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توسعه اجتماعي يکي از مؤلفههاي اصلي توسعه بهشمار ميرود که دست يافتن به فضاي مفهومي آن از
طريق شاخصهاي آن امکانپذير است دستيابي به اين شاخصها زماني محقق ميشود که تمامي دانش و
فنآوريهاي بالقوه جامعه بهطور مؤثري در ميان آحاد جامعه اشاعه يابد رسانههاي ارتباط جمعي نقش مهمي
در عرصه تغيير و تحوالت اجتماعي ،تقويت سرمايه اجتماعي ،افزايش کيفيت زندگي و توسعه اجتماعي در
مناطق شهري و روستايي ايفا ميکند .هدف تحقيق حاضر نيز ،بررسي تأثير رسانههاي ارتباط جمعي بر
توسعه اجتماعي شهر اسالم آبادغرب است بههمين جهت با بهرهگيري از نظريههاي لرنر ،ديکراکر و جان
تامپسون به بررسي تجربي فرضيههاي پژوهش پرداخته شده است .روش پژوهش کمي و با استفاده از روش
پيمايش صورت گرفته است و از تکنيک پرسشنامه براي گردآوري دادهها استفاده شده است .جامعه آماري
جوانان  21تا  90ساله شهر اسالمآبادغرب هستند که روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي و تصادفي
ساده نمونهگيري شدهاند .بر مبناي نتايج تحقيق عامل مصرف رسانههاي ارتباط جمعي با توسعه اجتماعي در
دو بعد آن يعني؛ کيفيت زندگي ،اخالقيات توسعه اجتماعي همبستگي مثبت وجود دارد .در بخش پاياني
مقاله ،با نظر به تأثير رسانههاي ارتباط جمعي بر توسعه اجتماعي ،راهکارهاي عملياتي در جهت ارتقاي توسعه
اجتماعي ارائه شده است.
رسانههاي ارتباط جمعي ،توسعه اجتماعي ،انسجام اجتماعي ،کيفيت زندگي ،اخالق.
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امروزه توسعه2يکي از مهمترين موضوعات مورد بحث در کشور ما و ديگر کشورهاي در
حال توسعه ميباشد .بيشک در جهان امروز ،کشورهايي که از قافله پيشرفت و توسعه باز
بمانند و هماهنگ با حرکت رو به جلوي جهاني در اين مسير گام ننهند ،توان ادامه حيات در
عرصه جهاني را نخواهند داشت .توسعه که از منظر بسياري از انديشمندان در جهاني شدن
خالصه ميشود ،فرآيندي تناقضآميز است در حالي که يکپارچه ميکند ،شکافهايي را هم
پديد ميآورد و ضمن ايجاد فرصتها ،خطرهايي را هم به وجود ميآورد .چنان که
سميرامين 0ميگويد؛ ويژگي جهاني شدن ،تقويت توزيع نابرابر ثروت ميان بخشهاي
مختلف جهان و افزايش فاصله ميان بخشهاي توسعهيافته و توسعهنيافته است .جهاني
شدن امور که خود زاييده افزايش ميزان جابهجايي و تحرک افراد ،افزايش ميزان ارتباطات
ميباشد فرصتهاي جديدي را در راه توسعه به ويژه در کشورهاي در حال توسعه پديدار
ميسازد (لطيفي و داودوندي .)212:2913 ،موضوع توسعه ،انسان است و چون توسعه،
مسئله اي براي هر ملت است ،نيازمند اتخاذ فرايندهاي متفاوت براي حل مسئله نيز خواهد
بود .بنابراين توسعه فرآيندي پيچيده و چند بعدي است که ابعاد مختلف اجتماعي ،سياسي،
فرهنگي ،اقتصادي و اخيراً زيست محيطي را در برميگيرد .هر کدام از اين ابعاد توسعه
داراي گستردگي و رويکردهاي مختص به خود است .که در اين پژوهش ما ،به بحث توسعه
اجتماعي 9بهعنوان بخشي از اين فرآيند پرداختهايم .تعاريف بسياري از توسعه اجتماعي
مطرح شده،از جمله؛ مکفارلند و ديگران 4نيز با معادل قرار دادن مفهوم توسعه و توسعه
اجتماعي آن را عزيمت همهجانبه (نظري -عملي) و رو به کمال جامعه از سطوح پايين به
سطوح باالي توانايي ،کارآمدي ،کيفيت ،بهرهوري ،پيچيدگي ،درک ،خالقيت ،مهارت ،لذت
و فضيلت دانستهاند ( مکفارلند و ديگران .)11 :2911 ،امروزه بحث درباره توسعه اجتماعي
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،
آرمان و اعتقاد مطلوبتر است که بتواند پاسخگوي مشکالت اجتماعي باشد (ازکيا و غفاري،
 .)41 :2911دست يافتن به فضاي مفهومي توسعه اجتماعي از طريق شاخصهاي آن
امکانپذير است چرا که توسعه اجتماعي از جمله مفاهيمي در ادبيات توسعه است که با
پرداختن به ابعاد و شاخصهاي آن تصوير درستي از آن بهدست ميآيد و از طرف ديگر
تاکنون تعريف دقيقي از اين مفهوم که مورد توافق همگان باشد ارائه نشده است .بر اساس
مطالعات صورت گرفته ،بدون در نظر گرفتن ميزان اعتبار علمي و اجماع بر سر معرّفها ،از
معرّفهاي پراکنده و فاقد انسجام دروني و بيروني ،همچون ميزان شهرنشيني ،سطح اشتغال
زنان از کل اشتغال ،ميزان باسوادي ،شمار دانشآموختگان در مراکز آموزش عالي نسبت به
کل جمعيت ،سرمايه اجتماعي ،دسترسي به منابع و امکانات بهداشتي و درماني ،محيط
زيست ،حمايت اجتماعي و بيمهها ،جرايم و امنيت عمومي ،توزيع درآمد و رفاه اقتصادي،
برابري در برابر قانون ،رعايت عملي حقوق اقليتها ،ميزان توسعه تشکلهاي اجتماعي و ...
بهعنوان شاخصهاي سنجش توسعه اجتماعي استفاده شده است ( آزادارمکي.)3 :2932 ،
دستيابي به اين شاخصها و مفهوم توسعه اجتماعي زماني محقق ميشود که تمامي
دانش و فنآوريهاي بالقوه جامعه بهطور مؤثري در ميان آحاد جامعه اشاعه يابد که
ارتباطات در اين مرحله نقش محوري بازي ميکند .رسانههاي جمعي و فناوري اطالعاتي و
ارتباطي بر عرصه توسعه سلطه دارد و نقش آنها ،ايجاد تغيير اجتماعي و رفتاري مطلوب در
ميان ساکنان نواحي شهري و روستايي بوده است (آگراوال .)24-202 :0221 ،از اينرو
دسترسي به انواع رسانهها و مصرف آنها خواه به شکل برنامهريزي شده و با اهداف از پيش
تعيين شده و خواه به روال طبيعي و بر اساس سياستهاي کلي ارتباطي در هر جامعهاي،
يکي از الزامهاي توسعهيافتگي محسوب ميشود .اين امر بهويژه در مورد نواحي کمتر
توسعه يافته مانند؛ شهرهاي کوچک و نواحي روستايي مصداق دارد که دسترسي به اطالعات
سبب بهبود و نيز کيفيت آموزش و خدمات اجتماعي ميشود اگر توجه کنيم که در شرايط
کنوني ،توسعه اقتصادي پيش از پيش به توسعه بخش اطالعات وابسته ميشود ،اين موضوع

اهميت بيشتري مييابد ( هادسون 0221 ،2به نقل از کالنتري .)200 :2932 ،گسترش
رسانههاي نوين همچون ماهواره ،اينترنت و  ...امروزه مرزهاي فرهنگي و جغرافيايي را در
نورديده و در اغلب نقاط جهان شاهد استفاده از اين وسايلها هستيم .در اين پژوهش از بين
رسانههاي ارتباط جمعي ،ما تلويزيون ،ماهواره روزنامه ،مجله و شبکههاي اجتماعي را
انتخاب کرده چرا که از يک سو بر اساس مشاهدات اوليه بيشتر مردم منطقه به اين رسانهها
دسترسي دارند و از سوي ديگر اين رسانهها ،زندگي مردم بخصوص جوانان را تحت تأثير
قرار داده است که نه تنها از آنها بهعنوان ارائه و مديريت هويت افراد ياد ميشود
(مفالوپولوس .)02 :0221 ،بلکه سبکها و روشهاي زندگي جديدي را در سطح دنيا
گسترش داده است .پورمحمدي و همکاران ( )2932در پژوهشي با عنوان تحليل توسعه
يافتگي شهرستانهاي استان کرمانشاه از  21شاخص براي ارزيابي سطح توسعهيافتگي
شهرستانهاي استان کرمانشاه استفاده کرده است که اين شاخصها ابزاري ضروري براي
بازبيني اثرات محيطي ،اقتصادي-اجتماعي ،توسعه گردشگري ،سنجش سطح موفقيت
حصول به اهداف توسعه و تشکيل فرآيند برنامهريزي يکپارچه در تمامي مراحل است
شاخصهاي مورد مطالعه عبارتند از :شاخص بهداشتي-درماني ،فرهنگي ،اجتماعي ،شاخص
گردشگري ،شاخصهاي زيرساختي و  ....بوده نتايج پژوهش از طريق  spssو با استفاده از
تحليل خوشهاي بهدست آمده است و حاکي از آن است که شهر اسالمآبادغرب در سطح
شهرستانهاي محروم و توسعهنيافته قرار ميگيرد .از آنجايي که پايداري اجتماعي يکي از
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
بر آن تأکيد دارد .به همين جهت ما در اين پژوهش انسجام اجتماعي (وحدت اجتماعي)،
کيفيت زندگي0شامل؛ (رضايت مادي ،رشد و توسعه فردي ،شادکامي) و اخالقيات توسعه
اجتماعي را بعنوان سه شاخص مهم توسعه اجتماعي انتخاب و مورد بررسي قرار ميدهيم .بر
همين اساس اين سوال مطرح ميشود که توسعه اجتماعي در شهر اسالمآبادغرب بر اساس
شاخصهاي آن در چه سـطحي قرار دارد؟ بهرهمندي جـوانان شهر اسـالم آبادغرب از
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رسانههاي ارتباط جمعي به چه ميزان است؟ و رسانههاي ارتباط جمعي بهعنوان يکي از
عوامل تأثيرگذار تا چه ميزان بر هر يک از ابعاد سهگانه توسعه اجتماعي شهر اسالمآبادغرب
اثر گذاشته است.

امروزه تأثير رسانه هاي ارتباط جمعي در تمام شئون زندگي ،به موضوعي پيچيده در جهان
مدرن تبديل شده است؛ اين امر هم ناشي از نقش رسانهها در جهان مدرن و هم ناشي از
تأثير جهان مدرن بر رسانههاي جمعي است .بنابراين رابطه دو سويه ميان اشکال اجتماعي و
رسانهها ديده ميشود که اين رابطه ديالکتيکي بنا بر ويژگيهاي متمايزکننده رسانههاي
جمعي ،امري بديهي است .رسانهها نقش تسريعکننده نهادي 2را دارند .مطابق نظر
«هورنيک ،»0برنامههايي که مبتني بر رسانهها هستند «خصلتي ستارهوار» دارند ( ويندال و
همکاران .)12 :2911 ،9مطالعات و تحقيقات علمي براي آيندهنگري ارتباطي و اطالعاتي ،به
منظور شناخت نقش توسعهاي وسايل و تکنولوژيهاي ارتباطات و اطالعات و کمک به
سياستگذاريها و برنامهريزيهاي بلندمدت مملکتي و تحقق هدفهاي توسعه ملي ،در
دهههاي اخير در کشورهاي پيشرفته جهان و بسياري از ممالک در حال توسعه اهميت و
ضرورت ويژهاي پيدا کردهاند .با ارزيابي و بازنگري نظريههاي توسعهبخشي ارتباطات ،براي
بررسي و پژوهش درباره کاربرد وسايل ارتباطي در جهت اجراي برنامههاي توسعه ملي و نيز
ايجاد شرايط بهبود اين کاربرد ،از طريق پيشرفت و گسترش کمي و کيفي ارتباطات ،آمادگي
بيشتري فراهم ميشود .به اين منظور ،ميتوان از يک طرف ،امکانات بهرهبرداري از انواع
ارتباطات و وسايل ارتباطي در راه پيشبرد برنامههاي گوناگون توسعه اقتصادي ،اجتماعي،
سياسي و فرهنگي همچون صنعتيسازي ،پيشرفت کشاورزي ،بهبود بهداشت همگاني،
تنظيم خانواده ،کنترل جمعيت و مقابله با آلودگي را مورد توجه قرار داد و از طرف ديگر،
ضرورتهاي توسعه وسايل و تکنولوزيهاي مختلف ارتباطي و بهبود عملکردهاي آنها در
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مسير تأمين منافع و مصالح همگاني جامعه را بررسي کرد .ارتباطات و وسايل ارتباطي نوين،
که خود از شاخصهاي مهم توسـعه ملي به شمار ميروند ،از عوامل مؤثر در موفقيت
برنامههاي توسعه نيز شناخته ميشوند (معتمدنژاد .)0 :2919 ،به همين لحاظ ،در چند دهه
گذشته ،نه تنها تحت تأثير شرايط بينالمللي و جاذبههاي جهاني نظريهها و الگوهاي
توسعهبخشي ارتباطات ،بلکه به سبب اوضاع و احوال خاص کشورهاي جهان سوم و احساس
نياز مبرم آنها به بهرهبرداري از امکانات ارتباطي در پيشبرد برنامههاي عمراني و تحکيم
اسـتقالل و وحدت ملي ،بـه نقش مثبت ارتباطات در ايـجاد زمينههاي مناسب بـراي اجراي
برنامههاي توسعه ،توجه فراوان مبذول گرديده است .بهعبارتي روشنتر ،در بسياري از کشورها،
از ارتباطات بهمنزله بازويي توانا و اهرمي نيرومند در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي
توسعه ملي کمک گرفته شده است .بگونهاي که عالوه بر توجه ويژه به ضرورت توسعه
امکانات و وسايل و تکنولوژيهاي ارتباطي در اين سياستگذاريها و برنامهريزيها،
ارتباطات بهمثابه يکي از ارکان اساسي و عناصر ضروري تحقق هدفهاي گوناگون توسعه
در قالب برنامههاي مملکتي ،جاي خاص خود را کسب کردهاند .بنابراين با توجه به اهميت و
نقش برجسته ارتباطات در توسعه بررسي و تحقيق درباره کارايي هر چه بيشتر آنها در
زمينههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي بسيار ضروري است (عتمدنژاد،
 .)0 :2919رسانهها تنها شاخصي براي سنجش ميزان توسعه در يک جامعه نيستند ،بلکه
بهعنوان وسيلهاي در جهت امکانپذير ساختن توسعه اجتماعي مطرح هستند بنابراين
پژوهش حاضر ميتواند براي پژوهشگران و محققان حوزه علوم اجتماعي ،رسانهها حائز
اهميت باشد همچنين در سطح سياستگذاري ،فقدان شناخت و درک جامع از ماهيت و
کارکردهاي برخي رسانههاي جديد و نوپا و کمرنگ بودن ادبيات مرتبط با سواد رسانهاي در
اتخاذ رويکرد تدافعي نسبت به رسانههاي ارتباط جمعي بيتأثير نباشد بهطوري که رسانهها
بيشتر با کارکرد سياسي در جامعه معرفي شدهاند در اين وضعيت نميتوان با داشتن تصوري
مبهم و غيرشفاف از اين فضا به سياستگذاري براي آن پرداخت .با توجه به جوان بودن
جمعيت کشور و استقبال گسترده افراد خصوصاً جوانان از رسانههاي ارتباط جمعي ،بررسي
مسائل مربوط به رسانهها جهت اتخاذ تصميمات صحيح و برنامهريزي دقيق توسط مسئوالن
فرهنگي و اجتماعي ضروري است .با توجه به مختصات ميدان مطالعه بهعنوان يک شهر و

بهدليل تغييراتي که در حوزه معيشتي مردم حادث شده است و امکان دسترسي به تکنولوژي
ارتباطي جديد مهيا شده است و بهتبع آن ميدان تعامالتي جوانان نيز دستخوش تغيير گشته
است .بر اين اساس ضروري بهنظر ميرسد که با انجام پژوهشي دقيق و علمي تأثير رسانهها
را بر توسعه اجتماعي جوانان مورد کنکاش قرار دهيم.

توسعه اجتماعي از زواياي گوناگون و با ديدگاهها و نظريات متفاوت مورد بررسي قرار گرفته،
از آنجا که اين نظريات به تنهايي قادر به بررسي و تحليل جامع پديدههاي مورد بررسي در
تحقيق حاضر نيستند .بنابراين با تلفيق اين نظريات اين امکان فراهم ميشود که موضوع را
از زواياي گوناگون جامعهشناسي بررسي نماييم و به يک تحليل جامع دست يابيم که در اين
تحقيق از رويکردهاي ترکيبي بعنوان چارچوب نظري تحقيق استفاده شده است .به اين
صورت که با توجه به اهداف و سواالت تحقيق ،نظريات؛ دانيل لرنر ،2ديکراکر 0و جان
تامپسون 9مدنظر قرار گرفته است.

يکي از معروفترين مطالعات اوليه در مورد نوسازي توسط لرنر در سال  2301صورت
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
ضداصالح و انقالب صنعتي .غرب براي رسيدن به توسعه ،مراحل گسترش شهرنشيني،
گسترش آموزش ،کاربرد رسانههاي جمعي و مشارکت همگاني را طي کرده است .لرنر
جامعه غرب را اساساً جامعه مدرن ،داراي ويژگي مشارکتجويي و همدلي ميداند که قابل
تعميم به سراسر جهان است .از اينرو ،الگوي غربي نوسازي ميتواند براي همه جوامع
جهان ،قابل اعمال و اجرا باشد .لرنر در تحقيق خود دريافت که طي چهار سالي که از
تحقيق اوليه در مورد مردم اين روستا ميگذشت ،روستاي مذبور در معرض خدماتي همچون
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اتوبوسراني ،جادهسازي ،تحول شغلي از رعيتي به کارگري روزمزدي ،آب لولهکشي،
ساختمانهاي جديد ،مدارس ،پاسگاه پليس و ايجاد چند کارخانه قرار گرفته بود .اين تغييرات
موجب شد که لرنر به اين نتيجه برسد که انسانها بر مبناي گرايش خود ،به سه دسته
سنتي ،درحالگذار و نوگرا تقسيم ميشوند .انسانهاي نوگرا به نظر لرنر داراي مشخصاتي
همچون طرز فکر فرامحلي ،شهرنشين ،باسواد ،داراي قدرت انتقال فکر ،مشارکتجو و بينش
غير زاهدانه هستند .در مرحله قبل از نوگرايي ،مرحله گذار وجود دارد .به نظر لرنر ،انسان در
حالگذر(تحول) ،فردي است که تمايل به حرکت به سوي آيندهي نامعلوم دارد ،در اين راه
قبول هيچ گونه تخطي نميهراسد ،اما فاقد سواد و قدرت براي جهت دادن به تمايالت خود
است .در مرحله قبل از گذار نيز ،فرد سنتي قرار دارد که داراي مشخصاتي کامالً متضاد با
فرد نوگراست .بـه عقيده لرنر ،براي تـبديل انسـان سنتي به مدرن بايد به بر پا داشتن
سوادآموزي ،شهرنشيني و گسترش وسايل ارتباط جمعي مبادرت ورزيد .لرنر در تحقيقات
خود به اين نتيجه رسيد که همدلي يک ويژگي مهم در توانا کردن فرد پويا و متحرک به
سوي مطابقت مؤثر با شرايط متحول جامعه نوين به شمار ميرود .از ديدگاه او ،همدلي يعني
توانايي قرار دادن فرضي خود در نقش ديگران و تصور کردن اينکه زندگي افراد در خارج از
محيط شخصي خود ،چگونه است .به عقيده لرنر نوسازي دقيقاً از طريق حذف سنت و از
طريق روح آن نوع از بسيج اجتماعي صورت ميگيرد که ابتدا در اذهان اثباتي و عقالني
دميده شود و آنگاه افراد به رفتاري فراگير و فارغ از انگيزه تعلقات گروهي و بر عکس،
مرتبط با منافع عمومي و هويت جمعي سوق يابند .چنين بسيجي زيربناي روند توسعه است
و مي تواند به تحقق دموکراسي مبتني بر رأي همگاني و ميزان باالي مشارکت در انتخابات
بينجامد (شيرزادي.)19:2932،

به اعتقاد کراکر ،ارائه مصداق پربنيه براي اخالق توسعه هنگامي ميسر است که حوزه توسعه
را به وسيله آنچه وي آن را نظريه کاربست مينامد بشناسيم (کراکر )2311:با اين مفهوم
ميتوان نظريه تجربي و هنجاري توسعه را با خطمشي توسعه ،سياست و کاربست آن پيوند
داد .وي با بکارگيري و اعتالي تغييري که اخيراً در تاريخ و فلسفه علم روي داده است مبني

بر اينکه تصور ما از علم بايد از تمايز سنتي نظريه از کاربست و همينطور تمايز علم
محض از علم کاربردي و از فناوري فراتر رود .رويکرد بانج 2را که حوزه کاربست را با علم
کاربردي يا عملي مبتني بر علم محض تعريف ميکند ،اعتالء بخشيده و معتقد است که
غالباً مطلوب آن است که نظريه کاربستي داشته باشيم که در آن ،تفکر کمابيش انتزاعي،
تجربه خاص موردي و رفتار عملي بهطور ديالکتيک به هم پيوسته باشند .آنچه هنگام
مراجعه به دنياي واقعي در مييابيم کثرت نظريه کاربست است .وي نظريه کاربست را
فعاليت انساني پيچيده و مشارکتي در نظر ميگيرد که جنبههاي نظري (هنجاري و
غيرهنجاري) و عملي دارد و با تالش در جهت تحقق هنجارهاي خاص اين فعاليت ،به
بعضي کاالها دست مييابد .به عقيده وي ،کاري که نظريهپردازان ميتوانند انجام دهند،
ايجاد توسعه اصيل به عنوان توسعهنيافتگي است که مستلزم شناخت آن دسته از عواملي
است که باعث توسعهنيافتگي و همينطور باعث محدوديت و ايجاد توسعه ميشوند .اين
تبيين علّي ،بعد عملي نظريه کاربست توسعه است .اما انديشه نيز بايد اخالقي باشد .اگر بر
توسعه به مثابه نظريه کاربست تأکيد کنيم ،بايد در مورد ابعاد اخالقي راهبرد و تاکتيک
توسعه عملي نيز بينديشيم .به عقيده گولت ،0ما هم در زمينه ابراز و هم در زمينه اهداف و
محدوديتها به اخالق نياز داريم .کراکر هم تأکيد دارد که درست همانطوري که فمنيسم
يکي از منبع ايده نظريه کاربست است ،اقدامات جديد در راستاي زنانه کردن توسعه بين
المللي نيز بخش رويکرد جديد و اخالقاً موجه در نظريه -کاربست توسعه است.

جان تامپسون ،تحت تأثير انديشههاي گيدنز دربارهي مدرنيته و پيامدهاي آن و از جمله
مفهوم فاصله زماني -مکان بعنوان يکي از مشخصههاي جهان مدرن ،معتقد است که هر
فرآيند مبادله نمادين ،مستلزم فاصله شکل نمادين از زمينهي توليدِ خود است .شکل نمادين
هم به لحاظ مکاني و هم به لحاظ زماني ،از زمينه (توليد) دور ،و در زمينههاي جديد که
ممکن است در زمانها و مکانهاي متفاوتي قرار داشته باشند ،مجدداً جاگيري ميشود .از
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نظر تامپسون پيش از ظهور رسانهها ،احساس بيشتر مردم از گذشته و دنياي فراتر از محيط
زنـدگي بيواسطهشان ،بيشتر با محتواي نمادين مبادله شـده در تـعامل رو در رو شـکل
ميگرفت .براي بيشتر مردم احساسشان از گذشته ،از دنياي ماوراي محلهاي بيواسطهشان
و از جوامعِ از نظر اجتماعي محدود شدهشان که خود به آنها تعلق داشتند ،بيشتر توسط
سنتهاي شفاهي ايجاد ميشد که در گسترههاي اجتماعي روزمره ،توليد و تکثير ميشد .اما
با ظهور و تکامل رسانهها ،افراد امکان يافتند رويدادها و ديگرانِ دور را تجربه و مشاهده
کنند و بطورکلي با دنياهاي ديگر-واقعي و تخيلي که کامالً در وراي گسترهي برخوردهاي
روزمرهشان بود ،آشنا و از آنها آگاه شوند .آنها به ميزان روزافزوني به درون شبکههاي
ارتباطات که ماهيتاً رو در رو نبودند ،وارد شدند .از اين گذشته ،بتدريج که افراد به
محصوالت رسانهاي دسترسي پيدا کردند ،توانستند تا حدي از محتواي نمادين تعامل رو در
رو و از اشکال اقتدار که در محلهاي زندگي روزمره رايج بود ،فاصله بگيرند و به منظور
فهمي از خود و از امکانات موجودشان ،بتدريج کمتر و کمتر به مطالب نمادين انتقال يافته از
طريق تعامل رو در رو و اَشکال محلي شده اتکاء نمايند .فرايندِ ساختنِ خود از اين جهت که
افراد به نحو روز افزوني از منابع خود و مطالب نمادين انتقال يافته توسط رسانهها بهمنظور
ساختنِ هويتهاي منسجم براي خودشان استفاده ميکنند ،بازانديشانهتر و نامحدودتر شده
است همچنين معتقد است که با پيدايش رسانهها در عصر مدرن ،ابعاد تازهاي براي تعامالت
انساني قابل تصور ميگردد .تحول رسانههاي ارتباطي نه تنها اشکال جديد تعامل را به وجود
ميآورند بلکه به انواع جديد کنش که ويژگيها و پيامدهاي مشخصي دارند ،نيز فرصت
ظهور ميدهند و منجر به تغييراتي در روابط فردي ،ميان فردي و اجتماعي ،تأثير بر فرهنگ
و جامعه و سياست و  ...ميشود (تامپسون.)200:2912،

کيفيت زندگي مفهومي ،چند وجهي ،نسبي و متأثر از زمان و مکان و ارزشهاي فردي و
اجتماعي است که در علوم مختلف ،بنابه ابعاد و ماهيت متفاوتي که دارد تعابير متفاوتي براي
آن بهکار ميرود .برخي آن را بهعنوان قابليت زيستپذيري يک ناحيه ،برخي بهعنوان
سنجه اي براي سنجش ميزان رضايت و برخي آن را بعنوان رفاه عمومي ،بهزيستي اجتماعي

و شادکامي تفسير کردهاند (غفاري و همکاران .)091 :2930 ،عالوه بر اين کيفيت زندگي ،از
يکسو ،ابعاد عيني و بيروني و از سوي ديگر ،ابعاد ذهني و دروني دارد؛ از اينرو ارائه تعريف
جامع براي آن آسان نيست .در دهههاي پاياني قرن بيستم در پي پيامدهاي منفي حاصل از
رويکردهاي توسعهاي متمرکز بر رشد اقتصادي و همچنين برجسته شدن جنبههاي اجتماعي
توسعه در قالب توسعه و سياست اجتماعي ،سازه کيفيت زندگي بهعنوان شاخصي براي
ارزيابي و جهت دادن به برنامهها و سياستهاي توسعه در سطوح مختلف و همچنين اصالح
و تقويت رويکردهاي توسعه با محوريت توسعه اجتماعي مورد توجه قرار گرفت (غفاري و
همکاران .)901 :2930 ،کيفيت زندگي در بسياري از کشورها در سطوح مختلف محلي،
روستا ،شهر ،استان ،ملي و بينالمللي دنبال ميشود؛ امري که به جرأت ميتوان گفت که در
کشور ما در تمامي سطوح مورد غفلت واقع شده است .به زعم کمپ تاکنون چارچوب جامعي
براي مـطالعات کيفيت زندگي بهصورت يـکپارچه و کلنگرايانه ،بهطوري که بتوانـد
شاخصهاي اجتماعي ،اقتصادي ،فيريکي و مکاني را پوشش دهد ارائه نشده است (غفاري و
همکاران.)091 :

تريپاتي ،کومارسينگ وکومار )0220( 2پژوهشي تحت عنوان«فناوري اطالعات و ارتباطات
براي توسعه روستايي هند» با استفاده از روش کمي(نظرسنجي) و کيفي در عمق (مطالعه
جامع انسانشناسي) ،پرسشنامه و مصاحبه ابزار جمعآوري اطالعات بوده انجام داده است.
اين پژوهش يک آزمايش يک ساله در  0منطقه ماهارا شترا در  0422روستا در کشورهاي؛
آندرا ،پرادش ،کارناتاکا ،مادياپراش ،بيهار ،اوريسا و راجستان انجام دادند آنها در تحقيق خود
نشان دادند که به دليل عدمآگاهي و استفاده از رسانهها در مناطق روستايي ،نرخ توسعه
بسيار کم است و برخي از پيشرفتهاي فنآوري توسط دولت ارائه شده است .همچنين
توسعه روز به روز فنآوري اطالعات و ارتباطات ،در مناطق روستايي کمتر قابل اجرا هستند
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عدم ارتباط و منابع علت توسعه نيافتگي است .مشکل اصلي در مناطق روستايي؛ برق،
ارتباطات ،حمل و نقل و عدمآگاهي در مورد فنآوريهاي جديد است .فناورري اطالعات و
ارتباطات بهطور کامل توسط سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي مناطق شهري و روستايي
اجرا نميشود .و مانع اصلي در توسعه ،برق است .راهحلهاي مختلف براي حل مشکل برق
با استفاده از انرژي خورشيدي ،سوختهاي زيستي ،انرژي باد و غيره وجود دارد .حکومت و
سازمان غيردولتي ميتوانند مناطق روستايي را با کمک ،فنآوري توسعه دهند.
ادموند اوکالهاما )0222( 2پژوهشي تحت عنوان«تأثير کاربردي فيسبوک؛ نيازهاي
اجتماعي و روانشناختي» انجام دادهاند آن پژوهش با استفاده از روش پيمايش انجام گرفته،
و از پرسشنامه ساختمند جهت گردآوري اطالعات استفاده کردهاند .او مهمترين هدف اين
پژوهش را بررسي انگيزههاي روانشناختي و اجتماعي کاربران در استفاده از فيسبوک بيان
کرده است .نتايج پژوهش نشان ميدهد که در ميان نيازهاي روحي-رواني ،نياز به رقابت و
استقالل با ميزان استفاده از فيسبوک همبستگي مثبت داشته همچنين فيسبوک توانسته
است تعادلي ميان نيازهاي اجتماعي و رواني کاربران ايجاد کند (عليپورمالباشي.)21 :2930 ،
آگراوال )0221( 0پژوهشي تحت عنوان«فناوري اطالعات و توسعه روستايي در هند» با
روش پيمايش و اسنادي انجام داد .و از ابزار پرسشنامه و مصاحبه جهت جمعآوري دادهها
استفاده کرده است .هدف مقاله اين است که فنآوري ارتباطات تا چه حد به توسعه روستايي
هند کمک کرده و هدف ديگر اين است که تجزيه و تحليل نشان ميدهد که مسائل توسعه
فقرا هستند .که آن را به نفع آينده شهر کنار ميزنند .رسانهها به سمت گسترش کانالهاي
خصوصي و دولتي و فناوري اطالعات و ارتباطات در حمايت از مصرفگرايي و سرگرمي
رانده شدهاند .سياست ارتباط ات فعلي کشور که در مواجه با آن براي توسعه روستايي فعال
است اما شهر به نفع ثروتمندان در اثر باقي مانده است .عالوه بر اين ،نيروهاي اقتصاد بازار،
به سمت سود و شروع به برنامهنويسي راديو و تلويزيون و  ...متمرکز شدهاند.

1- Edmond OKlahoma
2- Agrawal

حيدريساربان ( )2934در تحقيقي با عنوان«نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه
اجتماعي مناطق روستايي شهرستان مشگين شهر» که با هدف ،توسعهاي و از لحاظ ماهيت،
توصيفي و پيمايشي و نيز از نوع تحليلي انجام داده است .جامعه آماري اين پژوهش همه
روستاهاي داراي دفاتر فناوري اطالعات و ارتباطات روستايي شهرستان مشکين شهر است.
برآورد حجم نمونه از روش نمونهگيري کوکران استفاده شده و روش گردآوري دادهها براي
پاسخ گويي به سواالت تحقيق به دو صورت اسنادي و پيمايشي و ابزار مورد استفاده در روش
پيمايش پرسشنامه و مصاحبه بوده است .روايي از روش پانل متخصصان مورد تأئيد قرار
گرفت و در نهايت از طريق نرمافزار  spssدادهها مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت .نتايج
تحقيق نشان ميدهد بهجزء متغيرهاي عدالت اجتماعي و درگيري و اختالف تعاون
اجتماعي ،ميان همه متغيرهاي تحقيق و بهرهگيري از خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات
رابطه معنيداري وجود دارد.
ازکيا و همکاران ( )2939در پژوهشي تحت عنوان«بررسي سطح توسعه اجتماعي در
شهر تهران» که با هدف بررسي توسعه اجتماعي در شهر تهران و با سنجش دو متغير اصلي
توسعه اجتماعي (سرمايه اجتماعي و کيفيت زندگي) در اين شهر انجام شده است .نوع
مطالعه از نظر مسير توصيفي -تبييني ،از نظر هدف کاربردي ،از نظر ميزان ژرفايي پهنانگر و
از نظر زماني مقطعي بوده که با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه به گردآوري
داده ها اقدام شده است .جامعه آماري پژوهش کليه ساکنان شهر تهران و حجم نمونه را 422
نفر از ساکنان اين شهر تشکيل دادهاند که نمونه با روش نمونهگيري طبقهاي متناسب با
حجم ،انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه ،که اعتبار آن با استفاده از اعتبار صوري و
ارزيابها و پايايي آن با استفاده از پايايي همساني دروني سنجيده شده است ،گردآوري شدهاند.
يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که متغير کيفيت زندگي و سرمايه اجتماعي هر يک در
سطح معناداري  2/22رابطه مستقيم و مثبت با توسعه اجتماعي داشته و افزايش هر يک از
اين دو متغير باعث افزايش سطح توسعه اجتماعي شهر تهران و کاهش هر يک از آن خواهد
شد هر چند که نتايج اين پژوهش از تأثير بيشتر کيفيت زندگي نسبت به سرمايه اجتماعي در

افزايش يا کاهش ميزان توسعه اجتماعي اين شهر تأکيد دارد .اما توأمان بودن تأثير اين دو
متغير بر توسعه اجتماعي شهر تهران را نميتوان ناديده گرفت و افزايش سطح توسعه
اجتماعي شهر تهران نيازمند ارتقاء همزمان سطح اين دو متغير است.
کالنتري و همکاران ( )2932پژوهشي با عنوان «تحليل مقايسهاي استفاده از رسانهها
در مناطق شهري و روستايي ايران» با هدف نقش رسانهها در توسعه بهويژه توسعه
روستايي ،وضعيت مصرف رسانهاي در مناطق روستايي و با نمونهاي  21222نفري و از
نمونهگيري خوشهاي در مقياس ملي که همه شهرها و روستاها و قوميتها را تحت پوشش
قرار داده است ،استفاده کرده است .با اتکاء به روش تحليل ثانوي دادههاي ملي استخرج
شده از طرح بررسي و سنجش شاخصهاي فرهنگ عمومي کشور به تجزيه تحليل پرداخته
اين طرح از طرف شوراي فرهنگ عمومي اجراشده و يافتههاي پژوهش حاکي از آن است
که ميزان مصرف رسانهاي در مناطق روستايي ،نسبت به مناطق شهري کم است .در ضمن،
فاصله و شکاف مصرف رسانهاي در هر سه نوع وسايل ارتباط جمعي ،نوشتاري يا سنتي،
جمعي و نوين مشاهدهپذير است.

هدف از چارچوب نظري ،س اختن مدلي است که بتوان فرضيات ،مفاهيم و متغيرها را از آن
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
چارچوب نظري همراه با اصول مکتبي تبديل به تئوري ميشود .و همانگونه که در باال
عنوان شد در بررسيهاي نظري که از توسعه اجتماعي بهعمل آمده ،بر جنبههاي مختلفي
تأکيد شده است .از اينرو نميتوان بر اساس يک نظريه به تحليل دقيق توسعه اجتماعي
پرداخت .با اين حال ،با استفاده از نظريه لرنر(توسعه ،انسجام اجتماعي ،وضعيت شغلي،
وضعيت تحصيلي) ،از نظريه ديکراکر (اخالقيات توسعه اجتماعي) و از نظريه جان تامپسون
رسانههاي ارتباط جمعي) در پي تحليل تأثير رسانههاي ارتباط جمعي بر توسعه اجتماعي
جوانان شهر اسالم آبادغرب ميباشيم .مدارک و شواهد فراواني براي موافقت با اين نظر

جاکبز و کلولند )290 :2911( 2وجود دارد که توسعه اجتماعي ،تحت تأثير عوامل متعددي
شامل؛ جامعه ،تکنولوژي ،سرمايه ،زيرساخت ،سياستهاي اجتماعي نهادها و ...است .بر
اساس مدل تخقيق رسانههاي ارتباط جمعي بر توسعه اجتماعي جوانان تأثير ميگذارد و
سپس بر متغير انسجام اجتماعي ،کيفيت زندگي ،اخالقيات توسعه اجتماعي بعنوان شاخص
توسعه اجتماعي و وضعيت تحصيلي و سن تأثير ميگذارد و آنها هم بر توسعه اجتماعي
اثرگذار هستند .از اينرو براساس نظريههاي مطرح شده مدل زير ارائه ميگردد ممکن است
دادههاي تجربي حاصل از تحقيق آن را تأئيد يا رد نمايد.
رسانههای ارتباط جمعي

انسجام اجتماعي

کيفيت

اخالق

زندگي

اجتماعي

پايگاه اقتصادی -اجتماعي

توسعه اجتماعي

 به نظر ميرسد که بين رسانههاي ارتباط جمعي و توسعه اجتماعي رابطه وجود دارد. به نظر ميرسد که بين رسانههاي ارتباط جمعي و انسجام اجتماعي رابطه وجود دارد. به نظر ميرسد که بين رسانههاي ارتباط جمعي و کيفيت زندگي رابطه وجود دارد.. به نظر ميرسد که بين رسانههاي ارتباط جمعي و اخالقيات توسعه اجتماعي رابطه وجوددارد.

1- Jacobs and Cleveland

 بهنظر ميرسد که بين رسانههاي ارتباط جمعي و پايگاه اقتصادي -اجتماعي (سن،تحصيالت) رابطه وجود دارد.

اين پژوهش در چارچوب ،روششناسي کمّي قرار گرفته و با استفاده از روش پيمايش دادهها
گردآوري شده است .از نظر زماني ،مقطعي و از نظر هدف ،کاربردي است .براي گردآوري
دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده و دادههاي مورد نياز از طريق آمارهاي  t-testدو گروه
مستقل ،تحليل واريانس و پيرسون مورد تحليل قرار گرفته است.
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل؛ کليه جوانان 21سال تا  90سال شهر اسالمآبادغرب
که براساس آخرين آمار سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 2930از جمعيت 242/111
نفري شهر اسالمآبادغرب  41/409نفر در رده سني  21تا  90سال قرار داشتند.
با توجه به اينکه در اين پيمايش هدف ،بررسي تأثير رسانههاي ارتباط جمعي بر توسعه
اجتماعي جوانان است و جامعه آماري جوانان  21تا  90سال شهر اسالمآبادغرب است لذا
واحد تحليل در اين تحقيق ،جوانان و سطح تحليل خرد است .براي محاسبه تعداد نمونه از
تمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي و تصادفي سيستماتيک استفاده شده است .به اين صورت
که شهر اسالمآبادغرب به  22منطقه؛ شهرداري ،شهريارشهر ،بيمارستان ،کارخانه ،شهرک
جهاد ،شهرک مسکن ،شهرستاني ،فرمانداري ،وليعصر و بدرهاي ،تقسيم و از اين مناطق
خيابانها و سپس کوچههاي مختلف بصورت تصادفي ساده انتخاب و پرسشنامه بين جامعه
آماري توزيع و دادهها گردآوري شد.
اخذ تصميم درباره حجم نمونه از لحاظ تأمين ميزان دقت ،نتايج نمونهگيري و صرفهجويي
در مقدار وقت و هزينه ،از اهميتي خاص برخوردار است بديهي است که بزرگ بودن حجم
نمونه موجب صرف هزينه و وقت زياد و کوچک بودن حجم نمونه موجب عدم دقت کافي
برآوردها ميشود به همين جهت سعي ما بر اين است که مناسبترين نمونه را انتخاب کنيم.
به همين جهت براي تعيين حجم نمونه اين تحقيق از طريق فرمول زير (کوکران )2استفاده
1- Chochran

ميکنيم و از آنجايي که مطالعه تمامي شهروندان مقرون به صرفه نبوده و امکان دستيابي
به همه افراد جامعه براي انجام پژوهش ميسر نيست براي مطالعه آن نمونهاي از اين حجم
انتخاب گرديد تا بتوانيم نتايج به دست آمده از آن را با ضريب اطمينان قابل قبول به کل
جامعه آماري تعميم دهيم .بنابراين ،از جامعه آماري ياد شده ،نمونهاي برابر با  912نفر به
عنوان نمونه جامعه آماري انتخاب کرديم .اما براي جلوگيري از ريزش نمونه ،اين حجم را به
 422نفر افزايش داديم.

شهر اسالمآبادغرب ،دومين شهر استان کرمانشاه است داراي وسعتي باالي  0222کيلومتر
مربع و  1/0درصد از وسعت استان را بهخود اختصاص داده است .اين شهر در طول جغرافيايي
 41درجه و  92دقيقه و در عرض جغرافيايي  94درجه و  1دقيقه و در بلندي  2990متري از
سطح دريا قرار دارد و در  10کيلومتري جنوب باختري کرمانشاه و در مسير راه کرمانشاه-
خسروي قرار دارد .داراي  0بخش 1 ،دهستان و  219روستا است ( General Population
.)and Housing Census, 2011

در کاربرد متعارف ،سنجه معتبر سنجهاي است که همان چيزي را بسنجد که مورد نظر
ماست .در واقع اعتبار يا فقدان اعتبار به خود سنجه مربوط نميگردد بلکه به کاربرد آن براي
سنجش موضوع مورد بررسي ميگردد (دواس .)019 :2911 ،در اين پژوهش با توجه به
شرايط تحقيق از روايي محتوايي استفاده شده بدين صورت که پس از تنظيم گويهها براي
متغيرهاي پژوهش آن را به اساتيد نشان داديم او نيز پس از بررسي و مطابقت گويهها با
متغيرهاي اندازه گيري شده و شرايط محيط پژوهش نظرات خود را بيان و محقق نيز پس از
اعمال نظر بر روي آنها و با توجه به وضعيت اجتماعي و فرهنگي منطقه مورد مطالعه،
براي باال بردن روايي گويههايي براي سنجش متغيرها انتخاب و اقذام به تنظيم نهايي
پرسشنامه شد .در اين تحقيق براي اندازهگيري پايايي از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده و
گويههايي که موجب کاهش ضريب آلفا شدند حذف گرديد .همانگونه که در جدول  2نيز
مشاهده ميشود ميزان آلفاي کرونباخ اکثر مقياسها بزرگتر از  2/1بود و نشانگر آن است
که آزمون از پايايي قابل قبولي برخوردار است.

توسعه اجتماعي
انسجام اجتماعي
کيفيت زندگي
اخالقيات توسعه اجتماعي
رسانههاي ارتباط جمعي

2/192
2/132
2/193
2/122
2/121

912
912
912
912
912

30
92
44
02
0

توسعه اجتماعي تلفيقي از سازماندهي اجتماعي و برنامهريزي
و طراحي اجتماعي است .اما چيزي بيش از تجميع ساده اين دو حوزه است .توسعه اجتماعي،
1- Validity
2- Reliability

استراتژي سياسي ،توسعه اقتصادي ،حمايت اجتماعي ،تحليل برنامهريزي ،دولت و پژوهش
ارزشيابي را شامل ميشود و آن را کنار هم ميخواهد (جونز و پند .)020 :2911 ،2توسعه
اجتماعي فرايند ادغام اجتماعي ،انسجام اجتماعي و اعتماد اجتماعي را در درون خود دارد که
اينها بهنوعي مؤلفههاي سرمايه اجتماعي هستند .در اين پژوهش با توجه به متغير وابسته
بودن توسعه اجتماعي ،از طريق سه شاخص عمده؛ انسجام اجتماعي ،کيفيت زندگي و
اخالقيات توسعه اجتماعي سنجيده شده است.
انسجام اجتماعي داللت بر توافق جمعي ميان اعضاي يک جامعه اطالق ميشود که حاصل
پذيرش و دروني کردن نظام ارزشي و هنجاري يک جامعه و تعلق جمعي و تراکمي تعامل
افراد آن جامعه است (ازکيا و غفاري .)011 :2919 ،اين مفهوم بر اساس مطالعات تجربي
فرهمند و همکاران ( )2934در دو بعد مشارکت اجتماعي( 1گويه) و اعتماد اجتماعي در
مجموع در قالب ( 92گويه) سنجيده شده است.
مشارکت اجتماعي به آن دسته از فعاليتهاي ارادي داللت دارد که از طريق آنها
اعضاي يک جامعه در امور محله ،شهر و روستا شرکت ميکنند و بهصورت مستقيم يا
غيرمستقيم در شکل دادن به حيات اجتماعي مشارکت دارند (شيخحسني و مهماندوست،
 )222 :2913براي عملياتي کردن اين مفهوم از 1گويه استفاده و در سطح ترتيبي سنجيده
شده است.
اعتماد اجتماعي عبارتند از ابراز اطمينان نسبت به اشخاص با نظامهاي مجرد ،بر اساس
نوعي(جهش به ايمان) که معموالً مشکل بيطرفي را برطرف ميسازد (افه .)2914 :0اين
متغير با تأسي از مطالعات تجربي امام جمعهزاده و همکاران ( )2932و شريفزاده و همکاران
( ) 2934در سه سطح اعتماد شخصي که خود را در روابط چهره به چهره نشان ميدهد
(اعتماد به وابستگان و فاميل ،اعضاي خانواده ،دوستان و آشنايان ،همسايگان ،همکاران و
باور به وفاداري ،رازداري و حقيقتگويي آنان) ،اعتماد تعميم يافته را ميتوان داشتن حسنظن
1- jones and pend
2- effe

به افراد جامعه جدايي از تعلق آنها به گروههاي قومي و قبيلهاي تعريف کرد(اعتماد به عامه
مردم ،غريـبهها ،مردم کوچه و بازار و افـراد ساير اقوام و باور بـه صداقت ،امانتداري و
راست گويي آنان و تمايل به همکاري با آنان) و اعتماد نهادي که نگرشي است نسبت بهخود
و دنياي پيرامون که رفتار و اعمال ما را متأثر ميسازد و موجب تقويت اين فکر ميگردد که
افراد و امور جهان قابل اعتمادند (اعتماد به نهادها و سازمانهايي مانند :آموزش و پرورش،
نيروي انتظامي ،پليس ،راهنمايي و رانندگي ،کارمندان بانکها ،دادگاه و محاکم قضايي ،صدا
و سيما و مديران سازمانهاي دولتي و  )...مفهومسازي و در قالب  09گويه و در سطح
ترتيبي عملياتي شده است.

پژوهش حاضر کيفيت زندگي را به مثابه کنش متقابل بين نيازهاي انساني و احساس ذهني
نسبت به تأمين اين نيازها در نظر ميگيرد .نيازهاي انساني در برگيرنده نيازهايي مانند امرار
معاش ،توليدمثل ،رشد و پيشرفت است و شاخصهاي ذهني نيز از رهگذر وامنش افراد و
گروهها به پرسشهاي مربوط به شادکامي و رضايت از زندگي تشخيص داده ميشود .ارتباط
بين تأمين نيازها و رضايت از تأمين هر کدام از نيازها از ظرفيت روحي ،زمينه تأمين هر نياز
در مقايسته با ديگر نيازهاي انساني ميدهند .بنابراين تدوين و طراحي شاخصهاي کيفيت
زندگي يکي از راههاي عملياتي کردن مفهوم کيفيت زندگي است که در اين پژوهش کيفيت
زندگي بنابر اهداف پژوهش در سه شاخص (رضايت مادي ،رشد و توسعه فردي و شادکامي)
سنجيده شده است.
کارلسون )0222( 2خاطر نشان ميکند که کيفيت زندگي و رفاه مترادف بوده و فردي از
کيفيت زندگي باال (رفاه) لذت ميبرد که؛  -2فعال باشد -0براي ديگران خوب باشد-9
خودباوري داشته باشد -4يک خلق پايهاي شاد داشته باشد .در اين تحقيق رضايت مادي بر
اساس مطالعات تجربي اکبريان رونيزي و همکاران ( ،)2934شيخاالسالمي و همکاران
( )2932در مجموع در قالب  23گويه و در ابعاد رضايتمندي از معيارهاي کالبديمحيطي (1
1- Carlson

گويه) ،رضايتمندي از معيارهاي اقتصادي (1گويه) و رضايتمندي از معيارهاي اجتماعي و
فرهنگي ( 0گويه) سنجيده ميشود.
منظور از توسعه فردي کليه فعاليتهايي است که منجر به بهبود عملکرد افراد ميشود.
توسعه فردي به ما کمک ميکند که ضمن لذت بردن از تمامي لحظات زندگي ،کنترل امور
را بهدست گرفته و در هر شرايطي با انگيزه و نشاط به فعاليتهايمان ادامه دهيم .زيربناي
توسعه فردي چرخه يادگيري ميباشد يعني شيوهاي که افراد جهت پند گرفتن از تجربيات
خود و جلوگيري از ارتکاب اشتباه در موقعيتهاي مشابه از آن استفاده ميکنند .اين متغير
براساس مطالعات تجربي عسکري( )2932و در قالب  22گويه سنجيده شده است.
زمانيکه از شادي بهعنوان يک احساس عريض و پهن 2ياد ميشود اغلب مترادف با
واژه کيفيت زندگي و يا بهزيستي يا سعادت (رفاه) است .براي اندازهگيري شادي شيوههاي
گوناگوني به کار برده شده است .دانيل نيتل 0و همچنين گنجي به منظور سنجش شادکامي
سه سطح مجزا قائل شدهاند ،و در ارزيابي و بازبيني مجدد پرسشنامه آکسفورد ،شادکامي را
به سه بعد اح ساسي ،شناختي و اجتماعي تقسيم کرده است .در اين پژوهش در مجموع ،از
 20گويه براي سنجش شادکامي استفاده شده است که  4گويه آن بعد احساسي و  4گويه
بعدشناختي و  1گويه بعداجتماعي شادکامي را ميسنجد .از جمع زدن نمرات خام سه بعد
احساسي ،شناختي و اجتماعي ،نمره کلي شادکامي به دست ميآيد.

اخالق اجتماعي مجموعهاي از عقايد ،ارزشها و هنجارهايي هستند که نسبت به فرد،
اموري بيروني و مستقل تلقي ميشوند .در جريان جامعهپذيري براي او دروني ميگردند و
بهصورت جزيي از شخصيت او در ميآيند و بهعنوان اخالق اجتماعي محسوب ميشوند
(لوئيس و همکاران ،0220 ،رجب زاده .)14 :2911 ،بر اساس اين تعريف ،اخالق مجموعهاي
از اصول و عقايد رفتاري است که بهگونهاي داوطلبانه از سوي فرد پذيرفته ميشوند و با

1- Broad sense
2- Nettle

دروني شدن در وجود او ،نوع نگرش فرد به جامعه و ديگر انسانها را تعيين ميکنند و باعث
بروز رفتارهاي اخالقي ميگردند و در صورت سرپيچي از اين اصول و قواعد احساس
شرمساري در وجدان فرد پديدار ميشود ( .)Amini ،2011: 49در اين پژوهش جهت
سنجش اخالقيات در مجموع از  02گويه بر اساس پرسشنامه کالريکمن و هنينگ 2و
همکاران ( )0222در قالب چهار عنصر تعهدات حرفهاي ( 0گويه) منافع شخصي( 4گويه)،
تعهدات سازماني (1گويه) و تعهدات اجتماعي ( 0گويه) که بهشرح زير ميباشد استفاده شده
است.
 :عبارت است از پايبندي به اصول و ارزشهاي اخالقي که بر اساس
پرسشنامه کالريکمن و هنينگ ( )0222سنجيده ميشود.
 :عبارت است از نيازها ،انگيزهها و نگرشهاي فردي که در درون هر فرد
بهعنوان ارزش شخصي شناخته ميشود که بر اساس پرسشنامه کاليکمن و هنينگ
( )0222سنجيده شده است.
تعهد اجتماعي يک انگيزش دروني براي هويت افراد در موقعيتهاي
اجتماعي گوناگون است و نشانه وفاداري آنها به رفتاري ثابت است که با انتظارات
ديگران از آن موقعيت مطابق و سبب سازگاري فرد با موقعيت ميشود و اين انگيزش از
يکسو به اعمال قبلي افراد و از سوي ديگر به ارزيابي آنان از نتايج آن و نوع رفتار ميشود
(نوروزي )202 :2911 ،که براي سنجش آن از مطالعات تجربي ()Singhapakdi, 1996
استفاده شده است.
 :عبارت است از مجموعه چارچوبها ،انگيزهها و نگرشهاي سازماني
که در هر سازمان بهعنوان ارزش سازماني شناخته ميشود.که بر اساس پرسشنامه
استاندارد آلن و ماير )2332( 0در قالب  0گويه سنجيده شده است.
تامپسون و همکاران ( )2333معتقدند که
رسانههاي جمعي اشکالي از ارتباط هستند که پيامهايي را براي مخاطبان وسيعي طراحي
1- Clikeman and Hening
2- Allen and Meyer

ميکنند .رسانههاي جمعي براي حاميان خودشان فرصتي ايجاد ميکند تا مخاطبان خود را
آموزش دهند و جامعهپذير کنند .همچنين رسانههاي ارتباط جمعي ابزاري هستند که از آن
براي ابالغ پيامها ،بيان افکار و انتقال مفاهيم به ديگران استفاده ميشود (ستوده:2914 ،
 .)01در واقع ،رسانههاي ارتباط جمعي به تمام ابزارهاي غيرشخصي ارتباط گفته ميشود که
به وسيله آن ،پيامهاي ديداري و شنيداري به طور مستقيم به مخاطبان انتقال مييابند .در
اين تحقيق ،براي سنجش اين متغير با تأسي از مطالعات قادري و همکاران ( )2939ميزان
استفاد از انواع رسانههاي ارتباط جمعي؛ تلويزيون ،ماهواره ،اينترنت و شبکههاي اجتماعي مد
نظر قرار گرفته است.

يکي از متغيرهايي که در پژوهش حاضر مورد توجه بوده و گمان بر آن است که افراد مورد
بررسي بر مبناي آن داراي تفاوت معناداري هستند ،متغير سن است که در جدول شماره 0
توزيع سني افراد را بر اساس آن ميتوانيم شاهد باشيم .بر اساس دادههاي جدول فوق،
بيشترين رده سني را افراد سنين  01-03سال که تقريباً  09/4درصد پاسخگويان را شامل
ميشود .کمترين رده سني را افراد  21-02سال بهخود اختصاص دادهاند .در اين توزيع ،نما
برابر با 00سال است و ميانگين سن افراد برابر  01/24سال است.
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اطالعات جدول شماره  9در خصوص تحصيالت پاسخگويان نشان ميدهد که بيش از
نيمي از پاسخگويان داراي تحصيالت ليسانس با  91/4هستند که نسبت به دستههاي
ديگر بيشترين فراواني را بهخود اختصاص داده است.

فراواني
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رسانههاي ارتباط جمعي تنها متغير مستقل تحقيق حاضر به شمار ميرود که توزيع فراواني
آن در قالب جداول شماره  4و  0آمده است .نتايج نشان ميدهد  9/4درصد از پاسخگويان
کمتر از  2ساعت در روز 2/0 ،درصد بين  2ساعت در روز تا  9/4 ،2503درصد بين  0ساعت
در روز تا  9/4 ،0503بين  9ساعت در روز تا  0/1 ، 9503درصد بين  4ساعت در روز تا
 4503و  10/0درصد از  0ساعت در روز و بيشتر از آن ،از رسانههاي ارتباط جمعي استفاده
ميکنند .همچنين بر اساس جوابهاي پاسخگويان ميزان استفاده از رسانههاي ارتباط جمعي
 02/9درصد را نميتوان مشخص نمود .جدول شماره  0ميزان استفاده از انواع رسانه را به
تفکيک نشان ميدهد .براين اساس بيشترين درصد استفاده از تلويزيون  00/4درصد مربوط
به استفاده کمتر اي يک ساعت در روز است .در حالي که  40/1درصد استفادهکنندگان از
اينترنت از  0تا  9ساعت 19/4 ،درصد استفادهکنندگان ماهواره کمتر از يک ساعت در روز،
 00/1درصد از کاربران شبکههاي مجازي بين  0تا  9ساعت و  19/3درصد خوانندگان
روزنامه و مجله کمتر از يک ساعت در روز از رسانههاي ارتباط جمعي استفاده ميکنند.

کمتر از  2از 2ساعت از 0ساعت از  9ساعت از 4از  0ساعت بي
ساعت در تا  2503تا  0503تا  9503ساعت تا در روز و جواب
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از  0ساعت تا  0503در روز
بيشتر از  9ساعت در روز
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متغير وابسته در تحقيق حاضر ،توسعه اجتماعي است که با معرّفهايي چون انسجام
اجتماعي ،کيفيت زندگي و اخالقيات توسعه اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است.
جدول شماره  1نشاندهنده ميزان توسعه اجتماعي در ميان پاسخگويان است .بر اساس
دادههاي جدول فوق ميانگين برابر با  9/10و انحراف معيار  2/114ميباشد 11/4 ،درصد از

پاسخگويان داراي توسعه اجتماعي در حد پايين 3/0 ،درصد در حد متوسط و  1/3درصد
داراي توسعه اجتماعي در حد باال هستند.
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اطالعات جدول نشان ميدهد که ميانگين انسجام اجتماعي برابر با  9/20و  91/3درصد
از پاسخگويان داراي انسجام اجتماعي در حد متوسط 01/1 ،درصد داراي انسجام اجتماعي
در حد پايين و  0/4درصد داراي مشارکت اجتماعي در حد باال هستند .همچنين  02/1درصد
از پاسخگويان داراي مشارکت جتماعي در حد باال 12/1 ،درصد داراي مشارکت اجتماعي در
حد متوسط و 20/9درصد داراي مشارکت اجتماعي در حد پايين هستند .همچنين با توجه به
جواب پاسخگويان ميزان مشارکت اجتماعي  2/1درصد از پاسخگويان را نميتوان مشخص
نمود24/9 .درصد از پاسخگويان داراي اعتماد جتماعي پايين 11/4 ،درصد داراي اعتماد
اجتماعي در حد متوسط و  3/9درصد داراي اعتماد اجتماعي در حد باال هستند و براساس
جواب پاسخگويان ميزان اعتماد اجتماعي  2/1درصد را نميتوان مشخص نمود.
نتايج نشان ميدهد  01/3درصد از پاسخگويان داراي کيفيت زندگي پايين 12/0 ،درصد
داراي اعتماد در حد متوسط و  22/1درصد داراي کيفيت زندگي در حد باال هستند و ميانگين
آن برابر با  9/902است .و همانگونه که مشاهده ميشود 03/1 ،درصد داراي رضايت مادي
پايين 12/1 ،درصد داراي رضايت مادي در حد متوسط و  3/0درصد داراي رضايت مادي در
حد باال هستند 0 .درصد از پاسخگويان داراي رشد و توسعه فردي پايين 03/3 ،درصد داراي
رشـد فـردي در حد متوسط و  90/2درصد داراي رشد فـردي در حد باال هستند .همچنين
بر اساس جواب پاسخگويان ميزان رشد و توسعه فردي  2/0درصد را نميتوان مشخص نمود.

همانگونه که مشاهده ميشود  9/3درصد از پاسخگويان احساس شادکامي پايين19/1 ،
درصد داراي شادي در حد متوسط و  00/4درصد داراي شادي در حد باال هستند .درخصوص
مؤلفه شادکامي  2/1درصد از پاسخگويان داراي اخالق اجتماعي پايين 11/0 ،درصد داراي
اخالق اجتماعي در حد متوسط و  02/9درصد داراي اخالق اجتماعي در حد باال هستند و
ميانگين برابر با  0/31است .نتايج مربوط به بُعد اجتماعي نيز نشان ميدهد  00/3درصد
داراي تعهد اجتماعي پايين 00/1 ،درصد داراي تعهد اجتماعي در حد متوسط و  02/9درصد
داراي تعهد اجتماعي در حد باال هستند .همانگونه که مشاهده ميشود 01/0 ،درصد تعهد
سازماني پايين 93/9 ،درصد داراي تعهد سازماني در حد متوسط و  94/0درصد داراي تعهد
سازماني در حد باال هستند .همچنين با توجه به جواب پاسخگويان ميزان تعهد سازماني 2/1
درصد از پاسخگويان را نميتوان مشخص نمود .همانگونه که مشاهده ميشود 04/3 ،درصد
داراي تعهد حرفهاي پايين 43/1 ،درصد داراي تعهد حرفهاي در حد متوسط و  00درصد داراي
تعهد حرفهاي در حد باال هستند 02 .درصد از پاسخگويان داراي منافع شخصي پايين13/0 ،
درصد داراي منافع شخصي در حد متوسط و  2/9درصد داراي منافع شخصي در حد باال هستند.

.

براي بررسي فرضيه فوق بنابر سطوح سنجش (فاصلهاي– ترتيبي) از آزمون همبستگي
اسپرمن استفاده ميکنيم که نتايج آن بهشرح زير ميباشد.
با توجه به اينکه شرط معنيداري برقراراست همبستگي معنادار ميباشد و اين بدين
معناست که بين ميزان استفاده از رسانههاي ارتباط جمعي و توسعه اجتماعي رابطه معناداري
وجود دارد .طبق نتيحه تحقيق ،توسعه همهجانبه و پايدار عمدتاً مبتني بر توسعه رسانههاي
ارتباط جمعي است و توسعه آن نيز بر پايه خالقيت و نوآوري و توسعه علمي پيش ميرود و
دستيابي به توسعه علمي نيز از طريق مطالعه و پژوهش ميسر است.
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ضريب اسپيرمن

براي بررسي فرضيه فوق بنابر سطوح سنجش (فاصلهاي -ترتيبي) از آزمون همبستگي
اسپرمن استفاده ميکنيم که نتايج آن بهشرح زير ميباشد
با توجه به اينکه شرط معنيداري برقرار نيست همبستگي معنادار نيست اين بدين
معناست که بين رسانههاي ارتباط جمعي و انسجام اجتماعي رابطه معناداري وجود ندارد.
نتيجه تحقيق نشان ميدهد افرادي که از وسايل ارتباط جمعي به ميزان باالتري استفاده
ميکنند ،داراي گرايش کمتري نسبت به ارزشهاي اجتماعي بوده و کمتر از ديگران در
فعاليتهاي اجتماعي جامعه مشارکت کرده و احساس تعلق کمتري دارند.
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براي بررسي فرضيه فوق بنابر سطوح سنجش (فاصلهاي-ترتيبي) از آزمون همبستگي
اسپرمن استفاده ميکنيم که نتايج آن بهشرح زير است .با توجه به اينکه شرط معنيداري
برقرار است همبستگي معنادار است و اين بدين معناست که بين رسانههاي ارتباط جمعي و
کيفيت زندگي رابطه معناداري وجود دارد .نتيجه اين آزمون از يکطرف به اين معني است

که کساني که کيفيت زندگي بهتري دارند ،امکان استفاده بيشتري از رسانهها برايشان فراهم
بوده است و از طرف ديگر ميتوان اظهار کرد که استفاده از رسانهها بخصوص رسانههاي
جديد ،کيفيت زندگي را بويژه در ابعاد آن افزايش داده و توانايي افراد را براي ارتباطات
اجتماعي بيشتر فراهم کرده است.

رسانههاي ارتباط جمعي و کيفيت زندگي
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ضريب اسپيرمن

* همبستگي در سطح احتمال 33درصد معنيداري است.

براي بررسي فرضيه فوق بنابر سطوح سنجش (فاصلهاي– ترتيبي) از آزمون همبستگي
اسپرمن استفاده ميکنيم که نتايج آن بهشرح زير است.
با توجه به اينکه شرط معنيداري برقرار است همبستگي معنادار است و بدين معناست
که بين رسانههاي ارتباط جمعي و اخالقيات توسعه اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.

رسانههاي ارتباط جمعي و اخالقيات توسعه اجتماعي
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* همبستگي در سطح احتمال 33درصد معنيداري است.

براي بررسي فرضيه فوق بنابر سطوح سنجش (فاصلهاي– فاصلهاي) از آماره پيرسون
استفاده ميکنيم که نتايج آن به شرح زير ميباشد.
با توجه به اينکه شرط معنيداري برقرار است يعني همبستگي معنادار است و بدين
معناست که بين رسانههاي ارتباط جمعي و سن ،رابـطه معناداري وجود دارد .نتايج نشان
ميدهد که رابطه معنادار و غيرمستقيم است يعني با افزايش (يا کاهش) سن ميزان استفاده
از رسانههاي ارتباط جمعي نيز کاهش مييابد و بالعکس.
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بهمنظور بررسي بين ميزان استفاده از رسانههاي ارتباط جمعي و تحصيالت از آزمون آناليز
واريانس استفاده ميگردد .آزمون Levene .گوياي همگني واريانس است چرا که عدد
 2/203را نشان داده است.
جدول فوق آزمون تحليل واريانس يکطرفه ،آزمون تفاوت ميزان استفاده از رسانههاي
ارتباط جمعي به تفکيک ميزان تحصيالت را نشان ميدهد .مقدار آماره آزمون برابر با
 9/490و سطح معناداري  sigبرابر با  2/220محاسبه شده که از  2/20کوچکتر است و
فرضيه تأييد ميگردد ،يعني بين ميزان استفاده از رسانههاي ارتباط جمعي و تحصيالت،
رابطه معناداري وجود دارد و تفاوت معناداري بين ميزان استفاده از رسانههاي ارتباط جمعي
در بين گروههاي تحصيلي وجود دارد.

بيشينه

کمينه ميانگين سطوح احتمال معنيداري خطاي
Lower Upper Bound
استاندارد
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9/490
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هدف تحقيق حاضر بررسي تأثير رسانههاي ارتباط جمعي بر توسعه اجتماعي جوانان  21تا
 90سال شهرستان اسالمآبادغرب است .رسانههاي ارتباط جمعي عالوه بر اينکه فرصتهاي
جديدي را براي جوامع ايجاد کرده است نقش مهمي را در دگرگوني اجتماعي بر عهده دارند.
بهطوري که ميتوان اذعان داشت امروزه هر حرکتي براي دستيابي به توسعه بدون توجه
به رسانههاي ارتباط جمعي امري شکست خورده محسوب ميشود و با وجود تأثيرات
گستردهاي که رسانههاي ارتباط جمعي برحوزههاي گوناگون جوامع داشتهاند ،اغلب مطالعات
انجام گرفته در اين زمينه بر موضوعات اقتصادي و تأثيرات رسانه بر توسعه اقتصادي تمرکز
داشته و مطالعات اندکي به ابعاد اجتماعي اين تأثيرات پرداختهاند .اين درحالي است که
امروزه بـه نحوي بارز ،شاهد اين تغييرات و تحوالت هستيم .در اين مطالعه ،بر مبناي آثار
نظري و تجربي مرتبط تأثير رسانههاي ارتباط جمعي بر توسعه اجتماعي 1 ،فرضيه مطرح و
مورد آزمون قرار گرفت 1 .فرضيه تحقيق در مرحله اول بررسي مورد تأييد و در مرحله دوم
تبيين ،رابطه متغير مستقل با توسعه اجتماعي بهوسيله آزمونهاي متناسب بررسي گرديد .بر
مبناي يافتهها ،ميانگين توسعه اجتماعي در ميان جوانان به عنوان يکي از گروههاي اثرگذار
در پويشهاي اجتماعي شدت چنداني ندارد و در حد پايين قرار دارد .نتايج بهدست آمده از
فرضيههاي تحقيق حاکي از آن است که بين رسانههاي ارتباط جمعي و توسعه اجتماعي
رابطه معناداري وجود دارد .که مطالعات نظري لرنر ،تامپسون و مطالعات تجربي حيدري
ساربان ( ،)2934صمدي و مدبري ( )2939مويد تأئيد اين فرضيه است .بايد توجه داشت که
افزايش توسعه اجتماعي از طريق باال رفتن هر يک از ابعاد آن صورت ميگيرد که يکي از
ابعاد آن ،انسجام اجتماعي که با متغيرهايي چون ،مشارکت اجتماعي و اعتماد اجتماعي
سنجيده شده و تقريبأ دو سوم جوانان ميزان انسجام اجتماعي خود را در حد متوسط ابراز
داشتند .نتايج به دست آمده از قرضيه تحقيق حاکي از آن است که بين ميزان استفاده از
رسانههاي ارتباط جمعي با انسجام اجتماعي رابطه معناداري وجود ندارد که اين نتيجه مغاير
با نظريه چان و همکاران ( )0229و مطالعات تجربي امامجمعهزاده و همکاران (،)2932

اصفهاني و همکاران ( )2911مـيباشد اما با نظريات ميرويتس و مگور 2همسو ميباشـد
(امامجمعهزاده و همکاران .)01 :2932 ،ميزان همبستگي برابر با  2/222ميباشد .به همين
جهت سازمانهاي ذيربط بايد نسبت به تقويت شاخصهاي اعتماد بهعنوان مؤلفه تأثيرگذار
در انسجام اجتماعي اقدام الزم را به عمل آورند .از جمله راههاي تقويت اعتماد ايجاد زمينه
براي همکاري بيشتر افراد به يکديگر و تعامل افراد جامعه با همديگر است .هويتبخشي به
محالت و تشکيل انجمنهاي محلي با مسئوليت افراد محله ،ميتواند زمينهبخش همکاري
بيشتر افراد با يکديگر باشد.
از ديگر فرضيات تحقيق رابطه بين ميزان استفاده از رسانههاي ارتباط جمعي و کيفيت
زندگي که مطالعه تجربي شمسزاده و شيرازينژاد ( )2911مؤيد تأييد اين فرضيه است.
ميزان همبستگي برابر با  2/213ميباشد .لذا آنچه مسلم است ،دولتها ميبايستي
پاسخگوي نيازهاي توسعهاي مردم باشند و موانع موجود را برطرف کنند و ظرفيت الزم را
پديد آورند ،با ديجيتالي شدن خدمات و فرآيندها مجبور خواهند شد بحث کيفيت زندگي را
بهطور جدي و در بهترين وضعيت بهعنوان راهنماي اين حرکت توسعهاي دنبال کنند و
تأمين دسترسي آسان و ارزان به آخرن دستاوردهاي فناوري و فراهم آوردن امکانات براي
يادگيري مستمر دانش و مهارتهاي مورد نياز براي استفاده درست از آن را جهت افزايش
کيفيت زندگي خانوادهها مهيا کنند (شمسزاده و شيرازينژاد.)3 :2911 ،
فرضيه بعدي اين است که بين رسانههاي ارتباط جمعي و اخالقيات توسعه اجتماعي
رابطه معناداري وجود دارد .که نظريه ديکراکر و مطالعه تجربي خوشفر ( )2911مؤيد تأييد
اين فرضيه است .ميزان همبستگي برابر با  2/243ميباشد .بنابراين نهادهاي جامعهپذيري از
جمله وسايل ارتباط جمعي عالوه بر هماهنگي با يکديگر ،بايستي در جهت تقويت و تحکيم
ارزش هاي اخالقي اجتماعي به فرهنگ عمومي سازماندهي شوند و در اين راه برنامهريزان
اين وسايل ميتوانند به نحو احسن در جهت غناي محتواي فرهنگي آنها اقدام مؤثر نمايند.
ارتباطات و فرهنگ محکوم به همزيستي هستند .ارتباطات محصول فرهنگ و فرهنگ
مشخصکننده ساختار ،معنا و زمينه ارتباطي است که صورت ميگيرد .لذا رسانههاي ارتباط
1- Myrvyts and Mgvr

جمعي تأثير بسزايي در فرهنگسازي دارند .بنابراين وسايل ارتباط جمعي ميتواند در تقويت
هنجارهاي مثبت ،بالندگي افکار عمومي ،ارتقاي سطح فکري و فرهنگي جامعه و ترويج و
تـحکيم و تقويت اخالق اجتماعي و تبـديل آن به فرهـنگ عمومي مؤثر باشد .از ديـگر
فرضيههاي تحقيق رابطه بين متغير مستقل با متغيرهاي سن و تحصيالت است به اين
صورت که بين ميزان استفاده از رسانههاي ارتباط جمعي با سن افراد رابطه معناداري وجود
دارد که مطالعه تجربي فتحي و مختارپور ( )2939مؤيد تأييد اين فرضيه است .نتايج نشان
ميدهد که رابطه معنادار ( )2/294و غيرمستقيم ( )-2/204است يعني با افزايش سن ميزان
استفاده از رسانههاي ارتباط جمعي نيز کاهش مييابد و بالعکس .متغيرهاي ديگري که مورد
آزمون قرار گرفت ميزان استفاده از رسانههاي ارتباط جمعي و تحصيالت رابطه معناداري
وجود دارد که مطالعه تجربي خراساني و همکاران( )2930مؤيد تأييد اين فرضيه است.
بنابراين رسانههاي ارتباط جمعي نه تنها ابزار و عامل توسعه محسوب ميشوند بلکه خود
هدف و شاخص توسعه نيز بهشمار ميروند .در واقع رسانههاي ارتباط جمعي عالوه بر اينکه
فرصت هاي جديدي را براي جوامع ايجاد کرده است نقش مهمي را در دگرگوني اجتماعي بر
عهده دارد .يافتههايتحقيق نشان از آن دارد که جامعه مورد مطالعه از پسافتادگي توسعه از
نظر اجتماعي و ساختاري در رنج است .و از آنجايي که توسعه در هيچ جامعهاي محقق
نميشود مگر آنکه اعتماد متقابل ،همبستگي اجتماعي ،احساس امنيت ،برابري جنسيتي در
جامعه وجود داشته باشد .بههمين جهت ما در جامعه نيازمند همبستگي ،اخالق عمومي،
جامعه مدني و ارتباطات علمي هستيم و اگر در اين راه نکوشيم آسيبها و نابهسامانيهاي
اجتماعي بوجود خواهد آمد .از آنجايي که اسالمآبادغرب يک جامعه ايلي است و ساختار
عشيرهاي چارچوبهاي اجتماعي آن را شکل داده است .عليرغم ورود نمادهاي مدرنيته و
نو شدن سبک زندگي مردم ،ساختار ايلي و سنتي جامعه همچنان پا بر جا باقي مانده و در
مقابل موج مدرنيسم کماکان مقاومت ميکند .بعبارتي اسالمآبادغرب عليرغم گذر از جامعه
سنتي و پوستاندازي از زندگي عشيرهاي ،در بخش ماهوي آن همچنان در جا ميزند و
عمده مشکالت اين شهر براي توسعه نيز در حقيقت از همينجا ريشه ميگيرد .برونرفت از
اين وضعيت نيز به سادگي امکانپذير نيست .تدوين برنامههاي توسعه شهر در بخش

فرهنگي و اجتماعي بهعنوان زيربناي توسعه با احصاء روشهاي عملي و کاربردي به دور از
کليگويي و متناسب با نيازهاي واقعي جامعه ميتواند يکي از موانع توسعه شهر اسالمآبادغرب
را مرتفع و ما را به افق روشني از پيشرفت اميدوار سازد .در اين ميان نقش مديران شهر در
اجرايي کردن اين برنامهها نبايد ناديده گرفته شود .مديران اسالمآبادغرب بايد بهصورت
رسمي و جدي موانع توسعه را رصد کرده و با صرف وقت و انرژي بيشتر ،با بهرهگيري از
پتانسيلهاي علمي و ظرفيت قابل اعتناي نخبگان براي اين موانع چارهانديشي نمايند.

 ازکيا ،مصطفي و غالمرضا غفاري ()2919نشرني.
ـ ازکيا ،مصطفي و غالمرضا غفاري ()2911

 ،تهران:
تهران :انتشارات کيهان ،چاپ هفتم.

 ازکيا ،مصطفي؛ زنجاني ،حبيباهلل؛ سيدميرزايي ،سيدمحمد و هادي يرغمدي ( )2939بررسي سطح توسعه.)4(1 ،
اجتماعي در شهر تهران،
 اصفهاني ،زهرا؛ خادمي ،حسين و رضا مهديتازه ( )2911تأثير انسجام اجتماعي بر ميزان مشارکت.)2(20 ،
روستائيان ،مطالعه موردي :شهر بروجن،
 افه ،کالس ()2914دموکراسي ،نشر شيرازه.

مجموعه مقاالت سرمايه اجتماعي ،اعتماد،

 اکبريان رونيزي ،سعيدرضا؛ رجايي ،سيدعباس و مهدي رمضانزادهلبسويي ( )2934ارزيابي رفاه اجتماعيدر مناطق روستايي با تأکيد بر ديدگاه ساکنان محلي (مطالعه موردي دهستان خير)
 ،شماره دوم.
 امامجمعهزاده ،سيدجواد؛ صادقي ،نقدعلي؛ رهبرقاضي ،زهرا و سيدمرتضي نوعيباغبان ( )2932بررسيرابطه مصرف رسانهاي و انسجام اجتماعي( مطالعه جوانان شهر تبريز)،
.)4(2 ،
 آزادارمکي ،تقي و همکاران ( )2932بررسي و شناسايي شاخصهاي کاربردي توسعه اجتماعي،.)2(2 ،
 پورمحمدي و همکاران ( )2932تحليل توسعهيافتگي شهرستانهاي استان کرمانشاه،.)2(0 ،
 جاکبز و کلولند ()2911فرهنگي و اجتماعي.
 جان.ب.تامپسون ()2912 جونز و پند ()2911اجتماعي.

 ،جمعي از مترجمان ،نشر پژوهشکده مطالعات
ترجمه مسعود اوحدي ،تهران ،انتشارات سروش.
جمعي از مترجمان ،نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگي و

 حيدريساربان ،وکيل ( )2934نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه اجتماعي مناطق روستايي.)0(4 ،
(مطالعه شهرستان مشکين شهر)،
 خراساني ،محمدامين ،راستي ،هادي و اسماعيل رحماني ( )2930تحليلي بر اثرگذاري رسانههاي جمعي ومطبوعات از ديدگاه ساکنان نواحي روستايي ،مطالعه موردي :دهستان زرآباد غربي،
 ،سال ،1شماره پياپي.00
 خوشفر ،غالمرضا ()2911مطالعات فرهنگي ،شماره02و.23
 -دواس ،دي .اي)2911(.

 ،پژوهشگاه علوم انساني و
 ،ترجمه هوشنگ نائبي ،تهران :نشرني.

 رجبزاده ،احمد ( )2911ارزشها و ضعف وجدان کاري در ايران، -ستوده ،هدايتاهلل ()2914

.04-19 :)0(0 ،

تهران :انتشارات آواي نور.

 شريفزاده ،حکيمهالسادات ،سهرابي ،مريم و سيداحمد ميرمحمدتبار ()2934 ،فرهنگ در دانشگاه اسالمي.)0(0 ،20
 شمسزاده ،پروين و آزاده شيرازينژاد ( )2911نقش فناوري اطالعات برکيفيت زندگي خانواده ،بر گرفته از،
دکتر خوارزمي ،شهيندخت ،عضو هيأت علمي سازمان مديريت صنعتي،
ترجمه سيدموسي حسيني ،چاپ سال .2331
 شيخاالسالمي ،عليرضا و نجمه خوشبين ( )2932سنجش کيفيت زندگي ،مطالعه ناحيه يک شهر بهشهر، ،شماره چهارم.
 شيخحسني ،غالمحسين و فهيمه مهماندوست ( )2913نقش مشارکت اجتماعي و اقتصادي روستائيان در،
طرحهاي عمران روستايي ،مطالعه موردي دهستان نساء،
.)01(1
 -شيرزادي ،رضا )2932(.

تهران :نشر آگه.

 صمديان ،ابوالفضل و رحيم مدبري )2939( ،بررسي قابليتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات براي توسعه ،شماره .09
اجتماعي -فرهنگي در روستاها ،مطالعه موردي :آذربايجانشرقي،
 -عسکري ،فيروزه ()2932

پژوهشگاه علوم انساني ،مطالعات فرهنگي ،شماره .12

 عليپور مالباشي ،ياور ()2930همايش ملي آسيبهاي اجتماعي ،دانشگاه
محقق اردبيلي.
 غفاري ،غالمرضا ،فيروزآبادي ،سيداحمد و حسين دانشمهر ( )2930کيفيت زندگي و درک معنايي آن در.)0(02 ،
منطقه اورامان لهون،
 فتحي ،سروش ،مختارپور ،مهدي ( )2939بررسي نقش و تأثير رسانههاي نوين در تغيير سبک زندگي،.)0(1 ،
مطالعه موردي :دانشجويان دانشگاه تهران،
 فرهمند ،مهناز ،سعيديمدني ،سيدمحسن و مهناز سهنديخليفهکندي ( )2934مطالعه تطبيقي انسجام،
اجتماعي در بين دو قوم آذر و کرد :مطالعه موردي شهر سنندج و تبريز،
.)2(1
 قادري ،اسماعيل؛ دالور ،علي و نيما مجدي ( )2939جايگاه رسانههاي اجتماعي در توسعه بازاريابي.)0(3 ،
گردشگري الکترونيکي ايران،
 کراکر ،دي ()2311ياس.)0(2 ،

ترجمه اسماعيل رحمانپور و مهديصفار دستگردي ،راهبرد

 کالنتري ،صمد ( )2932تحليل مقايسهاي استفاده از رسانهها در مناطق شهري و روستايي ايران،.)0(4 ،
 لطيفي ،غالمرضا و طاهره داودوندي ( )2913تأثير جهاني شدن بر توسعه اجتماعي با تأکيد بر شرايط ،شماره سوم.
اجتماعي ايران،
 مرکز آمار ايـران ()2930.www.amar.org.ir
 معتمدنژاد ،کاظم ()2919 مکفارلند ،رابرت و ديگران ()2911مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
 نوروزي ،فيضاهلل ()2911واحد علوم تحقيقات تهران.

قابـل دسـترس در سايت
 ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبايي.
جمعي از مترجمان ،نشر پژوهشکده
 ،رساله دکتري جامعهشناسي ،دانشگاه آزاد،

،ترجمه عليرضا دهقان

)2911(  بنو، سيگنايزر، جين، اولسون، سون، ويندال. مرکز مطالعات و تحقيقات رسانهها:تهران
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