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 چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی رسانه ای حقوق شهروندی ایرانیان است. این پژوهش بصورت 

آمیخته)کیفی و کمی( انجام گرفته است. در بخش کیفی داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه 

 89ونه گیری، نمونه گیری گلوله برفی بود که تعداد ساختار یافته جمع آوری شده است و روش نم

نفر از )تا حد اشباع نظری( ادامه یافت. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار مکس 

کیو دی ای انجام گرفت. ابزار پژوهش در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری از 

ی، علوم ارتباطات و روزنامه نگاران شمال غرب کشور که تعداد بین کارشناسان حقوق، علوم اجتماع

نفر محاسبه و بدست  099نفر می باشد انتخاب شده که با استفاده از فرمول کوکران  89999آنها 

آمد. ابتدا نمونه گیری خوشه ای و سپس بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابعاد، عوامل موثر 

ی حقوق شهروندی بر اساس مطالعات کتابخانه ای، مبانی نظری، مطالعه و پیامدهای الگوی رسانه ا

پیشینه تحقیق در ایران و جهان و مصاحبه نیمه ساختار یافته استخراج شد و برای تایید در اختیار 

پاسخگویان قرار گرفت. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون های مربوط مورد تایید قرار 

و تحلیل داده های کمی با استفاده از معادالت ساختاری به روش حداکثر مربعات گرفت. تجزیه 

استفاده شد و الگوی نهایی ابعاد، عوامل موثر و پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی ارائه شد. 

ر نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر بر ابعاد تاثیر دارد و ابعاد الگوی رسانه ای حقوق شهروندی ب

 پیامدهای آن موثر است.
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 مقدمه

رسد، بلکه شهروندی همواره یک  خاطر منافعی نیست که به فرد می جذابیت شهروندی صرفاً به

ایدۀ دوجانبه و چه بسا یک ایدۀ اجتماعی است. در آغاز، شاید بتوان تصور کرد که یک جامعه 

توان وجود یک جامعۀ  درستی کار کند، اما به سختی می ون بیان رسمی حقوق بهبتواند بد

توان گفت حقوق  انسانی با ثبات را بدون وجود حس تعهد میان اعضایش تصور کرد. لذا می

رود و زندگی آنها که از پیش به  شمار می ها به شهروندی، مبنای عالی برای ادارۀ امور انسان

شد به وسیلۀ شهروندی تعیین  شان تعیین می قه یا صرفاً یکی از هویتواسطه؛ نژاد، مذهب، طب

ها  شود؛ چراکه شهروندی بیش از هر هویت دیگری قادر است انگیزۀ سیاسی اساسی انسان می

-William, 1997: 59)نامد، ارضا نماید می« شدن رسمیت شناخته نیاز به »را، که هگل آن را 

ای حقوقی باشد که فرد را در تعهد به دیگران رها کند،  مجموعهتواند صرفاً  (. این ایده نمی69

هایی برای تحقق اهدافش نیاز  بلکه حقوق شهروندی، همیشه چارچوبی برای پذیرش و مکانیزم

شود، نیاز دارد  ها می ها و پارلمان ها، مدارس، بیمارستان دارد. چنین چارچوبی، که شامل؛ دادگاه

 .(Wiby, 1998: 375)را در حفظ آنها ایفا کنندکه همه شهروندان وظیفه خود 

به وقوع پیوست، در « برابری، برادری و آزادی»فرانسه که بر پایۀ سه شعار  8910انقالب  

شمار آمد. شهروندی در این دوره،  واقع، نقطه عطف و سرآغاز شهروندی مدرن )دموکراتیک( به

گیری دولت ملی، به عضویت  ا شکلبه اوج خود رسید و ب« حقوق بشر و شهروند»با تصویب 

ها  درون مرزهای ملی یک کشور تبدیل شد. در این نوع شهروندی، بیش از پیش بر حقوق ملت

 (.00: 8018شد )عظیمی،  ها تأکید می در مقابل دولت

شده و تحت  کشور جهان انجام 49المللی و با مشارکت  مطالعاتی که اخیراً در سطح بین 

دهد که اغلب جوامع دارای این نگرانی  ندی( منتشر شده است، نشان میعنوان )مطالعات شهرو

عمیق هستند که چگونه کودکان و نوجوانان و جوانان خود را برای زندگی در جوامع معاصر 

کنند و راه و رسم مشارکت در مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را به آنها  آماده می

ه در کشورهای مختلف جهان، بخش عظیمی از تحقیقات و بیاموزند. همچنین آمده است ک

شود که شهروند مطلوب برای جامعۀ آنها باید دارای چه  منابع، مصروف کشف این حقیقت می

ها و صفات را در اقشار مختلف جامعه توسعه و  توان این ویژگی خصوصیاتی باشد و چگونه می

 (.09: 8011گسترش داد)فتحی و همکاران، 
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تحقیقات، نشان داده است که حقوق شهروندی در ممالک پیشرفته، دوران  از طرفی 

که حقوق شهروندی در  نهادینگی خود را طی نموده و یا در حال طی کردن است. درحالی

شود. در کشورهای در حال توسعه و  کشورهای در حال توسعه، مفهومی نوپدید محسوب می

گیری  ی بریده از روستا، شتاب رشد جمعیت، شکلها نیافته، ادغام ناقص افراد و گروه توسعه

ها و طبقات اجتماعی به گسیختگی  سرشتی گروه توأمان دو قطب فقیر و غنی، همزیستی ناهم

(. نمونۀ این امر، شهروندی در 82: 8019انجامد )برخورداری و همکاران،  کالبدی و فرهنگی می

جنگ »ندی در افغانستان معاصر، ترین عوامل اخالل در روند شهرو افغانستان است. مهم

 (.81ـ  0: 8019شود)اخگر،  نام برده می« ساالری، نژاد پرستی و قوم گرایی

های  شدن به یادگیری مهارت انسان در مقام موجودی اجتماعی، از طریق فرایند اجتماعی 

جمعی  های ( که رسانه19: 8012پردازد)میرفردی،  ها و رفتارهای مورد انتظار می زندگی و نقش

در زمینۀ آموزش فرهنگ شهروندی نقش بسزایی دارند و به این طریق به تکامل فردی و 

سمت  رسانند و جامعه را به اجتماعی افراد و در نهایت تکامل و توسعۀ اجتماعی جامعه یاری می

سازی دربارۀ مبانی و  برند. برای تقویت روحیۀ شهروندی در ابتدا باید به فرهنگ توسعه پیش می

لزامات زندگی شهروندی پرداخته شود. آموزش فرهنگ شهروندی، افراد جامعه را از حقوق و ا

های وارد بر جامعه را که ناشی از  شان آگاه خواهد کرد و این فرایند، هزینه های مدنی مسئولیت

: 8012دهد)میرفردی،  های اجتماعی است، کاهش می ناآگاهی نسبت به حقوق و مسئولیت

کند و منافع خود را خارج از منافع  روند آگاه، خود را بخشی از جامعه تلقی می(؛ چراکه شه18

کند و در قبال آن  داند و سود و زیان آن را همچون سود و زیان خود تلقی می جامعه نمی

 احساس مسئولیت دارد. 

های شهروندی تا حد زیادی وابسته به کشوری خاص و جامعۀ ویژه است. قلمرو  گرایش 

شود، منفک نیست و ارتباط میان  هایی که در قلمروهای سیاسی و اقتصادی انجام می فعالیت

کند و هر فرهنگی، شهروند ویژۀ  فرد یک جامعه را تعریف می این سه قلمرو، فرهنگ منحصربه

معنای استقالل اقتصادی، برای آلمان  طلبد. برای مثال؛ جامعۀ مدنی برای مصریان به خود را می

الل سیاسی ـ اجتماعی و برای کشور دیگر، دارا بودن حق آزادی بیان است و معنای استق به

معنای مشارکت مدنی است و شهروند در این  برای مردمان کشور انگلیسی و کشور آمریکایی به

ها  ها، سازمان ها، گروه های اجتماعی نظیر؛ انجمن شود که در شبکه دو کشور به کسی گفته می

 (.8092شیریه، و... در ارتباط باشد)ب
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های نوین ارتباطی و  جهان امروز، به هزاره سوم وارد شده است؛ به عصری که فنّاوری 

ای نه  اطالعاتی توانسته دهکدۀ جهانی را به ارمغان آورد. در این فرایند فرهنگ جوامع در آینده

زمۀ آن تغییر مواجه خواهد شد که ال« ای ـ اطالعاتی جامعۀ شبکه»نام  چندان دور، با واقعیتی به

های انتقال  های اجتماعی مبتنی بر فنّاوری اطالعات و بازنگری متدولوژی و شیوه سمت شبکه به

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

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

های اطالعاتی و ارتباطی آگاهی و شیوۀ کار را در امور مختلف  بیان دیگر: در این زمان فنّاوری

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

غییراتی در روش اکنون موجب ت تلویزیون، رایانه، اینترنت، ماهواره و دیگر وسایل الکترونیکی هم

 (.89: 8099زندگی مردم جهان شده است )استوور، 

ای شده و حیات بشری  در جامعۀ امروز، سیاست، حکومت و جوامع بیش از گذشته رسانه 

(. از طرفی در جوامع 29: 8010ها عجین شده است)گیدنز،  آوری با رسانه شکل شگفت به

یک جامعه پیدا کرده است. کسب امروزی مفهوم شهروندی معنایی بیش از عضویت در 

شدن به یک شهروند مؤثر و کارآمد مستلزم  های شهروندی و یا به عبارت دیگر: تبدیل مهارت

های اجتماعی،  های قوام یافته نسبت به ارزش آشنایی و آگاهی از حقوق و تکالیف، نگرش

ت و همچنین شأن و منزلت انسانی اس حساسیت نسبت به فرهنگ و آداب و سنن، احترام به 

دوستانه و   های داوطلبانه و انسان رفتارهای مدنی، مانند؛ مشارکت اجتماعی، شرکت در فعالیت

شرکت در انتخابات و حفظ نظم اجتماعی افراد را به شهروندان فعال و کارآمد یک جامعه 

 گیرد، دارای داند، در هویت شهروندی قرار می کند. فردی که خود را شهروند می تبدیل می

ها، تصورات، و انتظارات است که رابطۀ او با محیط  پیوسته از آگاهی هم ای به مجموعه

 (.41: 8018کند)حسام،  اش را تعریف و تنظیم می اجتماعی

ها و الگوهای  توانند با ارائۀ آگاهی ها می های پژوهشی حاکی از آن است که رسانه یافته 

های شهروندی و  ها، مهارت ه افزایش آگاهیهای مرجع و اطالعات مطلوب ب رفتاری، چارچوب

(. کشور ایران با قرار گرفتن در 420: 8002گیری رفتارهای مدنی کمک کنند)شیانی،  شکل به

ها و تأثیرات  مندی از رسانه شدن از یک سو و گسترش همگانی بهره مسیر تحوالت سریع جهانی

چیده و چالش آفرین مواجه شده است. های اخیر از سویی دیگر، با مسائل پی ناشی از آن در دهه

در این بستر، نقش آشنایی از حقوق شهروندی و به تبع آن رفتارهای مدنی و مشارکتی از 
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اهمیت شایانی برخوردار خواهد بود. این در حالی است که در ایران در حال حاضر الگوی 

دنبال پاسخ به  ق، بهای برای آموزش و ترویج حقوق شهروندی وجود ندارد. لذا این تحقی رسانه

ای حقوق شهروندی ایرانیان  ها و عوامل الگوی رسانه این سئوال اساسی است که ابعاد، مؤلفه

 چیست؟ و چه پیامدهای در پی خواهد داشت؟

 پیشینۀ موضوع

( به بررسی رابطۀ استفاده از وسایل ارتباط جمعی با تأکید بر 8012در پیمایشی که قمبوانی )

شهروندی پرداخته شده است. در این تحقیق، روحیۀ شهروندی، متغیر  تلویزیون و روحیۀ

های آموزشی تلویزیون، پایگاه  وابسته و متغیرهای مستقل استفاده از اینترنت و ماهواره، برنامه

های تلویزیون بوده که رابطه هریک از آنها با متغیر وابسته سنجش  اجتماعی، اعتماد به برنامه

بررسی، نشان داد که برای رشد و گسترش روحیۀ شهروندی، جامعه شده است. نتایج این 

نیازمند شهروندانی آگاه و آشنا به حقوق و وظایف خود در قبال جامعه است که بخش قابل 

شود. برای رسیدن به این امر مهم، باید  ویژه تلویزیون انجام می ها به توجهی از آن توسط رسانه

وجود آورد. در این میان،  های مورد نیاز را به ها و نگرش مهارتافراد را آموزش داده و در آنها 

هایی  تواند برنامه راحتی می ویژه تلویزیون به وسایل ارتباط جمعی، نقش مهمی برعهده دارند. به

جهت رشد روحیۀ شهروندی تهیه و آنها را در معرض نمایش قرار دهد. در این مطالعه، ضعف 

شود که  شنا نبودن افراد با تکالیف و حقوق شهروندی ناشی میروحیۀ شهروندی در جامعه از آ

 تواند نقش مؤثری در رشد و گسترش آن ایفا نماید.  رسانه ملی می

( که پیرامون شهروند الکترونیک خوب انجام گرفته، 8011در تحقیق فتحی و همکاران)

بوده که در مطرح شده که گرایش شهروندی از طریق آموزش و تربیت شهروند خوب مقدور 

ای داشت. همچنین از طریق  های درسی توجه ویژه و فزاینده این خصوص، باید به برنامه

 های شهروندی را افزایش داد.  توان گرایش محتواهای درسی و تربیت شهروند الکترونیک، می

دهی،  بررسی نقش رسانه در شکل»( با عنوان 8009در نتایج پژوهش فروتن و همکاران)

تأکید شده که تقویت فرهنگ « محیطی شهروندان در سطح شهر اهوازارهای زیستنگرش و رفت

های رادیو و  پذیری از جمله؛ رسانه محیطی نیازمند توجه بیشتر به نهادهای متولی جامعه زیست

های رادیویی و تلویزیونی در زمینۀ حفظ محیط زیست، پخش  تلویزیون است. افزایش برنامه

های جمعی و آموزش افراد جامعه از طریق  محیطی از رسانه زیستاخبار در زمینۀ حوادث 
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ها و بهبود  تواند در جهت باال بردن آگاهی ها در رابطه با محیط زیست، می همین رسانه

 محیطی آنان مؤثر باشد.  محیطی شهروندان و ارتقاء رفتارهای زیست های زیست نگرش

بررسی احساس برخورداری از »عنوان ( با 8009آرام و برزگر پاریزی در تحقیقی) سام 

نفر از جوانان شهر سیرجان که با روش  019در بین « حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی بر آن

شده است. روش این پژوهش،  ای انتخاب شده بودند، انجام ای چند مرحله گیری خوشه نمونه

دهد که احساس  می آوری اطالعات پرسشنامه است. نتایج پژوهش نشان پیمایش و ابزار جمع

برخورداری از حقوق شهروندی در بین جوانان در سطح متوسط است و همچنین میزان حضور 

های داخلی و  پذیری فرد در خانواده و میزان استفاده از رسانه فرد در حوزۀ عمومی، نوع جامعه

 خارجی بر احساس برخورداری از حقوق شهروندی جوانان تأثیرگذارند. 

شناسی اشاعۀ  آسیب»( با عنوان 8002زاده و همکارانش) پژوهشی رحمان های در یافته 

از نظریاتی همچون؛ راجرز، لرنر و کاتز استفاده « های جمعی حقوق شهروندی از طریق رسانه

های این تحقیق، میزان اگاهی از حقوق شهروندی در حد مطلوبی قرار  شده است و طبق یافته

نت بیشترین تأثیر را دارد و مطبوعات هیچ تأثیری بر میزان ها؛ اینتر دارد و در میان رسانه

 آگاهی از حقوق شهروندی ندارد. 

ها بر فعالیت سیاسی، اجتماعی، مدنی، آگاهی و تقویت  تأثیرات رسانه»ای با عنوان  در مقالۀ

های تلویزیونی و  به نتایج پژوهشی پیمایشی پرداخته است. وی با بیان اینکه شبکه« ها نگرش

های سیاسی، اجتماعی و مدنی و تقویت آنها  کننده در آگاهی های جمعی نقشی تعیین انهرس

های تلویزیونی که به بحث و  دهد که آن نوع از برنامه دارند. او این فرض را مورد تأیید قرار می

پردازند، در  گفتگو دربارۀ مسائل سیاسی، اجتماعی و مدنی با حضور کارشناسان و مردم می

کنند. همچنین، استفاده از  های سیاسی، اجتماعی و مدنی نقش مهمی را ایفا می آگاهیارتقاء 

های  (. یافته8002کننده در این زمینه عمل نماید)برگر،  عنوان عامل تقویت تواند به ها می روزنامه

های داخلی و  مطالعه تأثیر رسانه»( تحت عنوان 4982فر و همکارانش) پژوهش هاشمیان

های  حاکی از آن است که بین استفاده از رسانه« زان آگاهی از حقوق شهروندیخارجی بر می

داخلی و خارجی با میزان آگاهی از حقوق شهروندی و ابعاد حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی 

 رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. 
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 ای حقوق شهروندی نظریات ابعاد، عوامل و پیامدهای الگوی رسانه

نوشت، سه  8012ای که در سال  محقق آمریکایی، در مقالۀ« هارولد السول»ین بار، برای نخست

های اجتماعی )نقش  نقش اساسی نظارت بر محیط )نقش خبری(، ایجاد و توسعۀ همبستگی

تفریحی( و انتقال میراث فرهنگی )نقش آموزشی( را برای وسایل ارتباط جمعی در نظر گرفت. 

، نقش اجتماعی دیگری را دربارۀ ایجاد سرگرمی )نقش تفریحی(، «چارلز رایت»چند سال بعد، 

 (.299: 8012های پیشین افزود)ورنر و تانکارد،  به نقش

 چهار نظریۀ مطبوعات

های مطبوعاتی در دنیا با انتشار  بندی مشهور برای سیستم ای یک طبقه های رسانه تاریخچه نظام

توسط سیبرت، پیترسون و شرام  8090در سال که « چهار نظریه در مطبوعات»کتابی با عنوان 

ارائه شد. انتشار این کتاب در راستای سیاست آمریکا، مبنی بر در تنگنا گذاشتن شوروی در 

بندی سیاسی است که هدف آن منکوب کردن  بندی، یک طبقه دوران جنگ سرد بود. این طبقه

لۀ ارائه نظریه مسئولیت وسی نظام شوروی و کسب وجهه و مقبولیت برای ایاالت متحده به

 (.8090اجتماعی، بر مبنای گزارش کمیسیون آزادی مطبوعات بود)بروجردی علوی و فرهنگی، 

 نظام اقتدارگرا یا آمرانه

ها، نظام آمرانه در غرب با اختراع نشریات چاپی و دستگاه  های مختلف اداره رسانه در بین نظام

های اقتدارگرا و  جهان تحت سلطه قدرتحروف چینی متحرک وقتی زمانی بروز یافت که 

سالطین مستبد بود. جای شگفتی نیست که نخستین اصل و نظریه مطبوعات، نظریۀ 

های مورد نظر حکومت و دولت حاکم بود. ناشر برای گرفتن  برندۀ سیاست کننده و پیش تقویت

یاز داشت. با مجوز انتشار به یک دستگاه چاپ و گاهی به دستوری از جانب پادشاه و دولت ن

استفاده از این دستور، صدور جواز، سانسور مستقیم و اغلب مقررات صنف چاپگران، افراد از نقد 

صورت  شدند. مالکیت مطبوعات در سیستم اقتدارگرا ممکن است به دولت حاکم باز داشته می

ی های دولت ای برای تحقق سیاست عنوان وسیله خصوصی یا عمومی باشد. با وجود این، به

های نظام آمرانه  (، لذا چنانچه اشاره شد، از ویژگی220: 8012شوند)ورنر و تانکارد،  محسوب می

ها دادن یارانه، گرفتن مالیات و  های دولتی برای محدود کردن مدیران و مالکین رسانه و اهرم

طریق  ای باید از اندازی هر نوع رسانه لغو مجوز است. در چنین نظامی، انتشار مطبوعات و راه
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کسب مجوز رسمی از ارگان یا وزارتخانه مربوطه باشد. شایان ذکر است که در چنین نظامی، 

تواند از سوی مدیریت سیاسی جامعه صورت گیرد)فرهنگی و  ها می انتصاب گردانندگان رسانه

 (.484، 8000ببران، 

 گرا نظام آزادی

ی فردگرایی و حقوق طبیعی نشات های نظام آزادیخواهانه از عصر روشنگری و نظریه عموم پایه

های  یافته است. این نظریه، از نوشته گرفته است و در جهت مقابله با دیدگاه اقتدارگرا توسعه

آگاه »گرا،  وجود آمد. طبق نظریۀ آزادی به 0و جان استوارت میل 4، جان الک8جان میلتون

وجود  ین کارکرد بههای جمعی است. سوم ، دو کارکرد مهم رسانه«سرگرم کردن»و « کردن

هاست و آن فروش  آمدن پایه و اساس برای حمایت اقتصادی و تضمین استقالل مالی رسانه

 است. « های بازرگانی آگهی»هرچه بیشتر با 

وسیلۀ کثرت آراء یا فرایند خود اصالحی حقیقت یا  شوند: به ها به دو طریق کنترل می رسانه 

گری در زمان  که هتک حرمت، اتهام، ابتذال و فتنهوسیلۀ سیستم قانونی  کذب و همچنین به

دهند. در نظریۀ آزادی خواهانه، مطبوعات عمدتاً خصوصی هستند و  جنگ را تحت پیگرد قرار می

(. 98باشند )همان:  ها وسایلی برای نظارت بر دولت و نیز برآوردن دیگر نیازهای جامعه می رسانه

یاج به اخذ هیچ گونه مجوز و پروانه انتشار نیست. هر کس در این نظام، برای انتشار مطبوعات، احت

توانند آن را  صورت پیام بفرستد و مردم می تواند حرفی که مورد تقاضای دیگران است را به می

عنوان یک حرفۀ  توانند به ها می بپذیرند یا رد کنند. این نظام، همچنین مدعی است که رسانه

معنای رقابت  یت بخش خصوصی باشند که این خود بهداری محسوب شوند و در مالک سرمایه

استقالل کامل مادی، در نتیجه سودآوری و فروش »ها در یک بازار آزاد است. در این نظام،  رسانه

 (.800: 8090)بروجردی علوی و فرهنگی، « ها باشد تواند یکی از اهداف رسانه هرچه بیشتر، می

 نظام مسئولیت اجتماعی

فرد برای  ها تنها صنعت منحصربه وجود آمد که رسانه آمریکا این فکر بهدر قرن بیستم در  

ها عالوه  محافظت از منشور حقوق شهروندان هستند و باید به تعهد اجتماعی پایبند باشند. رسانه

رسانی، سرگرمی و فروش باید موجب تضارب آرا شوند و مباحث را رشد دهند. در نظام  بر اطالع

                                                           
1  John Milton 

2  John Lock 

3  John Stuart Mill 
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تواند با دادن خدمات از آنها  ها باید خصوصی باشد، اما دولت می الکیت رسانهمسئولیت اجتماعی، م

های خاص و  منظور جلوگیری از اعمال فشار گروه ها به حمایت کند. حفظ استقالل مالی رسانه

های مدیریتی در این نظام  خدمت به نظام اقتصادی از طریق تبلیغات بازرگانی از جمله؛ سیاست

ها بر  (. الزم به ذکر است مدیریت رسانه482: 8000آید )فرهنگی و ببران،  می حساب ای به رسانه

 ای و با تجربه باشد.  اساس اصول این نظام باید از نوع انتخابی و از میان افراد حرفه

 ای نظام توسعه

سال بعد از انتقادات چودری  82، نظریۀ توسعۀ ادارۀ مطبوعات را 8018در سال  8ویلیام هاکتن 

اهلل طی سخنرانی که در  محقق بنگالدشی از جریان آزاد اطالعات مطرح کرد. عنایت 4اهللیتعنا

ایراد کرد، اظهار داشت که الگوی غربی جریان آزاد اطالعات،  8029دانشگاه هاوایی در سال 

شود که هدف هاکتن از ارائۀ این  برای کشورهای جهان، مناسب و قابل پذیرش نیست. گفته می

ای کشورهای در حال توسعه  ها، قانونمند کردن و هدفدار بودن نظام رسانه اره رسانهالگو، اد

شکل مورد نظر غرب بود. تمام ابزارهای ارتباط جمعی، نظیر؛ روزنامه، رادیو، تلویزیون،  به

های  سوادی و فقر، دادن آگاهی انیمیشن، باید برای وظایف مهم سازندگی، جنگ علیه بی

ها باید از قدرت حاکمه حمایت  سعۀ اقتصادی بسیج شوند. بنابراین رسانهسیاسی و کمک به تو

کنند، نه اینکه با آن مبارزه کنند. از طرفی، مطبوعات محلی نیز برای ابراز مخالفت و انتقاد با 

حاکمیت نیستند. بحث بر سر این است که در صورت مخالفت، اغتشاش و هرج و مرج جایگزین 

 ,Hachten)شود شدن از فراگرد توسعه می ین هرج و مرج موجب دورقدرت حاکم خواهد شد. ا

ای ضروری است. تنها  . در این نظام، داشتن پروانۀ انتشار برای فعالیت رسانه(1-18 :1981

های علمی و اخالقی آنها در چارچوب قوانین موجود مورد تأیید قرار بگیرد،  کسانی که صالحیت

یریت سیاسی جامعه در چنین نظامی، حق تعیین مدیریت توانند نشریه منتشر کنند. مد می

وسیلۀ مدیریت سیاسی جامعه  را که به« اهداف عمومی»مطبوعات را دارد و لذا مطبوعات باید 

 (.481: 8000شود، در اولویت کار خود قرار دهند )فرهنگی و ببران،  تعریف و تبیین می

 نظریۀ فضای عمومی

است. از نظر وی با دریافت  0شناس آلمانی یورگن هابرماس های جامعه این نظریه، برگرفته از دیدگاه 

توانند نقش شهروندی پیدا کنند. در نقش شهروند،  از حوزۀ عمومی و جامعۀ مدنی است که افراد می

                                                           
1  Wiliam Hachten 

2  Chaudry Inayatoollah 

3 . Jurdan Habermas 
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ای،  کند. در چنین حوزه ای پیدا می شأن حقوقی ویژه شود و  عنوان عضو تمام جامعۀ خود می فرد به

مکان دسترسی، اصولی غیرقابل حذف هستند. حوزۀ عمومی برخالف نهادهایی که اصول برابری و ا

تحت سلطه خارجی قرار دارند یا دارای روابط قدرت درونی هستند، از اصول مشارکت و نظام 

ای، نتیجه و پیامد گفتگو مهم نیست، بلکه مهم این است  دهد. در چنین حوزه دموکراتیک نوید می

نیت حاکم بر آن دموکراتیک باشد. بر همین مبنا، وی مشارکت را معرف اصلی که روند گفتگو و عقال

های مختلف تحلیل کرده است او دسترسی برابر به حقوق  داند و آن را به گونه شهروندی می

مشارکتی افراد را مورد توجه قرار داده که با تغییر حیات اجتماعی خود و با دریافت حوزۀ عمومی به 

شرط ظهور آن، تعدد و تکثر در اشکال زندگی،  دی خواهند پرداخت که پیشایفای نقش شهرون

 (.829: 8012ارتباطات عمومی و مسئولیت حقوق شهروندی است )شیانی، 

دهد. بر اساس این مدل، اطالعات  ای باز را مورد توجه قرار می این مدل، یک سیستم رسانه 

داخالت دولت، جریان ایده را محدود کند. کند؛ بدون آنکه م صورت آزادانه جریان پیدا می به

وسیلۀ گفتمان  بنابراین اگر الزمۀ دموکراسی قدرتمند، مشارکت شهروندان باشد، این مشارکت به

کند که  آید. برای مثال؛ مرداک سه روش مهم را پیشنهاد می عمومی دائمی و گسترده، حاصل می

 تا حقوق شخصی خود را درک کنند؛های ارتباطی، قانون شهروندی خواهند بود  این سیستم

اوّل: برای اینکه حقوق کامل شهروندی افراد اعمال شود، باید شهروندان به اطالعات، 

ها و ابزارها دسترسی داشته باشند. از این طریق آنها قادر خواهند بود تا حقوق شخصی  رسانه

 خود را درک کنند. 

شود،  مسائل سیاسی عمومی را شامل میدوم: آنها باید به حداکثر اطالعات و مباحثی که 

ها، انتقادات و پیشنهادات خود را  دسترسی داشته باشند و از این طریق قادر باشند خواسته

 مطرح سازند. 

ها  طور کامل ارائه نموده و به سازمان هایشان را به سوم: شهروندان باید قادر باشند خواسته

که دموکراسی مشارکتی اعمال شود، شهروندان باید منتقل کنند. با توجه به این مطلب برای این

نحوۀ مشارکت و دسترسی به منابع ضروری اطالعات جهت افزایش مشارکت را یاد بگیرند 

 (.402: 8000)فرهنگی و ببران، 

 المللی نظریۀ میثاق بین

ها نیست و مفاهیمی همچون  در این نظریه، فضای نوین، فضای فارغ از وظایف و مسئولیت 

، باید در آن اعمال شود. تمامی متون مربوط به حقوق «برتری حقوق»، و یا «ت قانونمنددول»
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، میثاق 8021، اعالمیۀ جهانی حقوق بشر 8029الملل بشر، منشور سازمان ملل متحد  بین

ای مربوط به  ای حتی متون منطقه و در سطوح منطقه 8022المللی حقوق مدنی و سیاسی  بین

( و مجموعۀ اصول بنیادین در 28ـ29: 8009اعمال هستند )معتمدنژاد، حقوق بشر نیز، قابل 

عنوان جزئی از  ها؛ این حق که در گذشته به فضای نوین مانند؛ حق برخورداری از حمایت داده

عنوان حق مستقل،  شده است، امروزه به حق برخورداری از زندگی خصوصی محسوب می

کار  ، به«حق تعیین سرنوشت اطالعاتی»عنوان  شناخته شده است و حتی با مفهوم جدیدی با

عنوان  شود، بلکه به عنوان حق جدیدی که به دیگر حقوق موجود اضافه می شود. نه به برده می

شدن از  ها، حق مطلع مفهومی که به آنها، از جمله حق دسترسی به اینترنت، حق اصالح داده

 (.20بخشد )همان:  ها و غیره، معنا می سرنوشت داده

 ای نظریۀ بوروکراسی حرفه

ایم؛  های ساختاری بوده گیری نوع جدیدی از انواع طرح در ربع آخر قرن حاضر، شاهد شکل

داد تا متخصصین آزموده را برای انجام  ها این امکان را می های ساختاری که به سازمان طرح

زم ناشی از استاندارد های ال کار گیرند و در عین حال، به کارایی ها در هسته عملیاتی به فعالیت

نامیده شد؛ که « ای بوروکراسی حرفه»های خود نیز نائل شوند. این طرح ساختاری  کردن فعالیت

ترکیبی است از استاندارد سازی با پدیده عدم تمرکز. در این ساختار، قدرت در هسته عملیاتی 

وده و همچنین در های مهم مورد نیاز سازمان در اختیار آنها ب متمرکز است؛ زیرا مهارت

شود(.  های خود استقالل دارند )این امر، از طریق پدیدۀ عدم تمرکز محقق می کارگیری مهارت به

تنها بخشی از بوروکراسی که دارای قوانین و مقررات رسمی بوده، ستاد پشتیبانی است، اما 

 (.899: 8009های آن بر ارائه خدمات به هسته عملیاتی متمرکز است) خاشعی،  فعالیت

اند؛  های با ثبات مناسب . برای محیط8های بوروکراسی  میتیزنبرگ معتقد است که کلیه شکل 

های جدید  . دارای ساختارهای عملکردی هستند و نه واحدهای حل مسئله که بتوانند برنامه4

مبتنی بر اند، تدوین کنند. عالوه بر این، در شیوۀ  مورد نیازی را که قبالً هرگز با آنها مواجه نشده

وجود دارد و نحوۀ استدالل نیز استقرایی است،  8«همگرایی»ای نوعی  عادت در بوروکراسی حرفه

«. کند ای راه حل موقعیت خاص جدید را از مفاهیم عام گذشته، استنتاج می یعنی فرد حرفه»

 ثبات، مهارت حل مسئله و نوآوری مناسب بوده و به استدالل های بی که برای محیط درحالی

، ولی از آنجایی که این «استنتاج یک مفهوم جدید عام از تجارب خاص»قیاسی نیاز است؛ یعنی 

                                                           
1 Convergent 
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های معمولی روزمرّه است،  و مستلزم شکستن و کنار نهادن استانداردها و برنامه 8«واگرا»نوع تفکر 

آنها  ای در تضاد است. به این دلیل، وقتی از گیری بوروکراسی حرفه از این رو، با فلسفه شکل

های سیاسی را از خود  ها، مانورها و نزاع شود، انواع دسیسه های کارآفرینانه خواسته می نوآوری

 (.898: 8009سرشت به نقل از خاشعی،  دهند )رحمان نشان می

 نظریۀ توزیع قدرت سیاسی 

گرا یا رقابتی، نوعی از دموکراسی است که با  : دموکراسی نخبه4گرا نظریه دموکراسی نخبه

شده است. مدل دموکراسی  های جهان معاصر ارائه گرایانه و با نظر به واقعیت ویکردی واقعر

داری، سوسیالیسم و  سرمایه»در اثر مهم وی با عنوان 0گرا ابتدا توسط ژوزف شومپیتر  نخبه

پردازان دموکراسی کالسیک که  تدوین شد. وی این مدل را در واکنش به نظریه« دموکراسی

کند. مبنای  کردن دموکراسی به یک آرمان و هدف غایی بودند، ارائه می یلدنبال تبد به

خیر و مصلحت »های کالسیک، یعنی؛  گرا، نقد دو آموزۀ اصلی دموکراسی دموکراسی نخبه

گرایانه از دموکراسی، با  است. شومپیتر با ارائۀ یک مدل واقع« ارادۀ همگانی»و « عمومی

شود؛ دموکراسی در تأمین آنها  و عدالت و... که تصور می هایی، چون؛ آزادی، برابری آرمان

های سیاسی است. دموکراسی را تنها ابزاری برای رسیدن به اهداف مزبور  توانمندتر از سایر نظام

 (.028ـ029: 8099داند )شومپیتر،  می

 : 4گرایی یا پولیارشی نظریۀ کثرت 

ی سیاسی بزرگ آمریکایی، مفهوم پرداز عمدۀ دموکراسی و از علما نظریه 9رابرت دال، 

نظر او،  های دموکراتیک معاصر و متداول، رایج ساخته است. به را برای توصیف نظام« پولیارشی»

تواند برای سنجش  دموکراسی در مفهوم آرمانی و کالسیکش قابل تحقق نیست، بلکه تنها می

ود. به عبارت دیگر؛ نظریۀ های موجود به وضع آرمانی در نظر گرفته ش میزان نزدیکی دموکراسی

گرایان بوده  ویژه متأثر از دیدگاه نخبه بینانه است که به ای واقع دال، دربارۀ دموکراسی، نظریه

است. پولیارشی به مفهوم تعدد نخبگان حاکم، حد مطلوب مشارکت و رقابت سیاسی را ایجاد 

قعی، نه حکومت اکثریت و نماید. حکومت دموکراسی وا کند و از بروز استبداد جلوگیری می می
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نه حکومت یک اقلیت، بلکه حکومت چندین اقلیت است. بنابراین نظریۀ پولیارشی، نظریۀ 

 پلورالیسم یا تکثر در منابع قدرت سیاسی است. 

 1نظریۀ راست جدید

در متن مکتب سیاسی رابرت « راست جدید»یا « نولیبرال»دموکراسی مبتنی بر اندیشۀ 

شود. آنان زندگی سیاسی را مانند زندگی اقتصادی،  دیده می0هایک  و فردریک فون 4نوزیک

ای دربارۀ روش تعیین  دانند. هایک دموکراسی را آموزه بر آزادی یا ابتکار فردی استوار می

داند، بلکه دموکراسی را  خود هدف نمی خودی کند و آن را به آنچه باید قانونی باشد تعریف می

شمار  به تأمین واالترین هدف سیاسی، یعنی؛ آزادی به ابزاری سودجویانه برای کمک

(. مسئلۀ قانون و حقوق قانونی در دموکراسی راست جدید با هدف 099: 8009آورد)هلد،  می

ناپذیر است. در واقع، قانون در دموکراسی راست  های فردی یک اصل اجتناب حفظ آزادی

بال تجمیع آراء و منافع جمع عنوان سپر محافظی است که از حقوق فرد در ق جدید، به

 (.94: 8019کند)قادری ،  حمایت می

و نیکوس  9: با اندیشمندانی همچون مک فرسون2نظریۀ دموکراسی مشارکتی یا چپ جدید

آزادی نامحدود مطبوعات و  انتخابات عمومی، با  هستند، پوالنزاس عقیده دارد که با 2پوالنزاس 

، 8009عقاید، زندگی در هر نهاد عمومی خواهد مرد)هلد، اجتماعات و با برخورد آزاد افکار و 

مشارکت خود   (. دموکراسی مشارکتی بیشتر بر اصل مشارکت تأکید دارد. اصل012ـ  009

جدید از وجه اجتماعی انسان است و منتقد برداشت   نشأت گرفته از تلقی اندیشه چپ

 (94فردگرایانه از آدمی است )همان، 

 مندی هنظریۀ استفاده و بهر

وبیش  این است که افراد مخاطب، کم 9(8092مندی الیهو کاتز ) فرض اصلی استفاده و بهره 

دنبال محتوایی هستند که بیشترین خشنودی را فراهم کند. درجۀ این  صورت فعال به به

مندی )خشنودی(، بستگی به نیازها و عالیق افراد دارد. افراد هر چقدر بیشتر احساس کنند  بهره
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کند، احتمال اینکه آن محتوا را انتخاب کنند،  ها، نیاز آنان را برآورده می حتوای رسانهکه م

(. در این نظریه، مخاطب، فعال فرض شده است و 49: 8092بیشتر است )ویندال و همکاران، 

دانند، بر  های خود بهتر می ای که برای ارضای نیاز ها و برنامه راحتی رسانه مخاطبان به

های برنامه آگاه نباشد، همچنین مخاطبان  کنندۀ رسانه، شاید از کاربرد تولید گزینند. می

 (.442: 8011گوناگون شاید از یک برنامه برای ارضای نیازهای گوناگون استفاده کنند )فیسک، 

ترین  نظریۀ استفاده و رضامندی، با اتخاذ رویکردی کارکردگرایانه به ارتباطات و رسانه، مهم

داند، بنابراین به هر میزان که  های مخاطب می را برآورده ساختن نیازها و انگیزه ها نقش رسانه

ها را برآورده سازند، به همان میزان موجبات رضایتمندی شهروندان  ها این نیازها و انگیزه رسانه

 کنند.  را فراهم می

 نظریۀ یادگیری اجتماعی

ها و  حدود به تقویت یا تغییر نگرشهای جمعی در زندگی روزانه شهروندان، م تأثیر رسانه

ها و الگوهای رفتاری شود که از  ها و نگرش تواند منجر به کسب ارزش رفتارها نیست، بلکه می

ها، نظریه یادگیری  کنند. یکی از آثار اجتماعی رسانه ها تعبیر می آن به آثار اجتماعی رسانه

ارتباط جمعی در ارتباط است. بر  طور ویژه با است که به 8(8012اجتماعی آلبرت باندورا )

ها بیشتر آنچه را که برای راهنمایی و عمل در زندگی نیاز دارند، صرفاً  اساس این نظریه، انسان

ویژه از طریق  طور غیر مستقیم و به گیرند، بلکه عمدۀ آنها به از تجربه و مشاهده مستقیم یاد نمی

 (.200: 8019شود )مک کوایل،  ها آموخته می رسانه

های  نظریۀ یادگیری اجتماعی، معتقد است که فرد از طریق مطالعه و مشاهدۀ نمونه

فهمد کدام دسته از رفتارها  گیرد، یعنی؛ در واقع، می ای، رفتارهای مناسب را فرا می رسانه

کوشند در زندگی واقعی  بینند. از این طریق، مخاطبان می گیرند و کدام یک کیفر می پاداش می

کنند. چهار فرایند  ای گرایش پیدا می های رسانه د و به تقلید و الگوبرداری از نمونهپاداش بگیرن

در یادگیری اجتماعی در الگوی باندورا عبارتند از؛ توجه، حفظ، یادآوری، تولید و انگیزش. نقطه 

با در نظر گرفتن رویدادی »شروع یادگیری یک رویداد، مشاهده مستقیم یا غیر مستقیم است. 

وان آن را مشاهده کرد }و در نتیجه الگوبرداری کرد{، اوّلین قدم در یادگیری اجتماعی، که بت

توجه به آن رویداد است، بدیهی است تا زمانی که ما به رویدادی توجه نداشته باشیم و نتوانیم 

 (.422: 8010)تن، « توانیم از آن رویداد چیزی بیاموزیم های مهم آن را درک کنیم، نمی بخش
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 ۀ تحلیل دریافتنظری

بر این اصل است که  8«استوارت هال»رویکرد تحلیل دریافت و مدل کدگذاری و کدگشایی 

های  زمینه»گیرند، بر اساس  های جمعی قرار می های رسانه مخاطبان، هنگامی که در برابر پیام

ون صورتی که فعاالنه مت که به آن تعلق دارند، به« اجتماعی و فرهنگی و پایگاه اجتماعی

ای از قابلیت چندمعنایی  کنند. بر این اساس، متون رسانه ای را قرائت و دریافت می رسانه

های شناختی، اجتماعی و حقوقی که دارند، معنای  مند هستند و افراد بر اساس زمینه بهره

ها در اینجا متونی  های رسانه عنوان مثال؛ برنامه کنند. به خاصی را از این متون دریافت می

در معنادادن به آنها استفاده « افق انتظارات»وسیلۀ بینندگانی که از یک  ند که باید بههست

ای است که از آن طریق قرائت متون  شوند. در اینجا تأکید ویژه بر شیوه« رمزگشایی»کنند،  می

 (.22: 8019پذیرد )سولیوان و همکاران،  تأثیر می« های طبقاتی جایگاه»ها از  رسانه

 تگی مخاطبنظریۀ وابس

گردد که توجه به  تاکید می0( 8092) 4در چارچوب نظریۀ وابستگی ساندرا بال روکیج و ملوین دفلور

تواند بسیاری از تأثیرات رسانه بر افراد و  ، می«مخاطب، رسانه و جامعه»جانبۀ  ماهیت رابطۀ سه

ه، مخاطب و جامعه های متعددی از روابط میان رسان جامعه را مشخص کند. در این چارچوب، جنبه

ها مورد توجه قرار گرفته است،  قابل بررسی است، اما آنچه که در چارچوب نظریۀ وابستگی رسانه

های جمعی به منابع اطالعاتی در جوامع صنعتی شهری جدید   میزان زیاد وابستگی مخاطبان رسانه

ها  اطالعات رسانهاست. دلیل نخست برای این تمرکز، آن است که میزان وابستگی مخاطبان به 

ای چه موقع و چگونه اعتقادات، احساسات  های رسانه متغیری کلیدی در فهم این نکته است که پیام

شدن جوامع و با  تر توان چنین فرض کرد که با پیچیده دهند.  می و یا رفتارهای مخاطبان را تغییر می

 ,Wright)اطالعاتی را خواهند یافت فرد ها کارکردهای منحصربه ای، رسانه های رسانه بهبود فنّاوری

 آوری، پردازش و انتقال اطالعات است.  . این کارکردها، شامل؛ جمع(1974

 تحقیق  روش

این پژوهش با هدف بسط و گسترش دانش در حوزه نقش رسانه ها در ترویج و توسعه حقوق 

این تحقیق به گیرد و از آنجا که از نتایج  ای جای می شهروندی، در حوزه تحقیقات توسعه
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منظور بهبود وضعیت حقوق شهروندی استفاده خواهد شد، در زمره تحقیقات کاربردی است. 

این پژوهش، بصورت آمیخته )کیفی و کمی( انجام گرفته است. از نظر روش، توصیفی است که 

محقق با جست و جو در ادبیات و مباحث نظری، پیشینه تحقیق و مصاحبه نیمه ساختار یافته 

رۀ ابعاد، عوامل موثر و پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی فراهم می شود. جامعه دربا

آماری این تحقیق شامل دو گروه؛ گروه اول شامل استادان و کارشناسان خبره در حوزه رسانه و 

نمونه ها انتخاب شد و تا اشباع « روش نمونه گیری گلوله برفی»حقوق شهروندی بود که به 

ها ادامه یافت و مصاحبه نیمه ساختار یافته برای شناسایی ابعاد، عوامل موثر و نظری داده 

پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی استفاده به عمل آمد. بدین صورت که ابتدا سه 

سؤال اولیه مطرح شد و سپس در پی آن، برای بررسی بیشتر و اطالعات عمیق تر با توجه به 

ی بیان شد. براساس شاخصه های احصا شده، پرسش نامه ای برای پاسخ ها، سؤال های دیگر

روزنامه نگاران، اصحاب رسانه، حقوق و علوم اجتماعی تنظیم و برای پاسخ به هر یک از سؤال 

های مذکور از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. ابزار پژوهش در بخش کمی، 

نفر می  89999در بخش کمی که تعداد آنها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری 

نفر محاسبه و بدست آمد. ابتدا نمونه  099باشد، انتخاب شده که با استفاده از فرمول کوکران 

گیری خوشه ای و سپس بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. روایی و پایایی پرسشنامه با 

 99ر پرسشنامه برای سوال اول)ابعاد(، استفاده از آزمون های مربوط مورد تایید قرار گرفت و د

گویه استفاده شد. و  49گویه و در سؤال سوم)پیامدها( از  41گویه، سؤال دوم)عوامل موثر(، 

آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد، عوامل موثر و پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی 

حلیل داده های کمی از روش /. بدست آمد که در سطح قابل قبول است. به منظور ت9باالی 

استفاده شده است.  Run testو  Kmoتحلیل عاملی تاییدی و آزمون بارتلت، رگرسیون، 

درنهایت، بار عاملی هریک از گویه ها، بعد از بررسی آزمون ها، الگو ی نهایی رسانه و حقوق 

 شهروندی مشخص شد. 

 ها، تجزیه، تحلیل و تفسیر آنها یافته

و سطح معناداری که کمتر  Zی  و آماره Run Test( مربوط به آزمون 8اره )با بررسی جدول شم

بیان کرد که نمونه ی آماری تصادفی انتخاب شده  09/9است. می توان با اطمینان  99/9از 

 است.



  408 ای حقوق شهروندی ایرانیان طراحی و ارائه الگوی رسانه

 

 Run Test: بررسی تصادفی بودن داده ها با آزمون 1جدول

 ردیف

 
 ابعاد/ عوامل/ پیامدها عنوان

 پاسخگویان

ر آماره مقدا
Z 

سطح معنی 

 داری

8 

 

 

 

 

 

 شناسایی ابعاد

 999/9 99/4 نهادینه کردن مسایل فرهنگی

 999/9 19/4 حق آموزش و آگاهی شهروندان 4

 992/9 99/4 حق استفاده از فناوری اطالعات 0

 944/9 91/4 نظارت رسانه ها به عملکرد دولتمردان 2

 902/9 99/4 حق دفاع مردم در برابر محدودیت ها 9

 999/9 19/4 تبلیغات رسانه ای 2

 998/9 99/4 جامعه پذیری 9

 9./90 29/4 نوع مالکیت و مدیریت و استقالل رسانه ها 1

 990/9 29/4 رابطه افقی بین حکومت و مردم 0

 999/9 00/4 حق دسترسی به حوزه عمومی 89

 999/9 29/4 بوروکراسی حرفه ای 88

 940/9 20/4 سیاسیتوزیع قدرت  84

80 

 

 

شناسایی عوامل 

 موثر

 999/9 80/0 عامل آموزشی

 998/9 99/0 عامل اقتصادی 82

 999/9 99/0 عامل نظارتی 89

 999/9 82/0 عامل مدیریتی، سیاسی و اجتماعی 82

 999/9 00/0 عامل توسعه گرایی 89

 990/9 99/0 عامل تاریخی 81

80 

 

 شناسایی پیامدها

 990/9 49/4 مدن حکومت های شفاف، پاسخ پذیرپدید آ

 992/9 89/4 جامعه ای رشد یافته خواهیم داشت 49

48 
افزایش اعتماد به نفس و سرمایه اجتماعی 

 در جامعه
99/4 992/9 

44 
 پدید آمدن بخش خصوصی خالق،

 قانونگذار و مسئولیت پذیر
99/4 922/9 

 998/9 00/4 اعیافزایش تعلق ملی، امنیت ملی و اجتم 40

42 
 حقوق رسانه و مردم

 بطور متقابل رعایت خواهد شد
99/4 928/9 
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 سوال اول: ابعاد و مولفه های  الگوی رسانه ای حقوق شهروندی ایرانیان کدام است؟

برای پاسخ سئوال اول، فرآیند دو مرحله ای انجام شد؛ در مرحله اول، ابعاد و مولفه های الگوی 

هروندی بر اساس مطالعات کتابخانه ای، مبانی نظری، پیشینه تحقیق در رسانه ای حقوق ش

های  مولفه استخراج شد. ابعاد و مولفه 98بعد و  84ایران و جهان و مصاحبه نیمه ساختار یافته 

استخراج شده مبنای کار محقق برای طراحی پرسشنامه قرار گرفت. در مرحله دوم، پس از 

 ا استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند.مولفه ب 94اجرای پرسشنامه، 

 : ابعاد و مولفه های الگوی رسانه ای حقوق شهروندی2جدول

 تعداد مولفه ها ابعاد الگوی رسانه ای حقوق شهروندی

 2 تبلیغات رسانه ای

 9 حق آموزش و آگاهی شهروندان

 9 توزیع قدرت سیاسی

 9 بوروکراسی حرفه ای

 0 حکومت و مردم رابطه افقی بین

 0 نهادینه کردن مسایل فرهنگی

 0 جامعه پذیری

 2 نظارت رسانه ها به عملکرد دولتمردان

 0 حق دسترسی به حوزه عمومی

 1 نوع مالکیت و استقالل رسانه ها

 4 حق استفاده از فناوری اطالعات و رسانه ها

 4 حق دفاع مردم در برابر محدودیت ها

/. و سطح معنی داری 009برابر با  Kmo( دیده می شود مقدار 0ه)چنانچه درجدول شمار

آزمون بارتلت نیز .../. است. بنابراین بر پایه هر دو مالک می توان نتیجه گرفت که داده ها برای 

 تحلیل عاملی برای ابعاد و مولفه های الگوی رسانه ای حقوق شهروندی کفایت می کند.

  



  400 ای حقوق شهروندی ایرانیان طراحی و ارائه الگوی رسانه

 

 تلت ابعاد و مولفه های الگوی رسانه ای حقوق شهروندیو آزمون بار KMO: میزان 3جدول

KMO سطح معنی اداری آزمون بارتلت 

009/9 E2404/9 999/9 

برای اولویت بندی، ابعاد الگوی رسانه ای حقوق شهروندی، از بارهای عاملی استفاده شد. در 

ن نظرات بیا»( مشخص می شود که مولفه 2بررسی بارهای عاملی مربوطه در جدول شماره)

بیان نظرات رادیو و تلویزیون در »در رتبه اول و مولفه « مطبوعات در راستای منافع عمومی

بیان نظرات افراد در فضای مجازی در راستای »در رتبه دوم و مولفه « راستای منافع عمومی

که هر سه مولفه به بعد مالکیت و استقالل رسانه ها است، در رتبه سوم قرار « منافع عمومی

 دارد و بقیه ی مولفه های مورد نظر نیز با بارهای عاملی کمتر در رتبه های بعدی قرار دارند.

 : بارهای عاملی ابعاد و مولفه های الگوی رسانه ای حقوق شهروندی4جدول 

 بارعاملی مولفه ها ابعاد

 
 

 

 

 نوع مالکیت و

استقالل رسانه 

 ها

 /.090 در راستای منافع عمومی  بیان نظرات  مطبوعات

 109/9 بیان نظرات رادیو و تلویزیون در راستای منافع عمومی

 109/9 بیان نظرات فضای مجازی در راستای منافع عمومی مردم

 /.129 استقالل عمل رادیو و تلویزیون در بیان نظرات

 /.199 رعایت قانون، اجتناب از هتک حرمت و افترا  در مطبوعات

 /.141 ضای مجازیاستقالل عمل افراد در ف

 /.149 رعایت قانون، اجتناب از هتک حرمت و افترا در فضای مجازی

 /.298 مطالب رسانه ها نسبت به وظایف سازندگی و کمک به توسعه اقتصادی

 

 حق دسترسی

به حوزه 

 عمومی

امکان فرصت برای دسترسی و مشارکت استفاده کنندگان اعم از تکثر و تعدد در 

 اشکال زندگی
104/9 

 /.112 امکان فرصت برای مسئولیت پذیری مردم در رسانه ها

امکان گفتگوی آزاد و خردمندانه در رسانه ها به دور از سلطه اقتصادی درباره 

 مسایل مورد عالقه تا حصول نتیجه
904./ 

 
 

بوروکراسی 

 حرفه ای

 111/9 اشدمالکیت رسانه ها به صورت بخش خصوصی واقعی که رقابت و پویایی در آن ب

مدیریت رسانه در دست احزاب سیاسی واقعی مردمی که رقابت و پویایی در آن 

 باشد
192./ 

مطالب رسانه ها درباره اعتقاد به حرفه گرایی و تخصص گرایی همراه با تعهد در 

 سازمان ها
228./ 

 /.292 دفاع رسانه های کشور برای بیان نظرات خود از حاکمیت

 /.982 درباره استقالل فکری، کاری، مهارت حل مساله و نوآوری مطالب رسانه ها
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 : بارهای عاملی ابعاد و مولفه های الگوی رسانه ای حقوق شهروندی4دول ادامه ج

 بارعاملی مولفه ها ابعاد

 ها نظارت رسانه

به عملکرد 

 دولتمردان

 119/9 مطالب متنوع درباره مسایل محیط زیست و آلودگی های زیست محیطی

 /.198 مطالب رسانه ها بر اعمال کنترل بر روند دستگاه های اجرایی

 /.999 تولید محتوا درباره اصالح عملکردها و استانداردها

 /.949 مطالب رسانه ها درباره شفاف سازی ارتباطی و اطالعاتی

 /.980 انتقادات رسانه ها درباره  قانون گریزی نظام سیاسی و اجتماعی

 /.222 رسانه ها درباره جلوگیری از فساد در جامعهمطالب 

 
 

تبلیغات رسانه 

 ای

 119/9 رعایت اصول و موازین اخالق حرفه ای در پیام ها برای نفوذ در افکار عمومی

 /.199 استفاده رسانه ها برای ارائه راهنمایی براساس طبقه بندی مخاطبان

رای تغییر نگرش نسبت به حقوق تبلیغ رسانه ها در راستای آگاهی های جدید ب

 مردم
229./ 

 /.102 گوش دادن به رادیو درباره مسائل حوزه شهروندی

 
 

 

توزیع قدرت 

 سیاسی

 /.129 مطالب رسانه ها مبنی بر آزادی اجتماعات در کشور

 102/9 مطالب رسانه ها مبنی بر آزادی احزاب و تصدی مشاغل سیاسی در کشور

 /.910 نه ها در گروه ها، نهادهای ملی و بین المللی با همدیگرهمگرایی در مطالب رسا

 /.911 نقش رسانه ها در خصوص قدرت در میان نخبگان

 /.911 تأثیر رسانه ها  براساس اصل مشارکت قدرت

 

 حق آموزش و

 

آگاهی 

 شهروندان

مطالب رسانه ها در خصوص نخبگان و رهبران سیاسی در گفتار و عمل خود 

 رعایت حقوق شهروندینسبت به 
910./ 

درباره توزیع قدرت در بین گروه های مختلف، اعم از؛ قوم و قبیله، نژاد  نقش رسانه

 و عناصر دیگر فرهنگی
992./ 

 180/9 مشاهده فیلم ها و سریال ها درباره مسایل حوزه شهروندی

 /.224 مطالب رسانه ها درباره میزان آگاه سازی وظایف شهروندی

 /.922 رسانه ها درباره دادن آگاهی های سیاسینقش 

اهمیت دادن دولت نسبت به آموزش های مدرسه ای و دانشگاهی درباره حقوق 

 شهروندی
202./ 

 /.200 نقش رسانه ها در میزان آگاه سازی مشارکت اجتماعی

 جامعه پذیری

 /.919 نقش نهادهای آموزشی نسبت به مسئولیت پذیری

 999/9 وزشی نسبت به پایبندی به تعهداتنقش نهادهای آم

 /.224 مطالب رسانه ها درباره مسئولیت پذیری سازمان ها

 رابطه افقی بین

حکومت و 

 مردم

 /.299 تغییر رویکرد جامعه نسبت به حقوق و تکالیف مردم و نسبت به حکومت و مردم

 /.294 دینقش رسانه ها در هدایت جامعه توسط مدیران برای انتظارات عملکر

 /.990 تدوین نظام قانونگذاری رسانه ای محق بودن بر مکلف بودن



  409 ای حقوق شهروندی ایرانیان طراحی و ارائه الگوی رسانه

 

 : بارهای عاملی ابعاد و مولفه های الگوی رسانه ای حقوق شهروندی4دول ادامه ج

 بارعاملی مولفه ها ابعاد

 نهادینه کردن

مسایل 

 فرهنگی

 ./912 نقش رسانه ها بر مشارکت کودکان در امور شهروندی توسط دولت

 /.990 نقش رسانه ها در به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان توسط دولت

 /.920 نقش رسانه ها در به رسمیت شناخته شدن حقوق جوانان توسط دولت

 حق استفاده از

فناوری 

 اطالعات

نقش رسانه ها درباره به رسمیت شناخته شدن فناوری های نوین به عنوان حقوق 

 آزادی تجمعات و ...( جدید مانند: )آزادی بیان،
998./ 

نقش رسانه ها درباره استفاده از اطالعات آزاد بدون دخالت دولت مانند: )حق 

 برخورداری از حمایت داده ها، حق مطلع شدن و دسترسی به اینترنت ...(
998./ 

 حق دفاع مردم

در برابر 

 محدودیت ها

قانون اساسی، قوانین جایگاه مهم به اصل )آزادی بیان، آزادی تجمعات و ...( 

 عادی، رویه قضایی در سطح داخلی در چارچوب دولت قانونمند
909./ 

مطالب رسانه ها درباره محدودیت هایی مانند: )حق حیات، ممنوعیت شکنجه و 

 ...( را برای ایجاد یک جامعه دمکراتیک
900./ 

 سوال دوم: عوامل موثر بر الگوی رسانه ای حقوق شهروندی کدام است؟

برای پاسخ به این سئوال، فرآیند دو مرحله ای انجام شد؛ در مرحله اول، عوامل موثرالگوی 

رسانه ای حقوق شهروندی بر اساس مطالعات کتابخانه ای، مبانی نظری و پیشینه تحقیق در 

مولفه استخراج شد. عوامل موثر  49عامل و  2ایران و جهان و مصاحبه نیمه ساختار یافته 

مبنای کار محقق برای طراحی پرسشنامه قرار گرفت. در مرحله دوم، پس از استخراج شده 

 مولفه با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند. 49اجرای پرسشنامه، 

 : عوامل موثر بر الگوی رسانه ای حقوق شهروندی5جدول

 تعداد مولفه ها عوامل موثر بر الگوی رسانه ای حقوق شهروندی

 2 ریتی، سیاسی و اجتماعیعامل مدی

 0 عامل آموزشی

 4 عامل توسعه گرایی

 4 عامل اقتصادی

 2 عامل تاریخی

 2 عامل نظارتی

/. و سطح معنی داری 082برابر با  Kmo( دیده می شود مقدار 2چنانچه در جدول شماره)

ه داده ها برای  آزمون بارتلت  .../. است. بنابراین بر پایه هر دو مالک می توان نتیجه گرفت ک

 تحلیل عاملی برای عوامل موثر بر الگوی رسانه ای حقوق شهروندی کفایت می کند.
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 و آزمون بارتلت عوامل موثر بر الگوی رسانه ای حقوق شهروندی Kmo: میزان 6جدول
KMO سطح معنی اداری آزمون بارتلت 

082/9 E30921/ 999/9 

ثر الگوی رسانه ای حقوق شهروندی، از ( عوامل مو9برای اولویت بندی جدول شماره)

بارهای عاملی استفاده به عمل آمد. در بررسی بارهای عاملی مربوط مشخص می شود بار عاملی 

مطالب رسانه ها در »در رتبه ی اول و مولفه « مطالب رسانه ها تا درباره نقد دولتمردان»مولفه 

مطالب رسانه ها درباره »و مولفه در رتبه ی دوم قرار دارد « جهت پرهیز از قانون گریزی

، هر سه مربوط به عامل نظارتی در رتبه ی سوم «نظارت، هشدار، نظارت و جنجال بسیج گرایانه

 قرار دارند.

 : بارهای عاملی عوامل موثر بر الگوی رسانه ای حقوق شهروندی7جدول 

 مولفه ها عوامل موثر
بار 

 عاملی

 

 عامل نظارتی

 199/9 درباره نقد دولتمردان موثر واقع شدن رسانه ها

 919/9 مطالب رسانه ها درباره  پرهیز از قانون گریزی

 990/9 مطالب رسانه ها درباره نظارت، هشدار و جنجال بسیج گرایانه

موثر واقع شدن رسانه ها درباره شفافیت، روحیه پاسخگویی و مشارکت جویی در 

 حکومت
904./ 

 

 

 

 

 

 

 عامل آموزشی

 

 

 

 299/9 شهروندی در رسانه های مستقل در طول زمانآموزش 

 /.208 مطالب رسانه ها درباره سواد رسانه ای و اطالعاتی

 /.240 مطالب رسانه ها درباره مسایل زیست محیطی

 /.288 مطالب و آموزش رسانه ها درباره سواد حقوق شهروندی

 /.914 یق رسانه هادوره های حرفه ای و آموزشی در زمینه مسایل مالی از طر

 /.219 دوره های حرفه ای و آموزش در زمینه مسایل مالی از طرف دولت

 /.929 آموزش رسانه ها در زمینه ترویج حقوق و مقررات موجود و دانش جامعه

مهارت های حرفه ای و سطح مسئولیت اجتماعی و اخالقی در بین کارآفرینان 

 ر در بین مردمرسانه ای، تجربه کاری و دانش آن کا
008./ 

 /.208 آموزش شهروندی در طول زمان از طریق آموزش و پرورش



  409 ای حقوق شهروندی ایرانیان طراحی و ارائه الگوی رسانه

 

 : بارهای عاملی عوامل موثر بر الگوی رسانه ای حقوق شهروندی7دول ادامه ج

 مولفه ها عوامل موثر
بار 

 عاملی

عامل 

 مدیریتی،

سیاسی و 

 اجتماعی

ا و طبقه های تأثیرگذار در مطالب رسانه ها برای توازن و تعامل قوا میان نیروه

 جامعه
220/9 

 /.294 مطالب رسانه ها درباره مناسبات و تعامل نظام قضایی با حقوق شهروندی

برنامه ریزی، کارگروهی، نظارت و تعیین استراتژی در حوزه حقوق شهروندی از 

 طرف رسانه
900./ 

وزه حقوق شهروندی برنامه ریزی، کارگروهی، نظارت و تعیین استراتژی الزم در ح

 از طرف دولت و حاکمیت
919./ 

 /.929 آموزش حقوق شهروندی توسط رهبران افکار

 /.298 وجود تشکل ها و انجمن های صنفی در جامعه

 عامل

 توسعه گرایی

افزایش میزان مشارکت و کنشگری شهروندان هم در قالب فردی و هم در قالب 

 نهادی
224/9 

 /.920 و نهادهای مدنی قدرتمند در رسانه ها رعایت اصول جامعه مدنی

 

 

 عامل تاریخی

 200/9 تاریخ و سطح دسترسی به وسایل ارتباط جمعی

 /.290 خاستگاه و دامنه انواع قدرت در جامعه )سیاسی، اقتصادی، نظامی و کاریزماتیک(

 /.294 تاریخ و تجربه شهروندی

 /.004 تاریخ و جامعه به خصوص پیشینه آزادی

 

عامل 

 اقتصادی

قدرت مالی شهروندان و توسعه اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری رفاهی )بازار 

 محور(
208/9 

 /.289 قدرت اقتصادی، سطح رفاه مردم و پایگاه اجتماعی افراد

 سوال سوم: پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی ایرانیان کدام است؟

مرحله ای انجام شد؛ در مرحله اول، پیامدهای الگوی رسانه  برای پاسخ به این سئوال، فرآیند دو

ای حقوق شهروندی بر اساس مطالعات کتابخانه ای، مبانی نظری و پیشینه تحقیق در ایران و 

مولفه استخراج شد. پیامدهای استخراج شده مبنای کار محقق برای  42پیامد و  2جهان 

مولفه با استفاده از  42از اجرای پرسشنامه،  طراحی پرسشنامه قرار گرفت. در مرحله دوم، پس

 تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند.
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 : پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی8جدول 

 تعداد مولفه ها پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی

 2 پدید آمدن حکومت های شفاف و پاسخ پذیر

 2 افزایش تعلق ملی، امنیت ملی و اجتماعی

 2 حقوق رسانه و مردم به طور متقابل رعایت خواهد شد

 8 افزایش اعتماد به نفس و سرمایه اجتماعی در جامعه

 2 جامعه ای رشد یافته خواهیم داشت

 8 و قانون گذار و مسئولیت پذیر پدید آمدن بخش خصوصی خالق

و سطح معنی  /.119برابر با  Kmo( دیده می شود مقدار 0چنانچه در این جدول شماره)

مالک می توان نتیجه گرفت که است. بنابراین بر پایه هر دو  999/9داری آزمون بارتلت  

 ها برای  تحلیل عاملی برای  پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی کفایت می کند داده

 و آزمون بارتلت پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی Kmo: میزان 9جدول 

KMO سطح معنی اداری رتلتآزمون با 

119/9 E39021/ 999/9 

( مربوط به پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق 89برای اولویت بندی جدول شماره )

شهروندی، از بارهای عاملی استفاده به عمل آمد. در بررسی بارهای عاملی مربوط مشخص می 

پدید آمدن حکومت های » ، مولفه «شفاف سازی در جامعه زیاد می شود»شود بار عاملی مولفه 

دولت محق نسبی است، نه مطلق خودشان نیز »، و مولفه «شفاف، پاسخ پذیر و مشارکت طلب

هر سه « محق نسبی اند باید محتمل تبعات نامطلوب اقدامات غیر خردمندانه خویش قرار گیرند

سوم  مولفه مربوط به پیامد پدید آمدن حکومت های شفاف و پاسخ پذیردر رتبه های اول تا

 قرار دارند و بقیه مولفه ها به ترتیب در رتبه های بعدی هستند.

 : بارهای عاملی پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی11جدول 

 مولفه ها پیامدها
بار 

 عاملی

 
پدید آمدن حکومت های شفاف 

 و پاسخ پذیر

 119/9 شفاف سازی در جامعه زیاد می شود

 120/9 اسخ پذیر و مشارکت مطلبپدید آمدن حکومت های شفاف، پ

دولت محق نسبی است، نه مطلق، خودشان نیز محق نسبی اند. 
باید متحمل تبعات نامطلوب اقدامات غیرخردمندانه خویش قرار 

 گیرند

940/9 



  400 ای حقوق شهروندی ایرانیان طراحی و ارائه الگوی رسانه

 

 : بارهای عاملی پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی11دول ادامه ج

 مولفه ها پیامدها
بار 

 عاملی

 

 /.920 خبگان کمتر می شودمهاجرت ن

 /.990 فساد در جامعه کمتر می شود

 /.294 شهروندانی آگاه، عالقمند و پاسخگو

افزایش تعلق ملّی، امنیت ملی و 
 اجتماعی

باال بودن حساسیت عمومی و پاسخگو کردن نهادهای عمومی، 
 مدنی و رسمی

984/9 

اجتماعی و آزادی های فردی و مدنی و نقد مبتنی بر ارزش های 
 نه منافع فردی

221./ 

 /.921 باعث افزایش تعلق ملی، امنیت ملی و اجتماعی می شود

 
 

حقوق رسانه و مردم بطور 
 متقابل رعایت خواهد شد

 988/9 رسانه ها در جهت منافع مخاطب عمل خواهند کرد

نظام قانونگذاری محق بودن بر مکلف بودن در برنامه های رادیویی 
 یو تلویزیون

204/9 

 /.241 حقوق رسانه و مردم به طور متقابل رعایت خواهد شد

رسانه ها خودشان حقوق شهروندی را رعایت نمی کنند، چه 
 جوری می خواهند، حقوق شهروندی را یاد بدهند

924./ 

انتظار تأثیر آنی از رسانه ها نداشته باشیم، زمان بر است و نمی 
 ثیر بگذاردتواند بالفاصله روی مخاطبان تأ

940./ 

 /.998 حقوق شهروندی بتدریج تبدیل به فرهنگ می شود

 
 
 

جامعه ای رشد یافته خواهیم 
 داشت.

 210/9 مشکالت کمتر می شود برعکس، رضایت بیشتری خواهیم داشت

باعث ارتقای زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه 
 و توسعه یافتگی از ابعاد مختلف

290./ 

 /.290 مدیریت شهری بهبود می بخشد

جامعه رشد یافته خواهیم داشت، جامعه ای که رضایت شهروندان 
 بیشتر خواهد شد

290./ 

ایجاد فضایی مثبت و مناسب برای کار، فعالیت و هماهنگی بین 
 تمام ذینفعان

911./ 

 /.921 افزایش تعلق ملی، امنیت ملی و اجتماعی

پدید آمدن بخش خصوصی 
الق و قانونگذار و مسئولیت خ

 پذیر

 921/9 پدید آمدن بخش خصوصی خالق، قانونگذار و مسئولیت پذیر

افزایش اعتماد به نفس و سرمایه 
 اجتماعی در جامعه

تنازعات، تضادها و گفتگوهای موجود در جامعه حداقل می رسد و 
 یا کاهش می یابد

292/9 

 /.221 ر جامعهافزایش اعتماد به نفس و سرمایه اجتماعی د
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. الگوی نهایی ابعاد، عوامل موثر و پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی 11جدول 

 ایرانیان

 

در بررسی الگوی نهایی ابعاد، عوامل موثر و پیامدهای الگوی رسانه حقوق شهروندی ایرانیان 

، حق آموزش و 992/9( به ترتیب ابعاد تبلیغات رسانه ای با بار عاملی 88طبق جدول شماره)

در رتبه اول تا  212/9و توزیع قدرت سیاسی با بار عاملی  999/9آگاهی شهروندان با بار عاملی 

سوم قرار دارند و در بررسی بارهای عاملی مربوط به عوامل موثر، مشخص شد به ترتیب عامل 

و عامل  119/9، عامل آموزشی با بار عاملی 199/9مدیریتی، سیاسی و اجتماعی با بار عاملی 

در رتبه اول تا سوم قرار دارند. همچنین در بررسی بارهای  129/9توسعه گرایی با بار عاملی 

عاملی مدل نهایی مرتبط به پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی مشخص شد، به ترتیب 

به  ، پیامد حقوق رسانه و مردم009/9پیامد جامعه ای رشد یافته خواهیم داشت با بار عاملی 

و پیامد پدید آمدن حکومت های شفاف و  129/9طور متقابل رعایت خواهد شد با بار عاملی 



  098 ای حقوق شهروندی ایرانیان طراحی و ارائه الگوی رسانه

 

در رتبه اول تا سوم قرار دارند. بقیه ابعاد، عوامل موثر و پیامدها  128/9پاسخ پذیر با بار عاملی 

 در رتبه های بعدی قرار دارند.

ی حقوق شهروندی ایرانیان تاثیر اسئوال چهارم: آیا عوامل موثر بر ابعاد الگوی رسانه

 دارد؟ 

 : تأثیر عوامل موثر بر ابعاد الگوی رسانه ای حقوق شهروندی11جدول 

 

با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون خطی در مورد تأثیر عوامل موثر بر هر یک از ابعاد الگوی 

آمده معنی دار ضرایب بدست  99/9ای حقوق شهروندی با توجه به سطح معناداری کمتر از  رسانه

( مربوط به تأثیر عوامل مؤثر: عامل آموزشی بیشترین تأثیر 88می باشد و با بررسی جدول شماره)

بر جامعه پذیری، حق آموزش، تبلیغات رسانه ای، حق دسترسی به حوزه عمومی، رابطه افقی بین 

تأثیر بر نوع حکومت و مردم و نهادینه کردن مسایل فرهنگی را دارد. عامل اقتصادی بیشترین 

مالکیت و استقالل رسانه ها، بوروکراسی حرفه ای، نظارت رسانه ها به عملکرد دولتمردان، حق 

آموزش، تبلیغات رسانه ای، حق دسترسی به حوزه عمومی و بوروکراسی حرفه ای را دارد. عامل 

نظارت  مدیریتی  بیشترین تأثیر بر بوروکراسی حرفه ای، جامعه پذیری، توزیع قدرت سیاسی،

رسانه ها به عملکرد دولتمردان و حق دفاع در برابر محدودیت ها، نوع مالکیت و استقالل رسانه 

ها، رابطه افقی بین حکومت و مردم، توزیع قدرت سیاسی و حق دسترسی به حوزه عمومی را 

مسایل  دارد. عامل نظارتی بیشترین تأثیر بر نظارت رسانه ها به عملکرد دولتمردان، نهادینه کردن

فرهنگی، حق آموزش، تبلیغات رسانه ای، جامعه پذیری، نوع مالکیت و استقالل رسانه ها رابطه 

افقی بین حکومت و مردم و بوروکراسی حرفه ای را دارد. عامل تاریخی بیشترین تأثیر بر نظارت 

درت رسانه ها به عملکرد دولتمردان، حق آموزش، تبلیغات رسانه ای، جامعه پذیری، توزیع ق

سیاسی، حق استفاده از فناوری اطالعات و حق دفاع مردم در برابر محدودیت هان را دارد. عامل 
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توسعه گرایی بیشترین تأثیر را بر روی توزیع قدرت سیاسی، تبلیغات رسانه ای، جامعه پذیری، 

ی، نوع مالکیت و استقالل رسانه ها،رابطه افقی بین حکومت و مردم، حق دسترسی به حوزه عموم

 بوروکراسی حرفه ای و حق آموزش و آگاهی شهروندان را دارد.

 سئوال پنجم: آیا ابعاد الگوی رسانه ای حقوق شهروندی بر پیامدهای آن موثر است؟

 : تأثیر ابعاد بر پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی84جدول 

رعایت 

حقوق 

رسانه و 

 مردم

افزایش 

تعلق ملی و 

 اجتماعی

پدید آمدن 

ش خصوصی بخ

خالق و 

 مسئولیت پذیر

افزایش 

اعتماد به 

نفس و 

سرمایه 

 اجتماعی

جامعه ای 

رشد یافته 

خواهیم 

 داشت

پدید آمدن 

حکومت های 

شفاف و 

 پاسخ پذیر

 پیامدها

 

 ابعاد

089/9 822/9- 820/9 948/9 489/9- 990/9- 
نهادینه کردن 
 مسایل فرهنگی

489/9 991/9 949/9 921/9 809/9- 882/9- 

ارت رسانه ها نظ
به عملکرد 
 دولتمردان

049/9 848/9- 819/9 990/9 499/9- 491/9- 
حق آموزش و 
 آگاهی شهروندان

820/9 920/9- 999/9 942/9- 999/9- 891/9- 
توزیع قدرت 

 سیاسی

048/9 421/9- 994/9 949/9- 998/9 909/9- 

حق استفاده از 
فناوری ارتباطات 

 و اطالعات

499/9 919/9- 909/9- 944/9- 929/9- 901/9 

حق دفاع از مردم 
در برابر 

 محدودیت ها

 تبلغیات رسانه ای -809/9 -049/9 922/9 891/9 -928/9 890/9

 جامعه پذیری -9420/9 -901/9 -809/9 829/9 -808/9 294/9

899/9 890/9- 924/9 994/9 988/9- 492/9- 
نوع مالکیت و 

 استقالل رسانه ها

090/9 490/9- 809/9 929/9- 848/9- 499/9- 
رابطه افقی بین 
 حکومت و مردم

081/9 898/9- 980/9- 900/9 940/9 480/9- 
حق دسترسی به 

 حوزه عمومی

422/9 898/9- 828/9 998/9 829/9- 490/9- 
بوروکراسی حرفه 

 ای



  090 ای حقوق شهروندی ایرانیان طراحی و ارائه الگوی رسانه

 

نتایج تحلیل رگرسیون خطی در مورد تأثیر هر یک از ابعاد الگوی رسانه ای حقوق 

( ارائه شده است. با توجه به سطح معنی داری 84بر پیامدهای در جدول شماره)شهروندی 

ضرایب بدست آمده معنادار است. با بررسی تأثیر ابعاد سیزده گانه پیامدهای  99/9کمتر از 

الگوی رسانه ای حقوق شهروندی، مشخص شد: بعد حق دفاع مردم در برابر محدودیت ها 

آمدن حکومت های شفاف، پاسخ پذیر را دارد. حق استفاده از بیشترین تأثیر بر پیامد پدید 

فناوری اطالعات و حق دسترسی به حوزه عموعی بیشترین تاثیر بر جامعه رشد یافته خواهیم 

داشت را دارد. ابعاد نظارت رسانه ها به عملکرد دولتمردان، حق آموزش، نوع مالکیت و استقالل 

و بوروکراسی حرفه ای منجر به افزایش اعتماد و رسانه ها، حق دسترسی به حوزه عمومی 

سرمایه اجتماعی در جامعه خواهد شد. ابعاد نهادینه کردن مسایل فرهنگی، نظارت رسانه ها به 

عملکرد دولتمردان و حق آموزش، توزیع قدرت سیاسی، حق استفاده از فناوری اطالعات و 

ل رسانه ها، بوروکراسی حرفه ای و تبلیغات رسانه ای، جامعه پذیری، نوع مالکیت و استقال

رابطه افقی بین حکومت و مردم باعث پدید آمدن بخش خصوصی خلّاق، قانونگذار و مسئولیت 

پذیر می شود. بعد نظارت رسانه ها به عملکرد دولتمردان منجر به افزایش تعلق ملّی، امنیت 

رد دولتمردان، نهادینه کردن ملی و اجتماعی می شود و باالخره ابعاد نظارت رسانه ها به عملک

مسایل فرهنگی، حق آموزش، توزیع قدرت سیاسی، حق استفاده از فناوری اطالعات و 

ارتباطات، حق دفاع مردم و رسانه ها در برابر محدودیت ها، تبلیغات رسانه ای، جامعه پذیری، 

ن حکومت و نوع مالکیت و استقالل رسانه ها،  حق دسترسی به حوزه عمومی، رابطه افقی بی

 مردم و بوروکراسی حرفه ای باعث می شود که حقوق رسانه و مردم رعایت شود.

 گیری بحث و نتیجه

گانۀ الگوی  ( در سؤال اوّل از خبرگان رسانه و حقوق شهروندی، مشخص شد که ابعاد سیزده8

 ها و تحقیقات ذیل همخوانی دارد. ای حقوق شهروندی با یافته رسانه

( و تحقیق سام آرام و 4992ا نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت باندورا)پذیری ب . جامعه8

ها به عملکرد دولتمردان با نظریه کارکردگرایی هارولد  . نظارت رسانه4(، 8009برزگر پاریزی)

(، 8002زاده و همکاران) . حق آموزش و آگاهی شهروندان با تحقیق رحمان0(، 8008السول)

(، تحقیق فروتن و 8010تحقیق فروتن و همکاران)(، 4982فر و همکاران) هاشمیان

 (،8011گاه و ذهبیون) ( پژوهش فتحی و اجاره8012( و تحقیق قمبوانی)8010همکاران)

های سرگرمی و اوقات فراغت با نظریۀ وابستگی مخاطب بال روکیج  ای، برنامه . تبلیغات رسانه2 
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با چهار نظریۀ مطبوعات از سیبرت و ها  . نوع مالکیت و استقالل رسانه9(، 8029و دی فلور )

. 9(، 8090کردن مسائل فرهنگی با نظریۀ تحلیل دریافت هال) . نهادینه2(، 8090همکاران)

. توزیع قدرت سیاسی با نظریات 1(، 8010ای با نظریۀ میتیزنبرگ ) بوروکراسی حرفه

یۀ راست جدید گرایی دال، دموکراسی چپ پوالنزاس و نظر گرا شومیتر، کثرت دموکراسی نخبه

. حق استفاده از 0(، 8092نوزیک و فون و نظریۀ دموکراسی مشارکتی فرسون و پوالنزاس)

( و تحقیق 8092ها از کاتز) فنّاوری اطالعات و ارتباطات با نظریۀ استفاده و خشنودی رسانه

لی المل ها با میثاق بین ها در برابر محدودیت . حق دفاع مردم و رسانه89(، 8012قمبوانی )

. حق دسترسی به حوزۀ عمومی با نظریۀ فضای عمومی 88(، 8022حقوق مدنی و سیاسی)

(، ولی برای ابعاد رابطۀ افقی بین 8009( و تحقیق سام آرام و برزگر پاریزی )8010هابرماس)

 ای هیچ نظریه و تحقیق مشابهی یافت نشد.  حکومت و مردم و سیاست رسانه

رسانه و حقوق شهروندی، عوامل مؤثر با هفت عامل؛ ( در سؤال دوم از منظر خبرگان 4

(، تحقیق فروتن و 8010ای میتیزنبرگ) عامل آموزشی با نظریه بوروکراسی حرفه

(، عامل نظارتی 8090گرا سیبرت و همکاران ) (، عامل اقتصادی با نظریۀ آزادی8010همکاران)

ۀ فضای عمومی گرایی با نظری ( عامل توسعه8008با نظریۀ کارکردگرایی السول)

( باهم همخوانی دارند، ولی برای عامل حقوقی، عامل مدیریتی، سیاسی و 8010هابرماس)

 اجتماعی و عامل تاریخی هیچ تحقیق و نظریۀ مشابهی یافت نشد. 

( در سؤال سوم از منظر خبرگان رسانه و حقوق شهروندی، مشخص شد که شش پیامد؛ 0

پذیر  های شفاف، پاسخ . پدید آمدن حکومت4جامعه،  . رضایتمندی بیشتر شهروندان در قبال8

. پدید آمدن بخش 2نفس و سرمایۀ اجتماعی در جامعه  . افزایش اعتماد به 0طلب  و مشارکت

. افزایش تعلق ملی، امنیت ملی و اجتماعی و 9پذیر  خصوصی خلّاق، قانونگذار و مسئولیت

 ریۀ مشابهی در این زمینه یافت نشد.    رعایت متقابل حقوق رسانه و مردم با هیچ تحقیق و نظ

شده با نظریات  گانۀ شناسایی ( تحقیق حاضر، بیانگر این موضوع است که؛ ابعاد سیزده2

ای حقوق شهروندی در ممالک پیشرفته، مشترک است، البته این ابعاد در ممالک  الگوی رسانه

که در  دن است، درحالیپیشرفته، دوران نهادینگی خود را طی نموده و یا در حال طی کر

توان  شود. در کل می کشورهای در حال توسعه، همچون ایران مفهومی نوپدید محسوب می

ای ممالک پیشرفته  ای حقوق شهروندی ایران به ابعاد الگوی رسانه گفت؛ ابعاد الگوی رسانه

ی ایرانیان ای حقوق شهروند تر است و این مطالعه، بیانگر آن است که ابعاد الگوی رسانه نزدیک
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یکسری وجوه مشترک دارد که در همه کشورها و ملل مشترک است و یکسری ابعاد نیز دارد 

که فقط خاص یک منطقه یا حتی متعلق به کشور خاصی است. با انجام مقایسۀ ابعاد الگوی 

ای حقوق  ای حقوق شهروندی در کشورهای مختلف، این نتایج حاصل شد که الگوی رسانه رسانه

مطابق با فضای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که مردم ایران در آن بسر  شهروندی

باشد که  شود، که بعضی از آنها مشابه با دیگر ملل می های متفاوتی ظاهر می برند، به شکل می

 اند.  در این تحقیق شناسایی شده

دیگر بیانگر آن  ها و منابع ( پیامدهای مستخرج از مصاحبه با پیامدهای مستخرج از نظریه9

ای حقوق شهروندی ایرانیان  بار راجع به الگوی رسانه است که چون این تحقیق برای اوّلین

ای  های الگوی رسانه شده است، نظریه و منابع مشخصی یافت نشد، ولی با مطالعۀ نظریه انجام

ین بود دیگر شد که نماینگر ا هایی در این زمینه یافت می ها و تفاوت دیگر ملل، یکسری شباهت

کشورها بر اساس ابعاد این تحقیق به پیامدهایی که در این تحقیق به آن تأکید شده، مشابهت 

شود که در این تحقیق مورد  هایی نیز در آن دیده می قابل توجهی وجود دارد، البته تفاوت

 بررسی و شناسایی واقع شده است. 

ردم( به طور متقابل می باشد. رسانه ها ( بر اساس نظریه وابستگی رابطه )رسانه، دولت و م2

با پرداختن به تدوین نظام قانونگذاری محق بودن بر مکلف بودن در برنامه های رادیویی و 

تلویزیونی باعث افزایش روحیه و رضایتمندی مردم می شوند و این امر بر کیفیت کاری مردم و 

مله ایجاد فضایی مثبت و دولت می شود و همچنین منجر به تقویت پیامدهای دیگر از ج

مناسب برای کار و باعث حساسیت عمومی و پاسخگو کردن نهادهای عمومی، مدنی، و رسمی و 

منجر به افزایش آزادی های فردی و نقد مبتنی بر ارزش های اجتماعی در جامعه می شود و 

 باعث خشنودی مردم، ارتقای عملکرد دولتمردان و الگو شدن رسانه ها نسبت به حقوق

شهروندی می شود. همچنین با بازنگری برنامه های رادیو و تلویزیون، افزایش برنامه های 

شهروندی، پخش اخبار و رویدادهای شهروندی، تقویت فرهنگ شهروندی، فراهم کردن بحث و 

گفتگو میان شهروندان در برنامه ها، فراهم کردن زمینه مناسب جهت مطالعه حقوق شهروندی، 

ستان کوناه، برنامه های تفسیری و گفتگوی آزاد می تواند به آگاهی هر چه تولید کلیپ، دا

بیشتر شهروندان از حقوق و تکالیف شهروندی خود منجر شود. بر اساس نظریه توزیع قدرت 

سیاسی و تحلیل دریافت، انتظار می رود، رسانه ها با روی آوردن به مطالب درباره آزادی احزاب 

ادهای ملی و بین المللی و به رسمیت شناخته شدن حقوق اقلیت ها و اجتماعات، همگرایی نه
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بپردازند. همچنین رسانه ها با پرداختن به انحراف، قانون گریزی و جلوگیری از فساد در جامعه 

و تهیه اخبار مربوط به نظارت و مراقبت به عملکرد دولتمردان و مطالب متنوع درباره مسایل 

کرد دستگاه های اجرایی شوند و دولت هم می تواند در مدارس زیست محیطی باعث ارتقاء عمل

و دانشگاه نسبت به فراگیری قانون و مقررات و آگاه سازی فراگیران از وظایف شهروندی اقدام 

کند. همچنین رسانه ها ضمن رعایت اصول و موازین اخالق حرفه ای در پیام هایشان به ویژه  

ضمن انعکاس در سریال ها، فیلم ها و تبلیغات می تواند صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، 

مردم را نسبت به مسایل شهروندی آگاه نماید. دولت نیز باید زمینه ساز گسترش و کمک به 

ناشران خصوصی خبرگزاری ها و مطبوعات اشاعه فرهنگ حقوق شهروندی در کشور شود و بر 

ند انواع مهارت های حرفه ای و دادن اساس نظریه دموکراسی میتیزنبرگ، رسانه ها می توان

آگاهی در زمینه مسایل مالی، سواد رسانه ای به مردم، شفافیت و پاسخگو کردن دولتمردان، 

امکان نقد و نظارت به دولتمردان و توجه به مسایل فرهنگی مؤثر واقع شوند و مهمترین وظیفه 

باید انجام گیرد، شهروند سازی دولتمردان در راستای تقویت و بهبود اجتماع کارآمد و موثر 

است از طریق فراهم نمودن امکانات، تحصیالت و سازکارهای الزم برای شهروندان تا آنها از 

حقوق شهروندیشان بهره مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندیشان را 

و این امر مستلزم در قبال جامعه محلی و شهری که در آن زندگی می کنند، انجام دهند 

بکارگیری نیروی بالقوه فعال شهروندان، همبستگی و آمادگی آنها برای انجام دادن تعهدات 

 سیاسی، ابتکار فردی، احترام به منافع عمومی و دفاع جسورانه از آزادی و حقوق اجتماعی است.

 پیشنهاد برگرفته از تجربۀ محقق

توان ابعاد، عوامل و پیامدهای  ها می انشگاههای آموزشی در مدارس و د ـ با برگزاری کالس

 ای حقوق شهروندی را آموزش داد.  الگوی رسانه

عنوان یک واحد درسی در مدارس ابتدایی تا پایان تحصیالت عالی برای  ـ حقوق شهروندی به

 آموزان و دانشجویان در برنامۀ تفصیلی آنان لحاظ شود.  دانش

وری مردم و دولتمردان در  وندی برای افزایش بهرهها بر حقوق شهر ـ تأثیر شگرف رسانه

 رسانی منتقل شود.  ها، بازدیدها و جلسات اطالع سخنرانی

 ـ  توسعۀ ادبیات این تحقیق و گسترش فرهنگ حقوق شهروندی در بین مردم. 

ای حقوق شهروندی در شرح  سنجی قرار گرفتن ابعاد، عوامل و پیامدهای الگوی رسانه ـ امکان

 ها مورد بررسی قرار گیرد.  مانشغل ساز
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 منابع

هایی در قبال دولت و جامعه  شهروند کیست؟ )چه وظایف و مسئوولیت(. »8019اخگر، قسیم. ) -

 .81-0. 1. شماره گفتگوی بنیاد آرمان شهر«. دارد؟(

. ترجمۀ: رضا نجف بیگی و اصغر فنّاوری اطالعات در جهان سوم(. 8099استوور، ویلیام جیمز. ) -

 زاده. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی. صرافی 

 «.ها تربیت شهروندی با تأکید بر مؤلفه(. »8019برخورداری، مهین و جمشیدیان، عبدالرسول. ) -

 اصفهان: کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی شهرداری اصفهان. 

ترجمۀ:  «.ازی و آگاهیخانمان: نوس ذهن بی(. »8002برگر، پیتر؛ بریجیت برگر و هانفرید، کلنر. ) -

 محمد ساوجی. تهران: نشر نی. 

پایان مطبوعات روشنفکران و جامعه.(. 8090بروجردی علوی، مهدخت و فرهنگی علی اکبر. ) -

 نامه دکتری. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات. 

. شماره دیمجله اطالعات سیاسی و اقتصا(. گفتگو دربارۀ جامعۀ مدنی. 8019بشیریه، حسین. ) -

 . 29 -2صص  881و  889

. ترجمۀ: حسن رئیس زاده. تهران: مفاهیم کلیدی ارتباطات(. 8019سولیوان، تام او و همکاران. ) -

 انتشارات فصل نو. 

. ترجمۀ: نعیم بدیعی. تهران: های ارتباط جمعی ها و پژوهش نظریه(. 8010تن، الکسیس اس. ) -

 انتشارات همشهری. 

 . 98. دوره پنجم. شماره فصلنامه اندیشه و پژوهش«.  هویت شهروندی(. »8018حسام، فرحناز. ) -

 ها.  ریزی رسانه . تهران: انتشارات دفتر مطالعات و برنامهمدیریت رسانه(. 8009خاشعی، وحید. ) -

شناسی اشاعۀ حقوق  آسیب(. »8002و صابر، منوچهر. ) رحمان زاده، سید علی؛ توکلی، مهرداد -

فصلنامه رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و «. های جمعی نهشهروندی از طریق رسا

 . 892ـ  19. شمارۀ دوم، صصمطالعات فرهنگی

(. بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی 8009سام آرام، عزت اهلل و برزگر پاریزی، فاطمه. ) -

ریزی رفاه و  امهفصلنامه برنساله شهر سیرجان.  40ـ  89و عوامل مؤثر بر آن در بین جوانان 

 . 49سال هفتم. شماره توسعه اجتماعی.

. ترجمۀ: حسن منصور. داری، سوسیالیسم و دموکراسیسرمایه(. 8099شومپیتر، ژوزف. ) -

 تهران: نشر مرکز. 
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مطالعۀ تأثیر استفاده از رادیو و تلویزیون بر آگاهی از (. »8002شیانی، ملیحه و سپهوند، ابراهیم. ) -

. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات«. هر خرم آبادحقوق شهروندی در ش

 . 819. ص 01سال یازدهم. شماره 

مجله «. شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان تحلیلی جامعه(. »8012شیانی، ملیحه.) -

 . 90. ص0دوره چهارم. شماره  شناسی ایران، جامعه

 . مشهد: انتشارات نیکا. نظام شهریپویش شهرنشینی و مبانی (. 8018عظیمی، نصر. ) -

فصلنامه تخصصی (. شهروند الکترونیک. 8011گاه و ذهبیون، شهال. ) فتحی، کوروش؛ اجاره -

 سال سوم. شماره اوّل.  مدارس کارآمد.

دهی  ها )رادیو و تلویزیون( در شکل بررسی نقش رسانه(. »8009فروتن کیا، شهروز و همکاران. ) -

شده به همایش شهروندی در شهرداری  ارائه«.  محیطی شهروندان تها و رفتارهای زیس نگرش

 . 89ـ  8. صص تهران

. تهران: انتشارات دفتر مطالعات و مدیریت رسانه(. 8000فرهنگی، علی اکبر و ببران، صدیقه. ) -

 ها.  ریزی رسانه برنامه

ن: دفتر . ترجمۀ: مهدی غبرایی. تهرادرآمدی بر مطالعات ارتباطی(. 8011فیسک، جان. ) -

 ها.  ریزی رسانه مطالعات و برنامه

 تهران: انتشارات سمت.  بنیادهای علم سیاست.(. 8019قادری، حاتم. ) -

(. بررسی رابطۀ استفاده از وسایل ارتباط جمعی با تأکید بر تلویزیون و 8012قمبوانی، عباس. ) -

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی. پایانروحیه شهروندی. 

 . ترجمۀ: منوچهر صبوری کاشانی. تهران: نشرنی. شناسی مبانی جامعه(. 8010گیدنز، آنتونی. ) -

ریزی  . تهران: انتشارات دفتر مطالعات و برنامهحقوق جهانی ارتباطات(. 8009معتمدنژاد، رؤیا. ) -

 ها.  رسانه

لی. تهران: ، ترجمۀ: پرویز اجالدرآمدی بر نظریۀ ارتباط جمعی(. 8019مک، کوایل، دنیس. ) -

 ها.  مرکز مطالعات و توسعه رسانه

مقاله ارائه شده در « آموزش اجتماعی؛ زمینه فرهنگ شهروندی(. »8012میرفردی، اصغر. ) -

. تهران: مرکز نظارت همگانی شهرداری همایش نظارت همگانی. شهروندی و توسعه سازمانی

 پ در مجموعه مقاالت.چا8012بهمن  09تهران و مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

ترجمۀ: علیرضا دهقان. تهران:  های ارتباطات. نظریه(. 8012ورنر، سورین و تانکارد، جیمز. ) -

 انتشارات دانشگاه تهران. 
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 مطالعات زنان. 
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