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بررسي تاثیر میزان استفاده از رسانه هاي جمعي بر میزان اعتماد اجتماعي دانشجویان

علی جوادي بورا

1

فاطمه هاشم نژاد ابرسی

2

چكیده
هدف این پژوهش بررسي تاثیر میزان استفاده از رسانه هاي جمعي بر میزان اعتماد اجتماعي دانشجویان دانشگاه ازاد
قائم شهر بوده است .در طبقه بندي نوع پژوهش بر اساس روش ،پژوهش حاضر از نوع همبستگي مي باشد .جامعه
آماري این پژوهش شامل کلیه افرادي است که محقق به بررسي موضوع خاصي روي آنها عالقه مند است لذا کلیه
دانشجویان دانشگاه ازاد اسالمي واحد قائمشهر مي باشد که در سال1395تعدادشان برابر با  9000نفر بوده است .روش
نمونه گیري پژوهش روش نمونه گیري تصادفي ساده بوده است .بر اساس جدول مورگان اندازه نمونه برابر با  368نفر
بوده است .براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  spssاستفاده شده که در دو بخش آمار توصیفي و آمار استنباطي،
داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گیرن د .بخش آمار توصیفي شامل فراواني  ،میانگین  ،انحراف معیار و جداول
آماري و نمودار است .در بخش آمار استنباطي از آزمون هاي ضریب همبستگي اسپیرمن و تحلیل رگرسیوني استفاده
شده است یافته هاي پژوهش نشان مي دهد که متغیرهاي میزان استفاده از رسانه هاي جمعي داخلي ،میزان استفاده از
رسانه هاي جمعي خارجي و میزان استفاده از رسانه هاي جمعي مجازي بر متغیر وابسته میزان اعتماد اجتماعي
دانشجویان تاثیر بسزایي دارند.
واژگان کلیدي :رسانه هاي جمعي ،اعتماد ،اعتماد اجتماعي ،دانشجویان

تاریخ دریافت مقاله1396/03/26 :

 1دانشجوي دکتري مدیریت رسانه دانشگاه ازاد اسالمي واحد قائمشهر
 2استادیار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري

تاریخ پذیرش مقاله1396/07/27 :
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دانشگاه ازاد قائم شهر در سال1396

سال سوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 1396

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعي

مقدمه و بیان مسئله
با توجه به اهمیت اعتماد در کنش اجتماعي به عنوان عاملي براي کنترل و پیش بیني رفتار کنشگران
در سطوح مختلف ،اعتماد نقش موثري در تعین نظم اجتماعي دارد.از این رو همواره مورد توجه
پایین بودن میزان اعتماد اجتماعي کنش اجتماعي را دشوار و در نتیجه نظم اجتماعي را مختل
خواهد کرد .به این معني که افراد در موقعیت هاي توام با بي اعتمادي عمال نمي توانند با آسودگي
خاطر دست به کنش با همنوعان خود بزنند .این امر هزینه هاي مختلفي را براي آنان جهت انجام
کنش اجتماعي تحمیل خواهد کرد(معتمدنژاد و دیگران .)1394،شواهد موجود نشان ميدهد که
اعتماد در جامعه ما وضعیت چندان مطلوبي ندارد .تحقیقي که با عنوان »ارزشها و نگرشهاي ایرانیان«
درسال  1381از سوي دفتر طرح هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انجام گرفته است ،نشان
مي دهد که فضایي توام با شك ،ناامني و بطور کلي بي اعتمادي در بین افراد حاکم است .به عنوان
نمونه در استان تهران پاسخ افراد به این سوال که امانت داري در بین مردم به چه میزان رواج دارد
؟به این شرح است  33 /6:درصدپاسخ ها میزان رواج این ارزش اخالقي در بین مردم را متوسط
عنوان کرده اند 24 /5در صد کم15/ 4،درصد خیلي کم و۷/6درصدپاسخها به گزینه اصال تعلق دارد
.همین درصدها در رابطه با ارزش صداقت و راستگویي که به عنوان یکي از عناصر اصلي اعتماد از
آن یاد مي شود .در مورد میزان رواج ارزش اخالقي پایبند بودن به قول قرارها در بین مردم وضعیت
پاسخ ها به این شرح است :گزینه متوسط 38/8درصد،کم 24/4درصد،خیلي کم14/۷درصد
زیاد9/8درصد،خیلي زیاد 2/6درصد،کامال0/8درصد.همچنین دررابطه با رواج دورویي در بین مردم
بیشترین پاسخ ها زیاد و خیلي زیاد به ترتیب با 3۷/3و29/4درصد بوده است .صفات اخالقي فوق
به عنوان شاخص هاي اعتماد فردي از سوي»جانسون» مطرح شده است .به این ترتیب مي توان
گفت که اعتماد اجتماعي وضعیت مطلوبي در جامعه ندارد.این امردر پژوهش دیگري که به طور
مستقیم به بررسي اعتماد میان فردي و عام پرداخته نیز مشاهده شده است«.بررسي تجربي نظام
شخصیت»عنوان پژوهشي است که توسط مسعود چلبي انجام گرفته است .در این پژوهش بي
اعتمادي شخصي و بي اعتمادي غیر شخصي عام مورد سنجش قرار گرفته که نتیجه یافته ها به نقل
از چلبي بیانگر وضعیت نامطلوب اعتماد در جامعه است« .یافته هاي موجود نشان مي دهدکه میزان
اعتماد تعمیم یافته و اعتماد شخصي در هیچ یك از شهر هاي مورد مطالعه در سطح مقبولي نیست و
این امر بالقوه مخل نظم رواني و اجتماعي است (فریدي و ظروفي.)1394،
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متفکران حوزه جامعه شناسي نظم بوده است .به زعم نظریه پردازان این حوزه بي اعتمادي و یا

بررسي تأثیر میزان استفاده از رسانه هاي جمعي ...

در ادبیات مربوط به اعتماد اجتماعي عوامل اجتماعي و فردي مختلفي به عنوان عوامل تاثیرگذار بر
اعتماد اجتماعي مشخص شده اند .عواملي که از طریق مکانیسم هاي مختلف موجب تقویت و یا
تضعیف اعتماد اجتماعي مي شوند .میزان عام گرایي ،احساس امنیت اجتماعي ،تعهداجتماعي ،میزان
هنجارها و ارزشهاي مربوط به اعتماد کردن در فرایند جامعه پذیري از جمله عوامل اجتماعي موثر
بر اعتماد اجتماعي هستند(نیرومند و دیگران.)1390،
در این بین براي رسانه هاي جمعي با توجه به گستردگي و نفوذ آنها در جامعه نقش ویژهاي تعریف
شده است .جیمز کلمن ،پیوتر زتومپکا ,رابرت پوتنام و آنتوني گیدنز از جمله نظریه پردازان اعتماد
ا جتماعي هستند که در بحث هاي خود به نقش رسانه هاي جمعي در تضعیف و یا تقویت اعتماد
اجتماعي تاکید کرده اند به این ترتیب که رسانه هاي به عنوان منبع مهم اطالعات و همچنین یکي از
عوامل اصلي فرایند جامعه پذیري نقش موثري در فرایند اعتماد کردن بازي مي کنند .نظریه پردازان
اعتماد نقش رسانه هاي جمعي در تقویت و تضعیف اعتماد اجتماعي را به شکل زیر ترسیم کرده
اند(وثوقي و دیگري.)1393،
رسانه ها به تصورات افراد از محیط شکل مي دهند؛آنها مي توانند با ارائه تصویري زشت ویا زیبا از
جامعه میزان اعتماد در بین مخاطبان خود را افزایش و یا کاهش دهند.رسانه ها به شکل گیري
الگوهاي کنش در بین مخاطبان کمك مي کنند -این الگوهاي کنش به افراد کمك ميکنند تا در
موقعیت هاي مختلف دست به کنش بزنند.رسانه هاي جمعي از طریق تحرك رواني امکان تعامالت
اجتماعي را در بین مخاطبان خود افزایش مي دهند .رسانه هاي جمعي مي توانند زمینه دسترسي به
نهاد هاي انتزاعي و تخصصي را براي مخاطبان خود فراهم کرده و در نتیجه موجب اعتماد و یا بي
اعتمادي به این نهاد ها در بین مخاطبان خود شوند و نهایتا اینکه رسانه هاي ارتباط جمعي به عنوان
یکي از عوامل جامعه پذیري نقش موثري درنهادینه کردن ارزشها و هنجارهاي اعتماد در بین
مخاطبان خود دارند با توجه به نقش رسانه هاي جمعي در تسهیل،تقویت و تضعیف اعتماد
اجتماعي ،رابطه میزان استفاده از آنها با میزان اعتماد اجتماعي مخاطبان در سه نوع فردي ،عام و
نهادي بررسي ميشود.
با این توصیف  ،سوال اصلي این است :آیا بین استفاده از انواع رسانه هاي جمعي با میزان اعتماد
اجتماعي دانشجویان دانشگاه ازاد اسالمي واحد قائمشهر رابطه وجود دارد؟
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آگاهي از محیط ،میزان توسعه سازمان هاي داوطلبانه ،شبکه هاي روابط اجتماعي ونحوه آموزش

سال سوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 1396

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعي

ضرورت و اهمیت تحقیق:
در مورد ارتباط رسانه ها و اعتماداجتماعي برخي از اندیشمندان و محققان معتقدندکه پیدایش و
گسترش رسانه هاي همگاني موجب کاهش گستره اعتماد مبتني بر اوهام شده است .رسانه مي تواند
که اخیراً تغییراتي در رسانه ها در مسیر کم شدن اعتماد اجتماعي به وجود آمده است .رسانههاي
همگاني به گونهاي فزاینده تبدیل به واسطه هایي شده اندکه افراد به قضاوت آنها اعتماد ميکنند.
پذیرش رسانه ها به منزله واسطه هایي که باید به قضاوت آنها اعتماد کرد ،سبب شده در مواردي که
رسانه ها توسط دولتها کنترل نميشوند ،استقالل پرخاشگرانهاي را به نمایش بگذارند .منابع گوناگون
و متنوع اطالعات مسیر اصلي و کلیدي ارائه و آگاهيها دانش و معلومات است .یکي از منابع
اطالعاتي ،رسانه هاي جمعي هستندکه عالوه بر تولید اطالعات ،تفسیر و آموزش را نیز چاشني آنها
مي کند .تغییرات کوتاه مدت در ساختارهاي ارتباط ،مي تواند علت بسط یا قبض انواع اعتمادها باشد
نفوذ و گسترش سینما ،تلویزیون و سایر رسانه هاي همگاني درگروههاي مختلف سني سبب بسط
اعتماداجتماعي میان نسلي در زمینهي حوزههاي مختلف فرهنگ ،سیاست و اقتصاد مصرف شده
است(فریدي و ظروفي.)1394،
رسانههاي همگاني با روشهاي مختلفي موجب تقویت سرمایه هاي اجتماعي جامعه نیز ميشوند.
فرض اصلي نظریه استفاده و رضامندي این است که افراد مخاطب ،کم و بیش به صورت فعال ،به
دنبال محتوایي هستندکه بیشترین رضایت را براي آنان فراهم سازد .میزان این رضایت بستگي به
نیازها و عالیق فرد دارد.
رسانه هاي گروهي که یکي از منابع سه گانه اطالعاتي هستند ،به طور کلي ،ارزیابي ها ،نظریات و
قضاوتهاي ارزشي خود از مسائل مختلف را در البه الي برنامه ها ،گفتارها ،خبرها و برنامه هاي
تفریحي به طور پنهان و آشکار مي گنجانند .اعتقاد براین است که رسانه هاي جمعي بر اندیشه و
رفتار مخاطبان تاثیر بیشتري دارند تا ارتباطات قومي ،اجتماعي و یا فردي(جواهري و دیگري.)1385،
در این میان حکومت هایي که به ابزارهاي رسانه اي پیشرفته تري مجهز باشند ،مي توانند بر سبك
زندگي مردمان خود و سایر کشورها تاثیر بگذارند .امروزه با ظهور رسانه هاي پیشرفته تر ،فضاهاي
جدید و موثرتري براي به خدمت گرفتن افکار عمومي و رفتار همگاني ایجاد شده است .اینترنت،
شبکه هاي اجتماعي و تلویزیون با توجه به گستره پوشش برنامه اي آن از این نوع رسانه ها هستند.
کاپالن معتقد است که هنگام استفاده اولیه افراد از اینترنت ،آنها به صورت همزمان در تعامل اجتماعي
آنالین قرار مي گیرند ،کنترل اینترنت براي آنها سخت تر است .نامکا نیز بر این باور است که در
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با ایجاد اعتماد ،زمینه الزم براي قبول ارزشهاي اجتماعي را فراهم سازد .از نظر بوردیو به نظر میرسد

بررسي تأثیر میزان استفاده از رسانه هاي جمعي ...

محیط مجازي ،مردم خود را در معرض فنآوري قرار دادهاند ،آنها براي استفاده هاي مختلفي از جمله
ارتباط و همکاري آماده اند ،از این طریق آنها فرصتهایي را براي توسعه خودکفایي خود با استفاده
ارتباطات از راه دور و از طریق  ICTو کار بدون نظم و ترتیب در اختیار دارند.
هدف اصلي:
شناسایي رابطه بین استفاده از انواع رسانه هاي جمعي با میزان اعتماد اجتماعي دانشجویان دانشگاه
ازاد اسالمي واحد قائمشهر.
اهداف فرعي:
شناسایي رابطه بین استفاده از رسانه هاي شخصي با میزان اعتماد اجتماعي دانشجویان دانشگاه ازاد
اسالمي واحد قائمشهر.
شناسایي رابطه بین استفاده از رسانه هاي مجازي با میزان اعتماد اجتماعي دانشجویان دانشگاه ازاد
اسالمي واحد قائمشهر.
شناسایي رابطه بین استفاده از رسانه هاي جمعي داخلي با میزان اعتماد اجتماعي دانشجویان دانشگاه
ازاد اسالمي واحد قائمشهر .
شناسایي رابطه بین استفاده از رسانه هاي جمعي خارجي با میزان اعتماد اجتماعي دانشجویان
دانشگاه ازاد اسالمي واحد قائمشهر.
فرضیه هاي پژوهش
فرضیه کلی:
بین استفاده از انواع رسانه هاي جمعي با میزان اعتماد اجتماعي دانشجویان دانشگاه ازاد اسالمي
واحد قائمشهر رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیات فرعی:
بین استفاده از رسانه هاي شخصي با میزان اعتماد اجتماعي دانشجویان دانشگاه ازاد اسالمي واحد
قائمشهر رابطه معناداري وجود دارد.
بین استفاده از رسانه هاي مجازي با میزان اعتماد اجتماعي دانشجویان دانشگاه ازاد اسالمي واحد
قائمشهر رابطه معناداري وجود دارد.
بین استفاده از رسانه هاي جمعي داخلي با میزان اعتماد اجتماعي دانشجویان دانشگاه ازاد اسالمي
واحد قائمشهر رابطه معناداري وجود دارد.
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هدف هاي تحقیق:

سال سوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 1396

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعي

بین استفاده از رسانه هاي جمعي خارجي با میزان اعتماد اجتماعي دانشجویان دانشگاه ازاد اسالمي
واحد قائمشهر رابطه معناداري وجود دارد.
پیشینه پژوهش
اجتماعي به یافته هاي زیر دست یافته اند :در بین مدیران مدارس منطقه دو تهران ،بین ابعاد سرمایه
اجتماعي و استفاده از رسانهها همبستگي معنيداري وجود دارد .نتیجه پژوهش حاضر نشان ميدهد
که استفاده از سه رسانه تلویزیون ،اینترنت و برنامههاي تلفن همراه به میزان قابل توجهي شاخص
سرمایه اجتماعي و مشارکت در اجتماع محلي را در جهت همسو و متغیرهاي (اعتماد اجتماعي،
مشارکت گروهي و روابط درشبکههاي اجتماعي) را در جهت ناهمسو تبیین ميکنند.
معتمدنژاد و دیگري( )1394در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه میزان مصرف رسانه ها و میزان
سرمایه اجتماعي شهروندن تهراني به نتایج زیر دست یافته اند :تلویزیون موجب گردآمدن افراد در
کنار هم و عاملي براي تقویت شبکه روابط و تعامالت بین افراد خانواده شده است .اعتماد به
روزنامه و تلویزیون عاملي در جذب مخاطبان به این رسانه ها و تاثیرپذیري از پیام هاي آنها در
جهت تقویت سرمایه اجتماعي مي باشد.
نتایج یافته ها نشان ميدهد که بین مصرف رسانه ها و سرمایه اجتماعي رابطه وجود دارد ،بدین
معني که هرچه میزان استفاده از رسانه ها توسط افراد افزایش مي یابد ،سرمایه اجتماعي آنان نیز
افزایش مي یابد .در نهایت تلویزیون به عنوان اصلي ترین رسانه کشور با پوشش باالي خود مي
تواند از طریق برنامه هاي متفاوت تاثیرات مثبتي را بر سرمایه اجتماعي و مولفه هاي آن بگذارد.
وثوقي و دیگري()1393در پژوهشي با عنوان بررسي میزان و تاثیر استفاده از تلویزیون و اینترنت بر
سرمایه اجتماعي افراد در کالن شهر تهران به یافته هاي زیر دست یافته اند :سنجش متغیر سرمایه
اجتماعي با الهام از مدل استون پس از بومي سازي و متغیر مصرف رسانه اي ،از طریق میزان ساعت
صرف شده براي استفاده از تلویزیون و اینترنت صورت گرفته است .برخي از یافته هاي بررسي
حاضر بر اساس آزمون ضریب همبستگي پیرسون نشان مي دهد که میزان زمان صرف شده براي
تماشاي تلویزیون و استفاده از اینترنت ،با سرمایه اجتماعي ،رابطه مثبت و معنادار دارد که در بررسي
علي توسط آزمون رگرسیون ،از بین دو متغیر مذکور ،بیشترین تاثیر مربوط به میزان زمان صرف
شده براي استفاده از اینترنت است.
یافته هاي تحقیق پورمسکو( )2014درباره پیوند بین رسانه هاي جمعي آنالین و اعتماد به حکومت
در سئول انجام شد نشان داد :استفاده شهروندان از رسانه هاي جمعي آنالین تاثیر غیرمستقیم مثبتي
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فریدي و ظروفي( )1394در پژوهشي با عنوان ارتباط ابعاد استفاده از رسانههاي اجتماعي و سرمایه
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بر سطوح اعتمادشان به حکومت دارد .اما قدرت این تاثیر با استفاده بیشتر از رسانه هاي جمعي
آنالین کاهش مي یابد.
پژوهش تومي( )2010درباره اجتماعات مجازي در مدارس بعنوان ابزارهایي براي ارتقاي سرمایه
داشتند ،بیرون از شبکه سرمایه اجتماعي پیوند دهنده و متعهدانة قوي تري از دیگراني داشتند که در
هیچ شبکه مجازي عضویت نداشتند .به عبارت دیگر ،سرمایه اجتماعي کساني که رابطة آنالین
داشتند ،به طور معناداري باالتر از دیگران بود ،اما شدت استفاده تنها با نوع سرمایه اجتماعي
پیونددهنده رابطه معناداري داشت تا سرمایه اجتماعي متعهدانه.
فرایس و ایکان از دانشگاه دیتون( )2010با نظارت جیمز رابینسون ،به بررسي رابطه بین سالمت
اطالعات ناشي از استفاده از رسانه در بین دانشجویان پرداختهاند ،آنها با بهرهگیري از نظریه مکمل
رسانهاي به این نتیجه ميرسند که در حدود  80درصد آمریکایيها در خصوص ضربات و تاثیرات
اینترنت ،اذعان دارند.
مبانی نظري پژوهش
آنتونی گیدنز
گیدنز از رسانه هاي جمعي و گروهي بعنوان ابزارهاي اشاعه سرمایه اجتماعي و اعتماد اجتماعي یاد
مي کند .او معتقد است که رسانه هاي جمعي ابزار شناسایي،استمرار و ترویج و حفظ یا انتقال
سرمایه هاي اجتامعي هستند .ظهور رسانه هاي جمعي و گسترش عظیم آن سبب کاهش ابهام در
اجتماع شده است .گیدنز معتقد است :اخیرا تغییري در رسانهها در جهت کم شدن میزان اعتماد
بوجود آمده که کاهش اعتماد میان آمریکائیان از مصادیق آن است .از طرفي در سالهاي اخیر تکنیك
هاي جدید رسانه اي سبب بازسازي و بازپس گیري اعتماد ها شده است .رشد و افزایش اعتماد به
اخبار تلویزیون و ثبات اعتماد به مطبوعات نشان ميدهد که کاهش اعتماد به بعضي نهادها ،ناشي از
قدرت فزاینده رسانه ها بعنوان منبع و تفسیرکننده اطالعات است .یکي از منابع سه گانه اطالعات
رسانه هاي جمعي هستند که عالوه بر تولید اطالعات و تفسیر،آموزش را نیز به همراه دارند .نفوذ و
گسترش سینما ،تلویزیون اینترنت و سایر رسانه هاي جمعي در سطوح مختلف سني ،سبب توسعه
اعتماد اجتماعي میان نسلي در زمینه حوزه هاي مختلف فرهنگي،سیاسي و اقتصادي شده است
(وثوقي و دیگري.)1393،
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اجتماعي دانش اموزان دبیرستان نشان داد :دانش آموزاني که به صورت درون شبکه با هم رابطه

سال سوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 1396

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعي

مك کوایل
مك کوایل معتقد است پیدا کردن بینش راجع به اوضاع و احوال دیگران ،همدلي اجتماعي ،همزاد
پنداري با دیگران و کسب احساس تعلق ،یافتن مبنایي براي گفتگو ،تعامل اجتماعي ،پر کردن جاي
با خانواده ،دوستان و جامعه از خدماتي است که رسانه ها ارائه مي دهند و از ان طریق ميتوانند
همبستگي اجتماعي و بدنبال ان اعتماد اجتماعي را تحکیم بخشند .به این ترتیب رسانه هاي جمعي
از طریق کاهش انزواي اجتماعي و تقویت احساس مشترك با اعضاي جامعه ،موجد نوعي احساس
تعلق مي شوند ،بطوري که هویت جامعه درراس سایر هویت ها قرار مي گیرد ،در نتیجه تعهد
عمومي تقویت شده و این نیز بدنبال خود باعث افزایش سرمایه اجتماعي در جامعه ميشود
(گیوریان.)1391،
اینكلس
اینکلس معتقد است که با بزرگ تر،پیچیده تر و سیع تر شدن جوامع و متنوع شدن نقش ها ،کارکرد
روابط چهره به چهره و اعتماد فردي کمتر و اهمیت انچه اندیشمندان سرمایه اجتماعي ،اعتماد عام
یا تعمیم یافته و اعتماد نهادي مي نامند ،بیشتر و مهمتر ميشود .در چنین جوامعي کسب اطالع از
رویدادهاي گوناگون به صورت فردي تقریبا غیرممکن است و افراد با کمك رسانه ها بخصوص
رسانه هاي جمعي ميتوانند چنین آگاهي را بدست آورند .رسانه ها با فراهم کردن چنین اطالعات
و آگاهي هایي ،روي درك افراد از عملکرد گروه ها و نهادها تاثیر گذاشته و بنابراین در شکل دادن
به سرمایه اجتامعي افراد نیز تاثیر مي گذارند(وثوقي و دیگري.)1393،
روش پژوهش
جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ازاد اسالمي واحد قائمشهر مي باشد که
در سال1395تعدادشان برابر با 9000نفر بوده است.روش نمونه گیري تحقیق حاضر روش نمونه
گیري تصادفي ساده بوده است.بر اساس جدول مورگان براي یك جامعه  9000نفري  368نفر
مناسب خواهد بود .بنابراین اندازه نمونه  368نفر است.پپبراي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار
هاي استفاده مي شود که در دو بخش آمار توصیفي و آمار استنباطي ،داده ها مورد تجزیه و تحلیل
قرار مي گیرند .بخش آمار توصیفي شامل فراواني ،میانگین  ،انحراف معیار و جداول آماري و
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یك همراه واقعي در زندگي ،کمك به اجراي نقش هاي اجتماعي و توانا شاختن فرد به ایجاد پیوند
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نمودار است .در بخش آمار استنباطي از آزمون هاي نرمالیتي داده ها و ضریب همبستگي اسپیرمن و
رگرسیون استفاده شده است.

یافته هاي توصیفي
تعداد  192نفر از پاسخگویان معادل  51,9درصد مرد بوده و داراي بیشترین فراواني بوده اند.
همچنین تعداد  1۷8نفر معادل  48,1درصد از پاسخگویان نیز زن بوده و داراي کمترین فراواني مي
باشند 226 .نفر از پاسخگویان معادل  61,1درصد را در این بررسي دانشجویاني تشکیل داده اند که
متاهل بوده و داراي بیشترین فراواني بوده اند .در حالي که  144نفر معادل  38,9درصد از
دانشجویان مجرد بوده اند 160.نفر از پاسخگویان معادل 43,2درصد را در این بررسي دانشجویاني
تشکیل داده اند که در مقطع کارشناسي مشغول به تحصیل بوده و داراي بیشترین فراواني بوده اند.
در حالي که  9نفر معادل  2,4درصد از دانشجویان در مقطع دکتري مشغول به تحصیل بوده اند.
یافته هاي استنباطی
جدول شماره(یك):ماتریس همبستگی بین متغیر وابسته(اعتماد اجتماعی) با متغیر مستقل رسانه جمعی
متغیرها
شخصی/اعتماد
اجتماعی
مجازي/اعتماد
اجتماعی

میزان

سطح

همبستگی

معناداري

-0/028

0/491

-0/145

**0/001

متغیرها

میزان

سطح

همبستگی

معناداري

جمعی
داخلی/اعتماد

0/298

**0/000

اجتماعی
جمعی
خارجی/اعتماد

-0/255

**0/000

اجتماعی

با توجه به داده هاي جدول فوق ،از بررسي رابطه میان متغیر هاي وابسته ومستقل مي توان به نتایج
زیر رسید:
 -1با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده ها در متغیر هاي اعتماد اجتماعي با
متغیر مستقل میزان استفاده از شبکه هاي جمعي شخصي ،براي بررسي رابطه متغیر ها از
ضریب همبستگي اسپیرمن استفاده گردید .بررسي رابطه متغیر ها گویاي این است که بین
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روش تجزیه و تحلیل داده ها

سال سوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 1396

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعي

دو متغیر همبستگي معناداري وجود ندارد و لذا فرضیه ما رد مي شود .بنابراین مي توان
گفت که میزان استفاده از شبکه هاي جمعي شخصي تاثیري بر میزان اعتماد اجتماعي
پاسخگویان ندارد.
متغیر مستقل میزان استفاده از شبکه هاي جمعي مجازي ،براي بررسي رابطه متغیر ها از
ضریب همبستگي اسپیرمن استفاده گردید .بررسي رابطه متغیر ها گویاي این است که بین
دو متغیر همبستگي معناداري وجود دارد و لذي فرضیه ما پذیرفته مي شود.بنابراین مي
توان گفت که میزان استفاده از شبکه هاي جمعي مجازي تاثیر بسزایي بر میزان اعتماد
اجتماعي دانشجویان دارد .بدین صورت که هر چه میزان استفاده از شبکه هاي جمعي
مجازي در پاسخگویان بیشتر باشد اعتماد اجتماعي در آنان کمتر خواهد شد چون رابطه
معکوس بین این دو متغیر وجود دارد.
 -3با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده ها در متغیر هاي اعتماد اجتماعي با
متغیر میزان استفاده از شبکه هاي جمعي داخلي ،براي بررسي رابطه متغیر ها از ضریب
همبستگي اسپیرمن استفاده گردید .بررسي رابطه متغیر ها گویاي این است که بین دو
متغیر همبستگي معناداري وجود دارد و لذا فرضیه ما اثبات مي شود .بنابراین مي توان
گفت که میزان استفاده از شبکه هاي جمعي داخلي دانشجویان تاثیر بسزایي بر میزان
اعتماد اجتماعي آنان دارد .بدین صورت که هر چه میزان استفاده از شبکه هاي جمعي
داخلي در دانشجویان بیشتر باشد میزان اعتماد اجتماعي در آنان بیشتر خواهد شد چون
رابطه مستقیم بین این دو متغیر وجود دارد.
 -4با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده ها در متغیرهاي اعتماد اجتماعي
دانشجویان با متغیر میزان استفاده از شبکه هاي جمعي خارجي ،براي بررسي رابطه متغیر
ها از ضریب همبستگي اسپرمن استفاده گردید .بررسي رابطه متغیر ها گویاي این است که
بین دو متغیر همبستگي معناداري وجود دارد و لذا فرضیه ما اثبات مي شود .بنابراین مي
توان گفت که میزان استفاده از شبکه هاي جمعي خارجي دانشجویان تاثیر بسزایي بر
میزان اعتماد اجتماعي آنان دارد .بدین صورت که هر چه میزان استفاده از شبکه هاي
جمعي خارجي در دانشجویان بیشتر باشد میزان اعتماد اجتماعي در آنان کمتر خواهد شد
چون رابطه معکوس بین این دو متغیر وجود دارد.

120

Downloaded from jpsd.hormozgan.ac.ir at 7:23 +0430 on Thursday June 20th 2019

 -2با توجه به سطح سنجش و آزمون نرمال بودن داده ها در متغیر هاي اعتماد اجتماعي با
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براي فهم تاثیر همزمان متغیرهاي مختلف بر متغیر وابسته از رگرسیون چند متغیره استفاده شده
است .تحلیل رگرسیوني از بهترین روشهاي تحلیلي است که تاثیرهاي مشترك ومجزاي متغیرهاي
مستقل را برمتغیر وابسته ارزیابي وسنجش مي کند .جهت پیشبیني و تعیین میزان متغیر وابسته ،از
جدول شماره دو جدول رگرسیون چند متغیري به روش توام را نشان ميدهد .مقدار ضریب
همبستگي بین متغیرها  0/42مي باشد که نشان مي دهد بین مجموعه متغیرهاي مستقل و متغیر
وابسته تحقیق(میزان اعتماد اجتماعي) همبستگي نسبتا خوبي حکمفرما مي باشد .اما مقدار ضریب
تعیین که برابر با  0/1۷مي باشد ،نشان مي دهد که 1۷درصد از کل تغییرات میزان اعتماد اجتماعي
در بین دانشجویان وابسته به 4متغیر مستقل ذکر شده در این معادله مي باشد .بعبارت دیگر مجموعه
متغیرهاي مستقل ،نزدیك به هفده درصد واریانس متغیر اعتماد اجتماعي دانشجویان را پیش بیني یا
برآورد مي کنند.
براساس نتایج تحلیل رگرسیون ،تاثیر سه متغیر(میزان استفاده از رسانه هاي جمعي داخلي)( ،میزان
میزان استفاده از رسانه هاي جمعي خارجي) و (میزان استفاده از رسانه هاي جمعي مجازي) بر
میزان اعتماد اجتماعي دانشجویان معني دار است .اما متغیر میزان استفاده از رسانه هاي جمعي
شخصي بخاطر اینکه سطح خطاي مقدار  tآنها باالتر از 0/05مي باشد ،نشاندهنده این است که
متغیر مذکور بر متغیر میزان اعتماد اجتماعي دانشجویان تاثیر نداشته اند .متغیرهاي میزان استفاده از
رسانه هاي جمعي داخلي (با ضریب تاثیر ،)0/33میزان استفاده از رسانه هاي جمعي خارجي (با
ضریب تأثیر ،)0/26و میزان استفاده از رسانه هاي جمعي مجازي(با ضریب تأثیر  )0/08به ترتیب از
ضرایب تأثیر رگرسیون استاندارد شده و معنادار بر متغیر وابسته میزان اعتماد اجتماعي دانشجویان
برخوردار بودهاند .جدول زیر ،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیوني عوامل مؤثر بر میزان اعتماد
اجتماعي دانشجویان را نشان ميدهد:
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روش تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد.

سال سوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 1396

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعي

جدول(دو):نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی رابطه بین میزان استفاده از رسانه هاي جمعی با اعتماد اجتماعی
ردیف

نام متغیر
 =x1رسانه
 = x2رسانه

2

داخلي
 = x3رسانه

4

مجازي
 = x4رسانه

5

شخصي
P<0/000

-0/91

-0/26

-6/50

0/000

1/01

0/334

8/54

0/000

-0/21

-0/08

-1/9۷

0/04

-0/01

-0/005

-0/13

0/90

R2=0/ 1۷

F=31/22

R=0/ 42

بحث و نتیجه گیري
امروزه ،افزایش رسانه هاي ارتباطي و تأثیر چشمگیر آنها بر تحوالت اجتماعي باعث شده محققان از
اصطالح هاي متفاوتي مانند جهاني شدن ،جامعه اطالعاتي ،دهکدة جهاني و  ...استفاده کنند که
همگي بر مهم بودنِ آثار و پیامدهاي اجتماعي رسانه ها داللت دارند .آنچه بر اهمیت توجه به نقش
رسانه ها در دوران کنوني مي افزاید ،به سیاست هاي حاکم بر رسانه ها بر مي گردد .تا دهة 1980
میالدي ،منابع بازاندیشي مبتني بر رسانه هاي جمعي بیشتر در ساختار قدرت جامعه که معادل با
دولت-ملت بود شکل مي گرفت .در این دوره هیچ رسانه رقیب یا رسانه رقیب قدرتمندي براي
رسانه هاي محلي وجود نداشت یا دولت مانع از انتشار آنها مي شد .در اینجا چرخة فرهنگ ،یك
فرهنگ و یا یك ملت واحد را در بر مي گرفت .به عبارت دیگر ،معاني درون یك فرهنگ تولید و از
طریق رسانه هاي ارتباطي به درون جامعه انتقال مي یافت و توسط اعضاي درون ساختار اجتماعي و
درون فرهنگ ( یك کشور) مصرف مي شد .در دوران امروزي ،تعامالت اجتماعي در راستاي زمان
مکان و از سطوح رو در رو تا سطحي جهاني گسترش یافته و چرخه فرهنگ از مرزهاي فرهنگي و
مرزهاي سیاسي ملي فراتر رفته و خصلتي جهاني یافته است .اکنون پخش رسانه هاي الکترونیکي و
رسانه هاي چاپي ،اینترنت و سایر رسانه ها در گستره اي وسیع صورت مي گیرد و رسانه هاي ملي
تنها به بخش کوچکي از طیف رسانه اي تبدیل شده اند .عالوه بر اهمیت صرف گسترش رسانه اي و
دامنه آنها ،وجه مهم تر قضیه ،به تعارض ارزش ها و پیام هاي انتشاري آنها مربوط مي شود ،تا جایي
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بررسي تأثیر میزان استفاده از رسانه هاي جمعي ...

که مي توان از تقابل گفتمان هاي رسانه اي حاکم در ایران با گفتمان هاي حاکم بر رسانه هاي غربي
سخن گفت.
همچنین همة رسانه ها ویژگي ها و خصوصیات یکساني ندارند .بعضي از آنها در اختیار و کنترل فرد
داشته و به صورت جمعي منتشر مي شوند مانند تلویزیون .بعضي دیگر فراتر از مرزهاي کشور بوده
و مرکز کنترل آنها آنها خارج از مرزهاي جغرافیایي کشور است مانند ماهواره .همچنین مخاطبان در
برابر بعضي منفعل بوده و مستلزم مهارت خاصي نیست(مانند تلویزیون و ماهواره) در مقابل ،استفاده
بعضي مستلزم داشتن مهارت هاي خاصي است و همة افراد توانایي استفاده از آنها را ندارند(روزنامه
واینترنت) .از این رو گام اول و مهم در بررسي رسانه ها ،توجه به تنوع آنان و تفکیك آنها از یکدیگر
است؛ واقعیت مهمي که در تحقیقات پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در پرتو این تنوع و
ویژگي هاي متفاوت رسانه ها فرضیه هاي تئوري «جامعه توده اي» به چالش کشیده شده و عدم
وفاق در خصوص آثار و پیامدهاي رسانه ها بیشتر از هر زمان دیگري مشهود است.
رواج اصطالحاتي مانند هجمه و شبیخون ،تأثیرات خطرناك رسانه اي و اطالع رساني و شفاف
سازي رسانه اي بیانگر این عدم وفاق است .بدون توجه به ارزیابي هاي ارزشي و هنجاري فوق،
آنچه مهم است اینکه امروزه رسانه هاي متنوع با اطالع رساني و انتشار ارزش ها و هنجارهاي خاص
در دامنه اي محلي ،ملي تا جهاني تصورات افراد هر جامعه اي درخصوصِ عملکرد افراد و نهادها و
رعایت قواعد و هنجارهاي موجود در آن جامعه را به تنهایي یا در مقایسه با دیگر جوامع تحت تأثیر
قرار مي دهد .وضعیتي که مي تواند هم به صورت مستقیم آگاهي و شناخت افراد از وضعیت رعایت
قواعد و نرخ جرائم در جامعه خودي را افزایش دهد و هم به صورت غیرمستقیم ،با فراهم کردن
زمینه اي مقایسه اي ،افراد را نسبت به عملکرد افراد ،نهادها و وضعیت وقوع جرائم در جامعه خود
در مقایسه با دیگر جوامع خشنود یا برعکس ناخشنود کند .از سویي دیگر رسانه ها هم مي توانند با
نوعي سفیدنمایي یا سیاه نمایي هاي هدفمند تصور افراد دربارة عملکرد افراد ،نهادها و دیگر ویژگي
هاي جامعه خود را به طور کلي تحت تأثیر قرار دهند .واقعیتي که در تئوري هاي بزرگ نمایي
مخاطره و در نقاط دسترسي مورد نظر گیدنز به خوبي مورد اشاره قرار گرفته اند.
اما ضعف تئوري هاي مورد اشاره در باال و اکثر تحقیقات پیشین ،این است که تنوعات درون
قلمروي رسانه ها را نادیده مي گیرند .اما واقعیت مهم آن است که نمي توان فرض کرد همة رسانه
ها ،به و یژه رسانه هاي داخلي و خارجي داراي تأثیرات یکسان و مشابهي در همة حوزه ها ،به ویژه،
حوزة سرمایه اجتماعي باشند .بر اساس نتایج تحقیق ،بیشترین تأثیر را رسانه هاي جمعي خارجي و
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قرار دارند (مانند تلفن همراه) ،در مقابل بعضي دیگر در اختیار سیاستمداران و حاکمان کشور قرار
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دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعي

داخلي بر اعتماد اجتماعي داشته اند .هر چند نمي توان در مورد سابق و مسبوقیت علي معلولي
رسانه ها یا بي اعتمادي مطمئن بود ،بر اساس چارچوب نظري و فرضیه هاي این تحقیق مي توان
گفت :آناني که از رسانه هاي جمعي خارجي بیشتر استفاده مي کنند کمترین اعتماد اجتماعي را دارند
و دیگران عام را دارند .در اینجا فرضیة نظري رابطة نوع سیاست گذاري حاکم بر هر رسانه (به
تعبیري سیاه و سفیدنمایي نسبي رسانه اي) با پیامدهاي اعتماد اجتماعي آن تأیید مي شود .بنابراین
نمي توان گفت که رسانه هاي جمعي به بازنمایي صریح ،یکسان و بدون سوگیري واقعیت مي
پردازند ،بلکه آنها با اتکا بر جهان بیني ها ،ارزش ها و سیاست گذار ي هاي خاص ،در راستاي
ترویج و القاي ارزش ها ،اعمال و رفتارهاي متفاوت و متضادي هستند که بیانگر نوعي تقابل رسانه
اي در سطح جهاني هستند .تقابلي که در سطح رسانه ها متوقف نشده ،بلکه خود را در تصورات و
ارزش گذاري هاي افراد درسطح زندگي روزمره و نوع و میزان تعامل مناسب با دیگر افراد یا
نهادهاي جامعه و در نهایت ،افزایش یا کاهش اعتماد اجتماعي مصرف کنندگان آنها نشان مي دهد.
با این تفصیل ،امروزه ،رسا نه ها از مهم ترین منابع آگاهي و بازاندیشي افراد در خصوص تصور
وارزیابي شان از وضعیت عملکرد افراد و نهادهاي جامعه خودي هستند.
تصورات و ارزیابي هاي که در نتیجه تنوع و تعارض برنامه هاي رسانه هاي داخلي و خارجي تا حد
زیادي رنگ تنوع و تعارض به خود مي گیرند .به تعبیري ،رسانه هاي داخلي و خارجي با انتشار
ارزش ها ،تصاویر و رفتارهاي مطلوب و خاص خود ،ارزیابي افراد را به سمت در نظر گرفتن
وضعیت جامعه خودي به عنوان وضعتي مطلوب (رسا نه هاي داخلي )یا نامطلوب(رسانه هاي
خارجي) سوق مي دهند .بر اساس نتایج این تحقیق ،همبستگي رسانه هاي جمعي داخلي با اعتماد
اجتماعي پاسخگویان مثبت و معنادار بوده است .در کل ،رسانه هاي جمعي داخلي زمینة تقویت
افزایش اعتماد اجتماعي پاسخگویان را فراهم کرده اند .این یافته مؤید یافتة حسین پور و معتمدنژاد
( )1390دربارة همبستگي مثبت افزایش استفاده از رسانه ها و افزایش اعتماد اجتماعي است .در
مقابل ،افزایش استفاده از رسانه هاي جمعي خارجي ،در راستاي کاهشِ اعتماد بین شخصي و نهادي
پاسخگویان در جامعه بوده است .در تقابل با رسانه هاي جمعي ،رسا نه هاي فردي قرار دارند از یك
نظر و در مقایسه با رسانه هاي جمعي خنثي محسوب مي شوند .از این نظر که آنها در خدمت هیچ
نوع سیاست گذاري و ارزش هاي سیاسي اجتماعي خاصي نبوده و افراد بر اساس قدرت انتخاب و
نگرش خودشان از آنها استفاده مي کنند .هر چند این به معني نادیده گرفتن و کم اهمیت دانستن
قابلیت هاي تکنولوژیك آنان نیست .از طرف دیگر ،رسانه ها یا به تعبیري فضاي مجازي هستند که
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و بر عکس ،کساني که از رسانه هاي جمعي داخلي بیشتر استفاده مي کنند ،بیشترین اعتماد به نهادها

بررسي تأثیر میزان استفاده از رسانه هاي جمعي ...

افراد در استفاده از آنها انتخابي به نسبت فعاالنه دارند و از میان انبوه برنامه هاي آن مي توانند دست
به انتخاب بزنند .بر اساس نتایج تحقیق ،همبستگي متغیر رسانه هاي شخصي با میزان اعتماد
اجتماعي معنادار نبود.
یکسان و همانند نیست .یکي از مهم ترین ایراد تحقیقات رسانه اي پیشین نیز این است که تأثیر
رسانه ها را با هم و به صورت یکجا در نظر مي گیرند و به تنوع دروني آنان توجه چنداني نمي کنند.
براي مثال ،رسانه هاي جمعي داخلي بیشترین تأثیر را بر بعد اعتماد اجتماعي و درمقابل ،رسانه هاي
جمعي خارجي بیشترین تأثیر را بر ابعاد اعتماد اجتماعي داشته اند .بنابراین نه میزان تأثیر همة رسانه
ها بر شکل گیري تصورات و نگر ش هاي افراد یکسان است .رسانه هاي جمعي تحت کنترل دولت
ها بیشترین تأثیر و رسانه هاي شخصي کمترین یا بي تأثیر هستند.

پیشنهادات
پیشنهاد ميشود رسانه هاي جمعي بخصوص رادیو و تلویزیون تالش بیشتري براي جذب مخاطبین
بعمل آورند و در ایجاد نگرشي مثبت در ذهن مخاطبین نسبت به خود اهتمام ورزند .یکي از
راهکارهاي نیل به این سمت و سو نمایش تصویر کامل و دقیقي از واقعیت هاي اجتماعي است
چرا که انتشار به موقع درست و جامع اخبار و عدم سانسور اطالعات و اخبار مي تواند دامنه اعتماد
اجتماعي را در جامعه گسترش دهد .از طرفي رسانه ها باید به بازخواني و بازاندیشي در شکل و
محتواي برنامه هاي خود به مضامین تقویت و گسترش اعتماد اجتماعي بپردازنند .همچنین باید
خواسته ها و نیازهاي اقشار مختلف جامعه را به مسئوالن اعالم نمایند و از طرفي فعالیتهاي دولت
را اطالع رساني کنند تا بدین وسیله به تولید سرمایه اجتماعي به طور عام و اعتماد اجتماعي به طور
خاص بپردازنند .رسانه ها مي توانند با آموزش و تبلیغ ارزش ها و هنجارهاي رسمي کشور نیز
زمینه هاي الزم براي انجام توافقات اساسي بین اقشار مختلف مردم را محقق کنند و زمینه هاي
ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعي و اعتماد اجتماعي را مهیا سازند .بنابراین توجه اساسي دستگاه
هاي مسئول به کیفیت و نیز کمیت و آموزشهاي اولیه و مفاهیم پایه الزم براي تقویت برنامه هاي
رسانه ها به منظور ایجاد توانایي هاي الزم براي مقابله با کاهش اثر رسانه ها بر اعتماد اجتماعي،
مشارکت گروهي و روابط درشبکه هاي اجتماعي به ویژه روساي دانشگاه ها و دست اندرکاران
دانشگاه ها در سطح مختلف سازماني.
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در پرتو نتایج تحقیق مي توان گفت :کمیت و کیفیت تأثیر همة رسانه ها بر میزان اعتماد اجتماعي

سال سوم ،شماره  ،5پاییز و زمستان 1396

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعي

منابع و ماخذ
وثوقي ،منصورو دیگري( :)1388بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر ان در شهر خلخال(استان
اردبیل) ،فصلنامه پژوهش نامه علوم اجتماعي،دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن،سال سوم،شماره
جواهري ،فاطمه و دیگري( :) 1385رسانه جمعي و اعتماد ،بررسي تأثیر رسانه هاي جمعي بر اعتماد
اجتماعي ،فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد ،شماره هفتم ،دوره دوم.
فریدي و ظروفي( :)1394ارتباط ابعاد استفاده از رسانههاي اجتماعي و سرمایه اجتماعي،فصلنامه
مطالعات اجتماعي،سال هفتم،شماره بیست و ششم.
معتمدنژاد ،کاظم و دیگري( : )1394بررسي رابطه میزان مصرف رسانه ها و میزان سرمایه اجتماعي
شهروندن تهراني ،فصلنامه برنامه ریزي رفاه و توسعه اجتماعي ،شماره شش ،سال سوم.
وثوقي ،منصور و دیگري( :)1393بررسي میزان و تاثیر استفاده از تلویزیون و اینترنت بر سرمایه
اجتماعي افراد ،فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات ،شماره بیست و ششم ،دوره پانزدهم.
گیوریان ،حسن( :)1391بررسي تأثیر رسانه بر سرمایه اجتماعي ،فصلنامه مطالعات رسانه اي ،شماره
شانزدهم ،سال هفتم.
نیرومند ،لیال و دیگران( :)1390بررسي نقش رسانه هاي جمعي در شکل گیري افکار عمومي نسبت
به هدفمندي یارانه ها ،فصلنامه مطالعات رسانه اي ،شماره سیزدهم ،سال ششم.
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سوم.

