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بررسی نقش رسانه هاي جمعی در شکل گیري افکار 
عمومی نسبت به هدفمندي یارانه ها

)نویسنده مسئول مکاتبات(عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق،دکتر لیال نیرومند
niroomand@yahoo.com

آزاد اسالمی واحد تهران شرقو استادیار دانشگاه عضو هیات علمی دکتر سمیه تاجیک اسماعیلی، 
ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرقگروه دانشجوي کارشناسی ارشد ،هومن الوندي

چکیده
جمعی، در شرایط کنـونی جامعـه ایـران، از چنـد     نقشها و کارکردهاي اجتماعی وسایل ارتباطبررسی

پیش از هر چیز در آموزش تخصـصی  ارتباطات جمعی،شناخت وظایف. جهت حائز اهمیت ویژه است
گران که براي تهیه، تولید، انتقـال و پخـش پیامهـاي ارتبـاطی     ارتباطروزنامه نگاران و همچنین سایر

معرفـی دقیـق و جـامع نقـشها و وظـایف اجتمـاعی مـذکور، در دوره        . ضـرورت دارد آماده می شوند،
کـه  هاي ارتباطی، به آنان امکان می دهددانشگاهی دانشجویان روزنامه نگاري و سایر رشته تحصیالت

تـاریخی و  با درك چگونگی تحول و توسعه وسایل ارتباط جمعی در جهان و ایران و توجه بـه شـرایط  
تحریریه مطبوعات و مشخصات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جوامع معاصر، براي خدمت در هیأتهاي

روابـط عمـومی مؤسـسات دولتـی و     ن دفـاتر و همچنیخبرگزاریها و بخشهاي خبري رادیو و تلویزیون
خود را در راه مصالح و منـافع عمـومی   خصوصی آمادگی پیدا کنند و آرمانها و هدفهاي کلی حرفه اي

.کشور، به تحقق برسانند
نگارنده  این است که  به نظر می رسد  وسایل ارتباط جمعی  از طریق  ارائه واقعیتهاي مـورد                      فرضیه  

آن ها  و ایجاد  رابطه  میان واقعیت  هاي عینی  و تجربیات  مـشترك  افـراد  در   وفاق جامعه، تفسیر 
ژوهش بـر  براین اساس در این پـ .ه هااطالعاتی  را منتقل  می کنند      مورد  موضوع هدفمند سازي  یاران      

به همین منظـور  بـا   درشکل گیري افکار عمومی برسیم       هاي جمعی   رسانه  آنیم  تا به شناخت  نقش        
گارنده  در تالش است  رابطه بین درآمد، تحصیالت، مذهب، دادن  هدفمندي  یارانه ها  نع  قرار    موضو

، جنس و منبع اطالعاتی مورد استفاده را با نگـرش افـراد  نـسبت  بـه     نگرش سیاسی، وضعیت اشتغال  
داراي مـرد، ر این پژوهش بیشتر پاسخگویان مـا        د.هدفمند سازي  یارانه ها  مورد  ارزیابی  قرار  دهد            

اعتقادمذهبی متوسط ، نگرش سیاسـی محافظـه کاروبیـشتر درطبقـه ي             شغل آزاد، تحصیالت دیپلم، 
همچنین بیـشترین میـزان اسـتفاده از رسـانه          .می باشند ) ماهانه( هزار تومان 400تا  201درآمدي بین   

دفمنـدي  بیشتر افـراد نـسبت بـه ه       ساعت در ماه میباشد و     216تا  6هاي جمعی درمیان پاسخگویان     
فرضیه ،هفت فرضیه معنـادار وقابـل تعمـیم بـه           9همچنین ازمجموع   .یارانه ها نگرشی همسازگرادارند   

بوده است بدین ترتیب     0/ 05جامعه است ودو فرضیه رد شده است یعنی میزان معناداري آنها کمتراز             
.        نمی توان آنها را به کل جامعه آماري تعمیم داد

1390خرداد1: تاریخ دریافت مقاله
1390تیر 2: تاریخ پذیرش نهایی
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مقدمه
کاري که ابعاد طرح تحول اقتصادي، ضروري ترین اقدام اقتصادي تاریخ ایران است،

گروه هاي مرجع نقش رسانه ها وسیاسی و اجتماعی اش، کمتر از ابعاد اقتصادي آن نیست
اذهان مردم براي روي آوردن به قناعت، صبر، برنامه ریزي در در اطالع رسانی و آماده سازي

صداوسیما و رسانه هاي . طرح، بسیار مهم و تأثیرگذار استايکارها و تحمل سختی ه
اي نقش حساسی دارند و می توانند در تلطیف فضافکارعمومیمکتوب در آماده سازي 

که اقتصاد شداین طرح در شرایطی به مرحله اجرا گذارده .داجتماعی، به طور مؤثر عمل کنن
و رشد ردصادي دست و پنجه نرم می کمهار تورم، با رکود اقتایران با وجود کنترل و

بنابراین آنچه که همراهی ومشارکت .گذشته مواجه بوده استاقتصادي با کاهش در دو سال
،هامردم رابه همراه آورد، افکارعمومی منسجم و یکرنگ درمورد موضوع هدفمندسازي یارانه

ت به هدفمندي یارانه بوده است ودراین میان مهمترین گفتمان براي تلطیف افکارعمومی نسب
می ا ست همچنین اثراتی است که این گفتمان بر افکارعمومی  » گفتمان رسانه اي«ها 

، یکی از حیاتی ترین و پایدارترین مفاهیم در علوم اجتماعی براین اساس افکار عمومی.گذارد
، علوم سیاسی و تحقیقات، تاریخرده در روان شناسی، جامعه شناسیاست که به طور گست

. هاي آکادمیک و هم شرایط کاربردي، مورد استفاده قرار می گیرد، هم در موقعیتارتباطی
در زمان هاي گذشته و حتی نه چندان دور که هنوز رسانه هاي گروهی یکی پس از 

می زد و به دیگري پا به عرصه وجود نگذاشته بودند ، افکار مردم چنانچه حول محوري دور 
، به وسیله دهان و گوش دامنه می گرفت و ماه ها طول می کشید تا خبر وحدت می گرایید

واقعه اي گسترش پیدا کند و در نتیجه خود به خود از اثر می افتاد و به جاي آنکه مانند 
به این دلیل که افکار عمومی جز در . گلوله برفی در مسیر خود حجم بیابد ، آب می شد 

که در آنها ارتباط سریعاً برقرار می –زار و محله و طبقه محیط هاي بسته مانند روستا و با
به عبارت دیگر افکار عمومی سفر نمی کرد زیرا در طول سفر . تجسم نمی یافت –شد 

وانگهی افراد می . تضعیف می شد و قدرت عمل خود را از دست می داد و از پاي در می آمد
تان و آشنایان در محله و قهوه خانه و بایست از خانه هاي خود خارج می شدند و با دوس

سرگذر تماس حاصل می کردند تا در جریان وقایع چند روز قبل که خبر آن تازه به محل آنها 
.رسیده بود ، قرار بگیرند 

امروز دیگر خبر از طریق رسانه هاي خبري به خانه ها راه یافته و در یک لحظه می تواند 
، زمان و مکان را تسخیر کند و ر و جهان گذاشته شودشهر بلکه کشودر اختیار همه مردم 

ود را به دست گویی افکار عمومی سرنوشت خ. تماعی و سیاسی و ملی را در نورددمرزهاي اج
، تقویت کننده نعکس کنندهاز این پس این رسانه ها هستند که نقش م. رسانه ها سپرده است
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ترتیب، با گسترش رسانه هاي به این .و حتی خاموش کننده افکار و اخبار را به دست دارند
اجتماعی مربوط به افکار عمومی نیز هر روز گسترش و اهمیت –، پدیده هاي روانی خبري

رابطه بین رسانه هاي .بیشتري می یابد و توجه پژوهشگران بیشتري را به خود جلب می کند
ا بر انگیخته همگانی و افکار عمومی مدت هاي مدیدي است که کنجکاوي پژوهشگران ر

امروز هیچ کسی انکار نمی کند که رسانه ها در شکل گیري افکار عمومی دخالت دارند با .است
وجود این از نظر تجربی بسیار مشکل خواهد بود نشان دهیم سهم آنها در این شکل گیري 

.نسبت به سایر مکانیسم ها چه قدر است
بیان مسئله

متقابل که واسطه ي  آ ن ها  وسایل ارتباط  گروه هاي  اجتماعی  بر اثر  کنش ها ي
تحرك  پیدا ... جمعی است  همچون  رادیو ،  تلویزیون  ، روزنامه ها  و سایت هاي خبري  و

می کنند  و اعضاي آن ها  در یکدیگر  نفوذ  می گذارند  ، از هماهنگی  و تجانسی  که بدین  
عمومی  پدیدار  می گردد این ترتیب در رفتار  اعضاي گروه ظاهر می شود  افکار

افکارازفرهنگ جامعه یا از اطالعاتی که به وسیله رسانه ها در جامعه پخش می شود نشات می 
.گیرد

این  مسئله  که وسایل  ارتباطی نوین  در حال  سازگار  نمودن  افراد  و تحلیل  بردن  
د  بدان  سبب  است آن ها  در یک  مجموعه  ي بی  ترکیب ، شخصی و یکنواخت  می باشن

که در حال  حاضر  چنین  پدیده اي  به طور کامل  در جوامع  مشاهده  می شود  به عبارت 
دیگر  این  بدان جهت  است  که در گذشته  ارتباطات  در نخستین  مرحله  فعالیت  خود 

آثار  بیشتر  آثار یکنواخت  کننده داشتند  در  حالی که اخیرا  تغییر  جهت  داده اند  و 
متنوع  سازنده ي آن  ها  برتري  یافته اند  ،این دگرگونی  در آثار  وسایل  ارتباطی را می 

سوي دیگر  نتیجه  نگرشهاي جدیدي و سازمانی  و از وان از یک طرف  حاصل تحوالت  فنیت
ه ت  بطوریکه  گروه  هاي  خواننداستفاده  کنندگان  این وسایل  پدید  آمده اند  دانسکه در

به ذوق ها  و عالقه  هاي  ود نمایی می پردازند و با  توجه و بیننده ي  متنوعی  به خ،شنونده 
می نمایند این گواه  تاثیر  قدرتمند  رسانه  هاي از وسایل  ارتباطی بهره برداري خاص خود 

ن  ع  صنعتی  پیشرفته  امکامغز هاي  الکترونی  به جوامنوین  در جوامع  می باشد  و عصر 
ناگون گروههاي مختلف خوانندگان، گوداده است تا بیش از پیش به تامین خواست هاي 

.شنوندگان و بینندگان  بپردازند
مالحظه  می کنیم که بنگریماد  فرهنگی وسایل ارتباط جمعی چنانچه  در بعد  اقتص

نه ها را مد ي  یاراهدفمند سازعصر حاضر و در جامعه ایران تا چه حد موضوع در این وسایل 
نه ها به صورت کلی عملیاتی شده و داده اند باوجود اینکه اجراي طرح هدفمندي یارانظر قرار 
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دولت نیز برنامه هاي اصلی خودرا در این بخش اعالم کرده است اما رسانه ها همچنان براي 
اي خود ، اخبار یارانه اي را در صدر اطالع رسانی هشدن تمام زوایاي پیدا و پنهان آنروشن 

این روزها بحث یارانه ها واجراي قانون هدفمندي به موضوع اصلی بحث و . قرار می دهند 
گفتگوي بین مردم تبدیل شده است وازاین طریق به صدر اخبار رسانه هاي داخل کشور و 

اهمیت مربوط به هدفمندي یارانه ها . بسیاري از رسانه ها ي بین المللی جهان رسیده است 
ریت مصرف یارانه ها به خود مردم موضوعی است که ذهن همه مردم را به خود وسپردن مدی

معطوف داشته است  ومی توان گفت با وجود گذشت  هفته ها از اجرایی شدن مرحله نهایی 
. این قانون دیگر همه ایرانی ها در مورد این طرح اطالعاتی دارند 

روانی دشمن علیه مردم ، اتخاذ رفع هرگونه نگرانی ، شفاف سازي ، جلوگیري از جنگ 
هفته هاي جاري که در یدواري به آینده ، موضوعاتی است تدابیر الزم براي همدلی مردم وام

رفتار « زیرا یکی از مولفه هاي اصلی در پیشرفت یک جامعه . مورد توجه رسانه بوده است 
شور ارتباط معناداري است بطوریکه اجراي  موفقیت آمیز هدفمندسازي یارانه ها در ک» مردم

با مشارکت وهمراهی مردم با این طرح دارد ومهم ترین نقش را دراین همراهی افکارعمومی 
. جامعه ورسانه ها ایفا می کنند 

مساله اي این که رسانه ها چه میزان دراین رابطه می توانند به اهداف خود دست یابند
.     پرداخت است که این نوشتار به پژوهش در مورد آن خواهد 

فرضیه ي نگارنده  این است که  به نظر می رسد  وسایل ارتباط جمعی  از طریق  ارائه 
واقعیتهاي مورد وفاق جامعه، تفسیر  آن ها  و ایجاد  رابطه  میان واقعیت  هاي عینی  و 

می تجربیات  مشترك  افراد  در مورد  موضوع هدفمند سازي  یارانه ها اطالعاتی  را منتقل  
کنند  وبراساس میزان استفاده افراد از وسایل ارتباطی  نگرش ها  و افکارعمومی  را شکل  می 
دهند و از این  طریق  به طوري  غیر ملموس  بر نگرش تک تک افراد جامعه  اثر  می گذارند 

انتقادگرا- 3همسازگرا -2پذیرشگرا- 1:که می توان آنها رابه سه دسته تقسیم کرد. 
)پذیرشگرا ، همسازگرا ، انتقادگرا(نگرش مردم          

افکارعمومی نسبت به وسایل ارتباط جمعی                             
هدفمندسازي یارانه ها
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، وزنامه هار(وضوع  بیشتر  از رسانه  هاي جمعیالبته  نگرش مردم  در مورد  این م
این موضوع  به ما کمک  می کند ،تگرفته  استاثیر ) رادیو و سایت هاي خبري ،تلویزیون

جمعی تاچه میزان درشکل گیري افکارعمومی نسبت به  هدفمند تا بدانیم، وسایل ارتباط 
.ش داشته اندسازي  یارانه  ها  نق
اهداف پژوهش 

در این پژوهش بر آنیم  تا به شناخت  نقش  رسانه هاي  جمعی  درشکل گیري افکار 
عمومی برسیم  به همین  منظور  با موضوع  قرار  دادن  هدفمندي  یارانه ها  نگارنده  در 
، تالش است  رابطه بین  در آمد ، تحصیالت ، مذهب ، نگرش سیاسی، وضعیت  اشتغال 

جنس و منبع اطالعاتی مورد استفاده را با نگرش افراد  نسبت  به هدفمند سازي  یارانه ها  
روزنامه ها، تلویزیون، ( تبع  آن  نقش  رسانه هاي  جمعی مورد  ارزیابی  قرار  دهد  و به 

را در این  موضوع  مورد بررسی  قرار  داده  و وگروههاي میانجی )ایت  هاي خبري و سرادیو 
ه عمومی نسبت برقابت آنها در شکل گیري افکارشناختی  از عملکرد  رسانه هاي جمعی و

.هدفمندي یارانه ها  بدست  آورد
فرضیات پژوهش

به نظرمی رسد بین شفافیت اطالعاتی رسانه هاو دریافت اطالعات درمورد هدفمندي -
.یارانه ها رابطه وجود دارد

یارانه  ها  نگرش افراد نسبت  به هدفمند سازيبه نظر می رسد  بین  تحصیالت  و -
.رابطه  وجود  دارد

به نظر می رسد  بین  در آمد  و نگرش افراد نسبت  به هدفمند سازي یارانه  ها  رابطه  -
.وجود  دارد

به نظر می رسد  بین  وضعیت اشتغال  و نگرش افراد نسبت  به هدفمند سازي یارانه  ها  -
.اردرابطه  وجود  د

یارانه  ها  و نگرش افراد نسبت  به هدفمند سازي نظر می رسد  بین اعتقاد  مذهبی به-
.رابطه  وجود  دارد

به نظر می رسد  بین جنس و نگرش افراد نسبت  به هدفمند سازي یارانه  ها  رابطه  -
.وجود  دارد

سازي یارانه  ها  به نظر می رسد  بین  نگرش سیاسی  و نگرش افراد نسبت  به هدفمند-
رابطه  وجود  دارد

به نظر می رسد  بین  استفاده از رسانه  ها و نگرش افراد نسبت  به هدفمندي یارانه  ها  -
.رابطه  وجود  دارد
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.به نظر می رسد بین منابع اطالعاتی و نگرش نسبت به یارانه ها رابطه وجود دارد-

تعریف مفاهیم نظري پژوهش 
:)mass media(رسانه هاي جمعی

Media در بر می گیرد عبارت از وسایل ارتباطی است وحامل هاي زیادي را
یک حامل )francesoir(یکی از وسایل ارتباطی است وروزنامه فرانس سوارمطبوعات :مثال(

)3،ص1365کازنو،(.است
براین اساس وسایل ارتباط جمعی آن دسته از وسایلی هستند که در تمدنهاي جدید 

آمده است ومورد استفاده اند وویژگی اصلی آنها قدرت وشعاع عمل گسترده بوجود
).21همان، ص .(است

:)public opinion(افکارعمومی
جمعی است و عبارت است از ،روانی ـ اجتماعی و خصلتیايافکار عمومی، پدیده

عالقه که همگان به آن توجه و ايمشترك گروهی اجتماعی در مسئلهونظرارزیابی، روش
نسبتاً عمومیت و اقشار مختلف جامعه دارند و در لحظه معینی، بین عده زیادي از افراد

تأیید یا مخالفت با یک عمل، صورتافکار عمومی به .ندذیرپآن را مییابد و عامه مردم می
ص ،1372،مهرآرا(د یابپیشنهاد و توصیه تجلی می،، مطالبههخواستانظر، شخص و واقعه ب

371(.
purposefulization of subsidiesattitude(نگرش  به هدفمند ي یارانه ها

to:(
ارزیابیهاي مثبت و منفی یا موافق ومخالف نسبت به هدفمندسازي یارانه ها یا به عبارت 

www.aftab.ir(کلی ترواکنش  سریع خانوارها به تغییرات  و تحوالت اقتصادي 
www.donya e eqtesad.com(

چارچوب نظري تحقیق
هدفمندسازي یارانه ها: بخش اول

ماه پس از آن تحمیل جنگ بر انقالب نوپاي اسالمی، 19ي فاصلهبا پیروزي انقالب و به
داران وابسته به رژیم پیشین، تعطیل شدن و سیاسی، فرار سرمایههاي اقتصاديشروع تحریم

پس از جنگ تحمیلی و کاهش سطح اقتصادي پس از انقالب و خصوصاً بسیاري از مراکز
.داخلی، اقتصاد ایران را با بحران روبرو ساختگذاري خارجی وسرمایه
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هاي زیادي استفاده بررسی وضعیت اقتصادي هر کشور از شاخصاقتصاددانان براي
تولید ناخالص ملی، درآمد ملی، درآمد سرانه، : ها عبارتند ازشاخصمهمترین این. کنندمی

.تورمدي و نرخشکاف درآم
هاي مهم اقتصادي ایران، وضعیت نامطلوبی شد، بسیاري از شاخصبه دالیلی که گفته

تولید ناخالص ملی - سال شروع جنگ تحمیلی - 1359سال پیدا کرد؛ بطوري که در
کاهش تولید معضالت زیادي را به دنبال دارد که مهمترین .کمترین میزان را داشته است

براي مدیریت و کنترل این . تورم، و باال رفتن نرخ بیکاري استآمد، افزایشها کاهش درآن
تصمیم گرفتند سیاستگذاري و مدیریت بسیاري از مراکز اقتصادي را بحران مسئوالن کشور

)44اصل (.اقتصاد ایران به سرعت بسیار زیادي دولتی شدبه دست گیرند لذا
شهور شد، سیاست خصوصی سازي و تعدیلدولت پس از جنگ، که به دولت سازندگی م

گري دولت درسازي یعنی واگذاري تصديخصوصی. ي کار خود قرار داداقتصادي را سرلوحه
رفته .ها بر مبناي نرخ روز دالر بودي اقتصاد به مردم و منظور از تعدیل، تنظیم قیمتحوزه

خود را به نرخ لید کننده نیز کااليرفته ارز با نرخ روز در اختیار تولید کننده قرار گرفت و تو
..روز عرضه کرد

سیاست آزادسازي اقتصاد و کاهش. دولت اصالحات نیز همین روند را ادامه داد
هاي دوم، سوم و چهارم توسعه به عنوان سیاست کلی و کالنگري دولت در برنامهتصدي

.نظام تداوم یافت
گري اساسی تصديقانون44اصل . و بوداما اجراي این سیاست با یک مانع قانونی روبر

براي حل . قرار داده بودهاي زیربنایی و مهم اقتصادي را در اختیار دولتبسیاري از فعالیت
کارِ کارشناسی براي حل این مشکل به دستور رهبر انقالب، مجمع تشخیص مصلحت مأمور

.این مانع شد
مدن دولت اصولگرا براي اجراي این ها همراه شد با روي کار آسیاستي ایناجراي عمده

این الیحه پس از . ها نمودهدفمندي یارانهياي به نام الیحهها اقدام به تدوین الیحهسیاست
دولت و مجلس نهایتاً تصویب شد و به عنوان هاي زیاد بینمباحث طوالنی و فراز و نشیب

شعبان (.لت ابالغ گردیدبه دو1389اول سال ها، براي اجرا ازقانون هدفمندي یارانه
) http://www.asreneyriz.irپور،

حل و فصل چالش طرح هدفمندي یارانه ها، که مهم ترین اقدام دولت براي مواجهه و
.یارانه ها است، با کش و قوس هاي فراوان، باالخره به مرحله اجرا رسید
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افکارعمومی: بخش دوم
مطالعات بسیاري در زمینه افکار عمومی انجام شده است، شاید بتوان شروع مطالعات 

. وزیر لویی شانزدهم پادشاه فرانسه باز گرداندررا به ژاك نکعلمی در رابطه با افکار عمومی 
می و دولت افکار عمو«مطالعه نوین در زمینه افکار عمومی، احتماالً از انتشار کتاب هاي 

آغاز شده 1922والتر لیپمن در سال » افکار عمومی«و 1913اثر لوول در سال » محبوب
با پشتوانه مفاهیم و اطالعات منظم و جدید روان 1930و1920نویسندگان دهه هاي . است

. افکار عمومی مدرن را پایه گذاري کردندشناسان، روان پزشکان و جامعه شناسان، مطالعات 
. ( عامل اصلی را مطرح می نمایند3ندان در فرایند شکل گیري افکار عمومی عموماً اندیشم

)31:1384دادگران، 
رسانه ها از . عامل نخست را می توان تلفیقی از رسانه هاي جمعی و میان فردي نام برد-

شکل گیري افکار یت بندي مسایل، بر وطریق انتخاب، ارائه رویدادهاي اجتماعی و اول
.عمومی تأثیر می گذارند

عامل دوم را موضوعات و مسائلی می دانند که بر اثر حوادث و اتفاقات در محیط -
همان، . (پیرامون رخ می دهند و از طریق عمل آگاهانه رسانه ها در جامعه بازتاب می یابند

33 (
هم قرار می نظریات تارد و لوبون در این بخش مقابل . عامل سوم را می توان عموم نامید-

تارد مطبوعات را از جمله عوامل پیدایی جماعت معرفی می کند که بر خالف انبوه . گیرند
به این ترتیب . فکري به جاي کنش هاي فیزیکی استخلق داراي همبستگی معنوي

مطبوعات می توانند با ابعاد رشته هاي ارتباطی آگاهی، اندیشه و اراده مشترك را در زمان 
. د آوردندواحدي به وجو

رسانه هاي جمعی :بخش سوم
همچنین سینما، براي آگاهی صحیح به کارکردهاي واقعی مطبوعات، رادیو و تلویزیون و

در صورتی که مسؤوالن زیرا. سیاست گذاران و برنامه ریزان مملکتی نیز بسیار سودمند است
ف کامل داشته باشند، وقومختلف مملکتی به قدرتهاي بالقوه و بالفعل وسایل ارتباط جمعی

در مورد مسائل مملکتی می توانند در تصمیم گیریهاي سیاسی و اجتماعی و اقتصادي خویش
طور شایسته بهره بگیرند و از و همچنین برنامه ریزي براي توسعه و پیشرفت کشور، از آنها به

فعالیت معموالً باعث محدودیتدست زدن به بهره برداریهاي نامناسب در این زمینه، که
تبلیغاتی افراطی از آنها می گردد، مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی و یا استفاده

.خودداري کنند
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نظریه هاي مرتبط با پژوهش:بخش جهارم
:نظریه  وابستگی

این نظریه  مخاطب  را منفعل  فرض می کند  و معتقد  به یک رابطه  سه گانه   بین 
مردم                     . و مخاطب استرسانه  ، جامعه 

)                                                                                            ،عاطفی ،رفتاري شناختی(اثرها

جامعهرسانه    
در واقع  در این نظریه  تاکید بر این  است که  رسانه ها  می توانند  وابستگی ایجاد 

)414-413،صص 1384سورین وتانکارد،. (کنند  و سپس از آن استفاده  کنند
:  هینظریه  شکاف آگا

معیت  به همراه افزایش  انتشار اطالعات  بوسیله ي رسانه  هاي جمعی ،بخش هایی از ج
که  پایگاه اجتماعی ،اقتصادي  باالتري  دارند سریعتر  و بیشتر از  بخش هایی که پایگاه  
پایین  دارند  ، اطالعات کسب می کنند و در نتیجه  شکاف آگاهی  بین  این دو بخش 

) 363همان،ص (افزایش می یابد
:                نظریه نیاز جویی

ت پوشش رسانه نیست  این رسانه است  که تحت بر اساس  این نظریه  مخاطب  تح
پوشش مخاطب  قرار  دارد  و در واقع  مسئله این نیست ،  که پیامها چه تاثیري  بر مخاطب  
دارند  بلکه این  است  که مخاطب  چگونه  از پیام  استفاده  می  کند  تا نیاز خود  را تامین  

)282،ص1387ویندال، .(کند  
:نظریه گلدنر

ساس نظر گلدنر وقتی قوانین ومقررات مرسوم در یک جامعه در معرض بحران قرار می برا
گیرند ، نمی توان گفت جامعه از حرکت باز می ایستد وافراد منزوي می شوند وقادر به کاري 

است جایگزین آن » شیوه هاي حل فردي«بلکه شیوه هاي دیگري که به نظر گلدنر . نیستند
. د وجامعه وافراد در شرایط جدید به حیات خود ادامه می دهندقوانین ومقررات می شون

)93- 92، صص 1380معیدفر ،(
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:نظریه اینکلس واسمیت 
اینکلس واسمیت نیز از جامعه شناسانی هستند که به ابعاد روانی تغییراجتماعی ونوسازي 

دانند وانسان نوین به عبارتی نقطه شروع تجدد ونوشدن را در نوسازي انسان می . توجه دارند 
را فراهم کننده توسعه اقتصادي ، سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی دانسته، براي او ویژگی ها 

خصوصیت برجسته انسان نو دو جنبه «اینکلس می گوید که.ومعیارهایی را بر می شمارند 
یکی داخلی ودیگري خارجی ، یکی به محیط ودیگري به وجهه نظرها ، ارزش ها : دارد

)212،ص 1384ازکیا، (» ت اوواحساسا
روش پژوهش 

همچنین  تحقیقات  پیمایشی  مبتنی  بر نمونه گیري  . روش این پژوهش پیمایشی  است
هستند به همین خاطر  گاهی به آن  پیمایش نمونه اي  می گویند  مطالعه  پیمایشی  شامل 

یق  پیمایشی  عبارت  تحق. ستقیم  از گروهی  از افراد  استجمع  آوري  اطالعات بطور  م
جنبه هاي  مختلف  اطالعات  جمع  است از  مشاهده  پدیده ها به منظور  معنا دادن  به 

.آوري  شده
تکنیک پژوهش 

در این پژوهش از دو روش مصاحبه  و پرسش نامه  جهت  گرد آوري  اطالعات  استفاده  
ري  تکمیل  کرده  و پس از آن عمل شده است پرسشنامه  را همراه  با مصاحبه  از نمونه  آما

.کد گذاري را انجام  می دهیم 
جامعه آماري 

جامعه ي آماري  کل  خانوارهاي  تهران  است که  در تالشیم  نتایج حاصل  از نمونه ي 
.آماري را در آن بررسی  کنیم 

نمونه آماري
ته ایم و سپس از هر با استفاده  از نمونه گیري  خوشه اي کل مناطق  تهران رادرنظرگرف

خانوار را به عنوان  نمونه  مشخص کرده ایم  براین اساس 4محله  و از هر محله  ، 4منطقه ،
.محاسبه شده است) Cochran(حجم  نمونه ي ما براساس فرمول کوکران

که جهت معناداري بیشتر .نفر خواهد بود300حجم نمونه دراین پژوهش، بطور تقریبی 
.نفرنمونه بهره برده ایم350درتحقیق از 

نفر می باشد که از نمونه گیري غیر احتمالی 350میزان حجم نمونه در این پژوهش
داوطلبانه بهره گرفته شده است؛ از آنجایی که در این تحقیق با برخی از محدودیتها اعم از 

نه گیري مالی ،نیروي انسانی ، زمان و عدم دسترسی راحت به مخاطبان  روبرو بودیم؛ از نمو
. غیر احتمالی داوطلبانه استفاده شده است 
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:تجزیه وتحلیل جداول آماري
:عوامل موثر بر نگرش ها

ي هاسایتو، روزنامه ها ، رادیو از رسانه هاي جمعی مثل تلویزیونمیزان استفاده- 1
)منبع پیام.(خبري

ام قرار دارد ویابه درمورد استفاده از رسانه هاي جمعی ، اینکه چه کسی پشت سر پی
عبارت دیگر پیامگیر از چه وسیله ارتباطی براي گرفتن اطالعات استفاده میکند واین وسیله از 
چه منزلت وموقعیت اجتماعی برخوردار است حا ئز اهمیت است براین اساس آن دسته از 

می وسایل جمعی که در جامعه از وجاهت بیشتري برخوردار است بیشتر مورد استفاده قرار
گر چه رسانه هاي جمعی می توانند درك مردم . گیرد تا وسایل ارتباط جمعی با وجاهت کمتر

را تغییر دهند اما هنگامی که هدف تغییر طرز تلقی مردم است نوع وسیله و میزان استفاده از 
. رسانه ، عامل مهمی در تحقق این تغییر است 

شاخص میزان استفاده از رسانه هاي جمعی
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب شاخص: 9-4جدول 

)به دقیقه درماه(میزان استفاده از رسانه هاي جمعی

9-4نمودار 

ساعت 6درصد تقریبا بین 69پاسخگو همانطور که مالحظه می کنید 350از مجموع 
ساعت و 6درصد کمتراز 3/16ساعت در ماه از رسانه هاي مختلف استفاده می کند ، 216تا
.در ماه استفاده می کنندساعت 216درصد بیشتراز 6/14

درصد فراوانی )میزان استفاده از رسانه(طبقات

16,3 57 )دقیقه400کمتراز(کم

69,1 242 )دقیقه13000تا401بین(متوسط

14,6 51 )دقیقه به باال13000( زیاد

100,0 350 جمع
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تحصیالت ، درآمد،شغل ،اعتقادات مذهبی ، جنس و :  ویژگی هاي فردي مثل - 2
) :شخصیت و ویژگی هاي پیامگیر .(نگرش سیاسی

طرز تلقی هاي افراد در مورد موضوعات مختلف متفاوت است این امر متا ثر از ویژگی 
وت است وهمین باعث پراکندگی هاي فردي است که از یک شخص تا شخص دیگر متفا

نگرش افراد میشود ، به عنوان مثال بر اساس تحقیقات انجام شده زنان در قیاس با مردان 
نگرششان تاثیر گذار بر شنوندگان بهتري هستند ویا به مراتب بیشتراز مردان  پیام هایی را که 

همچنین . می یابد است جذب می کنند بنا براین احتمال تاثیرگذاري بر نگرششان افزایش
.مثال هاي دیگر از تاثیرگذاري ویژگی هاي فردي بر نگرش افراد قابل بررسی است

شاخص نگرش به هدفمندي یارانه ها -
توزیع فراوانی پاسخگویان: 15-4جدول 

برحسب  نگرش به هدفمندي یارانه ها

15-4نمودار 

باتوجه به محاسبه شاخص هدفمندي یارانه ها ومجموع نمرات پاسخگویان باید گفت 
نزدیک باشد نگرشی پذیرش گرا 1)9(هرچقدر نمرات پاسخگویان در مورد این گویه به عدد 

همین .درصد پاسخگویان داراي نگرش پذیرش گرا هستند3/20د که دراین میان دارن

به سواالت نگرش به هدفمندي یارانه ها در پرسشنامه که شامل کامال موافقم، موافقم ، تعداد پاسخهاي مشخص شده-1
.بینابین ، مخالفم ، کامال مخالفم می شود

درصد فراوانی
)مجموع نمرات(طبقات

20,3 71 )22کمتراز(پذیرشگرا

62,3 218 )34تا23(همسازگرا

17,4 61 )به باال35(انتقادگرا

100,0 350 جمع
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نزدیک باشد نگرش پرسش شوندگان نگرشی انتقادگرا 2)45(طورهرچقدرمجموع نمرات به
نکته مهم دیگر اینکه اولین .ده انددرصد دراین میان همسازگرا بو3/62و) درصد4/17(است 

ایشها در مقابل وسایل ارتباط جمعی است تحقیق تحقیق که نقطه شروعی از طبقه بندي گر
ویژگی هاي افراد براساس 3گلیک ولوي بوده است دراین پژوهش براساس این طبقه بندي 

:تقادگرایی اینگونه بدست آمده استسه صفت پذیرشگرایی ، همسازگرایی و ان

ه به موارد فوق کمی درمورد ویژگی افرادهمساز گرا که بسیار با وضعیت افراد جامعه باتوج
گروه همسازگرا گروهی هستندکه رسانه هاي .منطبق است مطالبی حائز اهمیت استما 

می دانند اما به نظر این گروه از افراد باید با هوشیاري از آن ها جمعی را ابزاري سودمند
اتی که گروه همسازي از رسانه جمعی استفاده می کنند کمتراز گروه تعداد ساع.استفاده کرد

پذیرش وبیشتراز گروه منتقد است بخصوص در مورد رسانه هاي الکترونیکی ورسانه هاي 
مخاطب همساز برنامه  هارا پس از نگاه کردن به مطبوعاتی که برنامه هاي رسانه هاي . چاپی 

ی از پخش برنامه ها در رسانه هاي جمعی نوع رسانه را دیگر را چاپ می کنند ویابا اطالع قبل
. انتخاب می کند به عبارت دیگر رسانه را با دور اندیشی بکار می برد

:میانجیاثرگروههاي-3

که براي مشخص )تا9(است به هدفمندي یارانه هادر تعداد گویه هاي نگرش) تا5(این عدد حاصل ضرب تعداد پاسخ ها -2
-5پاسخگویان بین به هدفمندي یارانه هاي باید انجام شود براین اساس نمرات نگرش کردن محدوده ي نمرات پاسخگویان

.می باشد45
مراجعه کنید به قسمت تعاریف مفهومی وعملیاتی پژوهش-3

ویژگی ها
نگرش به هدفمندي 

یارانه ها

درآمد تحصیالت
هزارتومان

نگرشجنساعتقادمذهبیاشتغال
سیاسی

وع منبع ن
مورداستفاده

میزان 
استفاده از 

رسانه

لیسانسپذیرشگرا-1
دیپلم

فوق دیپلم

0
تا201
400

600تا401

کارمند
آزاد

دانشجو

تلویزیونغیرانتقاديزنزیاد
روزنامه ها

رادیو
سایتهاي 

خبري

زیاد

دیپلمهمسازگرا-2
لیسانس

فوق دیپلم

ات201
400

600تا401
0

آزاد
کارمند
دانشجو

محافظه *متوسط
کار

تلویزیون
روزنامه ها

رادیو
سایتهاي 

خبري

متوسط

دیپلمانتقادگرا-3
لیسانس

فوق دیپلم

تا201
400

600تا401
0

آزاد
کارمند
بیکار

تلویزیونانتقادگرامردکم
روزنامه ها
هیچکدام 
ازرسانه ها
سایتهاي 

خبري

کم
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امروز باتوجه به گسترش تکنولوژي و وسایل الکترونیکی نظیر رادیو ، تلویزیون، ماهواره ها 
ثانویه در نگرش افراد قضاوت کردزیرا اعتمادي که رسانه باید درمورد اثرکم  گروههاي اولیه و

هاي جمعی  در مورد اخبار تازه ، به روز وبدون ابهام به جامعه تزریق می کنند اجتناب ناپذیر 
است ازاین سو افراد براي آگاهی از اخبار، بیشتر به رسانه هاي جمعی مراجعه می کنند تا به 

براساس  واقعیت موجود در جامعه می باشد اما اینکه این قضاوت. گروهها وبحثهاي عمومی 
همچنین از تاثیر .تاچه حد براین واقعیت می توان صحه گذاشت باید درمورد آن تحقیق کرد 

سواد در کاهش اثر گروههاي میانجی نباید گذشت زیرا در عصري که جامعه میزان افراد 
اما تحقیقات نشان می دهد که در باسوادش کم بود اثر گروهها دراطالع رسانی بیشتر بود

جوامع جهان سوم چنانچه فردي سواد خواندن ونوشتن وحتی درك برخی مسائل جامعه را 
نداشته باشد عضوي از اعضاي خانواده ي او مطالب را براي او بازگو میکند چراکه در هر 

جوامع خانوار از خانواده اي حداقل یک فرد با تحصیالت باال وجود دارد براین اساس دراینگونه
.اهمیت باالیی براي پژوهشگران برخوردار است 

یارانه ها تاثیر بحث هاي عمومی جامعه در اطالعات پاسخگویان در مورد هدفمندي -
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب: 10-4جدول 

تاثیر بحث هاي عمومی جامعه در اطالعات پاسخگویان در مورد هدفمندي یارانه ها

10-4نمودار 

درصد فراوانی
طبقات

23,4 82 زیاد

42,6 149 تاحدودي

17,1 60 کم

16,9 59 هیچ تاثیري

100,0 350 جمع
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همانطور که در ابتداي فصل چهارم اشاره کردیم یکی از ابزارهاي کمک دهنده به 
داده هاي . می گروههاي میانجی است رسانه ها در اطالع رسانی وتاثیر گذاري بر افکارعمو

درصد پاسخگویان اظهار کرده اند که بحثهاي عمومی موجود در 6/42فوق نشان میدهد که 
اظهارات دیگر . جامعه در مورد هدفمندي یارانه ها تاحدودي در اطالعاتشان تاثیرداشته است 

:پاسخگویان به این ترتیب بوده است
درصد هیچ 9/16درصد تاثیر کم داشته است و 17،درصد تاثیرزیاد داشته است4/23

.تاثیري نداشته است
میزان اتکاء به اطالعات مردم در زمینه هدفمندي یارانه ها-

توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان اتکاء به اطالعات مردم در : 11-4جدول 
زمینه هدفمندي یارانه ها

11- 4نمودار

درصد پاسخگویان کمتر به نگرشهایی که در دهان به دهان در میان مردم منتقل می 37
درصد تاحدودي به 23درصد اصال به این اطالعات تکیه نمی کنند و3/28شود اتکا می کنند، 

.درصد زیاد به این مباحث ونگرش ها اتکا می کنند 4/11واین اطالعات تکیه کرده
چنانچه اطالعاتی درمورد هدفمندي یارانه ها براي شمامبهم باشدبه کدام روش زیرمتوسل می 

شوید؟

درصد فراوانی
طبقات

11,4 40 زیاد

23,1 81 تاحدودي

37,1 130 کم

28,3 99 اصال

100,0 350 جمع
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توزیع فراوانی پاسخگویان: 12-4جدول 

12-4نمودار 

دراینجا باز هم رقابت رسانه ها را می توانیم مشاهده کنیم بطوریکه از مجموع 
درصد در صورت ابهام در اطالعات یارانه ها تلویزیون ورادیو را به عنوان 41پاسخگوي ما 350

. درصد نزدیکان ،دوستان وهمکاران را انتخاب می کنند 24ع ترجیح می دهند ومنبع ارجا
این موضوع نشان از اهمیت ارتباطات فردي درکنار ارتباطات جمعی است که رسیدن به 

درصد روزنامه هاو 4/9درصد سایتهاي خبري ، 6/14همچنین .اهداف را محقق می سازد
.درصد سایر منابع را ترجیح می دهند 9/10

براي پیگیري اخبار مربوط به یارانه ها به کدام مورد زیر بیشتر متوسل میشوید؟-
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پیگیري اخبار: 13-4جدول 

13-4نمودار 

درصد فراوانی طبقات

41,1 144 رادیووتلویزیون
9,4 33 روزنامه ها

24,0 84 ...دوستان و

14,6 51 سایتهاي خبري
10,9 38 سایر

100,0 350 جمع

درصد فراوانی طبقات

53,4 187 رادیووتلویزیون

11,1 39 روزنامه ها
20,6 72 ...دوستان و

9,1 32 سایتهاي خبري

5,7 20 یرسا

100,0 350 جمع
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درصد پاسخگویان 4/53اجتناب ناپذیراست داده ها به وضوح این مطلب را تایید می کنند 
نند ودر کنار این ارتباط براي پیگیري اخبار مستقیما به رادیو وتلویزیون مراجعه می ک

درصد همکاران ، نزدیکان ودوستان را ترجیح می دهند به تبع هرچقدر مشغله فردي 6/20
. بیشتر باشد توسل به دوستان براي اطالع از اخبار بیشتر است

به نظر شما چه عاملی به اجراي طرح هدفمندسازي یارانه ها کمک کرد؟-
گویانتوزیع فراوانی پاسخ: 14-4جدول 

14- 4نمودار 

صد از پاسخگویان معتقداند که اطالع رسانی مسئوالن به مردم مهمترین عامل در3/28
درصد نیز اطالع رسانی 6/26است که به اجراي طرح هدفمندي یارانه ها کمک کرده است و

درصد معتقدند که سازگاري مردم بااجراي این 25رسانه ها را مرجح می دانند ودراین میان 
. فمندي یارانه ها شده استطرح باعث عملیاتی شدن  طرح هد

درصد فراوانی طبقات
26,6 93 اطالع رسانی رسانه ها
5,4 19 اطالع رسانی مردم به 

هم
25,1 88 سازگاري مردم
28,3 99 رسانیاطالع

به مردمن مسئوال
11,1 39 سایر
96,6 338 جمع
3,4 12 بی پاسخ

100,0 350 جمع کل
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من نیز اگر بجاي رئیس جمهور بودم هدفمندي یارانه ها را اجرا می کردم بااین نظر -
تاچه حد موافق یا مخالفید؟

توزیع فراوانی پاسخگویان: 16-4جدول 

16- 4نمودار 

انسان نو در نظریه .یکی از موضوعاتی که در عصر امروز مطرح است وجود انسان نو است
انسان .هاي نوسازي روانی الزمه توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه اي است 

ی طبقاتی رسیده است وبجاي توجه به منافع فردي به منافع نو انسانی است که به یک آگاه
این انسان نو ازیک سو تحت تاثیر احساسات ونگرشهاي . گروه ومنافع آینده چشم امید دارد 

افراد جامعه . خود است از سوي دیگر تحت تاثیر محیط خود همچون رسانه هاي جمعی است 
جود بحرانهاي مختلف در جامعه ودر شرایط ایران نیز در حال گذار به نو شدن هستند وبا و

سخت اجتماعی همیشه بهترین تصمیمات را گرفته اند اظهارات پاسخگویان به این گویه 
درصد بااین نظر موافق 3/20پاسخگو 350از مجموع . وگویه بعدي براین موضوع صحه میگذارد

. ا اجرا می کردندبوده اند که چنانچه به جاي رئیس جمهور بودند هدفمندي یارانه ها ر
.درصد نظري بینابین داشته اند17درصد نیز مخالف این گفته بوده اند و21وتقریبا

چنانچه طرح تحول اجتماعی دیگري درجامعه اجراشود در برنامه ریزي -
با این نظر تاچه حد موافق یا .وسازماندهی امور با مجریان طرح همدل خواهم بود

مخالفید؟

درصد فراوانی
طبقات

12,9 45 کامالموافقم
27,7 97 موافقم

17,1 60 بینابین

23,1 81 مخالفم

19,1 67 کامالمخالفم
100,0 350 جمع
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راوانی پاسخگویانتوزیع ف: 17-4جدول 

17-4نمودار 

باتوجه به گفته هاي قسمت قبل در مورد همدلی وهمراهی مردم با مجریان کشور درمورد
درصد کامال موافق ، 7/17: اجراي طرحهاي مختلف اجتماعی در جامعه اینگونه ابراز کرده اند

.درصد کامال مخالف4/5درصدمخالف و 14درصد بینابین 9/32درصد موافق، 30
)آزمون فرضیه ها(روابط میان متغیرها

مقدمه 
واجه هستیم که نه درفرآیند پژوهش هاي اجتماعی در بسیاري از موارد ما با متغیرهایی م

داراي صفرعددي هستند نه داراي فواصل برابر می باشند نه آنکه ترتیب ارجحیت در داشتن 
این گونه متغیرها رادر اصطالح متغیرهاي اسمی می نامیم مانند . یا نداشتن صفت دارند 

براین اساس براي محاسبه رابطه ي متغیرهاي مستقل ذکر. متغیرهاي وابسته دراین پژوهش 
شده در پایین با متغیرهاي وابسته ي منظور شده، باید از شاخص هاي پیوستگی براي 

) x2)(chi square(متغیرهاي اسمی استفاده کرد، این شاخص ها همگی مبتنی برشاخص 
می باشندازاین شاخص ها زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم بدانیم که آیا بین دومتغیر 

همبستگی وجود دارد یا از نظر آماري مستقل از یکدیگر می گروه بندي شده پیوستگی یا
این درحالی است که .باشند، همچنین شدت ارتباط بین دو متغیر گروه بندي شده چقدراست

x2)تنها معناداري را نشان می دهد این شاخص ها عبارتند از)کی دو :
)2*2(c=rمناسب براي جداول ): فاي(PHIشاخص پیوستگی -1

درصد فراوانی
طبقات

17,7 62 کامالموافقم

30,0 105 موافقم
32,9 115 بینابین

14,0 49 مخالفم

5,4 19 کامالمخالفم

100,0 350 جمع
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c=rمناسب براي جداول : V CRAMER پیوستگیشاخص -2
مناسب براي ) : coefficient of contingency)cشاخص توافقی پیرسون-3

2*2جداول بیش از
در این قسمت به محاسبه ي شاخص پیوستگی می پردازیم  به همین منظوررابطه بین 

اطالعاتی رسانه ها رابررسی می کنیم دریافت اطالعات درمورد هدفمندي یارانه ها وشفافیت 
،هاي تحصیالت، درآمد، وضعیت اشتغال،اعتقادات مذهبی، جنسودر ادامه روابط میان متغیر

شاخص میزان استفاده از رسانه هارابا شاخص گروه بندي شده ،نبع اطالعاتیم،نگرش سیاسی
.می دهیمه ها رامورد تحلیل قرار نگرش به هدفمندسازي یاران

)y(متغیروابسته ) x(هاي مستقل متغیر
دریافت اطالعات در مورد - شفافیت اطالعاتی رسانه ها                 -

هدفمندي یارانه ها    
جنس- تحصیالت      -
نگرش به)شدهگروه (شاخص رش سیاسی                   نگ- درآمد                   -
هدفمندسازي یارانه استفاده از رسانه ها شاخص میزان- وضعیت اشتغال  -
ها

نوع منبع مورد استفاده براي مطلع - اعتقادات مذهبی  -
شدن از خبرهاي یارانه ها            

متوسط          =4/0-699/0ضعیف    =1/0- 399/0:   وستگی یا همبستگیتفسیرپی
شدید=991/0-7/0

دریافت اطالعات در مورد هدفمندي یارانه هارابطه بین شفافیت اطالعاتی رسانه ها و

رابطه بین شفافیت اطالعاتی رسانه ها ودریافت اطالعات در مورد : 1-4جدول 
هدفمندي یارانه ها

Value Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient .667 .000

N of Valid Cases 350

رسانه هاو که پیوستگی متوسطی بین شفافیت اطالعاتی نتیجه محاسبه نشان می دهد 
به عبارت دیگر استفاده ازیک .نوع دریافت اطالعات در مورد هدفمندي یارانه ها وجود دارد
.منبع اطالعاتی رابطه ي متوسطی با میزان شفافیت منبع  دارد
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H0 :یافت هیچ گونه پیوستگی معناداري بین شفافیت اطالعاتی رسانه هاو نوع در
.اطالعات در مورد هدفمندي یارانه هاوجود ندارد

H1 : پیوستگی معناداري بین شفافیت اطالعاتی رسانه ها و نوع دریافت اطالعات در مورد
.هدفمندي یارانه ها وجود دارد

رابطه بین دومتغیر رابطه اي کامل ومعنادار )جدول3ستون (باتوجه به میزان معناداري 
=sig(است  قابل ابطال است H0تعمیم به جامعه آماري است براین اساس فرض وقابل )0

.                                                     وفرض تحقیق اثبات شده است
رابطه بین تحصیالت و شاخص نگرش به هدفمندسازي یارانه ها

ه هارابطه بین تحصیالت و شاخص نگرش به هدفمندسازي یاران: 2-4جدول 
Value Approx. Sig.

Phi .240 .027Nominal by Nominal

Cramer's V .170 .027
N of Valid Cases 350

نتیجه محاسبات گویاي این مطلب است که بین تحصیالت ونگرش به هدفمندي یارانه ها 
)=170/0v.(پیوستگی ضعیفی وجوددارد

H0 :ت ونگرش به هدفمندي یارانه ها وجود هیچ گونه پیوستگی معناداري بین تحصیال
.ندارد

H1 :پیوستگی معناداري بین تحصیالت ونگرش به هدفمندي یارانه ها وجود دارد.
میتوان گفت که باتوجه به اینکه میزان معناداري (sig=/02)باتوجه به میزان معناداري 

نادار است وفرضیه درصد رابطه بین دومتغیر مع95است بنابراین به احتمال 05/0کمتر از 
H0 به . وفرض آماري ما تایید می شود وقابل تعمیم به کل جامعه است. قابل ابطال است

فراوانی هاي مشاهده شده عبارت دیگر می توان گفت که بین فراوانی هاي مورد انتظار و
گرا رابطه معنادار است وتصادفی نبوده است یعنی معموال افراد باتحصیالت باال نگرشی انتقاد

دارند وافراد باتحصیالت پایین نگرشی پذیرش گرا نسبت به هدفمندي یارانه ها دارند واین 
.                                      موضوع در در فراوانی هاي مشاهده شده معنادار وقابل تعمیم است

رابطه بین درآمد و شاخص نگرش به هدفمندسازي یارانه ها
یارانه هاین درآمد و شاخص نگرش به هدفمندسازي رابطه ب: 3- 4جدول 

Value Approx. Sig.
Phi .223 .138Nominal by Nominal

Cramer's V .157 .138
N of Valid Cases 350
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وباتوجه به . پیوستگی ضعیفی بین درآمد و نگرش به هدفمندي یارانه ها وجود دارد 
قابل ابطال نیست وباید نتیجه گرفت بااحتمال H0میزان معنادار ي بدست آمده فرض 

وقابل . درصد که بین درآمد ونگرش به هدفمندي یارانه ها پیوستگی معناداري وجود ندارد 95
.                                        تعمیم نمی باشد به عبارت دیگر میزان درآمد، نوع نگرش را مشخص نمی کند

ل و شاخص نگرش به هدفمندسازي یارانه هارابطه بین وضعیت اشتغا
رابطه بین وضعیت اشتغال و شاخص نگرش به هدفمندسازي : 4-4جدول 

یارانه ها
Value Approx. Sig.

Phi .300 .000Nominal by Nominal

Cramer's V .212 .000
N of Valid Cases 350

ت اشتغال و شاخص نگرش به درتفسیر جدول فوق می توان گفت که بین وضعی
هدفمندي یارانه ها پیوستگی ضعیفی وجود داردوبراساس میزان معناداري که تحت تاثیر 

:می باشد فرضیه هاي زیر بدست می آیدx2معناداري 
H0 : هیچ گونه پیوستگی معناداري بین وضعیت اشتغال ونگرش به هدفمندي یارانه ها

.وجود ندارد
H1 :ین وضعیت اشتغال ونگرش به هدفمندي یارانه ها وجود داردپیوستگی معناداري ب.

رابطه ي کامل ومعناداري بین وضعیت اشتغال )3ستون(باتوجه به میزان معناداري 
به عبارت دیگر نوع اشتغال .ونگرش به هدفمندي یارانه ها وجوددارد وقابل تعمیم می باشد 

بااحتمال H0کند ، بدین ترتیب فرض می تواند نوع نگرش به هدفمندي یارانه ها را تعیین 
همچنین جدول دوبعدي رابطه بین . درصدابطال می شود وفرضیه تحقیق تایید شده است 95

درصد داراي شغل آزاد بوده اند که 40پاسخگو 350دومتغیر نشان می دهد که ازمجموع 
درصد داراي نگرشی همساز گرا نسبت به هدفمندي یارانه ها، 9/22ازاین میزان 

درصد نگرشی پذیرش گرا داشته اند، نگرش همسازگرا در 4/5درصدنگرش انتقادي و7/11
. دیگر مشاغل نیز بیشترین نوع نگرش به هدفمندي یارانه ها می باشد

رابطه بین اعتقادات مذهبی و شاخص نگرش به هدفمندسازي یارانه ها

ندسازي یارانه هارابطه بین اعتقادات مذهبی و شاخص نگرش به هدفم: 5-4جدول 
Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .228 .001
N of Valid Cases 343
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H0 : هیچ گونه پیوستگی معناداري بین اعتقادات مذهبی ونگرش به هدفمندي یارانه ها
.وجود ندارد

H1 :فمندي یارانه ها وجود داردپیوستگی معناداري بین اعتقادات مذهبی ونگرش به هد.
یارانه ها داده ها گویاي پیوستگی ضعیف بین اعتقادات مذهبی و نگرش به هدفمندي 

می باشد پس نتیجه می گیریم که رابطه کامل 05/0کمتراز sigواز آنجا که میزان . است
نجا ومعناداري بین دومتغیر وجود دارد وقابل تعمیم به جامعه آماري است همچنین درای

یارانه ها به میزان فرضیه تحقیق تایید شده است ومی توان گفت نوع نگرش به هدفمندي
فراوانی هاي مشاهده شده وفراوانی هاي به عبارت دیگر بین . اعتقادات مذهبی تعلق دارد

توزیع فراوانی ها طبیعی است واز روي تصادف نبوده مورد انتظار رابطه معناداري وجود دارد و
همچنین جدول دوبعدي نشانگر این است که هر . دومتغیر مستقل از یکدیگر نیستندو.است 

چقدر اعتقاد مذهبی بیشتر ، نگرش به هدفمندي یارانه ها پذیرش گرا ؛ و هرچقدر اعتقاد 
مذهبی کمتر ، نگرش به هدفمندي یارانه ها انتقادگرا ؛ وافرادي که داراي اعتقاد مذهبی میانه 

.                                  مساز گرا هستندهستند معموال ه
رابطه بین جنس و شاخص نگرش به هدفمندسازي یارانه ها

یارانه هارابطه بین جنس و شاخص نگرش به هدفمندسازي: 6- 4جدول 
Value Approx. Sig.

Phi .127 .059Nominal by Nominal

Cramer's V .127 .059
N of Valid Cases 350

)=127/0v.(نگرش به هدفمندي یارانه ها وجود داردوپیوستگی ضعیف بین جنس 
H0 :هیچ گونه پیوستگی معناداري بین جنس ونگرش به هدفمندي یارانه ها وجود ندارد.
H1 :پیوستگی معناداري بین جنس ونگرش به هدفمندي یارانه ها وجود دارد    .

است بنابراین فرضیه صفر ابطال می 05/0برابر با ) معناداري (sigبا توجه به اینکه میزان 
همچنین داده ها گویاي این است که زنان بیشتر . شود ورابطه قابل تعمیم به کل جامعه است 

نگرشی پذیرش گرا ومردان بیشتر انتقادگرا بوده اند واین امر چون با اشتغال ، پول ودرآمد در 
.                                           می باشد بنابراین طبیعی به نظر می رسدارتباط است که از تعلقات مردان

رابطه بین نگرش سیاسی  و شاخص نگرش به هدفمندسازي یارانه ها
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رابطه بین نگرش سیاسی  و شاخص نگرش به : 7- 4جدول 
هدفمندسازي یارانه ها

Value
Approx.

Sig.
Nominal by Nominal Contingency

Coefficient
.441 .000

N of Valid Cases 331

محاسبات نشان می دهد رابطه متوسطی بین نگرش سیاسی ونگرش به هدفمندي یارانه 
.ها وجود دارد

H0 : هیچ گونه پیوستگی معناداري بین نگرش سیاسی و نگرش به هدفمندي یارانه ها
. وجود ندارد

H1 :رش سیاسی و نگرش به هدفمندي یارانه ها وجود داردپیوستگی معناداري بین نگ.
باتوجه به جدول  بین دو متغیر رابطه کاملی وجود دارد ومی توان اذعان کرد که این 
رابطه بین فراوانی هاي مشاهده شده در جدول وفراوانی هاي مورد انتظار نیز مشاهده می شود 

ت که هر چقدر نگرش سیاسی انتقادي همچنین باید گف.وتوزیع فراوانی تصادفی نبوده است 
.     نگرش به هدفمندي یارانه ها نیز انتقادي است و بالعکس 

یارانه هارابطه بین شاخص میزان استفاده از رسانه ها و شاخص نگرش به هدفمندسازي
رابطه بین شاخص میزان استفاده از رسانه ها و شاخص نگرش به : 8- 4جدول

هاهدفمندسازي یارانه 
Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .115 .325
N of Valid Cases 350

رابطه ضعیف بین میزان استفاده از رسانه هاي جمعی ونگرش به هدفمندي یارانه ها وجود 
.دارد

H0 :هدفمندي هیچ گونه پیوستگی معناداري بین میزان استفاده از رسانه ها و نگرش به
. یارانه ها وجود ندارد

H1 : پیوستگی معناداري بین میزان استفاده از رسانه ها و نگرش به هدفمندي یارانه ها
.وجود دارد

بنابراین نتیجه می ) 05/0>32/0(می باشد05/0از آنجایی که میزان معناداري بیشتراز 
یم نیست پس فرضیه تحقیق گیریم که بین دو متغیر رابطه معنادار وجود ندارد وقابل تعم

)H1 (بیانگر این است که هر چقدر میزان استفاده از رسانه 25-4البته جدول . ابطال می شود
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بیشتر می شود نگرشها پذیرش گرا خواهد بود به عبارت دیگر مخاطب به سمت وسوي خط 
نند ودر مشی ها وسیاست هاي دروازه بانان خبري وابزار هاي ارتباطی بیشتر سوق پیدا می ک

وهر چقدر میزان . نتیجه تغییرات شناختی ، عاطفی ورفتاري در آنها بیشتر خواهد شد 
زیرا چنین افرادي .استفاده از رسانه کمتر ، نگرش به هدفمندي یارانه ها انتقادگرا بوده است 

به نوعی خود را کمتر تحت تاثیر رسانه قرار می دهند و استفاده آنها از رسانه ، استفاده ي
.مصرفی و فقط جهت رفع نیاز اطالعاتی می باشد

رابطه بین نوع منبع مورد استفاده براي مطلع شدن از خبرهاي یارانه هاو شاخص نگرش 
به هدفمندسازي یارانه ها

رابطه بین نوع منبع مورد استفاده براي مطلع شدن از خبرهاي : 9- 4جدول 
ه هایارانه هاو شاخص نگرش به هدفمندسازي یاران

Value Approx. Sig.
Phi .240 .010Nominal by Nominal

Cramer's V .170 .010
N of Valid Cases 350

تفسیر داده ها میتوان گفت رابطه ضعیف بین نوع منبع مورد استفاده براي مطلع شدن در
) =170/0v.(از خبرهاي یارانه ها و نگرش به هدفمندي یارانه ها وجود دارد

H0 : هیچ گونه پیوستگی معناداري بین نوع منبع مورد استفاده براي مطلع شدن از
.                  خبرهاي یارانه ها و نگرش به هدفمندي یارانه ها وجود ندارد

H1 : پیوستگی معناداري بین نوع منبع مورد استفاده براي مطلع شدن از خبرهاي یارانه
.وجود داردها و نگرش به هدفمندي یارانه ها

رابطه معناداري بین دو متغیر وجود دارد وقابل تعمیم به ) معناداري(sigطبق میزان 
اثبات می شود براین اساس نگرش پذیرش گرا به H1جامعه است به عبارت دیگر فرض 

استفاده از منابع اطالعاتی پیوستگی دارد ونگرش انتقادگرا به عدم تر جیح منابع اطالعاتی 
.                                                                                واین دومتغیر مستقل از یکدیگر نیستندتعلق دارد 

نتیجه گیري
دراین پژوهش بیشتر پاسخگویان مرد ، داراي تحصیالت دیپلم، شغل آزاد، : نتیجه اول

تا 201طبقه ي درآمدي بین راعتقادمذهبی متوسط،نگرش سیاسی محافظه کاروبیشتر د
رسانه هاي همچنین بیشترین میزان استفاده از .می باشند) ماهانه(تومانهزار 400

ساعت در ماه میباشد وبیشتر افراد نسبت به هدفمندي 216تا 6جمعی درمیان پاسخگویان 
.      یارانه ها نگرشی همسازگرا دارند
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باعث خودآگاهی طبقاتی در جامعه شده است که در پروژه هدفمندي یارانه ها: نتیجه دوم
، اقتضائات طبقاتیاین امر نقش رسانه هاي جمعی پررنگ بوده است براین اساس جامعه 

به عبارت دیگر جامعه از یک . سیاسی ، فرهنگی واجتماعی خودرا به دنبال خواهد داشت 
-ه فکر منافع گروه می باشدطبقه اي که ب-به طبقه براي خود) مانند دهقانان(طبقه برخود 

تبدیل شده است گروهی که فرد از لحاظ فکري به آن وابسته است این گروه می تواند یک 
پرایس و رابرتز . گروه شغلی باشد یا خانواده ، دوستان یا آشنایان ویا حتی یک حزب باشد

، دو کار عقیده دارند که رسانه هاي همگانی با قرار گرفتن میان کنشگران سیاسی ومردم
نخست آنکه نقش گزارشی خودرا بازي می . اساسی رادرفرآیند افکارعمومی انجام می دهند

معناي این عبارت همانا تصاویر ذهنی رخدادها وکنش هاي سیاسی است که رسانه ها با .کنند 
ظرسنجی را به خود اختصاص می منعکس کردن پاسخ هاي مردم به برخی پرسش ها ، نقش ن

می آورند که همه در جریان فضاي ذهنی مردم قرار گیرند به این امکان را فراهم دهند، یعنی 
همین منظور چنانچه مصداقی صحبت کنیم منبع اطالعاتی مردم در اطالع یابی از هدفمندي 
یارانه ها به نوعی عملکرد رسانه ها را در انعکاس پاسخ هاي مردم وایجاد یک فضاي ذهنی 

ین پژوهش منابع مورد استفاده مردم در این مقوله به ترتیب عبارت در ا. آرام فراهم می کند
:بودنداز
-4)  درصد8(سایتهاي خبري-3) درصد9/12(روزنامه ها- 2)درصد7/69(تلویزیون-1
) درصد7/3(رادیو

داده ها گویاي این موضوع است که رسانه تا چه حد در برابر مخاطب منفعل واز سویی در 
گر هستند که دراین میان تلویزیون وروزنامه ها گوي سبقت رااز بقیه ي حال رقابت با یکدی
البته این موضوع بی ارتباط با شفاف سازي اطالعات از سوي این رسانه .رسانه ها ربوده اند 

نیست که درادامه همین بخش خواهیم دید که بین شفافیت ) تلویزیون و روزنامه ها(ها
براین اساس مخاطب . معناداري وجوددارده رابطه ي کامل واطالعاتی رسانه وانتخاب نوع رسان

رسانه آغازگر ارتباط است واینطور نیست که بگوییم پیام چه تاثیري بر مخاطب گذاشته است 
کل وسیله - بر اساس نیاز خود   -ب نوع رسانه    بلکه باید گفت که مخاطب با استفاده وانتخا

رسالی آن را تحت تاثیر قرار می دهد ورقابت ارتباطی ،خط مشی وسیله وحتی پیامهاي ا
بطوریکه شفافیت اطالعاتی یکی از نیازهاي اساسی مخاطب است . رسانه ها را موجب می شود

بنابراین رسانه ها با توجه به این مقوله ي مهم می توانندمخاطبان بیشتري را داشته 
رد هدفمندي یارانه ها بیشتربه ازنگاهی دیگرآمارها نشان می دهد که افکارعمومی درمو.باشند

سمت همسازي و پذیرش حرکت کرده اندکه دراین موضوع تاثیر رسانه ها قابل توجه بوده 
است ، رسانه ها در جاهایی که افکارعمومی متضاد با برخی قوانین مثل قانون هدفمندي یارانه 
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رعمومی می ها هستند نتیجه گیري درمورد برخی مسائل پیش رو را دراختیار خود افکا
اما چنانچه میزان توافق افکارعمومی درجامعه برسرموضوعی باالباشد رسانه ها ) 2نمودار(گذارد

)1نمودار.(به نتیجه گیري می پردازند

نتیجه گیري رسانه ها    
حرکت :%)       17,4(انتقاد%)          62,3(همسازي%)          20,3(پذیرش

افکارعمومی
1                                                 (

عملکرد متقابل رسانه و افکارعمومی                               
انتقاد    >پذیرش>همسازي

عدم نتیجه گیري رسانه 
حرکت :پذیرش                       همسازي                 انتقاد      

افکارعمومی
2(

متقابل رسانه و افکارعمومی                           عملکرد
یرشپذ>انتقاد>همسازي

.                                                                                          منطبق بانتایج داده هایی است که دراین پژوهش بدست آمده است1نمودار
:استفاده از منبع اطالعاتی متاثراز عوامل ذیل است: نتیجه سوم 

اطمینان مردم به آنها- 1
رسانه در اطالع رسانی                                                                                             شفافیت- 2
اعتماد مردم به آن - 3

به همین منظور در موضوع شفافیت رسانه ها در اطالع رسانی در مورد هدفمندي
:رتبه بندي کرد یارانه ها رسانه هاي جمعی رااینگونه می توان

)درصد9/56(تلویزیون - 1
)                  درصد1/13(سایتهاي خبري- 2
) درصد6/10(روزنامه ها- 3
)درصد3/4(رادیو-4

داده ها گویاي این مطلب اند که سایتهاي خبري حول شفافیت خبري جاي روزنامه قرار 
این مسئله را می . اده مخاطب بوده است گرفته است که بیشتراز سایتهاي خبري مورد استف
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توان اینگونه تبیین کرد که عدم وجود سانسور ، وجود اظهار نظرهاي ضدونقیض و موشکافانه 
در سایتهاي خبري شفافیت آنها را روزبه روز بیشتر خواهد کرد ازسوي دیگر باتوجه به اینکه 

ه از وب سایتها ودرگاههاي سطح تحصیالت در جامعه در حال افزایش است مطمئناً استفاد
وبه دنبال آن شکاف آگاهی نیز کمتر می شود وافکار عمومی از یک . اینترنتی بیشتر می شود 

براساس محاسبه همبستگی بین منبع مورد استفاده .اجماع همه جانبه برخوردار خواهد شد
شد اما هر وشفافیت اطالع رسانی رابطه متوسطی بدست آمد که قابل تعمیم به جامعه می با

چقدر میزان استفاده از رسانه بیشتر می شود نگرشها پذیرش گرا خواهد بود به عبارت دیگر 
مخاطب به سمت وسوي خط مشی ها وسیاست هاي دروازه بانان خبري وابزار هاي ارتباطی 
بیشتر سوق پیدا می کنند ودر نتیجه تغییرات شناختی ، عاطفی ورفتاري در آنها بیشتر 

وهر چقدر میزان استفاده از رسانه کمتر،  نگرش به هدفمندي یارانه ها انتقادگرا .خواهد شد 
زیرا چنین افرادي به نوعی خود را کمتر تحت تاثیر رسانه قرار می دهند و استفاده .بوده است 

.آنها از رسانه ، استفاده ي مصرفی و فقط جهت رفع نیاز اطالعاتی می باشد
ه از این تحقیق قابل استنباط است رابطه تعاملی ودوسویه نکته بعدي ک: نتیجه چهارم 

رسانه وگروههاي میانجی است براین اساس می توان گفت رسانه بدون گروههاي میانجی نمی 
تواند بر افکار عمومی موثر واقع شود به عبارت دیگر برخی مباحث در میان گروههاي میانجی 

درصدافراد در 65(هابه رسانه رجوع میکنندگنگ ومبهم هستند که افراد براي روشن شدن آن
وهمچنین برخی مفاهیم در رسانه ) صورت ابهام دراخبار یارانه ها به رسانه هامراجعه کرده اند 

مطرح می شود که از درك عمومی خارج است واین گروههاي میانجی هستند که این مفاهیم 
یگیري اخبار به آنها متوسل می گنگ را به زبان عامه تفسیر وروشن می کنند و افراد براي پ

درصد براي پیگیري اخبار یارانه ها به دوستان ، آشنایان ویا همکاران مراجعه       6/20( شوند
درصدزیاد تا حدودي تحت تاثیر این اطالعات قرار می 66می کنند واین در حالی است که 

.)   درصدزیادتا حدودي به این اطالعات تکیه می کنند5/34گیرند و 
بعداز انتخابات وبحرانهاي سیاسی که از داخل وخارج ،کشوررامورد هجوم : نتیجه پنجم 

:قرارداده بودند دو عامل را می توان باعث رفع بحرانها در جامعه دانست 
اي قبول وپذیرش تجربیات تازه ، ابداعات و تغییرات همچون آمادگی افراد جامعه بر-1

درصد موافق بوده اند که اگر به جاي رئیس جمهور بودند 3/20اجراي طرح هدفمندي یارانه ها
این .) درصدنظر بینابین داشته اند17درصدنظر مخالف و21.(این طرح را اجرا می کردند

.حران نظام تا حدودي تعدیل شدموضوع یک شیوه حل فردي در نظر گلدنر است که ب
درصد آماده 8/23در مورد این مقوله: تمایل به برنامه ریزي و سازماندهی امور -2

از نگاه نظام این دوره ، دوره بی نظمی . همدلی بامجریان کشور در برخی تحوالت اجتماعی اند
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دست یابی به موفقیت ونا هنجاري است اما از نظر افراد دوره ي از میان رفتن محدودیت ها و
.هاي جدید است

انسان نو در نظریه .یکی از موضوعاتی که در عصر امروز مطرح است وجود انسان نو است
جامعه اي است هاي نوسازي روانی الزمه توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی در هر 

منافع فردي به انسان نو انسانی است که به یک آگاهی طبقاتی رسیده است وبجاي توجه به.
این انسان نو ازیک سو تحت تاثیر احساسات . منافع گروه ومنافع آینده چشم امید دارد 

. ونگرشهاي خود است از سوي دیگر تحت تاثیر محیط خود همچون رسانه هاي جمعی است 
افراد جامعه ایران نیز در حال گذار به نو شدن هستند وبا وجود بحرانهاي مختلف در جامعه 

شرایط سخت اجتماعی همیشه بهترین تصمیمات را گرفته اند اظهارات پاسخگویان به ودر 
درصد بااین نظر 3/20پاسخگو 350از مجموع . این دومقوله براین موضوع صحه می گذارد

. موافق بوده اند که چنانچه به جاي رئیس جمهور بودند هدفمندي یارانه ها را اجرا می کردند
.درصد نظري بینابین داشته اند17ف این گفته بوده اند ودرصد نیز مخال21وتقریبا

اینکه ازمجموع نه فرضیه ،هفت فرضیه معنادار وقابل تعمیم به جامعه است : نتیجه ششم
بوده است بنابراین نمی توان 0/ 05ودو فرضیه رد شده است ومیزان معناداري آنها کمتراز 

.        آنها را به کل جامعه آماري تعمیم داد
پیشنهادات پژوهش

: پیشنهاد علمی به پژوهشگران)الف
که چه کنیم تا بتوانیم امر پژوهش وتحقیق را شودمطرح است این مسئله دراینجا الزم 

در جامعه نهادینه کنیم بخصوص در میان دانشجویان علوم انسانی؟به همین خاطر پیشنهاد 
اي این موضوع باشند والاقل شیوه هاي می کنم که پژوهشگران عزیز به دنبال راه حلی بر

پژوهشی متناسب با جامعه وحتی چارچوب هاي نظري مناسب جامعه خودمان را پیدا کنیم 
. که این دو شالوده ، پایه واساس بسیاري از مشکالت پژوهشی رادر جامعه حل خواهد کرد

: پیشنهادات اجرایی به متولیان مربوطه)ب
ر عصر تکنولوژي وسایل ارتباطی نیازهاي افراد به آگاهی از مسلما در جامعه اطالعاتی ود

مسائل روز افزونتراز گذشته شده است از طرف دیگر قدرت افکار عمومی نیز بیش از پیش 
شده است وگاهی اوقات باید اذعان کرد که این افکارعمومی هستند که به وسایل ارتباطی 

انند که افکار عمومی وتوجه به مقوالت آن امروزه متولیان ارتباطات باید بد. جهت می دهند
وساخت برنامه هایی متناسب با اذهان عمومی می تواند در جذاب کردن برنامه ها ودر نتیجه 
جذب مخاطبان بیشتر موثر واقع شود این موضوع همچنین جریان یکطرفه اطالعات که از 

واین امر به . ل خواهد کردسوي رسانه ملی یعنی تلویزیون بیشتر انتقال پیدا می کندرا تعدی
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وقوع نمی پیوندد مگر با شفاف سازي مسائل و برنامه ها ي متناسب با سطح  افکار عمومی 
ازسوي دیگر نگرش هاي افراد جامعه به سمت انتقاد گرایی است این امر . موجود در جامعه 

این استفاده، نشان می دهد که حتی اگر از رسانه، افراد منتقد، کمتر استفاده می کنند اما
موشکافانه ودقیق است بطوریکه به ارزیابی برنامه ها می پردازند وسپس با دوراندیشی برنامه 

این امر بیش از پیش موجب   می شود تا مجریان ومتولیان برنامه . ها را انتخاب می کنند
وجلب هاي سیما بایک کار کارشناسی شده، برنامه ها را تهیه وتولید کنند؛تا رضایت مردم 

. توجه آنها به رسانه هاي داخل بیشتر گردد
محدودیت هاي پژوهش 

شود این تحقیق نیز مبرا در هر تحقیقی مشکالت و مسائلی مانع از جامع بودن تحقیق می
از این مشکالت نبوده است، تغییرات اوضاع اجتماعی، زمان ، کمبود نیروي انسانی ، ارزش 

. حافظه کاري در بعضی ازموارد گریبا نگیر ما بوده استطرفی اخالقی ومگذاري ها، عدم بی
برخی محدودیت ها به عهده ي پژوهشگراست ازجمله این محدودیت ها عبارت است ازاینکه 
شاید حول موضوع پژوهش،نتوانسته باشیم  چارچوب نظري مناسب ومتقنی بیان کنم، 

جمله شکافی که بین همچنین محدودیت هایی نیز خارج از عهده پژوهشگر بوده است از
واقعیت ها وحقیقت ها وجود دارد چراکه باید بدانیم که پاسخ مخاطبان شاید چیزي که 
واقعیت دارد ودر اذهان آنها می گذرد نباشد واین به دلیل بی اعتمادي مردم به پژوهشگران 

.وتحقیقات میدانی است 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

163/ رسانه هاي جمعی در شکل گیري افکار عمومی نسبت به هدفمندي یارانه هابررسی نقش 
شم

ل ش
سا

 /
اره 

شم
سیز

هم
د

 /
تان

ابس
ت

139
0

منابع
.1384انتشارات کیهان ،:تهران.ناسی توسعهجامعه ش. غفاري غالمرضامصطفی،ازکیا-
.1385نشر فیروزه ،  : تهران. مبانی ارتباطات جمعی. دادگران، سید محمد-
انتشارات دانشگاه :تهران. اي ارتباطات ،ترجمه علیرضا دهقاننظریه ه. تانکاردجیمزسورین ورنر،-

.1384تهران،
:تهران.ساروخانیباقرمه منوچهر محسنی وترج.جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی.کازنو،ژان-

. 1365اطالعات،
انی هاي اجتماعی یا سازگاري عرفی، نامه انجمن جامعه شناسی ایران، شماره نابسام.سعیدمعیدفر،- 
. 1380، سال3
.1373، انتشارات مهرداد:.تهرانشناسی اجتماعیزمینه روان.اکبرعلی،مهرآرا-
.1383نشر روان،  : ی عمومی،ترجمه یحیی سید محمدي، تهرانروانشناس. ویتن، وین- 
:تهران.رضا دهقانعلیترجمه.هاي ارتباطاتکاربرد نظریه.اولسون جیمز،سیگنایزر بنو،ویندال سون-

.1387،انتشارات رسانه
http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/
financial_economy/(Thursday, Jan 27, 2011)
http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/
financial_economy(Saturday, Mar 5, 2011)
http://fa.wikipedia.org/wiki(25 /11/89)
www.naqd-no.blogfa.com/post-4.aspx ( 89/11/7)

www.SID.ir

http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/
http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/
http://fa.wikipedia.org/wiki
www.naqd-no.blogfa.com/post-
www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

