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چکیده
در این پژوهش تاثیر مصرف رسانه ای بر سرمایه اجتماعی باا تککیاد بار تلویزیاون داولای و
ماهوارهای موردبررسی و آزمون تجربی قرارگرفته است .روش پژوهش در ایان تقییاا از ناو
پیمایشی بوده و برای جمعآوری داده های ماورد نیااز از پرسشانامه اسات اده شاده اسات .جام اه
آماری تقییا شامل افاراد  18ساال و باارتر اسات کاه در زماان تقییاا (ساال  )4030در شاهر
بندرعباس سکونت دارند .حجم نمونه با است اده از فرمول کوکران  081ن ر و شیوه نمونهگیاری
نیز ووشهای چندمرحلهای است .دادههای پژوهش به کمک نرمافزار آماری  spssو باا اسات اده
از روشهای آماری توصی ی و استنباطی مورد تجزیهوتقلیل قارار گرفتناد .یافتاههاای پاژوهش
حاکی از آن است که بین میزان تماشای تلویزیاون داولای و سارمایه اجتمااعی رابثاه م بات و
م ناداری وجود دارد؛ اما میزان تماشای تلویزیون مااهوارهای باا سارمایه اجتمااعی دارای رابثاه
م کوس است .میزان تماشای تلویزیون داولی با میازان اعتمااد اجتمااعی و رعایات هنجارهاای
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اجتماعی رابثه م بت دارد ،اما میزان تماشای تلویزیون مااهوارهای باا میازان اعتمااد اجتمااعی و
رعایت هنجارهای اجتماعی دارای رابثه م کوس است .همچنین بین تماشای تلویزیون (داولای
و ماهوارهای) با شبکههای مشارکت اجتماعی رابثاه م نااداری مشااهده نگردیاد .نتاایی تقلیال
رگرسیونی نشان می دهد که در جام ه آماری پژوهش حاضر میازان تماشاای تلویزیاون داولای
دارای بیشترین تاثیر م نادار بر سرمایه اجتماعی است.
واژههای کلیدی :مصرف رسانهای ،تلویزیون ،سرمایه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،شابکههاای
مشارکت ،هنجار اجتماعی.
مقدمه
امروزه در مباحث توسا ه و علاوم اجتمااعی در کناار سارمایه انساانی و اقتصاادی ،سارمایه
دیگری به نام سرمایه اجتماعی 4مثرح است .م هوم سرمایه اجتماعی برای اولین بار در میالهای
توسط شخصی به نامهانی فان 2کاه در آماوزشوپارورش ایالات ویرجینیاای آمریکاا وادمت
میکرد به کار گرفته شد .از نظرهانی فن سارمایه اجتمااعی شاامل دارایایهاایی اسات کاه در
زندگی روزانه افراد وجود دارند ،مانند حسن ت اهم ،رفاقات و دوساتی ،احسااس همادردی و
روابط اجتماعی در بین افاراد و واانوادههاایی کاه یاک واحاد اجتمااعی را تشاکیل مایدهناد
(پیراهری .)443 :4088 ،سرمایه اجتماعی که صبغهای جام هشناساانه دارد باهعناوان یاک اهارم
توفیاآمیز مثرحشده و از م اهیم بسیار مهمی است که جام ه شناسان م اصر در بررسی کمیات
و کی یت آن نظریههای گوناگون ارایاه دادهاناد .پاتناام 0سارمایه اجتمااعی را باهعناوان اعتمااد،
هنجارها و شبکههای پیوند ت ریف میکند که همکاری کنشگران برای نیال باه ساود متیابال را
تسهیل میکند ،نتیجه این همکاری ،اناوا منظمای از کانشهاای جم ای اسات (حساین پاور و
م تمد نژاد .)496 :4033،در واقع میتوان گ ت سارمایه اجتمااعی باه پیونادها ،ارتباطاان میاان
اعضای یک شبکه بهعنوان منبع باارزش اشاره دارد که با ولا هنجارها و اعتماد متیابال موجا
تقیا اهداف اعضا می شود .سرمایه اجتمااعی بساتر مناسابی بارای بهارهوری سارمایه انساانی و
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فیزیکی و راهی برای نیل به موفییت قلمداد میشود .سرمایه اجتمااعی باه زنادگی فارد م نای و
م هوم میبخشد و زندگی را سادهتر و لذنبخشتر میساازد .اماروزه سارمایه اجتمااعی نیشای
بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ای ا مایکناد (نیاازی و شایرازی،
 .) 403 :4083نتایی تقیییان گسترده پیرامون سرمایه اجتماعی در سثح جهانی نیز در دهههاای
اویر پیامدهای م بت افزایش سرمایه اجتمااعی و نتاایی کااهش آن از ساوی پژوهشاگران را باه
اثبان رسانده است .این مثال ان نشان میدهند در جوام ی که در آن میازان سارمایه اجتمااعی
بارتر است ما شاهد کاهش میزان جرم و نزا و وشونت (پاتناام ،)2333 ،ساثح باارتر عادالت
اجتماعی و کااهش ناابرابری اجتمااعی (ویلکینساون4339 ،؛ کااواچی ،)4333 ،شاادی بیشاتر،
1

سالمت بیشتر ،سهم یا درصد اشتغال باارتر (ولکاا  ،)2334 ،مایباشایم .همچناین فوکویاماا

( )4336و کلمن )4388( 1سرمایه اجتماعی را اساس هویت ،شناسایی و اعتبار جام ه مایدانناد،
همچنین ،افزایش سثح بیاعتمادی در جام ه ،کاهش سثح ت هد اجتماعی ،پایین آمادن میازان
مشارکت اجتماعی 2و افزایش آسی های اجتماعی را م لول کاهش سرمایه اجتماعی مایدانناد
(نیازی و همکاران.)401 :4033 ،
بی تردید در افزایش یا کاهش میزان سرمایه اجتماعی عوامل گوناگون دوالت دارند .بروی
پژوهشگران م تیدند که رسانهها نیز میتوانند بر میزان سرمایه اجتماعی تکثیرگذار باشند (حسین
پور و م تمد نژاد4033 ،؛ رسولی و پا نیات4033 ،؛ ج اری نیاا .)4083 ،رساانههاای جم ای
افزون بر اطالعاتی که در اوتیار مخاطبان قرار میدهند ،ت سیر و تقلیلهایی ارایه مایدهناد کاه
بهتدریی بخشی از نظام م رفتی افراد را تشکیل میدهد .ازاینرو اماروزه نگارش واوشبیناناه و
بدبینانه مردم نسبت به امور مختلف تا حد قابلمالحظهای تقت تااثیر ناو و مقتاوای پیاامهاای
رسانههای جم ی ساوتهوپرداوته میشود (ردادی .)14 :4034 ،رسانههای جم ای باا توجاه باه
گستردگی و ن وذ وود در جام ه نیش واصی در سرمایه اجتماعی دارند ،کارکرد رسانهها در
اطال رسانی و آگاه کردن افراد از واق یتهای مقیط ،آموزش هنجارها و ارزشهای رایای و
اجتماعی کردن افراد ،ایجاد همدلی و انسجام اجتماعی در بین افراد را میتوان از عوامل اصلی
1 Coleman
2 Social Particiption
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فرآیند جام هپذیری دانست .رویکردها و رهیافتهای مت دد نشاندهناده تواناایی تااثیر بسایار
فراوان رسانهها در فرآیند زندگی افراد در جام ه هساتند ،عاالوه بار آن ،رساانههاا باه اشاکال
مت اون موج

شکلگیری سرمایه اجتماعی ،افزایش یا کاهش شاده و باه تصاوران افاراد از

مقیط شکل میدهند .رسانهها میتوانند با ارایه تصویری زشت یا زیبا از جام ه به شکلگیاری
الگوهای کنش در بین مخاطبان کمک کنند ،این الگوهای کنش به افراد کمک میکنند تا در
موق یتهای مت اون کنشهای گوناگونی را که باعث شکلگیری اعتماد یا مشاارکت مادنی
میشود را از وود بروز دهند (حسین پور و م تمد نژاد.)404-402 :4033 ،
از بین رسانههاای جم ای تلویزیاون باهعناوان پرمخاطا تارین رساانههاا ،تااثیر بیشاتری در
شکلگیری عیاید ،باورها و طرز ت کر افراد درزمینههاای مختلاف دارد و باه ماوازان نهادهاای
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،آموزشی ،مذهبی و وانوادگی جام ه ،نیش مهمی در شکلگیاری
ت کر افراد جام ه دارند .امروزه هرگونه بق ی درباره رسانههای جم ی ،منوط به قبول ایان نکتاه
است کاه ماا باهطاور عمییای باه حضاور و مقتاوای آنهاا وابساته هساتیم ،تلویزیاون باه علات
قابلیتهای فراوان ،ن وذ و جذابیت وود را بیشازپیش افزایش داده است و دارای وصوصایاتی
است که آن را از سایر رسانهها متمایز میکند (ج ر پور.)0 :4083 ،
مقییااان در ایااران مثال اااتی را پیرامااون میاازان ساارمایه اجتماااعی در اسااتانهااا و همچنااین
بارآوردی از آن بارای کال کشاور انجاام دادهاناد (علمای و همکااران 4085؛ سا ادن 4089؛
صادقی شاهدانی و میصودی 4083؛ مهرگان و همکاران  .)4034تقیییاتی که درزمینه سانجش
و مثال ه سارمایه اجتمااعی در ایاران صاورن گرفتاه ،وضا یت سارمایه اجتمااعی را ناامثلو
ارزیابی میکنند که حاکی از فضای بی اعتمادی گسترده در ساثح جام اه اسات (ج اری نیاا،
 .)4083 :410با توجه به شواهد مختلف دال بر کاهش سارمایه اجتمااعی ،بررسای عاواملی کاه
باعث میشوند تا سرمایه اجتماعی تیویت و افزایش یاباد ضاروری اسات .طباا تخمینای کاه از
سثح و توزیع سرمایه اجتماعی در استانها انجامشده است استان هرمزگان در رتباههاای میاانی
ازنظر سرمایه اجتمااعی قارار داشاته اسات (سا ادن .)488 :4085 ،گرچاه در ارتبااط باا رابثاه
مصرف رساانههاا و سارمایه اجتمااعی در کشاورمان پاژوهشهاایی صاورن گرفتاه اسات؛ اماا
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هیچیک از این تقیییان به بررسی موضو مربوطه در استان هرمزگان بهویاژه شاهر بنادرعباس
نپرداوتهاند.
پژوهش حاضر باا توجاه باه نیاش مهام رساانههاای جم ای باا وص (تلویزیاون داولای و
ماهوارهای) در زندگی افراد و اثران احتمارً مت اوتی که (تلویزیونهاای داولای و مااهوارهای)
بر میزان سرمایه اجتماعی شهروندان ایجاد میکنناد ،باه بررسای تاکثیران مصارف رساانهای بار
میزان سرمایه اجتماعی شهروندان شهر بنادرعباس مایپاردازد .بناابراین هادف پاژوهش حاضار
بررسی وض یت مصرف رسانهای افراد (تلویزیون داولی و ماهوارهای) و همچنین شناسایی تاثیر
آن (مصرف رسانه ای) بر میزان سرمایه اجتماعی شاهروندان بنادرعباس اسات .باهبیااندیگار در
پژوهش حاضر تالش میشود به این پرسشهای اساسی پاسخ داده شود که آیا است اده از رسانه
(تلویزیون داولی و ماهواره ای) بر میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تاثیر میگذارد؟ و آیا تاثیر
رسانه های جم ی بر میزان سرمایه اجتماعی (و اب اد آن) برحس

انوا مختلف رسانه (تلویزیون

داولی و ماهوارهای) مت اون است؟
پیشینه تجربی تحقیق
حسین پور و م تمد نژاد ( )4033پژوهشی را با عنوان «بررسی رابثه میزان مصرف رسانهها و
میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی» به انجام رسانیدهاند .روش تقییا بهصاورن پیماایش
و جام ه آماری این تقییا شهروندان باری  45سال باسواد تهرانی هستند که  933ن ار از آنهاا
به روش احتمالی انتخا شدند .نتایی نشان میدهد که تلویزیاون موجا

گردآمادن افاراد در

کنار هم و عاملی برای تیویت شبکه روابط و ت امالن بین افراد وانواده شده اسات .اعتمااد باه
روزنامه و تلویزیون عاملی در جذ مخاطبان به این رسانهها و تاثیرپذیری از پیامهای آنها در
جهت تیویت سرمایه اجتماعی است .نتایی یافتهها نشان می دهد کاه باین مصارف رساانههاا و
سرمایه اجتماعی رابثه وجود دارد ،بدین م نی که هرچه میزان است اده از رسانهها توساط افاراد
افزایش مییابد ،سرمایه اجتماعی آنان نیز افزایش مییابد .در نهایت تلویزیون به عنوان اصالی
ترین رسانه کشور با پوشش باری وود میتواند از طریا برنامههای مت اون تاکثیران م بتای را
بر سرمایه اجتماعی و مؤل ههای آن بگذارد.
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رسولی و پا

نیت ( )4033در پژوهش وود با عنوان «بررسی نیش رساانههاای جم ای در

شکل گیری سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد» به سنجش همبستگی بین متغیار میازان
است اده از وسایل ارتباط جم ی باا سارمایه اجتمااعی و اب ااد آن (اعتمااد اجتمااعی ،مشاارکت
اجتماعی و هنجار اجتماعی) پرداوته اند .حجم نمونه  063ن ر و روش تقییا پیمایشی بوده کاه
با است اده از تکنیک پرسشنامه انجام شد .یافتههای پژوهش نشان میدهاد باین میازان اسات اده از
رسانههای جم ی و سرمایه اجتماعی همبستگی وجود دارد .همچناین همبساتگی مساتییمی باین
متغیر مستیل تقییا ی نی میزان اسات اده از رساانههاای جم ای باا سارمایه اجتمااعی و اب ااد آن
(اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و هنجار اجتماعی) وجود دارد.
ج ری نیا ( )4083در پژوهشی باا عناوان «رابثاه اسات اده از رساانههاای جم ای باا سارمایه
اجتماعی سرپرستان وانوار در شهر وورموج» به سانجش نیاش رساانههاای جم ای در افازایش
سرمایه اجتماعی در میان سرپرستان وانوار شهر وورموج پرداوته است .در این تقییاا سارمایه
اجتماعی با چهاار شااوص (اعتمااد و قابلیات اعتمااد ،ناو هنجارهاا ،عضاویت در شابکههاای
اجتماعی و آگاهی و توجه به امور عمومی و سیاسای و اجتمااعی) عملیااتی شاده و رساانههاای
جم ی در قال

رسانههای چااپی و رساانههاای الکترونیکای در نظار گرفتاه شاده اسات .روش

تقییا باه صاورن پیماایش و جام اه آمااری ایان تقییاا  133ن ار از سرپرساتان واانوار شاهر
وورموج است که روش تصادفی سیستماتیک انتخاا شادند .نتاایی حاصال از تقییاا نشاان
میدهد که متغیر سرمایة اجتماعی در دو ب اد رساانههاای چااپی و الکترونیکای باا چهاار ب اد
سرمایة اجتماعی (اعتماد و قابلیت اعتماد ،نو هنجارهاا ،عضاویت در شابکههاای اجتمااعی و
آگاهی و توجه به امور عمومی ،سیاسی و اجتماعی) ارتباط م ناداری دارد .البته در رگرسایون
بین دو متغیر عضویت در شبکهها و آگاهی اجتماعی به عنوان سرمایة اجتمااعی دارای ارتبااط
م ناداری نیست ،ولی با سایر اب اد م نادار است.
زونیگا 4و همکاران ( )2342پژوهشای را باا عناوان «اسات اده از رساانههاای اجتمااعی بارای
اوبار ،سرمایه اجتماعی ،ت هد مدنی و مشارکت سیاسی» انجاام داده اناد .نویساندگان ایان طاور
استدرل میکنند که اویرا دانشمندان نشان داده اند که چگونه رسانههای دیجیتال مورد اسات اده
1 Zuniga
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برای اطال رسانی به طور مشابه به پرورش فرایندهای دموکراتیاک و ایجااد سارمایه اجتمااعی
کمک میکنند .مقییان بر اساس دادههای ملی ایالات متقاده آمریکاا نشاان مایدهناد پاا از
کنترل متغیرهای جم یت شناوتی و است اده از رسانههای سنتی ،اطالعان منتیال شاده از طریاا
رسانههای اجتماعی نیش م بت و قابل توجهی را در پیش بینی رفتار مشارکتی و مدنی و سرمایه
اجتماعی دارد.
رومه و جیمسون )2333( 4پژوهشی را با عناوان سااوت سارمایه اجتمااعی در باین جواناان:
نیش رسانهها و چشم انداز زندگی با هدف این که آیا است اده از تلویزیون و دیگار رساانههاای
رایی توس ه سرمایه اجتماعی را در بین جوانان تسهیل میکند یا دچار اوتالل به انجاام رساانیده
اند .نمونه تقییا افراد  41تا  22ساله میباشند که از جام ه آماری  4833ن ری انتخا شده اند.
نتایی پژوهش نشان میدهد که وقت سپری شده برای تماشای تلویزیاون باا اعتمااد اجتمااعی و
ف الیت مدنی رابثه م کوس دارد .همچنین آزمون مدلها نشان داده است که ف الیتهای مادنی
از طریا کاهش زمان تماشای تلویزیون و افزایش زمان مثال ه کتاا ساثح اعتمااد را افازایش
داده اسات .همچنااین تماشااای تلویزیااون در سااثح مت ااادل باارای ساارگرمی ،اعتماااد را کاااهش
نمیدهد.
زانگا و چیا )2336( 2پژوهشی را تقت عنوان «تاثیر است اده از رسانههاای جم ای و سارمایه
اجتماعی بر مشاارکت سیاسای و مادنی» باه انجاام رساانیده اناد .نویساندگان تقییاا ایان طاور
استدرل میکنند که اویراً بسیاری از مقییان از کاهش سارمایه اجتمااعی مشاارکت سیاسای و
مدنی در جام ه آمریکا اظهار تاسف کارده اناد و مثال اه آناان باه منظاور روشان شادن م هاوم
سرمایه اجتماعی و اجزای اصلی آن است .تجزیه و تقلیل دادهها از نظر سنجی تل نای نشاان داد
که ارتباطان اجتماعی مشارکت سیاسی و اجتماعی را افزایش مایدهاد .زماان صارف شاده در
وواندن روزنامه و تماشای مسائل عمومی (امور عمومی) در تلویزیون رابثه م بت باا مشاارکت
سیاسی داشته ،در حالی که است اده از اینرنت و دیدن برنامههاای سارگرمی در تلویزیاون رابثاه

1 Romer & Jamieson
2 Zhanga & Chia
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م بت را با مشارکت سیاسی نشان نداده است .نتایی همچنین نشاان داده اسات کاه رابثاهای باین
است اده از رسانهها و مشارکت مدنی وجود نداشته است.
کیم )2336( 4پژوهشی را با عنوان «است اده از رسانه ،سرمایه اجتماعی و مشارکت مادنی در
کره جنوبی» به انجام رسانیده است .این پژوهش رابثه سرمایه اجتماعی و است اده از رسانههاا را
تقت تاثیر زندگی مدنی در کره جنوبی بررسی کرده است .تجزیه و تقلیل دادههای حاصال از
این تقییا که از طریا یک نظرسنجی تل نی در بین  526ن ر به انجام رسیده است نشان میدهد
است اده از رسانههایی چون (اینترنت) برای سرگرمی رابثاه ی م بات باا اعتمااد باین شخصای و
اجتماعی شدن غیر رسمی داشته است و همچنین اینترنت ممکان اسات باعاث افازایش سارمایه
اجتماعی افراد شود .یافتهها همچنین از این ایده که الگوهای مختلف است اده از رسانه مایتواناد
باعث تیویت یا تض یف ف الیتها و ت هد مدنی بشوند پشتیبانی میکند.
مبانی مفهومی و نظری
تعریف سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی در یک م نای عام نوعی سرمایه گذاری در روابط اجتمااعی اسات کاه باا
بازده مورد انتظار در بازار ت ریف میشود .البته بازار ل ظای اسات ارهای اسات و مقادوده آن در
تقلیلهای گوناگون میتواند اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و یا بازار کار باشد که در آن افراد باا
درگیر شدن در ت امالن و شبکههای اجتماعی منافع مورد انتظاار را تولیاد مایکنناد (توسالی و
موسوی.)9 :4081 ،
در نظریه پاتنام سرمایه اجتماعی ،وجوه گوناگون سازمانهای اجتماعی ،نظیر اعتماد ،هنجار
و شبکههاست که میتوانند با ایجاد و تسهیل امکانان هماهنگ ،کاارآیی جام اه را بهتار کنناد
(پاتنام .) 254 :4083 ،در ت ریف دیگر از سرمایه اجتماعی آمده است سرمایه اجتمااعی مرباوط
به آنچه که شما میدانید نمیشود ،بلکه مربوط به این واق یت میشاود کاه چاه کساانی شاما را
میشناسند این عبارن مختصر در

مرسوم از سرمایه اجتماعی را در واود دارد (فیلاد:4088 ،

.)6
1 Kim
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کلمن سرمایه اجتماعی را منب ی اجتماعی  -ساوتاری میداناد کاه دارایای و سارمایه افاراد
مقسو میشود .این دارایای شای واحادی نیسات ،بلکاه ویژگایهاایی اسات کاه در سااوتار
اجتماعی وجود دارد و باعث مایشا ود افاراد باا ساهولت بیشاتری وارد کانش اجتمااعی شاوند
(کلمن .)196 :4066 ،سرمایه اجتماعی از نظر بوردیو ،مجموعهای از منابع بالیوه و بال لی است
که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از روابط نهادی شده بین افراد و گروههاا باه عباارن سااده تار،
عضویت در گروه است (شار پور.)432 :4083 ،
به طور کلی با توجه به ت ااون در ت ااریف سارمایه اجتمااعی بیشاتر صااح

نظاران علاوم

اجتماعی در ت ریف سرمایه اجتماعی بر نیش اعتماد شبکههای اجتماعی و هنجارهای اجتمااعی
تاکید دارند و سرمایه اجتماعی را به عنوان یک منبع در نظر میگیرند که مردم با اسات اده از آن
می توانند به اهدافشان برساند و باه سارمایه اجتمااعی باه عناوان یاک ویار جم ای و وصوصای
نگریسته میشود (شار پور.)4085 ،
رسانههای جمعی و سرمایه اجتماعی
بنابر نظر بروی از صاح

نظران رسانههای جم ی میتوانند میزان سرمایه اجتماعی اعضاای

جام ه را تقت تاثیر قرار دهند.
کلمن
جیمز کلمن از نظریه پردازان حوزه اعتماد اجتماعی است کاه بار نیاش و تاکثیر رساانههاای
جم ی تککید دارد .به عییده او ن وذ گسترش یابنده تلویزیون ،سینما و موساییی ماردم پساند باه
این م نا است که ارتباطان از طرف بزرگسارن ،کمتر از جان

پدران و ماادران ،همساایگان و

وویشاوندان و بیشتر از سوی قدرتهای سوداگری است که مخاطبان جوان را هادف گرفتاهاناد.
این تغییر در ترکی

منابع اطالعان ظاهراً تا اندازهای باعث بازستانی اعتماد از بزرگسارن و هام

علت ابراز اعتماد گسترده به رهبران وود انگیخته جوانان در مسائل سیاست (مانناد ابایهاافمن

4

در امریکا) است .همچنین به نظر کلمن تغییران دراز مدن در برقراری اعتماد در نتیجه افزایش
1 Abby Hoffman
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ارتباطهای از راه دور وجود دارد .هوسها ،اوهام توده ،میزان اعتماد بسیار زیادی کاه باه افاراد و
به اشخاص حیوقی ابراز میشود ظاهراً پیش از اواسط یا اواور قرن نوزدهم بسایار زیاادتر باوده
است تا از آن زمان به ب د .به بیان دیگار در جواماع غیار بساته ،پیشارفتهاای فان آوراناه مانناد
تلگراف ،تل ن ،رادیو و تلویزیون که امکان ارتباط سریع بدون واسثه را فراهم میساازند ساب
کاهش اعتماد مبتنی بر اوهام گردیدهاند (کلمن .)232-231 :4089 ،کلمن اعتماد را در دو نظام
اجتماعی مت اون بررسی کرده است .نظام اول یک نظام اجتمااعی سااده اسات کاه در آن هار
کنشگر به عنوان اعتماد کننده هم به ف الیت مورد عالقه مشتر

کمک مایکناد و هام اعتمااد

دارد که دیگران همچنین وواهند کرد .نظام اجتماعی دوم پیچیده تر است .در این نظاام عاالوه
بر اعتماد کننده و اعتماد شونده ،عامل سومی هام وجاود دارد کاه در فرایناد اعتمااد اجتمااعی
نیش عامل سوم ی نی واسثههای مشورتی را ای ا مایکناد و ایان امار باه نیاش دوم رساانههاای
جم ی به عنوان واسثههای اعتماد در جام ه مدرن مربوط است .از نظر او رسانههای همگانی باه
گونهای فزاینده تبدیل به واسثهای می شوند کاه افاراد باه قضاان آنهاا در ماورد اماور مختلاف
اعتماد میکنند (جواهری و باروانی.)9 :4085 ،
بوردیو
بوردیو م تید است که رسانههای جم ی در تیویت سرمایههای اجتماعی ماوثر هساتند زیارا
شرایط و فضا را برای کنشگر در جهت انتخاا عیالنای فاراهم مایآورناد .انتخاا عیالنای و
عیالنیت گزینشی در فضای عمومی کنشگران ،دارای اهمیات مضااع ی اسات و ساب تیویات
اعتماد بین شخص و افزایش مشارکت عمومی میشود .بروی از مهم ترین کارکردهاا و دسات
آوردهای رسانههای جم ی در راستای تیویت سرمایههاای اجتمااعی هار جام اهای عبارتناد از:
هدایت افکار عمومی در مواقع ضروری ،آموزش اصول شهروندی و آگاه سازی مردم نسبت به
حیوق وود ،تیویات هام گرایای ملای و ...همچناین واضاح تارین دلیال بارای نمایانادن نیاش
رسانههای جم ی در تیویت یا تض یف سارمایه اجتمااعی ،نیاش رساانههاای جم ای در شاکل
گیری جام ه مدنی است که جام ه مدنی به عنوان بستر مناس

سرمایه اجتماعی ،شکل گیری و

توس ه وود را مدیون عمل کرد رسانههای جم ی اسات .از نظار بوردیاو ،سارمایه اجتمااعی در
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طول زمان کس

میشود و نوعی سرمایه گذاری فردی یا جم ی ،آگاهانه یا ناآگاهانه است که

به دنبال ت بیت یا بازتولید آن گونه روابط اجتماعی است کاه مساتییما در کوتااه مادن یاا بلناد
مدن ،قابل است اده هستند (ج ری نیا.)418 :4083 ،
پاتنام
پاتنام از دیگر نظریه پردازان سرمایه اجتماعی است که به نیش مهام رساانههاای جم ای در
افزایش و کاهش اعتماد اجتماعی اشاره کرده است .او علت کااهش اعتمااد اجتمااعی در میاان
آمریکاییها را مربوط به تغییران الگوهای سبک زندگی 4آنهاا مایداناد .تقلیال او از سابک
زندگی بر چهار نو از تغییران متمرکز میباشد .4 :تغییران مربوط به فشارهاای زماان و پاول

2

 .2تغییران مربوط به افزایش مشارکت نیروی کار در بین زناان .0 ،0تغییاران مرباوط باه حوماه
نشینی 1و  .1رشد فرهنگ ماشین و تاکثیر تکنولاو ی و رساانههاای جم ای( 5ولاچ و همکااران،
.)153 :2335
یک نگرش رایی آن است که مردم نسبت باه گذشاته بیشاتر و ساخت تار کاار مایکنناد و
بنابراین ،زمان کم تری برای اوتصااص دادن باه ف الیاتهاای اجتماعاتشاان دارناد؛ اماا شاواهد
مربوط به این زمیناه کمتار قاانع کنناده مای نمایناد ،چارا کاه بروای از مشاغول تارین و وظی اه
شناسترین مردم دارای حا مدنی قوی هستند .نگرانیهای مالی یکی دیگر از علل رایی ذکار
شده در زمینه کاهش اعتماد مقسو میشود .اگر چه که بیش تر امریکاییها مواجه با بدهی و
ورشکستگی مالی هستند ،پاتنام دریافت کاه فشاارهاای ماالی در بهتارین وضا یت فیاط تبیینای
جزئی برای کاهش اعتماد فراهم میسازد .زنان به طور تاریخی بیشاتر از ماردان باه شاکل دهای
سرمایه اجتماعی کمک کردهاند ،این زنان هستند که باه طاور م ماول در جلساان همساایگی،
جلسان اولیا و مربیان و نظایر آن شرکت داشتهاند .به م ابه ورود زنان به نیروی کار تمام وقات،
پیش بینی شده است که آنها زمان کمتری برای درگیریهای مدنی وواهند داشت؛ اما شاواهد
1 Lifestyle
2 Changes Related to the Pressures of Time and Money
3 Changes Related to the Increase in Labor Force Participation among Women
4 Changes Related to Suburbanization
5 the Growth of the Car Culture, and the Influence of Technology and the Media
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نشان میدهند که رابثه بین درگیری مدنی و مشارکت زنان در نیروی کار رابثه سادهای نیست.
در واقع برای زنان مشارکت در نیروی کار بیش از کاهش ،به افزایش شارکت در ف الیاتهاای
مدنی منجر میشود .همچنین تقر

مسکونی بار با کاهش اعتمااد اجتمااعی پیوناد داده شاده

است .فرض بر این است که تقر  ،روابط ما را با همسایگان کاهش میدهد کاه ایان امار نیاز
به نوبه وود به کاهش سثح کلی انسجام اجتماعی منجر میشود .رواج مالکیات اتومبیال نیاز از
طریا ایجاد فرصتهاای شاغلی بارای اک ریات افاراد و گساترش شابکههاای دوساتی فراتار از
مرزهای همسایگان مقلی به این فرایند کمک کرده است .همچناان کاه بیشاتر ماردم میازان در
حال افزایشی از زمان وود را صرف مسافرن با ماشین برای کار و یا رفتن به جاهای دیگر برای
ت ریح میکنند ،به ناچار زمانی که برای مشارکت در ف الیت مدنی اوتصاص میدهناد ،کااهش
مییابد (اسکندری .)59 :4034 ،پاتنام استدرل میکند که فناووری و رساانههاای جم ای بایش
ترین اثران نابود کننده را بر اعتماد اعمال میکنند .همچنان که اثر تلویزیون به مناطا روساتایی
و مقالن کم درآمد مناطا شهری گسترش یافته است ،شکل جدیدی از سرگرمی ظهور کارد
که منجر به کاهش راهها ی ارتباطی چهره به چهاره و بادون واساثه شاد .بارای بروای از افاراد
تلویزیون به گونه افزایشی میزان بیش تری از زمان را به وود اوتصاص میدهد و تیریبااً تبادیل
به جایگزینی برای کنش متیابل چهره به چهره شده است .در نتیجه میتوان چنین بیان کارد کاه
از نظر پاتنام ،تلویزیون به وصوصی سازی اوقان فراغت کمک کرده و افاراد را از شارکت در
اجتماعان گوناگون و ف الیتهای مدنی باز میدارد (اسکندری.)59 :4034 ،
اوسلنر
اوسلنر 4از دیگر نظریه پردازان سرمایه اجتماعی نیز به ارایه مدل مت اوتی در رقابت باا تبیاین
پاتنام می پردازد .به اعتیااد او اعتمااد پایش از آن کاه وابساته باه تاکثیر عوامال اجتمااعی مانناد
تلویزیون باشد ،وابسته به تکثیر عوامل روانی و کامالً فردی از جمله واوش بینای افاراد اسات .او
ووش بینی را باوری مبنی بر این که دنیای فردا بهتر از امروز وواهد بود ،میداناد .واوش بینای
نسبت به آینده جهان ریشه در رضاایت و ووشانودی فارد از زنادگی شخصای دارد و موق یات
1 Uslaner
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مالی ،تقصیالن و ارزشهای فردی در این نگرش مؤثر هستند .بار ایان اسااس میازان تماشاای
تلویزیون هم با عضویت گروهی و هم با اعتماد اجتماعی غیر مرتبط اسات .او ناو برناماههاای
مورد است اده را در این زمینه بسیار با اهمیت دانسته و بر این باور است کاه شااید تنهاا بروای از
برنامههای تلویزیون منجر به این شود که مردم باور کنند کاه دنیاا بسایار ناپساند و پسات اسات.
نمی توان چنین ادعاا کارد کاه تماام اناوا مقتاوایی برناماههاا ،از اوباار گرفتاه تاا برناماههاای
دراماتیک ،از برنامههای نمایشی احساساتی و کم ارزش گرفته تا موسییی ،مردم را کم اعتمااد،
غیر ووشبین و یا فاقد تمایل به مشارکت در زندگی مادنی مایساازد .بناابر نظار او برناماههاای
عمومی تلویزیون رابثه م بتی با میزان ووشبینی بیننادگان دارناد و تماشاای زیااد ایان برناماههاا
موج

تیویت اعتماد در بین بینندگان آن میشود .اما تماشاای برناماههاای درام و ساریالهاای

تلویزیونی موج

کاهش اعتماد مخاطباان مای گاردد .او م تیاد اسات کاه رابثاه ضا ی ی باین

برداشت مردم از دنیای تلویزیون با برداشت آنان از دنیای واق ای وجاود دارد و تصاور افاراد از
مقیط پیرامون وود بیش تر مبتنی بر واق یتهای عینی مقیط شاکل مایگیارد (اوسالنر:4338 ،
.)116
چارچوب نظری پژوهش
با مروری بر نظریان مثرح شده پیرامون موضو پژوهش حاضر (کلمان ،بوردیاو ،اوسالنر،
پاتنام) میتوان دریافت که پاتنام مهم ترین نظریه پردازی است کاه باه بررسای چگاونگی تااثیر
رسانههای جم ی بار سارمایه اجتمااعی پرداوتاه اسات .نظریاه پاتناام تل ییای از نظریاه سارمایه
اجتماعی وود او و نظریه کاشت گربنر است .از این رو ،در چارچو نظری پژوهش حاضار از
نظریه پاتنام است اده شده است .با توجه به نظریه پاتنام مایتاوان اساتدرل کارد کاه پاتناام بارای
تلویزیون نیش ویژهای قائل است .دریل پاتنام علیه تلویزیون بر دو پایه استوار است :اولین یافته
مربوط به میزان زمانی است که افراد به تلویزیون اوتصاص میدهند (جابجایی زمان) .او م تیاد
است برنامههای تلویزیونی زمان را به وود اوتصاص میدهند و موج کاهش مشاارکت افاراد
در مسائل اجتماعی میشوند ،دومین یافته مربوط به اثر تلویزیون بر روی شخصیت افراد به ویژه
نیش این رسانه در فرآیند اجتماعی کردن افراد است .او م تید است که نمایشهای تلویزیاونی
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شخصیت انسان را تخری

میکند .افرادی که زیاد تلویزیون تماشا میکنناد ممکان اسات بااور

کنند که دنیای زشتی که تلویزیون از جهان بیرون نشان میدهد ،به واق یت نزدیک اسات .بناابر
نظر پاتنام مردمی که ویلی تلویزیون نگاه میکنند رتبه پایینی در سرمایه اجتماعی دارناد .پاتناام
میگوید :تلویزیون به دو شیوه مار دم را باه ساوی عادم مشاارکت در ارتباطاان شاان رهنماون
میکند.
 -4به طور مستییم از طریا از بین بردن زمان؛
 -2غیر مستییم با بوجود آوردن عدم اعتماد.
به نظر پاتنام اوقان فراغتی که شهروندان صرف بودن با همسایگان وود و یا در انجمنهاا و
مشارکتهای مدنی مینمودند ،در حال حاضر به تماشای تلویزیون میگذرد .او در ایان رابثاه
مینویسد :واق یان بسیاری نشان دهنده این هستند که انوا تکنولو یهای ارتباطی بثور جادی
به دنباال وصوصای کاردن اوقاان فراغات و در نتیجاه جلاوگیری از سارمایه اجتمااعی هساتند
(حسین پور و م تمدنژاد.)414-412 :4033 ،
فرضیههای پژوهش

فرضیه اصلی
به نظر میرسد با افزایش میزان تماشای تلویزیاون (داولای /مااهواره ای) ،از میازان سارمایه
اجتماعی شهروندان کاسته میشود.
فرضیههای فرعی:
 -4به نظر میرسد بین میانگین میزان سرمایه اجتماعی شهروندان برحس

نو تلویزیونی که

تماشا میکنند (داولی یا ماهواره ای) ،ت اون م ناداری وجود دارد.
 -2به نظر میرسد بین میانگین میزان سرمایه اجتماعی شهروندان برحسا

ناو برناماههاای

تلویزیونی که تماشا می کنناد (سیاسای ،ماذهبی ،سارگرمی ،ورزشای ،و  ،)...ت ااون م نااداری
وجود دارد.

بررسی تاثیر مصرف رسانهای بر میزان سرمایه اجتماعی شهروندان شهر بندرعباس 84 /

 -0به نظر میرسد با افزایش میزان تماشای تلویزیون (داولی /ماهواره ای) ،از میزان اعتمااد
اجتماعی شهروندان کاسته میشود.
 -1به نظر مای رساد باا افازایش میازان تماشاای تلویزیاون (داولای /مااهواره ای) ،از میازان
شبکههای اجتماعی شهروندان کاسته میشود.
 -5به نظر میرسد با افزایش میزان تماشای تلویزیون (داولی /ماهواره ای) ،از میزان رعایت
هنجارهای اجتماعی توسط شهروندان کاسته میشود.
روش پژوهش
روش بکار گرفته شده در تقییاا حاضار روش پیمایشای و باه لقااا م یاار زماان ،مثال اه
میث ی بوده و به لقاا م یار رفایی از نو پهنانگر 4است .جام ه آماری شاامل کلیاه افاراد 48
سال و بارتر ساکن شهر بندرعباس بوده است .که بر اساس نتاایی سرشاماری عماومی ن اوس و
مسکن سال  4033ت داد این افراد  132883ن ر باوده اسات .روش نموناه گیاری تقییاا حاضار
ووشهای چند مرحلاهای مایباشاد بار اسااس روش نموناه گیاری ووشاهای چناد مرحلاهای در
پژوهش حاضر عناصر نمونه در چند مرحله انتخا شده است .ابتدا شهر بندر عبااس بار اسااس
مناطا شهرداری به سه منثیه و هر منثیه نیز وود به ساه ناحیاه تیسایم شاده اسات .از میاان هار
ناحیه ،مقلهها یی به صورن کامال تصاادفی انتخاا شادند .حجام نموناه تقییاا باا اسات اده از
فرمول کوکران  081ن ر ت یین شده است.
برای حصول اطمینان از اعتبار 2ابزار مورد است اده در پژوهش حاضر ،از روش اعتباار اعتباار
مقتوایی است اده شده است .بر این اساس ،مراحل شاوص ساازی م ااهیم و تادوین پرسشانامه،
زیاار نظاار صاااحبنظران و همچنااین در طاارح سااوارن از سااوارن مشااابهی کااه در تقیییااان و
میالههای م تبر آمده است نیز است اده شده است .همچنین از م اهیم مثرح شده در نظریه حاوزه
رسانهها ی جم ای و سارمایه اجتمااعی پاتناام و نیاز نتاایی تقیییاان پیشاین ،سا ی شاده اسات
مییاسهایی ساوته شود؛ بنابراین اعتبار ابزار سنجش صوری و ساازهای هام اسات .بارای ت یاین

1 Extensive Study
2 Validity
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روایی 4مییاسهای مورد است اده در این پاژوهش ابتادا از پایش آزماونی 2بار روی نموناهای 15
ن ری که به طور تصادفی از جام ه آماری انتخا شده بود اسات اده شاده اسات و باا اسات اده از
آل ای کرونباخ میزان روایی هر مییاس مورد سنجش قرار گرفت.
جدول ( )1ضریب آلفای طیفهای مورد استفاده در مطالعه نهایی
ردیف

نام متغیر

پرسشنامه نهایی
ت داد گویهها

ضری

آل ا

4

اعتماد اجتماعی

48

3/63

2

هنجارهای اجتماعی

49

3/86

0

شبکه مشارکت اجتماعی

42

3/90

1

سرمایه اجتماعی

19

3/80

یافتههای تحقیق
یافتههای تقییا نشان داده است که از مجمو  081پاسخگوی پژوهش ،ت داد  05/6درصد
را زنان و ت اداد  91/0درصاد را ماردان تشاکیل داده اناد .میاانگین سانی  04ساال باوده اسات.
همچنین  14/3درصد از پاسخگویان مجرد 56 ،درصد متاهل و  4/4درصد نیز همسر فون شاده
یا متارکه کرده بودند .مقل تولد  61/2درصد پاسخگویان استان هرمزگان و  25/8درصاد آنهاا
سایر استانها بوده است .همچنین مقل تولاد  68/9درصاد پاساخگویان منااطا شاهری و 54/9
درصد مناطا روستایی است .یافتههای توصی ی متغیرهای اصلی پژوهش نشان داد کاه  023ن ار
( 85/6درصد) از پاسخگویان در طول یک شبانه روز ،تلویزیون داولی تماشا میکنند و  55ن ر
( 41/0درصد) از پاسخگویان در طول یک شبانه روز اصال تلویزیون داولای تماشاا نمایکنناد.
این در حالی است که این ت داد در وصاوص تلویزیاون مااهواره ای 435 ،ن ار ( 53/8درصاد)
تماشاکنندگان و  483ن ر ( 13/2درصاد) عادم تماشاا باوده اسات .میاانگین تماشاای تلویزیاون
داولی نیز سه ساعت در یک شبانه روز و میانگین میزان تماشای تلویزیون مااهوارهای  2سااعت
1 Reliability
2 Pre test
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در یک شبانه روز بوده است .در میان انوا مختلف برناماههاای تلویزیاون داولای ،ساریالهاا و
فیلمهای سینمایی با  13/8( 491درصد) بیننده ،بیش ترین مخاط را دارا هستند .در میاان اناوا
برنامههای تلویزیون ماهوارهای نیز سریال و فیلمهای سینمایی باا  50/8(435درصاد) بینناده ،پار
مخاط تر از سایر برنامهها بوده اند .سارمایه اجتمااعی در پاژوهش حاضار از ساه ب اد (اعتمااد،
هنجارها و شبکه) بوجاود آماده اسات .بیشاترین توزیاع فراوانای اعتمااد اجتمااعی پاساخگویان
مربوط به سثح تا حدودی 466 ،ن ار ( 19/4درصاد) و میاانگین اعتمااد اجتمااعی پاساخگویان
نزدیک به متوسط ی نی  2/31از  5است .میایسه میانگین انوا اعتماد نشان مایدهاد کاه اعتمااد
بین شخصی ( )0/16دارای بیشترین میزان میانگین و پا از آن به ترتی

اعتمااد نهاادی ()2/98

و ت میم یافته ( )2/19قارار دارناد .میاانگین رعایات هنجارهاای اجتمااعی پاساخگویان در حاد
متوسط رو به بار ی نی  0/14از  5بوده است .همچنین میایساه مول اههاای هنجارهاای اجتمااعی
نشان میدهد که رعایات هنجارهاای فاردی ( )0/01دارای میاانگین بیشاتری نسابت باه رعایات
هنجارهای جم ی ( )2/32میباشد .میانگین شبکههای مشارکت اجتماعی به عنوان ساومین ب اد
از ساارمایه اجتماااعی نزدیااک بااه متوسااط ی ناای  2/84از  5بااوده اساات .میایسااه میااانگین اب اااد
شبکههای اجتماعی پاسخگویان نشان داد که شبکههای غیر رسمی پاساخگویان دارای میاانگین
بیشتری ( )0/30نسبت به شبکههای رسمی ( )2/35بوده است .میانگین میازان سارمایه اجتمااعی
پاسخگویان نیز  2/35از  5بوده است.
آزمون فرضیهها
فرضیه  -4به نظر میرسد با افزایش میزان تماشای تلویزیون (داولی /ماهواره ای) ،از میازان
سرمایه اجتماعی شهروندان کاسته میشود( .مدن زمان تماشا)
جدول ( )2نتایج آزمون رابطه میزان تماشای تلویزیون (داخلی /ماهوارهای) با میزان
سرمایه اجتماعی
متغیر مستیل

متغیر وابسته

میزان همبستگی

سثح م ناداری

میزان تماشای تلویزیون داولی

سرمایه اجتماعی

3/43

3/33

میزان تماشای تلویزیون ماهوارهای

سرمایه اجتماعی

-3/49

3/33
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بر اساس دادههای جدول ( )2مشاهده میشود که باین میازان تماشاای تلویزیاون داولای باا
میزان سرمایه اجتماعی رابثه م ناداری وجود دارد و ایان ارتبااط مساتییم و م بات اسات؛ بادین
م نی که هر چه میزان تماشای تلویزیون داولی بارتر میرود ،میزان سرمایه اجتماعی نیز افازایش
مییابد .این در حالی است که رابثه میزان تماشای تلویزیون ماهوارهای با سارمایه اجتمااعی باه
صورن م کوس و م نادار است؛ بدین م نی که هر چه بر میزان تماشاای تلویزیاون مااهوارهای
افزوده میگردد ،از میزان سرمایه اجتماعی کاسته میشود .بدین ترتیا  ،فرضایه فاوق مبنای بار
رابثااه م کااوس میاازان تماشااای تلویزیااون بااا ساارمایه اجتماااعی تنهااا در وصااوص تلویزیااون
ماهوارهای تایید میگردد.
فرضیه  -2به نظر می رساد باین میاانگین میازان سارمایه اجتمااعی شاهروندان برحسا ناو
تلویزیونی که تماشا میکنند (داولی  /ماهواره ای) ،ت اون م ناداری وجود دارد.
فرضیه  -4-2میانگین سرمایه اجتماعی کسانی که انوا مختلف برنامههای تلویزیون داولای
را تماشا میکنند با کسانی که تماشا نمیکنند با یکدیگر مت اون است.
جدول ( )3جدول مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب تماشای تلویزیون داخلی
وض یت تماشا

فراوانی

میانگین

انقراف م یار

تماشا کنندگان

023

0/31

3/08

غیر تماشا کنندگان

55

2/81

3/09

میدار t

سثح م ناداری

-0/66

3/33

دادههای جدول ( )0نشان می دهاد کاه میاانگین سارمایه اجتمااعی کساانی کاه باه تماشاای
تلویزیون داولی میپردازند ( )0/31بیشتر از کسانی است که تلویزیون داولی تماشا نمیکنند و
این ت اون میانگینها از لقاا آماری م نادار است .بدین ترتی  ،این فرض که میانگین سارمایه
اجتماعی کسانی که انوا مختلف برنامههای تلویزیون داولی را تماشا مایکنناد باا کساانی کاه
تماشا نمیکنند با یکدیگر مت اون است تایید میشد.
فرضیه  -2-2میاانگین سارمایه اجتمااعی کساانی کاه اناوا مختلاف برناماههاای تلویزیاون
ماهوارهای را تماشا میکنند با کسانی که تماشا نمیکنند با یکدیگر مت اون است.
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جدول ( )4مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب تماشای تلویزیون ماهوارهای
وض یت تماشا

فراوانی

میانگین

انقراف م یار

تماشا کنندگان

439

2/39

3/09

غیر تماشا کنندگان

488

0/38

3/03

میدار t

سثح م ناداری

0/43

3/33

دادههای جدول ( )1نشان میدهد میانگین سرمایه اجتماعی کسانی که به تماشای تلویزیاون
ماهوارهای میپردازند ( )2/39کمتر از کسانی است که تلویزیون مااهوارهای تماشاا نمای کنناد
()0/38؛ و این ت اون میانگین از لقااا آمااری م ناادار اسات .بادین ترتیا  ،ایان فرضایه کاه
میانگین سرمایه اجتماعی کسانی که اناوا مختلاف برناماههاای تلویزیاون مااهوارهای را تماشاا
میکنند با کسانی که تماشا نمیکنند با یکدیگر مت اون است تایید میشود.
فرضیه  -0به نظر می رساد باین میاانگین میازان سارمایه اجتمااعی شاهروندان برحسا ناو
برنامههای تلویزیونی که تماشا میکنناد (سیاسای ،ماذهبی ،سارگرمی ،ورزشای ،و  ،)...ت ااون
م ناداری وجود دارد( .تماشای انوا برنامههای تلویزیونی)
فرضیه  -4-0میانگین سرمایه اجتماعی کسانی که انوا مختلف برنامههای تلویزیون داولای
را تماشا میکنند با یکدیگر مت اون است.
جدول ( )5مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب انواع برنامههای تلویزیون
داخلی

سرمایه
اجتماعی

انقراف

میدار

سثح

م یار

F

م ناداری

نو برنامه

فراوانی

میانگین

سریال و فیلم سینمایی

460

0/39

3/06

اوبار و گزارش وبری

83

0/35

3/12

برنامه علمی و آموزشی

46

2/34

3/04

سخنرانی و برنامه مذهبی

49

0/33

3/26

برنامههای ورزشی و سرگرمی

58

2/35

3/00

4/52

3/43
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دادههای جدول ( )5نشان میدهد که بین میانگین سرمایه اجتماعی بینندگانی که سریالها و
فیلمهای سینمایی ( ،)0/39اوبار و گازارش وباری ( ،)0/35برناماه علمای و آموزشای (،)2/34
سخنرانی و برنامه مذهبی ( )0/33و یا برنامههای ورزشی و سرگرمی ( )2/35را تماشا مایکنناد،
ت اون م ناداری وجود ندارد .بدین ترتی  ،این فرض که کسانی که انوا مختلاف برناماههاای
تلویزیونی داولی را تماشا میکنند ،دارای میزان سرمایه اجتماعی مت اوتی هستند ،رد میشود.
فرضیه  -2-0میاا نگین سارمایه اجتمااعی کساانی کاه اناوا مختلاف برناماههاای تلویزیاون
ماهوارهای را تماشا میکنند با یکدیگر مت اون است.
جدول ( )6مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب انواع برنامههای تلویزیون
ماهوارهای

سرمایه
اجتماعی

انقراف

میدار

سثح

م یار

F

م ناداری

نو برنامه

فراوانی

میانگین

سریال و فیلم سینمایی

443

2/31

3/03

اوبار و گزارش وبری

02

2/30

3/04

برنامه علمی و آموزشی

22

2/36

3/26

سخنرانی و برنامه مذهبی

4

2/83

-

برنامههای ورزشی و سرگرمی

05

2/33

3/04

3/42

3/36

دادههای جدول ( )9نشان میدهد که بین میانگین سرمایه اجتماعی بینندگانی که سریالها و
فیلمهای سینمایی ( ،)2/31اوبار و گازارش وباری ( ،)2/30برناماه علمای و آموزشای (،)2/36
سخنرانی و برنامه مذهبی ( )2/38و یا برنامههای ورزشی و سرگرمی ( )2/33را تماشا مایکنناد،
ت اون م ناداری وجود ندارد .بدین ترتی  ،این فرض که کسانی که انوا مختلاف برناماههاای
تلویزیونی مااهوارهای را تماشاا مایکنناد ،دارای میازان سارمایه اجتمااعی مت ااوتی هساتند ،رد
میشود.
فرضیه  -1به نظر میرسد با افزایش میزان تماشای تلویزیون (داولی/مااهواره ای) ،از میازان
اعتماد اجتماعی شهروندان کاسته میشود.
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جدول ( )7نتایج آزمون رابطه میزان تماشای تلویزیون (داخلی /ماهوارهای) با میزان
اعتماد اجتماعی
متغیر مستیل

متغیر وابسته

میزان همبستگی

سثح م ناداری

میزان تماشای تلویزیون داولی

اعتماد اجتماعی

3/42

3/34

میزان تماشای تلویزیون ماهوارهای

اعتماد اجتماعی

-3/24

3/33

بر اساس دادههای جدول ( )6مشاهده میشود که باین میازان تماشاای تلویزیاون داولای باا
میزان اعتماد اجتماعی رابثه م ناداری وجود دارد و ایان ارتبااط مساتییم و م بات اسات؛ بادین
م نی که هر چه میزان تماشای تلویزیون داولی بارتر میرود ،میزان اعتماد اجتماعی نیاز افازایش
مییابد .این در حالی است که رابثه میزان تماشای تلویزیون ماهوارهای باا اعتمااد اجتمااعی باه
صورن م کوس و م نادار میباشد؛ بدین م نی که هر چه بر میزان تماشای تلویزیون ماهوارهای
افزوده میگردد ،از میزان اعتماد اجتماعی کاسته میشود .بادین ترتیا  ،فرضایه فاوق مبنای بار
رابثه م کوس میزان تماشای تلویزیون با اعتماد اجتماعی تنها در وصوص تلویزیون مااهوارهای
تایید میگردد.
فرضیه  -5به نظر میرسد با افزایش میزان تماشای تلویزیون (داولی/مااهواره ای) ،از میازان
شبکههای اجتماعی شهروندان کاسته میشود.
جدول ( )8نتایج آزمون رابطه میزان تماشای تلویزیون (داخلی /ماهوارهای) با میزان
شبکههای اجتماعی
متغیر مستیل

متغیر وابسته

میزان همبستگی

سثح م ناداری

میزان تماشای تلویزیون داولی

شبکههای اجتماعی

3/38

3/39

میزان تماشای تلویزیون ماهوارهای

شبکههای اجتماعی

3/34

3/18

بر اساس دادههای جدول ( )8مشاهده میشود که رابثه میزان تماشاای تلویزیاون داولای باا
میزان شبکههای اجتماعی م بت و غیر م نادار اسات .همچناین رابثاه میازان تماشاای تلویزیاون
ماهوارهای با شبکههای اجتماعی نیز م کوس و غیر م نادار است .بدین ترتی

فرضیه فوق مبنای

بر رابثه م کوس میزان تماشای تلویزیون با شبکههای اجتماعی تایید نمیگردد.
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فرضیه  -9به نظر میرسد با افزایش میزان تماشای تلویزیون (داولی /مااهوارهای) ،از میازان
رعایت هنجارهای اجتماعی توسط شهروندان کاسته میشود.
جدول ( )9نتایج آزمون رابطه میزان تماشای تلویزیون (داخلی /ماهوارهای) با رعایت
هنجارهای اجتماعی
متغیر مستیل

متغیر وابسته

میزان همبستگی

سثح م ناداری

میزان تماشای تلویزیون داولی

هنجارهای اجتماعی

3/48

3/33

میزان تماشای تلویزیون ماهوارهای

هنجارهای اجتماعی

-3/42

3/34

بر اساس دادههای جدول ( )3مشاهده میشود که رابثه میزان تماشاای تلویزیاون داولای باا
میزان هنجارهای اجتماعی رابثه م ناداری وجود دارد و این ارتباط مستییم و م بت است؛ بادین
م نی که هر چه میزان تماشای تلویزیون داولی باارتر میارود ،میازان هنجارهاای اجتمااعی نیاز
افزایش مییابد .این در حالی است که رابثه میزان تماشای تلویزیاون مااهوارهای باا هنجارهاای
اجتماعی به صورن م کوس و م نادار است؛ بدین م نی که هر چه بر میزان تماشاای تلویزیاون
ماهوارهای افزوده میگردد ،از میزان رعایت هنجارهای اجتماعی کاسته میشود .بادین ترتیا ،
فرضیه فوق مبنی بر رابثه م کوس میزان تماشای تلویزیون با رعایت هنجارهاای اجتمااعی تنهاا
در وصوص تلویزیون ماهوارهای تایید میگردد.
جدول ( )11نتایج آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی
روش ورود متغیرها همزمان
ضری

همبستگی چندگانه

=3/032R

ت یین

=3/334R2

ت یین ت دیل یافته

=3/389R2.adj

ضری
ضری

Method = Enter

وثای م یار

=3/091S.E

تقلیل واریانا

=43/330ANOVA

سثح م ناداری

=3/33Sig
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جدول ( )11ضرایب رگرسیونی مدل تبیین کننده سرمایه اجتماعی
ضری

متغیرهای مستیل

رگرسیون غیر

ضری

رگرسیون

استاندارد ()B

استاندارد ()Beta

میدار T

سثح
م ناداری

میدار ثابت

2/349

-

33/251

3/333

میزان تماشای تلویزیون داولی

3/314

3/282

5/646

3/333

میزان تماشای تلویزیون ماهوارهای

-3/340

-3/362

-4/191

3/411

رگرسیون وثی چند متغیره متغیرهای مستیل باا متغیار وابساته سارمایه اجتمااعی در جادول
شماره ( )44آمده است .نتایی تقلیل رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که میزان ( )Fاین مدل
43/330و میزان م ناداری آن برابر ( )3/333بوده و نشاندهنده م ناداری کل مدل است .ضری
ت یین ( )R2نیز نشان میدهد  3/4درصاد از تغییاران متغیار سارمایه اجتمااعی توساط متغیرهاای
تماشای تلویزیون داولی و میازان تماشاای تلویزیاون مااهوارهای قابال توضایح و تبیاین اسات.
همچنین با میایسه ضرای

رگرسیونی استاندارد ،میدار بتا ( )Betaمشخص مایشاود کاه میازان

تماشای تلویزیون داولی ( =3/282بتا) بیشترین تاثیر را بر میزان سرمایه اجتماعی دارد ،ی نای باه
ازای افزایش یک انقراف م یار در ساعان تماشای تلویزیون داولی ،میازان سارمایه اجتمااعی
به میدار  3/282انقراف م یار افزایش مییابد.
بحث و نتیجهگیری
رسانههای جم ی بیشک از پدیدههای بارز جهان م اصر به شمار میروناد ،ساهم آنهاا در
تقول فرهنگی و اجتماعی جام ه بشاری در صدساال گذشاته باه حادی باوده اسات کاه دوران
کنونی را عصر ارتباطان نامیدهاند .رسانهها با ارایاه اطالعاان گونااگون باه مخاطباان ،داناش و
نگرش آنها را درباره موضوعان مت اون تقت تاثیر قرار میدهند و به شاکلگیاری الگوهاای
کنش در بین مخاطبان کمک میکنند تا در موق یتهای مت اون دست به کنش بزنناد .ازجملاه
حوزههای تاثیر پذیر از رسانهها را میتاوان حاوزه سارمایه اجتمااعی در هار جام اهای ناام بارد.
(حسین پور و م تمد نژاد.)496 :4033 ،
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فرضیه اول پژوهش مبنی بر ایان باوده کاه باا افازایش میازان تماشاای تلویزیاون (داولای/
ماهوارهای) ،از میزان سارمایه اجتمااعی شاهروندان کاساته مایشاود .ایان فرضایه در وصاوص
تلویزیون ماهوارهای تایید می گردد .به عبارتی با افزایش میزان تماشای تلویزیاون مااهوارهای از
میزان سرمایه اجتماعی کاسته میشود .اما عکا آن در وصوص تلویزیون داولی رد مایشاود.
بهبیان دیگر ،با افازایش میازان تماشاای تلویزیاون داولای میازان سارمایه اجتمااعی نیاز افازایش
مییابد .این یافته همسو با تقییا حسین پور ( )4083است که نشان داده است تلویزیون داولای
در ایران موج

افزایش سرمایه اجتماعی گردیده است اما برعکا مخاطبانی که بارای کسا

اطالعان و اوبار وقت بیشتری برای دیدن تلویزیون ماهوارهای میگذارند از سارمایه اجتمااعی
آنها کاسته میشود .همچنین تقیییان دیگری چون (رسولی و پا طینات  ،4033ج ارینیاا
 )4083تاثیر م بت رسانههای جم ی (که یک ماورد از آنهاا تلویزیاون داولای باوده اسات) را
برافزایش مصرف رسانهای نشان دادهاند.
پاتنام بر ایان عییاده اسات کاه افازایش میازان تماشاای تلویزیاون موجا

کااهش سارمایه

اجتماعی افراد می شود .در تثبیاا ایان نظریاه باا یافتاه فرضایه اول بایاد گ ات نظریاه پاتناام در
وصوص تلویزیون ماهوارهای تایید اما در وصوص تلویزیون داولی رد میشود.
فرضیه دوم پژوهش این باوده کاه باه نظار مایرساد باین میاانگین میازان سارمایه اجتمااعی
شهروندان برحس

نو تلویزیونی که تماشا میکنند (داولای  /مااهوارهای) ،ت ااون م نااداری

وجود دارد .این فرضیه در وصوص تلویزیون (داولی  /ماهوارهای) تایید شده است.
فرضیه سوم پژوهش مبنی بر ت اون میانگین سرمایه اجتماعی در بین بینندگان انوا مختلاف
برنامههای تلویزیون (داولی  /ماهوارهای) مورد تایید قرار نگرفته است .پژوهشهای انجاامشاده
پیرامون تاثیر تماشای انوا برنامهها در ایران بیشتر متوجه تاکثیر برناماههاا بار اعتمااد باوده اسات
(اسکندری  ،4034جواهری وباروانی  .)4085و تقیییان اندکی چون حساین پاور ( )4083باه
بقث انوا برنامهها و تاثیر آنها بر سرمایه اجتماعی پرداوتهاند .در میابل پژوهشهاایی کاه در
وارج از کشور صورن گرفته است بیشتر به تاثیر اناوا برناماههاا و سارمایه اجتمااعی پرداوتاه
است .پژوهشهایی چون (زانگا و چیا  ،2336بودوین و تورستون  )2331رابثه م ناداری باین
نو برنامه مورد مشاهده و میزان سرمایه اجتماعی را نشان دادهاند.
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فرضیه چهارم پژوهش این بوده که با افزایش میزان تماشای تلویزیون (داولی /مااهوارهای)،
از میزان اعتماد اجتماعی شهروندان کاسته می شود .فرضیه رابثاه م کاوس باین میازان تماشاای
تلویزیون (داولی  /ماهوارهای) با میزان اعتماد اجتماعی در وصوص تلویزیون داولی رد شاده،
به عبارتی ،با افزایش میزان تماشای تلویزیون داولی میزان اعتماد اجتماعی نیز افزایش ماییاباد.
این یافته بروالف یافتههای پژوهش اسکندری ( ،)4034قدرتی و منصوریان ( ،)4088جاواهری
و بار وانی ( ،)4085اجاقلو و زاهدی ( )4088است که در آنها رابثاه م نااداری باین تماشاای
تلویزیون داولی و میزان اعتماد دیده نشده است .همچنین بر اسااس فرضایه چهاارم باا افازایش
میزان تماشای تلویزیون ماهوارهای از میزان اعتماد اجتماعی کاسته میشود و فرضایه تقییاا در
رابثه باا تلویزیاون مااهوارهای تاییاد مای شاود .رابثاه م کاوس باین میازان تماشاای تلویزیاون
ماهواره ای با سرمایه اجتماعی مثابا با نتایی پژوهش اسکندری ( ،)4034رسولی و پاا طینات
( ،)4033ج ری نیا ( ،)4083رومه و جیمسون ( )2333و گراس و دیگران ( )2331بوده است.
پاتنام استدرل میکند که تکنولو ی و رساانههاای جم ای تااثیران ناامثلوبی را بار اعتمااد
اعمال میکنند .به م اباه گساترش تااثیران تلویزیاون و رسایدن آن حتای باه منااطا روساتایی و
مقلههای کم درآمد شهری ،شکل جدیادی از سارگرمی ظاهرشاده اسات .تلویزیاون باه گوناه
افزایشی میزان بیشتری از زمان را مصرف میکند و درمجمو جانشینی برای ت امالن چهاره باه
چهره مقسو میشود .درنتیجه تلویزیون به وصوصیسازی اوقان فراغت و انقاراف افاراد از
اجتماعان مختلف و ف الیتهای مدنی کمک میکند .به این دلیل ،تلویزیون باهعناوان یکای از
مکانیسمهای عمده رواج بیاعتمادی تلیای مایگاردد (ولاچ و دیگاران193:2335،؛ باه نیال از
اسکندری.)433:4034،
فرضاایه پاانجم پااژوهش مبناای باار رابثااه م کااوس بااین میاازان تماشااای تلویزیااون (داولاای /
ماهوارهای) با میزان شبکههای مشارکت اجتماعی تایید نشده اسات .عادم م نااداری رابثاه باین
میزان است اده از رسانه ها با مشارکت اجتماعی مثابا با نتیجاه پاژوهش زانگاا و چیاا ()2336
است .همچنین این یافته بروالف یافته رسولی و پا طینت ( )4033و ج ری نیا ( )4083باوده
که در آن ها رابثه م بت بین میزان تماشای تلویزیاون داولای باا میازان ف الیات در انجمانهاای
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داوطلبانه و یافته رومه و جیمسون ( )2333که در آن رابثه م کوس بین میزان تماشای تلویزیون
با متغیر ف الیت در انجمنهای داوطلبانه دیدهشده است.
پاتنام بر این باور است که «تماشای تلویزیون تنها اوقان فراغتی است کاه باه نظار مایرساد
مشارکت در وارج از وانه را مقدود میکند .تماشای تلویزیون تیریباً باه بهاای از دسات دادن
هر ف الیت اجتماعی وارج از وانه بهویاژه گردهمااییهاای اجتمااعی و گ تگوهاای غیررسامی
است» .پاتنام همچنین در ادامه به این نکته اشاره میکناد کاه «تماشاای تلویزیاون ممکان اسات
بدبینی پیرامون ماهیت انساان را باهطاور گساتردهای افازایش دهاد .عاالوه بار آن ممکان اسات
آنگونه که منتیدان اجتماعی استدرل کردهاند هم رسانه و هم پیام بر شیوه ت امل ما باا جهاان و
با افراد دیگر تاثیر پایهای بیشتری داشته باشد» (پاتنام .)968-963 :4335 ،با توجه به یافته فرضایه
پنجم پژوهش نظر ذکرشده پاتنام پیرامون مصرف رساانهای و مشاارکت اجتمااعی در پاژوهش
حاضر رد میشود.
فرضاایه ششاام پااژوهش مبناای باار رابثااه م کااوس بااین میاازان تماشااای تلویزیااون (داولاای/
ماهواره ای) با میزان رعایت هنجارهای اجتماعی در وصوص تلویزیون داولی رد شده بر اساس
نتایی پژوهش رابثه م بت و م ناداری بین میزان تماشای تلویزیاون و میازان رعایات هنجارهاای
اجتماعی دیدهشده است .این یافته همسو با یافته پژوهش رساولی و پاا طینات ( )4033اسات.
همچنین فرضیه ششم پژوهش مبنی بر رابثاه م کاوس باین میازان تماشاای تلویزیاون باا میازان
رعایت هنجارهای اجتماعی در وصوص تلویزیون ماهوارهای تایید شده است.
نظریه پاتنام در مورد رعایت هنجارها با بقث شبکه مشارکتهای او قابل توضیح اسات .باه
باور پاتنام «افرادی کاه درزمیناههاا ی مختلاف بااهم ارتبااط دارناد آماادگی ایان را دارناد کاه
هنجارهااای قاباالقبااول را توساا ه دهنااد و انتظاااران متیابلشااان را در بساایاری از ارتباطااان
تیویتکننده همکاری با یکدیگر من کا کنند» (پاتنام.)236 :4083 ،
نتایی تقلیل رگرسیونی مدل تبیاینکنناده سارمایه اجتمااعی نشاان داده اسات کاه تماشاای
تلویزیون داولی دارای تاثیر م بت ( )3/282بر سرمایه اجتماعی است .در میابال میازان تماشاای
تلویزیون ماهوارهای تاثیر من ی ( )-3/362بر سرمایه اجتماعی داشته است.
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