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Abstract 

The purpose of this study is to compare the media in explaining the 

status of Non Governmental Organizations from the point of view of 

the media Specialists. In terms of the purpose of the research, the 

applied type is of descriptive and correlative type In terms of data 

collection method, the research method is survey. The statistical 

population of this study consists of all the staff and officials of the 

Media Association in Ardebil. Whose number is 110. A total number 

has been used to determine the sample size due to the limited statistical 

population. In order to collect the required data, a researcher-made 

questionnaire inspired by Matani and Hasanpour (2015) was used. The 

results of the research show that status of the status of NGOs from the 

perspective of the media is favorable. Also, the status of variables 

(guidance and education of public opinion, aggregation of general 

demands and the aspect of monitoring and awareness) is in the upper 

limit of the average, which is the variable of aggregating the general 

demands in the optimal situation and from among the various types of 

media, the press with the highest (0 /60) and radio with the lowest level 

(0/16) in explaining the position of NGOs from the point of view of the 

media. 
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 ؛ريزي مشارکتي در ترويج علمبرنامه

 منظر از نهاد مردم هايسازمان جايگاه تبيين در هارسانه مقايسه 

رسانه اصحاب

 3لی جعفریع

2باقالچی رضوان

چکيده

رسهانه   اصحاب منظر از نهاد مردم هايسازمان جايگاه تبیین در هارسانه هدف از تحقیق حاضر مقايسه

 پیمايشهي  از نهوع  اطالعها   گهردآوري  نظر شیوه از و کاربردي نوع از تحقیق هدف لحاظ باشد. ازمي

 انهآ تعداد که بوده اردبیل شهر در رسانه صحابا و کارشناسان شامل تمامي تحقیق آماري است. جامعه

 شهماري  روش تمهام  از نمونه به علت محدود بودن جامعه آماري حجم تعیین براي. باشدمي 990 برابر

 سهه  داراي ساخته هاي مورد نیاز از پرسشنامه محققبه منظورگردآوري داده است. شده استفاده شماري

است. نتايج تحقیق نشهان داد کهه وضهعیت    شده استفاده( 9343) رپوحسن و متاني مدل از الهام با بعد

هاي مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه در حهد مطلهوب قهرار دارد. همننهین وضهعیت      جايگاه سازمان

ي در حد متوسط به باال و متغیر بخش يجنبه نظار  و آگاهي، عموم و آموزش افکار تيهدامتغیرهاي 

ها مطبوعا  با بیشهترين  عیت مطلوب قرار دارد. از بین انواع رسانهي در وضهاي عمومخواسته عیتجم

هاي مردم نهاد از منظر اصحاب  در تبیین جايگاه سازمان( 97/0با کمترين میزان ) راديوو  )70/0) میزان

  نقش دارند.  رسانه

 نهاد، اصحاب رسانه، علم.    هاي مردم رسانه، سازمان واژگان: کليد

 )نويسنده مسئول(؛ واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمي، اردبیل، ايران  ،استاديارگروه علوم ارتباطا .9

Jafari.communication@gmail.com

.کارشناس ارشد علوم ارتباطا  اجتماعي، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمي، اردبیل، ايران .5
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 مقدمه

 گردد نزد مى داوري آن درباره و شود مي خوانده نهاد مردم سازمان ما کشور در حاًاصطال آننه

 صور  به است ممکن نهاد مردم هاى سازمان انواع ندارد. روشني و دقیق تصوير همگان

و  هاگروه ها،باشگاه ها، تعاونى ها، مؤسسه بنیادها، نهادها، ها، سازمان گوناگون، هايانجمن

 حقوقي ساختار اساسنامه، داراي نهاد مردم هاي سازمان اين که به توجه با. باشند هاهیئت

از  و هستند غیره و وابسته اصلي، از اعم اعضا کننده، اداره مقاما  سئوالن،م و مصوب، مدون

 به است ممکن رسیده، ثبت به که جايي در کنند؛ مي تبعیت مشخصي هاىرويه و مقررا 

 يا خصوصي هاى سازمان با مقايسه در معموالً. کنند شورتبعیتک يک عام الزاما  از اىگونه

 سازمان بر چشمگیري میزان به غیررسمي جنبه و دارند ترىمنعطف سازماني رفتار دولتي،

 اين بودجه. هستند نیز غیرانتفاعى نهاد مردم هاي سازمان از بسیارى. افکندسايه مى شانرسمى

 طرق از ترکیبى يا دولت خود توسط دولتى، هاي ازمانس مردمى، هاىکمک طريق از ها سازمان

   (.54: 9389 رضواني،)شود  مي تأمین مذکور

 تیکارآمد بتواند موفق هايرسانهتوان تصور کرد که بدون يرا نم يسازمان چیه يکنونر در عص

 زيرا وجود نداشت.هاي سازماني گیريدر تصمیم هارسانهگذشته جايي براي  در .دکنکسب 

هاي مثبت مديران، اما امروزه با توجه به نگاه .نتوانسته بود نقش مناسبي را ايفا نمايد انهرس

را ناديده  هارسانهنیاز بداند و نقش هاي ارتباطي بيکمتر مديري است که خود را از ديدگاه

 (.   999: 9345، رهبري) بگیرد

روند. سهم عمده و شمار ميمعاصر به  هاي بارز جهانشک از پديدههاي جمعي بيرسانه

هاي توسعه ها و برنامهسیاست در تغییر و تحوال  فرهنگي و اجتماعي به ويژه انهکننده آتعیین

 اندنامیده « عصر ارتباطا » حدي بوده است که عصر حاضر را در صد سال گذشته به

 (. 959: 9340)دادگران، 

آن کشور  يمدن يرا نهادها يا ر هر جامعهد داريتوسعه پا يهاو مؤلفه ها انیاز بن يکياگر 

ها و مطبوعا   رسانه يدر هر کشور داريتوسعه پا يها انیو بن ها هياز پا گريد يکيقیناً ي میبدان

 کیتفکتنگاتنگ و مرتبط است و  اریو رسانه بس ي. ارتباط جامعه مدنديآ يآزاد آن به شمار م

و  يمدن يها تالش شبردینقش رسانه در پ میدشوار خواهد بود. اما اگر بخواه اریبس يآن کار
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و کمک به  يرا در همپوشان ها رسانه يکاربردها ديابتدا با میکن يدو را بررس نيمتقابل ا ریتأث اي

 يسرگرم بهجن ديبا ت،يلووا نیجه به همتو عرصه با ني. در امیکن يبند تياولو يمدن ينهادها

 غا یبر، تبلخ ،يرسان جنبه اطالع نهیزم نيها در ا نقش رسانه نيتر گرفت. مهم دهيرسانه را ناد

هستند  نوپا و جوان اریبسکه   رانيدر ا يمدن ينهادها تیبه وضع ديبا ابتدا .و آموزش است

کار آمدن دولت يو رو 9367پس از سال  نينو يردولتیغ يها ها و انجمن افکند. تشکل ينظر

 ازحد شینظار  ب لیها به دل تشکل نيا .پا به عرصه وجود گذاشتند رانياصالحا  در ا

 . درشوند يمحسوب نم يردولتیغ ينوع به يتیحاکم ينهادها قيها و صدور مجوز از طر دولت

متفاو   شود يم دهيد افتهي توسعه و چه توسعه درحال يواقع با آننه در غرب، چه کشورها

ها  تشکل نيبودن ا به دولت مانع توسعه محور ينهادها وابستگ نيدر ا رفتيپذ ديبا .است

 (.9345)اسکندري پیله رود و همکاران،  شده است

متفاو  از  يا وهیدهه گذشته ش 5در طول  رانيگفت جامعه ا توان يمشکال  م نيا وجود با

 نيا که نيا تجربه کرده است. با يالملل نیب يخارج از چارچوب و استانداردها را يسازنهاد

شدن  يردولتیغ يسو  به شده  دهياز موارد د يدر برخ اما روند يبه شمار م يدولت مهیها ن تشکل

 يکارکردها يسو نهادها به نيحرکت ا ریاست که در مس نيا ي. نکته اصلاند شرفتهیو استقالل پ

از  امروزه اند. و کمک کرده  مؤثر بوده اریها بس به استقالل رسانه دنیو رس ياجتماع حیصح

با جهان  يکم ديشا رانيدر ا تیوضع يول شود يم ادي ياجتماع ها با عنوان ابزار و نهاد رسانه

 يها در عرصه ينگار در روزنامه افتهي  توسعه يبا کشورها رانيا ييوجود همپا با .متفاو  باشد

 يامر سبب شده از حرکت جهان نیعمل کند و هم ديشا و ديکه با رسانه نتوانسته چنان گريد

چندگانه  يعرصه را دچار برخورد نيا يا رسانه يودن فناورنب يمانند بوم يبماند و مسائل باز

  (.90: 9386ي، پور و روشندل اربطان میابراه) کند

 يمدن ينهادها يريپذ مشارکت يها برا رسانه تیاز ظرف توان ياست که چگونه م نيا بحث

 نماهایو س ها ونيزيتلو وها،يها، راد ها، مجله روزنامه يدموکراس يها در نظام»بهره جست؟ 

انجام دهند  يشوندگان خدما  مهميو رهبر کنندگانيرهبر نیگسترش ارتباط بر د توانند يم

ا در امور نهمردم و مشارکت دادن آ يدر جلب همکاري افکار عموم ينماتمام نهيعنوان آ  و به

 گذارند.  جابهفراوان  ریتأث ياجتماع
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عنوان   به توانند يها م رسانه ميریدر نظر بگ سازان جامعهمیعنوان تصم را به يفعاالن مدن اگر 

 يگر فعاالن مدنياري يعموم يها کنند و در جلب مشارکت ييعملکرد آنان را بازنما يا نهيآ

و نظار  در عملکرد  يبان دهيد ت،یدر شفاف ينقش مهم توانند يها م رسانه نیباشند. همنن

ها  رسانه قيها از طر ها و کارنامه تشکل مهداشته باشند. بازتاب اخبار برنا يردولتیغ يها تشکل

 (.55: 9387ي، صالح) شود يم زین يعالوه بر مشارکت موجب اعتمادساز

 بر ایدر دن يو اطالعات يارتباط ساختار بناهاي ريز نيتراز مهم يکيامروزه  کهي جائ از آن 

 شیاز پ شیب ياسیس اقتصادي و ،يفرهنگ هاينهیدر زم ليوسا نيا کاربرد است، هاعهده رسانه

 به اندازه دوران معاصر خياز تار يمقطع چیملت در ه – دولت انیشده است. روابط موجود م

شدن جوامع، گسترش  ياسیس در عوامل نيتراز مهم يکيگفت  توانيکه ماست، چنان نبوده

دو  با تقابل ها در تعامل ومنظر کارکرد رسانه ني. از اهاسترسانه و يارتباط جمع ليوسا

ها با انعکاس رسانه کسوياز  يعني. ردیگيم قرار يمورد بررس يحوزه قدر  و عرصه عموم

و با  کننديم برقرار ارتباط ياجزاي سازنده عرصه عموم انیدر واقع م اطالعا  اخبار و

 با گريو از سوي د ندينمايم يافکار عموم يمهندس به مبادر  يعموم يسطح آگاه شيافزا

 کنندگانحکومت انیارتباط م مسئوالن، مردم و ديعکاس نظرا ، انتقادا  و عقاو ان آوريجمع

؛ نقل از متاني، 505: 9387 ،ي)صالح سازنديرا برقرار م )مردم( شوندگان)دولت( و حکومت

ها در تبیین اي رسانهمقايسه يبررس تحقیق نيا يمنظور هدف اساس نیهم(. به64: 9345

هاد از منظر اصحاب رسانه است. هاي مردم نجايگاه سازمان

 پيشينه پژوهش 

 در نهاد مردم هاي سازمان جايگاه و ( در تحقیقي با عنوان نقش9345حیدري و جمشیدي )

 روحاني اصطالح و نژاد احمدي خاتمي، جمهوري رياست هاي دوران در سیاسي مشارکت

 محسوب دولت ساختار از يبخش مستقیماً که کند مي اشاره سازماني به نهاد مردم هاي سازمان

 قواي و( اجتماعي هاي اتم) مردم و فرد بین واسطه عنوان به مهمي  بسیار نقش اما شود، نمي

 بحث نهادها ،(خاتمي دوره) محور سیاست  گرايي توسعه گفتمان در. کند مي ايفا را حاکم

 سطح رد آن اشاعه و موضوعا  کردنعمومي در کلیدي، مسائل از را مذاکره و ترويج

-به( نژاد  احمدي دوره) محور اصول گرايي آرمان گفتمان در. کردند مي دنبال مردم و مسئوالن
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 هاي چالش با شدند، مي تثبیت فاز وارد تدريج به که مدني نهادهاي دولت، محدود نگاه دلیل

 دولت سیاست اساس( روحاني دوره) محور تعامل گرايي خرد گفتمان. اند شده رو روبه جديدي

 و ها تشکل مردم، به را وظايف تواند مي که آنجا تا امور همه در که است اين بر ازدهمي

 گیرد. شکل دولت و غیردولتي خصوصي، گذاري سرمايه مثلث که کند واگذار  ها انجمن

اي و سبک زندگي در ( در تحقیق خود به بررسي مصرف رسانه9340علیخواه و رستمي )    

پردازد. او در اين تحقیق از نظريا  سبک زندگي و نکابن ميبین شهروندان شهرستان ت

قشربندي ماکس وبر، نظريه تزريقي و نظريه  استفاده و خشنودي  ، نظريهمصرف بورديو

استفاده کرده است. او براساس مدل نظري ارائه شده براي سبک زندگي سه نوع سبک عوامانه، 

اي مبتني ها را در ارتباط با مصرف رسانهاين سبککند و گرايانه را تعريف ميمايه و نخبهمیان

اي سنجیده است. هاي تلويزيوني ماهوارههاي صدا و سیما و شبکهبر دو پارامتر تماشاي شبکه

دهد که بیشتر کساني که به تماشاي برنامه نتايج به دست آمده از اين تحقیق نشان مي

امانه است و بیشتر کساني که به عنوان شان عوپردازند سبک زندگيهاي تلويزيوني مي شبکه

مايه شان میاناند سبک زندگياي تعريف شدههاي ماهوارهدر تماشاي برنامه مصرف پرتماشاگر 

 است.

 سطح ارتقاء در هاي جمعيرسانه نقش ( در تحقیقي با عنوان بررسي9343پور ) و حسن متاني

 مستقل و آزاد ايرسانه نظام چنان چه دولتي به اين نتیجه رسیدند که هايسازمان پاسخگويي

 پژوهش اين از که ديگري نتیجه. کنند عمل خود وظايف به توانندمي بهتر هارسانه باشد حاکم

 به دولتي بخش نمودن ملزم در تلويزيون اثربخشي ها،رسانه بین از که است اين شده حاصل

  .هاستسانهر ساير از ترمؤثر مراتب به خود عملکرد قبال در پاسخگوئي

 در نهاد مردم هايسازمان عملکرد و ( در تحقیقي با عنوان نقش9343دماري و همکاران )

 در هاپرسش تحلیل از حاصل جامعه به اين نتیجه رسیدند که نتايج سالمت ارتقاي و حفظ

-مي را هدف گروه نیازهاي مطالعه، مورد هايسمن که داد نشان هاظرفیت و عملکرد بخش

 آنان از گروهي با جلسه مبناي بر بیشتر نیازها اين استخراج روش موارد اغلب در اما شناختند،

 مجموعه. است کرده تبعیت کمتر نیازسنجي علمي اصول از و بوده مؤسس هیئت نظرا  يا و

 و اول سطح سپس سوم، سطح پیشگیري حوزه ترتیب، به هاسمن توسط شده ارائه خدما 

مداخال  در موفقیت و رضايت میزان ها،سمن ديدگاه از. است بوده دوم سطح درنهايت،
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 طلبيحمايت مداخال  از بیشتر ايمشاوره و پیشگیري درماني، خدما  ارائه و آموزشي

 اين و است بوده( قضايي و قانوني روندهاي در مشارکت دولت، با کار) حاکمیت به مربوط

-مي نشان ايمشاوره و آموزشي دما خ ارائه در را هاسمن هايقابلیت که اين ضمن نتیجه

 از نکردن استفاده که دهدمي هشدار نیز( دولت) عمومي بخش گیرندگانتصمیم به دهد،

  .کندمي کند را کشور توسعه روند ها،سامانه اين پنهان و نهفته ظرفیت

 پرداخته ينهادهاي حکومت ييپاسخگوها و رسانه ينظري به بررس يقی( در تحق9345) رهبري 

 يجامعه مدن قدرتمند از اجزاي يکيعنوان هها باو نشان داد که رسانه نظري هايافتهياست و 

از  يکي بر عهده دارند که يمهم ياسیسریو غ ياسیس هاينقشي بر افکار عموم رگذاریو تاث

  .استيي ا وا داشتن حکومت به پاسخگونهآ نيترعمده

متفاو  به  يسه بعدي: نگاه ييپاسخگو مدل نوانبا ع يقی( در تحق9340) انيو آزمند يواعظ

 يفیو توص هنجاري کردهاييدر قالب رو ييکارکردهاي پاسخگو يبررس بهيي پاسخگو

 يها و نهادهاي دولتبراي سازمان ييپاسخگو کارکردهاي پرداخته است که بر اساس آن غالب

 .  تندهس جامعه در عیکه داراي گستره عملکردي وس يانتظام رويین جمله از

 هايسازمان اجتماعي مسئولیت بر رسانه تأثیر ( در تحقیقي با عنوان بررسي9340گیوريان )

 قابلیت علمي نظر از جمعي هايرسانه که است آن از حاکي تحقیق ايران، نتايج دولتي

 و عمل در اما دارند، ايران دولتي هاسازمان در اجتماعي مسئولیت ارتقاء بر مناسبي تأثیرگذاري

  .گیردمي قرار توجه مورد مهم اين کمتر جراا

 تناميدر و يجامعه مدن جاديدر ا يجمع هاينقش رسانه يبه بررس قی( در تحق5099)9هانگ 

 نينو هايفناوري و يهاي جمعمحقق به نقش رسانه نیهم گرييد يقیتحق پرداخته است. در

ي هاي اصللفهؤها به عنوان مدر حکومت ييپاسخگو و تیشفاف جاديدر ا يو ارتباط ياطالعات

 خوب پرداخته شده است.  يحکمران

 انياز پاسخگو 64% که توسط سازمان اخالق وکسب کار انجام شدنشان داد (5099)5پراچت

اند. ها دانستهسازمان ياجتماع تیبر ارتقاء مسئول رگذاریرا ازعوامل تأث يهاي جمعرسانه

سازي در شفاف ياجتماع و يرونیب عامل نيترن مهمعنوارا به يهاي جمعدهندگان رسانهپاسخ

.انددانسته جامعهها براي رفتار سازمان

1. Hong

2. Pratchett



01

-ا بهنهآ حرکت و يهاي محلدر حکومت تیشفاف زانیم يبه بررس يقیتحق ( در5093)9کوپل

   داري خوب پرداخته است.سوي حکومت

 چارچوب نظری تحقيق  

هاي غیردولتي اغلب خود را در مقابل دولت  نکند که سازما ( اشاره مي9445) جوديت تدلر

شود، بزرگ، سخت، غیرقابل انعطاف، بوروکراتیک، سلسله  کنند. دولتي که گفته مي تعريف مي

ها به عنوان نهادهايي تعريف  مراتبي و ناتوان در رسیدگي به فقیران است. اگر اين سازمان

 شوند طیف بسیار وسیعي را شامل ميکنند  شوند که خارج از حیطه و اقتدار دولت فعالیت مي

(.  57: 9345 جمشیدي، و حیدري)

 صور  مذکور به نامهآيین رعايت با مشترک اهداف و فعالیت موضوع با توانند مي ها تشکل

 فعال هاي تشکل حتي يا ها شبکه. درآيند المللي بین هاي سازمان عضويت به يا و درآيند شبکه

گسترش  و خود اعتبار و صالحیت به خود بسته اعضاي شروعم هاي خواسته تحقق راستاي در

هاي قانوني بسیار دارند؛ از  قابلیت ها( ها )کار جمعي تشکل ا با ديگرتشکلنهفعالیت و تعامل آ

هاي  گیريسازي و مشارکت در تصمیمانتشار نشريه و برگزاري تجمع و گردهمايي تا تصمیم

يا مجلس و حتي تقاضاي اصالح در قوانین دولتي وحتي اعطاي طرح و لوايح به دولت 

کانون ها و نهادهاي مردمي  ها، انجمن ها، که به تشکل هاي غیردولتي سازمانموضوعه کشور. 

ها و تحول در اين ها و جهت گیريشود و در ايران اخیراَ  جهت بومي سازي رويکرد گفته مي

اند.  نموده 5سازمان هاي غیردولتيجايگزين ها متناسب با شرايط ايران، واژه سمن را  سازمان

  (.  99: 9345 جمشیدي، و حیدري) است« هاي مردم نهاد سازمان»سمن، کوتاه شده 

هاي آنالين هستند که همه يا تعدادي از هاي اجتماعي گروهي از انواع جديد رسانهرسانه

  هاي زير را دارند:ويژگي

1. Koppel

2. Non Governmental Organizations(NGO)
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بازخورد از سوي مخاطب و همکاري و هاي اجتماعي ارسالامکان مشارکت کردن: رسانه -9

کشي بین ها مرز و خطکنند. اين رسانهرا تشويق مياند و آنهمگامي با رسانه را تسهیل کرده

 اند.رسانه و مخاطب را از بین برده

هاي اجتماعي براي مشارکت اعضا و دريافت بازخورد باز هستند. باز بودن: اغلب رسانه - 5

ندر  کنند. بهگذاري اطالعا  را تشويق ميت گذاشتن و به اشتراکا راي دادن، کامننهاآ

 (.953: 9340)مقني زاده،  ها وجود داردمانعي براي تولید و دسترسي به محتوا در اين رسانه

دادند و محتوا را براي مخاطبهاي سنتي عمل انتشار را انجام ميارتباط دو سويه: رسانه -3

ي دوطرف گو و محاورهوهاي اجتماعي فضايي براي گفتانهکردند، ولي در رسارسال مي

 کرده است. وجود دارد و جريان ارتباطي از حالت يک سويه به دوسويه تغییر پیدا

کنند کههاي اجتماعي اين امکان را برقرار ميهاي آنالين: رسانهگیري جماعتشکل -9

هاي ري برقرار کنند. اين جماعتثؤها به سرعت شکل بگیرند و ارتباط مها و گروهجماعت

توانند حول عاليق مشترکي مانند عکاسي، يک تیم ورزشي يا يک برنامه تلويزيوني آنالين مي

 شکل گرفته باشند.

هاي اجتماعي همیشه در حال گسترش اتصاال  واغلب شبکه توانايي برقراري ارتباط: -5

ممکن است اين   کنند.يگر پیوند برقرار ميها، منابع و افراد دشان هستند و با سايتارتباطا 

هاي گذشته به هايي هستند که در سالها در واقع همانها به نظرتان آشنا بیايند. اينويژگي

شدند. در روزگاري نه چندان دور کارشناسان بیني ميهاي آينده دنیاي وب پیشعنوان ويژگي

 ايي که به کمک اينترنت محقق خواهندهآلنظران، اين خصوصیا  را به عنوان ايدهو صاحب

 (.   34: 9345)رهبري،  بودند کردهشد، مطرح 

 روش تحقيق  

 يگردآور لحاظ روش و از ياز نوع کاربرددستیابي به هدف از لحاظ روش تحقیق حاضر 

 و کارکنان جامعه آماري تحقیق را کلیهباشد. مي يشيمایمورد نظر پ قیاطالعا  روش تحق

دهد تشکیل مي نظر هستند،اردبیل که در اين حوزه صاحب شهر در رسانه صحابا مسئوالن

شده  استفاده شماري کل از آماري جامعه بودن محدود به توجه باباشد. مي 990 انهآ تعداد که

از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در باشد. نفر مي 990است و حجم نمونه شامل 
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اعتبار از اعتبار صوري استفاده شده است يعني پرسشنامه به تأيید استاد اين تحقیق براي تعیین 

راهنما و متخصصان حوزه رسانه رسیده است.  همننین جهت پايايي ابزار تحقیق از ضريب 

پرسشنامه بین جامعه  50آلفاي کرونباخ استفاده شده است. براي محاسبه ضريب پايايي ابتدا 

ب پايايي متغیرهاي تحقیق به شرح جداول زير محاسبه شده مورد مطالعه توزيع گرديد. ضري

 است: 

ضريب پايايي متغیرهاي تحقیق -9جدول

ضريب آلفاي کرونباخمتغیر

86/0 رسانه اصحاب منظر از نهاد مردم هايسازمان جايگاه

درصد محاسبه شده است  60شده براي متغیرهاي تحقیق باالي اين میزان در پرسشنامه توزيع

هاي حاضر پس از تکمیل پرسشنامه، داده تحقیقباشد. نشان از پايايي مناسب پرسشنامه ميو 

-پياس گیري متغیرها کدگذاري شده و با نرم افزارهاي اندازه گردآوري شده، بر اساس مقیاس

هاي مورد استفاده براي تجزيه و تحلیل شده است. روش پردازش و تجزيه و تحلیل 9اساس

   :استزير شامل موارد 

 مرکز و پراکندگي و هاي توصیفي شامل معیارهاي تمايل بهتجزيه و تحلیل توصیفي: روش

 -استفاده ازآزمون کولموگروف تجزيه و تحلیل استنباطي: ابتدا با. باشدمي درصد، فراواني

براي  توزيع متغیرها بودن به علت معمولي گرديد و آزموناسمیرنوف نرمال بودن توزيع داده 

  . شده استاستفاده اي تک نمونه Tحلیل فرضیا  از ت

حقيق  هایفرضيه

 وضعیت مناسبي  هاي مردم نهاد از منظر اصحاب رسانهها در تبیین جايگاه سازمانرسانه

 دارند.  

 سازمان ييارتقاي سطح پاسخگو در يعموم و آموزش افکار تيهدا در تبیین هارسانه-

رند. هاي مردم نهاد وضعیت مناسبي دا

1 .SPSS 
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 هاي سازمان ييسطح پاسخگو درارتقايي هاي عمومخواسته عیتجم در تبیینها رسانه

 مردم نهاد وضعیت مناسبي دارند.  

 هاي سازمان ييسطح پاسخگو ارتقاي در يبخش يجنبه نظار  و آگاه در تبیینها رسانه

 مردم نهاد وضعیت مناسبي دارند.  

 هاي مردم نهاد از اينترنت( در تبیین جايگاه سازمان ها )مطبوعا ، راديو، تلويزيون،رسانه

داري دارند.منظر اصحاب رسانه تفاو  معني

 های تحقيقيافته

درصد پاسهخگويان   7/93درصد نیز مرد هستند.  7/43درصد پاسخگويان زن و  9/7طبق نتايج 

تحصهیال    درصد پاسخگويان با کمترين فراوانهي  6/5درصد نیز متاهل هستند.  9/87مجرد و 

درصهد پاسهخگويان بها     5/9درصد با بیشترين فراواني لیسانس هسهتند.   4/70فوق لیسانس و 

سهال   90تها   30درصد با بیشترين فراواني سهن   5/78سال و باالتر و  50کمترين فراواني سن 

 دارند. 

هاي مرکزي و پراکندگي متغیرهاي تحقیق اخصش -5جدول

-

جايگاه 

هاي سازمان

مردم نهاد

 آموزش افکار

يعموم

نظار  و 

يبخش يآگاه

 عیتجم

هاي  خواسته

يعموم

 ييسطح پاسخگو

هاي مردم سازمان

نهاد

44/3 میانگین  69/3  97/375/9  95/3

54/0 انحراف معیار  39/0  56/038/0  59/0

، 69/3 يعمهوم  آموزش افکار، 44/3 هاي مردم نهادجايگاه سازمانمیانگین  5طبق نتايج جدول

-سهازمان  ييسطح پاسخگوو   75/9ي هاي عمومخواسته عیتجم، 97/3 يبخشي  و آگاهنظار

توان گفت که از بین متغیرها بیشترين میهانگین مربهوط   است. بنابراين مي 95/3 هاي مردم نهاد

ههاي  سهازمان  ييسهطح پاسهخگو  و کمترين میانگین مربوط بهه   يهاي عمومخواسته عیتجمبه 

 است. مردم نهاد
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اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزيع متغیرهاي تحقیق -نتايج آزمون کولمگروف -3جدول

آماره

جايگاه 

هاي سازمان

مردم نهاد

 آموزش افکار

يعموم

نظار  و 

يبخش يآگاه

 عیتجم

هاي خواسته

يعموم

سطح 

 ييپاسخگو

هاي سازمان

مردم نهاد

44/369/397/375/995/3میانگین

54/039/056/038/059/0انحراف معیار

 zمقدار 

 -کولموگروف

اسمیرنوف

78/078/058/047/059/0

93/093/098/004/059/0سطح معناداري

طبق نتايج جدول فوق و با توجه به اينکه سطح معناداري خطاي آزمون براي سطح اطمینان 

هاي مردم اه سازمانجايگتوان گفت که توزيع متغیرهاي است، بنابراين مي 05/0بیش از  45/0

سطح  ي وهاي عمومخواسته عیتجمي، بخش ينظار  و آگاه، يعموم آموزش افکار، نهاد

هاي معمولي است و جهت تحلیل فرضیا  بايد از آزمون هاي مردم نهادسازمان ييپاسخگو

( استفاده کرد.اينمونهارامتريک )رگرسیون و تي تک پ

 های استنباطی )تحليل فرضيات(يافته

هاد از منظر اصحاب رسانه وضعیت هاي مردم ندر تبیین جايگاه سازمان هارسانه فرضيه اصلی:

 مناسبي دارند.  

ايتک نمونه tنتايج آزمون  -9جدول

انحراف معیار میانگین

3مقدار مقايسه= 

اختالف 

میانگین

t  درجه

آزادي

سطح 

معناداري

44/3 54/0 44/0 46/35 904 000/0
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 05/0يج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان معناداري بدست آمده که کمتر از طبق نتا

-سازمانتبیین جايگاه  گرفته و میزانتوان نتیجه گرفت که اين فرضیه مورد تأيید قراراست مي

دارد و  به صور  معناداري باالتر از میانگین قرار هاي مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه

 نیانگیم همان که 3 سهيمقا اریمع نیانگیم و 44/3 يآمار نمونه نیانگیم به هتوج با نیهمنن

 . است 44/0 برابر نیانگیم اختالف ماست، يآمار جامعه

ارتقاي سطح  در يعموم و آموزش افکار تيهدا در تبیین هارسانه فرضيه فرعی اول:

 هاي مردم نهاد وضعیت مناسبي دارند.  سازمان ييپاسخگو

ايتک نمونه tايج آزمون نت -5جدول

3مقدار مقايسه=  انحراف معیار میانگین

اختالف 

میانگین

t سطح معناداري درجه آزادي

69/3 39/0 69/0 46/59 904 000/0

 05/0طبق نتايج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان معناداري بدست آمده که کمتر از 

و  تيهدا تبیین رضیه مورد تأيید قرار گرفته و میزانتوان نتیجه گرفت که اين فباشد ميمي

به صور  معناداري  هاي مردم نهادسازمان ييارتقاي سطح پاسخگو در يعموم آموزش افکار

 اریمع نیانگیم و 69/3 يآمار نمونه نیانگیم به توجه با نیهمننباالتر از میانگین قرار دارد و 

 . است 69/0 برابر نیانگیم اختالف ست،ما يآمار جامعه نیانگیم همان که 3 سهيمقا

 ييسطح پاسخگو درارتقايي هاي عمومخواسته عیتجم در تبیینها رسانه فرضيه فرعی دوم:

 هاي مردم نهاد وضعیت مناسبي دارند.  سازمان

ايتک نمونه tنتايج آزمون  -7جدول

انحراف  میانگین

معیار

3مقدار مقايسه= 

اختالف 

میانگین

t  درجه

ديآزا

سطح 

معناداري

75/938/075/943/93904000/0

 05/0طبق نتايج جدول فوق و با توجه به میانگین و میزان معناداري بدست آمده که کمتر از 

 عیتجم تبیین توان نتیجه گرفت که اين فرضیه مورد تأيید قرار گرفته و میزانباشد ميمي
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هاي مردم نهاد به صور  معناداري زمانسا ييسطح پاسخگو ارتقاي دري هاي عمومخواسته

 اریمع نیانگیم و 75/9 يآمار نمونه نیانگیم به توجه با نیهمننباالتر از میانگین قرار دارد و 

 . است 75/9 برابر نیانگیم اختالف ماست، يآمار جامعه نیانگیم همان که 3 سهيمقا

سهطح   ارتقهاي  در يبخشه يجنبهه نظهار  و آگهاه    در تبیهین هها  رسهانه  فرضيه فرعی سووم: 

 هاي مردم نهاد وضعیت مناسبي دارند.  سازمان ييپاسخگو

ايتک نمونه tنتايج آزمون  -6جدول

انحراف  میانگین

معیار

3مقدار مقايسه= 

اختالف 

میانگین

t  درجه

آزادي

سطح معني 

داري

97/356/097/000/98904000/0

 05/0ن و میزان معناداري بدست آمده که کمتر از طبق نتايج جدول فوق و با توجه به میانگی

جنبه نظار   تبیین يید قرار گرفته و میزانأتتوان نتیجه گرفت که اين فرضیه مورد باشد ميمي

اي مردم نهاد به صور  معناداري باالتر هسازمان ييسطح پاسخگو ارتقاي در يبخشيو آگاه

 سهيمقا اریمع نیانگیم و 97/3 يآمار نمونه نیانگیم به توجه با نیهمنناز میانگین قرار دارد و 

 . است 97/0 برابر نیانگیم اختالف ماست، يآمار جامعه نیانگیم همان که 3

هاي )مطبوعا ، راديو، تلويزيون، اينترنت( در تبیین جايگاه نقش رسانه فرضيه فرعی چهارم:

 رند.هاي مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه تفاو  معناداري داسازمان

 هايسازمان يپاسخگوئ سطحي ها در ارتقااز انواع رسانه کيهر خالصه مدل رگرسیون  -8جدول

 مردم نهاد

ضريب تعیین تعديل شده ضريب تعیین ضريب همبستگي

46/0 45/0 45/0
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)مطبوعها ، راديهو، تلويزيهون،    هها  انهواع رسهانه  طبق نتايج جدول فوق ضريب همبستگي بین 

است و ضريب تعیهین   46/0هاي مردم نهاد برابر سازمان يپاسخگوئ سطحي ادر ارتقاينترنت( 

ههاي  سهازمان  ييارتقاي سطح پاسهخگو تغییرا  متغیر وابسته  45/0است. يعني  45/0نیز برابر 

 کند و بقیه مربوط به متغیرهاي ديگر است.  مردم نهاد را اين متغیر تعیین مي

هاي سازمان يپاسخگوئ سطحي ها در ارتقاانواع رسانه ثیرأتنتايج تحلیل رگرسیون چند گانه  -4جدول

 مردم نهاد

هالفهؤم

ضريب  ضرايب غير استاندارد

استاندارد 

Beta

TSig.
B

انحراف 

معيار

650/0087/0376/8000/0مقدار ثابت

346/0035/070/0567/99000/0مطبوعا 

098/0034/097/0553/9059/0راديو

509/0050/058/0979/90000/0ويزيونتل

533/0036/056/0375/7000/0اينترنت

( به عنوان اينترنت و راديو، تلويزيون، مطبوعا )ها انواع رسانهبراي تعیین تأثیر هر يک از 

به عنوان متغیر مالک، با هاي مردم نهاد سازمان ييارتقاي سطح پاسخگوبین و متغیرهاي پیش

گانه به روش ورود تحلیل شدند. همانطور که در جدول فوق مشاهده گرسیون چندر تحلیل

که متغیر  دهدمشاهده شده در همه ابعاد معنادار است نتايج نشان مي Pشود میزان مي

(،  =97/0BETAبا کمترين میزان ) راديو(، =70/0BETA) مطبوعا  با بیشترين میزان

 ييارتقاي سطح پاسخگو( متغیر  =56/0BETA) اينترنت ( و =58/0BETA) تلويزيون

 کنند.بیني ميرا پیشهاي مردم نهاد سازمان
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 گيرینتيجه

هاي مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه وضعیت ها در تبیین جايگاه سازمانرسانهفرضیه اصلي: 

 مناسبي دارند.  

توان است. مي 05/0کمتر از  آمده کهداري بدستطبق نتايج و با توجه به میانگین و میزان معنا

هاي مردم نهاد تبیین جايگاه سازمان نتیجه گرفت که اين فرضیه مورد تأيید قرار گرفته و میزان

 به توجه با نیهمننبه صور  معناداري باالتر از میانگین قرار دارد و  از منظر اصحاب رسانه

 ماست، يآمار جامعه نیانگیم نهما که 3 سهيمقا اریمع نیانگیم و 44/3 يآمار نمونه نیانگیم

-حسنو  نتايج اين فرضیه با نتايج تحقیقا  متاني. است 44/0 برابر نیانگیم اختالف

(، 5099) 5پراچت(، 5099)9(، هانگ9345) رهبري(، 9345(، حیدري و جمشیدي )9343)پور

دم هاي مرجايگاه سازمانتوان گفت که در تبیین اين فرضیه ميهمسو است.  (5093)3کوپل

 و میداني تخصص علت به غیردولتي هاي نهاد از منظر اصحاب رسانه مناسب است و سازمان

 با آساني به را خود و دهند تشخیص را منطقه واقعي کمبودهاي و نیازها توانند مي بهتر بومي

 .دهند تطبیق آن در واقع اي منطقه موقعیت و شرايط

ارتقاي سطح  در يعموم موزش افکارو آ تيهدا در تبیین هارسانهفرضیه فرعي اول: 

 هاي مردم نهاد وضعیت مناسبي دارند.  سازمان ييپاسخگو

-باشد ميمي 05/0طبق نتايج و با توجه به میانگین و میزان معناداري بدست آمده که کمتر از 

 و آموزش افکار تيهدا تبیین توان نتیجه گرفت که اين فرضیه مورد تأيید قرار گرفته و میزان

به صور  معناداري باالتر از  هاي مردم نهادسازمان ييارتقاي سطح پاسخگو در يمعمو

 3 سهيمقا اریمع نیانگیم و 69/3 يآمار نمونه نیانگیم به توجه با نیهمننمیانگین قرار دارد و 

نتايج اين فرضیه با  .است 69/0 برابر نیانگیم اختالف ماست، يآمار جامعه نیانگیم همان که

(، دماري و همکاران 9345(، حیدري و جمشیدي )9343پور) و حسن قا  متانينتايج تحقی

توان گفت که در تبیین اين فرضیه مي همسو است. (5093) ( و کوپل5099) (، پراچت9343)

سطح  ها بیشتر باشد باعث باال رفتندر اين سازمان يعموم و آموزش افکار تيهداهر چه 

 واسطه و مدني جامعه از عضوي به عنوان هاشود. رسانهمي هاي مردم نهادسازمان ييپاسخگو

1  . Hong

2  . Pratchett

3. Koppel 
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 از را هاگروه و تقاضاهاي جامعه ساختن برآورده وظیفه که حکومت و افکار عمومي میان

 که .کنندمي ايفا زمینه اين در مختلفي وظايف و نقش عهده دارند بر انهآ پیگیري و بیان طريق

 از توانندمي که ايگونه به است، عقايد جامعه و ارافک کنترل و هدايت انهآ ترينمهم از يکي

 کند. هدايت و منطقي درست هدفي سوي به را جامعه افکار اقناع و القا و فرايند تبلیغ طريق

 ييسطح پاسخگو ارتقاي دري هاي عمومخواسته عیتجم در تبیینها رسانهفرضیه فرعي دوم: 

 هاي مردم نهاد وضعیت مناسبي دارند.  سازمان

توان است؛ مي05/0طبق نتايج و با توجه به میانگین و میزان معناداري بدست آمده که کمتر از 

ي هاي عمومخواسته عیتجم تبیین نتیجه گرفت که اين فرضیه مورد تأيید قرار گرفته و میزان

هاي مردم نهاد به صور  معناداري باالتر از میانگین قرار سازمان ييسطح پاسخگو ارتقاي در

 همان که 3 سهيمقا اریمع نیانگیم و 75/9 يآمار نمونه نیانگیم به توجه با نیهمنند و دار

. نتايج اين فرضیه با نتايج باشديم 75/9 برابر نیانگیم اختالف ماست، يآمار جامعه نیانگیم

 پراچت(، 5099هانگ )(، 9345(، حیدري و جمشیدي )9343پور) و حسن تحقیقا  متاني

-خواستهتوان گفت که هر چه در تبیین اين فرضیه مي همسو است. (5093) ( و کوپل5099)

 ارتقاي ها بیشتر باشد باعث ايجاد انگیزه براي باال بردنبراي پاسخگويي سازمان يهاي عموم

  شود.هاي مردم نهاد ميسازمان ييسطح پاسخگو

سطح  ارتقاي در يبخش يجنبه نظار  و آگاه در تبیینها رسانهفرضیه فرعي سوم: 

 هاي مردم نهاد وضعیت مناسبي دارند.  سازمان ييپاسخگو

توان است؛ مي 05/0طبق نتايج و با توجه به میانگین و میزان معناداري بدست آمده که کمتر از 

 يبخش يجنبه نظار  و آگاه تبیین نتیجه گرفت که اين فرضیه مورد تأيید قرار گرفته و میزان

هاي مردم نهاد به صور  معناداري باالتر از میانگین قرار نسازما ييسطح پاسخگو ارتقاي در

 همان که 3 سهيمقا اریمع نیانگیم و 97/3 يآمار نمونه نیانگیم به توجه با نیهمنندارد و 

نتايج اين فرضیه با نتايج  .است 97/0 برابر نیانگیم اختالف ماست، يآمار جامعه نیانگیم

 ( و کوپل5099) (، پراچت9345ي و جمشیدي )(، حیدر9343پور) و حسن تحقیقا  متاني

-يآگاهنظار  و  توان گفت که هر چه میزاندر تبیین اين فرضیه مي باشد.همسو مي (5093)

هاد هاي مردم نسازمان ييارتقاي سطح پاسخگو افراد جامعه بیشتر باشد باعث باال رفتن يبخش

  شود.مي
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-، تلويزيون، اينترنت( در تبیین جايگاه سازمانها )مطبوعا ، راديورسانهفرضیه فرعي چهارم:  

از  کيه هر نتايج مدل رگرسیون  هاي مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه تفاو  معناداري دارند.

ضهريب تعیهین   دهد کهه  نشان مي هاي مردمسازمان يپاسخگوئ سطحي ها در ارتقاانواع رسانه

هاي مهردم  سازمان ييتقاي سطح پاسخگوارتغییرا  متغیر وابسته  45/0است، يعني  45/0برابر 

کند و بقیه مربوط به متغیرهاي ديگر است.  نهاد را اين متغیر تعیین مي

 پيشنهادهای تحقيق

هاي مردم نهاد از منظر اصحاب رسانه در حد مطلوب قرار سازمانهاي تحقیق، با توجه به يافته

جنبه نظار  ي و هاي عمومواستهخ عیتجمي، عموم و آموزش افکار تيهدادارد و متغیرهاي )

بنهابراين مهوارد   هاي مردم نهاد مؤثر است. سازمان ييارتقاي سطح پاسخگوي( بر بخشيو آگاه

 شود:پیشنهاد ميهاي مردم نهاد سازمان ييسطح پاسخگوزير جهت کمک به بهبود و افزايش 

ههاي بخهش   ري پروژه. استفاده از نظرا  مردم به عنوان سه نقش متفاو  ناظر، مشاور و مج9

 ؛هاي مردم نهادسازمان

 ها؛گذاري در اين سازمان. تدوين نظام مشارکتي مردم در فرايندهاي قانون5

 ها؛. آموزش مردم براي ايفاي حقوق مخاطبان در اين سازمان3

 هاي مردم نهاد؛. تدوين آموزش و هدايت افراد در بخش مشارکت در سازمان9

ردم را بهه عنهوان   و مه  هاي مهردم نههاد  سازمانهاي عمومي در خواسته. اهمیت و بها دادن به 5

 ناظر خود دانستن؛

 ؛مردم نهاد هاي. ايجاد فضاي مشارکت عمومي و پذيرش نقد و پیشنهادا  در سازمان7

ربط مشخص هاي ذيها توسط سازماناي چهارچوب فعالیت. متناسب با شرايط و نیاز منطقه6

   شود؛

ههاي مهردم نههاد قويهاً     ي خارج از چهارچوب قهانوني مصهوب بهراي سهازمان     ها. از فعالیت8

 جلوگیري شود.
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