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  ها آگاهيها و  تحصيالت، رسانه
  

  )ir.ac.ut@Hnayebi   دانشگاه تهرانشناسي جامعهاستاديار گروه (هوشنگ نايبي 
  )ir.ac.ut@adehghan  استاديار گروه ارتباطات دانشگاه تهران (عليرضا دهقان

  )ir.ac.ut@Smoidfar  دانشگاه تهران شناسي جامعهيار گروه نشاد (عيد معيدفرس

  چكيده

اي  هاي جمعي به ويژه تلويزيون كـه رسـانه         در پي پاسخ بدين پرسش است كه آيا استفاده از رسانه          اين مقاله   

هـاي داراي پايگـاه اجتمـاعي        شـكاف آگـاهي در ميـان گـروه        تواند   الوصول است مي   بسيار پرپوشش و سهل   

تر اطالعـات    تر از اقشار پايين     اقشار باالتر سريع    آگاهي، اقتصادي متفاوت را كاهش دهد؟ طبق نظريه شكاف       

كنند و شـكاف آگـاهي بـين اقـشار بـاال و پـايين كـاهش                  هاي جمعي را كسب مي     شده از طريق رسانه    پخش

انـد امـا در ايـران        زمـون كـرده   آي در كشورهاي ديگر اين نظريه و فرضيات آن را             تحقيقات متعدد . يابد نمي

پـذيري از نظريـه مـذكور اسـتنتاج          هاي آزمون  به اين منظور در اينجا فرضيه     . تاكنون بدان پرداخته نشده است    

  .هاي تجربي در ايران به سؤال فوق پاسخ داده شود شده است تا در پرتو داده

  هاي جمعي، تلويزيون، تحصيالت، پايگاه اجتماعي اقتصادي  ف آگاهي، رسانهشكا: واژگان كليدي

  مقدمه

. هاي دور از اهميت زيادي برخوردار بوده اسـت          عمومي از محيط اجتماعي در هر جامعه و از گذشته          آگاهي

 در  گـاهي آتوان اضافه كرد اين است كه ميزان اهميت اين            تنها آنچه كه مي    ،اصل اين نكته مورد ترديد نيست     

بـه  . كنـد  ، تفاوت مـي   گوناگونيافتگي   روند تاريخي يك جامعه معين و يا در مقايسه جوامع با سطوح توسعه            

يـك  فـساد   يـا  اداري عمومي از فساد  آگاهي عمومي از گراني كاالهاي مورد نياز عموم يا          آگاهي ، مثال عنوان

اكنون  آن   يت باشد ولي ميزان اهميت    اهم نظر از زمان و مكان موضوعي نيست كه بي         سياستمدار خاص صرف  

شـده و     در يـك كـشور بـا دموكراسـي نهادينـه           آگـاهي همچنين اهميت ايـن     . بيش از پنجاه سال پيش است     

ناپـذير    در كشوري غيردموكراتيك و حكـومتي مـسئوليت  آگاهيپذير بسيار بيشتر از همان    حكومتي مسئوليت 

  .است

 و به ويژه توسـعه دموكراتيـك، عامـل ديگـري كـه در               يافتگي در كل    گذشت زمان، توسعه    از نظر صرف

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، پزشـكي و بهداشـت عمـومي و غيـره نقـش        عموم در زمينه آگاهيافزايش  

اخيراً به اين رسانه، اينترنت را نيز بايد افـزود          . استتلويزيون  هاي جمعي فراگير و به ويژه        زيادي دارد رسانه  

هاي تعامل بيشتر بـا مخاطـب و حجـم      اطالعات به مخاطبان از ويژگي     انتقال و سرعت    كه عالوه بر فراگيري   

  )1385دهقان، ( بيشتر اطالعات قابل دسترس و سهولت دسترسي نيز برخوردار است
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تلويزيـون بـه صـورت      ) 390 :1382،  دسورين و تانكار  (گربنر  اي مثل جامعه امريكا، به قول        در جامعه 

. كنـد   به طوري كه بيننده عادي چهار ساعت در روز تلويزيون تماشا مي ،آمده است بازوي فرهنگي جامعه در     

بـا  را  منابع   آن   زند و يا   ها را كنار مي    آگاهيكه تلويزيون ديگر منابع اطالعات و       اين است   نتيجه اين وضعيت    

  .كند  حاصل شده از تلويزيون همسو ميآگاهي

هـا، نگرشـها و رفتارهـاي اجتمـاعي و          آگاهيبررسـي   ”  تحت عنوان  اي در ايران گزارش تحقيقي گسترده    

دهد كه تلويزيون قدرتمندترين رسانه در انتقال اخبار و          نشان مي ) 124 :1375محسني،  (“ فرهنگي در ايران  

از پاسخگويان اظهار داشتند كه از طريق اين رسانه از اطالعات و            % 70در اين بررسي حدود     . اطالعات است 

و %) 6/9( ، راديـو  %)3/12( ها به ترتيب اهميت عبـارت بودنـد از روزنامـه           اير رسانه س. شوند اخبار آگاه مي  

هـاي بررسـي ديگـري در سـال          طبق همين گزارش مقايسه ارقام مـذكور بـا يافتـه          %). 4/4( گفتگو با ديگران  

نشان مي دهد كه بـه      ) 1353اسدي  ( تحت عنوان گرايشهاي فرهنگي و نگرشهاي اجتماعي در ايران           1353

 از اهميـت راديـو و گفتگـو بـا     1374 تـا  1353زات گسترش تلويزيون و بعضي عوامل ديگر در فاصله    موا

 مـردم از    )%21( حدود يك پـنجم      1353در سال   . ديگران كاسته شده و بر نقش تلويزيون افزوده شده است         

 بـيش از  ( ددرصـ % 70 اين نسبت بـه      1374كردند ولي سال     تلويزيون به عنوان وسيله خبرگيري استفاده مي      

  .رسيده است) سه برابر

وزارت ( هاي پيمايش طرح ملي موسوم بـه ارزشـهاي و نگرشـهاي ايرانيـان               يافته ،تريددر تحقيقات جد  

حاكي از اين اسـت كـه راديـو و تلويزيـون و اينترنـت بـيش از                  ) 279، ص   1382فرهنگ و ارشاد اسالمي     

. شـود  به عنوان منبع خبري قابل اعتماد تلقـي مـي         هاي سايرين    مطبوعات، راديوهاي خارجي، ماهواره و گفته     

% 83شـود؟    هاي اين طرح در پاسخ به اين پرسش كه بيشتر از چه طريقي از اخبار كشور مطلع مي                  طبق يافته 

در % 9/0 مـاهواره بـا        و  %6/4راديـو بـا     ،  % 6/5هـا بـا      روزنامـه . اند معرفي كرده  از پاسخگويان تلويزيون را   

هاي  توان گفت كه رسانه    ها مي  يافتهبدين ترتيب بر اساس اين      ). 171همان، ص   ( دارندهاي بعدي قرار     مرتبه

  .يابد رند و اين نقش روز به روز افزايش ميا عموم دآگاهيجمعي نقش مهمي در 

 از مسايل اجتماعي در ميان مردم هر جامعه همانند ثروت و قـدرت حـالتي                آگاهياز سوي ديگر توزيع     

اين مفهـومي  .  نيز قايل شدآگاهيتوان به فقر  به عبارت ديگر عالوه بر فقر اقتصادي مي. برابر و يكسان ندارد  

فقراي اطالعـات در     پست در كتابي به نام       ساست كه به طور مثال دو نويسنده به نام توماس چليدرز و جوي            

ه معني نداشتن چيزي  از نظر اين دو نويسنده محروميت ب.اند  كردهارائه) Childers and Post 1975( 1امريكا

كـودك يـا     هايي مثل نحوه سپردن كودك به مهد       آگاهي حتي اگر    ،بنابراين. داند را مهم مي   آن   است كه جامعه  

فقر اطالعاتي و محروميت     آن    از آگاهينداشتن  ) كه مهم است  ( چگونگي رفع مزاحمت همسايگان مهم باشد     

  .شود  محسوب ميآگاهي

 يادآوري كرده اسـت در ادبيـات مربـوط بـه     )Drvin 2003 (ار دروينطور كه برند  همانآگاهياين فقر 

، شـكاف اطالعـاتي، نـابرابري اطالعـاتي و اخيـراً            آگـاهي علوم ارتباطات و اطالعات با اصطالحات شكاف        
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شكاف ارتباطي معرفي شده است ولي همگي به مفهوم واحدي اشاره دارند و اين مفهوم ايـن اسـت كـه در                      

  .كساني دارا هستند و كساني ديگر نادار آگاهياز لحاظ جامعه 

  نويـد  هاي جمعي نكتـه بعـدي ايـن         عمومي و افزايش استفاده از رسانه      آگاهيبا در نظر گرفتن اهميت      

هاي جمعي مخصوصاً تلويزيون در مقطع فعلي و اينترنت در آينده نزديك بتوانند اين شـكاف                 است كه رسانه  

بـود كـه    » سامسخيابان  «  آموزشي  تفاده از تلويزيون در امريكا برنامه     يك نمونه از اين نوع اس     . را كاهش دهند  

 كودكان فقير در سنين پيش از دبـستان         آگاهيكاهش    در د كه دان  نشا آن    پخش شد و ارزيابي    1969ابتدا در   

  .موفقيت نسبي داشته است

اري قلبي و عروقـي بـر       رساني راجع به بيم    آگاهي بروان و لوپكر در مورد اثر        اتما،اي از    همچنين مطالعه 

 اي پخـش شـده بـود        نشان داد در شهري كه اطالعات مربوط به اين بيماري به طـور گـسترده               آگاهيكاهش  

ه  كـاهش يافتـ    آگـاهي  شـكاف نرسيده بود    آن   در مقايسه با شهري كه اطالعات به      ) بيست هفته در دو نوبت    (

 ميـان افـراد داراي   آگـاهي في را در سـطح  آزمون شكا رسيد، پيش آن  در شهري كه اطالعات بهداشتي به     . بود

 اطالعـات  ارائـه آزموني كه بعد از  اما پس. داد تحصيالت دانشگاهي و افراد بدون تحصيالت دانشگاهي نشان   

  )376: 1382سورين و تانكارد، . (“گرفته شد اين شكاف را بسته نشان داد

هاي جمعـي در   ثر بودن رسانهؤيد م ؤمطالعات ديگري نيز در اين مورد انجام شده است كه در مواردي م            

اما اين مطالعات عمدتاً در امريكـا و        . دهد ثير را نشان نمي   أدر مواردي نيز اين ت    است و    آگاهي شكافكاهش  

بـا ايـن    .  اروپاي شمالي صورت گرفته است و در ايران تاكنون تحقيقي در اين مورد صورت نگرفتـه اسـت                 

هـاي جمعـي بـه       از رسانه ستفاده  اين است كه آيا ا    گيرد   ميسي قرار   مقدمه پرسشي كه در اين مقاله مورد برر       

 آن  ازسـتفاده   اسان و ارزان است به اضافه اينكه        آ آن   ازستفاده  او  اي بسيار پرپوشش     ويژه تلويزيون كه رسانه   

هـاي داراي پايگـاه اجتمـاعي اقتـصادي          ميـان گـروه    در   آگاهيتواند شكاف    مياساسي به سواد ندارد،     نيازي  

  كاهش دهد يا خير؟هاي بهداشتي  آگاهيمثل فاوت را در مورد مطالبي مت

  چارچوب نظري

فرضـيه ابتـدا از    ايـن     . استناد كرد  آگاهي شكاف هنظريتوان به    پاسخ به سؤال مطرح شده در مقدمه مي       براي  

ح  را چنـين مطـر     آگـاهي اين نويسندگان فرضيه شكاف     .  مطرح شد  1970، دونوهو و اولين در      رونسوي تيك 

  :دكنن مي

يابد، بخـشهايي از جمعيـت، بـا         هاي جمعي به نظام اجتماعي افزايش مي       وقتي ريزش اطالعات رسانه   

كنند،  تر اين اطالعات را كسب مي      تر از بخشهاي با پايگاه پايين      ـ اقتصادي باالتر، سريع    پايگاه اجتماعي 

به نقـل از    . (“يابد د افزايش مي   ميان اين بخشها به جاي اينكه كاهش ياب        آگاهيبه طوري كه شكاف در      

  )363 :1382سورين و تانكارد، 

توان نتيجـه گرفـت    مي)  شواهد كافي بر درستي آنارائهدر صورت (اهميت اين نظريه از اين جهت است كه    

هـاي   هاي جمعي مثل تلويزيون و يا اينترنت و به فرض رفع مشكالت دسترسي به اين رسـانه      گسترش رسانه 
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د و  نـ  مـردم در مـسايل عمـومي را برطـرف كن           آگـاهي د ضـعف    نتوان به خودي خود نمي   پرپوشش و سريع،    

  .ندنهاي با توانايي اقتصادي باالتر هم سطح ك هاي اجتماعي اقتصادي پايين را با گروه گروه

لفـان  ؤاز آنجا كه تحصيالت افراد يكي از عناصر مهم در تعريف پايگـاه اجتمـاعي و اقتـصادي اسـت م                    

 از آگـاهي انـد كـه در هـردو آنهـا كـسب             ن فرضيه خود دو شكل عملياتي را به كار گرفتـه          مذكور براي آزمو  

هاي جمعي حاصل     از آنها از طريق رسانه     آگاهيموضوعات عمومي، يعني موضوعاتي كه بيشتر احتمال دارد         

  :اين دو فرضيه عملياتي به اين شرح است. شود، با متغير تحصيالت مرتبط شده است

 از موضوعي كـه عموميـت بـسيار يافتـه اسـت، در ميـان اشـخاص                  آگاهين، كسب   با گذشت زما  . 1

  . است كه تحصيالت كمتري دارنديدر ميان اشخاص آن تر از كسب تر، سريع تحصيل كرده

 و تحصيالت در مورد موضوعهاي كـه در         آگاهيدر يك زمان معين بايد همبستگي باال ميان كسب          . 2

  )364: همان (.، وجود داشته باشداند ها عموميت زيادي يافته رسانه

براي اطـالع از  (كند  ييد ميأكنند كه هردو شكل عملياتي فرضيه را ت  ميارائهتيكنور و همكاران وي شواهدي    

  . )365 :1382شواهد رجوع شود به سورين و تانكارد، 

 افـراد از    گـاهي آاي مطرح شده است كه تمـام تغييـرات در             در ابتدا به گونه    آگاهيبا اينكه نظريه شكاف     

مسايل عمومي را به وضعيت اجتماعي اقتصادي آنها نسبت داده است، در مراحل بعدي و با انجام تحقيقـات                   

ثير وضعيت اجتمـاعي اقتـصادي افـراد        أاي كه ت   بيشتر در فرضيه اوليه اصالحاتي صورت گرفته است به گونه         

اساس تحقيقي ديگر درباره رابطه       وي و بر   كنور و همكاران  ياي كه طبق نظر ت     شرايط ويژه . تعديل شده است  

  : منجر شود به اين شرح استآگاهي و متغيرهاي ديگر ممكن است به كاهش شكاف آگاهي

  . كاهش يابدآگاهياگر در موضوعي محلي تعارض وجود داشته باشد، احتمال دارد شكاف . 1

متعدد است بيشتر اسـت تـا        در اجتماعات متكثر كه در آنها منابع اطالعات          آگاهيگسترش شكاف   . 2

  .در اجتماعات همگون با منابع اطالعاتي محدود

  . كاهش يابدآگاهياگر موضوعي اثر محلي فوري و قوي داشته باشد احتمال دارد شكاف . 3

توانـد بـر كـاهش       بنابراين، عالقه و انگيزه بيشتر براي كسب اطالعات در ميان افراد متغير مهمي است كه مي               

  .ثير بگذارد أ تآگاهيشكاف 

نياز بـه    هاي ارزان و بي    شود از رسانه   هاي مختلف را با هم مقايسه كنيم مشاهده مي         اگر استفاده از رسانه   

به عبارت ديگـر، اسـتفاده از       . شود  بيشتر استفاده مي    بيشتر داراي كاركرد سرگرمي است     كهمهارتهاي ارتباطي   

تـر اسـت و      زيرا تلويزيـون ارزان   . باشدبيشتر  بايد  و  صوت و ويدئ   تلويزيون از مطبوعات، كتاب، راديو، ضبط     

اي يـا    تنوع رسانه : نتيجه. هاي ديگر به مهارتهاي ارتباطي بيشتري نياز دارند         رسانه ياها گرانترند و     ساير رسانه 

هاي متنوع در ميان افراد فقير كمتر است پس افراد داراي پايگاه اجتماعي اقتـصادي پـايين                  دسترسي به رسانه  

  .دارند)  كمترآگاهيبنابراين (اي كمتر  سي رسانهدستر
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 شده است   ارائه در كشورهاي غربي     آگاهيشواهد مذكور و شواهد تحقيقاتي ديگر در خصوص شكاف          

بنابراين آزمون فرضيه شكاف    . ولي در مورد ايران شواهد تحقيقي مرتبط با اين چارچوب نظري وجود ندارد            

توانـد سـودمند باشـد و اطالعـات          مـي مانند ايران    يي اعي و فرهنگي   در شرايط متفاوت سياسي، اجتم     آگاهي

وضـعيت  ”هـاي پژوهـشي ملـي، بـه نـام          ما براي بررسي اين امر بـه داده        .نظري را در اين باره گسترش دهد      

) 1384 نـايبي،  معيـدفر و  (“  هاي شهري تحت پوشش كميته امـداد امـام خمينـي           فرهنگي اجتماعي خانواده  

هـاي جامعـه     و با توجه به ويژگي    در ايران    آگاهينظريه شكاف   آزمون  از اين رو، براي      .2استناد خواهيم كرد  

  :طرح پرسشهاي زير مناسب استآماري مورد استناد 

  ؟گيرد قرار مياستفاده تلويزيون بيشتر مورد هاي جمعي،  آيا در مقايسه با ساير رسانه. 1

  همبستگي دارد؟افراد ت هاي جمعي با تحصيال آيا ميزان استفاده از رسانه. 2

  هاي جمعي با تحصيالت افراد ارتباط دارد؟ آيا نوع استفاده از رسانه. 3

 .اسـت ها   ثير جايگاه اقتصادي اجتماعي افراد در استفاده از رسانه        أميزان ت مشخص كردن   پرسشهاي فوق براي    

در  .شـود  تـشكيل مـي  جايگاه اقتصادي اجتماعي از سه عنصر اصلي درآمد، تحصيالت و منزلـت خـانوادگي               

 وضـعيت فرهنگـي   تحقيق مورد استناد ما، چرا كه . از اين سه عنصر فقط تحصيالت قابل استفاده است   اينجا  

در . گيرد ساير اطالعات را دربر نمي    ،  )ره( خميني   هاي شهري تحت پوشش كميته امداد امام       اجتماعي خانواده 

 آگـاهي آيد به قسمت اصلي و اوليه نظريه شكاف          ميعين حال اين دسته از پرسشها و جوابهايي كه به دست            

هـاي   بـه رسـانه    يباالتري دارند دسترسي بيـشتر    اجتماعي   يعني اين فرض كه آنها كه پايگاه         ؛شود مربوط مي 

ايـن  بـا توجـه بـه نكـات گفتـه شـده              . دارنـد  هاي گونـاگون    در زمينه   بيشتر آگاهيو در نتيجه    جمعي دارند   

  :ان مطرح كردتو زير را ميكلي  هاي فرضيه

  . هاي جمعي است رسانهساير  استفاده از تلويزيون بيشتر از :1فرضيه 

  .كنند استفاده ميهاي جمعي  رسانه كه تحصيالت بيشتري دارند بيشتر از يدسته از افراد آن :2فرضيه 

هـاي   از رسـانه  از آنجـا كـه اسـتفاده        . هايي به عمل آورد    بيني توان پيش  در مورد محتواي مورد استفاده نيز مي      

هـاي علمـي و آموزشـي مـستلزم بـاالتر بـودن پايگـاه اجتمـاعي و                   جمعي به منظور كسب اطالعات و جنبه      

هاي قبلي افراد در درك و پردازش اطالعات مستتر در           بر اساس اين استدالل كه دانسته      (اقتصادي افراد است  

 و اقتصادي بـاالتر از ايـن توانـايي بيـشتر            ثر است و افراد داراي پايگاه اجتماعي      ؤپيامهاي علمي و آموزشي م    

  :توان استنباط كرد فرضيه زير را مي) برخوردارند

 كه تحصيالت بيشتري دارند بيشتر از كساني كه تحصيالت كمتري دارنـد بـا               يدسته از افراد   آن   :3فرضيه  

 .كنند استفاده ميهاي جمعي  رسانههدف علمي و آموزشي از 

                                                 
هـاي   هاي مربوط به استفاده از رسانه در سطح ملي وجود دارد كه حاوي پرسش) 1382(زشها و نگرشهاي ايرانيان   تحقيقات ديگري مانند ار   .  2

 .هاي ما  فراهم نبود هاي آماري آنها براي آزمون فرضيه آنها در اختيار ما نبود امكان تحليلپايه هاي  جمعي است، اما چون داده
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تـري را بـه دنبـال خواهـد          توان مطرح كرد كـه تحليـل عميـق          از پرسشها را مي    دسته ديگري گذشته از اينها،    

شود  هاي مشخص يا رفتارهاي مشخص كه احتمال داده مي         آگاهي يعني بررسي اين نكته كه در مورد         ؛داشت

را  چـه تفاوتهـايي      مردمهاي جمعي داشته باشد       و تقويت آنها از طريق استفاده از رسانه        ارائهارتباط زيادي با    

هاي  با ميزان استفاده از رسانه    ) لزوم مراجعه به دكتر   ( مثال آيا واكنش در برابر بيماري        عنوان به   .دهند نشان مي 

نگرش به استقالل فرزند، واكنش در قبال        يا آيا    ؟ يا نه  همبستگي دارد ...) تلويزيون، روزنامه، كتاب و     (جمعي  

تلويزيون، روزنامـه، كتـاب و      (هاي جمعي     استفاده از رسانه   با ميزان  استفاده سرخود از دارو    يا بيماران مسري 

   دارد يا نه؟رابطه...) 

هاي جمعي و به ويژه تلويزيون نقـش روزافزونـي     امروز رسانهگفته شددر واقع، همانطور كه در مقدمه       

ردم دين طريق گـرايش مـ     بتوان انتظار داشت كه      هاي عمومي جديد دارند و از اين رو مي         در گسترش آگاهي  

هاي جمعي عـامي     كساني كه از رسانه   به عبارت ديگر انتظار داريم      . ها و رفتارهاري نو افزايش يابد      به ديدگاه 

 بيشتري به استقالل فرزندان از والدين داشته باشـند، يـا هنگـام              گرايش كنند تلويزيون بيشتر استفاده مي   چون  

 يا در برابر بيماران مسري با حفـظ احتـرام از            ، كنند بيماري به دكتر مراجعه كرده و درمان را تا بهبودي دنبال          

. هـاي نـو ناميـد      تـوان گـرايش    اينهـا را مـي     . يا كمتر به طور سرخود از دارو استفاده كنند         ،آنها فاصله بگيرند  

  : كردارائه زير را  كليتوان فرضيه ميبنابراين 

از كساني كـه كمتـر تلويزيـون تماشـا     كنند بيش   كه بيشتر تلويزيون تماشا مييدسته از افراد   آن   :4فرضيه  

  .  دارندهاي نو گرايشكنند  مي

با وجود اين، بر اساس نظريه شكاف آگاهي، بايد انتظار داشت كـه در ايـن زمينـه بـين دو گـروه اجتمـاعي                         

شـكاف  ) در اينجا كساني كه داراي تحصيالت باال هستند و آنهايي كه تحصيالت پايين دارنـد              (اقتصادي باال   

  :يا به عبارت ديگر. ته باشدوجود داش

 آن دسته از افرادي كه تحصيالت بيشتري دارند بيشتر از كساني كه تحصيالت كمتري دارنـد بـه          :5فرضيه  

  . ها و رفتارهاي نو گرايش دارند ديدگاه

  شناسي روش

ت هاي شهري تح وضعيت فرهنگي اجتماعي خانواده”هاي پيمايش   به داده براي آزمون تجربي فرضيات فوق

 ملي با يپيمايشها مبتني بر  اين داده. كنيم استناد مي) 1384معيدفر، (“ )ره(كميته امداد امام خميني  پوشش

گيري احتمالي از بين خانوارهاي تحت   نمونه است كه با روش) هزار نفر  حجم حدود سيبا(اي بزرگ  نمونه

تكنيك گردآوري . 3اند  انتخاب شدهساكن تمام مناطق شهري كشور) ره(پوشش كميته امداد امام خميني 

                                                 
3 

بندي شده است، يعني     جامعه آماري ابتدا برحسب استان طبقه     . اي است  بندي خوشه  گيري احتمالي طبقه   گيري در اين تحقيق نمونه     شيوه نمونه . 

در هـر اسـتان     . بندي شده است   دهد و سپس هر استان به دو طبقه شهر مركزي و ساير شهرهاي استان طبقه               هر استان يك طبقه را تشكيل مي      

 تعـدادي خـانواده بـه طـور          گيـري تـصادفي سـاده      هاي تحت پوشش با روش نمونه      وادهاز روي فهرست خان   ) شهر مركز استان  (در طبقه اول    
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 ساله و باالتر 14افراد  آن و جامعه آماري) با پرسشنامه(ها در اين پيمايش مصاحبه حضوري ساختمند  داده

همگي از اقشار پايين جامعه كه ويژگي اصلي اين افراد اين است . 4 استعضو خانوارهاي تحت پوشش

اما از . هاي كم درآمد تعلق دارند اند كه همگي به خانواده ادي جامعه آماري ما افر، به عبارت ديگر؛هستند

از ناهمگوني كافي براي مقايسه و ... لحاظ ساير متغيرهاي اجتماعي چون تحصيالت، سن، جنس و 

  .هاي آماري معنادار برخودارند تحليل

ح سنجش بر حسب سط(ها از آمار توصيفي مقتضي  براي تحليل آماري نتايج تحقيق و آزمون فرضيه

كنيم كه تحليل تفاوت درصدها يا ميانگين متغير وابسته در سطوح مختلف متغير مستقل  استفاده مي) متغيرها

گيري  ها مبتني بر نمونه احتمالي است و چه بسا حاصل خطاي نمونه از آنجايي كه نتايح اين توصيف. است

  و2χهدر جدول تقاطعي از آمار: شود مي استفادهنيز باشد در روابط دو متغيره از آمار استنباطي مقتضي 

  درصد95در سطح اطمينان  آن  5سطح معناداري  وFآزمون  ها از و در مقايسه ميانگين آن سطح معناداري

  . شده استاستفاده

. اند بريم عموماً در سطح سنجش اسمي يا ترتيبي هاي تحقيق به كار مي متغيرهايي كه براي بررسي فرضيه

متغيري ترتيبي با سه طبقه اصالً، به ندرت، ) مثالً تلويزيون(هاي جمعي  به عنوان مثال ميزان استفاده از رسانه

گيريم  اي مي با اين همه مسامحتاً گاهي اين متغير ترتيبي را متغيري فاصله). 1جدول (اكثر اوقات است 

يتي واحد بتوانيم با سرعت و سهولت بيشتري به تا با كم) 3= ،  اكثر اوقات 2= ،  به ندرت 1= اصالً (

  .ناميم مي رسانه آن استفاده از اين كميت را كه ميانگين سه گزينه فوق است شاخص. مقايسه بپردازيم

  ها يافته

  ها  ميزان استفاده از رسانه

هاي پيمايشي  فتهيا. “هاي جمعي است استفاده از تلويزيون بيشتر از ساير رسانه ”:اولين فرضيه ما اين بود كه

 جمعي به مراتب خيلي بيشتر  ترين رسانه  ميزان استفاده از تلويزيون به مثابه عامكند؛ را تأييد ميما اين فرضيه 

راديو استفاده از   است، در حالي كه شاخص50/2 تلويزيوناستفاده از  شاخص: هاي ديگر است از رسانه

صوت   ضبطاستفاده از ، شاخص46/1 كتاب اده ازاستف ، شاخص46/1 ويدئو استفاده از ، شاخص51/1

  ).2جدول ( است 09/1  سينما استفاده از ، و شاخص42/1 روزنامه استفاده از ، شاخص45/1

  تلويزيوناستفاده از ميزان   1جدول 

) با روش تـصادفي سـاده  (در مرحله اول تعدادي شهر به طور تصادفي ) شهرهاي غيرمركزي استان (در طبقه دوم    . تصادفي انتخاب شده است                                                                                                                                                            

  .اند تحت پوشش تعدادي خانواده به طور تصادفي انتخاب شدهاند و در مرحله دوم در هر شهر منتخب از روي فهرست خانواده  انتخاب شده

   . اجرا شده است1383 دي 15 آذر تا 25 روز از 20اين پيمايش ظرف .  4

ها  تفاوت درصد يا تفاوت ميانگين    (بدان معناست كه نتايج حاصله      )  sig > 05/0هرگاه  ( است   05/0سطح معناداري در جايي كه كمتر از        .  5

اگـر سـطح   ). شـود   درصد رد مـي 95به زبان فني فرضيه صفر در سطح اطمينان (باشد   درصد قابل تعميم به جمعيت كل مي   95به احتمال   ) 

 درصد ناشي 95ها به احتمال  هاي مشاهده در بين درصدها يا ميانگين بدان معناست كه تفاوت ) sig</ 05( باشد   05/0معناداري بزرگتر از    

  ).شود  درصد رد نمي95به زبان فني فرضيه صفر در سطح اطمينان ( تفاوتي در جمعيت كل وجود ندارد گيري است و چنين از خطاي نمونه
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 كل  )3 (اكثراوقات )2 (به ندرت  )1 (اصالً  

 28867 18336 6761 3770 تعداد 
 %100/0 %63/5 %23/4 %13/1  درصد

  50/2  =تلويزيوناستفاده از شاخص    

  ها رسانه استفاده از ميزان    2جدول 

 ضبط صوت راديو  تلويزيون  
  ويدئو و 

 روزنامه سينما   سي دي
  كتابهاي

 غيردرسي

 1/46 1/42 1/09 1/46 1/45 1/51 2/50 مياتگين

  
 25604 26121 25441 26050 26120 26389 27535 تعداد

  

ها در بين كساني كه تحصيالت باالتري دارند بيشتر  اين بود كه ميزان استفاده از رسانه مافرضيه دوم 

در جدول : كند هاي ما اين فرضيه را نيز تأييد مي داده؛ تري دارند است تا در بين كساني كه تحصيالت پايين

 است در حالي كه در 66/2استفاده از تلويزيون در بين افراد داراي تحصيالت عالي  بينيم كه شاخص  مي3

ها و  ها در مورد تمام رسانه اين تفاوت در استفاده از رسانه.  است40/2ميان افراد داراي تحصيالت پايين 

  .هاي غيردرسي وجود دارد خاصه روزنامه و كتاب

  ها بر حسب تحصيالت رسانهاستفاده از ميزان    3جدول 

 ضبط صوت راديو  تلويزيون    تحصيالت
  ويدئو و 

 روزنامه سينما  سي دي 
  كتابهاي

 غيردرسي

 1/07 1/10 1/06 1/35 1/34 1/50 2/40 مياتگين ابتدايي
 12961 13383 13265 13484 13544 13740 14363 تعداد  

 1/84 1/73 1/12 1/57 1/56 1/52 2/61 مياتگين متوسطه
 11846 11941 11417 11796 11810 11863 12352 تعداد  

 2/15 2/16 1/18 1/60 1/67 1/67 2/66 مياتگين عالي
 797 797 759 770 766 786 820 تعداد  

 1/46 1/42 1/09 1/46 1/45 1/51 2/50 مياتگين كل
 25604 26121 25441 26050 26120 26389 27535 تعداد  

  
F  324/480 23/690 371/598 341/975 125/897 4585/81  5949/28 

df   2  2  2  2  2  2  2 

Sig   0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000  0/000 

  ها زمينه استفاده از رسانه

فرضيه سوم ما اين بود كه افرادي كه تحصيالت باالتري دارند بيشتر از آنهايي كه تحصيالت پايين دارند 

: كند يه را نيز تأييد مياين فرض) 4جدول (ها  يافته. كنند استفاده ميها  از رسانهبراي مقاصد آموزشي و علمي 

كساني كه تحصيالت عالي دارند براي مقاصد آموزشي علمي از تلويزيون )  درصد7/59(در حالي كه اكثر 

كساني كه تحصيالت پايين دارند براي سرگرمي از تلويزيون استفاده )  درصد6/60(كنند، اكثر  استفاده مي

  .كنند مي
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  حسب تحصيالت بر تلويزيونزمينه استفاده از    4جدول 

 كل تحصيالت  

  عالي متوسطه ابتدايي زمينه استفاده از تلويزيون
 %43/2 %59/7 %46/2 %39/4 علمي و آموزشي

 %56/8 %40/3 %53/8 %60/6 سرگرمي
 %100/0 %100/0 %100/0 %100/0 كل

 23923 762 11202 11959   تعداد
  

Chi-Square df Sig 

197/864 2 0/000 

كنند، هرچند  ها براي مقاصد علمي و آموزشي استفاده مي از روزنامهاكثر قريب به اتفاق افراد  ،با اين همه

  .6)5جدول ) ( درصد1/83 درصد در برابر 2/91. (در بين افراد داراي تحصيالت باال بيشتر است آن ميزان

  حسب تحصيالتبر  روزنامهزمينه استفاده از     5جدول 

 كل تحصيالت 

  عالي متوسطه ابتدايي اده از روزنامهزمينه استف
 %84/2 %91/2 %83/8 %83/1 علمي و آموزشي

 %15/8 %8/8 %16/2 %16/9 سرگرمي
 %100/0 %100/0 %100/0 %100/0 كل

 9246 613 6937 1696   تعداد
   

Chi-Square df Sig 

24/798 2 0/000 

   نوهاي ها در گرايش نقش رسانه

هاي نو به افراد دارند و اين  هاي جمعي نقش مؤثري در انتقال گرايش كه رسانهما اين بود چهارم فرضيه 

ها و  كنند، گرايش بيشتري هم به ديدگاه هاي جمعي بيشتر استفاده مي بدان معناست كه افرادي كه از رسانه

مؤيد اين ) 1384مهديزاده (اي كه در اين مورد در ايران صورت گرفته است   مطالعه.يابند رفتارهاي نو مي

گيرند و  كنند بيشتر تحت تاثير آن قرار مي طبق اين مطالعه بينندگاني كه بيشتر تلويزيون تماشا مي. امر است

براي آزمون اين فرضيه كلي، سطوح ما هم . تلويزيون يكي از عوامل پرورش نگرش نو در مخاطبان است

 با گرايش به استقالل فرزندان، واكنش در ترين رسانه جمعي را مختلف استفاده از تلويزيون به عنوان عام

كنيم و انتظار داريم كساني كه ميزان  برابر بيماري، بيماران واگيردار و استفاده سرخود از دارو مقايسه مي

  . ها نوگراتر از ديگران باشند استفاده از تلويزيون در بين آنها بيشتر است در اين زمينه

 در فرزندانين فرضيه است؛ با اين كه اكثر افراد مخالف اين نظرند كه هاي ما نيز كم و بيش مؤيد هم يافته

 باشند، اما ميزان اين مخالفت كه به معناي گرايش به استقالل فرزندان  انتخاب همسر بايد كامالً تابع والدين

 تلويزيون كنند بيشتر است تا در بين كساني كه اصالً است در بين افرادي كه اكثر اوقات تلويزيون تماشا مي

  ).6جدول ( درصد 6/57 درصد در برابر 2/65: كنند تماشا نمي

                                                 
اي عـام و ديگـري       ها، را به دو رسانه تلويزيون و روزنامه، يكي رسـانه           براي اختصار كالم، بررسي رابطه تحصيالت با زمينه استفاده از رسانه          .  6

 .اي تخصصي  محدود كرديم رسانه
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در مورد واكنش در برابر بيماري نيز با اين كه اكثر افراد گرايش نو دارند و هنگام ابتال به بيماري به دكتر 

اوقات دهند اين نسبت در بين كساني كه اكثر  مراجعه كرده و تا بهبود كامل، دارو و درمان را ادامه مي

: كنند كنند كمي بيشتر از نسبت آن در بين كساني است كه اصالً تلويزيون تماشا نمي تلويزيون تماشا مي

  ).  7جدول ( درصد 71 درصد در برابر 3/74

 تلويزيوناستفاده از ميزان حسب بر    توزيع گرايش به وابستگي فرزندان 6جدول 

 كل تلويزيوناستفاده از   

   ثراوقاتاك به ندرت اصال  
%63/1 %65/2%60/5%57/6   مخالف

%21/9 %21/0%23/2%23/8  نظر بي
%15/0 %13/7%16/3%18/6  موافق 

 %100/0 %100/0 %100/0 %100/0 كل
28822 3761675118310   تعداد

  
Chi-Square df Sig 

116/056 4 0/000 
ها معتقدنـد كـه فرزنـدان بايـد بـا       بعضي :در سطوح مختلف استفاده از تلويزيون است     ين پرسش   اه  دهنده توزيع پاسخ افراد ب     جدول فوق نشان  : توضيح

  يا مخالف؟  شما با اين نظر موافق هستيد. ازدواج كننداند اني كه پدر و مادر مشخص كردهكس

 تلويزيوناستفاده از ميزان حسب بر  واكنش در برابر بيماري توزيع  7 جدول

 كل تلويزيوناستفاده از   

   اكثراوقات به ندرت اصال  واكنش در برابر بيماري
 %73/6 %74/3 %73/3 %71/0  املكمراجعه به دكتر و پيگيري بيماري تا بهبودي 

 %17/7 %17/8 %17/0 %18/6  ابتدا استفاده از داروهاي موجود در منزل
 %5/4 %4/8 %6/3 %6/6  استفاده از داروهاي سنتي

 %3/3 %3/1 %3/4 %3/8  يماري طي شودهيچ اقدامي تا دوره ب
 %100/0 %100/0 %100/0 %100/0 كل

 28661 3742670318216   تعداد
  

Chi-Square df Sig 

48/495 6 0/000 

  

كند؛ با اين كه  همين نكته در واكنش افراد نسبت به بيماراني كه داراي بيماري مسري هستند نيز صدق مي

، )كنند با حفظ احترام از آنها فاصله بگيرند سعي مي(ن واگيردار واكنشي نو دارند اكثر افراد در برابر بيمارا

 درصد در برابر 8/61: اين نسبت در بين كساني كه ميزان استفاده از تلويزيون در آنها باال است بيشتر است

  ).8جدول ( درصد 9/57

 تلويزيوناستفاده از ميزان حسب بر  واكنش  در برابر بيماران واگيردار  توزيع  8جدول 

 كل تلويزيوناستفاده از   

   اكثراوقات به ندرت اصال واكنش  در برابر بيماران واگيردار
 %34/3 %33/7 %35/0 %36/5  گيريم تا حد ممكن از او فاصله مي

 %4/6 %4/5 %4/5 %5/6  كنيم وي را طرد مي 
 %61/0 %61/8 %60/4 %57/9  كنيم با حفظ احترام از او فاصله بگيريم سعي مي

 %100/0 %100/0 %100/0 %100/0  كل
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 28757 3756672618275   تعداد
  

Chi-Square df Sig 

25/586 4 0/000 

  

در مورد با اين كه اكثر افراد ). 9جدول (كند  در مورد استفاده سرخود از دارو نيز اين امر صدق مي

آورند اين نسبت رابطه   به استفاده سرخود از دارو روي مياستفاده سرخود از دارو واكنشي نو دارند و كمتر

نسبت رويكرد كم به استفاده سرخود از دارو در بين كساني كه : مستقيمي با ميزان استفاده از تلويزيون دارد

 1/51كنند   درصد است در حالي كه در بين آنهايي كه تلويزيون تماشا نمي6/55كنند  زياد تلويزيون نگاه مي

  .استدرصد 

 تلويزيوناستفاده از ميزان حسب بر  استفاده سرخود از دارو  توزيع  9جدول 

 كل تلويزيوناستفاده از   

   اكثراوقات به ندرت اصال استفاده سرخود از دارو 
 %54/7 %55/6 %54/2 %51/1  كم

 %22/8 %22/3 %23/1 %25/0  متوسط
 %22/5 %22/1 %22/7 %23/9  زياد

 %100/0 %100/0 %100/0 %100/0 كل 
 369666701809228458   تعداد

  
Chi-Square df Sig 

26/385  4 0/000 
 

    

هاي نو بـه افـراد، بـر         هاي جمعي در انتقال گرايش     و آخراالمر استدالل كرديم كه برغم نقش مؤثر رسانه        

يالت بـاال هـستند و      انتظار داريم كه در اين زمينه بـين كـساني كـه داراي تحـص              اساس نظريه شكاف آگاهي     

 آن دسـته از افـرادي كـه         يـا بـه عبـارت ديگـر       . آنهايي كه تحصيالت پايين دارند شكاف وجود داشته باشـد         

هـا و رفتارهـاي نـو گـرايش         تحصيالت بيشتري دارند بيش از كساني كه تحصيالت كمتري دارند به ديـدگاه            

گرايش به استقالل فرزنـدان،   در زمينه:  است هاي ما نيز كم و بيش مؤيد همين فرضيه         يافته. )5فرضيه  (دارند  

 تحـصيالت بيـشتري دارنـد   ، آنهـايي كـه   واكنش در برابر بيماري، بيماران واگيردار و استفاده سرخود از دارو    

  ).13 الي 10جدول (ند نوگراتر از ديگران

 تلويزيوناستفاده از ميزان حسب بر    توزيع گرايش به وابستگي فرزندان 10جدول 

 كل تتحصيال 

   عالي متوسطه ابتدايي  
%62/9 %69/4%68/3%57/9  مخالف

%22/0 %22/9%20/4%23/3  نظر بي
%15/1 %7/7%11/3%18/8  موافق 

 %100/0 %100/0 %100/0 %100/0 كل
27864 1456412473827   تعداد

  
Chi-Square df Sig 

424/475 4 0/000 
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 تلويزيوناستفاده از ميزان حسب بر  ر بيماريواكنش در براب توزيع  11 جدول

 كل تحصيالت  

  عالي متوسطه ابتدايي  واكنش در برابر بيماري
 %73/5 %76/5%76/4%70/7  املكمراجعه به دكتر و پيگيري بيماري تا بهبودي 

 %17/9 %16/8%16/0%19/6  ابتدا استفاده از داروهاي موجود در منزل
 %5/4 %3/8%4/2%6/6  نتياستفاده از داروهاي س

 %3/2 %2/9%3/4%3/1  هيچ اقدامي تا دوره بيماري طي شود
 %100/0 %100/0 %100/0 %100/0 كل

 27716 1448712404825   تعداد
  

Chi-Square df Sig 

153/437 6 0/000 

 ويزيونتلاستفاده از ميزان حسب بر  واكنش  در برابر بيماران واگيردار  توزيع  12جدول 

 كل تحصيالت  

  عالي متوسطه ابتدايي واكنش  در برابر بيماران واگيردار
 %34/1 %23/0%31/5%36/9  گيريم تا حد ممكن از او فاصله مي

 %4/7 %1/9%4/4%5/1  كنيم وي را طرد مي 
 %61/2 %75/1%64/1%57/9  كنيم با حفظ احترام از او فاصله بگيريم سعي مي

 %100/0 %100/0 %100/0 %100/0  كل
 27797 1453012441826   تعداد

  
Chi-Square df Sig 

177/661 4 0/000 

  

 تلويزيوناستفاده از ميزان حسب بر  استفاده سرخود از دارو  توزيع  13جدول 

 كل تحصيالت  

   عالي متوسطه ابتدايي استفاده سرخود از دارو 
 %54/7%63/8%58/1%51/2  كم

 %22/9%20/5%21/3%24/3  متوسط
 %22/4%15/7%20/6%24/4  زياد

 %100/0 %100/0 %100/0 %100/0 كل 
 143551234582127521   تعداد

  
Chi-Square df Sig 

160/303  4 0/000 
  

  

نو مؤثر اسـت و هـم برخـورداري از تحـصيالت            هاي   استفاده از تلويزيون بر گرايش    خالصه، هم ميزان    

در سطوح مختلـف تحـصيالت      هاي نو    گرايشبا اين همه، با كنترل رابطه ميزان استفاده از تلويزيون با            . باالتر

: هاي نو در سطوح مختلف تحصيالت يكـسان نيـست          شود كه تأثير تلويزيون بر گسترش گرايش       مشاهده مي 

 تأثير دارد، ولي در بين      وهاي ن  گرايشاستفاده از تلويزيون بر     ميزان   كساني كه تحصيالت پايين دارند    در ميان   

 14به عنوان مثال همانطور كه در جدول        . اي وجود ندارد   كساني كه داراي تحصيالت باال هستند چنين رابطه       

كننـد بـا وابـستگي       زيـاد اسـتفاده مـي      تلويزيوندرصد كساني كه از      60 ودحدشود   قسمت الف مشاهده مي   
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كننـد    استفاده نمـي   از تلويزيون بت در بين كساني كه اصالً       ، در حالي كه اين نس     اند فرزندان به والدين مخالف   

اسـتفاده از  كساني كه داراي تحصيالت باال هستند تفاوت معنـاداري بـين ميـزان           اما در بين    .  درصد است  55

  .  تلويزيون و گرايش به استقالل فرزندان از والدين وجود ندارد

هاي عمـومي نـو       در گسترش آگاهي   تلويزيونون  هاي عامي چ    آن است كه نقش رسانه     مبينها   اين يافته 

گيـري   توان به اين نتيجـه     بنابر اين مي  . اثر است  كند اما در سطوح باال بي      در سطوح پايين تحصيالت عمل مي     

كـساني كـه   ميـان   هـاي عمـومي نـو در          بـا گـسترش آگـاهي      تلويزيـون هاي عامي چون     كلي رسيد كه رسانه   

  .كاهد كساني كه تحصيالت باال دارند مي بين آنها و تحصيالت پايين دارند از شكاف آگاهي

  تلويزيوناستفاده از ميزان حسب بر    گرايش به وابستگي فرزندان جدول 

   ابتداييتحصيالت: الف

 كل تلويزيوناستفاده از   

   اكثراوقات به ندرت اصال  
%58/0 %59/9%55/6%55/0  مخالف

%23/3 %22/4%24/8%24/0  نظر بي
%18/7 %17/7%19/6%21/0  موافق 

 %100/0 %100/0 %100/0 %100/0 كل
14339 249136128236   تعداد

  
Chi-Square df Sig 

31/712 4 0/000 

 تحصيالت متوسط: ب

 كل تلويزيوناستفاده از   

   اكثراوقات به ندرت اصال  
%68/3 %69/6%66/2%63/3  مخالف

%20/4 %19/8%21/2%23/1  نظر بي
%11/3 %10/6%12/7%13/6  موافق 

 %100/0 %100/0 %100/0 %100/0 كل
12337 102827118598   تعداد

  
Chi-Square df Sig 

25/842 4 0/000 

 يالت عاليتحص: ج

 كل تلويزيوناستفاده از   

   اكثراوقات به ندرت اصال  
%69/2 %70/1%65/9%70/8  مخالف

%23/1 %21/6%28/6%20/8  نظر بي
%7/7 %8/3%5/5%8/3  موافق 

 %100/0 %100/0 %100/0 %100/0 كل
819 48182589   تعداد

  
Chi-Square df Sig 

4/911 4 0/297 
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  گيري نتيجه

اي كه به  رسانه ه از تلويزيون به عنوان اين بود كه ميزان استفادشكاف آگاهي انتظار مابراساس نظريه 

 همين نكته هاي ما نيز مبين ها باشد كه داده بايد بيشتر از ساير رسانهدارد ننياز چنداني رتباطي مهارتهاي ا

هاي  هاي جمعي خاصه رسانه فرضيه ديگر ما اين بود كه ميزان استفاده از رسانه  مذكوراساس نظريه بر. بود

هاي ما نيز مؤيد اين بود كه ميزان  يافته. تر بايد در بين كساني كه تحصيالت باال دارند بيشتر باشد تخصصي

  .استفاده از تلويزيون و روزنامه در بين كساني كه تحصيالت باالتر دارند بيشتر است

هاي  يافته. هاي جمعي نقش مؤثري در گسترش نوگرايي دارد        فرض ديگر ما اين بود كه استفاده از رسانه        

گذشـته از ايـن،   . ي دارنـد نـوگراتر از ديگراننـد    آنهايي كه تحصيالت بيـشتر   همچنين .ما نيز مؤيد اين بودند    

هاي عمومي نو در سـطوح      در گسترش آگاهي   تلويزيونهاي عامي چون     ها مبين آن است كه نقش رسانه       يافته

گيري كلـي رسـيد      به اين نتيجه  توان   بنابر اين مي  . اثر است  كند اما در سطوح باال بي      پايين تحصيالت عمل مي   

هاي عمومي نو در ميان كساني كه تحصيالت پايين دارند از شكاف آگـاهي بـين آنهـا و                    گاهيتلويزيون با گسترش آ    كه

  .كاهد د ميكساني كه تحصيالت باال دارن

 ايران در خصوص نفوذ و پوشش كلي      گرفته در    هاي صورت  پژوهشهاي   گيري در كل با يافته     اين نتيجه 

 نگرشـها و رفتارهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي در            هـا، آگاهيبررسي  "مطابق با نتايج طرح      .همسوستتلويزيون  

 عمـوم   آگاهي نقش مهمي در     تلويزيون "ارزشهاي و نگرشهاي ايرانيان   ”هاي پيمايش طرح ملي      يافته و“  ايران

 بروان و لوپكر در مـورد       گيري اتما،  همچنين، اين نتيجه با نتيجه     .يابد د و اين نقش روز به روز افزايش مي        ارد

و نتيجه مطالعه مهـديزاده مبنـي بـر     آگاهي شكاف ع به بيماري قلبي و عروقي بر كاهش    رساني راج  آگاهياثر  

گيرنـد و تلويزيـون يكـي از         ثير آن قرار مـي    أاينكه بينندگاني كه بيشتر تلويزيون تماشا مي كنند بيشتر تحت ت          

ادي در مـورد   با وجود اين، از آنجا كه تحقيقـات زيـ      .توافق دارد  عوامل پرورش نگرش نو در مخاطبان است      

اي آزمايـشي در نظـر       گيري اين مقالـه را  نتيجـه        شكاف آگاهي در ايران انجام نگرفته است، بهتر است نتيجه         

  . گرفت و با تحقيقات بيشتر تكميل كرد

  
 منابع

  .هاي ملي وزارت فرهنگ ارشاد اسالمي  دفتر طرح.1382 ،ارزشها و نگرشهاي ايرانيان

، پژوهشكده هاي اجتماعي در ايران هاي فرهنگي و نگرش گرايش. 1356اسدي، علي و منوچهر محسني 

  .  علوم ارتباطي و توسعه ايران

، رسانه، فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط نگاري در جامعه اطالعاتي روزنامه. 1384بديعي، نعيم 

  ).62شماره پياپي  (2جمعي، سال شانزدهم، شماره 

 نشريه جهاني رسانه ،ها ها و محدوديت نگاري الكترونيك، فرصت نامهروز .1385دهقان، عليرضا، 

)gmj/ir.ac.ut.dcsfs://http ‐ Global Media Journal( 1385، پاييز 2، شماره.  
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Abstract 
The aim of this paper is to address the following question: Can the usage of mass media, particularly 
the usage of television which is an easily accessible medium, close the gap between high and low 
social-economic status groups based on the theory of information gap? According to this theory, the 
member of upper stratum gain the information transmitted through the mass media rapidly than the 
lower stratum and thus the gap between those who are rich and those who are poor in information 
widens. This is a question which has not been addressed in Iran before. Thus to answer this question, 
we have drawn some testable hypothesis from the mentioned theory and test them by using of the 
data gathered in a large-scale national survey.    
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