان، نوجوانــان و جوانــان، خــود 

ــم  و  ــازی ، فیل ــوالً ب ــد )معم ــرار می دهن ــونت آمیز ق ــای خش ــرض محتواه ــتر در مع را بیش

موســیقی های خشــن، بیشــتر توســط ایــن رده هــای ســنی، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد(، 

ــی  ــه دسترس ــا ک ــم. از آنج ــدود کرده ای ــنی، مح ــای س ــن گروه ه ــه ای ــش را ب ــۀ پژوه دامن

ــر  ــونت آمیز ب ــای خش ــرات محتواه ــا از تأثی ــنجش ادراکات آنه ــوزان« و س ــه »دانش آم ب

خودشــان و دیگــران، بــا موانــع اجرایــی متعــددی روبه روســت و تحقیقــات انجام  شــده در 

ــر  ــورد تأثی ــد، درم ــز بوده ان ــوزان« متمرک ــن دانش آم ــر »والدی ــتر ب ــز بیش ــی نی ــع غرب جوام

ادراک شــدۀ خشــونت رســانه ای بــر ایــن گــروه،  والدیــن را به عنــوان جامعــۀ آمــاری در نظــر 

گرفتیــم. بــا ایــن توضیــح، تــاش بــرای اعتبارســنجی اثــر سوم شــخص در تهــران، بــه ایــن 

ــارۀ  صــورت تدقیــق شــده اســت کــه پیدایــش اثــر سوم شــخص را در میــان والدیــن، درب

ــم. ــی کنی ــون، ارزیاب ــه ای تلویزی موضــوع برنامه هــای حادث

جامعۀ آماری و شیوۀ نمونه گیری

ــد.  ــکیل می دهن ــش را تش ــن پژوه ــاری ای ــۀ آم ــی، جامع ــوزان تهران ــن دانش آم والدی

منظــور از والدیــن، کســانی هســتند کــه فرزنــدان آنهــا، بیــن 3 تــا 18 ســال ســن دارنــد. 

بــا توجــه بــه اینکــه انتخــاب نمونــه از ایــن دو گــروه- به لحــاظ اجرایــی و عملیاتــی- بســیار 

ــم شــهر تهــران«  ــن مقی ــه »دانش آمــوزان و والدی ــۀ جامعــۀ آمــاری را ب ــود، دامن دشــوار ب
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محــدود کردیــم. 

از والدیــن، »مناطــق بیســت و دو گانــۀ شــهرداری تهــران«،  درمــورد نمونه گیــری 

ــی  ــور تصادف ــا به ط ــد آ نه ــده اند و ده درص ــه ش ــر گرفت ــه های اول، در نظ ــوان خوش به عن

انتخــاب شــده اند )مناطــق 6 و 12(. در مرحلــۀ بعــد، هــر یــک از ایــن دو منطقــه، براســاس 

نواحــی شــهری، مجــددًا طبقه بنــدی شــد و از نواحــی منتخــب، نمونه گیــری بــه عمــل آمــد.

بــرای محاســبۀ حجــم نمونــه در ایــن تحقیــق، از جــدول مــورگان اســتفاده شــده اســت. 

درمــورد جمعیــت والدیــن نیــز اگرچــه آمــاری دقیــق در دســت نداریــم، ولــی بــا توجــه بــه 

اینکــه تعــداد خانوارهــای بــا بیــش از ســه نفــر جمعیــت، حــدود 2 میلیــون و 890 هــزار نفر 

اســت، )ســالنامۀ آمــاری(، بــرای والدیــن، بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران، مشــخص شــد بــه 

نمونــۀ 384 نفــره نیــاز داریــم.

از طریــق  از تعییــن حجــم نمونــه و نحــوۀ نمونه گیــری، مشــارکت کنندگان،  پــس 

حســاب کاربری شــان در شــبکه های اجتماعــی، یــا به صــورت حضــوری، پرسشــنامه را 

دریافــت کــرده و پاسخ های شــان را در اختیــار محقــق قــرار داده انــد. شــایان ذکــر اســت کــه 

ــۀ اولیــه، از طریــق »نمونه گیــری در دســترس«  قبــل از اجــرای ایــن پرسشــنامه، یــک نمون

)Convenience sampling(، در اختیــار والدیــن گذاشــته شــد و ایــرادات اولیــه، برطــرف 

 SPSS ــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و تحلیلــی در نرم افــزار شــدند. یافته هــای پژوهــش ب

بــه دســت آمــده اســت.

هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، اعتبارســنجی اثــر سوم شــخص بــر بیننــدگان برنامه هــای 

ســیمای جمهــوری اســامی اســت. بــه ایــن منظــور، یــک پرسشــنامه بــرای والدیــن طراحــی 

ــه اطاعــات  ــر 26 پرســش اســت؛ پنــج پرســش ابتدایــی، ب شــد. پرسشــنامه، مشــتمل ب

شــخصی )ســن، جنســیت، مقطــع تحصیلــی، رشــتۀ تحصیلــی( اختصــاص دارد. 21 پرســش 

ــای  ــی از پدیده ه ــا برخ ــۀ آن ب ــخص و رابط ــر سوم ش ــزان اث ــری می ــرای اندازه گی ــدی، ب بع

مشــابه، طراحــی شــد. مشــارکت کنندگان، قــادر بودنــد بــه برخــی از ایــن پرســش ها، 

ــف هفت نقطــه ای  ــر، براســاس طی ــه برخــی دیگ ــازده  نقطــه ای و ب ــف ی ــک طی براســاس ی

لیکــرت پاســخ دهنــد.

پیشــنهادی  مقیاس هــای  براســاس  تحقیــق،  ایــن  در  به کاررفتــه  مقیاس هــای 

ــر سوم شــخص  ــاری اث ــی و رفت ــرای ســنجش مؤلفه هــای ادراک ــود )Mcleod,1997( ب مک لئ
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طراحــی شــد. ایــن مقیاس هــا کــه به طــور گســترده ای، توســط پژوهشــگران در زمینــۀ اثــر 

ــز  ــات«1 نی ــش ارتباط ــای پژوه ــع »مقیاس ه ــاب مرج ــی رود، در کت ــه کار م ــخص ب سوم ش

ــح داده اســت: ــن توضی ــارۀ آن، چنی ــرس درب ــت پ ــه و الیزاب ــرار گرفت ــد ق مــورد تأیی

اندازه گیــری  یازده نقطــه ای،  بــر مبنــای یــک مقیــاس  اثــر سوم شــخص  »ادراکات 

می شــوند کــه از صفــر )هیــچ اثــری نــدارد( تــا 10 )بســیار زیــاد تأثیــر دارد( تغییــر می  کنــد. 

ــر  ــود و روی ه ــر روی خ ــدازۀ  تأثی ــن ان ــاوت بی ــیلۀ ما به تف ــخص به وس ــر سوم ش ــدازۀ اث ان

کــدام از دیگــر گروه هــای مرجــع بازنمایــی می شــود« )Perse, 2009: 403(. ایــن مقیــاس، 

.)404-Ibid:403( از پایایــی و روایــی مناســب، برخــوردار اســت

در ایــن پژوهــش، مقیــاس پیشــنهادی مک لئــود بــا حفــظ مبنــای اولیــۀ آن و بــا 

اعمــال تغییــرات جزئــی، مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن بــرای ســنجش اثــر 

ــود، اســتفاده شــده  ــز از مقیــاس لیکــرت، مشــابه مقیــاس مک لئ ــاری نی سوم شــخص رفت

ــه ای، و  ــود، پنج نقط ــنهادی مک لئ ــاس پیش ــه مقی ــت ک ــن اس ــا در ای ــاوت آن، تنه و تف

ــت. ــه ای اس ــق، هفت نقط ــن تحقی ــده در ای ــه کارگرفته ش ــاس ب مقی

یافته های تحقیق

در این بخش، به بررسی یافته های تحقیق می پردازیم:

1. مشخصات جمعیت نمونه

ــداد  ــخ ها، تع ــی  پاس ــس از بررس ــه پ ــد ک ــرکت کردن ــد ش ــر وال ــه، 400 نف ــن مطالع در ای

ــی  ــه برخ ــخ ب ــا در پاس ــد ی ــداده بودن ــخ ن ــل، پاس ــور کام ــنامه را به ط ــر، پرسش دوازده نف

ــاً اشــاره  ــه قب ــد. همان طــور ک ــرده بودن ــه را انتخــاب ک ــک گزین ــش از ی از پرســش ها، بی

شــد، منظــور از والــد در ایــن تحقیــق، پــدران و مادرانــی هســتند کــه فرزنــدی بیــن 3 تــا 18 

ســال دارنــد. بــا توجــه بــه اینکــه دو نفــر اظهــار داشــتند کــه فرزنــدان آنهــا دچــار معلولیــت 

هســتند، ایــن دو نفــر نیــز از مرحلــۀ اندازه گیــری، کنــار گذاشــته شــدند. درنتیجــه، تعــداد 

 .)N=386( ــن اســت ــن، 386 ت ــروه والدی ــی از گ مشــارکت کنندگان نهای

میانگیــن ســنی شــرکت کنندگان، M=41.6( 41/6( محاســبه شــد. تعــداد 217 نفــر، 

معــادل 56% مشــارکت کنندگان، زن و 169 نفــر، معــادل 44% مشــارکت کنندگان، مــرد 

1 Communication Research Measures: A Source Book
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ــد. بودن

2. در معرض بودن

در بخــش ابتدایــی مربــوط بــه پرسشــنامۀ والدیــن، بــه بررســی ایــن مســئله پرداخته ایــم 

کــه فرزنــدان آنهــا، تــا چــه میــزان در معــرض محتواهــای حادثــه ای قــرار دارنــد. محتواهــای 

ــِی »فیلــم/ انیمیشــن«  خشــونت آمیز در پرسشــنامۀ مربــوط بــه والدیــن، بــه دو دســتۀ کل

ــن وجــود داشــت  ــه خــود والدی ــوط ب ــن پرسشــی مرب ــازی« تقســیم شــدند. همچنی و »ب

ــارکت کنندگان  ــنجید. 67% از مش ــا را می س ــط آنه ــانه ها توس ــردن رس ــال ک ــزان دنب ــه می ک

)N=257( تأییــد کردنــد کــه فرزندشــان، در معــرض حداقــل یکــی از محتواهــای حادثــه ای 

ــد  ــد کــه فرزن قــرار دارد. همچنیــن 33% از مشــارکت کنندگان )N=129( چنیــن پاســخ دادن

آنهــا در معــرض بــازی یــا انیمیشــن/ فیلــم خشــن قــرار نــدارد. درمــورد کســانی کــه تأییــد 

کــرده بودنــد فرزندشــان به نوعــی در معــرض محتــوای حادثــه ای اســت، میانگیــن ســاعات 

.)M=111.5( ــد ــبه ش ــه در روز، محاس ــان، 111/5 دقیق ــن فرزند ش پرداخت

3. محور اول: اثر سوم شخص ادراکی انضمامی، دربارۀ محتوای حادثه ای

در ایــن محــور، به طــور کلــی، 9 پرســش مطــرح شــده اســت. در شــش پرســش، از 

ــد  ــود«، »فرزن ــد خ ــر »فرزن ــن ب ــوای خش ــر محت ــا تأثی ــده ت ــته ش ــارکت کننده خواس مش

دوســت نزدیــک« و »یــک کــودک معمولــی« را تخمیــن بزنــد. ایــن پرســش ها، بدیــن معنــا، 

انضمامــی هســتند کــه شــرایطی را بــا جزئیــات کافــی، توصیــف می کننــد و مشــارکت کننده 

ــودکان در  ــروه از ک ــر ســه گ ــر محتواهــای خشــونت آمیز ب ــارۀ تأثی ــد ادراک خــود را درب بای

ــای  ــد، محتواه ــاره ش ــه اش ــن، چنان ک ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــان کن ــده، بی ــرایط توصیف ش ش

نامطلــوب، ممکــن اســت واجــد »تأثیــرات خــوب« یــا »تأثیــرات بــد« باشــد. ســؤال زیــر در 

پرســش نامۀ مربــوط بــه والدیــن، شــرایطی را به نحــو جزئــی و انضمامــی، توصیــف می کنــد 

کــه در آن، مشــارکت کننده بایــد تأثیــر »بــد« محتــوای نامطلــوب را بــر فرزنــد خــود تخمیــن 

بزنــد.

ــه در بعضــی از  ــه ای انجــام می دهــد ک ــد شــما، بازی هــای رایان ــد فرزن ــرض کنی *ف

آنهــا، بازیکنــان بایــد بــه ســمت هــم تیرانــدازی کننــد یــا بــا اســتفاده از فنــون رزمــی 

و ســاح های ســرد بــا یکدیگــر برخوردهــای خشــن داشــته باشــند.
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اگــر فرزنــد شــما چیــزی از دوســتش بخواهــد و دوســتش آن چیــز را بــه او ندهــد، 

چــه میــزان احتمــال دارد فرزنــد شــما تحت تأثیــر بازی هــای رایانــه ای، بــا دوســتش 

درگیــری فیزیکــی ایجــاد کنــد؟

ــد  ــا عبارت هــای »فرزن ــد شــما« ب ــارت »فرزن ــه همیــن ترتیــب، در ســؤاالت دیگــر، عب ب

ــش  ــن، بخ ــت. بنابرای ــده اس ــن ش ــی«، جایگزی ــودک معمول ــک ک ــک« و »ی ــت نزدی دوس

ــر  ــارۀ تأثی ــدۀ ســه ســؤال اســت کــه ادارکات والدیــن درب نخســت از محــور اول، دربردارن

»بــد« محتــوای نامطلــوب بــر ســه گــروه مختلــف از کــودکان را می ســنجد. ایــن ســنجش، 

ــا  ــدارد( ت ــود ن ــذاری، وج ــال اثرگ ــر )احتم ــه ای، از صف ــاس یازده نقط ــک مقی ــای ی ــر مبن ب

ــال  ــارکت کنندگان، احتم ــود. مش ــام می ش ــت( انج ــی اس ــذاری، قطع ــال اثرگ 100% )احتم

ــدود  ــن، ح ــور میانگی ــود را به ط ــد خ ــر فرزن ــونت آمیز ب ــوای خش ــی محت ــذاری منف تأثیرگ

ــر  ــذاری ب ــوع تأثیرگ ــن ن ــا از همی ــا ادراک آنه ــد، ام ــن زدن M=3.19 ,SD=2.11( %22( تخمی

فرزنــد دوســت نزدیــک، به طــور میانگیــن، حــدود M= 4.12 ,SD=2.24( %31( و بــر کــودک 

ــت.  ــران، M= 4.65 ,SD= 2.22( %36( اس ــِی دیگ معمول

ــخص،  ــر سوم ش ــاوت از اث ــدازۀ متف ــا دو ان ــور اول، ب ــش از مح ــن بخ ــن، در ای بنابرای

رو بــه رو هســتیم کــه از طریــق کســر کــردن امتیــاز مربــوط بــه فرزنــد خــود از امتیــاز مربــوط 

بــه فرزنــد دوســت نزدیــک و کــودک معمولــی، بــه دســت می آیــد1:

TPEP1 )Owns Child vs. Friend Child( = 4.12 - 3.19 = 0.93

TPEP2 )Owns Child vs. Ordinary Child( = 4.65 - 3.19 = 1.46

بخــش دوم از ایــن محــور، بــه ســنجش ادراکات والدیــن دربــارۀ تأثیــر »خــوب« محتوای 

ــرایطی را  ــر، ش ــؤال زی ــت. س ــه اس ــاص یافت ــودکان اختص ــروه از ک ــه گ ــه س ــوب ب نامطل

ــوب«  ــر »خ ــد تأثی ــن بای ــه در آن، والدی ــد ک ــف می کن ــی توصی ــی و انضمام ــو جزئ به نح

ــد.  ــر کــودکان گوناگــون تخمیــن بزنن محتــوای نامطلــوب را ب

ــه در بعضــی از  ــه ای انجــام می دهــد ک ــد شــما، بازی هــای رایان ــد فرزن ــرض کنی *ف

آنهــا، بازیکنــان بایــد بــه ســمت هــم تیرانــدازی کننــد یــا بــا اســتفاده از فنــون رزمــی 

و ســاح های ســرد بــا یکدیگــر برخوردهــای خشــن داشــته باشــند.

1  عبارت TPEP به معنای اثر سوم شخص بر والدین است.
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اگــر فرزنــد شــما در محیط هــای بیــرون از خانــه، از ســوی همســاالنش، مــورد 

ــر ایــن  ــزان احتمــال دارد تحت تأثی ــا آزار و اذیــت واقــع شــود، چــه می زورگیــری ی

ــد؟ ــاد کن ــی ایج ــری فیزیک ــکار، درگی ــاالن تبه ــا همس ــا، ب بازی ه

ــد  ــا عبارت هــای »فرزن ــد شــما« ب ــارت »فرزن ــر، عب ــب در ســؤاالت دیگ ــن ترتی ــه همی ب

دوســت نزدیــک« و »یــک کــودک معمولــی« جایگزیــن شــده اســت. بنابرایــن بخــش دوم 

ــارۀ تأثیــر »خــوب«  از محــور اول، دربردارنــدۀ ســه ســوال اســت کــه ادراکات والدیــن درب

محتــوای نامطلــوب بــر ســه گــروه مختلــف از کــودکان را می ســنجد. ایــن ســنجش، 

ــا  ــدارد( ت ــود ن ــذاری، وج ــال اثرگ ــر )احتم ــه ای از صف ــاس یازده نقط ــک مقی ــای ی ــر مبن ب

ــال  ــارکت کنندگان، احتم ــود. مش ــام می ش ــت( انج ــی اس ــذاری، قطع ــال اثرگ 100% )احتم

ــدود  ــن، ح ــور میانگی ــود را به ط ــد خ ــر فرزن ــونت آمیز ب ــوای خش ــت محت ــذاری مثب تأثیرگ

M=4.29 , SD=2.65( %33( تخمیــن زدنــد، امــا ادراکات آنهــا از همیــن نــوع تأثیرگــذاری بــر 

ــر کــودِک  فرزنــد دوســت نزدیــک، به طــور میانگیــن، حــدود M=4.78 , SD=2.4( %38( و ب

ــت.  ــدود M=4.35 , SD=1.98( %33( اس ــران ح ــی دیگ معمول

ــخص  ــر سوم ش ــاوت از اث ــدازۀ متف ــا دو ان ــور اول، ب ــش از مح ــن بخ ــن، در ای بنابرای

رو بــه رو هســتیم کــه از طریــق کســر کــردن امتیــاز مربــوط بــه فرزنــد خــود از امتیــاز مربــوط 

ــه دســت می آیــد: ــی، ب ــد دوســت نزدیــک و کــودک معمول ــه فرزن ب

TPEP3 )Owns Child vs. Friend Child( = 4.78 - 4.29 = 0.49

TPEP4 )Owns Child vs. Ordinary Child( = 4.35 - 4.29 = 0.06

همان طــور کــه گفتــه شــد، در محــور نخســت از ســؤاالت، 9 پرســش گنجانــده شــده 

ــده  ــی ش ــش، معرف ــش پرس ــه ش ــوط ب ــای مرب ــون، یافته ه ــان، تاکن ــه از آن می ــت ک اس

اســت. امــا ســه پرســش دیگــر بــه شــرایطی مربــوط اســت کــه در آن، کــودکان از پیام هــای 

مطلــوب، اثــر می پذیرنــد )درحالی کــه در شــش پرســش پیشــین، بحــث تأثیرپذیــری 

ــن  ــن ســؤالی از والدی ــن بخــش، چنی ــود(. در ای ــوب، مطــرح ب ــوای نامطل ــودکان از محت ک

ــوِب  ــت و خ ــر مثب ــارۀ تأثی ــن، درب ــنجش ادراِک والدی ــدف آن، س ــه ه ــده ک ــیده ش پرس

ــر کــودکان اســت: ــوب ب ــوای مطل محت

ــه در بعضــی از  ــه ای انجــام می دهــد ک ــد شــما، بازی هــای رایان ــد فرزن ــرض کنی *ف
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آنهــا، بایــد از یــک موجــود خیالــی )مثــاً پــو( نگهــداری و مراقبــت کنــد. در فضــای 

بــاز، بــه ایــن موجــود، غــذا بدهــد، او را تمیــز کنــد و به موقــع، بخوابانــد.

اگــر شــما از فرزندتــان در کارهــای خانــه کمــک بخواهیــد، چــه میــزان احتمــال دارد وی 

ــن بازی هــا، مســئولیت پذیری بیشــتری را از خــود نشــان دهــد؟ ــر ای تحت تأثی

ایــن ســؤال، درمــورد »فرزنــد دوســت نزدیــک« و »کــودک معمولــی« نیــز مطــرح شــده 

ــور  ــوب را به ط ــای مطل ــان از محتواه ــدان خودش ــت فرزن ــری مثب ــن، اثرپذی ــت. والدی اس

میانگیــن، M= 4.77 , SD= 3.16( %38( تخمیــن زده انــد. امــا تخمیــن آنهــا از همیــن نــوع از 

تأثیرپذیــری بــر فرزنــد دوســت نزدیک شــان، حــدود M= 4.63 , SD= 2.47( %36( و درمــورد 

کــودکان معمولــی دیگــر، حــدود M= 4.22 , SD= 2.33( %32( بــوده اســت.

ــوب، از  ــوای مطل ــِت محت ــر مثب ــورد تأثی ــخص درم ــر سوم ش ــای اث ــن، اندازه ه بنابرای

ــود: ایــن قــرار خواهــد ب

TPEP5 )Owns Child vs. Friend Child( = 4.63 - 4.77 = - 0.14

TPEP6 )Owns Child vs. Ordinary Child( = 4.22 - 4.77 = - 0.55

 

4. محور دوم: اثر سوم شخص ادراکی انتزاعی، دربارۀ محتوای خشونت آمیز

در ایــن محــور از پرسشــنامۀ مربــوط بــه والدیــن، ســه پرســش، طراحــی شــده کــه ادراکات 

ــی  ــو انتزاع ــودکان را به نح ــروه از ک ــه گ ــر س ــونت آمیز ب ــوای خش ــر محت ــارۀ تأثی ــا درب آنه

می ســنجد. همان طــور کــه پیــش از ایــن مطــرح شــد، پرســش های انتزاعــی، فاقــد 

توصیفــات دقیــق دربــارۀ جزئیــات موقعیــت ارتباطــی هســتند. یــک نمونــه از پرســش های 

انتزاعــی در ایــن محــور از ایــن قــرار اســت:

و  بازی هــا  تحت تأثیــر  چقــدر  خودتــان،  فرزنــد  می کنیــد  فکــر  کلــی،  به طــور 

فیلم هــای خشــن قــرار می گیــرد )مثــاً چقــدر ممکــن اســت تحت تأثیــر ایــن 

از خــود نشــان دهــد(؟ بازی هــا، رفتارهــا و واکنش هــای پرخاشــگرانه  

در ســؤاالت مشــابه، عبــارت »فرزنــد خودتــان«، بــا عبارت هــای »فرزنــد دوســت 
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ــک  ــای ی ــر مبن ــنجش ب ــن س ــت. ای ــده اس ــن ش ــودکان«، جایگزی ــایر ک ــان« و »س نزدیک ت

مقیــاس یازده نقطــه ای، از صفــر )هیــچ تأثیــری نــدارد( تــا 10 )کامــاً و به شــدت، تأثیــر دارد( 

انجــام شــده اســت. در ایــن محــور، میانگیــن تأثیــر ادراک شــدۀ محتــوای خشــونت آمیز بــر 

»فرزنــد خــود« حــدود M= 4.75 , SD= 2.12( %36(، بــر »فرزنــد دوســت نزدیــک«، حــدود 

 )M= 6.61 , SD= 2.04( %56 ــودکان«، حــدود ــر »ســایر ک M= 5.67 , SD= 2.24( %47( و ب

اســت. 

دربــارۀ  انتزاعــی  پرســش های  بــه  پاســخ  در  سوم شــخص  اثــر  انــدازۀ  بنابرایــن، 

اســت: بدین صــورت  خشــونت آمیز،  محتــوای  از  کــودکان  تأثیرپذیــری 

 TPEP7 )Owns Child vs. Friend Child( = 5.67 - 4.57 =1.1

TPEP8 )Owns Child vs. Ordinary Child( = 6.6 - 4.57 = 2.04

5. پرسش انتزاعی مستقیم

ــام  ــتقیم«، قابل انج ــتقیم« و »غیرمس ــاختار »مس ــخص در دو س ــر سوم ش ــری اث اندازه گی

اســت. پرســش هایی کــه تاکنــون مطــرح شــده اند، همگــی در ســاختار غیرمســتقیم بــوده  

ــر  ــوای رســانه ای ب ــر محت ــارۀ تأثی ــار از مشــارکت کنندگان درب ــک ب ــه ی ــا ک اســت. بدین معن

خودشــان و بــار دیگــر، طــی یــک ســؤال مســتقل، از تأثیــر محتــوای رســانه ای بــر دیگــران، 

ســؤال شــده اســت. بــرای اینکــه از ســاختار مســتقیم نیــز اســتفاده شــده باشــد و 

ــز  ــؤالی را نی ــد، س ــخیص باش ــی، قابل تش ــوۀ ارزیاب ــن دو نح ــی، در ای ــای احتمال تفاوت ه

به شــکل مســتقیم مطــرح کرده ایــم.

ــد  ــر فرزن ــونت آمیز ب ــای خش ــا و بازی ه ــر برنامه ه ــم تأثی ــر می کن ــی، فک ــور کل به ط

دیگــران، بیشــتر از تأثیــر ایــن بازی هــا بــر فرزنــد خــودم اســت. 

ایــن پرســش، به شــکل یــک طیــف هفت نقطــه ای )از: به شــدت مخالفــم تــا: به شــدت 

 )M= 4.94 , SD= 1.6( 4/94 ،ــه آن ــخ ها ب ــن ارزش پاس ــده و میانگی ــی ش ــم( طراح موافق

محاســبه شــده، کــه بــه گزینــۀ »کمــی موافقــم« نزدیــک اســت.
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6. محور سوم: اثر سوم شخص ادراکی انتزاعی دربارۀ اخبار

ــری  ــه اثرپذی ــت ک ــده اس ــته ش ــن خواس ــش، از والدی ــه پرس ــی س ــور، ط ــن مح در ای

ــد.  ــن بزنن ــانه ها را تخمی ــار رس ــی« از اخب ــری معمول ــک« و »دیگ ــت نزدی ــود«، »دوس »خ

ــن پرسشــنامۀ دانشــجویان و پرسشــنامۀ  ــی بی ــاوت چندان ــن قســمت، تف ــن، در ای بنابرای

والدیــن، وجــود نــدارد. یکــی از اهــداف گنجانــدن چنیــن محــوری در پرسشــنامه، پرداختــن 

بــه ایــن موضــوع اســت کــه چــه رابطــه ای میــان انــدازۀ اثــر سوم شــخِص »فرزنــدان خــود« 

ــایر  ــر از س ــود را کمت ــدان خ ــانی که فرزن ــا کس ــر، آی ــان دیگ ــه بی ــود دارد. ب ــود« وج و »خ

کــودکان، تحت تأثیــر رســانه ها می پندارنــد، خودشــان را نیــز در مقایســه بــا دیگــران، 

کمتــر تحت تأثیــر رســانه ها می داننــد یــا خیــر. در بخــش بعــد، به تفصیــل، بــه ایــن 

ــن محــور،  ــه پرســش های ســه گانه در ای ــوط ب ــم پرداخــت. یافته هــای مرب مســئله خواهی

 M=( %42 حکایــت از ایــن دارد کــه تأثیرگــذاری اخبــار بــر »خــود«، به طــور میانگیــن، حــدود

 M= 6.15 , SD=( %51 ــن، حــدود ــر »دوســت نزدیــک«، به طــور میانگی SD= 2.30, 5.22(، ب
ــدود M= 6.96 , SD= 2.06( %60( از  ــن، ح ــور میانگی ــی«، به ط ــری معمول ــر »دیگ 2.01( و ب

ــت. ــده اس ــن زده ش ــارکت کنندگان، تخمی ــوی مش س

بنابرایــن، در ایــن محــور، انــدازۀ اثــر سوم شــخص دربــارۀ تأثیرپذیــری خــود والدیــن از 

اخبــار رســانه ها -در مقایســه بــا دیگــران- از ایــن قــرار اســت:

 TPEP9 )Self vs. Close Friend( = 6.15 - 5.22 = 0.93

TPEP10 )Self vs. Ordinary Other( = 6.96 - 5.22 = 1.74

همان طــور کــه در بخــش قبــل، راجــع بــه تفــاوت دو نحــوۀ پرســش مســتقیم و 

غیرمســتقیم صحبــت کردیــم، در ایــن محــور نیــز، پرســش مســتقیم زیــر را عنــوان کرده ایــم:

ــر رســانه ها  ــر دیگــران، بیشــتر از تأثی ــر رســانه ها ب ــم تأثی ــی، فکــر می کن به طــور کل

بــر خــود مــن اســت.

پاســخ بــه ایــن پرســش نیــز از طریــق انتخــاب گزینه هــا از میــان طیــف هفت نقطــه ای، 

ــوده اســت کــه  ــه  آن، M=5.29 , SD=1.26( 5/29( ب ممکــن اســت و میانگیــن پاســخ ها ب

بیــن دو گزینــۀ »کمــی موافقــم« و »موافقــم« قــرار می گیــرد.
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7. محور چهارم: اثر سوم شخص رفتاری

ــز شــباهت  ــه پرسشــنامۀ دانشــجویان نی ــه ب ــن -ک ــن محــور از پرسشــنامۀ والدی در ای

ــداِن  ــزان دسترســی فرزن ــردن می ــرای محــدود ک ــاری مشــارکت کنندگان، ب ــل رفت دارد- تمای

»خــود«، »دوســت نزدیــک« و »دیگــران« بــه محتــوای خشــونت آمیز، ســنجیده شــده 

اســت. ایــن ســنجش، بــر مبنــای یــک مقیــاس هفت نقطــه ای لیکــرت انجــام شــده و یــک 

ــت: ــن اس ــش های آن چنی ــه از پرس نمون

بایــد دسترســی فرزنــدم بــه بازی هــا، انیمیشــن ها و فیلم هــای خشــونت آمیز را 

کمتــر کنــم. 

در ایــن محــور، میانگیــن امتیــاز تمایــل رفتــاری بــرای محــدود کــردن دسترســی »فرزنــد 

خــود« بــه محتــوای خشــونت آمیز، M= 6.15, SD= 0.99( 6/15( بــوده اســت. امتیــاز 

مذکــور، درمــورد »فرزنــد دوســت نزدیــک«، M= 6.08 , SD= 1.03( 6/08( و درمــورد »فرزنــد 

دیگــران«، M= 6.22 , SD= 0.98( 6/22( اســت. می توانیــم پاســخ ها بــه هــر ســه پرســش 

را پیرامــون گزینــۀ »موافقــم«، جانمایــی کنیــم.

بنابراین، در این محور، اندازۀ اثر سوم شخص رفتاری، بدین قرار است:

 TPEP11 )Owns Child vs. Friend Child( =  6.08 - 6.15 = -0.07

TPEP12 )Owns Child vs. Ordinary Child( =  6.22 - 6.15 = 0.07

8. محور پنجم: سوگیری خوش بینانه

ــِی  ــاِل ذهن ــه احتم ــت ک ــش اس ــاوی دو پرس ــن، ح ــنامۀ والدی ــور، پرسش ــن مح در ای

مشــارکت کنندگان دربــارۀ مــرگ ناشــی از تصــادف رانندگــی را درمــورد »خــود« و »دیگــری« 

می ســنجد. هــدف از ســنجش ایــن احتمــاالت، ارزیابــی ایــن مطلــب اســت کــه آیــا بیــن 

ــر؟  ــا خی ــود دارد ی ــه ای وج ــی، رابط ــخص ادراک ــر سوم ش ــه و اث ــوگیری خوش بینان س

ایــن ســنجش، بــر مبنــای یــک مقیــاس یازده نقطــه ای از صفــر )هیــچ احتمالــی وجــود 

نــدارد( تــا 100% )احتمــال قطعــی وجــود دارد( انجــام شــده اســت. میانگیــن احتمــال ذهنِی 

مــرگ »خــود« در اثــر تصــادف رانندگــی، حــدود M= 4.19, SD= 2.54( %32( محاســبه شــده 

اســت. همچنیــن، میانگیــن احتمــال ذهنــِی مــرگ »دیگــران« در اثــر تصــادف رانندگــی، %48 
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ــاف حــدود %16،  ــا اخت ــراد، ب ــی اف ــن زده شــده اســت. یعن )M= 5.82 , SD= 2.39( تخمی

احتمــال مــرگ دیگــران در تصــادف رانندگــی را بیشــتر از احتمــال وقــوع چنیــن اتفاقــی بــرای 

ــد.  ــود می دانن خ

بنابرایــن، انــدازۀ ســوگیری خوش بینانــه، از طریــق کســر کــردن امتیــاز مربــوط بــه خــود 

از امتیــاز مربــوط بــه دیگــری، بدین ترتیــب محاســبه می شــود1:

OPBP=  5.82 - 4.19 = 1.63

9. آیا اثر سوم شخص در شهر تهران نیز رخ می دهد؟

ــا  ــن یافته ه ــتفاده از ای ــه اس ــت ب ــم، نوب ــی کرده ای ــه را بررس ــای اولی ــه یافته ه ــون ک اکن

بــرای پاســخ دادن بــه پرســش های تحقیــق رســیده اســت. پرســش اصلــی، ایــن بــود کــه 

ــر؟ پــس از  ــا خی ــز رخ می دهــد ی ــران نی ــر سوم شــخص، در جامعــۀ آمــاری شــهر ته ــا اث آی

پاســخ بــه ایــن ســؤال، بــه ایــن پرســش نیــز جــواب خواهیــم داد: انــدازۀ اثــر سوم شــخص 

در جامعــۀ مــا، چــه ارتبــاط و نســبتی بــا انــدازۀ ایــن اثــر در پژوهش هــای انجام شــده بــر 

ــی  ــای علم ــی در فض ــچ پژوهش ــون، هی ــه تاکن ــه اینک ــه ب ــا توج ــی دارد؟ ب ــراد غرب روی اف

ایــران بــرای پاســخ دادن بــه ایــن ســؤال، انجــام نشــده، کار مــا بــا دشــواری هایی همــراه 

ــه در  ــد ک ــان می ده ــوح نش ــل، به وض ــمت قب ــده در قس ــای بیان ش ــت. یافته ه ــوده اس ب

اغلــب مــوارد، افــراد، خــود را کمتــر تحت تأثیــر رســانه می داننــد. همیــن مشــاهده، بــرای 

ــز روی می دهــد، کفایــت  ــران نی ــر سوم شــخص در شــهر ته ــه اث ــن ادعــا ک ــی ای ــد کل تأیی

ــۀ  ــخص در جامع ــر سوم ش ــدازۀ اث ــه ان ــت ک ــن اس ــر، ای ــم دیگ ــئلۀ مه ــا مس ــد. ام می کن

ــراد  ــر روی اف ــر، در پژوهش هــای انجام شــده ب ــن اث ــدازۀ ای ــا ان ــط و نســبتی ب ــا، چــه رب م

غربــی دارد؟ بــرای انجــام چنیــن مقایســه ای، الزم اســت در ابتــدا، انــدازۀ اثر سوم شــخص 

دربــارۀ موضوعــات گوناگــون را بــا یکدیگــر مقایســه کنیــم، زیــرا چنان کــه دیدیــم، ادراکات 

افــراد دربــارۀ تأثیــر انــواع گوناگــون محتــوا )مثــاً اخبــار یــا فیلــم خشــن( متفــاوت اســت. 

ــا  ــه م ــا ک ــد. از آنج ــراه باش ــوا هم ــت محت ــا تثبی ــد ب ــه بای ــن مقایس ــر، ای ــان دیگ ــه بی ب

ادراکات دو گــروه مختلــف از افــراد را بررســی کرده ایــم )والدیــن(، می توانیــم درمــورد 

ــت  ــخص دس ــر سوم ش ــد از اث ــدازۀ واح ــک ان ــه ی ــار(، ب ــخصًا اخب ــترک )مش ــوای مش محت

ــه  ــا، ب ــر م ــۀ موردنظ ــام مقایس ــناختی در انج ــائل روش ش ــر از مس ــی دیگ ــم. یک ــدا کنی پی

1  عبارت OPBP به معنای سوگیری خوش بینانه در والدین است.
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ــون، از  ــای گوناگ ــت. پژوهش ه ــوط اس ــخص مرب ــر سوم ش ــری اث ــد  اندازه گی روش  و واح

ــد  ــتفاده کرده ان ــخص اس ــر سوم ش ــری اث ــرای اندازه گی ــی ب ــای متفاوت ــا و واحده روش ه

ــم.  ــان درآوری ــد یکس ــک واح ــت ی ــا را تح ــن پژوهش ه ــج ای ــد نتای ــا بای ــه، م و در نتیج

بدین منظــور، از روش مــورد اســتفادۀ وایــت و َاندســاگر اســتفاده کردیــم. براســاس ایــن 

ــه خــود  ــوط ب ــاز مرب ــر سوم شــخص، امتی ــرای مقایســۀ اندازه هــای گوناگــون از اث روش، ب

 .)Andsager & White, 2007, 36( ــم ــیم می کنی ــری تقس ــه دیگ ــوط ب ــاز مرب ــر امتی را ب

اگــر افــراد، اثرگــذاری رســانه بــر خــود را کمتــر از اثرگــذاری رســانه بــر دیگــران تخمیــن زده 

باشــند، آن گاه، امتیــاز مربــوط بــه خــود، از امتیــاز مربــوط بــه دیگــری، کمتــر خواهــد بــود 

و در نتیجــه، انــدازۀ اثــر سوم شــخص بــا عــددی کوچکتــر از واحــد، نمایــش داده خواهــد 

شــد. در ایــن روش، هــر چــه ایــن عــدد، کوچکتــر باشــد، انــدازۀ اثــر سوم شــخص، بزرگتــر 

خواهــد بــود. 

ــود، از  ــه خ ــوط ب ــاز مرب ــق امتی ــخص، تفری ــر سوم ش ــری اث ــرای اندازه گی ــا ب روش م

امتیــاز مربــوط بــه دیگــری اســت. ایــن روش، روش اســتانداردی اســت کــه در بســیاری از 

پژوهش هــا بــه کار گرفتــه شــده و درنتیجــه، حاصــل آن، »مابه التفــاوت ادراکــی«1 نامیــده 

ــۀ  ــا، مقایس ــدف م ــه ه ــا ک ــا از آنج ــت )White & Andsager, 2017, 2(. ام ــده اس ش

اندازه هــای اثــر سوم شــخص اســت، الزم اســت انــدازۀ اثــر سوم شــخص را براســاس 

»روش تقســیمی« نیــز مشــخص کنیــم کــه در آن، »نســبت« بیــن انــدازۀ تأثیــر ادراک شــده 

ــر،  ــود. جدول هــای زی ــر سوم شــخص خواهــد ب ــدازۀ اث ــادل ان ــر دیگــری، مع ــر خــود و ب ب

ــتند:  ــا هس ــق م ــون در تحقی ــدازۀ گوناگ ــن دو ان ــان دهندۀ ای نش

1  Perceptual Discrepancy
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جدول 1: اندازۀ اثر سوم شخص والدین، برحسب دو روش »تفریقی« و »تقسیمی«

Ratio
نسبت

Discrepancy
اختاف

TPEP Size
اندازۀ اثرسوم شخص بر والدین

0.770.93TPEP1

0.681.46TPEP2

0.890.49TPEp3

0.980.06TPEP 4

1.03-0.14TPEP 5

1.13-0.55TPEP 6

0.801.1TPEP 7

0.692.04TPEP 8

0.840.93TPEP 9

0.751.74TPEP10

1.01-0.07TPEP11

0.980.07TPEP12

1. مقایسۀ اندازۀ اثر درمورد اخبار تلویزیون

و  خودشــان  بــر  اخبــار  تأثیــر  دربــارۀ  مشــارکت کنندگان  ادراکات  تحقیــق،  ایــن  در 

ــق، از  ــن تحقی ــنامه های ای ــت. در پرسش ــده اس ــنجیده ش ــن، س ــورد والدی ــران، درم دیگ

ــار  ــان، یک ب ــر خودش ــار را ب ــر اخب ــار، تأثی ــه یک ب ــود ک ــده ب ــته ش ــرکت کنندگان خواس ش

ــد. بدیــن  دلیــل  کــه  ــی، تخمیــن بزنن ــر دیگــراِن معمول ــار دیگــر، ب ــر دوســت نزدیــک و ب ب

ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــی«، طرف مقایس ــری معمول ــوالً »دیگ ــی، معم ــای غرب در پژوهش ه

مــا نیــز در ایــن قســمت، بــر اثــر سوم شــخص ادراکــِی ناشــی از مقایســۀ خــود بــا دیگــری 

معمولــی تکیــه می کنیــم. انــدازۀ ایــن اثــر درمــورد والدیــن، بســیار بــه هــم نزدیــک بــوده 

ــوده  ــن، )TPEP10(، 1/74 ب ــورد والدی ــی، درم ــاوت ادراک ــدازۀ ما به التف ــه ان ــت، چنانچ اس

اســت. همیــن یافته هــا، براســاس جــدول بــاال و به صــورت تقســیمی 0/75 نمایــش داده 

ــا یافته هــای مشــابه درمــورد جوامــع غربــی،  شــده اســت. بــرای مقایســۀ ایــن یافته هــا ب

ــد  ــورد تأکی ــار« را م ــه »اخب ــم ک ــر سوم شــخص می روی ــارۀ اث ــی درب ــه ســراغ پژوهش های ب

 )Salwen,1998( ــالون ــط س ــا، توس ــن پژوهش ه ــهورترین ای ــی از مش ــد. یک ــرار داده ان ق
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انجــام شــده اســت. در ایــن مطالعــه کــه بــر روی 549 فــرد بزرگســال انجــام شــده، ادراکات 

مشــارکت کنندگان، دربــارۀ تأثیــر اخبــار مربــوط بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا بــر 

خودشــان و دیگــران ســنجیده شــده اســت:

»از پاســخ دهندگان، دو دســته ســؤال، دربــارۀ اثربخشــی اخبــار رســانه ها بــر روی عقایــد 

خودشــان و دیگــراِن ادراک شــده، پرســیده شــده بــود...، پاســخ دهندگان بــا اســتفاده از یــک 

.)Salwen, 1998: 268( »پاســخ دادنــد )مقیــاس از 1 )کامــاً نا موثــر( تــا 10 )کامــاً موثــر

 )M= 5.04, SD= 2.69( 5/04 ،در مطالعــۀ ســالون، میانگیــن تأثیــر اخبــار رســانه بــر خــود

ــده  ــت آم ــه دس ــران، M= 7.09, SD= 2.19( 7/09(، ب ــر دیگ ــانه ب ــار رس ــر اخب ــن تأثی و میانگی

بــود کــه بــا تقســیم امتیــاز خــود، بــر امتیــاِز بــر دیگــری، انــدازۀ اثــر سوم شــخِص یافته شــده 

توســط ســالون، معــادل 0/71 محاســبه می شــود: 5.04  ÷ 7.09  =  0.71 . بنابرایــن، در مطالعــۀ 

ــا  ــش م ــده در پژوه ــدازۀ یافته ش ــا ان ــی ب ــاوت چندان ــخص، تف ــر سوم ش ــدازۀ اث ــالون، ان س

نــدارد. َاندســاگر و وایــت بــا بررســِی پژوهش هــای گوناگــون، ســیزده انــدازۀ اثــر سوم شــخص 

ــر روی  ــر روی دانشــجویان و 3 مــورد ب ــا ب ــد کــه 10 مــورد از آنه ــار را احصــا کرده ان ــارۀ اخب درب

ــن  ــت )Andsager & White, 2007, 36(. میانگی ــده اس ــام ش ــجو انج ــاالن غیردانش بزرگس

ــه  ــت ک ــادل 0/69 اس ــجو، مع ــاالن غیردانش ــه بزرگس ــوط ب ــش مرب ــه پژوه ــر، در س ــدازۀ اث ان

ــی اســت. ــر از جامعــۀ ایران ــری بزرگت ــدازۀ اث نشــان دهندۀ ان

2. مقایسۀ اندازۀ اثر درمورد برنامه های حادثه ای

در ایــن قســمت، بــه مقایســۀ یافته هــای ایــن پژوهــش، بــا پژوهش هــای مشــابه غربــی 

درمــورد انــدازۀ اثــر سوم شــخص نســبت بــه محتواهــای حادثــه ای می پردازیــم. ایــن پژوهــش 

را می تــوان بــا مطالعــۀ هافنــر و بوچانــان )Hoffner & Buchanan, 2002( مشــابه دانســت. 

در مطالعــۀ مذکــور، باورهــای والدیــن دربــارۀ تأثیــرات خشــونت رســانه ای بــر فرزنــدان خــود 

ــر و  ــۀ هافن ــی شــده اســت )Hoffner & Buchanan, 2002, 232(. مطالع ــران، ارزیاب و دیگ

بوچانــان، تــا حــدی بــر دیدگاه هــای ِوِگــر و فــوِورس )Wenger & Fowers, 1998( و همچنین 

ــف  ــن توصی ــوان چنی ــا را می ت ــن دیدگاه ه ــت. ای ــی اس ــرد )Bird, 1988( مبتن ــای ِب دیدگاه ه

ــد و  ــود دارن ــودکان خ ــارۀ ک ــه ای را درب ــت غیرواقع بینان ــای مثب ــن، نگرش ه ــه والدی ــرد ک ک

ــتر و  ــت بیش ــای مثب ــی -خصلت ه ــودک معمول ــک ک ــه ی ــبت ب ــان -نس ــد فرزندان ش معتقدن

خصلت هــای منفــی کمتــری دارنــد، همچنیــن اســتدالل شــده کــه »اعضــای خانــواده«، بــرای 
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 ،)Self- Concept( ــه وی از خــودش ســاخته اســت هــر شــخص، به نوعــی، در مفهومــی ک

منــدرج هســتند. بــر ایــن اســاس، هافنــر و بوچانــان، چنیــن نتیجه گیــری می کننــد:

»انتظــار معقــول، ایــن اســت کــه ادراک سوم شــخص، بــه باورهــای والدیــن دربــارۀ تأثیر 

پیام هــای رســانه ای بــر فرزندان شــان و ســایر کــودکان هم ســن تعمیــم یابــد. مشــخصًا ایــن 

بــاور کــه خشــونت رســانه ای، آثــاری منفــی بــر فرزنــد خودشــان دارد، می توانــد عزت نفــس 

ــرار  ــر ق ــرض خط ــان را در مع ــه فرزندش ــبت ب ــی نس ــای بیرون ــر تهدیده ــرل ب ــس کنت و ح

.)Hoffner & Buchanan, 2002, 234( »دهــد

نویســندگان مذکــور، نگرش هــای والدیــن دربــارۀ تأثیــرات خشــونت بــر فرزندشــان را از 

طریــق یــک مقیــاس پنج نقطــه ای ســنجیدند. نتایــج پژوهــش آنهــا نشــان می دهــد کــه 

والدیــن، احتمــال تأییــد یــا اِعمــال پرخــاش از ســوی فرزندان شــان را -تحت تأثیــر خشــونت 

ــن  ــودکان، تخمی ــایر ک ــوی س ــات، از س ــن اقدام ــام همی ــال انج ــر از احتم ــانه ای- کمت رس

زده انــد. انــدازۀ اثــر سوم شــخص- کــه از طریــق تفاضــل تأثیــر بــر کــودک خــود و کــودک 

ــه ای(  ــاس پنج نقط ــان، 0/86 )روی مقی ــر و بوچان ــۀ هافن ــده- در مطالع ــل ش ــران حاص دیگ

اســت. بــا تقســیم امتیــاز مربــوط بــه کــودک خــود )2/08( بــر امتیــاز مربــوط بــه کــودک 

ــود: ــبه می ش ــادل 0/7 محاس ــخص، مع ــر سوم ش ــدازۀ اث ــری )2/94(، ان دیگ

.0.7 = 2.94 ÷  2.08  

ــخص  ــر  سوم ش ــیمی اث ــدازۀ تقس ــد، ان ــرح ش ــت، مط ــش نخس ــه در بخ ــور ک همان ط

درمــورد ادراک انتزاعــی والدیــن از تأثیــر خشــونت بــر رفتــار پرخاشــگرانه، )TPEP8( معــادل 

ــاوت  ــز، تف ــه نی ــن زمین ــم در ای ــم نتیجــه بگیری ــه می توانی 0/69 محاســبه  شــده اســت ک

ــود دارد. ــان وج ــر و بوچان ــای هافن ــا و یافته ه ــش م ــای پژوه ــن یافته ه ــیارکمی بی بس

همچنیــن، مقایســۀ ادراکات والدیــن ایرانــی و والدیــن غربــی دربــارۀ تأثیرپذیــری 

فرزنــدان خودشــان و ســایر کــودکان از محتــوای خشــونت آمیز، نشــان می دهــد کــه میــزان 

انــدازۀ اثــر سوم شــخص در والدیــن ایرانــی، اندکــی بیــش از والدیــن غربــی اســت؛ حــدود 

ــدم )0/01 = 0/69 - 0/7(. ــک ص ی
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نتیجه گیری

اگرچــه عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی متعــددی، جامعــه و فرهنــگ شــهر تهــران را از جوامــع 

ــب را نشــان می دهــد  ــی یافته هــای تحقیــق، حداقــل، ایــن مطل ــد، ول ــز می کنن ــی، متمای غرب

کــه ایــن جوامــع، از حیــث ادراکات و باورهــای اعضای شــان دربــارۀ اثرپذیــری از رســانه، تــا حــد 

زیــادی بــه هــم شــبیه هســتند و در تهــران نیــز، بــا پدیــدۀ اثــر سوم شــخص روبــه رو هســتیم.

عــاوه بــر ایــن، بــه نظــر می رســد مکانیســم های پیدایــش اثــر سوم شــخص نیــز در ایــن 

دو فرهنــگ، بــه طریقــی مشــابه، عمــل می کننــد. در دفــاع از ایــن ادعــا، می تــوان بــه شــواهدی 

ارجــاع داد کــه براســاس آن در تهــران، اثــر سوم شــخص درمــورد محتواهــای نامطلــوب، بزرگتــر 

از انــدازۀ همیــن اثــر درمــورد محتواهــای خنثــی و مطلــوب اســت. همچنیــن میــزان فاصلــۀ 

اجتماعــی ادراک شــده نیــز در تهــران، بــر انــدازۀ اثــر سوم شــخص تأثیــر می گــذارد. بنابرایــن، 

می توانیــم نتیجــه بگیریــم کــه اثــر سوم شــخص، تــا حــد زیــادی، از عوامــل شــناختِی مشــترک 

در ذهــن همــۀ افــراد بشــر نشــأت می گیــرد و مســتقل از مؤلفه هــای فرهنگــی جامعــه اســت. 

مثــاً همان طــور کــه اعضــای جوامــع گوناگــون -فــارغ از تفاوت هــای فرهنگی شــان- همگــی، 

ــر  ــر رســانه ب ــزان تأثی ــه همیــن ترتیــب، همگــی، می ــد، ب اشــیای قرمــز را، قرمــز ادراک می کنن

ــته  ــر داش ــد در نظ ــه بای ــد. البت ــران می دانن ــر دیگ ــر ب ــن تأثی ــزان ای ــر از می ــان را کمت خودش

باشــیم کــه ایــن نتیجه گیــری و ادعــا، مســتلزم نفــی کلــی اثــر عوامــل فرهنگــی بــر شــکل گیری 

ــناختِی  ــل ش ــه وزن عوام ــت ک ــًا بدین معناس ــه صرف ــت، بلک ــخص نیس ــر سوم ش ــدازۀ اث و ان

فــردی در شــکل گیری اثــر سوم شــخص، بیــش از وزن عوامــل فرهنگــی اســت و عوامــل 

فرهنگــی، ممکــن اســت انــدازۀ ایــن اثــر را تحت تأثیــر خــود قــرار دهنــد.

براســاس یافته هــا، اثــر سوم شــخص در تهــران رخ می دهــد و تفاوت هــای موجــود 

ــی در  ــه تفاوت های ــتند )اگرچ ــر نیس ــن اث ــش ای ــع از پیدای ــی، مان ــع غرب ــران و جوام ــن ای بی

انــدازۀ اثــر، وجــود دارد(. همچنیــن، نحــوۀ تأثیرپذیــری از محتــوا )مطلوبیــت/ نامطلوبیــت( بــر 

پیدایــش و انــدازۀ اثــر سوم شــخص، اثرگــذار اســت. به عــاوه، بــا افزایــش فاصلــۀ اجتماعــی 

ادراک شــده بیــن خــود و دیگــری، انــدازۀ اثــر سوم شــخص نیــز افزایــش می یابــد. نکتــۀ دیگــر 

ــت  ــرار نیس ــادار، برق ــه ای معن ــخص، رابط ــر سوم ش ــه و اث ــوگیری خوش بینان ــن س ــه، بی اینک

و نکتــۀ پایانــی اینکــه، میــان تمایــات رفتــاری بــرای محــدود کــردن دسترســی بــه رســانه و 

انــدازۀ اثــر سوم شــخص ادراکــی، رابطــه ای معنــادار، بــا قــدرت متوســط، برقــرار اســت.
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