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 دهکیچ
 یفرهنگ -یاجتماع تحوالت ،هیعسلو ةمنطق در پارس یانرژ یاقتصاد ةژیو ةمنطق جادیا

 شهر اجتماعی وضعیت بر صنعتی توسعة تأثیر یبررس ،حاضر پژوهش هدف .کرد ایجاد را یمتعدد

 یهاتیفعال در تکمشار منظوربه آنان به کمک و یآگاه جادیا در رسانه نقش یبررس و هیعسلو

 ،پیمایش بخش در .شد استفاده پیمایش و اسنادی هایروش از ،پژوهش نیا در .است یاتوسعه

 اجتماع مشارکت در رسانه نقش و محلی اجتماع بر ایتوسعه هایطرح تأثیرات سنجش برای

 .شدند تحلیل و تجزیه یآمار هایروش به هاداده و شدند گرفته کاربه جامع ةپرسشنام دو ،محلی

 روش به ،یآمار ةنمون حجم نییتع .است عسلویه شهر ساکن بالغ افراد تمامی شامل آماری ةجامع

 الگوهای در صنعتی توسعة پیشرفت با ها،یافته اساسبر .شد انجام ساده تصادفی و ایخوشه

 و ازدواج الگوی هایحوزه بر ،تغییرات این .است کرده تغییر مردم باورهای و هاارزش فرهنگی،

 پیشرفت و توسعه افزایش با دهدمی نشان جینتا همچنین .است گذاشته تأثیر مخالف جنس اب رابطه

 رسانه از ریغ دیگری عوامل ،هاافتهی مطابق نیهمچن .است یافته افزایش نیز یمحل مشارکت ،صنعتی

 .اثرگذارند ایتوسعه هایطرح در مردم مشارکت در
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 مسئله انیب و مقدمه

 و طبیعی محیط بر مخرب و سازنده آثار با همواره ،عمرانی و صنعتی بزرگ هایطرح یاجرا

 نیا در یمحل ةجامع فرهنگی و اجتماعی ساختار رب ،هاطرح نیا یاجرا .است همراه انسانی جوامع

 در اجتماعی و فرهنگی توسعة یهابرنامه یاجرا و تدوین .گذاردمی متعددی تأثیرهای مناطق

 صنعتی جامعة به ییروستا و یسنت حالت از جوامع نیا انتقال ندیفرا در و ها،طرح یاجرا موفقیت

 .افزایدمی اجتماعی مطالعات دادنانجام اهمیت بر ،امر این .دارد مهمی نقش ،یشهر و

 یآگاه جادیا و یبوم مردم به رسانیاطالع هدف با جمعیارتباط لیوسا یریارگکبه نیهمچن

 گفتة به .است تیاهم حائز ،توسعه در یمردم تکمشار به کمک ،درنهایت و یاجتماع ،یفرهنگ

 جهت دو از ملی ةتوسع هایریزیبرنامه در رسانیاطالع و ارتباطات ،(1،1۷۳1) معتمدنژاد

 دهی،آگاهی عوامل ءجز سو یک از ،ارتباطی گوناگون امکانات و وسایل» :است توجهشایان

 روندمی شماربه توسعه مختلف هایطرح اجرای و ارائه در نظر مورد سازماندهی و سازیهماهنگ

 کنندهتعیین تأثیر نیز هاآن مطلوب نتایج تأمین برای عمومی هایمشارکت و هاهمکاری جلب در و

 و آموزش صنعت، کشاورزی، مثل توسعه هایشاخص عنوانبه خود دیگر سوی از و دارند

 و پیشرفت برای سبب، همین به و «هستند دارا ممتازی جای ملی توسعة هایبرنامه در بهداشت

 .گیردمی صورت ایویژه هایریزیبرنامه توسعه، دیگر هایزمینه کنار در هاآن گسترش

 ایجاد .است داشته متنوعی تغییرات صنعتی توسعة یط هک است یمناطق جمله از ،هیعسلو ةمنطق

 مخزن ترینبزرگ کنار در را صنعتی جدید و مناسب ظرفیت پارس، یانرژ ةویژ ةمنطق ةتوسع و

 تبدیل یاقتصاد -صنعتی جاذب و بزرگ مرکز یک به را آن و داد قرار کشور اختیار در جهان یگاز

 ؛است عظیمی کار ینیرو کارگیریبه نیازمند باال، بسیار یتولید ظرفیت با صنعت نیا استقرار .کرد

 استقرار .دیرس نفر 06،666 از بیش به ارک یروین تیظرف ،منطقه نیا تیفعال اوج زمان در کهطوریبه

 بر عمیقی یفرهنگ -یاجتماع تأثیرات ،بودند نمهاجرا از آن عمدة بخش که کار ینیرو از حجم این

 ران،یا در یاقتصاد یهاتیفعال یزیربرنامه ساختار به توجه با .داشت آنان اقتصاد و منطقه نیا مردم

 یهابرنامه یاجرا و تدوین ران،یا در توسعه یهابرنامه خصلت و منطقه در موجود اجتماعی ساختار

 با همراه ،یاتوسعه یهاشغل در یمبو مردم شتریب تکمشار جادیا یبرا اجتماعی و فرهنگی توسعة

 جادیا در ،ارتباطات و رسانه نقش .دارد ضرورت یارسانه مختلف هایروش به مردم به رسانیاطالع

 تأملقابل ،منطقه نیا در یاقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ ابعاد در مردم تکمشار با همراه متوازن ةتوسع



 435    محلي مشارکت در رسانه نقش و عسلویه شهر مردم اجتماعي وضعيت بر صنعتي توسعۀ تأثير

 وضعیت بر ،صنعتی توسعة هک است پرسش نیا به پاسخ حاضر، پژوهش هدف .است یبررس و

 تکمشار ایبر آنان به کمک و یآگاه جادیا در رسانه نیز و داشته تأثیری چه هیعسلو شهر اجتماعی

 .اندشتهدا ینقش چه یاتوسعه یهابرنامه در

 

  پژوهش پیشینۀ

 یاقتصاد ةژیو ةمنطق تکشر سفارش به رانیا شناسیجامعه انجمن 1۷34 سال در زمینه، نیا در

 نیا .داد انجام منطقه التکمش و مسائل و شناختیجامعه ةحوز در یمطالعات ،پارس یانرژ

 و یاجتماع مسائل نییتب دنبالبه گرفت، انجام یفکی صورتبه هاآن بیشتر هک هاپژوهشسلسله

 قیعم یمورد ةمطالع و مشاهده صورتبه و یدانیم ةمطالع با پژوهش این .ندبود هاآن ساختنمرتفع

 و یمحل اجتماع اول ارگاهک .شد یمعرف ارگاهک چهار قالب در هاپژوهش گزارش .رفتگ انجام

 یقشربند سوم ارگاهک فراغت، اوقات و هاارزش تحول ت،یجمع بکیتر دوم ارگاهک ،یشهر مسائل

 .دبو صنعت و ارک اشتغال، آموزش، چهارم ارگاهک و یاجتماع مسائل و هابیآس و

 هاپروژه یاجرا اثرات یبررس» در ،(1۷34 جنوبی، پارس همایش) ربانی رسول و شارع محمود

 روابط شامل) اجتماع حوزة :ندداد پاسخ سؤاالت به حوزه چهار در ،«یمحل اجتماع ساختار بر

 هنجارها، باورها، ها،ارزش شامل) فرهنگ حوزة ،(وندهایپ و یاجتماع یهاهکشب ،یاجتماع

 سبک منابع ،یبرداربهره نظام شت،یمع شامل) اقتصاد ةحوز ،(یاجتماع نترلک و یاجتماع ینهادها

 ،مردم شدندهیشک هیحاشبه گرنشان جینتا .استیس ةحوز و (یطبقات نظام و اشتغال درآمد،

 ةعمد یهاگروه ،نایم نیا در .است تیاقل به آنان شدنلیتبد و آنان یتوانمند رفتننیباز

 ار،کبیمهین ای اریکب افراد ان،کودک زنان، سالمندان، فقرا، :از اندعبارت هاپروژه در ریپذبیآس

 نیا در تعارض و تنش ةایجادکنند عوامل ترینمهم از یبرخ .معلول افراد و تیاقل یهاگروه

 یسنت سازوکارهای در اختالل ،یبوم افراد نیب هاپروژه از حاصل یایمزا نابرابر عیتوز ،قیتحق

 و استخدام ةمنطق به هابهیغر هجوم از یناش یکیولوژکا و یاجتماع اختالل ،یاجتماع نترلک

 تیریمد و ییشناسا یبرا شد شنهادیپ پژوهش نیا در .شد برشمرده پروژه ارک یروین کارگیریبه

 ،یابیارز نیا از هدف .شود انجام یاجتماع یاهتأثیر یابیارز ،توسعه یهاپروژه از حاصل راتییتغ

 .است منطقه نیا در توسعه ةپروژ بیمعا و ایمزا از نانیاطم حصول
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 راتییتغ و یفرهنگ یهاچالش ةنیزم در یپژوهش( 1۷34 جنوبی، پارس همایش) کمالی افسانه

 کسب و یارزش نظام شناخت فهد به پژوهش، این .داد انجام یجنوب پارس ةمنطق در یارزش

 و یارزش راتییتغ بر مؤثر عوامل شناخت افراد، و هاگروه ةمطالع ،یمحل مردم یزندگ

 اهداف یبررس منظوربه .گرفت صورت یفرهنگ یزیربرنامه یاصل یمحورها دنکرمشخص

 جامعه، در دختران و زنان فعال حضور خانواده، در قدرت ساختار ،یمذهب یرفتارها ،یسنت پوشش

 .شدند مطالعه نکمس در یمعمار کسب و مدرن یهارسانه به شیگرا زانیم مخالف، جنس با روابط

 از زیپره آموزش، به شتریب توجه دختران، و نوجوانان به توجه ،طرح نیا یشنهادهایپ از

 .است یمل طرح یک به یصنعت طرح لیتبد و یمحل یاهتعارض

 مطابق .داد انجام «ارک سازمان» عنوان با یپژوهش( 1۷34 جنوبی، پارس همایش) وضاتیف

 در تسامح توانمی هاآن جملة از که است شده روهروب زیادی یفرهنگ یهاچالش با منطقه ،هاافتهی

 پوشش در رییتغ ازدواج، یالگو و خانواده ساختار در رییتغ ،یسنت یالگوها و ینید یرفتارها

 نام را یاجتماع نترلک یسنت یهاسازوکار در اختالل و جدید یرفتار یالگوها به شیگرا ،یظاهر

 یمردم هایمشارکت جلب شامل ،یفرهنگ یهاچالش با مقابله برای پژوهش نیا یارهاکراه .برد

 .بود جوانان یعنی یارزش راتییتغ یاصل حامالن به ژهیو توجه و اعتماد شیافزا و

 و یخان لهیفض ،توسعه یهابرنامه در یبوم افراد تکمشار بر رسانه تأثیر زمینة در نیهمچن

 در ییروستا مناطق در یمحل جوامع تکمشار در یجمع یهارسانه نقش» (1۷01) ارانکهم

 تکمشار در اطالعات نقش ،پژوهش نیا در .کردند بررسی را «روانیش شهرستان یروستاها

 و یافتهتوسعه یروستا ۷ ،روستا 102 مجموع از ،یدانیم و یاسناد روش پایة بر .دش یبررس یمردم

 ةجامع اطالعات زانیم نیب ،هاافتهی مطابق .ندشد دهیبرگز نمونه عنوانبه نیافتهتوسعه یروستا ۷

 یهاتکمشار و اطالعات زانیم نیب نیهمچن .دارد وجود دارامعن ةرابط ،یمردم تکمشار و یمحل

 زانیم نیب یمعنادار ةرابط اما ،شودمی مشاهده دارامعن ةرابط ،انیپاسخگو یخدمات و یاسیس

 .ندارد وجود انیپاسخگو یفرهنگ و یاجتماع یهاتکمشار و اطالعات

 

 نظری یمبان
 و یشناسجامعه یدایشپ زمان از ،جامعه بر ییرتغ یرتأث و یامدهاپ یابیارز و بینییشپ ،یطورکلبه اگرچه

 ةمثاببه یاجتماع یرتأث یابیارز ،داشت قرار شناسانانسان و شناسانجامعه کار دستور در یشناسانسان

 مطرح 1000 سال در آمریکا محیطییستز یاستس یمل قانون یبتصو با همراه ،خاص مفهوم یک



 432    محلي مشارکت در رسانه نقش و عسلویه شهر مردم اجتماعي وضعيت بر صنعتي توسعۀ تأثير

 و یابیارزش ،بینییشپ) یلتحل یندفرا ،یاجتماع یرتأث یابیارز امروزه (.16۳ -02 :100۳ ر،ک)ب دش

 ،هابرنامه ،هایاستس) شدهیزیربرنامه یرخدادها ةناخواست و خواسته یامدهایپ یریتمد و انعکاس(

 بر که -را یاجتماع ییرتغ یندهایفرا ةناخواست و خواسته یامدهایپ ینهمچن و (هاپروژه و هاطرح

 را یاجتماع یرتأث یابیارز ینهمچن (.۷33 :2662 ،یلک)ون شودیم شامل -گذاردیم یرتأث انسان یطمح

 )از خاص اقدام یک یاحتمال یاجتماع یامدهایپ زودهنگام برآورد یا یابیارز یبرا تالش» توانیم

 است یندیفرا ،یاجتماع یرتأث یابیارز دانست. یدولت اقدامات و (یدجد هاییاستس و هابرنامه جمله

 یاجتماع اطالعات ادغام و یلتحل ،یآورجمع ،بندییتاولو منظوربه یچارچوب ةارائ یبرا یفرصت که

 یرخدادها یاجرا و یطراح در )مردم( یاصل نفعانیذ مشارکت یبرا را ینهزم و دسازمی فراهم

 (.۷33 )همان: «کندیم هموار محورتوسعه

 ةناخواست و خواسته یامدهایپ تیریمد و نظارت ل،یتحل ندیفرا ،یاجتماع یرتأث یابیارز

 و ها(پروژه و هاطرح ،هابرنامه ها،استی)س شدهیزیربرنامه یرخدادها (یمنف ای )مثبت یاجتماع

 ،ونکلی و بکر) شودیم شامل را یاجتماع ییرتغ فراگرد هر ةناخواست و خواسته یامدهایپ نیچنهم

 ،فرهنگ ،یزندگ کسب مانند یمختلف عناصر ،یاتوسعه اقدامات یاهریتأث ارزیابی، این در. (1۷33

 مردم، یآرزوها و هامیب ،یتیکمال و یشخص حقوق مردم، یاسیس یهاستمیس ط،یمح اجتماع،

 (.1۷33: )همان دشومی تحلیل مردم یفرهنگ راثیم و یطیمح اندازچشم

 یاتوسعه اقدامات و هااستیس یاهریتأث یابیارز یبرا یاصل روش سه (240: 1۷۳3) روچ سیرک

 اندشده یطراح هااستیس دادنرییتغ یبرا هک ندکیم لیتحل را ییهاتیفعال اول روش» .دسازیم مطرح

 به دوم روش .هاستآن یعموم راتیتأث نییتب ای ینیبشیپ درصدد ،یمنطق یهااستدالل قیطر از و

 نونکا هاآن و شده تیتقو حد چه تا گوناگون یهاگروه یهاتیظرف هک پردازدیم پرسش نیا یابیارز

 در هااستیس هک پردازدیم مسئله نیا یبررس به سوم ردیکرو ابند.ی دست توانندیم ییزهایچ چه به

 «.ستیچ گذارندیم مردم یزندگ بر هک یبالفعل و خاص ریتأث و شوندیم اجرا چگونه عمل

 یفیتک یارتقا ،جانبههمه و یدارپا ةتوسع به کمک» توانیم یاجتماع یرتأث یابیارز یدفوا از

 یبازده یشافزا ی،نسلینب و ینسلدرون یاجتماع یبرابر ةتوسع و یتمحروم کاهش ی،زندگ

 یشگیریپ ینهمچن و یاجتماع انسجام و یفرهنگ تنوع منابع، از ینهبه ةاستفاد ،یاتوسعه یاههمداخل

 برشمرد. را «یفرهنگ و یاجتماع مسائل از

 یا توسعه یهاطرح هایینههز کاهش و یامزا یشافزا از دادنیناناطم ،یاجتماع یرتأث یابیارز هدف

 یهاهدف میان از (.1 :همان) است مردم بر یلیتحم هایینههز ویژهبه محورتوسعه یرخدادها
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 کاهش ی،زندگ یفیتک یارتقا ،جانبههمه و یدارپا ةتوسع به کمک توانیم یاجتماع یرتأث یابیارز

 ،یاتوسعه یاههمداخل یبازده یشافزا ی،نسلینب و ینسلدرون یاجتماع یبرابر ةتوسع و یتمحروم

 و یاجتماع مسائل از یشگیریپ ینهمچن و یاجتماع انسجام و یفرهنگ تنوع منابع، از ینهبه ةاستفاد

 بهبود و اصالح و گذشته یرتأث اثبات ،یاجتماع یرتأث یابیارز هدف ینهمچن .برد نام را یفرهنگ

 (.۷ -2 :همان) است یآت عملکرد

 یدارا محورتوسعه یرخدادها که است استوار فرضیشپ ینا بر ،یاجتماع یرتأث یابیارز

 عملشان یامدهایپ از یدبا یاقدام هرگونه از پیش ازانسیمتصم ،ینبنابرا و هستند یاجتماع یامدهایپ

 شانیندهآ سرنوشت یطراح در تا یابندب یفرصت ،یرندگیم یرتأث توسعه طرح از که افرادی و شوند آگاه

 یامر ،یاجتماع یرتأث یابیارز در یبوم دانش از استفاده و مردم مشارکت امروزه کنند. مشارکت

 یبرا را مناسب ةینزم ،یابیارز ینا دادنانجام .(240 :266۷ )استولپ، آیدیم حساببه شدهیرفتهپذ

 یاجتماع یرتأث یابیارز یقطر از ،درواقع د.کنیم فراهم توسعه یهاطرح یاجتماع یهادغدغه به توجه

 کاهش و یجبران اقدامات و سو یک از توسعه طرح یرشپذ یشافزا یبرا ینهزم توسعه، یهاطرح

 .آیدیم فراهم یگرد سوی از یرفق و پذیریبآس اقشار بر نامطلوب یراتتأث

 یبرا همکاران، و تیاسم آدام .است بوده مطرح هانهیزم تمام در ،ریاخ یهاقرن رد توسعه ةمؤلف

 یاقتصاددانان .گرفتند کاربه را عمران واژة ،یاسالم یعلما از یبرخ یحت .ندداد ارائه را ینظرات توسعه

 است معتقد( 2: 1000) رزیس .دانندیم یاقتصاد ةتوسع از فراتر را توسعه ،ایباتاچار و ریم رز،یس مانند

 و یاریکب فقر، مانند یعوامل هکبل ؛شودنمی توسعه جادیا موجب ییتنهابه سرانه درآمد شیافزا

 مردم، با هکبل ؛شودینم آغاز االک دیتول با توسعه ،شوماخر اعتقاد به .دنشو یبررس دیبا زین ینابرابر

 مختلف ابعاد توسعه بنابراین، ؛(1۷ :10۳۷) شودیم آغاز انضباط و یسازمانده پرورش، و آموزش

 مردم تیظرف ةتوسع :است بخش دو یدارا توسعه یاجتماع بعد .دارد یفرهنگ و یاقتصاد ،یاجتماع

 هکیاگونهبه یاجتماع ینهادها ةتوسع ای رییتغ دوم و جامعه و هاآن رفاه جهتدر مداوم ارک یبرا

 روابط در بهبود ندیافر یک قیطر از سطح نیترنییپا در یژهوبه سطوح یتمام در را یبشر یازهاین

 از را اجتماعی توسعة اکیاز (.34 :1۷۳۳ وب،ی)د کند رفع یاجتماع یاسیس ینهادها و مردم نایم

 ناظر و دارد نگتنگات وندیپ جامعه یک افراد یگزند شیوة و یچگونگ با هک آوردمی شمار به یمیمفاه

 ،ییفقرزدا یهانهیزم در نهیبه و مطلوب طیشرا جادیا قیطر از یعموم یزندگ سطح بردنباال بر

 آن را ینهمچن .است فراغت اوقات گذراندن یچگونگ و آموزش اشتغال، ن،کمس بهداشت، ،یهتغذ

 توسعة ،یتدرنها (.4۳ :1۷34 ا،کی)از داندیم جامعه یک افراد یاجتماع تیوضع در بهبود جادیا



 433    محلي مشارکت در رسانه نقش و عسلویه شهر مردم اجتماعي وضعيت بر صنعتي توسعۀ تأثير

 شهروندان یبرا تیامن جادیا جامعه، و فرد نیب بهتر یسازگار جهتدر یتکحر توانیم را اجتماعی

 .ردک فیتعر برابر طیشرا جادیاو  هانهیزم یتمام در

 و ازهاین هک شود آغاز ییجا از دیبا باشد، داشته ناسبت افراد یازهاین با توسعه هکآن برای

 توسعه راهبردهای در نداشتنتکمشار علتبه ،محروم مناطق مردم .دارند وجود یواقع التکمش

 یهارسانه میان، نیا در (.۷26 :1۷06 ،ی)فرهنگ نندک انیب و ییشناسا را خود التکمش اندنتوانسته

 یبرا را یمحل ةجامع و هستند یمردم تکمشار لیتسه و یبخشیآگاه یقو منابع از یکی یجمع

 نقش ییرگذارتأث ،امر نیا تحقق منظوربه .سازندمی آماده توسعه یهابرنامه در تکمشار به دنیرس

 یهاطرح رشیپذ ةزمین در رسانه نقش .است توجهشایان توسعه یاجتماع راتییتغ در رسانه

 هارسانه .دارد یاریبس تیاهم یمحل ةجامع بر یاقتصاد و یاجتماع نامطلوب آثار اهشک و توسعه

 کیمشتر مجموعة به افتنیدست منظوربه ،افراد یسازآماده و هنجارها و هاارزش تیتقو جهتدر

 فایا یمهم نقش یاجتماع یهاتیفعال در آنان تکمشار به قیتشو جهتدر اهداف و هاارزش از

 یهاتیفعال در تا شوندیم قیتشو افراد ،توسعه ارتباطات یباال به نییپا یهاراهبرد در .ندنکیم

 مردم به یبخشیآگاه لیتسه ،ارتباطات نوع نیا از هدف .باشند داشته تکمشار خود اجتماع

 است یزیربرنامه التکمش بر غلبه و خود یازهاین ییشناسا جهتدر ،جامعه یساختارها مورددر

 (.۷26 :1۷06 ،ی)فرهنگ

 

 ینظر چارچوب
 یبوم مردم یهاتیظرف تیتقو زانیم گرفتننظردر با و روچ دوم ردیکرو به توجه با ،پژوهش نیا

 توسعة آثار یابیارز به ،است داشته ارمغان به آنان یبرا توسعه هک ییدستاوردها زانیم و منطقه

 مردم یاجتماع یالگوها به توجه با و پردازدیم منطقه یبوم مردم یاجتماع تیوضع بر صنعتی

 نیا .دکنیم یبررس آنان یاجتماع تیوضع نییتع منظوربه را یاجتماع یالگو شاخص پنج ،یبوم

 با روابط افزایش و خانواده در روابط الگوی ازدواج، الگوی نوع پوشش، نوع شامل ،شاخص پنج

 جادیا رب را رسانه یرتأث و ستباورها و هاارزش ،یفرهنگ یالگوها در رییتغ زانیم و مخالف جنس

 ،اساسنیابر .دکنیم یبررس یاتوسعه یهابرنامه در تکمشار منظوربه آنان به کمک و یآگاه

 :یرندموارد ز شامل حاضر پژوهش هایفرضیه

 هیعسلو شهر مردم یاجتماع روابط و الگوها در رییتغ موجب صنعتی توسعة :اصلی فرضیۀ

 .است شده
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 .است داشته نقش یمردم تکمشار جادیا در یارسانه ارتباطات :فرعی فرضیۀ

 

 پژوهش شناسیروش
 از ها،محدودیت و امکانات هدف، با متناسب نیاز، مورد اطالعات اساسبر حاضر، پژوهش در

 انتخاب و یآمار ةجامع نییتع از پس پیمایش، بخش در .شد استفاده پیمایش و اسنادی هایروش
 به تعمیمقابل جینتا سبب، همین به. ندشد یآورجمع پرسشنامه ةلیوسبه اطالعات مناسب، ةنمون

 ،نیبنابرا ؛گرفت انجام یپیمایش روش به ،پژوهش این در اطالعات آوریجمع .است یآمار ةجامع

 بررسی) اسنادی مطالعات و پرسشنامه قبیل از یمک هایداده یآورجمع یبرا یمتعدد یابزارها

 بخش در .شد گرفته کاربه (منطقه موجود اسناد و جمعیتی هایداده مانند اسناد ثانویة هایداده
 اجتماع مشارکت در رسانه نقش و محلی اجتماع بر ایتوسعه هایطرح تأثیر سنجش برای ،پیمایش

 کمی و کیفی هایروش از استفاده با ،حاصل هایداده و شد استفاده جامع ةپرسشنام دو از ،محلی
 برای ،تهران شهرداری و دانشگاهی جهاد توسط مذکور هایپرسشنامه .ندشد تحلیل و تجزیه
 نارسا، و غلط هایداده حذف و بازبینی از پس اطالعات .ندشد طراحی اجتماعی تأثیر ارزیابی

 .شدند پردازش SPSS افزارنرم در و کدگذاری

 هایشاخص تعیین همبستگی، ضرایب از ،بعدییک جداول توصیف برعالوه ،هاداده تحلیل در

 از ،فضا کمبود دلیلبه اما ،شد استفاده (معیار انحراف میانگین،) مرکزی و پراکندگی ضرایب و آماری

 شهر ساکن بالغ افراد تمامی پژوهش، این در آماری ةجامع .دش خودداری پژوهش این در هاآن درج
 امکان پرسشنامه، با اطالعات آوریجمع ةمرحل در ،آماری ةجامع باالی حجم دلیلبه .ندهست عسلویه

 و نداشت وجود (مختلف مناطق از خانوار سرپرستان) آماری ةجامع اعضای تمامی از پرسش
 گیرینمونه ،آماری جامعة حداکثری پوشش منظوربه .شد آوریجمع نمونه افراد از اطالعات بنابراین،

 تقسیم مختلف مناطق به محدوده که صورتبدین .گرفت انجام ساده تصادفی و ایخوشه روش به

 روش از استفاده با ،منطقه هر در سپس .شد مشخص محله هر به یافتهاختصاص ةنمون حجم و شد

 .شد توزیع هاآن میان در هاپرسشنامه و شدند انتخاب نظر مورد پاسخگویان ساده، تصادفی

 ضریب و درصد 00 احتمال با کوکران، فرمول از ،نمونه حجم تعیین برای :نمونه حجم تعیین

 شاخص t آماری، جامعة افراد تعداد N نمونه، حجم n فرمول، این در .شد استفاده 0/6 خطای

 ،اساساینبر. گرفت صورت = t 00/1 و درصد 00 احتمال با ،نمونه حجم برآورد .است احتمال
 .رسید نفر ۷14 به نمونه افراد مجموع



 425    محلي مشارکت در رسانه نقش و عسلویه شهر مردم اجتماعي وضعيت بر صنعتي توسعۀ تأثير

 یاجتماع یالگوها بر یصنعت ةتوسع ریتأث یریگاندازه انکام به توجه با ،میاهمف یسازشاخص

 امکان که مفهوم پنج ،یاجتماع یالگوها به مربوط مختلف میمفاه انیم از .گرفت انجام

 نوع پوشش، نوع :از اندعبارت که شدند انتخاب ،بود بیشتر هاآن گیریاندازه و سازیشاخص

 در رییتغ زانیمو  مخالف جنس با روابط شیافزا و خانواده در روابط یالگو ازدواج، یالگو
 :از اندعبارت مفهوم پنج نیا انتخاب لیدال .باورها و هاارزش ،یفرهنگ یالگوها

 ؛پژوهش یةفرض یابیارز و سؤاالت به ییپاسخگو .1

 ؛میمفاه نیا یکم سنجش شتریب امکان .2

 .یصنعت ةتوسع گذار طیشرا در هیعسلو مردم یاجتماع روابط و الگو با میمفاه نیا ارتباط .۷

 

 یبوم مردم یاجتماع تیوضع و الگو مفهوم یسازشاخص .1 جدول

 مفهوم شاخص
 یاجتماع یالگوها پوشش نوع

 یاجتماع یالگوها ازدواج یالگو نوع

 یاجتماع یالگوها خانواده در روابط یالگو

 یاجتماع یالگوها مخالف جنس با روابط شیافزا

 یاجتماع یالگوها مردم یباورها و هاارزش ،یفرهنگ ،یالگوها در رییتغ زانیم

 
 مفاهیم تعریف
 اجتماعی الگوی
 است یرفتارهایمجموعه دربرگیرندة ،بشری اجتماعی زندگی مشترک عنصر ترینابتدایی عنوانبه کنش
 طوربه انسان (.پدیاویکی) دهندمی انجام یکدیگر دربرابر معین اهداف به رسیدن برای هاانسان که

 انیرفتارگرا که گونهآن ،یکیمکان صورتبه نه و دهدمی پاسخ یرونیب هایمحرک به ،ینشیگز و یانتخاب
 را گرانید انتظارات به پاسخ در هاانسان ینشیگز پاسخ از ایعمده بخش .ندنکمی انیب یشناسروان در

 به مربوط آن گرید بخش و دارد نیاز مشترک یمعان کسب به که کندمی نییتع یاجتماع نیمواز
 و تفکر و عمل در شکلیهم کنش، یالگوها .اوست خود یدرون گیریتصمیم در یانسان هایتوانایی
 کهآنجا از .شودمی تیرعا و شده رفتهیپذ جامعه در که است اشخاص از یریکث تعداد انیم در احساس

 امکان دارند، هم به هیشب یاحساس و کنندمی عمل هم انندم ،اندیشندمی هم مانند حدی تا جامعه افراد
 .است الگودار و متقابل هایکنش از یبافت ،جامعه ،درواقع .شودمی فراهم جامعه یعلم مطالعة
 :ندنکمی میتقس یدرون و یرونیب دستة دو به را (هنجارها) کنش یالگوها شناسانجامعه
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 کنش یهنجار و یرونیب یالگوها (الف
 وفوربه .2 ؛است گیریاندازه و مشاهدهقابل .1 :است ریز مشخصات یدارا کنش یرونیب یالگوها

 یاجتماع یانمع ینوع آن یمحتوا .4 و است مشترک اشخاص از یادیز عدة انیم .۷ ؛شودمی تکرار
 (.0۷ :1۷۳1 وبر،) دارد

 انیم در که هستند یاجتماع کنش هایگیریجهت در یهمگون هایکنش ،یعرف یالگوها

 اما ،ستدیرپا و داریپا هاتعاد نیا و شوندمی اجرا یعمل هایعادت برحسب افراد از یگروه

 تیرعا به ملزم کسهیچ .سازد منطبق آن با را خود کنش فرد که است نشده نیتضم یرونیب طوربه

 ،نکند منطبق آن با را رفتارش یکس اگر که است تیواقع نیا برمبتنی رسم ثبات یول ،ستین رسم

 .گیردمی قرار بزرگ و کوچک ماتینامال معرضدر

 نیتضم هاآن یاجرا یرونیب طوربه ،ندمعتبر و آورالزام ،یحقوق ای یقرارداد یالگوها ،مقابلدر

 ،ایجامعه هر در آن از یتخط و شودمی همراه یرونیب اجبار و مخالفت با هاآن از پیروی ،شودمی

 احتمال نیا با و رونیب از را اناعتبارش ،کنش یقرارداد الگوهای .است جامعه آن یجزا حقوق تابع

 نسبتا   مخالفت با و است تعیینقابل یاجتماع گروه کی در هاآن از انحراف که دنکنمی نیتضم

 (.0۷ :همان) دوشمی روهروب دارد، یمحسوس تیاهم که عمومی

 رارکت اثر بر هک دانندیم ییهنجارها و قواعد شامل را نشک یعرف یالگوها ،روزنبرگ و وزرک

 الگوها نیا ترینمهم .اندشده متداول افراد از یادیز عدة میان در و انددرآمده عادت صورتبه

 :از اندعبارت

 تردیدغیرقابل هاآن اعتبار و دارند وجود شهیهم که هستند یکنش یالگوها :یاجتماع هایسنت .1

 ؛اندهمراه قداست با رایز ؛است

 هاآن به که شوندمی اجرا گرانید ندیخوشا یبرا یاجتماع رسوم از بعضی :یاجتماع آداب .2

 ؛خوردنغذا آداب مانند ،شودمی گفته یاجتماع آداب

 و مهم ییالگوها .دهندمی تشکیل را جامعه کی یاجبار هایکنش معموال  :یاخالق رسوم .۷

 با ییهمنوا و تیرعا به ملزم را خود ،یاجتماع هایوضعیت در اشخاص که هستند یادیبن

 به .است شتریب کنند، نقض را یاخالق رسوم که یکسان بر یاجتماع فشار میزان .دانندمی آن

 کنش هر .دهندمی قیتطب آن با را خود یشخص مصلحت و منافع افراد اغلب ،جهت نیهم

 طوربه دنبتوان آنکه از شیپ دافرا کهطوریبه ؛است یاخالق رسوم کنترل تحت یفرد

 قالب در گرفتهشکل تفکر طورکلی،به .دنشومی بزرگ هاآن با د،نکن برخورد هاآن با یاستدالل
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 مسائل یپاسخگو بلکه ؛ستین ایمسئله خود یاخالق رسوم .شودمی انیب یاخالق رسوم

 .شودمی ارائه قتیحق صورتبه که است تغییرناپذیری و یینها پاسخ ییگو و است یزندگ

 ،یاسیس رفتار ةدهندنظم ،بازاندیشی هر از شیب ،یاخالق رسوم که است معتقد سامنر

 رسوم رایز ؛است یاخالق رسوم دشمن نیبدتر ،آگاه ةشیاند و است فرد یمذهب و یاجتماع

 و کوزر) دنیابمی یعموم رواج و شوندمی پذیرفته تعمق، و شهیاند دخالت بدون ،یاخالق

 (.112 :1۷۳3 روزنبرگ،

 رفتار تیتثب و تکرار از عادت و است گروه کی در یاجتماع عادات ،رسم :یاجتماع رسوم .4

 راتکر و دیتجد هاناکامی رغمعلی که هستند اییجمع رفتارهای ،رسوم .آیدمی دیپد

 (.۳0 :1۷۳0 رو،یب) شوندمی

 

 یاجتماع کنش یحقوق و یقرارداد یالگوها (ب

 ،آن در فعال عوامل و اجتماع گرفتننظردر بدون هک است یاجتماع هایپدیده از یکی «حقوق»

 آن هایارزش و اجتماع درون از رایز کرد؛ یبررس شناسانهجامعه نگرش با را آن تواننمی

 یاجتماع امر تریناجتماعی ،حقوق» :است معتقد زمینه این در برول یلو یهانر .گیردمی سرچشمه

 یلو) «دهدمی نشان را یاجتماع هایگروه ینهان سرشت هنر، و زبان و مذهب از شیب و است

 (.40 :1۷03 برول،

 

 اجتماعی آثار یابیارز

 الگوی ارزیابی ،(1004 سازمانی، بین کمیته) 1سازمانیبین ةکمیت ،اجتماعی الگوهای تحلیل زمینة در

 یمدهاایپ برآورد و یابیارز یابر تالش» :است دهکر تعریف صورت این به را اجتماعی آثار

 یااجر و هابرنامه جمله از ،خاص هایسیاست و اقدامات از است ممکن که یایاجتماع

 به ادیز هایزمین دادناختصاص جمله از ،مشخص یدولت هایبرنامه یاجرا و دیجد هایسیاست

 منتشر فوق ةتیکم که یگزارش از گرید اینسخه در «.دشو یناش عییطب منابع استحصال هایپروژه

 و یعموم بخش اقدامات از یناش عواقب هرگونه ،یاجتماع یاهریتأث از منظور ،است دهکر

                                                                                                                                              
1. Interorganizational Committee on Guidelines and principles for social impact assessment, 

(1994). 
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 مردم ةغلب نوع و هانیازمندی نیتأم ةویش ارتباط، برقراری کار، ،یزندگ ةویش بر که است یخصوص

 به نیاز ،(266۷) نچیل و وسترن (.1 :1004 ،یسازمانبین کمیتة) دگذارمی اثر شانزندگی مشکالت بر

 موضوع نیا درک و یانسان اجتماعات یدگیچیپ شناخت نتیجة را اجتماعی یاهتأثیر ارزیابی

 به .باشد آن مثبت جینتا از ترسنگین است نکمم آن در همداخل ةناخواست و یمنف جینتا هک دانندمی

 ینیبشیپ ،یاجتماع تأثیر یابیارز یاصل یردهاکارک از ییک نیز( ۳: 1034) باستیلو و کارلی عقیدة

 سازدیم قادر را رانیگمیتصم هاینیبشیپ نیا .است یانسان اجتماعات بر ،شدهفیتعر راتییتغ تأثیر

 .نندک یبررس را نیگزیجا یاههمداخل یایمزا تا

 

 یمحل تکمشار

 را تکمشار ،یجهان کبان ،زمینه این در .است اجتماعی الگوهای مفاهیم از یکی ،محلی مشارکت

 و دهیجهت در ،ندپذیرمی تأثیر پروژه از هک یافراد آن، خالل در هک ندکیم فیتعر فرایندی

 نندک افتیدر را طرح منافع از یسهم فقط هک ستین گونهاین و انددخیل توسعه هایطرح یاجرا

 (.۳۷ :1003 نگتون،یتیوا و سیوید)

 -14 :1000 اران،کهم و لو) است همراه قدرت انتقال با ،توسعه با ارتباط در یمفهوم تکمشار

 بتوانند یرسم ینهادها بر یجد یاکات بدون و آن کمک به مردم تا است یالهیوس ،درواقع (.1۳

 و یزدی یپاپل) نندک برطرف را خود یازهاین و شوند اکخودات یعنی ؛کنند حل را خود التکمش

 (.110 :1۷31 ،یمیابراه

 پروژه راتیتعم و ینگهدار و یاندازهرا ساخت، مراحل ةهم شامل ،یمحل مردم تکمشار

 مدتکوتاه در و شود ریزیبرنامه منطقه مردم تیرضا جلب هایروال اساسبر پروژه اگر .شودمی

 منافع از اندازیچشم زین درازمدت در و باشد داشتهبردر یاجتماع اقشار تمامی یبرا فراوانی منافع

 .دآور مارشهب یمحل تکمشار جذب یبرا یعامل را آن توانمی سازد، فراهم یمحل مردم یبرا داریپا

 (.1002 پیچیوتو،) دانست النک یاقتصاد اقدامات یاتیح ملکم دیبا را تکمشار ،وتویچیپ ةدیعق به

 :است شده مشخص سیاست گونه سه اساسبر ،تکمشار ندیفرا با هادولت برخورد

 تکمشار از و ندارد فقرا به یاعالقه دولت معتقدند نخبگان ،آن در که یتکمشارضد ةویش

 و هستند هاتوده مشارکت وبکسر به معتقد هینظر نیا طرفداران .ندکینم تیحما یمحل

 اهداف با است نکمم هک -را گذاریسیاست در یهمگان تکمشار و مداخله ةاجاز هاحکومت

 (.1۷3۷ ،یغفار و اکیاز) دهندینم -باشد داشته تعارض هاآن یاقتصاد -یاجتماع النک



 425    محلي مشارکت در رسانه نقش و عسلویه شهر مردم اجتماعي وضعيت بر صنعتي توسعۀ تأثير

 یپنهان یهازهیانگ با یمحل اجتماع تکمشار از دولت آن، در که شدههدایت تکمشار ةویش

 هزینة تکمشار اینکه به علم با ،یاجتماع -یاسیس نترلک منظوربه شیوه این .ندکیم تیحما

 نوع نیا .رودیم ارکبه ،ندکیم لیتسه را آن و دهدیم اهشک را اجتماعی توسعة یهابرنامه

 (.همان) بود خواهد همراه یساالروانید نظام بسط با اجرا ةمرحل در ،تکمشار

 یتمام در یمحل اجتماعات تکمشار از املک طوربه دولت آن، در که یواقع تکمشار ةویش

 دولت ،وهیش نیا در .است قدرت یواگذار متضمن و ندکیم حمایت توسعه سطوح و ابعاد

 و یامنطقه یزکمر یاهمیتصم در یتکمشار یهاتیفعال به متعهد ،یمحل ینهادها جادیا برعالوه

 و فعاالن هک است دهه دو از شیب (.همان) است جامع یمل یزیربرنامه قیطر از یمحل

 اما ،ندنکیم بحث توسعه در مردم ةعام تکمشار به ازین ةدربار ،ایدن سراسر در توسعه پردازانهینظر

 و ینظر اریبس ،سطح در تکمشار ةدربار رکتف ،روستایی ةتوسع یهایتئور از یبسیار در

 (.1003 شفرد،) است بوده گرایانهآرمان

 

 اجتماعی توسعۀ

 .است شرفتیپ و املکت ردن،کجادیا افتن،یبسط یامعنبه یسیانگل زبان در development ةواژ

 ةاستفاد ،رفت ارکبه یاجتماع یهادهیپد یبرخ حیتوض یبرا یهجر هشتم قرن از واژه نیا چهگرا

 جنگ از بعد به ،یانسان جوامع شرفتیپ کدر یبرا یلیتحل چارچوب یک عنوانبه نآ از عیوس

 لیکما دیدگاه از (.2۳ :1۷06 ،یفرهنگ) شودیم مربوط 1006 -1006 یهادهه به و دوم یجهان

 یاجتماع ساخت در یاساس راتییتغ مستلزم هک دانست چندبعدی یانیجر دیبا را توسعه» تودارو

 ردنکنکشهیر و ینابرابر اهشک ،یاقتصاد رشد عیتسر زین و یمل ینهادها و مردم ةعام یتلق طرز

 یازهاین با هماهنگ ،یاجتماع نظام مجموعة هک دهد نشان دیبا اصل در توسعه .است مطلق فقر

 یزندگ نامطلوب حالت از ،نظام داخل رد یاجتماع یهاگروه و افراد یهاخواسته و یاساس متنوع

 «ابدی سوق ،است بهتر یمعنو و یماد نظر از هک یحالت ای وضع سویبه و شده خارج گذشته

 .(1۷0: 1۷04 تودارو،)

 بودنمتعهد و توسعه یهابرنامه در مردم حضور ،اجتماعی توسعة ،پنهاگک یجهان شیهما در

 و هاگروه در مردم یارتباط روش فیتعر نیز و ارفق به رساندنمنفعت به یاتوسعه یندهایفرا

 (.1000 پنهاگ،ک اجتماعی توسعة یجهان شیهما) شد معرفی جامعه
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 رسانه

 درواقع رسانه .است واسطه یمعنابه لغت در واژه نیا .است ومیمد یسیانگل ةواژ ترجمة رسانه

 دو به را هارسانه ،امر متخصصان .دنکیم منتقل رندهیگ به فرستنده از را امیپ هک است یالهیوس

 مانند یلیوسا به بزرگ یهارسانه (.30 :1۷36 تامپسون،) نندکیم میتقس کوچک و بزرگ دستة

 که دارند را آن قابلیت هک شودیم اطالق وتریامپک و نمایس ون،یزیتلو و ویراد توبکم یهارسانه

 .کنند جلب لحظه یک در را یادیز مخاطبان

 ،صوتضبط ینوارها مانند ؛شودیم ادی آموزشیکمک لیوسا عنوانبه اغلب ،کوچک یهارسانه از

 ةرسان ،بندیتقسیم نیا اساسبر .نندکیم جلب را یمحدودتر نسبتا  مخاطبان هک یدیس و تورکپروژ

 شیافزا با .شودیم آن تیتقو سبب و ندکیم کمک یآگاه شیافزا و مطلوب طیشرا ایجاد به مناسب

 ةتوسع ندیافر در هارسانه از استفاده تدریجبه ،1006 سال از ،یزندگ مختلف ابعاد در رسانه تیاهم

 باورند نیا رب توسعه در رسانه نقش طرفداران گرید و شرام لرنر، مانند یمتخصصان .دش مطرح ییروستا

 متفاوت رسم و راه و دنشناسانمی مردم به را یدیجد نقش ،هاتوده به نو یهادهیا قیتزر با ،هارسانه هک

 (.0۷ -00 :1۷۳0 ندال،یو سون) گذارندمی هاآن یروشیپ یزندگ یبرا یبهتر و

 از است عبارت هک کردند فیتعر توسعه امر در هارسانه یبرا مهم وظیفة دو نیهمچن هاآن

 یهاطرح در تکمشار به آنان واداشتن و جامعه اقشار ةهم نایم یهمبستگ جادیا و ردنکمتحد

 .یمل و ایمنطقه ةتوسع

 تقسیم یفرهنگ -یاجتماع و یاقتصاد ،یآموزش ةدست سه به را رسانه یلک یهاهدف پاوار

 و مسائل حل یبرا افراد ردنکتوانمند جهتدر ،آموزش با تا دارند یسع هارسانه ةهم هک کندمی

 الزم یهامهارت ،یعمل دانش سبک در تا نندکیم تالش نیهمچن .بردارند یمثبت گام التکمش رفع

 و مسائل حل درجهت مهارت و معلومات بستنارکبه یبرا مناسب یبسترها آوردنفراهم و

 لم،یف شینما اخبار، قیطر از ییهابرنامه ارائة با هارسانه ،منظورنیبد .دنباش راهگشا التکمش

 تأمین و یزندگ سطح یارتقا زمینة آوردنفراهم در ،مردم میان در حضور و یسخنران مطالب چاپ
 .اثرگذارند جامعه یبرا یاجتماع یاقتصاد رفاه

 

 هایافته
 توصیفی هاییافته (الف

 20 تا 10 نیب هاآن درصد ۷/16 .ستا خانوار سرپرست بالغ افراد شامل پژوهش نیا نمونة تیجمع
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 .نددار سال 00 یباال درصد ۳/3 و سال 00 تا 41 نیب درصد ۳/۷0 سال، 46 تا 20 نیب درصد 46 سال،

 دارای درصد 4/11 سواد،یب هاآن درصد 1/۷2 .ندهست زن درصد ۳/4 و مرد هاآن درصد ۷/00

 درصد 4/11 پلم،ید درصد 1/10 متوسطه، درصد 0 ،ییراهنما درصد ۳/11 ،ییابتدا التیتحص

 هاآن درصد 0/0۷ و مجرد درصد 4/0 .هستند لیسانسفوق درصد 2 و سانسیل درصد 4/۳ ،دیپلمفوق

 هاآن درصد 1/1 درآمد .نداریکب بقیه و ارمندک درصد ۷/23 آزاد، شغل یدارا درصد ۳/۳1 .اندمتأهل

 تومان، هزار ۳66 تا 466 درصد 0/۷1 تومان، هزار 466 تا 266 درصد ۳/13 تومان، هزار 266 از مترک

 .است تومان ونیلیم یک یباال درصد 3/3 و تومان ونیلیم یک تا هزار ۳66 درصد 0/۷0

 

 یلیتحل یهاافتهی (ب

 داریم سروکار هاییداده با ،آن در و رودمی کاربه (اسمی) ایمقوله هایداده برای خی مجذور ةآمار

 ایمقوله هایپاسخ تعداد یا هافراوانی ،خی مجذور ،ترتیببدین .آینددرمی فراوانی صورتبه که

 و صنعتی توسعة هایبندیطبقه با نیز پژوهش این در .دنکمی مقایسه هم با را گروه چند یا دو بین

 .هستیم روهروب اجتماعی الگوی هایشاخص با ارتباط در پژوهش هایفراوانی
 

 هاآن نظر از صنعتی توسعۀ زانیم و توسعه هایطرح یاجرا از بعد افراد پوشش نوع در تغییر نایم رابطۀ به مربوط .2 جدول

 صنعتی توسعۀ زانیم
 رسوم و آداب در ،توسعه هایطرح یاجرا از بعد ایآ

 است؟ شده جادیا پوشش نوع لحاظبه تغییراتی اجتماعی
  

 جمع ریخ بله

 ۷0 0 ۷۷ نییپا

 ۳4 10 00 متوسط
 00 10 46 باال

 100 ۷۳ 1۷2 جمع

Chi-Square = 2/541 Sig = 0/281 Cramer's V = 0/123 Df = 2 

 

 قبول با ،2 یآزاد ةدرج به توجه با و است 041/2 دویخ آزمون مقدار ،2 جدول نتایج اساسبر

 نوع در تغییر بین گفت توانیم 00/6 از کمتر نانیاطم ةدرج و (Sig=231/6) 60/6 از بیش یخطا

 یمعنادار ةرابط ،هاآن نظر از صنعتی توسعة زانیم و توسعه هایطرح یاجرا از بعد افراد پوشش

 .پذیریممی -است رابطه ودنب نشانگر هک -را یخنث فرضیة یعنی ؛ندارد وجود
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 هاآن نظر از صنعتی توسعۀ زانیم و توسعه هایطرح یاجرا از بعد افراد ازدواج یالگو در تغییر نایم ۀرابط .3 جدول

 صنعتی توسعۀ زانیم

 اجتماعی رسوم و آداب در ،توسعه هایطرح یاجرا از بعد ایآ
 است؟ شده جادیا ازدواج یالگو نوع نظر از یراتییتغ

 

 جمع ریخ بله

 ۷0 20 16 نییپا

 ۳4 40 23 متوسط

 00 13 ۷3 باال

 100 0۷ ۳0 جمع

Chi-Square = 19/262 Sig = 0/000 Cramer's V = 0/338 Df =  

 

 با ،2 آزادی ةدرج به توجه با و است 202/10 دویخ آزمون مقدار ،۷ جدول نتایج اساسبر

 در تغییر بین گفت توانیم 00/6 از بیش نانیاطم ةدرج و (Sig=666/6) 61/6 از کمتر یخطا قبول

 رابطة ،هاآن نظر از صنعتی توسعة زانیم و توسعه هایطرح یاجرا از بعد افراد ازدواج یالگو

 ذکر شایان .کنیممی رد -است رابطه ودنب نشانگر هک -را یخنث ةیفرض یعنی ؛دارد وجود معنادار

 .است متوسط ،متغیر دو بین همبستگی شدت ،کرامر آزمون از آمدهدستبه مقدار به توجه با است

 الگوی در ،صنعتی توسعة پیشرفت میزان با متناسب دهدمی نشان توافقی جدول درصدی نتایج

 .است شده ایجاد تغییر افراد ازدواج

 
  توسعه هایطرح یاجرا از بعد افراد خانوادۀ در روابط یالگو در تغییر نایم ۀرابط به مربوط .4 جدول

 هاآن نظر از صنعتی توسعۀ زانیم و

 صنعتی توسعۀ زانیم

 توسعه هایطرح یاجرا از بعد اجتماعی رسوم و آداب در ایآ
 است؟ شده جادیا یراتییتغ

 خانواده در روابط یالگو

 

 جمع ریخ بله

 ۷0 0 ۷6 نییپا

 ۳4 2۳ 4۳ متوسط

 00 13 ۷3 باال

 100 04 110 جمع

 Chi-Square = 2/114 Sig = 0/348 Cramer's V = 0/112 Df = 2 

 
 با ،2 یآزاد ةدرج به توجه با و است 114/2 دویخ آزمون مقدار فوق، جدول نتایج اساسبر

 در تغییر بین گفت توانیم 00/6 از کمتر نانیاطم درجة و( Sig=۷43/6) 60/6 از بیش یخطا قبول
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 هاآن نظر از صنعتی توسعة زانیم و توسعه هایطرح یاجرا از بعد افراد ةخانواد در روابط یالگو

 .پذیریممی -است رابطه ودنب نشانگر هک -را یخنث فرضیة یعنی ؛ندارد وجود یمعنادار رابطة

با قبول  ،2آزادی  ةو با توجه به درج است ۳43/3 دو، مقدار آزمون خی0براساس نتایج جدول 

توان گفت بین تغییر افراد در می 00/6اطمینان بیش از  ةو درج (Sig=61۷/6) 60/6خطای کمتر از 

 هاآنتوسعه و میزان توسعة صنعتی از نظر  هایطرحالگوی روابط با جنس مخالف بعد از اجرای 

 شایان. کنیممیرد  -ود رابطه استنبکه نشانگر  -راخنثی  ةیعنی فرضی ؛معنادار وجود دارد ةرابط

نتایج  .استشدت همبستگی بین دو متغیر متوسط  ،کرامر ذکر است با توجه به مقدار آزمون

الگوی روابط با دهد متناسب با میزان پیشرفت توسعة صنعتی، درصدی جدول توافقی نشان می

 تغییر یافته است.جنس مخالف 

 
  توسعه هایطرح یاجرا از بعد مخالف جنس با روابط یالگو در افراد تغییر نایم رابطۀ .5 جدول

 هاآن نظر از صنعتی توسعۀ زانیم و

 صنعتی توسعۀ زانیم

 هایطرح یاجرا از بعد اجتماعی رسوم و آداب در ایآ
 مخالف جنس با روابط شیافزا لحاظبه یراتییتغ ،توسعه

 است؟ شده جادیا

 

 جمع ریخ بله

 46 13 22 نییپا

 ۳4 ۷۷ 41 متوسط

 00 12 44 باال

 1۳6 0۷ 16۳ جمع

Chi-Square = 8/748 Sig = 0/013 Cramer's V = 0/267 Df = 2 

 
 صنعتی توسعۀ زانیم و یمحل مردم مشارکت ۀتوسع و جادیا میزان نایم رابطۀ .6 جدول

 صنعتی توسعۀ زانیم
  یمحل مردم مشارکت ۀتوسع و جادیا

 جمع افزایش تغییر بدون کاهش

 46 10 1۳ 4 نییپا

 ۳4 40 24 4 متوسط

 00 44 11 1 باال

 1۳6 160 02 0 جمع

Gamma=0/399 Sig=0/001 
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 61/6 از کمتر خطای قبول با (۷00/6) گاما آزمون نتیجة براساس و فوق جدول به توجه با

(661/6=Sig )مشارکت و صنعتی توسعة میزان بین گفت توانمی 00/6 از بیش نانیاطم ةدرج و 

 رد -است رابطه ودنب نشانگر هک -را یخنث ةیفرض ترتیب،بدین. دارد وجود معنادار ةرابط مردمی

 اساسبر و است متغیر دو نایم متوسط همبستگی شدت گرنشان ،پیرسون آزمون مقدار .کنیممی

 پیشرفت و توسعه قدرهر که معنابدین ؛است مستقیم متغیر دو بین ةرابط آزمون، مثبت مقدار

 .است دهش بیشتر نیز یمحل مشارکت یافته، افزایش صنعتی

 
 یمحل مردم نایم در مشارکت جادیا زانیم و ایرسانه ارتباطات زانیم نایم ۀرابط .7 جدول

 توسعه هایطرح در یمحل مردم مشارکت
  ایرسانه ارتباطات زانیم

 جمع باال متوسط نییپا

 12 1 0 0 کاهش

 0۷ 14 20 1۷ تغییر بدون

 110 10 06 06 افزایش

 131 ۷1 31 00 جمع

Gamma=-0/210 Sig=0/081 
  

 از بیش خطای قبول و (216/6) گاما آزمون نتیجة براساس یابیمدرمی ۳ جدول به توجه با

60/6 (631/6=sig) و ایرسانه ارتباطات زانیم بین گفت توانمی 00/6 از کمتر نانیاطم ةدرج و 

 یخنث ةیفرض و ندارد وجود یمعنادار ةرابط ،یمحل مردم نایم در مشارکت ةتوسع و جادیا زانیم

 .یمریپذمی -است رابطه ودنب نشانگر هک -را
 

 گیرینتیجه و بحث
 تأثیر اجتماعی هایزمینه از بعضی رب ،توسعه هایطرح اجرای ،پژوهش این هاییافته اساسبر

 توسعه هایطرح اجرای بین معناداری ةرابط ،دیگر هایحوزه از بعضی در کهدرحالی است؛ داشته

 .ندارد وجود فرهنگی اجتماعی هایشاخص و

 توسعة زانیم و توسعه هایطرح یاجرا از بعد افراد پوشش نوع در تغییر نایم ،نتایج مطابق

 پوشش نوع تغییر بر تأثیری توسعه هایطرح ،دیگر عبارتبه .ندارد وجود یمعنادار رابطة ،صنعتی
 .است نداشته بومی مردم

 و توسعه هایطرح اجرای میان معناداری ةرابط دهدمی نشان پژوهش این هاییافته همچنین
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 شهر صنعتی توسعة ،دیگر عبارتبه .دارد وجود افراد ازدواج یالگو با صنعتی توسعة زانیم

 .است شده تغییر دچار الگو این و داشته تأثیر بومی افراد ازدواج الگوی بر ،عسلویه

 نشان پژوهش هاییافته است، داشته تأثیر ازدواج الگوی بر صنعتی هایطرح اجرای اگرچه

 توسعة زانیم و توسعه هایطرح یاجرا از بعد افراد خانوادة در روابط بین معناداری رابطة دهدمی
 عسلویه بومی مردم خانوادگی روابط بر صنعتی هایطرح ،دیگر عبارتبه .ندارد وجود صنعتی
 .است نداشته تأثیری

 با صنعتی توسعة زانیم و توسعه هایطرح یاجرا نایم معناداری رابطه دهدمی نشان هایافته

 پس ،مخالف جنس با افراد نایم ةرابط ،دیگر عبارتبه .دارد وجود مخالف جنس با روابط یالگو

 تأثیر نیز ازدواج الگوی در ،مسئله این شاید .است شده تغییر دستخوش صنعتی هایطرح اجرای از
 .است کرده تغییر نیز ازدواج الگوی ،صنعتی هایطرح اجرای از پس چراکه ؛است داشته

 و هاارزش ،یفرهنگ یالگوها در رییتغ زانیم و صنعتی توسعة زانیم بین معناداری ةرابط

 فرهنگی، الگوهای در صنعتی توسعة پیشرفت با دیگر، عبارتبه .دارد وجود افراد یباورها

 مخالف جنس با رابطه و ازدواج الگوی بر ،تغییرات این .است هکرد تغییر مردم باورهای و هاارزش

 .است بوده رگذارثا

 به .دارد وجود معناداری رابطة مردمی مشارکت و صنعتی توسعة میزان بین ها،یافته مطابق

 همبستگی مطابق همچنین. اندداشته مشارکت توسعه هایطرح اجرای در مردم دیگر، عبارت

 شده بیشتر صنعتی پیشرفت و توسعه چه هر مشارکت و صنعتی توسعه متغیر دو بین متوسط

 .است یافته افزایش نیز محلی مشارکت

 مردم مشارکت توسعة و جادیا زانیم و ایرسانه ارتباطات زانیم بین ،پژوهش هاییافته اساسبر

 و ردندا مشارکتی ةتوسع ایجاد در نقشی رسانه دیگر، عبارتبه .ندارد وجود یمعنادار ةرابط ،یمحل

 .اندبوده دخیل ایتوسعه هایطرح در مردم مشارکت در دیگری عوامل که گرفت نتیجه توانمی
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