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 موضوع مقاله

 شهروندی و رسانه های جمعی

 1دکتر عبدالرضا باقری بنجار
 2سپهوندابراهیم   

 

 چكیده

 

شود كه از گذشته مورد توجه بوده است اما در دوران  هاي اجتماعي محسوب مي شهروندي از مهمترين ايده

 معاصر از اهميت زيادي برخوردار شده است.

شود كه رابطه متقابل بين فرد، دولتت و   افراد يك جامعه گفته ميشهروندي به عضويت سياسي و اجتماعي 

اي  گيرد. لذا در هتر جامعته   هاي متقابل را در برمي نهادهاي مختلف در قالب يك سري از حقوق و مسئوليت

ق ي تحقت به خود آگاه باشند. در راستتا  هاي تعيين شده مربوط ايف مسئوليتشهروندان بايد از حقوق و وظ

ي بخشت  ضمن آگاهيهاي متنوع و متعدد  تواند با اجراي برنامه ميراديو و تلويزيون به ويژه ر ها نهاين امر رسا

بتراي تحقتق حقتوق    الزم را افراد جامعه را داشته و در راستاي تحقق آن فعاليت نمايد و زمينته و بستتر   به 

 نمايند. فراهمجامعه  در شهروندي

ه رابطه استفاده از رسانه )به ويژه راديو و تلويزيون( با ميزان آگاهي هاي پژوهشي ب اين مقاله با استناد به داده

 پردازد. از حقوق شهروندي مي

انتد.  براستا     آباد مورد ازمون قرار گرفتته  نفري از بين مردم خرم 283روش مطالعه پيمايش بوده كه نمونه 

كسان نبوده استت. ميتان استتفاده از    نتايج ميزان استفاده از رسانه و آگاهي از حقوق شهروند در بين مردم ي

باشد و در ميان ابعاد حقوق  ها بيشترين ميزان متعلق به تلويزيون و كمترين ميزان متعلق به ماهواره مي رسانه

شهروندي بيشترين مزان آگاهي حقوق مدني و كمترين آن مربوط به حقوق سياسي بوده استت و همننتين   

داري وجتود داشتته    يون( با ميان آگاهي از حقوق شهروندي رابطه معنتا بين استفاده از رسانه )راديو و تلويز

 است.

 

 رسانه )راديو، تلويزيون(، آگاهي، حقوق شهروندي. کلید واژه:

 

                                                           
 هیات علمی دانشگاه شاهد گروه جامعه شناسی. عضو  1
2

 .کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شاهد 
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 مقدمه

اجتماعي است كه درطول تاريخ به اشتكال گونتاگون و بتا     -هاي سياسي شهروندي يكي از مهمترين عرصه

نظران مختلفي كه به بررستي گوتونوي    اج داشته است. صاحبتعابير مختلف حقوقي، سياسي و فلسفي رو

اند اتفاق نظر دارند كه شهروندي موقعيتي است كه هم حتق افتراد را بتراي     تحول مفهوم شهروندي پرداخته

ور بر آنهتا  ام  شناسند و هم مسئوليت جمعي شهروندان را كه اداره با ثبات برخوردار از حقوق به رسميت مي

 مبتني است.

دهد كه اين ايده در اصتل بته حقتوق اقتيتادي و سياستي دسترستي و        م شهروندي به خوبي نشان ميمفهو

(. بنابراين شهروندي به يك فرد حق مشاركت در قدرت سياسي 48: 4281شود )شياني،  مشاركت مربوط مي

وق در تعريف خود نتاظر بتر حقت   « حقوق شهروندي»دهد و  و برخوداري از حقوق مدني و اجتماعي را مي

فردي و رابطه فرد با ولت ديور شهرونداني است و در بر گيرنده ابعاد سياسي، مدني، اجتمتاعي، اقتيتادي،   

شود. لذا  مفهوم شهروندي معنايش بيش از عضويت در يك جامعه پيدا كرده استت.   فرهنوي و جنسيتي مي

و كارآمد مستلزم آشنايي  ديل شدن به يك شهروند مؤثربهاي شهروندي و يا به عبارت ديور ت كسب مهارت

گيرد  داند و در هويت شهروند قرار مي و آگاهي از حقوق و تكاليف است. لذا فردي كه خود را شهروند مي

اش را  ها، تيورات و انتظارات است كه رابطه او با محيط اجتماعي اي به هم پيوسته از آگاهي داراي مجموعه

 (.38: 4282كند )حسام،  تعريف و تنظيم مي

اش در  ها و نيازهاي خود و با توجه به شترايط اجتمتاعي جامعته    نابراين شهروند واقعي با آگاهي از تواناييب

اش نظارت كند و در مواقع لزوم به تغيير شرايط و محيط پيرامونش  صدد است تا بر محيط اجتماعي زندگي

يد تا حدي باشد كه شتهروند را بته   بپردازد. لذا شهروند واقعي بايد از حقوق خود مطلع باشد. اين آگاهي با

 (.43: 4283تحرك وادارد و به وي قدرت فعال شدن در محيط اجتماعي را بدهد )حسام، 

و آگتاهي انستان بته ابزارهتاي      كرها بيانور وابستوي شديد اعتالي تف از طرف ديور تحوالت تاريخي رسانه

هاي متعددي در انسان منجر شده استت   ارتباطي است گنانكه گسترش آگاهي، معرفت و تفكر به توانمندي

هتا بتوده و    آن از راه پيام مدين رسانه لكه امروز شاهد آن هستيم. انسان در كسب و گسترش آگاهي و انتقا
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هاي گونتاگون و   يع اطالعات نقش زيادي در باال بردن آگاهيها با توليد و توز هست. در جامعه امروز رسانه

 كنند. گيرند و جامعه را در نيل به تعالي و ترقي همه جانبه ياري مي ضروري به عهده مي

ي حقتوق   هاي الزم را در زمينته  اي، نظام اجتماعي بايد از طرق مختلف آگاهي بديهي است كه در هر جامعه

هتاي فراوانتي بتراي     د كند. با وجود آنكه آموزش و پرورش رستمي ظرفيتت  شهروندي در افراد جامعه ايجا

رسد كه بتا توجته بته ماهيتت ايتن مفهتوم        آگاهي و آموزش مفهوم شهروندي و رفتار مدني دارد به نظر مي

تتر عمتل    ها كارآمتدتر و اثتربخش   ها و آموزش ها، در ادامه اين آگاهي نهادهاي ديور اجتماعي همانند رسانه

هاي جمعي در آگاهي از حقوق شهروندي مود توجه و تاكيد قرار  ه در سالهاي اخير نقش رسانهژوي كنند. به

 گرفته است.

هتا پتي    هاي راديو و تلويزيون توسط مردم به اهميت اين رستانه  با مراجعه به آمار در مورد استفاده از برنامه

هم به حجم مخاطبان افزوده شده است. زيترا   ها و بريم و در شرايط كنوني هم به لحاظ زمان ارائه برنامه مي

هاي صدا و سيما امكان استفاده از راديو و تلويزيتون افتزوده و    با افزايش پوشش و عالقه مخاطبان به برنامه

(. لذا در جهتان معاصتر،   6: 4281نقش وسايل ارتباطي در تحوالت اجتماعي بيشتر شده است )آزاد ارمكي، 

ها و  ها و آموزش هايي كه به شدت تحت تاثير آگاهي حال توسعه يكي از حوزه در جوامع توسعه يافته و در

هتاي اجتمتاعي    هاي شهروندي، رفتارهاي مدني و مشتاركت  اي قرار دارد گستره مهارت هاي رسانه بازنمايي

 (.424: 4283است )رضايي بايندر، 

رابطه با وضعيت شتهروندي در   همننين براسا  تحقيقي كه در سطح استان لرستان توسط مليحه شياني در

لرستان انجام گرفته ميزان آگاهي شهروندان از حقوق ختود و مشتاركت آنهتا در مستايل مختلتف در حتد       

(. بيانور آن است كه حقوق شهروندي در بين شهروندان از وضعيت مناستبي  4282باشد )شياني،  متوسط مي

آباد در دسترسي بته   صد در صدي مردم شهرستان خرم مندي تقريباً باشد. حال با توجه به بهره برخوردار نمي

هتاي رستانه    هاي راديويي و تلويزيوني ملي و محلي )استاني( و همننين تخييص بخشتي از برنامته   برنامه

محلي به حقوق شهروندي از جمله حقوق سياسي، اجتماعي و مدني ايتن تحقيتق بته دنبتال آن استت كته       

توانتد آگتاهي شتهروندان را از حقتوق      مركز لرستان تا گته ميتزان متي   هاي صدا و سيماي  استفاده از برنامه

 شهروندي به دنبال داشته باشد.
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 مبانی نظری

اجتمتاعي،   -هاي مفهتومي و دربستتر تتاريخي    شهروندي از مهمترين مفاهيم اجتماعي است كه درون شبكه

تبتع تحتوالت پديتد آمتده د      محتوا و معناي خود را آشكار ساخته است. اين مفهوم در فرايند تاريخي و به

هاي متفاوت مورد  نظران مختلف اين مفهوم را در زمينه جوامع دگرگون شده است. گنانكه مكاتب و صاحب

 اند. بررسي قرار داده و هر يك بر بعد و ابعادي از آن تاكيد داشته

هتاي   اال بردن آگتاهي ها با توليد و توزيع مطلوب اطالعات نقش زيادي در ب از طرفي در جامعه امروز رسانه

كننتد و   گيرند و جامعه را در نيل به تعالي و ترقتي همته جانبته يتاري متي      گوناگون و ضروري به عهده مي

هتاي راديتو و تلويزيتون بته      انديشمندان زيادي در زمينه رسانه بويژه در ارتباط با استتفاده متردم از برنامته   

انتد. در بررستي    ا متورد بررستي، مطالعته و نقتد قترار داده     اند و زواياي مختلفي از آنها ر پردازي كرده نظريه

خواهي اشاره كرد.  توان به دو مكتب ليبراليسم و جمهوري تحوالت نظري مفهوم شهروندي به يك اعتبار مي

در مكتب ليبراليسم، اصالت با فرد است پس فرد موجود عقلني و آزاد در انتختاب شتيوه زنتدگي ختود بته      

طرف دارد. بنابراين شهروندي در اين مكتب بر مبناي حقوق  ز در اين ميان نقش بيرود و دولت ني شمار مي

ترنتد   دهتد كته حقتوق اساستي     است اگرگه اين امر به معناي فراموش كردن وظايف نيست بلكه نشان متي 

 (.43: 4284)شياني، 

گرايانه فرد با  تقيم مساواتهابز بنا شد به وسيله الك توسعه يافت. او ايده رابطه مس  سنت ليبرال كه به وسيله

كرد كه  وق محور مطرح نمود. نظريه الك اين هدف را دنبال ميقدولت ا براي ايجاد يك نظريه شهروندي ح

هتا   ها براي امنيت و حفاظت از حقوق حيات، آزادي و مالكيت كه بته نظتر اك تر ليبترال     توازني ميان دغدغه

خواهي  (. در حاليكه در مكتب جمهوري26-21: 4231س، مبناي تحقق نفع شخيي هستند برقرار كند )فالك

ستاز   خواهي بتر عمتل شتهروندي زمينته     تعهدات و وظايف هستند كه نقش بارزتري دارند. تاكيد جمهوري

شود. عمل به اين وظايف به جهت استقرار فرد به عنوان شهروند در ميتان   صحبت از وظايف شهروندي مي

شتود. افتراد بتر     هروندي در اين تفكر يك عمل و فعاليت تعريتف متي  ساير شهروندان ضرورت دارد. لذا ش

 (.41: 4284دهند )شياني،  جامعه اولويت ندارد بلكه هويت خود را در بستر اجتماعي شكل مي
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گرايي، شهروندي فقط يك شأن حقوقي  بنابراين همانطور كه به نظر اولد فيلد در الووي شهروندي جمهوري

هاي اجتمتاعي   شود. به طوري كه درگير نشدن در فعاليت يا اقدام نيز محسوب مينيست بلكه نوعي فعاليت 

گتردد. بنتابراين مهمتترين التزام شتهروندي در ايتن الوتو حمايتت از          شهروندان متي « ناشهروندي»موجب 

 (.44: 4281شهروندان براي تحقق شأن شهروندي است )نجاتي حسيني، 

پتردازي   ند مارشال، ژانوسكي، فالكس و در زمينه شهروندي نظريته شناسان نيز افرادي همان در ديدگاه جامعه

تمام افرادي «. شود شهروندي موقعيتي است كه به همه اعضاي يك جامعه اعطا مي»اند به زعم مارشال:  كرده

حقوق و وظايف اعطا شده به انها با يكتديور برابرنتد. هتيص اصتل      كه اين موقعي را دارا هستند با توجه به

هستتند امتا جتوامعي كته در آنهتا شتهروندي       گه ي وجود ندارد كه تعين كند آن حقوق و وظايف فراشمول

گيتري   كنند كه دستيابي كته آن قابتل انتدازه    نمادي در حال رشد است تيويري از شهروند آرماني خلق مي

شهروندي به (. به عقيده مارشال 41: 4361توان تمايالت افراد را به سوي آن سوق داد )مارشال،  است و مي

شد. حقوق مدني شامل آزادي بيان، آزادي مذهبي، حمايت از  سه بخش مدني، سياسي و اجتماعي تقسيم مي

 باشد.  شخص در برابر اقدامات غيرقانوني دولت، ممنوعيت تبعيض براسا  جنس، نژاد و ... مي

مختلتف جامعته استت.    هتاي   هاي مشاركت در بخش حقوق سياسي به معناي برخورداري همه افراد از مينه

حقوق اجتماعي كه شامل طيف وسيعي از حقوق مربوط به رفاه و امنيت اقتيادي است و حق زندگي طبق 

شود و به طور نزديكي با نظام آموزشي و ختدمات بتا    استانداردهاي رايج زندگي در يك جامعه را شامل مي

 (.31: 4336تر، ينظام آموزشي و خدمات مرتبط است )ه

ملتت دانستته كته بته      -بسط نظريه مارشال شهروندي را عضويت فعال افراد در قلمترو دولتت   ژانوسكي با

موجب آن شهروندان از حقوق و تعهدات برابر برخودارند. وي همنون به بعتد حقتوقي شتهروندي توجته     

هاي مختلف از آنها حمايت  بيشتري داشته است. به نظر ژانوسكي حقوق شهروندي حقوقي هستند كه گروه

اند. وي گهار نتوع حقتوق قتانوني،     شوند و داراي ضمانت اجرايي د مييكنند و توسط دولت ت بيت و تاي مي

(.  ترنر با مطالعته تتاريخي   38: 4338كند )ژانوسكي،  سياسي، اجتماعي و حقوق مشاكت را از هم متمايزمي

د هويت قتانوني اعطتا   كند كه به افرا مفهوم شهروندي آن را مجموعه حقوق، وظايف و تعهدات تعريف مي
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كند. اين حقوق و تعهدات به لحاظ تاريخي به عنوان مجموعته نهادهتاي اجتمتاعي م تل نظتام قضتايي،        مي

 (.4286، به نقل از فاضلي، 3111اند )ترنر،  پارلمان و دولت رفاه بنا شده

وقتتي ايتن   « كند مي ها به منابع كمياب در جامعه نظارت شهروندي بر دسترسي افراد و گروه»به نقل از ترنر 

شود به عنوان موقعيت رسمي، استحقاق قانوني جهت استفاده از منابع كمياب را  حقوق و تعهدات نهادي مي

كند. اين منابع نه تنها شامل منابع اقتيادي م ل مسكن، درمان، شغل، تامين اجتماعي بلكته   به مردم اعطا مي

تربيت حق گفتمان در حوزه عمومي، آزادي ديتن را نيتز    در بر گيرنده مابع فرهنوي و سياسي نظير تعليم و

گردد. در كنار اين منابع سه نوع حقوق نيز وجود دارد: حقوق اقتيادي مربوط به نيازهاي اساسي،  شامل مي

هتاي فتردي و مشتاركت در     حقوق فرهنوي دسترسي به تعليم و تربيت و حقوق سياسي مربتوط بته آزادي  

شود گون بر عضتويت   حقوق اجتماعي متمايز از حقوق انساني مربوط مي هد بهاي سياسي. اين موار دستواه

 (.  21-28: 3111ملت است )ترنر، -در دولت

را بته   دهد به معناي مجموعه اقدامات اجتمتاعي كته هتر شتهروند     ترنر ايده شهروندي فرهنوي را ارائه مي

ي عتاملي فعتال استت بنتابراين     سازد. پس در تعريف وي شتهروند  مشاركت كامل در فرهنگ ملي قادر مي

از پايين به باال است و شهروندان با آگاهي از حقوق و وظتايف ختود در امتو جامعته مشتاركت      شهروندي 

(. يانگ به عنوان يكي از متفكران پستت متدرن معتقتد استت كته شتهروندي در       41: 4284كنند )شياني، مي

خواهند از حالت طبيعتي يعنتي حتالتي كته      اي از ارتباطات عمومي بين فردي است كه مي حقيقت مجموعه

 زندگيي به صورت منزوي، فقرانه و به دو از پاكيزگي جريان دارد اجتناب ورزد.

از اين رو، شهروندي نوعي قرارداد اجتماعي است كه هدف اصلي آن ارتقا امنيت و رفاه در جامعه استت و  

 4331فتتا كننتد تتا بته ايتن هتدف برستند )       پردازد كه افتراد جامعته گوونته بايتد ر     ضرورتاً به اين امر مي

Merrifield-  ،ها و نظرات گوناگوني در زمينه رستانه و   (. از طرف ديور ديدگاه34: 4284به نقل از فتحي

گتردد. نظريته    اثرات اجتماعي انها از سوي مكاتب و متفكران مطرح شده است كه به برخي از آنها اشاره مي

ها، بيشترين تاثيرگذاري استفاده از رسانه را بر روي  بت به ساير نظريهگيري افكار )مارپيص سكوت( نس شكل

هاي عمومي  ها همواني قائل است. اليزابت نوئل نيومن معتقد است كه استفاده از رسانه مخاطبان براي رسانه

 تواند داشته باشد. اي روي افكار عمومي مي العاده تاثير فوق
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اي يعني انباشت حضور همته جانبته و    سه مشخيه بازار ارتباط توده كند كه گناننه نيومن اين را مطرح مي

شود كه قادر است استفاده  شوند. قدرت زيادي توليد مي ها با يكدگر تركيب مي هماهنوي با يكدگر در رسانه

(. منظور از عامتل همتاهنوي   66: 4312ها )افكار عمومي( را تحت تاثير قرار دهد )نيومن،  كنندگان از رسانه

هتاي مختلتف آن بتين     ائه يك تيوير منسجم از يك واقعه يا موضوع است كه دربتاره جزئيتات و جنبته   ار

ها و .... اتفاق نقل وجود داشته باشد. تاثيري كه عامل همتاهنوي بتر    هاي تلويزيون و راديوي، روزنامه شبكه

شتود. زمتاني كته     ه متي گذارد اين است كه بر انتخاب فردي در رويارويي با واقعه مورد نقتل گيتر   جاي مي

هموان درباره يك واقعه به طور مشابه نظر بدهند انتخاب ديوري وجود نخواهد داشت. در نتيجه اين تيور 

انديشتند كته راديتو و تلويزيتون      شود كه اك ر مردم به واقعه يا موضوع مورد نظر همان گونه متي  حاصل مي

 اند. مطرح ساخته

ها وظايف اساسي بر عهتده دارنتد بته ويتژه در رابطته بتا        عي رسانهطبق مباني اصلي نظريه مسئوليت اجتما

شوند )عمدتاً در حوزه اطالعتات   ها به انجام اين وظايف متعهد مي سياست دموكراتيك اين نورش كه رسانه

هاي گوناگون استفاده كنندگان از رسانه و همننين در امور مربوط  و فراهم آوردن تريبون براي طرح ديدگاه

 گ(.به فرهن

ه راديتو و تلويزيتون( بايتد تعهتدات مشخيتي را در متورد       ژها )به وي طبق نظريه مسئوليت اجتماعي رسانه

استفاده كنندگان از رسانه پذيرفته و انجام دهند اين تعهتدات را بتا گذاشتتن استتانداردهاي بتاالي آگتاهي       

هتا   اجراي اين تعهدات، رسانهتوان به جاي آورند براي پذيرش و  بخشي، حقيقت، دقت، عينيت و تعادل مي

هاي ختود از   بايستي در برنامه ها مي بايد در گارگوب قانون و نهادهاي مستقل خودگردان عمل كنند. رسانه

هتاي اقليتت بينجامتد جلتوگيري      نظمي اجتماعي يا تهاجم به گوه گه احتمال دارد به جرم، خشونت، بي ره

هتاي   هاي موجود در جوامع را بازتابانند و دسترسي به نقطته  ونهگرا بوده و گ ها بايستي ك رت كند. لذا رسانه

 جامعه امكانپذير سازند. رگوناگون و حتي پاسخوويي به افراد را د

ها، نيازها، عاليق و آرزوهاي يك دريافت كننده فعال در  نكه محوري يك نظريه مشاركت دموكراتيك رسانه

ربط، حق پاسخوويي و حتق استتفاده    شود به حق داشتن اطالعات ذي يك جامعه سياسي است و مربوط مي

هتا. ايتن    ه فرهنتگ هاي هم نتوع و خترد   از ابزارهاي ارتباطي براي كنش متقابل در اجتماعات كوگك، گروه
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ي افقتي در همته   نظريه طرفدار گند گانوي، كوگكي مقيا ، محلتي بتودن، نمتادزدايي، پيونتدهاي ارتبتاط     

 (.418 -413: 4281متقابل و تعهد است ) مك كوايل،  هاي جامعه كنش سطح

جتماعي متردم  شوند با زندگي ا ها )راديو و تلويزيون( ساخته مي هايي كه براسا  اين نظريه در رسانه برنامه

هايي براي دسترسي و مشاركت براسا  ضوابطي كته استتفاده كننتدگان و نته      درگير خواهند بود و فرصت

 (. 48: 4281گذارند فراهم خواهند آورد )مك كوايل،  كنترل كنندگان مي

هاي جمعي گنان براي جامعته سرنوشتت ستازند كته مخاطتب بتراي        طبق نظريه وابستوي مخاطب، رسانه

كند. ايتن نظريته از ديتدگاه كتاركرد گرايانته       ي اجتماعي معين به آنها وابسته و از آنها استفاده ميكاركردها

هتاي فرهنوتي و    دارد كه براي كسب اطالعات درباره محيط، انتقتال ارزش  گيرد و بيان مي ت ميأجامعه نش

 هايي گون راديو، تلويزيون و ... وابسته است. حتي سرگرمي مخاطب به رسانه

مطرح كردند. در جامعه جديد شهري و صنعتي مخاطبان وابستتوي  « بال روكيص و دي فلور»را نظريه را اين 

هاي جمعي دارند. اين وابستوي به خاطر وجود نياز است نياز به داشتن اطالعتات   زيادي به اطالعات رسانه

ها  ي منجر به تاثير بيشتر رسانه( بنابراين اين وابستوي با دوام نيازها در زندگي شهر141: 4286و .. )دهقان، 

ها  ها داراي دو بعد اجتماعي و فردي است. در سطح اجتماعي، رسانه شود. وابستوي به رسانه بر مخاطبان مي

ناپذير نهادهاي اجتماعي، اقتيادي، سياسي، آموزشي و ... هستند و در سطح فردي مخاطبان بته   جزء جدايي

 برند. جمعي در زندگي روزمره خود سود ميطرز وسيعي از اطالعات وسايل ارتباط 

انتد و   ها )راديو و تلويزيون و...( وابستته شتده   در جهان امروز مردم مناطق صنعتي به طور گسترده به رسانه

دليل اصلي آن هم اين است كه روابط ميان فردي در جوامع صنعتي به عمق و وستعت روابتط ميتان فتردي     

هتا روي   ل رستانه  ت گفتن اطالعات مورد نيتاز ختود بته ستاير منتابع م      ماقبل صنعتي نيست و افراد را براي

هتا   ها و نظريته  آورند. به طور كلي و با توجه به نظرياتي كه در مباني نظري مطرح شد تقرياً تمام گفتمان مي

هاي  ا از ديدگاهردهند. به يبان ديور هر يك شهروندي و رسانه  برخي از مضامين مورد مطالعه را توضيح مي

اند. پس براستا  گتارگوب مفهتومي شتكل      متفاوت تعريف كرده و عوامل مختلفي را بر ان مؤصر دانسته

ح شده كه داراي رويكرد تلفيقتي استت متدل نظتري زيتر شتكل گرفتته و فرضتيات         رگرفته ازنظريات مط

 اند. استخراج شده
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 مدل نظری تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 شناسی روش

ها و تجارب تحققياتي  در اين پژوهش از دو روش اسنادي و پيمايشي استفاده شده است. براي مطالعه نظريه

گيتري شتده استت. جامعته      به منابع و اسناد مراجعه شده و براي گردآوري اطالعات از روش پيمايش بهتره 

اي و تيادفي  گيري خوشه اند كه با روش نمونه بوده 4234آباد در سال  آماري پژوهش مردم ساكن شهر خرم

 اند. نفري از آنها مورد مطالعه قرار گرفته 283اي  ساده نمونه

گيري از روش اعتبار صوري استفاده شده است. به اين ترتيتب   در پژوهش حاضر براي محاسبه اعتبار اندازه

صحت و سقم  نظران در اين حوزه پرسيده شده و در مرحله بعد، پس از تعيين كه نظر كارشناسان و صاحب

قترار گرفتت پايتايي     2آزمتون  اي تنظمتي و متورد پتيش    ها به صورت پرسشنامه ها و پرسش عبارات، مقيا 

تترين متغيرهتاي    (. اصتلي = 1/1يد قرار گرفت )يپرسشنامه نيز با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ مورد تا

و ميزان آگاهي از حقوق شهروندي بوده كه از عناصر مفهومي گنتد   مورد بررسي رسانه )راديو و تلويزيون(

شود كه از رهوذر تبيين قوانين نمادين به ويژه  گانه تشكيل شده است. رسانه ساختاري اجتماعي قلمداد مي

سازي در زمينته رعايتت قواعتد و قتوانين      ارتباطات رفتاري به ترويج هنجارهاي فرهنوي و امتناع و متقاعد

                                                           
3  - pre test 

 رسانه

 راديو

 تلويزيون

 ساير وسايل ارتباط جمعي

 متغيرهاي كنترل

 ماهواره         اينترنت

 مشخيات فردي

 كننده متغيرهاي تعديل

 جنس      سن   تحييالت

ميزان آگاهي از 

 حقوق شهروندي

 متغير وابسته

 متغيرهاي مستقل
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( و در اينجتا منظتور از رستانه و تلويزيتون صتدا و ستيماي       383: 3111ورزد )الل،  مبتادرت متي   اجتماعي

هتاي ارتبتاطي در    اده از شتيوه فباشد كته بتوانتد بتا استت     جمهوري اسالمي )صدا و سيماي مركز لرستان( مي

، بازي و سرگرمي هاي آموزشي، كليپ، ميزگردها، مياحبه، نقد هاي خود در قالب فيلم، سريال، برنامه برنامه

و... مربتط با حقوق شهروندي به تاثيرگذار و باال بردن آگاهي عمومي افراد جامعه در ايتن زمينته بپتردازد و    

آگاهي به معنا صفت شخيي يا گروه اجتماعي است كه داللت بر باخبري كامل از اوضاع و احتوال مستايل   

 (.24: 4216جاري در ييك حوزه خاص دارد )آقابخشي، 

اي از حقتوق سياستي، متدني، اجتمتاعي، فرهنوتي و جنستيتي كته         ه معناي مجموعهبحقوق شهروندي نيز 

شو از اين رو طبق تعاريف باال منظور از ميزان آگاهي از حقوق شهروندي اين  شهروندان از آن برخوردار مي

هتا گقتدر بتا     انستته دانند و ايتن د  است كه افراد در ذهن خود در مورد حقوق شروندي گه گيزهايي را مي

هتاي حقتوق متدني     واقعيت تطابق دارد. در پژوهش حاضر متغير آگاهي از حقوق شهروندي در قالب مؤلفه

ها، استتفاده از ختدمات    )آزادي بيان، انديشه و برابري در قبا قانون و...( حقوق اجتماعي )برابري در فرصت

باشد كه مورد سنجش قرار گرفتته   ..( مي.و مختلف و...( حقوق سياسي )حق رأي، مشاركت در امور سياسي

 است.
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 هاي شهروندي ابعاد و مؤلفه -4 جدول

 ضريب آلفا ها ها و سؤال گويه ها مؤلفه ابعاد مفاهيم

ي
ند
رو
شه
ق 
قو
ح

 

حقوق 

 مدني

 حقوق يكسان افراد از نظر مذهب، جنسيت، قوميت.

عدم برخورداري افراد از حقوق و منزلت بيشتر، 

همه افراد در برابر قانون، توانايي زنان در اطاعت 

ها، اجراي قانون به شكل يكسان  انجام مسئوليت

 براي همه، ايجاد فضاي تعاملي براي بيان نظرات

61-13-16-11-14-13 

6/113 

حقوق 

 سياسي

ها و  حق بيان نظرات براي همه، شركت در گروه

احزاب، ايجاد زمينه مناسب براي مشاركت در 

انتخاب كردن و انتخاب شدن، دسترسي به سايت 

هاي اينترنتي، به دست آوردن اطالعات روز دنيا از 

هاي علمي، هنري  طريق ماهواره، شركت در انجمن

هاي ورزشي و تفريحي،  و ادبي، شركت در گروه

اي  هاي صنفي و حرفه ليت در شوراها، انجمنفع

هاي مذهبي و امور خيريه، شركت  فعاليت در انجمن

هاي محلي و همسايوي،شركت در  در انجمن

 هاي سياسي، شركت در گروه زنان  تشكل

و  66و  61و68-4و  3-68

 13و 64و 63

 68-1و 68-1و  68-6و 1-68

 68-2و 

3/114 

حقوق 

 اجتماعي

از امكانات آموزشي و...، آموزش  مندي امكان بهره

شهروندان جهت آشنايي با حقوق و تكاليف خود، 

گرايي، برخورداري همه از امنيت،  عدم قبيله

جلوگيري از تخريب اموال عمومي، پرداخت 

ماليات، فعاليت داوطلبانه براي توسعه جامعه، 

 مشاركت در امور مختلف اجتماعي

61-62-61-18-11 

11-12-11 

2/163 
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 ها توصیف و تبیین يافته

درصتد   8/11توصيف خيوصيات جمعيت نمونه بر حسب مشخيات فردي نشان داد كه از مجموعه افراد 

دهتد كته پاستخوويان زن بيشتتر از مترد       اند. بنابراين نشان متي  درصد از مردان تشكيل داده 3/13از زنان و 

درصد را ساير افراد )افراد  1/3افراد متأهل و درصد را  1/63درصد را افراد مجرد و  3/21باش. همننين  مي

 اند. دهد اك ر پاسخوويان متأهل بوده اند كه نشان مي مطلقه يا فوت همسر( تشكيل داده

باشد  ساله هستند داراي حداقل سن ببين تمام پاسخ دهندگان مي 41همننين از ميان پاسخوويان افرادي كه 

باشد با توجه به ميانوين سن افراد  ر سن بين تمامي پاسخوويان ميساله هستند داراي حداك  11و افرادي كه 

باشند  ساله مي 26توان گنين بيان كرد كه بيشتر افراد پاسخوو حدوداً  باشد مي مي 31/21پاسخوو كه برابر با 

درصد از پاسخوويان داراي مدرك زير ديپلم،  44سواد،  درصد بي 2/1در بين پاسخوويان از نظر تحييالت 

 4/8درصد از اين افراد داراي مدرك ليستانس و   28درصد داراي مدرك ديپلم و يا فوق ديپلم هستند و  23

باشند. نتايج جدول فراواني نشان از اين دارد كه  درصد از پاسخوويان داراي مدرك فوق ليساني و باالتر مي

 باشد. بيشترين فراواني متعلق به مدرك ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس مي

درصد شتاغل نيستتند كته     6/43درصد شاغل هستند و  1/81دهد كه  ضعيت افراد از نظر اشتغال نشان ميو

 دهد بيشترين فراواني متعلق به افرادي است كه داراي شغل هستند. نشان مي

 اي  تك نمونه tآزمون  -3جدول 

 t انحراف معیار میانگین متغیرها

درجه 

 آزادی
p 

 333/3 081 -202/8 12011/1 3790/0 میزان استفاده از اينترنت

 522/3 081 595/3 38201/1 3020/2 میزان استفاده از ماهواره

 331/3 081 -893/2 51975/3 1227/0 میزان استفاده از تلويزيون

 333/3 081 -735/5 21399/3 3003/0 میزان استفاده از راديو

دار بتوده البتته بجتز در متغيتر ميتزان       معني p% 4و  p% 1مشاهده شده در سطح   tبا توجه به جدول 

 دهد. استفاده از ماهواره كه عدم معناداري آن را نشان مي
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شو ميانوين مزان استفاده از اينترنت، ميزان استتفاده از تلويزيتون، ميتازن     همانطور كه در جدول مالحظه مي

  .(12/2، 43/2، 4/2باشد بوده ) كه حد متوسط مي 2استفاده از راديو هموي باالتر از 

 ( در ستطح معنتاداري و  -34/1و  81/3، 62/8ي اين متغيرها برابر با )ااي مشاهده شده بر تك نمونه tمقدار 

 2ه در حتد  باشد گون ميانوين محاستبه شتد    ميمطلوب ها  باشد كه اين سطح معناداري مي 111/1 و 111/1

توان گفت ميزان استفاده از تلويزيون، راديو و اينترنت افراد در حد  درصد اطمينان مي 31باشد بنابراين با  مي

و ميتزان  ها باالتر  هاي ذكر شده ميزان استفاده از تلويزيون از ساير ميانوين متوسط بوده و با توجه به ميانوين

 خود اختياص داده است. استفاده از ماهواره كمترين ميانوين را به

 اي  تك نمونه tآزمون  -2جدول 

 p درجه آزادی t انحراف معیار میانگین متغیرها

 333/3 081 -003/13 25218/3 2235/2 آگاهی از حقوق شهروندی از بعد سیاسی

 333/3 081 515/1 98137/3 1805/0 آگاهی از حقوق شهروندی از بعداجتماعی

 333/3 081 372/9 93538/3 2571/0 از بعد مدنیآگاهی از حقوق شهروندی 

دار بتوده همتانطور كته در جتدول      معنتي  p% 4و  p% 1مشاهده شتده در ستطح     tبا توجه به جدول 

يا كمتي   2شود ميانوين آگاهي از حقوق شهروندي در ابعاد سياسي، اجتماعي و مدني در حدود  مالحظه مي

مشاهده شده بتراي   tمقدار و ( 31/2و  48/2و  33/3باشد به ترتيب ) باشد كه حد متوسط مي مي 2باالتر از 

باشد كه ايتن ستطح معنتاداري     مي 111/1( در سطح معناداري 13/1و  14/1،  -22/41اين متغيرها برابر با )

توان گفت آگاهي از حقتوق شتهروندي از بعتد سياستي،      درصد اطمينان مي 31باشد. بنابراين با  مطلوب مي

تتوان گنتين بيتان كترد كته       هاي ذكر شده مي يباشد. با توجه به ميانوين اجتماعي و مدني در حد متوسط مي

هاي باالتر استت. بتد از بعتد متدني      آگاهي مردم از حقوق شهروندي از بعد مدنيشان به نسبت ديور آگاهي

 شان آگاهي بيشتري دارند و سپس بعد سياسي قرار دارد. مردم از بعد اجتماعي
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 نتايج آزمون رگرسيون دو متغيره -1 جدول

 درجه آزادی F سطح معناداری ضريب تعیین تعديل يافته ضريب تعیین همبستگی چند گانهضريب  مدل

2 a095/5 843/5 843/5 333/3 083/179 081 

 %1معناداري در سطح 

آبتاد   توان بيان كرد كه ميزان همبستوي آگاهي از حقوق شهروندي نزد شهروندان خترم  با توجه به جدول مي

باشد. همننين ضريب تعيين حاصل برابتر   مي 13/1متيغرواره شده در معادله برابر با در يك تركيب خطي با 

درصتد واريتانس متغيتر     21است يعني درواقع حدود  216/1و ضريب تعيني تعديل يافته برابر با  218/1با 

 آگاهي از حقوق شهروندي از طريق متغير مستقل تعيين تبيين و توجيه شده است.

% 1در ستطح   28/431محاستبه شتده برابتر بتا       Fهمننين نتايج به دست آمده در جدول فوق گون آمتاده  

باشد همبستوي بين متغير  % براورده شده مي1كمتر از  111/1باشد و سطح معناداري بدست آمده  معنادار مي

ي از حقوق شهروندي( به خوبي مستقل )ميزان استفاده از رسانه، راديو و تلويزيون( را با متغير وابسته )آگاه

 دهد رابطه معناداري بين آنها وجود دارد. توجيه نشان مي

 نتايج آزمون رگرسيون ضرايب استاندارد شده  -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل رگرسیونی

 ضرايب استاندارد

t 

سطح 

 معناداری

 
Beta 

2 

 555/5 358/33  مقدار ثابت

 میزان استفاده از رسانه 

 )راديو و تلويزيون(
095/5 549/44 555/5 
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 شود: حال با توجه به جدول رگرسيون معادله استاندارد به صورت زير نوشته مي

 =  ميزان آگاهي از حقوق شهروندي13/1ميزان استفاده از رسانه 
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 گیری بحث و نتیجه

شهرونداني آگاه دارد تا بتواند در قالب هاي فرهنوي آن جامعه نياز به  اي با توجه به زمينه در هر جامعه

اجتماعي فعاليت كنند. رسيدن به گنين هدفي  -حقوق و وظايف تعيين شده در گارگوب فضاي سياسي

سازي شهروندان است. لذا آگاهي از حقوق و وظايف شهروندي  هاي الزم براي آگاه مستلزم تدابير و زمينه

واقعي كسي است كه با آگاهي از حقوق و وظايف خود بدان  شهروند رود گرا كه امري حياتي به شمار مي

: 4284كند و در فضاي عمومي كه الزمه شهروندي است با ساير شهروندان كنش دارد. )موسوي،  عمل مي

11) 

هاي ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيما در نظام اجتماعي داراي كاركرد معيني هستند. كاركرد مناسب  رسانه

تواند در حمايت از فرآيند توسعه نظام اجتماعي و  سازمان يافته با ديور نهادهاي اجتماعي ميآنها در ارتباط 

ها نيازمند انطباق فعال و پوياي آنها  تاري آن نقش فعالي را ايفا كند. كاركرد مطلوب رسانهختحكيم اقتدار سا

به سمت اهداف يك كشور   ديدگاه نظري روشن آن را ابا واقعيت نظام اجتماعي است تا بتواند بر اس

 منتقل كند.

هاي عمومي توجيه و  ها ارايه آگاهي نياز تحكيم حقوق شهروندي در جامعه توسط رسانه توان پيش مي

ي مردم، نسبت به حقوق و تكاليف خود دانست و  دهي افكار عمومي در جهت افزايش ادراك توده جهت

 واقعيتي انكارماپذير است.بر افكار عمومي  ها و وسايل ارتباط جمعي طبق آننه گذشت، تسلط رسانه

هاي متنوع خود،  نسبت به آموزش،  ها و برنامه توانند با استفاده از كاركردها، نقش ها مي بنابراين رسانه

سازي، آماده كردن افكار عمومي و ايجاد فرهنگ مطالبه حقوق شهروندي از حاكمان در جهت تحكيم  آگاه

 آن گام بردارند.

دهد كه مردم جامعه موردنظر از آگاهي متوسط نسبت به حقوق  دست آمده از پژوهش نشان مينتايج به 

 شهروندي خود برخوردارند.

اين در حالي است كه نهاد رسانه نقش بسيار مهمي را در افزايش آگاهي افراد از حقوق شهروندي برعهده 

ها آشنا كند و از  را با حقوق و مسئوليتتوان آموزش دهد و آنان  دارد. نهادي كه از يك طرف افراد را مي

 ها را آموزش دهد. هاي تأمين اين حقوق و مسئوليت طرف ديور شيوه
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ها در تمامي  سازي منابع، امكانات و خدمات دولت ارتقاي آگاهي از حقوق شهروندي يعني متناسب

ها در يك  سط رسانهبايستي تو هاي اقتيادي، سياسي، اجتماعي و فرهنوي كه تحقق اين مسئله مي عرصه

افزايش ميزان آگاهي براي هاي آنان صورت گيرد. بنابراين بايد گفت كه  ريزي روند طوالني مدت در برنامه

د و فرهنگ عمومي را ببينريزي صحيحي را در اين راستا تدارك  رسانه بايد برنامه ،مردم از حقوق شهروندي

 را نظام هنجاري جامعه حركت دهد و اين مسألهبه سمت وارد كردن معيارهاي حقوق شهروندي در جهت 

سازي اين امر )حقوق  براي آموزش همه قشرها صورت دهد كه با پياده صحيحهاي  ريزي بايد با برنامه

 تواند كشور را در روند توسعه يافتوي بسيار همراهي كند. سازي در اين حوزه مي شهروندي( و آگاه

سازي افراد جامعه نسبت به حقوق و  جامعه ما و اهميت آگاهبا توجه به جايواه حقوق شهروندي در 

هاي  ريزي جامعه براي نهادينه كردن حقوق و وظايف شهروندي در عرصه تعهدات شهروندي، برنامه

 هاي صدا و سيما قرار گيرد. ريزي ها و برنامه گذاري توان سرلوحه سياست مختلف جامعه مي

تلويزيون( بر آگاهي از حقوق راديو و ه كه استفاده از رسانه )با توجه به اينكه تحقيق فوق نشان داد

هاي سرگرمي،  جذابيت، انواع برنامه بايستي با ايجاد تنوع، ها مي اندركاران رسانه شهروندي مؤثر است دست

هاي صدا و سيما  ميزگردها و آموزش متناسب با سطوح مختلف سني در افراد به جذب افراد نسبت به برنامه

سازي افراد نسبت به حقوق  ها جهت آموزشي افراد جامعه و آگاه ه و از طريق همين برنامهپرداخت

 شان اقدام نمايند. وتكاليف

پردازي افراد از حوادث و مسائل فراهم  با توجه به نظرات پورتو راديو و تلويزيون گارگوبي را براي مفهوم

ائل مدني، موضوعات سياسي و امور عمومي هاي افراد را در خيوص مس ها و نورش آورند كه آگاهي مي

 دهد. جامعه جهت مي

هاي متنوع  تواند با ارائه برنامه هاي اجتماعي رسانه )راديو و تلويزيون( مي و همننين طبق نظريه تغيير ارزش

هاي جديد بيشتر كرده و از اين طريق آگاهي آنها در  و متعدد تمايل افراد را به سمت اهداف و ارزش

ها  كنند رسانه هاي شهروندي گسترش دهند يا همان طور كه دفلور و دنيس اشاره مي ي مؤلفهها زمينه

هاي مختلف با به تيوير كشيدن  ها و انجمن با جهان اجتماعي خود، گروه تواند جهت آشنايي شهروندان مي
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در مورد امور فراد را آنها، آگاهي مردم را از قوانين و هنجارهاي حاكم بر آنها باال برده و مشاركت بيشتر ا

 عمومي فراهم آورند.

شهروندي در جامعه نيازمند شد و گسترش ردهد كه براي  لذا با توجه به تحقيق صورت گرفته نشان مي

ها و به ويژه راديو و تلويزيون  نهاشان هستيم و رس شهرونداني شهرونداني آگاه و آشنا به حقوق و وظايف

شته باشند. بنابراين آگاهي از حقوق شهروندي از ضروريات حركت اد مؤثري در اين رابطهتواند نقش  مي

ها  ساز توسعه در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و اقتيادي مي باشد لذا رسانه باشد و زمينه هر جامعه مي

 در اين زمينه نقش بارزي دارند.
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