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ABSTRACT
Mass media draw upon the meanings and values prevailing in everyday life and exert profound effects
on the social entity of villages. They affect all individuals and social aspects and play a decisive and meaningful role in the beliefs and attitudes of members of the society. They are also an important source of
promoting, propagating or changing the values of rural communities, including social trust. Given the
role that mass media have in social trust, the present study examines the impact of mass media on reducing the social trust of villagers. The research is an applied study conducted by a descriptive- analytical
method. Kenvist rural district was selected as the study area. To determine the number of sample villages
according to the NO formula and from 23 villages that had over 200 people each, 11 villages with the
highest population were selected for the case study. Also, the sample size was determined to be 196
persons by using Cochran’s formula. The data extracted from questionnaires were analyzed by SPSS and
GIS software programs and through ARAS techniques. The findings showed that satellite programs have
had the most effects on decreasing the social trust among villagers. Also, according to the village ranking,
the villages of Shotorak and Kenargoosheh have received the most and the least influence from social
media in this regard respectively.

Extended Abstract

O

1. Introduction

ne of the most important issues in discussion of the expansion of sustainable
development in rural area is the role of
mass media. These media have proved
to have a prominent role in shaping the
process of social, economic and fundamental construc-

tion of villages. Therefore, mass media and the press play
important roles as the bearers of culture values, information and new ideas in various aspects of comprehensive
development, especially in villages a the marginal areas
in developing countries. They have become the dominant
reality in societies today, leading to certain social behaviors. With the increasing use of mass media in the society
and the amazing impact of them on life, it can be argued
that social trust has also been affected. In addition to providing information to their audience, mass media provide
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interpretations and analyses for people and form part of
the epistemic system of individuals. Hence, nowadays,
people’s optimism, pessimism, or motivation for different
affairs is largely influenced by the type and the content
of mass media messages. The magnitude of these effects
varies from place to place in terms of factors such as media diversity, usage, function, age, gender, freedom of
speech, and the social control of virtual spaces.

2. Methodology
The present study is a descriptive-analytical piece of research. Social trust was measured with 21 options at three
levels including individual trust, general trust and institutional trust. Each level was evaluated with 16 items in
the form of scientific and documentary materials, films,
serials, entertainment programs, economic programs, and
news and information. To determine the sample villages,
from 23 villages that had more than 200 residents, 11
with the highest population were selected using the NO
formula. The sample size was determined to include 196
people using the Cochran formula with an error of 0.07.
Cronbach’s alpha test was used to assess the reliability
of the data. The result showed the high reliability of the
questionnaire in this research.

3. Results

had County. Social trust denotes to people’s commitments and expectations that they have to and from one
another, organizations, and institutions related to social
life. It is, indeed, next to a generalized mutual relationship. Theoretically, the concept of social trust has been
considered as the most important dimension of social
capital both directly and indirectly. The focus on this concept derives from sociology which was formed mostly to
study the issue of social order and development. From
the sociological point of view, at least three types of trust
are recognized: interpersonal trust, institutional trust and
generalized trust. Mass media are also referred to as all
impersonal tools whereby visual and audio messages are
transmitted directly to audiences. TV, satellites, radio,
newspapers, the Internet and magazines are among these
media. Today, one of the most noticeable influences of
mass media is the change they can make in the sense of
social trust among their audience towards various political, economic, social and cultural issues. In rural areas,
however, changing the level of social trust and the extent
of contribution of each mass medium is proportional to
the type of the available media, the access of villagers to
them, the cultural characteristics, and the system of values
held by villagers. All these tokens make villages different
from cities.

5. Conclusion

Through examining the mean of the research variables
in the studied villages, it was understood that satellite,
among the mass media, has the greatest impact on reducing the level of social trust with the mean 2.95, while the
television has the least impact with the mean 1.87 in the
studied villages. The findings of the research also showed
that, among the mass media, there is only a positive and
direct but weak relationship between the use of television
and the decrease of social trust. In contrast, there is a negative relationship between the use of the other media and
the reduction of social trust. This means that, as the use of
these media increases, there is a faster and faster reduction
in social trust. Based on the results of the analysis of the
route, it can be said that satellite has the most effect on the
reduction of social trust in the studied villages. The spatial
analysis of the results also showed that the impact of mass
media on reducing social trust in the village of Shotorak is
more and in Goshekenar is less than that in the other villages. This can be related to the population and distance of
these two villages from Mashhad metropolitan.

In general, the findings of the research are consistent
with the results of many other studies in this field, such as
Javaheri and Balakhani (2010), Ahmadi et al. (2013), Fazel et
al. (2013), and Sharifzadeh et al. (2015). As a matter of fact,
mass media play a significant role in reducing social trust,
and this reduction depends on the accessibility and use of
these tools. Finally, according to the results obtained, the
following suggestions are provided:
• Promoting the people’s culture and awareness for the
use of mass media
• Considering the influence of mass media on the people
for planning and development
• Strengthening the sense of social trust by modifying
the media performance and reflecting social realities
• Diversifying the domestic media programs to adapt
them to the tastes, needs and values of rural people.

4. Discussion
This study aimed to evaluate the impact of each mass
medium on the level of social trust in villages of Mash-
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تحلیل تأثیر رسانههای جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان (مورد مطالعه :روستاهای
دهستان کنویست شهرستان مشهد)
*طاهره صادقلو ،1فهیمه جعفری ،2حمیده محمودی

2

 -1استادیار رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -2دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

تاریخ دریافت 15 :مهر 1396
تاریخ پذیرش 18 :فروردین 1397

کلیدواژهها:

رسانههای جمعی ،اعتماد
اجتماعی ،شبکههای
اجتماعی ،توسعه روستایی،
مدل ARAS

وسایل ارتباطجمعی ،از طریق معانی و ارزشهایی که در زندگی روزمره رواج میدهند ،در ساخت واقعیت اجتماعی روستاها تأثیر به سزایی
دارند .آنها تمامی عرصههای فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و نقش تعیینکننده و معناداری بر باورها ،ایستارها و نگرشهای
اعضای جامعه دارند .رسانههای جمعی همچنین منبع مهمی برای تبلیغ و ترویج و یا تغییر ارزشهای جامعه روستایی از جمله اعتماد
اجتماعی به شمار میروند .لذا تحقیق حاضر به بررسی میزان تأثیر رسانههای جمعی در میزان اعتماد اجتماعی اجتماعات روستایی
میپردازد .پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی -تحلیلی است .جهت عملیاتی سازی مطالعه ،دهستان کنویست بهعنوان
منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید .برای تعیین تعداد روستاهای نمونه از تعداد  23روستایی که بیشتر از  200نفر جمعیت داشتهاند 11
روستا که دارای بیشترین جمعیت را دارا بودند بهعنوان روستاهای نمونه انتخاب گردید و حجم نمونه موردبررسی با استفاده از فرمول
کوکران  196نفر تعیین شد .اطالعات استخراجشده از پرسشنامه با استفاده از روشهای تجزیهوتحلیل آماری در دو نرمافزار  SPSSو
 GISو تحلیل رابطه  ARASموردبررسی قرار گرفت .یافتهها نشان میدهد ابزار ماهواره بیشترین اثر را در کاهش میزان اعتماد اجتماعی
روستاییان داشته است .بر اساس نتایج حاصل از رتبهبندی ( )ARASروستای شترک در رتبه اول و روستای کنار گوشه در رتبه آخر قرار
گرفت که نشاندهنده آن است در روستای شترک رسانههای جمعی بیشترین تأثیر را در کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان داشته است
و کمترین تأثیر مربوط به روستای کنار گوشه است.

مقدمه
بدون شک یکی از تأثیرگذارترین وسایل در بحث گسترش
توسعه پایدار در نقاط روستایی نقش رسانههای ارتباطجمعی
است و این رسانهها در شکلدهی و فراگردی ساختن ساخت
اجتماعی ،اقتصادی و بنیادی روستا نقش برجستهای دارند
) .(Farhangi, 1995رسانههای ارتباطجمعی و مطبوعات بهعنوان
حامالن ارزشهای فرهنگی و اطالعات و ایدههای نو در ابعاد
مختلف در جریان دستیابی به توسعهای همهجانبه و مطلوب
در همه جوامع بهویژه در مناطق حاشیهای و محروم کشورهای
کمتر توسعهیافته که میتوانند وجوه مختلف توسعه را تحت
تأثیر قرار دهند ،نقش حیاتی و پراهمیتی را بر عهدهدارند .این
رسانهها امروزه به منبع غالب شکلگیری واقعیتهای اجتماعی
در جوامع تبدیلشدهاند و ازاینرو به رفتارهای اجتماعی جهت
میدهند ) .(Farhangi & roshandel Arbatani, 2004در نظام نوین

جهانی ،انسانها در جوامع مختلف شهری و روستایی در عصر
رسانهها زندگی میکنند؛ عصری که در آن رسانههای گروهی
جزء جداییناپذیر زندگی انسانها هستند .آنچه رسانهها بهعنوان
اطالعات به جوامع انتقال میدهند ،به اشکال مختلف در نحوه
زندگی ،اندیشه و احساسات افراد جامعه تعیینکننده است .در
این میان سیاستهای رسانهای نقش تعیینکنندهای در توسعه
فرهنگی روستاها دارند ) .(khalesi, 2009بر این اساس وسایل
ارتباطجمعی ،از طریق معناهایی که در زندگی روزمره رواج
میدهند ،در ساخت واقعیت اجتماعی روستاها تأثیر به سزایی
دارد .آنها تمامی عرصههای فردی و اجتماعی را تحت تأثیر
قرار داده و نقش تعیینکننده و معناداری از باورها ،ایستارها و
نگرشهای اعضای جامعه دارند .رسانههای جمعی همچنین منبع
مهمی برای تبلیغ و ترویج ارزشهای جامعه روستایی به شمار
میروند .سبک زندگی رسانهای با تولید تصاویر و مدلهایی از
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

واقعیت که بهطور روزافزونی نمودار میشود منعکسکننده و
ذهنیت سازی اندیشه پیشرفت جامعه روستایی به شمار میآید
) .(Castells, 1996از میان تمامی این تأثیرات اجتماعی و فرهنگی،
رسانههای جمعی میتوانند نقش بسیار مهمی در افزایش و کاهش
اعتماد اجتماعی داشته باشند .رسانههای جمعی با اطالعات و
تحلیلهای متفاوتی که در اختیار مخاطبان قرار میدهند بهتدریج
بخشی از نظام ارزشی افراد را شکل میدهد .این نظام ارزشی نیز
بهنوبه خود نگرشهای منفی و مثبت افراد نسبت به امور مختلف
را تحت تأثیر خود قرار میدهد (Ahmadi, Adlipour, Sepehri
) & Hasanalizadeh, 2013و افزون بر اطالعاتی که در اختیار
مخاطبان قرار میدهند ،تفسیر و تحلیلهایی ارائه داده و بهتدریج
بخشی از نظام معرفتی افراد را تشکیل میدهند .ازاینرو امروزه
انگیزش خوشبینانه و بدبینانه مردم نسبت به امور مختلف تا
حد قابلمالحظهای تحت تأثیر نوع و محتوای پیامهای رسانههای
جمعی ساختهوپرداخته میشود ).(Javaheri, & Balakhani, 2010
میزان این تأثیرات با توجه به عواملی نظیر تنوع رسانهها ،میزان
استفاده و کاربرد ،حیطههای مورداستفاده و گروههای سنی و
جنسی و همچنین آزادی بیان فضاها ،کنترل اجتماعی فضا و ...
میتواند در بین اجتماعات شهری و روستایی متغیر باشد .تاکنون
مطالعاتی در ارتباط با موضوع رسانههای جمعی و تأثیر آن بر
میزان اعتماد اجتماعی انجامشده است (جدول شماره .)1
با توجه به اهمیت و تأثیری که اعتماد اجتماعی میتواند بر
تسریع فرایند توسعه و اثربخشی سیاستهای ملی و اجتماعی
صورت گرفته در روستاها داشته باشد ،شناخت میزان تأثیرپذیری
و فاکتورهای مؤثر بر آن در اجتماعات روستایی ضروری به
نظر میرسد .در روستاها میزان اعتماد اجتماعی به دلیل تأثیر
ساختارهای سنتی و فضاهای کمتر مدرنیزه شده نسبت به
فضاهای شهری ،کمتر دستخوش تغییر قرار میگیرد .اما به مرور
زمان راهیابی تکنولوژی و رسانهها ،این بستر را برای دگرگونی
آماده میسازد .لذا پژوهش حاضر به دنبال تحلیل و بررسی تأثیر
رسانههای ارتباطجمعی بر میزان اعتماد اجتماعی روستاییان در
روستاهای دهستان کنویست شهرستان مشهد است.

مروری بر ادبیات موضوع
یکی از اساسیترین مسائلی که جوامع امروز با آن مواجه است
مسئله اعتماد اجتماعی است .این مفهوم یکی از ابعاد مهم زندگی
بشر را تشکیل میدهد بهگونهای که زندگی امروزی بدون آن
ممکن نیست )« .(Abbaszadeh, 2005اعتماد اجتماعی» تعریف
واحدی ندارد و با توجه به حوزههای مختلف سیاست ،اقتصاد،
جامعهشناسی و روانشناسی و نیز رویکردهای کنش انتخاب
عقالنی ،رویکرد اجتماعی ،کارکردی و روانشناختی ،تعریفهای
گوناگون و بسیاری دارد .اعتماد اجتماعی را داللت بر انتظارها
و تعهدهای اکتسابی و تائید شده به لحاظ اجتماعی که افراد
نسبت به یکدیگر و سازمانها و نهادهای مربوط به زندگی
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اجتماعیشان دارند ،تعریف کردهاند و با رابطه متقابل تعمیمیافته،
قرین است ) .(Azkia & Ghafari, 2002) (Lyon, 2000, 664از دیدگاه
جامعهشناختی ،دستکم سه گونه اعتماد قابلتشخیص است:
اعتماد بین شخصی :این نوع اعتماد بر اساس روابط مستقیم
و چهره به چهره شناخته میشود و بر روابط فردی استوار است.
همزیستی مستقیم بین شرکتکنندگان یکی از ویژگیهایی
است که اعتماد بین شخصی را از دیگر شکلهای اعتماد متمایز
میکند .اعتماد بین شخصی در تعامل و روابط میان اعضای
خانواده ،دوستان ،همکاران و دیگر موارد مشابه تجلی پیدا میکند
).(Ghafari, 2004
اعتماد تعمیمیافته :این نوع اعتماد را میتوان داشتن حسن
ظن نسبت به افراد جامعه ،جدای از تعلق آنها به گروههای قومی
و قبیلهای تعریف نمود؛ و تنها به افرادی که روابط رودرو دارند
محدود نمیگردد ،بلکه مرزهای خانوادگی ،همسایگی ،قومی و
محلی را درمینوردد و در سطح ملی گسترش مییابد (Ojaghlou
)& Zahedi, 2005

اعتماد نهادی :که ناظر بر احساس افراد نسبت به نهادها و
یا حرفههای مختلف و یا حتی بخشهای مختلف دولتی است
).(Rahmani & Amiri, 2007
رابرت پانتام جامعهشناس مشهور ،اصوالً ریشه کاهش اعتماد
اجتماعی آمریکاییها را به تغییرات مربوط به الگوهای سبک
زندگی آنها مربوط است .تحلیل او از سبک زندگی بر چهار
نوع از تغییرات متمرکز است :تغییرات مربوط به فشارهای زمان
و پول ،تغییرات مربوط به افزایش مشارکت نیروی کار در بین
زنان ،تغییرات مربوط به حومهنشینی و رشد فرهنگ ماشین و
تأثیر تکنولوژی و رسانههای جمعی ) .(welch, et al., 2005درواقع،
رسانههای جمعی به تمام ابزارهای غیرشخصی ارتباط گفته میشود
که بهوسیله آن ،پیامهای دیداری و یا شنیداری بهطور مستقیم به
مخاطبان انتقال مییابند & (Sharifzadeh, Mirmohammad Tabar
) .Sohrabi, 2015تلویزیون ،رادیو ،ماهواره ،روزنامه ،اینترنت و مجله
در زمره رسانههای همگانی محسوب میشوند & (Mansourial
) .Ghodrati, 2009پاتنام 1استدالل میکند که فناوری و رسانههای
جمعی بیشترین اثرات نابودکننده را بر اعتماد اعمال میکنند.
همچنان که اثر تلویزیون به مناطق روستایی و محالت کمدرآمد
مناطق شهری گسترشیافته است ،شکل جدیدی از سرگرمی
ظهور کرد که منجر به کاهش راههای ارتباطی چهره به چهره
و بدون واسطه شد ) .(Mansourial & Ghodrati, 2009بهطورکلی
میتوان گفت رسانههای جمعی میتواند نقش مهمی در افراد یک
جامعه بازی کند و از آنجا که نوع اطالعات و تحلیلهای ارائهشده
از سوی رسانههای جمعی داخلی و خارجی متفاوت است ،در
نتیجه ،نوع اثرگذاری آنها نیز متفاوت خواهد بود .امروزه استفاده
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از وسایل ارتباطجمعی خارجی در بین افراد جامعه ما گسترش
روزافزون یافته است بهگونهای که حتی در بعضی از مواقع میزان
استفاده از آنها بیش از وسایل ارتباطی جمعی داخلی بوده است،
همین امر باعث جذب بیشتر افراد به استفاده از رسانههای خارجی
شده و درنتیجه تأثیرات عمیقتر و ریشهایتری را بر جای خواهد
گذاشت ) .(Fazel, Rezai, Ramezani Far & Amini lashani, 2013با
توجه به اینکه جوامع روستایی از فرهنگ قبیلهای و عشیرهای
برخوردارند و با توجه به پایین بودن سطح سواد ،میزان اعتماد
اجتماعی آنان میتواند به شدت توسط رسانه و ابزار اطالعاتی به
ویژه در اقشار جوان تحت تأثیر قرار گیرد .اگر اعتماد اجتماعی در

روستاها افزایش یابد باعث افزایش مشارکت روستاییان ،احساس
امنیت ،افزایش نظم اجتماعی در روستا و در نهایت همه اینها
باعث افزایش خوداتکایی روستاییان و توسعه روستاها میشوند
(تصویر شماره .)1

جدول  .1پیشینه تحقیق.
نویسنده

عنوان مقاله

نتایج پژوهش

Hossein zade et al.,
)(2012

بررسی نقش رسانههای جمعی در شکلگیری اعتماد
اجتماعی در بین ساکنان شهر رشت

نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتماد افراد به نسبت زیادی (بیش از  60درصد) از طریق
رسانهها کنترل میشود و افراد تحت تأثیر آنها هستند .البته در این میان نقش تلویزیون بهعنوان
رسانه دیداری از سایر رسانهها کلیدیتر است.

)Fazel et al., (2013

بررسی تأثیر وسایل ارتباطجمعی برونمرزی بر انواع
اعتماد :مطالعه تجربی شهر تنکابن

نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین متغیر استفاده از تلویزیونهای ماهوارهای و اعتماد فردی،
نهادی ،تعمیمیافته و اعتماد اجتماعی درمجموع رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد

Rahbar Ghazi et al.,
)(2014

تحلیل رابطه بین مصرف رسانهای و میزان اعتماد
اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

یافتههای تحقیق نشان میدهد بین متغیرهای اعتماد بنیادین ،بین افراد و تعمیمیافته با رسانههای
الکترونیک رابطه معناداری وجود ندارد ،اما بین مصرف رسانههای الکترونیک و دو بعد دیگر اعتماد؛
یعنی اعتماد سیاسی و کل اعتماد اجتماعی رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد .رابطه بین دیگر
متغیرهای مصرف رسانه؛ یعنی رسانههای چاپی و دیداری شنیداری با اعتماد اجتماعی اثبات شد.

Sharifzadeh et al.,
)(2015

بررسی رابطه بین استفاده از رسانههای جمعی و
اعتماد اجتماعی در دانشجویان

نتایج این پژوهش نشان داد؛ رسانههای داخلی باعث افزایش اعتماد اجتماعی و رسانههای خارجی
باعث کاهش آن میشوند.

)Uslaner (2002

سرمايه اجتماعي ،تلويزيون و ميانه جهان» :اعتماد،
خوشبینی و مشارکت مدني

در این پژوهش محقق با استفاده از نظریات پونتام در مورد نقش رسانهها در اعتماد اجتماعی نتیجه
میگیرد که افزایش تماشای تلویزیون باعث کاهش اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی شده است.
ازآنجاییکه تماشای تلویزیون باعث صرف زمان زیادی شده و این امر مشارکت مدنی را در بین
افراد کاهش میدهد درنتیجه اعتماد مردم به یکدیگر نیز کاهش مییابد.

Schmitt-Beck, and
)Wolsing (2010

محیطهای تلویزیون اروپا و اعتماد اجتماعی
شهروندان :شواهد از تجزیهوتحلیل چند سطحی

دادههای تحقیق از پیمایش اجتماعی در اروپا در  25کشور بین سالهای  2002تا  2004اخذ شد.
نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از تلویزیون در اروپا بر اعتماد اجتماعی اروپاییان تأثیرگذار است

Pietsch and Martin
)(2011

استفاده از رسانهها و تأثیر آن بر اعتماد به
سیاستمداران ،احزاب و دموکراسی

نتایج این تحقیق نشان میدهد ،استفاده از رسانهها تأثیر قابلتوجهی بر اعتماد به دولت ،اعتماد
به احزاب و رضایت از دموکراسی دارد .همچنین به مرور زمان استفاده از رسانه (بهغیراز اینترنت)
کاهش مییابد؛ دوم ،اینترنت برای استفاده از منابع خبرهای سنتی استفاده میشود و بههیچوجه
جایگزین آنها نیست .سوم ،استفاده از رسانهها به سطح پایین اعتماد به دولت ،اعتماد به احزاب و
رضایت از دموکراسی مربوط میشود.

Hakansson and Wit)mer (2015

رسانههای اجتماعی و اعتماد -یک بررسی ادبی
سیستماتیک

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین اعتماد و رسانههای اجتماعی رابطهای نیست و هیچ
رابطه منفی بین رسانههای اجتماعی و اعتماد وجود ندارد.
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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تصویر  .1مدل مفهومی پژوهش .مأخذ :یافته های پژوهش1396 ،

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي و نوع روش توصيفي-
تحليلي و براي گردآوري دادهها از روشهاي کتابخانهای و
میدانی (پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است.
طبق مطالعات کتابخانهای و بر اساس چارچوب نظری ،شاخصها
و متغیرهای مرتبط با اعتماد اجتماعی شناسایی و در  3سطح
اعتماد بین فردی ،اعتماد عام و اعتماد نهادی در قالب  16گویه
تعیین شد .متغیر مستقل هم در قالب میزان استفاده از ابزارهای
ارتباطجمعی (تلویزیون ،شبکه اجتماعی و تلفن همراه ،ماهواره و
اینترنت) در هر یک از برنامههای علمی و مستند ،فیلم ،سریال
و برنامههای تفریحی ،برنامههای اقتصادی ،اخبار و اطالعات
(سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و )...با  21گویه کمی گردید (جدول
شماره .)2
جهت عملیاتی سازی مطالعه ،دهستان کنویست بهعنوان
منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید .این دهستان در شرق
شهرستان مشهد واقع شده است آبوهوای دهستان مذکور
خشک و اکثر روستاییانی که در نزدیک شهر مشهد ساکن هستند
خدماتی و روستاهای دورتر دامداری است .به دلیل نزدیکی نیمی
از روستاها به شهر مشهد و تأثیرپذیری افرادی که برای کار به
شهر میآیند از فناوری اطالعات سبب شد که بررسی اثرات
فناوری اطالعات این روستاها مورد بررسی قرار گیرند (تصویر
شماره  .)1برای تعیین تعداد روستاهای نمونه با توجه به فرمول

 n02از تعداد  23روستای باالی  200نفر 11 ،روستا که دارای
بیشترین جمعیت بودند بهعنوان روستاهای نمونه انتخاب گردید
(جدول شماره  .)3طبق آمار سرشماری  1395یازده روستای
منتخب دارای  4712خانوار جمعیت میباشند .با توجه به حجم
جمعیت روستاهای نمونه ( 16365نفر) ،حجم نمونه با توجه به
فرمول کوکران و با خطای  0/07درصد معادل  196نفر تعیین
گردید اما با توجه به اینکه بین جمعیت روستاها اختالف زیادی
وجود دارد ،ابتدا عددی ثابت (عدد حداقل نمونه  )10بهعنوان پایه
برای تمام روستاها در نظر گرفته و در مرحله بعد مقدار باقیمانده
به نسبت سهم و حجم هر روستا محاسبه گردید (جدول شماره
.)3
قابلذکر است برای تائید روایی شاخصها از دو روش استفاده از
پیشینههای مطالعاتی و همچنین پانل تخصصی جمعی از اساتید
دانشگاهی و کارشناسان ( 18نفر) استفاده گردید .همچنین جهت
ارزيابي پايايي دادهها از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد ،که با
مقدار  0/77نشان از رضایتبخش بودن پایایی پرسشنامه براي
انجام تحقيق است (جدول شماره .)3
2.
=
=N0 1/
d 2 25 1/ 0, 22
 dرا میتوان از  0/1تا  0/2گرفت که در این فرمول  0/2گرفتهشده است .سپس از فرمول زیر تعداد روستاهای نمونه
به دست آمد.

n0
1 + n0 / N

=n

تعداد روستاهای باالی  200نفر جمعیت دهستان کنویست که تعدادشان  23روستا است23 = N .
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جدول  .2ابعاد و شاخصهای تحقیق.
متغیر

شاخص

ابعاد
تلویزیون

میزان استفاده از ابزارها

شبکه اجتماعی و تلفن همراه

برنامههای علمی و مستند فیلم ،سریال و برنامههای تفریحی برنامههای اقتصادی اخبار و اطالعات (سیاسی،
فرهنگی ،اقتصادی و)...

ماهواره
اینترنت
اعتماد بین فردی ابزارها
(تلویزیون ،شبکه اجتماعی و تلفن همراه ،ماهواره
و اینترنت)

اعتماد اجتماعی

اعتماد عام ابزارها
(تلویزیون ،شبکه اجتماعی و تلفن همراه ،ماهواره
و اینترنت)
اعتماد نهادی ابزارها
(تلویزیون ،شبکه اجتماعی و تلفن همراه ،ماهواره
و اینترنت)

کاهش اعتماد نبست به اعضای خانواده ،همسایگان ،دوستانتان ،خویشاوندان و کاهش روابط صمیمی با دوستان
و آشنایان
کاهش تعهد و پایبندی (به خانواده ،همکار ،دوست و ،).رعایت حقوق دیگران ،افزایش احساس مسئولیت نسبت
به دیگران ،کاهش اعتماد به صداقت و شفافیت گفتههای دیگران ،کاهش احساس امنیت ،کاهش میزان کمک
و یاری به دیگران و کاهش روحیه امانت دادن وسایل یا ابزار به دیگران
کاهش اعتماد به نهادهای اقتصادی (نظام بانکی ،اصناف بازاری و مغازهها و  ،)...نهادهای اجتماعی و مذهبی
(آموزشوپرورش ،بهداشت ،روحانیون ،).نهادهای قانونی و انتظامی (دادگستری ،پلیس و  )...و کاهش اعتماد به
نهادهای دولتی (وزارتخانهها ،مجلس و)...

مأخذAzkia & Hasani Rad, 2009, Hadjizadeh Meimandi & Eskandarifard, 2014, bahri pour & rastegar Khaled, 2013, Hezarjaribi & hamed, :
فصلنامه پژوهشهای روستایی

2012, Sabzehei & Rahimi, 2013

جدول  .3روستاهای نمونه ،حجم خانوار و تعداد نمونه در هر روستا (.)1395
آبادی

خانوار

جمعيت

نمونه

آبادی

خانوار

جمعيت

نمونه

کنار گوشه

68

235

11

کریمآباد

422

1,488

18

امرغان

472

1,593

19

شهرآباد

632

2,294

22

قياس آباد علیا

63

213

11

كنه ويست

1,082

3,695

30

برزش آباد

398

1,288

17

خیرآباد

208

735

14

شيرحصار

260

936

15

شرشر

177

573

12

شترك

930

3,315

27

مأخذKhorasan Razavi Governor's Statistics Center, 2017 :
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اسالمی سبب افزایش اعتماد روستاییان میشود (جدول شماره
 4و تصویر شماره  .)2درمجموع تأثیرگذاری رسانهها در میزان
اعتماد اجتماعی در تمامی ابزار چهارگانه مورد بررسی کمتر از حد
متوسط (میزان  3در طیف لیکرت) بوده است که میتواند ناشی از
پایین بودن کاربرد این ابزار ،محکم بودن ارتباطات چهره به چهره
و حضوری در روابط ساکنان اجتماعات روستایی باشد.

در نهایت پس از تکمیل پرسشنامه و جمعآوری دادهها،
براي تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون
همبستگی پیرسون ،تی تک نمونهای) در نرمافزار  SPSSو برای
رتبهبندی روستاها از لحاظ شاخصهای اعتماد اجتماعی ،از
تحلیل آراس (وزن دهی مورداستفاده در تحلیل آراس 3آنتروپی
است) و برای نمایش نتایج رتبهبندی بهدستآمده از GIS
استفادهشده است.

پیش از انجام آزمونهای تحلیلی ،اقدام به بررسی نرمال بودن
متغیرها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که نتایج
نشان میدهد که کلموگروف -اسمیرنوف تمام دادهها بین +1/96
و  -1/96است و سطح معنیداری تمام دادهها هم بیشتر از 0/05
است پس درنتیجه در همه شاخص و متغیرها توزیع دادهها نرمال
است .لذا آزمونهای پارامتریک برای انجام تحلیل دادهها مورد
استفاده قرار گرفتند.

یافتهها
یافتههای توصیفی نشان میدهد که تعداد  110نفر ( )%56/1از
پاسخگویان جامعه موردمطالعه را مردان و  86نفر را زنان ()%43/9
تشکیل میدهند .همچنین  76درصد پاسخگویان متأهل و 24
درصد مجرد هستند .اغلب روستاییان دارای تحصیالت ابتدایی و
سیکل با  73درصد و عمده پاسخگویان ( 31/6درصد) در گروه
سنی  25-34سال قرار دارند.

در گام اول ،برای بررسی تأثیر رسانههای جمعی در کاهش
اعتماد اجتماعی از آزمون  Tتک نمونهای استفاده شد .در این
آزمون میانگین محاسبهشده شاخصها و متغیرهای تحقیق با
میانگین فرضی ( )3سنجش شد و نتایج بیانگر این است که
میانگین واقعی نظر کل پاسخگویان از  3کوچکتر است و با توجه
به میزان معناداری بهدستآمده که برای تمام شاخصها بهجز
شاخص ماهواره؛ کمتر از  0/05است در تمامی ابزار تأثیرگذاری
رسانهها بر اعتماد اجتماعی معنادار بوده و قابلتعمیم بهکل جامعه
است .آماره  tدر تمامی شاخصها منفی است که نشاندهنده این
است که ماهواره بیشترین تأثیر و تلویزیون کمترین تأثیر را در
کاهش اعتماد اجتماعی داشته است .همچنین حد باال و پایین
تمام شاخصها منفی بوده است بهجز شاخص ماهواره که فقط
حد پایین آن مثبت است (جدول شماره .)5

با توجه به اینکه شاخصهای تحقیق در مقیاسهای متفاوت
نسبی ،فاصلهای و ترتیبی میباشند اقدام به هم مقیاس کردن
شاخصها گردید .بر اساس میانگین محاسبه شده در شاخصهای
تحقیق ،بیشترین تأثیر رسانههای جمعی در کاهش اعتماد
اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه مربوط به ابزار «ماهواره»
با میانگین  2/95و کمترین تأثیر مربوط به ابزار «تلویزیون» با
میانگین  1/87بوده است .چرا که روستاییان معتقدند که ماهواره
سبب تغییر فرهنگ روستاییان خصوصاً جوانان میشود و در
مقابل این پدیده جهانی مقابله میکنند .در مورد تلویزیون هم
این نکته قابل تأکید است که تلویزیون با گسترش فرهنگ ایرانی-
جدول  .4میانگین متغیرهای تحقیق به تفکیک روستا.

3. Aras

روستا

تلویزیون

سایتهای اینترنتی

ماهواره

شبکههای اجتماعی

کریمآباد

2/07

2/36

2/80

2/36

شهرآباد

1/77

2/44

3/03

2/24

خیرآباد

1/80

2/51

3/04

2/54

کنه بیست

1/83

2/10

2/91

2/50

قیاس آباد

1/86

2/35

3/20

2/27

شرشر

1/95

2/47

2/94

2/23

برزش آباد

1/86

2/40

2/81

2/49

ارمغان

1/76

2/44

3/01

2

شیرحصار

1/98

2/21

2/98

2/75

شترک

1/90

2/30

2/99

2/69

کنارگوشه

1/82

2/09

2/76

1/67

میانگین کل

1/87

2/33

2/95

2/34
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تصویر  .2میانگین متغیرهای تحقیق به تفکیک روستا .مأخذ :یافته های پژوهش1396 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

جدول  .5بررسی میزان تأثیر رسانههای جمعی در کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان (آزمون  Tیک نمونهای).
شاخصها و متغیرهای تحقیق

آماره t

میانگین

انحراف
معیار

میزان معنادار

اختالف
میانگین

Confidence Interval 95%
of the Difference
Lower

Upper

تلویزیون

-19/54

2/31

0/49

0/000

-0/69

-0/76

-0/62

سایتهای اینترنتی

-17/15

2/47

0/43

0/000

-0/53

-0/59

-0/47

ماهواره

-1/55

2/95

0/47

0/008

-0/05

-0/11

0/01

شبکههای اجتماعی

-9/16

2/61

0/60

0/000

-0/39

-0/48

-0/31

تأثیر کل رسانه جمعی در کاهش اعتماد اجتماعی

-23/41

2/50

0/30

0/000

-0/50

-0/54

-0/45
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بررسی رابطه رسانههای جمعی با کاهش اعتماد اجتماعی

در گام بعد برای بررسی رابطه بین استفاده از ابزار و کاهش
میزان اعتماد اجتماعی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده
شد که از میان شاخصهای رسانه جمعی فقط تلویزیون با
آماره  0/20با کاهش اعتماد اجتماعی دارای رابطهای مثبت و
مستقیم با شدتی ضعیف است ،در حالیکه سایر شاخصهای
رسانه جمعی ،ماهواره با آماره  ،-0/15شبکههای اجتماعی با
آماره  - 0/14و سایتهای اینترنتی با آماره  -0/24دارای رابطهای
منفی با کاهش اعتماد اجتماعی است بدین معنی که هر چه بر
میزان استفاده از این شاخصها (ماهواره ،شبکههای اجتماعی و
سایتهای اینترنتی) افزوده شود کاهش میزان اعتماد اجتماعی با
شیب سریعتر و تندتری اتفاق میافتد .همچنین با توجه به میزان
معناداری بهدستآمده رابطه تمام کاربرد تمامی ابزار رسانهای با
اعتماد اجتماعی رابطه معنیداری وجود دارد و قابلیت تعمیم
بهکل جامعه را دارد (جدول شماره  )6که گویای این واقعیت
است که بررسی رابطه بین متغیرهای رسانه جمعی و کاهش

اعتماد اجتماعی در منطقه موردمطالعه با اطمینان  95درصد
تصادفی نیست و واقعی است.
بررسی میزان اثرات رسانههای جمعی بر کاهش اعتماد
اجتماعی

همچنین ،جهت بررسی اثر «رسانههای جمعی بر کاهش اعتماد
اجتماعی» از رگرسیون چند متغیره استفاده شد .در رگرسیون
متغیر مستقل ،ابعاد رسانههای جمعی و متغیر وابسته ،اعتماد
اجتماعی است .همانگونه که در جدول شماره  7مشخص است
مقدار ضریب تعیین تعدیلشده برابر با  0/28است که حاکی از
توانایی پایین ابعاد متغیر مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته
است؛ یعنی متغیر مستقل  28درصد از تغییرات متغیر وابسته
را تبیین میکند و مابقی این تغییرات (72درصد) که به مجذور
کمیت خطا معروف است؛ تحت تأثیر متغیرهای خارج از مدل
میباشند .همچنین مقدار دوربین واتسون برابر با  1/17است که
حاکی از مستقل بودن باقیماندهها از هم است.
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مدل رگرسيون با اطمينان  %99رد میشود و فرضیه تحقیق
که رسانههای جمعی موجب کاهش اعتماد اجتماعی روستاهای
نمونه گردیده است ،تأیید میشود.

همانگونه که در جدول شماره  8مشخص است مقدار
رگرسیون برای این مدل برابر است با  1/68و مقدار باقیمانده
برابر است با  15/41و چون مقدار مجذورات باقیمانده بزرگتر
از مجموع مجذورات رگرسیون است ،نشاندهندهی ،قدرت تبیین
پایین مدل در توضیح تغییرات متغیر وابسته است .در این مدل
مقدار  Fبرابر است با  5/206و میزان معناداری آنهم برابر با
 0/001است که کوچکتر از  0/05و معنادار است به این معنی
که ابعاد متغیر مستقل قادر است بهخوبی تغییرات متغیر وابسته را
توضیح دهد؛ بنابراين فرضيه صفر آزمون مبني بر عدم معنيداري

با توجه به آنچه در جدول شماره  9نشان دادهشده است
مقدار بتا در این مدل  0/175برای تلویزیون 0/206 ،برای
ماهواره ،شبکههای اجتماعی  0/299و  0/020برای سایتهای
اینترنتی است .بر این اساس شبکههای اجتماعی بیشترین تأثیر
را بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان دارد (تصویر شماره .)3

جدول  .6رابطه بین متغیرهای میزان استفاده از رسانههای جمعی و اعتماد اجتماعی.

اعتماد
اجتماعی

تلویزیون

ماهواره

شبکههای اجتماعی

سایتهای اینترنتی

کل رسانههای جمعی

پیرسون

0/20

-0/15

-0/14

-0/24

0/204

میزان معناداری

0/005

0/036

0/045

0/024

0/004
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جدول  .7مقدار همبستگی ،ضریب تعیین تعدیلشده و خطای استاندارد برآورد.
مقدار همبستگی

ضریب تعیین تعدیلشده

خطای استاندارد برآورد

دوربین واتسون

0/31

0/28

0/27

1/17
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جدول  .8مجموع مربعات ،درجه آزادي ،ميانگين مربعات و سطح معناداري رگرسيون.
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

رگرسیون

1/680

4

0/420

باقیمانده

15/41

191

0/081

مجموع

17/094

195

F

سطح معناداری
0/001

5/206

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .9ضریب رگرسیون استاندارد نشده و شده ،آماره تی و سطح معناداري رگرسيون.
ضریب رگرسیون استاندارد
نشده

ضریب رگرسیون
استانداردشده (بتا)

15/657

0/000

2/252

0/025
0/011

ضریب ثابت

2/159

میزان استفاده از تلویزیون

0/099

0/175

میزان استفاده از ماهواره

0/072

0/206

2/580

میزان استفاده از شبکههای اجتماعی

0/082

0/299

3/070

0/002

میزان استفاده از سایتهای اینترنتی

0/006

0/020

0/231

0/818
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای پژوهش1396 ،

472

آماره تی

میزان معناداری

«طاهره صادقلو و همکاران .تحلیل تأثیر رسانههای جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان»

پاییز  . 1397دوره  .9شماره 3

فصلنامهپژوهشهایروستایی

تصویر  .3میزان رابطه و اثرگذاری هریک از ابعاد رسانه جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی .مأخذ :یافته های پژوهش1396 ،

در ادامه با توجه به اینکه در آزمون رگرسیون فقط به بررسی
اثرات مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته میپردازد و از
محاسبه اثرات غیرمستقیم بازمیماند به همین جهت برای حاصل
شدن نتیجه بهتر از روش تحلیل مسیر که به محاسبه اثرات
مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کلی متغیر مستقل به متغیرهای
وابسته میپردازد استفاده شد (جدول شماره .)10
نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد در کل از میان متغیرهای
مستقل (استفاده از تلویزیون ،ماهواره ،تلفن همراه و شبکههای
اجتماعی و سایتهای اینترنتی) ابزار ماهواره بیشترین اثر را بر
متغیر وابسته (اعتماد اجتماعی) داشته است (جدول شماره .)11

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تحلیل فضایی میزان تأثیرگذاری رسانههای جمعی بر کاهش
اعتماد اجتماعی روستاییان مجموع نسبتها ()ARAS

برای تعیین بهترین گزینه از تکنیک  ARASاستفادهشده است.
تکنیک  4ARASبهوسیله زاوادساکاس 5و همکارانش به سال 2010
پیشنهاد شد .این روش یکی از بهترین روشهای تصمیمگیری
چند معیاره برای انتخاب بهترین گزینه است .بهترین گزینه آن
است که بیشترین فاصله را از عوامل منفی و کمترین فاصله را
از عوامل مثبت داشته باشد .در گام نخست ماتریس امتیازدهی
شاخصها بر اساس معیارها (ماتریس تصمیمگیری) تشکیلشده
است .ماتریس تصمیم را با  xو هر مقدار آن را با  xijنشان میدهند.

بر اساس مجموعه نتایج تحلیل مسیر میتوان گفت ،متغیر
ماهواره درمجموع بیشترین اثر را بر میزان اعتماد اجتماعی داشته
و در واقع مهمترین عامل در کاهش اعتماد اجتماعی محیط
روستاست (تصویر شماره .)4

4. Additive Ratio Assessment
5. Zavadskas

جدول  .10محاسبه اثرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته اصلی.
متغیرها

اثرات غیرمستقیم بر متغیر وابسته
(-0/027 =)0/299( × )0/241( × )-0/375

ابزار تلویزیون

(-0/014 =)0/299( × )0/511( × )0/248( × )-0/375
(-0/041 = )-0/014( + )-0/027
(0/037 =)0/299( × )0/511( × )0/248

ابزار ماهواره

(0/072 = )0/200( × )0/241
(0/110 = )0/072( + )0/037

ابزار تلفن همراه و شبکه اجتماعی

-

ابزار اینترنت

(0/152 =)0/299( × )0/511
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .11اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای چهارگانه بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان.
متغیرهای میزان استفاده

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

کل

تلویزیون

0/175

-0/041

0/134

ماهواره

0/206

0/110

0/316

تلفن همراه و شبکه اجتماعی

0/299

-

0/299

اینترنت

-

0/152

0/152

مأخذ :یافتههای پژوهش1396 ،
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فصلنامه پژوهشهای روستایی

در گام دوم بی مقیاس سازی ماتریس تصمیمگیری با روش
خطی صورت گرفته است .هر درایه ماتریس بی مقیاس شده را
با  Nو هر داریه آن را با  nijنشان میدهند .در تکنیک ARAS
نرمالسازی مطابق (رابطه )1بروش خطی صورت میگیرد .اگر
شاخصها از نوع منفی باشند مطابق (رابطه  )2ابتدا باید معکوس
شوند و سپس به روش خطی نرمال شوند.
xij
∑ xij

1
xij
=
; nij
−
xij
∑ xij
در گام سوم باید ماتریس بی مقیاس( )Nبه ماتریس بی
مقیاس موزون( )Vتبدیل شود .برای به دست آوردن ماتریس بی
مقیاس موزون باید اوزان شاخصها را داشته باشیم .مجموع اوزان
شاخصها باید برابر یک باشد:

∑w
j =1

)رابطه (3

اوزان محاسبهشده در ماتریس بی مقیاس شده ضرب میشود.
ماتریس حاصل را ماتریس بی مقیاس شده موزون گویند و با V
نشان داده میشود.
) V= N ×W jرابطه (4

= ) nijرابطه(1
= (2
) xijرابطه

474

=1

n

V
= Nij ×W j
در گام چهارم میزان مطلوبیت هر گزینه بهوسیله مطلوبیت با
(رابطه  )5زیر محاسبه میشود:
n

) Si = ∑V ijرابطه (5
j =1

مجموع مقادیر  vijهر شاخص برابر یک میشود .بهترین گزینه
آن است Siهک بزرگتری دارد .همچنین درنهایت باید درجه
مطلوبیت محاسبه شود .درجه مطلوبیت گزینه  Aiبر اساس
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جدول  .12نتیجه نهایی مدل آراس در مورد میزان تأثیر رسانههای جمعی بر اعتماد اجتماعی روستاییان.
روستا

Si

Ki

رتبه

شترک

0/099

1/000

1

شیرحصار

0/098

0/991

2

خیرآباد

0/097

0/977

3

برزش آباد

0/092

0/932

4

کریمآباد

0/092

0/927

5

شهرآباد

0/092

0/925

6

قیاس آباد

0/091

0/924

7

کنه بیست

0/091

0/924

8

شرشر

0/089

0/899

9

ارمغان

0/084

0/852

10

کنار گوشه

0/075

0/753

11

so

0/099
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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مقایسه  Siبا یک مقدار بهینه محاسبه میشود .مقدار بهینه ()So
بر اساس دیدگاه خبرگان ،نرم صنعت یا بهترین مقادیر ماتریس
موزون شده قابل حصول است درجه مطلوبیت گزینه  Aiبا Ki
نشان دادهشده و با (رابطه  )6قابلمحاسبه است:
مقدار  Kiبین ( 0و  )1است و هر چه درجه مطلوبیت به یک
نزدیکتر باشد گزینه بهتر خواهد بود (Mirdar, Panahi, & Asgari,
).2016
Si
So
با توجه به نتایج بهدستآمده جدول شماره  12از مدل آراس
روستای شترک در رتبه اول و روستای کنار گوشه در رتبه آخر
قرارگرفته است .این نکته قابلذکر است که روستای شترک
باوجود فاصله کم نسبت به شهر مشهد ،دارای جمعیت زیادی
هم است.
= ) Kiرابطه (6

معنادار است و قابلیت تعمیم بهکل جامعه را دارد؛ که این اعداد
در شاخصهای فاصله از شهر سن و جنسیت بیانگر همبستگی
معکوس با شدتی متوسط تا قوی است (جدول شماره .)13
بدین معنی که روستاهایی که دورتر از شهر هستند دارای اعتماد
اجتماعی بیشتری نسبت به روستاهایی هستند که فاصله کمتری
از شهردارند و بدین معنی است که رسانههای ارتباطجمعی در
روستاهای که نزدیک شهر هستند تأثیر بیشتری بر روی کاهش
اعتماد افراد دارند .همچنین تأثیر رسانهها در کاهش اعتماد
اجتماعی مردان و جوانترها نسبت به زنان و مسنترها بیشتر
بوده است .از سویی ،مقدار آماره همبستگی در شاخصهای میزان
جمعیت ،وضعیت تأهل و تحصیالت از نوع مستقیم با شدت
متوسط تا قوی است که بیانگر این است که رسانههای جمعی در
افراد متأهل و کسانی که از تحصیالت باالتری برخوردارند تأثیر
بیشتری میگذارد و در کاهش اعتماد اجتماعی آنان مؤثر است.

در ادامه برای بررسی بیشتر نتایج حاصل از مدل آراس به
بررسی رابطه رتبه بهدستآمده از مدل با میزان جمعیت ،فاصله
از شهر و ویژگیهای فردی افراد پرداخت ه شد .نتایج نشان میدهد
که بین شاخصهای مورد بررسی با رتبه روستاها در مدل ،ARAS
همبستگی متوسط تا قوی وجود دارد که مقدار آماره همبستگی
در هر یک از شاخصها و متغیرها ،نوع همبستگی و شدت آن را
بیان مینماید و با توجه به سطح معنیداری تمام شاخصها بهجز
شاخص میزان جمعیت که بیشتر از  0/05است نشاندهنده این
است که رابطه بین این متغیرها با رتبه روستاها در مدل ARAS
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پاییز  . 1397دوره  .9شماره 3

فصلنامهپژوهشهایروستایی

جدول  .13رابطه بین شاخصها و متغیرهای تحقیق با رتبه روستاها در مدل .ARAS
شاخصها

نوع همبستگی

میزان جمعیت

آماره
0/358

0/280

-0/781

0/005

سن

-0/805

0/003

وضعیت تأهل

0/761

0/007

-0/692

0/000

0/783

0/004

فاصله از شهر

جنسیت

پیرسون

اسپیرمن

تحصیالت

فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههاي پژوهش 1396

بحث و نتیجهگیری
در عصر حاضر ارتباطات و فناوری جزء جداییناپذیر زندگی
است و رسانههای جمعی میتوانند تأثیر مثبت یا منفی در افکار و
عقاید و بهطورکلی نقش مهمی در زندگی انسانها داشته باشند.
بر این اساس جوامع روستایی همانند جوامع شهری میتوانند در
معرض این تأثیرات قرار گیرند .یافتههای تحقیق حاضر در بررسی
تأثیر رسانههای جمعی در کاهش اعتماد اجتماعی در دهستان
کنویست شهرستان مشهد نیز به نوعی مؤید این مهم است .به
گونهای که نتایج آزمون  Tتک نمونهای بیانگر تأثیر باالی ماهواره
و تأثیر اندک تلویزیون در کاهش اعتماد اجتماعی است .همچنین
بررسی رابطه متغیرهای رسانههای جمعی و اعتماد اجتماعی ،با
توجه به سطح معنیداری بهدستآمده ،نشان داد میان متغیرها
رابطه معنیداری وجود دارد و قابلیت تعمیم بهکل جامعه را دارد.
سپس بهمنظور بررسی اثر «رسانههای جمعی بر کاهش اعتماد
اجتماعی روستاییان» از رگرسیون چند متغیره استفاده شد .با
توجه به نتیجه بهدستآمده مقدار ضریب تعیین تعدیلشده برابر
با  0/28است که حاکی از توانایی پایین ابعاد متغیر مستقل در
تبیین واریانس متغیر وابسته است؛ یعنی متغیر مستقل  28درصد
از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند .در ادامه با توجه به
اینکه در آزمون رگرسیون فقط اثرات مستقیم متغیر مستقل بر
وابسته بررسی میشود و اثرات غیرمستقیم نادیده گرفته میشود.
درنهایت جهت تحلیل فضایی میزان تأثیرگذاری رسانههای جمعی
بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان نشان داد که روستای شترک
در رتبه اول و روستای کنار گوشه در رتبه آخر این تأثیرپذیری
قرار دارد .نتایج حاصله بیانگر آن است که روستاهایی که دورتر از
شهر هستند دارای اعتماد اجتماعی بیشتری نسبت به روستاهایی
که از شهر فاصله کمی دارند و رسانههای ارتباطی جمعی تأثیر
بیشتری بر کاهش اعتماد افراد دارند .همچنین تأثیر این رسانهها
در کاهش اعتماد اجتماعی مردان و جوانترها نسبت به زنان و
مسنترها بیشتر بوده است .همچنین افزایش جمعیت ،تأهل و

476

میزان معناداری

تحصیالت بیشتر سبب میشود که رسانههای ارتباطی جمعی
میتوانند بر میزان اعتماد جمعی افراد تأثیر منفی بگذارد و اعتماد
روستاییان را کاهش دهد؛ درمجموع نتایج پژوهش با مطالعات
جواهری و باالخانی ( )2010احمدی و همکاران (،)2013
فاضل و همکاران ( )2013و شریفزاده و همکاران ()2015
همسویی بیشتری دارد .با توجه به یافتههای تحقیق پیشنهادهای
زیر ارائه میشود:
•فرهنگسازی در استفاده درست از رسانههای ارتباطجمعی
(ماهواره ،شبکههای اجتماعی) و بدین ترتیب کمک به
افزایش اعتماد اجتماعی میان روستاییان و تالش در جهت
افزایش سواد رسانهای؛
•در نظر گرفتن تأثیرات رسانهها در اجتماعات برای
برنامهریزی توسعه آنها؛
•تقویت احساس اعتماد اجتماعی با تصحیح عملکرد رسانهها
و بازتاب واقعیتهای اجتماعی؛
• متنوع سازی برنامههای رسانههای داخلی و متناسب
باسلیقه بینندگان؛ و
•با توجه به اینکه هدف غایی این تحقیق و تمام مطالعاتی
که در حوزه جامعه روستایی انجام میشود ،دستیابی جامعه
روستایی به توسعه پایدار است بر این اساس اگر برنامههای
منتشرشده از رسانههای ملی و محلی متناسب با نیازهای
واقعی روستاییان ،ارزشها و سنن آنان باشد ،بدون تردید
نقش و تأثیر سازندهای در توسعه روستایی کشور و منطقه
خواهند داشت.
تشکر و قدردانی

این مقاله هیچگونه حامی مالی نداشته است.
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