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چکیده
مقاله حاضر با هدف تحلیل اثرات تماشای کانالهای تلویزیون داخلی (سیمای جمهوری اسالمی ایران) بر سرمایه اجتماعی و ابعاد و مولفههههای نن نهزد
جوانان و برخی متغیرهای رسانهای اثرگذار بر این رابطه مانند میزان مصرف رسانهای ،بها اسهتفادا ا چهارچو نرهری حهاکر بهر نرریهه کاشهر و نرریهه
استفادا و رضامندی به نگارش درنمدا اسر .در پژوهش حاضر میزان سرمایه اجتماعی افراد با میزان استفادا ننان ا کانالهای تلویزیهون داخلهی و برخهی
متغیرهای مینهای مانند جنسیر ،محل سکونر خانوادا ،طبقه اجتماعی ،رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان و میزان مصهرف رسهانهای ،الگهوی مصهرف
رسانهای ،میزان اعتماد رسانهای ،میزان احساس ترغیب به مشارکر اجتماعی ا سوی رسانههای جمعی ،میزان احساس نگاهیبخشی رسانههای جمعهی و
نوع مصرف رسانهای براساس ترجیح مصرف تلویزیون یا ماهوارا در ارتباط قرار دادا شدا اسر .بر اساس نتایج تحقیق افهرادی کهه ا نرهر الگهوی مصهرف
رسانهای ،دارای مصرف کیفی میباشند ا سرمایه اجتماعی باالتری در مقایسه با افرادی که دارای مصرف عامیانه هستند ،برخوردار میباشند .پاسهخگویان
تحقیق ا میزان سرمایه اجتماعی ذهنی و انتزاعی باالتری نسبر به سرمایه اجتماعی عینی برخوردار میباشند .میزان سرمایه اجتمهاعی بیننهدگان عهادی
برنامههای تلویزیون ا تماشاگران پرمصرف بیشتر میباشد .در هر دو متغیر سرمایه اجتماعی عینی و ذهنی ،مخاطبان عادی ا میانگین باالتری نسبر بهه
مخاطبان پرمصرف برخوردارند .بر اساس ضرایب بتای متغیرهای مستقل مورد بررسی در تحلیهل مسهیر عوامهل رسهانهای اثرگهذار بهر سهرمایه اجتمهاعی
متغیرهای میزان اعتماد رسانهای ،میزان مصرف رسانهای ،نوع مصرف رسانهای ،محل سکونر خانوادا ،جنسیر ،میزان احسهاس نگهاهیبخشهی رسهانههها،
میزان احساس ترغیب به مشارکر اجتماعی و سیاسی توسط رسانهها و الگوی مصرف رسانهای به ترتیب بیشترین تا کمترین تاثیر را بر سرمایه اجتمهاعی
دانشجویان دارند.
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مقدمه
سرمايه اجتماعی و ابعاد و مولفههای اساسی آن ،با ارزشها ،هنجارها ،نهادها و عملکردهای اجتماعی کنشگران در ارتباط بوده و
تقويت آن به عواملی بستگی دارد که می توانند به عنوان زمینه ساز رشدد و توسدعه اعتمداد اجتمداعی ،مشدارکت اجتمداعی ،انسدجام
اجتماعی عمل کنند .بسط و انتشار ايستارها ،ارزشها و هنجارهای اجتماعی بهوجدود آورندده سداتتارهای اجتمداعی مولدد سدرمايه
اجتماعی در جامعه ،از راههای مختلف می تواند منجر به تقويت و بالندگی سرمايه اجتماعی در هر جامعهای شود .رسانههای جمعدی
و کیفیت بهرهگیری از اين رسانهها و مخصوصاً تلويزيون يکی از اين راههاست .برتدی معتقدندد بده مدوازات رشدد وسدايل ارتبداط
جمعی و استفاده از آن در جامعه ايران ،آگاهی و دانش عمومی جوانان به سرعت افزايش يافته و موجبات رشد و توسعه فرهنگدی و
به تبع آن افزايش سرمايه اجتماعی را فراهم آورده است .برتی نیز به کاهش تعاملهای اجتمداعی بدین جواندان و يد

سدويه شددن

جريان گردش اطالعات در جامعه اشاره کرده و آن را عامل کاهش انسجام اجتماعی در جامعه میدانند.
جامعهشناسان در رابطه با اثرات رسانهها بر سرمايه اجتماعی ديدگاههای مختلفی ارائه کردهاند .برتی رسدانههدای جمعدی را عامدل
استمرار اعتماد اجتماعی (کلمن )1211 ،و برتی نیز آن را عامل تسلط فرهنگی بر توده مردم از طريق تبديل آن به صنعت فرهنگدی
دانستهاند (هورکهايمر و آدورنو )1231 ،و (ريتزر .)1211 ،هورکهايمر و آدورنو در مقاله تود تحت عنوان «صنعت فرهنگی» مدی-
نويسند « :فرهنگ اکنون مُهری يکسان به همه چیز میکوبد .تلويزيون ،سینما ،راديو و نشريهها نظدامی مدیسدازند کده متحدد اسدت،
درست همچون ي

کل .فرهنگ آشکارا به ي

صنعت تبدديل شدده اسدت و از ندوانین تولیدد در بدازار کارهدا پیدروی مدیکندد»

(هورکهايمر و آدورنو .)26 : 1231 ،از نظر آنان اين صنعت از طريق دگرگون ساتتن رضايت مخاطبان سعی دارد تدا نیداز آندان بده
تفريح و سرگرمی را برآورده سازد .جورج ريتزر نیز صنعت فرهنگی را « ساتتارهايی عقالندی شدده و بدوروکراتیزه شدده مدیداندد
(مانند شبکه های تلويزيونی) که فرهنگ را تحت نظارت تود دارند (ريتزر.)213 : 1211 ،
رابرت پاتنام مفهوم سرمايه اجتماعی را در پژوهشهای تود در رابطه با مطالعه ارتباطات اجتماعی در امريکدا بده کدار بدرده اسدت.
موضوع اصلی کار او بر روی امريکايیهايی بود که از سالهای  1961به بعد بهطور ي

نواتدت تمايدل بده کندارگیری از زنددگی

اجتماعی دارند .او رسانههای جمعی را يکی از مهم ترين عوامل اين روند میداند .موضوع تحقیقات او فقدان سدرمايه اجتمداعی در
امريکا است که مربوط به ترسها و امیدهای بسیاری از انسانها است .مطالعات او توجده بسدیاری از متخصصدان ،سیاسدتگذاران و
حتی عموم جوانان را به تود جلب کرده است .پاتنام وجود سرمايه اجتماعی را توب و فقددان آن را بدد دانسدته و تواسدتار انجدام
عملی برای باز گرداندن جامعه به سالمت است .او معتقد است که تغییرات و رشد روزافزون تکنولوژی و فنآوری رسانهها ،بهويژه
افزايش سرگرمیهای تلويزيون به عندوان منبدع اصدلی تدنآسدايی امريکائیدان اسدت .او تلويزيدون را دلیدل اصدلی اندزوای تددريجی
آمريکايیها و تحلیل سرمايه اجتماعی از طريق نطع جريان روابط اجتماعی میداند .به نظر او حتی تماشدای تلويزيدون نیدز نتوانسدته
است جای تالی روابط و تعاملهای اجتماعی را از نظر کسب رضايت درونی آمريکايیها پر کند چرا که معتقد اسدت کسدانی کده
زياد تلويزيون تماشا میکنند کمکم از اين کار احساس ناراحتی کرده و کمتر از آن لذت میبرند (فیلد.)61 : 1236 ،
از نظر رابرت پاتنام فنآوری نقشی اساسی در تصوصی شدن فزاينده تجربه دارد که به نوبه تود به شکلگیری جامعهای متفرق و
بیسامان منجر میشود .جامعه ای که در آن حفظ روابط سنتی و تانوادگی بسیار دشوار گرديدده و روابدط بدین انسدانهدا متزلزلتدر
میشود .اين امر بهصورت فزايندهای در میان نسل جوان رو به رشد است .او معتقدد اسدت جامعده امريکدا بده سدوی آنچده او آن را
«بولینگ تنها» میتواند ،گرايش دارد .پاتنام بر اساس مطالعات و شواهد عینی در کتاب «بولینگ تنها» درتصوص تنها بازی کردن
تعداد زيادی از افراد در باشگاهها ،اين ايده را به وجود آورد که جوانان بهتدريج بهسدوی انزواطلبدی و بدیعالنگدی بده شدرکت در
کارهای اجتماعی و گروهی کشیده شدهاند و تنها بودن و بیشتر تنها بازی کردن را ترجیح میدهندد .پاتندام بدر ايدن بداور اسدت کده
صرف ونت در پای رسانههای جمعی به ويدژه تلويزيدون ،انسدانهدا را از انديشدیدن بده موضدوعهای جددی اجتمداعی بداز مدیدارد.
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نمونههايی از نبیل کاهش مشارکت در کارهای داوطلبانه اجتماعی و تدمت به انسانهدای نیازمندد ناشدی از همدین دلمشدغولیهای
بیش از اندازه جوانان به برنامههای تلويزيونی ،راديو و به تصوص اينترنت است .ظاهراً آنچه که رسانهها به جوانان انتقال میدهندد
شهروند داريم (فیلد .)61 : 1236 ،اگر ي

رسانه اين تصدوير را در

بازتاب اين نکته است که ما چه تصويری از تود به عنوان ي

ذهن جوانان جا بگذارد که ديگران نه تنها از پرداتت مالیات تودداری میکنند ،بلکه برای دريافت کم

های اجتماعی از دولت،

تقلب نیز میکنند ،در آن صورت بقیه جوانان نیز به اين فکر میافتند که لزومی ندارد از تود نسبت بده وظدايف اجتمداعی صددانت
نشان دهند.
جیمز کلمن از رسانههای جمعی و گروهی بهعنوان ابزارهای اشاعه سرمايه اجتمداعی يداد میکندد .او معتقدد اسدت کده رسدانههای
جمعی ،ابزار شناسايی ،استمرار و ترويج ،حفظ و يا انتقال سرمايههای اجتماعی هستند .ظهور رسانههای جمعی و گسترش عظدیم آن
سبب کاهش ابهامات در اجتماع شده است .کلمن مینويسد« :اتیراً تغییری در رسانهها در جهت کدم شددن میدزان اعتمداد بدهوجود
آمده است که کاهش اعتماد میان آمريکائیان از مصاديق آن است .از طرفی در سالهای اتیدر تکنی

هدای جديدد رسدانهای سدبب

بازسازی و بازپسگیری اعتماد ها شده است .رشد و افزايش اعتماد به اتبار تلويزيون و ثبات اعتماد به مطبوعات نشدان میدهدد کده
کاهش اعتماد به بعضی نهادها ناشی از ندرت فزاينده رسانهها به عنوان منبع تفسدیر کنندده اطالعدات اسدت .يکدی از مندابع سدهگانده
اطالعات رسانه های جمعی هستند که عالوه بر تولید اطالعات و تفسیر ،آموزش را نیز بههمراه دارند» (کلمن.)392 :1211،
کلمن در رابطه با جايگاه و تاثیرات رسانههای جمعدی در جامعده جديدد بدر سدرمايه اجتمداعی و عناصدر اساسدی آن معتقدد اسدت:
«رسانههای جمعی به گونه فزايندهای تبديل به واسطهای میشوند که افراد به نضاوتش اعتماد میکنندد .پدذيرش رسدانههدا بده منزلده
واسطههايی که بايد به نضاوت آنها اعتماد کرد ،باعث شده است در مواردی که رسانهها توسط دولت کنترل نمیشوند ،اسدتقالل
پرتاشگرانهای را به نمايش گذارند .اين وضعیت گاهی روزنامهنگاری کاوشگرانه نامیده شده است .رسانههای جمعی هنگامی که
کاستیهای نخبگان مورد اعتماد را آشکار میسازند ،می توانند مخاطبان تود را گسترش دهندد (و شدايد میدزان اعتمدادی را کده بده
آنها شده است ،افزايش دهند) .بنابراين آنها به نشان دادن توجه مخصوص به کاستیها که منجر به بازپسگیدری اعتمداد عمدومی
نسبت به نخبگان میگردد عالنمندند» (کلمن .)396 : 1211 ،کلمن معتقد است که بازپسگیری اعتماد به صورت وسیع و ي

بداره

میتواند امکان کنش بالقوه کسانی را که به آنان اعتماد شده بود ،به شدت کاهش دهد و در بسیاری از موارد اگر فرد يا افرادی که
اعتماد عمومی جوانان به آنان بازپس گرفته شده است ،کسانی باشند که از امکانات و مونعیتهای اجتماعی کده در اتتیدار دارندد،
استفادههای ناصحیح و غیر نانونی به عمل می آورند ،اين امر نتايج مثبت برای جامعه در برتواهد داشت (همان .)391 :
از نظر پیير بورديو رسانههای جمعی چنانچه بتوانند اعتماد جوانان را به اتبار و اطالعات منتشر شده جلب کنند ،میتوانند به
عنوان ابزاری برای نظارت و کنترل اجتماعی تبديل شوند و از اين طريق به عنوان بازوی نظارتی جامعه مدنی عمل کنند .بورديو
معتقد است که رسانه های جمعی از آن زاويه در تقويت سرمايه اجتماعی موثر هستند که شرايط و فضا را برای کنشگران در جهت
انتخاب عقالنی فراهم می آورند .انتخاب عقالنی و عقالنیت گزينش در فضای عمومی کنشگران ،حائز اهمیت مضاعفی است و
سبب تقويت اعتماد بین شخص و افزايش مشارکت عمومی میشود (بورديو .)163 : 1231 ،به نظر بورديو چنانچه رسانههای
جمعی بتوانند بدون سوگیری ارزشی مبتنی بر منافع گروهی و طبقاتی ،دانش و آگاهی رزم را برای کنشگران فراهم نمايند و
کارکرد آموزشی تود را به توبی ايفاء نمايند ،تواهند توانست به مخاطبان تود اين امکان را فراهم آورند تا در ي

بستر مبتنی بر

عقالنیت ،گزينشهای تود را در عرصههای مختلف سیاسی (مانند انتخابات) ،اجتماعی (مانند بحرانهای طبیعی و اجتماعی)،
انتصادی (مصرف کارهای مختلف و تصمیمگیری بر ای تريد نوع تاصی از کارها) و ...انجام دهند و اين امر تقويت کننده اعتماد
اجتماعی و سرمايه اجتماعی تواهد بود.
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هربرت مارکوزه که از منتقدان تکنولوژی نوين بود معتقد اسدت کده تکنولدوژی در جامعده ندوين بده فراگیرنددگی توتالیتاريانیسدم
میانجامد .به نظر او تکنولوژی با بهکارگیری روشهای مؤثرتر ،منجر به نظارت تارجی بر افراد میشود .نمونده بدارز آن تلويزيدون
است که برای اجتماعی کردن و ساکت کردن جوانان بهکار میرود .او تکنولوژی را وسیلهای برای تسلط بر جوانان ،سرکوب تعقل
و تجاوز به استقالل افراد میداند .نتیجه آن ظهور پديدهای است که مدارکوزه آن را جامعده تد

سداحتی تواندده اسدت .در چندین

جامعهای افراد توانايی تفکر انتقادی درباره جامعه را از دست میدهند.
در مورد اجزای تشکیل دهنده سرمايه اجتماعی و عناصر و مولفههای آن و نیز چگونگی ارتباط آن با عملکرد رسانههای جمعی،
تحقیقات مختلفی انجام گرفته است .دانیل رومر و همکارانش در تحقیقی با عنوان «سرمايه اجتماعی در جوانان و نقش رسانههای
جمعی و چشمانداز زندگی (میزان بدبینی) افراد در اين زمینه» ،مشارکت اجتماعی را با دو بعد اعتماد بین افراد و مشارکت مدنی
مورد سنجش نرار داده و رابطه اين دو بعد سرمايه اجتماعی با میزان استفاده جوانان از رسانههای جمعی ،تحصیالت ،سن ،پايگاه
اجتماعی -انتصادی ،جنسیت ،نژاد و نومیت آنان مورد بررسی نرار دادهاند ).(romer and others, 2009 : 71
محققین پس از آزمون فرضیههای تحقیق به اين نتیجه رسیدهاند که بدبینی پاسخگويان و سرنوشتگرايی آنان با میزان مصرف
رسانهای آنان دارای رابطهای معنیدار است .بین میزان ساعات تماشای تلويزيون و ناامیدی و مشغول شدن به تماشای شوهای
تلويزيونی رابطه وجود دارد ولی بین میزان دنبال کردن تبرهای ملی از تلويزيون و ناامیدی افراد رابطه معنیداری مشاهده
نمیگردد .بر اساس نتايج تحقیق رومر و همکاران ،افرادی که در انتخاب نوع برنامههای مورد عالنه تلويزيونی ،برنامههای تبری را
دنبال میکنند ،دارای فعالیتهای مدنی و مشارک اجتماعی باريی بوده و فعالیتهای مدنی آنان با مصرف رسانهای و مصرف
رسانهای آنان با اعتماد اجتماعی آنان مرتبط بوده است .شرکت کردن افراد در فعالیتهای مدنی موجب پايین آمدن ساعات
تماشای تلويزيون و تواندن کتاب موجب بار رفتن اعتماد جوانان میگردد .جوانانی که فعالیتهای مدنی زيادی دارند در مقايسه با
افرادی که فعالیتهای مدنی کمتری دارند ،بیشتر از اينترنت و اتبار تلويزيون ملی برای افزايش اطالعات و آگاهیهای تود
استفاده میکنند ).(romer and others, 2009 : 75

مارتین ريرز و همکارانش در تحقیقی پیرامون تحورت سرمايه اجتماعی با تاکید بر شواهد تجربی در زمینه مشارکت مدنی و
اعتماد به نهادها به عنوان زمینه ای برای فعال کردن سرمايه اجتماعی معتقدند که شواهد يافت شده در تصوص رابطه مثبت بین
مشارکت مدنی و توسعه و نیز بین اعتماد به نهادهای عمومی و توسعه ،می تواند حاکی از اين باشد که مشارکت مدنی و اعتماد به
نهادها همبستگی شديدی با يکديگر دارند .آنها با توجه به نظرات مطرح شده توسط پاتنام در کتاب «فعال کردن دموکراسی»
معتقدند مباحث مرتبط با نقش جامعه مدنی و سرمايه اجتماعی بر عملکرد انتصادی ،پیرامون اثر جامعه مدنی بر کیفیت دولت دارد
جای می گیرد (ريرز و ديگران.)311 : 1231 ،
بر اساس نظر ريرز نویترين همبستگی مثبت ممکن است بین مشارکت مدنی و اعتماد به پلیس باشد .اعتماد به سیستم نضايی و
ارتش نیز با مشارکت مدنی رابطه مثبتی دارد .از اين رو به نظر میرسد ارتباطی جزئی بین فعالیت مدنی و اعتماد به نهادهای عمومی،
مخصوصاً نهادهای مرتبط با حاکمیت نانون وجود دارد اما اين نتايج برای نتیجهگیریهای نوی ،تاحد زيادی ضعیف هستند (همان:
.)311
دانیل لرنر در مقالهای تحقیقی تحت عنوان «نظامهای ارتباطات و نظامهای اجتماعی» میزان صنعتی شدن را با شاتص شهرنشینی
تعريف کرده است .بر اساس نتايج تحقیق لرنر همبستگی باريی بین سطح سواد و رسانهها وجود داشته و شهرنشینی با هر دوی اينها
همبستگی متقابل دارد .افزايش تولید و توزيع رسانهها معمورً در مکان و زمانی رخ میدهد که حدانل شهرنشینی رزم برای
فرايندهای صنعتی وجود داشته باشد .از نظر لرنر شهرنشینی مستلزم افزايش سواد برای شرکت در فرايند صنعتی شدن است .در
مرحله معینی که شهرنشینی وظیفه تود را به انجام میرساند ،سواد در فرايند رشد ،به صورت متغیر مستقل درمیآيد و مرحله
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جديدی از مدرنیزه شدن آغاز میشود .در اين مرحله رشد سطح سواد با رشد رسانهها پیوند کامالً نزدي

پیدا میکند .رسانهها

سواد را آموزش میدهند و رشد سواد باعث افزايش بازار برای مصرف بیشتر رسانهها میشود .ضرايب باری همبستگی سواد با هر
ي

از رسانهها نشان دهنده اين است که اينها را میتوان به عنوان علت و معلول دوطرفه در بازار ارتباطات تلقی نمود که در آغاز

مرحله تاريخی تود ،فقط در شهرها متولد شدند (لرنر.)133 : 1232 ،
چارچوب نظري
با توجه به نظريههای مختلفی که درباره تاثیر رسانه های جمعی و مخصوصاً تلويزيون بر روابط اجتماعی افراد مطرح گرديده و ايدن
که جامعه ايران از نظر میزان نفوذ و تاثیرگذاری نهادهای مدرن و تصوصاً رسانههای جمعی در زندگی اجتماعی جوانان ،نه توانسته
است تود را با همه مقتضیات جامعه مدرن هماهنگ سازد و نه در حالتی از پذيرش بیچون و چرای سدنتهدا و الگوهدای رفتداری
گذشتگان نگه دارد و از اين لحاظ جامعهای در حال گذار محسوب میگردد ،به اين معنی که از يد

سدو هنجارهدای اجتمداعی و

نهادهای اجتماعی سنتی هنوز تاثیرات عمیقی بر ذهنیتهدا و عملکردهدای کنشدگران اجتمداعی جواندان داشدته و در بخدشهدايی از
رفتارهای اجتماعی آنان شاهد نفوذ شديد سنتها هستیم و از سويی ديگر افکار ،انديشهها و نهادهای اجتماعی مدرن از سالها نبدل
در عرصههای مختلف اجتماعی نفوذ و گسترش پیدا کرده و بسیاری از وجوه زندگی اجتماعی ،جوانان ايرانی را تحدت تداثیر تدود
نرار داده است ،شکل روابط اجتماعی و عناصر تاثیرگذار بر کیفیت روابط و کنشهای اجتمداعی جواندان در طیفدی از تاثیرپدذيری
بسیار کم از عناصر مدرن ،تا تسلط کامل عناصر و مولفههای جامعه مدرن در نوسان بوده و درجات مختلفدی از نفدوذ مدرنیتده را در
عرصههای مختلف زندگی اجتماعی جامعه ايران شاهد میباشیم ،در اين وضعیت برنامهريزی و سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگی
در زمینه های مختلف مستلزم آن است که برای اين جامعه ناهمگون در حوزههدای مختلدف اجتمداعی ،بده تناسدب وضدعیت تداص
حاکم بر آن ،برنامه هايی جداگانه تهیه و تدوين شود تا ضمن شناسايی بسترهای تغییرات اجتماعی و فرهنگی و عوامل و مواندع آن،
از تداتل برنامههای اجتماعی در عرصههای سنتی و مدرن جلوگیری شده و سیاستهايی متناسب با اين عرصهها اتخاذ و اجرا شود.
چارچوب نظری پژوهش حاضر با استناد به نظريههای مطرح در زمینه تحلیل و سنجش اثرات رسانههدای جمعدی و نیدز نظريدههدای
مربوط به سرمايه اجتماعی ،از دو زمینه مرتبط با هم ساتته شده است .در زمینه نظريههای مربوط بده سدنجش نحدوه و میدزان اثدرات
رسانههای جمعی بر پديدههای اجتماعی و به طور تاص سرمايه اجتماعی ،چارچوب نظری حاکم بر نظريه کاشت که توسط جدرج
گربنر مطرح گرديده و بعدها توسط او و همکارانش مورد بازبینی نرار گرفتده و اصدالح و تکمیدل گرديدده و نیدز نظريده اسدتفاده و
رضامندی رسانه ای که توسط کاتز مطرح و بسط و گسترش يافته ،مبنای عمل نرار گرفته است .بر اساس تئوری کاشت ،رسانهها بده
ويژه تلويزيون در شکل دادن به عقايد ،نگرش ها و رفتارها تاثیرات اساسی دارندد .جدرج گربندر معتقدد اسدت هنگدامی کده از سدهم
مستقل تماشای تلويزيون بحث میشود منظور اين است که توسعه برتی ديددگاهها و باورهدا و حفدظ و نگهدداری برتدی از آنهدا
میتواند از ثبات پیامهای منتشره توسط تلويزيون و مواجهه طورنی مدت با دنیای تلويزيون مشتق

شود ).(Gerbner and et.al, 1976 : 21

به نظر گربنر بینندگانی که ساعات زيادی را صرف تماشای تلويزيون میکنند (مخاطبان پرمصرف) اطالعات و ايدههدا را ردهبنددی
کرده و تأثیر اين در معرض رسانه بودن چیزی را تولید میکند که وی آن را کاشت مینامد

).(Servin & Tankard, P. 249

گربنر تماشاگران تلويزيون را به دو دسته بینندگان عادی و بینندگان پرمصرف تقسیم کرده و با مقايسه اين دو گروه دريافت که
مخاطبان پرمصرف تلويزيون عالنه بیشتری به تلويزيون داشته و ساعات بیشتری را به تماشای تلويزيون میپردازند .تلويزيون برای
بیینندگان پرمصرف در حکم همه چیز بوده و منبع اصلی همه انواع اطالعات ،انديشهها ،آگاهیها برای او به شمار میرود .تلويزيون
برای اين مخاطبان همه چیز را تحت انحصار تود درآورده است .نتیجه نرار گرفتن در معرض هر نوع پیامهای تلويزيونی و
تاثیرپذيری از آن ها چیزی است که گربنر نام آن را کاشت نهاده است .در وانع کاشت به معنی القای ي

جهانبینی مشترک،

نقشهای مشترک و ارزش های مشترک به وسیله تلويزيون است .گربنر برای دفاع از نظريه کاشت که مبتنی بر مقايسه بینندگان

/22مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال پنجم/شماره دوم /بهار 1932

پرمصرف و عادی تلويزيون است ،مدارک و شواهد تحقیقی بسیاری را ارائه کرده است .او با تحلیل تفاوتهای زيادی که بین
پاسخهايی که بینندگان پرمصرف و عادی به سوارت او میدادند متوجه شد که پاسخهای بینندگان پرمصرف به جهانی که
تلويزيون برای آنها ترسیم کرده بود ،نزدي

تر بود .براساس اين نظريه تلويزيون ذهنیت بینندگان پرمصرف تود را چنان شکل

داده و نالبگیری میکند که از نظر اين دسته از بینندگان ،جهان پديدهای پست ،ناآرام و غیر نابل اعتماد جلوه میکند .گربنر
معتقد است که عکسالعمل بینندگان ،يکی از اثرات اولیه کاشت است که تا حدود زيادی بین تمام بینندگان پرمصرف مشترک
بوده و اين را ناشی از تاثیر تلويزيون میداند .گربنر نشان میدهد که تفاوت بین بینندگان پرمصرف و عادی تلويزيون ،حتی با
تعديل تاثیر متغیرهای متداتل ديگری چون سن ،سواد ،توجه به اتبار و جنس ،همچنان ثابت میماند.
اساس نظريه استفاده و تشنودی ،تاکید بر علل و انگیزههايی است که مخاطبان را وامیدارد که به شیوههای مختلف از رسانهها
استفاده نموده و از اين طريق به تشنودی نائل آيند .هدف اساسی اين رويکرد نظری ،تحقیق در چگونگی انتخاب و دريافت
پیامهای رسانهها و نیز بررسی شیوههای عکسالعملی است که مخاطبان در برابر رسانهها از تود نشان میدهند .بر اساس اين نظريه،
فعال يا عامل بودن مخاطبان در برابر رسانه های جمعی به انگیزه و هدف او از انتخاب آگاهانه محتوا و نوع برنامههای مورد عالنه
جهت استفاده از آنها بستگی دارد .نظريهپردازان اين رويکرد معتقدند که مخاطبان رسانهها جهت انتخاب کانال يا محتوای برنامهها
از حد معینی از آزادی و اتتیار عمل برتوردار میباشند .با اين همه در اين رويکرد با ديدی کارکردگرايانه ،استفاده از رسانهها به
عنوان ابزاری برای حل برتی مسائل و مشکالت مخاطبان و رفع برتی نیازهای آنان در نظر گرفته میشود .نیازهايی مانند کسب
اطالعات ،روابط اجتماعی ،سرگرمی ،پر کردن اونات فراغت ،يادگیری اجتماعی ،دوری از تنهايی و فرار از انزوای اجتماعی .به
اعتقاد صاحبنظران اين رويکرد ،اگر استفاده از رسانهها امری کامالً غیرانتخابی باشد اصورً نبايد آن را ابزاری برای حل مشکل يا
کسب تشنودی در نظر گرفت چرا که در اين صورت استفاده از رسانهها برای مخاطبان
به اعتقاد م

بیمعنا تواهد بود ).(mcquil, 1993 : 234

کوايل تحقیقاتی که در طول پنجاه سال گذشته در اين زمینه انجام گرفتهاند نشان میدهند که مخاطبان رسانههای

جمعی در اکثر موارد تجربیات استفاده از رسانه ها را بر اساس اهداف کارکردی تود مانند حل مسائل و يا رفع نیازها تبیین کردهاند.
شکل اصالح شده و تجديد نظر يافته اين رويکرد با در نظر گرفتن عواملی مانند شرايط اجتماعی و تمايالت روانشناتتی مخاطبان
بهطور همزمان ،عادات کلی مخاطبان در استفاده از رسانهها ،عقايد و انتظارات مخاطبان در مورد منافع حاصل از استفاده از رسانهها،
اندامات تاصی که توسط مخاطبان جهت انتخاب و مصرف رسانه انجام میگیرد ،پیامدهای پیشبینی شده برای مخاطبان در اثر
استفاده از رسانهها و محاسبه چگونگی بکارگیری منافع حاصل از مصرف رسانهها در زندگی روزمره و فعالیتهای اجتماعی ،در
میزان و چگونگی تشنودی و رضامندی مخاطبان در استفاده از رسانهها دارای تاثیرات عمیق در نظر گرفته شده و کمتر بر فرضیات
کارکردی استوار میباشد (مهرداد.)119 : 1231 ،
در بحث سرمايه اجتماعی برای ارائه تعريفی جامع از اين مفهوم با مرور آثار جامعهشناسان مختلف ،مولفدههدای اعتمداد اجتمداعی،
تعاملهای اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی به عنوان مولفههايی که در اکثر تعاريف مورد تاکید نرار گرفته است ،در
تحقیق حاضر به عنوان مولفههای تشکیل دهنده سرمايه اجتماعی در نظر گرفته شده است .اعتمداد اجتمداعی از نظدر کلمدن ،نددرت
عمل کنشگران در فضای اجتماعی را تسهیل کرده و هزينه مبادرت را به حدانل میرساند (کلمن.)332 : 1211 ،
با مروری بر نظريههای مختلف در زمینه سرمايه اجتمداعی ،مدیتدوان تاکیدد بدر مولفدههدای اعتمداد اجتمداعی ،انسدجام اجتمداعی و
مشارکت اجتماعی را که هر سه در ي

رابطه تعاملی با يکديگر بوده و تقويت کننده يکديگر مدیباشدند ،مالحظده کدرد (ازکیدا و

غفاری.)319 : 1236 ،
با مرور ادبیات نظری سرمايه اجتماعی به منظور ارائه ي
عینی و ذهنی يا انتزاعی مورد مطالعه نرار داد:

تقسیمبندی در رابطه با انواع سرمايه اجتماعی ،میتدوان آن را در دو بعدد
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الف :سرمايه اجتماعی ناشی از پیوندهای عینی بین افراد (سدرمايه اجتمداعی عیندی) :ايدن ندوع سدرمايه اجتمداعی مبتندی بدر سداتتار
شبکهای عینی برنرار کننده ارتباط بین افراد میباشد که با عضويت افراد در گروهها و اجتماعدات مشدخص مدیشدود .عضدويت در
گروههای سنی ،شهروندی ،همسايگی ،صنفی و مانند اينها و ارتباط با سداير افدراد جامعده از طريدق ايدن شدبکههدای عیندی روابدط
اجتماعی ،بیانگر اين نوع سرمايه اجتماعی است .عضويت در اين گروهها الزاماً منجر به هويتيدابی افدراد از طريدق و مجدرای ايدن
گروهها و ساتتارها نمی شود و افراد برای مشارکت يا عدم مشارکت در اين گروهها با اجبار روبهرو نیستند ولی عضدويت آنهدا در
گروهها و ساتتارهای شبکهای مذکور میتواند منجر به شکلگیری سرمايه اجتماعی بین آنها گردد.
ب :سرمايه اجتماعی ناشی از پیوندهای ذهنی بین افراد (سرمايه اجتماعی ذهنی يا انتزاعی) :پیوندهای بین افراد بايستی دارای ماهیت
متقابل ،مبتنی بر اعتماد و دارای اثرات روانی مثبت باشد .ايجاد اعتماد اجتماعی به اين معناست که فرد از موفقیتهای گروهی و
نهادی برای رسیدن به منافع تود بهرهبرداری نمیکند و آن را در راه حفظ منافع جمعی بهکار میگیرد.
بخش عمدهای از نظريه های مختلفی که درباره سرمايه اجتماعی مطرح گرديده ،مبتنی بر بحث اعتماد است چرا که اعتماد
مناسبترين شاتص برای پرداتتن به پیوندهای مثبت و متقابل بین افراد محسوب میگردد .آنتونی گیدنز در مبحث اعتماد
اجتماعی در جامعه مدرن ،آن را به دو نوع متمايز تقسیم کرده است .اعتماد به افراد تاص و اعتماد به افراد يا نظامهای انتزاعی.
همانطور که کنشگران اجتماعی میتوانند بر اساس اطالعات مربوط به تاريخچه افراد ،انگیزهها و شايستگیهای آنها در مورد
میزان ارزش اعتماد به افراد تاص نضاوت کنند ،همینطور میتوانند در مورد ارزش اعتماد به ديگری تعمیميافته نیز ايدهها و
باورهايی داشته باشند ).(giddens, 1990 : 46
افراد در مورد ارزش اعتماد به نظامهای انتزاعی مانند نهادها نیز میتوانند دارای باورهای تاصی باشند که از آن تحت عنوان اعتماد
نهادی نام برده میشود و گیدنز از آن با نام اعتماد به نظامهای تخصصی ياد کرده است .سنجش اعتماد به نهادهای مختلف و
تصوصاً نهادهايی که دولت در آنها نقش تاثیرگذاری دارد برای ارزيابی سرمايه اجتماعی در سطح ملی ضروری است.
فورستنبرگ در توصیف ويژگی ذاتی سرمايه اجتماعی در تحقیقی که پیرامون نقش پدر در شکلگیری و حفظ سرمايه اجتماعی
در تانواده انجام داده ،معتقد است که سرمايه اجتماعی ي

ساتتار جامعهشناتتی است و نبايد آن را به ي

ساتتار روانشناتتی

که در برگیرنده سطح روابط فردی است ،تقلیل داد .از نظر اين فورستنبرگ در بررسی و سنجش اين مفهوم تاکید زياد بر روابط
ترد می تواند ماهیت اجتماعی سرمايه اجتماعی را ناديده گرفته و از کارکردی بودن اين متغیر برای سطح کالن جامعه بکاهد
).(furstenberg, 1998 : 296
روش تحقیق
دادههای پژوهش حاضر با استفاده از تکنی

پیمايشی گردآوری گرديده است .دادههای مورد نیداز بدرای سدنجش میدزان اسدتفاده

دانشجويان از کانالهای تلويزيون داتلی و تاثیر میزان مصرف رسانهای و الگوی مصرف رسانهای بر میزان سرمايه اجتماعی آندان و
ابعاد اين متغیر شامل اعتماد اجتماعی بین فردی و اعتماد اجتماعی نهادی ،مشدارکت اجتمداعی ،گدرايش افدراد بده يکدديگر ،تعامدل
اجتماعی بین افراد و میزان نزاع و درگیری بین افراد و بررسی رابطه متغیرهای مذکور همراه با برتی متغیرهای مربوط بده اسدتفاده از
رسانههای جمعی مانند احساس ترغیب به مشارکت اجتماعی و سیاسی از سوی رسانههدا و احسداس آگداهیبخشدی رسدانههدا و نیدز
متغیرهای زمینهای با يکديگر در نالب مدل تحلیلی تحقیق مورد آزمون آماری نرار گرفتهاند .برای تعیین اعتبدار ابدزار انددازهگیدری
دادهها از روش سنجش اعتبار صوری ،روش بازآزمايی و استفاده از سنجههای تثبیت شده استفاده گرديده است .برای آزمون پايايی
ابزار اندازهگیری ،از روش آلفای کرونباخ استفاده گرديده است .براساس اين آزمون ،پايدايی پرسشدنامه سدرمايه اجتمداعی انتزاعدی
 1/323و پرسشنامه سرمايه اجتماعی عینی  1/331بهدست آمد .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجويان دانشگاههای دولتی شدهر
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تبريز در سال تحصیلی 39 -91میباشد .نمونه آماری پژوهش شامل 231نفر از اين دانشجويان میباشد که به روش تصادفی طبقهای
متناسب با حجم هر ي

از طبقات (تعداد دانشجويان هر رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاههای مورد نظر) انتخاب گرديده است.

یافتههاي تحقیق

از  231پاسخگوی تحقیق 132 ،نفر ( 13/2درصد) بر اساس میزان زمانی که برای ديدن برنامههای کاندالهدای تلويزيدون داتلدی و
برنامههای کانالهای تلويزيونی ماهوارهای صرف میکنند ،مخاطب کانالهای تلويزيون داتلی و  196نفر ( 21/2درصدد) مخاطدب
کانالهای تلويزيونی ماهوارهای میباشند.
 مقايسه میانگین سرمايه اجتماعی گروه تماشاگران عادی برنامههای کانالهای تلويزيون داتلی بدا گدروه تماشداگران پرمصدرف،بیانگر آن است که تماشاگران عادی بدا میدانگین  61/22در مقايسده بدا تماشداگران پرمصدرف بدا میدانگین  22/96از میدزان سدرمايه
اجتماعی بارتری برتورداند.
 در بعد اعتماد اجتماعی بین فردی ،تماشاگران عدادی بدا میدانگین  11/66از اعتمداد اجتمداعی بدین فدردی بدارتری در مقايسده بداتماشاگران پرمصرف با میانگین  21/11برتوردارند.
 در بعد اعتماد اجتماعی نهادی تماشاگران عادی با میانگین  23/61از اعتماد اجتمداعی نهدادی بدارتری در مقايسده بدا تماشداگرانپرمصرف با میانگین  39/29برتورداند.
 در بعد گرايش افراد به يکديگر ،تماشاگران عادی با میانگین  21/12از گرايش بیشدتری نسدبت بده يکدديگر (انسدجام اجتمداعیبارتری) در مقايسه با تماشاگران پرمصرف با میانگین  33/36برتوردارند.
 در بعد تعامل اجتماعی بین افراد ،تماشاگران عادی با میانگین  11/13از میزان تعامل اجتماعی بیشتری بین تود و اطرافیانشان درمقايسه با تماشاگران پرمصرف با میانگین  12/11برتوردارند.
 در بعد مشارکت اجتماعی ،تماشداگران عدادی بدا میدانگین  31/22از میدزان مشدارکت اجتمداعی بیشدتر و بدارتری در مقايسده بداتماشاگران پرمصرف با میانگین  16/23برتوردارند.
 در بعد انزاع و درگیری بین افراد ،تماشاگران عادی با میانگین  1/21از میزان نزاع و درگیری کمتری بین تود و اطرافیانشان درمقايسه با تماشاگران پرمصرف با میانگین  3/31برتوردارند.
براين اساس می توان نتیجه گرفت دانشجويانی که میزان ساعات زيادی را صرف ديدن برنامههدای تلويزيدون داتلدی و برنامدههدای
کانالهای ماهوارهای تارجی کرده و مخاطب پرمصرف اين رسانهها محسوب میشوند ،با توجه به کاهش تعامدلهدای اجتمداعی و
در نتیجه آن کاهش میزان گراي ش به ديگر افراد جامعه (کاهش انسجام اجتماعی) و نیز کاهش اعتماد اجتماعی فردی و نهادی و در
نقطه مقابل آن ،افزايش میزان اتتالف و درگیری بین آنها و ديگران به شکلهای مختلف ،از میزان پايینتری از سدرمايه اجتمداعی
در مقايسه با مخاطبان کممصرف برتورداند.
نتایج آزمون فرضیههاي تحقیق

 مخاطبان تلويزيون از سرمايه اجتماعی بیشتری نسبت به مخاطبان کانالهای ماهوارهای برتوردارند.( مخاطبان تلويزيون از میزان اعتماد اجتماعی بین فردی و نهادی بارتر ،گرايش بیشتر نسدبت بده يکدديگر ،تعامدل اجتمداعی بیشدتر،
مشارکت اجتماعی بدارتر و میدز ان ندزاع و درگیدری کمتدری بدین تدود و ديگدران در مقايسده بدا مخاطبدان کاندالهدای مداهوارهای
برتوردارند).
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جدول  :1آزمون مقايسه میانگین سرمايه اجتماعی مخاطبان تلويزيون و کانالهای ماهوارهای
تعداد
متغیر

گروه ها

سرمايه اجتماعی

میانگین

تطای

مقدار

درجه

سطح

استاندارد

t

آزادی

معنی داری

انحراف استاندارد

میانگین
مخاطبان تلويزيون

131

121/12

11/199

1/131

مخاطبان کانالهای ماهوارهای

311

123/16

11/262

1/116

11/321

1/111

219

با توجه به نتايج آزمون  tمستقل ،وجود تفاوت معنیدار بین اين دو گروه در متغیر سدرمايه اجتمداعی مدورد تايیدد ندرار مدیگیدرد.
میانگین سرمايه اجتماعی مخاطبان تلويزيون  121/12بوده و میانگین مخاطبان کانالهای ماهوارهای  123/16میباشد .بنابراين سرمايه
اجتماعی مخاطبان برنامههای تلويزيون در مقايسه با مخاطبان کانالهای ماهوارهای بیشتر میباشد.
 میزان سرمايه اجتماعی انتزاعی مخاطبان برنامههای تلويزيون بیشتر از میزان سرمايه اجتماعی عینی آنان میباشد.برای مقايسه مخاطبان در رابطه با میزان برتورداری از ابعاد مختلف سرمايه اجتماعی ،با ترکیب ابعاد سهگانه اعتمداد اجتمداعی بدین
فردی و اعتماد اجتماعی نهادی و گرايش افراد به يگديگر که بیشتر از حالتی فکری و درونی و هدايتکننده کدنشهدای اجتمداعی
محسوب میگردند ،سرمايه اجتماعی انتزاعی تعريف گرديده و از ترکیدب ابعداد سدهگانده تعامدل اجتمداعی بدین افدراد و مشدارکت
اجتماعی و نزاع و درگیری بین افراد ،سرمايه اجتماعی عینی تعريف گريده است .با توجه به اينکه ايدن سده بعدد سدرمايه اجتمداعی
دارای نمود عینی بوده و نحوه تظاهر و پديدار شدن اين ابعاد اورً تابع معانی و نگرشهای ذهنی و درونی کدنشگدران بدوده و ثانیداً
نابل مشاهده و تا حد زيادی نابل سنجش و اندازهگیری میباشند ،درتعريف اين بعد سرمايه اجتماعی ،عینیت آن مدورد توجده ندرار
گرفته و از آن به سرمايه اجتماعی عینی تعبیر گرديده است.
جدول  :3آزمون مقايسه میانگین سرمايه اجتماعی عینی و سرمايه اجتماعی انتزاعی نزد مخاطبان تلويزيون
متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف

تطای

مقدار

درجه

سطح

استاندارد

استاندار

t

آزادی

معنیداری

36/312

231

1/111

میانگین
سرمايه اجتماعی عینی

231

12/112

11/161

1/111

سرمايه اجتماعی انتزاعی

231

62/192

11/921

1/261

با توجه به نتايج آزمون  tمستقل ،تفاوت بین دو میانگین از نظر آماری معنیدار میباشد .با مقايسه میانگین سدرمايه اجتمداعی عیندی
که  12/112بوده با میانگین سرمايه اجتماعی انتزاعی که  62/192میباشد ،میتوان نتیجده گرفدت کده مخاطبدان تلويزيدون از میدزان
سرمايه اجتماعی ذهنی و انتزاعی بارتری در مقايسه با سرمايه اجتماعی عینی برتوردار میباشند.
 میزان سرمايه اجتماعی عینی و انتزاعی تماشاگران عادی برنامههای تلويزيون از تماشاگران پرمصرف بیشتر میباشد .برای آزمونآماری اين فرضیه ،تماشاگران عادی و پرمصرف تلويزيون از نظر میزان برتورداری از دو بعد سدرمايه اجتمداعی (عیندی و انتزاعدی)
مورد مقايسه نرار گرفتهاند.
جدول  :2آزمون تفاوت میانگین سرمايه اجتماعی عینی و انتزاعی بر اساس میزان مصرف تلويزيون
متغیر

گروه ها

سرمايه اجتماعی عینی

تعداد

میانگین

انحراف

تطای

مقدار

درجه

سطح

استاندارد

استاندارد

t

آزادی

معنیداری

2/913

219

1/111

میانگین
تماشاگران عادی

211

12/31

3/261

1/113

تماشاگران پرمصرف

61

26/62

3/136

1/933

سرمايه اجتماعی

تماشاگران عادی

211

112/61

3/312

1/222

انتزاعی

تماشاگران پرمصرف

61

91/32

16/933

3/112

9/631

219

1/111

با توجه به نتايج آزمون  tمستقل ،وجود تفاوت معنیدار بین اين دو گروه در هر دو متغیر مورد تايید نرار میگیرد .در متغیر سرمايه
اجتماعی انتزاعی ،میانگین مخاطبان عادی  12/31بوده و میانگین مخاطبان پرمصدرف  26/62مدیباشدد .در متغیدر سدرمايه اجتمداعی
انتزاعی ،میانگین مخاطبان عادی  112/61بوده و میانگین مخاطبان پرمصرف  91/32می باشدد .در هدر دو متغیدر ،مخاطبدان عدادی از
میانگین بارتری نس بت به مخاطبان پرمصرف برتوردارندد .اتدتالف میدانگین بدین دو گدروه مدذکور در سدرمايه اجتمداعی انتزاعدی
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 11/112بوده و در سرمايه اجتماعی عینی  6/611میباشد .بنابراين میتوان نتیجه گرفت که تماشای زياد برنامههای تلويزيون در بعد
ذهنی و انتزاعی تاثیر بیشتری بر مخاطبان دارد تا در بعد عینی و نابل مشاهده رفتارها و کنشهای اجتماعی.
مخاطبان کیفی برنامه های تلويزيون از سرمايه اجتماعی بارتری نسبت بده مخاطبدان عامیانده و معمدولی برتدوردار مدیباشدند .بدرای
بررسی رابطه بین الگوی مصرف رسانهای و میزان سرمايه اجتماعی پاسخگويان با استفاده از دادهای اندازهگیدری شدده در مقیداس
فاصلهای در متغیر سرمايه اجتماعی ،از آزمون تحلیل واريانس ي

سويه استفاده گرديده است .برای تفکی

پاسخگويان بر اساس

متغیر مستقل اين فرضیه به سه گروه مخاطبان کیفی ،مخاطبان معمولی و مخاطبان عامیانه با استفاده از ترکیدب سدوارت مربدوط بده
متغیر الگوی مصرف رسانهای که با شاتصهای اعتماد رسانهای ،سلیقه انتخاب برنامدههدای رسدانههدای مختلدف ،انگیدزه مصدرف
رسانهای ،میزان دسترسی به برنامههای کانالهای ماهوارهای تارجی ،سابقه دسترسی به اين برنامههدا ،زمدان اسدتفاده از رسدانههدای
مختلف در طول شبانهروز و میزان ترجیح و انتخاب برنامههای تاص آموزنده در رسانههای مختلف که هر کدام به طور مجدزا در
سوارت پرسشنامه تحقیق گنجانده شده و وضعیت پاسخگويان در همه اين شاتصها مورد سنجش نرار گرفتده ،اسدتفاده گرديدده
است.
براين اساس چنانچه فردی در شاتص اعتماد رسانهای ،صرفاً بده رسدانههدای ديدداری مانندد تلويزيدون و مداهواره کده در دسدترس
همیشگی و همگانی نرار داشته و احتمارً از عمق تحلیلدی زيدادی در مباحدث مختلدف برتدوردار نیسدتند ،اکتفدا نکدرده و از سداير
رسانهها ،مخصوصاً رسانههای چاپی مانند روزنامهها و نشريات و يا سايتهای اينترنتی بهره گرفته و ترکیب اسدتفاده از رسدانههدای
مختلف را نابل اعتمادتر تشخیص دهد و بنابراين از تکثر در مصرف رسانهای برتوردار باشد ،از حیدث اعتمداد رسدانهای مخاطدب
کیفی تلقی شده است .در مقابل  ،فردی که صرفاً به ي

رسانه و آن هم از نوع کدامالً در دسدترس مانندد راديدو و تلويزيدون اکتفدا

کرده و در انتخاب برنامههای رسانهها بیشتر به دنبال پر کردن اونات فراغدت باشدد ،دارای الگدوی مصدرف عامیانده بدوده و از بعدد
اعتماد رسانهای در سطح پايین نرار میگیرد .در مورد ساير شاتصها نیز با منطق کلی عدم استفاده از رسانهها صرفاً برای پر کردن
اونات فراغت ،عدم عادت روزمره به استفاده از برنامههای رسانهها بدون داشتن هددف تاصدی غیدر از پدر کدردن اوندات فراغدت،
گرايش به استفاده از برنامه های مرتبط با مسايل اجتماعی مربوط به جامعه و عالنمند بودن به ايدن زمیندههدا ،همگدی شداتصهدای
تشخیص مخاطب کیفی از مخاطب عامیانه و نیز معمولی در نظر گرفته شده است.
بنابراين هر پاسخگو در متغیر «الگوی مصرف رسانه ای» نمرهای بین  13تا  21اتذ میکند .با ايجاد نقطه برش در توزيع نمرات اين
متغیر ،يعنی با تعريف رتبههای درصدی  22/22درصدد و  66/61درصدد و  111درصدد در توزيدع پاسدخگويان در متغیدر مدذکور،
افرادی که نمره آنها در متغیر الگوی مصرف رسانهای بین  13تا  31میباشد در گروه مخاطبان عامیانه ،افرادی که نمره آنها بدین
 32تا  39میباشد در گروه مخاطبان معمولی و افرادی که نمره آها بین  21تا 21میباشد در گروه مخاطبان کیفی نرار گرفتهاندد .از
 231نفر پاسخگوی تحقیق 111 ،نفر ( 21/3درصد) در گروه مخاطب عامیانه 163 ،نفر ( 11/1درصد) در گروه مخاطب معمدولی و
 69نفر ( 13/1درصد) در گروه مخاطبان کیفی رسانههای جمعی نرار گرفتهاند.
جدول  :1توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان در متغیر الگوی مصرف رسانهای
فراوانی

درصد

درصد تراکمی

مصرف عامیانه

111

21/3

21/3

الگوی مصرف رسانه ای
مصرف معمولی

163

11/1

31/9

مصرف کیفی

69

13/1

111

جمع

231

111

با توجه به اين که پاسخگويان تحقیق براساس متغیر ياد شده به سه گروه تقسیم گرديده و میزان سرمايه اجتمداعی آندان بايدد مدورد
مقايسه نرار گیرد ،از آزمون تحلیل واريانس ي

راهه استفاده گرديده است.
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جدول  :2نتايج آزمون تحلیل و واريانس ي
متغیر

منابع متغیر

سرمايه اجتماعی

راهه سرمايه اجتماعی بر اساس الگوی مصرف رسانه ای
درجه آزادی

مجموع
مجذورات

میانگین

مقدار

سطح

مجذورات

f

معنی داری

بین گروهی

13322/219

3

9111/661

درون گروهی

11112/913

213

311/199

کل

96319/391

231

1/111

12/932

با توجه به معنی دار بودن تفاوت میانگین های مربوط به متغیر سرمايه اجتماعی در سه گروه مدورد بررسدی ،آمارهدای توصدیفی و
نتايج آزمون تعقیبی  LSDاين متغیر در گروههای سهگانه در جداول زير آورده شده است.
جدول  :6آماره های توصیفی متغیر سرمايه اجتماعی براساس الگوهای سه گانه مصرف رسانه ای
متغیر
سرمايه اجتماعی

گروه ها (نوع مصرف)

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

مصرف عامیانه

111

23/32

1/313

مصرف معمولی

163

11/33

1/963

مصرف کیفی

69

12/31

2/121

جدول  :1نتايج آزمون  LSDمتغیر سرمايه اجتماعی بر اساس الگوی مصرف رسانهای
الگوي مصرف رسانه اي مخاطبان
عامیانه
سرمایه اجتماعي

کیفي

معمولي

عامیانه
معمولي
کیفي

تانههای تیره رنگ در تقاطع نوع مصرف رسانه ای (سطر و ستون) بیانگر معنی دار بودن تفاوت بین آنها میباشد.

 مخاطبان تلويزيون از میزان اعتماد رسانهای بیشتری نسبت به مخاطبان کانالهای ماهوارهای برتوردارند.جدول  :3آزمون تفاوت میانگین میزان اعتماد رسانهای بر اساس نوع مصرف رسانهای (تلويزون و ماهواره)
متغیر

گروه ها

میزان اعتماد

مخاطبان تلويزيون

131

رسانهای

مخاطبان کانالهای ماهوارهای

311

انحراف

تطای استاندارد

مقدار

درجه

سطح

استاندارد

میانگین

t

آزادی

معنی داری

تعداد

میانگین

1/393

3/629

219

1/111

1/212

19/31

2/936

12/19

2/369

با توجه به نتايج آزمون  tمستقل ،وجود تفاوت معنیدار بین دو گروه مخاطبان تلويزيون و مخاطبان کانالهای ماهوارهای در متغیدر
میزان اعتماد رسانهای مورد تايید نرار میگیرد .میانگین میزان اعتماد رسانهای مخاطبان تلويزيدون  19/31بدوده و میدانگین مخاطبدان
کانالهای ماهوارهای  12/19میباشد .بنابراين مخاطبان تلويزيون از میزان اعتماد رسانهای بیشتری در مقايسه با مخاطبدان کاندالهدای
ماهوارهای برتوردارند.
 میزان سرمايه اجتماعی دانشجويان به میزان اعتماد رسانهای ،میدزان احسداس ترغیدب بده مشدارکت اجتمداعی و سیاسدی از سدویرسانهها ،میزان احساس آگاهیبخشی اجتماعی و سیاسی رسدانههدا ،ندوع مصدرف رسدانهای (تلويزيدون و مداهواره) ،میدزان مصدرف
رسانهای و الگوی مصرف رسانهای آنان بستگی دارد .برای آزمون اين فرضیه از تحلیل رگرسیون چندد متغیدری بده روش هدمزمدان
) (Enterاستفاده شده است .بر اساس جدول شماره ( )9ضريب همبستگی چندگانه برابر بدا  1/361و ضدريب تبیدین برابدر بدا  1/111و
ضريب تبیین تالص برابر با  1/112میباشند .اين به معنی آن اسدت کده از روی متغیرهدای مسدتقلی وارد شدده در مددل رگرسدیونی
موجود که همبستگی معنیداری با متغیر وابسته دارند 11/1 ،درصد از تغییرات متغیر میزان سرمايه اجتماعی دانشدجويان را مدیتدوان
تبیین کرد.
جدول  :9تبین میزان سرمايه اجتماعی بر اساس متغیرهای مستقل وارد شده در مدل رگرسیون
شاتصهای آماری

ضريب همبستگی چندگانه

ضريب تبیین

ضريب تبیین تالص

تطای معیار برآورد

مقادير

1/361

1/111

1/112

3/113

آماره
دوربین واتسون
1/612

/21مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال پنجم/شماره دوم /بهار 1932
جدول  :11جدول تحلیل واريانس رگرسیون چند متغیری سرمايه اجتماعی
منابع تغیر

درجه

مجموع مربعات

میانگین مربعات

آزادی
رگرسیون

11333/132

6

11931/121

بانی مانده

31266/266

211

62/121

کل

96319/391

231

مقدار

سطح

f

معنیداری

132/331

1/111

با مقايسه ضرايب بتاهای استاندارد مربوط به متغیرهايی که معنیداری آماری تاثیر آن ها در مدل رگرسیون تحقیدق تايیدد گرديدده
مالحضه میگردد که متغیرهای میزان اعتماد رسانهای و میزان مصرف رسانهای هر دو بدا بتدای اسدتاندارد  1/361و الگدوی مصدرف
رسانهای با بتای استاندارد  1/131و نوع مصرف رسانهای (بر اساس مصرف تلويزيون يا ماهواره) با بتای استاندارد  1/131و احسداس
آگاهیبخشی اجتماعی و سیاسی رسانهها با بتای استاندارد  1/139و احساس ترغیب به مشارکت اجتماعی توسط رسانههدای جمعدی
با بتای استاندارد  1/132به ترتیب بیشترين تا کدمتدرين تداثیر را در پدیشبیندی میدزان سدرمايه اجتمداعی دانشدجويان دارندد .مقددار f
درجدول تحلیل واريانس رگرسیون چند متغیری مورد استفاده برابر  132/331و سطح معنی داری آن  p= 1/111میباشدد .بندابراين
مدل رگرسیونی مورد استفاده معنیدار میباشد.
جدول  :11ضريب بتای استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای مستقل بانی مانده در مدل رگرسیونی به روش همزمان
ضرايب تام

متغیرها

ضريب استاندارد شده

مقدار

سطح

Tolerance

t

معنیداری

تحمل يا اغماض

1/331

1/111

1/121

1/111

1/261

1/111

1/212

1/111

1/126
1/623
1/161
1/261

B

تطای معیار

112/323

2/193

1/311

1/111

1/361

میزان مصرف رسانهای

1/211

1/111

1/361

1/112

الگوی مصرف رسانهای

1/229

1/122

1/131

6/132

نوع مصرف رسانهای (تلويزيون– ماهواره)

2/161

1/111

1/131

2/221

1/111

احساس آگاهیبخشی رسانهها

1/223

1/121

1/139

2/231

1/111

احساس ترغیب به مشارکت از سوی رسانهها

1/233

1/161

1/132

2/221

1/111

مقدار ثابت
میزان اعتماد رسانهای

 Bضريب رگرسیون استاندارد نشده

Beta

 Betaضريب رگرسیون استانداردشده

مقدار آماره تحمل يا اغماض که در مدل رگرسیونی محاسبه گرديده برای متغیرهای مستقل وارد شده بده مددل ،نزديد
می باشد .میزان اغماض يا تحمل پايین ي

بده يد

متغیر بیانگر ارتباط نوی آن متغیر با ديگر متغیرهای پیشبین میباشد.

مقدار آماده دوربین -واتسون محاسبه شده برای مددل رگرسدیونی برابدر بدا  1/612مدی باشدد کده بیدانگر مسدتقل بدودن تطاهدا يدا
بانیماندهها برای اين مدل رگرسیونی است .با توجه به تابع فوق مالحضه مدیگدردد کده بده ترتیدب میدزان اعتمداد رسدانهای ،میدزان
مصرف رسانهای ،الگوی مصرف رسانهای ،نوع مصرف رسانهای (تلويزيون يا ماهواره) ،میدزان احسداس آگداهیبخشدی رسدانههدا و
میزان احساس ترغیب به مشارکت اجتماعی از سوی رسانهها ،بیشترين تاثیر را بر سرمايه اجتماعی دانشجويان دارند.
ضرايب بتای متغیرهای مستقل مثبت بوده و اثر افزايشی اين متغیرها بر سرمايه اجتماعی از نظر آمداری معندیدار مدیباشدند .بده ايدن
معنی که هر چه میزان اعتماد رسانهای و میزان مصرف رسانهای بیشتر بوده و نمره الگوی مصرف رسانهای افراد بارتر بوده و هر چه
افراد ،بیشتر احساس آگاهیبخشی از سوی رسانه ها و بیشتر احساس ترغیب به مشارکت اجتماعی از سدوی رسدانههدا داشدته باشدند،
بیشتر به سمت مصرف توام با اعتماد و مصرف کیفی رسانههای جمعی گرايش پیدا کرده و از ايدن طريدق و بده مدوازات آن میدزان
سرمايه اجتماعی آنان نیز افزايش میيابد و بدين ترتیب هرچه دانشجويان بیشتر احساس میکنند که رسانههای جمعی در برنامههای
مختلف تود ،آن ها را به مشارکت هر چه بیشتر در مسايل اجتماعی پیرامدون تدود در جامعده ترغیدب و تشدويق مدیکنندد ،سدرمايه
اجتماعی آنان بیشتر افزايش میيابد.
تحلیل مسیر عوامل رسانهاي اثرگذار بر سرمایه اجتماعي دانشجویان به واسطه تماشاي شبکههاي تلویزیون:
برای تحلیل اثرات متغیرهای مربوط به استفاده از رسانههای جمعی (به عنوان متغیرهای مستقل رسانهای) بر میزان سرمايه اجتماعی
دانشجويان و برای بررسی سهم هر ي

از متغیرهای مستقل به صورت اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم و از طريق اثرگذاری ساير
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متغیرها از تکنی

تحلیل مسیر که ضمن تشخیص اين اثرات ،به ترسیم روابط علی بین متغیرهای مورد بررسی کم

میکند،

استفاده گرديده است .برای اجرای تحلیل مسیر در مرحله اول سرمايه اجتماعی دانشجويان به عنوان متغیر وابسته در مدل رگرسیون
از اين متغیرهای هشتگانه با استفاده از ضرايب بتای استاندارد مشخص گرديده است.

چندمتغیره وارد شده و اثرات مستقیم هر ي

در مرحله دوم ،متغیرهای مستقل دارای ضريب بتای استاندارد معنیدار در مدل رگرسیونی ،به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده
و متغیر میزان مصرف رسانه ای دانشجويان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و ضرايب بتای استاندارد اين متغیرها به عنوان
اثرات غیر مستقیم متغیرهای مستقل (از طريق متغیر میزان مصرف رسانهای) بر سرمايه اجتماعی دانشجويان محاسبه گرديده است .در
مرحله سوم متغیرهايی که در مرحله نبل دارای ضريب بتای استاندارد معنیدار در مدل رگرسیونی بودند به عنوان متغیر مستقل در
نظر گرفته شده و متغیر الگوی مصرف رسانهای دانشجويان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و ضرايب بتای استاندارد
متغیرهای مستقل به عنوان اثرات غیر مستقیم اين متغیرها (از طريق متغیر الگوی مصرف رسانهای) بر سرمايه اجتماعی دانشجويان
محاسبه گرديده است .در انتها تجزيه اثرات متغیرهای مستقل وارد شده در مدل مورد بررسی به صورت اثرات مستقیم و از طريق
مسیرهای مستقیم اثرگذاری بر سرمايه اجتماعی دانشجويان و همچنین اثرات غیر مستقیم و از طريق مسیرهای متاثر از میزان مصرف
رسانهای و نیز الگوی مصرف رسانهای دانشجويان انجام گرديده است .در جدول شماره  13ضرايب بتای اثرات مستقیم و اثرات
غیرمستقیم متغیرهای مستقل رسانهای موثر بر سرمايه اجتماعی دانشجويان به واسطه اثرات تماشای شبکههای تلويزيون آورده شده
است.
جدول  :13ضرايب بتای اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم
متغیرهای مستقل رسانهای موثر بر سرمايه اجتماعی دانشجويان به واسطه تماشای برنامههای تلويزيون
سرمايه اجتماعی

میزان مصرف رسانهای

الگوی مصرف رسانهای

R2=1/111

R2=1/113

R2=1/361

ضرايب بتا

ضرايب بتا

ضرايب بتا

میزان اعتماد رسانهای

1/219

1/121

1/111

احساس ترغیب به مشارکت اجتماعی از سوی رسانهها

1/613

1/211

1/162

احساس آگاهیبخشی اجتماعی توسط رسانهها

1/229

1/211

1/311

میزان مصرف رسانهای

1/311

-

1/112

الگوی مصرف رسانهای

1/291

-

-

متغیرهای مستقل

در جدول شماره  12اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر ي

از متغیرهای مستقل رسانهای اثرگذار بر سرمايه اجتماعی مخاطبان که

مجموع اثرات آنها بر متغیر وابسته را تشکیل میدهد ،آورده شده است .بر اساس مجموع ضرايب بتای هر متغیر میتوان میزان سهم
هر متغیر را در اثرگذاری بر میزان سرمايه اجتماعی مخاطبان ارزيابی کرد.
جدول  :12اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر سرمايه اجتماعی به واسطه تماشای برنامههای تلويزيون
اثرات

اثرات

مجموع اثرات مستقیم

غیرمستقیم

مستقیم

و غیرمستقیم متغیرها

متغیرهای مستقل
میزان اعتماد رسانهای

1/363

1/311

1/113

احساس ترغیب به مشارکت از سوی رسانهها

1/111

1/613

1/216

احساس آگاهی بخشی رسانهها

1/211

1/229

1/126

میزان مصرف رسانهای

1/363

1/311

1/116

الگوی مصرف رسانهای

---

1/291

1/291

جنسیت

---

1/123

1/123

محل سکونت تانواده

---

1/132

1/132

ضرايب بتای متغیرهای مستقل هفت گانه که از مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر متغیر بر سرمايه اجتمداعی مخاطبدان محاسدبه
گرديده است .در تحلیل اثرات متغیرهای مستقل ياد شده بر سرمايه اجتماعی مخاطبان از طريق تماشدای برنامههااي تلویزیاون،
متغیر «میزان اعتماد رسانهای» با ضريب تاثیر کل  1/113بیشترين تاثیر را بر سرمايه اجتماعی دانشجويان دارد .پس از آن متغیر «میزان
احساس ترغیب به مشارکت اجتماعی و سیاسی توسط رسانهها» با ضريب تاثیر  1/216در رتبه دوم ،متغیر «میدزان احسداس آگداهی-
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بخشی رسانهها» با ضريب تاثیر  1/126در رتبه سوم ،متغیر «میزان مصرف رسانهای» بدا ضدريب تداثیر  1/116در رتبده چهدارم ،متغیدر
«الگوی مصرف رسانهای» با ضريب تاثیر  1/291در رتبه پنجم ،متغیر «محل سکونت تانواده» با ضريب تاثیر  1/132در رتبه ششدم و
متغیر «جنسیت» با ضريب تاثیر  1/123در رتبه هفتم نرار دارند.
بر اساس نتايج تحلیل مسیر انجام گرفته بر روی متغیرهای مستقل وابسته تحقیق جهت بررسی اثدرات متغیرهدای مسدتقل بدر سدرمايه
اجتماعی دانشجويان از طريق تماشای برنامههای تلويزيون ،متغیر میزان مصدرف رسدانهای دانشدجويان دارای اثدر مسدتقیم  1/311بدر
سرمايه اجتماعی می باشد ولی اين متغیر با اثرگذاری بر الگوی مصرف رسانهای دانشجويان میزان اثدر گدذاری آن بدر متغیدر وابسدته
افزايش يافته و به  1/116افزايش يافته است .بنابراين میتوان نتیجه گرفت که متغیر الگوی مصرف رسانهای مخاطبان بر حسدب ايدن
که افراد مورد بررسی چه نمره ای از اين متغیر کسب کرده باشند ،به عنوان متغیر واسط ،اثر متغیر میزان مصرف رسانهای بدر سدرمايه
اجتماعی را افزايش داده است .در حالیکه تاثیر متغیر الگوی مصرف رسانهای مخاطبان بر میزان سرمايه اجتماعی آنان بده تنهدايی و
به صورت اثر مستقیم  1/291میباشد.
اثر مستقیم متغیر میزان اعتماد رسانهای بر سرمايه اجتماعی مخاطبان  1/219می باشد ولی اين متغیر با اثرگدذاری بدر میدزان مصدرف
رسانهای دانشجويان و همچنین الگوی مصرف رسانهای آنان و از طريق احتساب اثر غیرمستقیم از طريق متغیرهای مذکور بر سرمايه
اجتماعی ،میزان تاثیرش به  1/113افزايش يافته است .بنابراين میزان اعتمادی که مخاطبدان بده اندواع رسدانههدای جمعدی و بدارتص
تلويزيون و مطالب منتشر شده از اين رسانهها دارند ،هم بر میزان مصرف اين رسانهها توسط آنان و هم بدر نحدوه اسدتفاده و الگدوی
مصرف رسانه ای آنان اثر گذاشته و از اين طريق ضريب تاثیر متغیر میدزان اعتمداد رسدانهای بدر سدرمايه اجتمداعی مخاطبدان افدزايش
میيابد.
اثر مستقیم متغیر میزان احساس ترغیب به مشارکت اجتماعی و سیاسی از سوی تلويزيدون بدر سدرمايه اجتمداعی دانشدجويان 1/613
میباشد ولی اين متغیر با اثرگذاری بر میزان مصرف رسانهای مخاطبان و همچنین الگوی مصرف رسانهای آنان و از طريق احتسداب
اثر غیرمستقیم از طريق متغیرهای مذکور بر سرمايه اجتماعی ،میزان تاثیرش به  1/216افزايش يافته است .بندابراين هدر چده مخاطبدان
بیشتر احساس کنند که برنامههای تلويزيونی آن ها را به مشارکت و درگیر شدن در امور اجتماعی و سیاسی تشويق و ترغیدب کندد،
بیشتر بر میزان مصرف اين رسانه توسط آنان و نیز بر نحوه استفاده و الگوی مصرف رسانهای آنان اثر گذاشته و از اين طريق ضريب
تاثیر متغیر بر سرمايه اجتماعی مخاطبان افزايش میيابد.
اثر مستقیم متغیر میزان احساس آگاهیبخشی اجتماعی و سیاسی از سوی تلويزيون بر سدرمايه اجتمداعی مخاطبدان  1/229مدیباشدد
ولی اين متغیر با اثرگذاری بر میزان مصرف رسانهای دانشجويان و همچنین الگوی مصرف رسانهای آندان و از طريدق احتسداب اثدر
غیرمستقیم از طريق متغیرهای مذکور بر سرمايه اجتماعی ،میزان تاثیرش به  1/126افزايش يافته است .بنابراين هرچه مخاطبدان بیشدتر
احساس کنند که برنامههای تلويزيونی از آگاهی بخشی اجتماعی و سیاسی بیشتری برتوردار بوده و سطح اين نوع آگداهیهدا را در
آنان بیشتر افزايش دهد ،بیشتر بر میزان مصرف اين رسانه توسط آنان و نیز بدر نحدوه اسدتفاده و الگدوی مصدرف رسدانهای آندان اثدر
گذاشته و از اين طريق ضريب تاثیر متغیر بر سرمايه اجتماعی مخاطبان افزايش میيابد.
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مدل  :1دياگرام تحلیل عوامل رسانهای اثرگذار بر سرمايه اجتماعی جوانان از طريق مشاهده برنامههای تلويزيون

بحث و نتیجهگیري

براساس نتايج حاصل از آزمون فرضیه اول ،میزان سرمايه اجتماعی تماشاگران عادی برنامههای تلويزيون از تماشداگران پرمصدرف
بیشتر میباشد .به عبارتی مخاطبان عادی برنامههای تلويزيون از میزان اعتماد اجتماعی بین فردی و نهادی بارتر ،گرايش بیشتر نسبت
به يکديگر ،تعامل اجتماعی بیشتر ،مشارکت اجتماعی بارتر و میدزان ندزاع و درگیدری کمتدری بدین تدود و ديگدران در مقايسده بدا
مخاطبان پر مصرف برتوردارند .علت اين امر را میتوان ناشی از دور شدن اين افراد از وانعیتهای اجتماعی جاری در جامعده کده
عمالً و به صورت روزمره در جامعه وجود داشته و همین وانعیتها میتوانند در شکلدهی به افکار و رفتارها و کنشهای اجتماعی
موثر وانع شوند و تماشاگران پرمصرف با رها کردن تود در دنیای رسانههای تصويری و فیلمهدا و برنامدههدای مختلفدی کده بندا بده
محدوديتهای مختلف رسانهای و غیر رسانهای صرفاً توان انعکاس ي

سری وانعیتهای اجتماعی و آن هم فقط ابعاد و جنبههدای

عینی و نابل به تصوير کشیده شدن را داشته و رجرم از انعکاس تصويری تام از وانعیت عاجزند ،دانست و در رابطده بدا کاندالهدای
ماهوارهای ،با توجه به اينکه اکثر مخاطبان اين کانالها بیننده برنامههای کانالهای ماهوارهای فارسی زبان بوده و گرداننددگان ايدن
کانالها با توجه به نیات و اهداف تاص سیاسی ،صرفاً بخشی از وانعیتهای جامعه ايران را در ابعاد مختلف فرهنگدی ،اجتمداعی و
سیاسی و آن هم با تعبیر و تفسیر تاصی که مطابق با نیات و اهداف و منافع آن هاست منعکس مینمايند ،تماشاگران پرمصرف ايدن
رسانه را در دنیای ذهنی رسانه ای ساتته و پرداتته تودشان مستحیل ساتته و از محیط اجتماعی وانعی جدا کرده و نوعی بیگانگی
از محیط اجتماعی را در آنان پديد میآورند.
مخاطبانی که از رسانههای متفاوتی مانند اينترنت ،ماهواره و مطبوعات بیشتر استفاده میکنند ،کمتر با طرز فکری که درباره مسائل
مختلف از برنامههای تلويزيون ارائه میشود ،موافقت دارند و کسانی که از راديو و تلويزيون بیشتر استفاده میکنند ،بیشتر با طرز
فکری که از برنامههای تلويزيون ارائه میشود ،موافق هستند.
بر اساس نظريه استفاده و تشنودی ،هر چه محتوای ارائه شده از رسانهها ،نیازهای مخاطب را بیشتر برآورده کرده و رضايتمندی
بیشتر وی را در پی دارد و او را بیشتنر مجذوب آن رسانه میکند در غیر اين صورت مخاطب به سراغ رسانه ديگری میرود تا به
نیاز او پاسخ داده شود .در وانع مخاطبان بیشتر سعی میکنند از رسانهای استفاده کنند که به نیازهای آنان پاسخ دهد .طبق اين نظريه
میتوان دلیل استفاده افراد از رسانههای ديگر غیر از تلويزيون را توجیه کرد .مخاطبان به دلیل اينکه تلويزيون نمیتوان به تمام
نیازهای آنان پاسخ دهد ،به سراغ رسانههايی نظیر ماهواره ،اينترنت و مطبوعات میروند که ديدگاهها و طرز فکرهای متکثرتری را
بازتاب میدهند.
بر اين اساس میتوان دلیل استفاده از کانالهای ماهوارهای توسط مخاطبان را رويکرد جبرانکنندگی و تکمیل اطالعات و
دانستههای آنان در ترکیب مطالب تلويزيون با اين رسانهها دانست .در مواجهه مخاطبان با رسانههای ديگر ،نگرشها و طرز فکر
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آنان نیز تحت تاثیر نرار می گیرد .شايد دلیل موافقت کمتر کسانی که بیشتر از مطبوعات ،اينترنت و ماهواره استفاده میکنند ،با طرز
فکری که درباره مسائل مختلف از تلويزيون ارائه میشود ،همین امر باشد.
میزان سرمايه اجتماعی انتزاعی مخاطبان برنامههای تلويزيون بیشتر از میزان سرمايه اجتماعی عینی آنان میباشد .بدا توجده بده اينکده
مولفه های تشکیل دهنده سرمايه اجتماعی ذهنی و انتزاعی مربوطه به اعتماد اجتماعی بین افراد و نیدز اعتمداد اجتمداعی نهدادی و نیدز
میزان گرايش افراد به يکديگر میباشد و اين ابعاد سه گانه مربوط به سطح ذهنی و آگاهی و ايستارها و نگرش افراد مدیباشدند و در
مقابل سرمايه اجتماعی عینی که با سطح عینی و عملی رفتارها و کنشهای اجتماعی کنشگران مانند تعاملهای اجتماعی و نیز نزاعها
و درگیری بین آنان و نیز مشارکت اجتماعی آنان در امور مختلف جامعه مربوط میباشند ،میتوان گفت مخاطبان (دانشجويان) ،بدا
توجه به اينکه در محیطی علمی و فرهنگی نرار داشته و با توجه به آموتتهها و اکتسابات علمی و مطالعاتی تود گرايش بیشتری در
سطح ذهنی و انتزاعی ب ه ديگران به طور کلی و احتمارً بیش از آن به افراد حاضر در اين محیط اجتماعی داشدته و بدا توجده بده ايدن
ذهنیت ها ،اعتماد بیشتری به اطرفیان و مردم به طور کلی و نیز اعتماد باريی به افراد و سداتتارهای نهدادی مسدتقر در عرصده روابدط
اجتماعیشان دارند ،در مجموع از سرمايه اجتماعی انتزاعی بارتری برتوردارند .برتوردار بودن زياد از سدرمايه اجتمداعی انتزاعدی
به اين معنی است که اورً شبکههای اجتماعی که افراد در آن عضويت دارند ،حاوی میزان باريی از اعتماد متقابدل بدین افدراد بدوده
(مطابق با نظر رابرت پاتنام در تعريف سرمايه اجتماعی که ر وی آن تاکید زيادی دارد) و نیدز افدراد ايدن اعتمداد متقابدل را وسدیلهای
برای رسیدن به منافع تود میدانند (همان نکتهای که جیمز کلمن با ديدگاهی کارکردگرايانده در تعريدف سدرمايه اجتمداعی بده آن
پرداتته است) و ثانیاً با توجه به همگنی فکری و علمی و رفتاری افراد در محیط دانشگاهی ،گرايش زيدادی نسدبت بده يگدديگر در
میان آنان مشاهده می گردد .در مقابل میانگین سرمايه اجتماعی عینی در مقايسه با نوع انتزاعی آن کمتر و میزان آن ندزد دانشدجويان
مورد مطالعه پايینتر میباشد .اين بعد که شامل تعاملهای اجتماعی و نزاع و درگیری میان افراد و نیز مشارکت اجتماعی مدیباشدد،
شامل آن جنبههايی از رفتارها وکنشهای اجتماعی است که در ريههای بیرونی کنشهای اجتماعی نرار داشته و تظاهرات بیروندی
و عینی متعلق به افکار ،عقايد ،نگرشها و ايستارهای ذهنی افراد میباشند .اگر رفتارها و کنشهای اجتمداعی افدراد را تدابعی از ايدن
عناصر ذهنی در نظر بگیريم ،اصورً بايد به موازات مثبت تر شدن محتوا و زيادتر شدن میزان اين عناصر نزد افدراد يعندی بده مدوازات
برتورداری افراد از ذهنیتها و نگدرشهدا و اعتقدادات مثبدت در عرصده هنجارهدا و ارزشهدای اجتمداعی مانندد اعتمداد و انسدجام
اجتماعی ،شاهد مشارکت هر چه بیشتر آنها در عرصه رفتارهدا و کدنشهدای اجتمداعی عیندی و ملمدوس باشدیم طدوری کده میدزان
تعامل های اجتماعی بین افراد بیشتر گرديده و برعکس میزان نزاعها و درگیرها کمتر شده و نیز میزان مشارکت آنها در عرصههدای
مختلف اجتماعی (سیاسی ،مدنی ،انتصادی و )...افزايش يابد .چرا که دو بعدد ذهندی و عیندی کدنشهدای اجتمداعی اصدورً بايدد بده
موازات هم حرکت کنند .در تحقیق حاضر و بر اساس عناصر و مولفههای مورد مطالعه ،اين تعادل و همتغییری در عرصههای ذهنی
و عینی سرمايه اجتماعی مشاهده نمیگردد .دريل متفاوتی را میتوان برای اين ناهمخوانی عناصر ذهنی و عیندی در عرصده سدرمايه
اجتماعی بر شمرد:
 وجود ثبات نسبی در حوزه ارزش ها و هنجارهای اجتماعی که در جوامع مختلف تا حدود زيادی از مشابهت و نیز همدهگیدری وثبات در طول زمان بر تورداند .مانند پرهیز از دورويی و يکی بودن ظاهر و باطن ،بی پردهگويی و اجتناب از فريب کاری ،صدانت
در گفتار و عمل ...و درنقطه مقابل آن بیثباتی در حوزه رفتارها و کدنشهدای اجتمداعی کده تدا حددی در اثدر تغییدرات اجتمداعی،
انتصادی ،و سیاسی و ...که در جوامع مختلف به ونوع پیوسته و کنشگران برای پیگیری منافع در حال تغییر تدود در عرصدههدای
مختلف به ناچار بايد رويههای عملی کنشهای اجتماعی شان را در معرض بازنگری و تغییر نرار دهند تا بتواند رفتارها و کنشهدای
منطقی که در آن بايد محاسبه سود و زيان انجام گرفته باشد ،به منصده ظهدور برسدانند و ايدن تدود مدیتواندد بده عددم همخدوانی و
ناهماهنگی بین سطح ذهنی و بعد انتزاعی نیات و اهداف کدنشهدای اجتمداعی و سدطح عیندی و بعدد عملدی و عیندی ايدن کدنشهدا
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بیانجامد .به نظر می رسد تفاوت افراد مورد بررسی در تحقیق حاضر از نظر برتورداری متفاوت از دو نوع سدرمايه اجتمداعی کده بده
نظر بايد وجود اين ابعاد تا حد زيادی با هم مقارن بوده و از تفاوت زيادی برتوردار نباشد ،میتواند حاصل ايدن شدکاف تدا حددی
طبیعی باشد.
 تغییرات و تحورت سريع و عمیقی که در طول دهههدای اتیدر در جامعده ايدران کده در حدوزههدای مختلدف فکدری ،فرهنگدی،اجتماعی ،سیاسی ،علمی و ساير حوزهها به ونوع پیوسته و میتوان گفت سرعت اين تحورت به ندری زيداد و نتدايج آن بده حددی
عمیق بوده که میتوان نتیجه گرفت بنیان های فکری و اعتقادی مردم دچار چنان تغییرات عمیقی گشته و همزمان با آن ،در عرصده
ساتتارهای اجتماعی نیز در جامعه ايران چنان تغییرات و تحورتی بزرگی حداد گرديدده کده اوضداع اجتمداعی امدروز جامعده بدا
گذشته نزدي

و دور آن بسیار متفاوت گشته است .اين تغییرات هم در جهت و مسیری موازی با تحورت جوامع ديگر بوده و هدم

در برتی زمینه ها در جهت عکس و تالف آن بوده است .به عنوان مثال با اينکه از نظر سهم شاغلین بخشهدای مختلدف سدهگانده
انتصادی مثل ديگر کشورهای مدرن ،بر سهم بخش صنعت و بیش از آن بخش تدمات افزوده شده و تدا حددی بده سدمت صدنعتی
شدن ،هر چند بهصورت نانص و نیز مدرن شدن ،هر چند مدرنیته ناهمگون حرکت کرده ،با رشد سريع شهرنشینی و افزايش سدريع
سواد مردم و نیز رشد ديگر شاتصهای اجتماعی توسعه ،شاهد ونوع توسعه هر چند به صورت پراکنده ،ناهمگون و بسیار کند می-
باشیم ،ولی در برتی حوزههای اجتماعی که رشد آنها می تواند از ملزومات و يا حتی از نتايج توسدعه اجتمداعی محسدوب گدردد،
شاهد عقب ماندگی زيادی هستیم .به عنوان مثال مشارکت مردم در نهادهای و داوطلبانه که از لوازم جامعه مدرن محسوب میگردد
در حد بسیار پايینی بوده و همخوانی بین توسعه اين بخشها و مواردی نظیر اين با سطوح ديگر توسعه اجتماعی مشاهده نمیگدردد.
به عنوان مثال در تحقیقی که توسط عبدی و گودرزی انجام يافته میزان مشارکت مردم در انجمن های تانه و مدرسه (انجمدنهدای
اولیاء و مربیان مدارس)  22درصد ،فعالیتهای باشگاههای ورزشی 36درصد ،انجمنهای اسالمی 11درصد ،انجمن هدای علمدی و
فرهنگی 11درصد و اتحاديههای صنفی 11درصد گزارش شده است (عبدی و گودرزی.)22 :1231 ،
اين امر به وضوح ناهمخوانی و ناهمگونی عرصههای مختلف اجتماعی در جامعه ايران را نشان میدهد .اين ناهمخوانی با رسوخ و
رتنه در اذهان و افکار و اعمال و کنشهای کنشگران ايرانی ،عرصه معانی و ذهنیات مستتر در پس کنشهای اجتماعی آن ها را با
عرصه عینی و ظهوريافته اعمال و کنشهای اجتماعی شان چنان دچار تفاوتهای عمیق کرده که حتی افرادی که در سطوح ترد و
رواب ط فردی به افراد پیرامون تود اعتماد زيادی دارند از مشارکت در فعالیتها و پروژههای اجتماعی ،انتصادی و سیاسی مشدترک
با همان افراد پرهیز میکنند و اين امر بیان گر شکاف عمیق بین ذهنیدات و تصدورات انتزاعدی مربدوط بده وانعیدتهدای اجتمداعی بدا
تجلیات عینی و عملی مربوط به اين وانعیات میباشد .شکاف مورد بحث از حوزه بسیار ترد کنشهای اجتمداعی آغداز گرديدده و
در حوزههای میانه و کالن نیز تا حدود زيادی ادامه يافته است .افراد به همسايهها و اطرافیان تود اعتماد نسدبی داشدته و آنهدا را تدا
حد زيادی نابل اعتماد میدانند ولی با همین افراد در انجمنهای محلهای همکاری و مشارکت باريی ندارندد .افدراد تدا حدد زيدادی
معتقد هستند که کارکنان نهادهای اجتماعی در رفتارهای تود صادق بوده و متعهدانه و بدون پارتیبدازی و بددون اعمدال نددرت و
نفوذ و به دور از تنبلی و راحت طلبی به مطالبات آنان اهمیت د اده و در مقابل مردم پاسخگو هستند ولی در عمل در بسیاری از ايدن
نهادهای اجتماعی که زمینه مشارکت علمی و آنان فراهم گرديده است ،مشارکت نمیکنند .افراد جامعه با اينکه تدا حدد زيدادی بده
احزاب و تشکل های صنفی و سیاسی و لزوم حضور و فعالیت آن ها معتقد هستند ولی تعداد افرادی که در اين تشکلها عمالً عضدو
بوده و مشارکت و حضور داوطلبانه و موثر داشته باشند ،بسیار اندک می باشد.
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