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بررسی تطبیقی تأثیر الگوهای مصرف تلویزیون داخلی و ماهوارهای بر میزان اعتماد
محمداسماعیل ریاحی ،5نادر رازقی  ،سمانه اسکندری
تاریخ دریافت5196/52/15 :

تاریخ پذیرش5196/55/52 :

چكیده
اعتماد همواره یکی از مهمترین موضوعات در تحقیقات سرمایهی اجتماعی محسوب میشود و اهمیت آن بهطور
گستردهای از سوی نظریه پردازان سیاسی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است .در پژوهش حاضر سعی شده است
که به بررسی تأثیر میزان مصرف رسانهای ،بر میزان اعتماد اجتماعی پرداخته شود .این پژوهش با روش پیمایش انجام
شده است .جامعه ی آماری تحقیق ،شامل تمامی دانشجویان شا ل به تحصیل در پردیس دانشگاه مازندران در سال
تحصیلی  96-95بودهاند که تعداد  755نفر بر اساس نمونهگیری طبقهای متناسب انتخاب و پرسشنامههای خود اجرا
در میان آنها توزیع شد .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که گرچه میان میزان تماشای تلویزیون داخلی با اعتماد
اجتماعی رابطهی معناداری وجود ندارد؛ میزان تماشای تلویزیون ماهوارهای ،رابطهی معکوسی با اعتماد اجتماعی داشته
است .همچنین ،متغیّرهای میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه ،هنجار معاملهی متقابل ،نگرش مثبت نسبت به اجرای
قانون و احساس عدالت با اعتماد اجتماعی ،رابطهی مثبت داشتهاند .بهعالوه ،نتایج تحلیل رگرسیونی نشان میدهد که
متغیّر احساس عدالت قویترین متغیّر پیشبینی کنندهی میزان اعتماد اجتماعی است و پس از آن ،متغیّر هنجار معامله
متقابل در رتبهی بعدی قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :رسانههای جمعی ،اعتماد اجتماعی ،تلویزیون داخلی ،تلویزیون ماهوارهای.

 -5دانشیار جامعه شناسی دانشگاه مازندران (نویسنده مسؤول)
 -6استادیار جامعه -شناسی دانشگاه مازندران
 -1کارشناس ارشد جامعه شناسی از دانشگاه مازندران
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.0مقدمه
اعتماد اجتماعی ،5روابط همکاری جویانه و تعاونی که پایه و اساس اجتماع محسوب میشود
را روان و کنش جمعی جوامع را تسهیل میکند (امانی .)5115 :6552 ،حوزهی تعامل و ارتباط در
اعتماد به ریبهها و کسانی است که آنها را شخصاً نمیشناسیم (شارعپور و دیگران.)22 :5189 ،
پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که در شکلگیری و تقویت اعتماد اجتماعی عوامل
مختل

فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در سطوح خرد و کالن از جمله درآمد ،پایگاه

اجتماعی ،رضایت شغلی و رضایت از زندگی ،احساس شادمانی و رور ملی (دلهی و نیوتن،
6551و نیوتن ،)6555 ،خانواده ،مدرسه و شبکهی دوستان (عبد الرحمانی 5187 ،و دلهی و نیوتن،
 )6551میزان مشارکت مدنی و عضویت در انجمنهای داوطلبانه ،همبستگی اجتماعی و امنیت
عمومی (قدیمی5182 ،؛ نیوتن 6555 ،و ران و ترنزو ،)5998 ،اثربخشی و سودمندی دولت ،احزاب
سیاسی و آزادی سیاسی (عباسزاده5181 ،؛ هرروز و کریادو6558 ،؛ دلهی و نیوتن )6551 ،نقش
مهم و تعیین کنندهای را ایفا میکنند .در کنار عوامل مذکور ،برخی از پژوهشگران بر این باورند که
رسانههای جمعی 6هم میتوانند بر اعتماد اجتماعی تأثیر بگذارند (جعفرینیا5189 ،؛ جواهری و
باالخانی5180 ،؛ گراس و دیگران،

 6557و موی و شوفل .)6555 ،بنابر نظر صاحبنظران،

رسانهها به تصوّرات افراد از محیط شکل میدهند ،آنها میتوانند با ارائهی تصویری زشت و یا
زیبا از جامعه میزان اعتماد در میان مخاطبان خود را افزایش و یا کاهش دهند .رسانهها به
شکلگیری الگوهای کنش در میان مخاطبان کمك میکنند (باالخانی.)52 :5187 ،
در میان رسانههای جمعی مختل  ،تلویزیون بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی نفوذ در افکار
عمومی مورد استفاده قرار گرفته و توسط دولتها یا بخش خصوصی در جهت اهداف مورد نظر
بهکار برده میشود .ضمن اینکه ،اختراع ماهوارههای مخابراتی نیز تأثیرگذاری تلویزیون را از
مرزهای ملی عبور داده و به امری فراملی و جهانی تبدیل کرده است (خالصی .)622 :5188 ،لذا،
چنین بهنظر میرسد که در میان رسانههای جمعی مختل  ،تلویزیون (داخلی /ماهوارهای) دارای
نقش ویژهای در افزایش و یا کاهش اعتماد (بهویژه اعتماد اجتماعی) باشد.

-Social Trust
- Mass Media
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اعتماد اجتماعی از سطح روابط و تعامل درون گروهی به تعامل میان گروهی ارتقا مییابد و شامل
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پژوهش حاضر باتوجه به نقش مهم رسانههای جمعی در شکلدهی به افکار عمومی و نیز
کارکردهای آموزشی ،خبری ،اطالعرسانی و  ...در جامعهی امروز ،به بررسی تأثیر مصرف
رسانهای 5بر اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران پرداخته است .به بیان دیگر ،در
رسانههای جمعی بر میزان اعتماد اجتماعی مخاطبان تأثیر میگذارد؟ و آیا تأثیر رسانههای جمعی
بر اعتماد اجتماعی بر حسب انواع مختل

رسانه (تلویزیون داخلی /ماهوارهای) تفاوت دارد؟

رسانههای جمعی و اعتماد
از میان نظریهپردازان حوزهی اعتماد اجتماعی ،رابرت پاتنام 6مشهورترین متفکّری است که به
نقش برجستهی رسانههای جمعی در افزایش و یا کاهش اعتماد اجتماعی اشاره کرده است .وی
معتقد است که تلویزیون به خصوصیسازی اوقات فرا ت کمك میکند و افراد را از شرکت در
اجتماعات گوناگون و فعالیتهای مدنی باز میدارد (ولچ و دیگران .)725 :6550 ،دالیل پاتنام علیه
تلویزیون بر پایهی دو یافته استوار است :اولین یافته مربوط بهمیزان زمانی است که افراد به
تلویزیون اختصاص میدهند .او معتقد است برنامههای تلویزیونی زمان را بهخود اختصاص
میدهند و موجب کاهش مشارکت افراد در مسائل اجتماعی میشوند .دومین یافته مربوط به اثر
تلویزیون بر روی شخصیت افراد و بهویژه نقش این رسانه در فرایند اجتماعیکردن افراد است .او
معتقد است که نمایشهای تلویزیونی شخصیت انسان را تخریب میکند .افرادی که زیاد تلویزیون
تماشا میکنند ممکن است باور کنند که دنیای زشتی که تلویزیون از جهان بیرون نشان میدهد ،به
واقعیت نزدیك است .بنا بر نظر پاتنام مردمی که خیلی تلویزیون نگاه میکنند رتبهی پایینی در
سرمایهی اجتماعی 1دارند و یا -طبق گفتهی گربنر و همکارانش اعتماد پایینی هم دارند (حسین
پور و معتمدنژاد.)575 :5195 ،
اوسلنر 7از دیگر نظریه-پردازان سرمایهی اجتماعی نیز به ارائهی مدل متفاوتی در رقابت با
تبیین پاتنام میپردازد .او معتقد است که رابطهی ضعیفی میان برداشت مردم از دنیای تلویزیون با
برداشت آنان از دنیای واقعی وجود دارد و تصوّر افراد از محیط پیرامون خود بیشتر مبتنی بر
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پژوهش حاضر تالش شده است تا به این پرسشهای اساسی پاسخ داده شود که آیا استفاده از

 .........................37فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی دوم ،شمارهی ،0بهار 33

واقعیتهای عینی محیط شکل میگیرد .بر این اساس ،میزان تماشای تلویزیون هم با عضویت
گروهی و هم با اعتماد اجتماعی یر مرتبط است .البته ،او نوع برنامههای مورد استفاده را در این
زمینه بسیار با اهمیت دانسته و بر این باور است که شاید تنها برخی از برنامههای تلویزیون به این
تلویزیون رابطهی مثبتی با میزان خوشبینی بینندگان دارند و تماشای زیاد این برنامهها موجب
تقویت اعتماد در میان بینندگان آن میشود .اما تماشای برنامههای درام و سریالهای تلویزیونی
موجب کاهش اعتماد مخاطبان میشود (اوسلنر.)772 :5998 ،
پیوتر اشتومکا 5نیز در بحث خود از اهداف اعتماد ،رسانههای جمعی را از جمله ابزارهای
ایجاد اعتماد دانسته و بر این باور است که محدودترین شعاعها مربوط به اعتماد میان اعضای
خانواده میشود که دربردارندهی بیشترین میزان محبت و نزدیکی است .سپس مربوط به اعتماد به
افرادی میشود که بهلحاظ شخصی آنها را میشناسیم و با آنها رو در رو تماس داریم
(دوستانمان ،همسایگانمان ،همکاران ،شرکای تجاری و یره) .اینجا اعتماد باز هم متضمّن درجهی
قابل توجهی از صمیمیت و نزدیکی است .فناوریهای جدید ،و بهخصوص تلویزیون ،نوع جالبی
از اعتماد شخصی مجازی را بهوجود آورده است :افراد محبوب ،چهرههای سرشناس ،هنرمندان
موسیقی پاپ ،سیاست مداران مشهور ،بهنظر میرسد که بهصورت شخصی و از نزدیك به ما
معرفی میشوند .با عبور آنان در خیابان ،به سختی میتوانیم اشتیاق خود را به سالم کردن و یا
لبخند زدن به آنها کنترل کنیم .گویی اینگونه افراد در ردی

دوستان یا آشنایان خوب ما

قراردارند (زتومکا.)29-28 :5182 ،
جیمز کلمن 6از دیگر نظریهپردازان حوزهی اعتماد است که بر نقش و تأثیر رسانههای جمعی
تأکید دارد .به عقیدهی او نفوذ گسترش یابندهی تلویزیون ،سینما و موسیقی مردم پسند به این معنا
است که ارتباطات از طرف بزرگساالن ،کمتر از جانب پدران و مادران ،همسایگان و خویشاوندان
و بیشتر از سوی قدرتهای سوداگری است که مخاطبان جوان را هدف گرفتهاند .این تغییر در
ترکیب منابع اطالعات ظاهراً تا اندازهای باعث بازستانی اعتماد از بزرگساالن و هم علت ابراز
اعتماد گسترده به رهبران خود انگیختهی جوانان در مسائل سیاست است .همچنین بهنظر کلمن
تغییرات دراز مدت در برقراری اعتماد در نتیجهی افزایش ارتباطهای از راه دور وجود دارد.

-Pioter Sztompka
-James Coleman
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منجر شود که مردم باور کنند که دنیا بسیار ناپسند و پست است .بنابر نظر او برنامههای عمومی
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هوس ها ،اوهام توده ،میزان اعتماد بسیار زیادی که به افراد و به اشخاص حقوقی ابراز میشود
ظاهراً پیش از اواسط یا اواخر قرن نوزدهم بسیار زیادتر بوده است تا از آن زمان به بعد .به بیان
دیگر در جوامع یر بسته ،پیشرفتهای فناورانه مانند تلگراف ،تلفن ،رادیو و تلویزیون که امکان
.)697-696 :5182
از نظر آنتونی گیدنز 5وجه عمدهی رابطهی رسانههای جمعی با اعتماد در نقش و جایگاه
رسانههای جمعی در نیرو های مدرنیته نهفته است .مهمترین جایگاه در این میان مربوط به
فاصلهگیری زمانی -مکانی و نقش رسانههای جمعی در فراگرد باز اندیشی است .با شروع نوشتار،
اطالعات و کاالها حف و نگهداری شد و به این وسیله نظامهای جدید قدرت ،تولید شد .دربارهی
مدرنیت ،این کوششها بیشتر از درون و عمیقتر از سایر تمدنهای گذشته بوده است .بهدلیل
وجود صنعت چاپ و تولید انبوه آثار چاپی و تا حدّی بهعلت توسعهی اخیر ارتباط الکترونیك،
جامعهی اطالعاتی بهوجود آمده است .این رسانهها نه فقط شیوهی ارتباط مردم با یك دیگر بلکه
چگونگی ساماندهی کل جوامع را تغییر دادهاند .به عقیدهی او اعتماد به نظامهای انتزاعی از
تجارب ما و همچنین از دانش روز که از طریق رسانههای ارتباطی و منابع دیگر در دسترس
آدمهای عادی و متخصصان فنی قرار میگیرند ،تأثیر میپذیرند (جواهری و باالخانی:5180 ،
.)2-2
چارچوب نظری
با مروری بر نظریههای مرتبط با پژوهش ،میتوان دریافت که رابرت پاتنام ،مهمترین نظریهی
مربوط به تأثیر رسانههای جمعی بر اعتماد اجتماعی را ارائه داده است .او این نظریه را از تلفیق
نظریهی سرمایهی اجتماعی خود با نظریهی کاشت گربنر پدید آورده است .از اینرو ،تصمیم گرفته
شد تا از نظریهی پاتنام بهعنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر استفاده شود.
به باور پاتنام تلویزیون به چهار شیوه بر میزان اعتماد اجتماعی بینندگانش تأثیر منفی میگذارد:
ال  -جابهجایی زمان :بیشتر اشکال مصرف رسانهای و مشارکت اجتماعی بهطور مثبتی با
یكدیگر همبستگی دارند .یك استثنای اصلی ،بر این قاعدهی کلی ،تلویزیون است؛ تماشای
تلویزیون تنها فعالیت اوقات فرا ت است که بهنظر میرسد مشارکت در خارا از خانه را محدود
-Anthony Giddens
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ارتباط سریع بدون واسطه را فراهم میسازند سبب کاهش اعتماد مبتنی بر اوهام گردیدهاند (کلمن،
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میکند .تماشای تلویزیون تقریباً به بهای از دست دادن هرنوع فعالیت اجتماعی خارا از خانه
بهویژه گردهماییهای اجتماعی و گفتگوهای یر رسمی تمام میشود (پاتنام ب:5990 ،
.)229-228
تلویزیون و مشارکت در جامعه را گزارش میکنند ،به این دلیل که صرفاً به مقایسهی افراد مختل
در یك زمان واحد میپردازند ،از لحاظ رعایت علیت دچار ابهام میباشند .اما یك مطالعهی نیمه
تجربی معرفی تلویزیون در سه شهر کانادا (ویلیامز  )5982همان الگو را در سطح جمعی و در
طول زمان مشاهده کرد :تأثیر عمدهی ورود تلویزیون ،کاهش مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و
تفریحی در میان مردم در تمامی سنین بود .بهطور خالصه میتوان گفت که تلویزیون در حال
خصوصیکردن اوقات فرا ت ما است (همان.)229 :
ا -تأثیر بر چشمانداز بینندگان :بخش مؤثری از ادبیات رسانه که تحت سرفصل «تأثیر جهان
فرومایه» 5جمع شده است ،نشان میدهد که برای مثال ،کسانی که زیاد تلویزیون تماشا میکنند،
بهطور یر معمولی دربارهی خیرخواهی افراد دیگر در برآورد زیاد از حد نرخ جرم و جنایت مردّد
می باشند .در حالی که منتظر شواهد تجربی بهتر هستیم ،اما یك قضاوت موقّت مستدل این است
که تماشای زیاد تلویزیون ممکن است بدبینی پیرامون ماهیت انسان را بهطور گستردهای افزایش
دهد .همچنین ،شاید آنگونه که منتقدان اجتماعی بهطور گستردهای استدالل کردهاند ،همرسانه و
همپیام بر شیوهی تعامل ما با جهان و با افراد دیگر تأثیر پایهای بیشتری دارد (همان).
د -تأثیر بر نوجوانان و جوانان :تماشای تلویزیون بهطور خاص در میان نوجوانان باال است ،اما
میزان آن در میان جوانان هم باال باقی میماند .البته تأثیرات تلویزیون بر اجتماعی کردن 5کودکان
نیز بیش از سه دهه بهطور گستردهای مورد بحث قرار گرفته است .مستدلترین نتیجهگیری از نتایج
گاه درهم و برهم و متعارض بهنظر میرسد چنین باشد که احتماالً تماشای زیاد تلویزیون توسط
کودکان و نوجوانان موفقیت تحصیلی را کاهش میدهد و از لحاظ آماری با عدم کارآیی
روانی -اجتماعی مرتبط است (همان.)229-285 :
پاتنام در نظریهی سرمایهی اجتماعی خود استدالل میکند که عضویت در انجمنها به افزایش
اعتماد اجتماعی میانجامد (پاتنام 5990 ،ال  .)25 :او در پاسخ به این پرسش که چرا شبکههای
مشارکت مدنی چنین تأثیری دارند ،چند علت را مطرح کرده است:
-Mean World Effects

1
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به باور او ،شبکههای مشارکت مدنی هزینههای بالقوهی عهد شکنی را در هر معاملهای افزایش
میدهند .فرصتطلبی منافعی را که فرد انتظار دارد از دیگر معامالت همزمانش و معامالت آینده
نصیبش شود ،به خطر میاندازد .شبکههای مشارکت مدنی ،هنجارهای قوی معاملهی متقابل را
تا هنجارهای قوی رفتار قابل قبول را توسعه دهند و انتظارات متقابلشان را در بسیاری از ارتباطات
تقویتکننده همکاری با یك دیگر منعکس کنند» (پاتنام.)692 :5185 ،
شهروندانی که در مسائل عمومی مشارکت دارند ،مطمئن هستند که دیگران نیز عادالنه عمل
میکنند و از قوانین پیروی می-کنند (پاتنام .)92-92 :5187 ،شهروندان در جامعهی مدنی با یك
دیگر بهطور عادالنه رفتار میکنند و انتظار دارند که با آنها عادالنه رفتار شود (پاتنام.)596 :5185 ،
بهطور خالصه ،مدنیت با برابری و مشارکت ارتباط دارد (همان .)581 :شهروندی در جامعهی
مدنی مستلزم حقوق و تعهدات برابر برای همه است .در این جامعه شهروندان در قالب افراد برابر
با یك دیگر ارتباط دارند و نه در قالب حامیان و کارگزاران و یا حاکمان و گدایان (همان .)508 :به
زعم پاتنام در مناطق مدنی زندگی جمعی با این انتظار که دیگران احتماالً از مقررات پیروی
خواهند کرد ،تسهیل میشود .اگر شما بدانید که دیگران با اجرای مقررات انتظاراتتان را برآورده
میکنند احتمال زیادتری وجود دارد که شما نیز بههمین ترتیب ،انتظاراتشان را برآورده کنید .در
مناطق یر مدنی تقریباً هر کسی انتظار دارد که دیگران مقررات را نقض کنند .اگر شما بدانید که
دیگران به فریب متوسل میشوند ،آن گاه اطاعت از قوانین ترافیکی ،مالیاتی و یا مقررات رفاهی از
سوی شما احمقانه بهنظر خواهد رسید .بنابراین ،به فریب متوسل میشوید و در نهایت انتظارات
حزن انگیز و بدبینانهی هرکس توجیهپذیر خواهد بود (همان.)597 :
بدین ترتیب ،با توجه به مطالب مطرح شده در فوق ،میتوان استدالل کرد که از نظر پاتنام،
تلویزیون عالوه بر تأثیر مستقیمی که بر ارزشها و نگرشهای افراد مختل

دارد ،از طریق

اختصاص دادن زمان بیشتر بهخود و آنچه که پاتنام باعنوان خصوصیسازی اوقات فرا ت مطرح
کرده است ،میزان مشارکت مدنی و فعالیت در انجمنهای داوطلبانه را نیز کاهش میدهد و از این
طریق نیز بر عواملی نظیر هنجارهای معاملهی متقابل ،میزان فرصتطلبی ،نگرش مثبت نسبت به
اجرای قانون و احساس عدالت و نهایتاً میزان اعتماد اجتماعی اثرگذار است .با در نظر گرفتن این
نکته ،در پژوهش حاضر مصرف رسانهای (تلویزیون داخلی /ماهوارهای) بهعنوان متغیّر مستقل و
میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه ،هنجار معامله متقابل ،نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون،
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احساس عدالت و میزان فرصتطلبی نیز بهعنوان متغیّرهای واسط درنظر گرفته شده و میزان و
چگونگی جهت تأثیر آنها بر میزان اعتماد اجتماعی بهعنوان متغیّر وابسته مورد سنجش قرار
میگیرد.

 -5میزان تماشای تلویزیون (داخلی/ماهوارهای) با میزان اعتماد اجتماعی رابطهی معکوس دارد.
 -6میزانتماشای تلویزیون (داخلی/ماهوارهای)با متغیّرهای میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه،
هنجار معاملهی متقابل ،نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون و احساس عدالت ،رابطهی معکوس و
با فرصتطلبی رابطهی مثبت دارد.
 -1میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه با متغیّرهای هنجار معاملهی متقابل ،نگرش مثبت نسبت
به اجرای قانون و احساس عدالت ،رابطهی مثبت و با فرصتطلبی رابطهی معکوس دارد.
 -7متغیّرهای میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه ،هنجار معاملهی متقابل ،نگرش مثبت نسبت
به اجرای قانون و احساس عدالت با اعتماد اجتماعی رابطهی مثبت و متغیّر میزان فرصتطلبی با
اعتماد اجتماعی رابطهی معکوس دارند.
روش پژوهش
روش تحقیق حاضر از نوع روش پیمایشی است؛ ضمن این که برای تدوین چارچوب نظری
تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانهای (اسنادی) نیز بهره گرفته شده است.
تعریف مفاهیم
اعتماد اجتماعی :حسن ظن نسبت به سایر اعضای جامعه است که به گسترش و تسهیل روابط
اجتماعی فرد با آنها میانجامد (امیرکافی .)58 :5185 ،در عملیاتی کردن مفهوم اعتماد اجتماعی از
گویههایی در مورد مهربانی و خوش طینتی ،صداقت و بی ل و شی ،پایبندی به قول و قرار ،قابل
اعتماد بودن و ...مردم استفاده و از پاسخگو خواسته شد میزان موافقت یا مخالفت خود را در قالب
یك طی

 0قسمتی «کامالً موافق» تا «کامالً مخال » مشخص کند.

رسانههای جمعی :تمام ابزارهای یر شخصی ارتباط که بدان وسیله ،پیامهای بصری و یا
سمعی ،مستقیماً به مخاطبان انتقال مییابند .تلویزیون ،رادیو ،سینما ،روزنامهها ،مجالت ،کتابها و
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تابلوهای آگهی در زمره رسانههای همگانی محسوب میشوند (گولد و کولب .)712 :5186 ،میزان
استفاده از رسانههای جمعی در دو بعد تلویزیون داخلی و تلویزیون ماهوارهای بررسی شده است.
میزان استفاده از تلویزیون داخلی و ماهوارهای در شبانه روز بر مبنای ساعت و دقیقه ،ابتدا در سطح
انجمنهای داوطلبانه :مؤسساتی هستند که گروهی از اشخاص آن را سازماندهی میکنند و در
جهت عالیق اعضا شکل میگیرند ،عضویت در آنها داوطلبانه و مستقل از دولت است (سرایی و
قاسمی .)62 :5185 ،برای سنجش و اندازهگیری میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه ،با توجه به
جامعهی آماری پژوهش (دانشجویان دانشگاه مازندران) فهرستی از انجمنهایی که احتمال داشت
دانشجویان در آن عضو باشند ،تهیه شد و نوع رابطهی دانشجویان با این انجمنها مورد پرسش
قرار گرفت.
هنجار معاملهی متقابل :این هنجار به رابطهی تبادلی مداومی اشاره دارد که همیشه یكطرفه و
یر متوازن است؛ اما انتظارات متقابلی را ایجاد میکند مبنی بر این که سودی که اکنون اعطا شده،
باید در آینده باز پرداخت شود ( المزاده 26-25 :5182 ،به نقل از شارعپور.)557 :5129 ،
سنجش این متغیّر با استفاده از شش گویه در قالب مقیاس لیکرت صورت گرفته است.
نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون :دیدگاهی است نسبت به کارآمدی و یکسانی اجرای قانون
و این نگرش که دیگر مردم تا چه حدّ قانون را رعایت میکنند .منظور از قانون نیز قانون رسمی
کشور است که توسط نهادهایی مانند پلیس ،نیروی انتظامی و سیستم قضایی مورد اجرا قرار
میگیرد (همان .)26:بهمنظور سنجش متغیّر نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون از پنج گویه در
قالب مقیاس لیکرت استفاده بهعمل آمده است.
احساس عدالت :مقولهای است که نسبت به دو چیز ممکن است 5 :رخدادهایی که دربارهی
عادالنه بودن آنها قضاوت میشود؛  6موجودیتهایی که میزان عادالنه بودن آنها ارزیابی میشود.
احساس عدالت الزاماً بهمعنای میزان تحقّق عدالت نیست؛ بلکه بیشتر به تصویری است که از
رخدادها در ذهن افراد شکل میگیرد و در مواقعی این امکان وجود دارد که احساس عدالت با
واقعیت متناظر نباشد (صدیق سروستانی و د اقله.)67 :5182 ،احساس عدالت در دو بُعد عدالت
توزیعی و رویهای و با نه گویه در قالب مقیاس لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است.
فرصتطلبی :فرصتطلبی یا نفع شخصی درست درك نشده است .پیگیری نفع شخصی بدون
توجه به منافع جمعی و نیز سعی در دستیابی به اهداف شخصی حتی با ضرر و زیان دیگران است
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( المزاده 26 :5182 ،به نقل از شارعپور .)5129 ،در پژوهش حاضر ،سنجش متغیّر میزان
فرصتطلبی با استفاده از شش گویه در قالب مقیاس لیکرت صورت گرفته است.

جامعه آماری این تحقیق را کلیهی دانشجویان دانشگاه مازندران که در نیمسال اول سال
تحصیلی  96-95در مجموعهی پردیس این دانشگاه در شهرستان بابلسر مشغول به تحصیل
بودهاند ،تشکیل داده است که بر اساس آمار اداره ی آموزش دانشگاه تعداد آنها  9859نفر بوده
است .برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ،با سطح اطمینان  90درصد و فاصلهی
اطمینان  0درصد صورت گرفته است .بر این اساس ،حجم نمونه  125نفر مشخص شد که
درنهایت به  755نفر افزایش یافت .بهمنظور نمونهگیری نیز در این پژوهش از شیوهی نمونهگیری
طبقهای متناسب (بر اساس دانشکده و جنسیت) استفاده شد .ابزار مورد استفاده در این مطالعه
پرسشنامه بوده و بهمنظور توصی

و تجزیه و تحلیل دادهها نیز از نرمافزار آماری  SPSSاستفاده

شده است.
یافتههای پژوهش
توصیف دادهها
ویژگیهای اجتماعی جمعیتی پاسخگویان
از تعداد کل  755نفر نمونه مورد بررسی از دانشجویان دانشگاه مازندران 22/1 ،درصد
( 620نفر) زن و  11/2درصد ( 510نفر) مرد بودهاند .این دانشجویان که میانگین سنی آنان حدود
 65سال بوده است ،بهلحاظ وضعیت تأهّل ،بیشتر مجرد بودهاند؛ بهگونهای که  95/2درصد از آنان
هرگز ازدواا نکرده بودند ،در حالی که  2/2درصد از آنها متأهل بوده و  5/2درصد نیز متارکه کرده
و یا همسرشان فوت شده بود .همچنین ،سهم دانشجویان مقطع کارشناسی  80/0درصد بوده است،
درحالی که به ترتیب  51و  5/0درصد از دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مشغول
به تحصیل بودهاند .درنهایت ،بهلحاظ پایگاه اقتصادی -اجتماعی خانواده ،بیش از نیمی از
دانشجویان ( 06/0درصد) متعلق به خانوادههایی با پایگاه پایین بودهاند؛ در حالی که سهم
دانشجویان متعلق به خانوادههایی با پایگاه اجتماعی -اقتصادی متوسط و باال به ترتیب برابر با
 75/1و  2/6درصد بوده است.
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میزان اعتماد اجتماعی
سیمای جمعیت نمونه بر اساس متغیّر وابستهی پژوهش (اعتماد اجتماعی) ،در جدول شمارهی
یك به تصویر کشیده شده است .مطابق دادههای این جدول ،بیش از نیمی از دانشجویان (06/6
( 55نفر) اعتماد اجتماعی در سطح زیاد را گزارش کردهاند.
جدول شمارهی یک -توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد اجتماعی
میزاناعتماد اجتماعی
کم
متوسط
زیاد
جمع کل

تعداد
520
595
55
122

درصد تجمّعی
70/5
92/1
555
-

درصد
70/5
06/6
6/2
555

میزان مصرف رسانهای
در جدول شمارهی دو نحوهی توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانههای جمعی
(تلویزیون داخلی /ماهوارهای) گزارش شده است.
جدول شمارهی دو -توزیع پاسخ گویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون داخلی /ماهوارهای
مدتزمان تماشا درطول روز
( به دقیقه)
عدم تماشا

تلویزیون داخلی
درصد
تعداد
11/8
510

تلویزیون ماهوارهای
درصد
تعداد
02/8
615

57-0

22

59

11

8/1

027-50

21

50/8

19

9/8

017-020

77

55

65

0/1

207-010

11

8/1

62

25/0

377-200

62

2/8

52

7

 370و بیش تر

66

0/1

-

-

357-370

-

-

66

0/0

 350و بیش تر

-

-

56

1

755

555

755

555

جمع کل
میانگین(حداکثر -حداقل)
انحراف استاندارد

)5-785( 551

)5-785( 85/96

557/50

567/25
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درصد) به میزان متوسطی دارای اعتماد اجتماعی بوده اند؛ درحالی که تنها  6/2درصد از آنها
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براساس دادههای مندرا در جدول فوق مشاهده میشود که  22نفر (59درصد) از پاسخگویان
گزارش دادند که در طول روز میان یك تا  25دقیقه (یك ساعت و کمتر) تلویزیون داخلی تماشا
میکنند و در ردهی بعدی  21نفر (50/8درصد) از پاسخگویان قرار دارند که در طول روز میان 25
( 11/8درصد) از پاسخگویان نیز اظهار داشتند که اصالً تلویزیون داخلی تماشا نمیکنند.
همچنین ،باتوجه به دادههای این جدول مشاهده میشود که  19نفر ( )9/8درصد از
پاسخگویان گزارش دادند که در طول روز میان  25تا  565دقیقه (بیش از یك تا دو ساعت)
تلویزیون ماهوارهای تماشا میکنند و در ردهی بعدی  11نفر( )8/1درصد از پاسخگویان قرار دارند
که در طول روز میان یك تا  25دقیقه (یك ساعت و کمتر) تلویزیون ماهوارهای تماشا میکنند.
ضمن اینکه  615نفر ()02/8درصد از پاسخگویان نیز اظهار داشتند که اصالً تلویزیون ماهوارهای
تماشا نمیکنند.
تجزیه و تحلیل دادهها
رابطهی میزان تماشای تلویزیون و اعتماد اجتماعی
جدول شمارهی سه -نتایج آزمون رابطهی میزان تماشای تلویزیون داخلی /ماهوارهای با میزان اعتماد اجتماعی
متغیر مستقل
میزان تماشای
تلویزیون داخلی
میزان تماشای
تلویزیونماهوارهای

متغیّر وابسته

میزان

سطح معنی

همبستگی

داری

جهت رابطه

تأیید یا عدم
تأیید

اعتماد اجتماعی

5/522

5/555

مثبت

عدم تأیید

اعتماد اجتماعی

* -5/566

5/555

معکوس

تأیید

همانگونه که دادههای جدول شمارهی سه نشان میدهد رابطهی همبستگی میان میزان تماشای
تلویزیون ماهوارهای با میزان اعتماد اجتماعی ،معکوس ولی معنادار است؛ یعنی هرچه بر میزان
تماشای تلویزیون ماهوارهای افزوده میشود ،از میزان اعتماد اجتماعی کاسته میشود ،و بالعکس.
این درحالی است که میان میزان تماشای تلویزیون داخلی با اعتماد اجتماعی ،رابطهای مثبت اما
ضعی

مشاهده شده است که بهلحاظ آماری نیز معنادار نبوده است.
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تا  565دقیقه (بیش از یك تا دو ساعت) تلویزیون داخلی تماشا میکنند .ضمن این که  510نفر

بررسی تطبیقی تأثیر الگوهای مصرف تلویزیون داخلی و ماهوارهای بر میزان اعتماد اجتماعی33..........

رابطهی میزان تماشای تلویزیون و متغیّرهای واسط
براساس دادههای جدول شمارهی چهار ،میان میزان تماشای تلویزیون داخلی و میزان فعالیت
در انجمنهای داوطلبانه ،نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون و احساس عدالت رابطهی مثبت و
فعالیت در انجمنهای داوطلبانه ،نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون ،و احساس عدالت ،افزایش
مییابد ،و بالعکس .همچنین میان میزان تماشای تلویزیون داخلی با متغیّرهای هنجار معاملهی
متقابل و فرصتطلبی ،رابطهی معناداری مشاهده نشد.
دادههای جدول مذکور همچنین حاکی از آن است که رابطهی میان میزان تماشای تلویزیون
ماهوارهای با میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه ،هنجار معاملهی متقابل و احساس عدالت،
معکوس و معنیدار است؛ بدینمعنی که هرچه بر میزان تماشای تلویزیون ماهوارهای افزوده
میشود ،از میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه ،هنجار معاملهی متقابل و احساس عدالت کاسته
میشود .بهعالوه ،میان میزان تماشای تلویزیون ماهوارهای با میزان فرصتطلبی ،رابطهای مثبت و
معنیدار مشاهده شده است که نشان میدهد به موازات افزایش میزان تماشای تلویزیون ماهوارهای،
میزان فرصتطلبی نیز افزایش مییابد ،و بالعکس.
جدول شمارهی چهار -نتایج آزمون رابطهی میزان تماشای تلویزیون داخلی /ماهوارهای با متغیّرهای واسط
متغیّر

متغیّر وابسته

مستقل

میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه

میزان

سطح

همبستگی

معنیداری

**

تلویزیون داخلی

میزانتماشای

ماهوارهای

میزان تماشای تلویزیون

هنجار معاملهی متقابل

5/559

5/529

نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون

**

احساس عدالت

**

5/587

فرصت طلبی

5/528

5/505

میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه

*
*

-5/587

جهت رابطه

تأیید یا
عدم تأیید

5/559

مثبت

تأیید

5/596

مثبت

عدم تأیید

5/555

مثبت

تأیید

5/555

مثبت

تأیید

5/527

مثبت

عدم تأیید

5/505

معکوس

تأیید

هنجار معاملهی متقابل

-5/550

5/551

معکوس

تأیید

نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون

-5/506

5/508

معکوس

عدم تأیید

احساس عدالت
فرصتطلبی

**

-5/526

*

5/550

5/555
5/551

معکوس
مثبت

تأیید
تأیید
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معنیداری وجود دارد؛ بدین معنی که به موازات افزایش میزان تماشای تلویزیون داخلی ،میزان
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رابطهی میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه با سایر متغیّرهای واسط
جدول شمارهی پنج -نتایج آزمون رابطهی میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه با سایر متغیّرهای واسط
متغیّر

انجمنهایداوطلبانه

میزان فعالیت در

همبستگی

معنیداری

رابطه

عدم تأیید

هنجار معاملهی متقابل

** 5/582

5/555

مثبت

تأیید

نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون

** 5/579

5/556

مثبت

تأیید

احساس عدالت

* 5/552

5/561

مثبت

تأیید

فرصتطلبی

5/551

5/755

مثبت

عدم تأیید

متغیّر وابسته

براساس دادههای جدول شمارهی پنج ،میان میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه با متغیّرهای
هنجار معامله متقابل ،نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون ،و احساس عدالت رابطهی مثبت و
معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که بهموازات افزایش میزان فعالیت افراد در انجمنهای داوطلبانه،
پایبندی آنان به هنجار معاملهی متقابل افزایش یافته ،نگرش مثبتتری نسبت به اجرای قانون پیدا
کرده و احساس عدالت آنان نیز افزایش مییابد ،و بالعکس .این در حالی است که میان میزان
فعالیت در انجمنهای داوطلبانه با میزان فرصتطلبی رابطهی معناداری مشاهده نشد.
رابطهی متغیّرهای واسط با اعتماد اجتماعی
دادههای جدول شمارهی شش نشان دهندهی رابطه میان متغیّرهای واسط با اعتماد اجتماعی
است .بر این اساس ،میان متغیّرهای فعالیت در انجمنهای داوطلبانه ،هنجار معاملهی متقابل،
نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون ،و احساس عدالت با اعتماد اجتماعی رابطهی مثبت و
معنیداری وجود دارد؛ بدین ترتیب ،کسانی که در انجمنهای داوطلبانه فعالتر بودهاند ،پایبندی
بیشتری به هنجارهای معامله متقابل داشتهاند ،نسبت به اجرای صحیح قانون نگرش مثبتتری
داشتهاند ،و عدالت بیشتری را احساس میکردهاند ،میزانهای باالتری از اعتماد اجتماعی را
گزارش کردهاند ،و بالعکس .همچنین ،رابطه میان میزان فرصتطلبی و میزان اعتماد اجتماعی نیز
معکوس ،اما یر معنادار بوده است.
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مستقل

میزان

سطح

جهت

تأیید یا

بررسی تطبیقی تأثیر الگوهای مصرف تلویزیون داخلی و ماهوارهای بر میزان اعتماد اجتماعی00..........
جدول شمارهی شش -نتایج آزمون رابطهی متغیّرهای واسط با میزان اعتماد اجتماعی
متغیّر مستقل

هنجار معاملهی متقابل
نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون
احساس عدالت
فرصتطلبی

وابسته

همبستگی

معنیداری

اعتماد
اجتماعی
اعتماد
اجتماعی
اعتماد
اجتماعی
اعتماد
اجتماعی
اعتماد
اجتماعی

عدم تأیید

** 5/551

5/552

مثبت

تأیید

** 5/582

5/555

مثبت

تأیید

** 5/152

5/555

مثبت

تأیید

** 5/779

5/555

مثبت

تأیید

** -5/525

5/517

معکوس

عدم تأیید

تجزیه و تحلیل رگرسیونی دادهها
بهمنظور شناسایی متغیّرهای پیشبینی کننده میزان اعتماد اجتماعی پاسخگویان تحقیق ،از
رگرسیون چند متغیّرهی خطی به روش جبری استفاده شد که نتایج آن در جداول شمارهی هفت و
هشت نشان داده شده است .دادههای جدول شمارهی هفت در زمینهی ضریب همبستگی چندگانه
( ،)Rبیانکنندهی آن است که متغیرهای هفتگانهی احساس عدالت ،هنجار معاملهی متقابل،
نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون ،تماشای تلویزیون داخلی ،تماشای تلویزیون ماهوارهای،
فعالیت در انجمنهای داوطلبانه و فرصتطلبی بهطور همزمان به مقدار  5/018با میزان اعتماد
اجتماعی پاسخگویان همبستگی داشتهاند .همچنین ،مقدار ضریب تعیین 5نشان میدهد که
 69درصد از تغییرات در میزان اعتماد اجتماعی ،از طریق هفت متغیّر مستقل مذکور قابل توضیح
است .نسبت  Fمشاهده شده ( )F=50/02حاکی از معناداربودن ( )Sig.=5/555همبستگی محاسبه
شده است.

- R-Square

1
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میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه

متغیّر

میزان

سطح

جهت رابطه

تأیید یا
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جدول شمارهی هفت -خالصه مدل رگرسیون چند متغیره میزان اعتماد اجتماعی
سطح معناداری
()Sig.

آنالیز واریانس
()F

مجذور همبستگی
چندگانه تصحیح شده
()Adjusted R-square

مجذور همبستگی
چندگانه
() R-square

همبستگی
چندگانه ()R

5/555

50/02

5/625

5/695

5/018

اعتماد اجتماعی ،جدول شمارهی هشت ترسیم شده است .ضریب تأثیر استاندارد ( )Betaگویای
جهت و به ویژه شدّت تأثیر هر یك از متغیّرهای مستقل بر میزان اعتماد اجتماعی است .با مقایسه
ضرایب رگرسیونی استاندارد بتا ( ،)Betaمشخص میشود که در میان تمامی متغیّرهای مستقل،
احساس عدالت متغیّری است که بهتر میتواند تغییرات متغیّر وابسته را تبیین کند؛ بهطوری که با
افزایش یك واحد انحراف استاندارد در احساس عدالت ،متغیّر اعتماد اجتماعی بهمیزان 5/762
واحد انحراف استاندارد افزایش مییابد.
جدول شمارهی هشت -ضرایب رگرسیونی مدل تبیین کنندهی اعتماد اجتماعی
ضریب رگرسیون یر استاندارد
()B

ضریب رگرسیون استاندارد بتا
()Beta

مقدار آزمون تی
()T

سطح معناداری

مرتبه ی صفر

همبستگی
تفکیکی

نیمهتفکیکی

تورم واریانس

1/001
5/592

5/762

6/259
2/527

5/559
5/555

5/059

5/178

5/151

5/012

5/826

5/517

5/515

6/617

5/562

5/656

5/510

5/550

5/227

5/696

5/559

5/598

5/126

5/525

5/185

5/587

5/525

5/058

5/915

-5/556

-5/502

-5/512

5/155

5/501

-5/521

-5/501

5/967

5/586

-5/556

-5/505

-5/979

5/171

-5/568

-5/508

-5/579

5/962

5/529

-5/558

-5/512

-5/258

5/077

-5/501

-5/512

-5/515

5/201

5/162

5/552

5/565

5/757

5/282

5/556

5/560

5/565

5/928

5/511

آمار
همخطی

مقدار ثابت
احساس عدالت
هنجارمعاملهی
متقابل
نگرشمثبت نسبت
به اجرای قانون
تماشای تلویزیون
داخلی
تماشای تلویزیون
ماهوارهای
فرصتطلبی
فعالیت در
انجمنهای
داوطلبانه

ضریب حداقل
تحمل

متغیّرهای مستقل
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بهمنظور کش

شدّت و جهت تأثیرات هریك از متغیّرهای مستقل در تبیین و پیشبینی میزان

بررسی تطبیقی تأثیر الگوهای مصرف تلویزیون داخلی و ماهوارهای بر میزان اعتماد اجتماعی03..........

در مرتبهی دوم ،متغیّر هنجار معاملهی متقابل ،با بتای معادل  5/515قرار گرفته است که حاکی
از باالتر بودن میزان اعتماد اجتماعی در میان دانشجویانی است که دارای میزانهای باالتری از
پایبندی به هنجار معاملهی متقابل است .متغیّرهای نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون (با ضریب
( ،)-5/505فرصتطلبی ( )-5/512و فعالیت در انجمنهای داوطلبانه ( )5/565در ردههای سوم تا
هفتمِ تأثیرگذاری قرار گرفتهاند و بهلحاظ آماری اثرات معناداری بر میزان اعتماد اجتماعی
دانشجویان نداشتهاند .بنابراین ،بر مبنای ضرایب بتا ،میتوان معادلهی رگرسیونی استاندارد را به
شرح زیر نوشت:
میزان اعتماد اجتماعی = (احساس عدالت)  ( +5/762هنجار معاملهی متقابل) 5/515
تحلیل مسیر
تحلیل مسیر ما را قادر میکند به ساز وکار اثر متغیّرها بر یك دیگر پیببریم؛ تحلیل مسیر
مشخص میکند اثر هر متغیّر تا چه حد مستقیم است و تا چه حد یرمستقیم (دواس5122 ،؛
 .)666نمودار شمارهی یك ،تحلیل مسیر مدل تحلیلی تحقیق حاضر را نشان میدهد:

نمودار شمارهی یک -تحلیل مسیر میزان اعتماد اجتماعی
مالك حذف مسیر های مدل تحلیلی ،ضریبهای مسیر (ضریبهای بتا) است؛ به اینصورت
که ضریبهای مسیر کوچكتر از  5/50یر معنیدار تلقی میشود (کرلینجر و پدهاورز5122 ،
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 .)765:بر این اساس ،برخی از مسیرهای مستقیم و یرمستقیم به سوی میزان اعتماد اجتماعی از
مدل تحلیلی اولیه حذف شدند .دقت در مدل فوق نشان میدهد در حالی که میزان تماشای
تلویزیون داخلی و ماهوارهای تفاوت چندانی از لحاظ جهت و میزان تأثیر مستقیم بر اعتماد
درحالی که میزان تماشای تلویزیون داخلی ،تأثیر مثبتی بر احساس عدالت دارد ،میزان تماشای
تلویزیون ماهوارهای تأثیر منفی بر این متغیّرمیگذارد .پس از حذف برخی مسیرها از مدل ،ضرایب
مسیر محاسبه شده به شکل آثار کلی ،مستقیم ،و یرمستقیم متغیّرهای مستقل بر اعتماد اجتماعی
در جدول شمارهی نه نشان داده شده است:
جدول شمارهی نه -آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیّرهای مدل تحلیلی بر میزان اعتماد اجتماعی
متغیّرهای مستقل

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

احساس عدالت

5/762

-

5/762

هنجار معاملهی متقابل

5/515

-

5/515

میزان تماشای تلویزیون ماهوارهای

-5/505

-5/529

-5/565

نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون

5/598

-

5/598

میزان تماشای تلویزیون داخلی

-5/502

5/587

5/568

جدول مذکور نشاندهندهی تأثیرات مستقیم ،یرمستقیم و تأثیرات کل هریك از متغیّرهای مدل
تحلیلی تحقیق است .با توجّه به دادههای جدول در زمینهی تأثیرات کلی متغیّرهای مستقل بر متغیّر
وابسته ،مشخص میشود که متغیّر احساس عدالت ،قویترین و مهمترین پیشبینی کننده میزان
اعتماد اجتماعی دانشجویان است .پس از این متغیّر ،متغیّرهای هنجار معامله متقابل ،میزان تماشای
تلویزیون ماهوارهای ،نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون و میزان تماشای تلویزیون داخلی به
ترتیب در ردههای بعدی ،بیشترین تأثیر را بر میزان اعتماد اجتماعی داشتهاند.
نتیجهگیری
رسانههای جمعی بیشك از پدیدههای بارز جهان معاصر بهشمار میروند .آن ها با ارائهی
اطالعات گوناگون به مخاطبان ،دانش و نگرش آنان را دربارهی موضوعات متفاوت تحت تأثیر

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 4:05 +0330 on Wednesday December 1st 2021

اجتماعی نداشتهاند ،از لحاظ تأثیرگذاری بر متغیّرهای واسط با یك دیگر متفاوت بوده و مثالً

بررسی تطبیقی تأثیر الگوهای مصرف تلویزیون داخلی و ماهوارهای بر میزان اعتماد اجتماعی06..........

قرار میدهند و به شکلگیری الگوهای کنش در میان مخاطبان کمك میکنند .یکی از مهمترین
رسانه های جمعی در این زمینه ،تلویزیون است .با عنایت به فراگیری و عمق نفوذ پیامها ،تلویزیون
سهم مهمی در شکلدهی به ابعاد گوناگونی از زندگی ذهنی و عینی بشر دارد که یکی از مهمترین
مختل

همچون پاتنام ،اوسلنر ،اشتومکا ،کلمن و گیدنز نیز بدان اشاره داشتهاند.

نتایج حاصل از پژوهش حاضر که با هدف بررسی ارتباط همبستگی و علّی میان میزان تماشای
تلویزیونهای داخلی و ماهواره ای با میزان اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران و
با به کارگیری نظریهی رابرت پاتنام انجام شده است نیز نشان میدهد که استفاده از تلویزیون،
گرچه بهطور یرمستقیم ،و در تعامل با سایر عوامل اجتماعی میتواند تعیینکننده میزان اعتماد
اجتماعی باشد .بررسی فرضیات ارایه شده در پژوهش حاضر حاکی از آن است که.
فرضیهی نخست پژوهش ،مبنی بر وجود رابطهی معکوس میان میزان تماشای تلویزیون
(داخلی /ماهوارهای) با میزان اعتماد اجتماعی ،تنها درخصوص تلویزیون ماهوارهای تأیید شده
است .عدم مشاهدهی رابطهی معنادار میان میزان تماشای تلویزیون داخلی با میزان اعتماد اجتماعی،
در راستای نتایج پژوهشهای پیشین توسط قدرتی و منصوریان ( ،)5188جواهری و باالخانی
( )5180و اجاقلو و زاهدی ( )5187است .این نتیجه میتواند ناشی از این باشد که اوالً؛ با توجه به
نوع مدیریت دولتی و فرهنگ محور در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،نوع برنامههای
تلویزیونی به گونهای است که سعی شده در آن بدبینی زیادی نسبت به افراد ریبه القا نگردد .ثانیاً؛
مطابق با سایر نتایج تحقیق حاضر ،مشخص شده است که میزان تماشای تلویزیون داخلی با سایر
متغیّرهای اجتماعی نظیر میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه ،نگرش مثبت نسبت به اجرای
قانون ،و احساس عدالت رابطهی مثبت داشته است که این متغیّرها نیز به نوبهی خود رابطهی
مثبتی با اعتماد اجتماعی داشتهاند .البته با درنظر گرفتن مقدار ضریب همبستگی نیمه تفکیکی میزان
تماشای تلویزیون داخلی با اعتماد اجتماعی ( )-5/501و همچنین مقدار ضریب همبستگی تفکیکی
میان میزان تماشای تلویزیون داخلی با اعتماد اجتماعی ( )-5/521شاید دلیل دوم اندکی قانع
کنندهتر بهنظر برسد؛ یعنی برنامههای تلویزیون داخلی تصویر چندان مثبتی از ریبهها را به نمایش
نمیگذارد ،ولی بهدلیل رابطهی مثبتی که این متغیّر با متغیّرهایی مانند میزان فعالیت در انجمنهای
داوطلبانه ،نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون و احساس عدالت دارد ،این رابطه مثبت و یر
معنادار ( )5/522شده است .مشاهدهی رابطهی معکوس میان میزان تماشای تلویزیون ماهوارهای با
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اعتماد اجتماعی در تحقیق حاضر نیز مطابق با نتایج پژوهشهای انجام شده توسط رسولی و پاك
طینت ( ،)5195جعفرینیا ( ،)5189رومه و جمیسون ( )6559و گراس و دیگران ( )6557بوده
است.
ماهوارهای) با متغیّرهای میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه ،هنجار معاملهی متقابل ،نگرش
مثبت نسبت به اجرای قانون و احساس عدالت و همچنین رابطهی مستقیم میزان تماشای تلویزیون
(داخلی /ماهوارهای) با میزان فرصت طلبی نیز در برخی موارد تأیید شده است .بدینصورت که
فرضیهی مربوط به رابطه میان میزان تماشای تلویزیون ماهوارهای با این متغیّرها بهجز درخصوص
نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون ،همگی تأیید شدهاند .وجود رابطهی معکوس میان میزان
تماشای تلویزیون با متغیّر میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه ،با نتایج پژوهش رومه و جمیسون
( )6559مطابقت دارد.
با اینحال ،رابطه میان میزان تماشای تلویزیون داخلی با میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه،
نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون ،و احساس عدالت مثبت بوده است؛ یعنی در این زمینه ،عکس
فرضیهی دوم تأیید شده است .کش

رابطهی مثبت میان میزان تماشای تلویزیون داخلی با میزان

فعالیت در انجمنهای داوطلبانه ،در راستای نتایج پژوهشهای انجام شده توسط رسولی و
پاكطینت ( )5195و جعفرینیا ( )5189بوده است.
فرضیهی سوم پژوهش ،مبنی بر وجود رابطهی مثبت میان میزان فعالیت در انجمنهای
داوطلبانه با هنجار معامله متقابل ،نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون ،و احساس عدالت ،و
همچنین وجود رابطهی معکوس آن با میزان فرصتطلبی ،بهجز مورد اخیر تأیید شود.
فرضیهی چهارم پژوهش ،مبنی بر رابطهی مثبت میان میزان فعالیت در انجمنهای داوطلبانه،
هنجار معاملهی متقابل ،نگرش مثبت نسبت به اجرای قانون ،و احساس عدالت با اعتماد اجتماعی
و همچنین ،وجود رابطهی معکوس میان میزان فرصتطلبی با میزان اعتماد اجتماعی بهجز مورد
اخیر ،تأیید شده است .وجود رابطهی مثبت میان درگیری و مشارکت مدنی با اعتماد اجتماعی در
پژوهشهای مختل

از قبیل رومه و جمیسون ( ،)6559فریتاگ ( )6551و قریشی و صداقت

( )5188تأیید شده است .رابطهی مثبت میان هنجار معاملهی متقابل ،نگرش مثبت نسبت به اجرای
قانون و احساس عدالت با اعتماد اجتماعی نیز در پژوهشهایی از قبیل المزاده ( )5182و کتابی
و دیگران ( )5189نشان داده شده است.
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در کل ،آنچه که میتوان بهعنوان دستاورد نظری پژوهش حاضر درنظر گرفت این است که
متفاوت با آنچه پاتنام در فضای فرهنگی امریکا متصوّر بوده است ،این صرف تماشای تلویزیون
نیست که میتواند بر میزان مشارکت مدنی و اعتماد اجتماعی اثر منفی بگذارد؛ بلکه باید در این
توسط آنها ،و شرایط اجتماعی -فرهنگی جامعهای که رسانهها در آن عمل میکنند نیز توجه
داشت.
بهعالوه ،مطابق یافتههای حاصل از پژوهش حاضر ،مالحظه میشود که مهمترین عامل مؤثر بر
اعتماد اجتماعی ،میزان تماشای تلویزیون (داخلی /ماهوارهای) نبوده است و برعکس ،این رسانه در
این زمینهی خاص دارای تأثیرات محدودی است .در مقابل ،متغیّر احساس عدالت بهترین پیشبینی
کنندهی میزان اعتماد اجتماعی بوده است .لذا ،میتوان چنین استدالل کرد که جهت ایجاد ،حف و
ارتقای سطح اعتماد اجتماعی ،در کنار سیاستگذاریهای فرهنگی الزم و اختصاص بودجههای
مقبول در سازمان صدا و سیما ،ضروری است تا عوامل مؤثر بر احساس عدالت شناسایی شود و
برای تحقّق و به فعلیت رساندن آنها ،اقدامات مؤثری صورت پذیرد .سازمانها و نهادهای مختل
میتوانند از طریق وضع قوانین عادالنهتر که در آن توازن نسبی میان منافع گروهها و بخشهای
مختل

جامعه برقرار شده است ،دخیل کردن جریانهای سیاسی و اجتماعی گوناگون در روند

تصمیمسازی و تصمیمگیریهای مهم بهمنظور بهرهگیری از تمامی داشتههای کشور ،سعی در
رعایت برخورد عادالنه با شهروندان مختل

بدون درنظر گرفتن جایگاه آنان در قدرت ،و همچنین

سعی در توزیع عادالنه منابع ارزشمند جامعه در میان قومیتها ،مذاهب ،جنسیتها و سایر
گروههای اجتماعی تأثیر مثبتی بر وضعیت اعتماد اجتماعی در جامعه بگذارند.
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منابع
.5

اجاقلو ،سجاد و زاهدی ،محمدجواد (« )5187بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین

ساکنان شهر زنجان» ،جامعهشناسی ایران ،شمارهی  ،67صص .560-96
(« ،)5189پژوهشی در باب رابطهی دینداری و اعتماد اجتماعی» ،فصلنامهی علوم اجتماعی ،شمارهی ،79
ص .652-582
.1

امیرکافی ،مهدی (« )5185اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن» ،نمایهی پژوهش ،شمارهی  ،58ص

.76-55
.7

باالخانی ،قادر (« )5187بررسی تأثیر میزان استفاده از رسانههای جمعی بر میزان اعتماد اجتماعی

در شهر تهران» ،پایاننامهی کارشناسی ارشد رشتهی جامعهشناسی ،تهران :دانشگاه تربیت معلم ،استاد
راهنما :فاطمه جواهری.
.0

پاتنام ،رابرت ( )5185دموکراسی و سنتهای مدنی :تجربهی ایتالیا و درسهایی برای کشورهای

در حالگذار ،ترجمهی محمدتقی دلفروز ،تهران :انتشارات روزنامهی سالم.
.2

پاتنام ،رابرت (« )5187جامعه ی برخوردار ،سرمایهی اجتماعی و زندگی عمومی»،چاپ شده در

کتاب سرمایهی اجتماعی ،اعتماد ،دموکراسی و توسعه ،به کوشش کیان تاجبخش ،ترجمهی افشین خاکباز و
حسن پویان ،تهران :نشر شیرازه.
.2

جعفرینیا ،المرضا (« )5189رابطهی استفاده از رسانههای جمعی با سرمایهی اجتماعی سرپرستان

خانه وار در شهر خورموا» ،فصلنامهی رفاه اجتماعی ،سال دهم ،شمارهی  ،18ص .525-575
.8

جواهری ،فاطمه و باالخانی ،قادر (« )5180رسانهی جمعی و اعتماد :بررسی تأثیر رسانههای جمعی

بر اعتماد اجتماعی (مطالعهی موردی شهروندان تهرانی)» ،مجلهی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد،
شمارهی  ،2ص .69-5
.9

حسینپور ،جعفر و معتمدنژاد کاظم (« )5195بررسی رابطهی میزان مصرف رسانهها و میزان

سرمایهی اجتماعی شهروندان تهرانی» ،برنامه ریزی رفاه و توسعهی اجتماعی ،شمارهی  ،2ص .521-569
 .55خالصی ،پروین (« )5188نقش و اهمیت رسانههای جمعی و کارکرد آنها» ،اطالعات
سیاسی -اقتصادی ،شمارهی  ،626-625ص .682-627
 .55رسولی ،محمدرضا و پاك طینت ،داود (« )5195بررسی نقش رسانههای جمعی در شکلگیری
سرمایهی اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد» ،فرهنگ ارتباطات ،شمارهی  ،5صص .97-25
 .56زتومکا ،پیوتر ( )5182اعتماد :نظریه جامعهشناختی ،ترجمهی المرضا فاری ،تهران:نشر شیرازه.
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