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 اجتماعیوفاق        

 عباسسیمای بندر های صدا و ی برنامهدر سایه          

 *پری صیادی          

 **مریم سهرابی رنانی        

 

  

  

 چکیده
های جمعی )با تمرکز بر ی بین اطالع رسانی رسانههدف از پژوهش حاضر ،  بررسی رابطه  

ها در شهر بندرعباس بوده است. روش تحقیق، فرهنگخرده یوفاق و سازگار صدا وسیما( و

پرسشنامه ها با  ساخته بوده است. پایاییپرسشنامه محققپیمایشی و ابزار گردآوری داده ها 

جامعه آماری این تحقیق، کلیه شهروندان ه دست آمد.ب(31/0ده از ضریب آلفای کرونباخ )استفا

سال ساکن در شهر بندرعباس تعریف شد. پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و  15باالی 

ای گیری سهمیهنفر بر مبنای یک طرح نمونه 310اطمینان از اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه، 

)بر اساس منطقه محل سکونت(، انتخاب و داده های مورد نیاز از آنان گردآوری شد. در 

، نتایج نشان داد  Amosو  SPSSنهایت و پس از تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای 

در شهر  اجتماعی وفاق و جمعی هایرسانه رسانی اطالعرابطه مستقیم و معنی داری بین که 

 وجود دارد. (r =139/0 )بندرعباس

 

 ی.جمع یرسانه هافرهنگ، وفاق اجتماعی، خردهکلید واژه ها: 

 مقدمه

 اهمیت از اجتماعی های بررسی در که ستا موضوعاتی جمله از جتماعیا قفاو    

 ملاعو آن، تحقق نعامو  آن، هـب ستیابید یهاراه ق،فاو. ستا رداربرخو ییابسز

 دوـخ هـب را جتماعیا ندیشها نصاحبا هنذ زیرباد از ،پیامدهایش نیز و فرسایش

 ممفهو مختلف  داـبعدر اجامعهشناسی  علم  و بر این اساست ـسا دهرـک فوـمعط

 ،هاارزش سر بر فقاتو یمعنا به جتماعیا قفاو .استخته داپر بحث به جتماعیا قفاو

 وزمرا  اـت تهـگذش از که ستا مفهومی ،جامعه رفتاری الگوهای و ساسیا یهارهنجا

                                                  . ستا شتهدا ریمحو نقش شناسی جامعه در
 parisayadi313@yahoo.com   ،کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگیمدیر کل امور بانوان استانداری هرمزگان*

   M.sohrabirenani@yahoo.com                     یفرهنگ امور یزیر برنامه و تیریمد یدکترا یدانشجو**

 12/12/91تاریخ دریافت:

 15/1/92تاریخ پذیرش:

mailto:M.sohrabirenani@yahoo.com
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 قفاو .استخته داپر بحث به جتماعیا قفاو ممفهو مختلف  داـبعدر اجامعهشناسی  علم  این اساس  

 مفهومی ،جامعه رفتاری الگوهای و ساسیا یهارهنجا ،هاارزش سر بر فقاتو یمعنا به جتماعیا

 ،ییاپید بر اللتد قفاو. ستا شتهدا ریمحو نقش شناسی جامعه در وزمرا  اـت تهـگذش از که ستا

 صلیا یمینههاز ببادر  فقاتو ینا اهخو دارد؛ وهگرک ـی در ناـنه اـی و رکاـشآ فقاتو و نظر قتفاا

 قفاو». کمشتر  اتیـحی تنـشدا ایرـب ،اـعضا تـساخو یهـمینز در اـی و دـباش وهگر آن تحیا

 اختـس ییزورفر ،مانیزبیسا موجب آن انفقد و داده تشکیل را جتماعیا مثبت ندگیز سساا

 قابلیت ،مختلف یهانماز در قفاو(34: 1315 و،بیر)«د.میشو جتماعیا تحیا همپاشیدگیاز  و جامعه

 مثبت یهادعملکر به نبخشید شکل در طریق ینا  از و دـهدیـم یشازـفا  را جامعه افراد ریهمکا

 یشافزا  هـب رـمنج دـنایتوـم اعیـجتما قاـفو اجتماعی، تحوالت مسیر در .کندمی نقش ییفاا

 از و کند ارههمو جامعه در جتماعیا توسعه ایبر را راه و دشو جتماعیا یهادنها در دممر کترمشا

                                                                                                 . بکاهد اجتماعی تمخاصما  لاـحتما

له وفاق بوده و وفاق الزمه نظم بوده است. حال این نظم گاهی از طریق أمس، ابزار نظم    

شده که واقعا این وقت ن دگرگونی وضع موجود حاصل می شود و گاه از طریق حفظ آن. هیچ

)وفاق جمعی( کامل بوجود آید. بنظر می رسد بر سر تعداد ارزشها در جامعه، وفاق نسبی داشته 

 که از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند.  (31: 1313)چلبی، است. 

مشارکت اجتماعی، پذیرش توان به ، میوفاق بر می شمارند که برایشاخصه هائی از جمله     

و در مورد روشهای ایجاد اشاره کرد ت، کاهش تعارضات و افزایش عالیق )عام گرایانه( اختالفا

 (.35: 1313)احمدی، توان پرداختمیوفاق به ابعاد ارتباطی، فرهنگی و اقتصادی و روانشناسی 

برای ایجاد همبستگی اجتماعی و وفاق در میان جوامع، بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی     

شکل ابزار قدرتمندی برای یکپارچه ساختن جامعه عمل ه دارد و می تواند بسزایی ه باهمیت 

ها و نماید و از طریق تأثیرگذاری بر اذهان توده ها، سهم خاصی در شکل دادن به وحدت گروه

 آورد. اقوام در درون جامعه داشته باشد و احساس مشترک را در میان جامعه بوجود

وفاق و  های جمعی درنقش اطالع رسانی رسانهاست به بررسی  در این نوشتار سعی شده    

 پرداخته شود.  هافرهنگخرده یسازگار
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 طرح مسأله

توسعه ملی در کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی مؤثر     

اختالف و تضاد  افراد جامعه وابسته است. فقدان این مشارکت و وفاق اجتماعی زمینه بر خورد و

آورد و بخش اعظم های مختلف )خصوصی و عمومی( جامعه فراهم میرا در میان عملکرد بخش

گردد. از این رو صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخوردها می هامنابع کمیاب این کشور

نقش  مشی تدوین کنندگان در قرن بیست و یکم باید معطوف به افزایشریزان و خطنگرش برنامه

 مشارکت های مردمی در فرآیند توسعه و به ویژه در زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد.

ها برای وفاق اجتماعی از بحث های مهم جامعه شناسی است. بسیاری از کشورها و دولت    

ر وفاق دانند هر چقدزیرا می ؛حفظ کیان خود به دنبال ایجاد و تشدید این امر در بین مردم هستند

 .اجتماعی متزلزل باشد امکان گسیختگی و افزایش نابهنجاری بیشتر است

 ایران کشوری متنوع، متکثر و مرکب از اقوام و خرده فرهنگ های گوناگون است که در میان آن    

ها عناصر هویتی، دینی، ذهنی، تاریخ مشترک و جغرافیای واحد از اهمیتی بسیار برخوردار است. 

قویت همبستگی ملی در یک جامعه، وجود شناخت مشترک خرده فرهنگ ها از پیش زمینه ت

 . یکدیگر است

 -وسایل ارتباط جمعی، ابزاری اجتماعی آن چه که از اهمیت برخوردار است این است که    

 .دارددر وفاق اجتماعی فرهنگی به معنای عالی آنست و از این جهت اثرات چشمگیری 

های مهم اقتصادی شهر بزرگ ایران و مرکز فعالیت 10هرمزگان، یکی از  مرکز استانندرعباس ب    

های درخور توجهی از نظر تأسیسات گردد. این شهر دارای ظرفیتو تجاری کشور محسوب می

باشد. بستر اقتصادی مناسب این شهر عامل مؤثری در پیشرفته خدماتی، زیربنایی و اقتصادی می

وجود آمدن ه باشد و زمینه را برای بن و حتی کشورهای مجاور میجذب مهاجر از اقصی نقاط ایرا

های گوناگون فراهم آورده است. مسأله ی اصلی که شهری چندفرهنگی با حضور خرده فرهنگ

گروه پژوهش را به سمت انجام تحقیقی علمی در حوزه موضوعی وفاق اجتماعی راهنمایی کرده 

ناهمگونی های مختلف، فرهنگحضور خرده، بندرعباسپذیر بودن مهاجر است پررنگ بودن مسأله

های و از سویی اهمیت نقش رسانه ساختار جمعیت و تحرک فراوان جغرافیایی جمعیت بندرعباس

  .باشدجمعی در افزایش آگاهی و ارتقاء کیفی وفاق و انسجام اجتماعی می

انی و اجتماعی کاربرد در سطوح مختلف فردی، سازمتواند مینتایج حاصل از این پژوهش     

 .ه باشدداشت
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 تحقیقیا فرضیه سؤال 

های جمعی )با تمرکز بر ی بین اطالع رسانی رسانهبررسی رابطه»هدف اصلی در این تحقیق     

می باشد.  بر این اساس « ها در شهر بندرعباس فرهنگخرده یوفاق و سازگار صدا و سیما( و

 در اجتماعی وفاق و جمعی هاین اطالع رسانی رسانهای که مطرح است این است که؛ بیفرضیه

 عباس رابطه وجود دارد. بندر شهر

 چارچوب نظری 

در جامعه شناسی، وفاق اجتماعی یعنی اجتماع شهروندان بر سر ارزش ها و اعتقادات مشترک     

مانند سازگاری جاندار با محیط زیست که بر مجموعه ای از خود تنظیمی ها متکی است و از یک 

 (339: 1331)نیک گهر، سری کنش های مقدماتی ناشی می شود. 

پیوستگی داری از وفاق است. وفاق موجبات ایجاد به همهر نوع گروه بندی پایا متضمن برخور    

چنین وفاق مظهر قبول سلسله  تر یک گروه و همبستگی بیشتر آن را فراهم می سازد. همآگاهانه

های پذیرفته شده توسط همگان است. وفاق اساس یک ها و مدلهای اجتماعی، جلوهارزش

آن موجب بی سازمانی، فروریزی ساخت دهد. اضمحالل زندگی مثبت اجتماعی را تشکیل می

 (34: 1310)بیرو، جامعه و از هم پاشیدگی حیات اجتماعی می شود. 

تواند در ایجاد وفاق اجتماعی مؤثر باشد. برخی از این عوامل در سطح فردی عوامل زیادی می    

افراد و احزاب آیند، برخی در سطح میانی و برخی در سطح کالن. در سطح فردی اگر به وجود می

چه افراد  شود. اما چنان، وفاق اجتماعی ایجاد می کنشگر سازگاری با شرایط اجتماعی داشته باشند

پذیری الزم را نداشته باشند، زمینه برای تضاد اجتماعی  فرهنگ پذیری، جامعه پذیری و انعطاف

 فراهم می شود. 

های اگر موقعیت ند.تماعی سرو کار دارها و سازمان های اجبا گروه افراد،  در سطح میانی    

ها واگذار شده است متناسب با کلیات نظام  هایی که به آنها و نیز نقشاجتماعی این گروه

 شود. اجتماعی و فرهنگی نباشد، موجب ایجاد تضاد یا تضامح اجتماعی می

-تخریب می سازگاری و انطباق نداشته باشند سبب این سطحسطح کالن نیز اگر عناصر  در    

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انطباق و درهم ها در حوزهریزیشوند. اگر برنامه

 (15 - 13: 1319، آزاد ارمکی). تنیدگی الزم را نداشته باشند، تعادل اجتماعی را بر هم خواهند زد
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کنت پدر علم جامعه شناسی، اولین جامعه شناسی است که به موضوع وفاق اجتماعی پرداخته 

 آید مگر آن... اساس هر جامعه ای توافق اذهان است. جامعه بوجود نمی »است. بنا بر نظر  کنت 

 .(90: 1310 ،1)آرون«که اعضایش اعتقادات واحدی داشته باشند...

 است: عتقدمی درباره وفاق اجتماعی دارد مشناسانی که آراء مه، یکی دیگر از جامعه 1دورکیم  

)صالحی امیری، .« وفاق اجتماعی سبب می شود جامعه قوام داشته باشد و دچار بی نظمی و نابسامانی نگردد»

1333 :33.) 
اشتباه است فکر کنیم که در جامعه ها وفاق و همبستگی وجود دارد و یا  »نیز معتقد است:3زیمل

عدم وفاق و تضاد. اگر با یک رهیافت دیالتکتیکی به جامعه بنگریم، در جامعه هم وفاق و 

دارد که ساده  کیدأهمبستگی وجود دارد و هم عدم وفاق و تضاد. همچنین وی بر این نکته ت

نیروهایی را که به وفاق و همبستگی  که به ستیز می انجامند منفی و انگارانه است اگر نیروهایی را

اجتماعی می انجامند مثبت انگاریم. زیرا اجتماع همیشه نتیجه این هر دو نوع کنش متقابل است و 

)صالحی .« بخشنداند که به روابط اجتماعی و ساختار و دوام میها عناصری مثبت هر دوی آن

 (.103: 1333امیری،
های  ها که عبارتند از ارزشداند؛ زیرا ارزشوفاق کامل را هرگز امکان پذیری نمی 4وبر  

های مذهبی و  ارزش  های سیاسی، های فرهنگی، ارزش های اقتصادی، ارزش اجتماعی، ارزش

 (300: 1310)آرون،د. های هنری، همواره با یکدیگر در تعارض هستن ارزش

 اما سرتعریف مواجهند بر توافق عدم با عموماً اجتماعی و انسانی علوم های حوزه مفاهیم اگرچه    

 از یک وهر است برخوردار توافق عدم و اختالف میزان بیشترین از میان در این فرهنگ مفهوم

اند، تا جایی  تعریف کرده ای گونه به را آن شناسان جامعه و شناسان مردم جمله از و نظران صاحب

 تعریف از فرهنگ جمع آوری کرده اند. 150بیش از  5«کالکهن»و « کروبر»که 

آن الگوهایی که به رفتار و فرآورده های »( فرهنگ عبارت است از: 1949از دیدگاه پارسونز )    

عمل بشری مربوط است و می تواند به ارث برسد، یعنی بدون دخالت های بیولوژیک از نسلی به 

 (45: 1315)آشوری، « نسل دیگر فرا داده می شود.

ای که متعلق به کدام گروه اجتماعی و شغلی هستند و به چه طبقه افراد جامعه برحسب این    

دانند و به کدام گرایش فکری و عقیدتی منسوبند و ای میهبستگی دارند و خود را از چه طایف

ات که از نظر جنسی و سنی در چه رده ای قرار دارند دارای نمود و مختص خره برحسب اینباأل

های خاص،  ها را به اعتبار گفتار، رفتار، نگرش، کنش توان آنفرهنگی متفاوتند و به آسانی می

های  ویژگی و یکدیگر متمایز ساخت. این تفاوتعمل و شناخت از و های متفاوت احساس روش



 
 

 1391پاییز و زمستان  ▪ 4شماره  ▪پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان  129

 

ها به قدر کافی زیاد  نامند. اگر تفاوت بین خرده فرهنگمی« 3خرده فرهنگ»داخلی هر فرهنگ را 

( 15-1339:13)کوئن،  .، نتایج آن احتماالً تنش و تضاد اجتماعی خواهد بود باشد  

های مختلف در جامعه است. کمابیش، هر فرهنگگیری خردهیکی از ابعاد تمایزیافتگی، شکل

های مختلف اجتماعی، برخوردار از خرده ای جدا از فرهنگ عام و مورد قبول افراد و گروهجامعه

، یکی از ابعاد پیوستگی یا  ، از سوی دیگر تمتناسب با وضعیت گروهی خود اسهایی فرهنگ

هاست که از آن تحت عنوان انسجام نیز وحدت نمادین یا وحدت فرهنگی بین این خرده فرهنگ

ها به یک معنا همان تمایزیافتگی . به سخن دیگر، خرده فرهنگشودمیوفاق اجتماعی یاد 

هنگی آن( و وفاق اجتماعی نیز به یک معنا، انسجام یا پیوستگی است)تمایزیافتگی در شکل فر

  (1-14: 1333)افروغ،  است )پیوستگی در قالب وحدت نمادین یا وحدت فرهنگی آن(

های مختلف اجتماعی در تمام عرصه هایی که با سرنوشت  مشارکت اجتماعی افراد و گروه    

یکی از مجاری اساسی برای دستیابی  اجتماعی.آنها گره خورده، گامی است اساسی در تحقق وفاق 

 است. هاافزایش آگاهی جامعه از طریق اطالع رسانی رسانه، این هدفبه 

به معنای اشتراک گرفته شده است. این کلمه در زبان  (Communis) از ریشه التین 1واژه ارتباط    

پیوند دادن و ربط »ه معنای فارسی به صورت مصدر عربی باب افتعال به کار می رود که در لغت ب

)دادگران،  «.دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی، پیوند، پیوستگی و رابطه کاربرد دارد

1311 :15) 

ها نیروی رسانه» معتقد است،  3امروزه رسانه ها مهم ترین وسایل ارتباط جمعی هستند. گیدنز    

ولیتی ئجمعی خواه ناخواه در برابر فرهنگ، مسهای محرک و تهدید کننده فرهنگ هستند. رسانه

کنند و دهند، بلکه محتوای آن را نیز انتخاب میرا انتقال نمی عظیم، بر عهده دارند، زیرا تنها آن

کند، از عناصر رسانه، گذشته از آن که خود یک فرهنگ غالبی را ترویج می سرچشمه آن هستند.

باشند و نقش فرهنگ سازی کمال فرهنگی کلی جامعه میها، آینه تمام و فرهنگ ساز است. رسانه

ها به عنوان پل ارتباطی میان نخبگان و و همبستگی اجتماعی در ذات یک رسانه نهفته است. رسانه

نژاد،  ی)جعفر .«سازندجامعه، نقش آفرینش فرهنگی را بازی نموده و مشارکت فرهنگی را نهادینه می

1334 :91) 
ارتباط جمعی در جهان امروز اجتماع جانشینی ایجاد کرده است که »اند که  هشناسان گفت جامعه    

رو پیدا  در همان کارکردهای روانی جامعه کوچک را دارد که افراد در روستاها در روابط رو

که اثرات متفاوتی از نقش و تأثیر وسایل ارتباط  شدباید یادآوری  .(100 - 103: 1311)اسدی، د.کنن می

چون افزایش سطح  در برابر اثرات مثبت ارتباطات هم .جمعی بر جهان معاصر مترتب است
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های اجتماعی، توسعه آزادی، تقویت پیوندهای اجتماعی و آموزشی و ... تأثیرات منفی مشارکت

لیغاتی و انتشار اخبار غیرواقعی، تجزیه و برداری تب هم دارد مانند تضعیف پیوندهای سنتی، بهره

 (.1333)عرب،. «آوری نامناسب نفاق در وحدت ملی، تغییر الگوی مصرف و فن

ه هم ب وفاق، در ارتباط با وفاق و همبستگی اجتماعی برخی نظرشان اینست که اگر ارتباط نباشد

برخی برآنند که  فی،شود. از طر میساز وفاق  انجامد لذا زمینه آید. ارتباط به شناخت می وجود نمی

زا پیدا  وفاق شود و در نتیجه کارکردی ها میارتباط و شناخت بیشتر باعث برجسته شدن تفاوت

)احمدی، . زدایی نسبی است زایی و وفاق کند. البته تأثیر هر دو )ارتباط و عدم ارتباط( در وفاق می

1313  :30) 

فرهنگی به معنای  -وسایل ارتباط جمعی، ابزاری اجتماعی ، باید پذیرفت کهکلیبرآیند  در یک    

 چنان که محدودیتی نشناسد و نه آن و اما نه آن عالی آنست و از این جهت اثرات چشمگیری دارد

و ( 100:  1311)ساروخانی،ه شودچنان ناچیز است که اعتنا نشود. باید حدود و شرایط آن در نظر گرفت

 ؛حائز اهمیت است باید گفت، ارتباط از دو جنبه

های  تواند به شکل ابزار قدرتمند برای یکپارچه ساختن و احساسات عمل کند و میان بخش می -1

اند  بندی شده ای گروه مختلف جوامعی که به لحاظ مذهبی، قومی، زبانی وگرایشهای محلی و منطقه

 تنیدگی الزم را ندارند، انسجام وحدت ایجاد کند.  و درهم

های اجتماعی را کاهش دهد و  تصورات قالبی و از پیش ساخته را بزداید و شکافتواند  می -1

)دفتر  ی اشتراک مساعی مردم را فراهم آورد ها را بشناسد و زمینه منافع و عالئق مشترک میان گروه

ها و اقوام و همبستگی و وفاق مؤثر  سزائی در شکل دادن وحدت گروهه و سهم ب (131: 1313ترجمه،

 ن داشته باشد. بین آنا

 قروش تحقی

روش، در یک پژوهش علمی نقش اساسی دارد و پژوهشگر را در نیل به حقیقت و گریز از     

بر اساس یک چهارچوب قاعده مند حرکت  محققانجا که در این تحقیق  از آنخطا یاری می دهد.

چنین از  و هم هستند، روی متغیرها متمــرکز ندسعی در سنجش یک واقعیت معینی دارند، می کن

به  باشد.می9کمی، رویکرد مقتضی آن رویکرد د،نکنبیرون یک جریان اجتماعی را مطالعه می

روش ، اقتضای موضوع تحقیق و با توجه به امکانات، چارچوب نظری و فرضیات تحقیق

 ترین روش برای جمع آوری اطالعات مورد نظر قرار گرفت.به منزله مناسب10پیمایش
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 دآوری اطالعات، حوزة تحقیق، سال انجام تحقیق، جامعة آماری و حجم نمونهتکنیک گر

-و بررسی فرضیه اطالعات الزمو  هاآوری داده جمع، برای سنجش متغیرها ،در پژوهش حاضر    

 اریف مفهومی،تع و های نظریهای آن براساس پایهگویه از پرسشنامه کتبی استفاده شده و ها،

از آن جا که ابزار جمع آوری اطالعات نقش مهمی در تحقیقات اجتماعی دارد.  .تدوین یافته است

ضروری است که نواقص و ابهامات موجود در آن به حداقل برسد. به این منظور در تحقیق حاضر 

نیز قبل از تنظیم، آماده سازی و تنظیم نهایی، ابزار جمع آوری اطالعات )پرسشنامه( ابتدا توسط 

پیش آزمون بر روی ا موضوع مورد بازبینی و سپس مورد پیش آزمون قرار گرفت. اساتید مرتبط ب

نفر از پاسخگویان در شهر بندرعباس که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند صورت گرفت  30

و اشکاالت و ابهاماتی که برای پاسخگویان در پاسخگویی به سؤاالت پیش آمد بر طرف و 

همچنین قبل از آزمون فرضیات با تکنیک تحلیل عاملی  گردید. پرسشنامه نهایی تایپ و تکثیر

 بررسی روایی سازه مشخص شد و نتایج قابل قبولی را به دنبال داشت.

و در شهر بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری  1391این پژوهش در نیمه اول سال    

ست که بر اساس سر شماری سال به باال ساکن در بندرعباس ا 15پژوهش شامل کلیه شهروندان 

ترین سن با  سال به عنوان پایین 15نفر است. انتخاب سن  515511در مجموع برابر با  1335سال 

رسد افراد از این سن به طور قابل توجه به موضوع تحقیق به این دلیل بوده است که به نظر می

نفر بر  310آماری پژوهش  تعداد کل نمونهشوند. میو فرهنگی های اجتماعی  توجهی وارد تعامل

 محاسبه شد.اساس فرمول کوکران 

 بررسی روایی سازه

با  هافرهنگخرده یوفاق و سازگار های جمعی درنقش اطالع رسانی رسانهدر بررسی     

متغیرهایی سروکار داریم که سنجش آنها به صورت آشکار و مستقیم مقدور نیست. پس در این 

هایی در جهت تعریف و تبیین متغیر آزمون با ماهیت پنهان بودنش  روند محققان با طراحی سازه

گیری از تحلیل  های قابل اندازه اقدام کردند. در پژوهش حاضر برای برآورد روایی سازه مقیاس

های عاملی مرتبه اول فرض بر این است که  عامل تأییدی مرتبه اول استفاده شده است. در مدل

نمرات هر مورد مطالعه در یک متغیر، در واقع منعکس کننده وضعیت آن مورد در یک عامل زیر 

گیری آن به صورت مستقیم وجود ندارد. در  تر است که به دلیل پنهان بودنش امکان اندازه بنایی

های عاملی سه نوع متغیر وجود دارند. این متغیرها شامل؛ متغیر پنهان بیرونی )نقش اطالع  لمد
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( و متغیر خطا s16تا  s8های مقیاس،  ( و متغیر مشاهده شده بیرونی )گویهR -رسانی رسانه ها

(z1,z2,z3,… )یره شود. متغیرهای خطا و متغیر پنهان بیرونی از نوع پنهان هستند و در داخل دا می

گیرند.  گیرند و متغیرهای مشاهده شده یا آشکار در داخل مربع یا مستطیل قرار می یا بیضی قرار می

اطالع رسانی گیری متغیر پنهان نقش  مدل عاملی تأییدی مرتبه اول برای اندازه 1شکل شماره 

 .رسانه های جمعی است

 

 
( با Rها ) مقیاس نقش رسانهگیری  (  مدل عاملی تأییدی مرتبه اول برای اندازه1شکل )

 خروجی استاندارد

 

در این مدل مقدار ضرایب به صورت استاندارد محاسبه شده است. در میان متغیرهای مشاهده     

را شامل  .s16تا  s8های افراد که  های توصیفی از ویژگی شده بیرونی مدل که به عبارتی، گویه

رگرسیونی است که در واقع نشان دهنده کواریانس توان گفت این پارامتر نوعی وزن  شوند، می می

هاست. به بیان دیگر،  یا ضریب همبستگی هر متغیر مشاهده شده با متغیر پنهان خرده نقش رسانه

 از یکی » ((s11شود. از بین این متغیرها  همان شاخصی است که به نام بارعاملی نیز خوانده می
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 به شهروندان نزدیکی و همبستگی  ایجاد استانی در شده تهیه های  برنامه اهداف ترین اصلی

ها در وفاق  دارای بیشترین همبستگی با متغیر پنهان نقش رسانه 11/0با ضریب « است یکدیگر 

ها، بیشترین وزن را دارند. هم  اجتماعی است. به عبارت دیگر، برای تبیین متغیر پنهان نقش رسانه

مرکز خلیج فارس بیشتر به دنبال انعکاس فرهنگ سنتی های سیمای  برنامه( » s15چنین متغیر )

 - 4/0با ضریب « ها ارتباط برقرار می کند استان بوده وبه همین خاطر نسل جوان کمتر با این برنامه

هاست و بر این اساس وزن کمتری در محاسبات  دارای کمترین همبستگی با نمرات نقش رسانه

های  ، الزم به ذکر است که نمرات این گویه با سایر گویهاست مربوط بهیه این متغیر پنهان داشته

( s13های ) ها گویه ها برای متغیر نقش رسانه اند. در تجمیع این گویه دارای بار مثبت هماهنگ شده

 به علت صفر و منفی بودن بار عاملی آنها حذف شدند.( s15و )
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افزار  ها به ترتیب بیشترین همبستگی با متغیر پنهان به وسیله نرم (  بارهای عاملی متغیر نقش رسانه1جدول )

Amos 

ف
ردی

 

 ها گویه

برآورد
 Estim

ate
 

1 
 به شهروندان  نزدیکی و همبستگی ایجاد استانی، در  شده تهیه های برنامه اهداف ترین اصلی از یکی

 است یکدیگر

1 1/0 

1 
 را خود آنان که ای گونه به شده ساکنین بین  مشترکی احساس ایجاد باعث استانی شبکه یها برنامه

 دانند می شریک یکدیگر شادی  و غم در

39/0 

3 
 در را قبولی قابل همبستگی و اتحاد کند می پخش  که مناسبی های برنامه با است توانسته استانی شبکه

  .نماید ایجاد عباس بندر شهر 

34/0 

4 
 کنند می  سعی و کنند می پرهیز خاص فرهنگ  یک بر تمرکز از استانی شبکه مجریان و سازان برنامه

 دهند  قرار توجه مورد را نطقه موجود های فرهنگ خرده  همه

34/0 

5 
 آنان بیشتر و همبستگی یکدیگر به افراد نزدیکی  باعث شود می پخش استانی شبکه از که ییها برنامه

  .شود  می

31/0 

3 
 مختلف یها بافرهنگ مردم وآشنایی یکدیگر  با افراد بیشتر آشنایی باعث استانی شبکه یها برنامه

  . اند شده  موجود

30/0 

1 
 رفتاری الگوی یک و فقط شوند محوها  فرهنگ  خرده که گردیده باعث محلی یها برنامه محتوای

  .*شود  ترویج

33/0 

3 
 مورد کمتر ها برنامه  این که شده باعث تلویزیون، استانی  شبکه های برنامه بندری گویش و زبان

 *گیرد قرار  بندرعباس در ساکن اجتماعی های گروه  بقیه استفاده

00/0 

9 
 همین وبه بوده استان سنتی فرهنگ انعکاس  دنبال به بیشتر فارس خلیج مرکز سیمای یها برنامه

 *  .کند  می برقرار ارتباطها  برنامه این با کمتر جوان نسل  خاطر

04/0- 

اند و با بقیه  افزار کدگذاری مجدد شده اند توسط محقق در نرم های که دارای بار منفی بوده گویه *

 اند. سوالت در یک طیف قرار گرفته

 

 

 

 

 



 
 

 1391پاییز و زمستان  ▪ 4شماره  ▪پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان  135

 

 Amosافزار  ها با نرم های رگرسیونی متغیر پنهان نقش رسانه وزن ( برآورد2جدول )          

   
Estimate S.E. C.R. P 

s8 
<--

- 
R 1.000 

   

s9 
<--

- 
R 1.030 .107 9.659 *** 

s10 
<--

- 
R 1.018 .100 10.189 *** 

s11 
<--

- 
R 1.072 .102 10.554 *** 

s12 
<--

- 
R .582 .092 6.314 *** 

s13 
<--

- 
R -.001 .092 -.015 .988 

s14 
<--

- 
R .917 .100 9.208 *** 

s15 
<--

- 
R -.061 .083 -.736 .462 

s16 
<--

- 
R 1.010 .105 9.658 *** 

 

شود. این مقدار که از محاسبه نسبت  ( مقداری است که با نسبت بحرانی خوانده میC.Rمقدار )

( محاسبه شده برای S.Eبه خطای معیار ) Estimateمقدار برآورد شده غیر استاندارد برای پارامتر 

دهد که در صورت رد فرضیه صفری که مقدار این پارامتر را  شود، نشان می میهمان پارامتر حاصل 

( P( در قسمت )***دهد تا چه حد احتمال خطا وجود دارد. مقادیر سه ستاره ) برابر صفر قرار می

به معنای تایید فرضیه با مقدار صفر است. در جدول فوق قضاوت کردن به وجود تفاوت معنادار 

درصد  5شود. با توجه به این که تا  شده و صفر؛ به صفر درجه خطا منجر میبین ضریب محاسبه 

میزان خطا قابل قبول است، بنابراین نتیجه نهایی این است که پارامتر محاسبه شده در هفت مورد 

( دارای تفاوت معناداری با صفر s15( و )s13های ) دارای تفاوت معنادار با صفر است و در گویه

 ها از دیاگرام موجود حذف شدند. ها برای تبیین نقش رسانه تجمیع گویهنبود و در 
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 های تحقیق یافته

 ها در وفاق اجتماعی های مربوط به سؤاالت طیف نقش رسانه وضعیت توزیع فراوانی گویه

   اجتماعی وفاق ها در های مربوط به نقش رسانه ( توزیع فراوانی گویه3جدول )

 زیاد متوسط کم بسیار کم میانگین
بسیار 

 زیاد

 ها گویه

10/3 
13 

5/1 

51 

3/15 

149 

9/39 

39 

9/13 

50 

4/13 

 افراد نزدیکی باعث شود می  پخش استانی شبکه از که ییها برنامه

  .شود می آنان بیشتر وهمبستگی  یکدیگر به

10/3 
33 

3/3 

35 

4/11 

143 

1/39 

33 

3/13 

41 

0/11 

 فرهنگ بریک تمرکز  از استانی شبکه مجریان و سازان برنامه

 فرهنگ های  خرده همه کنند می سعی و کنند  می پرهیز خاص

 دهند قرار  توجه مورد را منطقه موجود

11/3 
13 

0/1 

41 

3/11 

111 

3/45 

94 

1/15 

35 

4/9 

 ساکنین بین مشترکی احساس  ایجاد باعث استانی شبکه یها برنامه

 شریک یکدیگر  شادی و غم در را خود آنان که ای گونه  به شده

 دانند می

13/3 
11 

3/14 

50 

4/13 

134 

0/44 

95 

5/15 

41 

3/11 

 ایجاد استانی در شده تهیه های  برنامه اهداف ترین اصلی از یکی

 است یکدیگر  به شهروندان نزدیکی و همبستگی 

01/3 
31 

3/3 

33 

1/13 

133 

0/45 

13 

3/19 

33 

3/3 

 محوها  فرهنگ خرده که گردیده باعث محلی یها برنامه محتوای

 .شود ترویج رفتاری الگوی یک وفقط شوند

14/3 
13 

0/1 

11 

0/19 

150 

1/40 

13 

9/10 

43 

9/11 

 باعث  ، تلویزیون استانی شبکه ی ها برنامه بندری گویش و زبان

 اجتماعی گروه های  بقیه استفاده مورد کمتر ها  برنامه این که شده

 گیرد قرار بندرعباس  در ساکن

33/3 
19 

1/5 

39 

5/10 

155 

3/41 

100 

3/13 

30 

1/13 

 یکدیگر با افراد بیشتر  آشنایی باعث استانی شبکه یها برنامه

 .اند شده موجود مختلف یها بافرهنگ  مردم وآشنایی

19/3 
13 

3/4 

41 

3/11 

111 

3/45 

91 

0/13 

45 

1/11 

 انعکاس دنبال به بیشتر  فارس خلیج مرکز سیمای یها برنامه  

 این با کمتر  جوان نسل خاطر همین وبه بوده استان  سنتی فرهنگ

  .کند  می برقرار ارتباطها  برنامه

09/3 
33 

1/9 

51 

1/13 

131 

3/44 

30 

4/11 

39 

5/10 

 کند می پخش که مناسبی  یها برنامه با است توانسته استانی شبکه

  .نماید ایجاد عباس  بندر شهر در را قبولی قابل همبستگی  و اتحاد

31/13  
 جمع
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 وفاق در ها رسانه های مربوط به طیف نقش ( نشان دهنده توزیع فراوانی گویه3جدول شماره )    

رده بندی شده است، که  5تا  1گویه است. نمرات هر گویه بین  9اجتماعی است. این طیف شامل 

 باالترین میزان نقش 5اجتماعی و نمره  وفاق در ها رسانه نشان دهنده کمترین میزان نقش 1نمره 

اجتماعی  وفاق در ها رسانه گویه، نمره میزان نقش 9اجتماعی است. جمع نمرات  وفاق در ها رسانه

)حداکثر نمره( باشد. در  45)حداقل نمره( و نمره  9تواند بین نمره  را نشان می دهد که بالقوه می

بزند، میانگین کل نمره او از این را عالمت «متوسط»ها عبارت  صورتی که هر فرد برای همه گویه

های مختلف نشان  ها در گویه به دست خواهد آمد، در جدول زیر چگونگی انتخاب گزینه 11گویه 

 های برنامه »داده شده است. همان طور که از آمارهای جدول پیداست در ارتباط با گویه هشتم 

 شده موجود مختلف  یها بافرهنگ  مردم وآشنایی یکدیگر با افراد  بیشتر  آشنایی باعث استانی شبکه

است که نشان دهنده گرایش نسبتاً باال در ارتباط با این گویه  5از  33/3میانگین به دست آمده «   .اند

گویه  9دست آمده از این ه ها دارای میانگین باالتری است. جمع نمرات ب است و در بین بقیه گویه

در حد باال را نشان می دهد. میانگین بدست آمده از کل اجتماعی  وفاق در ها رسانه میزان نقش

( که نشان دهنده گرایش در حد متوسط 11( است که از میانگین مورد انتظار )31/13ها برابر ) گویه

باشد، بیانگر گرایش موافق پاسخگویان  11است؛ باالتر است. هر چه این میانگین کل بیشتر از عدد 

 ول گویای این واقعیت است.هاست و نتایج این جد با گویه

 یافته های استنباطی مربوط به فرضیه  پژوهش
     اجتماعی وفاق و جمعی هایرسانه رسانی اطالعرابطه بین  پیرسون خروجی تحلیل آماری ضریب همبستگی (4)جدول 

 ضریب همبستگی جامعه آماری برآورد

000/0=sig 333=N **139/0=r 

 

ضریب ( و sig=000/0درصد ) 5یعنی سطح معناداری کمتر از  ؛دست آمدهه با توجه به اعداد ب    

نتیجه گرفت که رابطه مستقیم و معنی داری این توان  می( r =139/0** پیرسون مثبت )همبستگی 

چه یعنی هر  ؛وجود دارددر بندرعباس  اجتماعی وفاق و جمعی هایرسانه رسانی اطالعبین 

تر باشد، میزان وفاق اجتماعی در آن جا نیز باالتر بندرعباس قوی های جمعی در رسانی رسانهاطالع

های جمعی در بندرعباس تأثیر مثبتی در وفاق اجتماعی  رسانی رسانهرود. به عبارت دیگر اطالع می

 در این شهر دارد. 
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 گیری نتیجه 

آن ایجاد انرژی ها و باورها است که حاصل  مجموعه ای از ارزش منظور از وفاق، توافق بر سر     

را تشکیل  یداساس یک زندگی اجتماعی مف عاطفی است و این انرژی عاطفی است که می تواند 

 یها و ارزش ینمع یافراد جامعه بر امر یشترکه ب شود یحاصل م یوقت یدهد. وفاق اجتماع

 .یابنداتحاد دست    تفاقا مشترک به 

خوریم که در انبوه گسترده شهری و به  برمی در جوامع جدید در زمینه ارتباطات به افرادی    

کنند. در چنین اوضاع و احوالی، صدای رادیو یا تصویر تلویزیون و یا  تنهایی زندگی را سپری می

خوانیم یا به  ای در جهت احساس تعلق اجتماعی است ما وقتی روزنامه می نوشته روزنامه ، وسیله

های زنجیر جامعه هستیم و وسیله  ای از حلقه م حلقهکنیم که ما ه دهیم، احساس می رادیو گوش می

 سازد.  کند و آنان را از تعلقشان به یک کل آگاه می ارتباطی همچون پلی بین افراد جامعه عمل می

اند بنظر آنان وظیفه اساسی وسایل ارتباط تقویت  برخی چون لرنر احساس مشترک را مطرح کرده» 

تواند خود را به جای دیگری قرار دهد، احساسات  چنین احساسی است. شخص از این طریق می

بدون تردید وسایل ارتباط .(93: 1311)ساروخانی، «  او را درک و در غم و شادی دیگران شریک باشد.

جمعی، نقش مؤثر و چشمگیری در خصوص چگونگی زندگی افراد انسانی داشته است و در عین 

ای قوی برای ایجاد وفاق و همبستگی اجتماعی عمل نماید. گرچه  تواند به شکل وسیله حال می

ها و باشد و در کنار افزایش سطح مشارکت های این وسیله همانند خنجر دو سویه میگذاری تأثیر

تواند تأثیرات منفی همچون تضعیف پیوندهای سنتی و  بستگی پیوندهای اجتماعی میتقویت هم

برداری نامناسب تبلیغاتی و ایجاد نفاق و اختالل در وحدت ملی داشته باشد؛ اما باید پذیرفت  بهره

های این وسیله بستگی به حدود و شرایط دارد و با توجه به تأثیرات منفی ،  گذاری که تأثیر

ی  ها را افزایش و زمینه وحدت و انسجام و عالئق و منافع مشترک میان افراد و گروه تواند می

ها و ریزی و کوشش وحدت بیشتر را فراهم نماید و این امر مهم بستگی به هوشمندی و برنامه

 های طوالنی و دلسوزانه دارد. تالش

 شود:های حاصل از این پژوهش پیشنهاد میبا توجه به یافته

 یما در مناطقی با تنوع فرهنگی و رشد و توسعه صدا و سیمای منطقه ای تقویت شود؛صدا وس

* درخصوص رشد مطبوعات محلی، ادبیات فولکلوریک، موسیقی محلی، هنر ها ونمایش های 

 آئینی، لباس وپوشش محلی حساسیت زدایی شود؛
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نشراحساسات کاذب و    های جمعی از احساسات عام گرایانه تقویت شود و از ترویج و*در رسانه

 .رقابت های قومی پرهیز شود 

 ویژه همزیستی دائمی اقوام تأکید شود.ه *بر مواریث فرهنگی یا پیشینه مشترک تاریخی ب
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 پی نویس ها 
 

1 - Aron 
2 - Durkheim 
3 - Simmel 
4 - Weber 
5 - Kroeber  & Cluckhohn  

6- Subculture 
7 - Communication  
8 - Giddenz 
9-  Q Survey Method 
10-Survey Method 
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