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رود که دست يافتن به فضاي مفهومي آن از شمار ميههاي اصلي توسعه بتوسعه اجتماعي يکي از مؤلفه
شود که تمامي دانش و ها زماني محقق مييابي به اين شاخصپذير است دستهاي آن امکانطريق شاخص

هاي ارتباط جمعي نقش مهمي طور مؤثري در ميان آحاد جامعه اشاعه يابد رسانهههاي بالقوه جامعه بآوريفن
در عرصه تغيير و تحوالت اجتماعي، تقويت سرمايه اجتماعي، افزايش کيفيت زندگي و توسعه اجتماعي در 

هاي ارتباط جمعي بر ، بررسي تأثير رسانهزين کند. هدف تحقيق حاضرمناطق شهري و روستايي ايفا مي
کراکر و جان هاي لرنر، ديگيري از نظريههمين جهت با بهرهبه آبادغرب است توسعه اجتماعي شهر اسالم

کمي و با استفاده از روش  پژوهشهاي پژوهش پرداخته شده است. روش تامپسون به بررسي تجربي فرضيه
شده است. جامعه آماري  ها استفادهپيمايش صورت گرفته است و از تکنيک پرسشنامه براي گردآوري داده

اي و تصادفي اي چندمرحلهگيري خوشهروش نمونه که هستندآبادغرب ساله شهر اسالم 90تا  21جوانان 
هاي ارتباط جمعي با توسعه اجتماعي در بر مبناي نتايج تحقيق عامل مصرف رسانهاند. شده يريگنمونهساده 

اجتماعي همبستگي مثبت وجود دارد. در بخش پاياني دو بعد آن يعني؛ کيفيت زندگي، اخالقيات توسعه 
هاي ارتباط جمعي بر توسعه اجتماعي، راهکارهاي عملياتي در جهت ارتقاي توسعه مقاله، با نظر به تأثير رسانه

 اجتماعي ارائه شده است.

 .قهاي ارتباط جمعي، توسعه اجتماعي، انسجام اجتماعي، کيفيت زندگي، اخالرسانه 
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 ترين موضوعات مورد بحث در کشور ما و ديگر کشورهاي دريکي از مهم2امروزه توسعه

شک در جهان امروز، کشورهايي که از قافله پيشرفت و توسعه باز باشد. بيحال توسعه مي
ات در بمانند و هماهنگ با حرکت رو به جلوي جهاني در اين مسير گام ننهند، توان ادامه حي

جهاني شدن  عرصه جهاني را نخواهند داشت. توسعه که از منظر بسياري از انديشمندان در
هايي را هم کند، شکافآميز است در حالي که يکپارچه ميشود، فرآيندي تناقضخالصه مي

آورد. چنان که خطرهايي را هم به وجود مي ها،آورد و ضمن ايجاد فرصت پديد مي
هاي ويژگي جهاني شدن، تقويت توزيع نابرابر ثروت ميان بخش گويد؛مي 0سميرامين

نيافته است. جهاني يافته و توسعههاي توسعهمختلف جهان و افزايش فاصله ميان بخش
جايي و تحرک افراد، افزايش ميزان ارتباطات شدن امور که خود زاييده افزايش ميزان جابه

حال توسعه پديدار  ويژه در کشورهاي در هاي جديدي را در راه توسعه بهباشد فرصتمي
. موضوع توسعه، انسان است و چون توسعه، (212:2913 سازد )لطيفي و داودوندي،مي

اي براي هر ملت است، نيازمند اتخاذ فرايندهاي متفاوت براي حل مسئله نيز خواهد  مسئله
اجتماعي، سياسي،  بنابراين توسعه فرآيندي پيچيده و چند بعدي است که ابعاد مختلفبود. 

هر کدام از اين ابعاد توسعه  .گيردفرهنگي، اقتصادي و اخيراً زيست محيطي را در برمي
داراي گستردگي و رويکردهاي مختص به خود است. که در اين پژوهش ما، به بحث توسعه 

ايم. تعاريف بسياري از توسعه اجتماعي عنوان بخشي از اين فرآيند پرداختهبه 9اجتماعي
4فارلند و ديگرانمکرح شده،از جمله؛ مط

نيز با معادل قرار دادن مفهوم توسعه و توسعه  
عملي( و رو به کمال جامعه از سطوح پايين به  -جانبه )نظرياجتماعي آن را عزيمت همه

وري، پيچيدگي، درک، خالقيت، مهارت، لذت سطوح باالي توانايي، کارآمدي، کيفيت، بهره
امروزه بحث درباره توسعه اجتماعي (. 11: 2911 فارلند و ديگران،) مکاند و فضيلت دانسته

مربوط به بهبود در وضعيت اجتماعي افراد يک جامعه است که براي تحقق چنين بهبودي در 
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پي تغيير در الگوهاي دست و پا گير و زائد رفتاري، شناختن و روي آوردن به يک نگرش، 
 واند پاسخگوي مشکالت اجتماعي باشد )ازکيا و غفاري،تر است که بتآرمان و اعتقاد مطلوب

هاي آن (. دست يافتن به فضاي مفهومي توسعه اجتماعي از طريق شاخص41: 2911
پذير است چرا که توسعه اجتماعي از جمله مفاهيمي در ادبيات توسعه است که با امکان

آيد و از طرف ديگر دست ميهاي آن تصوير درستي از آن بهپرداختن به ابعاد و شاخص
تاکنون تعريف دقيقي از اين مفهوم که مورد توافق همگان باشد ارائه نشده است. بر اساس 

ها، از مطالعات صورت گرفته، بدون در نظر گرفتن ميزان اعتبار علمي و اجماع بر سر معرّف
اشتغال  چون ميزان شهرنشيني، سطحهاي پراکنده و فاقد انسجام دروني و بيروني، هممعرّف

آموختگان در مراکز آموزش عالي نسبت به سوادي، شمار دانشميزان با زنان از کل اشتغال،
کل جمعيت، سرمايه اجتماعي، دسترسي به منابع و امکانات بهداشتي و درماني، محيط 

ها، جرايم و امنيت عمومي، توزيع درآمد و رفاه اقتصادي، زيست، حمايت اجتماعي و بيمه
. .هاي اجتماعي و .ها، ميزان توسعه تشکلرابر قانون، رعايت عملي حقوق اقليتبرابري در ب

 (.3: 2932 هاي سنجش توسعه اجتماعي استفاده شده است ) آزادارمکي،عنوان شاخصهب

شود که تمامي ها و مفهوم توسعه اجتماعي زماني محقق مييابي به اين شاخصدست
طور مؤثري در ميان آحاد جامعه اشاعه يابد که هاي بالقوه جامعه بهآوريدانش و فن

هاي جمعي و فناوري اطالعاتي و کند. رسانهارتباطات در اين مرحله نقش محوري بازي مي
ها، ايجاد تغيير اجتماعي و رفتاري مطلوب در ارتباطي بر عرصه توسعه سلطه دارد و نقش آن

رو (. از اين24-202: 0221 ل،ميان ساکنان نواحي شهري و روستايي بوده است )آگراوا
شده و با اهداف از پيش  ريزيها خواه به شکل برنامهها و مصرف آندسترسي به انواع رسانه

اي، هاي کلي ارتباطي در هر جامعهتعيين شده و خواه به روال طبيعي و بر اساس سياست
رد نواحي کمتر ويژه در موشود. اين امر بهيافتگي محسوب ميهاي توسعهيکي از الزام

يافته مانند؛ شهرهاي کوچک و نواحي روستايي مصداق دارد که دسترسي به اطالعات توسعه
شود اگر توجه کنيم که در شرايط سبب بهبود و نيز کيفيت آموزش و خدمات اجتماعي مي

شود، اين موضوع کنوني، توسعه اقتصادي پيش از پيش به توسعه بخش اطالعات وابسته مي



 
 
 
 

 

(. گسترش 200: 2932 به نقل از کالنتري، 0221 ،2يابد ) هادسونشتري مياهميت بي
چون ماهواره، اينترنت و ... امروزه مرزهاي فرهنگي و جغرافيايي را در هاي نوين همرسانه

ها هستيم. در اين پژوهش از بين نورديده و در اغلب نقاط جهان شاهد استفاده از اين وسايل
هاي اجتماعي را ما تلويزيون، ماهواره روزنامه، مجله و شبکه هاي ارتباط جمعي،رسانه

ها انتخاب کرده چرا که از يک سو بر اساس مشاهدات اوليه بيشتر مردم منطقه به اين رسانه
ها، زندگي مردم بخصوص جوانان را تحت تأثير دسترسي دارند و از سوي ديگر اين رسانه

شود عنوان ارائه و مديريت هويت افراد ياد ميهها بقرار داده است که نه تنها از آن
هاي زندگي جديدي را در سطح دنيا ها و روش(. بلکه سبک02: 0221 )مفالوپولوس،

( در پژوهشي با عنوان تحليل توسعه2932گسترش داده است. پورمحمدي و همکاران )
يافتگي شاخص براي ارزيابي سطح توسعه 21استان کرمانشاه از  هاييافتگي شهرستان

ها ابزاري ضروري براي هاي استان کرمانشاه استفاده کرده است که اين شاخصشهرستان
اجتماعي، توسعه گردشگري، سنجش سطح موفقيت -بازبيني اثرات محيطي، اقتصادي

ريزي يکپارچه در تمامي مراحل است حصول به اهداف توسعه و تشکيل فرآيند برنامه
درماني، فرهنگي، اجتماعي، شاخص -از: شاخص بهداشتي هاي مورد مطالعه عبارتندشاخص

و با استفاده از  spssهاي زيرساختي و .... بوده نتايج پژوهش از طريق گردشگري، شاخص
آبادغرب در سطح دست آمده است و حاکي از آن است که شهر اسالمهاي بتحليل خوشه

جايي که پايداري اجتماعي يکي از گيرد. از آننيافته قرار ميهاي محروم و توسعهشهرستان
سه رکن اساسي و هدف غايي توسعه پايدار بوده است که بيشتر با ابعاد کيفي زندگي انسان 
همراه است و با مفاهيمي چون، انسجام، عدالت، مشارکت، کيفيت زندگي و ... همراه بوده و 

حدت اجتماعي(، و)ما در اين پژوهش انسجام اجتماعي بر آن تأکيد دارد. به همين جهت 
و اخالقيات توسعه  رضايت مادي، رشد و توسعه فردي، شادکامي(شامل؛ )0کيفيت زندگي

دهيم. بر مهم توسعه اجتماعي انتخاب و مورد بررسي قرار مي اجتماعي را بعنوان سه شاخص
آبادغرب بر اساس  شود که توسعه اجتماعي در شهر اسالمهمين اساس اين سوال مطرح مي

آبادغرب از  المـوانان شهر اسـمندي جطحي قرار دارد؟ بهرهـي آن در چه سهاشاخص
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عنوان يکي از ههاي ارتباط جمعي بهاي ارتباط جمعي به چه ميزان است؟ و رسانهرسانه
آبادغرب گانه توسعه اجتماعي شهر اسالميک از ابعاد سه عوامل تأثيرگذار تا چه ميزان بر هر

 اثر گذاشته است.

هاي ارتباط جمعي در تمام شئون زندگي، به موضوعي پيچيده در جهان امروزه تأثير رسانه
ها در جهان مدرن و هم ناشي از مدرن تبديل شده است؛ اين امر هم ناشي از نقش رسانه

هاي جمعي است. بنابراين رابطه دو سويه ميان اشکال اجتماعي و تأثير جهان مدرن بر رسانه
هاي کننده رسانههاي متمايزبر ويژگي شود که اين رابطه ديالکتيکي بناها ديده ميسانهر

 را دارند. مطابق نظر 2کننده نهاديها نقش تسريعجمعي، امري بديهي است. رسانه
دارند ) ويندال و  «وارخصلتي ستاره» ها هستندهايي که مبتني بر رسانه، برنامه«0هورنيک»

نگري ارتباطي و اطالعاتي، به (. مطالعات و تحقيقات علمي براي آينده12: 2911، 9همکاران
هاي ارتباطات و اطالعات و کمک به اي وسايل و تکنولوژيمنظور شناخت نقش توسعه

هاي توسعه ملي، در هاي بلندمدت مملکتي و تحقق هدفريزيها و برنامهگذاريسياست
حال توسعه اهميت و  و بسياري از ممالک در هاي اخير در کشورهاي پيشرفته جهاندهه

بخشي ارتباطات، براي هاي توسعهاند. با ارزيابي و بازنگري نظريهاي پيدا کردهضرورت ويژه
هاي توسعه ملي و نيز بررسي و پژوهش درباره کاربرد وسايل ارتباطي در جهت اجراي برنامه

گسترش کمي و کيفي ارتباطات، آمادگي ايجاد شرايط بهبود اين کاربرد، از طريق پيشرفت و 
برداري از انواع توان از يک طرف، امکانات بهرهشود. به اين منظور، ميبيشتري فراهم مي

هاي گوناگون توسعه اقتصادي، اجتماعي، ارتباطات و وسايل ارتباطي در راه پيشبرد برنامه
هداشت همگاني، سازي، پيشرفت کشاورزي، بهبود بچون صنعتيسياسي و فرهنگي هم

تنظيم خانواده، کنترل جمعيت و مقابله با آلودگي را مورد توجه قرار داد و از طرف ديگر، 
ها در هاي مختلف ارتباطي و بهبود عملکردهاي آنهاي توسعه وسايل و تکنولوزيضرورت
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، مسير تأمين منافع و مصالح همگاني جامعه را بررسي کرد. ارتباطات و وسايل ارتباطي نوين
روند، از عوامل مؤثر در موفقيت عه ملي به شمار ميـهاي مهم توسکه خود از شاخص

به همين لحاظ، در چند دهه  .(0: 2919 شوند )معتمدنژاد،هاي توسعه نيز شناخته ميبرنامه
ها و الگوهاي هاي جهاني نظريهالمللي و جاذبهگذشته، نه تنها تحت تأثير شرايط بين

ات، بلکه به سبب اوضاع و احوال خاص کشورهاي جهان سوم و احساس بخشي ارتباطتوسعه
هاي عمراني و تحکيم برداري از امکانات ارتباطي در پيشبرد برنامهها به بهرهنياز مبرم آن

راي اجراي ـهاي مناسب بجاد زمينهـه نقش مثبت ارتباطات در ايـتقالل و وحدت ملي، بـاس
، تر، در بسياري از کشورهاعبارتي روشنهمبذول گرديده است. بهاي توسعه، توجه فراوان برنامه

هاي ريزيها و برنامهگذاريمنزله بازويي توانا و اهرمي نيرومند در سياستاز ارتباطات به
اي که عالوه بر توجه ويژه به ضرورت توسعه توسعه ملي کمک گرفته شده است. بگونه

ها، ريزيها و برنامهگذاريي در اين سياستهاي ارتباطامکانات و وسايل و تکنولوژي
هاي گوناگون توسعه مثابه يکي از ارکان اساسي و عناصر ضروري تحقق هدفارتباطات به

اند. بنابراين با توجه به اهميت و هاي مملکتي، جاي خاص خود را کسب کردهدر قالب برنامه
ها در رايي هر چه بيشتر آننقش برجسته ارتباطات در توسعه بررسي و تحقيق درباره کا

 عتمدنژاد،ياسي و فرهنگي بسيار ضروري است )هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سزمينه
ها تنها شاخصي براي سنجش ميزان توسعه در يک جامعه نيستند، بلکه  رسانه .(0: 2919

پذير ساختن توسعه اجتماعي مطرح هستند بنابراين اي در جهت امکان  عنوان وسيلههب
ها حائز تواند براي پژوهشگران و محققان حوزه علوم اجتماعي، رسانهپژوهش حاضر مي

گذاري، فقدان شناخت و درک جامع از ماهيت و چنين در سطح سياستاهميت باشد هم
اي در هاي جديد و نوپا و کمرنگ بودن ادبيات مرتبط با سواد رسانهکارکردهاي برخي رسانه

ها طوري که رسانههتأثير نباشد بهاي ارتباط جمعي بيت به رسانهاتخاذ رويکرد تدافعي نسب
توان با داشتن تصوري اند در اين وضعيت نميبيشتر با کارکرد سياسي در جامعه معرفي شده

گذاري براي آن پرداخت. با توجه به جوان بودن مبهم و غيرشفاف از اين فضا به سياست
هاي ارتباط جمعي، بررسي خصوصاً جوانان از رسانهجمعيت کشور و استقبال گسترده افراد 

ريزي دقيق توسط مسئوالن ها جهت اتخاذ تصميمات صحيح و برنامهمسائل مربوط به رسانه
عنوان يک شهر و هب فرهنگي و اجتماعي ضروري است. با توجه به مختصات ميدان مطالعه



 
 
 

  

 

  

امکان دسترسي به تکنولوژي  دليل تغييراتي که در حوزه معيشتي مردم حادث شده است وبه
تبع آن ميدان تعامالتي جوانان نيز دستخوش تغيير گشته ارتباطي جديد مهيا شده است و به

 هارسد که با انجام پژوهشي دقيق و علمي تأثير رسانهنظر مياين اساس ضروري به است. بر
 را بر توسعه اجتماعي جوانان مورد کنکاش قرار دهيم.

ها و نظريات متفاوت مورد بررسي قرار گرفته، اجتماعي از زواياي گوناگون و با ديدگاه توسعه
هاي مورد بررسي در جا که اين نظريات به تنهايي قادر به بررسي و تحليل جامع پديدهاز آن

شود که موضوع را تحقيق حاضر نيستند. بنابراين با تلفيق اين نظريات اين امکان فراهم مي
شناسي بررسي نماييم و به يک تحليل جامع دست يابيم که در اين ي گوناگون جامعهاز زوايا

تحقيق از رويکردهاي ترکيبي بعنوان چارچوب نظري تحقيق استفاده شده است. به اين 
و جان  0کراکر، دي2لرنرل يدانصورت که با توجه به اهداف و سواالت تحقيق، نظريات؛ 

 .مدنظر قرار گرفته است 9تامپسون

صورت  2301اوليه در مورد نوسازي توسط لرنر در سال  ترين مطالعاتيکي از معروف
پذيرفت. از ديدگاه او، نوسازي اروپا يک روند خطي را بصورت گذار از مراحل مشخص، 
پشت سر گذاشته است که عبارتند از؛ عصر اکتشاف، رنسانس، اصالح مذهبي، جنبش 

. غرب براي رسيدن به توسعه، مراحل گسترش شهرنشيني، ضداصالح و انقالب صنعتي
هاي جمعي و مشارکت همگاني را طي کرده است. لرنر گسترش آموزش، کاربرد رسانه

داند که قابل جويي و همدلي مياساساً جامعه مدرن، داراي ويژگي مشارکت جامعه غرب را
تواند براي همه جوامع يرو، الگوي غربي نوسازي متعميم به سراسر جهان است. از اين

جهان، قابل اعمال و اجرا باشد. لرنر در تحقيق خود دريافت که طي چهار سالي که از 
چون گذشت، روستاي مذبور در معرض خدماتي همتحقيق اوليه در مورد مردم اين روستا مي
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کشي، سازي، تحول شغلي از رعيتي به کارگري روزمزدي، آب لولهراني، جادهاتوبوس
هاي جديد، مدارس، پاسگاه پليس و ايجاد چند کارخانه قرار گرفته بود. اين تغييرات ختمانسا

ها بر مبناي گرايش خود، به سه دسته موجب شد که لرنر به اين نتيجه برسد که انسان
هاي نوگرا به نظر لرنر داراي مشخصاتي شوند. انسانگذار و نوگرا تقسيم ميسنتي، درحال

جو و بينش فرامحلي، شهرنشين، باسواد، داراي قدرت انتقال فکر، مشارکت چون طرز فکرهم
غير زاهدانه هستند. در مرحله قبل از نوگرايي، مرحله گذار وجود دارد. به نظر لرنر، انسان در 

ي نامعلوم دارد، در اين راه گذر)تحول(، فردي است که تمايل به حرکت به سوي آيندهحال
هراسد، اما فاقد سواد و قدرت براي جهت دادن به تمايالت خود نميگونه تخطي قبول هيچ 

است. در مرحله قبل از گذار نيز، فرد سنتي قرار دارد که داراي مشخصاتي کامالً متضاد با 
پا داشتن  ان سنتي به مدرن بايد به برـبديل انسـعقيده لرنر، براي ت هـفرد نوگراست. ب

سايل ارتباط جمعي مبادرت ورزيد. لرنر در تحقيقات سوادآموزي، شهرنشيني و گسترش و
خود به اين نتيجه رسيد که همدلي يک ويژگي مهم در توانا کردن فرد پويا و متحرک به 

رود. از ديدگاه او، همدلي يعني نوين به شمار مي سوي مطابقت مؤثر با شرايط متحول جامعه
که زندگي افراد در خارج از کردن اين توانايي قرار دادن فرضي خود در نقش ديگران و تصور

محيط شخصي خود، چگونه است. به عقيده لرنر نوسازي دقيقاً از طريق حذف سنت و از 
گيرد که ابتدا در اذهان اثباتي و عقالني طريق روح آن نوع از بسيج اجتماعي صورت مي

گروهي و بر عکس، گاه افراد به رفتاري فراگير و فارغ از انگيزه تعلقات دميده شود و آن
مرتبط با منافع عمومي و هويت جمعي سوق يابند. چنين بسيجي زيربناي روند توسعه است 

تواند به تحقق دموکراسي مبتني بر رأي همگاني و ميزان باالي مشارکت در انتخابات و مي
. (19:2932)شيرزادي،بينجامد 

 

ق توسعه هنگامي ميسر است که حوزه توسعه به اعتقاد کراکر، ارائه مصداق پربنيه براي اخال
( با اين مفهوم 2311نامد بشناسيم )کراکر:چه وي آن را نظريه کاربست ميرا به وسيله آن

مشي توسعه، سياست و کاربست آن پيوند توان نظريه تجربي و هنجاري توسعه را با خطمي
فلسفه علم روي داده است مبني  داد. وي با بکارگيري و اعتالي تغييري که اخيراً در تاريخ و



 
 
 

  

 

  

طور تمايز علم که تصور ما از علم بايد از تمايز سنتي نظريه از کاربست و همينبر اين
را که حوزه کاربست را با علم  2محض از علم کاربردي و از فناوري فراتر رود. رويکرد بانج

معتقد است که کند، اعتالء بخشيده و کاربردي يا عملي مبتني بر علم محض تعريف مي
غالباً مطلوب آن است که نظريه کاربستي داشته باشيم که در آن، تفکر کمابيش انتزاعي، 

چه هنگام طور ديالکتيک به هم پيوسته باشند. آنتجربه خاص موردي و رفتار عملي به
يابيم کثرت نظريه کاربست است. وي نظريه کاربست را مراجعه به دنياي واقعي در مي

)هنجاري و  هاي نظريگيرد که جنبهاني پيچيده و مشارکتي در نظر ميفعاليت انس
غيرهنجاري( و عملي دارد و با تالش در جهت تحقق هنجارهاي خاص اين فعاليت، به 

توانند انجام دهند، پردازان مييابد. به عقيده وي، کاري که نظريهبعضي کاالها دست مي
ي است که مستلزم شناخت آن دسته از عواملي نيافتگايجاد توسعه اصيل به عنوان توسعه

شوند. اين طور باعث محدوديت و ايجاد توسعه مينيافتگي و هميناست که باعث توسعه
تبيين علّي، بعد عملي نظريه کاربست توسعه است. اما انديشه نيز بايد اخالقي باشد. اگر بر 

بعاد اخالقي راهبرد و تاکتيک کاربست تأکيد کنيم، بايد در مورد ا توسعه به مثابه نظريه
، ما هم در زمينه ابراز و هم در زمينه اهداف و 0توسعه عملي نيز بينديشيم. به عقيده گولت

طوري که فمنيسم ها به اخالق نياز داريم. کراکر هم تأکيد دارد که درست همانمحدوديت
کردن توسعه بينکاربست است، اقدامات جديد در راستاي زنانه  يکي از منبع ايده نظريه

 کاربست توسعه است. -المللي نيز بخش رويکرد جديد و اخالقاً موجه در نظريه

 

ي مدرنيته و پيامدهاي آن و از جمله هاي گيدنز دربارهجان تامپسون، تحت تأثير انديشه
هاي جهان مدرن، معتقد است که هر مکان بعنوان يکي از مشخصه -مفهوم فاصله زماني

ي توليدِ خود است. شکل نمادين نمادين، مستلزم فاصله شکل نمادين از زمينه يند مبادلهفرآ
هاي جديد که هم به لحاظ مکاني و هم به لحاظ زماني، از زمينه )توليد( دور، و در زمينه

شود. از هاي متفاوتي قرار داشته باشند، مجدداً جاگيري ميها و مکانممکن است در زمان
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ها، احساس بيشتر مردم از گذشته و دنياي فراتر از محيط ن پيش از ظهور رسانهنظر تامپسو
کل ـعامل رو در رو شـده در تـشان، بيشتر با محتواي نمادين مبادله شواسطهدگي بيـزن

 شانواسطههاي بيشان از گذشته، از دنياي ماوراي محلگرفت. براي بيشتر مردم احساسمي
ها تعلق داشتند، بيشتر توسط شان که خود به آنماعي محدود شدهو از جوامعِ از نظر اجت

شد. اما هاي اجتماعي روزمره، توليد و تکثير ميشد که در گسترههاي شفاهي ايجاد ميسنت
ها، افراد امکان يافتند رويدادها و ديگرانِ دور را تجربه و مشاهده با ظهور و تکامل رسانه

ي برخوردهاي واقعي و تخيلي که کامالً در وراي گستره-گرکنند و بطورکلي با دنياهاي دي
هاي ها به ميزان روزافزوني به درون شبکهها آگاه شوند. آنشان بود، آشنا و از آنروزمره

ارتباطات که ماهيتاً رو در رو نبودند، وارد شدند. از اين گذشته، بتدريج که افراد به 
وانستند تا حدي از محتواي نمادين تعامل رو در اي دسترسي پيدا کردند، تمحصوالت رسانه

هاي زندگي روزمره رايج بود، فاصله بگيرند و به منظور رو و از اشکال اقتدار که در محل
فهمي از خود و از امکانات موجودشان، بتدريج کمتر و کمتر به مطالب نمادين انتقال يافته از 

نمايند. فرايندِ ساختنِ خود از اين جهت که طريق تعامل رو در رو و اَشکال محلي شده اتکاء 
منظور ها بهافزوني از منابع خود و مطالب نمادين انتقال يافته توسط رسانه افراد به نحو روز

تر و نامحدودتر شده کنند، بازانديشانههاي منسجم براي خودشان استفاده ميساختنِ هويت
اي براي تعامالت ر عصر مدرن، ابعاد تازهها دچنين معتقد است که با پيدايش رسانهاست هم

هاي ارتباطي نه تنها اشکال جديد تعامل را به وجود گردد. تحول رسانهانساني قابل تصور مي
ها و پيامدهاي مشخصي دارند، نيز فرصت آورند بلکه به انواع جديد کنش که ويژگيمي

ي و اجتماعي، تأثير بر فرهنگ دهند و منجر به تغييراتي در روابط فردي، ميان فردظهور مي
 (.200:2912شود )تامپسون،و جامعه و سياست و ... مي

هاي فردي و کيفيت زندگي مفهومي، چند وجهي، نسبي و متأثر از زمان و مکان و ارزش
اجتماعي است که در علوم مختلف، بنابه ابعاد و ماهيت متفاوتي که دارد تعابير متفاوتي براي 

عنوان هبپذيري يک ناحيه، برخي عنوان قابليت زيسترود. برخي آن را بهکار ميهآن ب
اي براي سنجش ميزان رضايت و برخي آن را بعنوان رفاه عمومي، بهزيستي اجتماعي سنجه



 
 
 

  

 

  

(. عالوه بر اين کيفيت زندگي، از 091: 2930 اند )غفاري و همکاران،و شادکامي تفسير کرده
رو ارائه تعريف بيروني و از سوي ديگر، ابعاد ذهني و دروني دارد؛ از اين سو، ابعاد عيني ويک

هاي پاياني قرن بيستم در پي پيامدهاي منفي حاصل از در دهه .جامع براي آن آسان نيست
هاي اجتماعي چنين برجسته شدن جنبهاي متمرکز بر رشد اقتصادي و همرويکردهاي توسعه

عنوان شاخصي براي هاجتماعي، سازه کيفيت زندگي ب توسعه در قالب توسعه و سياست
چنين اصالح هاي توسعه در سطوح مختلف و همها و سياستارزيابي و جهت دادن به برنامه

و تقويت رويکردهاي توسعه با محوريت توسعه اجتماعي مورد توجه قرار گرفت )غفاري و 
در سطوح مختلف محلي،  (. کيفيت زندگي در بسياري از کشورها901: 2930 همکاران،

توان گفت که در شود؛ امري که به جرأت ميالمللي دنبال ميروستا، شهر، استان، ملي و بين
کشور ما در تمامي سطوح مورد غفلت واقع شده است. به زعم کمپ تاکنون چارچوب جامعي 

د ـطوري که بتوانهنگرايانه، ب کپارچه و کلـصورت يهطالعات کيفيت زندگي بـبراي م
هاي اجتماعي، اقتصادي، فيريکي و مکاني را پوشش دهد ارائه نشده است )غفاري و شاخص

 (.091 همکاران:

فناوري اطالعات و ارتباطات »( پژوهشي تحت عنوان0220) 2تريپاتي، کومارسينگ وکومار
نظرسنجي( و کيفي در عمق )مطالعه با استفاده از روش کمي)« براي توسعه روستايي هند

آوري اطالعات بوده انجام داده است. شناسي(، پرسشنامه و مصاحبه ابزار جمعجامع انسان
روستا در کشورهاي؛  0422منطقه ماهارا شترا در  0اين پژوهش يک آزمايش يک ساله در 

ها در تحقيق خود ادند آنآندرا، پرادش، کارناتاکا، مادياپراش، بيهار، اوريسا و راجستان انجام د
در مناطق روستايي، نرخ توسعه  هاآگاهي و استفاده از رسانهنشان دادند که به دليل عدم

چنين آوري توسط دولت ارائه شده است. همهاي فنبرخي از پيشرفتبسيار کم است و 
ا هستند آوري اطالعات و ارتباطات، در مناطق روستايي کمتر قابل اجرتوسعه روز به روز فن
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مشکل اصلي در مناطق روستايي؛ برق، عدم ارتباط و منابع علت توسعه نيافتگي است. 
هاي جديد است. فناورري اطالعات و آوريآگاهي در مورد فنارتباطات، حمل و نقل و عدم

هاي دولتي و غيردولتي براي مناطق شهري و روستايي طور کامل توسط سازمانارتباطات به
هاي مختلف براي حل مشکل برق حلراه و مانع اصلي در توسعه، برق است. شود.اجرا نمي

حکومت و  هاي زيستي، انرژي باد و غيره وجود دارد.با استفاده از انرژي خورشيدي، سوخت
 آوري توسعه دهند.توانند مناطق روستايي را با کمک، فندولتي ميسازمان غير

تأثير کاربردي فيسبوک؛ نيازهاي »نوانتحت ع ( پژوهشي0222) 2ادموند اوکالهاما
اند آن پژوهش با استفاده از روش پيمايش انجام گرفته، انجام داده« اجتماعي و روانشناختي
ترين هدف اين اند. او مهممند جهت گردآوري اطالعات استفاده کردهو از پرسشنامه ساخت

 در استفاده از فيسبوک بيانشناختي و اجتماعي کاربران هاي روانپژوهش را بررسي انگيزه
رواني، نياز به رقابت و -دهد که در ميان نيازهاي روحيکرده است. نتايج پژوهش نشان مي

چنين فيسبوک توانسته استقالل با ميزان استفاده از فيسبوک همبستگي مثبت داشته هم
 (.21: 2930 ،عليپورمالباشي) جاد کنداست تعادلي ميان نيازهاي اجتماعي و رواني کاربران اي

با « فناوري اطالعات و توسعه روستايي در هند»( پژوهشي تحت عنوان0221) 0آگراوال
ها آوري دادهو اسنادي انجام داد. و از ابزار پرسشنامه و مصاحبه جهت جمع روش پيمايش

استفاده کرده است. هدف مقاله اين است که فنآوري ارتباطات تا چه حد به توسعه روستايي 
دهد که مسائل توسعه ک کرده و هدف ديگر اين است که تجزيه و تحليل نشان ميهند کم

هاي ها به سمت گسترش کانالزنند. رسانهرا به نفع آينده شهر کنار مي فقرا هستند. که آن
گرايي و سرگرمي خصوصي و دولتي و فناوري اطالعات و ارتباطات در حمايت از مصرف

ات فعلي کشور که در مواجه با آن براي توسعه روستايي فعال اند. سياست ارتباطرانده شده
است اما شهر به نفع ثروتمندان در اثر باقي مانده است. عالوه بر اين، نيروهاي اقتصاد بازار، 

 اند. نويسي راديو و تلويزيون و ... متمرکز شدهبه سمت سود و شروع به برنامه

                                                           
1- Edmond OKlahoma 

2- Agrawal 



 
 
 

  

 

  

نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه »( در تحقيقي با عنوان2934ساربان )حيدري
اي و از لحاظ ماهيت، که با هدف، توسعه« اجتماعي مناطق روستايي شهرستان مشگين شهر
داده است. جامعه آماري اين پژوهش همه  توصيفي و پيمايشي و نيز از نوع تحليلي انجام

و ارتباطات روستايي شهرستان مشکين شهر است.  روستاهاي داراي دفاتر فناوري اطالعات
ها براي گيري کوکران استفاده شده و روش گردآوري دادهبرآورد حجم نمونه از روش نمونه

گويي به سواالت تحقيق به دو صورت اسنادي و پيمايشي و ابزار مورد استفاده در روش پاسخ
نل متخصصان مورد تأئيد قرار پيمايش پرسشنامه و مصاحبه بوده است. روايي از روش پا

ها مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. نتايج داده spssافزار گرفت و در نهايت از طريق نرم
اختالف تعاون  جزء متغيرهاي عدالت اجتماعي و درگيري ودهد بهتحقيق نشان مي

اطات گيري از خدمات فناوري اطالعات و ارتباجتماعي، ميان همه متغيرهاي تحقيق و بهره
 داري وجود دارد.رابطه معني

بررسي سطح توسعه اجتماعي در »( در پژوهشي تحت عنوان2939ازکيا و همکاران )
که با هدف بررسي توسعه اجتماعي در شهر تهران و با سنجش دو متغير اصلي « شهر تهران

)سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي( در اين شهر انجام شده است. نوع  توسعه اجتماعي
تبييني، از نظر هدف کاربردي، از نظر ميزان ژرفايي پهنانگر و  -طالعه از نظر مسير توصيفيم

از نظر زماني مقطعي بوده که با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه به گردآوري 
 422ها اقدام شده است. جامعه آماري پژوهش کليه ساکنان شهر تهران و حجم نمونه را داده

اي متناسب با گيري طبقهاند که نمونه با روش نمونهنان اين شهر تشکيل دادهنفر از ساک
حجم، انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه، که اعتبار آن با استفاده از اعتبار صوري و 

اند. پايايي آن با استفاده از پايايي همساني دروني سنجيده شده است، گردآوري شدهها و ارزياب
دهد که متغير کيفيت زندگي و سرمايه اجتماعي هر يک در پژوهش نشان مي هاييافته

رابطه مستقيم و مثبت با توسعه اجتماعي داشته و افزايش هر يک از  22/2سطح معناداري 
اين دو متغير باعث افزايش سطح توسعه اجتماعي شهر تهران و کاهش هر يک از آن خواهد 

ثير بيشتر کيفيت زندگي نسبت به سرمايه اجتماعي در شد هر چند که نتايج اين پژوهش از تأ



 
 
 
 

 

افزايش يا کاهش ميزان توسعه اجتماعي اين شهر تأکيد دارد. اما توأمان بودن تأثير اين دو 
توان ناديده گرفت و افزايش سطح توسعه متغير بر توسعه اجتماعي شهر تهران را نمي

 دو متغير است.اجتماعي شهر تهران نيازمند ارتقاء همزمان سطح اين 

ها اي استفاده از رسانهتحليل مقايسه» ( پژوهشي با عنوان2932کالنتري و همکاران )
ويژه توسعه ها در توسعه بهبا هدف نقش رسانه« در مناطق شهري و روستايي ايران

نفري و از  21222اي اي در مناطق روستايي و با نمونهروستايي، وضعيت مصرف رسانه
ها را تحت پوشش اي در مقياس ملي که همه شهرها و روستاها و قوميتهگيري خوشنمونه

هاي ملي استخرج قرار داده است، استفاده کرده است. با اتکاء به روش تحليل ثانوي داده
هاي فرهنگ عمومي کشور به تجزيه تحليل پرداخته شده از طرح بررسي و سنجش شاخص

هاي پژوهش حاکي از آن است ده و يافتهاين طرح از طرف شوراي فرهنگ عمومي اجراش
اي در مناطق روستايي، نسبت به مناطق شهري کم است. در ضمن، که ميزان مصرف رسانه

اي در هر سه نوع وسايل ارتباط جمعي، نوشتاري يا سنتي، فاصله و شکاف مصرف رسانه
 پذير است. جمعي و نوين مشاهده

 

اختن مدلي است که بتوان فرضيات، مفاهيم و متغيرها را از آن هدف از چارچوب نظري، س
استخراج نمود و در جامعه مورد مطالعه فرضيات را مورد آزمون قرار داد. تنها پس از تأييد 
نهايي برخي از فرضيات و رسيدن به مرحله قانونمندي است که مدل نظري اصالح و 

گونه که در باال شود. و همانوري ميچارچوب نظري همراه با اصول مکتبي تبديل به تئ
هاي مختلفي عمل آمده، بر جنبههاي نظري که از توسعه اجتماعي بهعنوان شد در بررسي

توان بر اساس يک نظريه به تحليل دقيق توسعه اجتماعي رو نميتأکيد شده است. از اين
اعي، وضعيت شغلي، پرداخت. با اين حال، با استفاده از نظريه لرنر)توسعه، انسجام اجتم

 )اخالقيات توسعه اجتماعي( و از نظريه جان تامپسون کراکروضعيت تحصيلي(، از نظريه دي

هاي ارتباط جمعي بر توسعه اجتماعي هاي ارتباط جمعي( در پي تحليل تأثير رسانهرسانه
ر باشيم. مدارک و شواهد فراواني براي موافقت با اين نظجوانان شهر اسالم آبادغرب مي



 
 
 

  

 

  

( وجود دارد که توسعه اجتماعي، تحت تأثير عوامل متعددي 290: 2911) 2جاکبز  و کلولند
است. بر  ...هاي اجتماعي نهادها وجامعه، تکنولوژي، سرمايه، زيرساخت، سياست شامل؛

گذارد و هاي ارتباط جمعي بر توسعه اجتماعي جوانان تأثير مياساس مدل تخقيق رسانه
م اجتماعي، کيفيت زندگي، اخالقيات توسعه اجتماعي بعنوان شاخص سپس بر متغير انسجا

ها هم بر توسعه اجتماعي گذارد و آنتوسعه اجتماعي و وضعيت تحصيلي و سن تأثير مي
گردد ممکن است هاي مطرح شده مدل زير ارائه ميرو براساس نظريهاثرگذار هستند. از اين

 يد يا رد نمايد.هاي تجربي حاصل از تحقيق آن را تأئداده

 

 

 

 

 

 

 دارد.وجود هاي ارتباط جمعي و توسعه اجتماعي رابطه رسد که بين رسانهبه نظر مي -

 دارد.اجتماعي رابطه وجود هاي ارتباط جمعي و انسجام رسد که بين رسانهبه نظر مي -

 .دارد.هاي ارتباط جمعي و کيفيت زندگي رابطه وجود رسد که بين رسانهبه نظر مي -

هاي ارتباط جمعي و اخالقيات توسعه اجتماعي رابطه وجود رسد که بين رسانهبه نظر مي -
 دارد.

                                                           
1- Jacobs and  Cleveland 

اخالق 

 اجتماعي 

کيفيت  انسجام اجتماعي اجتماعي -پايگاه اقتصادی

 زندگي

 توسعه اجتماعي

 

 

 

 های ارتباط جمعيسانهر

 

 

 

 



 
 
 
 

 

اعي )سن، اجتم -هاي ارتباط جمعي و پايگاه اقتصاديرسد که بين رسانهنظر ميبه -
 .داردتحصيالت( رابطه وجود 

ها شناسي کمّي قرار گرفته و با استفاده از روش پيمايش دادهاين پژوهش در چارچوب، روش
گردآوري شده است. از نظر زماني، مقطعي و از نظر هدف، کاربردي است. براي گردآوري 

دو گروه  t-testورد نياز از طريق آمارهاي هاي مها از ابزار پرسشنامه استفاده و دادهداده
 مستقل، تحليل واريانس و پيرسون مورد تحليل قرار گرفته است.  

آبادغرب سال شهر اسالم 90سال تا 21جامعه آماري پژوهش حاضر شامل؛ کليه جوانان 
 111/242از جمعيت  2930که براساس آخرين آمار سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال

 سال قرار داشتند.  90تا  21نفر در رده سني  409/41 آبادغربسالمنفري شهر ا

هاي ارتباط جمعي بر توسعه که در اين پيمايش هدف، بررسي تأثير رسانهبا توجه به اين
آبادغرب است لذا سال شهر اسالم 90تا  21اجتماعي جوانان است و جامعه آماري جوانان 

طح تحليل خرد است. براي محاسبه تعداد نمونه از واحد تحليل در اين تحقيق، جوانان و س
اي و تصادفي سيستماتيک استفاده شده است. به اين صورت اي چندمرحلهگيري خوشهتمونه

منطقه؛ شهرداري، شهريارشهر، بيمارستان، کارخانه، شهرک  22آبادغرب به که شهر اسالم
ي، تقسيم و از اين مناطق اجهاد، شهرک مسکن، شهرستاني، فرمانداري، وليعصر و بدره

هاي مختلف بصورت تصادفي ساده انتخاب و پرسشنامه بين جامعه ها و سپس کوچهخيابان
 ها گردآوري شد.آماري توزيع و داده

 جوييگيري و صرفهاخذ تصميم درباره حجم نمونه از لحاظ تأمين ميزان دقت، نتايج نمونه
ردار است بديهي است که بزرگ بودن حجم در مقدار وقت و هزينه، از اهميتي خاص برخو

نمونه موجب صرف هزينه و وقت زياد و کوچک بودن حجم نمونه موجب عدم دقت کافي 
ترين نمونه را انتخاب کنيم. شود به همين جهت سعي ما بر اين است که مناسببرآوردها مي

( استفاده 2ان)کوکر به همين جهت براي تعيين حجم نمونه اين تحقيق از طريق فرمول زير
                                                           
1- Chochran 



 
 
 

  

 

  

يابي جايي که مطالعه تمامي شهروندان مقرون به صرفه نبوده و امکان دستکنيم و از آنمي
اي از اين حجم به همه افراد جامعه براي انجام پژوهش ميسر نيست براي مطالعه آن نمونه

کل  انتخاب گرديد تا بتوانيم نتايج به دست آمده از آن را با ضريب اطمينان قابل قبول به
نفر به  912اي برابر با جامعه آماري تعميم دهيم. بنابراين، از جامعه آماري ياد شده، نمونه

عنوان نمونه جامعه آماري انتخاب کرديم. اما براي جلوگيري از ريزش نمونه، اين حجم را به 
 نفر افزايش داديم. 422

 
 

کيلومتر  0222ان کرمانشاه است داراي وسعتي باالي آبادغرب، دومين شهر استشهر اسالم
 خود اختصاص داده است. اين شهر در طول جغرافياييدرصد از وسعت استان را به 0/1مربع و 

متري از  2990دقيقه و در بلندي  1درجه و  94 دقيقه و در عرض جغرافيايي 92درجه و  41
-کرمانشاه و در مسير راه کرمانشاه کيلومتري جنوب باختري 10سطح دريا قرار دارد و در 
 General Populationروستا است ) 219دهستان و  1بخش،  0خسروي قرار دارد. داراي 

and Housing Census, 2011 .) 

 



 
 
 
 

 

اي است که همان چيزي را بسنجد که مورد نظر تبر سنجهدر کاربرد متعارف، سنجه مع
گردد بلکه به کاربرد آن براي ماست. در واقع اعتبار يا فقدان اعتبار به خود سنجه مربوط نمي

(. در اين پژوهش با توجه به 019: 2911 گردد )دواس،سنجش موضوع مورد بررسي مي
ها براي صورت که پس از تنظيم گويهشرايط تحقيق از روايي محتوايي استفاده شده بدين 

ها با متغيرهاي پژوهش آن را به اساتيد نشان داديم او نيز پس از بررسي و مطابقت گويه
گيري شده و شرايط محيط پژوهش نظرات خود را بيان و محقق نيز پس از متغيرهاي اندازه

ه مورد مطالعه، ها و با توجه به وضعيت اجتماعي و فرهنگي منطقاعمال نظر بر روي آن
هايي براي سنجش متغيرها انتخاب و اقذام به تنظيم نهايي براي باال بردن روايي گويه

گيري پايايي از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده و پرسشنامه شد. در اين تحقيق براي اندازه
نيز  2هايي که موجب کاهش ضريب آلفا شدند حذف گرديد. همانگونه که در جدول گويه
گر آن است بود و نشان 1/2ها بزرگتر از شود ميزان آلفاي کرونباخ اکثر مقياساهده ميمش

که آزمون از پايايي قابل قبولي برخوردار است.

 

  

 توسعه اجتماعي 192/2 912 30

 انسجام اجتماعي 132/2 912 92

 کيفيت زندگي 193/2 912 44

 اخالقيات توسعه اجتماعي 122/2 912 02

 هاي ارتباط جمعيرسانه 121/2 912 0

  

 ريزيتوسعه اجتماعي تلفيقي از سازماندهي اجتماعي و برنامه
يش از تجميع ساده اين دو حوزه است. توسعه اجتماعي، و طراحي اجتماعي است. اما چيزي ب

                                                           
1- Validity 
2- Reliability 



 
 
 

  

 

  

ريزي، دولت و پژوهش استراتژي سياسي، توسعه اقتصادي، حمايت اجتماعي، تحليل برنامه
(. توسعه 020: 2911 ،2خواهد )جونز و پندشود و آن را کنار هم مييابي را شامل ميارزش

اعتماد اجتماعي را در درون خود دارد که اجتماعي فرايند ادغام اجتماعي، انسجام اجتماعي و 
هاي سرمايه اجتماعي هستند. در اين پژوهش با توجه به متغير وابسته نوعي مؤلفهها بهاين

بودن توسعه اجتماعي، از طريق سه شاخص عمده؛ انسجام اجتماعي، کيفيت زندگي و 
 اخالقيات توسعه اجتماعي سنجيده شده است.

 

شود که حاصل اطالق مي  جامعه  يک  اعضاي  ميان  جمعي  بر توافق  داللت  اجتماعي  انسجام
پذيرش و دروني کردن نظام ارزشي و هنجاري يک جامعه و تعلق جمعي و تراکمي تعامل 

(. اين مفهوم بر اساس مطالعات تجربي 011: 2919 افراد آن جامعه است )ازکيا و غفاري،
گويه( و اعتماد اجتماعي در  1ر دو بعد مشارکت اجتماعي)( د2934فرهمند و همکاران )

 گويه( سنجيده شده است. 92) مجموع در قالب

ها هاي ارادي داللت دارد که از طريق آنمشارکت اجتماعي به آن دسته از فعاليت
صورت مستقيم يا هکنند و باعضاي يک جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت مي

دوست، حسني و مهماندادن به حيات اجتماعي مشارکت دارند )شيخ غيرمستقيم در شکل
گويه استفاده و در سطح ترتيبي سنجيده 1( براي عملياتي کردن اين مفهوم از 222: 2913

 شده است.

هاي مجرد، بر اساس اعتماد اجتماعي عبارتند از ابراز اطمينان نسبت به اشخاص با نظام
(. اين 2914 :0سازد )افهطرفي را برطرف ميمشکل بي ايمان( که معموالً نوعي)جهش به

 زاده و همکاران( و شريف2932زاده و همکاران )متغير با تأسي از مطالعات تجربي امام جمعه
 دهد( در سه سطح اعتماد شخصي که خود را در روابط چهره به چهره نشان مي2934)

 ن و آشنايان، همسايگان، همکاران و)اعتماد به وابستگان و فاميل، اعضاي خانواده، دوستا
 ظنتوان داشتن حسنگويي آنان(، اعتماد تعميم يافته را ميحقيقت به وفاداري، رازداري و باور

                                                           
1- jones  and pend 

2- effe 



 
 
 
 

 

اي تعريف کرد)اعتماد به عامه هاي قومي و قبيلهها به گروهبه افراد جامعه جدايي از تعلق آن
داري و ه صداقت، امانتـر اقوام و باور براد سايـها، مردم کوچه و بازار و افبهـمردم، غري

خود گويي آنان و تمايل به همکاري با آنان( و اعتماد نهادي که نگرشي است نسبت بهراست
گردد که سازد و موجب تقويت اين فکر ميو دنياي پيرامون که رفتار و اعمال ما را متأثر مي

هايي مانند: آموزش و پرورش، و سازمان)اعتماد به نهادها  افراد و امور جهان قابل اعتمادند
دادگاه و محاکم قضايي، صدا  ها،نيروي انتظامي، پليس، راهنمايي و رانندگي، کارمندان بانک

گويه و در سطح  09سازي و در قالب ...( مفهوم هاي دولتي وو سيما و مديران سازمان
ترتيبي عملياتي شده است.

دگي را به مثابه کنش متقابل بين نيازهاي انساني و احساس ذهني پژوهش حاضر کيفيت زن
گيرد. نيازهاي انساني در برگيرنده نيازهايي مانند امرار نسبت به تأمين اين نيازها در نظر مي

هاي ذهني نيز از رهگذر وامنش افراد و مثل، رشد و پيشرفت است و شاخصمعاش، توليد
شود. ارتباط دکامي و رضايت از زندگي تشخيص داده ميهاي مربوط به شاها به پرسشگروه

بين تأمين نيازها و رضايت از تأمين هر کدام از نيازها از ظرفيت روحي، زمينه تأمين هر نياز 
هاي کيفيت دهند. بنابراين تدوين و طراحي شاخصيازهاي انساني ميدر مقايسته با ديگر ن

هاي عملياتي کردن مفهوم کيفيت زندگي است که در اين پژوهش کيفيت زندگي يکي از راه
زندگي بنابر اهداف پژوهش در سه شاخص )رضايت مادي، رشد و توسعه فردي و شادکامي( 

 .سنجيده شده است

کند که کيفيت زندگي و رفاه مترادف بوده و فردي از مي ( خاطر نشان0222) 2کارلسون
 -9براي ديگران خوب باشد -0فعال باشد -2 برد که؛کيفيت زندگي باال )رفاه( لذت مي

اي شاد داشته باشد. در اين تحقيق رضايت مادي بر يک خلق پايه -4خودباوري داشته باشد
 االسالمي و همکاران(، شيخ2934) اساس مطالعات تجربي اکبريان رونيزي و همکاران

 1) محيطيمندي از معيارهاي کالبديگويه و در ابعاد رضايت 23( در مجموع در قالب 2932)

                                                           
1- Carlson 



 
 
 

  

 

  

مندي از معيارهاي اجتماعي و گويه( و رضايت1) مندي از معيارهاي اقتصاديگويه(، رضايت
 شود.گويه( سنجيده مي 0) فرهنگي

شود. يي است که منجر به بهبود عملکرد افراد ميهامنظور از توسعه فردي کليه فعاليت
کند که ضمن لذت بردن از تمامي لحظات زندگي، کنترل امور مي توسعه فردي به ما کمک

هايمان ادامه دهيم. زيربناي دست گرفته و در هر شرايطي با انگيزه و نشاط به فعاليترا به
فراد جهت پند گرفتن از تجربيات اي که اباشد يعني شيوهتوسعه فردي چرخه يادگيري مي

کنند. اين متغير هاي مشابه از آن استفاده ميخود و جلوگيري از ارتکاب اشتباه در موقعيت
 گويه سنجيده شده است.  22( و در قالب 2932براساس مطالعات تجربي عسکري)

شود اغلب مترادف با  ياد مي 2عنوان يک احساس عريض و پهنهکه از شادي بزماني
هاي گيري شادي شيوهاژه کيفيت زندگي و يا بهزيستي يا سعادت )رفاه( است. براي اندازهو

چنين گنجي به منظور سنجش شادکامي و هم 0گوناگوني به کار برده شده است. دانيل نيتل
نامه آکسفورد، شادکامي را و در ارزيابي و بازبيني مجدد پرسش، اندسه سطح مجزا قائل شده

ساسي، شناختي و اجتماعي تقسيم کرده است. در اين پژوهش در مجموع، از به سه بعد اح
گويه  4و   گويه آن بعد احساسي 4گويه براي سنجش شادکامي استفاده شده است که  20

سنجد. از جمع زدن نمرات خام سه بعد گويه بعداجتماعي شادکامي را مي 1بعدشناختي و 
 آيد.دکامي به دست مياحساسي، شناختي و اجتماعي، نمره کلي شا

 

ها و هنجارهايي هستند که نسبت به فرد، اي از عقايد، ارزشاخالق اجتماعي مجموعه
گردند و پذيري براي او دروني ميشوند. در جريان جامعهاموري بيروني و مستقل تلقي مي

شوند جتماعي محسوب ميعنوان اخالق اهآيند و بصورت جزيي از شخصيت او در ميهب
اي (. بر اساس اين تعريف، اخالق مجموعه14: 2911 ، رجب زاده،0220)لوئيس و همکاران، 

شوند و با اي داوطلبانه از سوي فرد پذيرفته ميگونهاز اصول و عقايد رفتاري است که به

                                                           
1- Broad sense 
2- Nettle 



 
 
 
 

 

کنند و باعث ها را تعيين ميدروني شدن در وجود او، نوع نگرش فرد به جامعه و ديگر انسان
گردند و در صورت سرپيچي از اين اصول و قواعد احساس بروز رفتارهاي اخالقي مي

(. در اين پژوهش جهت Amini، 49 :2011شود )شرمساري در وجدان فرد پديدار مي
و  2من و هنينگگويه بر اساس پرسشنامه کالريک 02سنجش اخالقيات در مجموع از 

گويه(،  4گويه( منافع شخصي) 0اي )عنصر تعهدات حرفهدر قالب چهار  (0222) همکاران
باشد استفاده شده شرح زير ميگويه( که به 0) گويه( و تعهدات اجتماعي1) تعهدات سازماني

 است.

که بر اساس  هاي اخالقياز پايبندي به اصول و ارزش عبارت است: 
 ود.ش( سنجيده مي0222) من و هنينگپرسشنامه کالريک

هاي فردي که در درون هر فرد ها و نگرشعبارت است از نيازها، انگيزه:
من و هنينگ که بر اساس پرسشنامه کاليک شودعنوان ارزش شخصي شناخته ميهب
 ( سنجيده شده است.0222)

هاي تعهد اجتماعي يک انگيزش دروني براي هويت افراد در موقعيت
ها به رفتاري ثابت است که با انتظارات گوناگون است و نشانه وفاداري آن اجتماعي

شود و اين انگيزش از ديگران از آن موقعيت مطابق و سبب سازگاري فرد با موقعيت مي
 شودسو به اعمال قبلي افراد و از سوي ديگر به ارزيابي آنان از نتايج آن و نوع رفتار مييک

( Singhapakdi, 1996) تجربي مطالعات از آن سنجش برايکه  (202: 2911 )نوروزي،
 استفاده شده است.

هاي سازماني ها و نگرشها، انگيزهعبارت است از مجموعه چارچوب:
که بر اساس پرسشنامه .شودعنوان ارزش سازماني شناخته ميهکه در هر سازمان ب

 يه سنجيده شده است.گو 0( در قالب 2332) 0استاندارد آلن و ماير

( معتقدند که 2333تامپسون و همکاران ) 
ن وسيعي طراحي اهايي را براي مخاطبهاي جمعي اشکالي از ارتباط هستند که پيامرسانه

                                                           
1- Clikeman and  Hening 
2- Allen and  Meyer 



 
 
 

  

 

  

ن خود را اکند تا مخاطبهاي جمعي براي حاميان خودشان فرصتي ايجاد ميکنند. رسانهمي
هاي ارتباط جمعي ابزاري هستند که از آن چنين رسانهپذير کنند. همدهند و جامعهآموزش 

: 2914 شود )ستوده،ها، بيان افکار و انتقال مفاهيم به ديگران استفاده ميمبراي ابالغ پيا
شود که هاي ارتباط جمعي به تمام ابزارهاي غيرشخصي ارتباط گفته مي(. در واقع، رسانه01

يابند. در هاي ديداري و شنيداري به طور مستقيم به مخاطبان انتقال ميآن، پيامبه وسيله 
( ميزان 2939اين تحقيق، براي سنجش اين متغير با تأسي از مطالعات قادري و همکاران )

هاي اجتماعي مد هاي ارتباط جمعي؛ تلويزيون، ماهواره، اينترنت و شبکهاستفاد از انواع رسانه
 است. نظر قرار گرفته

يکي از متغيرهايي که در پژوهش حاضر مورد توجه بوده و گمان بر آن است که افراد مورد 
 0شماره بررسي بر مبناي آن داراي تفاوت معناداري هستند، متغير سن است که در جدول 

ق، هاي جدول فوبر اساس داده توانيم شاهد باشيم.توزيع سني افراد را بر اساس آن مي
درصد پاسخگويان را شامل  4/09سال که تقريباً  01-03بيشترين رده سني را افراد سنين 

اند. در اين توزيع، نما خود اختصاص دادهسال به 21-02کمترين رده سني را افراد  .شود مي
 سال است. 24/01سال است و ميانگين سن افراد برابر 00برابر با 
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دهد که بيش از نشان ميدر خصوص تحصيالت پاسخگويان  9 اطالعات جدول شماره
هاي هستند که نسبت به دسته 4/91نيمي از پاسخگويان داراي تحصيالت ليسانس با  

 خود اختصاص داده است. ديگر بيشترين فراواني را به
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رود که توزيع فراواني هاي ارتباط جمعي تنها متغير مستقل تحقيق حاضر به شمار ميرسانه
درصد از پاسخگويان  4/9دهد آمده است. نتايج نشان مي 0و  4ول شماره اآن در قالب جد

ساعت  0درصد بين  4/9، 2503ساعت در روز تا  2درصد بين  0/2ساعت در روز،  2کمتر از 
ساعت در روز تا   4درصد بين  1/0،  9503ساعت در روز تا  9بين  4/9، 0503در روز تا 

هاي ارتباط جمعي استفاده و بيشتر از آن، از رسانه  ساعت در روز 0درصد از  0/10و  4503
هاي ارتباط جمعي هاي پاسخگويان ميزان استفاده از رسانهچنين بر اساس جوابکنند. هممي

ميزان استفاده از انواع رسانه را به  0جدول شماره توان مشخص نمود. درصد را نمي 9/02
درصد مربوط  4/00استفاده از تلويزيون  دهد. براين اساس بيشترين درصدتفکيک نشان مي

کنندگان از درصد استفاده 1/40به استفاده کمتر اي يک ساعت در روز است. در حالي که 
کنندگان ماهواره کمتر از يک ساعت در روز، درصد استفاده 4/19ساعت،  9تا  0اينترنت از 

درصد خوانندگان  3/19ساعت و  9تا  0هاي مجازي بين درصد از کاربران شبکه 1/00
 کنند.هاي ارتباط جمعي استفاده ميو مجله کمتر از يک ساعت در روز از رسانه روزنامه
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هايي چون انسجام ر وابسته در تحقيق حاضر، توسعه اجتماعي است که با معرّفمتغي
 اجتماعي، کيفيت زندگي و اخالقيات توسعه اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است.

دهنده ميزان توسعه اجتماعي در ميان پاسخگويان است. بر اساس نشان 1جدول شماره 
درصد از  4/11باشد، مي 114/2و انحراف معيار  10/9هاي جدول فوق ميانگين برابر با داده
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درصد  3/1درصد در حد متوسط و  0/3پاسخگويان داراي توسعه اجتماعي در حد پايين، 
داراي توسعه اجتماعي در حد باال هستند. 
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 درصد 3/91و   20/9دهد که ميانگين انسجام اجتماعي برابر با اطالعات جدول نشان مي
درصد داراي انسجام اجتماعي  1/01از پاسخگويان داراي انسجام اجتماعي در حد متوسط، 

درصد  1/02چنين درصد داراي مشارکت اجتماعي در حد باال هستند. هم 4/0يين و در حد پا
درصد داراي مشارکت اجتماعي در  1/12از پاسخگويان داراي مشارکت جتماعي در حد باال، 

چنين با توجه به درصد داراي مشارکت اجتماعي در حد پايين هستند. هم 9/20حد متوسط و
توان مشخص درصد از پاسخگويان را نمي 1/2ت اجتماعي جواب پاسخگويان ميزان مشارک

درصد داراي اعتماد  4/11درصد از پاسخگويان داراي اعتماد جتماعي پايين، 9/24نمود. 
درصد داراي اعتماد اجتماعي در حد باال هستند و براساس  9/3اجتماعي در حد متوسط و 

 توان مشخص نمود. درصد را نمي 1/2 جواب پاسخگويان ميزان اعتماد اجتماعي

درصد  0/12درصد از پاسخگويان داراي کيفيت زندگي پايين،  3/01 دهدنتايج نشان مي
و ميانگين درصد داراي کيفيت زندگي در حد باال هستند 1/22 داراي اعتماد در حد متوسط و

درصد داراي رضايت مادي  1/03شود، و  همانگونه که مشاهده مي است. 902/9آن برابر با 
درصد داراي رضايت مادي در  0/3 درصد داراي رضايت مادي در حد متوسط و 1/12پايين، 

درصد داراي  3/03درصد از پاسخگويان داراي رشد و توسعه فردي پايين،  0حد باال هستند. 
 چنينردي در حد باال هستند. همـدرصد داراي رشد ف 2/90ردي در حد متوسط و ـد فـرش
 نمود. توان مشخصدرصد را نمي 0/2ن ميزان رشد و توسعه فردي اساس جواب پاسخگويا بر



 
 
 

  

 

  

 1/19درصد از پاسخگويان احساس شادکامي پايين،  3/9شود همانگونه که مشاهده مي
درخصوص درصد داراي شادي در حد باال هستند.  4/00درصد داراي شادي در حد متوسط و 

درصد داراي  0/11جتماعي پايين، درصد از پاسخگويان داراي اخالق ا 1/2 مؤلفه شادکامي
درصد داراي اخالق اجتماعي در حد باال هستند و  9/02اخالق اجتماعي در حد متوسط و 

 درصد 3/00 دهدنتايج مربوط به بُعد اجتماعي نيز نشان مي. است 31/0ميانگين برابر با 
 درصد 9/02 درصد داراي تعهد اجتماعي در حد متوسط و 1/00داراي تعهد اجتماعي پايين، 

 درصد تعهد 0/01شود، داراي تعهد اجتماعي در حد باال هستند. همانگونه که مشاهده مي
 درصد داراي تعهد 0/94درصد داراي تعهد سازماني در حد متوسط و  9/93سازماني پايين، 

 1/2چنين با توجه به جواب پاسخگويان ميزان تعهد سازماني سازماني در حد باال هستند. هم
 درصد 3/04شود، همانگونه که مشاهده مي .توان مشخص نموداز پاسخگويان را نمي درصد

 درصد داراي 00اي در حد متوسط و درصد داراي تعهد حرفه 1/43اي پايين، داراي تعهد حرفه
 0/13درصد از پاسخگويان داراي منافع شخصي پايين،  02اي در حد باال هستند. تعهد حرفه

 درصد داراي منافع شخصي در حد باال هستند. 9/2خصي در حد متوسط و درصد داراي منافع ش

. 

مون همبستگي ترتيبي( از آز –اي)فاصله براي بررسي فرضيه فوق بنابر سطوح سنجش
 باشد.شرح زير ميکنيم که نتايج آن بهاسپرمن استفاده مي

باشد و اين بدين برقراراست همبستگي معنادار مي داريمعني که شرطبا توجه به اين
هاي ارتباط جمعي و توسعه اجتماعي رابطه معناداري معناست که بين ميزان استفاده از رسانه

هاي جانبه و پايدار عمدتاً مبتني بر توسعه رسانهتوسعه همهوجود دارد. طبق نتيحه تحقيق، 
رود و ارتباط جمعي است و توسعه آن نيز بر پايه خالقيت و نوآوري و توسعه علمي پيش مي

 يابي به توسعه علمي نيز از طريق مطالعه و پژوهش ميسر است.دست



 
 
 
 

 
 

     

مشارکت  فراواني درصد  01 094 10 1 912
 اجتماعي

  هاگزينه درصد درصد فراواني
 

انسجام 
 اجتماعي

 

 پايين 241 3/91 درصد فراواني 9/20 1/12 1/02 0/2 222
1/01 

4/0 
222 

009 
3 

912 

 متوسط
 باال ماعياعتماد اجت درصد 04 011 90 9 912

 جمع درصد فراواني 9/24 4/11 9/3 1/2 222

 3/01 رضايت مادي درصد 229 092 91 2 912

0/12 

1/22 
222 

221 
092 
44 
912 

 پايين

 
 

 کيفيت زندگي

 متوسط درصد فراواني 1/03 1/12 0/3 2 222
رشد و توسعه  درصد 23 001 299 2 912

 فردي
 باال

 جمع درصد فراواني 0 3/03 2/90 9/2 222

 شادکامي درصد 20 012 10 2 912
 درصد فراواني 3/9 1/19 4/00 2 222 

 1/22 تعهد اجتماعي درصد 11 020 12 2 912

11 

0/02 
222 

40 
031 
11 
912 

 پايين

 
 

اخالقيات 
 توسعه اجتماعي

 

 متوسط درصد فراواني 3/00 1/00 9/02 2 222
 تعهد درصد 34 213 30 0 912

 ايحرفه

 باال

 جمع درصد فراواني 3/04 1/43 00 0/2 222

 تعهد سازماني درصد 222 241 203 9 912
 درصد فراواني 0/01 9/93 0/94 1/2 222

 منافع شخصي درصد 11 922 2 0 912
 درصد فراواني 02 0/13 9/2 0/2 222

  

242/2 223/2  هاي ارتباط جمعي و توسعه اجتماعيرسانه

   

 ضريب اسپيرمن
 

ضريب همبستگي 
 داريمعني

 تعداد

 2.222 

. 

912 

.223 

.242 

912 

ضريب همبستگي  
 داريمعني

.223 

.242 

2.222 

. 

 912 912 تعداد



 
 
 

  

 

  

 

گي ترتيبي( از آزمون همبست -اي)فاصله براي بررسي فرضيه فوق بنابر سطوح سنجش

باشدشرح زير ميکنيم که نتايج آن بهاسپرمن استفاده مي

برقرار نيست همبستگي معنادار نيست اين بدين  داريمعني که شرطبا توجه به اين
هاي ارتباط جمعي و انسجام اجتماعي رابطه معناداري وجود ندارد. معناست که بين رسانه

رتباط جمعي به ميزان باالتري استفاده دهد افرادي که از وسايل انتيجه تحقيق نشان مي
هاي اجتماعي بوده و کمتر از ديگران در کنند، داراي گرايش کمتري نسبت به ارزشمي

 هاي اجتماعي جامعه مشارکت کرده و احساس تعلق کمتري دارند.فعاليت

 

222/2 210/2 

 

   

Spearman's 

rho  

Correlation 

Coefficient 
2.222 

. 

912 

.222 

.210 

.222 

.210 

912 

2.222 

. 

Sig. (2-tailed) 

N 

Correlation 

Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

 

N 912 912 

.» 

ترتيبي( از آزمون همبستگي -اي)فاصله براي بررسي فرضيه فوق بنابر سطوح سنجش
 داريمعني که شرطبا توجه به اين .استشرح زير کنيم که نتايج آن بهياسپرمن استفاده م

هاي ارتباط جمعي و برقرار است همبستگي معنادار است و اين بدين معناست که بين رسانه
طرف به اين معني است کيفيت زندگي رابطه معناداري وجود دارد. نتيجه اين آزمون از يک



 
 
 
 

 

ها برايشان فراهم دارند، امکان استفاده بيشتري از رسانه که کساني که کيفيت زندگي بهتري
هاي ها بخصوص رسانهتوان اظهار کرد که استفاده از رسانهبوده است و از طرف ديگر مي

را براي ارتباطات  جديد، کيفيت زندگي را بويژه در ابعاد آن افزايش داده و توانايي افراد
 اجتماعي بيشتر فراهم کرده است.

  هاي ارتباط جمعي و کيفيت زندگيرسانه 213/2 222/2
 

   

 ضريب اسپيرمن
 

ضريب همبستگي 
 داريمعني

 تعداد
بستگي ضريب هم
 داريمعني

2.222 

. 

912 

.213**
 

.222 

.213**
 

.222 

912 

2.222 

.  

 912 912 تعداد

 داري است.درصد معني33همبستگي در سطح احتمال * 

ترتيبي( از آزمون همبستگي  –ايبراي بررسي فرضيه فوق بنابر سطوح سنجش )فاصله
  .استشرح زير کنيم که نتايج آن بهاسپرمن استفاده مي

برقرار است همبستگي معنادار است و بدين معناست داري معنيکه شرط با توجه به اين
 اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.  هاي ارتباط جمعي و اخالقيات توسعهکه بين رسانه

 

 هاي ارتباط جمعي و اخالقيات توسعه اجتماعيرسانه 243/2 222/2
 



 
 
 

  

 

  

 
   

 ضريب اسپيرمن
 

ضريب همبستگي 
 داريمعني

 تعداد
ضريب همبستگي 

 داريمعني

2.222 

. 

912 

.243**
 

.222 

.243**
 

.222 

912 

2.222 

. 
 912 912 تعداد 

 داري است.درصد معني33همبستگي در سطح احتمال * 

 

اي( از آماره پيرسون فاصله –اي)فاصله براي بررسي فرضيه فوق بنابر سطوح سنجش
 باشد.کنيم که نتايج آن به شرح زير مياستفاده مي

ي معنادار است و بدين برقرار است يعني همبستگ داريمعني که شرطبا توجه به اين
طه معناداري وجود دارد. نتايج نشان ـهاي ارتباط جمعي و سن، رابمعناست که بين رسانه

)يا کاهش( سن ميزان استفاده  دهد که رابطه معنادار و غيرمستقيم است يعني با افزايشمي
 يابد و بالعکس.هاي ارتباط جمعي نيز کاهش مياز رسانه

 

 هاي ارتباط جمعي و سنرسانه -204/2 294/2
 

   

 2 ضريب همبستگي پيرسون 

912 

-.204*
 

.294 

-.204*
 

.294 

912 

2 

 داريمعني
 تعداد

 داريگي پيرسون معنيضريب همبست

 

 912 912 تعداد

 % است.30همبستگي در سطح احتمال   *
 



 
 
 
 

 

صيالت از آزمون آناليز هاي ارتباط جمعي و تحمنظور بررسي بين ميزان استفاده از رسانهبه
گوياي همگني واريانس است چرا که عدد  Levene گردد. آزمون.واريانس استفاده مي

  .را نشان داده است 203/2

هاي طرفه، آزمون تفاوت ميزان استفاده از رسانهجدول فوق آزمون تحليل واريانس يک
ماره آزمون برابر با دهد. مقدار آارتباط جمعي به تفکيک ميزان تحصيالت را نشان مي

تر است و کوچک 20/2محاسبه شده که از  220/2برابر با  sigو سطح معناداري  490/9
هاي ارتباط جمعي و تحصيالت، گردد، يعني بين ميزان استفاده از رسانهفرضيه تأييد مي

جمعي هاي ارتباط و تفاوت معناداري بين ميزان استفاده از رسانه رابطه معناداري وجود دارد
 هاي تحصيلي وجود دارد. در بين گروه

 

 

خطاي  انحراف معيار ميانگين تعداد 
 استاندارد

 بيشينه کمينه داريميانگين سطوح احتمال معني

Lower 

Bound 

Upper Bound 

 ابتدايي

 راهنمايي

 ديپلم

 ديپلمفوق

 ليسانس

 باالتر و ليسانسفوق

3 

01 

22 

01 

24 

94 

05110 

35220 

15012 

15414 

35214 

15291 

4.01211 

4.20103 

4.11339 

4.44222 

4.13220 

9.22049 

2.123 

.1111 

.0010 

.1202 

.4921 

.0420 

-.3040 

1.2130 

1.0940 

1.2440 

1.0231 

1.2924 

1.1240 

22.1910 

3.9032 

1.1140 

3.3022 

3.0490 

.22 

9.22 

.22 

.22 

2.22 

0.22 

29.22 

21.22 

21.22 

02.22 

92.92 

29.11 

 92.92 22. 1.1301 1.1001 0140. 4.00919 15910 91 مجموع

 

 F 

242/940 
300/0130 

421/11 
321/23 

490/9 220/2 

331/1291  



 
 
 

  

 

  

 

تا  21هاي ارتباط جمعي بر توسعه اجتماعي جوانان هدف تحقيق حاضر بررسي تأثير رسانه
 هايکه فرصتهاي ارتباط جمعي عالوه بر اينآبادغرب است. رسانهسال شهرستان اسالم 90

ا در دگرگوني اجتماعي بر عهده دارند. جديدي را براي جوامع ايجاد کرده است نقش مهمي ر
يابي به توسعه بدون توجه توان اذعان داشت امروزه هر حرکتي براي دستطوري که ميبه

شود و با وجود تأثيرات خورده محسوب مي هاي ارتباط جمعي امري شکستبه رسانه
د، اغلب مطالعات انهاي گوناگون جوامع داشتههاي ارتباط جمعي برحوزهاي که رسانهگسترده

انجام گرفته در اين زمينه بر موضوعات اقتصادي و تأثيرات رسانه بر توسعه اقتصادي تمرکز 
اند. اين درحالي است که داشته و مطالعات اندکي به ابعاد اجتماعي اين تأثيرات پرداخته

ناي آثار ه نحوي بارز، شاهد اين تغييرات و تحوالت هستيم. در اين مطالعه، بر مبـامروزه ب
فرضيه مطرح و  1هاي ارتباط جمعي بر توسعه اجتماعي، ثير رسانهأنظري و تجربي مرتبط ت
فرضيه تحقيق در مرحله اول بررسي مورد تأييد و در مرحله دوم  1مورد آزمون قرار گرفت. 

هاي متناسب بررسي گرديد. بر وسيله آزمونتبيين، رابطه متغير مستقل با توسعه اجتماعي به
هاي اثرگذار ها، ميانگين توسعه اجتماعي در ميان جوانان به عنوان يکي از گروهبناي يافتهم

دست آمده از هاي اجتماعي شدت چنداني ندارد و در حد پايين قرار دارد. نتايج بهدر پويش
هاي ارتباط جمعي و توسعه اجتماعي هاي تحقيق حاکي از آن است که بين رسانهفرضيه
اري وجود دارد. که مطالعات نظري لرنر، تامپسون و مطالعات تجربي حيدري معناد رابطه

د تأئيد اين فرضيه است. بايد توجه داشت که يمو (2939) (، صمدي و مدبري2934ساربان )
گيرد که يکي از افزايش توسعه اجتماعي از طريق باال رفتن هر يک از ابعاد آن صورت مي

متغيرهايي چون، مشارکت اجتماعي و اعتماد اجتماعي  ابعاد آن، انسجام اجتماعي که با
ميزان انسجام اجتماعي خود را در حد متوسط ابراز  سنجيده شده و تقريبأ دو سوم جوانان

دست آمده از قرضيه تحقيق حاکي از آن است که بين ميزان استفاده از داشتند. نتايج به 
عناداري وجود ندارد که اين نتيجه مغاير هاي ارتباط جمعي با انسجام اجتماعي رابطه مرسانه

(، 2932زاده و همکاران )جمعه( و مطالعات تجربي امام0229با نظريه چان و همکاران )



 
 
 
 

 

د ـباشهمسو مي 2باشد اما با نظريات ميرويتس و مگوريـ( م2911اصفهاني و همکاران )
باشد. به همين مي 222/2 (.  ميزان همبستگي برابر با01: 2932 زاده و همکاران،جمعه)امام

عنوان مؤلفه تأثيرگذار هاي اعتماد بههاي ذيربط بايد نسبت به تقويت شاخصجهت سازمان
هاي تقويت اعتماد ايجاد زمينه در انسجام اجتماعي اقدام الزم را به عمل آورند. از جمله راه

بخشي به است. هويتبراي همکاري بيشتر افراد به يکديگر و تعامل افراد جامعه با همديگر 
 بخش همکاريتواند زمينههاي محلي با مسئوليت افراد محله، ميمحالت و تشکيل انجمن

 بيشتر افراد با يکديگر باشد.

هاي ارتباط جمعي و کيفيت از ديگر فرضيات تحقيق رابطه بين ميزان استفاده از رسانه
يد تأييد اين فرضيه است. ( مؤ2911نژاد )زاده و شيرازيزندگي که مطالعه تجربي شمس

بايستي ها ميچه مسلم است، دولتباشد. لذا آنمي 213/2ميزان همبستگي برابر با 
اي مردم باشند و موانع موجود را برطرف کنند و ظرفيت الزم را پاسخگوي نيازهاي توسعه

گي را ها مجبور خواهند شد بحث کيفيت زندپديد آورند، با ديجيتالي شدن خدمات و فرآيند
اي دنبال کنند و عنوان راهنماي اين حرکت توسعهطور جدي و در بهترين وضعيت بهبه

تأمين دسترسي آسان و ارزان به آخرن دستاوردهاي فناوري و فراهم آوردن امکانات براي 
هاي مورد نياز براي استفاده درست از آن را جهت افزايش يادگيري مستمر دانش و مهارت

 (.3: 2911 نژاد،زاده و شيرازيها مهيا کنند )شمسوادهکيفيت زندگي خان

هاي ارتباط جمعي و اخالقيات توسعه اجتماعي فرضيه بعدي اين است که بين رسانه
( مؤيد تأييد 2911) فرکراکر و مطالعه تجربي خوشرابطه معناداري وجود دارد. که نظريه دي

پذيري از باشد. بنابراين نهادهاي جامعهمي 243/2اين فرضيه است. ميزان همبستگي برابر با 
جمله وسايل ارتباط جمعي عالوه بر هماهنگي با يکديگر، بايستي در جهت تقويت و تحکيم 

ريزان هاي اخالقي اجتماعي به فرهنگ عمومي سازماندهي شوند و در اين راه برنامهارزش
ها اقدام مؤثر نمايند. آنتوانند به نحو احسن در جهت غناي محتواي فرهنگي اين وسايل مي

ارتباطات و فرهنگ محکوم به همزيستي هستند. ارتباطات محصول فرهنگ و فرهنگ 
هاي ارتباط گيرد. لذا رسانهکننده ساختار، معنا و زمينه ارتباطي است که صورت ميمشخص
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قويت تواند در تسازي دارند. بنابراين وسايل ارتباط جمعي ميجمعي تأثير بسزايي در فرهنگ
هنجارهاي مثبت، بالندگي افکار عمومي، ارتقاي سطح فکري و فرهنگي جامعه و ترويج و 

گر ـنگ عمومي مؤثر باشد. از ديـديل آن به فرهـحکيم و تقويت اخالق اجتماعي و تبـت
هاي تحقيق رابطه بين متغير مستقل با متغيرهاي سن و تحصيالت است به اين فرضيه

هاي ارتباط جمعي با سن افراد رابطه معناداري وجود ده از رسانهصورت که بين ميزان استفا
( مؤيد تأييد اين فرضيه است. نتايج نشان 2939) دارد که مطالعه تجربي فتحي و مختارپور

( است يعني با افزايش سن ميزان -204/2( و غيرمستقيم )294/2) دهد که رابطه معنادارمي
يابد و بالعکس. متغيرهاي ديگري که مورد يز کاهش ميهاي ارتباط جمعي ناستفاده از رسانه

هاي ارتباط جمعي و تحصيالت رابطه معناداري آزمون قرار گرفت ميزان استفاده از رسانه
 ( مؤيد تأييد اين فرضيه است.  2930وجود دارد که مطالعه تجربي خراساني و همکاران)

شوند بلکه خود مل توسعه محسوب ميهاي ارتباط جمعي نه تنها ابزار و عابنابراين رسانه
که هاي ارتباط جمعي عالوه بر اينروند. در واقع رسانهشمار ميهدف و شاخص توسعه نيز به

هاي جديدي را براي جوامع ايجاد کرده است نقش مهمي را در دگرگوني اجتماعي بر فرصت
افتادگي توسعه از ه از پستحقيق نشان از آن دارد که جامعه مورد مطالعهاييافتهعهده دارد. 

اي محقق جايي که توسعه در هيچ جامعهنظر اجتماعي و ساختاري در رنج است. و از آن
که اعتماد متقابل، همبستگي اجتماعي، احساس امنيت، برابري جنسيتي در شود مگر آننمي

ي، همين جهت ما در جامعه نيازمند همبستگي، اخالق عمومجامعه وجود داشته باشد. به
هاي سامانيها و نابهجامعه مدني و ارتباطات علمي هستيم و اگر در اين راه نکوشيم آسيب

آبادغرب يک جامعه ايلي است و ساختار اسالم جايي کهآناز  .اجتماعي بوجود خواهد آمد
رغم ورود نمادهاي مدرنيته و هاي اجتماعي آن را شکل داده است. علياي چارچوبعشيره

چنان پا بر جا باقي مانده و در زندگي مردم، ساختار ايلي و سنتي جامعه همنو شدن سبک 
رغم گذر از جامعه آبادغرب عليکند. بعبارتي اسالممقابل موج مدرنيسم کماکان مقاومت مي

زند و چنان در جا مياي، در بخش ماهوي آن هماندازي از زندگي عشيرهسنتي و پوست
رفت از گيرد. برونجا ريشه ميوسعه نيز در حقيقت از همينعمده مشکالت اين شهر براي ت

هاي توسعه شهر در بخش پذير نيست. تدوين برنامهاين وضعيت نيز به سادگي امکان



 
 
 
 

 

هاي عملي و کاربردي به دور از عنوان زيربناي توسعه با احصاء روشهفرهنگي و اجتماعي ب
 آبادغربواند يکي از موانع توسعه شهر اسالمتگويي و متناسب با نيازهاي واقعي جامعه ميکلي

در اين ميان نقش مديران شهر در  را مرتفع و ما را به افق روشني از پيشرفت اميدوار سازد.
صورت آبادغرب بايد بهها نبايد ناديده گرفته شود. مديران اسالماجرايي کردن اين برنامه

گيري از ت و انرژي بيشتر، با بهرهرسمي و جدي موانع توسعه را رصد کرده و با صرف وق
  انديشي نمايند.هاي علمي و ظرفيت قابل اعتناي نخبگان براي اين موانع چارهپتانسيل



 
 
 

  

 

  

تهران:  ،(2919ازکيا، مصطفي و غالمرضا غفاري ) -
 نشرني.

تهران: انتشارات کيهان، چاپ هفتم. ( 2911) ازکيا، مصطفي و غالمرضا غفاري ـ 

( بررسي سطح توسعه 2939يرغمدي )هادي  و سيدميرزايي، سيدمحمد ؛اهللزنجاني، حبيب ؛ازکيا، مصطفي -
 (.4)1، اجتماعي در شهر تهران،

تأثير انسجام اجتماعي بر ميزان مشارکت  (2911)تازه مهدي رضا و خادمي، حسين ؛اصفهاني، زهرا -
 (.2)20، روستائيان، مطالعه موردي: شهر بروجن، 

مجموعه مقاالت سرمايه اجتماعي، اعتماد،   (2914افه، کالس ) -
 دموکراسي، نشر شيرازه.

ارزيابي رفاه اجتماعي (2934لبسويي )زادهرمضانمهدي  و جايي، سيدعباسر ؛رضااکبريان رونيزي، سعيد -
 در مناطق روستايي با تأکيد بر ديدگاه ساکنان محلي )مطالعه موردي دهستان خير(

 ، شماره دوم.

بررسي  (2932باغبان )وعين مرتضيسيد وزهرا  ،رهبرقاضي ؛نقدعلي، صادقي ؛زاده، سيدجوادجمعهامام -
اي  و انسجام اجتماعي) مطالعه جوانان شهر تبريز(،رابطه مصرف رسانه
 ،2(4). 

هاي کاربردي توسعه اجتماعي،( بررسي و شناسايي شاخص2932آزادارمکي، تقي و همکاران ) -
 ،2(2). 

 ،هاي استان کرمانشاهيافتگي شهرستانتحليل توسعه (2932) پورمحمدي و همکاران -

 ،0(2). 

جمعي از مترجمان، نشر پژوهشکده مطالعات ، (2911جاکبز و کلولند ) -
 فرهنگي و اجتماعي. 

 ترجمه مسعود اوحدي، تهران، انتشارات سروش.    (2912) جان.ب.تامپسون -

جمعي از مترجمان، نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگي و   (2911جونز و پند ) -
 اجتماعي. 



 
 
 
 

 
نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه اجتماعي مناطق روستايي  (2934ساربان، وکيل )حيدري -

 .(0)4، شهر(،  )مطالعه شهرستان مشکين

هاي جمعي و  تحليلي بر اثرگذاري رسانه (2930)رحماني  لاسماعي و خراساني، محمدامين، راستي، هادي -
مطبوعات از ديدگاه ساکنان نواحي روستايي، مطالعه موردي: دهستان زرآباد غربي، 

 .00شماره پياپي، 1، سال

، پژوهشگاه علوم انساني و  (2911) فر، غالمرضاخوش -
 . 23و02مطالعات فرهنگي، شماره

 ، ترجمه هوشنگ نائبي، تهران: نشرني. ( 2911دواس، دي. اي.) -

 .04-19 (:0)0، و ضعف وجدان کاري در ايران، ها ارزش (2911زاده، احمد )رجب -

 تهران: انتشارات آواي نور.  (2914اهلل )ستوده، هدايت -

( 2934) ميرمحمدتبار سيداحمدو  السادات، سهرابي، مريمزاده، حکيمهشريف -
  (.0)0، 20فرهنگ در دانشگاه اسالمي ،

( نقش فناوري اطالعات برکيفيت زندگي خانواده، بر گرفته از 2911) نژادشيرازيآزاده  و زاده، پروينشمس -
، عضو هيأت علمي سازمان مديريت صنعتي،  دکتر خوارزمي، شهيندخت،

 .2331سال  موسي حسيني، چاپدترجمه سي

سنجش کيفيت زندگي، مطالعه ناحيه يک شهر بهشهر، (2932االسالمي، عليرضا و نجمه خوشبين )شيخ -
 ، شماره چهارم.

نقش مشارکت اجتماعي و اقتصادي روستائيان در (2913) حسني، غالمحسين و فهيمه مهماندوستشيخ -
، هاي عمران روستايي، مطالعه موردي دهستان نساء، طرح

1(01). 

 تهران: نشر آگه.  (2932ضا .)شيرزادي، ر -

 هاي فناوري اطالعات و ارتباطات براي توسعه بررسي قابليت (2939مدبري، ) رحيم و صمديان، ابوالفضل -
 .09، شماره  شرقي، فرهنگي در روستاها، مطالعه موردي: آذربايجان -ياجتماع

 .12پژوهشگاه علوم انساني، مطالعات فرهنگي، شماره  (2932عسکري، فيروزه ) -



 
 
 

  

 

  

 (2930عليپور مالباشي، ياور ) -

هاي اجتماعي، دانشگاه همايش ملي آسيب 
 محقق اردبيلي.

کيفيت زندگي و درک معنايي آن در (2930دانشمهر )حسين  و غفاري، غالمرضا، فيروزآبادي، سيداحمد -
 .(0)02، منطقه اورامان لهون، 

هاي نوين در تغيير سبک زندگي،  بررسي نقش و تأثير رسانه(2939) فتحي، سروش، مختارپور، مهدي -
 .(0)1، مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه تهران، 

ي انسجام مطالعه تطبيق(2934کندي )خليفهسهنديمهناز  و مدني، سيدمحسنفرهمند، مهناز، سعيدي -
، اجتماعي در بين دو قوم آذر و کرد: مطالعه موردي شهر سنندج و تبريز، 

1(2.) 

هاي اجتماعي در توسعه بازاريابي جايگاه رسانه (2939)مجدي ما ني و دالور، علي ؛قادري، اسماعيل -
 .(0)3، گردشگري الکترونيکي ايران،

صفار دستگردي، راهبرد پور و مهديترجمه اسماعيل رحمان (2311کراکر، دي ) -
 . (0)2ياس، 

ها در مناطق شهري و روستايي ايران، اي استفاده از رسانه تحليل مقايسه (2932) کالنتري، صمد -
 ،4(0). 

تأثير جهاني شدن بر توسعه اجتماعي با تأکيد بر شرايط  (2913ه داودوندي )لطيفي، غالمرضا و طاهر -
 ، شماره سوم.اجتماعي ايران، 

ترس در سايت ـل دسـقاب ( 2930ران )ـمرکز آمار اي -
www.amar.org.ir. 

 تهران: دانشگاه عالمه طباطبايي. ، (2919معتمدنژاد، کاظم ) -

پژوهشکده  جمعي از مترجمان، نشر (2911) و ديگران فارلند، رابرتمک - 
 مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

شناسي، دانشگاه آزاد، رساله دکتري جامعه،  (2911اهلل )نوروزي، فيض -
 واحد علوم تحقيقات تهران.

http://www.amar.org.ir/
http://www.amar.org.ir/


 
 
 
 

 
ترجمه عليرضا دهقان،   (2911ويندال، سون، اولسون، جين، سيگنايزر، بنو ) -

 ها.تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه
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