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ملیحه سودبخش١، سمیه تاجی اسماعیل/٢

چfیده 
این پژوهش، با هدف  بررس* رابطه میان سریال های فارس* زبان شب+ۀ جم با سرمایۀ اجتماع* 
زنان ساکن شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش، پیمایش و ابزار اندازه گیری پرسشنامه 
نمونه  حجم  و  نفر)   ٣۴۵٢۶٣٧) تهران  شهر  ساکن  زنان  بر  مشتمل  آماری  جامعۀ  است. 
٣٨۴ نفر است. یافته ها نشان داد، سرمایه اجتماع* ٢١/١ درصد از پاسخMویان در سطح 
پایین، ۶١/٢ درصد در سطح متوسط و ١٧/٧درصد در سطح باالیی قرار دارد. انگیزه ۴/٣٩ 
درصد پاسخMویان از تماشای سریال های فارس* زبان شب+ۀ جم، سرگرم* و پیروی از الMو در 
تعامالت است. نتایج نشان دهندۀ رابطه معناداری میان تماشای سریال های فارس* زبان شب+ۀ 
جم با سرمایۀ اجتماع*، سرمایۀ ساختاری، سرمایۀ شناخت* و سرمایۀ ارتباط* زنان شهر تهران 
است؛ همچنین بین انگیزه و نگرش به تماشای برنامه های فارس* زبان شب+ۀ جم با سرمایۀ 
اجتماع* زنان شهر تهران رابطه وجود دارد. وضعیت تأهل، سن، تحصیالت بر انگیزه، نوع 
نگرش و میزان تماشای سریال فارس* زبان شب+ۀ جم تاثیر دارد . زنان متأهل و با تحصیالت 

دیپلم، بیشتر از بقیۀ گروه ها، سریال های فارس* زبان شب+ۀ جم را تماشا م* کنند. 
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١. بیان مسئله| د

ســرمایه اجتماعــ7، ابعــاد و مؤلفه هــای اساســ7 آن، بــا ارزش هــا، هنجارهــا، نهادهــا و 
عملWردهــای اجتماعــ7 کنشــ8ران در ارتبــاط بــوده و تقویــت آن بــه عواملــ7 بســتگ7 دارد کــه 
ــ7 و  ــارکت اجتماع ــ7، مش ــاد اجتماع ــعه اعتم ــد و توس ــاز رش ــوان زمینه س ــه عن ــد ب م7 توانن
انســجام اجتماعــ7 عمــل کننــد. بســط و انتشــار ایســتارها، ارزش هــا و هنجارهــای اجتماعــ7 
ــای  ــه، از راه ه ــد ســرمایه اجتماعــ7 در جامع ــده ســاختارهای اجتماعــ7 مول ــه وجــود آورن ب
ــه تقویــت و بالندگــ7 ســرمایه اجتماعــ7 در هــر جامعــه ای شــود  ــد منجــر ب مختلــف م7 توان

ــی، ١٣٩١: ١٠۵). ــ7 کوتنای ــت7 و غالم (یزدخواس
ــان را  ــش عمومــ7 جوان ــران، آگاهــ7 و دان ــه ای رســانه های جمعــ7 و اســتفاده از آن در جامع
بــه ســرعت افزایــش داده و موجبــات رشــد و توســعه فرهنگــ7 و بــه تبــع آن افزایــش ســرمایه 
ــر ســرمایه  ــرات رســانه ها ب ــا اث اجتماعــ7 را فراهــم آورده اســت. جامعه شناســان در رابطــه ب
اجتماعــ7 دیدگاه هــای مختلفــ7 ارائــه کرده انــد. برخــ7 رســانه های جمعــ7 را عامــل اســتمرار 
اعتمــاد اجتماعــ7 و برخــ7 نیــز آن را عامــل تســلط فرهنگــ7 بــر تــوده مــردم از طریــق تبدیــل آن 
بــه صنعــت فرهنگــ7 دانســته اند (توســل7 و ابراهیم پــور، ١٣٩٢: ١٧). ســرمایه اجتماعــ7 بــه 
ارزش هــا و هنجارهایــی مربــوط اســت کــه از پیوندهــا و روابــط متقابــل روحــ7 و اجتماعــ7 
ــز  ــط نی ــا و رواب ــده آن پیونده ــود پدیدآورن ــۀ خ ــه نوب ــه و ب ــأت گرفت ــردم نش ــده م ــم ش تفاه
محســوب م7 شــوند (اجتهــادی، ١٣٨۶: ١۶). ســرمایه اجتماعــ7، شــبWه هایی بــا هنجارهــای 
ــ8ران  ــن کنش ــاص بی ــ7 خ ــط اجتماع ــاختار رواب ــا س ــه ب ــت ک ــل اس ــل متقاب ــاد و عم اعتم
ــه روابــط اجتماعــ7 بخشــیده و همبســتگ7  مشــخص م7 شــود. بنابرایــن، کیفیــت خاصــ7 ب
جمعــ7 را تقویــت م7 کنــد. ســرمایه اجتماعــ7 بیــن افــراد و گروه هــای مختلــف جامعــه نوعــ7 
همــWاری و اعتمــاد اجتماعــ7 ایجــاد م7 کنــد و در افــراد نوعــ7 احســاس تعلــق و وابســتگ7 بــه 
گــروه و جامعــه بــه وجــود مــ7 آورد. همچنیــن ســرمایه اجتماعــ7 کیفیــت خاصــ7 از ســاختار 
روابــط اجتماعــ7 افــراد اســت کــه کنــش افــراد را در موقعیت هــای مختلــف تســهیل م7 کنــد. 
ســرمایه اجتماعــ7 م7 توانــد نگرش هــا و طــرز تلقــ7 افــراد نســبت بــه اقــوام موجــود در جامعــه 
و ملیــت خــود را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. اصــوالÀ شــرط برقــراری ارتبــاط بــا دی8ــران در جوامع 
ــد و  مــدرن ایــن اســت کــه افــراد پیوندهــای خــود را ورای اجتماعــات محلــ7 گســترش دهن
ایــن منــوط بــه آن اســت  کــه بــر خــالف آنچــه در جوامــع ســنت7 رایــج اســت افــراد کســان7 
را کــه دوســت نیســتند، دشــمن نبیننــد و غریبــه، دشــمن تلقــ7 نگــردد و افــراد یWدی8ــر را بــه 
ــد و  ــه فــرد کــه دارای قابلیت هــای خــاص خــود اســت ببینن ــوان یــ� شــخص منحصــر ب عن
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|د ــیاهپوش، ١٣٧٨: ١١١).  ــد (س ــی ده ــه عام گرای ــود را ب ــای خ ــط ج ــی در رواب خاص گرای

رابــرت پاتنــام یWــ7 از برجســته ترین نظریه پــردازان ســرمایه اجتماعــ7، معتقــد اســت کــه واژه 
و نظریــه ســرمایه  اجتماعــ7 در واقــع چارچوبــی بــرای تفکــر بســیار دقیــق و حتــ7  ریاضــ7 وار 
ــراد  ــه اف ــوم ب ــن مفه ــام، ١٣٨۴: ١١٨). ای ــد (پاتن ــط اجتماعــ7 را ایجــاد م7 کن ــاره رواب درب
وگروه هــا ایــن توانایــی را م7 دهــد تــا شــبWه ای از روابــط اجتماعــ7 را در مــورد یWدی8ــر حفــظ 

کــرده و تــداوم بخشــند.
ــه از  ــ7 ک ــن معن ــه ای ــرد؛ ب ــف ک ــذار تعری ــال گ ــه ای در ح ــوان جامع ــروز را م7 ت ــران ام ای
ــر  ــ7 ب ــرات عمیق ــوز تأثی ــنت7 هن ــ7 س ــای اجتماع ــ7 و نهاده ــای اجتماع ــو هنجاره ــ� س ی
آداب و  ذهنیت هــا و عملWردهــای کنشــ8ران اجتماعــ7 داشــته و در برخــ7 عرصه هــا، 
افــکار، اندیشــه ها و نهادهــای اجتماعــ7 مــدرن از ســال ها قبــل در عرصه هــای مختلــف 
اجتماعــ7 نفــوذ و گســترش زیــادی پیــدا کــرده و بســیاری از وجــوه زندگــ7 اجتماعــ7 
مخاطبــان را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده انــد. از ایــن نظــر، شــWل روابــط اجتماعــ7 
و عناصــر تأثیرگــذار بــر کیفیــت روابــط و کنش هــای اجتماعــ7 جوانــان، در طیفــ7 از 
ــه  ــای جامع ــر و مؤلفه ه ــل عناص ــلط کام ــا تس ــدرن ت ــر م ــم از عناص ــیار ک ــری بس تأثیرپذی
مــدرن، در نوســان بــوده و شــاهد درجــات مختلفــ7 از نفــوذ مدرنیتــه در عرصه هــای 
مختلــف زندگــ7 اجتماعــ7 جامعــه ایــران هســتیم (ابراهیم پــور و همــWاران، ١٣٩٣: ١٢۶).
رواج و گســترش رســانه های جمعــ7 فراگیــر و اثربخشــ7 مانند: ویدئو، اینترنت، ماهــواره و ...

نیــز بــه ایــن جریــان دامــن زد و باعــث بــه انفعــال كشــیده شــدن رســانه های ملــ7 كشــور گردیــد. 
ــه برنامه هــا و  ــه كمــك تبلیغــات و ارائ ــا ب ــد ت ــه دارن ــ7 كشــور وظیف رســانه های رســم7 و مل
ال8وهــای مناســب جوانــان و نوجوانــان را بــه ســمت آشــنایی بــا فرهنــگ خــودی ســوق دهنــد، 
ولــ7 متأســفانه نتایــج بــه دســت آمــده از تحقیقــات و پژوهش هــا نشــان م7 دهنــد كــه رســانه ها 
در انجــام ایــن امــر مهــم، ضعیــف عمــل كرده انــد. بــا توجــه بــه اینكــه عصــر حاضــر، عصــر 
ــق  ــد یWپارچــه ســازی فرهنگــ7 را در جهــان از طری ــردازش اطالعــات اســت و غــرب رون پ
ــرد، در  ــق ماهواره هــا پیــش م7 ب ــری و از طری ــژه رســانه های تصوی رســانه های گروهــ7، به وی
ایــن میــان بــا هماهنگــ7 نهادهــای مســئول و تدویــن سیاســت های كوتــاه مــدت و بلندمــدت 
ــه داد  ــان ارائ ــه جوان ــه ال8وهــای مناســب م7 تــوان مؤثرتریــن و بهتریــن راه و ال8ــو را ب و ارائ
(اختــر محققــ7، ١٣٨۵: ٢٣). مطالعــات مردم شناســان و جامعه شناســان بیانگــر اثــرات منف7 
مدرنیــزم و ارتبــاط آن در تضعیــف و تغییــر اخــالق و ســرمایه اجتماعــ7 در خانواده های ایران7 
اســت. عالیــم ایــن بحــران را م7 تــوان در سســت شــدن روابــط متقابــل میــان خانواده هایــی 
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ــه وجــود آمــدن فردگرایــی منفــ7 و | د ــوان یــ� شــبWه خویشــاوندی قــرار داشــتند و ب کــه باعن

غیرعقالنــ7 و رشــد انــواع آســیب های اجتماعــ7 در جامعــه ایــران دریافــت. کاهــش مبــادالت 
اجتماعــ7 میــان خانواده هــا و ضعــف روابــط خانوادگــ7 خــود آســیب های اجتماعــ7 و روانــ7 
فراوانــ7 خواهــد داشــت. تحقیقاتــ7 کــه در زمینــه ســنجش و مطالعــه ســرمایه اجتماعــ7 در 
ایــران صــورت گرفتــه، نیــز وضعیــت ســرمایه اجتماعــ7 را نامطلــوب ارزیابــی م7 کننــد کــه 
حاکــ7 از فضــای بی اعتمــادی گســترده در ســطح جامعــه اســت (تاجبخــش، ١٣٨٢: ١٨).

ــ� مســئله  ــرای وجــود ی ــن، تماشــای تلویزیون هــای ماهــواره ای معمــوالÀ شــاخص7 ب بنابرای
اجتماعــ7 بــه شــمار مــ7 رود (شــهابی  و جهانگــردی، ١٣٨٧: ۴۶). نفــوذ برنامه هــای 
ــی،  ــی، فردگرای ــون مادی گرای ــ7 همچ ــای مدرن ــه ارزش ه ــیدن ب ــوت بخش ــواره ای در ق ماه
ــر ارزش هــای ســنت7 و گاه  ــه باعــث تغیی ــ7 ک ــه هــر قیمت ــی  ب آزادی هــای نامحــدود و کامیاب
ایجــاد تضــاد ارزشــ7 بیــن زوجیــن بــه واســطه تغییــر ارزش هــا در یWــ7 از زوجیــن خواهــد 
شــد، احتمــال نابهنجاری هــای مختلفــ7 نظیــر طــالق را افزایش خواهــد داد (نعیمــ7، ١٣٩٠: 
ــر، شــاهد پخــش ســریال های خانوادگــ7 از شــبWه های ماهــواره ای  ٢٠٧). در ســال های اخی
ــرای  ــم کــه خــود، زنــگ خطــر جــدی را ب به خصــوص شــبWه جــم در حجــم وســیع7 بوده ای
ــکار  ــف اف ــرای تضعی ــزی تدریجــ7 ب ــه صــدا درآورده اســت. برنامه ری ــ7 ب خانواده هــای ایران
مخاطبــان بــه آداب و رســوم و ســنن اجتماعــ7 از دی8ــر اهــداف پنهــان ایــن شــبWه های 
ماهــواره ای اســت. شــبWه های ماهــواره ای بــا تأثیرگــذاری بــر افــکار و روان مخاطبــان خــود، 
قادرنــد ارزش هــا و باورهای غیراخالقــ7 را بــه راحتــ7 در قالــب قواعــد، هنجارهــا و نمادهــا 

در محیــط خانــواده ترویــج نماینــد. 
ــان تماشــای ســریال های فارســ7  ــ7 «بررســ7 رابطــه می ــا هــدف اصل پژوهــش پیــش رو ب
زبــان شــبWه جــم بــا ســرمایه اجتماعــ7 زنــان شــهر تهــران» انجــام شــده اســت. اهــداف فرعــ7 
ایــن پژوهــش عبارتنــد از؛ بررســ7 رابطــه میــان نگــرش و انگیــزه تماشــای ســریال های فارســ7 
زبــان شــبWه جــم بــا ابعــاد ســرمایه اجتماعــ7 زنــان شــهر تهــران کــه شــامل ابعــاد ســاختاری، 

ارتباطــ7، شــناخت7 اســت.
فرضیــه اصلــ7 پژوهــش، ایــن اســت کــه میــان تماشــای ســریال های فارســ7 زبــان ماهــواره 
(ســریال های شــبWۀ جــم) بــا ســرمایه اجتماعــ7 زنــان شــهر تهــران رابطــه وجــود دارد. 
فرضیه هــای فرعــ7 پژوهــش عبارتنــد از: بیــن تماشــای ســریال های فارســ7 زبــان شــبWه جــم 
بــا ســرمایه ســاختاری زنــان شــهر تهــران رابطــه وجــود دارد. بیــن تماشــای ســریال های فارســ7 
زبــان شــبWۀ جــم بــا ســرمایه شــناخت7 زنــان شــهر تهــران رابطــه وجــود دارد. بیــن تماشــای 
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|د ســریال های فارســ7 زبــان شــبWۀ جــم بــا ســرمایه ارتباطــ7 زنــان شــهر تهــران رابطــه وجــود 

ــا ســرمایۀ اجتماعــ7  ــان شــبWۀ جــم ب ــه تماشــای برنامه هــای فارســ7 زب ــن نگــرش ب دارد. بی
زنـــان شهـــر تهـــران رابطـــه وجـــود دارد. بیـــن انگیزه تمـاشــــای بـــرنامـــــه های فارســـ7 زبـان 

شــبWۀ جــم بــا ســرمایۀ اجتماعــ7 زنــان شــهر تهــران رابطــه وجــود دارد.

٢. چارچوب نظری پژوهش 
دربــارۀ نقــش و تأثیــر رســانه ها بــر ابعــاد و جنبه هــای مختلــف زندگــ7 مخاطبــان، نظریه هــای 
ــه  ــا توجــه ب ــن ب ــن پژوهــش و همچنی ــه رویWــرد ای ــا توجــه ب ــادی مطــرح شــده اســت. ب زی
اهــداف و فرضیه هــا، از بیــن نظریه هــای طــرح شــده، نزدی� تریــن نظریه هــا انتخــاب شــده 
ــد. در  ــرار گرفته ان ــورد اســتفاده و اســتناد ق ــن پژوهــش م ــوان چارچــوب نظــری ای ــه عن و ب
حقیقــت در بخــش چارچــوب نظــری بــا توجــه بــه متغیرهــای پژوهــش از دو دســته نظریــه 
اســتفاده شــده اســت. نظریــه اســتفاده و خشــنودی، نظریــه کاشــت، نظریــه انتقــادی و نظریــه 
چارچوب ســازی در حــوزه نقــش و تأثیــر رســانه ها بــر مخاطــب، مــورد بحــث و بررســ7 قــرار 
گرفتــه اســت. همچنیــن در مــورد متغیــر ســرمایه اجتماعــ7، از نظریــه پیــر بوردیــو١ اســتفاده 

ــه نظریه هــای مذکــور اشــاره م7 شــود. ــل به صــورت مختصــر ب شــده کــه در ذی
ــتفاده و  ــا اس ــازی ی ــنود س ــه خش ــ7، نظری ــاط جمع ــای ارتب ــهورترین نظریه ه ــ7 از مش Wی
ــز٢  ــه ای از الیهوکات ــار در مقال ــتین ب ــنودی نخس ــتفاده و خش ــرد اس Wــت. روی ــدی اس رضایتمن
توصیــف شــده و بــه جــای تاکیــد بــر نقــش و تاثیــر پیــام،  بر مخاطــب تأکید م7 کنــد و برخالف 
نظریــه تأثیــر شــدید رســانه، مصــرف کننــده رســانه را بــه عنــوان نقطــه آغــاز،  فــرض م7 کنــد.

ــردم از رســانه ها  ــه چــرا م ــن پرســش اســت ک ــه ای ــرد درصــدد پاســخ8ویی ب Wــن روی ای
اســتفاده م7 کننــد و آنهــا را بــرای چــه منظــوری بــWار م7 برنــد؟ ایــن دیــدگاه، معتقــد اســت کــه 
مخاطــب فعــال اســت و از ایــن رو در برابــر نظریه هایــی مطــرح م7 شــود کــه معتقــد بــه منفعــل 
بــودن مخاطــب در برابــر رســانه ها هســتند. هــدف اساســ7 ایــن رویWــرد، تحقیــق در چ8ونگ7 
ــن  ــدی ای ــه کلی ــان رســانه ها اســت و فرضی انتخــاب، دریافــت و شــیوه عکس العمــل مخاطب
رویWــرد آن اســت کــه مخاطــب، انتخابــی را کــه از میــان رســانه ها و محتوای هــای مختلــف بــه 
عمــل مــ7 آورد، آگاهانــه و براســاس انگیــزه اســت (نیــازی،  ١٣٩٠: ١٨٨). تصــور م7 شــود که 
اســتفاده از رســانه ها، ریشــه های روان شــناخت7 یــا اجتماعــ7 دارنــد؛ عللــ7 کــه بــرای مخاطــب 
حاوی بســیاری از مســایل و مشــWالت اســت و رســانه ها برای حل و فصل چنین مشــWالت7 و 
1. Pierre Bourdieu

2. Elihu Katz
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رفــع نیازهــا، مــورد اســتفاده قــرار م7 گیرنــد. مشــWالت7 چون جســتجو برای کســب اطالعات، | د

تماس هــای اجتماعــ7، فــرار از مشــWالت فردی و اجتماعــ7، یادگیــری اجتماعــ7 و توســعه. 
ــWل  ــل مش ــرای ح ــزاری ب ــر اب ــود، دی8 ــی ب ــری غیرانتخاب ــانه ها ام ــتفاده از رس ــر اس ــذا اگ ل
محســوب نم7 شــد و اســتفاده از آن بــرای اســتفاده کننــده معنایــی نداشــت (هرمــز، ١٣٧٩: 
١۴٨). در واقــع ریشــه های اجتماعــ7 و روان شــناخت7 باعــث نیازهــای جمعــ7 م7 شــود و بــه 
بــرآورده شــدن نیازهــا م7 انجامــد. بحــث فراگــرد اســتفاده و خشــنودی معمــوالÀ بــا نیازهــای 
فــرد شــروع م7 شــود. در تدویــن اولیــه ایــن ال8ــو، کــم و بیــش نیازهــا را بــا نیازهــای اساســ7 
برابــر م7 دانســتند. تازه تریــن تحــوالت در ایــن نظریــه نشــان م7 دهــد کــه نیازهــای ذی ربــط 
در ســطوح دی8ــر نیــز دیــده م7 شــوند. ایــن نیازهــا عبارتنــد از: نیــاز بــه هدایــت، امنیــت، کنــش 
متقابــل و دوری از تنــش (ســورین و تانــکارد، ١٣٨۴: ۴٢۶). نظریــه دی8ری که در حوزه نقش 
و تأثیــر رســانه ها، از اهمیــت و شــهرت زیــادی برخــوردار اســت، «نظریــه کاشــت١» اســت. 
جــورج گربنــر ٢و تعــداد دی8ــری از پژوهشــ8ران دانشــ8اه پنســیلوانیای امریــWا بــا اســتفاده از 
ــ7، ١٣٩٢: ١۶٨). ــد (بن7 هاشــم7، خلیل ــه کاشــت باورهــا» را مطــرح کردن تحقیقــ7 «نظری

، ســایر منابــع اطالعــات،   گربنــر م7 گویــد، از نظــر تماشــاگران پرمصــرف، تلویزیــون عمــال¢
گاهــ7 را بــه انحصــار خــود در آورده و تجمیــع م7 کنــد. اثــر ایــن مواجهــه بــا پیام های  افــکار و آ
ــج  ــل٣، ١٣٨۵: ٧٨). نتای ــ� کوای ــت (م ــا و ارزش هاس ــ7 نقش ه ــوزش جهان بین ــابه، آم مش
تحقیقــات گربنــر نشــان مــ7 داد كســان7 كــه مقــدار بیشــتری تلویزیــون تماشــا م7 كننــد، بیــش 
از دی8ــران: ـ دربــاره  احتمــال خطــر قربانــ7 شــدن در جنایــت، مبالغــه م7 كننــد. ـ بــاور دارنــد 
كــه محله شــان ناامــن اســت. ـ بــاور دارنــد كــه تــرس از جنایــت یــك مشــWل فــردی بســیار 
ــه هــم  نباشــد  ــد، حتــ7 اگــر این گون ــده فــرض م7 كنن ــزان جنایــت را فزاین جــدی اســت ـ می
(فرجــ7، ١٣٩٠: ١٣). وی دو مفهــوم «متداول ســازی» و «تشــدید» را بــه ایــن نظریــه افــزود. 
بــا ایــن مفاهیــم ایــن واقعیت هــا در نظــر گرفتــه م7 شــود كــه تماشــای بیــش از حــد تلویزیــون 
نتایــج متفاوتــ7 بــرای گروه هــای اجتماعــ7 مختلــف دارد. متداول ســازی هنگامــ7 روی 
م7 دهــد كــه تماشــای بیــش از حــد تلویزیــون، منجــر بــه تشــدید تقــارن دیدگاه هــا در گروه هــا 
م7 شــود و هنگامــ7 روی م7 دهــد كــه اثــر كاشــت در گــروه خاصــ7 از جمعیــت بیشــتر شــود 

(ســورین و تانــكارد، ١٣٨۴: ٣٩٢). 
در حــوزه انتقــاد بــه نقــش مخــرب رســانه ها و به ویــژه تلویزیــون، شــاید یWــ7 از جدی تریــن 
1. Cultivation Theory

2. Gerbner

3. Denis McQuail
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|د منتقــدان تلویزیــون را بتــوان نیــل پســتمن١ دانســت، کســ7 کــه تلویزیــون خامــوش را ترجیــح 

ــاب برخــوردار  ــاط جمعــ7 از نوعــ7 بازت ــن اســت کــه هــر وســیله ارتب مــ7 داد. اســتدالل او ای
اســت. هــر وســیله و ابــزاری، صــرف نظــر ازکاربــرد اولیــه آن، ایــن قــدرت را دارد کــه از محــدوده 
اولیــه تعریــف شــده جــدا شــود و در چارچوبــی جدیــد و غیــر قابل پیش بین7 گســترش یابــد. این 
نقــش تــا آنجــا پیــش مــ7 رود کــه نــه تنهــا در برداشــت و اســتنباط مــا از مفاهیــم اثــر م7 گــذارد 
بلWــه تأثیــری عمیــق بــر نــوع و چ8ـــــونگ7 برداشــت و بیــان مــا از هســت7 و حقیقــت برجـــــای 
ــاب  ــل پســتمن (١٩٨۶) در کت ــ7، ١٣٩٢: ١٧٠) نی ــد گذاشــت (بن7 هاشــم7 و خلیل خواهــ
«زندگــ7 در عیــش، مــردن در خوشــ7»، بحــث م7 کنــد کــه فرهنــگ رســانه های عامه پســند و 
به ویــژه تلویزیــون، بــه یــ� نیــروی عمــده در جامعه پذیــری تبدیل شــده و مهارت ســنت7 ســواد را 
واژگــون کــرده و بنابرایــن، باعــث تحلیــل رفتــن آمــوزش شــده اســت (پیشــین: ١٧١). منتقدان7 
ماننــد پســتمن معتقدنــد کــه تماشــای بیــش از حــد تلویزیــون ســبب توقــف رشــد شــناخت7 و 
ــه تجربه هــای فرهنگــ7 تکــه تکــه، بخشــ7 و  ــان را ب ــت توجــه م7 شــود و جوان کاهــش ظرفی
تصویرگونــه عــادت م7 دهــد و بــه ایــن علــت، تلویزیــون و دی8ــر رســانه های الWترونیــ�، بــه 
ــرای کــودکان تبدیــل شــده اند. همچنیــن پســتمن معتقــد اســت کــه  یــ� مشــWل اجتماعــ7 ب
ــان  ــا را در هم ــد و آنه ــارج م7 کن ــش خ ــاک خوی ــ7 و پ ــم روحان ــودکان را از عال ــون ک تلویزی
ابتــدای زندگــ7 بــه بــی راه و گمراهــ7 م7 کشــاند. وی معتقــد اســت بدتریــن تصویــر از جامعــه، 
تصویــر افــرادی اســت کــه بــا اطالعاتــ7 اشــباع شــده اند کــه ایــن اطالعــات بــرای آنهــا بی معنــ7 
و دارای گسســتگ7 اســت و نم7 داننــد بــا ایــن اطالعــات چــه بایــد بWننــد و هیــچ تصویر روشــن7 
از ایــن اطالعــات ندارنــد و تنهــا دلیــل آنهــا بــرای بــه دســت آوردن ایــن اطالعــات اعتیادشــان 

ــ7، ١٣٩٢: ١٧١).  اســت (بن7 هاشــم7، خلیل
ــ7 و  ــت جهان بین ــاد و تقوی ــانه ها در ایج ــش رس ــوزه نق ــم در ح ــای مه ــر نظریه ه از دی8
نگــرش مخاطبــان، نظریــه یــا مفهــوم چارچــوب  ســازی اســت. مفهــوم چارچــوب ســازی در 
ســال ١٩٧۴ توســط جامعه شناســ7 بــه نــام اروینــگ گافمــن ٢مطــرح شــد. جامعه شناســ7 کــه 
معتقــد بــود افــراد بــه صــورت فعــال، جهــان پیرامــون خــود را بــا اســتفاده از چارچوب هایــی 
کــه اطالعــات را تعییــن، دریافــت، شناســایی و برچســب م7 زننــد، ســازمانده7 و معنــا 
م7 کننــد (فرقانــ7، مــوذن، ١٣٩۴: ١٣). چارچوب ســازی، فراینــد کنتــرل انتخابــی محتــوای 
رســانه توســط دســت انــدرکاران رســانه ای اســت. ایــن نظریــه م7 گویــد چ8ونــه بخــش خاص7 

1. Neil Postman

2. Erving Goffman
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از محتــوای رســانه بــا معانــ7 بیــان حاصــل از آن در یــ�  قالــب و بســته بندی ارائــه م7 شــود | د

بــه گونــه ای کــه امــWان تعابیــر و تفاســیر مطلــوب، معیــن و مشــخص را فراهــم و تعابیــر دی8ــر 
را حــذف م7 کنــد (پیشــین) بــه بیــان دی8ــر، رســانه ها بــه مخاطبــان م7 گوینــد دربــاره چــه فکــر 
کننــد و ســپس چ8ونــه فکــر کــردن را نیــز در چارچوبــی کــه از پیــش ســاخته و پرداخته انــد، بــر 
آنــان تحمیــل م7 کننــد. چارجوب ســازی مبتنــ7 بــر ایــن فــرض اســت کــه نحــوه توصیــف یــ� 
موضــوع و رویــداد در گزارش هــای خبــری، بــر چ8ونگــ7 درک آن موضــوع و رویــداد توســط 
ــ7  ــه نقــل از فرقان ــر م7 گــذارد  (٢٠٠٧:١١ ,Scheufele&Tewksbury ب مخاطــب، تأثی
ــان  ــاد می ــی زی ــه هم8رای ــد ک ــان م7 دهن ــ7 نش ــای ارتباط ــوذن، ١٣٩۴: ١۴). پژوهش ه و م
ــور  ــز١، شــاو ٢ و وی ــه نحــوی کــه مــ� کامب ــدی وجــود دارد. ب برجسته ســازی و چارچوب بن
ــد، بلWــه  ــه هــم مرتبط ان ــدی و برجسته ســازی ب ــرات چارچوب بن ــا اث ــه تنه ــد ن ٣ معتقــد بودن

چارچوب بنــدی در واقــع، بســط نظریــه برجسته ســازی اســت. آنهــا عبــارت «برجسته ســازی 
ــیر  ــر تفس ــری ب ــش خب ــات پوش ــتگ7 خصوصی ــر برجس ــف تأثی ــرای توصی ــطح دوم» را ب س
مخاطــب از ایــن داســتان های خبــری بــWار بردنــد (زابلــ7 زاده و افخمــ7، ١٣٩٢: ١٢۵، بــه 

نقــل از شــیوفل، ١٩٩٩). 
هربــرت مارکــوزه۴ نیــز ماننــد پســتمن بــا نظــری بدبینانــه بــه وســایل ارتبــاط جمعــ7 به ویــژه 
ماهــواره م7 نگــرد. وی نــه تنهــا تلویزیــون را به مثابــه یــ� کاالی مصرفــ7 در نظــر م7 گیــرد، 
ــرای شــرط7 کــردن افــراد جامعــه و جــذب آنهــا در  بلWــه معتقــد اســت کــه وســیله مهمــ7 ب
ــز م7 باشــد. چــون تلویزیــون وســیله کســب فرهنــگ و اطالعــات اســت  جامعــه مصــرف نی
و صــرف نظــر از نقشــ7 کــه در تبلیغــات آشــWار دارد م7 توانــد وســیله عــادت دادن مــردم بــه 
ــم را در تماشــاگر  ــن توه ــذارد و ای ــش م7 گ ــه نمای ــ7 آن را ب ــه به طــور دایم ــ7 باشــد ک تمدن
ــن نظــام مشــارکت دارد (مارکــوزه، ١٣۶٨:  ــد ســایرین در ای ــد کــه او هــم مانن ایجــاد م7 کن
۴۶). امــروزه م7 تــوان گفــت: بچه هــا بــه جــای ال8ــو پذیــری از والدیــن و اعضــای خانــواده 
کــه در قدیــم وجــود داشــت اکنــون ال8وهــا را از چهره هــای ســینمایی، ورزش، کارتنــ7 و... کــه 
ــد هویــت آنهــا را ب8یرنــد  ــد و ســع7 م7 نماین ــر م7 گزینن ــه م7 شــود ب از طریــق تلویزیــون ارائ
ــورت  ــادی فرانکف ــب انتق ــ7 مWت ــای اصل ــوزه از اعض ــادق، ١٣٧۴: ٧). مارک ــدوی ص (مه
اســت. از مهم تریــن اصطالحــات طــرح شــده در ایــن مWتــب، اصطــالح «صنعــت فرهنــگ» 

1. Mac Kambz

2. Shaw

3. Weaver

4. Herbert Marcuse
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|د اســت. صنعــت فرهنــگ از دیــدگاه انتقــادی مWتــب فرانکفــورت پــس از جنــگ جهانــ7 دوم 

ــد  ــیوه تولی ــاره ش ــای درب ــوان نظریه ه ــر١ به عن ــس هورکهایم ــو و ماک ــودور آدورن ــط تئ توس
فرهنــگ مــدرن مطــرح شــد. فرهنــگ نــزد آدورنــو و هورکهایمــر اوالÀ چیــزی اســت کــه توســط 
رســانه ها از چــاپ و نشــر گرفتــه تــا رادیــو، تلویزیــون، ســینماو بنگاه هــای پخــش صفحــات و 
نوارهــای موســیق7 تولیــد م7 شــود و ثانیــاً تأثیــر گســترده و یــ� دســت ســازی اســت کــه ایــن 
بــه اصطــالح کاالهــای فرهنگــ7 بــر توده هــا م7 گذارند(جمــادی، ١٣٨٧: ٢۶). در اصطــالح 
صنعــت فرهنــگ چنان کــه آدورنــو گفتــه اســت فرهنــگ آن روح و نفســ7 اســت کــه از طریــق 
تکثیــر تکنیWــ7 و صنعتــ7 در توده هــا دمیــده م7 شــود و نــه تنهــا اراده آنهــا، بلWــه اراده ســازنده 
ــر  ــادی،١٣٨٧: ٢٧). عنص ــرد (جم ــار م7 گی ــ7 را در اختی ــای فرهنگ ــ7 و کااله ــار فرهنگ آث
اساســ7 مفهــوم صنعــت فرهنــگ، رســانه ها هســتند. رســانه های گروهــ7 عصــر مــدرن مثــل 
رادیــو، تلویزیــون، ســینما و مطبوعــات، بــا قــدرت اثرگــذاری شــ8فت انگیزی انســان ها را در 
چمبــر خــود گرفتــار ســاخته و اندیشــه آنــان را بــه هــر ســو کــه بخواهــد م7 کشــاند. رســانه ها 
ــا خوشــایند  ــق ب ــد کــه مطاب ــد م7 کنن ــی تولی ــگ قالب ــ� فرهن ــه حاکــم، ی ــه ســفارش طبق ب
نظــام ســرمایه داری به خصــوص گســترش روزافــزون مصرف گرایــی بــرای ســودآوری هرچــه 
بیشــتر باشــد. آنــگاه ایــن فرهنــگ صنعتــ7 را بــه شــWل کاهایــی مصرفــ7، روانــه بــازار جامعــه 
م7 نماینــد. در چنیــن فضایــی فرهنــگ و حتــ7 هنرهایــی مثــل موســیق7 ارزش ذاتــ7 خــود را 

از کــف داده و بــه ســطح محصــوالت تجــاری تنــزل م7 یابنــد (ســعیدی، ١٣٨٧: ٨٩). 
ــردی و  ــد جنبه هــای بســیاری از زندگــ7 ف ــن محصــوالت از رســانه ها، م7 توان تماشــای ای
اجتماعــ7 را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. متغیــر وابســته در ایــن پژوهــش، ســرمایه اجتماعــ7 زنــان 
ــر  اســت. ســرمایه اجتماعــ7 یWــ7 از مهم تریــن جنبه هــای زندگــ7 افــراد اســت کــه تحــت تأثی
عوامــل زیــادی قــرار م7 گیــرد. ســرمایه اجتماعــ7 مجموعــه ای از منابــع مــادی یــا معنوی اســت  
ــه  ــش نهادین ــط کــم و بی ــداری ازرواب ــا شــبWه پای ــا گــروه اجــازه م7 دهــد ت ــرد ی ــ� ف ــه ی کــه ب
شــده آشــنایی و شــناخت متقابــل را در اختیــار داشــته باشــند. دیــدگاه و نظریــات متفاوتــ7 در 
حــوزه ســرمایه اجتماعــ7 مطــرح شــده اســت. از دیــدگاه بوردیو، ســرمایه اجتماع7 دو شــاخص 
اساســ7 دارد: اعتمــاد و  پیونــد. ســرمایه اجتماعــ7، حاصــل جمــع منابع بالقوه و بالفعل7 اســت 
كــه نتیجــه مالWیــت شــبWه بادوامــ7 از روابــط نهــادی شــده بیــن افــراد و بــه عبــارت ســاده تر، 
عضویــت در یــك گــروه اســت. البتــه ســرمایه اجتماعــ7 مســتلزم شــرایط7 بــه مراتــب بیــش از 
وجــود صــرف شــبWه پیوندهاســت. در واقــع پیوندهــای شــبWه ای م7 بایــد از نــوع خاصــ7، یعن7 

1. Theodor Adorno& Max Horkheimer



ـ ارتباطات ٣۴ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩٧

ن  
ستا

تاب
م، 

دو
ل و

چه
رۀ 

ما
 ش

م،
ده

وز
ه ن

ور
مثبــت و مبتنــ7 بــر اعتمــاد باشــند. بوردیــو در یــ� تقســیم بندی کلــ7 ســرمایه اجتماعــ7 را در | د

ســه بâعــد: ســاختاری، شــناخت7 و ارتباطــ7 تقســیم م7 کننــد. بعدســاختاری (پیوندهــای موجــود 
ــ7 فعالیçت هــای  در شــبWه، شــWل و ترکیــب شــبWه و تناســب ســازمان7)، بعــد شــناخت7 (یعن
ــرای اعضــای شــبWه  ــش مشــترک7 از اهــداف و ارزش هــا را ب ــ7 و اندیشــه ای؛ بین ــ7، عقل ذهن
ــل و  ــط متقاب ــدات، رواب ــا، تعه ــاد، هنجاره ــزان اعتم ــ7 (می ــد ارتباط ــد) و بع ــم م7 کن فراه
تعییــن هویــت مشــترک اســت) تعریــف م7 کنــد. از نظــر بوردیــو، ســرمایه اجتماعــ7 بــه عنــوان 
شــبWه ای از روابــط ودیعــه ای طبیعــ7 یــا اجتماعــ7 نیســت، بلWــه در طــول زمــان بــرای كســب 
آن بایــد تــالش كــرد. بــه تعبیــر او ســرمایه اجتماعــ7 محصــول نوعــ7 ســرمایه گذاری فــردی یــا 
گاهانــه اســت كــه بــه دنبــال تثبیــت یــا بــاز تولیــد آنگونــه روابــط اجتماع7  جمعــ7، آگاهانــه یــا ناآ
اســت كــه مســتقیماً در كوتاه مــدت یــا بلندمــدت قابــل اســتفاده هســتند و عوامــل متفاوتــ7 در 
ــه فناوری هــا و رســانه های جمعــ7. بوردیــو معتقــد  ــد، ازجمل تولیــد ســرمایه اجتماعــ7 مؤثرن
اســت کــه رســانه های جمعــ7 در تقویــت ســرمایه اجتماعــ7 مؤثــر هســتند، زیــرا شــرایط 
ــن  ــ7 از مهم تری ــد. برخ ــم م7 آورن ــ7 فراه ــاب عقالن ــت انتخ ــ8ر در جه ــرای کنش ــا را ب و فض
ــر  ــ7 ه ــرمایه اجتماع ــت س ــتای تقوی ــ7 در راس ــانه های جمع ــتاوردهای رس ــا و دس کارکرده
جامعــه ای عبارتنــد از هدایــت افــکار عمومــ7 در مواقــع ضــروری، آمــوزش اصــول شــهروندی و 
گاه ســازی مــردم نســبت بــه حقــوق خــود، تقویــت هم8رایــی ملــ7 و ... همچنیــن واضح تریــن  آ
دلیــل بــرای نمایانــدن نقــش رســانه های جمعــ7 در تقویــت یــا تضعیــف ســرمایه اجتماعــ7، 
ــوان  ــ7 به عن ــه مدن ــه جامع ــت ک ــ7 اس ــه مدن ــWل گیری جامع ــ7 در ش ــانه های جمع ــش رس نق
بســتر مناســب ســرمایه اجتماعــ7، شــWل گیری و توســعۀ خــود را مدیــون عملWــرد رســانه های 
جمعــ7 اســت (جوادی ی8انــه، ١٣٨۴: ٢٣). بنابرایــن، تلویزیــون و ســایر رســانه ها در چ8ونگــ7 
مشــاهده جهــان توســط مــردم نقشــ7 بســیار اساســ7 دارنــد. در ایــن پژوهــش از نظریــه ســرمایه 
ــو اســتفاده شــده اســت. همان طــور کــه ذکــر شــد، وی ســرمایه اجتماعــ7 را  اجتماعــ7 بوردی
ــا  ــد ســاختاری را ب ــد. وی بع ــد: ســاختاری، شــناخت7 و ارتباطــ7 مشــخص م7 کن ــا ســه بâع ب
ــد.  پیوندهــای موجــود در شــبWه، شــWل و ترکیــب شــبWه و تناســب ســازمان7 تعریــف م7 کن
ــش  ــ7 و اندیشــه ای؛ بین ــ7، عقل ــ7 فعالیçت هــای ذهن ــد شــناخت7 از نظــر وی یعن ــن بع همچنی
مشــترک7 از اهــداف و ارزش هــا را بــرای اعضــای شــبWه فراهــم م7 کنــد. بوردیــو بعــد ارتباطــ7 را 
بــا میــزان اعتمــاد، هنجارهــا، تعهــدات، روابــط متقابــل و تعیین هویت مشــترک اســت، تعریف 
م7 کنــد. شــاخص ها و ابعــاد ســرمایه اجتماعــ7 در ایــن پژوهــش بــر مبنــای نظریــه بوردیــو و بــا 

شــاخص های مذکــور مشــخص شــده اســت.
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شfل١. مدل مفهوم/

٣. روش پژوهش
روش ایــن پژوهــش، پیمایشــ7 و ابــزار اندازه گیــری، پرسشــنامه اســت. جامعه آمــاری پژوهش 
پیــش رو، مشــتمل بــر زنــان ســاکن شــهر تهــران م7 باشــد. طبــق آخریــن گــزارش مرکــز آمــار 
ســال ١٣٩٠حجــم جامعــه آمــاری ٣۴۵٢۶٣٧ نفــر بــوده اســت. بــا توجــه بــه جــدول مــورگان، 
ــه ای  ــد مرحل ــه ای چن ــری، خوش ــر و روش نمونه گی ــش ٣٨۴ نف ــن پژوه ــه در ای ــم نمون حج
اســت. ابــزار اندازه گیــری در ایــن پژوهــش، پرسشــنامه محقــق ســاخته بــوده و درخصــوص 
ــق ســاخته) از  ــای مســتقل پرسشــنامه (محق ــه متغیره ــوط ب ــی ســؤاالت مرب ــار و روای اعتب
ــنامۀ در  ــه، پرسش ــ7 اولی ــس از طراح ــور پ ــت. بدین منظ ــده اس ــتفاده ش ــوری اس ــار ص اعتب
ــان در پرسشــنامه  ــرار گرفــت و نقطــه نظــرات آن ــه ق ــن زمین ــار اســاتید صاحبنظــر در ای اختی
ــر پرسشــنامه  ــداد حــدود ٣٠ نف ــن منظــور از تع ــرای ای ــر آن ب ــد. عالوه ب ــی لحــاظ گردی نهای
مقدماتــ7 گرفتــه شــد و بنابرایــن، براســاس نظــرات متخصصــان و مرحلــه تســت مقدماتــ7، 
ســؤاالت مــورد بازبینــ7 و اصــالح قــرار گرفــت. همچنیــن بــرای ســنجش پایایــی ایــن بخــش 
از پرسشــنامه از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت کــه بــا حــذف برخــ7 گویه هــا 

ضریــب آلفــای محاســبه شــده  بــاالی ٧۵ درصــد محاســبه شــد کــه قابــل قبــول م7 باشــد.

۴. یافته های پژوهش 
ــان جــم و ســرمایه اجتماعــ/، در مجمــوع  ــزان تماشــای ســریال فارســ/ زب ــن می رابطــه بی
۴/۴ درصــد از پاســخ8ویان7 کــه ســریال فارســ7 زبــان ماهــواره ای شــبWه جــم را بــه میــزان کــم 
ــطح  ــا در س ــد از آنه ــن، ٣٣/٣ درص ــطح پایی ــان در س ــرمایه اجتماع7 ش ــد س ــا م7 کنن تماش
متوســط و ۶٢/٢ درصــد از آنهــا در ســطح بــاال قــرار دارد. ١٠/٧ درصــد از پاســخ8ویان7 کــه 
ســریال فارســ7 زبــان ماهــواره ای شــبWه جــم را بــه میــزان متوســط تماشــا م7 کننــد ســرمایه 
اجتماع7 شــان در ســطح پاییــن، ٨٢/١ درصــد از آنهــا در ســطح متوســط و ٧/١ درصــد از آنها 
در ســطح بــاال قــرار دارد. ٣٩/٩ درصــد از پاســخ8ویان7 کــه ســریال فارســ7 زبــان ماهــواره ای 
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شــبWه جــم را بــه میــزان زیــاد تماشــا م7 کننــد ســرمایه اجتماع7 شــان در ســطح پاییــن، ۵٨/٨ | د

درصــد از آنهــا در ســطح متوســط و ١/٣ درصــد از آنهــا در ســطح بــاال قــرار دارد. 
رابطــه بین انگیزه تماشــای شــبfه فارســ/ زبــان جم و ســرمایه اجتماع/، در مجمــوع ۶/٩ 
درصــد از پاســخ8ویان7 کــه انگیــزه کمــ7 بــرای تماشــای برنامه هــای شــبWه جــم دارنــد ســرمایه 
اجتماع7 شــان در ســطح پاییــن، ۵٨/۵ درصــد از آنهــا در ســطح متوســط و ٣١/٩ درصــد از آنها 
در ســطح بــاال قــرار دارد. ١٨/۶ درصــد از پاســخ8ویان7 کــه انگیــزه متوســط7 بــرای تماشــای 
برنامه هــای شــبWه جــم دارنــد ســرمایه اجتماع7 شــان در ســطح پاییــن، ٧٠ درصــد از آنهــا در 
ســطح متوســط و ١١/۴ درصــد از آنهــا در ســطح بــاال قــرار دارد. ٧۴/۴ درصــد از پاســخ8ویان7 
کــه انگیــزه کمــ7 بــرای تماشــای برنامه هــای شــبWه جــم  دارنــد ســرمایه اجتماع7 شــان در ســطح 
پاییــن، ٢٣/١درصــد از آنهــا در ســطح متوســط و ٢/۶ درصــد از آنهــا در ســطح بــاال قــرار دارد.

رابطــه بیــن نگــرش بــه شــبfه فارســ/ زبــان جــم و ســرمایه اجتماعــ/، در مجمــوع ١٣/٧ 
درصــد از پاســخ8ویان7 کــه نگــرش منفــ7 دربــاره تماشــای برنامه هــای شــبWه جــم دارنــد ســرمایه 
اجتماع7 شــان در ســطح پاییــن، ۴۵/١ درصــد از آنهــا در ســطح متوســط و ۴١/٢ درصــد از آنهــا 
ــاره تماشــای  ــاال قــرار دارد. ١۶/۵ درصــد از پاســخ8ویان7 کــه نگــرش بینابینــ7 درب در ســطح ب
برنامه هــای شــبWه جــم دارنــد ســرمایه اجتماع7 شــان در ســطح پاییــن، ۶۵/٣ درصــد از آنهــا در 
ســطح متوســط و ١٨/١ درصــد از آنهــا در ســطح بــاال قــرار دارد. ٣٨/٨ درصــد از پاســخ8ویان7 
کــه نگــرش مثبتــ7 دربــاره تماشــای برنامه هــای شــبWه جم دارند ســرمایه اجتماع7 شــان در ســطح 
پاییــن، ۵٨/٨ درصــد از آنهــا در ســطح متوســط و ٢/۴ درصــد از آنهــا در ســطح بــاال قــرار دارد.

رابطــه بیــن تحصیــالت و ســرمایه اجتماعــ/، در مجمــوع ٢٧/۵ درصــد از پاســخ8ویان7 
کــه تحصیــالت دیپلــم دارنــد ســرمایه اجتماع7 شــان در ســطح پاییــن، ۵٩/٨ درصــد از 
آنهــا در ســطح متوســط و ١٢/٧ درصــد از آنهــا در ســطح بــاال قــرار دارد. ١۴ درصــد از 
پاســخ8ویان7 کــه تحصیــالت فــوق دیپلــم دارنــد ســرمایه اجتماع7 شــان در ســطح پاییــن، ۶٧ 
درصــد از آنهــا در ســطح متوســط و ١۴درصــد از آنهــا در ســطح بــاال قــرار دارد. ١۴/٧درصــد 
ــن،  ــد ســرمایه اجتماع7 شــان در ســطح پایی ــالت لیســانس دارن ــه تحصی از پاســخ8ویان7 ک
۶٢/٨ درصــد از آنهــا در ســطح متوســط و ٢٢/۵ درصــد از آنهــا در ســطح بــاال قــرار دارد. ٣٩ 
درصــد از پاســخ8ویان7 کــه تحصیــالت دیپلــم دارنــد ســرمایه اجتماع7 شــان در ســطح پاییــن، 

٣٩ درصــد از آنهــا در ســطح متوســط و ٢٢ درصــد از آنهــا در ســطح بــاال قــرار دارد.
رابطه بین سن و میزان تماشای سریال فارس/ زبان شبfه جم، در مجموع ١٨/٨ درصد 
از پاسخ8ویان7 که در گروه سن7 ٢٠ تا ٣٠ سال قرار دارند به میزان کم، ٣١/٧ درصداز آنها به 
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|د میزان متوسط و ۴٩/۵ درصد به میزان زیاد سریال فارس7 زبان شبWه جم تماشا م7 کنند. ٣١/٣ 

درصد از پاسخ8ویان7 که در گروه سن7 ٣١ تا ۴٠ سال قرار دارند به میزان کم، ۴٨/٢ درصد از 
آنها به میزان متوسط و ٢٠/۵ درصد به میزان زیاد سریال فارس7 زبان شبWه جم تماشا م7 کنند. 
٢٨/۶ درصد از پاسخ8ویان7 که در گروه سن7 ۴١ تا ۵٠ سال قرار دارند به میزان کم، ۶/٢٨ 
درصد از آنها به میزان متوسط و ۴٢/٩ درصد به میزان زیاد سریال فارس7 زبان شبWه جم تماشا 
م7 کنند.٧۵ درصد از پاسخ8ویان7 که باالی ۵٠ سال دارند به میزان متوسط و ٢۵ درصد به 

میزان زیاد سریال فارس7 زبان شبWه جم تماشا م7 کنند.
رابطــه بیــن وضعیــت تحصیــل و میــزان تماشــای ســریال های فارســ/ زبــان شــبfه جــم، 
ــاداری ٠/٠٠=sig و  ــطح معن ــا س ــد ب ــان ٩٩ درص ــه اطمین ــون Anova در فاصل ــج آزم نتای
F=۶/۶٩ میــزان حاکــ7 از آن اســت کــه میــزان تماشــای ســریال های فارســ7 زبــان شــبWه جــم 
ــالت  ــا تحصی ــاداری دارد و پاســخ8ویان ب ــاوت معن ــ7 تف ــف تحصیل ــای مختل ــن گروه ه بی

ــد. ــ7، ســریال های ماهــواره ای را تماشــا م7 کنن ــه گروه هــای تحصیل ــم بیشــتراز  بقی دیپل
آزمــون T مســتقل بیــن وضعیت تأهل و تماشــای ســریال های فارســ/ زبان ماهــواره ای، 
بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از آزمــون لیــون کــه بــه بررســ7 هم8نــ7 واریانس هــا بیــن 
گروه هــا م7 پــردازد بــا ســطح معنــاداری ٠/٠٠٠=sig حاکــ7 از آن اســت کــه واریانــس 
متغیــر تماشــای ســریال های فارســ7 زبــان ماهــواره ای بیــن دو گــروه مجــرد و متأهــل  نابرابــر 
م7 باشــد. بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون T بــا واریانــس برابــر در دو گــروه، در فاصلــه اطمینــان 
 t=۴/و میــزان ٣٣ df=میــزان درجــه آزادی ٣٧٢ sig=٩۵ درصــد بــا ســطح معنــاداری ٠/٠٠٠
تفــاوت معنــادار م7 باشــد. بنابرایــن، م7 تــوان گفــت کــه زنــان متأهــل بیشــتر از زنــان مجــرد 

ســریال های فارســ7 زبــان ماهــواره ای شــبWه جــم را تماشــا م7 کننــد. 

آزمون فرضیه ها
ــرمایه  ــا س ــم ب ــبPه ج ــان ش ــ: زب ــریال های فارس ــای س ــن تماش ــه بی ــون  «رابط ــون پیرس آزم

ــران»: ــهر ته ــان ش ــاختاری زن س
 براســاس نتایــج آزمــون همبســتگ7 پیرســون در فاصلــه اطمینــان ٩٩ درصد و ســطح معناداری 
٠/٠٠٠ =sig رابطــه معنــاداری بیــن تماشــای ســریال های فارســ7 زبــان شــبWه جــم بــا ســرمایه 
ســاختاری زنــان شــهر تهــران وجــود داد و براســاس میــزان ۶۴/٠-=r رابطــه منفــ7 و قــوی 
اســت. بــه عبارتــ7 بــا افزایــش مــدت زمــان تماشــای ســریال های فارســ7 زبــان شــبWه جــم 

میــزان ســرمایه ســاختاری آنهــا کاهــش م7 یابــد و بالعکــس.
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جدول ١. آزمون پیرسون بین تماشای سریال های فارس/ زبان شبfه جم با سرمایه ساختاری| د

سرمایه ساختاریتماشای سریال های فارس/ زبان شبfه جم

R‑٠/۶۴۴
(sig)٠/٠٠٠سطح معناداری

٣٨٣تعداد

آزمــون پیرســون فرضیــه «رابطــه بیــن تماشــای ســریال های فارســ: زبــان شــبPه جم با ســرمایه 
شناخت:»:

 براســاس نتایــج آزمــون همبســتگ7 پیرســون در فاصلــه اطمینــان ٩٩ درصد و ســطح معناداری 
٠/٠٠٠=sig رابطــه معنــاداری بیــن تماشــای ســریال های فارســ7 زبــان شــبWه جــم بــا ســرمایه 
ــوی  ــ7 و ق ــزان ۶۴/٠-=r رابطــه منف ــران وجــود داد و براســاس می ــان شــهر ته شــناخت7 زن
اســت. بــه عبارتــ7 بــا افزایــش مــدت زمــان تماشــای ســریال های فارســ7 زبــان شــبWه جــم 

میــزان سرمایه شــناخت7 آنهــا کاهــش م7 یابــد و بالعکــس.
جدول ٢. آزمون پیرسون بین تماشای سریال های فارس/ زبان شبfه جم با سرمایه شناخت/

سرمایه شناخت/تماشای سریال های فارس/ زبان شبfه جم

R‑٠/۶٣۴
(sig)٠/٠٠٠سطح معناداری

٣٨۴تعداد

آزمون پیرسون «رابطه بین تماشای سریال های فارس: زبان شبPه جم با سرمایه ارتباط:»:
براســاس نتایــج آزمــون همبســتگ7 پیرســون در فاصلــه  اطمینــان ٩٩ درصد و ســطح معناداری 
ــرمایه  ــا س ــم ب ــبWه ج ــان ش ــ7 زب ــریال های فارس ــای س ــاداری تماش ــه معن ٠/٠٠٠=sig رابط
ــوی  ــ7 و ق ــه منف ــزان ۶٠/٠-=r رابط ــاس می ــود داد و براس ــران وج ــهر ته ــان ش ــ7 زن ارتباط
اســت. بــه عبارتــ7 بــا افزایــش مــدت زمــان تماشــای ســریال های فارســ7 زبــان شــبWه جــم  

ــد و بالعکــس. ــزان ســرمایه ارتباطــ7 آنهــا کاهــش م7 یاب می
جدول ٣. آزمون پیرسون بین تماشای سریال های فارس/ زبان شبfه جم با سرمایه ارتباط/

سرمایه ارتباط/تماشای سریال های فارس/ زبان شبfه جم

r‑٠/ ۶٠٣
(sig)٠/٠٠٠سطح معناداری

٣٨۴تعداد
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|د آزمــون پیرســون «رابطــه بیــن تماشــای ســریال های فارســ: زبــان شــبPه جــم بــا ســرمایه 

اجتماع:»:
ــطح  ــد و س ــان ٩٩ درص ــه  اطمین ــون در فاصل ــتگ7 پیرس ــون همبس ــج آزم ــاس نتای براس
معنــاداری ٠٠٠/=sig رابطــه معنــاداری بیــن تماشــای ســریال های فارســ7 زبــان شــبWه جــم 
زبــان شــبWه جــم بــا ســرمایه اجتماعــ7 زنــان شــهر تهــران رابطــه وجــود داد و براســاس میــزان 
۶۴/٠-=r رابطــه منفــ7 و قــوی اســت. بــه عبارتــ7 با افزایش مدت زمان تماشــای ســریال های 

فارســ7 زبــان شــبWه جــم  میــزان ســرمایه ارتباطــ7 آنهــا کاهــش م7 یابــد و بالعکــس.

جدول ۴. آزمون پیرسون بین تماشای سریال های فارس/ زبان شبfه جم با سرمایه اجتماع/

سرمایه اجتماع/تماشای سریال های فارس/ زبان شبfه جم

R‑٠/ ۶۴۴   
(sig)٠/٠٠٠سطح معناداری

٣٨۴تعداد

ــرمایه  ــا س ــم ب ــبPه ج ــان ش ــ: زب ــریال های فارس ــای س ــن تماش ــه بی ــون «رابط ــون پیرس آزم
اجتماعــ:»:

براســاس نتایــج آزمــون همبســتگ7 پیرســون در فاصلــه  اطمینــان ٩٩ درصد و ســطح معناداری 
٠/٠٠٠=sig رابطــه معنــاداری بیــن نگــرش بــه تماشــای برنامه هــای فارســ7 زبــان شــبWه جــم 
بــا ســرمایه اجتماعــ7 زنــان شــهر تهــران وجــود داد و براســاس میــزان ۴٠/٠-=r رابطــه منفــ7 
و قــوی اســت. بــه عبارتــ7 بــا افزایــش دیــدگاه مثبــت دربــاره برنامه هــای فارســ7 زبــان شــبWه 

جــم میــزان ســرمایه ارتباطــ7 آنهــا کاهــش م7 یابــد و بالعکــس.

جدول ۵. آزمون پیرسون بین تماشای سریال های فارس/ زبان شبfه جم با سرمایه اجتماع/

سرمایه اجتماع/سرمایه شناخت/سرمایه ارتباط/سرمایه ساختارینوع نگرش به شبfه جم

R‑٠/٣۴۴٠/٣٠٩٠‑٠/٣٩٧/۴٠۶
(sig)٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠سطح معناداری

٣٨۴٣٨۴٣٨۴٣٨۴تعداد

آزمون پیرسون «رابطه بین انگیزه تماشای شبPه جم با سرمایه اجتماع:»:
معناداری  اطمینان ٩٩ درصد و سطح  فاصله  در  پیرسون  آزمون همبستگ7  نتایج  براساس 
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٠/٠٠٠=sig رابطه معناداری بین انگیزه تماشای برنامه های فارس7 زبان شبWه جم با سرمایه | د

اجتماع7 زنان شهر تهران وجود داد و براساس میزان ۴۴/٠-=r رابطه منف7 و قوی است. 

جدول ۶. آزمون  پیرسون انگیزه تماشای شبfه جم با سرمایه اجتماع/

سرمایه اجتماع/سرمایه شناخت/سرمایه ارتباط/سرمایه ساختاریانگیزه تماشای شبfه جم

R‑٠٫۴۵٠٫٣‑١۵٠٫‑٧۴۴٠٫‑١۴۴٨
(sig)٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠٠/٠٠٠سطح معناداری

٣٨۴٣٨۴٣٨۴٣٨۴تعداد

تحلیل رگرسیون (رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام)
به منظور دستیابی به مدل تحقیق، تأثیر متغیرهای مستقل (میزان تماشای سریال فارس7 زبان 
ماهواره ای شبWه جم، انگیزه تماشای ماهواره، نوع نگرش به شبWه جم، سن، سرمایه ارتباط7، 
سرمایه ساختاری، سرمایه شناخت7) کنار هم بر روی متغیر وابسته بررس7 شد. در مدل تحلیل7 
حاصله، چهار متغیر تأثیر مستقیم بر میزان تماشای سریال ماهواره ای، انگیزه تماشای ماهواره، 
نوع نگرش به شبWه جم و سن دارند و دو عامل نیز تأثیر غیرمستقیم دارند. عالوه بر تأثیر مستقیم، 
تأثیر غیرمستقیم از طریق سایر عوامل نیز دارند. متغیر میزان میزان تماشای سریال فارس7 زبان 
ماهواره ای شبWه جم متغیری که توانسته ٠/۴٣ درصد از تغییرات سرمایه اجتماع7 را تبیین کند. این 
نتیجه نشان م7 دهد که همبستگ7 باالیی بین میزان تماشای سریال فارس7 زبان ماهواره ای شبWه 

جم و سرمایه اجتماع7 مجازی وجود دارد.
جدول ٧. مدل رگرسیون پیش بین/ شده

ضریب تعدیل یافتهمجذورضریب تعیین (R٢)مدل

١٠/۶٠٢٠/۵٨

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول بــاال، مقــدار ضریــب تبییــن (R٢) بــه دســت آمــده بــرای تبییــن 
ــزان ٣٢  ــه می ــاال R=۵٨ اســت. در واقــع ســرمایه اجتماعــ7 ب ســرمایه اجتماعــ7 در مــدل ب
درصدتوســط میــزان تماشــای ســریال ماهــواره ای، انگیــزه تماشــای ماهــواره، نــوع نگــرش بــه 

شــبWه جــم و ســن تبییــن م7 شــود.
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Sigآزمون  Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجذوراتمدل

١

٩۶١/٧٩۴٩٠۴١٩٨٧٢/٧۴٠ضریب رگرسیون/

١۴٣/٠٧٠٠/٠٠٠ ۵٢۵٠۵/٠١٨٣٧٨پسمانده
١٣٨/٩٠٢

١٣١٩٩۵/٩٧٩٣٨٢مجموع

جدول ٩. ضرایب رگرسیون/ مربوط به مدل های پیش بین/ شده

مدل
ضرایب ضرایب استاندارد نشده

استاندارد شده
 T سطح معناداریآزمون

خطای Bضریب تأثیر
Beta (بتا)استاندارد

١

١٣١/١٣٣۴/٨۵۶عددثابت
٠/-۴٣۵

٢٧/٠٠۴٠/٠٠٠
١١/٨٣٣٠/٠٠٠‑ ٢/٢۵۴٠/١٩٠ ‑ میزان تماشای سریال ماهواره

۴١۴٠/٠٠٠-/٢۶۴٧-/۴٠٣٠/٠۵۴٠-/٠ نوع نگرش به شبfه جم
٩٢٩٠/٠٠٠-/٣١٧٨-/٢۵٧٠/٠٢٩٠-/٠ انگیزه تماشای ماهواره

۴/٨٨۶٠/٨٣١٠/١٩٧۵/٨٨٢٠/٠٠٠سن

ــای  ــزان تماش ــتقل می ــای مس ــدل متغیره ــن م ــیون7، در ای ــب رگرس ــه ضرای ــه ب ــا توج ب
ســریال ماهــواره ای، انگیــزه تماشــای ماهــواره، نــوع نگــرش بــه شــبWه جــم و ســن بــر ســرمایه 

ــل م7 باشــد: ــه شــرح ذی ــ7 آن ب ــه خــط رگرســیون7 پیش بین ــر دارد کــه معادل اجتماعــ7 تأثی
y = a + b ١ .x ١+ b٢.x ٢+ b٣.x ٣+ b٣.x۴

(سن)٠/٨٣+ (انگیزه تماشا) ٠/٢۵‑ (نوع نگرش به شبfه جم) ٠/۴٠٣‑ (میزان تماشای سریال ماهواره ای)

Y =٢٫٢‑١٣١٫١٢۵۴ 

ــریال  ــای س ــزان تماش ــر می ــر متغی ــب تأثی ــا ١٣١/١٣ ضری ــت ب ــر اس ــت براب ــدار ثاب مق
ماهــواره ای برابــر اســت بــا ٢/٢۵۴‑ ضریــب تأثیــر متغیــر نگــرش بــه شــبWه جــم برابــر اســت 
بــا ٠/٢۵ ضریــب تأثیــر انگیــزه اســتفاده از شــبWه جــم فــرد برابــر اســت بــا ٠/٢۵١‑ وضریــب 
تأثیــر ســن برابــر بــا ٠/٨۵ م7 باشــد بــه عبــارت دی8ــر در ازای تغییــر میــزان تماشــای ســریال 
ماهــواره ای، انگیــزه تماشــای ماهــواره و نــوع نگــرش بــه شــبWه جــم به میــزان ضریــب مربوطه، 
ســرمایه اجتماعــ7 بــه میــزان یــ� انحــراف معیــار کاهــش و بــه ازای تغییــر متغیــر ســن یــ� 

واحــد افزایــش م7 یابــد.
 Y =-٠/۴٠/٢۶‑(میزان تماشای سریال ماهواره ای) ٣ (ه جمfنوع نگرش به شب) ‑(سن)٠/١٩+ (انگیزه تماشا) ٠/٣١

با توجه به معادله فوق، بیشترین تأثیر مربوط به میزان تماشای سریال فارس/ زبان ماهواره ای م/ باشد.
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مدل
ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 
استاندارد 

آزمونT شده
سطح

معناداری
خطای B ضریب تأثیر

Beta (بتا)استاندارد

١

١٣١/١٣٣۴/٨۵۶عددثابت
‑٠/۴٣۵

٢٧/٠٠۴٠/٠٠٠
١١/٨٣٣٠/٠٠٠‑ ٢/٢۵۴٠/١٩٠ ‑ میزان تماشای سریال ماهواره

٧/۴١۴٠/٠٠٠‑٠/٢۶۴‑٠/۴٠٣٠/٠۵۴ ‑نوع نگرش به شبfه جم
٨/٩٢٩٠/٠٠٠‑٠/٣١٧‑٠/٢۵٧٠/٠٢٩ ‑انگیزه تماشای ماهواره

۴/٨٨۶٠/٨٣١٠/١٩٧۵/٨٨٢٠/٠٠٠سن

                          نمودار١. تحلیل مسیر مرحله اول

 

   

ــر وابســته  ــان ماهــواره ای متغی ــزان تماشــای ســریال فارســ7 زب ــر می ــه دوم متغی در مرحل
م7 شــود کــه در خروجــ7 آن تنهــا متغیــری کــه بیشــترین بتــا را دارد متغیــر ســرمایه ارتباطــ7 

ــد. ــای ۵٢/٠‑ = B م7 باش ــا بت ــرد ب ف
جدول ١١. تحلیل مسیر مرحله دوم

مدل

ضرایب رگرسیون/

استاندارد نشده

ضرایب 
رگرسیون/ 

استاندارد شده
 T آزمون

سطح

معناداری
Bضریب 

تأثیر
خطای 

Beta (بتا)استاندارد

٢

/١۶٧٨ ١١/٠۵٧عددثابت
٠/١٣٨ 

۶/۵٨٩٠/٠٠٠
٠/٠۴١٠/٠١٣٣/٠٣۵٠/٠٠٣نوع نگرش به شبfه جم
٠/٠٢۴٠٠٠٧/٠/١۵٢٣/٣٧٩٠/٠٠١انگیزه تماشای ماهواره

٠/۵٠١٠٢٠۵/٠/١٠۵٢/۴۴٨٠/٠١۵سن
٠/٠۴٩۴٠/٠٠٠‑٠/۵٢٩‑/٢۶۴٠٠٢۵-/٠سرمایه ارتباط/
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                              نمودار٢. تحلیل مسیر مرحله دوم

جدول ١٢. تحلیل مسیر مرحله سوم

مدل

ضرایب رگرسیون/ ضرایب رگرسیون/ استاندارد نشده
استاندارد شده

 Tآزمون
سطح

معناداری
خطای استاندارد از Bضریب تأثیر

Beta (بتا)میانگین

٣

۴٨/٢٧۴٢/٣٧٠عددثابت
‑٠/٣٩١

٢٠/٣٧٢٠/٠٠٠
٩/٣٢٨٠/٠٠٠‑٠/٢٣٢٠/٠٢۵‑ نوع نگرش به شبfۀ جم
٨/٧٠۵٠/٠٠٠‑ ٠/٣۶٣‑٠/١١۴٠/٠١٣‑انگیزه تماشای ماهواره

٢/١٩۴٠/۴٠۶٠/٢٢٨۵/٣٩٩٠/٠٠٠سن

در مرحله سوم متغیر سرمایه ارتباط7، متغیر وابسته م7 شود که در خروج7 آن تنها متغیری 
که بیشترین بتا را دارد متغیر انگیزه تماشای شبWه جم با بتای ٠/٣۶‑= B  م7 باشد.

             

                               نمودار٣. تحلیل مسیر مرحله سوم

جدول ١٣. تحلیل مسیر مرحله چهارم

مدل
ضرایب رگرسیون/ ضرایب رگرسیون/ استاندارد نشده

استاندارد شده
 Tآزمون

سطح

معناداری
خطای استاندارد از Bضریب تأثیر

Beta (بتا)میانگین

۴
٩٢/١٨٩۶/۶۵٢عددثابت

‑٠/١٠٢
١٣/٨۵٨٠/٠٠٠

١/٩٩٨٠/٠۴۶‑٠/١٩٢٠/٠٩۶‑نوع نگرش به شبfه جم
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نمودار۴. تحلیل مسیر مرحله چهارم

در مرحله چهارم متغیر انگیزه تماشای شبWه جم، آخرین خروج7 است.

نمودار ۵. مدل علّ/

۵. جمع بندی یافته ها
ــن ســرمایه اجتماعــ7 و متغیرهــای تماشــای  ــدال نشــان داد  بی ــون همبســتگ7 کن ــج آزم نتای
ســریال فارســ7 زبــان جــم (۵۴/٠-=value)، انگیــزه اســتفاده از شــبWه فارســ7 زبــان جــم 
(٠/٣٧-=value)، بیــن نگــرش بــه شــبWه فارســ7 زبــان جــم (٠٫٢٩-=value) رابطــه 
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــدال tau-c نمایانگ ــون همبســتگ7 کن ــج آزم ــاداری وجــود دارد و نتای معن
بیــن ســن و میــزان تماشــای ســریال فارســ7 زبــان شــبWه جــم وجــود دارد و براســاس میــزان 
٠/١۵-=value رابطــه بیــن دو متغیــر منفــ7 و بســیار ضعیــف اســت. بــه عبارتــ7 جوانترهــا 

ــد. ــا م7 کنن ــواره ای را تماش ــبWه های ماه ــتر ش بیش
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جــم بــا ســرمایه ســاختاری زنــان شــهر تهــران وجــود دارد و میــزان ۶۴/٠-=r رابطــه منفــ7 و 
قــوی اســت. بــه عبارتــ7 بــا افزایــش مــدت زمــان تماشــای ســریال های فارســ7 زبــان شــبWه 
جــم  میــزان ســرمایه ســاختاری آنهــا کاهــش م7 یابــد و بالعکــس. بیــن تماشــای ســریال های 
ــان شــهر تهــران وجــود دارد و براســاس  ــا ســرمایه ســاختاری زن ــان شــبWه جــم ب فارســ7 زب
ــان  ــدت زم ــش م ــا افزای ــه  ب ــ7 ک ــن معن ــت. بدی ــوی اس ــ7 و ق ــه منف ــزان ۶٣/٠-=r رابط می
تماشــای ســریال های فارســ7 زبــان شــبWه جــم  میــزان ســرمایه شــناخت7 آنهــا کاهــش م7 یابــد 
و بالعکــس. بیــن ســریال های فارســ7 زبــان شــبWه جــم بــا ســرمایه ارتباطــ7 زنــان شــهر تهــران 
وجــود دارد و براســاس میــزان ۶٠/٠-=r رابطــه منفــ7 و قــوی اســت. بــه عبارتــ7 بــا افزایــش 
ــزان ســرمایه ارتباطــ7 آنهــا  ــان شــبWه جــم  می مــدت زمــان تماشــای ســریال های فارســ7 زب

ــد و بالعکــس. کاهــش م7 یاب
ــریال های  ــای س ــن تماش ــان داد، بی ــون نش ــتگ7 پیرس ــون همبس ــه از آزم ــای برگرفت یافته ه
فارســ7 زبــان شــبWه جــم زبــان شــبWه جــم بــا ســرمایه اجتماعــ7 زنــان شــهر تهــران رابطــه وجود 
دارد و براســاس میــزان ۶۴/٠-=r رابطــه منفــ7 و قــوی اســت. بــه عبارتــ7 با افزایــش مدت زمان 
تماشــای ســریال های فارســ7 زبــان شــبWه جــم میــزان ســرمایه ارتباطــ7 آنهــا کاهــش م7 یابــد و 
بالعکــس و بیــن نگــرش بــه تماشــای برنامه هــای فارســ7 زبــان شــبWه جــم بــا ســرمایه اجتماعــ7 
زنــان شــهر تهــران وجــود دارد ۴٠/٠-=r  و ایــن رابطــه منفــ7 و قــوی اســت. بدیــن معناکــه  بــا 
افزایــش مــدت زمــان تماشــای ســریال های فارســ7 زبــان شــبWه جــم  میــزان ســرمایه ارتباطــ7 
آنهــا کاهــش م7 یابــد و بالعکــس. بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون رگرســیون مقــدار ضریــب تبییــن 
ــا R=۵٨ اســت. ایــن مقــدار نشــان م7 دهــد کــه  ــر ب ــرای تبییــن ســرمایه اجتماعــ7 براب R٢ ب

متغیــر وابســته بــه میزان متوســط7 توســط متغیرهــای میزان تماشــای ســریال ماهــواره ای، انگیزه 
تماشــای ماهــواره، نــوع نگــرش بــه شــبWه جــم و ســن تبییــن م7 شــود و بیشــترین تأثیــر مربــوط 

بــه میــزان تماشــای ســریال فارســ7 زبــان ماهــواره ای (۴٣/٠-=B) م7 باشــد.

۶. بحث و نتیجه گیری
ــا افزایــش مــدت زمــان تماشــای ســریال های فارســ7  ــج حاصــل از پژوهــش نشــان داد ب نتای
زبــان شــبWه جــم  میــزان ســرمایه ارتباطــ7 آنهــا کاهــش م7 یابــد، همچنــان کــه جــورج گربنــر، در 
نظریــه کاشــت بیــان کــرده بــود کــه بــا افزایــش مــدت زمــان تماشــای تلویزیــون، تأثیــرات مخرب 
و تأثیرپذیــری بیشــتر از تلویزیــون در مخاطبــان پــر مصــرف، قابــل مشــاهده  و بررســ7 اســت. 
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ــان | د ــه تماشــای برنامه هــای فارســ7 زب ــان نگــرش ب ــن نشــان داد کــه می یافته هــای همچنی

ــا افزایــش مــدت  ــان شــهر تهــران رابطــه وجــود دارد و ب شــبWه جــم و ســرمایه اجتماعــ7 زن
زمــان تماشــای ســریال ها، از میــزان ســرمایه اجتماعــ7 آنــان کاســته م7 شــود.همچنین دیــدگاه 
افــراد نســبت بــه برنامه هــای جــم در کاهــش اعتمــاد آنهــا بــه رســانه های ملــ7 و اجتمــاع افــراد 
تأثیــر بســزایی دارد و م7 توانــد کاهنــده ســرمایه اجتماعــ7 آنهــا باشــد. همان طــور کــه مارکــوزه 
ــواره در  ــون و ماه ــژه تلویزی ــانه ها به وی ــرب رس ــرات مخ ــات و تأثی ــورد تبع ــتمن در م و پس
ابعــاد مختلــف زندگــ7 مخاطبــان هشــدار داده بودنــد بــا افزایــش مصــرف و تماشــای محتــوای 
تلویزیــون و ماهــواره (و در کل رســانه ها) از میــزان ســرمایه اجتماعــ7 مخاطبــان کاســته 
م7 شــود. مخاطبــان بــا تماشــای ایــن ســریال ها تحــت تأثیــر محتــوای آنهــا قــرار گرفتــه و بــه 
ــان  ــده خــود را در مخباطب ــر کنن قــول اصحــاب مWتــب فرانکفــورت، رســانه ها نقــش تخدی
برجــای خواهنــد گذاشــت. همان طــور کــه در مــرور آراء و نظریه هــای نظریه پــردازان مWتــب 
فرانکفــورت در چارچــوب نظــری نوشــتار حاضــر اشــاره شــد، رســانه ها مــروج اصلــ7 صنعت 
فرهنــگ هســتند و مخاطبــان را در شــرایط مصرف گرایــی و ال8ــو بــرداری از ســب� زندگــ7، 
فرهنــگ و ال8وهــای ترویــج داده شــده توســط رســانه ها قــرار م7 دهنــد. ســب� زندگــ7 نمایــش 
ــی اســت از ســب� زندگــ7  ــا ترکیب ــه بررســ7 نماده ــا توجــه ب ــن ســریال ها ب داده شــده در ای
ــ7  ــ7 و طبقات ــای منزلت ــر ال8وه ــ7 ب ــدرن مبتن ــرف م ــه. مص ــاالی جامع ــه و ب ــای مرف گروه ه
ــن  ــردارد و واضح تری ــات را در ب ــن طبق ــژه ای ــار وی ــWال و رفت ــار، اش ــا، آث ــه نماده ــت ک اس
مشــخصه آن، محــور قرارگرفتــن پــول، دارایــی، ثــروت و قــدرت اقتصــادی، برابــری زن و مــرد 
و اســتفاده از کاالهــای دارای منزلــت اقتصــادی از طریــق نمایــش آن اســت کــه م7 توانــد بــر 
ــه دلیــل اوقــات فراغــت زیــاد و  ــان ب روابــط فــردی و خانوادگــ7 تماشــاگران به خصــوص زن

ســوژه بــدون آنهــا و همــزاد پنــداری بــه ایــن ســریال بیشــتر متأثــر م7 شــود. 
ــان اهــداف  ــه نظــر م7 رســد کــه زن ــران، ب ــر شــدن تماشــای ایــن برنامه هــا در ای ــا فراگی ب
ــا  ــه نوعــ7 ب ــه شــاید ب ــ7 ک ــد. اهداف ــن ســریال ها دارن ــ7 از تماشــای ای ــای متفاوت و انگیزه ه
خواســته ها، امیــال و شــرایط زندگــ7 زنــان پیونــد خــورده باشــد. در ایــن رابطــه بــه نظر م7 رســد 
ــریال های  ــران س ــهر ته ــان ش ــند. زن ــر باش ــن ام ــژه ای از ای ــورد وی ــران م ــهر ته ــان ش ــه زن ک
ــد. شــبWه  ــال م7 کنن ماهــواره ای، به خصــوص ســریال های شــبWه جــم(GEM TV)  را دنب
جــم بــا پخــش ســریال های متنــوع توجــه مخاطبــان زیــادی را بــه ســمت خــود جلــب کــرده 
اســت. همچنیــن از نتایــج دی8ــر ایــن پژوهــش، وجــود رابطــه بیــن انگیــزه تماشــای برنامه های 
فارســ7 شــبWه جــم و ســرمایه اجتماعــ7 (۴۴/٠=r) اســت. انگیــزه، نقــش تعیین کننــده ای در 
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|د پیــروی و اســتفاده از هــر ال8ــو و رســانه ای دارد بــه عبارتــ7 انگیــزه تماشــا و میــزان رضایــت از 

برنامــه و محتــوای هــر رســانه، میــزان تاســ7 پذیــری و تقلیــد از آن رســانه را افزایــش م7 دهــد 
و هــر گاه زنــان احســاس کنــد کــه کانال هــای ماهــواره ای آگاه7 هــای آنهــا را بــاال م7 بــرد از 
ایــن رســانه بیشــتردر عمــل ســود م7 برنــد و هــم از انگیــزه بیشــتر و مضاعف تــری بــه اســتفاده 
از برنامه هــای ایــن رســانه برخــوردار خواهنــد شــد و میــزان اعتمــاد رســانه ای آنــان نیــز افزایــش 
یافتــه و ایــن امــر بــه اســتحWام مصــرف آن رســانه ها و اســتمرار ایــن مصــرف در طــول زمــان 
منجــر خواهــد شــد و اثرگــذاری عمیق تــر پیام هــای ایــن رســانه ها بــر افــراد را در پــی خواهــد 

داشــت و ارتباطــات و ســرمایه اجتماعــ7 آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد. 
شــبWه های ماهــواره ای بــه دلیــل جذابیــت و تکثــر شــبWه ها و ماهیــت ســرگرم کننــده اش بــر 
ال8ــو فکــری و رفتــاری مخاطبــان ایرانــ7 و تغییــر فرهنــگ آنــان تأثیــر دارد. بــه طــور کلــ7 اگــر 
در گذشــته فقــط چنــد شــبWه ماهــواره ای فارســ7 زبــان ماننــد بــی بــی ســ7 یــا صــدای امریــWا 
بــا جهت گیــری و اهــداف سیاســ7 خــاص و هدایــت شــده از ســوی دولت هــای انگلیــس و 
امریــWا وجــود داشــت؛ امــا در چنــد ســال اخیــر شــبWه های بــا اهــداف کامــال¢ متفــاوت ماننــد 
شــبWه جــم بــه وجــود آمده انــد و در مــدت زمــان بســیار محــدود مخاطبــان بســیاری  بیــن مــردم 

و به ویــژه کانون هــای خانوادگــ7 بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
ــرد  ــان مج ــتر از زن ــل بیش ــان متأه ــه زن ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــج پژوه ــن نتای همچنی
ــه  ــان ب ــه زن ــت اســت ک ــن واقعی ــده ای ــن مســأله نشــان دهن ــد. ای ســریال ها را تماشــا م7 کنن
دنبــال راهــ7 بــرای پرکــردن اوقــات فراغــت خــود هســتند. آنــان بــه دنبــال ســرگرم7 و تماشــای 
ــم از قالــب برنامه هــای نمایشــ7 بــه ویــژه  ســریال های جــذاب هســتند. شــبWۀ  ماهــواره ای جِ
ســریال در جــذب مخاطــب و همچنیــن تحصیــل اهــداف فرهنگــ7 اجتماعــ7 سیاســ7 خــود 
بهــره م7 بــرد و موفقیــت ایــن شــبWه در جــذب مخاطــب حاكــ7 از اســتفاده ابــزاری قدرتمنــد 
(ســریال) اســت. بی دلیــل نیســت كــه در میــان ده هــا شــبWه  فارســ7 زبانــ7 کــه نمایــش ســریال 
ــال  ــب و انتق ــذب مخاط ــد در ج ــانه قدرتمن ــن رس ــای داده و از ای ــود ج ــور خ را در کنداکت
مفاهیــم و ســب� زندگــ7 بــه وی ســود م7  جوینــد، دوازده شــبWه اختصاصــ7 فیلــم و ســریال 
بــه زبــان فارســ7 وجــود دارد کــه بــه صــورت تمــام وقــت (٢۴ ســاعته)، مســتمر و پیوســته 
صدهــا فیلــم ســینمایی و دههــا ســریال را در هــزاران قســمت بــه ســوی چشــمان مخاطــب 

ــد. ــ7 گســیل م7 دارن ایران
 آنچــه کــه در ایــن ســریال های ماهــواره ای قابــل توجــه اســت آن اســت کــه در اکثــر 
ــن  ــدی در ای ــش کلی ــا نق ــت ی ــده اس ــاص داده ش ــان اختص ــه زن ــش اول ب ــریال ها نق ــن س ای
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ســریال ها بــه زنــان تعلــق دارد. در حقیقــت شــبWه های ماهــواره ای فارســ7 زبــان همــواره بــه | د

دنبــال فرهنگ ســازی و پیاده ســازی ســب� زندگــ7 غربــی علیــه نظــام خانــواده ایرانــ7 اســت. 
ــد.  ــاب م7 آی ــه حس ــان ب ــن بنی ــن و باارزش تری ــواده مهم تری ــالم7، خان ــدن اس ــه در تم چراک
ــا  ــدام ب ــر ک ــه ه ــود ک ــریال های خ ــداوم س ــش م ــتفاده از پخ ــا اس ــبWه ها ب ــن ش ــن، ای بنابرای
هــدف ایجــاد و سب� ســازی در زندگــ7 مــردم اســت، مدل هــای جدایــی از خانــواده را مطابــق 
بــا ســب� زندگــ7 غربــی و متضــاد بــا فرهنــگ ایرانــ7 اســالم7 بــه تدریــج وارد ســب� زندگــ7 

خانواده هــای ایرانــ7 م7 کننــد.

پیشنهادهای اجرایی
افزایــش آگاهــ7 و ســواد رســانه ای مخاطبــان و والدیــن درباره اســتفاده و تماشــای ســریال های 
فارســ7 زبــان ماهــواره ای بــر زندگــ7 خانوادگــ7 بــا نشــان دادن شــواهد عینــ7 (ماننــد طالق هــا، 

فــرار و ...) کــه عامــل اصلــ7 آن ال8وبــرداری از ایــن فضاهــا بــوده اســت و ارائــه راهــWار؛
ــت  ــم باف ــه ترمی ــا و كمــك ب ــوام خانواده ه ــد ق ــای اجتماعــ7 مانن ــت شــبWه پیونده تقوی
روابــط خانوادگــ7، تشــWل های غیردولتــ7 وگروه هــای مردمــ7 و تفکــر دربــاره اوقــات 

ــان؛ ــت زن فراغ
شناســایی ذائقــه و ســلیقه زنــان و مخاطــب رســانه های ملــ7 و ســاخت برنامه هــا براســاس 

دغدغه هــا و مشــWالت امــروزی زوجیــن و خانواده هــا؛
توجــه بــه عناصــر زیباشناســ7 و روان شناســ7 در ســاخت فیلــم و ســریال ها ماننــد رنــگ، 

فضــا و پرهیــز از حاشــیه و مــوارد کلیشــه ای. 
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