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 مطالعه جامعه شناختی تأثیر تلویزیون بر سرمایه اجتماعی خانواده
 زنجان و خدابنده) يهاهاي شهرستاناي خانواده(بررسی مقایسه

 عالیھ شکربیگي
 یدا بیاتل

 یدهچک
 یها (بررسـ خانواده یه اجتماعیون بر سرمایزیر تلویتأث یر با هدف بررسضپژوهش حا

 زنجان و خدابنده) صورت گرفته است.  يها؛ شهرستانياسهیمقا
 يهـا آن تمـام خـانواده   يبوده و جامعـه آمـار   یشیمایپژوهش پاین  ق دریروش تحق

این  باشند، که ازیخانوار م 99477شامل  باشد که جمعاًیشهرستان زنجان و خدابنده م
خانوار متعلق به شهرستان  9549خانوار متعلق به شهرستان زنجان و  89928آمار تعداد 
و روش سـاده بـوده    یپژوهش بـه روش تصـادف  این  در يریگباشد. نمونهیخدابنده م

خانواده  175( .خانوار انتخاب شده است 350حجم نمونه  تعیین حجم نمونه کوکران با
 خانواده شهرستان خدابنده) 175شهرستان زنجان و 

 یـی و روا شد یکرت طراحیف لیمحقق ساخته در قالب ط يهارسشپله یها به وسداده
کرونبـاخ   يب آلفـا یآن بـا اسـتفاده از ضـر    ییایو پا ي،صور يآنها به صورت محتوا

مستقل  آزمون  رسون،یپ یب همبستگیضر يآمار يهاو با روش یمورد بررس ،)882/0(
 ل قرار گرفته است. یه و تحلیمورد تجز ،ونیل عامل و رگرسیو تحل

رسون، یپ یب همبستگیضر يآمار يهاو روش افزار ج بدست آمده با استفاده از نرمینتا
ر یزان تـأث یل قرار گرفت و میه و تحلیر مورد تجزیل مسیون و تحلی، رگرستحلیل عامل

ده شد. کـه  یشهرستان زنجان و خدابنده سنج يهاخانواده یاعه اجتمیون بر سرمایزیتلو
ـ یون دومتغیرسون و آزمون رگرسیپ یب همبستگیبراساس ضر  هـر  يداریره، سطح معن

وابسـته   يرهـا یر مستقل مورد سنجش قرار گرفتـه کـه تمـام متغ   یرها با متغیاز متغیک 
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ـ زیر مستقل (تلوی) با متغیه اجتماعیسرما يها(شاخص ـ   يون) دارای  يداریرابطـه معن
 بودند. 

، ی، مشارکت اجتمـاع یاجتماع ی، آگاهی، اعتماد اجتماعیه اجتماعیسرماها: کلیدواژه
 ونیزی، رسانه، تلويو همکار یهمدل ي، هنجارهایاجتماع يوندهایپ

 لهأمس طرح

در  یو انسـان  یکیزیه فیسرما نسبت به يار مهمتری، نقش بسیاجتماعیۀ امروزه سرما
هاي روابط جمعـی و گروهـی، انسـجام    شبکهکند و یفاء میها او سازمان یجوامع انسان

هـا  هیر سـرما ی، سـا یاجتمـاع یۀ اب سـرما ی. درغباشدها میها و سازمانبخش میان انسان
توسـعه و   يهـا مودن راهی، پیاجتماعیۀ دهند و بدون سرمایخود را از دست م یاثربخش

 .)1 :1381، یروانی/ شـ یشـوند ( الـوان  یناهموار و دشوار مـ  يو اقتصاد یتکامل فرهنگ
ه یسـرما  ،همراه است یل ارتباط جمعیبه مدرن که با گسترش وسا یگذار جوامع از سنت

کنـد جوامـع   یان مـ یز بیگلتیطور که استکند. همانیش میجامعه را دچار فرسا یاجتماع
ـ   یه اجتمـاع یاز سـرما  ییسطح باال ياغلب دارا یسنت  ییرانـد نـوگ  یدر فرا یهسـتند ول
رسد در جامعـه  یکه به نظر م ،رودیان میاز میا  شودیف میاغلب تضع یه اجتماعیسرما
در  یه اجتمـاع یر در سرماییباعث تغ یل ارتباط جمعیو گسترش وسا یینوگرانیز این  ما

 يهـا بیو آس ياعتمادیب ،بیتخر ،راتیین تغیاده و شخصوص نهاد خانواده هب ،جامعه
 ا خود به همراه داشته است.  را ب یفراوان یاجتماع

ـ به اعتقاد بورد و  ی، اجتمـاع ياشـکال مختلـف اقتصـاد    يتوانـد دارا مـی  هیو سـرما ی
همچون اعتمـاد، مشـارکت،    یمیمفاهة رندیدربرگ یاجتماعیۀ باشد. مفهوم سرما یفرهنگ
را  يجامعه اسـت کـه نظـام هدفمنـد    یا یک  گروهي یک ان اعضایم ياریو هم يهمکار
رو ایـن   کنـد. از مـی  تیارزشمند هدا یبه هدف یابیدست يسوهآنها را ب دهند ومی شکل
جامعـه  یـک   منجـر بـه توسـعه همـه جانبـه     ها خانواده یاجتماعیۀ ت و رشد سرمایتقو
 .دشونیم

رسانی در جامعه بر چگونگی روابط اجتماعی اطالع یاساس تلویزیون به عنوان عامل
، میزان اعتماد، مشارکت، پیوندهاي اجتماعی و افراد در جامعه و خانواده تأثیرگذار است
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هـا،  ها هم از ایـن رسـانه  ها و خانوادهچگونگی هنجارهاي همکاري و همدلی در جامعه
  بحـران و د، با توجه به کاهش میزان اعتماد، مشارکت، نباشتلویزیون تأثیرپذیر می ژهیوبه

رسـد کـه در ایـن میـان     نظر می هاي ایرانی، و تأثیرعوامل اجتماعی بر آن، بهدر خانواده
تلویزیون در این میان تأثیرگذار است، که به بررسی آن در این تحقیق  ژهیوهها و برسانه

 خواهیم پرداخت.
ـ ها از طراست که افراد و گروه یه و منابعیزان سرمایم ی،ه اجتماعیمنظور از سرما ق ی

ـ  یمـ  ،اطـات) ارتباین  (و نوع یکدیگرم با یرمستقیم و غیمستق يوندهایپ دسـت  هتواننـد ب
 )23: 1385، یآورند. (چلب

 یآن و چگونگ ییندارد و لزوم شناسا يادیران قدمت زیدر ا یه اجتماعیه سرماینظر
هـاي  و به حرکت درآوردن چرخ یاجتماع یبر انسجام و همبستگ یه اجتماعیر سرمایتاث

چرا کـه ایـن    ،اردضرورت د یاجتماعهاي و شبکه یمدن يجاد نهادهایق ایتوسعه از طر
  ها را در پی دارد.ها و قومیتهاي سطح میانی گروهامر نقش مهمی در انسجام

در هـر جامعـه دارد مـا بـه      یه اجتماعیکه سرما یتیخصوص با توجه به اهماین  در
ن یم. بنـابرا یپـرداز یمـ  یزنجـان  يهـا خانواده یه اجتماعیون بر سرمایزیر تلویتأث یبررس
   :استاین  قیتحق ترین سؤالمسلم
 زان است؟یبه چه م یخانواده زنجان یۀ اجتماعیون بر سرمایزیرات تلویتأث

 پژوهشاهمیت  ضرورت و

عنـوان  به خود ال گوناگونکها و اشنهیدر زم یه اجتماعیر مفهوم سرمایدر دو دهه اخ
ـ افته است، هر چند شور و شـوق ز ی، ظهور و بروز ترین مفاهیمیکی از کانونی در  يادی

 اما ،ردکجاد یا یلیو ابزار تحل یچارچوب مفهوم نظران و پژوهشگران مشابهصاحب نیب
ـ ها، دنگرش ش حجـم  یدامـن زده اسـت. افـزا    نیـز  را یهـا و انتظـارات گونـاگون   دگاهی
در  یه اجتمـاع یسـرما جایگـاه   واهمیـت   انگریـ حـوزه ب ایـن   هـا در توجه پـژوهش قابل
 است. یمتفاوت اجتماع يهاسپهر
از  یاند. برخقائل شده یه اجتماعیسرما يبرا يادیزاهمیت  نظراناحباز ص ياریبس



 89 تابستانفصلنامه رادیو و تلویزیون؛ /  60

زان قابـل  یـ اند. وجود مه و ابعاد مختلف آن هشدار دادهیسرمااین  آنها هم دربارة کاهش
ه در کـ  يشود، بـه طـور  یم یاجتماع يهانشکل یموجب تسه یاجتماعهیاز سرما یقبول

ن منبـع  یتـر یبه عنوان اصل یاجتماعهیسرماالت از کحل مش يتوان برایم یمواقع بحران
عوامل مـوثر در   ییرو شناسانیموجود سود برد. از ا يندهایالت و اصالح فرآکحل مش

ر یجـه بـا توجـه بـه تـأث     یدارد در نت ییسزاهبی اهمیت ه اجتماعیف سرمایتضعیا  تیتقو
اما ی( فوکو .دشویموضوع آشکار ماین  پرداختن بهی اهمیت ه اجتماعیون بر سرمایزیتلو

 )1990(پوتنام  )62و  1988، کلمن 1997

 قیاهداف تحق

   :ف کلیاهدا
ـ زیر تلویزان تـأث یـ پـژوهش سـنجش م  ی ایـن  هدف اصل  یه اجتمـاع یون بـر سـرما  ی

 زنجان و خدابنده)   يهاشهرستان يهاخانواده ي(مطالعه مورد است. هاخانواده
 ی:اهداف فرع

ـ زیرات تلویتـأث  ياسهیمقا یبررس ـ1 خـانواده   یه اجتمـاع یسـرما  یبـر چگـونگ  ون ی
 یزنجان
 یزان اعتماد در خانواده زنجانیون بر میزیرات تلویتأث یبررس ـ2
 یخانواده زنجان یزان مشارکت اجتماعیون بر میزیرات تلویتأث یبررس ـ3
 یخانواده زنجان هنجارهاي همدلیزان یون بر میزیرات تلویتأث یبررس ـ4
 یدر خانواده زنجان یاجتماع يوندهایزان پیبر مون یزیرات تلویتأث یبررس ـ5

 ق ینه تحقیشیپ

 یخارج هنیشیپالف) 
ـ و ز توسط دپا نارایـان ش یمایپـ این  1 یاجتماع هیسرما سراسري پیمایشـ  ر نظـر  ی

                                                                                                                   
1. Global Social Capital Survey (GSCS) 
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ش بـا  یمـا یپایـن   و اجرا شد. وجه افتـراق  یکاهش فقر طراح يهاو برنامه یبانک جهان
 یبـا بررسـ   يآن است. و يریگاندازه يهات و روشیجامعها در توجه به شیمایر پیسا
شـده   يگـردآور  یفـ یک يهـا و داده اي موجـود پرسشـنامه  25و  یو تجرب يات نظریادب

در  1998ژوئـن   25و  24کرد و در کارگـاه   یابزار را طراحی این اجتماع هیسرما دربارة
، اقتصـاد،  یسـ ای، علـوم س یشناسـ که متشکل از متخصصان مختلف جامعـه  یبانک جهان

ش ابتـدا در سـال   یمایپاین  .کرداین ابزار اعمال  در ی نیزو... بود، اصالحات یشناسانسان
ـ لوت گردیدر اوگانـدا پـا   1998در غنا و سپس در اواخر سـال   1998 ج هـر دو  ید. نتـا ی

 2وزلندیرا نشان دادند. ن يادیز يلوت سازگاریپا
هـا و  (افـراد، گـروه   ین کنشـگران یه برا رابطی اجتماع ۀیوزلند سرماین مرکز آمارهاي

اهداف مشترك یا  انتفاع دوجانبه يبرا و پتانسیلیت یرد که ظرفیگیها) در نظر مسازمان
ـ  یاجتماع یمنبعی اجتماع هیآورد. سرمایبه وجود م ن افـراد قـرار   یاست که در روابط ب
کـه در   يادو اعتمـ  يدر تعامالت و ارتباطات، مشارکت، همکـار  یاجتماع هیدارد. سرما

ن یه نخسـت یـ ته این مرکزد شویمنتج مها دارد، قرار داشته و از آن يذات روابط افراد جا
این  شروع کرد. هدف از 1997ل سال یرا در اوای اجتماعه یسرما يریگچارچوب اندازه

 يو حکومـت مرکـز   یمحلـ  يهااستیس ۀدر توسع یاجتماعه یسرما پتانسیلن ییکار تع
هـا،  هـا، ارزش سه مؤلفه رفتارها، نگـرش  يدارا 1997ود. چارچوب ارائه شده در سال ب

با عنوان  ی نیزمؤلفه چهارم 2001در سال  یبود که با اعمال اصالحات هاي جمعیتیگروه
توجـه   ها نیزت و عملکرد سازمانید که در آن به ماهشاضافه  یسازمان به سه مؤلفه قبل

 است  شده
 هیسنجش سـرما  ين سنجه برایترساده -رابرت پوتنام -اجتماعی  یهشاخص سرما -
رآن بـر  ی(و تـأث  ییل تفـاوت در کـارا  یـ تحل يبـرا  1993رابرت پوتنام در سال  یاجتماع
افـت  یا ارائه شده است. پوتنـام در یتالیا یو جنوب یشمال يهان بخشی) بياقتصاد عهتوس
گیري شـده  اجتماعی (که با سطح اعتماد و زندگی انجمنی اندازه هکه سرمایاي نواحیکه 

                                                                                                                   
 توانید به این سایت مراجعه نمایید:براي مطالعه جزئیات بیشتر این چارچوب می .1

http: //www. stats. govt. nz/developments/framework-mment-soc-cap. htm 
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هاي محلی موفـق و توسـعۀ اقتصـادي بـاالیی نیـز      زیادي دارند، از حکومترابطه بود) 
تـا حـدود    یدو نوع حکومت محلـ این  انیپوتنام معتقد است تفاوت در م  برخوردارند

 مقامـات افقـی متـراکم....    »اسـت  راجـع داوطلبانـه   يهـا ت در سـازمان یبه عضو يادیز
توانـد اعتمـاد   ی.... نمـ يعمـود  يهـا انـد.... شـبکه  یاجتمـاع  هین اشکال سرمایتریاساس

 1نفـره یـک   نـگ یپوتنام در کتاب بول  »ت و استمرار بخشندیرا تقو يو همکار یاجتماع
ـ از ا سـت ینی ۀ اجتماعیسرما تنها شکل موجود یکند که مشارکت مدنیخاطرنشان م ن ی

دو ي ایـن  ریکند و با به کارگیتوجه م نیز »یررسمیغ یاجتماع يهاشبکه«اهمیت  بهرو 
ان یـ کائیرد مشارکت آمریگیجه مینت ،کای) در آمریررسمیو غ یرسم يهاسنجه (سازمان

ـ ، اتحادیمذهب يها، سازمانیمدن يهااست، گروهیدر س  يهـا ، سـازمان يتجـار  يهـا هی
کـاهش را بـه نقـش    ایـن   لیـ کمتر شده است. او دل یررسمیغ يهاو معاشرت ياحرفه
ـ ز ییجاهجابر نقش زنان)، ییون، پول (تغیزیتلو  يونـدها یاد محـل سـکونت (کـاهش پ   ی
و... نسـبت   یمـرتبط بـا مشـارکت مـدن     يو رفتارهاها در ارزش یرات نسلیی)، تغیمحل
 سیاسـی  2یتفـاوت یش نرخ جرم و بی، افزاچون فقدان اعتماد یدهد که مسائل اجتماعیم

یـا   پوتنـام ی اجتمـاع  هیشـاخص سـرما   يهاکا را به وجود آورده است. مؤلفهیرا در آمر
 عبارتنداز:   3»ابزار پوتنام«

 اجتماع یسازمان یسنجه زندگ
 در سال گذشته یته از سازمان محلیکمیک  خدمت درـ 
 هاسازمان ها واز کلوپ یخدمت کردن به عنوان مسئول برخ ـ
 تینفر جمع 1000در هر  یو اجتماع یمدن يهاسازمان ـ
 ها در سال گذشتهن تعداد شرکت در جلسات کلوپیانگیم ـ
 هات در گروهین تعداد عضویانگیم ـ

  سنجه مشارکت در امور عامه و همگانی

                                                                                                                   
1. bowling alone 
2. political apathy 
3. Putnam instrument 
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   1998و  1992 يهان سالیب ياست جمهوریکنندگان در انتخابات رتعداد شرکت ـ
مدرسـه در  یا  در خصوص مسائل مربوط به شهر یعموم يهایدر سخنران شرکت ـ
 گذشته سال

 سنجه داوطلبانه بودن در اجتماع
 1000در  یردولتیغ يهاتعداد سازمان ـ
 اجتماع در سال گذشته يهان دفعات مشارکت در پروژهیانگیم ـ

 میانگین دفعات انجام کارهاي داوطلبانه در سال گذشتهـ 
 پذیري غیررسمی)ی بودن غیررسمی (جامعهسنجه معاشرت

 »کنمیمالقات دوستانم صرف م يرا برا يادیمن وقت ز»ه یموافقت با گو ـ
 دادن در سال گذشتهیتعداد دفعات مهمان ـ

 سنجه اعتماد
 »شتر مردم قابل اعتمادندیب«ه یموافقت با گو ـ
  »  شتر مردم صادق و درستکارندیب«ه یموافقت با گو ـ

 ینه داخلیشیب) پ
   يعباس عبد يرا کلهر با همکاریها، سمرسانه يزان اعتماد مردم به بخش خبریمـ 
ات یـ عرصـه ح  ها درمتنوع رسانه يپژوهش، محقق ضمن اشاره به کارکردهااین  در
مازلو، به  ۀینظر با استفاده از يپردازد. ویخود م ينظر یبه بحث در مورد مبان یاجتماع

ت نسبت بـه  یامن فقدانپردازد. یم ياعتمادیت و بروز احساس بیبه امن نیازطرح ارتباط 
زان اسـتفاده از  یم قیتحقاین  د. درشویم یاسینسبت به نظام س ياعتمادیب منجرط، یمح
مورد توجـه بـوده    زان عالقه به انواع خبریو، مطالعه روزنامه و نحوه کسب خبر و میراد

ـ زیو و تلویوه بر رادل عالیرو واحد تحلنیاز ا :است  يهـا هفتـه نامـه   ون، مطبوعـات و ی
بنـدرعباس بـا    ز، مشـهد، بوشـهر،  یشهر تهران، تبر 5پژوهش در این  باشد.یم ي نیزخبر

. اسـت بوده سال 20-34آن شامل افراد  ينفر انجام شده و جامعه آمار 729 ينمونه آمار
ایـن   در .میکنیج آن اشاره میاز نتا یپژوهش، به برخاین  ها درنظر از تنوع رسانهصرف

ـ زیزان اعتماد مردم بـه تلو یشده است که م ادعاپژوهش   اسـت و  %18ون و اخبـار آن  ی
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 رفتار %20ار موثر است. آنها، حدود یدر شرکت آنها در انتخابات بس یونیزیغات تلویتبل

 کنند.یم میون تنظیزیغات تلویخود را براساس تبل یمصرف
عالیـه شـکربیگی و   شـود؟  یم یه اجتماعیب سرمایتخر ون موجبیزیو و تلویرادـ  

 ان  یشاهیزهره رجب
 یعنـ ی یه اجتمـاع یون و دو شـاخص سـرما  یزیو و تلویان رادیمقاله، ارتباط ماین  در

موضـوع،  ی این بررس يبرا شده است. یابیارز یاجتماع يهامشارکت و اعتماد در گروه
استفاده شـده اسـت. کـه بنـابر      ییایدونزان کشاورزان انیق انجام شده در میج تحقیاز نتا
ـ راد يهـا بـه شـبکه   ییمردم روستا یق انجام شده دسترسیتحق ـ زیو و تلوی ون موجـب  ی

شـود. آمـار نشـان    یدر روسـتاها مـ   یاجتماع يهاتیان در فعالیکاهش مشارکت روستائ
ـ زیو و تلویقه تماشا و گوش دادن به رادیش هر دقیهم رفته، با افزا يدهد که رویم ، ونی

هـا  شـود. داده یروستا کـم مـ   یاجتماع يهاان در گروهیدرصد از مشارکت روستائ 28/0
موجب کاهش مشـارکت و اعتمـاد    یونیزیتلو يهاشتر شبکهیافت بیدهد که درینشان م

 تعریف سرمایه اجتماعی از دیدگاه افـراد (منبع: شود. یم ییتوسعه روستا يهادر انجمن
 مختلف:

 :پیر بوردیو
ـ سـتند و با ین طبیعی یموهبت یاجتماع يهاو، شبکهیاز نظر بورد د آنهـا را بـا انجـام    ی

ـ هـا و منـابع پد  هیگر سـرما یبه د یابیدست يو هدفمند برا یمنطق يهاکنش  يد آورد. وی
 ؟؟سه شکل بنیـادي داند. سرمایه از نظر او سرمایه اجتماعی را یکی از اشکال سرمایه می

  :دارد
ت یـ تواند به شـکل حقـوق مالک  یل به پول است و میکه قابل تبد» يه اقتصادیسرما«

 نهادینه شود.
شود و بـه  یل میتبد يه اقتصادیط به سرمایاز شرا یکه تحت برخ» یه فرهنگیسرما«

 شکل سوم کجاست؟  شود.ینه مینهاد یات آموزشیفیشکل ک
ـ از آن زاو یجمع يهارسانهشناس معاصر، معتقد است که ، جامعه»ویر بوردیپ« ه در ی
کنشـگر در جهـت    يط و فضـا را بـرا  یمؤثر است که شـرا  یاجتماع يهاهیت سرمایتقو

 یعمـوم  يدر فضا ینشیت گزیو عقالن یآورد انتخاب عقالنیفراهم م» یانتخاب عقالن«
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ـ است و سبب تقو یمضاعفاهمیت  کنشگران حائز ـ  ی ش ین شـخص و افـزا  یت اعتمـاد ب
و  یقات متعدد داخلـ یو تحق ينظرو  یشود. به هر حال منابع تجربیم یمشارکت عموم

رشـد   و از عوامـل بسـتر سـاز    یکـ ی یجمعـ  يهـا نشان داده است کـه رسـانه   یخارج
مقالـه بـه چنـد    ایـن   اسـت کـه در   یکنـون  یاجتمـاع  يهادر نظام یاجتماع يهاهیسرما

 اشاره شده است. یو خارج یپژوهش داخل

 :مز کلمنیج
گرفـت. از   کمـ ک یاجتمـاع  هیسرما يبرا یلمن از واژگان مختلفک، ویبرخالف بورد

ـ با کارکردش تعر یه اجتماعیسرما«مز کلمن ینظر ج سـرمایه   يشـود. از نظـر و  مـی  فی
نیست بلکه انواع چیزهاي گوناگونی است که دو ویژگـی مشـترك    اجتماعی شیء واحد

هاي معین افـرادي  کنش اي از یک ساخت اجتماعی هستند وهدارند: همه آنها شامل جنب
مفهـوم   يو ).462: 1377(کلمـن،   »کننـد. تسـهیل مـی   سـاختار هسـتند  را کـه در درون 

از  یاجتمـاع هیف سـرما یتعر يلمن براکرد. ک یرا از ابعاد مختلف بررس یاجتماعهیسرما
 یفـ یداد و نـه تعر ارائه  یه اجتماعیاز سرما يردکارک یفیگرفت و تعر کمکرد آن کارک

اجتماعی شیء واحد نیست بلکه انواع چیزهاي گوناگونی سرمایه اساس این  . بريماهو
اي از یـک سـاخت اجتمـاعی    است که دو ویژگی مشترك دارند: همه آنها شـامل جنبـه  

ه ی. سـرما کنندهاي معین افرادي را که در درون ساختار هستند تسهیل میهستند و کنش
ه کـ را  ینـ یمع يهابه هدف یابیت و دسته مولد اسیگر سرماید يهالکمانند ش یاجتماع

ه یمانند سرما یاجتماع هیسازد. سرمایر میپذانکنخواهد بود، ام یافتنیدر نبود آن دست 
 یبـه خصوصـ   يهـا تیـ ست اما نسـبت بـه فعال  یر نیض پذیامال تعوک یو انسان یکیزیف

 ر است.یپذضیتعو
شـوند،  جتمـاعی مـی  به اعتقاد کلمن، عواملی که سبب ایجـاد و گسـترش سـرمایه ا   

 عبارتند از: 
 ).474اطالعات هنجارها (همان:  کمک ایدئولوژي

 :امایس فوکویفرانس
فشــرده در  یاجتمــاع يهــاشــبکهکنــد مــی اشــارهان نظــم یــامــا در کتــاب پایفوکو
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ل یرا تشـک  یه اجتمـاع یاز سـرما  يا، گونـه يو مختلط شـهر  یمیحومه قد يهامحدوده
ـ جرم و جنا نبود افت،دهند و در ارتباط با حفظ نظیم مات یگـر تصـم  یو د یابـان یت خی

س و یپلـ  یحفـاظت  يرویـ مانند ن یسه با عوامل رسمی، در مقایت زندگیفیدربارة بهبود ک
ـ در تعر يدهنـد. و یاز خـود نشـان مـ    يشتریت بی، مسئولیانتظام يروهاین ه یف سـرما ی

ـ  از هنجارهـا  ینـ یمجموعه مع یه اجتماعیسرما« :دیگوین میچن یاجتماع  يهـا ارزشا ی
باشد، در آن یان آنها مجاز میو تعاون م يکه همکار یگروه ياست که اعضا یررسمیغ
د یـ خـود باعـث تول  يهـا و هنجارهـا بـه خـود    م هستند که البته مشارکت در ارزشیسه

» باشـند  یمنفـ  يهـا ها ممکن است ارزشارزشاین  د؛ چرا کهشوینم یه اجتماعیسرما
 )2:1379اما، ی(فوکو

 :اتنامپرابرت 
ر اعتماد، هنجار ینظ یسازمان اجتماع وجوه گوناگون« یه اجتماعیسرما پوتنامبه نظر 
» جامعه را بهبود بخشند. ییهماهنگ، کارا ل اقداماتیتوانند با تسهیهاست که مو شبکه
، جـزو  ياعتبـار  يهـا متقابل مانند انجمـن  کمک يهاوهیش« يدگاه وی) از د285(پوتنام: 
 )  289: 1379(پوتنام،  .»شوندیمحسوب م یه اجتماعیسرما

هـا،  هک، شـب یاجتمـاع  یزندگ يهایژگیآن دسته از و یه اجتماعی، سرماتناماپاز نظر 
مـوثرتر   ياوهیسـازد تـا بـه شـ    ینندگان را قادر مـ کتکه مشارکهنجارها و اعتماد است 

ـ از طر یاجتمـاع ه یتر سرماقیان دقینند. به بکب یخود را تعق كاهداف مشتر ش یق افـزا ی
ـ ل جریبسـتان، تسـه   ـم بده   کمستح يت هنجارهایبالقوه جدا شدن، تقو يهانهیهز ان ی

 گذشـته  يهـا تیـ نشگران و تجسم موفقکاطالعات از جمله اطالعات مربوط به شهرت 
 ند.ک کمک ینش جمعکدارد به تحقق سعی 

ـ وبه ها،رسانه فناوريو  يفناوررات و رشد روزافزون ییپوتنام معتقد است که تغ ژه ی
ان اسـت. او  یـ کائیامر ییتـن آسـا   یون به عنوان منبـع اصـل  یزیتلو يهایش سرگرمیافزا
» یه اجتمـاع یسـرما «ل یـ ها و تحلییکایآمر یجیتدر يدر انزوا یون را مجرم اصلیزیتلو
ـ گویدانـد. او مـ  یشود)، مـ یان اجتماع مین امر موجب قطع جری(ا فنـاوري نقشـی   « :دی

 ياجامعه يریخود به شکل گۀ تجربه دارد، که به نوبة ندیشدن فزا یدر خصوص یاساس
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 یو خـانوادگ  یکه در آن حفـظ روابـط سـنت    ياشود. جامعهیسامان منجر میمتفرق و ب
 یـی انـده یصورت فزاامر بهاین  شود.یتر مها متزلزلن انسانیار دشوار است. روابط بیبس

آنچـه او   يبه سو ییکایامرۀ معاو معتقد است جا» ان نسل جوان رو به رشد است.یدر م
(منبع نوشـته  .ش داردیخواند، گرایکردن م يتنها باز یبه عبارت» نفرهیک  نگیبول«آن را 
 شود.)

 :دنزیگ یآنتون
ه یسـرما «ۀ اشـاع  يعنـوان ابزارهـا  به یو گروه یجمع يهااز رسانه » دنزیگ یآنتون«

، اسـتمرار و  یی، ابـزار شناسـا  یجمع يهاند. او معتقد است که رسانهکیاد می» یاجتماع
و  یجمعـ  يهـا هسـتند. ظهـور رسـانه    یاجتمـاع  يهـا هیانتقال سـرما یا  ج، حفظ ویترو

 م آن سبب کاهش ابهامات در اجتماع شده است.یگسترش عظ
در سـطوح   یجمعـ  يهـا ر رسـانه ینترنـت و سـا  یون، ایزینما، تلوینفوذ و گسترش س

مختلـف   يهـا حـوزه ۀ نـ یدر زم یان نسـل یـ م یاعتماد اجتماعۀ سبب توسع یسنمختلف 
 (منبع نوشته شود ).شده است يو اقتصاد یاسی، سیفرهنگ

  :کارل مارکس
 يدارهیها با سـرما رسانهاین  داند و معتقد است کهید میابزار تول ها رامارکس، رسانه

ـ .از دانـد طبق شـده منطبق با آن من يدید و روابط تولی، عوامل تولیصنعت دگاه مـارکس،  ی
 دار هستند کـه بـا  هیطبقه سرما يت و خدمت انحصاریدر مالک يطور انحصارهها برسانه
و با اسـتفاده از ارزش اضـافه کـار بـه اسـتثمار       یالمللنیو ب یع ملیوس یسازماندهیک 
ـ  یبا تکها ن حال رسانهیپردازد. در عیم یکارگران فرهنگ يماد انـدازه  ش از یه بر سـود ب

در یـک  شـه مـارکس   یهـا در اند پردازنـد. رسـانه  یکننـده مـ  مصـرف  يبه اسـتثمار مـاد  
پردازنـد و مـانع از   مـی  طبقه حاکم يهاک افکار و ارزشیدئولوژیا ریزي به انتشاربرنامه

 یب مانع رشـد آگـاه  یترتاین  شوند. بهیمخالف میا  متفاوت و يهاشهیرشد و بروز اند
کننـد.  یم يریشگیشده مخالف پ یسازمانده يهاگروه يریگکلطبقه کارگر شده و از ش

مثبـت   يامـدها یدهد و از پیها نشان نمبه رسانه یخوش يرو يشود ویمدیده  کهچنان
نـه علـوم   یدر زم ياریرگـذار بسـ  یشـمندان تاث ید. اندکنـ یاشـاره نمـ   ياها به نکتـه رسانه
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ایـن   نیتـر از مطـرح  ینظـر برخـ  جستار به ارائـه  این  شود.یمی دیده ارتباطات اجتماع
  (منبع؟؟؟؟؟؟؟) .پردازدیشمندان میاند

 : فیضع يوندهایپۀ ینظر
ـ نظر، یاجتمـاع یۀ ن سرماییو تب يسازمفهوم يبرا هینظرن یاول ف یضـع  يونـدها یپ هی

شـتر  یشـبکه ب ي یک ان اعضای، هرچه شدت و استحکام روابط م هینظراین  است. مطابق
روابـط  ایـن   کمتر و بالعکس هرچـه شـدت و اسـتحکام    یاجتماعیۀ باشد، ارزش سرما

 شتر است.یب یاجتماعیۀ دهنده سرماتر باشد نشانفیضع
 یاجتمـاع یۀ توان سـرما یف، معتقد است که میضع يوندهایپ هینظرواضع  1گرانووتر

.. .هـا يها، همکـار یت و انواع مختلف روابط مانند دوستیرا از نظر شدت، تکرار، شمول
در داخـل گـروه    یگـروه اجتمـاع  یـک   ر داد. شدت و استحکام روابطمورد سنجش قرا

د. در واقع گرانووتر معتقـد بـود   شویرون میآن گروه با ب يف روابط اعضایموجب تضع
 يهـا گـروه  يف با اعضـا یگروه، منجر به روابط ضعي یک ان اعضایکه روابط منسجم م

ف درون یضـع  يوندهایپ دهد و در مقابل،یرا کاهش م یاجتماعیۀ شده و سرما یخارج
یۀ جـاد سـرما  یشـده و بـه ا   یخـارج  يهـا جاد روابط با افراد و گـروه یموجب ا یگروه
 )Seibert: 2001(. انجامدیم یاجتماع

 يشکاف ساختار ۀینظر

 یاجتمـاع یۀ ن سرماییو تب يمفهوم ساز يبرا» برت«توسط  1992در سال  هینظرن یا
در  يهمکـاران و «و » فـرد «ان یبر رابطه م يشکاف ساختار هینظرد یبه کار برده شد. تأک

ایـن   گر است. منظـور از شـکاف در  یان همکاران، با همدین طور روابط میو هم» شبکه
 یتـ ینفسـه مز  یاسـت، کـه فـ    یشبکه اجتماعیک  ان دو فرد دری، فقدان ارتباط م هینظر
 شود.یم یسازمان تلق يبرا

که  یخود با همکاران یاجتماعفرد در شبکه یک  ، اگريشکاف ساختار هینظرمطابق 
ـ با هم دارند، ارتباط برقـرار کنـد، نها   یحداقل ارتباط اندکیا  ستندیدر ارتباط ن هم با ت ی

                                                                                                                   
1. Granovetter 
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ـ مزا يدار، داراشـکاف  يهـا ت شـبکه یاستفاده را خواهد برد. تقو  :اسـت از جملـه   ییای
بـر  ش قدرت کنتـرل  یمضاعف و افزا یزنر اطالعات، قدرت چانهینظیع و بیسر یابیارز

 )Seibert: 2001( .جیمنابع و نتا
د به سه عامل فـوق توجـه   یبا یاجتماعیۀ زان سرمایسنجش م يبرا هینظراین  مطابق

زان یعتر و تراکم و سلسله مراتب موجود درآن کمتر باشد مینمود. هرجا اندازه شبکه وس
 است.   یه روبه فزونیسرما

 یمنابع اجتماع ۀینظر

رسـد، پیونـدهاي   می 1981در سال » لین وکاتور«مطالعات  هاي آن بهکه ریشه هینظراین 
ـ نظراز دیدگاه ایـن  داند. موجود در شبکه را بدون وجود منابع داخل آن کارآمد نمی فقـط   هی

تواند به عنوان یک سرمایه قلمداد شـود. بـه عنـوان    منابع موجود در درون شبکه است که می
ي از جمله قدرت نفوذ، تحصیالت عالیـه...  مثال، ممکن است اعضاي شبکه داراي منابع زیاد

باشند و به عنوان منبع با ارزش شناخته شوند، اما این منابع تنها در صورتی سرمایه محسـوب  
خواهد شد که فرد نیاز به آن منابع داشته باشد. در مثال اخیر، اگر فرد براي رسیدن به هـدفی  

ـ   خـود سـرمایه تلقـی خواهـد شـد و      هنیازمند قدرت نفوذ همکار خود باشد، آن منبـع خودب
طبیعتاً سایر منابع اعضاء، مانند تحصیالت عالیه، سرمایه به حسـاب نخواهـد آمـد. بـه طـور      

، اعضاي موجـود در شـبکه داراي منـابع باارزشـی هسـتند کـه        هینظراز دیدگاه این خالصه 
 تواند فرد را در رسیدن به اهداف یاري رساند.می

 يبنـد جمـع ایـن   توان بـه یم یاجتماعیۀ سرما يسازفهومات مربوط به میبا مرور ادب
ان افـراد اشـاره   یت ارتباطات و تعامالت میف به ماهیضع يوندهایپ يهاهینظرد که یرس

موجـود   يان اعضایوندها و ارتباطات در میپي این بر الگو يشکاف ساختار هینظردارد، 
ارتباطات و تعامالت اعضاء  يهایژگیبر و یمنبع اجتماع هینظردر شبکه تمرکز داشته و 

 روابط اشاره دارد. يو محتو
هـا  شبکه» ساختار«هر دو بر  يف و شکاف ساختاریضع يوندهایپ هینظر، یبه عبارت

توجـه دارد. (  » شـبکه  يمحتـو «بـه   یمنـابع اجتمـاع   هینظرکه  یمعطوف هستند در حال
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 )23-8: 1381 :ي/ نقویالوان

 قیتحق يچارچوب نظر

و  ،میق ترسـ یـ ر شـناخت تحق یمسـ  يو اتخاذ چهارچوب نظـر  يظرات نیبا طرح ادب
 يبنـد به جمـع  ادامهد. درشویسر میخانواده م یه اجتماعیون بر سرمایزیر تلویل تأثیتحل
ارتباط آن با موضوع  یو چگونگ یقیتحق يمطرح شده در چارچوب نظر يکرد نظریرو
 شود.  یق پرداخته میتحق

 يفطـر  یژگـ یوی یـک  اجتمـاع یۀ وان شد سرماعن ي نیزگونه که در بحث نظرهمان
ـ ، ازامـردم اسـت   یخیبرخاسته از تجـارب تـار   يادهیست بلکه پدین همـواره در   ن روی

ان مـردم جامعـه   یـ در م یه اجتماعیزان و روند سرمایم ییر قرار دارد. شناساییمعرض تغ
ـ آن جامعه کمـک ز  یو اجتماع یروند تحوالت فرهنگ ییتواند به شناسایم د. بکنـ  يادی

تـوان گفـت کـه اعتمـاد، مشـارکت      یرها مـ یر متغیبا سا یه اجتماعیسرماۀ در مورد رابط
داوطلبانه  يهاو انجمن یردولتیغ يهات داوطلبانه در سازمانیو عضو یاسی، سیاجتماع

 یاجتمـاع  ۀیط وجـود سـرما  یتوان انتظار داشت در شرایهستند که م ییامدهایاز جمله پ
از  یکی یه اجتماعیمنظر، سرمااین  دا کنند. ازیافتن پیتحقق  يابر يترنه مناسبیباال، زم

ت یریمـد  يجامعـه بـرا   ییگـر توانـا  یبه عبارت دی یا م جامعه مدنیمهم تحک يهالفهؤم
حـاً  یو ترج یردولتـ یغ يهـا داوطلـب و سـازمان   يهاشتن است که به واسطه گروهیخو
ده یـ نام یمدن يهاا که نوعاً انجمنهها و سازمانگونه گروهنید. اشویسر میم یرانتفاعیغ
 ياکه شامل محـدوده  يآورند، اعتمادیاز اعتماد را به وجود مشخصی شوند شکل میم

یـا   و یاعتمـاد مـدن   بـه نـام   یگاهشان و دوستان است و یخانواده، خو ةفراتر از محدود
و  از آراء یاجتمـاع  ۀیکـرد سـرما  ین در رویشـود. همچنـ  یمـ  یافته معرفیم یاعتماد تعم

، یاجتمـاع  ۀیسـرما  ينظـر  یم. کلمن با طرح مبـان یمز کلمن استفاده کردیج يهاشهیاند
اسـتفاده   يمنابع را برااین  داند که آنهایم ییهاار طرفیاعتماد را قرار دادن منابع در اخت

اعتماد را به حداکثر رساندن سـود   يمبنا يرند. ویگیهر دو به کار میا  خود اعتماد کنند
ر رسـانه از آراء  یـ متغ ینه بررسیپژوهش در زماین  اندازد. در ادامهیمخاطره مط یدر شرا
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شـمندان  یاندایـن   م.یدنز استفاده کردیمارکس و گو، یبوردمانند مارکوزه،  یپردازانهینظر
ـ  یه اجتمـاع یسـرما  ۀاشـاع  يبه عنـوان ابزارهـا   یو گروه یجمع يهار رسانهیبر تاث اد ی

یـا   ج، حفـظ و ی، استمرار و تـرو یی، ابزار شناسایجمع يهاکنند و معتقدند که رسانهیم
 هستند.   یه اجتماعیانتقال سرما

 ق یتحق يو چارچوب نظر یلیمدل تحل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاهیفرض

هـا در زنجـان و   خـانواده  یه اجتماعیزان سرمایون و میزیزان استفاده از تلوین میب ـ1
 دار وجود دارد.یخدابنده رابطه معن

هـا در زنجـان و   خـانواده  یزان اعتماد اجتماعیون و میزیزان استفاده از تلوین میب ـ2
 دار وجود دارد.یخدابنده رابطه معن

 زان یم
 یه اجتماعیسرما

 ونیزیتلو يتماشا
 ر مستقل)ی(متغ

 زان یم
  یمشارکت اجتماع

 زان یم
 یاجتماع يندهاویپ

 يزان هنجارهایم
 يو همکار یهمدل

 زان یم
  یاعتماد اجتماع

 آگاهی 
 اعیاجتم
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ها در زنجـان و  خانواده یزان مشارکت اجتماعیون و میزیزان استفاده از تلوین میب ـ3
 دار وجود دارد.یخدابنده رابطه معن

ها در زنجان و خانواده یاجتماع يوندهایپ زانیون و میزیزان استفاده از تلوین میب ـ4
 دار وجود دارد.یخدابنده رابطه معن

هـا  خانواده يو همکار یهمدل يزان هنجارهایون و میزیزان استفاده از تلوین میب ـ  5
 دار وجود دارد.یدر زنجان و خدابنده رابطه معن

هـا در زنجـان و   ادهخانو یاجتماع یزان آگاهیون و میزیزان استفاده از تلوین میب ـ  6
 دار وجود دارد.یخدابنده رابطه معن

  يجامعه آمار

شهرسـتان زنجـان و شهرسـتان     يشـهر  يهـا خـانواده کـل  ق یتحقي این جامعه آمار
خانوار متعلق بـه   89928آمار تعداد این  باشد که ازمی خانوار 99477خدابنده که شامل 

 .باشدیخدابنده مخانوار متعلق به شهرستان  9549شهرستان زنجان و 

 حجم نمونه 

باشـد. روش انتخـاب   یمـ  گیري در این تحقیق به صورت تصادفی سادهروش نمونه
مورد نظر احتمال  يواحد جامعه آمار Nاز یک  است که در آن به هر ياقهیطر یتصادف

   )1374،57(مورز، کالتون شود. یداده م ياسهیانتخاب قابل مقا
در  در نظر گرفته شـده اسـت.   خانوار 350کران برابر حجم نمونه براساس فرمول کو

انتخـاب   گیـري کـوکران  فرمول نمونـه ها با استفاده از خانواده يابتدا کل حجم نمونه برا
هر شهرستان نمونه هـر شهرسـتان    يشد سپس متناسب با حجم جامعه محاسبه شده برا

   .اي تصادفی بوده استگیري به صورت طبقهو روش نمونهانتخاب شد 
ـ  یهـا بـه صـورت تصـادف    خـانواده  ،در هر مرحله به نسبت حجم نمونـه  ن دو یاز ب

و  خـانوار  751شهرسـتان زنجـان    يهـا خـانواده  يشهرستان انتخاب شدند نمونـه آمـار  
 باشد.  یم خانوار 751شهرستان خدابنده  يهاخانواده
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 ها و استخراج داده يکدگذار

هـا مـورد   ه پرسشـنامه یـ اطالعـات کل  يآورپژوهش و جمـع  یدانیان کار میپس از پا
کـد  ۀ مـورد نظـر دفترچـ    يهـا پرسشنامه ي. سپس براقرار خواهند گرفت یینها ینیبازب
. پـس از  گردنـد استخراج مـی شده و  يرها کدگذاریساخته شد. براساس آن متغ ياانهیار

زش و پـردا  spss يافـزار آمـار  منتقل شد و با اسـتفاده از نـرم  انه یراها به استخراج داده
 رد. یگیها صورت مداده يل آماریتحل

 پرسشنامه ییو روا سنجش اعتبار

هـا و ابهامـات موجــود در   ییرفـع نارسـا   يبـرا پرسشـنامه،   یـی سـنجش اعتبـار روا  
 معمول است.   يهااز روش یکیپرسشنامه 

 پرسشنامه یالف) اعتبارسنج
شده است. منظور استفاده  يق از اعتبار صوریبه منظور سنجش اعتبار پرسشنامه تحق

ـ از طرکـه  پـژوهش اسـت    يهـا ها با معرفاعتبار شاخص ییشناسا ياز اعتبار صور ق ی
 )  129:1382ی،د.(ساروخانشویمراجعه به داوران مشخص م

 پرسشنامه ییب) سنجش روا
ـ فـرض اسـت کـه آ   ایـن   بر یمبن ییایپایی یا روا از قـدرت   يریـ گانـدازه ۀ لیا وسـ ی
ـ در صـورت تکـرار سـنجش آ    یعنـ یر؟ یخیا  برخوردار است يریتکرارپذ ج یا بـه نتـا  ی
، برداشـت  یان مـورد بررسـ  ینکه تا چه حد پاسـخگو یایا  افت؟یم یست خواهد یمشابه

ق به منظـور  یتحقاین  ) در146:1378ی،دارند.(ساروخان يریگله اندازهیرا از وس یکسانی
ب آلفـا  یشـود. ضـر  یکرونباخ) استفاده م يسواالت از روش آزمون( آلفا ییسنجش روا
ـ هـا، عقا هـا، قضـاوت  بـودن نگـرش   يزان تک بعدیسنجش م يکرونباخ برا ر ید و سـا ی

کار بـردن آزمـون   ه. در واقع هدف از برودگیري آنها نیست، به کار میمقوالتی که اندازه
 دهنـد یق را پاسـخ مـ  یها موضوع مورد نظر تحقهیگوۀ ا همیاست که آاین  کرنباخ يآلفا
باشـد(  یکسـان مـ  یان از سـواالت  یتر تا چه حـد برداشـت پاسـخگو   قیان دقینه؟ به بیا 
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توان گفـت کـه   یباشد م 6/0زان آلفا بزرگتر از یگونه که اگر منیبد. )27:1381منصورفر،
د اسـت.  یئأبرخورد بوده و قابل ت ییباال یدرون ییم شده از روایپرسشنامه تنظ يرهایمتغ
 )  202:1382 یی،(بابا

 ونیزیزان استفاده از تلویمهاي هیدست آمده از گو کرونباخ به يآلفا بیضرا
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.882 9 

ـ گو يبـرا کرونباخ به دست آمـده   يبر اساس آزمون آلفا  زان اسـتفاده از  یـ مهـاي  هی
) Alpha=0.70مقدار از حد نصـاب اسـتاندارد (  این  باشد، کهمی 88/0معادل  ونیزیتلو
ایـن   ر فوق است. بـر یمتغهاي هین گویخوب ب یشتر بوده و در واقع نشان از همبستگیب

 یهستند و ابـزار مناسـب   یخوب ییروا يمورد نظر داراهاي هیتوان گفت که گومی اساس
 باشند.می قیتحق يرهایسنجش متغ يبرا

 هال دادهیه و تحلیروش تجز

مراحل  یسوال پس از ط 75مشتمل بر ي ااطالعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامه
ـ توز يان بـه صـورت حضـور   ین پاسخگویم و بیزمون تنظآشیو پ یمطالعات مقدمات ع ی

و  يو پـس از کدگـذار   ینیپر شده بازبهاي پرسشنامه ،اطالعات يشد. پس از جمع آور
 .اندل قرار گرفتهیه و تحلیمورد تجز spssبا استفاده از نرم افزار ها استخراج داده

ایـن   د بدان توجه داشـت یک بایپارامترهاي که در استفاده از آزمون یطیاز شرا یکی
ـ صـورت با ایـن   ریـ در غ ،ع نرمال باشدیتوز يد دارایر وابسته باید متغیاست که با د از ی

توانـد  مـی  است کههایی از آزمون یکید. آزمون فوق شو ک استفادهیناپارامترهاي آزمون
ـ باشـد توز  ن صـورت کـه اگـر   یبد ،دکنخص ع را مشینرمال بودن توز ع نرمـال و اگـر   ی

 .ک استفاده شودیناپارامترهاي د از آزمونیر نرمال بوده که بایباشد غتر کوچک
 يق دارایتحقاین  ر وابسته درید متغیآ یکه از اطالعات جدول فوق برم يطورهمان

 د.شوفاده ک استیپارامتر يد از آزمونهایع نرمال بوده و بایتوز
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 )یه اجتماعیر وابسته ( سرمایمتغ يرنوف برایاسمـ آزمون کولموگروف 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 m.vabaste 
N 350 

Normal Parametersa,b 
Mean 192.8600 

Std. Deviation 24.49292 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .097 
Positive .066 
Negative -.097 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.301 
Asymp. Sig. (2-tailed) .068 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 رسونیپ یب همبستگیآزمون ضر :)1جدول(

 رهایمتغ
ب یمقدار آزمون ضر

 یهمبستگ
 يداریسطح معن

)P( 
عنادار رابطه مو دانش  یون و آگاهیزیاستفاده از تلو نیب

 وجود دارد
0,167 0,002 

رابطه معنادار  یاعتماد اجتماع ون ویزیاستفاده از تلو نیب
 وجود داد

0,214 0,000 

رابطه  یاجتماع مشارکت ون ویزیاستفاده از تلو نیب
 معنادار وجود دارد

0,214 0,000 

رابطه معنادار  یاجتماع وندیپ ون ویزیاستفاده از تلو نیب
 وجود دارد

0,313 0,000 

 ياریو هم یهمدل يهنجارها ون ویزیاستفاده از تلو نیب
 رابطه معنادار وجود دارد

0,263 0,000 

رابطه معنادار  یه اجتماعیسرما ون ویزیاستفاده از تلو نیب
 وجود دارد

0,454 0,000 
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 ) ونیزیزان استفاده از تلویمرمستقل (ین متغیره بیون دو متغیآزمون رگرس :جدول
 انشو د یآگاهو 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a0,187  0,035 0,032 4,83651 

a. Predictors: (Constant), ونیزیزان استفاده از تلویم  
 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 296,283 1 296,283 
12,66

6 

a

0,000 

Residual 8140,372 348 23,392   

Total 8436,654 349    

a. Predictors: (Constant), ونیزیزان استفاده از تلویم  

b. Dependent Variable: و دانش یآگاه   
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 27,987 1,165  
24,01

3 
0,000 

زان استفاده از یم
ونیزیتلو  

0,136 0,038 0,187 3,559 0,000 

a. Dependent Variable: و دانش یآگاه   

0,187  =Zy 12,666  =F 0,000  =Sig 
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 ) ونیزیزان استفاده از تلویمرمستقل (ین متغیره بیون دو متغیآزمون رگرس :جدول
 یعتماد اجتماعاو 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a0,283 0,080 0,077 7,69204 

a. Predictors: (Constant), ونیزیزان استفاده از تلویم  

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1788,568 1 8,568178  
30,22

9 
a0,000 

Residual 20590,300 348 59,168   

Total 22378,869 349    

a. Predictors: (Constant), ونیزیزان استفاده از تلویم  

b. Dependent Variable: یاعتماد اجتماع   

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 21,388 1,854  11,539 
0,00

0 

اده زان استفیم
ونیزیاز تلو  

0,334 0,061 0,283 5,468 
0,00

0 

a. Dependent Variable: یاعتماد اجتماع   
0,283  =Zy 30,229  =F 0,000  =Sig 
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 ون) یزیاز تلوزان استفاده یرمستقل (مین متغیره بیون دو متغیآزمون رگرس :جدول
 یو مشارکت اجتماع

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

 1 a0,367 0,134 0,132 7,80909 

a. Predictors: (Constant), ونیزیزان استفاده از تلویم  

 
ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 3295,069 1 3295,069 54,034 a0,000 
Residual 21221,700 348 60,982   

Total 24516,769 349    

a. Predictors: (Constant), ونیزیزان استفاده از تلویم  

b. Dependent Variable: یمشارکت اجتماع   
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 23,058 1,882  12,253 0,000 

زان استفاده از یم
ونیزیتلو  

0,453 0,062 0,367 7,351 0,000 

a. Dependent Variable: یمشارکت اجتماع   

0,367  =Zy 54,034  =F 0,000  =Sig 
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 ) ونیزیزان استفاده از تلویمقل (رمستین متغیره بیون دو متغیآزمون رگرس :جدول
 یوند اجتماعیپو 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

 1 a0,485 0,236 0,233 5,63030 

a. Predictors: (Constant), ونیزیزان استفاده از تلویم  

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3400,590 1 3400,590 107,273 a0,000 

Residual 11031,707 384 31,700   

Total 14432,297 349    

a. Predictors: (Constant), ونیزیزان استفاده از تلویم  

b. Dependent Variable: یوند اجتماعیپ   
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 24,115 1,357  17,774 0,000 

ونیزیزان استفاده از تلویم  0,461 0,044 0,485 10,357 0,000 

a. Dependent Variable: یوند اجتماعیپ   

0,485  =Zy 107,273  =F 0,000  =Sig 



 89 تابستانفصلنامه رادیو و تلویزیون؛ /  80

 ون) یزیزان استفاده از تلویرمستقل (مین متغیره بیتغون دو میآزمون رگرس :جدول
 ياریو هم یهمدل يو هنجارها

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

 1 a0,424 0,180 0,177 5,59542 

a. Predictors: (Constant), ونیزیزان استفاده از تلویم  

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2386,265 1 2386,265 76,217 a0,000 

Residual 10895,449 348 31,0309   

Total 13281,714 349    

a. Predictors: (Constant), ونیزیزان استفاده از تلویم  

b. Dependent Variable: ياریو هم یهمدل يهنجارها   
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 24,693 1,348  18,314 0,000 

ده زان استفایم
ونیزیاز تلو  

0,386 0,044 0,424 8,730 0,000 

a. Dependent Variable: ياریو هم یهمدل يهنجارها   

0,424  =Zy 76,217  =F 0,000  =Sig 
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 ) ونیزیزان استفاده از تلویمرمستقل (ین متغیره بیون دو متغیآزمون رگرس :جدول
 یه اجتماعیسرماو 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a0,454 0,206 0,204 21,85391 
a. Predictors: (Constant), ونیزیستفاده از تلوزان ایم 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1
Regression 43163,703 1 43163,703 90,378 a0,000 
Residual 166202,437 348 477,593   

Total 209366,140 349    
a. Predictors: (Constant), ونیزیزان استفاده از تلویم 

b. Dependent Variable: یه اجتماعیسرما 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 144,043 5,266  27,352 0,000 

 زان استفاده ازیم
ونیزیتلو  

1,641 0,173 0,454 9,507 0,000 

a. Dependent Variable: یاجتماعه یسرما  

0,454  =Zy 90,378  =F 0,000  =Sig 
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 شهر زنجان  يهااز خانوادهن دو گروه یبدر  یه اجتماعیسرماسه یمقا :جدول
 و شهر خدابنده

Group Statistics 

 
محل 
 N Mean سکونت

Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
ه یسرما
 یاجتماع

 1,50686 19,93388 194,4171 175 زنجان
 2,13945 28,30224 191,3029 175 هخدابند

 
Independent Samples Test 

سرمایه 
 اجتماعی

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Equal 

variances 

assumed 

10,642 0,001 1,190 348 0,235 3,11429 2,61684 2,03253-  8,26110 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1,190 312,540 0,235 3,11429 2,61684 2,03457-  8,26314 

 
 يدارین معنـ زایـ مستقل، چون م يهاگروه يها برانیانگیسه میبا توجه به آزمون مقا

بـا درجـه    190/1بـه دسـت آمـده    باشـد و مقدار یم 05/0آزمون به دست آمده باالتر از 
ـ ین میبنابرا ،باشدیجدول استاندارد م کمتراز مقدار  540/312 يآزاد ن دو یتوان گفت ب
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تفـاوت   یاجتمـاع ه یسـرما ) بـه لحـاظ   شـهر خدابنـده  /  شهر زنجان يهاخانوادهگروه (
 گردد.رد می تأیید و فرض لذا فرض ؛نداردوجود  يداریمعن

 هاپیشنهادو  يریجه گینت

نائـل   یج قابـل قبـول  یبه نتا ؛مختلف يهانهیتوان در زمیاز اطالعات به دست آمده م
بـه   »یه اجتماعیزان سرمایم« ندهیه درآکدهند یج به ما نشان مینتااین  طرفیک  آمد. از

 يهـا پژوهش شـناخت این  توان ازیگر میف داز طر رد؛ وکت خواهد کدام جهت حرک
 د.کرسب کو عمل  هینظربراساس  يدیجد

 يشامل سه قسمت خواهد بود. ابتـدا بـه اسـتنتاج آمـار     گفتنی است که فصل پنجم
بـا   نیـز  پژوهش اشاره خواهد شد و در آخر ياهینظرم. سپس به استنتاج یپردازیج مینتا

ـ نظرتر در چهـارچوب  قیتوجه به شناخت دق و  هاشـنهاد یمطـرح شـده بـه ارائـه پ     ياهی
   م.یشوینائل م یاحتمال يراهبردها
 یب همبسـتگ ی(آزمون ضـر  يآمار يهاق از چند روشیتحق يهاهیآزمون فرض يبرا

ره) اسـتفاده شـده   یـ ون چنـد متغ یره و آزمون رگرسـ یون دو متغیرسون و آزمون رگرسیپ
 است. چهارم آورده شده ها، در فصلتوضیحات مربوط به هریک از روشه کاست 

 يداریره، سـطح معنـ  یون دو متغیرسون و آزمون رگرسیپ یب همبستگیبراساس ضر
وابسـته   يرهـا یه تمـام متغ کر مستقل مورد سنجش قرار گرفته یرها با متغیاز متغیک  هر

ج یه نتـا کبودند.  يداریرابطه معن ير مستقل دارای) با متغیه اجتماعیسرما يها(شاخص
 :باشدیل میذآن به شرح 

ر یـ و دانـش (بـه عنـوان متغ    یر آگـاه یـ ن متغیرسون بیپ یب همبستگیضر :1هیفرض
ـ زیزان اسـتفاده از تلو یـ ) و میه اجتمـاع یسـرما  يهااز شاخص یکیوابسته،  ر یـ ون (متغی
ایـن   انگریـ ب r2= 035/0 رهیون دو متغیدر آزمون رگرس نیز محاسبه شد و 16/0مستقل) 

و  یر وابسـته (آگـاه  یـ رات متغییـ درصد تغ 5/3ون یزیه از تلوزان استفادیه مکته است کن
نان مـورد قبـول   یدرصد اطم 9/99رابطه در سطح این  نیند و همچنکین مییدانش) را تع

نـده (بـا   یم، مثبـت و افزا یرابطـه مسـتق  یـک   ه فوق بایفرض توان گفتیم یعنیباشد. یم



 89 تابستانفصلنامه رادیو و تلویزیون؛ /  84

 د.شوید مییس) تأکبالعیا  ابد وییش میافزا نیز ر وابستهیرمستقل متغیش متغیافزا
ر یـ (بـه عنـوان متغ   یر اعتمـاد اجتمـاع  یـ ن متغیرسون بیپ یب همبستگیضر :2هیفرض
ـ زیزان اسـتفاده از تلو یـ ) و میه اجتمـاع یسـرما  يهااز شاخص یکیوابسته،  ر یـ ون (متغی
ایـن   انگریـ ب r2= 080/0 رهیون دو متغیدر آزمون رگرس نیز محاسبه شد و 21/0مستقل) 

ـ زیزان اسـتفاده از تلو یـ ه مکـ ته است کن ر وابسـته (اعتمـاد   یـ رات متغییـ درصـد تغ  8ون ی
نـان مـورد   یدرصـد اطم  9/99رابطه در سـطح  این  نیند و همچنکین میی) را تعیاجتماع
نده (بـا  یم، مثبت و افزایرابطه مستقیک  ه فوق بایفرض توان گفتیم یعنیباشد. یقبول م
 د.شوید مییس) تأکبالعیا  ابد وییش میزااف نیز ر وابستهیرمستقل متغیش متغیافزا

ه یسـرما «ۀ اشـاع  يعنـوان ابزارهـا  به یو گروه یجمع يهااز رسانه 1»دنزیگ یآنتون«
، اسـتمرار و  یی، ابـزار شناسـا  یجمع يهاکند. او معتقد است که رسانهیاد می» یاجتماع
و  یجمعـ  يهـا هسـتند. ظهـور رسـانه    یاجتمـاع  يهـا هیانتقال سـرما یا  ج، حفظ ویترو

 م آن سبب کاهش ابهامات در اجتماع شده است.یگسترش عظ
وجـود  زان اعتماد بـه یها در جهت کم شدن مدر رسانه يرییراً تغیاخ« :دیگویدنز میگ

 يهادر سال یاز طرف» ق آن است.یان از مصادیکائیان آمریآمده است که کاهش اعتماد م
هـا شـده اسـت.    اعتماد يریباز پس گو  يسبب بازساز ياد رسانهیجد يهاکیر تکنیاخ

دهـد کـه   یون و ثبات اعتماد به مطبوعات نشان مـ یزیش اعتماد به اخبار تلویرشد و افزا
ر یها، به عنوان منبع و تفسـ رسانهة ندیاز قدرت فزا ینهادها، ناش یکاهش اعتماد به بعض

ند کـه  هسـت  یجمعـ  يهـا اطالعـات رسـانه  ۀ از منابع سه گان یکیاطالعات است. ة کنند
 همراه دارند.به نیز ر، آموزش راید اطالعات و تفسیعالوه بر تول

ر یـ (بـه عنـوان متغ   یر مشارکت اجتماعین متغیرسون بیپ یب همبستگیضر :3هیفرض
ـ زیزان اسـتفاده از تلو یـ ) و میه اجتمـاع یسـرما  يهااز شاخص یکیوابسته،  ر یـ ون (متغی
ایـن   انگریـ ب r2= 134/0 رهیدو متغون یدر آزمون رگرس نیز محاسبه شد و 31/0مستقل) 

ر وابسـته (مشـارکت   یـ رات متغییـ درصـد تغ  13ون یزیزان استفاده از تلویه مکته است کن
نـان مـورد   یدرصـد اطم  9/99رابطه در سـطح  این  نیند و همچنکین میی) را تعیاجتماع

                                                                                                                   
 Anthony Giddens ـ 1
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(بـا   ندهیم، مثبت و افزایرابطه مستقیک  ه فوق بایفرض توان گفتیم یعنیباشد. یقبول م
 د.شوید مییس) تأکبالعیا  ابد وییش میافزا نیز ر وابستهیرمستقل متغیش متغیافزا

ـ  يرا بـرا » نفرهیک  نگیبول«پوتنام اصطالح  یـک   در يان بـار، در عنـوان مقالـه   یاول
 گریرا به خود جلب کرد. او بار د ياریکار برد و توجه بسبه 1995گمنام در سال یۀ نشر
استفاده کـرد.   یه اجتماعینه سرمایاب مفصل و معروف خود در زمکت يعنوان را برااین 

ـ کـردن تعـداد ز   يدر خصوص تنها باز ینیپوتنام براساس مطالعات و شواهد ع از  يادی
 و یانـزوا طلبـ   يسـو ج بـه یتدرده را به وجود آورد که مردم بهیااین  ها،افراد در باشگاه

اند و تنها بودن و تنهـا  ده شدهیکش یو گروه یاجتماع يبه شراکت در کارها یعالقگبی
 يبـاور اسـت کـه صـرف وقـت در پـا      ایـن   دهند. پوتنـام بـر  یح میکردن را ترج يباز

 یاجتماع يجد يهادن به موضوعیشیون انسان را از اندیزیژه تلویوبه یجمع يهارسانه
و خـدمت بـه    یداوطلبانـه اجتمـاع   يل کـاهش کارهـا  یـ از قب ییهـا دارد. نمونـه یباز م
ـ  يهایمشغولن دلیاز هم یمند ناشنیاز يهاانانس  يهـا مـردم بـه برنامـه   ة ش از انـداز یب
ها به مردم انتقـال  نترنت است. ظاهراً آنچه را که رسانهیو و به خصوص ای، رادیونیزیتلو
 م.یشهروند داریک  از خود به عنوان يرینکته است که ما چه تصواین  دهند بازتابیم

گران نه تنها از پرداخت یرا در ذهن مردم جا بگذارد که د ریتصواین  رسانهیک  اگر
 نیـز  از دولـت، تقلـب   یاجتماع يهاافت کمکیدر يکنند، بلکه، برایم يات خوداریمال
ندارد از خود نسبت  یافتند که لزومیفکر ماین  به نیز مردمیۀ کنند، در آن صورت بقیم

 صداقت نشان دهند. یف اجتماعیبه وظا
ار مؤثر آن را آشـکار  ی، نقش بسيامروز يایدر دن یارتباط يهااز رسانه استفاده مؤثر

، یداخلـ  يهـا ات و خبرنامـه یاسـتفاده از نشـر   ی نیـز درسطح سـازمان حتی  خواهد کرد.
ـ در تقو نیـز  نترنـت یاحتـی   و ياانهیرا يهاها، شبکهفیلمپوسترها،   يهـا مؤلفـه ایـن   تی

 د است.یار مفیبس یفرهنگ
ـ یپ یتگب همبسیضر :4هیفرض ر یـ (بـه عنـوان متغ   یونـد اجتمـاع  یر پیـ ن متغیرسون ب
ـ زیزان اسـتفاده از تلو یـ ) و میه اجتمـاع یسـرما  يهااز شاخص یکیوابسته،  ر یـ ون (متغی
ایـن   انگریـ ب r2= 236/0ره یون دو متغیدر آزمون رگرس نیز محاسبه شد و 31/0مستقل) 

ـ زیزان استفاده از تلویه مکته است کن ونـد  یر وابسـته (پ یـ ت متغراییـ درصـد تغ  6/23ون ی
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نـان مـورد   یدرصـد اطم  9/99رابطه در سـطح  این  نیند و همچنکین میی) را تعیاجتماع
نده (بـا  یم، مثبت و افزایرابطه مستقیک  ه فوق بایفرض توان گفتیم یعنیباشد. یقبول م
 د.شوید مییس) تأکبالعیا  ابد وییش میافزا نیز ر وابستهیرمستقل متغیش متغیافزا

(بـه   ياریـ و هم یهمـدل  ير هنجارهـا یـ ن متغیرسون بیپ یب همبستگیضر :5هیضفر
ون یزیزان استفاده از تلوی) و میه اجتماعیسرما يهااز شاخص یکیر وابسته، یعنوان متغ

 r2= 180/0ره یـ ون دو متغیدر آزمـون رگرسـ   نیـز  محاسـبه شـد و   26/0ر مستقل) ی(متغ
ـ زیتلوزان استفاده از یه مکته است کناین  انگریب ر وابسـته  یـ رات متغییـ درصـد تغ  18ون ی
نـان  یدرصـد اطم  9/99رابطه در سطح این  نیند و همچنکین میی) را تعیوند اجتماعی(پ

م، مثبـت و  یرابطـه مسـتق  یـک   ه فـوق بـا  یتوان گفت فرضیم یعنیباشد. یمورد قبول م
ـ یـا   ابـد و ییش میافزا نیز ر وابستهیرمستقل متغیش متغینده (با افزایافزا د ییـ س) تأکالعب
 گردد.یم

در  يفنـاور ن بود، معتقـد اسـت کـه    ینو يفناورد یکه منتقد شد 1»هربرت مارکوزه«
بـا   يفنـاور ن یا«د: یگویانجامد، در واقع ممی 2نسمیتاریتوتال یرندگین به فراگینوۀ جامع
ـ زیشـود. نمونـه بـارز آن تلو   یبر افراد م یتر، منجر به نظارت خارجمؤثر يهاروش ون ی
را  يفنـاور او » رود.یکـار مـ  کـردن و سـاکت کـردن مـردم بـه      یاجتماع يکه برا است
 داند.یتسلط بر مردم، سرکوب تعقل و تجاوز به استقالل افراد م يبرا يالهیوس

خوانده است.  3يتک بعدۀ است که مارکوزه آن را جامع ییهادهیآن، ظهور پدۀ جینت
جامعـه را از دسـت   ة دربـار  یو منفـ  يقـاد تفکـر انت  ییافراد توانـا  ییهان جامعهیدر چن

 يرا بـرا  يفنـاور مارکس را حفـظ کـرده اسـت کـه      ینظر اصلاین  »مارکوزه«دهند. یم
 کار بست.توان بهیبهتر مۀ جامعیک  ساختن
ـ یپ یب همبستگیضر :6هیفرض ر وابسـته) و  یـ (متغ یه اجتمـاع یرسـرما ین متغیرسون ب

ون یدر آزمـون رگرسـ   نیز محاسبه شد و 45/0ر مستقل) یون (متغیزیزان استفاده از تلویم

                                                                                                                   
1- Herbert Marcuse 
2 -Totalitarianism 
3 - society Unidiension 
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ـ زیزان اسـتفاده از تلو یه مکته است کن نیانگرایب r2= 206/0ره یدو متغ درصـد   6/20ون ی
رابطه در سطح این  نیند و همچنکین میی) را تعیه اجتماعیر وابسته (سرمایرات متغییتغ
رابطـه  یـک   فوق باه یتوان گفت فرضیم یعنیباشد. ینان مورد قبول میدرصد اطم 9/99

یـا   ابـد و ییش مـ یافزا نیز ر وابستهیرمستقل متغیش متغینده (با افزایم، مثبت و افزایمستق
 گردد.ید مییس) تأکبالع

ـ رونباخ محاسبه گردک يب آلفایها بر اساس ضرهیگو ییروا اعتبار و  يه آلفـا کـ ده ی
ل کـ . در است دهرها (مستقل و وابسته) در فصل سوم آورده شیاز متغیک  مربوط به هر

رهـا بـه اثبـات    یسنجش متغ يکرونباخ) برا يها (آلفاهیگو ییل عامل) و روای(تحل اعتبار
  ) باالتر بود. % 70مورد قبول (  يبه دست آمده از آلفا يرا آلفاهاید زیرس

ـ از آن زاو یجمع يهاشناس معاصر، معتقد است که رسانه، جامعه»ویر بوردیپ« ه در ی
کنشـگر در جهـت    يط و فضـا را بـرا  یمؤثر است که شـرا  یاجتماع يهاهیت سرمایتقو

 یعمـوم  يدر فضا ینشیت گزیو عقالن یآورد انتخاب عقالنیفراهم م» یانتخاب عقالن«
ـ است و سبب تقو یمضاعفاهمیت  کنشگران حائز ـ  ی ش ین شـخص و افـزا  یت اعتمـاد ب
 یمتعدد داخلـ قات یک و تحقیو تئور یشود. به هر حال منابع تجربیم یمشارکت عموم

از عوامـل بسـتر سازورشـد     یکـ ی یجمعـ  يهـا نشان داده اسـت کـه رسـانه    یو خارج
 هاي اجتماعی کنونی است.در نظام یاجتماع يهاهیسرما

ن پشـتوانه  یق حاضر با چنیات تحقیتوان گفت که فرضمی فوقهاي هیباتوجه به نظر
 .تد قرار گرفته اسییمورد تأ نیز ما يدر جامعه آمار ياهینظر

 پیشنهادهاکارها و ارائه راه

ـ  هایی از جمله مقوله یه اجتماعیسرما  یاست که در مورد آن بحث و نظـرات فراوان
و، حاصل جمع منـابع بـالقوه   یر بوردیبه تعب یه اجتماعیمطرح شده است. منظور از سرما

ـ   ياز روابط نهـاد  یت شبکه بادوامیجه مالکیاست که نت یو بالفعل  ن افـراد و بـه  یشـده ب
 گروه است.یک  ت دریعبارت ساده تر، عضو

تـوان بـه   نمـی  راهـا  گر سطح روابط انسـان یشود که دمی ف مشخصیتعراین  طبق
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 ید زنـدگ یجدهاي م کرد. امروزه از سبکیکالن ترس يل داد و الگوهایتقل یحوزه طبقات
ـ م کـه در جامعـه ا  ینـ یبمی ن مبنایشود. برهممی صحبت یجنسی ـ  سنهاي و گروه  رانی

کننـد و کمتـر   مـی  شتر از نسل دوم و سوم انقالب صـحبت یر بیاخهاي متفکران در سال
شـود. در مجمـوع بـا    مـی  طبقه متوسـط مطـرح  یا  بحث طبقات فرودست و فرادست و

یک  اد کرد.یوند به عنوان شاخص یتوان از دو نوع پی میه اجتماعیات سرمایادب یبررس
سازمان هاست. اگـر  ی یا انتزاعهاي عتماد به نظامگر اینوع اعتماد به افراد خاص و نوع د

و  یم اعتماد را در سـطح تعـامالت اجتمـاع   یمورد نظر قرار ده ياعتماد را در سطح فرد
م و اگر اعتماد را در سـطح کـالن مـدنظر قـرار     یف کرده این و تعریین افراد تبیروابط ب

 شود.ها میما نسبت به نهادها و سازمان يم شامل باورهایده
در تمـام مراحـل    یه اجتمـاع ید سرمایدهد که بازتولمی نشان یغرب يتجربه کشورها

بـا   ين معتقدند که اگر در کشوریاز محقّق ياریکه بسیژه دارد. به طوریت ویتوسعه اولو
د نشـود،  یـ مـاه بازتول ی یـک  ه اجتمـاع یکا سرمایقدرتمند مثل آمر ياقتصاد يساختارها
 یر خواهد بود. در حالیزناپذیگر يامر ياقتصاد یاشت فروپیو درنها یاجتماع یفروپاش

شـود.  ی نمیو اساس يمقوله جداین  به یران توجهیدرحال رشد مثل ا يکه در کشورها
و گسـترش مشـارکت    یاجتمـاع  یت همبسـتگ ینکه به تقویعالوه بر ا یه اجتماعیسرما

 هـم  یاسیس ش شانس مشارکتیکند، باعث افزامی کمک یفعاالنه مردم در امور اجتماع
ه ین سـرما یب يادید که ارتباط زیجه رسینتاین  ا بهیتالیق در ایتحقیک  شود. پوتنام درمی

که از لحـاظ   یزمانحتی  وجود دارد، یحکومت يک نهادهایو عملکرد دموکرات یاجتماع
 رد.یتحت کنترل قرار گ ير سطح توسعه اقتصادی، متغيآمار

ت یـ هرم جمع ییکه در حد باالنیا توجه به اران بیتوان گفت در جامعه امی نیبنابرا
 قلمـداد  یو اصـل  يموضـوع جـد   یه اجتماعید سرمایدهند، بازتولمی لیرا جوانان تشک

ر اتفـاق افتـاده، مـوردنظر    یچند دهۀ اخ یکه ط یه اجتماعیش سرمایشود و اگر فرسامی
م شـد.  یروبرو خـواه  یرفتاراجتماعهاي یاز انواع نابسامان ینده با بحرانیرد در آیقرار نگ
ن افـراد  یاز شکاف ب یاد ناشی، طالق و اعتیخودکش ين امروز درصد باالینکه همیکما ا

شـود. جامعـه مـا در    ی مـی تلق یه اجتماعیجاد نوع بحران رابطه و اُفت سرمایجامعه و ا
و  يفـرد هاي بیل آسینه استحکام و تقلیمرسوم زم يبا اتِّکا به سنّت و هنجارها یدوران
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مـا را   یزنـدگ هـاي  سم تمام عرصـه یرا به وجود آورده بود. اما امروز که مدرن یاعاجتم
ـ ت جدیمتناسب با وضع يمتحول کرده و هنوز ساختارها افتـه، اخـتالل در   ین نید تکـو ی

ه بـه شـرا      یشود. بنـابرا دیده می اریروابط بس یط فعلـ ین الزم اسـت مسـؤوالن بـا توجـ 
ـ زند و تالش کنند در نظـام برنامـه ر  ت موجود بپردایبه مطالعه وضع ياقتصاد ي یـک  زی

أس در ینده شاهد گسترش انزوا و یاختصاص دهند تا در آ یه اجتماعیبخش را به سرما
 م. یبکاهها م و از شدت بحرانیجامعه نشو

 یاجتماعیۀ ت سرمایجاد و تقویا يبرا پیشنهادهایی

 يکاربرد يهاشنهادیپـ  
 یل اجتمـاع ئو عالمانه مسا یمنطق یابیشهیو محققانه با مشکالت و ر یبرخورد علم

هـا مسـتلزم انجـام    هـا و بـزرگ کـردن آن   ز از پرداختن بـه معلـول  یژه پرهیران و به ویا
 یه اجتمـاع ید سرمایمفقوده چرخه تول يهاحلقهة هدفمند دربار دار ونظام ییهاپژوهش

ست بتوانـد مـؤثر و   د ایشود، امیه میر ارایز يهاشنهادیپ ن منظوریران است. به همیدر ا
 راهگشا باشد.

 اقتصادة زحو )الف
 زکمناطق، متناسب و همگون با مرۀ ان رشد و توسعک. تالش در جهت ام1
توسـعه   یاصـل  ياز ابعاد و محورهـا  یکیدرآمدها بعنوان ۀ ع عادالنیل و توزی. تعد2
 یانسان
یـۀ  روح یهـ گرو يهاتیها و فعالیدر تعاون ياقتصاد يهایس تعاونیجاد و تاسیا. 3

ل کشـ  یو اجتمـاع  یشود، مراودات و روابط انسـان یجاد میدر افراد ا يارکهم تعاون و
روابـط   نند وکیدا میشوند، شناخت پیم یکابد. افراد به هم نزدییرد و گسترش میگیم

 د.یآ یان آنها به وجود میم یت اعتماد و همبستگیگردد و در نهایدوستانه برقرار م
ه روابط افراد براسـاس خـون   ک یدر جوامع ،اصناف ها وهیش اتحادجاد و گستریا. 4

 يالـه یبـر روابـط قب   یو مبتنـ  یگروهـ ه اعتماد درونکد و شبشویم میو نژاد و زبان تنظ
افـراد را بـه    توانـد تعامـل و روابـط   یها و اصناف مهیس و گسترش اتحادیباشد. تاسیم
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 شود.  یگروهبرون يارکد و هماعتما روابط وکۀ ند و شبکت یخارج از گروه هدا

 است و جامعهیسة حوز )ب
 .هافرصتۀ ع عادالنیو توز یسب خدمات اجتماعکدر  يض و نابرابریرفع تبع. 1
 .درست تعهدات نسبت به اقوام يفایتوجه به مطالبات اقوام و ا. 2
 ه بودن در آنهـا یه احساس در حاشک ییابه گونه جامعه.ة م شدن اقوام در اداریسه. 3
 يهـا نیازه کـ آن متعلق به آنهاست  نند جامعه، نهادها و موسساتکن برود احساس یاز ب
جـاد  یدر آنـان ا  ییت و پاسـخگو یند و در قبال آن حس مسئولکین میآنان را تام یاتیح

ونـد بخـورد.   ینفع بدانند و منـافع آنـان بـا منـافع جامعـه پ     يشود و خود را در جامعه ذ
 نند.ک یان به خود تلقیدن جامعه را زیخود و صدمه د یجامعه را خوشبخت يسعادتمند

خـتن  یبـه هـم ر   اقـوام،  هـا و ن گـروه یب يموثر و قو یروابط اجتماعکۀ جاد شبیا. 4
ه کبـه شـب   یو قوم یگروهه اعتماد درونکو ارتقاء شب هامحدود در گروه روابط بسته و
ـ اس و هوآن احسـ ۀ جیتا در نت يت اعتماد نهادیو تقو یو مل یاعتماد عموم و  یت ملـ ی

 ابد.یام کت و استحیدر افراد تقو یرانیا
اها، یکها، سـند  NGOها، لکل احزاب، تشیاز قب یمدن يجاد و گسترش نهادهایا. 5
 .. .و هاتیها، جمعها، باشگاهانونکها، ها، اصناف، انجمنهیاتحاد

 فرهنگ )ج
ن بـردن  یاز ب يبرامناسب  يهابرنامه ين و اجرایح و تدویصح يهايارذاستگیس. 1

 .ان اقوامیموجود م يهاردن اختالفات و تنشکمرنگ یا ک و
و  یها صرف نظر از مالحظات قـوم رامت انسانکبه شان و  ياحترام و توجه جد. 2
 .یمذهب
 .هایو تالش در جهت ارتقاء سطح آ گاه يسوادیمبارزه با ب. 3
 .جامعهشتر در یت بکمردم با هدف مشار يآموزش و توانمندساز. 4

ه یت سـرما یجاد و تقویون) در جهت ایزیها (باالخص تلورسانه به نقش يتوجه جد
   .یاجتماع
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 یفارسفهرست منا بع 

اي عات و سنجش برنامهقات مطالیمرکز تحق ی، ارتباطات اقناع1376، نگریاتولر، ب) 1
 .صدا و سیما

صـدا و   :هـران ارتباطـات، ت  یبر اصـول و مبـان   يا، مقدمه1384، غالمرضا ،يآذر) 2
 .سیماي ج.ا.ا

 .انتشارات کلمه تهران، توسعه، یشناسجامعه ،1380 غالمرضا، ،يا و غفاریزک) ا3
محمـد  یعلـ  :ترجمـه  ،یشناسـ در جامعـه  يام، تفکر نظریلیو ،1372 د مور،یاسک) 4
 .نشر تابان تهران، ،يحاضر
 11 شه صـادق، یده انینشر ت،یر آن در امنیو تأث یه اجتماعیسرما اصغر، ،يافتخار) 5

 ,12, 
 شـه یاند هینشر ،یه اجتماعیانداز توسعه و سرماسند چشم ،1381محسن، ،يریالو) 6

 .زییتابستان و پا، 12, 11 صادق،
 ورجاوند. تهران، ق،یخاص تحق يهاکیتکن ،1382نه،یسک ،ییبابا) 7
 دلفروز) یمحمدتق :(ترجمه یمدن يهاو سنت یدموکراس ،1380 روبرت، پوتنام،) 8
 .وزارت کشور یاسیقات سیدفتر مطالعات و تحق :تهران
 .خاب عقالنی، مرتضی مددیها، نشرنیانت ،1380،ویربوردیپ) 9

ـ بـا عنـوان راد   يامقالـه  -ه یـ ، عالیگیو شـکرب ان، زهره یشاهیرجب) 10 ـ زیو تلوی ون ی
 مجله جامعه شناسی. شود؟یم یه اجتماعیب سرمایموجب تخر

 .اطالعات :تهران ارتباطات، یشناسامعه، ج1376، ، باقریساروخان) 11
 .تهران ،یالمعارف علوم اجتماعرهیبر دا يدرآمد ،1377، ، باقریساروخان) 12
 :(جلد دوم). تهران یق در علوم اجتماعیتحق يهاروش، 1377، ، باقریساروخان) 13

 .یعلوم انسان پژوهشگاه
ه یر آن بر سرمایو تأث ییاتجددگر یشناختمطالعه جامعه، 1387، هی، عالیگیشکرب )14
 .انتشارات دانشگاه آزاد ،یرانیخانواده ا یاجتماع
 :، تهـران یه اجتمـاع یسـرما ، 1387ل، ی، اسماعیدرضا و کاوسی، سيریامیصالح) 15
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 .هاي فرهنگی و اجتماعیژوهشک، پیقات استراتژیص مصلحت نظام، تحقیمجمع تشخ
، ص 1386اره دوازدهم، بهـار  ، سال سوم، شمیعلوم اجتماع یفصلنامه تخصص) 16

172-173, 
 .1388، سال شانزدهم، تابستان یارتباط يهاپژوهش یپژوهش-یفصلنامه علم) 17
، یو حفـظ آن، غالمعبـاس توسـل    یه اجتماعی، سرما1379، ان نظمیاما، پایفوکو) 18
 .امروز جهان

ـ   و عوامـل  یه اجتمـاع یسـرما  ی، بررسـ 1384، د احمدی، سيروزآبادیف) 19 ر مـوثر ب
 .ترا، دانشکده علوم اجتماعی تهراننامه دکانیآن در شهر تهران پا يریگشکل

تهـران انتشـارات    ق،یـ خـاص تحق  يهاکیتکن ،1374، محمود ،ییطباطبا یقاض) 20
 ام نور.یپ

ـ ها در تقونقش رسانه یبررس، 1382، ی، عليقنبر) 21 ، یاجتمـاع  يهـا هیت سـرما ی
 .اه اجتماعییه اجتماعی و رفوم سرمایسمپوز نینخست

 .ریه اجتماعی، منوچهر صبوري نشرنیاد نظیبن ،1377 مز،یکلمن، ج) 22
 .ها، وزارت ارشادبري رسانهزان اعتماد مردم به بخش خیم، 1378 را،یکلهر، سم) 23
غ و اقنـاع موسسـه   یـ ارتبـاط تبل  یمبـان ، 1383رحمان،  يدیاصغر و سعیا، علیک) 24
 .ران، تهرانیروزنامه ا یانتشارات
 .یست، محسن نراقی، نشر مرکزمدرن يامدهایپ ،1377 ،یدنز، آنتونیگ) 25
» یمطالعات فرهنگـ «در  یجمعارتباطات يادیبن، جایگاه 1384معتمدنژاد، کاظم، ) 26
رمنگـام،  یانگذاران مکتـب ب یبن یارتباط پژوهش يهاوهیش و یشینقد اند يهانهیزم یبررس

 .تباطات، تهرانار ی، مرکز پژوهشییدانشگاه عالمه طباطبا
دانشـکده علـوم    دانشـگاه تهـران،   شـرفته، یمار پآ یجزوه درس م،یکر منصورفر،) 27
 .یاجتماع
ـ ترجمـه کـاظم ا   ،یعلوم اجتمـاع  ق دریروش تحق ،1374 کالتون، مورز،) 28  ،يزدی

 هان.یتهران انتشارات ک
 دق،شـه صـا  یاند و ابعـاد آن،  یه اجتماعیبر سرما ینگرش ،1382 تا،یرز دفر،یمؤ) 29

 ز.ییتابستان و پا، 12,  11
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