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 هاي ارتباطي و  مدل
   ارتقاي آگاهي از حقوق شهروندي

  )در راديو و تلويزيون(
  نوشتة

  ∗ابراهيم سپهوند
  ∗∗پور علي گرانمايه

  ∗∗∗مسلم ملكي حسنوند
  دهيچك

ابزارهـاي ارتبـاطي اسـت.    ها بيانگر وابستگي شديد اعتالي تفكر و آگاهي انسان بـه   تحوالت تاريخي رسانه
است كه امروزه شـاهد   هاي متعددي در انسان منجر شده كه گسترش آگاهي، معرفت و تفكر به توانمندي چنان

است. در جامعـة امـروز    ها  آن هستيم. انسان در كسب و گسترش آگاهي و انتقال آن از راه پيام مديون رسانه
هاي گوناگون و ضروري به عهده  زيادي در باال بردن آگاهي ها با توليد و توزيع مطلوب اطالعات نقش رسانه
   كنند. جانبه ياري مي گيرند و جامعه را در نيل به تعالي و ترقي همه مي

دست آوردن ميزان آگاهي از حقوق شهروندي و ميزان  هاي پژوهشي با به در مقالة حاضر با استناد به داده
هـاي ارتبـاطي و    آباد و سپس بـا بررسـي تحليلـي مـدل     شهر خرمهاي جمعي در ميان مردم  استفاده از رسانه

هاي راديويي و تلويزيوني از نظر كارشناسان تالش شده به بهبـود وضـعيت    ها در برنامه كارگيري اين مدل به
  آگاهي از حقوق شهروندي پرداخته شود.
نفـري از بـين    214نمونه  آباد و نفري از بين مردم شهر خرم 382اي  روش مطالعه پيمايشي بوده كه نمونه

اند. براساس نتايج ميزان آگاهي از حقوق شهروندي در ميـان مـردم شـهر     كارشناسان مورد آزمون قرار گرفته
عد مدني بـود و بـين   آباد يكسان نبوده، در ميان ابعاد مختلف حقوق شهروندي بيشترين ميزان مربوط به ب خرم

از حقوق شهروندي رابطه معناداري وجود دارد. همچنين از ميان هاي جمعي و آگاهي  ميزان استفاده از رسانه
سازي بيشترين رابطه را با بهبود وضـعيت آگـاهي از حقـوق     هاي ارتباطي، مدل مخاطب فعال و برجسته مدل

  شهروندي در راديو و تلويزيون دارند.

  و تلويزيون.هاي ارتباطي، كارشناسان، ارتقاي آگاهي، حقوق شهروندي، راديو  مدلكليدواژه: 
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  مقدمه
ويژه علوم ارتباطـات   يكي از مفاهيم اساسي در علوم اجتماعي، به (communication)ارتباطات 

(communication sciences) شـود كـه    در عصر كنوني است. اهميت اين واژه از آنجا ناشي مي
مكـن نيسـت.   اصوالً انسان بدون ارتباطات توانايي زندگي را ندارد و بدون آن ساختن جامعـه م 

توانـد   عبارت ديگر، ارتباطات سنگ بناي ساختار جامعـه اسـت كـه در سـطوح مختلـف مـي       به
  )1387گر شود. (بيابانگرد،  جلوه

گذارنـد، بـه ايـن معنـا كـه       ها بر شناخت و درك عموم از جهان تأثير مي رسانه«در حقيقت 
كننـد.   هـا دريافـت مـي    انهذهنيت مردم نسبت به جهان بستگي به محتوايي دارد كه از رس آگاهي

تـر اجتمـاعي و سـازنده     ها واسطه و ميانجي بين آگاهي فردي و ساختارهاي گسترده زيرا رسانه
ها فراگيرترين نهاد توليد، بازتوليد و توزيع معرفت و آگاهي در  معنا هستند. از آنجايي كه رسانه

» اره جهان اجتمـاعي دانسـت  ها را منبع معني قدرتمندي درب توان محتواي آن جهان جديدند، مي
سازند تا مردم بـا اسـتفاده    ها راه را هموار مي ). از ديدگاه دروين رسانه9ـ10: 1387زاده،  (مهدي
عبارت ديگـر همـان    ). به1378و ديگران،  گرربها درباره جهان پيرامون خود آگاهي يابند ( از آن

هـاي اجتمـاعي    ساز نگرش يون، زمينهها از جمله راديو و تلويز گونه كه گيدنز معتقد است رسانه
) و تأثير اساسي در ساخت فرهنگي، سـبك زنـدگي، گسـترش آگـاهي و     1379هستند (گيدنز، 

  سازي دارند. مفهوم
هاي اساسـي   است كه ترجمان حقوق و آزادي از طرفي حقوق شهروندي از جمله مفاهيمي 

وق فردي و شرافت افـراد  آحاد ملت است. شهروندمداري كه به رسميت شناختن حق و عمومي 
و تأييد فرد در بستر جامعه است نشانگر وابستگي فرد و جامعه بـه يكـديگر اسـت (نـوروزي،     

سـازي و تربيـت شـهروندي     ). در اهميت آگاهي و تربيت شهروندي همين بس كـه آگـاه  1385
سـطح  زمينه را براي تربيت انسان، مهارت و فهم الزم براي داشتن يك نقش مؤثر در جامعه در 

متفكـر و مسـئول كـه     ،ها را به شهرونداني آگـاه  آورد و آن المللي را فراهم مي محلي، ملي و بين
عنوان يكي  ها به كند. در اين ميان نقش رسانه شناسد تبديل مي خوبي مي هاي خود را به مسئوليت

از نيـ  تـوان پـيش   شـود و مـي   از پارامترهاي مهم توسعة فرهنگي، اجتماعي و سياسي آشكار مـي 
و توجيـه و    هـاي عمـومي   ها را ارائـه آگـاهي   رسانه ةوسيل تحكيم حقوق شهروندي در جامعه به

مردم نسـبت بـه حقـوق و تكـاليف      ةدهي افكار افراد جامعه در جهت افزايش ادراك تود جهت
تواننـد بـا اسـتفاده از كاركردهـا و      ويژه راديو و تلويزيـون مـي   ها به ست. بنابراين رسانهنادخود 
كردن افـراد جامعـه و ايجـاد فرهنـگ      سازي و آماده هاي متنوع خود نسبت به آموزش، آگاه نقش

  مطالبه حقوق شهروندي از حاكمان در جهت تحكيم آن گام بردارند.
دهد كه از ميان افراد داراي تلويزيون، هفتاد درصد  هاي انجام شده در ايران نشان مي بررسي

هـاي   هـا و موقعيـت   لويزيون و بسـياري از افـراد در مكـان   ها اطالعات و اخبار را از طريق ت آن
). همچنـين  52: 1384آورنـد (فلمينـگ،    دست مـي  هاي خود را از طريق راديو به مختلف آگاهي
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براساس تحقيقي كه در سطح استان لرستان، توسط مليحه شياني، در رابطه با وضعيت شهروندي 
تكليـف شـهروندي در حـد متوسـط اسـت      انجام گرفته، ميزان آگاهي شـهروندان از حقـوق و   

بيانگر آن اسـت كـه حقـوق شـهروندي در بـين شـهروندان لرسـتاني از         و اين )1381(شياني، 
مندي تقريباً صددرصدي مردم شهرستان  ست. حال با توجه به بهرهنيوضعيت مناسبي برخوردار 

ي) و همچنـين  هـاي راديـو و تلويزيـون ملـي و محلـي (اسـتان       آباد در دسترسي بـه برنامـه   خرم
هاي راديو و تلويزيون ملي و محلي بـه حقـوق شـهروندي از جملـه      تخصيص بخشي از برنامه

حقوق سياسي، اجتماعي و مدني اين پژوهش به دنبـال آن اسـت كـه ميـزان آگـاهي از حقـوق       
آبـاد   شهروندي و همچنين ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعـي را در بـين مـردم شـهر خـرم     

كـارگيري ايـن الگوهـا و     ها و الگوهاي ارتباطي و با به ها، مدل ه و با بررسي نظريهدست آورد به
هاي راديويي و تلويزيوني بتوان به بهبود آگـاهي از حقـوق    ها از نظر كارشناسان در برنامه نظريه

  شهروندي و تعميق آن در بين افراد جامعه مورد نظر دست يافت.
  مباني نظري

هاي  اندركاران رسانه بي به مخاطبان و اثرگذاري بر آنان از اهداف دستدر عصر ارتباطات، دستيا
گـذارد.   ترين عناصر ارتباط با مخاطب اثري است كه رسانه بر او مـي  مختلف است. يكي از مهم

مورد  ها، همواره توان دريافت كه اثرگذاري رسانه ها مي تحقيق در مورد رسانه ةبا نگاهي به پيشين
اسـت. در واقـع    اي و دولت بـوده  هاي مطالعات رسانه ها، انديشمندان حوزه آنتوجه گردانندگان 

ها هستند، همـواره ايـن پرسـش مطـرح اسـت كـه آيـا         براي كساني كه متصدي و متولي رسانه
توانند آنان را در رسـيدن   هاي مخاطبان داشته باشند و آيا مي توانند تأثيري بر آگاهي ها مي رسانه

  ؟اجتماعي ياري رسانند هاي فردي و به آگاهي
هـاي جمعـي    ... رسـانه  از ديدگاه كاركردگراياني چون مرتون، لسول، رايت، مك كورمك و

نـد. لسـول   كن داراي كاركردهايي براي فرد و جامعه هستند و نيازهـايي از جامعـه را تـأمين مـي    
اكُـنش  هاي جمعي را نظارت بر محيط، ايجاد همبستگي اجتمـاعي در و  كاركردهاي اصلي رسانه

). مرتن و الزرسفلد در مقالـه  108: 1382كوايل،  داند (مك به محيط و انتقال ميراث فرهنگي مي
كـاركرد   “يافتـه اجتمـاعي   هاي جمعي، سليقه مـردم و كُـنش سـازمان    رسانه”مشهود خود به نام 

درست  ةها با ارائ كنند. رسانه خوبي مطرح مي ها را به تقويت هنجارهاي اجتماعي از طريق رسانه
را در   دهند و به نوعي قادرند طرز فكر عمـومي  گيري افراد را شكل مي يا نادرست مطالب جهت

الكمن براي تشريح موقعيت اجتماعي مؤثر بـر   و ). برگر203: 1373جامعه ايجاد كنند (ستوده، 
نـدي  الكمن حامـل فراي  و اند. به نظر برگر آگاهي انسان از واقعيت از مفهوم حامل استفاده كرده

  )105: 1381(برگر و ديگران،  .كند نمادي يا گروهي است كه عنصر خاصي از آگاهي را توليد مي
شوند: حامالن اوليه، نهادها و فرايندهايي هستند كـه   حامالن به دو دستة اوليه و ثانويه تقسيم مي
هـايي هسـتند كـه    اند، حامالن ثانوي فرايندها و نهاد مستقيماً با واقعيت (موضوع شناخت) در ارتباط
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نفسه با چنين واقعيتي مرتبط نبوده اما در مقام كارگزاران ناقل، بـراي آگـاهي از ايـن منبـع عمـل       في
تـرين ايـن    عنـوان مهـم   طور كلي به توان به كنند. نهادهاي آموزش همگاني و ارتباط جمعي را مي مي

ان بخشي از بستر اجتمـاعي در  عنو هاي جمعي به ). بنابراين رسانه51: همانحامالن ثانوي ذكر كرد (
كننـد. ابـداع تعـاريف شـناختي و      هاي اجتماعي ايفاي نقـش مـي   گيري آگاهي افراد از واقعيت شكل

از طريق انتشارات انبوه راديو، تلويزيـون در سراسـر   سرعت  بههنجاري تازه دربارة واقعيت در شهر 
  )75: همان( .شود جامعه پخش مي
دانـد كـه چـه     هاي جمعي در اين باره مي گيري رسانه هاي تصميم سازي را از شيوه گيل، برجسته

شدن و مورد بحث قرار گرفتن در جامعه، اهميت بيشتري دارند.  اطالعات و موضوعاتي براي مطرح
هـاي جمعـي اهميـت نسـبي موضـوعات       سازي فرايندي است كه طي آن رسـانه  به نظر او، برجسته

ها اهميت بيشتري به موضوع يا رويـداد بدهنـد،    چه رسانه دهند. هر مختلف را به مخاطب انتقال مي
  )1387(ويندال و اولسون،  .شوند مخاطبان اهميت بيشتري براي آن قائل مي

دهند و  در اختيار افراد قرار ميهايي را  ها اولويت سازي رسانه بنابراين از منظر نظرية برجسته
ايـن   ةكننـد  ها هـدايت  زنند و رسانه تخاب ميدست به ان ها از بين اين اولويت رمخاطبان به ناچا

ها با در اختيار قرار دادن عناوين خاص در اختيار مخاطب، انتخاب و تفكر  ها هستند. آن گزينش
بندي مك  توان صورت ها را مي كنند. اين الگو از قدرت رسانه او را به رسميت خاص هدايت مي

هـا يـاد    تند كـه مـردم دو چيـز از رسـانه    ) دانست. كامبز و شاو مدعي هسـ 1972كامبز و شاو (
ها اهميـت و برجسـتگي موضـوع را بـه      گيرند: اول اطالعات واقعي است و دوم اينكه رسانه مي
  )192: 1366 و،ندهند. (كاز ها ارائه مي آن

ريزي شده  در ارتباط با مسائل ارتباطات ممكن است اين تصور پديد آيد كه ارتباطات برنامه
اي كـه   عمال نظارت و قـدرت اسـت تـا افـراد را وادار كنـد كـه بـه شـيوه        هميشه تالش براي ا

ريز ممكـن اسـت كـامالً هـدف      خواهند عمل كنند، اما برنامه هاي آنان مي ريزان يا سازمان برنامه
ديگري داشته باشد يعني بخواهد مخاطبان را چنان فعال كند كه بيش از پيش قدرتمنـد و آزاد و  

انـد، تفكـر    انتقادي مكتب فرانكفورت مطرح كردهپردازان  نظريهايي را ه رها شوند. چنين انديشه
  آزادمنشي و مشاركتي در ارتباطات و رسانه نيز به كار بسته شود.

ي بـراي  ا وسيله به يپردازان انتقادي، راديو از يك ابزار توزيع از نظريه ،به نظر برتولت برشت
انگيزترين نظـام ارتبـاطي قابـل تصـور      د شگفتتوان ارتباط تبديل شود. به نظر برشت، راديو مي

تنها انتقال دهد بلكه دريافت كند و شـنونده را   ... البته اگر اين ظرفيت را داشته باشد كه نه باشد
 .تنها به شنيدن بلكه به سخن گفتن وادارد و او را منزوي نكند بلكه متصـل و مـرتبط گردانـد    نه

  ) 1989(برشت، 
دارد كه آنچه بـيش از   كردن نظريات برشت بيان مي ن دستچينماسن مگنوس انزن برگر ضم

نمايد اين فرض است كـه افـراد مخاطـب بـه كُـنش متقابـل        ريز جالب مي هرچيز در نظر برنامه
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عـد  گرايانه دربارة مخاطب فعـال بـا يـك ب    پردازند و با هم پيوند دارند. بنابراين ديدگاه عمل مي
  )312ـ13: 1387، شود. (دهقان ايدئولوژي هم تقويت مي
اند. در اين ديدگاه فرد بـه   اي از مردم مخاطبان نوعاً توده ،عنوان گيرنده از ديدگاه مخاطب به

رود. برعكس از ديدگاه الگوي  شمار نمي فعال در فراگرد ارتباطي به ةكنند عنوان شركت راستي به
از جملـه درويـن    مخاطب آفريننده فرد نقطه شروع فراگرد ارتبـاط اسـت. چنـين ديـدگاهي را    

(راجـرز،    (Consensual  Portrait)شناسي تكوين گام با روانماست. وي ه ) عرضه كرده1981(
دن دنياي اطرافشان اطالعات خـاص خـود را   كر) اعتقاد دارد مردم در تالش براي معنادار1979
حد زيادي ويـژه  اند و نتيجه فعاليت معناسازي آنان تا  سازي افراد فعال آفرينند. در اين مفهوم مي

زماني و مكـاني معـين    ةفرد است زيرا معنا و مفهوم اختصاص به فرد معيني در نقط و منحصر به
كنـد. پيـام را    عنوان بخشي از عمل اجتماعي اسـتفاده مـي   دارد. در اين الگو، گيرنده از ارتباط به

ديـدگاه اهميـت    دهد تا ابزارهاي مفيدي در عمل اجتماعي باشند. اين كند و شكل مي تفسير مي
توانـد راهنمـاي    ريزي به مخاطب دارد و همچنين اين ديدگاه مـي  اي در نگرش برنامه العاده فوق

دادن به مخاطب متناسب باشد. به نظر دروين بـراي   كاركرد قدرت اها باشد كه بايد ب ساختن پيام
وضـعيت احتمـال    ريز ارتباطي الزم است پيام را متناسب با وضعيتي طرح كنند كـه در آن  برنامه

هـاي خـاص زمـاني و مكـاني كـه       هر قدر ارتباط با وضعيت .استفاده از پيام وجود داشته باشد
اند سازگارتر باشد، احتمال بيشتري دارد كـه در مـورد گيرنـدگان كـه مطـابق       نيازمند آن ارتباط

  )304ـ 8: 1387(دهقان،  .ثرتر عمل كندؤآفريند م نيازهاي وضعيتي اطالعات خاص خود را مي
همسـنگ، مخاطـب بيشـتر     ةريزي ارتباطات و الگوي دوسوي در رويكرد فراگردي در برنامه

اي از گيرنـدگان در نظـر    فعال و سهيم است. در اين الگوها مشكل است مخاطبان را تنهـا تـوده  
هاي فرعي هستند كه با يكـديگر (و   گرفت. در الگوي فراگردي مخاطبان معموالً مركب از گروه

وگـو قلمـداد    ها را بايد شركاي ارتباط يا گفت كنند و آن ريز ارتباطي) ارتباط برقرار مي مهنيز برنا
ريـزان ارتبـاطي و    دهد كه برنامـه  همسنگ نشان مي ةكرد. از نظر گرونيك وهانگ الگوي دوسوي

جـاي   كنند. در چنين مواردي هدف به اي برابر ارتباط برقرار مي مخاطبان مورد نظر ايشان بر پايه
گشايي است. ارتبـاطي كـه رد آن از ايـن الگـو      دهي، نوعي درك متقابل، مذاكره و مشكل آگاهي

). الگوي 300: 1387شود توانايي بيشتري براي رسيدن به اهداف خالق دارد (دهقان،  استفاده مي
افكـار   ةسوي مبادل اي را به ريزان رسانه وگو است. اين رويه برنامه همسنگ متضمن انديشه گفت

ريـزان ارتبـاطي و    شـود كـه برنامـه    دهد و احتماالً سـبب مـي   ها سوق مي نظرات با ساير گروهو 
ها، رفتارهاي خود را تنظـيم   تأثير قرار گيرند و نگرش ها (مخاطبان مختلف) هر دو تحت همگان

 .رت متعادل شده و هدف ايجـاد تفـاهم اسـت   دكنند. ارتباط در اين الگو كامالً دوسويه روابط ق
  )17: 1387، (دهقان

دهـد كـه    دهد. اولين مرحله نشان مي اي را نشان مي كوايل يك فراگرد سه مرحله الگوي مك
كنند كه كم و بـيش   ها را توزيع مي كنند و پيام عنوان منابع جامعه عمل مي هاي چندگانه به رسانه
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ها  گاهي، ارزششود: بخشي از آ دهند. اين امر منجر به اولين اثر مي ساختاري نظامند را شكل مي
پذير اسـت و   بعد عبارت است از تقابل ميان آنچه دسترس ةو عقايد كه در دسترس است. مرحل

است.  هاي مخاطب نسبت به محتوايي كه انتخاب شده گزيند با اضافة واكنش آنچه مخاطب برمي
بق كند: كُنش و واكنش نسبت به محتـوا كـه بسـتگي بـه سـوا      اين مرحله دومين اثر را ايجاد مي

شود، يعني ايجـاد   اثر منتهي مي ةذهني مردم و مباني داوري آنان دارد. اين عمل به آخرين مرحل
شــدن، تعريــف مختلــف از واقعيــت، نظــارت اجتمــاعي،  تــأثيرات درازمــدت ماننــد اجتمــاعي

  . )1987كوايل،  هاي آگاهي و رفتار متمايز (مك شكاف
ي انواع معيني از اطالعات كه در محيط قابـل  سو تواند با هدايت مخاطب به ريز نيز مي برنامه

دسترسي است يا از اشاره مثبت يا منفي به اطالعات در فراگرد دخالت كند. اين اقدامات حاكي 
كوايـل   مـك از نظـر   اسـت.  “ريزي نشده برنامه”ريزي در فراگرد ارتباط  هاي متعدد برنامه از جنبه

هاي يك جامعه آگـاهي داشـته    ها و داستان سريزي ارتباطي ضروري است كه از در براي برنامه
ها براي اينكه بتوان بر ضدشان اسـتدالل كـرد ارزشـمند اسـت و گـاهي       باشد. گاهي دانستن آن

  )341ـ43: 1387(دهقان،  .ها بر تأييد استدالل خود بهره گرفت توان از آن مي
افـراد كـامالً     ميهابرماس معتقد است كه نيازهاي اساسي يا اصيل معيني وجود دارد كه تمـا 

وگـو عملـي شـود     ها را دارند و اين نيازها توسط هر كسي كه صميمانه وارد يك گفـت  آزاد آن
هـاي   ) با توجه بـه اينكـه در قالـب برنامـه    1380ضرورتاً كشف خواهد شد (به نقل از استيون، 

د نيازهـاي  تواننـ  راحتـي مـي   هاي تعاملي راديويي افراد به الخصوص در قالب برنامه راديويي علي
وگو و مباحثـه شـده و    گيري يك فضاي گفت خود را مطرح كنند و اين طرح نيازها باعث شكل

افزايـد روابـط ميـان گوينـدگان و      گيـرد. هابرمـاس مـي    در اين مباحثه افكار جديدي شكل مـي 
شود تا يكي ديگر از كاركردهـاي گفتـار    شنوندگاني كه از توانش ارتباط برخوردارند موجب مي

د و در ايـن حالـت   شـو اسـت وارد عمـل    ان شيوه يا همان كاربرد زبان عادي تلفيق شدهكه هم
كنم، درست در همـين   م را براي شنونده ابراز ميا هاي دروني گويند احساسات، نيازها، و نيت مي
طـور بـه    هـاي مـن و همـين    ها و انگيـزه  عد است كه گفتار شنونده را به دنياي دروني احساسب

). پـس ايـن   102: 1379كشاند (هابرماس، بـه نقـل از پيـوزي،     هاي من مي فتهارزيابي صحت گ
شده و نيازهاي خود را بيـان كننـد و انـرژي      احساسات باعث شده كه روابط بين افراد صميمي

عاطفي خود را در اين محيط مصرف كنند. اگر بخواهيم نظريه كُنش ارتباطي را به صورت مدل 
  :استصورت زير  ي در آوريم بهعلّ

ابـراز   وجـود آوردن فضـاي صـميميت    بـه  وگـو  ورود به يك فضاي گفت
  ابراز نيازهاي اساسي احساسات

تك مخاطبان بستگي  هاي تك اين باور كه استفاده از رسانه به آرزو، خرسندي، نياز يا انگيزه
زهـا،  دارد تقريباً قدمتي همانند خود رسانه پژوهي دارد. مخاطبان اغلـب بـر مبنـاي شـباهت نيا    

شناختي دارد. ايـن شـيوه تفكـر     گيرند كه منشأ اجتماعي يا روان عاليق و ساليق فردي شكل مي
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اسـت. ايـن    “وري و خرسـندي  اسـتفاده و رضـامندي يـا بهـره    ”متعلق به مكتب پژوهشي با نام 
اي را و از كـدام وسـيله ارتبـاطي     گيرد چه برنامـه  رويكرد معتقد است مخاطب خود تصميم مي

طـرق   دارد بـه  هايي است كـه مخاطبـان را وامـي    دنبال علل و انگيزه د؟ اين رويكرد بهانتخاب كن
  مختلف و اشكال گوناگون از رسانه استفاده كنند و به ارضاي خود بپردازند.

كنـد   را دنبال مي هاي ديگر اي است كه پديده استفاده و رضامندي مخاطب هم عاملي واسطه
  )423ـ 24: 1387ايد بررسي شود. (دهقان، كه ب است اجتماعي ةو هم خود پديد

بـراي قضـاوت در   ”اي مدرن است كه در آن توانـايي افـراد    از طرفي ديگر شهروندي پديده
شـده توسـط    شود. قضاوت افراد بـر مبنـاي حقـوق پذيرفتـه     تصديق مي “مورد زندگي خودشان

رنـدگان حقـوقي   گيرد و جامعه با پذيرش استقالل شهروندان بـر عامليـت دا   جامعه صورت مي
گذارد. شهروندي يك هويت پوياست؛ چراكه فـرد در تعامـل بـا سـاختارها حقـوق و       صحه مي

كنـد. از سـوي ديگـر     تعهدات را اعمال و شرايط ضروري تحقق شـهروندي را بـاز توليـد مـي    
اي از حقوق، وظايف تعهدات شـكل   شهروندي يك موقعيت عضويت است كه توسط مجموعه

  )13ـ20: 1381كند. (فالكس،  عدالت و استقالل داللت ميگرفته و بر برابري، 
هـا و مشـاركت سياسـي و     دهنـده شـهروندي را حقـوق، مسـئوليت     فالكس اجزاي تشـكيل 

دانـد. از نظـر    ترين بستر تحقق آن را اخالق مشاركت در يك جامعه سياسي دمـوكرات مـي   مهم
نحـوي اسـت كـه     ه سياسي بـه وي، اهميت شهروندي در توان برقراري ارتباط ميان فرد و جامع

است از  هايي نظير طبقه، مذهب و يا قوميت ايجاد شده مبتني بر آن خأل برابري كه توسط هويت
  )139 ـ70: همان( .رود بين مي

سه نوع حقوق مدني، سياسي و اجتماعي  ةهمچنين تي.ايج مارشال شهروندي را در بردارند
هـا   ري در برابر قانون داللت دارد و انـواع آزادي حقوق مدني بر براب .)193: 1380داند (نش،  مي

شود. حقوق سياسي بر حق افراد در مشاركت در روندهاي سياسي از طريـق امكـان    را شامل مي
كردن استوار است و حقوق اجتماعي بر حق افراد در برخورداري از رفاه  شدن و انتخاب انتخاب

 (فيتيـز  .است نـاظر اسـت   جامعه ناشي شدهها در حيات  ن اجتماعي و اقتصادي كه از مشاركت آ
  )123ـ24: 1381پتريك، 

شـود.   كليـدي محسـوب مـي    شناسـان انتقـادي نيـز شـهروندي مفهـومي      در نظريات جامعـه 
هـاي   ها موتور پوياي حركت گروه دانسته كه طي قرن  دارندورف، شهروندي را ايدة بسيار مهمي

اصـلي   ةدي كامل براي همـه را وظيفـ  نظر گسترش حقوق شهرون است. اين صاحب محروم بوده
سياست اجتماعي دانسته و آزادي را راه رسـيدن بـه برابـري و عـدم محروميـت و بـه تبـع آن        

). در انتقاد به مارشـال، ترنـر   292: 1974است (دارندروف،  شهروندي پويا و واقعي قلمداد كرده
و انسـجام مـورد نظـر     پذيري (تقسيمات جنسيتي، نژادي و طبقات اجتماعي) به دو اصل تفاوت

داننـد. وي معتقـد اسـت در     جوامع مـي  ةدهند كند كه آن را سامان شناسان اشاره مي برخي جامعه
شـود، شـهروندي    جوامع مدرن جايي كه نابرابري اجتماعي بـا عقالنيـت اقتصـادي توجيـه مـي     
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 ةرتوانـد گسـت   مذهب مدني در جهت انسـجام اجتمـاعي عمـل كنـد. فـرد مـي       ةمثاب توانند به مي
متقابل هويت، اجتماع، فضليت مدني و منابع كشف كند. وقتـي   ةمطالعات شهروندي را در رابط

براي منابع كمياب را بـه مـردم    شود استحقاق رسمي  نهادينه مي  عنوان موقعيت رسمي حقوقي به
ع، كند. در اين اجتمـا  ها به منابع نظارت مي كند. شهروندي نيز بر دسترسي افراد و گروه اعطا مي

شـوند؛ يعنـي تعلقـات و     افراد با شهروندشدن هويتي كسب كـرده و داراي فضـيلت مـدني مـي    
  )37ـ9: 2000آيد. (ترنر،  وابستگي نسبت به اجتماع سياسي پديد مي

هـا و   طور كلي و با توجه به نظرياتي كه در مباني نظري مطرح شد، تقريبـاً تمـام گفتمـان    به
دهند. به بيان ديگـر هـر يـك از الگوهـا و      عه را توضيح ميها برخي از مضامين مورد مطال نظريه

هاي متفاوت تعريف كرده و عوامل مختلفي را بر آن  نظريات ارتباطات و شهروندي را از ديدگاه
شـده كـه داراي    گرفته از نظريـات مطـرح   شكل  اند. پس براساس چارچوب مفهومي مؤثر دانسته

  اند. ه و فرضيات استخراج شدهگرفت رويكرد تلفيقي است مدل نظري زير شكل
  

  يهاي ارتباط مدل
  متغيرهاي كنترل                                                         

  

                                                             

  اينترنت    ماهواره                                                                                        

  

  
  

  كننده متغيرهاي تعديل                                    
 

  

  سن     تحصيالت    جنس                                                                                    

  هاي ارتباط مدل

  شناسي روش
هـا و   نظريـه  ةاسـت. بـراي مطالعـ    ه شـده دپيمايشي استفادر اين پژوهش از دو روش اسنادي و 

تجارب تحقيقاتي به منابع و اسناد مراجعه شده و براي گـردآوري اطالعـات از روش پيمايشـي    
آبـاد و كارشناسـان صـدا و     آماري شامل مردم سـاكن شـهر خـرم    ةاست و جامع گيري شده بهره

و اسـاتيد دانشـگاه     و ارشـاد اسـالمي   نگاران، كارشناسـان فرهنـگ   سيماي مرز لرستان، روزنامه
اي  گيـري خوشـه   نمونـه  ةگيري در اين تحقيق از شيو اند. روش نمونه بوده 1391لرستان در سال 

راديو

 جمعی ساير وسايل ارتباط

مشخصات فردي

زان آگاهي از حقوق مي
 شهروندي

بهبود ميزان آگاهي 
 از حقوق شهروندي

 نتلويزيو

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 رسانه
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اي و تصادفي ساده جهت  گيري خوشه اي متناسب استفاده شده كه از نمونه تصادفي ساده و طبقه
اي متناسب جهت  گيري طبقه فر، از نمونهن 382آباد كه برابر با  ها در بين مردم خرم انتخاب نمونه
  است. ، استفاده به عمل آمدهاستنفر  214ها از بين گروه كارشناسان كه برابر با  انتخاب نمونه

گيـري از روش اعتبـار صـوري اسـتفاده       اعتبار ابزار انـدازه  ةدر پژوهش حاضر براي محاسب
در ايـن حـوزه پرسـيده شـد و در     نظـران   است. به اين ترتيب كه نظر كارشناسان و صاحب شده
اي  نامـه  ورت پرسشص ها به ها و پرسش بعد، پس از تعيين صحت و سقم عبارات، مقياس ةمرحل

هـا نيـز بـا اسـتفاده از آزمـون آلفـاي        نامـه  تنظيم و مورد پيش آزمون قرار گرفت. پايايي پرسش
  )a =5/0( .كرونباخ مورد تأييد قرار گرفت

  تغيرهاي تحقيقو عملياتي م  تعريف مفهومي
ويـژه   شود كه از رهگذر تبيـين قـوانين نمـادين بـه     رسانه ساختاري اجتماعي قلمداد مي رسانه.

رعايت قواعد و  ةارتباطات رفتاري، به ترويج هنجارهاي فرهنگي و اقناع و متقاعدسازي در زمين
نه، راديـو و  ). در اين پژوهش منظور از رسا289: 2000ورزد (الل،  قوانين اجتماعي مبادرت مي

كه بتواند بـا   ستايران (صدا و سيماي مرز لرستان) ا تلويزيون صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
... در  سازي و استفاده از الگوهاي ارتباطي همانند الگوي تحليل گفتمان، مخاطب فعال، برجسته

احبه، نقد، بازي هاي آموزشي، كليپ، ميزگردها، مص هاي خود در قالب فيلم، سريال، برنامه برنامه
... مرتبط با حقوق شهروندي به تأثيرگذاري بر افراد جامعه  هاي صبحگاهي و و سرگرمي، برنامه

پردازد و همچنين در اين مطالعه ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي، منظـور از آن تعـداد    مي
هاي زير سنجش  كه بر اساس معرفه ستهاي جمعي ا روز و ساعات استفاده از هر يك از رسانه

  به عمل آمده است:
  تعداد روز و ساعات استفاده از تلويزيون شبكه سيماي لرستان. .راديو

  تعداد روز و ساعات استفاده از صداي مركز لرستان. .تلويزيون
  هاي اينترنتي. تعداد روز و ساعات استفاده از سايت .اينترنت
هاي تلويزيوني و راديويي كه در خـارج   شبكهتعداد روز و ساعات استفاده از ماهواره ( .ماهواره

  كنند). كشور برنامه توليد مي
چندگانه  از ديگر متغيرهاي مورد بررسي ميزان آگاهي از حقوق شهروندي بوده كه ازعناصر مفهومي

است. آگاهي به معناي صفت مشخص يا گروه اجتماعي است كه داللت بر باخبر كامـل از   تشكيل شده
  )31: 1376ائل جاري در يك حوزة خاص دارد. (آقابخشي، اوضاع و احوال مس

اي از حقوق سياسـي، مـدني، اجتمـاعي، فرهنگـي و      معناي مجموعه حقوق شهروندي نيز به
شود. از اين رو طبق تعريف باال، منظور از آگاهي  جنسيتي است كه شهروند از آن برخوردار مي

مورد حقوق شهروندي چه چيزهايي را  از حقوق شهروندي اين است كه افراد در ذهن خود در
  ها چقدر با واقعيت تطابق دارد. دانند و اين دانسته مي
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هاي حقوق مدني ماننـد   در پژوهش حاضر، متغير آگاهي از حقوق شهروندي در قالب مؤلفه
هـا و   آزادي بيان، انديشه و برابري در قبال قانون، حقـوق اجتمـاعي ماننـد برابـري در فرصـت     

دمات مختلف و حقوق سياسي مانند حق رأي، مشاركت در امور سياسـي در ابعـاد   استفاده از خ
ترين متغيرهاي مورد بررسي الگوهاي ارتباطي  و از اصلي است. مختلف مورد سنجش قرار گرفته

  ند كه شامل موارد زير است:هست
 زمـاني برحسـب   ةسازي. فهرستي از موضوعات و رويدادهايي است كه در يك نقطـ  . برجسته1

سـازي   ) و در ايـن پـژوهش برجسـته   326: 1381انـد (سـورين،    سلسله مراتب تنظيم شـده 
هـاي جمعـي اهميـت نسـبي موضـوعات و تـأثيرات        واسطة آن رسـانه  فراگردي است كه به

ها اهميت بيشتري به رويـدادها بدهنـد،    كنند؛ هر چه رسانه گوناگون را به مخاطب منتقل مي
شوند كه با استفاده از سؤاالتي مـورد سـنجش    آن قائل ميمخاطبان نيز اهميت بيشتري براي 

  است. قرار گرفته
كننـد و داراي   . الگوي مخاطب فعال. افراد يا فردي كه در ارتباط با محيط فعاالنه شـركت مـي  2

كه در اين پژوهش اشاره به اين موضـوع دارد   ؛)169: 1983قدرت و آزادي است (برشت، 
تنهـا بـه    هايي را تدارك ببينند كـه نـه   هاي خود برنامه اي برنامهريز ارتباطي در اجر كه برنامه

كننده نيز باشد و شنونده را به سخن گفتن وادارد و او  انتقال اطالعات بپردازد، بلكه دريافت
  را منزوي نكند، بلكه متصل و مرتبط گرداند.

تـأثيراتي بـه بـار    اي از ارتباطـات كـه    ريزي نشده. بخش عمده . الگوي اثرات درازمدت برنامه3
) كه در اين پـژوهش  342: 1987كوايل،  اند (مك ريزي نشده نحوي از انحا برنامه آورند به مي

سـوي انـواع معينـي از     ريز ارتباطي با هدايت مخاطب بـه  شود كه برنامه شامل اين مسئله مي
راگـرد  اطالعات كه در محيط قابل دسترسي است يا با اشاره مثبت يا منفي به اطالعات در ف

  كند. ارتباط دخالت مي
منظـور مشـاركت در مباحـث بـاز و علنـي       وگو با شنوندگان. فضايي كه افراد به . الگوي گفت4

معنــاي  ) كــه در پــژوهش حاضــر بــه65: 1383آينــد (آزاد ارمكــي و امــامي،  گــردهم مــي
وگـو و مباحثـه شـود تـا      گيري گفت گر كه باعث شكل آوردن محيطي از طرف ارتباط فراهم

گيـري   فراد ضمن ابراز نيازها، مسائل و مشكالت از يكديگر تأثير بپذيرنـد و باعـث شـكل   ا
  افكار جديد شود.

منظـور مشـاركت در مباحـث بـاز و علنـي       اي كه در آن افراد به حوزه .. الگوي تحليل گفتمان5
يابـد (آزاد ارمكـي و امـامي،     وگو تحقـق مـي   آيند و كُنش ارتباطي از طريق گفت گردهم مي

هـاي   الخصـوص در قالـب برنامـه    هاي راديويي علي ). در اين پژوهش در قالب برنامه1383
گيري يك  راحتي بتوانند نيازها و مسائل خود را مطرح و باعث شكل تعاملي راديويي افراد به

  شود كه بتوان به يك نتيجه منطقي رسيد. وگوي برابر و صميمي فضاي گفت
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دن دنياي اطرافشـان، اطالعـات خـاص    كرر تالش براي معنادار الگوي مخاطب آفريننده. مردم د. 6
اند و در نتيجه فعاليت معناسازي آنان تا حدي  آفرينند. در اين مفهوم سازي، افراد فعال خود را مي
 ة). اين پژوهش اشاره به اين موضوع دارد كه فرد نقطـ 304: 1979فرد است (راجرز،  منحصر به

اي براي مخاطب قائل است و گيرنده از  العاده ريز اهميت فوق امهشروع فراگرد ارتباط است و برن
  كند. كند و پيام را تفسير مي عنوان بخشي از عمل اجتماعي استفاده مي ارتباط به

  آباد) ها (آمار توصيفي مربوط به مردم شهر خرم توصيف و تببين يافته
دهنده به سؤاالت ميزان آگاهي از حقوق شهروندي مـردم شـهر    نفر پاسخ 382از مجموع نمونه 

درصد را افراد 2/35دهند و  درصد را مردان تشكيل مي2/49زنان و آنان را درصد 8/50آباد،  خرم
دهنـد. حـداقل و    درصد نيز افراد ساير تشـكيل مـي  4/2درصد نيز متأهل هستند و 4/22مجرد و 

دهنـدگان داراي   . بيشـتر پاسـخ  سـت سال ا 70سال و حداثر  17گويان نيز بين  پاسخ حداكثر سن
درصـد نيـز   39درصد ديـپلم و  11سواد،  درصد از آنان افراد بي 4/3. هستندسال  36ميانگين سن 

درصـد آنـان   1/18درصد افراد داراي مدرك ليسـانس و فقـط   6/37ند و هستديپلم يا فوق ديپلم 
درصــد شــاغل و تعــداد غيرشــاغل 4/80و  هســتندرشــد يــا بــاالتر داراي مــدرك كارشناســي ا

  .استدرصد 6/19
  آمار توصيفي مربوط به كارشناسان

درصـد از  4/44انـد   نامه پاسخ داده نفري كارشناسان كه به سؤاالت پرسش 214از مجموع نمونه 
صـد را  در 6/76درصد آنان مجـرد و  22ند و هستگويان مرد  درصد از پاسخ6/55آنان را زنان و 

دهنده بين  اند. سن افراد پاسخ درصد را ساير افراد تشكيل داده4/1دهند و  افراد متأهل تشكيل مي
  ند. هستساله  38تا  37گويان ميانگين سني  و بيشتر پاسخ استساله  66تا حداكثر  22حداقل 

درصـد  8/23درصـد داراي مـدرك كارشناسـي،    4/58نفر نمونه كارشناسـان   214از مجموع 
. از نظر وضعيت استدرصد تحصيالتشان در سطح دكتري 8/17ي مدرك ارشناسي ارشد و دارا

نفـر)   28درصـد ( 1/13نفـر) كارمنـد صـدا و سـيماي مركـز لرسـتان،        74درصد (9/36اشتغال 
درصـد   29لرسـتان،   نفر) كارمند اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسـالمي   45درصد (21نگار،  روزنامه

 د.هستننشگاه لرستان نفر) نيز از اساتيد دا 62(
  هاي جمعي ميانگين استفاده از رسانه  1جدول 

 p  درجه آزادي t انحراف معيار  ميانگين  متغيرها

 000/0 381 -632/8 12314/1 0973/3  ميزان استفاده از اينترنت

 566/0 381 575/0 08234/1 0323/2  ميزان استفاده از ماهواره

 004/0 381 -870/2 51795/0 1229/3  ميزان استفاده از تلويزيون

 000/0 381 -905/5 61077/0 0330/3  ميزان استفاده از راديو
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 درصـد 3با توجه به جدول باال ميزان استفاده از اينترنت، تلويزيون و راديو همگي بـاالتر از  
دسـت آمـده    ) و با توجه بـه سـطح معنـاداري بـه    03/3، 12/3، 1/3، بوده (استكه حد متوسط 

آبـاد از   تـوان گفـت ميـزان اسـتفاده مـردم شـهر خـرم        درصد اطمينان مي95) با 004/0 ،000/0(
هـاي ذكـر شـده ميـزان      تلويزيون، راديو و اينترنت در حد متوسط بوده و با توجـه بـه ميـانگين   

  ها باالتر است. استفاده از تلويزيون از ساير ميانگين
  ميانگين آگاهي از حقوق شهروندي  2جدول 

 p  آزادي ةدرج t نحراف معيارا  ميانگين  متغيرها

000/0 381 -330/10 65248/0 2205/2  عد سياسيآگاهي از حقوق شهروندي از ب 

000/0 381 515/4 78409/0 1835/3  اجتماعي عدآگاهي از حقوق شهروندي از ب 

000/0 381 096/7 70508/0 2594/3  عد مدنيآگاهي از حقوق شهروندي از ب 

باال، ميانگين آگاهي از حقوق شهروندي از بعد سياسي، اجتماعي و  با توجه به نتايج جدول
اي مشـاهده شـد؛ ايـن متغيرهـا برابـر بـا        نمونـه  تك t) و مقدار 26/3، 2/3، 99/2مدني برابر با (

توان گفت  درصد اطمينان مي  . بنابراين با است 000/0در سطح معناداري  09/7، 51/4،  ـ33/10
دست آمده، مـردم   هاي به . در ميان ميانگيناستدي در سطح متوسط كه آگاهي از حقوق شهرون

  عد مدني آگاهي بيشتري دارند.آباد از ب شهر خرم
  ميانگين الگوهاي ارتباطي tآزمون   3جدول 

 p  آزادي ةدرج t انحراف معيار  ميانگين  متغيرها

 000/0 213 278/19 55283/0 7285/3  وگو با شنوندگان گفت

 213000/0 835/18 59375/0 7645/3  مخاطب فعال

 213000/0 821/26 55858/0 0241/4  سازي برجسته

 213000/0 713/25 50240/0 8831/3  تحليل گفتمان

 213000/0 795/24  53148/0 9008/3  رات درازمدتيثتأ

 213000/0 539/29 56194/0 1347/4  مخاطب آفريننده

 213000/0 603/55 27546/0 0470/4  آگاهي از حقوق شهروندي

شود كه ميانگين الگوهاي ارتباطي همگي باالتر از حد  مالحظه مي tبا توجه به نتايج جدول 
. با توجه به جدول باال ميانگين آگاهي از هستند) 13/4، 9/3، 88/3، 02/4، 76/3، 72/3متوسط (
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متغيـر برابـر بـا     اي مشاهده شده براي ايـن  تك نمونه tو مقدار  04/4حقوق شهروندي برابر با 
توان گفت كـه ميـزان    درصد اطمينان مي95. بنابراين با است )000/09در سطح معناداري ( 6/55

سطح آگاهي از حقوق شهروندي از نظر كارشناسان و ميزان متغيرهاي الگوهاي ارتباطي از حـد  
  .استمتوسط باالتر 

  يونآزمون رگرس يجتان  4جدول 
ضريب همبستگي  مدل

 چندگانه
تعيين ضريب  ضريب تعيين

سطح معناداري  تعديل يافته F آزادي ةدرج

1 a578/0 334/0 332/0 000/0 163/185 381 

2 b599/0  359/0 356/0 000/0 417/103 381 

توان اين نكتـه   ) ميF=417/103و  sin =000/0( 4دست آمده در جدول  با دقت در نتايج به
هاي راديو و تلويزيون) و متغيـر   زان استفاده از برنامهرا اذعان داشت كه بين دو متغير مستقل (مي

معنـاداري وجـود دارد. همچنـين بـا توجـه بـه        ةوابسته (ميزان آگاهي از حقوق شهروندي رابط
است، يعنـي در   356/0و ضريب تعيين تعديل يافته برابر با  354/0ضريب تعيين حاصل برابر با 

حقـوق شـهروندي از طريـق متغيرهـاي مسـتقل       درصد واريانس متغير آگاهي از36 واقع حدود 
  است. تبيين شده

  آزمون رگرسيون ضرايب استاندارد شده  5جدول 
ضرايب استاندارد مدل رگرسيوني

t سطح معناداري 
Beta 

1 
000/0 554/33 مقدار ثابت

000/0 607/13 578/0ميزان استفاده از تلويزيون

2 

 000/0 637/31  مقدار ثابت

 000/0 964/6 414/0  ن استفاده از تلويزيونميزا

 000/0 844/3 229/0  ميزان استفاده از راديو

كنيم كه ميزان استفاده از تلويزيون در مقايسه با ميزان اسـتفاده از راديـو    در اينجا مالحظه مي
ز سهم بيشتري را به خود اختصاص داده و تأثير آن تقريبـاً دو برابـر راديـو بـر ميـزان آگـاهي ا      

  .استحقوق شهروندي 
  ) = ميزان آگاهي از حقوق شهروندي414/0) + (ميزان استفاده از تلويزيون 229/0(ميزان استفاده از راديو 

هـاي   ين متغيرهاي مستقل، برنامـه بدهد كه  نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان مي
تحليل گفتمان با شـنوندگان   هاي راديويي در قالب وگو با شنوندگان، برنامه راديو در قالب گفت

هـاي تلويزيـون در قالـب     هاي راديويي در قالب مخاطـب فعـال و همچنـين بـين برنامـه      برنامه
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ريـزي نشـده و    هاي تلويزيون در قالب اثرات درازمدت برنامـه  سازي با بينندگان، برنامه برجسته
شـهروندي و نيـز    هاي تلويزيوني در قالب مخاطب آفريننـده و ميـزان آگـاهي از حقـوق     برنامه

  شهروندان رابطه وجود دارد.
  نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون  6جدول 

ضريب  نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون متغيرهاي مستقل
 همبستگي

ميزان آگاهي از
 حقوق شهروندي

سطح 
  معناداري

  000/0  633/0  633/0  ا شنوندگان (راديو)بوگو  الگوي گفت

  000/0  678/0  678/0  راديو)الگوي تحليل گفتمان (

  000/0  697/0  697/0  الگوي مخاطب فعال (راديو)

  000/0  654/0  654/0  سازي (تلويزيون) الگوي برجسته

  000/0  577/0  577/0  ريزي نشده (تلويزيون) الگوي اثرات درازمدت برنامه

  000/0  597/0  597/0  الگوي مخاطب آفريننده (تلويزيون)

دست آمده شدت ايـن همبسـتگي تقريبـاً     هاي به ل و ميزان همبستگيبا توجه به نتايج جدو
وگـو بـا    هـا در راديـو در قالـب الگـوي گفـت      توان بيان كرد كه با اجراي برنامـه  ، ميستقوي ا

هـاي   شنوندگان، الگوي تحليل گفتمان و الگوي مخاطـب فعـال و همچنـين بـا اجـراي برنامـه      
ريـزي نشـده و الگـوي     گوي اثرات درازمدت برنامهسازي، ال تلويزيوني در قالب الگوي برجسته

ريز ارتباطي بر ميزان آگاهي از حقوق شهروندي نـزد شـهروندان    مخاطب آفريننده توسط برنامه
هـاي يـاد    هاي راديويي و تلويزيوني در قالب آباد مؤثر است. به بيان ديگر با باال رفتن برنامه خرم

 ةرود و بين اين متغيرها و متغير وابسـته رابطـ   اال ميشده، ميزان آگاهي از حقوق شهروندي نيز ب
  همبستگي مستقيم و مثبتي وجود دارد.

  رسيون چندمتغيرهگنتايج آزمون ر  7جدول 
ضريب همبستگي چندگانه مدل ضريب تعيين سطح معناداري تعديل يافته ضريب تعيين F آزادي ةدرج

1 a817/0 668/0 659/0 000/0 496/69 213 

توان بيان كرد كه ميزان همبستگي آگاهي از حقوق شـهروندي   مي 7ول ده نتايج جبا توجه ب
. همچنـين ضـريب   سـت ا 817/0برابر بـا   ةيب خطي با متغيرهاي وارد شده در معادلتدر يك تر

 67يعني در واقع حدود  659/0يافته برابر با  و ضريب تعيين تعديل 668/0تعيين حاصل برابر با 
س متغير ميزان آگاهي از حقوق شـهروندي از طريـق متغيرهـاي مسـتقل     ) درصد واريان668/0(

متعلق به سـاير متغيرهاسـت    است 33/0است و مابقي كه در اينجا در حدود  تبيين و توجيه شده
  است. دهشكه در اين تحقيق لحاظ ن
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  نتايج آزمون رگرسيون ضرايب استاندارد شده  8جدول 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

 

هـاي   شود كه مخاطب فعال در مقايسه با ساير شـاخص  با توجه به نتايج جدول مالحظه مي
الگوهاي ارتباطي رسانه سهم بيشتري در ميزان آگاهي از حقـوق شـهروندي دارد و بـه ترتيـب     

سـازي، الگـوي    گو با شنوندگان، الگوي برجستهو الگوهاي ارتباطي تحليل گفتمان، الگوي گفت
  گيرد. ريزي نشده و سپس الگوي مخاطب آفريننده قرار مي اثرات درازمدت برنامه

  گيري نتيجه
... بحث تأثير اين وسـايل بـر    گسترش وسايل ارتباط جمعي اعم از راديو، تلويزيون، اينترنت و

هـاي زنـدگي، عاليـق جديـد، ارتفـاع       بكهاي مختلف نظير تغيير آموزش س مخاطبان را از جنبه
اي بـا   است. همچنـين هـر جامعـه    طور جدي مطرح كرده ... به و  ها و دانش عمومي سطح آگاهي
هاي فرهنگي و ارزشي خود نياز بـه شـهرونداني آگـاه دارد تـا بتواننـد در قالـب        توجه به زمينه

ليت كننـد. دسـتيابي بـه    ـ اجتماعي فعا شده، در چارچوب فضاي سياسي حقوق و وظايف تعيين
هـا   سـازي شـهروندان اسـت؛ لـذا رسـانه      هاي الزم براي آگاه چنين هدفي نيازمند تدابير و زمينه

سـازي و آمـاده    هاي متنوع خود نسبت به آموزش، آگـاه  توانند با استفاده از كاركردها و نقش مي
كمـان در جهـت   و ايجاد فرهنگ مطالعه نسبت به حقـوق شـهروندي از حا    دن افكار عموميكر
  يم آن گام بردارند.كتح

دهد ميانگين استفاده از راديـو و تلويزيـون در حـد     دست آمده از پژوهش نشان مي نتايج به
حقـوق شـهروندي نيـز در     ةگان مورد نظر از ابعاد سه ة، همچنين آگاهي افراد جامعستمتوسط ا

بت بـه ديگـر ابعـاد رقـم     مـدني نسـ   عد. گرچه آگاهي مردم از بستاحد متوسط و رو به پايين 
آبـاد انجـام    دهد لذا با توجه به تحقيقات گذشـته كـه در سـطح شـهر خـرم      بيشتري را نشان مي

 مدل رگرسيوني
 ضرايب استاندارد

t  معناداريسطح 
Beta 

1 

 000/0 541/19  مقدار ثابت

 002/0 197/3 191/0 وگو با شنوندگان راديو گفت

 001/0 448/3 215/0  مخاطب فعال راديو

 006/0 791/2 191/0  تلويزيونسازي  برجسته

 004/0 908/2 195/0  تحليل گفتماني راديو

 010/0 585/2 146/0  تلويزيون مدت اثرات دراز

 132/0 514/1 092/0 مخاطب آفريننده تلويزيون
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 ةاست لذا طبـق نظريـ   است، آگاهي جامعه مورد نظر نسبت به گذشته تغيير آنچناني نكرده گرفته
هاي متنوع و متعـدد   هبرنام ةتواند با ارائ هاي اجتماعي رسانه (راديو و تلويزيون) مي تغيير ارزش

هاي شهروندي بيشتر كرده و از اين طريق آگـاهي آن را   تمايل افراد را به سمت اهداف و ارزش
توانـد   رسانه مي ،هاي شهروندي گسترش دهند. همچنين طبق نظر دفلور و دنيس لفهؤم ةدر زمين

بـه تصـوير    هاي مختلـف بـا   ها و انجمن جهت آشنايي شهروندان با جهان اجتماعي خود، گروه
ها، آگاهي مردم را از قوانين و هنجارهاي حاكم بر آن بـاال بـرده و مشـاركت بيشـتر      كشيدن آن

  شهروندان را در امور مختلف فراهم آورند.
وگـو بـا شـنوندگان بـا ميـزان آگـاهي از        هاي راديو در قالب گفت بين برنامه ةدر مورد رابط

وگـو بـا    ونيـك و هانـت در الگـوي گفـت    گونه كه گر است، همان حقوق شهروندي مطرح شده
فراگرد پوياتر مخاطبان را بايد شركاي ارتباط يـا   ككنند، براي برقرار كردن ي شنوندگان بيان مي

تنهـا آگـاهي بلكـه نـوعي درك متقابـل و       وگو قلمداد كرد. در چنـين مـواردي هـدف نـه     گفت
ريز  . لذا برنامهستبه اهداف اها براي رسيدن  هاي افراد و گروه گشايي با توجه به ظرفيت مشكل

وگـو بـا افـراد از     ويژه ميزگردهـا و گفـت   هاي جذاب و متنوع به تواند با توليد برنامه ارتباطي مي
هاي يك منطقه ضمن برقرار كردن يك ارتباط پويـا   طريق راديو و استفاده از ظرفيت افراد محله

رداخته تا بتوانند در رفع مشكالت و بيان وگو و ارتباط با افراد جامعه پ و برابر به مذاكره و گفت
هاي مختلف به يك درك متقابل براي آگاهي بهتر و بيشـتر   مسائل مربوط به منطقه، شهر و محله

شدن موضوعات و مسـائل   در مورد حقوق و مسئوليت افراد محله و منطقه پرداخته و در شفاف
  نند.كمربوط به حقوق شهروندي آن منطقه كمك 

هاي راديو در قالب تحليل گفتمـان بـا شـنوندگان و ميـزان      رابطه بين برنامه ةدر مورد فرضي
است. با توجه به نظر هابرماس در الگوي تحليل گفتمان،  آگاهي از حقوق شهروندي مطرح شده

مبـادرت ورزد كـه افـراد      هاي تعاملي به ايجاد يك فضاي عمومي تواند در قالب برنامه راديو مي
ها بـه   ك فضاي برابر با صميميت و صداقت با گويندگان و كارشناسان برنامهجامعه بتوانند در ي

  طرح نيازهاي دروني و بيروني خود، ديگر افراد و وضعيت جامعه بپردازند.
توانند ضـمن ابـراز نيازهـاي خـود در رابطـه بـا حقـوق         در چنين فضاي تعاملي و برابر مي

هاي خـود در   ديگر افراد جامعه و مسئوليت ... به شناخت بيشتر از وضعيت سياسي، اجتماعي و
ها را با ديگر افـراد جامعـه و گوينـدگان و     ها آشنا شده و چگونگي تحقق هر يك از آن قبال آن

  كارشناسان در ميان بگذارند.
توانند ضمن طـرح مسـائل مربـوط بـه      اندركاران راديو مي لذا با استفاده از اين نظريه، دست

دادن شـنوندگان در ايـن مباحـث     هايي و با دخالـت  چنين برنامه حقوق و وظايف شهروندي در
هاي تحقـق هـر كـدام را بـا توجـه بـه نظـر         ضمن باالبردن آگاهي آنان از حقوق شهروندي راه

  شنوندگان مورد بررسي قرار دهند.
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هـاي راديـو در قالـب مخاطـب فعـال بـا ميـزان آگـاهي از حقـوق           رابطه بين برنامه ةفرضي
توان بيـان كـرد كـه هرچـه      به نتايج آزمون فرضيه و شدت همبستگي آن مي شهروندي با توجه

اي بـراي دريافـت نظـرات و انتقـادات و پيشـنهادات        وسـيله  راديو از يك وسيله براي توزيع بـه 
برتولـت  به گونه كه  تواند مخاطبان بيشتري را به خود جلب كند. همان د، ميشومخاطبان تبديل 
 ةبايستي فقط ديـدگاه طبقـ   رسانه نمي ،كند تب انتقادي بر آن تأييد ميپردازان مك برشت از نظريه

هاي اجتماعي جامعـه   اي تبديل شود كه بتواند نظريات ساير گروه حاكم را بيان كند، بلكه وسيله
توان بيـان كـرد توليـد برنامـه در      را نيز دربر گيرد. همچنين با توجه به الگوي مخاطب فعال مي

هاي خود از مسائل جامعـه در   ناسان و گويندگان به ايراد نظرات و برداشتراديو كه صرفاً كارش
توجهي و عـدم پيگيـري مسـائل توسـط افـراد       تنها سبب كسالت و بي ابعاد مختلف بپردازند، نه

تنهـا   شـود. لـذا راديـو نـه     هـا مـي   جامعه را به دنبال دارد، بلكه سبب گسست مخاطبان از برنامه
اي بـراي دريافـت نظـرات، پيشـنهادها و      بايسـتي بـه وسـيله    بلكه مي عنوان يك وسيله توزيع به

كننـده،   هاي ميزگرد، سرگرم تواند در قالب برنامه د. بنابراين راديو ميشوانتقادات مخاطبان تبديل 
كردن مخاطبـان   هاي انتقادي به جذب و فعال وگو، موسيقي، مسابقه، برنامه داستان، بحث و گفت

حقـوق و   ةهـاي الزم در زمينـ   بهتري در جهت تأمين آگـاهي  شكلها به  نامهها با بر و ارتباط آن
هاي مختلـف از جملـه اجتمـاعي، سياسـي،      هاي شهروندان در جامعه در زمينه اجراي مسئوليت

  ... بپردازد. اقتصادي و
سازي با بينندگان و ميـزان   هاي تلويزيوني در قالب برجسته بين برنامه ةرابط ةدر مورد فرضي

گونه كه  ي از حقوق شهروندي نيز شهروندان، نتايج آزمون نشانگر معناداري آن است. همانآگاه
دهـد، پوشـش    نشـان مـي   هاي عمومي هاي بروسيوس و پلينگر در آلمان در مورد آگاهي پژوهش

طـور ناگهـاني افـزايش     دهـد و بـه   شـكل مـي    از يك مسئله را هنگامي  تلويزيون آگاهي عمومي
  ترده باشد.دهد كه پوشش گس مي

خواهند دربارة آن فكـر   تواند بر آنچه مردم مي سازي، تلويزيون مي برجسته ةبا توجه به نظري
كنند، با باال بردن اهميت نسبي بعضي موضوعات تأثير پيام را بر مخاطبان بيشتر كند و يك نـوع  

نـابراين  اولويت و برجستگي نسبت به بعضي از موضوعات را در دستور كار خود قرار دهنـد. ب 
دسـت   حقوق شـهروندي بـه   ةتوانند با شناختي كه نسبت به وضعيت جامعه در زمين ها مي رسانه
هاي متنوع و مختلف در اين رابطه و با پوشش گسـترده و وسـيع طـي     آورند، با توليد برنامه مي

مدت زماني بر اهميت موضوع حقوق شهروندي نزد شهروندان تأثير گذاشته، لـذا بـا توجـه بـه     
پردازد، افـراد جامعـه ضـمن آگـاهي از      اي كه به توليد برنامه در اين زمينه مي وسيع رسانه حجم

  دارند. موضوع شهروندي و پي بردن به اهميت موضوع در جهت تحقق آن گام برمي
ريـزي   هاي تلويزيوني در قالب اثرات درازمدت برنامه بين برنامه ةششم در مورد رابط ةفرضي

رات درازمدت يثتأاست. با توجه به الگوي  ز حقوق شهروندي مطرح شدهنشده و ميزان آگاهي ا
...) رايـج اسـت    هاي مختلف (اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي و    ريزي نشده، آنچه از جنبه برنامه
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عنـوان منـابعي، افـراد يـك جامعـه در       و بـه  استبرگرفته از فرهنگ گذشته و حال يك جامعه 
شوند  عنوان وسايلي مطرح مي ها به گيرند. رسانه كار مي به ها را زندگي و كُنش اجتماعي خود آن
ها) را در سـطح جامعـه منتشـر و در دسـترس مخاطبـان قـرار        كه اين منابع (اطالعات و آگاهي

ويژه تلويزيون با توجه به فرهنگ گذشـته و حـال يـك جامعـه در      ها به دهند. بنابراين رسانه مي
... كه افـراد جامعـه    ي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وهاي سياس حقوق شهروندي از جنبه ةزمين
عنوان منابع و با اشاره مثبـت و   ها به گيرند با استفاده از آن كار مي هاي خود به گي و كنشددر زن

ها و  دهي آگاهي تواند به جهت هاي متنوع توليدي خود مي ها در برنامه ها مؤلفه منفي نسبت به آن
  مينه حقوق شهروندي مبادرت ورزند.هاي افراد جامعه در ز كُنش

هاي تلويزيوني در قالـب مخاطـب آفريننـده و ميـزان      بين برنامه ةهفتم در مورد رابط ةفرضي
  .ستها رابطه معناداري بين آن ةدهند ده، نتايج آزمون نشانشآگاهي از حقوق شهروندي مطرح 

ه بـراي مخاطبـان بـه    ريـز ارتبـاطي جهـت توليـد برنامـ      ي از آن است كه برنامهكاين امر حا
ها با توجه به مكان  شناسي و همچنين اطالعات مورد نياز آن شناختي و روان هاي جمعيت ويژگي

عنوان يك ابزار مفيد  توانند به ند. لذا مخاطبان ميكها توجه  و زمان كاربرد آن اطالعات و آگاهي
در عمـل اجتمـاعي از آن    عنوان ابزاري ها و اطالعات را به و اساسي در زندگي خود، آن آگاهي

توان با استنباط از نظر دروين اشاره كرد  نند. همچنين در تبيين نظري اين فرضيه نيز ميكاستفاده 
هـاي   گر با وضعيت خاص زمـاني و مكـاني و ويژگـي    هاي ارتباط دارد هر قدر برنامه كه بيان مي

احتمال بيشتري وجود دارد كه  ند سازگارتر باشد،ا شخصيتي افراد كه نيازمند آن آگاهي و ارتباط
توانـد   كنند، مؤثرتر عمل كند. بنابراين رسـانه مـي   ها را دريافت مي ها و آگاهي گيرندگان كه پيام

حقوق شـهروندي متناسـب بـا     ةهاي مورد نياز هر قشر جامعه را در زمين نوع اطالعات و آگاهي
 ةهاي جامعه در زمين م از افراد و گروهسازي هر كدا ها ارائه و به اين وسيله به آگاه هاي آن ويژگي

  د.ننكهاي شهروندي اقدام  لفهؤم

  پيشنهادات
  شود: صورت زير ارائه مي با توجه به نتايج تئوريكي و تجربي تحقيق حاضر پيشنهادات به

ويژه در زمينة  مردم به هاي عمومي سازي براي رشد آگاهي توجه هرچه بيشتر مسئولين به زمينه 
  شهروندي.

ترين راهكارها براي افزايش ميزان آگاهي از حقـوق شـهروندي در ميـان اقشـار      كي از مهمي 
رسـاني همگـاني شـامل آمـوزش و تـرويج حقـوق        سـازي، اطـالع   مختلف جامعه، فرهنـگ 
هاي راديـو   هاي الزم براي مشاركت افراد در جامعه از طريق رسانه شهروندي، افزايش زمينه

  .استو تلويزيون 
اجتماعي و فرهنگي  ةتوسع ةسيماي شهروندي يا شبك ةصداي شهروندي و شبك ةايجاد شبك 

  وجود آورد. هاي مختلف شهروندي به هاي الزم را به افراد جامعه در زمينه تواند آگاهي مي
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. اسـت دست آمده از كارشناسان بيشترين فراواني متعلق به مخاطب فعـال   با توجه به نتايج به 
ها  بايستي توجه ويژه به ارتباط هرچه بيشتر مخاطبين با رسانه ها مي هاندركاران رسان لذا دست

هاي اساسي در جهـت رشـد    توانند گام داشته باشند و از طريق اين ارتباط مستمر و پويا مي
  آگاهي افراد و تحقق حقوق شهروندي برداشته شود.

ــ   ــه نظري ــيش ب ــيش از پ ــو مــي  شــهروندي گفــت ةتوجــه ب ــد  وگــويي هابرمــاس در رادي توان
ــه ــوان نقطــ ب ــراد جامعــه از حقــوق   ةعن عطفــي در حــل مشــكالت شــهروندي و آگــاهي اف

صـورتي   زيـرا كُنشـگران اجتمـاعي بـه     ؛گـر رسـانه قـرار گيرنـد     شهروندي، مـوردنظر ارتبـاط  
نظـرات،   هـا، نقطـه   هـا، نيـات، درخواسـت    آزادانه، برابـر، منصـفانه و عادالنـه طرحـي از ايـده     

كـه نـاظر بـه ترسـيم يـك نقشـه جمعـي بـراي پيگيـري اهـداف           توقعات و مطالبات خود را 
دهنـد. از ايـن طريـق اسـت كـه       صـورت ديـالوگي ارائـه مـي     مشـترك الزم اسـت بـه    عمومي

صـورت درونـي    وگـو بـه   هـاي كُنشـگران اجتمـاعي ارتبـاطي از طريـق گفـت       ها و وظيفه حق
و در نتيجـه  شـود   بنـدي مـي   تـوافقي صـورت   نه متأثر از عوامـل بيرونـي بـه شـكل تفـاهمي      

شـوند و   وگويي، اخالقـاً هـم متعهـد بـه ايفـاي ايـن وظـايف شـهروندي مـي          كُنشگران گفت
    گردند. هاي شهروندي ديگري مي هم متضمن به تحقق حق

از ديدگاه كارشناسان قالب طنز، نقد و پرسشگري در بين  “اي راديو هاي برنامه قالب”در بين 
هـا را در امـور    هي از حقوق شـهروندي و مشـاركت آن  ها بيشترين سهم را در تقويت آگا برنامه

وگو و گزارش، بسـتر رشـد آگـاهي از     اجتماعي و فرهنگي جامعه دارد و پس از آن خبر، گفت
هـاي   ريزان ارتباطي بهتر است جهت توليـد برنامـه   كنند. لذا برنامه حقوق شهروندي را فراهم مي

  نند. كها توجه بيشتري  خود به اين اولويت
هـاي راديـويي و    گاه كارشناسان به ترتيـب حضـور نماينـدگان و احـزاب در برنامـه     از ديد

هـا، نقـد و    اندازي راديو شهروند استفاده از بازيگران و افـراد محبـوب در برنامـه    تلويزيوني، راه
بررسي فرهنگ شهروندي رايج در بـين مـردم و اسـتفاده از كارشناسـان و متخصصـين حقـوق       

تواند به بهبود آگاهي از حقوق شـهروندي در   راديويي و تلويزيوني ميهاي  شهروندي در برنامه
كـار بـردن ايـن     شود راديو و تلويزيون محلي و ملـي بـا بـه    بين مردم منجر شود لذا پيشنهاد مي

  نظرات در جهت ارتقاي شهروندي گام بردارند.
حـان و  سـازي و مخاطـب آفريننـده، طرا    ويـژه مـدل برجسـته    هاي ارتباطي بـه  براساس مدل
هاي  اي تهيه وتدارك ببينند كه موجب واكنش گونه ها را به توانند محتواي برنامه توليدكنندگان مي

رات تغييردهنده در بخـش وسـيعي از   يثتأبيني، قابل مشاهده و نيز  همسان و به نسبت قابل پيش
  مخاطبان در زمينه حقوق شهروندي شوند.

ها مشروط به مخاطبان است و  نده، اثرات رسانهاينكه براساس مدل مخاطب آفرين هبا توجه ب
اقتصـادي، قوميـت،    ــ  ها را با توجه به سن، جنس، طبقه اجتمـاعي  مخاطب خود محتواي رسانه

  كنند. ها و نيازهايشان انتخاب مي ها، انگيزه هاي مختلف جامعه، نگرش مذهب، زندگي در مكان
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هـاي   ساخت هر برنامه ابتدا نيازسنجيشود براي اثرگذاري هر چه بيشتر پيش از  پيشنهاد مي
ها و نيازهاي  گاه پس از شناخت دقيق ويژگي الزم در خصوص موارد ياد شده به عمل آيد و آن

حقوق  ةها در زمان و محدوده جغرافياي مناسب در زمين مخاطبان نسبت به توليد و پخش برنامه
  شهروندي اقدام شود.

هاي شـهر بـا اسـتفاده از     دي در بعضي از محلهحقوق شهرون يشود جهت ارتقا پيشنهاد مي
تلويزيـوني   هاي راديويي و ها از مردمان محله و افراد با نفوذ و متعهد آن منطقه در برنامه ظرفيت

  محلي به بهبود وضعيت آن منطقه در زمينه حقوق شهروندي پرداخته شود.
هـاي مرجـع، افـراد     وههـا، گـر   هاي ارتباطي يك متغير مهم در اثرگذاري رسانه براساس مدل

نظران و ... هستند كه واسطه  هاي تلويزيوني و سينمايي و ورزشي و صاحب كرده، ستاره تحصيل
طور عمـده   اي شهروندي به هاي رسانه توان پيام روند كه مي شمار مي ها بر مخاطبان به تأثير رسانه
  ها به ديگر افراد جامعه انتقال داد.  از طريق آن

منظور اثرگذاري فراگير و هر چه بيشتر راديو و تلويزيون در زمينة حقوق  بهشود  پيشنهاد مي
ها، انتظارات، پيشنهادها و انتقادهاي آنان، حداكثر بهره را در ساخت و تهيه  شهروندي از ديدگاه

  هاي شهروندي ببرند. برنامه
از مفـاهيم  هـا بـا اسـتفاده     اندركاران صدا و سـيماي مراكـز اسـتان    شود كه دست پيشنهاد مي

هـاي توليـدي،    ها، فرهنگ عامه مردم در برنامـه  المثل ها، ضرب ها، داستان فرهنگ بومي، اسطوره
ها قرار داده و جهت آگاهي مردم و تحقق حقوق شهروندي  هاي شهروندي را در قالب آن مؤلفه

  گام بردارند.
رود كه بايـد   ر ميشما مدت به ارتقاي آگاهي از حقوق شهروندي فرايند طوالني ،و در نهايت

امكانات و منابع مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ارتباطي و ... جامعه با آن متناسب شود كه 
  .استريزي صحيح  مستلزم برنامه

  منابع
، شناسان ايران جامعه، مجلة “وگوي عقالني و گفت  تكوين حوزة عمومي”)، 1383(  آزاد ارمكي، تقي و يحيي امامي

  .1ه دورة پنجم، شمار
  ايران. ، تهران، مركز اطالعات و مدارك علمي فرهنگ علوم سياسي)، 1376آقابخشي، علي (

، ترجمـة محمـد سـاوجي،    ذهن بيخانمان: نوسـازي و آگـاهي  )، 1381(كلدر مانفريد بريجيت برگر و  ؛برگر، پيترل
  تهران، نشر ني.
  ر زنان و خانواده رياست جمهوري.مركز امو ،، تهرانفرزند من و رسانه)، 1387بيابانگرد، اسماعيل (

  ، ترجمة احمد تدين، تهران، هرمس.يورگن هابرماس)، 1379پيوزي، مايكل (
  .13، شماره نامه علوم اجتماعي، تهران، “ها بر افكار عمومي بررسي تأثير رسانه” )، 1386دهقان، عليرضا (

اصـغر كيـا،    ترجمة مهـدي رشـكياني و علـي    ،ها سازي رسانه مباني برجسته)، 1385ديبرنيگ، جيمز، راجرز اورت (
  تهران، انتشارات سازمان ادارات معين.

  ، نشر نور.اي بر آسيب شناسي مقدمه)، 1373ستوده، هدايت اهللا (
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