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رد رادیو در طرح ناهنجاري هاي اجتماعی و آسیب کبررسی اهمیت روی
  1شناسی طرح ناهنجاري هاي اقتصادي

 2لھرکفاطمھ 
 3حوا صابرآملي

 یدهکچ
نظام ارزشی و باورهاي خود ، ناهنجاري هاي اجتماعی را توصیف می رادیو بر اساس 

ه هم بر نگـرش  کود می آورد ند. این توصیفات ،واقعیت رسانه اي متفاوتی را به وجک
 ند. کمخاطب تاثیر می گذارد و هم او را به این توصیفات وابسته می 

ی از کـ نـاگزیر  در قالـب ی   تبیین هاي متفاوت رادیو درباره ناهنجاري هاي اجتماعی ،
رد هاي نظري موجود جامعه شناسی قرار می گیرد. از این رو در این تحقیـق، بـا   کروی

رد گفتار برنامه هاي اجتماعی رادیو ایران در طرح کلیل محتوا ، رویاستفاده از روش تح
، بر اساس نظریات اثباتی جامعه شناسی ( آسیب اجتمـاعی ،   ناهنجاري هاي اقتصادي

 .ج رفتاري ) مورد بررسی قرار گرفتکبی سازمانی اجتماعی ، تضاد ارزشی و 
وع ناهنجاري اقتصادي مطرح ه بیشترین موضکاز مهم ترین یافته هاي تحقیق این است  

 7/57بـه میـزان    "ضعف عمل به تعهدات مالی  "شده در برنامه هاي مورد بررسی ، 
بـی سـازمانی    "ردکرد غالب گفتار ها در تبیین این ناهنجاري رویکو رویاست  درصد

ند . این امـر گـاهی باعـث ایجـاد     کو ضعف مقررات در جامعه اشاره می  "اجتماعی
 در مخاطبان می شود . ناهماهنگی شناختی

                                                                                                                   
بررسی رویکرد گفتار برنامـه هـاي اجتمـاعی رادیـو     «ارشناسی ارشد با عنوان که عنوان مقاله برگرفته از پایان نام 1

 است»  1387ایران در طرح ناهنجاري هاي اجتماعی در آبان ماه 
 ده صدا و سیماکارشناسی ارشد نویسندگی رادیو دانشک 2
 ده صدا و سیماکارشناسی ارشد ارتباطات دانشک 3
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، ي هاي اجتماعیررد اثباتی، برنامه هاي اجتماعی، ناهنجاکلیدي : گفتار ، رویکواژگان 
 ناهنجاري هاي اقتصادي

 مقدمه

زنـدگی اجتمـاعی    کنهاد اجتماعی گسترده، جـزء الینفـ   کامروزه رسانه به عنوان ی
افـراد، نـه بـه عنـوان      ثریـت کند و اکجامعه را تعیین  »ه فرهنگ کشب «تواند است و می

رانـی آگـاه، بیشـترین    گ ه بـه عنـوان انتخـاب   کـ ننـدگان منفعـل، بل  کمخاطبان و مصرف 
نند. (خجسـته،  کسب می کهنجارهاشان را از رسانه ها  اطالعات، تاثیر پذیري، ارزشها و

   )74ص ،1384
ه در دنیاي جدید ارتباطی، رسانه ها می کاز این رو برخی از صاحب نظران معتقدند 

مخاطب را نسبت به خـود و   نوع نگاهه هویت و کنند، تا آنجا ک »واقعیت سازي«توانند 
 )102،ص1374لیر، کلزلی اس(نند.کمحیط اطراف تعیین 
ارائـه مـی    یاجتمـاع  اتیـ ه از واقعکـ فی یر اساس توصه رسانه ها بکبه این صورت 

واقعیـات   رسـانه هـا  ع در واقـ  .ندنک يت رسانه ایل به واقعید آنها را تبدنتوان ید ، منده
د مـی  نـ د و بر اساس آنچـه از واقعیـت ارائـه مـی ده    ننکعینی و حقیقی را توصیف می 

ــتوا ــان   نن د تصــویري از شــرایط محیطــی و ســاختار هــاي اجتمــاعی در ذهــن مخاطب
 )14 ،ص1386 ،(خجستهد.نبساز
توصیف شرایط اجتماعی به شدت تحـت تـاثیر ایـدئولوژي و نظـام     البته چگونگی  

نـد مـی توانـد    کپخـش مـی    رسـانه بنابراین آنچه  .و باورهاي توصیف گر استارزشی 
 .باشد آنمعرف نگاه 
، نظـام  مکتحـت تـاثیر نظـام رسـانه اي حـا      رسانه می توانـد  کنیزبه عنوان ی رادیو

و براساس نوع نگاه  )17 ،ص1385جسته، خ(ندکنیاز سازي  اجتماعی و بافت مخاطبان،
ه از واقعیات عینی و یا حقیقی ارائـه مـی دهـد،    کصیفی بیان و تو ،فلسفی خود، با شرح

ند و می تواند در دراز مـدت نگـرش مخاطـب را    کواقعیت رسانه اي خاصی ایجاد می 
ه رسـانه ارائـه   کـ نوع اطالعات خاصی  بنابراین )14ص ،1386خجسته، (تغییر می دهد. 
نـد  کین مـی  ه هویت آن رسـانه را تعیـ  کی از مهم ترین عناصري است کمی دهد،  هم ی
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ردن مخاطـب بـه   کضمن وابسته  و هم با ارائه ي این اطالعات )7 ،ص1386خجسته، (
در دراز مـدت   وط اطرافش را نیز تعیین نمایـد  یمی تواند نوع نگاه مخاطب به مح خود،

  "بـاور   "و حتی  "واقعیت رسانه اي  "ل کبه  ش "واقعیت توصیفی   "ل کآنها را از ش
 )14 ،ص1386،(خجسته تغییر دهد.

البته انتظار ایجاد تغییرات ناگهانی، گسترده و عمیق از برنامه هاي رادیو، نشانه عـدم  
ردهاي این رسانه است. اما با توجه به قدرت باالي این رسـانه در  کارکآشنایی با نقش و 

این رسانه می تواند بـا صـرف    ،و تهییج اجتماعی، صاحب نظران رادیو معتقدند کتحری
چیز به شیوه جویباري و آرام، حـوزه هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی جامعـه را      هزینه اي نا

 )19 - 20 ، صص1384خجسته، (تحت تاثیر قرار دهد.
ـ  ،رادیو در ایـران  وبا سابقه رد هاي مهمکارکی از کی با این همه رد آگـاهی و   کارک
هنگـام  ه در مواقع حساس تاریخی و خصوصا در کبه طوري  .بوده است اطالع رسانی

مترین زمان باشد و این کرادیو توانسته است پاسخگوي نیاز مردم به اطالعات در  ،شتن
 )17 – 16 ،صص1385 ،خجسته( است.به رادیو  وابستگی بیشتر مخاطبانخود باعث 

صاحب نظران نظریه وابستگی رسانه اي معتقدند، در برخی از شرایط، افراد جامعـه   
ه کـ زمـانی اسـت   ی از ایـن مواقـع،   کـ ننـد. ی کوابستگی بیشتري به رسانه ها پیـدا مـی   

در ایـن هنگـام جامعـه بـراي رسـیدن بـه        ناهنجاري هاي اجتماعی رو به افزایش است.
ند. زیرا افراد براي شـناختن  کثبات، تعادل و انسجام، وابستگی بیشتري به رسانه پیدا می 

. از ایـن رو  ننـد کبه رسانه پیدا مـی   نیاز بیشتريامل تر کسب اطالعات کبهتر اوضاع و 
هاي اجتماعی همگونی زیـادي  ي موضوع ناهنجاريعلی رغم تفاوت هاي فردي، درباره
 )9 ،ص1385بین آنها یافت می شود. (خجسته، 

پدیـده ي   الزاماًه ناهنجاري ها کته مهم درباره ناهنجاري هاي اجتماعی این است کن
به این معنـا   .وم باشندن است موضوعاتی از سایر حوزه ها و علکو مم اجتماعی نیستند

جامعـه شناسـی و آسـیب     اتدر حوزه مطالع اقتصاديه در شرایط طبیعی موضوعات ک
 .دام داراي محدوده ي مطالعاتی خـاص خـود اسـت   که هر کبل ند.شناسی اجتماعی نیست

عامل بر ساختار هاي اجتمـاعی حالـت عـادي خـود را از دسـت       که تاثیر یکاما زمانی 
ل در آید  و بر ساختار هاي اجتماعی تاثیر منفی و معضل گونه بدهد و به صورت اختال
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آن موضـوع در حـوزه ي آسـیب شناسـی      ،نـد کبگذارد  و تبعات عمیق اجتماعی پیـدا  
بنابراین استمرار زمانی و تاثیر دراز مدت بر سـاختار هـاي    .  .اجتماعی مطالعه می شود

ناهنجاري هـاي اجتمـاعی    ه به ظاهر جزءکباعث می شود برخی از موضوعاتی  ،جامعه
 )1378(معید فر،  در این مقوله قرار گیرند. ،قلمداد نمی شوند

 بسـیار مهـم اسـت و    اجتماعیدر طرح ناهنجاري هاي  رادیو نوشتارنوع نگاه و اما 
لی است تـا بـا ارزیـابی هـاي مـداوم،      کنیازمند برنامه ریزي هدفمند و طراحی ایده اي 

تعریـف جنبـه هـاي عملیـاتی و اجرایـی ایـده هـا ،         ردهاي اتخاذ شـده و کپیگیري روی
رد رادیـو در طـرح و   کـ چنانچـه روی  محتواي پیام هاي رادیو دچار ناهماهنگی نباشـد و 

در دراز مدت و با توجـه بـه    ،پرداخت به این موضوعات هدفمند و آگاهانه اتخاذ نشود
ي  )و باورهـا  عقایـد  ،اندیشـه (باعث ناهماهنگی در عناصر شناخت  ،اثر جویباري رادیو
انتخاب موضوعات و نحـوه پرداخـت بـه آنهـا توسـط برنامـه سـازان        .مخاطب می شود

هاي نا مناسـب مـی توانـد موجـب     ردکبا روی اقتصاديهاي رادیویی و تحلیل ناهنجاري
و... در مخاطبـان شـود و   بی تفـاوتی، سـطحی نگـري    ،داوري نادرست ،بدبینی، ناامیدي

 ب نماید.  اعتماد مخاطب به رسانه را سل
الت اقتصـادي جامعـه اسـت و از    کی از مهم ترین ناهنجاري هاي اجتماعی ، مشکی

آنجا به طور مستقیم زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهند ، دست مایه خـوبی بـراي   
 جلب مخاطب در رسانه هاست .

ردهاي اتخاذ شده که ضمن بررسی اهمیت رویکاز این رو هدف این مقاله این است 
طرح و تبیین ناهنجاري هاي اجتماعی در رادیو ، با استفاده از روش تحلیل محتـوا ،  در 
در  رد گفتار برنامه هاي اجتماعی رادیو ایران در طـرح ناهنجـاري هـاي اقتصـادي    کروی

آسیب شناسی شود . در این مقاله محقق ، ضمن اشاره به مبـانی نظـري     1387آبان ماه 
بـا اسـتفاده از نظریـه ناهمـاهنگی شـناختی       جتماعی ،موجود در زمینه ناهنجاري هاي ا

 بررسی این موضوع پرداخته می شود .به  و نظریه وابستگی به رسانه ها، فستینگر
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 م و متغیرهاي پژوهشاهم مفاهی

تحقیق با استفاده از منابع معتبـر   و متغیر هاي مهم ترین مفاهیمتعریف در این بخش 
 :آورده می شود

رد جامعه شناختی شامل ایـده  کردن به چیزي. رویکشیوه نگاه  عبارتست از :ردکروی
مجموعـه   ينندهکس کند و منعکه مفهوم سازي و تحلیل از آن پیروي می کراهبر اصلی 

رابینگـتن و  ها و فرضـیات مربـوط بـه طبیعـت مـردم و جامعـه اسـت. (       خاصی از ایده
ردن اثبـات  کـ  گـاه رد،  نحـوه ن کـ در این پژوهش منظور از روی )19ص 1383، واینبرگ

 :ه شامل چهـار دسـته نظریـه اسـت    کگرایان به موضوع نا هنجاري هاي اجتماعی است 
ج کـ نظریه تضاد ارزشـی و نظریـه    ،نظریه بی سازمانی اجتماعی ،نظریه آسیب اجتماعی

 .رفتاري
بـی   ،رد اثباتی نظریه هاي آسـیب شناسـی اجتمـاعی   کمنظور از روی :رد اثباتیکروی

 :ج رفتاري و وجود عناصري به شرح زیر استکتضاد ارزشی و  ،سازمانی اجتماعی
ه انجام آن درجامعه مقبول و مرسـوم نباشـد و از رفتـار    کرفتاري  :تعریف ناهنجاري

 .بهنجار قابل تشخیص است
مقـررات ضـعیف و نـا     ،شرایط اجتمـاعی نامسـاعد   :علت و شرایط ایجاد ناهنجاري

انات براي رسیدن به اهداف مقبول جامعـه و  کنبود وسایل و ام ،ارزشهاي متضاد ،ارامدک
 ،نبـود یـا ضـعف همبسـتگی در جامعـه      ،اهداف دور از دسترس ،اناتکمحرومیت از ام

نبـود یـا    ،تربیت و جامعـه پـذیري نامناسـب    ،فقدان منزلت و احساس ناخشنودي از آن
ي رواج یافتن ناهنجـار  ،نداشتن احساس تعلق و پیوند با جامعه ،نترل اجتماعیکضعف 

 ،وب شـده کهیجانهاي سر ،معرفی نشدن و نبود الگوهاي رفتاري مناسب ،و یادگیري آن
نبود آمـوزش شـیوه هـاي     ،و ارتباط فرد با آنها کناهنجار بودن خانواده و دوستان نزدی

 ،شیدن فرد از اطرافیان به دلیل نداشتن پیوند با آنهاکخجالت ن ،رفتاري درست و بهنجار
وجـود خـرده فرهنـگ هـاي      ،نش قـانون و پلـیس  کل و واضعف عم ،منزوي شدن فرد
  ،ویژگیهاي روانی و جسمی خاص ،تغییرات اجتماعی ،ناهنجار در جامعه

اثبات گرایـان معتقدنـد ناهنجـاري باعـث پایـه گـذاري        :پیامد هاي ایجاد ناهنجاري



سیب شناسی طرح ناهنجاري هاي اقتصاديبررسی اهمیت رویکرد رادیو در طرح ناهنجاري هاي اجتماعی و آ

  .اجتماع  نا متعارف می شود
 ،هـاي مشـروع و بهنجـار   ارتبـاط بـا الگـو     ،جامعه پذیري مجدد :راه حل ناهنجاري
انات و وسایل برابر براي دسترسی همه به اهـداف مقبـول   کایجاد ام ،مجازات ناهنجارها

ایجاد شـرایط و فرصـت    ،ترسیم اهداف ملموس و قابل دسترس براي جامعه ،اجتماعی
 ،انـات بـراي تخلیـه هیجـانی    کایجـاد ام   ،هاي بیشتر یادگیري شیوه هاي رفتـار بهنجـار  

ایجـاد تعـادل    ،معامله و اعمـال زور  ،توافق ،رتباط با گروههاي ناهنجاراهش تماس و اک
 در بین اجزاي جامعه  

 .علی و قابل اندازه گیري آماري ،میک ،روش عینی :روش مطالعه ناهنجاري
در قالب جمالت مختلـف بـه صـورت     هک است اي از مفاهیمگفتار مجموعه گفتار:

آن  در ایـن تحقیـق   )65،ص 1381ردار،.(برخوشـود پیامی خاص به شنونده عرضه مـی  
الت که توسـط عوامـل رادیـویی و غیـر رادیـویی بـه تبیـین مشـ        کالم برنامه ک بخش از
، گفتارقلمـداد  پردازدمی( توصیف، علت یابی، بیان پیامد و راه حل ناهنجاري ) اجتماعی

 شده است .
بـه موضـوعات   ه ک آن دسته از برنامه هاي رادیو لیک: به طور برنامه هاي اجتماعی 

می پردازنـد  ، دننش افراد جامعه به وجود می آیکدر اثر تعامل و  هک روز و مبتال به مردم
، برنامه هاي ه پخش شده اندکتور پخش رادیو ایران در آبان ماه از این شبکنداکو مطابق 

 اجتماعی نامیده می شوند.
ه بـه  کـ رادیـو  تمامی گفتار هـاي برنامـه هـاي اجتمـاعی      در این تحقیق :ناهنجاري
در جامعـه فعلـی    )النکـ چه در سطح خرد و چه در سطح (الت اجتماعی کموضوع مش
الت شامل رفتار هاي خـالف  کاین مش .در زمره ناهنجاري قرار گرفته است ،می پردازد

ردن بـه  کعمل ن نیز بر آورده نشدن انتظارات متعارف و معمول و ،عرف و انتظار جامعه
 .  است  تعهدات و اهداف تعریف شده

از  آن دسـته اقتصـادي   تحقیـق منظـور از ناهنجـاري   در ایـن   اقتصادي:  ناهنجاري
تاثیر آن نظـام اقتصـادي    ه حوزهکاست  لمه )کناهنجاري هاي اجتماعی ( در معناي عام 

ه بـه موضـوع   کـ تمامی گفتار هاي برنامه هـاي اجتمـاعی رادیـو     بر همین اساس. است
در جامعـه فعلـی مـی     )النکـ چـه در سـطح    چه در سطح خـرد و ( اقتصاديالت کمش
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 .  قرار گرفته است هاي اقتصادي در زمره ناهنجاري ،پردازد
وس براساس انـواع ناهنجـاري   کدر ابتدا بر اساس یافته هاي نظري، پرسشنامه ي مع

لـی در مـورد آن   کسـب توافـق   کارشناسـان و  کهاي اقتصادي تهیه و بعـد از ارائـه بـه    
ه در نهایـت شـامل ایـن    کـ افق در بررسـی اسـتفاده شـدند    فهرست، متغیر هاي مورد تو
یفیـت نامناسـب   کن ، ضـعف عمـل بـه تعهـدات مـالی ،      کمقوالت است : گرانی ، مسـ 

 ارمندان و سایر .  کم بودن و تعویق حقوق کمحصوالت اقتصادي ، 

 در تبیین ناهنجاري هاي اجتماعی اهم نظریات موجود

ه هـر  کـ اعی نظریات متعـددي وجـود دارد   در زمینه ي تبیین ناهنجاري هاي اجتم  
 ...پیامـد و  ،راه حـل  ،شـرایط ایجـاد   ،علـت دام با اتخاذ دیـدگاه خـاص، در تعریـف،    ک

 .هستند داراي مفروضات مشخصی ناهنجاري هاي اجتماعی 
. در دوران مختلف ناهنجاري هاي اجتماعی به گونه هاي متفـاوتی تبیـین مـی شـد     

اما در طـول  . شیدکسال طول  100ي هاي اجتماعی مربوط به ناهنجار کالسیک نظریات
ه در کـ تغییراتی در جهت گرایش به علم اثباتی در اندیشه رایج زمان پدید آمـد   19قرن 

روان شناسـانه و جامعـه    ،گرایش به تبیین هاي اثباتی زیسـت شناسـانه   ،اغلب این منابع
لی، مجموعـه  کدي دسته بن کاز این رو صاحب نظران در ی .شناسانه به چشم می خورد

نظریه هاي بررسی ناهنجاري هاي اجتمـاعی را بـه سـه دسـته زیسـت شـناختی، روان       
 نند. کشناختی و جامعه شناختی تقسیم می 

در تبیین ناهنجاري هاي اجتمـاعی   با توجه به ظرفیت باالي نظریات جامعه شناختی
بـه حـوزه    محقق در این پـژوهش نظریـات مربـوط   و مشورت با اساتید جامعه شناسی، 

رد و بـا مطالعـه دسـته بنـدي هـاي مختلـف نظریـات        کاثباتی جامعه شناسی را انتخاب 
ه  چارچوب نظري ایـن  کبه این نتیجه رسید  ،موجود در حوزه جامعه شناسی انحرافات

ه رابینگـتن و واینبـرگ در   کـ پژوهش مبتنی باشد بر چهار نظریه اثباتی جامعـه شناسـی   
تـا بـا   انـد  ردهکمطرح  "انه در بررسی مسائل اجتماعی ردهاي نظري هفتگکروی "تاب ک

رد آنها در طرح ناهنجـاري هـاي اجتمـاعی    کانطباق گفتار برنامه هاي مورد بررسی، روی
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  .روشن شود
صاحب نظر در جامعـه شناسـی انحرافـات     )1383(تر رحمت ا... صدیقکبه اعتقاد د

ربـوط بـه ناهنجـاري هـاي     ل گیري آنها، مکو مراحل ش ردهاکاجتماعی، گرچه این روی
ردها مانند هر مجموعـه نظـري دیگـر بـه     کا و اروپا ست، اما این رویکاجتماعی در آمری

ویژه به دلیل جامعیت آن می تواند الگوي مناسبی براي تحلیل ناهنجاري هاي اجتمـاعی  
 ایران باشد.  

و  همچنین ایشان معتقدند هر گونه تحلیلی درباره ناهنجاري ها چـه در قالـب مـتن   
. ی از این نظریه ها جاي مـی گیـرد  کناخود آگاه در قالب ی ،نوشتار و چه در قالب گفتار

ن است حتی برنامه سـازان رادیـو بـا چـارچوب     که ممکبنابراین می توان نتیجه گرفت 
ردها به طور نظري آشنا نباشند امـا بـه هـر حـال نـوع نگاهشـان بـه        کاین روی کتئوری

.(ارتبـاط  ی از ایـن نظریـه هـا قـرار خواهـد گرفت     کـ لب یناهنجاري ها نا آگاهانه در قا
 )1387شهریور  2شخصی، 

 ،بی سازمانی اجتمـاعی  ،این نظریات عبارتند از نظریه هاي آسیب شناسی اجتماعی 
نظریـه هـاي عمـده جامعـه شناسـی       ،این چهار نظریـه  .ج رفتاريکنظریه  ،تضاد ارزشها

  .بر می گیرد اثباتی در تبیین ناهنجاري هاي اجتماعی را در
ه منشاء آن را بـه  کبزرگی است  بینش وجنبش فلسفیمثبت گرایی   :رد اثباتیکروی

در زبـان فارسـی     .طور اعم به گذشته دور و به طور اخص به رنسانس نسبت می دهند
ه تنها امور حقیقـی و قابـل شـناخت را پدیـده     کاطالق می شود تبی کماثبات گرایی به 

ننـد  کصاحب نظران اثباتی ادعا می  .د اتفاق عموم می داندمحسوس و مور ،هاي مشهود
 .تجربه و مشاهده است نه اسـتدالل فلسـفی و تفاسـیر ذهنـی     ،ه راه رسیدن به شناختک
   )48، ص1374 ،توسلی(

ناهنجـاري   ،در تبیـین ناهنجـاري هـاي اجتمـاعی معتقدنـد      جامعه شناسان اثبـاتی 
رفتـار هـاي بهنجـار قابـل تشـخیص و      ه آن را از سـایر  کاجتماعی داراي صفاتی است 

بنابراین ناهنجاري اجتماعی پدیـده اي قابـل مشـاهده و انـدازه گیـري       .ندکمی  کیکتف
ج رفتاري را خارج از اراده فـرد میداننـد. البتـه جامعـه شناسـان      کهمچنین  علت  .است

زاد منتسـب  اثبات گراي امروزي به اراده آزاد افراد باور دارند اما ناهنجاري را بـه اراده آ 
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نتـرل فـرد اسـت مـی     که خـارج از  که آن را معلول علل متعدد و خاصی کنند  بلکنمی 
   )5-2 ،صص1383صدیق ، ( .دانند

آن  ،: طرفداران این نظریه معتقدند ناهنجاري هـاي اجتمـاعی  نظریه آسیب اجتماعی
ي ننـد و رفتـار هـا   که از انتظارات اخالقی جامعه تخلف مـی  کدسته رفتار هایی هستند 
متقدمین این نظریه معتقدند علت ناهنجـاري هـاي اجتمـاعی     .ناخوشایند جامعه هستند

امـا متـاخرین ایـن     .افراد ناهنجار است "معیوب  "و  "بیمار  "جسمی و روانی  کژنتی
محصـول ارزش   "ناهنجاري هاي اجتمـاعی را   ،نظریه با پذیرش  نقش عوامل اجتماعی

   )28 -29 ،صص1383 (رابینگتن و واینبرگ ، .دمی دانن  "هاي غلط یاد گرفته شده 
طرفداران این نظریه ناهنجاري اجتماعی را به شـرایط   :سازمانی اجتماعیبی  نظریه

نند و علت ایجاد ناهنجاري هاي اجتمـاعی را تغییـرات   کعدم توفیق مقررات اطالق می 
نـد ایـن   نکمـی داننـد و ادعـا مـی       )جمعیت شناختی و فرهنگی ،کنولوژیکت(اجتماعی

رابینگـتن و  شرایط موجب تغییر در روابط متقابـل اجتمـاعی و ناهنجـاري مـی شـود. (     
   )51 -52 ،صص1383، واینبرگ

ناهنجاري هاي اجتماعی واقعیـات   ،از نظر طرفداران این نظریه :نظریه تضاد ارزشی
ه به دلیل رقابـت و برخـورد گروههـاي اجتمـاعی برسـر      کاجتناب ناپذیر جامعه هستند 

 ،صـص 1383، رابینگتن و واینبرگ( .ها و منافع متفاوت و متضاد  به وجود می آیندارزش
67 – 66(   

اس کـ هـاي اجتمـاعی انع  طرفداران این نظریه معتقدند ناهنجاريج رفتاري: کنظریه 
ه به علت جامعه پذیري نامناسـب (فشـار شـرایط    کاند تخلف از انتظارات بهنجار جامعه
 رابینگتن و واینبـرگ ، به وجود می آیند. ( )جرويکهاي هاجتماعی و آموزش بیشتر شیو

   )104 – 105 ،صص1383
 

رد کـ ه رویکـ محقق ضمن بازشنوایی برنامه ها به این نتیجـه رسـید    یبی :کنظریه تر
ی از کـ ه به ناهنجاري هاي اجتماعی می پردازند، تنها با یکبرخی از گفتار هاي رادیویی 

یبی از عوامل اشـاره  کا در تبیین ناهنجاري ها به ترنظریات منطبق نیست و برخی گفتاره
یبـی را در  کرد ترکـ نند. بنابراین با مطالعه بیشتر منابع و تایید صاحب نظـران ، روی کمی 
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 نار نظریه هاي چهار گانه قرار داد. ک

 نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر

فسـتینگر معتقـد    .نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر درباره عدم توافق با خود است
یل کاساس تغییـر نگـرش را تشـ    ،ه تعارض میان دو عنصر شناختی در درون فردکاست 

ی موجـب نفـی   کـ ه تایید یکنند کدو عنصر شناختی زمانی ناهماهنگی پیدا می  .می دهد
ه فرد باورهاي متضاد یا حتـی نگـرش   کاین حالت زمانی پیش می آید  .دیگري می شود

ه می داند دو عنصـر شـناختی   کسی کبه اعتقاد فستینگر  .اشدو رفتار مخالف هم داشته ب
بـا افـزایش تـنش ناشـی از      .نـد کناهماهنگ دارد حالت تنش ناخوشایندي احساس می 

  .بدن نمودار می شود کحالتی از برانگیختگی فیزیولوژی ،تعارض درونی
 ،دیگر بیشـتر باشـد  کـ هر اندازه شناخت هاي مـورد نظـر مهـم و انحـراف آنهـا از ی     

در ایـن   )109 ،ص1381 ،بدار و دیگران( .ناهماهنگی به همان اندازه بزرگتر خواهد بود
شـخص فعاالنـه از موقعیـت هـا و      ،اهش ناهمـاهنگی کـ وشش براي کعالوه بر  ،حالت

 ،اردکـ سورین و تان( .ندکه احتمال دارد ناهماهنگی را افزایش دهد پرهیز می کاطالعاتی 
 )226 ،ص1381

ه رسانه رادیو به که وقتی مخاطب می شنود ک ردکمی توان ادعا بر اساس این نظریه 
درباره موضوع خاص نظري غیر از او و یا نظر  ،ه متعلق به جامعه اوستکعنوان نهادي 

سان و منسـجم نیسـت   کنهاد هاي دیگر دارد و حتی نظرش در برنامه هاي مختلف نیز ی
 .دچار ناهماهنگی شناختی می شود ،و تناقض دارد

 آماري جامعه

به موضوع ناهنجـاري هـاي اقتصـادي پرداختـه انـد،      ه کتمامی برنامه هاي اجتماعی 
سـاعت برنامـه اجتمـاعی     512یل می دهنـد. از میـزان   کجامعه آماري این تحقیق را تش

 60رده، در مجمـوع  کـ ه محقق تمـامی آن را بازشـنوایی   ک 1387پخش شده در آبان ماه 
لمـه) پرداختـه   کي هاي اجتماعی (به معناي عام ساعت، به طرح ناهنجار 512ساعت از 
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گفتـار بـه ناهنجـاري هـاي      433گفتـار بـوده اسـت و     1948ه این میزان شـامل  کاست 
 اقتصادي پرداخته است. همچنین واحد تحلیل در این پژوهش گفتار بوده است.  

توزیع فراوانی و درصد ناهنجاري هاي اجتماعی در گفتار برنامه هاي  -1جدول 
 :1387عی در آبان ماه اجتما

 درصد تعداد  ناهنجاري هاي اجتماعی
 61/3 1194 )به معناي خاص( اجتماعی

 22/2 433 اقتصادي
 16/5 321 فرهنگی
 100/0 1948 جمع

 
 

درصـد بـه    3/61بیشترین گفتار ها بـه میـزان    ،از مجموع گفتار برنامه هاي اجتماعی
مترین گفتار ها به کپرداخته است و  )به معناي خاص(موضوع ناهنجاري هاي اجتماعی 
و در این بین سهم گفتـار  اختصاص یافته است  )5/16(موضوع ناهنجاري هاي فرهنگی 

  درصد بوده است.  2/22درباره ي ناهنجاري هاي اقتصادي برنامه هاي اجتماعی 
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توزیع فراوانی و درصد موضوع ناهنجاري هاي اقتصادي در گفتار   -2جدول 
 : برنامه هاي مربوط به ناهنجاري هاي اجتماعی

 درصد تعداد موضوع ناهنجاري اقتصادي
 10/4 45 گرانی
 6/9 30 نکمس

 57/7 250 ضعف عمل به تعهدات مالی
 10/9 47 یفیت نامناسب محصوالت اقتصاديک
 5/5 24 ارمندانکم بودن و تعویق حقوق ک

 8/5 37 سایر
 100/0 433 جمع

 
 

 433 ،لمـه کبا موضوع ناهنجاري هاي اجتماعی به معناي عام  گفتار 1948از مجموع 
 )درصـد   7/57(ه بیشترین ایـن میـزان   کگفتار مربوط به ناهنجاري هاي اقتصادي است 

   .ه به موضوع ضعف عمل به تعهدات مالی پرداخته اندکمربوط به گفتار هایی است 
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رد کروی واي اقتصادي وضوع ناهنجاري هتوزیع فراوانی و درصد رابطه بین م -3جدول
 اثباتی

 

 رد اثباتیکروی

 جمع

عی
تما
 اج
ب
آسی

عی 
تما
 اج
انی

ازم
ی س

ب
 

ش
ارز

اد 
تض

 ها

ک
ري

رفتا
ج 

 

کتر
بی
ی

 

انی
گر

 

 45 0 1 2 42 0 تعداد
درصد 
 ردیفی

0/0 93/3 4/4 2/2 0/0 100/0 

درصد 
 ستونی

0/0 10/6 18/2 7/1 0/0 10/4 

 نکمس

 30 0 1 1 28 0 تعداد
درصد 
 ردیفی

0/0 93/3 3/3 3/3 0/0 100/0 

درصد 
 ستونی

0/0 7/1 9/1 7/1 0/0 6/9 
 به 

مل
ف ع

ضع
 
الی

ت م
هدا

تع
 

 250 4 8 7 231 0 تعداد
درصد 
 ردیفی

0/0 92/4 2/8 3/2 1/6 100/0 

درصد 
 ستونی

0/0 58/5 63/6 57/1 40/0 57/7 

ک
ت 

یفی
ب 

ناس
نام

ت  
وال
حص

 47 0 2 1 44 0 تعدادم
درصد 

 فیردی
0/0 93/6 2/1 4/3 0/0 100/0 
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درصد 
 ستونی

0/0 11/1 9/1 14/3 0/0 10/9 

ک
یق 

تعو
 و 
دن
 بو
م

ق 
حقو

ک
دان

رمن
ا

 

 24 0 0 0 23 1 تعداد
درصد 
 ردیفی

4/2 95/8 0/0 0/0 0/0 100/0 

درصد 
 ستونی

33/3 5/8 0/0 0/0 0/0 5/5 

ایر
س

 

 37 6 2 0 27 2 تعداد
درصد 
 ردیفی

5/4 73/0 0/0 5/4 16/2 100/0 

درصد 
 ستونی

66/7 6/8 0/0 14/3 60/0 8/5 

مع
ج

 

 433 10 14 11 395 3 تعداد
درصد 
 ردیفی

/7 91/2 2/5 3/2 2/3 100/0 

درصد 
 ستونی

100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Sig 
Pearson Chi-Square 59/005 20 0/000 

 
 

 95بـا   )،20با درجه آزادي ( )005/59(ور محاسبه شده به میزان کساي اکبا توجه به 
رد گفتارهـا در طـرح ناهنجـاري هـاي     کـ ه رویکـ رد کدرصد اطمینان می توان قضاوت 
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نظریه آسیب اجتمـاعی بیشـتر در طـرح آن دسـته از      .دیگر متفاوت استکاقتصادي با ی
مقوله سایر قرار گرفته اند ه در این بررسی در کار می رود کناهنجاري هاي اقتصادي به 

   .درصد است 7/66و میزان آن 
نظریه بی سازمانی اجتماعی بیشتر در طرح ناهنجاري هاي مربوط به ضعف تعهدات 

   .ار رفته استکدرصد به  4/92مالی و به میزان 
رد غالب تمامی مقوالت مربـوط بـه   که جدول نشان می دهد رویکهمچنین آن گونه 

نظریه بی سازمانی اجتماعی است و بیشترین فراوانـی   ،اقتصاديموضوع ناهنجاري هاي 
ضعف عمل بـه تعهـدات مـالی     ،ه بدان پرداخته شدهکموضوع ناهنجاري هاي اقتصادي 

   .است
ه در نتـایج جـداول مشـاهده مـی شـود ، در بخـش ناهنجـاري هـاي         کهمان گونه 

ضـعف  "اسـت ،   ه در گفتار هاي رادیو بـه آن اشـاره شـده   کلی کاقتصادي بیشترین مش
ردن و کـ مضمون این مقوله شامل عمل ن درصد) . 7/57( است  "عمل به تعهدات مالی 

رد افراد و نهادهاي دولتی به تعهدات مالی شان اسـت و فراوانـی گفتـار    کیا ضعف عمل
الت که بـه مشـ  کـ برابر گفتار هـایی اسـت     5ه به این مساله پرداخته اند حدود کهایی 

 رده اند . کاقتصادي دیگري اشاره 
ور که نه تنها ناهنجاري مذکهمچنین بررسی جداول دو بعدي مربوطه نشان می دهد 

رد بی سازمانی اجتماعی ( ضعف و نبود مقررات در جامعه ) تبیین کبیش از همه با روی
ه در گفتارهاي رادیـویی بـه آن اشـاره    که سایر ناهنجاري هاي اقتصادي کشده است ، بل

ه کـ درصـد از گفتـار هـایی     3/93ه کـ طـرح شـده انـد. چنـان      ردکـ شده ، با همین روی
رد بـی سـازمانی اجتمـاعی ایـن     کپرداخته اند ، با روی "نکمس "لکنیز مش و "گرانی"به
 رده اند . کالت را تبیین کمش

پرداختـه   "ضعف عمل به تعهدات مالی  "ه بهکدرصد از گفتار هایی  4/92همچنین 
 رده اند.  کی این ناهنجاري را تبیین رد بی سازمانی اجتماعکاند ، با روی

رده اند کاشاره  "یفیت نامناسب محصوالت اقتصادي ک"ه به کاز مجموع گفتار هایی 
 رده اند . کل را به نبود مقررات مرتبط کدرصد گفتار ها ، این مش 6/93، 

 "ارمنـدان  کم بودن و یا تعویـق حقـوق   ک "ل که به مشکدرصد از گفتارهایی  8/95
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رده انـد و در  کـ ل را مطـرح  کرد بی سازمانی اجتماعی این مشـ کده اند ، با رویرکاشاره 
ه در بخش سایر قرار گرفته انـد نیـز   کنهایت در بخش ناهنجاري هاي اقتصادي دیگري 

 الت را طرح نموده اند . کرد بی سازمانی این مشکدرصد از گفتار ها به اتخاذ روی 73
 نشان می دهد: همچنین داده هاي جدول دو بعدي مربوطه

رد آسیب اجتماعی بیشتر در طرح آن دسته از ناهنجاري هاي اقتصادي مطـرح  کروی 
 درصد ). 7/66ه در این تحقیق جزء بخش سایر آمده است (کشده است 

ل ضعف عمل بـه تعهـدات مـالی    کرد بی سازمانی اجتماعی بیشتر در طرح مشکروی
رفتاري نیز بیشتر در طرح همـین  ج کرد تضاد ارزشی و ک) روی 5/58مطرح شده است (

 درصد ). 1/57درصد و  6/63ل مطرح شده است (کمش
یبی بیشتر در طرح ناهنجاري هاي اقتصادي بخش سـایر طـرح شـده    کرد ترکاما روی

 است.  

 نتیجه گیري

اس واقعیت هاي اجتماعی ندارد ، اما مسلم است کگرچه رسانه چاره اي جز انع -1
ار و پنهـانی هسـتند و بـر    کاراي اهداف و اولویت هـاي آشـ  ه تمامی رسانه هاي دنیا دک

اساس چارچوب مشخص و از پیش تعیین شده و با اسـتفاده از شـگردهاي تبلیغـاتی و    
 رسانه اي آگاهانه به برجسته سازي برخی مطالب مورد نظر می پردازند . 

ارت و ز نظکاما آشنایی محقق با اهداف و اولویت هاي رسانه و تجربه فعالیت در مر
ردن کـ الت اقتصـادي ، برجسـته   کارزیابی برنامه هاي رادیو نشان می دهد ، در بین مش

لی مانند ضعف عمل به تعهدات مالی در میان افراد و نهاد هاي دولتی ، آن هـم بـا   کمش
تبیینی از نوع بی سازمانی اجتماعی و در برنامه هاي صبحگاهی ، خـالف تـدابیر رسـانه    

انه رادیـوي ماسـت و برنامـه  در پخـش ناهنجـاري هـاي       اي و بینش مصـلحت اندیشـ  
اجتماعی و اقتصادي  ، چه در قالب گفتار عوامل رادیویی( مجري ، مصاحبه گر ، قطعـه  

ارشناسـان و مـردم ) مـی بایسـت تـدابیر      کنمایشی ) و یا عوامل غیر رادیـویی(  -روایی
خاصی بیندیشد تا ضمن رعایت صداقت رسانه اي و جلب اعتماد مخاطبان ، موجب نـا  
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 امیدي و سیاه نمایی شرایط اجتماعی نشود .
با توجه به توصیه هاي فرهنگ  ایرانی و اسالمی در حفظ روحیـه ي شـاداب و    -2

الت و ناهنجـاري هـاي   کمتـر بـه مشـ   کبح امیدوار، بهتر است در برنامه هاي ابتداي صـ 
 اقتصادي پرداخته شود

ی از اهداف و وظایف رسانه ي ملی ایجاد آرامش و جلـوگیري از  که یکاز آنجا   -3
الت اجتماعی است، به نویسندگان رادیویی توصیه می شود در خالل کبزرگ نمایی مش

یـد در فرهنـگ    کد تاالت و نابسامانی هاي جامعه، بـه مفـاهیم مـور   کطرح انتقادات، مش
 ل، خوش بینی و امید نیز توجه نمایند.  کملی و مذهبی مان مانند سعه صدر، صبوري، تو

رد جامعـه  کـ تبیین هاي مبتنی بـر روی  همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد، -4
شناسی اثباتی، در سبب شناسی ناهنجاري هاي اجتماعی به نقش عوامل اجتماعی توجه 

ین دلیل از قدرت واقع بینی مناسبی برخوردار هستند. اما این نوع تبیـین  نند، به همکمی 
ید بیش از حد بر علل اجتماعی و نادیده گرفتن نقـش اراده و شخصـیت   کها به علت تا

افراد باعث می شوند در نهایت ناهنجاري هـاي اجتمـاعی، بـه عنـوان پاسـخ بهنجـار و       
ج کـ ود. از این رو در این نـوع تبیـین هـا،    ناگزیر افراد به شرایط ناهنجار جامعه تلقی ش

نش ناگزیر او به که به عنوان واکنش تعمدي و حساب شده فرد، بلکرفتاري نه به عنوان 
ه عوامل برنامه ساز با این مباحـث آشـنا   کشرایط محیطی قلمداد می شود و در صورتی 

گی نباشند با پخش پیـام هـاي نادرسـت و گـاه متنـاقض باعـث سـردرگمی و ناهمـاهن        
شناختی در رسانه و مخاطبان خواهند شد و در نهایت اعتبار رسانه را مخدوش خواهنـد  

رد ها در نگارش برنامه هـاي رادیـویی   که نظریه ها و رویکبا توجه به این از این رورد.ک
نقش مهمی دارند، پیشنهاد می شود مدیران رادیو، در تبیین سیاست هاي این رسـانه بـه   

نند و بـا ایجـاد دوره هـاي آموزشـی     کزمینه موضوعات توجه مباحث نظري موجود در 
لیه ي عوامل تولید را با چـارچوب نظـري موضـوعات مختلـف     کمداوم، نویسندگان و 

آشنا نمایند تا با ابالغ و اجراي سیاست هـاي هماهنـگ، عوامـل رسـانه اي و مخاطبـان      
 دچار ناهماهنگی شناختی نشوند.

و استفاده از گفتار هاي مردمی دربـاره ي آن،  الت اجتماعی کگرچه توجه به مش -6
ي واقع بینی و عزم عوامل برنامه ساز در ایجاد ارتباط با مخاطب اسـت، امـا   نشان دهنده
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نـده اي  کالت پراکدام بـه مشـ  که هر کهاي مردم تلفني پخش پشت سر هم و شتابزده 
نـد. بنـابراین   کمـی   سالت و نا امیدي شنونده را فـراهم کان دلزدگی، کنند، امکاشاره می 

نـده در برنامـه، (همـان    کالت اجتماعی با موضـوعات پرا کبهتر است به جاي پخش مش
ه نمونه هایی از این برنامه ها وجود دارد) موضـوع خاصـی از ناهنجـاري هـاي     کگونه 

 ارشناسانه شوند.کاجتماعی انتخاب، پیگیري و ریشه یابی 
جه به عوامل اجتمـاعی از جملـه   الت، توکگرچه در تبیین و سبب شناسی مش -7  

رد نهاد هاي دولتی و مقررات جامعه الزم است، اما بـا توجـه بـه پیچیـدگی     کنحوه عمل
رد کـ ج رفتاري و قابلیت نسبی نظریـات مختلـف ، تبیـین هـاي مبتنـی بـر روی      کماهیت 

یبی به دلیل توجه به ابعاد بیشتري از واقعیت، مناسب ترندو به نقش عوامل دیگـر از  کتر
 نند. کرد شخصی افراد نیز توجه می کله عملجم

ه در برنامه هاي اجتماعی به ناهنجاري هاي که بیشترین میزان گفتار هایی کاز آنجا  
اجتماعی پرداخته اند ، مربوط به گفتار مردم بوده اسـت ، ایـن توجـه و پخـش نظـرات      

اسـتفاده و پخـش   مخاطبان در برنامه از نقاط مثبت برنامه سازي تلقی می شود اما نحوه 
رد طرح آن نیازمند تـدبیر  کاین نظرات در برنامه از نظر زمان پخش ، مدت پخش و روی

 و  مدیریت است . 
یـد مشـخص ایشـان ( در    کیمانه مقام معظم رهبـري و تا کبا توجه به فرمایش ح -8
ه برنامه سـازان  ک) بر لزوم اصالح الگوي مصرف در جامعه ، ضروري است  1388سال 

ر تبیین ناهنجاري هاي اجتماعی و اقتصادي ضـمن طـرح نقـایص مربـوط بـه      محترم د
رات کمقررات اقتصادي و آسیب هاي مرتبط، به آسیب شناسی فرایند جامعه پذیري ، تف

مبتنی بر تجمل گرایی و مصرف زدگی در جامعه بیش از پیش اشاره نماینـد و در طـرح   
 یبی نیز توجه نمایند .    کج رفتاري و ترکرد کناهنجاري هاي اقتصادي به روی

 


