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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 mean-
ingful 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 re-
ducing 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.
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Extended Abstract

1. Introduction

ne of the most important issues in dis-
cussion 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, informa-
tion 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 behav-
iors. 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 pro-
viding 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 me-
dia 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 re-
search. Social trust was measured with 21 options at three 
levels including individual trust, general trust and insti-
tutional 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

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 reduc-
ing 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 neg-
ative 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 vil-
lages. This can be related to the population and distance of 
these two villages from Mashhad metropolitan.      

4. Discussion 

This study aimed to evaluate the impact of each mass 
medium on the level of social trust in villages of Mash-

had County. Social trust denotes to people’s commit-
ments 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 relation-
ship. 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 con-
cept 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 politi-
cal, 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

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. 
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وسایل ارتباط جمعی، از طریق معانی و ارزش هایی که در زندگی روزمره رواج می دهند، در ساخت واقعیت اجتماعی روستاها تأثیر به سزایی 
دارند. آن ها تمامی عرصه های فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و نقش تعیین کننده و معناداری بر باورها، ایستارها و نگرش های 
اعضای جامعه دارند. رسانه های جمعی همچنین منبع مهمی برای تبلیغ و ترویج و یا تغییر ارزش های جامعه روستایی از جمله اعتماد 
اجتماعی به شمار می روند. لذا تحقیق حاضر به بررسی میزان تأثیر رسانه های جمعی در میزان اعتماد اجتماعی اجتماعات روستایی 
می پردازد. پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جهت عملیاتی سازی مطالعه، دهستان کنویست به عنوان 
منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید. برای تعیین تعداد روستاهای نمونه از تعداد 23 روستایی که بیشتر از 200 نفر جمعیت داشته اند 11 
روستا که دارای بیشترین جمعیت را دارا بودند به عنوان روستاهای نمونه انتخاب گردید و حجم نمونه موردبررسی با استفاده از فرمول 
کوکران 196 نفر تعیین شد. اطالعات استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از روش های تجزیه وتحلیل آماری در دو نرم افزار SPSS و 
GIS و تحلیل رابطه ARAS موردبررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد ابزار ماهواره بیشترین اثر را در کاهش میزان اعتماد اجتماعی 
روستاییان داشته است. بر اساس نتایج حاصل از رتبه بندی )ARAS( روستای شترک در رتبه اول و روستای کنار گوشه در رتبه آخر قرار 
گرفت که نشان دهنده آن است در روستای شترک رسانه های جمعی بیشترین تأثیر را در کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان داشته است 

و کمترین تأثیر مربوط به روستای کنار گوشه است.

کلیدواژه ها: 
رسانه های جمعی، اعتماد 

اجتماعی، شبکه های 
اجتماعی، توسعه روستایی، 

ARAS مدل

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

مقدمه
بدون شک یکی از تأثیرگذارترین وسایل در بحث گسترش 
توسعه پایدار در نقاط روستایی نقش رسانه های ارتباط جمعی 
است و این رسانه ها در شکل دهی و فراگردی ساختن ساخت 
دارند  برجسته ای  نقش  روستا  بنیادی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
(Farhangi, 1995). رسانه های ارتباط جمعی و مطبوعات به عنوان 

ابعاد  نو در  ایده های  و  اطالعات  و  فرهنگی  ارزش های  حامالن 
مختلف در جریان دستیابی به توسعه ای همه جانبه و مطلوب 
در همه جوامع به ویژه در مناطق حاشیه ای و محروم کشورهای 
را تحت  توسعه  توسعه یافته که می توانند وجوه مختلف  کمتر 
تأثیر قرار دهند، نقش حیاتی و پراهمیتی را بر عهده دارند. این 
رسانه ها امروزه به منبع غالب شکل گیری واقعیت های اجتماعی 
در جوامع تبدیل شده اند و ازاین رو به رفتارهای اجتماعی جهت 
می دهند (Farhangi & roshandel Arbatani, 2004). در نظام نوین 

جهانی، انسان ها در جوامع مختلف شهری و روستایی در عصر 
رسانه ها زندگی می کنند؛ عصری که در آن رسانه های گروهی 
جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان ها هستند. آنچه رسانه ها به عنوان 
اطالعات به جوامع انتقال می دهند، به اشکال مختلف در نحوه 
زندگی، اندیشه و احساسات افراد جامعه تعیین کننده است. در 
این میان سیاست های رسانه ای نقش تعیین کننده ای در توسعه 
وسایل  اساس  این  بر   .(khalesi, 2009) دارند  روستاها  فرهنگی 
رواج  روزمره  زندگی  در  که  معناهایی  طریق  از  ارتباط جمعی، 
می دهند، در ساخت واقعیت اجتماعی روستاها تأثیر به سزایی 
تأثیر  را تحت  دارد. آن ها تمامی عرصه های فردی و اجتماعی 
قرار داده و نقش تعیین کننده و معناداری از باورها، ایستارها و 
نگرش های اعضای جامعه دارند. رسانه های جمعی همچنین منبع 
مهمی برای تبلیغ و ترویج ارزش های جامعه روستایی به شمار 
می روند. سبک زندگی رسانه ای با تولید تصاویر و مدل هایی از 

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

تحلیل تأثیر رسانه های جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان )مورد مطالعه: روستاهای 
دهستان کنویست شهرستان مشهد(
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و  منعکس کننده  می شود  نمودار  روزافزونی  به طور  که  واقعیت 
ذهنیت سازی اندیشه پیشرفت جامعه روستایی به شمار می آید 
(Castells, 1996). از میان تمامی این تأثیرات اجتماعی و فرهنگی، 

رسانه های جمعی می توانند نقش بسیار مهمی در افزایش و کاهش 
اعتماد اجتماعی داشته باشند. رسانه های جمعی با اطالعات و 
تحلیل های متفاوتی که در اختیار مخاطبان قرار می دهند به تدریج 
بخشی از نظام ارزشی افراد را شکل می دهد. این نظام ارزشی نیز 
به نوبه خود نگرش های منفی و مثبت افراد نسبت به امور مختلف 
 (Ahmadi, Adlipour, Sepehri می دهد  قرار  خود  تأثیر  تحت  را 
اختیار  در  که  اطالعاتی  بر  افزون  و   & Hasanalizadeh, 2013)

مخاطبان قرار می دهند، تفسیر و تحلیل هایی ارائه داده و به تدریج 
بخشی از نظام معرفتی افراد را تشکیل می دهند. ازاین رو امروزه 
انگیزش خوش بینانه و بدبینانه مردم نسبت به امور مختلف تا 
حد قابل مالحظه ای تحت تأثیر نوع و محتوای پیام های رسانه های 
 .(Javaheri, & Balakhani, 2010) جمعی ساخته وپرداخته می شود
میزان این تأثیرات با توجه به عواملی نظیر تنوع رسانه ها، میزان 
استفاده و کاربرد، حیطه های مورداستفاده و گروه های سنی و 
جنسی و همچنین آزادی بیان فضاها، کنترل اجتماعی فضا و ... 
می تواند در بین اجتماعات شهری و روستایی متغیر باشد. تاکنون 
مطالعاتی در ارتباط با موضوع رسانه های جمعی و تأثیر آن بر 

میزان اعتماد اجتماعی انجام شده است )جدول شماره 1(.

با توجه به اهمیت و تأثیری که اعتماد اجتماعی می تواند بر 
تسریع فرایند توسعه و اثربخشی سیاست های ملی و اجتماعی 
صورت گرفته در روستاها داشته باشد، شناخت میزان تأثیرپذیری 
به  ضروری  روستایی  اجتماعات  در  آن  بر  مؤثر  فاکتورهای  و 
نظر می رسد. در روستاها میزان اعتماد اجتماعی به دلیل تأثیر 
به  نسبت  شده  مدرنیزه  کمتر  فضاهای  و  سنتی  ساختارهای 
فضاهای شهری، کمتر دستخوش تغییر قرار میگیرد. اما به مرور 
زمان راهیابی تکنولوژی و رسانه ها، این بستر را برای دگرگونی 
آماده می سازد. لذا پژوهش حاضر به دنبال تحلیل و بررسی تأثیر 
رسانه های ارتباط جمعی بر میزان اعتماد اجتماعی روستاییان در 

روستاهای دهستان کنویست شهرستان مشهد است.

مروری بر ادبیات موضوع
یکی از اساسی ترین مسائلی که جوامع امروز با آن مواجه است 
مسئله اعتماد اجتماعی است. این مفهوم یکی از ابعاد مهم زندگی 
بشر را تشکیل می دهد به گونه ای که زندگی امروزی بدون آن 
ممکن نیست (Abbaszadeh, 2005). »اعتماد اجتماعی« تعریف 
واحدی ندارد و با توجه به حوزه های مختلف سیاست، اقتصاد، 
انتخاب  رویکردهای کنش  نیز  و  روان شناسی  و  جامعه شناسی 
عقالنی، رویکرد اجتماعی، کارکردی و روان شناختی، تعریف های 
گوناگون و بسیاری دارد. اعتماد اجتماعی را داللت بر انتظارها 
و تعهدهای اکتسابی و تائید شده به لحاظ اجتماعی که افراد 
زندگی  به  مربوط  نهادهای  و  سازمان ها  و  یکدیگر  به  نسبت 

اجتماعی شان دارند، تعریف کرده اند و با رابطه متقابل تعمیم یافته، 
قرین است (Lyon, 2000, 664) (Azkia & Ghafari, 2002). از دیدگاه 

جامعه شناختی، دست کم سه گونه اعتماد قابل تشخیص است:

اعتماد بین شخصی: این نوع اعتماد بر اساس روابط مستقیم 
و چهره به چهره شناخته می شود و بر روابط فردی استوار است. 
ویژگی هایی  از  یکی  شرکت کنندگان  بین  مستقیم  همزیستی 
است که اعتماد بین شخصی را از دیگر شکل های اعتماد متمایز 
اعضای  میان  روابط  و  تعامل  در  بین شخصی  اعتماد  می کند. 
خانواده، دوستان، همکاران و دیگر موارد مشابه تجلی پیدا می کند 

.(Ghafari, 2004)

اعتماد تعمیم یافته: این نوع اعتماد را می توان داشتن حسن 
ظن نسبت به افراد جامعه، جدای از تعلق آن ها به گروه های قومی 
و قبیله ای تعریف نمود؛ و تنها به افرادی که روابط رودرو دارند 
محدود نمی گردد، بلکه مرزهای خانوادگی، همسایگی، قومی و 
 (Ojaghlou محلی را درمی نوردد و در سطح ملی گسترش می یابد

Zahedi, 2005 &)

افراد نسبت به نهادها و  اعتماد نهادی: که ناظر بر احساس 
یا حرفه های مختلف و یا حتی بخش های مختلف دولتی است 

.(Rahmani & Amiri, 2007)

رابرت پانتام جامعه شناس مشهور، اصوالً ریشه کاهش اعتماد 
الگوهای سبک  به  اجتماعی آمریکایی ها را به تغییرات مربوط 
از سبک زندگی بر چهار  او  زندگی آن ها مربوط است. تحلیل 
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 حومه نشینی و رشد فرهنگ ماشین و 
تأثیر تکنولوژی و رسانه های جمعی (welch, et al., 2005). درواقع، 
رسانه های جمعی به تمام ابزارهای غیرشخصی ارتباط گفته می شود 
که به وسیله آن، پیام های دیداری و یا شنیداری به طور مستقیم به 
 (Sharifzadeh, Mirmohammad Tabar & مخاطبان انتقال می یابند
(Sohrabi, 2015. تلویزیون، رادیو، ماهواره، روزنامه، اینترنت و مجله 

 (Mansourial & در زمره رسانه های همگانی محسوب می شوند
(Ghodrati, 2009. پاتنام1 استدالل می کند که فناوری و رسانه های 

جمعی بیش ترین اثرات نابودکننده را بر اعتماد اعمال می کنند. 
همچنان که اثر تلویزیون به مناطق روستایی و محالت کم درآمد 
مناطق شهری گسترش یافته است، شکل جدیدی از سرگرمی 
ظهور کرد که منجر به کاهش راه های ارتباطی چهره به چهره 
و بدون واسطه شد (Mansourial & Ghodrati, 2009). به طورکلی 
می توان گفت رسانه های جمعی می تواند نقش مهمی در افراد یک 
جامعه بازی کند و از آنجا که نوع اطالعات و تحلیل های ارائه شده 
از سوی رسانه های جمعی داخلی و خارجی متفاوت است، در 
نتیجه، نوع اثرگذاری آن ها نیز متفاوت خواهد بود. امروزه استفاده 

1. R-Putnam

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



467

پاییز 1397 . دوره 9. شماره 3فصلنامه پژو  هش های روستایی

جدول 1. پیشینه تحقیق.

نتایج پژوهشعنوان مقالهنویسنده

 Hossein zade et al.,
(2012)

بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل گیری اعتماد 
اجتماعی در بین ساکنان شهر رشت

نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتماد افراد به نسبت زیادی )بیش از 60 درصد( از طریق 
رسانه ها کنترل می شود و افراد تحت تأثیر آن ها هستند. البته در این میان نقش تلویزیون به عنوان 

رسانه دیداری از سایر رسانه ها کلیدی تر است.

Fazel et al., (2013) بررسی تأثیر وسایل ارتباط جمعی برون مرزی بر انواع
اعتماد: مطالعه تجربی شهر تنکابن

نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین متغیر استفاده از تلویزیون های ماهواره ای و اعتماد فردی، 
نهادی، تعمیم یافته و اعتماد اجتماعی درمجموع رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد

 Rahbar Ghazi et al.,
(2014)

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

یافته های تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای اعتماد بنیادین، بین افراد و تعمیم یافته با رسانه های 
الکترونیک رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین مصرف رسانه های 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 رسانه های چاپی و دیداری شنیداری با اعتماد اجتماعی اثبات شد.

 Sharifzadeh et al.,
(2015)

بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی و 
اعتماد اجتماعی در دانشجویان

نتایج این پژوهش نشان داد؛ رسانه های داخلی باعث افزایش اعتماد اجتماعی و رسانه های خارجی 
باعث کاهش آن می شوند.

Uslaner (2002) ،سرمایه اجتماعي، تلویزیون و میانه جهان«: اعتماد
خوش بینی و مشارکت مدني

در این پژوهش محقق با استفاده از نظریات پونتام در مورد نقش رسانه ها در اعتماد اجتماعی نتیجه 
می گیرد که افزایش تماشای تلویزیون باعث کاهش اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی شده است. 
ازآنجایی که تماشای تلویزیون باعث صرف زمان زیادی شده و این امر مشارکت مدنی را در بین 

افراد کاهش می دهد درنتیجه اعتماد مردم به یکدیگر نیز کاهش می یابد.

 Schmitt-Beck, and
Wolsing (2010)

محیط های تلویزیون اروپا و اعتماد اجتماعی 
شهروندان: شواهد از تجزیه وتحلیل چند سطحی

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

 Pietsch and Martin
(2011)

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

نتایج این تحقیق نشان می دهد، استفاده از رسانه ها تأثیر قابل توجهی بر اعتماد به دولت، اعتماد 
به احزاب و رضایت از دموکراسی دارد. همچنین به مرور زمان استفاده از رسانه )به غیراز اینترنت( 
کاهش می یابد؛ دوم، اینترنت برای استفاده از منابع خبرهای سنتی استفاده می شود و به هیچ وجه 

جایگزین آن ها نیست. سوم، استفاده از رسانه ها به سطح پایین اعتماد به دولت، اعتماد به احزاب و 
رضایت از دموکراسی مربوط می شود. 

Hakansson and Wit-
mer (2015)

رسانه های اجتماعی و اعتماد- یک بررسی ادبی 
سیستماتیک

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین اعتماد و رسانه های اجتماعی رابطه ای نیست و هیچ 
رابطه منفی بین رسانه های اجتماعی و اعتماد وجود ندارد.

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های پژوهش، 1396                                                                                                                              

از وسایل ارتباط جمعی خارجی در بین افراد جامعه ما گسترش 
روزافزون یافته است به گونه ای که حتی در بعضی از مواقع میزان 
استفاده از آن ها بیش از وسایل ارتباطی جمعی داخلی بوده است، 
همین امر باعث جذب بیشتر افراد به استفاده از رسانه های خارجی 
شده و درنتیجه تأثیرات عمیق تر و ریشه ای تری را بر جای خواهد 
گذاشت (Fazel, Rezai, Ramezani Far & Amini lashani, 2013). با 
توجه به اینکه جوامع روستایی از فرهنگ قبیله ای و عشیره ای 
برخوردارند و با توجه به پایین بودن سطح سواد، میزان اعتماد 
اجتماعی آنان می تواند 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 این ها 
باعث افزایش خوداتکایی روستاییان و توسعه روستاها می شوند 

)تصویر شماره 1(.
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روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و نوع روش توصیفي- 
و  کتابخانه ای  روش هاي  از  داده ها  گردآوري  براي  و  تحلیلي 
است.  شده  استفاده   مصاحبه(  و  مشاهده  )پرسشنامه،  میدانی 
طبق مطالعات کتابخانه ای و بر اساس چارچوب نظری، شاخص ها 
و متغیرهای مرتبط با اعتماد اجتماعی شناسایی و در 3 سطح 
اعتماد بین فردی، اعتماد عام و اعتماد نهادی در قالب 16 گویه 
تعیین شد. متغیر مستقل هم در قالب میزان استفاده از ابزارهای 
ارتباط جمعی )تلویزیون، شبکه اجتماعی و تلفن همراه، ماهواره و 
اینترنت( در هر یک از برنامه های علمی و مستند، فیلم، سریال 
اطالعات  و  اخبار  اقتصادی،  برنامه های  تفریحی،  برنامه های  و 
)سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و...( با 21 گویه کمی گردید )جدول 

شماره 2(.

به عنوان  کنویست  دهستان  مطالعه،  سازی  عملیاتی  جهت 
شرق  در  دهستان  این  گردید.  انتخاب  مطالعه  مورد  منطقه 
مذکور  دهستان  آب وهوای  است  شده  واقع  مشهد  شهرستان 
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 
اثرات  بررسی  که  اطالعات سبب شد  فناوری  از  می آیند  شهر 
فناوری اطالعات این روستاها مورد بررسی قرار گیرند )تصویر 
شماره 1(. برای تعیین تعداد روستاهای نمونه با توجه به فرمول 

n02 از تعداد 23 روستای باالی 200 نفر، 11 روستا که دارای 

بیشترین جمعیت بودند به عنوان روستاهای نمونه انتخاب گردید 
)جدول شماره 3(. طبق آمار سرشماری 1395 یازده روستای 
منتخب دارای 4712 خانوار جمعیت می باشند. با توجه به حجم 
جمعیت روستاهای نمونه )16365 نفر(، حجم نمونه با توجه به 
فرمول کوکران و با خطای 0/07 درصد معادل 196 نفر تعیین 
گردید اما با توجه به این که بین جمعیت روستاها اختالف زیادی 
وجود دارد، ابتدا عددی ثابت )عدد حداقل نمونه 10( به عنوان پایه 
برای تمام روستاها در نظر گرفته و در مرحله بعد مقدار باقی مانده 
به نسبت سهم و حجم هر روستا محاسبه گردید )جدول شماره 

.)3

قابل ذکر است برای تائید روایی شاخص ها از دو روش استفاده از 
پیشینه های مطالعاتی و همچنین پانل تخصصی جمعی از اساتید 
دانشگاهی و کارشناسان )18 نفر( استفاده گردید. همچنین جهت 
ارزیابي پایایي داده ها از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد، که با 
مقدار 0/77 نشان از رضایت بخش بودن پایایی پرسشنامه براي 

انجام تحقیق است )جدول شماره 3(.

2. 2 2N0 1/ d 25 1/ 0,2= =
d را می توان از 0/1 تا 0/2 گرفت که در این فرمول 0/2 گرفته شده است. سپس از فرمول زیر تعداد روستاهای نمونه 

n0n
1 n0 / N

=
+ به دست آمد.  

23 = N .تعداد روستاهای باالی 200 نفر جمعیت دهستان کنویست که تعدادشان 23 روستا است

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل مفهومی پژوهش. مأخذ: یافته های پژوهش، 1396

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



469

پاییز 1397 . دوره 9. شماره 3فصلنامه پژو  هش های روستایی

جدول 2. ابعاد و شاخص های تحقیق.

شاخصابعادمتغیر

میزان استفاده از ابزارها

تلویزیون

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

شبکه اجتماعی و تلفن همراه

ماهواره

اینترنت

اعتماد اجتماعی

اعتماد بین فردی 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

اعتماد عام ابزارها

)تلویزیون، شبکه اجتماعی و تلفن همراه، ماهواره 
و اینترنت(

کاهش تعهد و پایبندی )به خانواده، همکار، دوست و.(، رعایت حقوق دیگران، افزایش احساس مسئولیت نسبت 
به دیگران، کاهش اعتماد به صداقت و شفافیت گفته های دیگران، کاهش احساس امنیت، کاهش میزان کمک 

و یاری به دیگران و کاهش روحیه امانت دادن وسایل یا ابزار به دیگران

اعتماد نهادی ابزارها

)تلویزیون، شبکه اجتماعی و تلفن همراه، ماهواره 
و اینترنت(

کاهش اعتماد به نهادهای اقتصادی )نظام بانکی، اصناف بازاری و مغازه ها و ...(، نهادهای اجتماعی و مذهبی 
)آموزش وپرورش، بهداشت، روحانیون.(، نهادهای قانونی و انتظامی )دادگستری، پلیس و ...( و کاهش اعتماد به 

نهادهای دولتی )وزارتخانه ها، مجلس و...(

 Azkia & Hasani Rad, 2009, Hadjizadeh Meimandi & Eskandarifard, 2014, bahri pour & rastegar Khaled, 2013, Hezarjaribi & hamed, :مأخذ
فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                                          2012, Sabzehei & Rahimi, 2013

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

نمونهجمعیتخانوارآبادینمونهجمعیتخانوارآبادی

4221,48818کریم آباد6823511کنار گوشه

6322,29422شهرآباد4721,59319امرغان

1,0823,69530کنه ویست6321311قیاس آباد علیا

20873514خیرآباد3981,28817برزش آباد

17757312شرشر26093615شیرحصار

9303,31527شترك
فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                       Khorasan Razavi Governor's Statistics Center, 2017 :مأخذ
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داده ها،  جمع آوری  و  پرسشنامه  تکمیل  از  پس  نهایت  در 
براي تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفي و استنباطي )آزمون 
همبستگی پیرسون، تی تک نمونه ای( در نرم افزار SPSS و برای 
از  اجتماعی،  اعتماد  شاخص های  لحاظ  از  روستاها  رتبه بندی 
تحلیل آراس )وزن دهی مورداستفاده در تحلیل آراس3 آنتروپی 
 GIS از  به دست آمده  رتبهبندی  نتایج  نمایش  برای  و  است( 

استفاده شده است.

یافته ها
یافته های توصیفی نشان می دهد که تعداد 110 نفر )56/1%( از 
پاسخگویان جامعه موردمطالعه را مردان و 86 نفر را زنان )%43/9( 
تشکیل می دهند. همچنین 76 درصد پاسخگویان متأهل و 24 
درصد مجرد هستند. اغلب روستاییان دارای تحصیالت ابتدایی و 
سیکل با 73 درصد و عمده پاسخگویان )31/6 درصد( در گروه 

سنی 34-25 سال قرار دارند.

با توجه به اینکه شاخص های تحقیق در مقیاس های متفاوت 
نسبی، فاصله ای و ترتیبی می باشند اقدام به هم مقیاس کردن 
شاخص ها گردید. بر اساس میانگین محاسبه شده در شاخص های 
اعتماد  کاهش  در  جمعی  رسانه های  تأثیر  بیشترین  تحقیق، 
اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه مربوط به ابزار »ماهواره« 
با میانگین 2/95 و کمترین تأثیر مربوط به ابزار »تلویزیون« با 
میانگین 1/87 بوده است. چرا که روستاییان معتقدند که ماهواره 
جوانان می شود و در  تغییر فرهنگ روستاییان خصوصاً  سبب 
مقابل این پدیده جهانی مقابله می کنند. در مورد تلویزیون هم 
این نکته قابل تأکید است که تلویزیون با گسترش فرهنگ ایرانی- 

3. Aras

اسالمی سبب افزایش اعتماد روستاییان می شود )جدول شماره 
4 و تصویر شماره 2(. درمجموع تأثیرگذاری رسانه ها در میزان 
اعتماد اجتماعی در تمامی ابزار چهارگانه مورد بررسی کمتر از حد 
متوسط )میزان 3 در طیف لیکرت( بوده است که می تواند ناشی از 
پایین بودن کاربرد این ابزار، محکم بودن ارتباطات چهره به چهره 

و حضوری در روابط ساکنان اجتماعات روستایی باشد.

پیش از انجام آزمون های تحلیلی، اقدام به بررسی نرمال بودن 
متغیرها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شد که نتایج 
نشان می دهد که کلموگروف- اسمیرنوف تمام داده ها بین 1/96+ 
و 1/96- است و سطح معنی داری تمام داده ها هم بیشتر از 0/05 
است پس درنتیجه در همه شاخص و متغیرها توزیع داده ها نرمال 
است. لذا آزمون های پارامتریک برای انجام تحلیل داده ها مورد 

استفاده قرار گرفتند. 

در گام اول، برای بررسی تأثیر رسانه های جمعی در کاهش 
اعتماد اجتماعی از آزمون T تک نمونه ای استفاده  شد. در این 
آزمون میانگین محاسبه شده شاخص ها و متغیرهای تحقیق با 
بیانگر این است که  نتایج  میانگین فرضی )3( سنجش شد و 
میانگین واقعی نظر کل پاسخگویان از 3 کوچک تر است و با توجه 
به میزان معناداری به دست آمده که برای تمام شاخص ها به جز 
شاخص ماهواره؛ کمتر از 0/05 است در تمامی ابزار تأثیرگذاری 
رسانه ها بر اعتماد اجتماعی معنادار بوده و قابل تعمیم به کل جامعه 
است. آماره t در تمامی شاخص ها منفی است که نشان دهنده این 
است که ماهواره بیشترین تأثیر و تلویزیون کمترین تأثیر را در 
کاهش اعتماد اجتماعی داشته است. همچنین حد باال و پایین 
تمام شاخص ها منفی بوده است به جز شاخص ماهواره که فقط 

حد پایین آن مثبت است )جدول شماره 5(.
جدول 4. میانگین متغیرهای تحقیق به تفکیک روستا.

شبکه های اجتماعیماهوارهسایت های اینترنتیتلویزیونروستا

2/072/362/802/36کریم آباد

1/772/443/032/24شهرآباد

1/802/513/042/54خیرآباد

1/832/102/912/50کنه بیست

1/862/353/202/27قیاس آباد

1/952/472/942/23شرشر

1/862/402/812/49برزش آباد

1/762/443/012ارمغان

1/982/212/982/75شیرحصار

1/902/302/992/69شترك

1/822/092/761/67کنارگوشه

1/872/332/952/34میانگین کل
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بررسی رابطه رسانه های جمعی با کاهش اعتماد اجتماعی

در گام بعد برای بررسی رابطه بین استفاده از ابزار و کاهش 
استفاده  پیرسون  آزمون همبستگی  از  اجتماعی  اعتماد  میزان 
با  تلویزیون  فقط  جمعی  رسانه  شاخص های  میان  از  که  شد 
آماره 0/20 با کاهش اعتماد اجتماعی دارای رابطه ای مثبت و 
مستقیم با شدتی ضعیف است، در حالی که سایر شاخص های 
با  اجتماعی  آماره 0/15-، شبکه های  با  ماهواره  رسانه جمعی، 
آماره 0/14 - و سایت های اینترنتی با آماره 0/24- دارای رابطه ای 
منفی با کاهش اعتماد اجتماعی است بدین معنی که هر چه بر 
میزان استفاده از این شاخص ها )ماهواره، شبکه های اجتماعی و 
سایت های اینترنتی( افزوده شود کاهش میزان اعتماد اجتماعی با 
شیب سریع تر و تندتری اتفاق می افتد. همچنین با توجه به میزان 
معناداری به دست آمده رابطه تمام کاربرد تمامی ابزار رسانه ای با 
اعتماد اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد و قابلیت تعمیم 
به کل جامعه را دارد )جدول شماره 6( که گویای این واقعیت 
است که بررسی رابطه بین متغیرهای رسانه جمعی و کاهش 

اعتماد اجتماعی در منطقه موردمطالعه با اطمینان 95 درصد 
تصادفی نیست و واقعی است.

اعتماد  کاهش  بر  جمعی  رسانه های  اثرات  میزان  بررسی 
اجتماعی

همچنین، جهت بررسی اثر »رسانه های جمعی بر کاهش اعتماد 
اجتماعی« از رگرسیون چند متغیره استفاده  شد. در رگرسیون 
متغیر مستقل، ابعاد رسانه های جمعی و متغیر وابسته، اعتماد 
اجتماعی است. همان گونه که در جدول شماره 7 مشخص است 
مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 0/28 است که حاکی از 
توانایی پایین ابعاد متغیر مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته 
است؛ یعنی متغیر مستقل 28 درصد از تغییرات متغیر وابسته 
را تبیین می کند و مابقی این تغییرات )72درصد( که به مجذور 
کمیت خطا معروف است؛ تحت تأثیر متغیرهای خارج از مدل 
می باشند. همچنین مقدار دوربین واتسون برابر با 1/17 است که 

حاکی از مستقل بودن باقیمانده ها از هم است.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. میانگین متغیرهای تحقیق به تفکیک روستا. مأخذ: یافته های پژوهش، 1396

جدول 5. بررسی میزان تأثیر رسانه های جمعی در کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان )آزمون T یک نمونه ای(.

انحراف میانگینآماره tشاخص ها و متغیرهای تحقیق
اختالف میزان معنادارمعیار

میانگین

 Confidence Interval 95%
of the Difference

LowerUpper

0/62-0/76-0/69-19/542/310/490/000-تلویزیون

0/47-0/59-0/53-17/152/470/430/000-سایت های اینترنتی

0/110/01-0/05-1/552/950/470/008-ماهواره

0/31-0/48-0/39-9/162/610/600/000-شبکه های اجتماعی

0/45-0/54-0/50-23/412/500/300/000-تأثیر کل رسانه جمعی در کاهش اعتماد اجتماعی
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مقدار  است  مشخص   8 شماره  جدول  در  که  همان گونه 
رگرسیون برای این مدل برابر است با 1/68 و مقدار باقی مانده 
برابر است با 15/41 و چون مقدار مجذورات باقی مانده بزرگ تر 
از مجموع مجذورات رگرسیون است، نشاندهنده ی، قدرت تبیین 
پایین مدل در توضیح تغییرات متغیر وابسته است. در این مدل 
مقدار F برابر است با 5/206 و میزان معناداری آن هم برابر با 
0/001 است که کوچک تر از 0/05 و معنادار است به این معنی 
که ابعاد متغیر مستقل قادر است به خوبی تغییرات متغیر وابسته را 
توضیح دهد؛ بنابراین فرضیه صفر آزمون مبني بر عدم معني داري 

با اطمینان 99% رد می شود و فرضیه تحقیق  مدل رگرسیون 
که رسانه های جمعی موجب کاهش اعتماد اجتماعی روستاهای 

نمونه گردیده است، تأیید می شود.

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

جدول 7. مقدار همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد.

دوربین واتسونخطای استاندارد برآوردضریب تعیین تعدیل شدهمقدار همبستگی

0/310/280/271/17
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جدول 8. مجموع مربعات، درجه آزادي، میانگین مربعات و سطح معناداري رگرسیون.

سطح معناداریFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعات 

1/68040/420رگرسیون

5/2060/001 15/411910/081باقی مانده

 17/094195مجموع
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جدول 9. ضریب رگرسیون استاندارد نشده و شده، آماره تی و سطح معناداري رگرسیون.

ضریب رگرسیون استاندارد 
نشده

ضریب رگرسیون 
میزان معناداریآماره تیاستانداردشده )بتا(

15/6570/000 2/159ضریب ثابت

0/0990/1752/2520/025میزان استفاده از تلویزیون

0/0720/2062/5800/011میزان استفاده از ماهواره

0/0820/2993/0700/002میزان استفاده از شبکه های اجتماعی

0/0060/0200/2310/818میزان استفاده از سایت های اینترنتی
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جدول 6. رابطه بین متغیرهای میزان استفاده از رسانه های جمعی و اعتماد اجتماعی.

کل رسانه های جمعیسایت های اینترنتیشبکه های اجتماعیماهوارهتلویزیون 

اعتماد 
اجتماعی

0/240/204-0/14-0/15-0/20پیرسون

0/0050/0360/0450/0240/004میزان معناداری
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. میزان رابطه و اثرگذاری هریک از ابعاد رسانه جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی. مأخذ: یافته های پژوهش، 1396

در ادامه با توجه به اینکه در آزمون رگرسیون فقط به بررسی 
از  و  وابسته می پردازد  بر متغیر  اثرات مستقیم متغیر مستقل 
محاسبه اثرات غیرمستقیم بازمی ماند 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 می پردازد 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 شبکه های 
اجتماعی و سایت های اینترنتی( ابزار ماهواره بیشترین اثر را بر 
متغیر وابسته )اعتماد اجتماعی( داشته است )جدول شماره 11(.

بر اساس مجموعه نتایج تحلیل مسیر می توان گفت، متغیر 
ماهواره درمجموع بیشترین اثر را بر میزان اعتماد اجتماعی داشته 
اجتماعی محیط  اعتماد  عامل در کاهش  واقع مهم ترین  در  و 

روستاست )تصویر شماره 4(.

تحلیل فضایی میزان تأثیرگذاری رسانه های جمعی بر کاهش 
 )ARAS( اعتماد اجتماعی روستاییان مجموع نسبت ها

برای تعیین بهترین گزینه از تکنیک ARAS استفاده شده است. 
تکنیک 4ARAS به وسیله زاوادساکاس5 و همکارانش به سال 2010 
پیشنهاد شد. این روش یکی از بهترین روش های تصمیم گیری 
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 
شاخص ها بر اساس معیارها )ماتریس تصمیم گیری( تشکیل شده 
است. ماتریس تصمیم را با x و هر مقدار آن را با xij نشان می دهند.

4. Additive Ratio Assessment
5. Zavadskas

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

اثرات غیرمستقیم بر متغیر وابستهمتغیرها

ابزار تلویزیون

-0/027 =)0/299( × )0/241( × )-0/375(

-0/014 =)0/299( × )0/511( × )0/248( × )-0/375(

-0/041 = )-0/014( + )-0/027(

ابزار ماهواره

0/037 =)0/299( × )0/511( × )0/248(

0/072 = )0/200( × )0/241(

0/110 = )0/072( + )0/037(

-ابزار تلفن همراه و شبکه اجتماعی

)0/511( × )0/299(= 0/152ابزار اینترنت
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد رسانه جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی. مأخذ: یافته های پژوهش، 1396

جدول 11. اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای چهارگانه بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان.

کلاثرات غیرمستقیماثرات مستقیممتغیرهای میزان استفاده

0/0410/134-0/175تلویزیون

0/2060/1100/316ماهواره

0/299-0/299تلفن همراه و شبکه اجتماعی

0/1520/152-اینترنت
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در گام دوم بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم گیری با روش 
خطی صورت گرفته است. هر درایه ماتریس بی مقیاس شده را 
 ARAS نشان میدهند. در تکنیک nij و هر داریه آن را با N با
نرمال سازی مطابق )رابطه1( بروش خطی صورت می گیرد. اگر 
شاخص ها از نوع منفی باشند مطابق )رابطه 2( ابتدا باید معکوس 

شوند و سپس به روش خطی نرمال شوند.

=   )رابطه1(
∑
xijnij
xij

1 )رابطه 2(  ;  −= =
∑
xijxij nij

xij xij
بی  ماتریس  به   )N(مقیاس بی  ماتریس  باید  سوم  گام  در 
مقیاس موزون)V( تبدیل شود. برای به دست آوردن ماتریس بی 
مقیاس موزون باید اوزان شاخص ها را داشته باشیم. مجموع اوزان 

شاخص ها باید برابر یک باشد:

 )رابطه 3(
1

1
=

=∑
n

j

w

اوزان محاسبه شده در ماتریس بی مقیاس شده ضرب می شود. 
  V ماتریس حاصل را ماتریس بی مقیاس شده موزون گویند و با

نشان داده می شود.

=  )رابطه 4( ×V N Wj

 = ×V Nij Wj
در گام چهارم میزان مطلوبیت هر گزینه به وسیله مطلوبیت با 

)رابطه 5( زیر محاسبه می شود:

 )رابطه 5(
1

 
=

=∑
n

j

Si Vij

مجموع مقادیر vij هر شاخص برابر یک می شود. بهترین گزینه 
درجه  باید  درنهایت  همچنین  دارد.  بزرگ تری  Siهک  است  آن 
اساس  بر   Ai گزینه  مطلوبیت  درجه  شود.  محاسبه  مطلوبیت 
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 )So( با یک مقدار بهینه محاسبه می شود. مقدار بهینه Si مقایسه
بر اساس دیدگاه خبرگان، نرم صنعت یا بهترین مقادیر ماتریس 
 Ki با Ai موزون شده قابل حصول است درجه مطلوبیت گزینه

نشان داده شده و با )رابطه 6( قابل محاسبه است:

مقدار Ki بین )0 و 1( است و هر چه درجه مطلوبیت به یک 
 (Mirdar, Panahi,  & Asgari, نزدیک تر باشد گزینه بهتر خواهد بود

.2016)

=  )رابطه 6( SiKi
So

با توجه به نتایج به دست آمده جدول شماره 12 از مدل آراس 
روستای شترک در رتبه اول و روستای کنار گوشه در رتبه آخر 
شترک  روستای  که  است  قابل ذکر  نکته  این  است.  قرارگرفته 
باوجود فاصله کم نسبت به شهر مشهد، دارای جمعیت زیادی 

هم است.

به  آراس  از مدل  نتایج حاصل  بیشتر  بررسی  برای  ادامه  در 
بررسی رابطه رتبه به دست آمده از مدل با میزان جمعیت، فاصله 
از شهر و ویژگی های فردی افراد پرداخته  شد. نتایج نشان می دهد 
 ،ARAS که بین شاخص های مورد بررسی با رتبه روستاها در مدل
همبستگی متوسط تا قوی وجود دارد که مقدار آماره همبستگی 
در هر یک از شاخص ها و متغیرها، نوع همبستگی و شدت آن را 
بیان می نماید و با توجه به سطح معنی داری تمام شاخص ها به جز 
شاخص میزان جمعیت که بیشتر از 0/05 است نشان دهنده این 
 ARAS است که رابطه بین این متغیرها با رتبه روستاها در مدل

معنادار است و قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارد؛ که این اعداد 
در شاخص های فاصله از شهر سن و جنسیت بیانگر همبستگی 
 .)13 شماره  تا قوی است )جدول  با شدتی متوسط  معکوس 
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 رسانه های ارتباط جمعی در 
روستاهای که نزدیک شهر هستند تأثیر بیشتری بر روی کاهش 
اعتماد  کاهش  در  رسانه ها  تأثیر  همچنین  دارند.  افراد  اعتماد 
اجتماعی مردان و جوان ترها نسبت به زنان و مسن ترها بیشتر 
بوده است. از سویی، مقدار آماره همبستگی در شاخص های میزان 
با شدت  از نوع مستقیم  جمعیت، وضعیت تأهل و تحصیالت 
متوسط تا قوی است که بیانگر این است که رسانه های جمعی در 
افراد متأهل و کسانی که از تحصیالت باالتری برخوردارند تأثیر 

بیشتری می گذارد و در کاهش اعتماد اجتماعی آنان مؤثر است.

جدول 12.  نتیجه نهایی مدل آراس در مورد میزان تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی روستاییان.

رتبهSiKiروستا

0/0991/0001شترك

0/0980/9912شیرحصار

0/0970/9773خیرآباد

0/0920/9324برزش آباد

0/0920/9275کریم آباد

0/0920/9256شهرآباد

0/0910/9247قیاس آباد

0/0910/9248کنه بیست

0/0890/8999شرشر

0/0840/85210ارمغان

0/0750/75311کنار گوشه

so0/099
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بحث و نتیجه گیری
در عصر حاضر ارتباطات و فناوری جزء جدایی ناپذیر زندگی 
است و رسانه های جمعی می توانند تأثیر مثبت یا منفی در افکار و 
عقاید و به طورکلی نقش مهمی در زندگی انسان ها داشته باشند. 
بر این اساس جوامع روستایی همانند جوامع شهری می توانند در 
معرض این تأثیرات قرار گیرند. یافته های تحقیق حاضر در بررسی 
تأثیر رسانه های جمعی در کاهش اعتماد اجتماعی در دهستان 
کنویست شهرستان مشهد نیز به نوعی مؤید این مهم است. به 
گونه ای که نتایج آزمون T تک نمونه ای بیانگر تأثیر باالی ماهواره  
و تأثیر اندک تلویزیون در کاهش اعتماد اجتماعی است. همچنین 
بررسی رابطه متغیرهای رسانه های جمعی و اعتماد اجتماعی، با 
توجه به سطح معنی داری به دست آمده، نشان داد میان متغیرها 
رابطه معنی داری وجود دارد و قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارد. 
سپس به منظور بررسی اثر »رسانه های جمعی بر کاهش اعتماد 
اجتماعی روستاییان« از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. با 
توجه به نتیجه به دست آمده مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر 
با 0/28 است که حاکی از توانایی پایین ابعاد متغیر مستقل در 
تبیین واریانس متغیر وابسته است؛ یعنی متغیر مستقل 28 درصد 
از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند. در ادامه با توجه به 
اینکه در آزمون رگرسیون فقط اثرات مستقیم متغیر مستقل بر 
وابسته بررسی می شود و اثرات غیرمستقیم نادیده گرفته می شود. 
درنهایت جهت تحلیل فضایی میزان تأثیرگذاری رسانه های 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 رسانه های ارتباطی جمعی تأثیر 
بیشتری بر کاهش اعتماد افراد دارند. همچنین تأثیر این رسانه ها 
در کاهش اعتماد اجتماعی مردان و جوان ترها نسبت به زنان و 
مسن ترها بیشتر بوده است. همچنین افزایش جمعیت، تأهل و 

تحصیالت بیشتر سبب می شود که رسانه های ارتباطی جمعی 
می توانند بر میزان اعتماد جمعی افراد تأثیر منفی بگذارد و اعتماد 
روستاییان را کاهش دهد؛ درمجموع نتایج پژوهش با مطالعات 
 ،)2013( همکاران  و  احمدی   )2010( باالخانی  و  جواهری 
فاضل و همکاران )2013( و شریف زاده و همکاران )2015( 
همسویی بیشتری دارد. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد های 

زیر ارائه می شود:

فرهنگ سازی در استفاده درست از رسانه های ارتباط جمعی 	 
به  کمک  ترتیب  بدین  و  اجتماعی(  شبکه های  )ماهواره، 
افزایش اعتماد اجتماعی میان روستاییان و تالش در جهت 

افزایش سواد رسانه ای؛

• برای 	 اجتماعات  در  رسانه ها  تأثیرات  گرفتن  نظر  در 
برنامه ریزی توسعه آن ها؛

• تقویت احساس اعتماد اجتماعی با تصحیح عملکرد رسانه ها 	
و بازتاب واقعیت های اجتماعی؛

• متناسب 	 و  داخلی  رسانه های  برنامه های  سازی  متنوع   
باسلیقه بینندگان؛ و 

• با توجه به اینکه هدف غایی این تحقیق و تمام مطالعاتی 	
که در حوزه جامعه روستایی انجام می شود، دستیابی جامعه 
روستایی به توسعه پایدار است بر این اساس اگر برنامه های 
منتشرشده از رسانه های ملی و محلی متناسب با نیازهای 
واقعی روستاییان، ارزش ها و سنن آنان باشد، بدون تردید 
نقش و تأثیر سازنده ای در توسعه روستایی کشور و منطقه 

خواهند داشت.

تشکر و قدردانی

این مقاله هیچ گونه حامی مالی نداشته است.

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

میزان معناداری آماره نوع همبستگی شاخص ها

0/280 0/358

پیرسون

میزان جمعیت

0/005 -0/781 فاصله از شهر

0/003 -0/805 سن

0/007 0/761

اسپیرمن

وضعیت تأهل

0/000 -0/692 جنسیت

0/004 0/783 تحصیالت
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