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چکیده
مطبوعات به عنوان يكي از اجزاي قدرتمند جامعه مدني و تاثيرگذار بر افكار عمومي نقش بسيار مهمي در واداشتن حكومت به
پاسخگويي بر عهده دارند .به همين منظور هدف اصلياين پژوهش بررسي وضعيت کارکردهاي مطبوعات در گسترش فرهنگ
پاسخگويي عمومي است .جامعه آماري تحقيق شامل خبرنگاران و شهروندان استان مازندران بوده که از بين خبرنگاران ،تعداد 66
نفر به روش نمونهگيري تصادفي ساده ،و 483نفراز شهروندان به روش نمونهگيري غير تصادفي هدفمند انتخاب شدند .روش
تحقيق از نظر هدف کاربردي است و به لحاظ ماهيت و روش توصيفي از نوع پيمايشي است .براي اندازهگيري کارکردهاي
مطبوعاتاز پرسشنامه محقق ساخته با طيف  9گزينهاي ليكرت استفاده شد .به منظور روايي ابزار سنجش ،سواالت متناسبي براي هر
يک از متغيرهاي تحقيق از مباني نظر استخراج که مورد تاييد صاحبنظران قرار گرفت .و پايايي پرسشنامه نيز با روش آلفاي
کرونباخ در هر دو جامعه از ضريب قابل قبولي برخوردار بوده است .و براي آزمون فرضيهها با توجه به نرمال بودن دادهها از تي تک
نمونهاي استفاده شد و نتايج نشان داد که مطبوعات در وضعيت جاريبخوبي نتوانسته اند در گسترش فرهنگ پاسخگويي
عموميموثر واقع شوند  ،در خصوص بررسي مقايسه ديدگاههاي خبرنگاران و ساير اقشار جامعه مورد بررسي در زمينه کارکردهاي
مطبوعات،يافتهها نشان داد که بين ديدگاهاين دو جامعه تفاوت اندکي وجود دارد به گونهاي که از نگاه خبرنگاران ،مطبوعات تا
حدودي توانستهاند در گسترش فرهنگ پاسخگويي عموميموثر واقع شوند ،در حاليكه از نگاهساير اقشار جامعه که به مطالعه
مطبوعات ميپردازند کارکردهاي مطبوعات ضعيف بوده است.
واژگان کلیدی :مطبوعات ،پاسخگويي عمومي ،خبرنگاران.
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مقدمه
پاسخگوئي عمومي از مفاهيمي است که مقبول همه
است و در گفتمان سياسي و ادبيات خطمشيگذاري
بسيار مورد استفاده ميباشد .در واقع ،موضوع
پاسخگوئي در بخش خصوصي همواره مورد توجه بوده
و کوشش شده تا با ايجاد ساختارها و شيوههاي مناسب
تحققاين امر ميسر شود .اما در بخش عمومي موضوع
پاسخگويي اهميت دو چنداني پيدا ميکند ،چرا که در
اينجا بحث مصالح و منافع عمومي مطرح ميشود تغيير
پارادايم اداره و ظهور شيوههاي نوين حكومتداري،
مسئله پاسخگويي با شدن بيشتري مطرح کرده است و
در واقع تحت پارادايم جديد مديريتگرايي ،دولت و
سازمانهاي عموميدر معرض آزمونهاي جديتري از
پاسخگويي و پرسش مسئوليت قرار دارند .هدف
پاسخگويي به معناي عام آن همان اطالع شهروندان از
چرايي و چگونگي تصميمات و اقدامات مجريان و
کارگزاران است .طبق نظر آکويين پاسخگويي سه هدف
عمده دارد :پاسخگويي به عنوان ابزار کنترل دولت،
پاسخگويي به عنوان تضمين استفاده صحيح از منابع
عموميو پاسخگويي ابزاري براي بهبود خدمات دولتي.
(فقيهي.)1001 ،
پاسخگويي ويژگي يک دولت خوب خواهد بود ،دولت
خوب به گفته ويلسون ،دولتي است که هم قدرت دارد
و هم پاسخگو است.مادام که قدرت با مسئوليت همراه
باشد ،خطري وجود ندارد .پاسخگويي در بخش دولتي
مبتني بر اين فرض است که تصميمات کارگزاران و
رفتار آنها همواره تاثير شديدي بر جوامع ميگذارد،
بنابراين در چنين وضعيتي که شهروندان به شدت از
رفتار کارگزاران متاثر ميشوند ،چگونه ميتوان
تصميمات و رفتار کارگزاران را براي تامين منافع مردم
هدايت کرد و اطمينان يافت که سازمانها و
دستگاههاي اجرايي دولت در راستاي منافع عمومي گام
بر ميدارند.از اينرو بايد با تقويت پاسخگويي در بخش
دولت ،تضمين تامين منافع عموم را حداکثر کرد ،زيرا
در هر جامعهاي مردم تسهيل کننده و هدف توسعه
هستند و آنان قدرت ،منابع و منافع متفاوتي دارند و
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چنانچه دولت بخواهد ،دولتي کارآمد باشد ،بايد نماينده
و پاسخگويي همه آنان باشد .پاسخگويي سبب شفافيت
دولت ميشود و دولت را به دولت شفاف تبديل
ميکند.در انديشه دولت خوب به جهت آنكه مديران در
آينه شبكههاي اجتماعي ارتباطات و اطالعات قرار
دارند(ظرف بلورين) ،بايد به راهبرد دولت شفاف و مدير
صادق روي آورد .با روي آوردن به راهبرد صداقت به
قول دايسون ،مديران در گذر زمان به اين نكته خواهند
رسيد که اين راهبرد ،نه تنها مخرب و بيفايده نيست،
بلكه خواهد توانست چهره و اعتبار سازمان را نزد جامعه
و شهروندان بهبود بخشد و بر مشروعيت آن بيافزايد.
(داناييفرد)1481 ،
ابزارهاي مختلفي براي پاسخگو ساختن کارکنان بخش
عمومي وجود دارد ،به کارگيري همزمان ابزارهاي
مختلف از سوي کشورها ،به عنوان مفهوم چند بعدي در
جهت نيل به نظام پاسخگويي مناسب هم محتمل و هم
مطلوب است .در اين حالت ،مجموعهاي از موسسات
مانند انجمنهاي محلي ،کميتههاي حسابرسي عمومي و
رسانهها ميتواند به عنوان ابزار ،يا به کار گيرنده ابزار
مورد استفاده قرار گيرند ،ولي يک ابزار مشخص الزاماً به
معناي به کارگيري موثر آن نيست( .ترنر)1435 ،
مطبوعات و رسانههاي گروهي يكي از اهرمهاي موثر بر
پاسخگويي دولت و بيان کننده خواستههاي مردم به
شمار ميروند ،اين ابزار اجتماعي در يک نظام مردمي،
امكان تبادل افكار و اطالعات را فراهم ميکند و دولت و
مردم را در جريان مواضع و خواستههاي يكديگر قرار
ميدهد( .هاشمي)1433 ،
بیان مسئله
از آنجائي که امروزه يكي از مهمترين زير بناهاي
ساختار ارتباطي و اطالعاتي در دنيا بر عهده
رسانههااست ،کاربرد اين وسايل در زمينههاي فرهنگي،
اقتصادي و سياسي بيش از پيش شده است.روابط
موجود ميان دولت – ملت در هيچ مقطعي از تاريخ به
اندازه دوران معاصر نبوده است ،چنانكه ميتوان گفت
يكي از مهمترين عوامل در سياسي شدن جوامع،
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گسترش وسايل ارتباط جمعي و رسانههاست .از اين
منظر کارکرد رسانهها در تعامل و تقابل با دو حوزه
قدرت و عرصه عمومي مورد بررسي قرار ميگيرد.يعني
از يكسو رسانهها با انعكاس اخبار و اطالعات در واقع
ميان اجزاي سازنده عرصه عمومي ارتباط برقرار
ميکنند و با افزايش سطح آگاهي عمومي مبادرت به
مهندسي افكار عمومي مينمايند و از سوي ديگر با
جمعآوري و انعكاس نظرات ،انتقادات و عقايد مردم و
مسئوالن ،ارتباط ميان حكومت کنندگان (دولت) و
حكومت شوندگان (مردم) را برقرار ميسازند (صالحي،
 .)1486به همين منظور هدف اساسياين پژوهش
بررسي وضعيت کارکردهاي مطبوعات درگسترش
فرهنگ پاسخگويي عمومياست .که دراين راستا
کارکرد مطبوعات در سه زمينه؛ نظارت و ديدهباني،
اطالعرساني و آموزشي و همگنسازي و جريانسازي
افكار عموميمورد بررسي قرار گرفته است.
مبانی نظری تحقیق
پاسخگويي عمومي از نشانههاي اداره مدرن و
دموکراتيک ميباشد.اگر آنهايي که قدرت دارند در
رابطه با اعمال ،اشتباهات و تصميمگيريهاي خود به
مردم پاسخگو نباشند ،دموکراسي و مردمساالري در حد
حرف و شعار باقي ميماند .بنابراين پاسخگويي عمومي
به عنوان يک نهاد ،مكمل مديريت دولتي در يک
حكومت دموکراتيک و مردمساالر ميباشد.
(بوونس)1010،
تعريف پاسخگوئي عمومي
از منظر جامعهشناسي ميتوان پاسخگويي عمومي را
اينگونه تعريف کرد" :يک رابطه اجتماعي که در آن
يک بازيگر الزام دارد که اقدامات و عملكرد خود را
براي ديگران مهم توضيح دهد و توجيه کند.
(روزمک1558،ص )6اوکونل عقيده دارد ،پاسخگويي
عمومي وقتي وجود دارد که خدمات عمومي با کيفيت
باال ،هزينه پايين و روش مناسب ارائه شوند.
(کوپل1009،ص .)103کوپل نيز پاسخگويي عمومي را
متشكل از پنج بعد شفافيت ،تعهد ،کنترلپذيري،
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مسئوليت و جوابگويي ميداند( .اوکونل1009،ص )86به
نظر ميرسد پاسخگويي عمومي از مفاهيم کالني است
که مجموعهاي از معاني مثبت را در خود دارد و تعريف
دقيق آن مشكل است .با اينحال به منظور سنجش
اين متغير ناگزير از به کارگيري يک تعريف قراردادي و
محدود کننده باشيم .در اين تحقيق پاسخگوئي
عموميالزام دولت ،مسوالن حكومت و سازمانهاي
دولتي نسبت به توضيح و توجيه اقدامات و تصميمات
خود به مردم و نمايندگان آنها تعريف ميشود.
گونههای پاسخگویی در بخش دولتی
رمزك مدلي ارائه ميدهد که براساس آن پاسخگويي به
گونه هاي «سياسي»« ،قانوني»« ،سازماني» و
«حرفهاي» قابل تفكيک است .جدول شماره 1
گونههاي چهارگانه پاسخگويي را نشان ميدهد( .جدول
)1
پاسخگویی سازمانی
به نظارتهاي دروني سازمان گفته ميشود .در اين نوع
پاسخگويي که مبتني بر روابط فرادست و فرودست
است ،مديران بر عملكرد کارکناني که اغلب اختيار
اندکي دارند ،نظارت ميکنند .نظارتهاي مستقيم و
بازبيني ادواري عملكرد ،مصاديق روشني از پاسخگويي
سازماني است .همچنين تدوين مقررات ،بخشنامههاي
سازماني و ديگر ساز و کارهاي نظارتي که اختيارات
کارکنان را محدود مي کند ،در زمره اين نوع پاسخگويي
قرار ميگيرند.
پاسخگویی قانونی
در برگيرنده نظارتهاي بيروني بر عملكرد است که
هدف آن انطباق عملكرد با الزامات قانوني و قوانين
اساسي است .اساس پاسخگويي قانوني بر روابط موکل/
وکيل نهاده شده است .سوال اين است که آيا وکيل
انتظارات موکل را تأمين کرده است؟ اين پاسخگويي
اغلب از راه رسيدگيهاي ويژه نظير نظارتهاي تقنيني،
مميزيهاي مالي و برنامهاي و بازرسيهاي بيروني
صورت ميگيرد.
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پاسخگویی حرفهای و سیاسی
پاسخگويي حرفهاي جنبه دروني و پاسخگويي سياسي
جنبه بيروني دارد .تفاوت ميان پاسخگويي حرفهاي و
سياسي را در منبع تعيين استاندارد عملكرد ميتوان
يافت .به عبارت ديگر ،بايد ديد چه کسي استاندارد
عملكرد را که مبناي قضاوت براي پاسخگويي است،
تعيين خواهد کرد.
در پاسخگويي حرفهاي منبع استاندارد عملكرد ،قضاوت
شخصي فرد کارمند است .حال آنكه در پاسخگويي
سياسي اين منبع ،ديگرانند و نه خود شخص .در
نظامهاي پاسخگويي حرفه اي استقالل افراد براي
تصميمگيريها کم و بيش حفظ ميشود و عملكرد آنان
با هنجارهاي حرفه اي ،اعتقادات و تجارب آنان مورد
قضاوت قرار مي گيرد( .فقيهي )1481 ،در پاسخگويي
سياسي مديران به خواستههاي مقامات سياسي يعني
منتخبان مردم ،همچنين گروههاي ذي نفع و ساير
نهادهاي سياسي جوابگو ميشوند .به عبارتي ديگر
پاسخگويي سياسي ،نظارت صاحبان و مالكان اصلي
سازمانها برعملكرد مديران است .در هر يک از انواع
چهارگانه پاسخگويي ،ارزشها و انتظارات رفتاري ويژهاي
مورد تأکيد است( .فتاحي و واثق)1486 ،
يكي از صاحبنظران (مارشال )1583 ،پاسخگويي را به
پاسخگويي دموکراتيک ،پاسخگويي قانوني و پاسخگويي
مالي طبقهبندي کرده است .صاحب نظر ديگري (الوئن
و روز )1551 ،پاسخگويي را به پاسخگويي مالي،
پاسخگويي حرفهاي کارکنان سازمانهاي دولتي،
پاسخگويي قانوني و پاسخگويي عمومي طبقهبندي
کرده است .پاسخگويي عمومي که در برابر شهروندان
خارج از سازمان صورت ميگيرد ،براي مثال وزير يا
نماينده مجلس ممكن است در برابر عامه مردم در
خصوص فعاليتهاي فسادآور درون وزارت يا حيطه
کاري خود پاسخگو باشد.اين پاسخگويي ترکيبي از
پاسخگوييهاي زير است.
الف .پاسخگويي غايي سياسي :چراکه فرض ميشود
نهادهاي عمومي مشروعيت غايي خود را از شهروندان
کسب ميکنند.
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ب .پاسخگويي در برابر ارباب رجوع :زيرا شهروندان به
طور طبيعي دريافت کننده خدمات سازمانهاي بخش
عمومياند.
در اين تحقيق پاسخگويي عمومي الزام دولت و
مسئوالن حكومت و سازمانهاي دولتي نسبت به
توضيح و توجيه اقدامات و تصميمات خود به مردم و
نمايندگان آنها تعريف ميشود.
مطبوعات و پاسخگوئی نظام سیاسی
مطبوعا در کنار احزاب سياسي و گروههاي ذينفع ،از
اجزاي تشكيلدهنده جامعه مدني به شمار ميروند و
نقش واسطه و ميانجي را ميان افكار عموميو نظام
سياسي ،مرکب از قواي سه گانه و ديگر تشكيالت
سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگيايفا ميکنند.
نقش چنين واسطههايي بسته به نوع نظام سياسي و
ميزان استقالل جامعه مدني متفاوت است ،اما در
مجموع همگي آنها ،به ويژه رسانهها در تامين
خواستههاي جامعه و واداشتن حكومت به پاسخگويي
نقش اصلي برعهده دارد به گونهاي که در صورت
فقدان آنها حكومت ميتواند به راحتي از تامين
تقاضاهاي جامعه و گروهها خودادري کند و يا مردم
براي بيان خواستههايشان دست به رفتارهاي خشن
بزنند.در هرحال رسانهها بعنوان عضوي از جامعه مدني
و واسطهاي ميان افكار عموميو حكومت ،از سويي به
ساختن افكار و عقايد جامعه ميپردازند و آنها را نسبت
به عملكرد حكومت بسيج ميکنند و از سويي ديگر به
طور مستقيم با بيان و تجميع تقاضاهاي جامعه و
گروههاي مختلف ونظارت بر عملكرد حاکمان نسبت به
برآورده سازي انتظارات و عدم کجروي نهادهاي
رسمياقدام مينمايند( .رهبري )1483 ،رسانههاي
جمعي و به ويزه مطبوعات به عنوان يک نهاد اجتماعي
و مدني همواره از عوامل و متغيرهاي مهم در بحث
نظارت بر محيط و حراست از آن از طريق اطالع
رساني ،آگاهي بخشي و تحليل و تفسير و نقد رويدادها
بودهاند( .مک کوئيل )1484،تا جايي که هارولد السول
سه نقش عمده براي رسانهها را مشخص و تعريف کرد.
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 -1نظارت بر محيط :نظارت بر محيط و ضرورت
هماهنگي افراد با دگرگونيهاي جامعه و لزوم انتشار در
جامعه را توجيه ميکند.براي آنكه انسان بهتر بتواند به
زندگي جمعي ادامه دهد و در صحنه فعاليتهاي
اجتماعي راه مناسبتر را بر گزيند و مسئوليتهاي خود
را با آگاهي کامل به عهده گيرد.بايد هميشه در جريان
حوادث و اتفاقاتي که هر لحظه در محيط اطراف و در
دنياي بزرگ او روي ميدهند قرار داشته باشد.
 -1همگنسازي و جريانسازي افكار عمومي :وسايل
ارتباطي در عين حال که باعث نشر اطالعات ميگردد،
موجب استاندارد شدن آنها نيز ميشود ،دانيل لرنر دراين
زمينه خاطر نشان ميسازد که وسايل ارتباط جمعي
موجب افزايش پديدهاي تحت عنوان تحرك رواني
ميگردد يا همچنين موجبئ ايجاد پديده ديگري تحت
اصطالح يگانگي عاطفي ميشود که وي آن را به
مثابهايستاري رواني در نوسازي موثر ميداند .يگانگي
عاطفي در نظر لرنر به معناي قدرت تطابق با محيط
مشحون از دگرگوني ،در وضعيتهاي مختلف و متغير
است .بنابراين وسايل ارتباط جمعي اوال باعث آموزش
درك وضعيتهاي مختلف ميشود و ثانيا با برانگيختن
تخيل ،افراد را به جاي کساني قرار ميدهند که
کارگردان قضايا هستند (روشه .)1481 ،يگانگي عاطفي
که لرنر از آن صحبت ميکند عبارت از آن حالتي است
که فرد توانايي آن را داشته باشد که خود را به جاي
ديگري قرار دهد ،طرف مقابل و نقش او را به سرعت
درك کند و به دنبال آن خود را با افراد متفاوت از
يكديگر و متفاوت از خود تطبيق دهد .جامعه مدرن
امروزي ،با وسعت و پيچيدگياش ،بازيگران اجتماعي را
مجبور به داشتن روابط متعدد و سريع با اشخاص
متفاوت ناآشنا در نقشهاي مختلف ميکند .لسول
وظايف سازمانهاي ارتباطي را مراقبت از محيط،ايجاد
همبستگي بين اجزاي گوناگون جامعه در پاسخ به
محيطي که در آن انتقال ميراث فرهنگي از نسلي به
نسل ديگر صورت ميگيرد ،ميداند( .ساروخاني)1483 ،
وسايل ارتباط جمعي نزديكي سليقهها ،خواستهها و
انتظارات تماميساکنان يک جامعه را موجب ميشوند.
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خروج جوامع از عصر محدودههاي جدا را موجب
ميگردند( .ذاکري)1450 ،
 -4انتقال ميراث فرهنگي (نقش آموزشي) :در اين نقش،
معيارهاي خاصي براي انتقال به جوامع ديگر هم انتقال
مييابند ،وسايل ارتباط جمعي ،عقايد مربوط
بهدموکراسي ،آزادي فردي ،حقوق بشر و غيره را به
عنوان بهترين معيارهاي نظام حاکم در غرب پابرجا نگه
ميدارند و در دنيا ترويج ميکنند .اطالعرساني درباره
يک موضوع وابعاد مختلف آن و آگاه کردن افكار
عمومياز کارکردهاي رسانههاي جمعي است.اين کارکرد
بيشتر از طريق برنامههايي چون اخبار ،گفتگوها،
سخنراني يا بحثهاي کارشناسي امكانپذير است.
ويلبر شرام نيز نخستين نقش رسانهها را نقش نگهبان
ميداند( .معتمد نژاد )1486 ،ادموند برك ،با تاکيد بر
نقش نظارتي و ديدهباني رسانهها در دفاع از منافع
عموميو تغيير و اصالع رويه هاي نادرست امور
اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي ،رسانه ها را
رکن چهارم دموکراسي ناميد .بدين مضمون که
رسانهها کمتر از ديگر قوا در نظام هاي مردم ساالر
يعني قواي مقننه ،قضائيه و مجريه قرار ميگيرد (
معتمد نژاد )1486 ،و بهايفاي نقش هاي ارتباطي،
اطالعرساني ،اطالع يابي و نظارت همگاني براي
پيشگيري از مشكالت و چالش ها و نقد روندها ،رويهها
و اقدامات و فعاليتها ميپردازد.
پیشینه تحقیق
با طرح مفهوم پاسخگويي در سازمان هاي دولتي
مطالعات وسيعي در داخلايران درباره بررسي عوامل
موثر بر بهبود نظام پاسخگويي در سازمان هاي دولتي
انجام شده است،
داناييفرد ( ،)1481در تحقيقي به بررسي پاسخگويي در
سازمان هاي دولتي:ايا فناوري اطالعات پاسخگويي را
افزايش ميدهد؟ پرداخته است .در اين تحقيق ضمن
نگاهي اجمالي به مقوله فناوري اطالعات عناصر اصلي
در اصالح بخش دولتي و چگونگي تاثير اين فناوري بر
پاسخگويي بررسي و با نگاهي به ايران نتيجهگيري کرد
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که تاثير فناوري اطالعات در پاسخگويي ترکيبي و
غيرخطي است .جليلي ( ،)1485در تحقيقي به بررسي
پاسخگويي و اثربخشي نظام هاي نظارتي پرداخته است.
قليپور ( ،)1489به تحليل رابطه پاسخگويي عمومي و
برون سپاري در سازمان هاي عموميپرداخته است
يافته هاي پژوهشي او نشان داد که پس از پيمان
سپاري وضعيت پاسخگويي عمومي بهبود يافته است.
رهبري ( )1486در تحقيقي نظري به بررسي رسانه ها
و پاسخگويي نهادهاي حكومتي پرداخته است و يافته
هاي نظري او نشان داد که رسانه ها بعنوان يكي از
اجزاي قدرتمند جامعه مدني و تاثيرگذار بر افكار عمومي
نقشهاي سياسي و غيرسياسي مهمي بر عهده دارند
که يكي از عمدهترين آنها وا داشتن حكومت به
پاسخگويي است .واعظي و آزمنديان ( ،)1450در
تحقيقي با عنوان مدل پاسخگويي سه بعدي :نگاهي
متفاوت به پاسخگويي به بررسي کارکردهاي پاسخگويي
در قالب رويكردهاي هنجاري و توصيفي پرداخته است که
بر اساس آن غالب کارکردهاي پاسخگويي براي سازمانها
و نهادهاي دولتي از جمله نيروي انتظاميکه داراي گستره
عملكردي وسيع در جامعه هستند کاربرد داشت .ابراهيمپور
( ،)1483در تحقيقي به بررسي جايگاه رسانه ملي در
الگوي حكمراني پايداري در ايران پرداخته است بر اساس
يافته هاياين تحقيق بخش دولتي بيشترين دخالت را در
امور مختلف جامعه داشته و بخشهاي رسانه ،خصوصي و
عمومي در رتبه هاي بعدي قرار دارد در اين ميان رسانه
ملي بيشترين تعامل را با بخش دولتي و کمترين را در
رابطه با بخش عموميدارد.
حسنپور و متاني ( )1454در تحقيقي به بررسي
رسانهها و تاثير آن بر ارتقائ سطح پاسخگوئي
سازمانهاي دولتي در وضعيت مطلوب پرداختهاند که
بر اساس يافتههاي پژوهشاين دو محقق ،رسانهها در
شرايط مطلوب ميتوانند در واداشتن سازمانهاي دولتي
به پاسخگو بودن در قبال عملكرد خود به مردم موثر
واقع شوند.
سهرابزاده و عبدي ( .)1465تحقيقي با موضوع
بهرهمندي شهروندان تهراني از مطبوعات را انجام
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دادهاند که در آن شناخت خوانندگان مطبوعات و
بررسي ويژگيهاي فردي و اجتماعي آنان ،انگيزههاي
مطالعه و نوع و ميزان مطالبي که خوانده ميشود از
اهداف تحقيق به شمار ميرفت ،و نتايج نشان داد که
حدود  %30افراد مطبوعات را مطالعه ميکنند.
(حقيقتيان)1488 ،
باقرزاده ()1481در تحقيقي به بررسي آسيب شناسي
نظام پاسخگويي در سازمانهاي دولتي پرداخته است.
فقيهي ( )1481در تحقيقي به بررسي نظامهاي
پاسخگويي در بخش دولتي"ديدگاه تطبيقي" پرداخته
است .جبيبي ( )1481در تحقيقي به بررسي حق آگاهي
مردم بعنوان يک حق اساسي پرداخته است و محقق در
اين تحقيق حق جستجو يا دسترسي به اطالعات را
يكي از ضروريترين عناصر آزادي بيان دانست و از
سوي ديگر مردم ساالري نيز بدون تضمين حق آگاهي
نميتواند متضمنايندهي روشن باشد .رحيمي ()1483
در تحقيقي به بررسي پاسخگويي سازمانهاي دولتي با
تاکيد بر توانمندسازي دريافتکنندگان خدمات دولتي و
ارائه يک الگوي مناسب پرداخته است .که محقق در
اين تحقيق آموزش و پرورش و رسانههاي گروهي را
بعنوان يكي از راههاي توانمندسازي شهروندان و تاثير
آن بر کارآمدي نظام پاسخگويي سازمانهاي دولتي در
نظر گرفت.
هانگ ( ،)1001در تحقيق به بررسي نقش رسانههاي
جمعي در ايجاد جامعه مدني در ويتنام پرداخته است .در
تحقيقي ديگري همين محقق به نقش رسانههاي
جمعي و فناوري هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي در
ايجاد شفافيت و پاسخگويي در حكومتها به عنوان
مولفههاي اصلي حكمراني خوب پرداخته شده است.
وانگ ( )1009در تحقيقي به بررسي ميزان شفافيت در
حكومتهاي محلي و حرکت آنها به سوي حكومت
داري خوب پرداخته است .بررسي ادبيات تحقيق در
زمينه رسانهها و پاسخگويي بيانگراين امر است که
تاکنون تحقيق ميداني در خصوص نقش رسانه هاي
جمعي در پاسخگويي سازمانهاي دولتي صورت نگرفته
است.
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سوال اصلی
آيا مطبوعات توانستهاند ازطريق کارکرد هاي خود در
گسترش فرهنگ پاسخگوئي عموميموثر واقع شوند؟
سواالت فرعی:
 -1تا چه حد مطبوعات توانستهاند از طريق کارکرد
نظارت و ديده باني درگسترش فرهنگ پاسخگوئي
عموميموثر واقع شوند؟
 -1تا چه حد مطبوعات توانستهاند از طريق اطالع
رساني و آموزش هاي سازنده در گسترش فرهنگ
پاسخگوئي عموميموثر واقع شوند؟
 -4تا چه حد مطبوعات توانستهاند از طريق همگن
سازي و جريان سازي افكار عموميدر گسترش فرهنگ
پاسخگوئي عموميواقع شوند؟
 -3ايا بين ديدگاههاي خبرنگاران و ساير اقشار جامعه
پيرامون اثر بخشي مطبوعات در گسترش فرهنگ
پاسخگوئي عموميتفاوت وجود دارد.؟
روششناسی تحقیق
تحقيق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردي است و بر
حسب ماهيت و روش توصيفي از نوع پيمايشي است.
جامعه آماري تحقيق شامل :الف) کليه خبرنگاران استان
مازندران که با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه
کرجسي و مورگان به تعداد 66نفر به روش نمونهگيري
تصادفي ساده انتخاب شدند ب) شهروندان استان
مازندران که عمومآ به مطالعه مطبوعات ميپردازند ،که
به دليل نامحدود بودن جامعه آماري با اندکي افزايش
براي جبران برخي از پرسشنامههاي بيپاسخ ،غير قابل
استفاده و برگردانده نشده به تعداد  319نفر با روش
نمونهگيري غيرتصادفي هدفمند انتخاب گرديدند که در
نهايت تعداد 483پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت.
ابزار سنجش در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته
است،به منظور روايي ابزار سنجش سواالت متناسبي
براي هر يک از متغيرهاي تحقيق از مباني نظري
استخراج که مورد تاييد صاحب نظران و متخصصان
قرار گرفت .و پايايي پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ
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در قشر خبرنگاران  ، %89در قشر خوانندگان مطبوعات
 %33به دست آمد که نشاندهنده ضريب باالي پايايي
ابزار سنجش ميباشد .ابزار سنجش در اين پژوهش
پرسشنامه محقق ساخته است ،براي مشخص کردن
ويژگيهاي جمعيتشناختي نظير ،گروه ،جنسيت و
سطح تحصيالت با استفاده از طرح سوال در پرسشنامه
اقدام شد و از طرفي براي سنجش متغير اصلي مورد
بررسي تحقيق يعني ميزان کارکرد مطبوعات بر
گسترش فرهنگ پاسخگوئي ابتدا ابعاد اصلي کارکرد
مطبوعات را بر اساس مطالعات نظري مشخص کرده و
آنگاه گويههايي که فضاي مفهومي هر يک از اين ابعاد
را تشكيل ميدهند شناسايي و با کمک طيف پنج
گزينهاي ليكرت ازکامال موافقم با امتياز پنج تا کامال
مخالفم با امتياز يک به اندازهگيري تاثير کارکرد
مطبوعات بر گسترش فرهنگ پاسخگوئي پرداخته شد.
یافتهها
الف .یافتههای توصیفی
بر اساس دادههاي بدست آمده از آمار توصيفي از
مجموع  390نفر نمونه آماري در نظر گرفته شده 66
نفر خبرنگار ( 13/3درصد) و  483نفر مردم عادي
(تقريبا  89/4درصد) بودهاند .وبه لحاظ جنسيت 464
نفر مرد (تقريبا  80/3درصد) و  83نفر زن (تقريبا 15/4
درصد) هستند .و از نظر سطح تحصيالت  84نفر
کارداني و کمتر(  18/3درصد) 103 ،نفر داراي مدرك
کارشناسي ( 39/4درصد) 118 ،نفر داراي مدرك
کارشناسيارشد (  16/1درصد) و  39نفر ( 10درصد)
داراي دکتري بودهاند( .جدول )1
ب .یافتههای استنباطی
نظر به مقادير آماره به دست آمده براي آزمون
کولموگروف  -اسميرنف جدول  4از آنجايي که مقدار
سطح معنيداري براي دادههاي مربوط به هر يک از
متغيرها بيشتر از  ./.9است ،لذا با سطح اطمينان
59درصد فرض صفر مبني بر نرمال بودن توزيع دادهها
تاييد ميگردد .بنابراين با توجه به نرمال بودن دادهها،
جهت آزمون فرضيههاي تحقيق از آزمونهاي
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پارامتريک از جمله آزمون تي استيودنت استفاده شده
است( .جدول )4
سوال اصلی تحقیق
آيا مطبوعات توانستهاند ازطريق کارکردهاي خود در
گسترش فرهنگ پاسخگوئي عمومي موثر واقع شوند؟
: µ1 = µ2 0H
H1 :µ1 ≠ µ2
همانطوري که يافتههاي جدول  3نشان ميدهد بين
ميانگين بدست آمده ( )1/98و ميانگين نظري ()4
تفاوت مشاهده ميگردد ،که اين تفاوت را آزمون t
معنادار نشان داده است .چراکه  tبدست آمده برابر با
 -13/01از مقدار  tبحراني با درجه آزادي  335در
سطح  α =%09يعني  1/63کوچكتر ميباشد و از سوي
ديگر سطح معنيداري بدست آمده ()sig= 0.0001
از سطح آلفاي  0009کوچكتر است لذا فرض تحقيق با
 59درصد اطمينان رد ميشود پس با عنايت به نتايج
مذکور ميتوان چنين نتيجه گرفت که مطبوعات در
وضعيت جاري بخوبي نتوانستهاند از طريق کارکرد هاي
خود ،در گسترش فرهنگ پاسخگوئي عمومي موثر واقع
شوند( .جدول )3
سوال فرعي اول :ايا مطبوعات توانستهاند از طريق
کارکرد نظارتي و ديده باني درگسترش فرهنگ
پاسخگوئي عمومي موثر واقع شوند؟
: µ1 = µ2 0H
H1 :µ1 ≠ µ2
همانطوري که يافتههاي جدول شماره  9نشان
ميدهد بين ميانگين بدست آمده ( )1/8و ميانگين
نظري ( )4تفاوت مشاهده ميگردد ،که اين تفاوت را
آزمون  tمعنادار نشان داده است .چراکه  tبدست آمده
برابر با  -9/06از مقدار  tبحراني با درجه آزادي 335
در سطح  α =%09يعني  1/63کوچكتر ميباشد و از
سوي ديگر سطح معنيداري بدست آمده ( =sig
 )0.000از سطح آلفاي  0009کوچكتر است لذا فرض
تحقيق با  59درصد اطمينان رد ميشود پس با عنايت
به نتايج مذکور ميتوان چنين نتيجه گرفت که
مطبوعات در وضعيت جاريبخوبي نتوانستهاند از طريق
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کارکرد نظارتي در گسترش فرهنگ پاسخگوئي
عموميموثر واقع شوند( .جدول )9
سوال فرعي دوم :ايا مطبوعات توانستهاند از طريق
کارکرد آموزشي و اطالعرساني در گسترش فرهنگ
پاسخگوئي عمومي موثر واقع شوند؟
: µ1 = µ2 0H
H1 :µ1 ≠ µ2
همانطوري که دادههاي جدول  6نشان ميدهد بين
ميانگين بدست آمده و ميانگين مقياس تفاوت مشاهده
ميگردد ،اين تفاوت را آزمون  tمعنادار نشان داده است.
چراکه  tبدست آمده برابر با  -5/16از مقدار  tبحراني
با درجه آزادي  335در سطح  α =%09يعني 1/63
کوچكتر ميباشد  .از سوي ديگر سطح معنيداري
بدست آمده ( )sig= 0.000از سطح آلفاي 0009
کوچكتر است لذا فرض تحقيق با  59درصد اطمينان رد
ميشود پس با عنايت به نتايج مذکور ميتوان چنين
نتيجه گرفت که مطبوعات در وضعيت جاري بخوبي
نتوانستهاند از طريق کارکرد اطالع رساني و آموزشي در
گسترش فرهنگ پاسخگوئي عمومي موثر واقع شوند.
(جدول )6
سوال فرعي سوم :آيا مطبوعات توانستهاند از طريق
کارکرد همگنسازي و جريانسازي افكار عمومي در
گسترش فرهنگ پاسخگوئي عمومي موثر واقع شوند؟
: µ1 = µ2 0H
H1 :µ1 ≠ µ2
همانطور که يافتهها جدول  3نشان ميدهد بين
ميانگين بدست آمده ( )1/15با ميانگين نظري ()4
تفاوت مشاهده ميگردد ،که اين تفاوت را آزمون t
معنادار نشان داده است .چراکه  tبدست آمده برابر با
 -13/01از مقدار  tبحراني با درجه آزادي  335در
سطح  α = %09يعني  1/63کوچكتر ميباشد .از سوي
ديگر سطح معنيداري بدست آمده ( )sig= 0.000از
سطح آلفاي  0009کوچكتر است لذا فرض تحقيق با 59
درصد اطمينان رد ميشود پس با عنايت به نتايج مذکور
ميتوان چنين نتيجه گرفت که مطبوعات در وضعيت
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جاري بخوبي نتوانستهاند از طريق کارکرد همگنسازي
و جريانسازي افكار عمومي در گسترش فرهنگ
پاسخگوئي عموميموثر واقع شوند( .جدول )3
سوال فرعي چهارم :ايا بين ديدگاههاي خبرنگاران و
ساير اقشار جامعه پيرامون اثر بخشي مطبوعات در
گسترش فرهنگ پاسخگوئي عمومي تفاوت وجود دارد.
: µ1 = µ2 0H
H1 :µ1 ≠ µ2
همانطور که در جدول  8مالحظه ميگردد ،ميانگين
کارکرد مطبوعات در گسترش فرهنگ پاسخگوئي
عموميدر گروه خبرنگاران برابر با  ،4/09انحراف از
معيار برابر با  0/43و در گروه افراد عادي برابر با 1/35
با انحراف از معيار  0/63است که با توجه به آمارهي t
که برابر با  5/83بوده و مقدار  sig.که کمتر از 0/09
است نتيجه ميگيريم که بين ميانگيناين دو گروه
اختالف معنيداري وجود دارد.
ميانگين کارکرد نظارت و ديدهباني در گروه خبرنگاران
برابر با  ،4/04انحراف از معيار برابر با  0/63و در گروه
افراد عادي برابر با  1/36با انحراف از معيار  0/89است
که با توجه به آمارهي  tکه برابر با  1/58بوده و مقدار
 sig.که کمتر از  0/09است نتيجه ميگيريم که بين
ميانگيناين دو گروه اختالف معنيداري وجود دارد.
ميانگين کارکرد آموزشي در گروه خبرنگاران برابر با
 ،4/08انحراف از معيار برابر با  0/96و در گروه افراد
عادي برابر با  1/96با انحراف از معيار  0/83است که با
توجه به آمارهي  tکه برابر با  6/30بوده و مقدار sig.
که کمتر از  0/09است نتيجه ميگيريم که بين
ميانگيناين دو گروه اختالف معنيداري وجود دارد.
ميانگين کارکرد همگنسازي و جريان سازي افكار
عموميدر گروه خبرنگاران برابر با  ،4/03انحراف از
معيار برابر با  0/35و در گروه افراد عادي برابر با 1/16
با انحراف از معيار  1/16است که با توجه به آمارهي t
که برابر با  3/65بوده و مقدار  sig.که کمتر از 0/09
است نتيجه ميگيريم که بين ميانگيناين دو گروه
اختالف معنيداري وجود دارد( .جدول )8
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بحث و نتیجهگیری
يكي از ويژگيهاي نظامهاي سياسي مردم ساالر
توانايي پاسخگويي آنها در قبال عملكرد خود است .البته
در اين خصوص نميتوان انتظار داشت که حكومتي
خود به تنهايي پاسخگوي عمل خود باشد ،بلكه چنين
فرايندي از سازوکارهاي اساسي برخوردار است که از آن
ميتوان بعنوان نهادهاي جامعه مدني ياد کرد.
مطبوعات که بعنوان يكي از اهرمهاي موثر بر
پاسخگويي دولت و بيانکننده خواستههاي مردم به
شمار ميروند و اين رسانه اجتماعي در يک نظام
مردمي ،امكان تبادل افكار و اطالعات را فراهم ميکند
و دولت و مردم را در جريان مواضع وخواستههاي
يكديگر قرار ميدهد (هاشمي .)1431 ،با انعكاس اخبار
و اطالعات در واقع ميان اجزاي سازنده عرصه عمومي
ارتباط برقرار ميکنند و با افزايش سطح آگاهي عمومي
مبادرت به مهندسي افكار عمومي مينمايند و از سوي
ديگر با جمعآوري و انعكاس نظرات ،انتقادات و عقايد
مردم و مسئوالن ،ارتباط ميان حكومت کنندگان
(دولت) و حكومت شوندگان (مردم) را برقرار ميسازند.
(صالحي.)1486 ،
به همين منظور هدف اصلياين پژوهش بررسي
وضعيت کارکرد هاي مطبوعات در گسترش فرهنگ
پاسخگويي عمومياست که در اين راستا کارکرد
مطبوعات در سه حوزه نظارت و ديدهباني ،اطالعرساني
و آموزشهاي سازنده ،همگنسازي و جريانسازي
افكار عمومي مورد بررسي قرار گرفته است.
بر اساس دادههاي بدست آمده از آمار توصيفي اين
پژوهش از مجموع  390نفر نمونه آماري در نظر گرفته
شده  464نفر مرد (تقريبا  80/3درصد) و  83نفر زن
(تقريبا  15/4درصد) بودهاند .و همچنين از کل جامعه
آماري  66نفر خبرنگاران ( 13/3درصد) و  483نفر
مردم عادي (تقريبا  89/4درصد) بودهاند .و از نظر سطح
تحصيلي  84نفر کارداني و کمتر(  18/3درصد)103 ،
نفر داراي مدرك کارشناسي ( 39/4درصد) 118 ،نفر
داراي مدرك کارشناسيارشد (  16/1درصد) و  39نفر
( 10درصد) داراي دکتري بودهاند.
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نتايج حاصل از آزمون فرضيهها نشان داد که
مطبوعات بعنوان عضوي از جامعه مدني و واسطه ميان
افكار عمومي و حكومت که وظيفهي برآورده ساختن
تقاضاهاي جامعه و گروهها را از طريق بيان و پيگيري
آنها بر عهده دارند ،در وضعيت جاري نتوانستهاند بخوبي
ايفاي نقش کنند .ازيک طرف بايد اظهار داشت که
تحقيقات متعدد نشان داده اند که وسايل ارتباط جمعي
باعث نزديک شدن سليقهها ،خواستهها و انتظارات افراد
يک جامعه ميشود يعني رسانهها نقش همگن سازي
دارند و همچنين به کارگيري رسانهها باعث افزايش
مشارکت اجتماعي به عنوان يكي از شاخصهاي
احساس تعلق به جامعه ميشود( .ساروخاني.)1451 ،
در خصوص بررسي مقايسه ديدگاه خبرنگاران و ساير
اقشار جامعه در زمينه کارکردهاي مطبوعات در
گسترش فرهنگ پاسخگويي عمومي نتايج نشان داد که
بين ديدگاه آنان تفاوت وجود دارد به گونهاي که از نظر
مردم عادي کارکرد مطبوعات در زمينههاي نظارت و
ديدهباني ،اطالعرساني و آموزشهاي سازنده و
همگنسازي و جريانسازي افكار عموميدرجهت ملزم
نمودن سازمانهاي دولتي به پاسخگوئي در قبال
عملكرد خود به مردم ضعيف بوده است در حالي که از
منظر خبرنگاران ،مطبوعات تا حدودي توانستهاند از
طريق کارکردهاي خود سازمان هاي دولتي را ملزم به
پاسخگوئي نمايند.
مقايسه يافتههاي اين تحقيق با نتايج مطالعات پيشين
قابل تامل است .حسنپور و متاني ( )1454در تحقيقي
به بررسي رسانهها و تاثير آن بر ارتقائ سطح
پاسخگوئي سازمانهاي دولتي در وضعيت مطلوب
پرداختهاند که بر اساس يافتههاي پژوهشاين دو
محقق ،رسانهها در شرايط مطلوب ميتوانند در واداشتن
سازمانهاي دولتي به پاسخگو بودن در قبال عملكرد
خود به مردم موثر واقع شوند.
رحيمي ( )1483در تحقيقي به بررسي پاسخگويي
سازمانهاي دولتي با تاکيد بر توانمندسازي
دريافتکنندگان خدمات دولتي و ارائه يک الگوي مناسب
پرداخته است .که محقق دراين تحقيق آموزش و پرورش
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و رسانههاي گروهي را بعنوان يكي از راههاي
توانمندسازي شهروندان و تاثير آن بر کارآمدي نظام
پاسخگويي سازمانهاي دولتي در نظر گرفت.
هانگ ( ،)1001در تحقيق به بررسي نقش رسانههاي
جمعي درايجاد جامعه مدني در ويتنام پرداخته است .در
تحقيقي ديگري همين محقق به نقش رسانههاي جمعي و
فناوريهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي درايجاد شفافيت و
پاسخگويي در حكومت ها به عنوان مولفههاي اصلي
حكمراني خوب پرداخته شده است
داناييفرد ( ،)1481در تحقيقي به بررسي پاسخگويي در
سازمانهاي دولتي :ايا فناوري اطالعات پاسخگويي را
افزايش ميدهد پرداخته است .در اين تحقيق ضمن
نگاهي اجمالي به مقوله فناوري اطالعات عناصر اصلي در
اصالح بخش دولتي و چگونگي تاثيراين فناوري بر
پاسخگويي بررسي و با نگاهي به ايران نتيجهگيري کرد
که تاثير فناوري اطالعات در پاسخگويي ترکيبي و
غيرخطي است.
رهبري ( ،)1486در تحقيقي نظري به بررسي رسانهها و
پاسخگويي نهادهاي حكومتي پرداخته است و يافتههاي
نظري او نشان داد که رسانهها بعنوان يكي از اجزاي
قدرتمند جامعه مدني و تاثيرگذار بر افكار عمومينقشهاي
سياسي و غير سياسي مهميبر عهده دارند که يكي از
عمدهترين آنها وا داشتن حكومت به پاسخگويي است.
نتايجي که حسنپور( ،)1454رحيمي ( ،)1483هانگ
( )1001و رهبري ( )1486در تحقيق خود گرفتهاند نشان
داد که رسانهها از جمله مطبوعات در وضعيت مطلوب اين
قابليت را دارند که بتوانند سازمانهاي دولتي را ملزم به
پاسخگوئي نمايند اما نتايج تحقيق حاضر در وضعيت
جاري نشان داد که کارکردهاي مطبوعات در وضعيت
جاري بخوبي نتوانستهاند در ملزم نمودن سازمانهاي
دولتي به پاسخگوئي در قبال عملكرد خود موثر واقع شوند،
کهاين کارکرد ضعيف نياز به بررسي دارد و ميتوان
پيشبيني کرد که مطبوعات در انجام وظائف خود با
موانعي مواجهاند ،به همين منظور پيشنهادهاي زير توصيه
ميشود:
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علل ناکارآمدي مطبوعات در زمينه پاسخگوئي عمومي
سازمانهاي دولتي در شرايط موجود مورد بررسي دقيقتر
قرار گيرد ،همچنين با توجه به تفاوت اندك ديدگاههاي
خبرنگاران و مردم عادي در خصوص کارکرد مطبوعات
پيشنهاد ميشود رويكردهاي مديران دستگاههاي اجرائي،

ساير اصحاب رسانه و خبرگان دانشگاهي نيز مورد بررسي
قرار گيرد ،از آنجائي که ابزار اندازهگيري نيز عامل مهمي
در سنجش متغيرها ميباشد پيشنهاد ميشود از ابزارهاي
ديگري غير از پرسشنامه که تنها ابزار مورد استفاده
محقق در تحقيق حاضر بوده مورد استفاده قرار گيرد.

جدول  - 1گونههای پاسخگویی در بخش دولتی

نظارت
دروني
ميزان استقالل

بيروني

سازماني

قانوني

حرفهاي

سياسي

کم
زياد

جدول  - 8اطالعات جمعیتشناختی پاسخگویان
ویژگیهای جمعیت شناختی
گروه

مدرک تحصیلی

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

افراد عادي

483

89/4

خبرنگار

66

13/3

کارداني و کمتر

84

18/3

کارشناسي

103

39/4

کارشناسي ارشد

118

16/1

دکتري

39

10

مرد

484

80/3

زن

83

15/4

جدول  - 3آزمون نرمال بودن مربوط به متغیرهای تحقیق

متغیرها

آماره کولموگروف-اسمیرنف

sig

نتیجه آزمون

نظارت و دیده بانی

0/666

0/967

نرمال است.

اطالع رسانی و آموزشی

0/939

0/666

نرمال است.

همگن سازی و جریان سازی

0/729

0/773

نرمال است.
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جدول  - 8نتایج آزمون  T- Testکارکردهای مطبوعات (نظارتی ،آموزشی و همگنسازی)
درجه آزادي
مقدارt
ميانگين مقياس انحراف معيار
ميانگين بدستآمده
تعداد نمونه
α

متغير
کارکرد هاي
مطبوعات

متغير
کارکرد
نظارتي

1/98

390

تعداد نمونه

متغير
کارکرد
آموزشي
مطبوعات

متغير
همبستگي
اجتماعي

0/64

4

-13/01

335

جدول  - 5نتایج آزمون  T- Testکارکرد نظارتی و دیده بانی مطبوعات
درجه آزادي
مقدارt
انحراف معيار
ميانگين بدستآمده ميانگين مقياس

335

4

1/80

-9/06

0/84

335

جدول  - 8نتایج آزمون  T- Testکارکرد اطالع رسانی و آموزشی مطبوعات
درجه آزادي
مقدارt
ميانگين مقياس انحراف معيار
ميانگين بدستآمده
تعداد نمونه
1/64

390

0/84

4

-5/16

335

p- value

%09

α

p- value

%09

0/0001

α

p- value

%09

0/0001

جدول  - 8نتایج آزمون  T- Testکارکرد همگن سازی و جریان سازی افکار عمومیمطبوعات
درجه آزادي
مقدارt
تعداد نمونه ميانگين بدستآمده ميانگين مقياس انحراف معيار
α
390

4

1/15

-13/01

0/64

335

0/0001

p- value

%09

0/0001

جدول  - 7مقایسه میانگین کارکردها مطبوعات بین خبرنگاران و سایر شهروندان با استفاده از آزمون -tمستقل
مقدار
درجه
آماره -t
نتيجه آزمون
ميانگين انحراف از معيار
تعداد
مداخله
ابعاد
احتمال
آزادي
مستقل
گسترش فرهنگ
پاسخگوئي عمومي
(نمره کلي)
کارکرد نظارت و
ديده باني

کارکرد آموزشي و
اطالع رساني
همگن سازي و
جريان سازي افكار
عمومي

خبرنگار

66

4/09

0/43

افراد عادي

483

1/35

0/63

خبرنگار

66

4/04

0/63

افراد عادي

483

1/36

0/89

خبرنگار

66

4/08

0/96

افراد عادي

483

1/96

0/83

خبرنگار

66

4/03

0/35

افراد عادي

483

1/16

1/16

5/83

1/58

6/30

3/65

130/11

108/93

111/10

115/94

0/0001

0/001

0/0001

0/0001

معنيدار است.

معنيدار است.

معنيدار است.

معنيدار است.
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