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هاي راديويي و آگاهي از  راديو و شهروندي؛ رابطه محتواي برنامه

 *حقوق شهروندي
  ملیحه شیانی

  ابراهیم سپهوند
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 چکیده
های وسایل ارتباط جمعی و رسانه، یعنی سرعت، مداومت حوزة انتشار،  رادیو، از نظر ویژگی

تأثیر  .رود شمار می دسترسی آسان، و فراوانی و گوناگونی محتوا، برترین وسیلة ارتباط جمعی به

شده و  سازی و آموزش مخاطبان اثبات ه رسانی و آگا ی رادیویی ملی و محلی بر اطالعها برنامه

ی اجتماعی، ها  بخشی و آموزش در حوزه های بسیار مناسب آگاهی آن را به یکی از کانال

در این زمینه مطالعة رابطة میان استفاده از رادیو . فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی تبدیل کرده است

های آن و آگاهی از حقوق شهروندیْ ردیابی یکی از مسائل مهم اجتماعی  و محتوای برنامه

ریزان را به خود معطوف  ی اخیر توجه محققان و مسئوالن و برنامهها رود که در سال می شمار هب

پردازان علوم  شناسان و نظریه های جامعه گیری از نظریه در این مطالعه، با بهره. کرده است

فلور، ترنر، کاتز، مارشال، فالکس، و جزآن به گردآوری  ارتباطات، چون بال روکیچ و دی

آباد لرستان بود که با  جامعة آماری ساکنان شهر خرم. ات با روش پیمایشی پرداخته شداطالع

دهندة آن است که در مجموع بین  های پژوهش نشان یافته. نفر سؤال شد 483فرمول کوکران از 

گانة  های آن و میزان آگاهی از حقوق شهروندی در ابعاد سه استفاده از رادیو و محتوای برنامه

ریزی جامع  بنابراین، تدوین و برنامه. ای معنادار وجود دارد یاسی، و اجتماعی رابطهمدنی، س

های متنوع و متعدد،  سازی در زمینة حقوق شهروندی از طریق رادیو با استفاده از برنامه آگاه

های شهروندی،  دادن به آگاهی افراد جامعه در زمینة مؤلفه ایجاد شبکة توسعة اجتماعی در جهت

های محلی رادیویی برای توسعة فرهنگ شهروندی بین مردم مناطق مختلف با  اد شبکهو ایج

های مردم جامعه تأثیر بگذارد و  تواند بر باالرفتن آگاهی توجه به فرهنگ بومی مردم آن منطقه می

 .ای شهروندمدار فراهم سازد زمینه را برای تحقق دموکراسی و جامعه

 ی، حقوق شهروندی، رادیو، رسانة گروهیهای محل برنامه: هاي كلیدي واژه
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 .در شهر خرم آباد انجام گرفته است  43  که در سال« رادیو و شهروند»این مقاله برگرفته از پژوهش  *
  mshiani@ut.ac.ir(نویسندة مسئول)تهران ریزی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه  دانشیار گروه برنامه.  

 شناسی دانشگاه شاهد تهران ارشد جامعه  کارشناس.  
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 مقدمه

های نوین ارتباطی و اطالعاتی  جهان امروز به هزارة سوم وارد شده است؛ به عصری که فناوری

ای نه چندان دور  در این فرایند فرهنگ جوامع در آینده. توانسته دهکدة جهانی را به ارمغان آورد

مواجه خواهد شد که الزمة آن تغییر به سمت « عاتیـ اطال ای جامعة شبکه»با واقعیتی به نام 

های انتقال  های اجتماعی مبتنی بر فناوری اطالعات و بازنگری متدولوژی و شیوه تحلیل شبکه

عیار زمینه را  ای تمام شده یا محیط رسانه  محیط اجتماعی عصر جهانی. عناصر فرهنگی است

به بیان . توان یافت امروز نظیر آن را کمتر می برای پدیدآمدن تغییرات جدید فراهم ساخته که تا

های جدید اطالعاتی و ارتباطی آگاهی و شیوة کار را در امور مختلف  دیگر در این زمان فناوری

به اذعان پژوهشگران، ترکیبی از رادیو، . اند اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دگرگون کرده

اکنون موجب تغییراتی در  سایل الکترونیکی همتلویزیون، رایانه، اینترنت، ماهواره، و دیگر و

 (.1 : 431 استوور، )روش زندگی مردم جهان شده است 

اند  های گوناگون از بعد فناوری، حجم، محتوا، و روش داشته ها با تحوالتی که در جنبه رسانه

ها  آن. اند ههای عمومی بر جای گذاشت اند و تأثیر قابل توجهی در ایجاد آگاهی دهندگان پیام انتقال

اند اثر بیشتری بر  جا، بدون درنظرگرفتن مرزهای جغرافیایی، توانسته با امکان حضور در همه

های پر مخاطب، نظیر  میان رسانه. تر عمل کنند دهی به آن موفق اذهان بگذارند و در شکل

؛ زیرا های عمومی جایگاهی ویژه دارد مطبوعات و تلویزیون، رادیو در ایجاد و ارتقای آگاهی

تواند مخاطب را با انواع  ای است که می نفوذ حضور و شکل انتقال پیام در رادیو به گونه

ها به سمت خود جلب کند و به این ترتیب در نحوة دگرگونی آگاهی عمومی  شگردها و روش

ا ها راه ر گوید، رسانه گونه که دروین می به این ترتیب، همان. پرنفوذترین و مؤثرترین عامل باشد

: 433 دروین، )ها دربارة جهان پیرامون خود آگاهی یابیم  سازند تا با استفاده از آن هموار می

37.) 

ترین وسیله بین وسایل ارتباط جمعی  ترین و رایج توان گفت رادیو سهل از منظری دیگر می

رابطة شود و نوعی  رادیو کامالً با شنوندگانش خصوصی می»لوهان   به زعم مک. رود شمار می به

آید که طی آن مقدار زیادی اطالعات کسب  فرد با فرد بین مجری برنامه و شنونده پدید می

از اعماق و در متن همین . شود که این وجه مستقیم رادیو یک تجربة خصوصی است می

رسد و در واقع خاصیت اصلی و اساسی که  گوش می ها به ها و طبل هاست که صدای بوق تماس

شود تا فرد با جامعه  شود و موجب می جا پدیدار می انه وجود دارد همیندر طبیعت این رس
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رادیویی وجود دارد که   صدا شوند؛ به طوری که کمتر برنامة عجین شود و همه یک

 (. 41: 433 لوهان،  مک)« .کنندگانش این هدف را دنبال نکنند تهیه

اهی ویژه را به خود سازی از طریق رادیو، جایگ شهروندی، در زمینة آموزش و آگاه

ـ اجتماعی است که در طول تاریخ به  شهروندی از مفاهیم بسیار مهم سیاسی. دهد اختصاص می

نظرانی  صاحب. اشکال گوناگون و با تعابیر مختلف حقوقی و سیاسی و فلسفی به کار رفته است

ک نکته اند در ی که به قصد بررسی چگونگی تحول مفهوم شهروندی کتاب تاریخ را ورق زده

نظر دارند و آن اینکه شهروندی موقعیتی است که هم جایگاه افراد را برای برخورداری از  اتفاق

ها  شناسد و هم مسئولیت جمعی شهروندان را که ادارة باثبات امور بر آن حقوق به رسمیت می

د، شو های حقوقی آن تأکید می اگرچه در تعاریف مختلف مفهوم شهروندی بر جنبه. مبتنی است

تجربة شهروندی فقط به پایگاه حقوقی فرد بستگی ندارد و عالوه بر حقوقْ دربرگیرندة 

اهمیت این مطلب از آن جهت است که طبق این . ای از تعهدات و تکالیف است مجموعه

خودآگاهی مردم از حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی »تعریف مسئولیت شهروندی همان 

بدین معنا که افراد تا از حقوق شهروندی (. 8 : 481 نوروزی، )« برای اجرای این حقوق است

خود آگاهی نداشته باشند از وظایف خود مطلع نخواهند شد و به آن عمل نخواهند کرد، زیرا 

پس برای تحقق شهروندی . گیرد کند و در خأل شکل نمی ها داللت می حقوق بر مسئولیت

 .ها را محترم بشمارند آن شهروندان باید حقوق یکدیگر را بشناسند و

ارتباط جمعی است که با   شدة امروز، رادیو یکی از وسایل بسیار مهم ای در جهان رسانه

گیری  های مختلف و تبادل دوسویة اطالعات و افکار با مخاطبان در شکل انتقال اطالعات و پیام

توجه به گستردگی و امکان  این رسانة پویا، با. دادن به آن تأثیری بارز دارد آگاهی افراد و جهت

هایی چون رادیوهای تخصصی و آموزشی و  دسترسی همة مردم به آن و ورودش به عرصه

دهندة آگاهی در زمینة حقوق شهروندی در جوامع باشد  تواند رکنی از ارکان ارتقا محلی، می

 (.31:  48 برگر و همکاران، )

ویژه  های رادیو، به وسعه از برنامهرو، امروزه در بسیاری از کشورهای در حال ت از این

شود؛ مانند افزایش آگاهی  رادیوهای محلی، برای آگاهی در زمینة حقوق شهروندی استفاده می

پذیری والدین و آگاهی از فرهنگ عمومی، توسعة  پذیر، مسئولیت زنان، ارتباطات مسئولیت

یت متعارف خود و هم در بنابراین، رادیو هم در موقع(. 481 کیم،  یون) اجتماعی، و جزآن
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دهنده و راهگشا و  موقعیت محلی و تخصصی در پیشبرد و ارتقای حقوق شهروندیْ آموزش

هایی که افراد در  با توجه به جایگاه برجستة رادیو در جامعه و آگاهی. بخش است آگاهی

د، آورن دست می های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و مدنی از طریق این رسانه به حوزه

بر همین اساس، در این نوشتار تالش شد با استناد به . مطالعه در این زمینه بسیار مهم است

آباد لرستان ارائه و تأثیر استفاده از  های پژوهشی تصویر آگاهی از حقوق شهروندی در خرم یافته

کثری این موضوع با عنایت به دسترسی حدا. های رادیوی محلی بر آن تبیین و تحلیل شود برنامه

های تلویزیونی ملی و محلی استان، همچنین تخصیص بخشی  آباد به برنامه مردم شهرستان خرم

هدف این پژوهش . های تلویزیون ملی و محلی به حقوق شهروندی انتخاب شد از برنامه

تواند آگاهی  پاسخگویی به این پرسش بود که استفاده از رادیوی مرکز لرستان تا چه حد می

 .دنبال داشته باشد آباد از حقوق شهروندی را به رمساکنان شهر خ

 مباني نظري

های  شهروندی از مفاهیم اجتماعی بسیار مهم است که محتوا و معنای خود را درون شبکه

این مفهوم، در فرایند تاریخی و به . ـ اجتماعی آشکار ساخته است مفهومی و در بستر تاریخی

نظران مختلف  ن شده است؛ چنان که مکاتب و صاحبتبع تحوالت پدیدآمده در جوامع، دگرگو

 .اند های متفاوت بررسی و هر یک بر بعد یا ابعادی از آن تأکید کرده این مفهوم را در زمینه

خواهی مدنی، شهروندی مفهومی  خواهان یا سنت جمهوری های جمهوری مشی در آرا و خط

ها  اند و هویت آنان با مسئولیت اسیشهروندان اعضای کامل و برابر یک اجتماع سی. کلیدی است

خواهی، شهروندی عمل  در جمهوری. گیرد شده در آن اجتماع سیاسی شکل می و وظایف تعریف

شود؛ یعنی عضویت کامل اجتماع  است و کسی که در عمل درگیر نشود شهروند تلقی نمی

 .شود پذیر می دادن تکالیف و وظایف شهروندی امکان سیاسی با انجام

سو،  از یک. خواه بر چند اصل عمده توافق داشتند گرایان جمهوری وع، اجتماعدر مجم

و از . اند؛ یعنی وفادار به دولت با رعایت قوانین و حمایت از آن شهروندان دارای وظایف مدنی

. شده است، نه به شیوة استبدادی کردن طبق قوانین نهادی دیگر سوی، دولت موظف به حکومت

اولیور و )اند  افراد آمادة کاهش منافع فردی در قبال خیر و منافع اجتماعیدر این تعامل آزاد 

خواهی مدنی پرورش شهروندانی فعال و  دغدغة اصلی مکتب جمهوری(. 7  : 333 هیتر، 

 .سیاسی است
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شود که این  گفته می. شود در سنت لیبرال، شهروندی مجموعة حقوق فردی تعریف می

همراه  رین کارکرد حقوق فردی این است که استقالل فردی را بهت مهم. حقوق چند کارکرد دارد

هایشان را در ازای تأمین امنیت از سوی دولت  دهند بعضی آزادی آورد و افراد رضایت می می

 (.33:  48 فالکس، )واگذار کنند 

در تعریف مارشال از شهروندی، شهروندی پایگاهی اعطاشده به کسانی است که عضو کامل 

همة کسانی که از این پایگاه برخوردارند در حقوق و وظایف مرتبط با پایگاه با . اند عیک اجتما

. هیچ اصل عامی وجود ندارد که تعیین کند حقوق و وظایف یادشده چه باید باشد. هم برابرند

حقوق مدنی؛ ( الف: دهد مارشال سه نوع حقوق را در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص می

کنند و آزادی بیان و مذهب و حق مالکیت  زندگی در هر جایی که انتخاب می آزادی افراد برای

حقوق سیاسی؛ حق شرکت در انتخابات و ( ب. و حق دادرسی یکسان در برابر قانون

مندشدن از حداقل استاندارد  حقوق اجتماعی؛ حق طبیعی هر فرد برای بهره( ج. شدن انتخاب

 (. : 333 مارشال، )داشتی و درمانی و تأمین اجتماعی رفاه اقتصادی و امنیت، شامل مزایای به

، با بسط نظریة مارشال، شهروندی را عضویت فعال افراد در قلمرو (8 : 338 )ژانوسکی 

وی . داند که به موجب آن شهروندان از حقوق و تعهدات برابر برخوردارند ـ ملت می دولت

به نظر ژانوسکی، حقوق . کند همچون مارشال به بعد حقوقی شهروندی توجه بیشتری می

کنند و دولت آن را تثبیت و  حمایت می  های مختلف از آن شهروندی حقوقی است که گروه

وی چهار نوع حقوق قانونی، سیاسی، اجتماعی، و . کند و دارای ضمانت اجراست تأیید می

 .کند مشارکت را از هم متمایز می

به نظر وی، . داند شدن جوامع می موکراتیکپارسونز شهروندی را نتیجة توسعة مدرنیته و د

شهروندی کامل، به دور از هر گونه تبعیض اجتماعی، به معنای برخورداری همة اقشار و 

بنابراین، . های اجتماعی از حقوق و تعهدات شهروندی و آگاهی آنان از حقوق خود است گروه

های مناسب و  یجاد فرصتآگاهی از حقوق شهروندی نیازمند تأمین انواع مختلف منابع و ا

از نظر . طرف و نگرش مناسب به این حقوق از سوی دیگر است های عام از یک بازتولید ارزش

گرایی،  پارسونز، برای دستیابی به هویت عام شهروندی باید هنجارهای عام را در قالب فعال

از نظر (. 77:  48 شیانی، )طلبی، و معیارهای اکتسابی گسترش داد  گرایی، آزادگی، مساوات عام

رود که امکان مشارکت  شمار می وی شهروندی جزء الینفک جامعة مدنی و مبنای تشکیل آن به
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هایی که  از نظر او گروه. سازد های اجتماعی فراهم می داوطلبانة همة افراد را در همة عرصه

اجتماعی  کنند و خود را با مقتضیات زمان و شرایط های کهن خود تأکید می همچنان بر ارزش

افرادی که (.   :  48 حسام، )دهند درکی از حقوق و امتیازات شهروندی ندارند  وفق نمی

آگاهی از حقوق . اند آگاهی کمتری از حقوق شهروندی خود دارند گرایانه دارای نگرش خاص

های  های مناسب و بازتولید ارزش شهروندی نیازمند تأمین انواع مختلف منابع و ایجاد فرصت

 .از یک طرف و نگرش مناسب به این حقوق از سوی دیگر استعام 

. کنند هابرماس افراد نقش شهروندی را در بافت حوزة عمومی و جامعة مدنی پیدا می از نظر 

وی . ای دارد عیار جامعة خود است و شأن حقوقی ویژه در نقش شهروندی فرد عضو تمام

به همین . کند های مختلف تحلیل می ه گونهداند و آن را ب مشارکت را معرف اصلی شهروندی می

اعضای جامعه با توجه به . دلیل دسترسی برابر به حقوق مشارکتی از نظر او بسیار مهم است

توانایی تغییر حیات اجتماعی خود در بافت حوزة عمومی و جامعة مدنی به ایفای نقش 

زندگی، ارتباطات عمومی، شرط ظهور آن تعدد و تکثر در اشکال  پردازند که پیش شهروندی می

(. 73 : 483 به نقل از شیانی،  433ـ 431: 333 هابرماس، )و مسئولیت حقوق شهروندی است 

داند که همة شهروندان باید به شکل دموکراتیک  هابرماس حرکت جهان را به سمتی می یورگن 

: 483 انصاری، )شند و فعال در آن ایفای نقش کنند؛ بنابراین، باید از حقوق خود آگاهی داشته با

به عقیدة وی حکومت نیز باید نقش اساسی در پرورش شهروندان آگاه و متعهد داشته (. 33

از این منظر رابطة مشارکت و . باشد و زمینه را برای رشد کامل استعدادهای فردی فراهم کند

هی از یک طرف مشارکت سبب افزایش آگا. ای دوطرفه است آگاهی از حقوق شهروندی رابطه

شود و از طرف دیگر آگاهی از حقوق شهروندی محرکی است  شهروندان از حقوق خود می

ها به آدمیانی بهتر و به تبع آن به  این شرایط در تبدیل آن. برای افزایش مشارکت افراد در جامعه

 .کند ای رو به رشد کمک می گیری جامعه شکل

ای از حقوق  که شامل مجموعه داند شهروندی را موقعیت عضویت می( 3 :  48 )فالکس 

به باور وی جهان امروز . و وظایف و تعهدات است و بر برابری و عدالت و استقالل داللت دارد

اجزای شهروندی در دوران پسامدرن شامل حقوق و . شود ای فزاینده پسامدرن می به گونه

وی در شهروندی . ها و مشارکت سیاسی است و برای ادارة امور انسان ضرورت دارد مسئولیت

کند یک هویت را  کند جذابیت شهروندی این است که ما را مجبور نمی پسامدرن خود اذعان می

مان انتخاب کنیم؛ بلکه ما را به روابط بدون محدودیت با دیگران تشویق  به مثابة هویت ذاتی
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آورد و  د میوجو ظن متقابل را به شهروندی مبتنی بر گروه بیشترین احتمال افزایش سوء. کند می

 .اندازد ها به مخاطره می حقوق افراد منحرف را در درون گروه

کند این است که مرزهای میان جوامع سیاسی، چه به  آنچه شهروندی پسامدرن طلب می

های شهروندی  لحاظ مادی و چه فرهنگی، تا ابد بسته نماند و بسیاری از حقوق و مسئولیت

بنابراین، حقوق فردی فقط هنگامی (.    :  48 فالکس، )فراتر از مرزهای دولتی گسترش یابد 

معنادار است که با احساس تعهد به دیگران حمایت شود؛ دیگرانی که هم حقوق ما را به 

کردن و پایدارساختن نهادهای اجتماعی، که تحقق  شناسند و هم به ما در ایجاد رسمیت می

پس، شهروندی با آگاهی از (. 13 :  48 فالکس، )رسانند  سازند، یاری می حقوق را ممکن می

در این میان حقوق نباید منوط به . یابد ها تحقق می حقوق خود و دیگران و با تعهد به رعایت آن

نظر از جنسیت و قومیت و فرهنگ از حقوقی  افراد باید صرف. افرادی باشد که داخل مرزهایند

 .برخوردار باشند که مقدمة آن آگاهی از حقوقشان است

کنند  ها نیز عمدة بحث خود را بر سر تعریف مجدد از حقوق شهروندی متمرکز می منیستف

و دستیابی به شهروندی کامل را مستلزم حقوق فراتر از حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی 

اگرچه بخشی از مسئلة طرد زنان از حقوق شهروندی به شرایط سیاسی مربوط است، . دانند می

حقوق . شود ه شرایط فرهنگی حاکم و پذیرش خود زنان مربوط میدر بسیاری از موارد ب

جنسیتی بر محور حذف هر گونه تبعیض علیه زنان در ابعاد اجتماعی، مدنی، اقتصادی، و 

ها دریافتند که زنان برای اینکه  فمنیست(.  3:  48 شیانی، )شود  سیاسی درنظر گرفته می

کنند باید از حقوق شهروندی خویش آگاه قدرتمند شوند و همچون شهروندی عامل زندگی 

توان  در واقع، می. های زندگی معطوف کنند شوند و آگاهی خویش را به فعالیت در همة عرصه

گفت جنبش فمنیستی در نتیجة آگاهی زنان از موقعیتشان در جامعه و فقدان برخورداری آنان از 

یین زنان از حقوق شهروندی ناشی بخشی از آگاهی پا. حقوق شهروندی در مقایسه با مردان بود

ای جنسیتی است که هم از طرف جامعه به  های کلیشه از پایگاه آنان در قلمرو خانگی و نقش

آبوت و واالس، )پذیرند  ها را می شود و هم خود محدودشدن در این نقش ها تحمیل می آن

 481 :4  .) 

ها، فقدان یا  ربودن فرصتتر زنان را ناشی از کمت های لیبرال موقعیت پایین فمنیست

کنند  آنان ادعا می. دانند های محیط خانوادگی می وپرورش، و محدودیت بودن میزان آموزش اندک
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که حقوق زنان با مردان برابر است و باید از حق تحصیل، استخدام، تملک، دارایی، و 

امعة شایسته باید های لیبرال بر این باورند که ج فمنیست. های قانونی برخوردار باشند حمایت

ها باید در دسترس  های فردی مهیا کند و این فرصت ها را برای توسعة استعداد بیشترین فرصت

های فردی در درخواست آزادی و برابری  های سیاسی لیبرال ارزش در نظریه. همگان باشد

 (.8:  48 کتابی و همکاران، )شود  متجلی می

ها  ت از سنت لیبرال بر آن است که ادعای لیبرالمدرن با گسس یانگ از دیگر متفکران پست

وی، با تأکید بر . شود ها منجر می ها و نفی تفاوت دربارة حقوق شهروندی به سرکوب اقلیت

داند که هدف اصلی آن ارتقای امنیت و  حقوق گروهی، شهروندی را نوعی قرارداد اجتماعی می

ازد که افراد جامعه چگونه باید رفتار کنند پرد رفاه در جامعه است و ضرورتاً به این موضوع می

 (.  :  48 به نقل از فتحی و همکاران،  333 مریفلد، )تا به هدف برسند 

گونه برجسته  دادن شهروندی این بخشیدن و آموزش ویژه رادیو، در آگاهی ها، به نقش رسانه

باً بر همة شئون ها و وسایل ارتباط جمعی تقری کنیم که رسانه در عصری زندگی می. شود می

ها در آن  توان تصور کرد که رسانه ای را نمی هیچ موضوع یا مسئله. اند زندگی ما سایه افکنده

ای  ترین نقش را در کسب آگاهی و ایجاد جامعه مهم  اگر در گذشته خانواده. نقش نداشته باشند

افزاری و به طور  ختـ س افزاری های نرم ها با پیشرفت امن و سالم برعهده داشت، اکنون رسانه

با توجه به نظریة وابستگی، (. 3:  48 بیابانگر، )اند  تصرف کرده کلی فناوری این نقش را 

سازند که مخاطب برای کارکردهای اجتماعی  های جمعی چنان برای جامعه سرنوشت رسانه

گیرد و  این نظریه از دیدگاه کارکردگرایانة جامعه نشئت می. شود ها وابسته می معینی به آن

های فرهنگی، و حتی  گوید مخاطب برای کسب اطالعات دربارة محیط، دریافت ارزش می

مطرح کردند  373 فلور در سال  روکیچ و دی این نظریه را بال. ها وابسته است سرگرمی به رسانه

های  در جامعة جدید شهری و صنعتی مخاطبان به اطالعات رسانه(. 483 ویندال و همکارن،)

این وابستگی به دلیل . اند که از شخصی دیگر و از فرهنگی دیگر متفاوت است بستهجمعی وا

 .نیاز به دانستن اطالعات است

. دنبال دارد ای وابستگی بیشتر مخاطب را به افزایش کارکرد و اهمیت اطالعاتی نظام رسانه

، رفتار، و  تگستردگی و تنوع و نوع نیازهای مخاطب نیز باعث افزایش وابستگی و تغییر شناخ

طبق این نظریه مردم در همة جوامع به اطالعات و آگاهی نیاز دارند تا برای . شود احساس او می

همچنین، جوامع شهری از مردمی . موضوعات متعدد، مانند مسکن و اشتغال، به آن مراجعه کنند
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ارند و های نژادی و شغلی و تخصصی متفاوت د شود که مشابه هم نیستند و ویژگی تشکیل می

ها دو  پس، وابستگی به رسانه. وابسته است  های دیگران به رسانه مخاطب برای آگاهی از ویژگی

ناپذیر نهادهای اجتماعی،  ها جزء جدایی در سطح اجتماعی رسانه. بعد اجتماعی و فردی دارد

های  اند و در سطح فردی مخاطبان از اطالعات و آگاهی اقتصادی، سیاسی، آموزشی، و جزآن

 (.3 3: 487 دهقان، )برند  وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزمرة خود بسیار سود می

های  کوایل ارائه کرد، رسانه نشده، که مک ریزی طبق الگوی ارتباطی آثار درازمدت برنامه

مند را شکل  وبیش ساختاری نظام کنند که کم هایی را توزیع می اند و پیام چندگانه منابع جامعه

ها و عقاید که  ها و ارزش بخشی از آگاهی: گذارد ین موضوع  اولین اثر را برجای میا. دهند می

پذیر است و آنچه  مرحلة بعد عبارت است از تقابل میان آنچه دسترس. در دسترس است

این عمل . های مخاطب به محتوایی که انتخاب شده است گزیند به اضافة واکنش مخاطب برمی

ها و آثار درازمدت، مانند  شود؛ یعنی ایجاد آگاهی نتهی میبه سومین و آخرین مرحله م

به طور منظم  ای جمعی های آگاهی و رفتار متمایز یعنی رسانه شکاف. شدن اجتماعی

آورند که در حکم منابع  بخش قابل دسترس از آگاهی و جزآن را پدید می هایی پیام

تواند  ریز نیز می برنامه. آگاهی، و جزآنشدن،  رفتار متمایز اجتماعی اند و در نهایت  اجتماعی

ها و اطالعات که در محیط در دسترس است یا  با هدایت مخاطب به سوی انواع معینی از آگاهی

های متعدد  ها حاکی از جنبه این اقدام. از اشارة مثبت یا منفی به اطالعات در فراگرد دخالت کند

 .ه استنشد ریزی ریزی در فراگرد ارتباط برنامه برنامه

ها و  ها و تبلیغات رادیو و تلویزیون تزریق ارزش از کارکردهای مهم و اصلی برنامه

های مشخص و معینی دارد،  در شرایطی که جامعه ارزش. های جدید به جامعه است آگاهی

ها در پی  دهند که انسان های جدید و جذابی را گسترش می ها و تبلیغاتْ اهداف و ارزش برنامه

از این . شوند آوردن آن می دست کنند و خواهان به یسة اجتماعی به آن تمایل پیدا میفرایند مقا

شود و گسترش  های جدید از طریق اکثریت جامعه پذیرفته می ها و ارزش طریق است که آگاهی

های اجتماعی بر این باورند که جامعه ایجاد آگاهی و نیاز  پردازان تغییر ارزش نظریه. یابد می

ها و نیازهای جدید زمانی در جامعه  سازد؛ زیرا آگاهی ها را کنترل و برآورده می آنکند و  می

کننده و  های تنظیم ها، همچنین ارزش گیرد که بسترهای اجتماعی دسترسی به آن شکل می

ویژه  وجود آمده باشد و وسایل ارتباط جمعی، به ها و نیازها در جامعه به کنندة این آگاهی کنترل
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صوتی و تصویری مانند رادیو و تلویزیون، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت های  رسانه

رادیو )های همگانی  شده در رسانه های ارائه الگوها و آگاهی. یک نظام ارزشی خاص گام بردارند

نمایش گذاشته شده در   همچنین، الگوهای به. آموزانند ای را می رفتار نو و تازه( و تلویزیون

کنند که صحت آگاهی و رفتارهایی معین  هایی عمل می ویزیون همچون نماد و نشانهرادیو و تل

توانند آگاهی و ارزشی را در جامعه اشاعه دهند و تقویت  دهند و بدین ترتیب می را نشان می

 (.3  : 481 پراتکالیس و آدنسون، )کنند 

عقالنی بتوانند بحث  هابرماس فضایی است که در آن افراد به شیوة حوزة عمومی مورد نظر 

قدرت در این . توانند به طور برابر شرکت کنند افراد در این محیط می. کنند و به توافق برسند

ها  میدان این بحث. ها مطرح شود تواند در این بحث هر موضوعی می. ها دخالت ندارد بحث

تواند  ط رادیو میمحی. توان به آن رجوع کرد و دربارة آن بحث کرد همیشه باز است و همیشه می

حوزة . هابرماس را تا حدودی دارد این فضا را فراهم کند و شرایط حوزة عمومی مورد نظر 

ای است که در آن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گرد  هابرماس عرصه عمومی 

(. 71: 484 آزادارمکی و امامی، )یابد  وگو تحقق می آیند و کنش ارتباطی از بیان و گفت هم می

هابرماس بر این باور است که نیازهای اساسی یا اصیل معینی وجود دارد که همة افراد کامالً آزاد 

شود به این ترتیب  وگویی عملی می آن نیازها را دارند و نیازهای کسی که صمیمانه وارد گفت

های  الب برنامهویژه در ق های رادیویی، به با توجه به اینکه در قالب برنامه. کشف خواهد شد

  توانند نیازهای خود را مطرح کنند و این طرح نیازها باعث راحتی می تعاملی رادیویی، افراد به

شود و در این مباحثه آگاهی و افکار جدیدی شکل  وگو و مباحثه می گیری فضای گفت شکل

راحتی در آن  هتوان فضایی درنظر گرفت که شنوندگان ب های تعاملی رادیو را می گیرد، برنامه می

دیگر  گیرد و افراد از یک های تعاملی رادیویی شکل می کنند و صمیمیت در برنامه وگو می گفت

های جدید و درستی  کنند و به آگاهی پذیرند و مسائل و مشکالت خود را مطرح می تأثیر می

 .یابند دست می

وجود آمد که  و این باور بهای را باال برد  های بخش عمومیْ انتظار از نظام رسانه ظهور رسانه

بخشی و اصالح اجتماعی و دگرگونی دموکراتیکی نقشی درخور دارند  در فرایند طوالنی آگاهی

نکتة محوری نظریة مشارکت . های اقتصادی و سیاسی قرن نوزدهم آغاز شد که با انقالب

ای سیاسی  معهکنندة فعال در جا های مورد نیاز و عالیق و آرزوهای دریافت دموکراتیک آگاهی

شود به حق داشتن آگاهی و اطالعات مربوط، حق پاسخگویی، و حق استفاده  است و مربوط می
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ها  فرهنگ نوع و خرده های هم از ابزارهای ارتباطی برای کنش متقابل در اجتماعات کوچک، گروه

تر و محلی بودن، پیوندهای ارتباطی افقی در همة  و طرفدار چندگانگی، مقیاس کوچک

خواهی،  های جامعه، کنش متقابل و تعهد و عمالً ترکیبی از عناصر نظری از جمله آزادی حسط

: 481 کوایل،  مک)گرایی در میان خواهد بود  گرایی محیط، و محلی ، زیست گرایی، برابری آرمان

شوند، با زندگی اجتماعی مردم  ای، که بر اساس این نظریه ساخته می نهادهای رسانه(. 33 ـ 38 

هایی را برای دسترسی و مشارکت  یلی بیشتری از حال درگیر خواهند بود و فرصتخ

 .کنندگان فراهم خواهند آورد استفاده

های خود را داشته  ها، و اجتماعات محلی باید رسانه ها، سازمان گوید گروه این نظریه می

 .اند سویه ة یکدامن های پهن تعاملی و مشارکتی بهتر از رسانه( کوچک)های  باشند و رسانه

کوشد با  هایی است که می ای، که ریوزوناس مطرح کرد، از نظریه نظریة همانندی رسانه

های برقراری ارتباط در آن به تبیین شرایط اثربخشی  الگوگیری از زندگی روزمرة مردم و شیوه

ای آن  دی رسانهمایة اصل نظریة همانن درون. ها، بپردازد های آموزشی رسانه ویژه برنامه برنامه، به

بدین . شوند که در زندگی واقعی روزمره با دیگران گونه مواجه می است که مخاطبان با رسانه آن

شناختی و  های روان سبب، به قوانین اجتماعی که بر رفتارها حاکم است، همچنین ویژگی

کنند  ار میگونه رفت آن  دیگر سخن، مخاطبان با رسانه. کنند شخصیتی طرف مقابل بسیار توجه می

 (.483 فلمینگ، )اند  ها نیز انسان که گویی آن

شود؛ مسائلی چون قوانین اجتماعی،  ای بر مسائل کانونی تأکید می در نظریة همانندی رسانه

های اجتماعی، شکل و فرم ارتباط، و جزآن که در کانون  رفتارهای مردم، ادب و نزاکت، نقش

ها و  ریزی کاربرد مناسب در عرصة برنامه توجه مبدعان این نظریه قراردارند و در

 .یابند های آموزشی رادیو برجستگی می سازی برنامه

ای  کند رادیو از ابزار توزیع به وسیله پردازان انتقادی، پیشنهاد می ، از نظریه(383 )برشت 

ل انگیزترین نظام ارتباطی قاب شگفت»تواند  به نظر برشت، رادیو می. برای ارتباط تبدیل شود

تنها انتقال دهد، بلکه دریافت کند و  البته اگر این ظرفیت را داشته باشد که نه... تصور باشد 

گفتن وادارد و او را منزوی نکند، بلکه مرتبط و متصل  تنها به شنیدن، بلکه به سخن شنونده را نه

بیش از گوید آنچه  های برشت می کردن نظریه هانس مگنوس انزن برگر ضمن دستچین « .گرداند

نماید این فرض است که افراد مخاطب به کنش متقابل  ریز جالب می هر چیز در نظر برنامه
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گرایانه دربارة مخاطب فعال با یک بعد  بنابراین، دیدگاه عمل. پردازند و با هم پیوند دارند می

 (.483 ویندال و همکاران،)شود  ایدئولوژی هم تقویت می

 پیشینة تحقیق
وضعیت شهروندی و موانع تحقق آن در جامعة ایران پژوهشی است که  شناسایی کم و کیف

ای نو و در حال تحقق است و موانع سر راه آن  دهد شهروندی در ایران پدیده نتایج آن نشان می

ها  طبق یافته. ها و الزاماتی خاص است شرط بینی و تحقق کامل آن نیازمند پیش قابل پیش

های اجتماعی در  در ایران از یک سو فقدان منابع و فرصتترین موانع تحقق شهروندی  اصلی

های اعضای خود  سطح کالن است که به توانمندی جامعه برای پاسخگویی به نیازها و خواسته

های فکری و مشارکتی، رفاه مناسب،  گردد و از سوی دیگر نبودِ آگاهی، شناخت، مهارت بازمی

های افرادی است که بر  ها و نگرش نوع ارزش های داوطلبانه، و مشارکت و حضور در فعالیت

 (. 48 شیانی، )توانایی اعضای جامعه داللت دارد 

در پژوهشی که در شهر تهران انجام شد هدف محقق سنجش آگاهی شهروندان از حقوق و 

هایی بود که شهروندان برای تحقق حقوق و اجرای تعهداتشان  تعهدات شهروندی و نوع فعالیت

ها در سه سطح کالن و  عوامل مؤثر بر میزان و نوع این فعالیت. دادند انجام می در سطوح مختلف

ها نشان داد میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی کم و تعهدات  یافته. میانی و خرد بود

همچنین، میزان درگیری و مشارکت مدنی شهروندان در سطحی . شهروندی از آن کمتر است

های اعتراضی  های برخوردی و ارتباطی و درگیری را در قالب درگیری توان آن پایین است و می

رابطة میزان انتخاب عقالنی با میزان و نوع درگیری شهروندان تأیید شده است . بندی کرد طبقه

 (.484 احمدی، )

های رادیو و تلویزیون محلی کردستان،  بررسی میزان استفادة شهروندان سنندج از برنامه

محقق نوع . ها پژوهش دیگری است های این شبکه ها و اعتماد به برنامه آنهمچنین رضایت 

. داند گیرد بسیار مهم می کار می رسانه و منبعی را که مخاطب برای آگاهی از وقایع و رویدادها به

رسانی و  هایی چون حجم مخاطبان و سرعت اطالع بنابراین، تلویزیون و رادیو را با ویژگی

نتایج این پژوهش، که به صورت پیمایشی . کند ای بسیار مهم تلقی می پوشش گستردة رسانه

 38درصد پاسخگویان هر روز و اکثر روزها و  31انجام پذیرفت، نشان داد در شهر سنندج 

 4 همچنین، . کنند های تلویزیون داخلی را تماشا می ندرت برنامه درصد بعضی روزها و به
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ندرت بینندة شبکة  درصد بعضی روزها و به 13ا و درصد پاسخگویان هر روز و اکثر روزه

در . کنند های شبکة استانی استفاده نمی اند اصالً از برنامه درصد پاسخگویان گفته 4 اند و  استانی

ها ندارد؛ اما، از لحاظ جنسی،  های سنی و تحصیلی تأثیری در استفاده از برنامه مجموع، گروه

همچنین، دو متغیر سن و تحصیالت در میزان .  کنند استفاده می ها زنان بیشتر از مردان از برنامه

های متنوع و مناسب و مفید و جلب  طبق نتایج، با پخش برنامه. ها تأثیر دارد رضایت از برنامه

ها و هنجارهای مورد نظر را  های مناسب و ارزش توان آگاهی های داخلی می توجه مردم به رسانه

 (.483 ری، بختیا)به آنان انتقال داد 

نتایج تحقیق پیمایشی رادیو جوان و جوانان شهر تهران با استفاده از دو نظریة استفاده و 

اند  درصد پاسخگویان شنوندة رادیو جوان 43/1ها نشان داد  خشنودی و نظریة وابستگی به رسانه

عات مورد همچنین، موضو. ها آگاهی از مسائل و اطالعات مورد نیاز است ترین انگیزة آن و مهم

عالقة آنان مسائل ورزشی، اجتماعی، فرهنگی و علمی است که در آن حرف دل جوانان مطرح و 

مشارکت . ها ارائه شود روز و مفید به آن ها و اطالعات به یابی شود و آگاهی ها ریشه آن  مشکالت

نامه از کننده در بر های علمی و فرهنگی و سرگرم فعال شنوندگان در برنامه و اجرای مسابقه

اخوان تویسرکانی، )طریق ارسال پیامک یا تماس تلفنی مورد تأکید و عالقة جوانان است 

 431.) 

این مطالعه با تعاریف مفهومی توسعة اجتماعی، مشارکت، شهروندی، و سرمایة اجتماعی به 

توضیح نقش رسانه در ایجاد و ارتقا و هدفمندسازی مشارکت پرداخت و مردم را از نحوه و 

در مؤلفة شهروندی نیز بر حقوق و . ها آگاه کرد یل مشارکت اجتماعی و فرهنگی آندل

های متقابل میان مدیران و شهروندان تأکید کرد و اینکه برای آگاهی از حقوق و  مسئولیت

سرمایة اجتماعی نیز با . ها رکن اساسی است های دوجانبه آموزش از طریق رسانه مسئولیت

ترین عامل بقا و  چون اعتماد، همبستگی، تعامل، مشارکت، و جزآن مهمهای تأثیرگذاری  مؤلفه

ها در تعمیق  برای مدیریت توسعة اجتماعی در جامعه رسانه. رود شمار می همبستگی جامعه به

در انتها، سهم ویژة رادیو در توسعة اجتماعی تبیین شد و . این ابعاد اساسی نقش مهمی دارند

وجود رادیوهای . ست و سهم خاصی در مدیریت توسعة اجتماعی داردای پویا اینکه رادیو رسانه

در . کند اختصاصی، تخصصی، جماعتی، محلی، آموزشی، و جزآن این سهم را آشکارتر می

ریزی و مدیریت  هایی است که به برنامه بخشی از نتایج آمده توسعة اجتماعی از مفاهیم و هدف
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نظران جهت توسعة  ها و صاحب ویج از سوی رسانهو آموزش و آگاهی نیاز دارد و آموزش و تر

توانند  ویژه رادیو، می ها، به جامعه در ابعاد مختلف، به صورت عمیق، ضروری است؛ یعنی رسانه

 (.431 نژاد،  قربان)نقشی پراهمیت در توسعة اجتماعی داشته باشند 

رکت سیاسی و در ایاالت متحده به بررسی منابع تغییر و تحول در مشا(   1 )هال دان

نتایج . ها پرداخت های افراد از طریق رسانه بررسی تأثیرات آگاهی سیاسی و تقویت نگرش

های جمعی در تعیین نقش دخالت سیاسی و آگاهی و  ها و رسانه دهندة اهمیت شبکه نشان

های اجتماعی دیگر نقش  در برقراری ارتباط با جامعه، شبکه. تقویت نگرش افراد جامعه بود

های رادیو و تلوزیون اشاره شده  های رسانه در نهایت، به تأثیر قوی شبکه. کنند ایفا می زیادی

های خود  ها در برنامه این رسانه. پردازند است که به بحث و گفتگو دربارة مسائل سیاسی می

ها  همچنین، استفاده از روزنامه. های سیاسی مردم دارند نقش بارزی در فعالیت سیاسی و آگاهی

 (. 388 برگر،)کننده معرفی کرد  توان عامل تقویت میرا 

: دهد در کشور انگلستان سه مسیر را برای شهروند مؤثر نشان می( 338 )مطالعات کریک 

یکی مسئولیت اجتماعی و اخالقی، شامل اعتماد به نفس و رفتار مسئوالنه با زیردستان و 

تر و  و جامعة محلی و جوامع بزرگ یکدیگر؛ دوم مشارکت در اجتماع، شامل خدمات به مدرسه

های  ها؛ سوم سواد سیاسی، شامل آگاهی از دموکراسی و مسائل و ارزش یادگیری مالحظات آن

 .بودن در یک جامعة دموکراسی های مورد نیاز برای عضو فعال مرتبط با سواد سیاسی و مهارت

شهروندی بر  های اثربخشی آموزش»در ( رادیو و تلویزیون)بررسی نقش رسانة ملی 

در سطح شهر تهران با  483 عنوان پژوهشی تجربی است که مقبول اقبالی در سال « شهروندان

ایشان در بخشی از . نفری انجام دادند 11  روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه در جمعیت 

زمینة آموزش، های متنوع خود در  توانند با استفاده از کارکردها و نقش ها می اند رسانه نتایج گفته

کردن افکار عمومی، و ایجاد فرهنگ مطالبة حقوق شهروندی از حاکمان در  سازی، آماده آگاه

 .جهت تحکیم آن گام بردارند

 چارچوب نظري
وی با مبنا قراردادن . داند پارسونز شهروندی را نتیجة مدرنیته و دموکراتیک شدن جوامع می

وندی، به منزلة نوعی کردار اجتماعی معطوف به گرایی تصویری از شهر متغیرهای الگویی عام

به نقل از پارسونز به منظور دستیابی به هویت . کند عضویت و انسجام اجتماعی، عرضه می
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شهروندی که هویتی عام است باید هنجارهای عام را در جامعه گسترش داد؛ که با تقویت 

جارهای عام را عامل مؤثر بر افزایش او هن. شود طلبی، آزادی، و جزآن میسر می فردگرایی، برابری

از نظر وی شهروندی کامل برخورداری همة اقشار و . داند آگاهی از حقوق شهروندی می

بنابراین، . های اجتماعی از حقوق و تعهدات شهروندی و آگاهی آنان از حقوق خود است گروه

دهد که این خود عاملی های خود هنجارهای عام را در جامعه گسترش  تواند در برنامه رادیو می

 .خواهد بود در جهت رشد آگاهی افراد جامعه از حقوق شهروندی

حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق : شود مارشال برای شهروندی سه عنصر قائل می

اجتماعی؛ که حقوق مدنی ناظر بر آزادی تجمع و بیان است و برابری در برابر قانون؛ حقوق 

وندهای سیاسی است؛ و حقوق اجتماعی شامل طیف وسیعی سیاسی ناظر بر حق مشارکت در ر

البته در بسط نظریة وی ژانوسکی حقوق مشارکت را . از حقوق در زمینة رفاه و امنیت اقتصادی

 .افزاید به این سه دسته از حقوق می

هابرماس اعضای جامعه صرفاً در حوزة عمومی و جامعة مدنی از نقش شهروندی   به نظر

داند که همة شهروندان باید به  هابرماس حرکت جهان حاضر را به سمتی می  .ندشو برخوردار می

هابرماس  . شکل دموکراتیک و فعال در آن نقش ایفا کنند، بنابراین باید از حقوق خود آگاه باشند

گوید وجود این عرصه به منزلة مکانی برای بحث و  ضمن تأکید بر وجود عرصة عمومی می

 .آورد را برای افزایش آگاهی از حقوق شهروندی فراهم می وگوی آزاد زمینه گفت

ها و مشارکت سیاسی و  دهندة شهروندی را حقوق و مسئولیت فالکس اجزای تشکیل

وی حقوق . داند ترین بستر تحقق آن را اخالق مشارکت در جامعة سیاسی دموکراتیک می مهم

شهروندان فعال و جامعة های  بخشیدن به حقوق و مسئولیت شهروندی را مستلزم رسمیت

فالکس راه ارتقای شهروندی را تأمین حقوق اجتماعی همة . داند سیاسی در قبال یکدیگر می

بودن  ها نیز به مردانه فمنیست. داند ها می شدن نیازهای اساسی آن شهروندان از طریق برطرف

ند میزان آگاهی گوی کردن آگاهی به بعد سیاسی می اند و با محدود فضای شهروندی توجه کرده

 .زنان از حقوق شهروندی کمتر از مردان است

با توجه به نظریة وابستگی، مردم جوامع امروزی برای کسب آگاهی و اطالعات دربارة 

سیاسی، )های مختلف  مسائل متعددی همچون بهداشت، آگاهی از ویژگی دیگران، کسب مهارت

با توجه به گستردگی و . اند ها وابسته ، و سرگرمی به رسانه(فرهنگی، مدنی، اجتماعی، جزآن
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های  تواند با برنامه ویژه رادیو، این رسانه می ها، به تنوع نیازهای مخاطبان در استفاده از رسانه

متنوع خود در زمینة حقوق شهروندی ضمن تأثیرگذاری بر مخاطبان به تصدیق آگاهی آنان در 

 .این زمینه مبادرت ورزد

ها وسایلی  نشده، رسانه ریزی ایل در الگوی آثار درازمدت برنامهکو با توجه به نظرات مک

ها را در سطح  شوند که با توجه به فرهنگ حال و گذشتة جامعه اطالعات و آگاهی معرفی می

ویژه رادیو، با  ها، به بنابراین، رسانه. دهند کنند و در دسترس مخاطبان قرار می جامعه منتشر می

گیرند، و با اشارة  کار می دی، که افراد در زندگی روزمرة خود بهتوجه به فرهنگ حقوق شهرون

  دهی آگاهی و کنش توانند به جهت های متنوع خود، می مثبت و منفی به آن فرهنگ در برنامه

 .افراد جامعه در زمینة حقوق شهروندی مبادرت ورزند

های جدید در  هیها و آگا ها و تبلیغات رادیو تزریق ارزش یکی از کارهای اصلی برنامه

ویژه رادیو، در  های اجتماعی، وسایل ارتباط جمعی، به بر اساس نظریة تغییر ارزش. جامعه است

توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم در جهت بهبود وضعیت آگاهی از حقوق  های خود می برنامه

ای را یاد  تازه رادیو رفتار و آگاهی. طبق این نظریه الگوها اراده شد. شهروندی گام بردارند

کند که بر صحت آگاهی و رفتاری معین تأکید  ای عمل می  دهد و همچون نماد و نشانه می

های  های این نظریه در برنامه توانند با استفاده از مؤلفه سازان رادیو می بنابراین، برنامه. کند می

روندی گسترش های جدید را در زمینة حقوق شه های شهروندی را اشاعه و آگاهی خود ارزش

 .دهند

با توجه به حوزة عمومی )های تعاملی به ایجاد فضایی عمومی  تواند در قالب برنامه رادیو می

مبادرت ورزد تا افراد جامعه بتوانند در فضایی صمیمی و صادق نیازهای درونی و ( هابرماس 

. در میان بگذارندها  بیرونی خود و افراد و وضعیت جامعه را با گویندگان و کارشناسان برنامه

های خود، ضمن جلب توجه همة مخاطبان، سبب  تواند با ایجاد این فضا در برنامه رادیو می

در چنین فضایی افراد، ضمن ابراز نیازهای خود در زمینة . ها شود ها با برنامه گسترش ارتباط آن

، چگونگی های خود در این زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی و جزآن و آشناشدن با مسئولیت

گذارند و  یافتن به آن حقوق را با دیگر افراد جامعه و گویندگان و کارشناسان در میان می دست

 .دارند ها گام برمی در جهت تحقق آن

های مورد نیاز، عالیق،  آوردن آگاهی نکتة محوری نظریة ارتباطی مشارکت دموکراتیک فراهم

شود به حقِ داشتن  یاسی است و مربوط میکنندة فعال در یک جامعة س و آرزوهای یک دریافت
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آگاهی و اطالعات، حق پاسخگویی، حق استفاده از ابزارهای ارتباطی برای کنش متقابل در 

های جامعه، کنش  ریزی برای پیوندهای ارتباطی افقی در همة سطح اجتماعات کوچک و برنامه

های خود را  س این نظریه برنامهای، از جمله رادیو، که بر اسا نمادهای رسانه. متقابل، و تعهد

توانند با زندگی اجتماعی مردم خیلی بیشتر از اکنون درگیر شوند و  بینند می تدارک می

 .کنندگان فراهم آورند هایی را برای دسترسی و مشارکت استفاده فرصت

ای در  های نظریة همانندی رسانه های رادیویی با استفاده از مؤلفه سازان برنامه برنامه

های اجتماعی افراد در  ـ از جمله رعایت قوانین اجتماعی تعلیم نقش های تولیدی خود رنامهب

جامعه، تغییر رفتارهای مغایر با فرهنگ شهروندی، تنظیم ارتباط صحیح افراد با یکدیگر و نمادها 

 .های عمومی مردم در زمینة شهروندی مؤثرتر عمل کنند توانند در جهت آگاهی هاـ می و سازمان

شناختی و علوم ارتباطی، که در مبانی نظری و تجربی  های جامعه به طور کلی، با توجه به نظریه

دهند، به بیان شهروندی و  مطرح شد و هر یک برخی مضامین مورد مطالعه را توضیح می

ای پرداخته شد و عوامل مؤثر بر آن با استناد به تجارب شناسایی  الگوهای ارتباطی و رسانه

های پژوهش استخراج  وجود آمد و فرضیه به  ر این اساس، مدل نظری مطابق شکل ب. گردید

 .شد

 

 
 

 مدل نظري پژوهش. 8شکل 

میزان استفاده از رادیو در 
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میزان استفاده از رادیو در 

 هفته

های  محتوای برنامه

 رادیویی از بعد مدنی

های  محتوای برنامه

 رادیویی از بعد اجتماعی

های  محتوای برنامه

 رادیویی از بعد سیاسی

 

 جنس و سن

 

 تحصیالت

 

 تأهل و شغل

 متغیر وابسته

 های محتوای برنامه

 رادیویی از بعد مدنی

 كننده متغیرهاي تعديل متغیرهاي مستقل



 

 

 

 

 

 2332پایيز  ،3 شمارة، 2دوره ، در ایران مطالعات و تحقيقات اجتماعي   044 

  

 

 شناسي روش

ها و تجارب  برای مطالعة نظریه. در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد

برای گردآوری اطالعات از روش پیمایشی بهره گرفته  تحقیقاتی به منابع و اسناد مراجعه شد و

آباد بود که بر اساس مرکز  سال به باالی شهر خرم  جامعة آماری پژوهش همة افراد پانزده. شد

در این پژوهش شهر . آباد ساکن بودند در شهر خرم  43 آمار استانداری لرستان در سال 

ای و شیوة  ای چندمرحله گیری خوشه وش نمونهگانه تقسیم شد که با ر آباد به مناطق نُه خرم

. کار رفت در این پژوهش روش اعتبار صوری به. نفری مطالعه شد  48ای  تصادفی ساده نمونه

نظران در این حوزه پرسیده شد و در مرحلة بعد، پس  به این ترتیب که نظر کارشناسان و صاحب

تنظیم شد و   صورت پرسشنامهها به  ها و پرسش از تعیین صحت و سقم عبارات، مقیاس

پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد . انجام گرفت  آزمون پیش

(1/1=α.) 

هر نوع واسطه یا مجاری انتقال پیام که از »: در این پژوهش متغیر رسانه چنین تعریف شد

ز رسانه رادیو صدای مرکز لرستان منظور ا(. 43: 433 اینگلس، )« شود طریق فرستنده اعمال می

های خود در قالب  است که بتواند با استفاده از الگوها و نظرات ارتباطی و شهروندی در برنامه

های  های آموزشی، کلیپ، میزگرد، مصاحبه، نقد، بازی و سرگرمی، برنامه فیلم، سریال، برنامه

سازی و تأثیرگذاری بر افراد  اهصبحگاهی و شامگاهی، و جزآن مرتبط با حقوق شهروندی به آگ

 .جامعه بپردازد

همچنین، متغیر میزان استفاده از رادیو در این پژوهش تعداد روزها و ساعاتی است که 

 :های زیر سنجیده شد کند که بر اساس معرفه های رادیو استفاده می شنونده از برنامه

تعداد ساعت استفاده از رادیو .  تعداد روز استفاده از رادیو صدای لرستان در هفته و .  

 .روز صدای لرستان در شبانه

ای تهیه و ارائه شوند  هایی که به گونه های رادیویی نیز عبارت است از برنامه محتوای برنامه

های رادیویی  به عبارت دیگر، برنامه. که بتوانند فکر یا احساسی خاص را به شنونده برسانند

پیوند  های منطبق و مکمل و هم مایه و نگرش واحد با درونهایی است با موضوع  مجموعة پیام

اندیشه و آرا در خدمت بیان افکار و انتقال و القای هدفی  و گاه محلی برای برخورد ( متصل)

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Pretect 
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یگانه در محدودة زمانی خاص، که هدف اصلی آن جذب مخاطب و اثرگذاری بر رفتارهای 

های رادیویی از بعدهای  حتوای برنامهدر این پژوهش متغیر م(.  48 برخوردار، )اوست 

هایی چون  های رادیویی از بعد مدنی در قالب مؤلفه محتوای برنامه.  : گوناگون سنجیده شد

های قانونی مردم، تشویق مردم به رعایت قانون و مقررات، دعوت از سالیق  پیگیری خواسته

های  محتوای برنامه.  ن؛ مختلف سیاسی و اقتصادی برای بحث و بررسی مسائل جامعه، و جزآ

ها و  هایی چون تشویق بیشتر افراد برای شرکت در انجمن رادیویی از بعد سیاسی در قالب مؤلفه

های خاص، تشویق مردم به شرکت در انتخابات  کردن برخی گروه ها و احزاب، پررنگ گروه

هایی چون  ؤلفههای رادیویی از بعد اجتماعی در قالب م محتوای برنامه. 4مختلف، و جزآن؛ 

تشویق مردم به احساس مسئولیت در قبال اموال عمومی، ارتقای امنیت مردم، حفظ نظم و 

کردن امکان دسترسی همة افراد جامعه به امکانات مختلف آموزشی و  انسجام جامعه، فراهم

 .رفاهی و بهداشتی، و جزآن

ه از عناصر مفهومی شده میزان آگاهی از حقوق شهروندی بود ک ترین متغیر بررسی اصلی

در یک برداشت عبارت است از واردشدن وجود یا واقعیت   آگاهی. چندگانه تشکیل شده است

. ها به ذهن یا به عبارت دیگر قرارگرفتن پدیده در وضع یا موقعیتی در چارچوب ادراک ما پدیده

و هم اجتماع  ای است که هم فرد آوردن زمینه بخشی فراهم در واقع، منظور از آگاهی یا آگاهی

تر خود، دیگران، جهان اطراف، و اوضاع،  بتوانند در جهت شناخت و درک هر چه عمیق

به   در برداشت دیگر آگاهی(. 8 : 433 مهر،  شایان)ها گام بردارند  همچنین تعامل بین این مؤلفه

معنای صفت شخص یا گروه اجتماعی است که بر باخبری کامل از اوضاع و احوال و مسائل 

 (. 4: 437 آقابخشی، )ای خاص داللت دارد  اری در حوزهج

  حقوق شهروندی شامل حقوق و تکالیف مردم در برابر جامعه و یکدیگر و اصول و اهداف

در این پژوهش حقوق شهروندی شامل حقوق و وظایف . دادن آن است و وظایف و روش انجام

آزادی بیان و اندیشه، )ق مدنی هایی چون حقو های افراد جامعه و دارای شاخص و مسئولیت

ها، استفاده از خدمات  برابری در فرصت)، حقوق اجتماعی (برابری در برابر قانون، و جزآن

است و ( حق رأی، مشارکت در امور سیاسی، و جزآن)، و حقوق سیاسی (مختلف، و جزآن

 .ا به کار گیرندها ر ها تمایل نشان دهند و آن ها آگاه باشند و به آن باید به آن شهروندان 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــ
1. Con pciousness 
2. Awareness 
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 ها توصیف و تبیین يافته
دهند و  درصد آنان را زنان تشکیل می 8/11نفر بودند که  483شده در این پژوهش  افراد بررسی

سال بود که درصد درخور توجهی  31تا  3 ردة سنی مجموع پاسخگویان . درصد را مردان 33/ 

 41 نفر از افراد متأهل و  48 . ص دادندها به خود اختصا ساله 47درصد، را  31/ از آنان، یعنی 

 .بنابراین، اکثر پاسخگویان متأهل بودند. درصد، مطلقه بودند  /3نفر، برابر  3نفر مجرد و 

درصد دارای مدرک زیر    سواد،  درصد بی 3/4به لحاظ تحصیالت از مجموع پاسخگویان 

دارای مدرک ( نفر 33 )درصد  7/43دیپلم،   درصد دارای مدرک دیپلم یا فوق 43دیپلم، 

به این ترتیب، . ارشد و باالتر بودند دارای مدرک کارشناسی( نفر  4)درصد  8/ کارشناسی، و 

 .بیشترین فراوانی به مدرک دیپلم اختصاص داشت

از . غیرشاغل بودند( نفر 31)درصد  3 /3درصد افراد شاغل و  7/81از نظر وضعیت اشتغال 

درصد هم در  3/4نشین، و  درصد اجاره 3 /3کن شخصی، درصد دارای مس 4/78نظر مسکن 

 .منازل سازمانی اسکان داشتند

حداکثر میزان درآمد دو میلیون تومان اظهار . هزار تومان برآورد شد 174میانگین درآمد افراد 

 .شد

 دهندة حقوق شهروندي هاي راديو در زمینة عناصر تشکیل محتواي برنامه. 8جدول 

خیلی 

 زیاد

 تا زياد

 حدودي

خیلي  كم

 كم

های رادیو در ابعاد مختلف حقوق  محتوای برنامه

 درصد درصد درصد درصد درصد شهروندی

 های قانونی مردم پیگیری خواسته    8 /4 31/    /8 3/4

 تشویق مردم به رعایت قانون و مقررات   /4 3 /1 43/  1 /1 1/7

 ها ها و گروه انجمن تشویق مردم به شرکت در 8 /1 1 /1  3/3 1 /8  /3

 تشویق زنان به مشارکت در امور جامعه 3 /3 7 /4 1/43   /   /3

... دعوت از افراد با سالیق مختلف سیاسی، اقتصادی، و  4 /3 8 /8 43/  1 /7  /3

دسترسی افراد به امکانات مختلف آوردن امکان  فراهم 8 /4 3 /  3/43 3 /8 8/3 ها در برنامه

 ها ها در برنامه کردن برخی از عقاید و گروه پررنگ 1  /7  4/3 1 /4 8/1 ...تی و آموزشی و بهداش

 آشنایی مردم با فرهنگ بومی 4/8 3/  31/  3 /8   /7
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 دهندة حقوق شهروندي هاي راديو در زمینة عناصر تشکیل محتواي برنامه .8ادامه جدول 

خیلی 

 زیاد

تا  زياد

 حدودي

خیلي  كم

 كم

های رادیو در ابعاد مختلف حقوق  محتوای برنامه

 درصد درصد درصد درصد درصد شهروندی

 تشویق مردم به احساس مسئولیت در قبال اموال عمومی 4 /3 3 /1 3/31 3 /  3/ 

 ارتقای امنیت مردم   /7 4 /3 43/  1 /3 8/4

و  های اقتصادی، سیاسی، تشویق مردم به مشارکت در زمینه   /  3 /1 1/34 3 /1 3/1

 ها به افراد جامعه پاسخگویی نهادها و سازمان 1 /4   /1 1/43 1 /8 4 ...

 حفظ نظم و انظبات و انسجام جامعه 3    /1 8/43 3 /3 3/1

آشنایی افراد با وظایف شهروندی در قالب برنامة  1 /  1 /8 8/43 3 /1 3/7

با حقوق شهروندی در قالب برنامة موضوعی، آشنایی افراد  1 /  3 /3 8/43 4 /3 3/7 ...موضوعی، فیلم، و 

 ...فیلم، و 

درصد افراد مورد مطالعه  4/43های رادیویی محلی از بعد مدنی نظر  در زمینة محتوای برنامه

درصد در  31/ کند و  های قانونی مردم را پیگیری می این بود که رادیو خیلی کم یا کم خواسته

. کند درصد آنان گفتند رادیو به این مسئله بسیار توجه می 1  این زمینه نظر بینابین داشتند و فقط

از نظر دعوت از افراد با سالیق گوناگون سیاسی، فرهنگی و جزآن برای بررسی مسائل مختلف 

های رادیو خیلی کم یا کم به این مسئله توجه  درصد افراد گفتند برنامه  3/1جامعه در رادیو 

ن بر این باور بودند که رادیو به این مسئله خیلی زیاد درصد پاسخگویا  /3کند و فقط  می

درصد از افراد گفتند رادیو در    /4از نظر تشویق مردم به رعایت قانون و مقررات . پردازد می

 .پردازد درصد گفتند در حد متوسط به این موضوع می 43/ سطح خیلی کم و 

درصد پاسخگویان گفتند  33ی های رادیو محلی از بعد اجتماع در زمینة محتوای برنامه

ها و احزاب خیلی کم و کم  ها و گروه های رادیو از نظر تشویق افراد به شرکت در انجمن برنامه

بقیه نظر بینابین . پردازند های رادیو خیلی زیاد و زیاد به این مسئله می درصد گفتند برنامه 4 / و 

ها در  کردن برخی عقاید و گروه گاکثر پاسخگویان نظری بینابین در زمینة پررن. داشتند

های رادیویی محلی توجه  درصد پاسخگویان گفتند برنامه 7/47های رادیویی داشتند و  برنامه

کمی به تشویق افراد به مشارکت در زمینة مسائل سیاسی و اجتماعی و توسعة اقتصاد منطقه 

ورد مطالعه هم گفتند درصد افراد م 3 /3. درصد نظری بینابین داشتند 1/34دارند و حدود 

ها بیشترین  نتایج پرسشنامه. کنند های رادیو مردم را به مشارکت در این زمینه تشویق می برنامه
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های رادیویی  های رادیویی را در بعد سیاسی نشان داد و اینکه در برنامه توجهی برنامه میزان بی

 .دهند نهادها و سازمان به افراد جامعه پاسخ نمی

های  های رادیویی از بعد اجتماعی کمترین میزان پخش برنامه وای برنامهدر زمینة محت

رادیویی متعلق به تشویق زنان به مشارکت بیشتر در امور مختلف جامعه بود و بیشترین میزان 

درصد هم   1/3های رادیو محلی متعلق به آشنایی مردم با فرهنگ بومی بود و  پخش برنامه

ا در ارتباط با دسترسی همة افراد جامعه به امکانات مختلف گفتند رادیو اطالعات الزم ر

درصد نیز نظری بینابین  7/43دهد و  ها قرارنمی آموزشی و بهداشتی و جزآن در اختیار آن

های رادیویی،  در ارتباط با تشویق به احساس مسئولیت در قبال اموال عمومی در برنامه. داشتند

درصد  3/41خوبی از عهدة این کار برآمده است؛ ولی نظر  درصد از افراد گفتند رادیو به 8 / 

های رادیویی توجهی به این مسئله ندارد یا خیلی کم به این مسئله  پاسخگویان این بود که برنامه

در ارتباط با ارتقای امنیت مردم در قالب پیام، . درصد نیز نظری بینابین داشتند 3/31پردازد و  می

های  درصد گفتند برنامه 1/47شده از رادیو،  های پخش آن در برنامههشدار، فیلم، کلیپ، و جز

درصد از پاسخگویان این بود که  3 / پردازند و نظر  رادیویی خیلی کم یا کم به این مسئله می

در زمینة . درصد نیز نظری بینابین داشتند 43/ اند و  ها به این قضیه به اندازة کافی پرداخته برنامه

 47های موضوعی، داستان کوتاه، و جزآن  ا وظایف شهروندی در قالب برنامهآشنایی مردم ب

درصد این بود که  3/7پردازد و نظر  درصد پاسخگویان گفتند رادیو خیلی کم به این مسئله می

درصد گفتند رادیو به میزان متوسط به این مسئله  8/43خیلی زیاد به این مسئله توجه دارد و 

های رادیو برای آشنایی افراد مورد مطالعه با حقوق  ال را در برنامههمین رو. کند توجه می

 .توان لحاظ کرد شهروندی می

 میزان استفاده از راديو در هفته. 1جدول 

 روز   روز   روز 4 روز 3 روز 3بیشتر از 

میزان استفاده ازرادیو 

صد در هفته
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

3/   37 4/3  7 7/ 1 18  / 1 48 1/13   3 
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روز است؛ یعنی   بیشترین فراوانی میزان استفاده از رادیو در طول هفته   با توجه به جدول 

درصد  1 /8روز یا بیشتر و  3درصد  7 /3روز و   درصد از افراد در طول هفته  1/13در حدود 

 .کنند دیو مرکز لرستان استفاده میهای را روز از برنامه 4تا   نیز بین 

 روز میزان استفاده از راديو در شبانه. 2جدول 

 3بیشتر از 

 ساعت
 ساعت 4 ساعت 3

  تا   بین 

 ساعت

  کمتر از یک 

 ساعت

میزان 

استفاده از 

رادیو در 

 روز شبانه

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

8/3  8 3/   1 3/   37 3/ 3 77 3/7   4  

روز کمتر از  بیشترین فراوانی میزان استفاده از رادیو در طول شبانه 4با توجه به ارقام جدول 

ساعت   روز کمتر از  درصد پاسخگویان در طول شبانه  3/7ساعت است؛ یعنی در حدود   

ساعت و   تا   صد بین در 3 /3یا بیشتر و  3درصد از آنان  1/3کنند و فقط  رادیو گوش می

 .دهند های رادیو مرکز لرستان گوش می ساعت در روز به برنامه 4درصد  3 /3

 هاي راديو آمار توصیفي محتواي برنامه. 4جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 33/1  /33 های رادیو از بعد سیاسی محتوای برنامه

 38/1  / 8 های رادیو از بعداجتماعی محتوای برنامه

 83/1  /38 های رادیو از بعد مدنی محتوای برنامه

 مدنی واجتماعی و  های رادیو از بعد سیاسی میانگین محتوای برنامه 3با توجه به جدول 

های رادیو از بعد سیاسی به  دهد محتوای برنامه که نشان میاست   /38و   / 8و   /33ترتیب  به

 .بعد اجتماعی، و کمترین میزان در بعد مدنی استپس از آن . نسبت دیگر ابعاد باالتر است

 آمار توصیفي آگاهي از ابعاد مختلف حقوق شهروندي. 5جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 343/1  /33 آگاهی از حقوق شهروندی از بعد سیاسی

 383/1 8/4  آگاهی از حقوق شهروندی از بعد اجتماعی

 311/1 7/4  نیآگاهی از حقوق شهروندی از بعد مد
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 مدنی واجتماعی و  شدة آگاهی از حقوق شهروندی از بعد سیاسی های محاسبه میانگین

دهد مردم در بعد مدنی حقوق شهروندی  است که نشان می 7/4 و  8/4 و   /33ترتیب برابر  به

 .یردگ آگاهی از بعد اجتماعی در مرتبة بعدی قرارمی. نسبت به دیگر ابعاد آگاهی باالتری دارند

 مدني و آگاهي از بعد مدني حقوق شهروندي هاي راديويي از بعد رابطة محتواي برنامه. 6جدول 

 های رادیویی از بعد مدنی محتوای برنامه

 آگاهی از حقوق شهروندی از بعد مدنی

 **1/ 31 ضریب همبستگی پیرسون

 111/1 سطح معناداري

 483 تعداد كل

ها و آگاهی از حقوق شهروندی در بعد مدنی مردم  رنامهدر بررسی رابطة میان محتوای ب

ها از  گونه برنامه بدین معنا که با افزایش پخش این. آباد معناداری به تأیید رسید شهرستان خرم

یابد و  شده افزایش می رادیو لرستان آگاهی از حقوق شهروندی در بعد مدنی بین افراد مطالعه

 (.r=0/452, sig=0/00)و مثبتی وجود دارد  بین این دو متغیر همبستگی مستقیم

 

هاي راديويي از بعد اجتماعي و آگاهي از بعد اجتماعي  رابطة بین محتواي برنامه. 7جدول 

 حقوق شهروندي

 هاي راديويي از بعد اجتماعي محتواي برنامه

 آگاهي از حقوق شهروندي از بعد اجتماعي

 377/1 ضريب همبستگي پیرسون

 111/1 سطح معناداري

 483 تعداد كل

های  حاکی از آن است که میان سابقة استفاده از برنامه( r=0/466, sig=0/00) 3نتایج جدول 

ای  رادیویی با محتوای حقوق اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی از بعد اجتماعی رابطه

ها  گونه برنامه این رسد هر چه استفاده از نظر می به. معنادار وجود دارد و این رابطه مناسب است

 .یابد بیشتر باشد میزان آگاهی شهروندان از حقوق اجتماعی افزایش می
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هاي راديويي از بعد سیاسي و آگاهي از بعد سیاسي حقوق  رابطة بین محتواي برنامه. 1جدول 

 شهروندي

 های رادیویی از بعد سیاسی محتوای برنامه

 آگاهی از حقوق شهروندی از بعد سیاسی

 **3/1   همبستگی پیرسونضریب 

 111/1 سطح معناداری

 483 تعداد کل

های  همبستگی بین میزان پخش برنامه( r=0/224, sig=0/00) 8با توجه به نتایج جدول 

رادیویی با محتوای سیاسی و میزان آگاهی از حقوق شهروندی از بعد سیاسی معنادار است؛ 

چندان قابل اعتنا نیست و نشان از آن دارد که افراد اگرچه رابطة این دو مثبت است، این تأثیر 

 .آورند دست می های خود را در این زمینه از منابع دیگر به شده بخشی از آگاهی مطالعه

 هاي دگرسیوني و برازش مدل رگرسیوني آماره. 2جدول 

 ضريب تعیین ضريب همبستگي چندگانه مدل
ضريب تعیین 

 يافته تعديل
 آزاديدرجة  F سطح معناداري

  133/1a 44 /1 4 3/1 111/1 838/3  48  

توان گفت میزان  با توجه به نتایج می. نتایج بیانگر امکان ورود همة متغیرها به معادله است

های  آباد در ترکیبی خطی با متغیر همبستگی آگاهی از حقوق شهروندی نزد شهروندان خرم

و ضریب  1/ 44یب تعیین حاصل برابر همچنین، ضر. است 133/1واردشده در معادله برابر 

واریانس متغیر آگاهی از ( 1/ 44)درصد  44است؛ یعنی حدود  3/1 4یافته برابر  تعیین تعدیل

شود و مابقی متعلق به سایر  های مستقل تبیین و توجیه می حقوق شهروندی از طریق متغیر

در   838/3شده برابر  بهمحاس F آمارة. هایی است که در این تحقیق بررسی نشده است متغیر

میزان استفاده از )متغیرهای مستقل ه، همبستگی نتیج در. استمعنادار  قابل قبولیسطح 

آگاهی از حقوق شهروندی نزد )با متغیر وابسته  (های رادیو های رادیو و محتوای برنامه برنامه

 .رسد به تأیید می( آباد شهروندان خرم
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 نتايج آزمون رگرسیون. 81جدول 

 مدل رگرسیونی
 ضرایب استاندارد

t 
 سطح معناداری

 Beta 

  

 111/1 7 / 3   مقدار ثابت

 1/  1  /1 4 1/ 3  میزان استفاده از رادیو

 111/1 3/1 3 3/1 3 های رادیو محتوای برنامه

 :شود با توجه به محاسبة رگرسیون، معادلة استاندارد به صورت زیر نوشته می

میزان آگاهی از ( = 1/ 3 )میزان استفاده از رادیو ( + 3/1 3)ی رادیو ها محتوای برنامه

 حقوق شهروندی

های رادیویی در مقایسه با میزان استفاده از رادیو سهم  شود که محتوای برنامه مالحظه می

دهندگان  ها و مشخصات عمومی پاسخ سایر متغیر. بیشتری در آگاهی از حقوق شهروندی دارد

 .در آگاهی از حقوق شهروندی نقش ندارند (سن و تحصیالت)

این آزمون . OMK=  1/ 83نتایج اولین آمارة تحلیل عامل با نام کیزرمایر برابر است با 

پس داللت بر تأیید تحلیل عاملی دارد . کند کفایت اندازة نمونه را برای تحلیل عامل ارزیابی می

 .اند ی تحلیل عامل بسیار مناسبهای مورد آزمون برا و با توجه به مقدار آن همبستگی

=  111/1) و سطح معناداری حاصل مطلوب است  TB=  7 74/   آمارة بارتلت برابر 

gis .)ها تناسب قابل قبولی جهت آزمون تحلیل عامل  توان نتیجه گرفت که داده بنابراین می

 .دارند

 نتايج آزمون كیزرماير و بارتلت در تحلیل عاملي. 88جدول 

OMK 83 /1 

TB 

 7 74/    آزمون خی دو

 1 8 درجة آزادی

Sig (سطح معناداری) 111/1 

بر مبنای این . ها از مقدار ویژه کمک گرفته شد در این تحلیل جهت گزینش تعداد عامل

رو، در مجموع با استفاده  از این. است  تر از  معیار حداقل مقدار ویژه جهت انتخاب عامل بزرگ

ریزه مطابق  نمودار سنگ. وع واریماکس سه عامل مورد نظر ما تأیید شدنداز چرخش متعامد از ن
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در . شود برآورد می 7/43شده برابر  دهد که میزان درصد تبیین خوبی نشان می دیگر نتایج به

های تأییدشده  عامل. شود های مربوط گزارش می سهم هر عامل مشخص و متغیر   جدول 

 :اند از عبارت

 .میزان استفاده از رادیو. 4های رادیو؛  محتوای برنامه.  شهروندی؛ آگاهی از حقوق .  

 هاي تأيیدشده نتايج آزمون تحلیل عامل بر حسب عامل. 81جدول 

 ها تعداد عامل 

 عامل سوم عامل دوم عامل اول ها متغیر

 341/8 1 /11  1 /338 (مقدار ويژه)شده  درصد واريانس تبیین

 713/43 833/41 1 /338 شده درصد تراكمي واريانس تبیین

نمایی صورت  شایان ذکر است نتایج آزمون تحلیل عامل تأییدی به روش حداکثر درست

آگاهی از حقوق شهروندی، میزان استفاده از رادیو، )گرفته و در نهایت سه عامل مورد نظر 

 .است شدهیید أت( های رادیو محتوای برنامه

که همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته را در  تحلیل مسیر تکنیکی است. تحلیل مسیر

تکنیک تحلیل مسیر بر مجموعة تحلیل رگرسیون . کند قالب تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بیان می

در پژوهش . چندگانه و بر اساس فرض ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استوار است

 .ه استحاضر این تکنیک بر اساس مدل نظری تحقیق صورت گرفت
 

 
 مدل نظري تحقیق . 1شکل 

 سن

 تحصیالت

 میزان استفاده از رادیو آگاهی از حقوق شهروندی

 های رادیو مهمحتوای برنا

34/1   3/1- 

 3 /

1 
34 /1 

 43/1 

1 8/1- 

8  /1 
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 نتايج تأثیر مستقیم و غیرمستقیم. 82جدول 

 انواع تأثیر
 متغیرها

 مستقیم غیرمستقیم کل

 های رادیو محتوای برنامه  1334 1  1334

 میزان استفاده از رادیو  3 13 13411 7 131

 سطح تحصیالت 43 13 -131133 3  13

 سن -3  13 131138 -17 13

های رادیو بیشترین اثر مستقیم و متغیر میزان استفاده از رادیو  بنابراین، متغیر محتوای برنامه

 .بیشترین اثر غیرمستقیم را بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی دارد

 گیري بحث و نتیجه
وندانی آگاه است که بتوانند های فرهنگی خود نیازمند وجود شهر ای با توجه به زمینه هر جامعه

رسیدن . اجتماعی فعالیت کنند ـ  شده در چارچوب فضای سیاسی در قالب حقوق و وظایف تعیین

در این میان . سازی اعضای جامعه است های الزم برای آگاه به چنین هدفی مستلزم تدابیر و زمینه

( صدای مرکز لرستان)رادیو ملی و محلی . وسایل ارتباط جمعی نقش مهمی بر عهده دارند

بنابراین، مطالعة این . های شهروندی تهیه و پخش کند هایی را جهت رشد آگاهی تواند برنامه می

مسئله ردیابی یکی از مسائل مهم اجتماعی است که در حال حاضر توجه بسیاری از 

وجهی های قابل ت دهندة نکته نتایج این مطالعه نشان. نظران را به خود جلب کرده است صاحب

 .است

شده کمتر از یک ساعت  درصد افراد بررسی  3/7روز  دربارة میزان استفاده از رادیو در شبانه

درصد آنان چهار ساعت یا بیشتر به  1/3دهند و فقط  ها گوش می روز به برنامه در شبانه

میان افراد همچنین، میزان استفاده از این وسیلة ارتباطی در هفته . دهند های رادیو گوش می برنامه

درصد یک روز در هفته از این وسیلة ارتباطی استفاده  1/13شده حاکی از آن است که  مطالعه

طبق نتایج، . درصد به دست آمد 7 استفاده از رادیو در چهار روز یا بیش از آن حدود . کنند می

آباد  خرمویژه شهر  جا، در سطح استان لرستان به ای است برای همه در همه رادیو، که رسانه

مخاطبان خود را جذب نکرده است تا به اهداف خود در زمینة مسائل اجتماعی، از جمله آگاهی 

 .شهروندان از حقوق شهروندی، دست یابد
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های رادیویی با  آمده در زمینة پخش برنامه دست های به از نتایج مهم دیگر پژوهش میانگین

دیویی در ابعـاد سیاسی و اجتماعی و های را محتوای برنامه. محتوای حقوق شهروندی است

دهندة ضعف پخش  برآورد شده که نشان  /3و   /8و   /3ترتیب  مدنی حـقوق شهروندی به

تر از حد متوسط  سازی مردم است که پایین ها در صدای مرکز لرستان در آگاه گونه برنامه این

ها و  متعلق به دیگر رسانه رسد بخشی از آگاهی افراد در زمینة حقوق شهروندی نظر می به. است

 .منابع است

روکیج و  های بال مقایسة نتایج این پژوهش با مباحث نظری و تجربی انطباق با مطالعه

در . دهد های جمعی، از جمله رادیو، را نشان می فلور دربارة وابستگی افراد جامعه به رسانه دی

های  به اطالعات و آگاهی جامعة جدید شهری و صنعتی مخاطبان در سطح اجتماعی و فردی

های  ها، از جمله رادیو، برای کسب اطالعات دربارة محیط و آشنایی با ارزش شده از رسانه ارائه

های  تواند اطالعات و آگاهی های در دسترس است و می رادیو یکی از رسانـه. اند فرهنگی وابسته

 .بخش و مفید باشد نبعی آگاهیمورد نیاز شهروندان را در زمینة حقوق شهروندی تأمین کند و م

کوایل در نظریة مشارکت  های مک ارتباط معناداری بین نتایج بخشی از پژوهش با دیدگاه

ای، که با زندگی مردم  کوایل، نمادهای رسانه طبق نظر مک. شود ها مشاهده می دموکراتیک رسانه

کنندگان را  استفاده ها و اطالعات مورد نیاز و مشارکت دسترسی به آگاهی  درگیرند، فرصت

کنند و این مهم با تأکید بر حق داشتن آگاهی و اطالعات، حق پاسخگویی، حق کنش  فراهم می

پس رادیو . شود ها محقق می متقابل، و حق ایجاد پیوند بین افراد جامعه با استفاده از این رسانه

جتماع ملی و محلی فراهم ها را در یک ا ها و سازمان تواند نیازهای مورد نظر افراد و گروه می

ویژه در جهت حق داشتن  های خود در رفع این نیازها گام بردارد و به کند و با محتوای برنامه

آگاهی و اطالعات مورد نیاز در زمینة شهروندی، حق پاسخگویی، حق ایجاد ارتباط افقی بین 

افراد جـامعه بسیار  های مختلف اجـتماعی و سیاسی برای افراد جامعه، و نیز مشارکت در عرصه

نشده، که  ریزی کوایل در الگوی ارتباطی آثار درازمدت برنامه با تـوجه به نظر مک. مؤثر باشد

بخش و ارزشی  های آگاهی گذارند، در قالب توزیع پیام ها به منزلة منابع جامعه بر جای می رسانه

کند؛ آنچه مخاطب  یو عقاید در دسترس مخاطبان به ایجاد آگاهی و رفتار متمایز کمک م

 .گزیند به اضافة واکنش او به محتوایی که انتخاب شده است برمی
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ها  ها و ارزش تواند بخشی از آگاهی ها می بنابراین، رادیو به منزلة یک منبع مهم با توزیع پیام

و هنجارهای حقوق شهروندی را در سطح جامعه در دسترس قرار دهد تا شرایط الزم برای 

 .فراهم گرددرفتار به آن 

هابرماس . هابرماس متفکر دیگری است که نتایج پژوهش با اندیشه وی مطابقت دارد

داند که همة شهروندان باید به شکل دموکراتیک و فعال در آن  حرکت جهان را به سمتی می

به نظر وی (. 483 انصاری، )بنابراین باید از حقوق خود آگاهی داشته باشند . نقش ایفا کنند

نیز باید نقش اساسی در پرورش شهروندان آگاه و متعهد ایفا کند و زمینه را برای رشد حکومت 

از طرف دیگر، با طرح حوزة عمومی، فضایی را مطرح . کامل استعدادهای فردی فراهم نماید

محیط رادیو و . کند که در آن افراد به شیوة عقالنی بتوانند دربارة هر موضوعی بحث کنند می

های رادیویی  بنابراین، در قالب برنامه. تواند این فضا را فراهم کند های آن می همحتوای برنام

وگو و در زمینة حقوق  توانند در فضایی سالم گفت راحتی می های تعاملی افراد به ویژه برنامه به

وگو آگاهی و افکار جدید شکل بگیرد که از یک  شهروندی شرکت کنند و در این مباحثه و گفت

شود و از  کت در این مباحث سبب افزایش آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی میطرف مشار

طرف دیگر آگاهی از حقوق شهروندی محرکی خواهد بود برای افزایش مشارکت افراد در 

 .رشد ای روبه گیری جامعه ها به آدمیان بهتر و به تبع آن در شکل جامعه و در تبدیل آن

هروندی نیازمند تأمین انواع مختلف منابع و ایجاد از نظر پارسونز آگاهی از حقوق ش

های عام از یک طرف و نگرش مناسب به این حقوق از  های مناسب و بازتولید ارزش فرصت

های اجتماعی بر این باورند که جامعه  پردازان تغییر ارزش از طرف دیگر نظریه. سوی دیگر است

ها و نیازهای  زیرا آگاهی. سازد رل و برآورده میها را کنت کند و هم آن هم ایجاد آگاهی و نیاز می

ها و همچنین  گیرد که بسترهای اجتماعی دسترسی به آن جدید زمانی در جامعه شکل می

وجود آمده باشد و وسایل ارتباط  ها و نیازها نیز در جامعه به کنندة این آگاهی های تنظیم ارزش

توانند به سوی  طور مستقیم و غیر مستقیم می های صوتی، مانند رادیو، به ویژه رسانه جمعی، به

های جدید گام بردارند و بسترهای مناسب را جهت دسترسی افراد به این منابع فراهم  آگاهی

های مناسب و جدید متناسب با فرهنگ محلی و  ها و آگاهی گیری ارزش کنند و باعث شکل

های  ها و ارزش طریق آگاهی بومی در زمینة حقوق و وظایف شهروندی افراد باشند و از این

نیز در تحقیق خود به این نتیجه ( 431 )نژاد  قربان. شهروندی را اشاعه دهند و تقویت کنند

تواند مشارکت ایجاد کند، ارتقا بخشد، هدفمند سازد، و  رسیده بود که رسانه، از جمله رادیو، می
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تواند نقشی اساسی در  میرسانه . مردم را از چگونگی و چرایی مشارکت اجتماعی آگاه کند

ای پویا در  رادیو، به منزلة رسانه. ها ایفا کند آموزش افراد جامعه در زمینة حقوق و مسئولیت آن

تواند یکی از ارکان ارتقادهندة توسعة اجتماعی  هایی چون رادیوهای آموزشی و محلی، می عرصه

های رادیویی از  محتوای برنامه گیری پژوهش همخوانی دارد که بین این استدالل با نتیجه. باشد

ای  بعد سیاسی و اجتماعی و آگاهی و مشارکت شهروندان در زمینة سیاسی و اجتماعی رابطه

 .معنادار وجود دارد

توان موارد  سوبودن نتایج پژوهش با برخی تحقیقات تجربی می در زمینة همخوانی و هم

آمده که (388 نقل در برگر، ( )  1 )نی مارتی و دی(   1 )هال  در نتایج دان. دیگری را افزود

استفاده از رادیو و دیگر وسایل ارتباط جمعی سبب ایجاد آگاهی و نگرش در زمینة مسائل 

ها، از  های رسانه وگو دربارة مسائل سیاسی در برنامه شود و همچنین بحث و گفت سیاسی می

در . ها دارد شارکت سیاسی آنجمله رادیو، نقش بارزی در آگاهی از امور سیاسی و فعالیت و م

های رادیو از بعد سیاسی و آگاهی و مشارکت  این مطالعه نیز ارتباط معنادار بین محتوای برنامه

 .برگر)های سیاسی تأیید شده است  ها در فعالیت آن

های  های متنوع و مناسب و مفید جهت توجه هر چه بیشتر افراد جامعه به رسانه پخش برنامه

ها و هنجارهای مورد نظر را به آنان انتقال دهد  های مناسب و ارزش ند آگاهیتوا داخلی می

کردن افراد جامعه از  آگاه. که با نتیجة پژوهش حاضر همسویی معناداری دارد( 483 بختیاری، )

هایی از سوی رادیو است که در صورت  های شهروندی نیازمند تدوین برنامه حقوق و مسئولیت

شوند  محتوای آن مخاطبان به استفادة هر چه بیشتر از این رسانه جذب میمناسب و مفید بودن 

. کردن آنان در زمینة ابعاد مختلف حقوق شهروندی مبادرت ورزید توان به آگاه و از این طریق می

 :آمده نکات زیر قابل تأمل است دست با عنایت به نتایج به

ای  رسانه. باطی رادیو وجود داردهای ارت ای در فناوری ها و کارکردهای ویژه ـ ظرفیت

یابنده و نفوذکننده در روح و افکار  تر اینکه عمق جایی است با برد گسترده و مهم گیر و همه همه

ها در جهت  توانند فاکتورهایی باشند که رادیو با استفاده از آن این خصایص می. آدمی است

 .اساسی برداردهای  کردن افراد جامعه در زمینة حقوق شهروندی گام آگاه

های مختلف تخصصی، محلی،  ـ عالوه بر قدرت رادیو در حالت کلی، ورود رادیو به عرصه

دهنده و ارتقادهندة فرهنگ و شخصیت و  تواند انعکاس آموزشی، و جزآن از یک طرف می
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وگوی آزاد و  هویت محلی باشد و از طرف دیگر تنوع صدایی و فکری، ترغیب به گفت

تیک، ارتقای توسعه و تغییر اجتماعی، ارتقای جامعة مدنی، ارتقای حکمرانی فرایندهای دموکرا

ها را سبب گردد و  آمدن خدمات اجتماعی در محتوای برنامه  به مشارکت، فراهم  خوب، ترغیب

از این طریق سهم بسزایی در آگاهی و بسترسازی جهت آشنایی هر چه بیشتر افراد جامعه با 

ترین عامل در تعامل صحیح  تواند مؤثر بنابراین رادیو محلی می .حقوق شهروندی ایجاد کند

رسانی، و آموزش در خصوص وظایف و حقوق شهروندی  حقوق و وظایف شهروندی، اطالع

 .شمار رود های مناسب ارتقادهنده در این زمینه به باشد و یکی از کانال

. زش، و آگاهی نیاز داردریزی، مدیریت، آمو ـ توسعة اجتماعی و سیاسی و مدنی به برنامه

توانند نقشی پراهمیت در این  ها می ها بر این نکته اذغان دارند که رسانه نظران رسانه صاحب

های پویا و گسترده با توجه به گستردگی و  رادیو نیز به منزلة یکی از رسانه. زمینه ایفا کنند

سعة اجتماعی و سیاسی و تواند یکی از ارکان اصلی آگاهی و تو دسترسی همة مردم به آن می

یقین تحکیم حقوق شهروندی در جامعه  به. بخش باشد مدنی و در این زمینه راهگشا و آگاهی

دهندة  کننده و جهت های عمومی و توجیه نیاز ارائة آگاهی ها، از جمله رادیو، پیش توسط رسانه

همچنین رادیو . افکار عمومی در جهت افزایش ادراک تودة مردم به حقوق و تکالیف خود است

گیری آگاهی افراد از حقوق شهروندی نقش  تواند در شکل به منزلة بخشی از بستر اجتماعی می

ها،  های رادیویی، گنجاندن موضوعات شهروندی در محتوای برنامه بازنگری برنامه. ایفا کند

دی، های شهروندی، پخش اخبار و رویدادهای شهروندی، تقویت فرهنگ شهرون افزایش برنامه

آوردن زمینة مناسب جهت مطالبة حقوق  ها، فراهم کردن بحث و گفت شهروندان در برنامه فراهم

های رادیویی، تولید کلیپ و پیام و داستان کوتاه و برنامة تفسیری،  شهروندی از طریق برنامه

تواند به آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از حقوق و تکالیف  وگوی آزاد می بحث و گفت

در غیر این صورت این رسانه به عاملی جهت گمراهی بدل خواهد . ی خود منجر شودشهروند

 .شد
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