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 دهيچک
بر اساس . باشد ي جامعه مي راهبرديها نه کردن برنامهيمنظور نهاد  بهيا  رسانهيين مقاله ارائه الگويهدف ا

 جامعه يميتنظ و ي، هنجاري شناختيها  بر چارچوبيق اثرگذاري از طري جمعيها  ارائه شده رسانهيالگو

ت يز واقعي شده نيک عمل نهادي يژگين وي مهمتريدهند، وانگه  ي منمودار را ي اجتماعيها  تيواقع

 يمي و تنظي، هنجاريشناخت  خود از انطباقيا  رسانهيست محتوايبا يمنظور م نيبد.  شدن آنستياجتماع

ن يتر  مهميبا استفاده از روش دلفا. شدزان برخوردار باير  مورد انتظار برنامهيها يژگيالزم با اهداف و و

 يها ن رسانهيست ساله مشخص شده و از بيانداز ب اد شده در مورد برنامه چشمي مورد انتظار يها يژگيو

 پرداخته يشيماي پيقيمنظور آزمون مدل به تحق به. ر بودن آن انتخاب شديل فراگيون به دليزيز تلوي نيجمع

 سال بوده و با استفاده ۶۴ ي ال۲۰ يروندان ساکن شهـر تهران در فاصله سنه شهـي آن کليشد که جامعه آمار

ج ينتا.  ساده مورد آزمون قرار گرفتندي از آنها انتخاب و به روش تصادفياز فرمول کوکران نمونه معرف

انداز  شم مورد انتظار طراحان چيها يژگي الزم را با وييمحتوا ون انطباقيزي تلويها ق نشان داد که برنامهيتحق

، يث شناختي از حين انطباق فرهنگيز اين در جامعه ني ندارند، همچنيمي و تنظي، هنجاريشناخت از ابعاديمل

ن ييمنظور تب به. ستندينه هم نياد شده در جامعه نهادي يها يژگي ويي وجود نداشته و از سويمي و تنظيهنجار

ر يل مسي آزمون تحليريکارگ با به. زرل استفاده شديافزار ل  و از نرمي معادالت ساختاريمدل به روش مدلساز

 ي تناسب مدل، آن مدل مناسبيها  اساس شاخص برييد شده و از سويي در مدل تأيدار يه اثرات معنيکل

،  برخوردار استين مطلوبييج آزمون مدل نشان داد که آن از قدرت تبي نتايعبارت ص داده شد، بهيتشخ

 را ي مورد بررسيها يژگي شدن ويزان نهاديرات در ميي درصد تغ۳۸اد شده ي يا  رسانهي که الگوينحو به

  .شود  يون مربوط ميزي تلويها ر از برنامهي غيگريه به عوامل ديکند و بق  ين مييدر جامعه تب
  

ـ  يها ، رسانه يانداز مل  ، چشم ي راهبرد يها  کردن، برنامه  ينهاد :يدي کل يها واژه ، ي جمع
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  مقدمه
 ي شـده و بـه نـوع       يک مجموعـه طراحـ    يـ  کـل    ي که برا  يي از آنجا  ي راهبرد يها  برنامه

.  ها برخوردارنـد     در جوامع و سازمان    يت فراوان يباشند، از اهم    يها م   ر برنامه يکننده سا  تيهدا

ابند، ي تحقق يستي که در دراز مدت بايينجااند و از آ ر و تحوليي برنامه تغيها نوع  ن برنامهيا

  .  برخوردار استيرقابل انکاريت غيشان از اهم  تحققي برايساز ضرورت فرهنگ

 آن  ي و توانمنـد   يي داللت بـر کـارآ     ي مدون هر نظام حکومت    يها  تحقق اهداف و برنامه   

 آنهـا  ي محتـوا يجلها و ت   برنامهيداري، استمرار و پايابي تيان مشروع ين م ينظام داشته و در ا    

ر يـ هـا در جامعـه تعب      برنامـه »  شـدن  ينهاد« به   ي مطلوب که همگ   ي اجتماع يدرقالب رفتارها 

ک يـ  کردن   يتوان از نهاد    ي م يزمان.  گردد ي م ي مزبور تلق  يها ق برنامه يت توف يشود، غا  يم

 ين و رفتارهـا يهـا، هنجارهـا، قـوان     ان آورد کـه باورهـا، ارزش  يـ  سـخن بـه م  يبرنامه راهبرد 

 ي بهتر نهـاد يعبارت به. نه شونديمتناسب و متناظر با اهداف و مقاصد آن برنامه در جامعه نهاد 

 .  جامعه اشاره دارديها و هنجارها در رفتارها و ساختارها  ن باورها، ارزشي ايشدن به تجل
 کـه در    يگـاه و نقـش    يون بـا جا   يـ زي تلو خـصوصاً ها  ان آن ي و از م   ي جمع يها امروزه رسانه 

 ي نهـاد يهـا  کننـده  عين عامالن و تـسر يتر  از مهميکيعنوان  توانند به ياند م  دا کرده يجامعه پ 

 و يز بـا هـدف طراحـ   يـ ک جامعه قلمداد شوند و مقاله حاضـر ن     ي ي راهبرد يها کردن برنامه 

  .ن منظور نگاشته شده استي به اي مناسب و موثرين الگوييتب

  

  ف موضوعيان مسأله و تعريب
 بهترو  يا ندهي آ يک جامعه به مثابه موتور محرک آن جامعه به سو         ي ي راهبرد يها برنامه

نگـر را در بـر دارد کـه      بلند مـدت و کـالن  ي در خود اهدافيهر برنامه راهبرد  . ندتر مطلوب

ان آورد يـ ک برنامه سـخن بـه م    يق  يتوان از توف    ي م يده و زمان  ي گرد يل به آنها طراح   ي ن يبرا

ز يـ ک برنامـه ن   ي به اهداف    يابيالزمه دست . ابديداف دست    به آن اه   ياديزان ز يکه بتواند تا م   

زان در  يـ ر  مطلوب و مورد انتظار طراحان و برنامه       يها و رفتارها    يژگي و يک سـر ياستقـرار  

اد شده در رفتارهـا     ي يها يژگينه شدن رفتارها و و    يان افراد جامعه است و فراتر از آن نهاد        يم

 يهـا   يزيـ ر ه برنامـه  يـ رغم وجود سنت و رو    ي که عل  به تجربه ثابت شده    . جامعه يو ساختارها 

 يهـا   که در حـد مطلـوب در خـصوص تحقـق اهـداف برنامـه               ي در کشور، انتظار   يراهبرد

هـا    يين نارسـا  يـ  و علل ا   يي چرا يدر بررس . اند مزبور وجود داشته، جامه عمل به خود نگرفته       

 آن، بـاز    يش اجـرا   برنامـه و رو    يرغم قـوت هـر دو     ي مشاهده شده که عل    يدر موارد متعدد  
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نـد مـورد    ي حلقه مفقوده فرآ   يست در جستجو  يبا  يپس م . ده است يق الزم حاصل نگرد   يتوف

 ي بـه نـام قـدرت اراده همگـان         ي حلقه مفقوده مزبور ما را به عامل سوم        يجستجو. بحث بود 

دن بــه اهــداف ي رســي بــراي و اراده جمعــي عــزم عمــوميبــه عبــارت]. ۵[ســازد  يرهنمــون مــ

 مزبـور بـا   يهـا  جه تحقق برنامـه يده و در نت   يک نگرد ي تحر ياد شده به نحو مناسب    ي يها  برنامه

ست يانداز ب  سند چشم  .ده است يجه الزم حاصل نگرد   ي مواجه بوده و نت    ي متعدد يها يدشوار

ر ي نظ يها يژگيشود با داشتن و     ي محسوب م  يانداز مل   چشم يريکه به تعب  ) ۱۴۰۴ران  يا(ساله  

 و بـه همـراه      ي بخـش  ي و انرژ  ييگرا ، واقع يي، تعهدزا ييگرا ارزش،  ينگر ، جامع ينگر ندهيآ

ن برنامه حال يتر ينده و در واقع راهبردي از آير مطلوبي، تصوي و هماهنگيکپارچگيداشتن 

 همچون مبدل شدن به قـدرت  ي با دارا بودن اهداف مهميانداز مل  چشم .حاضر کشور است  

 و الهـام    ي اسـالم  يان کـشورها  يو شدن در م   ، الگ  منطقه يکي و تکنولوژ  ي، علم يقتصاداول ا 

 ييهـا   يژگـ ينـه شـدن و   يمـستلزم نهاد  ...   همـه جانبـه و     يافتگي به جهان اسالم، توسعه      يبخش

 خـود تحقـق     يان افراد جامعه است وگرنه اهداف مزبور در خـالء و بـه خـود              يمطلوب در م  

ن يـ  در ا  يمـاع ملـ   امـده و اج   ي بـه وجـود ن     ي که عزم و اراده عمـوم      يافت و تا زمان   ينخواهند  

نکـه  يکوتـاه سـخن ا    . توان انتظار تحقق اهداف سـند را داشـت          يرد، نم ي نگ نمودارخصوص  

 ي اجتمـاع  ي رفتارهـا  يزمـان  . شدن آن در جامعـه اسـت       يانداز مستلزم نهاد   تحقق سند چشم  

ده و يـ مبـدل گرد  يت اجتمـاع يـ ها بـه واقع  آن شود که اوالً    ي م يزان نهاد ير مورد انتظار برنامه  

ت و  يـ نکـه از عموم   يابنـد و ثالثـاً ا     يدار بوده و اسـتمرار      ياً پا ي و مسلم پنداشته شوند، ثان     يهيبد

 سـه  ي دارايک عمـل نهـاد  يـ د گفت کـه   ين در مجموع با   يبنابرا.  برخوردار باشند  يريفراگ

دن بـه  ي رس يروهايعوامل و ن  ]. ۱۸[ شدن است  يت اجتماع ي و واقع  يري استمرار، فراگ  يژگيو

  ]۲۸[: اند ز خود سه دستهي نيات اجتماعيواقع

 ؛)يميعوامل تنظ(دن به ساختارها يت بخشينيقواعد و مقررات به منظور ع .۱
 ؛)يعوامل هنجار(دن به رفتارها يت بخشيني عيها برا ها، هنجارها و ارزش  نرم .۲
عوامل ( رفتارها و ساختارها     يدن به هردو  يت بخش يني ع ي و باورها برا   ين شناخت يقوان .۳

  ).يشناخت

 کـه در    يا سـابقه  يون بـا نفـوذ و گـسترش بـ         يزي تلو خصوصاً و   ي جمع يها  انهامروزه رس 

 يريـ گ نمـودار انـد بـه منبـع غالـب          دا کـرده  يـ  پ ي اجتمـاع  ي ابعـاد زنـدگ    يجوامع و در تمـام    

 همچـون   ي مهمـ  يآنهـا بـا دارا بـودن کارکردهـا        ]. ۲۴[انـد   مبدل شده  ي اجتماع يها  تيواقع

 بـه  ي رفتـار يج الگوهاي و ترويژه فرهنگ ساز يو  و به  يساز ، آموزش، سرگرم  يرسان اطالع
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ق يـ ن مهـم را از طر     يـ  ا ي جمعـ  يها  رسانه. شوند  ي منجر م  ي اجتماع يها  تي واقع يريگ نمودار

 ين طـ  يهمچنـ . سـازند   يسر مـ  ي م يات اجتماع يدن به واقع  ي سه گانه رس   يروهاي بر ن  ياثرگذار

 و تکـرار و عـادت شـدن آن          ک رفتـار  يـ  بر اشاعه    ي جمع يها  ر رسانه ي تأث يقات متعدد يتحق

 شـدن،   يت اجتمـاع ي هم بر واقع   ي جمع يها  شود که رسانه    يپس مالحظه م  . د شده است  ييتا

  .وه عمل در جامعه مؤثرنديک رفتار و شي يريپذ مي و هم بر تعميريهم بر تکرارپذ

 يهـا   کننـده  عي امـروزه در حکـم تـسر       ي جمعـ  يهـا  شتر گفته شد رسـانه    يگونه که پ   همان

 مـؤثر   ي از ابزارها  يکي يياز سو .  شدن سرعت بخشند   يند نهاد يتوانند به فرآ   يند و م  ا ينهاد

 يهـا  اگـر چـارچوب   . شوند  ي محسوب م  ي و فرهنگ ساز   ير فرهنگ يي، تغ يدر انتقال فرهنگ  

هـا   م، رسـانه  ي فرهنگ جامعه بدان   ي اصل يک جامعه را از اجزا    ي يمي و تنظ  ي، هنجار يشناخت

اد شـده، ارکـان و      يها و عوامل       چارچوب ياز طرف .  اثرگذار باشند   آنها ي توانند بر هر سه     يم

ق يـ  از طر  ي جمعـ  يهـا  پـس رسـانه   . شـوند   يز محـسوب مـ    يـ  شـدن ن   ي نهـاد  ي اصـل  يروهاين

 يهـا  يژگـ ي کـردن رفتارهـا و و  يتوانند به نهاد   يگانه مزبور م    سه يها   چارچوب يده نمودار

 ين موضـوع، هـدف اصـل      يـ  شـوند و ا    انـداز منجـر    مطلوب و مورد انتظار طراحان سند چشم      

م چگونـه   ينـ يم کـه بب   ي آن بود  يق در پ  ين تحق يق ا ي از طر  يعبارت به. ق حاضر بوده است   يتحق

ست سـاله   يانداز ب  ، سند چشم  ي جمع يها  رسانه ي اهرم يروي از ن  يريگ توان به واسطه بهره     يم

ن امکـان و  يها از چن  سانها اصوالً رينه کرد؟ و آيگر را در جامعه نهاد    ي د يا هر برنامه راهبرد   ي

ه کرد که از قـدرت  ين منظور اراي به ايا  رسانهييتوان الگو   ينکه م ي برخوردارند؟ و ا   يقدرت

   برخوردار باشد؟ين مطلوبييتب
  

 قينه تحقيشي و پي نظري بر مبانيمرور
 ي، هنجـار  ي شناخت يها   بر چارچوب  ي جمع يها ر رسانه يقات متعدد تأث  ي تحق يامروزه ط 

 مـورد   يهـا    رسانه يعبارت به. ده است يد گرد يي تأ يادي و در موارد ز    ي جوامع بررس  يميو تنظ 

 ي شـناخت    حوزه يها و به طورکل     ر، برداشت يها، ادراکات، تفاس    بحث ما هم بر باورها، نگرش     

 يهـا    چـارچوب  يطـورکل  هـا، و بـه      هـا، ارزش    افراد جامعه اثرگذارند، هم بـر هنجارهـا، نـرم         

 ]۱۶[ ]۳[ ]۲[ يمير عوامل تنظ  ياستانداردها و سا  ن، مقررات، ضوابط،    يوان و هم بر ق    يهنجار

]۱۷[ ]۲۲[.  

 شـدن اسـت کـه بـه واسـطه      ين انواع و ارکان نهاد    يتر  از مهم  يکي ي شدن شناخت  ينهاد

پـس  . رديـ گ يصـورت مـ   ...) هـا، ادراکـات و      باورها، نگـرش   (ي شناخت يروهاي ن يده نمودار
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 و از آن يات اجتمـاع يـ دن بـه واقع ي رسـ يروهـا يعوامل و نن يتر  از مهم يکي يعوامل شناخت 

ن عوامـل   يتـر  از مهـم  نيز  ها    ، هنجارها و نرم   ينظام ارزش . ]۲۸[ ]۲۵[ شدن هستند  يق نهاد يطر

شـمار    آن بـه   ي، رکن هنجـار   يساز نهي از ارکان نهاد   يکين رو   ياز ا . اند  کردن يمؤثر در نها  

 يهـا    بـر چـارچوب  ي جمعـ يهـا  د کـه رسـانه    ده  يقات متعدد نشان م   ي تحق يياز سو . رود  يم

»   کاشـت  يتئـور «ن رابطـه    يرسد که در ا     ي به نظر م   .]۱۹[ ]۱۷[ رگذارندي جوامع تأث  يهنجار

ــا ــي جهــت تبي مناســبي نظــريمبن ــأثي ــا ر رســانهين ت ــزي تلوخــصوصاً و ي جمعــيه ــر ي ون ب

 هـر  يمـ يظعوامـل تن در نهايت    .]۲۹[ ]۲۶[ ]۱۶[  باشد ي نظام اجتماع  ي هنجار يها  چارچوب

 يق نهـاد  يـ  و از آن طر    ي اجتمـاع  يهـا   تيـ دن بـه واقع   ي رسـ  يروهايگر از ن  ي د يکي يا جامعه

نـد  ي فرآ ي و هنجـار   يش از عوامـل شـناخت     يتوانند ب   ين عوامل م  يا. شوند يکردن محسوب م  

دو منجـر     نسبت به آن   يع کنند، هر چند که ممکن است به ثبات کمتر         ي شدن را تسر   ينهاد

 ينظـارت  نقـش  نيهمچنـ  و يجمعـ  يها رسانه رياخ نقش يبررس به يتعددم قاتيتحق ].۶[شوند

 يچهـارچوب نظـر   » يسـاز  ه برجسته ينظر«د  يان آنها شا  ياند لکن از م    در جوامع پرداخته   آنها

 ]۲۷[ ]۲۳[ ]۲۲[ ]۲۱[ باشـد  ي جمعـ  يها  رسانه يمين نقش تنظ  ييح و تب  ي به منظور تشر   يمناسب

]۳۱[.  

  

  تي واقعي و ساخت اجتماعي جمعيها رسانه
ت، نقش ي واقعي ساختن ساخت اجتماعي و فراگرديده شكل در ي جمعيها رسانه

 روزمره رواج ي که در زندگييق معناهاي، از طريل ارتباط جمعيوسا]. ۷[ دارند يا برجسته

 را به ي اجتماعيها تي داشته و فعالييسزا ر بهي تأثيت اجتماعيدهند، در ساخت واقع  يم

ر قرار داده و ي را تحت تأثي و اجتماعي فرديها   عرصهيآنها تمام. دسازن  يشدت متأثر م

 جامعه ي اعضايها  نگرش ستارها وي باورها، ايريگ نمودار در يکننده و معنادار نيينقش تع

 يسبک زندگ. روند  يشمار م  بهياسي سيها  ج ارزشيغ و تروي تبلي برايدارند و منبع مهم

 ي جايت که به طور روزافزوني از واقعييها  ر و مدليد تصاوين با تولي شده امروزيا رسانه

 از ييها  ها فقط مدل ن رسانهيا. دهند  ي منمودار يرند به تجربه بشريگ  يرا م» تيخود واقع«

 .]۱۱[انندينما  ي ما مي برايساز تيق اقدام به ذهنين طريکنند و از ا  يت را منعکس ميواقع
 يريـ گ نمـودار ، درجـه    يت اجتمـاع  يـ  واقع يريگ شكلو  ها   ه ارتباط رسانه  يبراساس فرض 

 گونـاگون و در  يهـا   دهيـ م او بـا پد ي فرد مرتبط است با تجربه مـستق      ي ذهن يت اجتماع يواقع

نکـه  يخالصـه ا  ].۱۲[هـا    دهيـ ن پد يـ ها با تدارک اطالعات در مورد ا        رسانه يجه با وابستگ  ينت
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ق تعـامالت  يـ ه طـور مـستمر از طر  ت ها بيت، واقعي واقعيه ساخت اجتماعياگر براساس نظر 

بـه  » تيـ  واقعيا سـاخت رسـانه  « سـخن از  يستيشوند امروزه با يد ميد و بازتول ي تول ياجتماع

د و بـاز    يـ  تول يا ق تعامالت رسانه  يها به طور مستمر از طر      تياساس آن واقع  ان آورد که بر   يم

گران ياز ارتباط با د    ي و ادراکات افراد ناش    ياگر به زعم برگر و الکمن معان      .شوند يد م يتول

 ياسـاس ادراکـشان از محتـوا       هـا افـراد بـر      ر رسـانه  يامروزه تحـت تـاث    ] ۹[باشد يدر جامعه م  

جـاد ارتبـاط    ي در ا  ي جمعـ  يهـا  کننـد، چـرا کـه امـروزه رسـانه          يها رفتار مـ     رسانه يها برنامه

فـا  ين نقـش را ا يتـر   هـستند، مهـم  ي اجتمـاع  يها تي واقع يريگ نمودار ي که مبنا  ياالذهان نيب

 سـه دسـته     ي اجتمـاع  يهـا  تي واقع يريگ نمودارشتر اشاره شد، در     يگونه که پ   همان .کنند يم

 يق اثرگـذار  يـ  از طر  ي جمع يها  رسانه ي موثرند، وانگه  يمي و تنظ  ي، هنجار ي شناخت يروين

  . شوند ي موثر واقع مي اجتماعيها تي واقعيده نموداراد شده در ي يروين سه دسته نيبر ا

  

 قينه تحقيشي بر پيمرور
، تحقيقي مشابه چه در داخل و چه در خارج از  حاضر در خصوص موضوع طرح

هاي راهبردي جامعه از  سازي برنامه در رابطه با نهادينه يعبارت ، بهكشور انجام نگرفته است

ن ي همچن.آيد شمار مي هاي جمعي تحقيق حاضر اولين تحقيق در نوع خود به طريق رسانه

ت را آشکار ين واقعيات موضوع اي ادبي در غرب، بررسيقات نهاديرغم توسعه تحق يعل

قات ي شدن، تحقيند نهادي در فراي جمعيها ر رسانهيساخت که در خصوص نقش و تاث

ن ي اولي است که برايني از معدود محققيکي) ۱۹۸۷(يبولتانسک . وجود ندارديريچشمگ

ت يرينه شدن گفتمان مدي و نهاد نقش مطبوعات عامه پسند فرانسه در استقراريبار به بررس

ت يد، هوين جدرايکند که مد ين بحث مي چنيبولتانسک. پردازد ين در آن کشور مينو

 اتيادب و زبان اساسبر بلکه مشابه يشناخت تيجمع يها يژگيو اساس خود را نه بريجمع

ر ي ساها و  روزنامهيق وياساس تحقرب. کنند ين مييبرند، تع يکه به کار م يديجد يا حرفه

ر را ين نقش و تاثيشتري بياتيادبن زبان و ي چنيده نمودارجاد و يمطبوعات عامه پسند در ا

نقش در حال رشد ) ۲۰۰۰(  مشابه، مازا و آلوارزيقيدر تحق .]۱۳[ ]۱۰[اند داشته

 يهال آنها به الگوي تبدت ويري مديا  حرفهيا را در ارائه الگوهايتالي کشور ايها روزنامه

ت و هم در جامعه باالدست آن مورد يريتخاب شدنشان هم در جامعه مدنقش جهت ان

وار از  پسند و توده  عامهيها ن ادعا کردند که نقش رسانهين دو چنيا.  قرار دادنديبررس

ها و  دهي آن ايده نمودارجاد و ي به ايتيريساخته مد شي پيها دهياشاعه و انتقال صرف ا
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مازا و آلوارز نقش ]. ۲۰[افته استير ييت تغيري مدها و عمل يدن به تئوريت بخشيمشروع

افتن و يت ي ظهور، مشروعي برايساختريجاد زيپسند در ا  عامهيها  رسانهي را برايا بالقوه

 فرنکل يقيدر تحق .کنند يم ميافته ترسيک حرفه سازمان يت به مثابه يري شدن مدينهاد

 و يا ت حرفهيريدن گفتمان مدنه کري در نهادي جمعيها  نقش رسانهيبه بررس) ۲۰۰۵(

ک يک خود از يستماتيل سيه بر تحلي با تکيو. ل پرداخته استيي در اسرايور مفهوم بهره

 ي، ابزاري جمعيها کند که رسانه يشنهاد مين پيچن) يتخصصريغ (يا رحرفهيروزنامه غ

د و در شون ي متبلور شده و منتشر ميا ها و تفکرات حرفه تي، ذهنق آنهايهستند که از طر

د ده يق نشان مين تحقيفرنکل در ا. شوند يرفته ميت بدون چون و چرا توسط مردم پذينها

 يها  است در رسانهيور نجا مفهوم بهرهي، که در ايتيريک مفهوم خاص مديکه چگونه 

 شدن يند نهاديوجود آمدن فرا ت شده و باعث بهيريافته، وارد حوزه مديپسند ظهور  عامه

وجود آورده و  ز خود را بهي متمايا ت حرفهيتوانند هو ين رهگذر مين از ارايگردد و مد يم

  ].۱۴[ت بخشنديآن را مشروع

  

  قيمدل تحق

 مورد نظر و    يرهاي استوار است که متغ    يک چارچوب مفهوم  ي بر   يقيتمام مطالعات تحق  

 يهـا  ز بـا در نظـر گـرفتن رسـانه         يـ ن پژوهش ن  يدر ا ]. ١[کند   يان آنها را مشخص م    يروابط م 

م مـدل سـطح صـفر       يتوان ي مورد بحث م   ي نظر ياساس مبان ر مستقل و بر   يعنوان متغ   به يجمع

  :ميير بنا نمايق را به صورت زيتحق

  

  

  

  

  

  

  
  

  
   تحقيق سطح صفرمدل): ۱(نمودار 

هایچارچوب

  جامعهشناختی

هایچارچوب

 هنجاری جامعه

هایچارچوب

 می جامعهيتنظ

 نهادی شدن  های جمعیرسانه
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 بـر عوامـل     يق اثرگـذار  يـ  از طر  ي جمعـ  يهـا  ه شده رسـانه   ي ارا ي مفهوم ياساس الگو بر

 مطلـوب و    ي رفتـار  يهـا  يژگي شدن رفتارها و و    ياد شدن در جامعه باعث نه     يگانه نهاد  سه

 و ي، هنجـار  يشناخت ثي از ح  ي جمع يها  رسانه يپس محتوا . شوند  يمورد انتظار در جامعه م    

 مطلـوب   يهـا  يژگـ ي شـدن رفتارهـا و و      يا برونـزا و نهـاد     يـ ر مـستقل    يـ عنـوان متغ    به يميتنظ

ان يـ ن م يـ ح نظراند، لکـن در ا     ق حاضر مطم  يا درونزا در تحق   ير وابسته   يعنوان متغ   به ياجتماع

م ير آن بـه طـور مـستق   يکننـد و تـأث    ي عمل مـ يا ر واسطهيک متغ يق  ي از طر  ي جمع يها رسانه

 يز همخـوان يـ ش گفتـه ن ي پـ ي نظـر ير موجود در مبـان ي اخيها  افتهين نکته با  يا. ستيمدنظر ن 

. امعـه اسـت  ج» يساخت فرهنگـ « همان  يريه شده به تعب   ي ارا ي در الگو  يا ر واسطه يمتغ. دارد

ر ينـه تـأث   يات موجـود در زم    يـ  اسـت کـه بـا ادب       ي مفهـوم  يک الگو يه شده صرفاً    ي ارا يالگو

گـر تطـابق دارد، لکـن بـه منظـور           ي د ي از سـو   يات نهاد يک سو و ادب   ي از   ي جمع يها رسانه

  .ف شوندي تعرياتي آن به صورت عمليرهايم و متغي مفاهيستيآزمون آن با

ام يـ ام مـورد نظـر پ     يـ ن است کـه هـر چقـدر پ        يسلم ا ک اصل م  ي ارتباط   ي اصل يدر الگو 

 يکـ ي)  مـشهود  يمحتـوا (ام  يرنده پ يافت شده توسط گ   ي در يبا معن )  مقصود يمحتوا(فرست  

اد يز ين» يانطباق ارتباط«ن اصل تحت عنوان ياز ا]. ۸[تر خواهد بود  باشد آن ارتباط اثربخش 

و رسانه انتخـاب    ) ام فرستنده يپ ( ارتباط ي آنچه مهم است محتوا    يدر انطباق ارتباط  . شود  يم

 کـه بـه منظـور انتقـال از        ياميـ ا پ يـ  ي ارتباط ي هر چقدر محتوا   يعني. ن منظور است  يشده به ا  

 داشته باشد قطعـاً     يشتريام فرست تطابق ب   يشود با اهداف و مقاصد پ       يق رسانه، انتخاب م   يطر

  . خواهد شدي منتهيشتري بيبه انطباق ارتباط

 ي، هنجـار ي از سه بعد شناختيي که انطباق محتوا   ييحث ما از آنجا   در رابطه با موضوع ب    

 و  ي، هنجـار  يزان انطبـاق شـناخت    يـ ن م يجاد باالتر ين به منظور ا   ي مدنظر است بنابرا   يميو تنظ 

 انطبـاق   يزان بـاال  يوجود م ) يبا اهداف و مقاصد مورد انتظار منبع ارتباط       ( در جامعه    يميتنظ

انطبـاق  .  اسـت ي آن ضروريها   برنامهيرسانه و محتوا در خود يمي و تنظي، هنجار يشناخت

 رسـانه، باورهـا و      يهـا    در برنامـه   ين موضوع اشاره دارد که تا چـه حـد         ي محتوا به ا   يشناخت

انطبـاق  . گردد  يج و اشاعه م   يا مقوله خاص ترو   يک موضوع   ي مساعد و همسو با      يها  نگرش

کننـده از    تيـ  حما يهـا و هنجارهـا       ارزش  رسانه بر  يها  د برنامه يزان تأک ي محتوا بر م   يهنجار

گـردد   ين مـسأله برمـ    يـ  محتوا به ا   يميا مقوله اشاره دارد و باالخره انطباق تنظ       يک موضوع   ي

ن ي قوان يده نمودارا  ي و   ي قانون يها  تي رسانه در جهت جلب حما     يها   برنامه يکه تا چه حد   

 بـر  ينکـه تـا چـه حـد    يز ايـ نـد و ن يآ يا مقوله خاص بـر مـ    يک موضوع   يو مقررات همنوا با     



   ...های جمعی ق رسانهيرهای راهبردی جامعه از ط ن مدل نهادی کردن برنامهييطراحی و تب
  

  

٦١

حال بـا توجـه بـه       .شود  يد م ياد شده در رسانه تأک    ين و مقررات    يت قوان يا تقو ي يريگ نمودار

م يتـوان   يق مـ  ي مستقل تحق  يرهايه شده از متغ   ي ارا ياتيف عمل ياساس تعار  آنچه گفته شد و بر    

  :مير نشان دهي زنمودار را به ي مفهوميالگو

  

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  
  قي تحقي مفهومي الگو):۲(نمودار 

  

زان وجود باورهـا و  ي جامعه بر مي فوق، انطباق شناختيح است که در الگويالزم به توض 

ن نحـو،   يبـه همـ   . ا مقوله در جامعـه اشـاره دارد       يک موضوع   ي مساعد و متناظر با      يها  نگرش

ا مقوله خـاص،    يک موضوع   يگردد که در رابطه با       يمن مسأله بر  ي جامعه به ا   ي هنجار انطباق

 آن وجـود  ي در جامعـه و سـاخت فرهنگـ   يت شده قابـل تـوجه    ي حما يها و هنجارها    رزشا

ن و مقررات مـساعد و مـرتبط   يزان وجود قوان ي جامعه م  يميا نه و منظور از انطباق تنظ      يدارند  

 الزم را از آن به عمـل        ي قانون يها  تيا مقوله در جامعه است که بتواند حما       يک موضوع   يبا  

ا مقولـه   يـ  يژگيک رفتار، و  ينه بودن   يزان نهاد ي جامعه، م  ير از انطباق نهاد    منظو تاًينها. آورد

گردد که تا چـه      ين برم ي جامعه است، به عبارت بهتر آن به ا        يخاص در رفتارها و ساختارها    

دا کـرده و    يـ  شده، ثبات و اسـتمرار پ      يت اجتماع ي در جامعه واقع   يژگيا و يک رفتار   ي يحد

  . افته استيت يعموم

  

  قيروش تحق
 کـه بـه منظـور       ين معنـ  يـ بـه ا  . ق بهره گرفته شده است    يق از چند روش تحق    ين تحق يدر ا 

انطباق نهادي
 جامعه

شناختي انطباق
 جامعه

انطباق هنجاري
 جامعه

انطباق تنظيمي
 جامعه

 انطباق
 شناختي رسانه

انطباق 

 هنجاری رسانه

انطباق 

تنظیمی 
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نه شدن آنهـا در     ي که نهاد  يانداز مل   مورد انتظار طراحان چشم    ي اساس يها يژگي به و  يابيدست

سازد با استفاده     يانداز را هموار م    ر تحقق اهداف سند چشم    ي جامعه مس  يرفتارها و ساختارها  

به منظور  . انداز عمل شده است     و مراجعه به خبرگان و کارشناسان سند چشم        ياز روش دلفا  

 يهـا  ق رسـانه  ي از طر  ي راهبرد يها   کردن برنامه  ي مناسب و مؤثر جهت نهاد     ي الگو يطراح

ن مـستندات موجـود در      ي و همچنـ   ي نظـر  ي و مراجعه بـه مبـان      ي عمدتاً از روش اسناد    يجمع

 شـده   ي طراحـ  يتاً به منظور آزمون الگو    ينها. ده است انداز استفاده ش   ن سند چشم  ينه تدو يزم

  . عمل شده استيشيمايبه روش پ

 
  يريگ  و روش نمونهي، نمونه آماريجامعه آمار

 سـند   يه خبرگان مسائل وموضوعات فرهنگـ     ي ما را کل   ي جامعه آمار  يق دلفا يدر تحق ) الف

ا در نظـر گـرفتن      لکن ب .  نفربرآورد شد  ۲۴دهند که تعداد آن ها        يل م يانداز تشک  چشم

ــمتغ ــ افــراد يهمکــار«ر ي ــه آنهــاياد شــده و امکــان دسترســي ــا اســتفاده از روش » ب  ب

  .ق ما شرکت کردندي نفر از آنها در تحق۱۴ ي و قضاوتيراحتمالي غيريگ نمونه

 گانه آن که در ۲۲ت ساکن در شهر تهران و مناطق يه جمعيش، کليمايبه منظور انجام پ) ب

فاصـله   . انتخـاب شـد  يعنوان جامعه آمار  سال قرار داشتند به۶۴ ي ال۲۰ ي سنيها  رده

ت فعـال بـوده و   يـ رنده جمع يگ دربر ن جهت انتخاب شد که آن اوالً      ياد شده از ا   ي يسن

ل انتخـاب شـهر    يـ ن دل يهمچن. ها در مرکز آمار موجود بود      ن رده ي آمار مربوط به ا    اًيثان

تخـت کـشور    يعنوان پا  ه که آن به   ن جهت بود  يق از ا  ي تحق يعنوان قلمرو مکان   تهران به 

گر شهر ها برخـوردار بـوده و    ي نسبت به د   يشتري ب ي و اجتماع  ياسي س يها يدگيچياز پ 

 ي و زمـان ي مـال  يهـا  تي محـدود  يتواند باشد وانگهـ    يق م ي تحق ي برا يلذا مکان مناسب  

ن آمـار   يبر اسـاس آخـر    . ن کار بوده است   ي ا ي برا يگريل د يان دل ين م يز در ا  يمحقق ن 

نفـر   ۰۰۰/۲۰۰/۴ت حـدود    ين جمع ي ا ۱۳۸۵ نفوس و مسکن مربوط به سال        يسرشمار

، فرمـول کـوکران جهـت       ي نامحدود بودن جامعه آمار    يژگيبا توجه به و   . برآورد شد 

 کـار   ي نفـر  ۶۰۰ يا ب با نمونـه   يترت نيبد. ص داده شد  ين حجم نمونه مناسب تشخ    ييتع

  .ش انجام گرفتيمايپ

  

  ها و اطالعات   دادهي گردآوريها  روش
ز يـ  ن ي مختلف يها  ن پژوهش از روش   يق در ا  ي مختلف تحق  يها  به تناسب استفاده از روش    
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  از استفاده شده است؛ي مورد نيها   دادهيبه منظور گردآور

ق از  يـ  تحق يه الگـو  يـ نه آن و ارا   يشيـ  پ يق، بررسـ  يـ  تحق ي نظـر  ين مبـان  يبه منظور تدو  ) الف

  .از استفاده شده استي اطالعات مورد نير به منظور گردآويا  کتابخانهيها روش

 مورد انتظـار طراحـان    ي اساس يها يژگي نظرات خبرگان در مورد و     يبه منظور گردآور  ) ب

  .مه باز استفاده شده استينامه ن  آنها از پرسشيبند تي اولوانداز و چشم

 يحـ از از سطح شهر تهران جهت آزمون مـدل طرا         ي مورد ن  يها   داده يبه منظور گردآور  ) ج

  .افته و محقق ساخته استفاده شده استينامه ساخت  شده از پرسش

  
  ها هيها و آزمون فرض ل دادهيه و تحلي تجزيها روش

.  استفاده شـده اسـت     ي و استنباط  يفيها از هر دو روش آمار توص        ل داده يه و تحل  يدر تجز 

هـا و     م، مؤلفـه  يات مفـاه  يص خـصوص  يهـا و تلخـ     ف داده ي بـه منظـور توصـ      يفياز آمار توصـ   

 اسـتنباط در مـورد      يز بـرا  يـ  ن ياز فنـون آمـار اسـتنباط      .  پژوهش استفاده شده است    يرهايمتغ

در .  استفاده شده است   ي به جامعه مورد بررس    يريگ  حاصل از نمونه   يها  افتهيم  يجامعه و تعم  

  :ر استفاده به عمل آمده استين بخش از فنون زيا

زان يـ ق و م  يـ  تحق يرهـا ي وجود متغ  ا عدم ي وجود   ي به منظور بررس   يا آزمون دوجمله  .۱

 مناسب بودن آنها؛
ق و  يـ  تحق يرهـا يان متغ ي ارتباط م  يرمن به منظور بررس   ي اسپ يا  رتبه يآزمون همبستگ  .۲

  آنها؛يها  مؤلفه
ک از  يـ هـا و ابعـاد هـر          مؤلفـه  يبنـد  دمن به منظـور رتبـه     يانس فر يل وار يآزمون تحل  .۳

 .قي تحقيرهايمتغ
  

بـه منظـور   . انـد   انجـام گرفتـه  SPSSافـزار   سـتفاده از نـرم  الذکر بـا ا   فوق يها  ه آزمون يکل

ز از آزمـون    يـ  ن يير نهـا  يـ  و متغ  يا ر واسطه يق و متغ  ير مستقل تحق  ين متغ ي ب ي روابط عل  يبررس

 مـورد اسـتفاده     ۵/۸زرل نـسخه    يـ افزار ل   نرم ن منظـور يبه ا . ده است ياده گرد ر استف يل مس يتحل

 معـادالت   يسـاز  ار و بـا اسـتفاده از روش مـدل         افـز  ن نـرم  يـ  ا يريکارگ هبا ب . واقع شـده است  

گـر پرداختـه شـده      مکنـون و مـشاهده  يرهايان متغي مين روابط عل يي به تع  )SEM( يساختار

ن يـ  قرار دارد، ا   ي معادالت ساختار  يساز ر که در درون روش مدل     يل مس يآزمون تحل  .است

ش کـرده و  ي آزمـا  نهفتـه در روابـط مـشاهده شـده را     ي علـ  ينـدها يدهد تـا فرآ     يامکان را م  
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کند  ين آزمون مشخص م   يا.  کرد ي بررس يرگذاري مختلف را در تأث    يرهاي مس يت نسب ياهم

 يهـا    تطابق با داده   ي مجدد مدل را برا    يا نه و لزوم طراح    يه شده معتبر است     يا مدل ارا  يکه آ 

م، اثـر   يک مـدل اعـم از اثـر مـستق         يـ ن انـواع اثـرات را در        يآن همچنـ  . دهـد   ي نشان م  يواقع

 ].۴[دهد  يل نشده نشان مي و اثر تحليم، اثر ساختگيرمستقيغ
  

  ها  افتهي

  ي حاصل از مطالعه دلفايها  افتهي ‐الف
 است که قطعاً مطالعه در خصوص       ييرهايم و متغ  ي پر از مفاه   ي، سند يانداز مل  سند چشم 

 يا انه رسـ  يهـا   ت سازمان يبا توجه به ماه   . قات متعدد و گسترده است    يآنها مستلزم انجام تحق   

 ي جمعـ  يهـا  شوند، از رسانه    ي محسوب م  يک نهاد فرهنگ  ي» ي کارکرد يبرتر«که به لحاظ    

 يهــا   تحقــق اهــداف و آرمــانيرود کــه در راســتا ين انتظــارميــ اي رســانه ملــخــصوصاًو 

ن بـا توجـه بـه       ي بپردازد، بنـابرا   يساز  به نقش فرهنگ   ين وجه ي بتواند به بهتر   يانداز مل  چشم

سـند    در رابطـه بـا     يون ملـ  يـ زيفـه تلو  ي بـه نقـش و وظ      يکـه بـه نـوع     ق حاضـر    يموضوع تحق 

 مـصرح در سـند      ي فرهنگ يها يژگيرها و و  يد متغ ي گرد يشود سع   ي مربوط م  يانداز مل  چشم

 يهـا  يژگـ يد بـر و   يـ ان تأک ين م يدر ا .  آنها متمرکز شود   يق بر رو  ياستخراج شده و کار تحق    

 يهـا  يژگـ ين و ي جداگانه از سند، به ا     يندن منظور در ب   ي افراد جامعه بوده که به هم      يفرهنگ

، يريپـذ  تي، مـسئول  يسختکوشـ : ها عبارتند از    يژگين و يا. ده است يمورد انتظار اشـاره گرد   

، تعهـد بـه نظـام و    ينـدار ي، دي، انـضباط اجتمـاع  ي، وجـدان کـار  يمنـد  تي، رضا يثارگريا

، ي اساسـ  يژگـ ين ده و  يـ ا ).يغـرور ملـ   ( بـودن    يرانـ ي کشور و باالخره مفتخر بـه ا       ييشکوفا

 جامعه دارنـد لکـن      يني د يها   و آموزه  يشه در نظام ارزش   ي هستند که هر چند ر     ييها  يژگيو

 تجـارب  يياز سـو . انـد  نه نشدهيبر اساس شواهد و قرائن موجود اغلب آنها در جامعه ما نهاد          

رات و ييـ ه و اساس تغي در سطح جامعه پا يرات فرهنگ ييدهد که تغ    ي موفق نشان م   يکشورها

 از سـطح    يستيـ رات با ييـ ن تغ يـ گر در همان جامعه بـوده و ا       ي د يها نهيوالت در ابعاد و زم    تح

بـه  . ابنـد ي يده و سـپس بـه کـل جامعـه تـسر           يـ  و از تک تک افراد جامعه شروع گرد        يفرد

 منطقـه،   ي و فنـاور   ي، علمـ  ي، قدرت برتر اقتـصاد    يافتگي  چون توسعه  يل به اهداف  ي ن يعبارت

 ي که مبدأ توسعه تلق    ينست که ابتدا خود افراد    يره مستلزم ا  ي غ  در جهان اسالم و    يبخش الهام

نـه شـدن   ين بـوده کـه در صـورت نهاد   يـ ن اعتقاد محققان ايبنابرا. افته باشنديشوند، رشد    يم

انـداز   نه شدن چـشم يتوان انتظار نهاد ي افراد، مياد شده در جامعه و در رفتارها  ي يها يژگيو
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ق، عمالً امکان مطالعه    ي تحق يها  تي نظر گرفتن محدود    را متعاقب آن داشت، لکن با در       يمل

 يها يژگيان و ي در م   يبند تيم که اولو  يسر نبوده لذا بر آن شد     ياد شده م  ي يژگي ده و  يتمام

 حاضـر در دو مرحلـه انجـام      يق دلفـا  يـ تحق. مين امر داشـته باشـ     يدگاه خبرگان ا  يمزبور از د  

گانه صورت گرفته و در مرحلـه دوم بـا           ده   يها يژگي و يبند تيدر مرحله اول اولو   : گرفت

 الزم  يمي و تنظ  ي، هنجار يت اول از خبرگان خواسته شد که عوامل شناخت        يانتخاب سه اولو  

ح اسـت کـه از      يالزم به توضـ   . دار را مشخص کنند    تي اولو يژگي شدن آن سه و    ي نهاد يبرا

ن ده  ياز ب . ل آمد ق استفاده به عم   ي تحق ينامه اصل  م سؤاالت پرسش  ير در تنظ  يجه مرحله اخ  ينت

 و  ي، غـرور ملـ    ي سختکوشـ  يژگـ يانـداز سـه و     اد شده و از نظر خبرگان سند چشم       ي يژگيو

اد شـده   يـ دگاه افـراد    يـ  اول تا سوم قرار گرفتنـد البتـه از د          يها  تيب در اولو  ي به ترت  ياريهم

 دارد کـه در     ياريـ  هم يعنيت سوم   ي با اولو  يکسانيز وزن   ي کشور ن  ييتعهد به نظام و شکوفا    

 و افتخـار بـه      ي غـرور ملـ    يژگـ ي بـا و   ي مزبـور تـا حـدود      يژگـ ينکه و ين مورد با توجه به ا     يا

 ي بـرا  ياريـ  و هم  ي، غـرور ملـ    ي سختکوشـ  يژگـ ين قابل جمع شدن است، لذا سـه و        يسرزم

  . ده شدندي برگزيشيمايق پيتحق

  ريل مسي حاصل از آزمون تحليها افتهي ‐ب

 ي علـ يک الگـو يـ  آن کـه در قالـب   اتيه شده و مجموعه فرض    ين مدل ارا  ييبه منظور تب  

ر عمل شده يل مسيرومند تحليک نيره و با استفاده از تکنيل چند متغ يه شده، به روش تحل    يارا

 از يکــي.  شــده اســتيريــگ  بهــره۵/۸نــسخه زرل يــافــزار ل ن منظــور از نــرميــ ايبــرا. اســت

 را مورد   دهيچيک مدل پ  ي و کل    ين است که مجموعه روابط عل     يافزار ا  ن نرم ي ا يها يژگيو

کجا آزمون کرده و عالوه بـر آن        ي مجموعه روابط را     يدار ي دو قرارداده و معن    يآزمون کا 

 هـر   يدار ير و معنـ   يب تـأث  ي، ضـر  ير بعد ير در متغ  يم هر متغ  يرمستقيم و غ  ير مستق يب تأث يضر

 منـسجم از    يرهـا بـه صـورت     ين متغ ي بـ  ي روابـط علـ    ي بررس يبرا. کند  يز آزمون م  يرابطه را ن  

. تفاده شده اسـت    مکنون اس  يرهاي با متغ  يريل چند متغ  يا تحل ي ي معادالت ساختار  يساز مدل

 خـاص بـا     ي هـا   را در جامعـه    ي نظـر  يهـا   توان قابل قبول بـودن مـدل        يمن روش   يق ا ياز طر 

 يه مـورد بررسـ    يفرضـ .  آزمون کرد  يشي و آزما  يشيرآزماي، غ ي همبستگ يها  استفاده از داده  

 يهـا    از سـازه   يا ن مجموعـه  ي خـاص بـ    يک ساختار علـ   ي،  يک مدل معادالت ساختار   يدر  

ــا. رقابــل مــشاهده اســتيغ ــهــا از طر  ن ســازهي  قابــل مــشاهده يرهــاي از متغيا ق مجموعــهي

ل يـ  بـا اسـتفاده از آزمـون تحل        ينکه مـدل  ي ا يح است برا  يالزم به توض   .شوند  ي م يريگ اندازه

 t-valueر  ياً مقـاد  يته باشند و ثان    داش ي آن برازش مناسب   يها د شاخص يد شود اوالً با   يير تأ يمس
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 ي به درجـه آزاد χ2مدل کم، نسبت χ2 اگر مقدار. دار باشند يد معنيب استاندارد آن بايضرا

)df(   ن مجذورات   يانگي م يشه خطا ي، ر ۳ يا مساو ي کوچکتر(RMSE)     و  ۰۹/۰ کـوچکتر از 

رگتـر  بز (AGFI)ل شـده  ي برازش تعد  ييکويو شاخص ن   (GFI) برازش   ييکويز شاخص ن  ين

-Pدر ضمن مقدار    .  دارد يار مناسب يجه گـرفت که مدل برازش بس     يتوان نت   يباشـند م % ۹۰از  

value  ر  يمقاد.  باشد ۰۵/۰شتر از   يد ب ي هم باt کـوچکتر   ‐۹۶/۱ا از   يـ  بزرگتر   ۹۶/۱ز اگر از    ي ن 

 مـدل اجـرا شـده و        يحال به بررسـ    .دار خواهند بود   ي درصد معن  ۹۵نان  يباشند در سطح اطم   

م، همانگونه  يپرداز يق م ي تحق يها  هياساس فرض  با توجه به مطالب گفته شده و بر         آن يابيارز

 ۹۶/۱هـا بزرگتـر از        t-value يشود در مدل اجـرا شـده تمـام         يکه در صفحه بعد مشاهده م     

ز کم بوده و نـسبت  يآزمون ن χ2.  دارندي درصد معن  ۹۵نان  ي در سطح اطم   يهستند و به عبارت   

 مـدل کـه حکـم سـطح     P-value يياز سـو  . باشد  ي م ۳کوچکتر از   ) df( يآن به درجه آزاد   

 ۰۹/۰ز از يــ نRMSE بــوده و ۰۵/۰ر دارد بزرگتــر از يل مــسيــ را در آزمــون تحليدار يمعنــ

ط ين شـرا  يـ مجموع ا .  درصدند ۹۰ يز باال ي مدل ن  AGFI و   GFIنکه  يتاً ا ينها. کوچکتر است 

)ز يـ ن آن نيـي  تبکنـد و قـدرت   ي مـ يک مدل مناسب معرف يق را   يمدل تحق  )3802 /=R در 

  .حد قابل قبول و مورد انتظار است

 يبـرا . رنديگ  يد قرار م  يي مورد تأ  ۳ـ۲،  ۲ـ۲،  ۱ـ۲،  ۳ـ۱،  ۲ـ۱،  ۱ـ۱ يها  هين اساس فرض  يبر ا 

 رسـانه را بـر   ييم انطباق محتـوا يرمستقير غي تأثيستيز با ي ن ۳ـ۳ و   ۲ـ۳،  ۱ـ۳ يها  هي فرض يبررس

 :مييم بگويتوان  يبا توجه به مدل م. ميجامعه محاسبه کن يانطباق نهاد
  )۱ـ ۳ه يفرض( جامعه ي رسانه بر انطباق نهاديم انطباق شناختيرمستقير غيتأث) = ۴۴/۰) (۶۵/۰ = (۲۹/۰

 )۲ـ ۳ه يفرض( جامعه ي رسانه بر انطباق نهاديم انطباق هنجاريرمستقير غيتأث) = ۵۲/۰) (۶۹/۰ = (۳۶/۰
  )۳ـ ۳ه يفرض( جامعه ي رسانه بر انطباق نهاديميم انطباق تنظيرمستقير غيتأث) = ۴۰/۰) (۵۴/۰ = (۲۱/۰

  

 و  ي، هنجـار  يم انطبـاق شـناخت    يرمـستق ي غ ير مثبت ولـ   يت از تأث  يب استاندارد حکا  يضرا

ز يب ن ين ضرا ي مربوط به ا   يها  t که   يي جامعه دارند و از آنجا     ي رسانه بر انطباق نهاد    يميتنظ

د قـرار   ييـ ز مـورد تأ   يـ  ن ۳‐۳،  ۲‐۳،  ۱‐۳ يهـا   هيدارنـد لـذا فرضـ      يوده و معن   ب ۹۶/۱بزرگتر از   

  .رنديگ  يم
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  قير تحقيل مسي مدل تحل):۳(نمودار 

  
  قي تحقي اصليرهاير بر اساس متغيل مسيآزمون تحل

 رسـانه، انطبـاق     ييانطبـاق محتـوا    ،ستنديـ شتر ن يـ ر ب يق حاضر سه متغ   ي تحق ي اصل يرهايمتغ

گونـه کـه اشـاره شـد هـر کـدام از سـه بعـد                جامعه که همان   ي جامعه و انطباق نهاد    يفرهنگ

ر يـ ن سـه متغ   يـ ن ا ي بـ  ي روابـط علـ    ي را به منظور بررس    يگرينجا مدل د  يدر ا . اند افتهيل  يتشک

  :ه استانده شدي نما)۴( نمودارجه آن در يم که نتيآور  يق به اجرا در مي تحقياصل

 انطباق

 ه شناختی جامع

 انطباق

 هنجاری جامعه

 انطباق

  می جامعهيتنظ

  انطباق 

 شناختی رسانه 

  انطباق 

 هنجاری رسانه

 انطباق 
 می رسانهيتنظ

 انطباق

 نهادی جامعه

۴۲/۰ 

۳۹/۰ 

۲۹/۰

۴۴/۰ 

۴۳/۰ ۶۵/۰

۵۴/۰

۳۸/۰

۲۱/۰

۳۴/۰

۵۲/۰ 

۳۰/۰ 

۲۸/۰ 
۳۳/۰ 

۴۰/۰ 

۴۳/۰
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  قي تحقي اصليرهاير بر اساس متغيل مسيآزمون تحل):۴(نمودار

  

 يهـا  يژگـ ي رسـانه بـا اهـداف و و   يياساس مدل فوق مشخص است که انطباق محتـوا      بر

 يبـر سـازگار  ) ياريـ  و همي، غـرور ملـ  يسختکوشـ  (يانـداز ملـ   مورد انتظار طراحان چـشم   

 ۴۸/۰زان  يـ ر بـه م   ين تـأث  يـ م داشـته و ا    ي مـستق  ر مثبـت و   يها تأث   يژگي جامعه با همان و    يفرهنگ

ن اثـر،   يـ ب اسـتاندارد مزبـور، ا     ي مربـوط بـه ضـر      tدار بـودن     ي با توجه به معن    يياز سو . است

  . گردد   يد مييه اهم اول تأيپس فرض. باشد   يدار هم م يمعن

 ي بر انطباق نهـاد    ۶۲/۰زان  ي جامعه به م   يداست که انطباق فرهنگ   ين از مدل فوق پ    يهمچن

ه اهـم   يپس فرض . دار است   يب هم معن  ين ضر ي مربوط به ا   t يياز سو . رگذار است يجامعه تأث 

ز ي جامعه ن  ي جامعه بر انطباق نهاد    يدار انطباق فرهنگ   يم و معن  ير مثبت، مستق  ي بر تأث  يدوم مبن 

  .شود   يد مييتأ

عـه مـشاهده     جام ي رسانه بر انطباق نهاد    ييم انطباق محتوا  يرمستقيباالخره با محاسبه اثر غ    

نـه شـدن    ينهاد( جامعـه    يم بر انطبـاق نهـاد     يرمستقي و به طور غ    ۲۹/۰زان  يشود که آن به م       يم

 tدار بـودن   يبا توجه به معنـ . اثرگذار است) يانداز مل   مورد انتظار طراحان چشم    يها يژگيو

  .گردد   يد مييز تأيه اهم سوم نياد شده، فرضيب يمربوط به ضر

، ي رسـانه از سـه بعـد انطبـاق شـناخت           يي انطبـاق محتـوا    يدار يب اثـر معنـ    ين ترت يپس بد 

 و  ي، غـرور ملـ    ي، سختکوشـ  ينگيزان نهـاد  يـ م( جامعـه    ي بر انطباق نهـاد    يمي و تنظ  يهنجار

 جامعه آن هم از سه بعد انطباق        يگر انطباق فرهنگ    ر مداخله يق متغ ياز طر )  در جامعه  ياريهم

ن نحو مدل ساخته شـده کـه از   يرد و بديگ يد قـرار ميـي مورد تأيمي و تنظي، هنجار يشناخت

  .گردد   ين ميي هم برخوردار بوده، تبي مستحکمي نظريها   تيحما

  

انطباق 
 محتوايي رسانه

انطباق
 فرهنگي جامعه

انطباق نهادي
 جامعه

۴۸/۰ ۶۲/۰

۲۹/۰
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  يريگ  جهينت
ن آن بوده و کار بحـث       ييه شده و تب   يق آزمون مدل ارا   ين تحق ين هدف ا  يتر  هر چند مهم  

ق يـ گـر تحق  ي د يها   هافتيت  ي بر آن متمرکز شود لکن با توجه به اهم         يستيز با ي ن يريگ  جهيو نت 

دمن يـ انس فر يـ ل وار يرمن و تحل  ي اسپ يا   رتبه ي، همبستگ يا   دوجمله يها  ق آزمون يکه از طر  

ج آزمـون   ي نتا يشود و سپس به بررس       يها  م     افتهين  ي به ا  يا  نجا ابتدا اشاره  يبه دست آمده در ا    

  :ميپرداز  يمدل م

 يانطبـاق هنجـار   «ر  يـ ز دو متغ  ر ا يـ د کـه بـه غ     يـ  مشخص گرد  يا  براساس آزمون دوجمله  

 بـر   ي مبن H0ه  يه موارد فرض  يدر بق » ي جامعه با غرورمل   يانطباق هنجار «و  » يرسانه با غرور مل   

ن بـدان معناسـت کـه انطبـاق         يا. ق رد شده است   ي تحق يرهايگر متغ يوجود و مناسب بودن د    

، يختکوشـ نجـا س  يدر ا (انـداز     مورد انتظـار طراحـان چـشم       يها يژگي با و  يمي و تنظ  يشناخت

در بعد  . ون و نه در فرهنگ جامعه وجود ندارد       يزي تلو يها نه در برنامه  ) ياري و هم  يغرور مل 

ج ياساس نتـا  بر يياز سو . شود   ين انطباق مشاهده م   ي ا ي هم فقط در رابطه با غرور مل       يهنجار

 به عنـوان سـه      ياري و هم  ي، غرور مل  يد که در جامعه سختکوش    ين آزمون مشخص گرد   يهم

نـه نـشده اسـت و بـه         يانـداز نهاد   ل به اهـداف سـند چـشم       ي ن ياز برا ي و مورد ن   يساس ا يژگيو

 يهـا  يژگـ ينکـه و  يخالصه ا . اد شده ندارد  ي الزم را با سه مقوله       ي جامعه انطباق نهاد   يعبارت

توانـد     ي مـ  نيـ نه ندارند و ا   يجامعه حالت نهاد   در   يانداز مل   مورد انتظار طراحان چشم    ياساس

نـه  ين زميـ ها در جامعه باشد و خـالء موجـود در ا    يژگيگ مناسب با آن و   از نبود فرهن   يناش

 کـشور  ين رسـانه فرهنگـ  يتر  يعنوان اصل    به يون مل يزين باشد که تلو   ي از ا  يتواند ناش    يهم م 

  . استييها   ي و کاستينه دچار کم کارين زميدر ا

شـود     ين مـشخص مـ    يرمن چن ي اسپ يا   رتبه ي حاصل از آزمون همبستگ    يها   افتهياساس  بر

 ي جامعه همبـستگ   يز انطباق نهاد  ي جامعه و ن   ي رسانه و انطباق فرهنگ    يين انطباق محتوا  يکه ب 

ر الزمه وجود رابطـه  يا چند متغ ين دو   ي ب يوجود رابطه همبستگ  .  وجود دارد  يدار و مثبت   يمعن

 و وابسته   يا   مستقل، واسطه  يرهاين متغ يدار ب  ي معن يها است، پس وجود همبستگ    ن آن ي ب يعلّ

  .کند   يمت ين آنها برقرار باشد، تقويز بي نين احتمال را که رابطه علّيق ايتحق

ن ابعاد سه   يد که از ب   يدمن مشخص گرد  يانس فر يل وار يج آزمون تحل  ياساس نتا تاً بر ي نها

ن ين از بـ يگر است و همچنـ ي ديتر از دو تا   مهمي رسانه، انطباق هنجار ييگانه انطباق محتوا  

 نـسبت بـه انطبـاق       يت باالتر ي از اهم  يز انطباق هنجار  ي جامعه ن  يسه گانه انطباق فرهنگ   ابعاد  



  ١٣٨٦ زمستان ،۷۹ شماره ،٢٠ دوره، دانش مديريت

  

٧٠

 

، غـرور   ي سختکوشـ  يژگـ يان سـه و   ينکه از م  ي برخوردار است و خالصه ا     يمي و تنظ  يشناخت

 برخـوردار   يشتري از وزن ب   ي جامعه با غرور مل    ي، انطباق نهاد  ي و تالش جمع   ياري و هم  يمل

  .است

 مـدل و آزمـون      يرهـا ين متغ ي موجود بـ   ي روابط علّ  ي منظور بررس  ر به يل مس يآزمون تحل 

گونه که مشاهده شد      ن مدل به کار رفته و همان      يين قدرت تب  يين تع يق و همچن  يات تحق يفرض

ق ي تحقيها   هيب فرضين ترتي نشان دادند و بديدار ي موجود در مدل اثر معنيه روابط عل  يکل

  . ز در حد انتظار ظاهر شدين مدل نيي قدرت تبيياز سو. د قرار گرفتنديي مورد تأيهمگ

 يمـ ي و تنظي، هنجـار ي رسانه بـر انطبـاق شـناخت   ياد شده انطباق شناخت  يبراساس آزمون   

گـر  يش از دو مورد دي جامعه بين اثر در رابطه با انطباق شناخت    يدار دارد که ا    يجامعه اثر معن  

ن اثـر   يـ  اسـت لکـن ا     ير حـد کمـ    ر مزبـور د   يـ اد شده بر سه متغ    ير  يهر چند اثرات متغ   . است

ون در رابطـه بـا      يـ زي تلو يهـا    برنامه ي محتوا يدهد که انطباق شناخت      يدار بوده و نشان م     يمعن

  .ر دارديها تأث   يژگي جامعه با همان وي مورد انتظار بر انطباق فرهنگيها يژگيو

ر يتـأث  جامعـه    يز بر انطبـاق فرهنگـ     ي رسانه ن  يد که انطباق هنجار   ين مشخص گرد  يهمچن

 جامعـه اثرگـذار     يز بـر انطبـاق فرهنگـ      ي رسانه ن  يمين نحو انطباق تنظ   يدار دارد و به هم     يمعن

 و  ي، هنجار ي جامعه از سه بعد انطباق شناخت      ي مالحظه شد که انطباق فرهنگ     يياست، از سو  

ر ي تـأث ياري و همي، غرور ملي جامعه در رابطه با سه مقوله سختکوشي بر انطباق نهاد  يميتنظ

  . دارديدار ين حال معنيم و در عي و مستقمثبت

اد شـده بـود کـه       يـ  يهـا     شدن مقولـه   ير رسانه بر نهاد   يم تأث يتاً آنچه به دنبال آن بود     ينها

ق يـ  رسـانه از طر    ييشـود کـه انطبـاق محتـوا          ير مشخص مـ   يل مس يج آزمون تحل  ياساس نتا   بر

نـه  ي رسـانه بـر نهاد     يه عبـارت  بـ .  جامعه اثرگذار اسـت    ي جامعه بر انطباق نهاد    يانطباق فرهنگ 

طور   ق فرهنگ جامعه و بهين اثر از طريم دارد که ايرمستقيم اثر غ  ي آن هست  يشدن آنچه در پ   

  . آن استيمي و تنظي، هنجاري شناختيها   ر بر چارچوبيمشخص تأث
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