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 Purpose: This study studies the relationship between television use 

and social trust. We have considered trust in three types: 

interpersonal trust, general and institutional trust. 

Materials and Methods: The research method used in this research 

is survey method that research data was collected using a 

questionnaire in the field. Also, 383 samples were selected and 

operated by systematic cluster sampling. 

Findings: The results show that there is a significant relationship 

between the use of domestic television and general trust and 

institutional trust. Also, the use of entertainment programs 

significantly affects all types of trust, foreign news programs affect 

the level of institutional trust. There is a significant relationship 

between the level of domestic TV usage, the variables of 

generalization interface and evaluation of the environment. The use 

of domestic TV news programs significantly affects the evaluation 

of officials and the sense of social security. 

Conclusion: In general, it can be said that the results of regression 

analysis show that the total effect of independent and intermediate 

variables in the research, namely the variables: domestic TV, 

foreign TV, environmental assessment, sense of security, social 

commitment, universalism and evaluation Of the officials on social 

trust in the general sense is equal to ( (0.168 + 0.287 + 0.091) =  

0.546 coefficients for determining independent variables on social 

trust) is 0.546 percent, which indicates this The independent and 

intermediate variables in this study explain more than half of the 

changes in the dependent variable, ie social trust. 
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   انیفرج یمرتض  184

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 زانیبا م ونیزیاستفاده از تلو زانیمطالعه رابطه م

 : شهرستان پارس آبادی)مطالعه موردیاعتماد اجتماع

 مغان(

 *انیفرج یمرتض
 ،یواحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه جامعه شناس
 .مسئول( سندهی)نو رانیپارس آباد مغان، ا

 
 چکیده

 زانیا مب ونیزیاستفاده از تلو زانیبه مطالعه رابطه م قیتحق نی: اهدف
 انیپردازد. ما اعتماد را در سه نوع، اعتماد م یم یاعتماد اجتماع

 .میمورد توجه قرارد داده ا یعام و نهاد ،یفرد
روش  قیتحق نیمورد استفاده در ا قیروش تحق و روش ها: مواد

ل با استفاده از پرسشنامه به شک قیتحق یباشد که داده ها یم شیمایپ
نمونه انتخاب شده  383تعداد  نیشده است. همچن یجمع آور یدانیم

 .شده است یاتیعمل کیستماتیس یخوشه ا یرینمونه گ وهیو به ش
 ونیزیواستفاده از تل زانیم نیدهد که ب ینشان م قیتحق جینتا ها: افتهی

دار وجود دارد.  یرابطه معن یو اعتماد عام و اعتماد نهاد یداخل
سرگرم کننده همه انواع اعتماد را  یاستفاده از برنامه ها نیهمچن

 زانیم یخارج یدهد، برنامه خبر یدار قرار م یمعن ریتحت تاث
استفاده از  زانیم نیدهد. ب یقرار م ریرا تحت تاث یاعتماد نهاد

 طیاز مح یابیو ارز ییواسط عام گرا یرهایمتغ یداخل ونیزیتلو
 ونیزیتلو یاستفاده از برنامه خبر زانیدار وجود دارد. م یرابطه معن

 ریرا تحت تاث یاجتماع تیاز مسئوالن و احساس امن یابیارز یداخل
 .دهد یدار قرار م یمعن
 ونیرگرس لیتحل جیتوان گفت که نتا یدر مجموع م :یریگ جهینت

مستقل و واسط  یرهایمتغ یگذار ریدهد که مجموع تاث ینشان م
 ونیزیتلو ،یداخل ونیزی: تلو یرهایمتغ یعنی قیمطرح شده در تحق

عام  ،یتعهد اجتماع ت،یاحساس امن ط،یاز مح یابیارز ،یخارج
رابر ب یکل یدر معنا یاجتماع عتماداز مسئوالن بر ا یابیو ارز ییگرا

 یرهایمتغ نییتع بیضرا (091/0+287/0+168/0=)546/0) با
 بیضر نیباشد که ا یدرصد م 546/0( یمستقل بر اعتماد اجتماع

مستقل و واسط مطرح  یرهایمطلب است که متغ نینشان دهنده ا
 اداعتم ینعیوابسته  ریمتغ راتییاز تغ یمیاز ن شیب قیتحق نیشده در ا

 .کنند یم نییرا تب یاجتماع
 
اعتماد عام، اعتماد  ،یفرد نیاعتماد ب ،یواژه ها: اعتماد اجتماع دیکل

  ونیزیتلو ،ینهاد
 

 11/09/1399تاریخ دریافت: 
 10/12/1399تاریخ پذیرش:  

 
 نویسنده مسئول: * 

 مقدمه
ا میزان ب تلویزیونموضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استفاده از 

رویکردهای  اعتماد اجتماعی در شهرستان پارس آباد مغان است.
مختلفی به اعتماد وجود دارد که نیوتن و دالهی آنها را بطور کلی در 

رویکرد فردی شامل تمام  دو گروه فردی و اجتماعی جمع کرده اند.
که اعتماد را از بعد روانشناسی و روانشناسی نظریه هایی است 

در این رویکرد اعتماد محصول  اجتماعی مورد توجه قرار می دهند.
عوامل فردی و روانشناختی چون تجارب دوران کودکی ویژگی های 

مطرح ترین  روحی و تجارب زندگی روزمره محسوب می شود.
در  اما تند.و اریک اریکسون هس اوسنلرنظریه پردازان این رویکرد 

رویکرد اجتماعی اعتماد محصول عواملی چون؛مشارکت مدنی 
،محیط اجتماعی،و میزان گستردگی جامعه انسانی به حساب می 

در این رویکرد می توان از افراد چون توکوویل،پارسونز و پوتنام  آید.
نام برد. با  این حال امروزه اغلب نظریه پردازان این حوزه سعی 

 ی از این دو رویکرد را بررسی اعتماد به کار گیرند.دارند تا تلفیق
تحقیق حاضر با رویکرد اجتماعی،اعتماد را در سه نوع میان  

اعتماد میان فردی در  فردی،عام و نهادی مورد توجه قرار داده است.
سطوح یک رابطه چهره به چهره مورد توجه است در این نوع از 

اعتماد عام  خانواده است. اعتماد متوجه دوستان،آشنایان و اعضای
ف هد فراتر از یک رابطه و در سطحی گسترده تر مورد توجه است.

بلکه بصورت کلی مطرح می شود برای  اعتماد شخص معینی نیست،
مثال اعتماد به زنان در مقابل مردان یا اعتماد به نژاد و ملیت متفاوت. 

سمی و بطور اعتماد نهای متوجه نهاد ها و سازمانهای رسمی یا غیر ر
 کلی ساختارهای غیر شخصی است.

در تحقیق حاضر اعتماد اجتماعی به عنوان متغیری وابسته در رابطه 
به عنوان متغیر مستقل مورد توجه قرار گرفته تلویزیون با رسانه 

موی در تشریح نقش رسانه های جمعی هم بر کارکردها و . است
ز این رو کژکارکردهای رسانه های جمعی توجه کرده است ا

رسانه ها در جوامع دموکراتیک نقشی حیاتی دارند، »اظهارمی دارد
آنها تنها به پوشش اخبار سیاسی نمی پردازند. بلکه برنامه های آنها 

(. 1) حوادث و رویدادهای مهم اجتماعی را نیز شامل می شود
تلویزیون یکی از گسترده ترین صورتهای رسانه ها ارتباط جمعی 

ه دوم قرن بیستم میالدی با سرعت جوامع بشری را است که از نیم
 1936شروع کار تلویزیون به سال  تحت نفوذ خود در آورده است.

ی با این حال این وسیله ارتباط میالدی و کشور انگلستان برمی گردد.
در اوایل نیمه دوم قرن بیستم کانون بحث و نظر پژوهشگران 

به دنبال مطا لعه اثرات بویژه کسانیکه  ارتباطی آمریکا می شود.
مک کوایل مرحله سوم توجه به تاثیرات رسانه ها  رسانه ها بودند.

با  نامیده می شود را که مرحله بازگشت به رسانه ها ی قدرتمند
تلویزیون یکی از  (.2ظهور تلویزیون و گسترش آن پیوند می زند)

رسانه های جمعی بسیار فراگیر است که اکثریت جامعه روزانه از 
آن استفاده می کنند و نقشی پررنگ در زندگی افراد دارد، همین 
مسئله می تواند تاثیری جدی بر اعتماد بین افراد در جامعه داشته 
باشد. در رابطه با تلویزیون دو نوع آن یعنی رابطه تلویزیون داخلی 

 پس با اعتماد اجتماعی مورد بررسی خواهد شد وو تلویزیون داخلی 
 رابطه نوع برنامه های تلویزیون در سه گروه سرگرم کننده، از آن
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

موقعیت  آموزشی و اطالع رسانی مورد توجه قرار گرفته است.
شهرستان پارس آباد بعنوان شهرستانی مرزی که امکان برقراری 

جمعی کشورهای همسایه را نیز دارد  ارتباط با رسانه های ارتباط
 مختلف کانال های تلویزیونیمی توان چنین مطرح کرد که واقعا 

خارجی و داخلی و یا میزان استفاده از آنها تا چه میزان میتواند بر 
آیا تلویزیون های داخلی و اعتماد اجتماعی افراد تاثیر گذار باشد؟

تان را باال می برند یا میزان اعتماد اجتماعی افراد در شهرس خارجی
نوع استفاده از رسانه به معنای استفاده از  آن را تضعیف می کنند؟

برنامه های مختلف تلویزیون چه تاثیری در میزان اعتماد اجتماعی 
افراد دارد؟ تحقیق حاضر در تالش است تا پاسخ مناسبی برای 
 سئواالت مطرح شده دهد و در نهایت به این سئوال اساسی تحقیق

 پاسخ دهد که:
و میزان اعتماد اجتماعی در تلویزیون بین میزان استفاده از  آیا

 رابطه وجود دارد؟  پارس آباد شهرستان
 

 قمبانی نظری تحقی
انتظاری  ،صداقت و توان یک فرد، باوری قوی به اعتبار»اعتماد

اعتماد  (.3«)مطمئن و اتکا به ادعایا اظهار نظری بدون آزمون است
صادقانه همکاری  انتظار رفتار اجتماعی خوب،» ازعبارتست 

 (.4جویانه، از سایر اعضای جامعه از بر اساس هنجارهای مشترک )
برخی از اندیشمندان اجتماعی در رابطه با انواع اعتماد اجتماعی 

در رابطه با اعتماد لومان استدالل می کند که اعتماد صحبت کرده اند. 
خطری  احتمال خطر وجود دارد، مستلزم موقعیتی است که در آن

که گریز از آن تنها در گرو رها کردن نتایج و عایدی حاصل از 
مشارکت و معاشرت است در غیر این صورت درگیر شدن در 

در  (.5موقعیت هایی که احتمال خطر دارند اجتناب ناپذیر است)
 ،یاعتماد بنیاداریکسون استدالل می کند که رابطه با انواع اعتماد 

صول فرایندهای دوره نوزادی است به این ترتیب که اگر دیگران مح
حس اعتماد  نیازهای اصلی مادی و عاطفی نوزاد را تامین کنند،

ی سبب می شود تا نوع کودک بیشتر می شود اما عدم تامین این نیاز،
نگرش بی اعتمادی نسبت به جهان به ویژه در روابط شخصی بوجود 

از این نوع اعتماد  ویداستون،ماد میان فردی، در رابطه با اعت .(6)آید 
اعتماد خانوادگی یاد کرده است و در رابطه با آن می  با عنوان،

این نوع از اعتماد در شبکه ها و روابط اجتماعی شکل می » نویسد
دوستان و همسایگان است  والدین، گیرد و متوجه اعتماد به همسر،

(. در رابطه با 7) یاد می کند«هاعتماد ویژ»که اوسلنر از آن با عنوان 
از روابط چهره به چهره فراتر رفته اعتماد عام استون معتقد است که 

 دوستان و آشنایان قرار می گیرد. و در سطحی گسترده تر از خانواده،
از آن به عنوان دومین نوع اعتماد یاد می کند که در نظریه «استون»

تماد این نوع اع فت می شود.اوسلنر یا داسکوپتا، افرادی چون پوتنام،
هریس مک نایت نیز (. 7) متوجه غریبه ها است و صورتی عام دارد

اشاره  در رابطه با اعتماد به نظام یا اعتماد نهادیدر مباحث خود 
اعتماد به نظام در واقع اعتماد به این امر است که  کرده است.

ان ساختارهای غیر شخصی شایسته و مناسب در جای خود این امک
را برای شخص فراهم آورند که او آینده موفقیت آمیزی را پیش بینی 

عالوه بر انواع اعتماد نظریه های مختلفی د ررابطه با اعتماد  (.8کند)

و تاثیرپذیری آن از رسانه های جمعی و مخصوصا تلویزیون وجود 
 دارد.

عنوان کتابی است که زتومپکا در آن « اعتماد یک تئوری اجتماعی»
مپکا رویکرد زتو رابطه با اعتماد پرداخته است. حث و بررسی دربه ب

به اعتماد در این کتاب همانگونه که از عنوان آن بر می آید 
دالهی و نیوتن نیز در کار خود زتومپکا را  رویکردی اجتماعی است.

 با این جزو نظریه پردازان رویکرد اجتماعی طبقه بندی کرده اند.
به عوامل فردی و روانشناختی  عتمادمبانی اهمه زتومپکا در توضیح 

را نوعی شرط بندی تعریف  زتومپکا اعتماد نیز توجه کرده است.
بطور کلی  .(9) می کند که بر کنش دیگران در آینده مبتنی است

زتومپکا اعتماد را نوعی شرط بندی مبتنی بر عملکرد افراد در آینده 
تماد با رویکردی تعریف کرده است و ضمن طرح مبانی مختلف اع

یکی از عوامل موثر بر اعتماد  اجتماعی به تحلیل آن پرداخته است.
در نظریه زتومپکا میزان قابلیت اعتماد است که پیوند نزدیکی با 

زتومپکا برای این اطالعات منابع مختلفی  عنصر اطالعات دارد.
تعریف کرده که یکی از مهمترین آنها تکنولوژی های اطالعاتی 

منشا مهم اعتماد در نظریه زتومپکا قواعد و هنجارهای جمعی  است.
اعتماد است که از طریق جامعه پذیری در درون افراد نهادینه شده 

 و عمل می کنند.
کاربرد »رابرت پوتنام به واسطه انتشار دو کتاب به نام های 

(محصول پژوهشی 1993«)سنت های مدنی ایتالیا»و « دموکراسی
بولینگ »ی در مناطقی از ایتالیا و پیرامون جامعه مدن

محصول پژوهشی پیرامون افول جامعه مدنی در  .(1995«)انفرادی
به چهره شناخته شده ای در مباحث مربوط به سرمایه  آمریکا،

بحث پوتنام در رابطه با اعتماد اجتماعی نیز در  اجتماعی تبدیل شد.
ب پوتنام دلیل انتخا چارچوب سرمایه اجتماعی انجام گرفته است.

از بین نظریه پردازان سرمایه اجتماعی به بحث روشن پوتنام در 
خصوص تاثیر رسانه های جمعی بر سرمایه اجتماعی بطور عام و 

در این بخش ابتدا بحث  و اعتماد اجتماعی بطور خاص بر می گردد
های پوتنام در خصوص سرمایه اجتماعی بصورت اجمالی مطرح شده 

تماعی و رابطه آن با رسانه های جمعی در سپس جایگاه اعتماد اج
پوتنام در تعریف سرمایه اجتماعی می  اندیشه پوتنام آمده است.

سرمایه اجتماعی متوجه روابط بین افراد شبکه های اجتماعی » نویسد
رسانه های  .(10) «هنجارهای مبادله و قابلیت اعتماد بین آنهاست

ایه اجتماعی بطور عام جمعی در بحث پوتنام از عوامل موثر بر سرم
در این  (.11و اعتماد اجتماعی بطور خاص جایگاه مشخصی دارند)

یک  پوتنام با توجه به بین او نقش ویژه ای برای تلویزیون قائل است.
سری شواهد استدالل می کند که تلویزیون نقش موثری در افول 

در صد  37به  1960در سال  58سرمایه اجتماعی مردم آمریکا از 
بخش عمده ای از این افول متوجه اعتماد  داشته است. 1993سال  در

ادعای پوتنام علیه تلویزیون بر دو جهت (. 12) اجتماعی بوده است
اولی مربوط به اثرات تلویزیون بر روی شخصیت  اصلی مبتنی است.

افراد و به ویژه نقش این رسانه در روند اجتماعی کردن افراد است 
جه میزان زمانی است که افراد به تلویزیون و در جهتی دیگری متو

عامل زمان یا میزان مشارکت مدنی و به دنبال  اختصاص میدهند،
در نگاه نخست پوتنام  آن با اعتماد اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد.
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

تلویزیون را بعنوان ره آوردی خاص از تکنولوژی مورد توجه قرار 
تاریخ تلویزیون در  می دهد پوتنام در این نگاه بحث خود را به

آمریکا و تحوالت جمعیتی این کشور پیوند می زند به زعم او میزان 
متولد شده  1940اعتماد آن دسته از شهروندان آمریکایی که قبل از 

اند بیشتر است چرا که آنان در دوران کودکی تحت تاثیر تلویزیون 
لویزیون ت پوتنام استدالل می کند که افزایش تماشای قرار نگرفته اند.

بر کاهش اعتماد اجتماعی و عضویت افراد در سازمانهای داوطلبانه 
موثر است و این امر از طریق نفوذ تلویزیون در روند اجتماعی شدن 

 پوتنام در توضیح این رابطه از داده های نظیر:(. 13) افراد رخ می دهد
نژاد استفاده می کند ولی  محل زندگی، تحصیالت، جنسیت، سن،

تاثیر منفی تلویزیون بر روی تعهد مدنی و اعتماد همچنان ثابت باقی 
این رابطه به زعم پوتنام برای خوانندگان روز نامه ها  می ماند،

برای پوتنام خواندن روزنامه یکی از مشخصه ها  (.14مثبت است )
 (.12) و مالک های مشارکت مدنی است

ویژگی های آن در  کار گیدنز در رابطه با اعتماد توضیح شرایط و
ویژگی های  عالوه بر این گیدنز، دو جامعه مدرن و سنتی است.

عامی را نیز برای اعتماد تعریف می کند که محصول رویکردی 
گیدنز استدالل می کند که همواره در پس تداوم  روانشناختی است،

 نظم زندگی روزمره که توام با اضطراب و ترس از شکنندگی است،
ایمان به تداوم  ی و ایمانی قابل مشاهده است.دعم نوعی خودآگاهی

 و پیوستگی هویت خود و محیط اجتماعی و مادی پیرامون افراد،
  (.15چیزی که از آن به احساس امنیت وجودی یاد می کند)

گیدنز در بحث های خود دو طبقه بندی مشخص با محوریت 
ه است و اولی تقسیم بندی ابعاد مدرنیت مدرنیته انجام داده است.

دومی طبقه بندی انواع نیروهای مدرنیته گیدنز برای مدرنیته چهار 
سرمایه داری:به -1بعد تعریف کرده است این چهار بعد عبارتند از:

 -2معنی انباشت سرمایه در زمینه کار و تولید بازاری رقابت آمیز.
صنعت گرایی:کاربرد منابع بی جان،نیروهای مادی در تولید کاالها 

قدرت  -3با نقش کانونی ماشین آالت در فراگرد تولید  همواره
نظامی که مربوط است به نظارت بر وسایل مهار خشونت و صنعتی 

شامل نظارت بر اطالعات و مواظبت  حراست: -4شدن جنگ 
همانگونه مالحظه می شود گیدنز اطالعات را در . (16اجتماعی)

ی مواظبت از بعد چهارم مدرنیته جای داده است که آنرا به معن
در  او فعالیت اتباع یک کشور در پهنه سیاست تعریف می کند.

ظهور مدرنیته اول از همه با نظم اقتصادی »توضیح این بعد می گوید
مدرن است یعنی نظم اقتصادی سرمایه داری اما جامعه مدرن 
همچنین با شکل گیری نوع مشخصی از دولت یا بطور کلی انواع 

رگیر است که  اساسا به ساخت گرفتن شاخصی از سازمانهای د
نظارت و مراقبت که »اطالعات بستگی دارند به همین دلیل من ایده 

به عاریت گرفته ام به عنوان شیوه ای استفاده می کنم که نظام  فوکو
های اطالعاتی در آن شکل می گیرند تا نظام های جدید قدرت 

ین فرایند دولت مدرن نمونه اصیل ا تشکیالتی را پدید آورند.
مک لوهان و  گیدنز با توجه به نظریه افرادی چون،. (17«)است

برای وسایل ارتباط جمعی در توسعه اجتماعی به ویژه در  آینیس،
این هردو مولف بر »نقش مهمی تعریف می کند رابطه با مدرنیته،

ارتباطهای موجود بین انواع برتر رسانه ها و تحوالت زمان و فضا 

ضا ف-توان هر نوع رسانه در تغییر دادن روابط زمانتاکید کرده اند 
ی «پیام»بر خالف آنچه پنداشته می شودقبل از هر چیز به محتوی یا 

که حاصل آن است مربوط نمی شود بلکه معلول شکل و قابلیت 
به عنوان مثال آینیس خاطر نشان می  تکثیر رسانه مورد نظر است.

انه ای برای ضبط نوشته سازدکه پدید آمدن پاپیروس به عنوان رس
ها حوزه عمل و اقتدار نظام های اداری را بسیار گسترش داد،زیرا 
کاغذی که از پاپیروس ساخته می شد برای حمل و نقل انبار کردن 
و تکثیر بسیار راحت تر از مواد و مصالحی بود که قبال برای همین 

ادهای به نظر گیدنز اعتماد به نه (.17منظور به کار گرفته می شد)
دانش و تخصص افراد  اجتماعی تخصصی ریشه در فقدان آگاهی ،

گیدنز برای رسانه های جمعی در جامعه مدرن نقش تعیین  دارد.
کننده ای قائل است نقشی که با نیروهای مدرنیته رابطه نزدیکی دارد 
رسانه ها در نزد گیدنز در ساخت نگرش افراد فراهم کردن 

وثری دارند و با تاثیر گذاشتن بر اطالعات جامعه پذیری نقش م
تصورات افراد از محیط نیز فراهم کردن نقاط اتصال و دسترسی به 
نظام های انتزاعی نقش مهمی د رتقویت و تضعیف اعتماد اجتماعی 

 بازی می کند.
ر پیت» توجه به بحث هایبا تعامالت اجتماعی جایگاه تلویزیون در 

 د.توضیح داده می شو« عمومیتلویزیون و گستره »در کتاب« دالگرن 
دالگرن در این خصوص عنوان می کند که تلویزیون به وسیله 
مجموعه متفاوتی از رموز ونشانه ها با مخاطبان ارتباط بر قرار می 

پس می پردازد س« فیسک»کند. وی ابتدا به دسته بندی رموز از زبان 
ی وضیح منقش این رموز را در بازنمایی واقعیت های دنیای پیرامون ت

فیسک سه مجموعه از رموز و نشانه های تلویزیونی را طبقه  دهد.
که از زندگی اجتماعی آمیخته با « رموز طبیعی»  بندی کرده است.

فرهنگ ما سرچشمه می گیرند و در الگوی رفتاری شناخته شده 
آداب معاشرت شخصیت های  ایی نظیر لباس پوشیدن سخن گفتن،

فضای برنامه نمود می یابند. رموز فنی که تلویزیونی وتزیین محیط و 
محصول روش های عملیاتی تلویزیون هستند شامل اموری نظیر روش 
فلیمبرداری تدوین و نور پردازی می شود که در نحوه نگرش و دقت 

رموز  شنیداری یک برنامه موثرند. -ما به ظرایف مختلف دیداری
د هدفشان ایجاعقیدتی ثمره گفتمانهای تلویزیونی ای هستند که 

برداشت ها ی جمعی مشترک و نهایتا تاثیر گزاری در نظم موجود 
شنیداری که انواع مختلف مواضع  –نظیر نشانه های دیداری  است.

 .(18«)و آنهارا مشروع جلوه می دهند اجتماعی را تعریف می کنند
فرهنگی،تلویزیون به منبعی تبدیل می  –گاه تجربه اجتماعی داز دی

از گفتمان های اسطوره ایی اش برای فرآوری و  شود که ما
سازماندهی تجارب خویش از یک سو و پیونددادن افق های زندگی 
هر روزه با افق هایی که فراتر از واقعیت ملموس پیرامونمان 

(. جدا از بحثهای فوق 76واقعنداز سوی دیگر بهره می بریم)همان:
ی ندکه نمود مثبتبرای تلویزیون ویژگی هایی نیز در نظر می گیر

تلویزیون را در ردیف اول متهمان به ترویج مباحثی که  ندارند.
 .خشونت،بی اعتمادی،وهم زایی و ابتذال فرهنگی نشانده ا ند

کسانیکه تلویزیون را با سایر رسانه ها بویژه رسانه های چاپی 
استدالل می کنند که تلویزیون بر خالف رسانه  مقایسه می کنند،

های چاپی قدرت تاثیر گذاری ناچیزی در بعد معرفتی ویا شناختی 
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

تماشای تلویزیون به دو مفهوم عملی انفعالی است اول اینکه »دارد. 
 به کوشش و سرمایه گذاری فیزیکی،عاطفی و فکری اندکی نیاز دارد

مواقعی که کاری بهتر یا مهم  و دوم اینکه به نظرمی رسد این کار در
(. 19)«تر نداشته باشیم به عنوان یک سرگرم کننده مورد توجه است

رویکردهای موجود به تلویزیون معجونی از انتقادها و تمجیدها و 
بطور کلی بحث های ضدو نقیض است. نکته مهم دراین بین توجه 

ت، در هر یک از این بحث ها و نظرا به این امر است که باید دید،
فرهنگی و  چه شرایطی و مبتنی بر چه موقعیت اجتماعی،

این امر سبب می شود تا همه این  ایدئولوژیکی مطرح می شوند.
 .نظرات را با توجه به موقعیت عنوان شده بپذیریم

عامل دیگری که مطالعه تلویزیون را تا حدودی پیچیده می کند  
تنوع در صاحبان  ت.عامل تنوع در زیر مجموعه ها ی این مطالعه اس

 .تلویزیون درگستره پخش برنامه ها و محتوی متنوع برنامه های آن
در رابطه با صاحبان تلویزیون بطور کلی دو مولفه دولتی و خصوصی 
مطرح است. این بعد از تلویزیون در مطالعه اثرات آن ازسوی افرادی 

 توجه قرار گرفته است؛ ارنبرگ و دالگرن مورد چون مک کوایل،
بطور کلی گفته میشود حجم برنامه ها ی سرگرم کننده و آگهی 

از طرف دیگر  های تجاری در تلویزیون های خصوصی بیشتر است.
شبکه های تلویزیون خصوصی کمتر اسیر سیاست های اقتصادی 

فعالیت تلویزیون های خصوصی رابطه نزدیکی »دولت ها می شوند. 
کشور هایی که ازدرجه  با نظام سیاسی کشورها دارد.بطور کلی در

نظیر امریکا و کشورهای غرب  دموکراسی باالیی برخوردار هستند؛
ا جد این شبکه ها حضور گسترده ای دارند. و اروپای مرکزی، اروپا

به مرزهای  از شبکه های تلویزیونی که محصوالت آنها محدود
 داخل یک کشور است چه بصورت خصوصی وچه بصورت دولتی،

ید که در سطح بین المللی به تول دارند یونی نیز وجودشبکه های تلویز
ن ای توسعه فن آوری های ارتباطی، برنامه ها ی مختلف می پردازند.

امکان را فراهم کرده است که شبکه های تلویزیونی بتوانند گستره 
ماهواره ها در این  وسیعی از کره خاکی را تحت پوشش قرار دهند.

 بین نقش مهمی ایفا می کنند.
 

 چهارچوب نظری )تحلیلی( تحقیق:
همانطور که در بحث نظری تحقیق نیز اشاره شد اعتماد اجتماعی به 

ی بر مبنا. عنوان یک امر اجتماعی تحت تاثیر عوامل مختلفی است
نظریه های بحث شده می توان از عوامل موثری چون، احساس 

ن شد امنیت، عامگرایی، مشارکت اجتماعی، اعتماد بنیادی، اجتماعی
در تحقیق حاضر از  و استفاده از رسانه های ارتباط جمعی نام برد.

بین عوامل مختلف موثر بر اعتماد اجتماعی به بررسی رابطه بین 
و میزان اعتماد تلویزیون  میزان استفاده از رسانه ارتباط جمعی

 . پرداخته شده استاجتماعی 
بر می آید  آنچه از نظریه های مختلف مربوط به اعتماد اجتماعی

بین استفاده از رسانه های ارتباط جمعی و میزان اعتماد اجتماعی 
افراد رابطه وجود دارد. اما جهت این رابطه در نظریه های مختلف، 

به شیوه ای متفاوت گزارش شده است از طرف دیگر عمال در بررسی 
اعتماد اجتماعی به رابطه بین هر یک از ابعاد آن با عوامل موثر بر 

ماد اجتماعی یا توجه نشده است و یا اینکه این توجه به بعد اعت
تفاوت رابطه بین رسانه ها و اعتماد  مشخصی تقلیل پیدا کرده است.

اجتماعی در نظریه های مطرح شده عمال فضای رابطه رسانه ها و 
اعتماد اجتماعی را ابهام آمیز کرده است. برای مثال گیدنز اعتماد 

فقدان اطالعات می داند، این در حالی است که اجتماعی را مبتنی بر 
کلمن و زتومپکا دو تن از نظریه پردازان اعتماد بر نقش کلید 

 اطالعات در فرایند اعتماد تاکید می کنند.
زتومپکا یکی از مبانی اعتماد را اطالعات معرفی می کند و این 
درست عکس ادعای گیدنز است. کلمن و زتومپکا کی از منابع اصلی 

ین اطالعات را رسانه های ارتباط جمعی معرفی کرده اند و از همین ا
زاویه نیز رابطه رسانه های ارتباط جمعی را با اعتماد اجتماعی مورد 

رابرت پونتام بر همین اساس برای رسانه های  توجه قرار داده اند.
ارتباط جمعی بویژه تلویزیون نقش موثری در نزول سرمایه اجتماعی 

اعتماد اجتماعی بطور خاص تعریف می کند. این نقش  بطور عام و
در ذهن مخاطبان ایفا می شود به این « جهانی زشت» در قالب ساختن

ترتیب کارکرد نظارت بر محیط به یک کژکارکرد مبدل می گردد. 
با این همه اطالعات دریافتی همواره منجر به چنین تصویری نمی 

در تصمیم گیری و ارضای حس شوند، آنها ما را در ارزیابی شرایط، 
علل اصلی تحرک روانی  ازکنجکاوی یاری می کنند، همین امر یکی 

 است. 
در بررسی رابطه بین رسانه ها و اعتماد اجتماعی در شکل « وی. شه»

دادن به الگوهایی که افراد در زندگی خود آنها را سرمشق قرار می 
ارتباط برقرار  دهند این اجازه را به آنها می دهد که با دیگران

(. دالگران در این رابطه از نظریه جامعه شناسی 14کنند)
پدیدارشناسانه شوتس، برگر و الکمن بهره می گیرد به این معنا که 
رسانه ها فراهم کننده الگوهای کنش به تعبیر شوتس و عوالم نمادین 
به تعبیربرگر و الکمن برای کنشگران در کنشهای روزمره زندگی 

این ترتیب رسانه ها از طریق فرایند جامعه پذیری و نقشی  هستند. به
که در ایجاد وحدت نمادین دارند، این امکان فراهم می کنند که 
افراد با یکدیگر بر اساس ضوابط عام رابطه برقرار کنند. نتیجه این 

به این  امر عامگرایی و بدنبال آن افزایش اعتماد اجتماعی است. 
ط جمعی نقش موثری در کاهش انزوای ترتیب رسانه های ارتبا

اجتماعی و ایجاد نوعی احساس مشترک و همدردی با جامعه را در 
بین افراد ایفا می کنند. نتیجه این امر شکل گیری نوعی احساس تعلق 
است، بطوری که هویت جامعه ای در راس سایر هویت ها قرار می 

اعث بال خود بگیرد در نتیجه تعهد عمومی تقویت شده و این نیز بدن
باید توجه داشت که د. افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه می شو

عنوان رسانه جمعی اصطالحی کلی است که وسایل ارتباط جمعی 
د ، مورتلویزیون مختلفی را شامل می شود که در این تحقیق رسانه

  توجه قرار گرفته است.
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 مدل تحلیلی تحقیق

 
 فرضیه های تحقیق:

با انواع اعتماد اجتماعی رابطه وجود  تلویزیونبین میزان استفاده از  -
 دارد.

با انواع اعتماد  تلویزیونبین میزان استفاده از انواع پیام های -
 اجتماعی رابطه وجود دارد.

از طریق اثر گذاری بر عواملی مانند  تلویزیونمیزان استفاده از -
ارزیابی از محیط اجتماعی،ارزیابی از مسئوالن،عام گرایی،احساس 

 امنیت،تعهد اجتماعی بر اعتماد اجتماعی مخاطبان اثر می گذارد.
 

 هاروش مواد و 
( از نوع surveyدر این تحقیق به چندعلت از روش پیمایش)

عی ین پیمایش از نوع مقططرح تحقیق ا همبستگی استفاده می کنیم.
در این نوع تحقیق به منظور توصیف و سنجش  انتخاب شده است.

میزان همبستگی ها یا رابطه متغیرهای جامعه ای که نمونه از آن 
انتخاب شده است اطالعات در مقطع زمانی معینی از نمونه جمع 
آوری می شود. روش جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه 

که توانایی جمع آوری اطالعات به مقدار زیاد ودقیق را  می باشد
لویزیون تدارد. موضوع این تحقیق  بررسی رابطه بین میزان استفاده از 

با میزان اعتماد اجتماعی در شهرستان پارس آباد می باشد و اینکه 
مسئله اعتماد اجتماعی که بگونه ای است که به نظر می رسد افراد 

شند که در شرایط و و موقعیت های اعتماد قرار باید در سن خاصی با
گیرند و توانایی قضاوت مناسب را داشته باشند بنابراین محدوده سنی 

افراد در این محدوده سنی  سال به باال در این تحقیق است. 15
تعامالت اجتماعی بیشتری نسبت به سنین پایین خود دارند و در 

تعامالت اجتماعی خود اهداف و مقایسه با سایر گروه های سنی در 
 منافع مشخص تری را دنبال می کنند.

در این تحقیق بخاطر اینکه جمعیت آماری حجم وسیعی از جمعیت 
را در شهرستان تشکیل می دهد از روش نمونه گیری خوشه ای چند 

  مرحله استفاده خواهد شد.
 در این تحقیق، تعیین حجم نمونه با فرض اینکه توزیع نمونه ای

درصد انتخاب می شود  95نرمال است، ضریب اطمینان قابل قبول  

زیرا این ضریب اطمینان در علوم اجتماعی رایج است. بدین ترتیب، 

( برای دستیابی به این ضریب، بر  tتعداد اشتباه استاندارد الزم )

خواهد بود.  96/1اساس جدول سطح زیر منحنی نرمال استاندارد، 

نمونه است که بر  nفرمولی برای برآوردد  مرحله بعد پیدا کردن

اساس  فرمول زیر، که فرمول نمونه گیری تصادفی است بصورت 

تقریبی محاسبه می شود.                                                                                            

222

22

stNd

sNt

 =n 

 نفر 120000ل معاد Nجامعه آماری یعنی -
 درصد فرض شده است 95ضریب اطمینان معادل -

پیش برآورد واریانس  در نمونه آماری حداکثر فرض می شود که -
 (5/0)  2می شود 

در نظر گرفته می  1/0فاصله اطمینان تعمیم نتایج به جامعه آماری -
 میشود. d=05/0شود که در نتیجه 

نفر می باشد به شیوه  383نمونه محاسبه شده با توجه به فرمول 
 تصادفی از بین شهروندان انتخاب  می شوند.
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 یافته ها
 توصیف متغیر مستقل تحقیق

   میزان استفاده از تلویزیون

( توزیع میزان تماشای تلویزیون را در شبانه روز به 1)شماره  جدول
با توجه به درصدهای موجود در جدول  ساعت نشان می دهد.

درصد  8/35همانطور که مالحظه می شود بیشتر پاسخگویان یعنی 

ساعت به تماشای  6بیان کرده اند که در شبانه روز بیشتر از 
درصد  8/0تلویزیون می پردازند همچنین مالحظه می شود که فقط 
 نند.نمی ک از افراد بیان کرده اند که اصال تلویزیون داخلی را تماشا

درصدهای توصیفی جدول نشان می دهند که میزان تماشای تلویزیون 
از بیشترین به کمترین جریان می یابد و اگر دقت شود بیشتر از نیمی 

 ساعت به تماشای تلویزیون می پردازند. 3از تماشاگران بیشتر از 
 

 اشای تلویزیون در شبانه روز بر حسب ساعتتوزیع میزان فراوانی تم. 1 جدول
 درصد معتبر درصد فراوانی میزان تماشای تلویزیون

 8/0 8/0 3 اصال

 5/17 5/17 67 ساعت 1 حدود

 3/18 3/18 70 ساعت 3 تا1حدود

 7/27 7/27 106 ساعت6 تا3 حدود

 8/35 8/35 137 ساعت6از بیشتر
 0/100 0/100 383 جمع

 آزمون فرضیه ها 
با انواع اعتماد انواع تلویزیون فرضیه اول: بین میزان استفاده از 

 اجتماعی رابطه وجود دارد.

و متغیر اعتماد  برای آزمون فرضیه اول متغیر مستقل تلویزیون
اجتماعی در سه سطح)اعتماد میان فردی،عام و نهادی(مورد آزمون 

برای آزمون رابطه متغیرها بدلیل ترتیبی بودن گرفته است. قرار 
 متغیرها از ضرایب گاما و تاوی ب کندال استفاده می شود. 

 با انواع اعتماد اجتماعی تلویزیوننتایج آزمون همبستگی بین میزان استفاده از . 2جدول 
 انواع رسانه

 انواع اعتماد
 تلویزیون  خارجی داخلی تلویزیون

 
 اعتماد میان فردی

Kendall's     tau-b= 028/0-  

Gamma= 047/0-  

Sig= 536/0  

Kendall's     tau-b= 079/0  

Gamma= 126/0  

Sig= 076/0  

 
 اعتماد عام

 

Kendall's     tau-b= 141/0  

Gamma= 225/0  

Sig= 001/0  

 

Kendall's     tau-b= 170/0  

Gamma= 260/0  

Sig= 000/0  

 
 اعتماد نهادی

 

 

Kendall's     tau-b= 039/0  

Gamma= 059/0  

Sig= 440/0  

 

Kendall's     tau-b= 129/0  

Gamma= 193/0  

Sig= 006/0  

را با میزان اعتماد اجتماعی نشان  تلویزیون(رابطه بین انواع 2جدول)
می دهد در این جدول با توجه به رتبه ای بودن متغیرهای مستقل و 
 وابسته از آزمون ضرایب گاما و تاوی ب کندال استفاده شده است.
همانطور که جدول نشان می دهد.بین تلویزیون داخلی و اعتماد میان 

شود.ضرایب  ( رابطه معنی داری مالحظه نمی=sig 536/0فردی)
،  Kendall's     tau-b=   -028/0گاما و تاوی ب کندال)  

047/0-( Gamma=    در سطح ضعیف و در جهت منفی می
بین تلویزیون داخلی و اعتماد عام رابطه معنی داری وجود دارد  باشند.

( را =sig 001/0همانطور که مالحظه می شود آزمون معنی داری)
=   141/0ا و تاوی ب کندال )نشان می دهند و ضرایب گام

Kendall's tau-b  ،225/0(Gamma=  را نشان می دهد
که در جهت مثبت می باشد بنابراین هر چه میزان استفاده از 
تلویزیون داخلی بیشتر باشد به همان اندازه میزان اعتماد عام باالتر 

درصد می توان قضاوت کرد که بین  99می رود و با ضریب اطمینان 
میزان استفاده از رسانه ها و اعتماد عام رابطه وجود دارد. بین 

ویزیون داخلی و اعتماد نهادی رابطه معنی داری وجود تل
  039/0( و ضرایب گاما و تاوی ب کندال  ) =sig 440/0ندارد)

 =Kendall's  tau-b  ،059/0 ( Gamma= رابطه ضعیفی
را در جهت بسیار مثبت نشان می دهد اما این رابطه معنادار 

فقط  ویزیون داخلینیست.بنابراین در انواع اعتماد میزان استفاده از تل
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با اعتماد عام رابطه وجود دارد می توان بیان کرد که تلویزیون داخلی 
 بر میزان اعتماد به گروههای بیگانه که تاثیر می گذارد.

بین میزان استفاده از تلویزیون خارجی و اعتماد میان فردی رابطه 
(.همچنین ضرایب گاما =sig 076/0معنی داری مالحظه نمی شود)

، Kendall's tau-b=   079/0ی ب کندال)و تاو
126/0(Gamma=  را نشان می دهد گرچه همبستگی مثبتی بین

این دو متغیر وجود دارد ولی همبستگی بین آنها معنی دار نمی 
باشد.بین میزان استفاده از تلویزیون خارجی و اعتماد عام رابطه معنی 

(.ضرایب گاما و تاوی ب =sig 000/0دار وجود دارد)
 =Kendall's tau-b ،260/0(Gamma=   170/0ندال)ک

 نشان دهنده رابطه مثبت در بین متغیرهای مستقل و وابسته می باشد.
بنابراین هرچه میزان استفاده از تلویزیون خارجی بیشتر باشد میزان 
اعتماد عام باالتر می رود.بین میزان استفاده از تلویزیون خارجی و 

 (.=sig 006/0عنی داری مالحظه می شود)اعتماد نهادی نیز رابطه م

، Kendall's tau-b=   129/0ضرایب گاما و تاوی ب کندال )
193/0(Gamma=  نیز رابطه در جهت مثبت تبیین می کند

گرچه رابطه بین میزان استفاده از تلویزیون خارجی و اعتماد نهادی 
 به شدت رابطه آنها در اعتماد عام نیست ولی این رابطه در جهت

بنابراین می توان گفت برخالف تلویزیون داخلی  مثبت برقرار است.
 استفاده از تلویزیون خارجی بر اعتماد نهادی اثر معناداری دارد.

 
فرضیه دوم: بین میزان استفاده از انواع پیام های تلویزیون با انواع 

 اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد.
میزان استفاده از انواع پیام برای آزمون فرضیه دوم یعنی رابطه بین 

با انواع اعتماد اجتماعی به دلیل رتبه ای  بودن سطح  تلویزیونهای 
سنجش متغیرها از آزمون ضرایب همبستگی گاما و تاوی ب کندال 
استفاده می شود. بدین ترتیب که انواع پیام هر یک از رسانه ها در 

 جداول جداگانه مطرح می گردند و تبیین می شوند.
 

 نتایج آزمون همبستگی بین میزان استفاده از انواع برنامه های تلویزیون داخلی  با انواع اعتماد اجتماعی. 3جدول 
 میزان استفاده از برنامه ها

 انواع اعتماد
برنامه های سرگرم کننده  برنامه های خبری تلویزیون داخلی

 تلویزیون داخلی
های آموزشی تلویزیون  برنامه
 داخلی

 
 

 اعتماد میان فردی

Kendall's     tau-

b= 017/0  

Gamma= 035/0  

Sig= 727/0  

Kendall's     tau-

b= 090/0  

Gamma= 158/0  

Sig= 024/0  

Kendall's     tau-

b= 057/0  

Gamma= 098/0  

Sig= 266/0  

 
 

 اعتماد عام

 

Kendall's     tau-

b= 024/0  

Gamma= 049/0  

Sig= 615/0  

 

Kendall's     tau-

b= 184/0  

Gamma= 299/0  

Sig= 000/0  

 

Kendall's     tau-

b= 080/0  
Gamma= 138/0  

Sig= 073/0  

 
 

 اعتماد نهادی
 

 

Kendall's     tau-

b= 065/0  

Gamma= 127/0  

Sig= 199/0  

 

Kendall's     tau-

b= 100/0  

Gamma= 160/0  

Sig= 028/0  

 

Kendall's     tau-

b= 008/0-  

Gamma= 013/0-  

Sig= 854/0  

( نشان دهنده رابطه بین انواع پیام های تلویزیون داخلی و 3جدول)
 انواع اعتماد اجتماعی می باشد. همانطور که مالحظه می شود.
تماشای برنامه های خبری تلویزیون داخلی و با هیچکدام از انواع 

آزمون های معنی  ندارد.اعتماد اجتماعی رابطه معنی داری وجود 
( اعتماد عام =sig 615/0( میان فردی،  )=sig 727/0داری))

(199/0 sig= نشان دهنده عدم وجود رابطه معنی ) اعتماد نهادی )
 دار بین تماشای برنامه های خبری و انواع اعتماد اجتماعی می باشند.

گرچه ضرایب گاما و تاوی ب کندال نشان دهنده وجود همبستگی 
مثبت بین متغیرها می باشد ولی این همبستگی ها هیچکدام در سطح 

 معنی داری نمی باشند.
تماشای برنامه های سرگرم کننده همه انواع اعتماد اجتماعی را تحت 

همانطور که مالحظه می شود بین میزان استفاده  تاثیر قرار می دهد.

د نی دار وجواز برنامه ای سرگرم کننده و اعتماد میان فردی رابطه مع
=   090/0(. ضرایب گاما و تاوی ب کندال )=sig 024/0دارد )

Kendall's tau-b ،158/0(Gamma=  نشان می دهند که
وجود معنی داری بین این دو  همبستگی درجهت مثبت می باشد.

متغیر نشان می دهد که گرچه در فرضیه اول بین میزان استفاده از 
فردی رابطه وجود نداشت ولی وقتی تلویزیون داخلی و اعتماد میان 

خردتر می شود بین انواع برنامه و اعتماد رابطه معنی دار مشاهده 
می شود. همچنین بین میزان تماشای برنامه های سرگرم کننده با 

(.ضرایب =sig 024/0اعتماد عام نیز رابطه معنی داری وجود دارد )
 ،Kendall's tau-b=   184/0گاما و تاوی ب کندال )

299/0(Gamma=  نشان می دهند که شدت همبستگی برنامه
های سرگرم کننده با اعتماد عام بیشتر از شدت همبستگی این برنامه 
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ها با عتماد میان فردی و حتی اعتماد نهادی می باشد و اینکه بین 
میزان تماشای برنامه های سرگرم کننده و اعتماد نهادی نیز رابطه 

(. ضرایب گاما و تاوی ب کندال =sig 028/0معنی دار وجود دارد)
(100/0   =Kendall's tau-b ،160/0(Gamma=  نشان

بدین معنی که  می دهند که همبستگی درجهت مثبت می باشد.
هرچه میزان تماشای برنامه های سرگرم کننده بیشتر باشد سطوح 

 انواع اعتماد اجتماعی نیز باالتر می رود.

ویزیون داخلی با هیچکدام از انواع تماشای برنامه های آموزشی تل
آزمونهای منی داری  اعتماد اجتماعی رابطه معنی داری ندارد .

((266/0 sig=(  ،میان فردی )073/0 sig=( اعتماد عام )854/0 
sig= اعتماد نهادی ( نشان دهنده عدم وجود رابطه معنی دار بین )

 ی باشد.تماشای برنامه های آموزشی و انواع اعتماد اجتماعی م
همچنین ضرایب گاما و تاوی ب کندال نشان دهنده همبستگی هستند 

 ولی این همبستگی بسیار ناچیز بوده و معنی دار نشان نمی دهند.
 

 عیاجتمانتایج آزمون همبستگی بین میزان استفاده از انواع برنامه های تلویزیون خارجی با انواع اعتماد . 4جدول 
 میزان استفاده از برنامه ها

 انواع اعتماد
برنامه های خبری 

 تلویزیون داخلی
برنامه های سرگرم کننده 

 تلویزیون داخلی
برنامه های آموزشی 

 تلویزیون داخلی

 
 

 اعتماد میان فردی

Kendall's     tau-

b= 079/0  

Gamma= 145/0  

Sig= 089/0  

Kendall's     tau-

b=  110/0  

Gamma= 185/0  

Sig= 011/0  

Kendall's     tau-

b= 048/0  

Gamma= 090/0  

Sig= 281/0  

 
 

 اعتماد عام

 

Kendall's     tau-

b= 238/0  

Gamma= 402/0  

Sig= 000/0  

 

Kendall's     tau-

b= 140/0  

Gamma= 224/0  

Sig= 002/0  

 

Kendall's     tau-

b= 180/0  

Gamma= 311/0  

Sig= 000/0  

 
 

 اعتماد نهادی
 

 

Kendall's     tau-

b= 124/0  

Gamma= 209/0  

Sig= 009/0  

 

Kendall's     tau-

b= 092/0  

Gamma= 145/0  

Sig= 040/0  

 

Kendall's     tau-

b= 010/0-  

Gamma= 017/0-  

Sig= 832/0  

( رابطه بین میزان استفاده از انواع برنامه های تلویزیون 4جدول)
را نشان می دهد. همانطور که خارجی و انواع اعتماد اجتماعی 

تماشای برنامه های خبری تلویزیون خارجی  مالحظه می شود.
(. =sig 089/0اعتماد میان فردی را تحت تاثیر قرار نمی دهد)

، Kendall's tau-b=   079/0ضرایب گاما و تاوی ب کندال )
145/0(Gamma=  نشان می دهند که گرچه همبستگی مثبتی

دارد ولی همبستگی موجود معنی دار نمی باشد  بین این متغرها وجود
ولی بین میزان تماشای برنامه های خبری تلویزیون خارجی و اعتماد 

(. ضرایب گاما و =sig 000/0عام رابطه معنی داری وجود دارد)
، Kendall's tau-b=   238/0تاوی ب کندال )

402/0(Gamma=  نشان می دهند که همبستگی قابل مالحظه
همچنین  ماشای برنامه های خبری و اعتماد عام وجود دارد.ای بین ت

تماشای برنامه های خبری با اعتماد نهادی رابطه معنی داری وجود 
=   124/0(. ضرایب گاما و تاوی ب کندال )=sig 009/0دارد)

Kendall's tau-b ،209/0(Gamma=  نشان می دهند که
که رابطه همبستگی در جهت مثبت می باشد بدین معنی که هرچه 
میزان تماشای برنامه های خبری بیشتر باشد، اعتماد عام و نهادی نیز 

 باالتر می رود.

میزان تماشای برنامه های سرگرم کننده هر سه نوع اعتماد اجتماعی 
( میان =sig 011/0را تحت تاثیر قرار می دهد سطوح معنی داری ))

( اعتماد نهادی ( =sig 040/0( اعتماد عام )=sig 002/0فردی،  )
نشان معنی دهد رابطه معنی داری بین تماشای برنامه های سرگرم 
کننده و انواع اعتماد اجتماعی وجود دارد در بین این رابطه ها رابطه 
 برنامه های سرگرم کننده با اعتماد عام با ضریب اطمینان بیشتری

تایید می گردد.ضرایب گاما و تاوی ب کندال نیز نشان دهنده رابطه 
مثبت بین انواع اعتماد اجتماعی و میزان تماشای برنامه های سرگرم 
کننده تلویزیون خارجی می باشند بنابراین می توان گفت هرچه 
میزان استفاده از برنامه های سرگرم کننده بیشتر باشد میزان اعتماد 

 ر سه نوع آن را افزایش می دهد.اجتماعی در ه
بین تماشای برنامه های آموزشی تلویزیون خارجی و اعتماد میان 

(. ضرایب گاما =sig 281/0فردی رابطه معنی داری وجود ندارد)
، Kendall's tau-b=   048/0و تاوی ب کندال )

090/0(Gamma=  نشان می دهند که همبستگی مثبت و بسیار
میزان تماشای برنامه های آموزشی و اعتماد  ضعیف می باشد اما بین

(. ضرایب =sig 000/0عام رابطه معنی داری مالحظه می شود)
، Kendall's tau-b=   180/0گاما و تاوی ب کندال )

311/0(Gamma=  نشان می دهند که همبستگی قابل مالحظه
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

ای بین میزان تماشای برنامه های آموزشی و اعتماد عام در جهت 
د دارد.بنابراین هرچه میزان استفاده از برنامه های مثبت وجو

آموزشی تلویزیون خارجی بیشتر باشد میزان اعتماد عام را افزایش 
ولی بین میزان تماشای برنامه های آموزشی تلویزیون  می دهد.

 832/0خارجی و اعتماد نهادی رابطه معنی داری وجود ندارد)
sig=( ضرایب گاما و تاوی ب کندال .)010/0-   =Kendall's 

tau-b ،017/-0(Gamma=  نشان می دهند که همبستگی

منفی و بسیار ضعیف می باشد بنابراین رابطه معنی داری بین این دو 
 .متغیر وجود ندارد

 سومفرضیه 
از طریق اثر گذاری بر عواملی مانند  داخلی میزان استفاده از تلویزیون

والن،عام گرایی،احساس ارزیابی از محیط اجتماعی،ارزیابی از مسئ
 امنیت،تعهد اجتماعی بر اعتماد اجتماعی مخاطبان اثر می گذارد.

 
 نتایج آزمون همبستگی بین میزان استفاده از انواع برنامه های تلویزیون داخلی  با متغیرهای واسط تحقیق. 5جدول 
 تلویزیون داخلی

 متغیرهای واسط
تماشای تلویزیون میزان 

 داخلی
میزان تماشای برنامه های 

 خبری
میزان تماشای برنامه های 

 سرگرم کننده
میزان تماشای برنامه های 

 آموزشی

 
 ارزیابی از مسئوالن

Kendall's     tau-

b= 056/0  

Gamma= 085/0  

Sig= 224/0  

Kendall's      

tau-b= 194/0  

Gamma= 338/0  

Sig= 000/0  

Kendall's     tau-

b= 019/0  

Gamma= 029/0  
Sig= 695/0  

Kendall's     tau-

b= 043/0  

Gamma= 068/0  

Sig= 361/0  

 

 
 

 عام گرایی

 

Kendall's     tau-

b= 166/0  

Gamma= 248/0  

Sig= 000/0  

 

Kendall's     tau-

b= 010/0-  

Gamma= 018/0-  

Sig= 828/0  

 

Kendall's     tau-

b= 198/0  

Gamma= 288/0  

Sig= 000/0  

 

Kendall's     tau-

b= 094/0-  

Gamma= 148/0-  

Sig= 035/0  

 
 

 تعهد اجتماعی
 

 

Kendall's     tau-

b= 070/0  

Gamma= 105/0  

Sig= 143/0  

 

Kendall's      

tau-b= 017/0  

Gamma= 033/0  

Sig= 730/0  

 

Kendall's     tau-

b= 065/0-  

Gamma= 100/0-  

Sig= 157/0  

 

Kendall's     tau-

b= 242/0  

Gamma= 359/0  

Sig= 000/0  

 
 احساس امنیت

 

Kendall's     tau-

b= 021/0  

Gamma= 030/0  

Sig= 143/0  

 

Kendall's      

tau-b= 115/0  

Gamma= 207/0  

Sig= 012/0  

 

Kendall's     tau-

b= 002/0  

Gamma= 003/0  

Sig= 974/0  

 

Kendall's     tau-

b= 003/0-  

Gamma= 004/0-  

Sig= 954/0  

 
 ارزیابی از محیط

 

Kendall's     tau-

b= 230/0-  

Gamma= 332/0 - 

Sig= 000/0  

 

Kendall's      

tau-b= 002/0-  

Gamma= 004/0-  

Sig= 966/0  

 

Kendall's     tau-

b= 034/0-  

Gamma= 052/0-  

Sig= 444/0  

 

Kendall's     tau-

b= 033/0-  

Gamma= 052/0-  

Sig= 459/0  

( نشان دهنده رابطه بین میزان استفاده از تلویزیون داخلی و 5جدول)
میزان استفاده از برنامه های تلویزیون داخلی با متغیرهای واسط 
تحقیق)ارزیابی مثبت از مسئوالن ،عام گرایی،تعهد اجتماعی،احساس 
امنیت،ارزیابی مثبت از محیط( می باشد. همانطور که مالحظه می 

از تلویزیون داخلی متغیرهای واسط عام  شود بین میزان استفاده
گرایی و ارزیابی از محیط رابطه معنی دار وجود دارد. سطوح معنی 

( ارزیابی از =sig 000/0( عام گرایی و )=sig 000/0داری )
=    166/0محیط  و همچنین ضرایب گاما و تاوی ب کندال )

Kendall's tau-b ،248/0  (Gamma=  برای عام گرایی
هنده رابطه معنی دار در جهت مثبت می باشد و ضرایب گاما نشان د

  Kendall's tau-b ،332/0=   -230/0و تاوی ب کندال )

(Gamma= -  برای ارزیابی از محیط  نشان دهنده رابطه معنی
بدین معنی که هر  .دار و ضریب همبستگی در جهت منفی می باشد

حیط ارزیابی مثبت از م میزان استفاده از تلویزیون داخلی باالتر باشد
پایین تر می شود و اینکه هرچه میزان استفاده از تلویزیون داخلی 
بیشتر باشد میزان عام گرایی باالتر می رود.بین میزان استفاده از 
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 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

تلویزیون داخلی متغیرهای واسط دیگر در تحقیق رابطه معنی دار 
 مشاهده نمی شود. 

ن داخلی ارزیابی از مسئوالن میزان استفاده از برنامه خبری تلویزیو
و احساس امنیت اجتماعی را تحت تاثیر معنی دار قرار می دهد. 

 012/0( ارزیابی از مسئوالن و )=sig 000/0سطوح معنی داری )
sig= احساس امنیت اجتماعی   و همچنین ضرایب گاما و تاوی )

  Kendall's tau-b ،338/0=    194/0ب کندال )

(Gamma=  برای ارزیابی از مسئوالن  و ضرایب گاما و تاوی
  Kendall's tau-b ،207/0=  115/0ب کندال )

(Gamma=   برای احساس امنیت  نشان دهنده رابطه معنی دار
و همبستگی مثبت بین متغیرهای مذکور می باشد یعنی هرچه میزان 
استفاده از برنامه های خبری تلویزیون داخلی بیشتر باشد میزان 
ارزیابی مثبت از مسئوالن و احساس امنیت باالتر می رود. سطوح 
معناداری و ضرایب نشان می دهند که بین میزان استفاده از برنامه 

تعهد اجتماعی و ارزیابی از محیط رابطه  های خبری و عام گرایی،
 معنی داری وجود ندارد.

طه راببین میزان استفاده از برنامه های سرگرم کننده و عام گرایی 
(. ضرایب گاما و تاوی ب کندال =sig 000/0معنی دار وجود دارد)

(198/0  =Kendall's tau-b ،288/0   (Gamma= نشان
دهنده همبستگی مثبت بین متغیرهای مذکور می باشد.بدین معنی که 
هرچه میزان استفاده از برنامه های سرگم کننده  تلویزیون داخلی 

باالتر می رود.همانطور که مالحظه  بیشتر باشد، میزان عام گرایی
می شود بین میزان استفاده از برنامه های سرگرم کننده و متغیرهای 

احساس امنیت و ارزیابی  واسط ارزیابی از مسئوالن تعهد اجتماعی،
 از محیط رابطه معنی داری مشاهده نمی شود.

میزان استفاده از برنامه های آموزشی تلویزیون داخلی، متغیرهای 
اسط عام گرایی و تعهد اجتماعی را تحت تاثیر معنی دار قرار می و

 000/0( عام گرایی و )=sig 035/0دهد. سطوح معنی داری )
sig= تعهد اجتماعی  و همچنین ضرایب گاما و تاوی ب کندال )

(094/0-  =Kendall's tau-b ،148/0  (Gamma=- 

منفی می باشد  برای عام گرایی نشان دهنده رابطه معنی دار در جهت
-Kendall's tau=  242/0و ضرایب گاما و تاوی ب کندال )

b ،359/0  (Gamma=  برای تعهد اجتماعی نشان دهنده رابطه
بنابراین  معنی دار و ضریب همبستگی در جهت مثبت می باشد.

هرچه میزان استفاده از برنامه های آموزشی بیشتر باشد عام گرایی 
میزان استفاده از برنامه های آموزشی پایین تر می آید و هرچه 

 تلویزیون داخلی بیشتر باشد میزان تعهد اجتماعی باالتر می رود.
همچنین بین متغیرهای واسط دیگر و میزان استفاده از برنامه های 

 آموزشی تلویزیون داخلی رابطه معنی داری مشاهده نمی شود.
داخلی و همچنین نتایج نشان می دهد که میزان استفاده از تلویزیون 

عام  برنامه های تلویزیون داخلی متغیرهای ارزیابی مسئولین،
احساس امنیت و ارزیابی از محیط را تحت  گرایی،تعهد اجتماعی،

تاثیر قرار می دهد نتایج خرده تحلیل های بین متغیرهای مختلف 
 رسانه تلویزیون داخلی این رابطه ها را تایید می کند.

یزان استفاده از تلویزیون خارجی و میزان ( رابطه بین م6جدول)
استفاده از انواع برنامه های تلویزیون خارجی با متغیرهای واسط 

تعهد  تحقیق یعنی متغیرهای ارزیابی از مسئوالن،عام گرایی،
 احساس امنیت و ارزیابی از محیط را نشان می دهد.  اجتماعی،

 
 نتایج آزمون همبستگی بین میزان استفاده از انواع برنامه های تلویزیون خارجی  با متغیرهای واسط تحقیق. 6جدول 

 تلویزیون خارجی
 متغیرهای واسط

میزان تماشای تلویزیون 
 خارجی

میزان تماشای برنامه های 
 خبری

میزان تماشای برنامه های 
 سرگرم کننده

میزان تماشای برنامه های 
 آموزشی

 
 

 ارزیابی از مسئوالن

Kendall's     tau-

b= 109/0-  

Gamma= 157/0-  
Sig= 013/0  

Kendall's      

tau-b= 005/0-  

Gamma= 009/0-  

Sig= 908/0  

Kendall's     tau-

b= 081/0-  

Gamma= 122/0-  
Sig= 082/0  

Kendall's     tau-

b= 170/0-  

Gamma= 276/0-  

Sig= 000/0  

 
 

 عام گرایی

Kendall's     tau-

b= 049/0  

Gamma= 070/0  

Sig= 270/0  

Kendall's      

tau-b= 150/0  

Gamma= 237/0  

Sig= 002/0  

Kendall's     tau-

b= 002/0-  

Gamma= 003/0-  

Sig= 969/0  

Kendall's     tau-

b= 080/0  

Gamma= 127/0  

Sig= 103/0  

 
 

 تعهد اجتماعی
 

Kendall's     tau-

b= 114/0  

Gamma= 167/0  

Sig= 014/0  

Kendall's      

tau-b= 140/0  

Gamma= 224/0  

Sig= 004/0  

Kendall's     tau-

b= 076/0  

Gamma= 117/0  

Sig= 096/0  

Kendall's     tau-

b= 118/0  
Gamma= 193/0  

Sig= 018/0  
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 احساس امنیت

Kendall's     tau-

b= 067/0-  

Gamma= 093/0-  

Sig= 121/0  

Kendall's      

tau-b= 007/0-  

Gamma= 012/0-  

Sig= 880/0  

Kendall's     tau-

b= 072/0-  

Gamma= 105/0-  

Sig= 100/0  

Kendall's     tau-

b= 124/0-  

Gamma= 193/0-  

Sig= 010/0  

 
 ارزیابی از محیط

Kendall's     tau-

b= 135/0-  

Gamma= 189/0-  

Sig= 003/0  

Kendall's      

tau-b= 041/0  

Gamma= 062/0  

Sig= 435/0  

Kendall's     tau-

b= 033/0-  

Gamma= 049/0-  

Sig= 455/0  

Kendall's     tau-

b= 029/0-  

Gamma= 047/0-  

Sig= 531/0  

جدول مشاهده می شود بین میزان استفاده از  همانطور که در
تلویزیون خارجی و متغیرهای ارزیابی از مسئوالن،تعهد اجتماعی و 
ارزیابی از محیط رابطه معنی دار وجود دارد. سطوح معنی داری 

(013/0 sig=( ،ارزیابی از مسئوالن )014/0 sig= تعهد )
رایب گاما (ارزیابی از محیط، و همچنین ض=sig 003/0) اجتماعی،

  Kendall's tau-b ،157/0=  -109/0و تاوی ب کندال )

(Gamma= - ( ،114/0برای ارزیابی از مسئوالن  =
Kendall's tau-b ،167/0  (Gamma= برای تعهد

  Kendall's tau-b ،189/0=  -135/0اجتماعی،)

(Gamma= -  برای ارزیابی از محیط نشان دهنده رابطه معنی
مذکور می باشد.ضرایب نشان می دهند که بین دار بین متغیرهای 

میزان استفاده از تلویزیون خارجی و ارزیابی از مسئوالن همبستگی 
منفی وجود دارد بدین معنی که هرچه میزان استفاده از تلویزیون 
داخلی بیشتر باشد ارزیابی مثبت از مسئوالن پایین تر می 

ارجی و تعهد آید.همبستگی بین میزان استفاده از تلویزیون خ
اجتماعی مثبت می باشد ولی همبستگی بین میزان استفاده از تلویزیون 
خارجی و ارزیابی از محیط در جهت منفی می باشد بدین معنی که 
هرچه میزان استفاده از تلویزیون خارجی بیشتر باشد ارزیابی مثبت 

بنابراین می توان قضاوت کرد که استفاده  از محیط پایینتر می آید.
ز تلویزیون خارجی بر ارزیابی مثبت از مسئوالن و محیط تاثیر ا

معنی دار منفی می گذارد.بین دیگر متغیرها یعنی عام گرایی و 
احساس امنیت با میزان استفاده از تلویزیون خارجی رابطه معنی 

 داری مشاهده نمی شود.
میزان استفاده از برنامه های خبری تلویزیون خارجی، متغیرهای عام 

رایی و تعهد اجتماعی را تحت تاثیر معنی دار قرار می دهد. سطوح گ
( احساس =sig 004/0( عام گرایی و )=sig 002/0معنی داری )

=    157/0امنیت  و همچنین ضرایب گاما و تاوی ب کندال )
Kendall's tau-b ،237/0  (Gamma=  برای عام گرایی

-Kendall's tau= 140/0نشان ضرایب گاما و تاوی ب کندال )

b ،224/0 (Gamma=   برای تعهد اجتماعی نشان دهنده رابطه
معنی دار و همبستگی در جهت مثبت بین متغیرهای مذکور می باشد 
بدین معنی که هرچه میزان استفاده از برنامه های خبری تلویزیون 

خارجی بیشتر باشد میزان عام گرایی و تعهد اجتماعی پاسخگویان 
ن متغیرهای ارزیابی از محیط، ارزیابی از مسئوالن باالتر می رود.بی

و احساس امنیت اجتماعی و میزان استفاده از برنامه های خبری 
 تلویزیون خارجی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

بین میزان استفاده از برنامه های سرگرم کننده تلویزیون خارجی و 
جود ندارد. هیچکدام از متغیرهای واسط تحقیق رابطه معنی داری و

گرچه ضرایب همبستگی، همبستگی بین متغیرهای مذکور را نشان 
می دهد ولی این همبستگی در سطح بسیار ناچیز بوده و معنی دار 

 نمی باشد.
بین میزان استفاده از برنام های آموزشی تلویزیون خارجی و 
متغیرهای ارزیابی از مسئوالن، تعهد اجتماعی و احساس امنیت 

طه معنی دار مشاهده می شود. سطوح معنی داری اجتماعی راب
(000/0 sig=( ،ارزیابی از مسئوالن )018/0 sig= تعهد )

(احساس امنیت اجتماعی، و همچنین =sig 010/0) اجتماعی،
، Kendall's tau-b=  -170/0ضرایب گاما و تاوی ب کندال )

276/0  (Gamma= - ( ،118/0برای ارزیابی از مسئوالن  =
Kendall's tau-b ،193/0  (Gamma= برای تعهد

  Kendall's tau-b ،193/0=  -124/0) اجتماعی،

(Gamma= -  برای ارزیابی از محیط نشان دهنده رابطه معنی
دار بین متغیرهای مذکور می باشد.ضرایب همبستگی نشان دهنده 
این مطلب هست که بین میزان استفاده از برنامه های آموزشی 

متغیرهای ارزیابی از مسئوالن و ارزیابی از  تلویزیون خارجی و
محیط  همبستگی در جهت منفی برقرار می باشد بدین معنی که 
هرچه میزان استفاده از برنام هه های آموزشی تلویزیون خارجی 
بیشتر باشد میزان ارزیابی مثبت از مسئوالن و محیط پایین تر می 

تعهد اجتماعی را باال آید ولی میزان استفاده از برنامه های آموزشی 
می برد.بین میزان استفاده از برنام هه های آموزشی تلویزیون خارجی 
و متغیرهای عام گرایی و احسا امنیت اجتماعی رابطه معنی داری 

 مالحظه نمی شود.
رابطه بین متغیرهای واسطه تحقیق یعنی متغیرهای (7جدول شماره)

ی،احساس امنیت و ارزیابی از مسئوالن،عام گرایی،تعهد اجتماع
 ارزیابی از محیط را با انواع اعتماد اجتماعی نشان می دهد.
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 195 ...زانیبا م ونیزیاستفاده از تلو زانیمطالعه رابطه م 

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای واسط تحقیق با انواع اعتماد اجتماعی. 7جدول 
 متغیرهای  واسطه

 متغیرهای وابسته
 ارزیابی از محیط احساس امنیت تعهد اجتماعی عام گرایی ارزیابی از مسئوالن

 
 اعتماد میان فردی

Kendall's      

tau-b= 014/0-  

Gamma= 026/0-  

Sig= 769/0  

Kendall's      

tau-b= 165/0  

Gamma= 295/0  

Sig= 000/0  

Kendall's     

tau-b= 018/0  

Gamma= 034/0  

Sig= 709/0  

Kendall's      

tau-b= 008/0-  

Gamma= 015/0-  

Sig= 857/0  

Kendall's      

tau-b= 160/0  

Gamma= 292/0  

Sig= 000/0  

 
 اعتماد عام

 

Kendall's      

tau-b= 038/0  

Gamma= 067/0  

Sig= 405/0  

 

Kendall's     

tau-b= 203/0  

Gamma= 336/0  

Sig= 000/0  

 

Kendall's     

tau-b= 089/0  

Gamma= 159/0  

Sig= 075/0  

 

Kendall's     

tau-b= 078/0-  

Gamma= 130/0-  

Sig= 099/0  

 

Kendall's      

tau-b= 034/0-  

Gamm= 058/0-  

Sig= 484/0  

 
 اعتماد نهادی

 

Kendall's      

tau-b= 252/0  

Gamma= 423/0  

Sig= 000/0  

 

Kendall's      

tau-b= 119/0  

Gamma= 196/0  

Sig= 016/0  

 

Kendall's     

tau-b= 220/0  

Gamma= 382/0  

Sig= 000/0  

 

Kendall's      

tau-b= 232/0  

Gamma= 377/0  

Sig= 000/0  

 

Kendall's      

tau-b= 244/0  

Gamma= 407/0  

Sig= 000/0  

از بین انواع اعتماد اجتماعی  متغیر ارزیابی از مسئوالن با اعتماد 
(. ضرایب گاما و تاوی =sig 000/0نهادی رابطه معنی داری دارد)

 Kendall's tau-b ،423/0= 252/0ب کندال )
(Gamma نشان می دهد که همبستگی قابل مالحظه ای بین این

دو متغیر در جهت مثبت برقرار می باشد بدین معنی که از هر چه 
ارزیابی مثبت از مسئوالن باالتر باشد میزان اعتماد نهادی نیز باالتر 
می رود.بین میزان ارزیابی مثبت از مسئوالن و اعتماد میان فردی و 

 دار مالحظه نمی شود. اعتماد عام رابطه معنی
بین میزان عام گرایی پاسخگویان با هر سه نوع اعتماد اجتماعی رابطه 

( =sig 000/0معنی دار مشاهده می گردد. سطوح معنی داری )
 016/0( اعتماد عام،)=sig 000/0اعتماد میان فردی، )

sig= اعتماد نهادی و همچنین ضرایب گاما و تاوی ب کندال)
(165/0 =Kendall's tau-b ،295/0  (Gamma= برای

  Kendall's tau-b ،336/0=  203/0اعتماد میان فردی، )

(Gamma=(،119/0برای اعتماد عام =Kendall's tau-b ،
196/0  (Gamma= برای اعتماد نهادی نشان دهنده رابطه معنی

دار بین متغیرهای مذکور می باشد.ضرای همبستگی در در هر سه 
بت می باشد.بنابراین هر چه میزان عام گرایی نوع رابطه در جهت مث

باالتر می رود میزان اعتماد اجتماعی افراد در هر سه نوع آن باالتر 
 می رود.

از بین انواع اعتماد اجتماعی فقط اعتماد نهادی با میزان تعهد اجتماعی 
(. ضرایب گاما و =sig 000/0پاسخگویان رابطه معنی دار دارد)

 Kendall's tau-b ،382/0= 225/0تاوی ب کندال )
(Gamma نشان می دهد که همبستگی متغیرها در جهت مثبت

و قابل مالحظه می باشد.بدین معنی که هرچه میزان تعهد اجتماعی 
پاسخگویان باالتر برود میزان اعتماد نهادی آنها نیز افزایش می یابد. 

افراد و اعتماد میان فردی و اعتماد عام رابطه  بین میزان تعهد اجتماعی

معنی داری مشاهده نمی شود گرچه همبستگی قابل مالحظه بین آنها 
 وجود دارد ولی این همبستگی در سطح معنی دار نمی باشد.

بین میزان احساس امنیت اجتماعی و اعتماد نهادی رابطه معنی دار 
= 232/0دال )(. ضرایب گاما و تاوی ب کن=sig 000/0دارد)

Kendall's tau-b ،377/0 (Gamma نشان می دهد که
همبستگی متغیرها در جهت مثبت و قابل مالحظه می باشد.بدین 
معنی که هرچه میزان احساس امنیت اجتماعی پاسخگویان باالتر 
برود میزان اعتماد نهادی آنها نیز افزایش می یابد. بین میزان تعهد 

ان فردی و اعتماد عام رابطه معنی داری اجتماعی افراد و اعتماد می
مشاهده نمی شود گرچه همبستگی قابل مالحظه بین آنها وجود دارد 

 ولی این همبستگی در سطح معنی دار نمی باشد.
میزان ارزیابی از محیط، اعتماد اجتماعی میان فردی و اعتماد نهادی 

 000/0را تحت تاثیر معنی دار قرار می دهد. سطوح معنی داری )
sig=( ،اعتماد میان فردی )000/0 sig= اعتماد نهادی و همچنین )

، Kendall's tau-b= 160/0ضرایب گاما و تاوی ب کندال )
292/0  (Gamma=( ،244/0برای اعتماد میان فردی =

Kendall's tau-b ،407/0  (Gamma= برای اعتماد نهادی
شد.ضرایب نشان دهنده رابطه معنی دار بین متغیرهای مذکور می با

همبستگی نشان دهنده جهت مثبت بین متغیرهای مذکور می باشد 
بدین معنی که هر چه میزان ارزیابی مثبت از محیط باالتر می رود، 

 میزان اعتماد میان فردی و اعتماد نهادی نیز باالتر می رود.
بررسی نشان می دهد که رابطه معنی داری بین متغیرهای واسطه 

همه  اد اجتماعی در انواع اعتماد آن دارد.تحقیق و میزان اعتم
متغیرهای واسطه تحقیق با اعتماد نهادی رابطه معنی دار دارند ولی 
در دو نوع اعتماد اجتماعی دیگر یعنی اعتماد میان فردی و اعتماد عام 
رابطه ها در برخی معنی دار ولی برخی معنی دار نمی باشد.در حالت 

 ی داری بین متغیرهای واسطه تحقیقکلی می توان گفت که رابطه معن
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   انیفرج یمرتض  196

 

 1399ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

بنابراین با توجه با رابطه  و میزان اعتماد اجتماعی مشاهده می شود
بین تلویزیون و متغیرهای واسط می توان بیان کرد که تلویزیون با 
تاثیرگذاری بر متغیرهای واسط تحقیق می تواند تاثیر غیر مستقیم 

 بر میزان اعتماد اجتماعی داشته باشد.
 

 جه گیرینتی
بررسی یافته های تحقیق نشان می دهد که بین میزان استفاده از 

 بین میزان استفاده و اعتماد میان فردی رابطه وجود ندارد. تلویزیون
از تلویزیون داخلی و اعتماد عام رابطه معنی داری وجود دارد نتایج 
نشان می دهد که همبستگی در جهت مثبت می باشد بنابراین هر 

استفاده از تلویزیون داخلی بیشتر باشد به همان اندازه  چه میزان
میزان اعتماد عام باالتر می رود. بین میزان استفاده از تلویزیون 
خارجی و اعتماد عام رابطه معنی دار وجود دارد و جهت رابطه 

بنابراین هرچه میزان استفاده  مثبت و جهت رابطه مثبت می باشد.
ین ب شد میزان اعتماد عام باالتر می رود.از تلویزیون خارجی بیشتر با

میزان استفاده از تلویزیون خارجی و اعتماد نهادی نیز رابطه معنی 
داری مالحظه می شود نیز رابطه در جهت مثبت تبیین می کند 
بنابراین می توان گفت برخالف تلویزیون داخلی استفاده از تلویزیون 

د. نتایج نشان می دهد که خارجی بر اعتماد نهادی اثر معناداری دار
میزان استفاده از تلویزیون داخلی و همچنین برنامه های تلویزیون 

تعهد  عام گرایی، داخلی متغیرهای ارزیابی مسئولین،
اجتماعی،احساس امنیت و ارزیابی از محیط را تحت تاثیر قرار می 

نتایج مذکور همسو با نظریه کلمن و زتومپکاست که بر اهیمت  .دهد
ه های جمعی در اجتماعی کردن افراد اشاره دارند اما این یافته رسان

ها با نظریه پوتنام ناهمسو است که بیان می کند تلویزیون سرمایه 
اجتماعی را از بین می برد اما در رابطه با یافته های دیگر از جمله 

بین میزان استفاده از تلویزیون خارجی و متغیرهای  این یافته که
تعهد اجتماعی و ارزیابی از محیط رابطه معنی  سئوالن،ارزیابی از م

دار وجود دارد.بین میزان استفاده از تلویزیون خارجی و ارزیابی از 
. نشان می دهد که کانال های مسئوالن همبستگی منفی وجود دارد

 تلویزیونی خارجی اعتماد به مسئوالن را کاهش داده است. 
ای تلویزیون داخلی و انواع اعتماد دررابطه با رابطه بین انواع پیام ه

اجتماعی می توان بیان کرد که تماشای برنامه های خبری تلویزیون 
داخلی و با هیچکدام از انواع اعتماد اجتماعی رابطه معنی داری 

تماشای برنامه های سرگرم کننده همه انواع اعتماد  وجود ندارد.
ستفاده از برنامه ای اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. بین میزان ا

سرگرم کننده و اعتماد میان فردی رابطه معنی دار وجود دارد رابطه 
معنی داری بین این دو متغیر نشان می دهد که گرچه در فرضیه اول 
بین میزان استفاده از تلویزیون داخلی و اعتماد میان فردی رابطه 

عتماد وجود نداشت ولی وقتی خردتر می شود بین انواع برنامه و ا
رابطه معنی دار مشاهده می شود. همچنین بین میزان تماشای برنامه 
های سرگرم کننده با اعتماد عام نیز رابطه معنی داری وجود دارد 
که شدت همبستگی برنامه های سرگرم کننده با اعتماد عام بیشتر 
از شدت همبستگی این برنامه ها با عتماد میان فردی و حتی اعتماد 

اشد . اینکه بین میزان تماشای برنامه های سرگرم کننده نهادی می ب
و اعتماد نهادی نیز رابطه معنی دار وجود دارد بدین معنی که هرچه 

میزان تماشای برنامه های سرگرم کننده بیشتر باشد سطوح انواع 
اعتماد اجتماعی نیز باالتر می رود. میزان استفاده از برنامه های 

متغیرهای واسط عام گرایی و تعهد  آموزشی تلویزیون داخلی،
همین مسئله بر  اجتماعی را تحت تاثیر معنی دار قرار می دهد.

اهمیت اطالعات در افزایش اعتماد اجتماعی است که همسو با نظریه 
 گیدنز است. 

میزان تماشای برنامه های سرگرم کننده هر سه نوع اعتماد اجتماعی 
ین رابطه ها، رابطه برنامه های را تحت تاثیر قرار می دهد .در بین ا

 سرگرم کننده با اعتماد عام با ضریب اطمینان بیشتری تایید می گردد.
بین میزان استفاده از تلویزیون داخلی با متغیرهای واسط 

 تعهد اجتماعی، عام گرایی، تحقیق)ارزیابی مثبت از مسئوالن،
فاده است ارزیابی مثبت از محیط( می باشد. بین میزان احساس امنیت،

از تلویزیون داخلی متغیرهای واسط عام گرایی و ارزیابی از محیط 
رابطه معنی دار وجود دارد. بررسی نشان دهنده رابطه معنی دار در 
جهت مثبت می باشد برای ارزیابی از محیط  نشان دهنده رابطه 
معنی دار و ضریب همبستگی در جهت منفی می باشد. بدین معنی 

استفاده از تلویزیون داخلی باالتر باشد ارزیابی که هر چه میزان 
مثبت از محیط پایین تر می شود و اینکه هرچه میزان استفاده از 
تلویزیون داخلی بیشتر باشد میزان عام گرایی باالتر می رود. بین 
میزان استفاده از تلویزیون داخلی متغیرهای واسط دیگر در تحقیق 

تمامی یافته ها حاکی از ناهمسویی  رابطه معنی دار مشاهده نمی شود.
 این نظریات با نظریه پوتنام است.

میزان استفاده از تلویزیون خارجی و متغیرهای ارزیابی از  بین
تعهد اجتماعی و ارزیابی از محیط رابطه معنی دار وجود  مسئوالن،

دارد.بین میزان استفاده از تلویزیون خارجی و ارزیابی از مسئوالن 
ی وجود دارد بدین معنی که هرچه میزان استفاده از همبستگی منف

بیشتر باشد ارزیابی مثبت از مسئوالن پایین تر می  خارجیتلویزیون 
آید.همبستگی بین میزان استفاده از تلویزیون خارجی و تعهد 
اجتماعی مثبت می باشد ولی همبستگی بین میزان استفاده از تلویزیون 

ت منفی می باشد بدین معنی که خارجی و ارزیابی از محیط در جه
هرچه میزان استفاده از تلویزیون خارجی بیشتر باشد ارزیابی مثبت 
از محیط پایینتر می آید. بنابراین می توان قضاوت کرد که استفاده 
از تلویزیون خارجی بر ارزیابی مثبت از مسئوالن و محیط تاثیر 

ام گرایی و معنی دار منفی می گذارد. بین دیگر متغیرها یعنی ع
احساس امنیت با میزان استفاده از تلویزیون خارجی رابطه معنی 

 داری مشاهده نمی شود. 
نتایج آزمون اول تحلیل رگرسیون نشان می دهد بر حسب بررسی به 
عمل آمده از متغیرهای مطرح شده متغیرهای تلویزیون خارجی، 

ار معنی د ربر اعتماد میان فردی تاثی ارزیابی از محیط ، عام گرایی
)ضریب و  R=302/0دارند و ضرایب بدست آمده رگرسیون  

 (می باشد.  R2=091/0تعیین
تحلیل رگرسیون نشان می دهد که از بین متغیرهای اثر گذار مطرح 
شده متغیرهای تلویزیون خارجی، ارزیابی از محیط، احساس امنیت، 
عام گرایی و ارزیابی از مسئوالن نسبت به سایر متغیرها تاثیر معنی 

. ضریب تعیین متغیرهای مطرح دارندداری بر اعتماد اجتماعی نهادی 
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 R2=287/0)ضریب تعیینو  R=536/0عتماد نهادیشده در تعیین ا
 می باشد.(  

تحلیل رگرسیون نشان می دهد که بین متغیرهای اثر گذار مطرح 
شده تلویزیون داخلی، خارجی، ارزیابی از محیط، احساس امنیت، 
عام گرایی و ارزیابی از مسئوالن تاثیر معنی داری بر اعتماد عام دارند. 

)ضریب و  R=410/0ه ضرایب رگرسیون بدست آمد
 ( می باشد. R2=168/0تعیین

در مجموع می توان گفت که نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد 
که مجموع تاثیر گذاری متغیرهای مستقل مطرح شده در تحقیق یعنی 
متغیرهای : تلویزیون داخلی، تلویزیون خارجی، ارزیابی از محیط، 

ارزیابی از مسئوالن بر  احساس امنیت، تعهد اجتماعی، عام گرایی و
اعتماد اجتماعی در معنای کلی برابر با) 

(=ضرایب تعیین متغیرهای مستقل 168/0+287/0+091/0=)546/0
درصد می باشد که این ضریب نشان  546/0بر اعتماد اجتماعی( 

دهنده این مطلب است که متغیرهای مستقل و واسطه مطرح شده در 
ات متغیر وابسته یعنی اعتماد این تحقیق بیش از نیمی از تغییر

درصد از تغییرات بجای مانده  44/0اجتماعی را تبیین می کنند و 
متاثر از متغیرهای دیگری می باشد که ناشناخته هستند و مستلزم 

 546/0تحقیقات بیشتر در این زمینه بنابراین متغیرهای این تحقیق تا 
 ش بینی کنند. درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی را می توانند پی
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