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چکیده
نهاد آموزش  و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای هر جامعه ای است که نقش های مهمی چون تعلیم و تربیت، همبستگی 
مهم ترین  از  یکی  دارد؛  عهده  به  را   ... و  فرهنگ  انتقال  افراد،  جامعه پذیری   علوم،  و  مهارت ها  آموزش  اجتماعی، 
میزان  و  رسانه  رابطة مصرف  که  است  تالش شده  پژوهش  این  در  هستند.  معلمان  پرورش،  آموزش  و  نهاد  ارکان 
 سرمایة اجتماعی معلمان مورد مطالعه قرار گیرد. جامعة آماری این تحقیق را کل معلمان شهر سی سخت در استان

کهگیلویه  و  بویراحمد تشکیل می دهند، تعداد 178 نفر از معلمان این شهر، بر اساس نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، 
انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند و برای تجزیه  و تحلیل داده ها از نرم افزار spss  بهره گرفته 
شد. یافته های تحقیق نشان داد که رابطة معناداری بین سطح استفاده از رسانه های چاپی و ابعاد سرمایة اجتماعی، شامل 
اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و رعایت هنجارها، وجود دارد و بین سطح استفاده از رسانه های چاپی و عضویت در 
شبکه های اجتماعی رابطة معناداری وجود ندارد. همچنین یافته ها نشان داد که بین سطح استفاده از رسانه های الکترونیکی 
و عضویت در شبکه های اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطة معناداری وجود دارد و بین سطح استفاده از رسانه های 
الکترونیکی و میزان اعتماد اجتماعی و رعایت هنجارها رابطة معناداری مشاهده نشد. درمجموع بین متغیر مستقل یعنی 

مصرف رسانه ای )چاپی و الکترونیکی( و متغیر وابسته یعنی سرمایه اجتماعی رابطة معناداری مشاهده  شده است.

کلیدواژه: سرمایة اجتماعی، مصرف رسانه، معلمان،  اعتماد اجتماعی،  مشارکت.
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مقدمه
ایدة سرمایة اجتماعی بر تمام محققان و متفکران علوم اجتماعی تأثیر گذارده است، این مفهوم به 
خاطر کاربردهای عملی اش، توجه سیاست گذاران و دیگر عالقه مندان را به خود جلب کرده است. 
این ایده که روابط می توانند در نقش یک منبع عمل کنند، در تمامی، این رشته ها به  کرات از طریق 
زمینه های تجربی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. البته ایدة اهمیت شبکه های اجتماعی 
همراه با هنجارهایی که آنها را در کنار هم نگه می دارند ایدة جدیدی نیست، یک مثل قدیمی 
انگلیسی می گوید: »آنچه می دانید مهم نیست بلکه آنکه می شناسید مهم است« )فیلد، 1385: 33(. 
بنابراین همان طور که عقل سلیم بر اهمیت شبکه ها صحه می گذارد، اهمیت شبکه ها و کاًل سرمایة 
اجتماعی در علوم اجتماعی هم پذیرفته و تثبیت  شده است و در چند سال اخیر سرمایة اجتماعی 

به  طور گسترده در علوم اجتماعی مورد بحث قرارگرفته است. 
اجتماعي  و  اقتصادي  بررسی های  در  امروزه،  که  است  نویني  مفاهیم  از  اجتماعي  سرمایة  
جوامع مدرن مطرح شده، طرح این رویکرد در بسیاري از مباحث توسعه نشان دهندة اهمیت نقش 
ساختارها و روابط اجتماعي بر متغیرهاي توسعه است. دوتوکویل معتقد است که تنها با گرد هم 
آمدن در انجمن های مدنی ــ اجتماعی است که فرد ضعیف قوی می شود. او می گوید آمریکاییان 
از طریق انجمن هایی که تشکیل می دادند، می توانستند مستقیم در حیات سیاسی شرکت کنند، مثاًل 
از طریق تشکیل حزب سیاسی یا گروه های ذی نفع، یا تشکل های مدنی از قبیل به خدمت گرفتن 
مدرسه های شهروندی، تا افراد عادات همکاری را فرا گیرند و این یادگیری سرانجام آنها را وارد 

عرصة عمومی می کند. )فیلد، 1385: 34(
هوبارد و دوفلور )1975( معتقدند که رسانه های ارتباطی، در تعریف مسائل اجتماعی در خالل 
بروز آنها یا مراحل اولیه آنها نقش ایفا می کنند؛ البته این نقش زمانی که مسائل یادشده نهادینه شوند، 
کاهش می یابد ) ارجمند، 1384: 26(. سرمایة اجتماعي شبکه در سه بُعد ساختي، ویژگي تعاملي و 
ویژگی های کارکردي شبکه مورد بررسی قرارگرفته است. مردم از طریق مجموعه ای از شبکه ها با 
هم در ارتباط هستند و با دیگر اعضاي شبکه ارزش های مشترکي دارند، به   طوری که این شبکه ها 
منبعي ایجاد می کنند و به نظر می آید که آنها نوعي سرمایه را ایجاد کرده اند. این سرمایه به همان 
میزان که در ترکیب اولیه خود مفید است، در چیدمان دیگر نیز می تواند مؤثر باشد. پس به  طورکلی 
می توان نتیجه گرفت که هرقدر مردم بیشتري را بشناسید و هر چه بیشتر با آنان وجه مشترك داشته 
باشید، شما سرمایة اجتماعي بیشتري دارید )فیلد، 1385: 1(. عضویت در شبکه ها و مجموعة 
ارزش های مشترك، در بطن مفهوم سرمایة اجتماعی قرار دارند. صحبت دربارة این پدیده های 
اجتماعی، به  عنوان شکلی از سرمایه، دوسویه است. نکته ای که در اینجا برجسته جلوه می کند، شیوة  
تولید سرمایة اجتماعی است. از آنجا که رسانه ها در دنیای ارتباطی امروز )عصر انفجار اطالعات( 
نقشی بسیار چشمگیر پیدا کرده اند، شیوة ساخت برنامه های آنها، نوع برنامه ها و... می توانند در 
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تولید سرمایة اجتماعی و یا برعکس، بر بیگانگی اجتماعی افراد تأثیر داشته باشند. این ایده که 
سرمایة اجتماعی منافع مشهودی را به دارندگان آن باز می گرداند نیز به راحتی از طریق شواهد قابل 
 بررسی است؛ ولی از آنجا که سرمایة اجتماعی دارای کاربردهای متفاوتی بوده، بدیهی است که 
سطح شواهد تحقیق از منطقه ای به منطقة دیگر یا از فرهنگی به فرهنگ دیگر می تواند متغیر باشد؛ 
بنابراین میزان استفاده از رسانه های ارتباطی و ابعاد آن می تواند بر میزان سرمایة اجتماعی اثر منفی 
یا مثبت داشته باشد. از آنجا که دبیران قشری  هستند که تولید و بازتولید سرمایة اجتماعی در آنها 
بسیار مهم و ویژه جلوه می کند، چرا که میزان سرمایة اجتماعی آنها، بر دانش آموزان، خانوادة دبیران 
و شیوة اجتماعی شدن بسیاری از افراد جامعه می تواند تأثیرگذار باشد، مسئلة اساسی این نوشتار 
این است که آیا بین میزان و نوع مصرف رسانه در بین معلمان و میزان سرمایة اجتماعی آنان رابطه 

وجود دارد؟

ضرورت پژوهش
سرمایة اجتماعی را معموالً مجموعه ای از هنجارهای نظم دهنده دانسته اند که اعضای گروهی که 
همکاری و تعاون بین آنها وجود دارد، در آن سهیم اند. پیوند اجتماعی، اعتماد، همبستگی گروهی، 
پایبندی به تعهدات و همیاری جزء شاخص های عمدة سرمایة اجتماعی محسوب می شوند. به  این 
 ترتیب، سرمایة اجتماعی به نحوی متناظر با نظم اجتماعی است، افزایش آن تقویت نظم و کاهش 
آن حاکی از وجود انحرافات اجتماعی، جرم و جنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، 
خودکشی و امثال آن است. بنا براین چنان چه سرمایة اجتماعی به معنی وجود هنجارهای رفتاری 
مبتنی بر تشریک  مساعی باشد، کج رفتاری های اجتماعی نیز نشانة فقدان سرمایة اجتماعی است. 

)صدیق سروستانی، 1387: 245(
از آنجا که پدیده های اجتماعی، متأثر از علل و عوامل خاص و تابع شرایطی مشخص هستند، 
اگر در این تحقیق به بررسی رابطة دو متغیر مهم مصرف رسانه ای و سرمایة اجتماعی پرداخته و نوع 
رابطة آنها مشخص شود، می توان به پیش بینی و کنترل پرداخت و بسیاری از نواقص و نارسایی ها 
را جبران یا برطرف کرد، سرمایة اجتماعی را در وجه مثبت آن تقویت، و از پیامدهای وجوه منفی 
سرمایة اجتماعی پیشگیری کرد؛ با ابزار رسانه به  گونه ای برای افزایش و تقویت سرمایة اجتماعی 
در دبیران فرهنگ سازی کرد که از هدر رفتن بسیاری هزینه های اقتصادی، اجتماعی و ... جلوگیری 

شود. 
اهمیت سرمایه و اعتماد اجتماعی از آن  جهت نیست که فقدان یا کاهش آن زندگی اجتماعی 
باعث می شود  اجتماعی  اعتماد  بودن سرمایه و  پایین  بلکه  کند،  متوقف و مختل  را  و روزمره 
فعالیت های اجتماعی پرهزینه و کندتر صورت گیرد، مهم تر از آن فعالیت های نوآورانه در عرصة 
اقتصاد و تولید متوقف می شود. باال بودن اعتماد و بهره وری سازمان های خدماتی و تولیدی در 
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جامعه، مشروعیت حکومت را افزایش می دهد. این مطلب را به این شیوه می توان تحلیل کرد که 
دبیران مربی و الگوی بسیاری از انسان ها در جامعه هستند، بنابراین اگر دارای ویژگی های مثبتی 
چون اعتماد اجتماعی، تعامالت اجتماعی قوی، تعهد به هنجارها و ... ـ که از مؤلفه های اصلی 
سرمایة اجتماعی هستندـ  باشند، این ویژگی ها می تواند در اثر فرایند جامعه پذیری به دانش آموزان 
منتقل شود؛ بنابراین ضرورت دارد بررسی شود چگونه با ابزار رسانه می توان سرمایة اجتماعی را 

در دبیران و به تبع آن در دانش آموزان تقویت کرد.

تعاریف متغیرهای پژوهش
سرمایة اجتماعی. منظور از سرمایة اجتماعی، سرمایه و منابعی است که افراد و گروه ها می توانند 
از طریق پیوند با یکدیگر و نوع  ارتباطات به دست آورند )بوردیو، 1986: 78(. لذا می توان گفت، 
سرمایة اجتماعي داراي دو جزء اعتماد و پیوند است؛ این دو جزء معرف تقسیم بندی سنّتی موجود 
در نظریة اجتماعي بین ساختار و محتوا است. از بُعد دیگر می توان گفت که این دو جز بیانگر 
جنبه های کیفي و کّمي در سرمایه اجتماعي هستند. )شارع پور، 1380 به نقل از محمد ضیایي بیگي، 

)48 :1386
مصرف رسانه  ای. رسانه وسیلة انتقال پیام، معلومات و اطالعات به توده های مردم است. به  طور 
به  ارتباطی است که در تمدن  های جدید  از وسایل  از مصرف رسانه ای، آن دسته  کلی منظور 
 وجود آمده، مورد استفاده اند و ویژگی اصلی آنها قدرت و توانایی زیاد و شعاع عمل وسیع است.

)کازنو، 1367: 90(
اعتماد اجتماعی. اعتماد نوعی تعامل فردی است که در روابط اجتماعی افقی نمود پیدا می کند. 
ایجاد اعتماد در روابط اجتماعی، ناشی از دوستی ها و شناخت افراد از یکدیگر است؛ این یعنی 
انتظار عمل صادقانه از طرف مقابل )شارع پور، 1381: 200(. آنتوني گیدنز، اعتماد و تأثیر آن بر 
فرایند توسعه را زیربنا و زمینه ساز اصلي در جوامع مدرن مي داند، هر جا که سطح اعتماد اجتماعي 
باال باشد، مشارکت و همیاري مردم در عرصه هاي اجتماعي بیشتر و آسیب هاي اجتماعي کمتر 

است. )اکبري، 1383: 11(
شبکة روابط اجتماعی. مجموعه  اي از الگوهاي ارتباطي است که مشارکت جویان به  منظور ایجاد 
ُکنش متقابل به کار  می گیرند. در این مجموعه ُکنشگران  نیز منابعی را به حریم و درون ُکنش 
می آورند. منابع بالقوه آن عبارت است از مهارت ها و توانایی های شخصي و منابع اقتصادي آن 
منابعي است که با مشاغل و پایگاه ُکنشگران و دیگر گروه هایی که به آنها متصل هستند، مرتبط 
است )مرکز آمار استرالیا، 2003: 25(. گروهی که بر اساس اعتماد متقابل به یکدیگر، از اطالعات، 
هنجارها و ارزش های یکسانی در تبادالتشان استفاده می کنند، نقش زیادی در تسهیل فرایندها و 
کاهش هزینه های مربوط به این  گونه تبادالت دارند. شبکة اعتماد می تواند بین افراد یک گروه و 
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یا بین گروه ها و سازمان های مختلف به وجود آید. فوکویاما شبکه را یک سازمان هموار می نامد 
که با سازمان مبتني بر سلسله مراتب متفاوت است؛ چرا که در آن مقررات بروکراتیک و اقتدار 
 رسمي با هنجارهاي غیررسمی مشترك که در میان اعضاء دروني شده است، جایگزین می شود.

)فوکویاما، 1379: 71(
انسجام اجتماعی. انسجام به معنای توافق جمعی بین اعضا و تعامل گران یک جامعه است، که 
این توافق حتی در بین خرده فرهنگ ها نیز، در استفاده از حقوق شرعی افراد باید وجود داشته 
باشد )پوتنام، 1998: 167(. انسجـام اجتماعي درك فرد از کیفیت جهان اجتماعي خود و شیوة 

سازمان دهی و عملکرد آن است. )کییس، 1998: 121(
مشارکت اجتماعی. مشارکت در برگیرندة انواع مختلف ُکنش های فردی و گروهی، به  منظور 
دخالت در سرنوشت خود و جامعه و تأثیر گذاشتن بر فرایندهای تصمیم گیری دربارة امور عمومی 
است )موسوی، 1385: 77(. مشارکت فرایندی است که در آن  همة افراد متعامل در اختیارات سهیم 
هستند، از فرصت ها و قدرت ها بهره مند می شوند و در نظارت بر روند رسیدن به اهداف مشترك 
دخیل اند، به  طور کلی در قاعدة هرم قرار دارند. این سه مؤلفة “سرمایه اجتماعی”؛ یعنی “اعتماد 
اجتماعی”، “انسجام اجتماعی” و “مشارکت اجتماعی”، همگی در یک رابطة متعامل با همدیگر 

قرار دارند.

نظریه های رسانه های ارتباطی و سرمایه اجتماعی
رسانه  و وسایل ارتباطی، برای هدایت و سامان دادن هرچه بهتر زندگی، همواره مد نظر انسان ها 
بوده اند، ولی اخیراً با طرح گفتمان جهانی  شدن، به  طور اخص بُعد فرهنگی آن و رشد تعامالت 
انسان ها، همچنین جهان شمولی سبک زندگی سرمایه داری در اقصی نقاط جهان، بیشتر از پیش در 

تیررس تحلیل ها و تبیین های علمای علوم اجتماعی قرارگرفته است.
تکنولوژی و  تغییرات و رشد روزافزون  معتقد است که   )Robert Putnam( پوتنام  رابرت 
فناوری رسانه ها، به ویژه افزایش سرگرمی های تلویزیون منبع اصلی تن آسایی آمریکاییان است 
)پوتنام، 1998: 72(. او تلویزیون را مجرم اصلی در انزوای تدریجی آمریکایی ها و نیز موجب 
فرسایش سرمایه اجتماعی بین آنان می داند، این امر موجب قطع جریان اجتماع می شود. در همین 
راستا می گوید »فناوری نقشی اساسی در خصوصی شدن فزایندة تجربه دارد که به  نوبة خود به 
شکل گیری جامعه ای متفرق و بی سامان منجر می شود. جامعه ای که در آن حفظ روابط سنّتی و 
خانوادگی بسیار دشوار است و روابط بین انسان ها متزلزل تر می شود، این امر به  صورت فزاینده ای 
در میان نسل جوان رو به رشد است.«  )همان(  او معتقد است جامعة آمریکایی به  سوی آنچه او 
آن را “بولینگ یک نفره” )Bowling Alone(  یا به عبارتی تنها بازی کردن می خواند، گرایش دارد. 
پوتنام اصطالح بولینگ یک نفره را برای نخستین بار، در عنوان مقاله ای در یک نشریة گمنام در سال 
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1995 به کار برد و توجه بسیاری را به خود جلب کرد. او بار دیگر این عنوان را برای کتاب مفصل 
و معروف خود در زمینة سرمایة اجتماعی استفاده کرد. پوتنام بر اساس مطالعات و شواهد عینی، 
در خصوص تنها بازی کردن تعداد زیادی از افراد در باشگاه ها، این ایده را به وجود آورد که مردم 
به تدریج به  سوی انزواطلبی و بی عالقگی به شراکت در کارهای اجتماعی و گروهی کشیده شده اند 
و تنها بودن و تنها بازی کردن را ترجیح می دهند. از این  رو در هندسه فکری وی صرف وقت در 
پای رسانه های ارتباطی، به ویژه تلویزیون، انسان را از اندیشیدن به موضوع های جدی اجتماعی باز 
می دارد. نمونه هایی از قبیل کاهش کارهای داوطلبانة اجتماعی و خدمت به انسان های نیازمند ناشی 
از همین دل مشغولی های بیش  از اندازة مردم به برنامه های تلویزیونی، رادیو و به خصوص اینترنت 
است. ظاهراً آنچه را که رسانه ها به مردم انتقال می دهند بازتاب این نکته است که ما چه تصویری از 
خود به عنوان یک شهروند داریم. اگر یک رسانه این تصویر را در ذهن مردم جا بگذارد که دیگران 
نه تنها از پرداخت مالیات خودداری می کنند، بلکه، برای دریافت کمک های اجتماعی از دولت، 
تقلب نیز می کنند، در آن صورت بقیة مردم نیز به این فکر می افتند که لزومی ندارد از خود نسبت 
به وظایف اجتماعی صداقت نشان دهند )همان: 3ـ  72(. پوتنام رابطة رسانه های ارتباطی با اعتماد 
را به شکل گسترده تری مورد توجه قرار داده است. وی عالوه بر تعیین جهت رسانه های ارتباطی با 
اعتماد اجتماعی، انواع رسانه های الکترونیکی و چاپی را نیز از یکدیگر متمایز می کند. وی به استناد 
برخی شواهد، استدالل می کند که طی سال های 1960 تا 1993 تلویزیون نقش مؤثری در کاهش 
سرمایه اجتماعی مردم آمریکا از 58 درصد به 37 درصد داشته است. از نظر او بخش عمده ای از 
این افول، به خاطر تنزل اعتماد اجتماعی بوده است )همان: 74(. پوتنام با بهره گیری از آراء گربنر 
به ویژه “نظریة کاشت رسانه ای”، تلویزیون را عامل مؤثری بر شخصیت افراد می داند. برنامه های 
تلویزیونی برای ما خشونت و آدم های بد را به ارمغان می آورند؛ امروزه جنایت، جنگ، نابودی و 
مصیبت جزء عناوین اصلی خبرها هستند، از این  رو منطقی است که تماشاگران جهان واقعی را در 
وضعیت مشقت بار و رنج آور ببینید. اگر شما زیاد تلویزیون نگاه کنید، احتماالً باورتان می شود که 
جهان تلویزیون جهانی واقعی و مملو از زشتی است و افراد پیوسته درصدد سوء استفاده از یکدیگر 

هستند. )آسالنر، 2000: 444(
“آنتونی گیدنز” )Antohony Giddens( رسانه های ارتباطی و گروهی را ابزارهای اشاعة سرمایه 
اجتماعی می داند.  او معتقد است که این رسانه ها، ابزار شناسایی، استمرار و ترویج، حفظ و یا 
انتقال سرمایه های اجتماعی هستند. ظهور رسانه های ارتباطی و گسترش عظیم آن سبب کاهش 
ابهامات در اجتماع شده است. رابطة رسانه های ارتباطی با اعتماد اجتماعی در اندیشة گیدنز به 
شکل پیچیده ای ترسیم  شده است. گیدنز اعتماد و عوامل مؤثر بر آن را در دو جامعة سنّتی و مدرن 
بررسی و مقایسه کرده است. از نظر گیدنز در جامعة مدرن است که اعتماد به یک مسئلة اجتماعی 
تبدیل می شود. وی معتقد است، در جامعة مدرن مهم ترین نوع اعتماد، اعتماد به نهادهای انتزاعی 
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یعنی نشانه های نمادین و نظام های تخصصی است. منظور از نظام های تخصصی، نظام های انجام 
دادن کار فنی یا مهارت تخصصی است، که حوزه های وسیعی از محیط های مادی و اجتماعی 
زندگی کنونی ما را سازمان می دهند. بیشتر آدم های غیرمتخصص با متخصصانی چون وکیل  ها، 
معماران و پزشکان، تنها در یک دورة معین یا به شیوه ای نامنظم مشورت می کنند، اما نظام هایی که 
 دانش متخصصان را یکپارچه می سازد، به  طور مداوم بر بسیاری از ابعاد رفتار ما تأثیر می گذارد
)گیدنز، 1377: 4ـ  33(. به زعم وی، اعتماد در وهلة نخست محصول فرایند اجتماعی شدن است. 
مردم در اولین مرحلة تحول اجتماعی، همواره با اکراه از نهادهای تخصصی استقبال می کردند، اما 
به تدریج که با این نهادها کنار آمدند، کنار آمدن و پذیرش این نهادها توأم با اعتماد و اتکا به آنها در 
زندگی روزمره است )همان: 105(.  وجة دیگر رابطة رسانه های ارتباطی با اعتماد اجتماعی در نقش 
و جایگاه رسانه های ارتباطی در نیروهای مدرنیته نهفته است. مهم ترین جایگاه در این  بین مربوط 
به فاصله گیری زمانی و مکانی و نقش رسانه ای ارتباطی در فراگرد بازاندیشی است که با شروع 
نوشتار، اطالعات و کاالها نگه داری و با آن نظام های جدید قدرت تولید شدند. در مورد مدرنیته، 
این کوشش ها بیشتر از درون و عمیق تر از سایر تمدن های گذشته بوده است. با وجود صنعت چاپ 
و تولید آثار انبوه چاپی و تا حدی، به دلیل توسعة اخیر ارتباط الکترونیک، جامعة اطالعاتی به وجود 
آمده است. این رسانه ها نه فقط شیوة ارتباط مردم با یکدیگر، بلکه چگونگی ساماندهی کل جوامع 

را تغییر داده اند. )پیرسن به نقل از گیدنز، 1380: 73ـ 172(
رسانه های  طریق  از  که  روز،  دانش  از  همچنین  و  ما  تجارب  از  انتزاعی  به  نظام  اعتماد 
 ارتباطی و منابعی که در دسترس آدم های عادی و متخصصان فنی قرار می گیرند، تأثیر می پذیرد
)گیدنز، 1377: 108(؛ بنابراین رسانه های ارتباطی به عنوان یکی از تأمین کنندگان نقاط اتصال 
اجتماعی، با میزان اعتماد افراد رابطه دارند. الزم به ذکر است که هرچند گیدنز به نقش رسانه ها در 
فراگرد اعتماد اجتماعی توجه دارد، اما در خصوص نوع و جهت تأثیرگذاری رسانه های ارتباطی بر 
اعتماد، توضیح نمی دهد. البته گیدنز می گوید: » اخیراً تغییری در رسانه ها در جهت کم شدن میزان 
اعتماد به وجود آمده است که کاهش اعتماد میان آمریکاییان از مصادیق آن است« )همان(. از طرفی 
در سال های اخیر، تکنیک های جدید رسانه  ای سبب بازسازی و بازپس گیری اعتماد ها شده است. 
رشد و افزایش اعتماد به اخبار تلویزیون و ثبات اعتماد به مطبوعات نشان می دهد که کاهش اعتماد 
به بعضی نهادها، ناشی از قدرت فزایندة رسانه ها، به عنوان منبع و تفسیرکنندة اطالعات،  است. یکی 
از منابع سه گانة اطالعات، رسانه های ارتباطی هستند که عالوه بر تولید اطالعات و تفسیر، آموزش 
را نیز به همراه دارند. نفوذ و گسترش سینما، تلویزیون، اینترنت و سایر رسانه های ارتباطی در 
سطوح مختلف سنی سبب توسعة اعتماد اجتماعی میان نسلی در زمینة حوزه های مختلف فرهنگی، 

سیاسی و اقتصادی شده است.
هربرت مارکوزه )Herbert Marcuse( که منتقد شدید تکنولوژی نوین بود، معتقد است که 
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تکنولوژی در جامعة نوین به فراگیرندگی توتالیتاریانیسم )Totalitarianism( می انجامد، در واقع 
می گوید: »این تکنولوژی با روش های مؤثر تر، منجر به نظارت خارجی بر افراد می شود. نمونة بارز 
آن تلویزیون است که برای اجتماعی کردن و ساکت کردن افراد به کار می رود. او تکنولوژی را 
وسیله ای برای تسلط بر مردم، سرکوب تعقل و تجاوز به استقالل افراد می داند. نتیجة آن، ظهور 
پدیده هایی است که مارکوزه آن را جامعه ی تک بُعدی )Society Unidiension( خوانده است. 
می دهند«. از دست  را  دربارة  جامعه  منفی  و  انتقادی  تفکر  توانایی  افراد   در چنین جامعه هایی 

)مارکوزه، 1362: 42ـ  139(
جیمز کلمن )Games kelman( از جمله افرادی است که به تأثیر رسانه های ارتباطی بر اعتماد 
اجتماعی اعتقاد دارد. از نظر او ُکنشگران، افراد عاقلی هستند که بر مبنای محاسبه سود و زیان 
انتخاب عقالنی دست می زنند. اعتماد کردن مستلزم ارزیابی موقعیت  از ُکنش، به یک  حاصل 
ُکنش و میزان سود یا زیان حاصل از اعتماد و عدم اعتماد است. این ارزیابی همواره مبتنی بر 
مجموعه هایی از اطالعات است؛ زیرا اطالعات می توانند برآورد ما را از احتمال منفعت به باالتر 
از نقطه بحرانی انتقال دهند )با اقتباس از کلمن، 1377: 63 ـ 157(. کلمن اعتماد را در دو نظام 
اجتماعی متفاوت بررسی کرده است. نظام اول، یک نظام اجتماعی ساده است که در آن هر ُکنشگر 
به عنوان اعتمادکننده، هم به فعالیت مورد عالقة مشترك کمک می کند، هم اعتماد دارد که دیگران 
هم، چنین خواهند کرد. نظام اجتماعی دوم پیچیده تر است. در این نظام عالوه بر اعتماد کننده و 
اعتماد شنونده، عامل سومی هم وجود دارد که در فرایند اعتماد اجتماعی، نقش عامل سوم یعنی 
واسطه های مشورتی را ایفا می کند. این امر به نقش دوم رسانه های ارتباطی به  عنوان واسطه های 
اعتماد در جامعة مدرن مربوط است. از نظر او رسانه های همگانی به گونه ای فزاینده تبدیل به 
واسطه ای می شوند که افراد به قضاوت آنها در مورد امور مختلف اعتماد می کنند )همان: 96ـ288(؛ 
بنابراین می توان چنین استنباط کرد که رسانه ها از طریق فراهم آوردن اطالعات کافی پیرامون 

حوادث و رویدادهای جامعه و نهادهای اجتماعی زمینه ساز اعتماد اجتماعی می شوند.
طبق دیدگاه جانسون، براي ایجاد ارتباطات اجتماعی، شخص باید بتواند فضایی آکنده از اعتماد 
را ایجاد کند که درنتیجه، ترس های خود و دیگري را از طرد شدن کاهش داده، امید به پذیرش، 
حمایت و تأیید را ارتقا بخشد. طبق دیدگاه وي، اعتماد، یک خصیصة شخصیتی ثابت و تغییرناپذیر 
نیست، بلکه اعتماد اجتماعی، جنبه ای از روابط اجتماعی است که مدام، در حال تغییر و پویایی 
است؛  این اعمال اجتماعی افراد است که سطح اعتماد را در روابط اجتماعی آنها افزایش یا کاهش 
می دهد. همچنین، اعمال اجتماعی آنها در ایجاد و حفظ اعتماد، در روابط دوسویه و ُکنش های هر 

دو طرف از اهمیت زیادي برخوردار است. )جوهنستون، 1993: 66(
بال )Robert Bellah( معتقد است وسیلة عمومی که به موازنة ارتباطات در نظام های اجتماعی 
و سیاسی کمک می کند، منزلت یا نشان دادن احترام یک  طرف به  طرف دیگر است و کسب اقتدار 
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اجتماعی، از طریق ارتباط اجتماعی و ایجاد اعتماد اجتماعی، فراهم می  شود و به منزلة یک عامل 
انگیزه زا در اعتماد متقابل بین افراد است. )بال، 1989: 34(

احوال  اوضاع  و  به  راجع  بینش  کردن  پیدا  است  معتقد   )Denis Mc Quail( مک کوایل 
مبنایی  یافتن  تعلق،  احساس  کسب  و  دیگران  با  پنداری  هم ذات  اجتماعی،  همدلی  دیگران، 
برای گفت وگو، تعامل اجتماعی، پر کردن جای یک همراه واقعی در زندگی، کمک به اجرای 
نقش های اجتماعی و توانا ساختن فرد به ایجاد پیوند با خانواده، دوستان و جامعه، از خدماتی 
کنند. تحکیم  را  اجتماعی  همبستگی  می توانند  آن  از طریق  و  می دهند  ارائه  رسانه ها  که   است 

)مک کوایل، 1380: 112(
یکی از نکات مهم در بررسی تأثیر رسانه ها، توجه به ماهیت متفاوت رسانه های الکترونیکی و 
چاپی است. سوزان النگر )Suzanne Langer( این تفاوت را با تمایز قائل شدن بین انواع نمادهای 
رسانه ای نشان داده است. به زعم النگر رسانه های چاپی و الکترونیکی از ظرفیت های متفاوتی 
برخوردارند، به  نحوی  که رسانه های چاپی برای انتقال اندیشه های تحلیلی و مفهومی و رسانه های 

الکترونیکی برای انتقال تجربه های عاطفی و درونی به کار می روند. )دالگرن، 1380: 143(
اعتماد  بر  ارتباطی  رسانه های  تأثیر  مطالعه  در  شیوه  کامل ترین   )V.shah( “وی شه”  به زعم 
می کنند تولید  که  است  پیام هایی  محتوای  نیز  و  رسانه ها  انواع  از  یک  هر  بررسی   اجتماعی، 
)شه, 1998: 474(. عالوه بر این با توجه به تأکید السول )Lasswell( بر کیستی صاحبان رسانه در 
بررسی تأثیرهای رسانه ها، صاحبان رسانه و نحوة مدیریت رسانه ها نیز بایستی در بررسی تأثیرهای 

رسانه های ارتباطی مورد توجه قرار گیرد.
بوردیو )Pierre Bourdieu( سرمایة اجتماعي را یکي از اشکال سرمایه می داند. سرمایه از نظر او 
سه شکل بنیادي دارد. سرمایة اجتماعي از تعهدات اجتماعي ساخته  شده و تحت شرایطي قابل  تبدیل 
به سرمایة اقتصادي است، یا ممکن است که در شکل یک عنوان اشرافي نهادینه شود )فیروزآبادي، 
1384:117(؛ او این مفهوم را چنین تعریف کرده: » سرمایه اجتماعي حاصل انباشت منابع بالقوه 
و یا بالفعلي است که مربوط به مالکیت یک شبکه است بادوام از روابط کم  و بیش نهادینه  شده 
در بین افرادي است که با عضویت در یک گروه ایجاد می شود« )بوردیو، 1986: 243(. در جایی 
دیگر این تعریف را نیز ارائه کرده است »سرمایه اجتماعي عبارت است از مجموع منابع فیزیکي 
یا غیر فیزیکی در دسترس فرد یا گروهي که داراي شبکه نسبتًا بادوامی از ارتباطات نهادینه شده با 
آشنایی های دوجانبه و محترم هستند« )بوردیو، 1992: 119(. سرمایة اجتماعي حاصل جمع منابع 
بالقوه و بالفعل فراهم شده براي فرد یا گروه است. این منابع برآمده از مالکیت شبکه بادوامي از 
روابط کم  و بیش نهادینه شده ای است که از فهم متقابل و سوابق مشترك بین افراد حاصل می شود. 

)بارت، 2000: 125(
بوردیو معتقد است که رسانه های ارتباطی در تقویت سرمایه های اجتماعي مؤثر هستند، زیرا 
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شرایط و فضا را براي ُکنشگر در جهت انتخاب عقالني فراهم می آورند. انتخاب عقالني و عقالنیت 
گزینشي در فضاي عمومي ُکنشگران، داراي اهمیت مضاعفي است و سبب تقویت اعتماد بین 
شخص و افزایش مشارکت عمومي می شود. برخي از مهم ترین کارکردها و دستاوردهای رسانه های 
ارتباطی در راستاي تقویت سرمایه های اجتماعي هر جامعه عبارت اند از: هدایت افکار عمومي در 
مواقع ضروري، آموزش اصول شهروندي و آگاه سازی مردم نسبت به حقوق خود، تقویت هم گرایی 
ملي و ... ، همچنین واضح ترین دلیل براي نمایاندن نقش رسانه های  ارتباطی  در تقویت یا تضعیف 
سرمایة اجتماعي، نقش رسانه های ارتباطی  در شکل گیری جامعه مدني است. جامعه مدني به عنوان 
بستر مناسب سرمایة اجتماعي، شکل گیری و توسعه خود را مدیون عملکرد رسانه های ارتباطی 
است. از نظر بوردیو، سرمایة اجتماعي در طول زمان کسب می شود و نوعي سرمایه گذاری فردي 
یا جمعي، آگاهانه یا ناآگاهانه است که به دنبال تثبیت یا بازتولید آن  گونه روابط اجتماعي است که 

مستقیم در کوتاه مدت یا بلندمدت، قابل  استفاده هستند.
گلن لوري )Glenn Lowry(، سرمایة اجتماعي را نوعي از پیوندهاي اجتماعي در میان کساني 
پیوندها از طریق ارزش های مشترك و گرایش های  این  اقتصادي هستند.   می داند که داراي منافع 
فردي مثبت ایجاد می شوند. در بیانی دیگر وي سرمایة اجتماعي را مجموعه ای از منابع و امکاناتي 
 می داند که در ذات روابط خانوادگي و سازمان اجتماعي جامعه، به  صورت ذاتي و ماندگار وجود دارد.

)لوری، 1985: 86(
اوفه و  فوش در مقالة خود سرمایة اجتماعي را  یک منبع با مالکیت جمعي متعلق به محله، 
جوامع، مناطق و بخش ها معرفي کرده   و آن را متغیر، کوچک و بزرگ و یا زیاد و کم می دانند. آنان 
مفهوم سرمایة اجتماعي را در سه عنصر اصلي و شاخص معرفي می کنند در قالب گرایش ها به 
آگاهي، در بُعد تمایالت رفتاري به اعتماد و در بُعد الگوهاي ساختاري به انجمن پذیري، اشاره 

می کنند. )فیروزآبادي، 1384: 123(
هاردیان )Russel Hardian( در رابطه با سرمایة اجتماعی بر این اعتقاد است که  ضمانت های 
یعنی  اصلی،  محور  در مجموع حول یک   ... و  قوانین  هنجارها،  از  متشکل  اجتماعی،  اجرایی 
سرمایه های اجتماعی، گرد می آیند؛ که برآیند آن، اعتماد اجتماعی در یک  فرایند نظام ارتباطی 
است. پس نبود یا فرسایش سرمایه های اجتماعی باعث از بین رفتن این شبکة روابط اجتماعی و 
در نتیجه، کاهش احساس اعتماد اجتماعی می  شود، که کاهش همبستگی، وفاق، تعهدات اجتماعی، 
عواقب  و  است  این وضعیت  پیامدهای  از  بغرنج  بسیار  اجتماعی  آسیب های  و  آنومی  افزایش 
به  زمانی طوالنی  در طول  فرایند  و  پروسه  این  بود؛ چون  آن، جبران ناپذیر خواهد  از  حاصل 
 وجود می آید و فرایند شکل گیری آن نیز زمان و هزینه های بسیار هنگفتی را در بر خواهد گرفت.

)هاردیان، 20:1997(
اینترنت، از رسانه های نوظهور محسوب می شود و سیستمي جهاني از شبکه رایانه های به  
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هم  پیوسته است که از کنترل تبادل و انتقال اطالعات، براي خدمت رسانی به میلیاردها کاربر در 
سراسر جهان استفاده می کند. اینترنت، شبکه ای است که از میلیون  ها شبکة محلي یا سراسری 
الکترونیکي فناوری های  که  است،  تشکیل  شده  دولتي  و  تجاري  دانشگاهي،  عمومي،   مخفي، 
بی سیم و نوري آنها را به یکدیگر، متصل کرد ه اند. اینترنت  داراي  قابلیتی  است  که  با آن  افراد  
می توانند خودهاي جدیدي را در دنیاهاي جدید بسازند. این امور ممکن است در دنیاي مادي اصاًل 
وجود خارجی نداشته باشند، یا فرد به زعم خودش، قادر به دستیابی به آن نباشد. این امکانات، 
استفاده از فضاي مجازي را براي کاربران  جذاب تر می کند، بدین ترتیب، وب به مکانی براي 
معرفی و نمایش شخصیت فرد تبدیل  می شود. البته  قضیه به همین جا ختم نمی شود؛ زیرا امکان 
دارد که تصویر ارائه  شده از سوي فرد روي وب، توسط دیگران به صورت  هایی غیر از شکل مورد 
نظر وي تفسیر شود. آلن تورن )Allen Turan( به خوبی این شرایط به  ظاهر تناقض آمیز انسانی را 
توصیف کرده است: » ما در سکوت زندگی می کنیم، در شلوغی به سر می بریم، منزوي هستیم، در 
دریاي خلق گم  شده ایم« )تورن، 1385: 160(. فضاي مجازي به سبب از بین بردن بُعد مسافت، 
امکانات جدیدي را در اختیار  افراد قرار می دهد. در دسترس بودن همیشگي این فضا و عدم نیاز 
به تحرك فیزیکي در  آن براي رسیدن به فضاهاي دلخواه، این امکان را براي کاربران فراهم می کند 
که بتوانند با تکیه  بر این فضا و امکانات موجود در آن، انتظارات و خواسته های بروز نیافته خود را 

در کوتاه ترین زمان ممکن دنبال کنند.
تلفن همراه )موبایل( عالوه بر تأمین نیاز ارتباطی میان فردی در حال حاضر وسیلة سرگرمی 
 و وسیلة ارتباطی نیز هست و استفاده از آن معانی متعددی را برای کاربرانش دارد. تلفن همراه 
یا گوشی همراه، وسیله ای برای ارسال و دریافت تماس تلفنی از طریق ارتباط رادیویی در پهنای 
وسیع جغرافیایی است. طبق آخرین آمار جهانی تعداد مشترکان تلفن همراه 7/2 میلیارد نفر برآورد 
شده که البته رقم واقعی افراد 4/9 میلیارد نفر است زیرا بعضی افراد بیش از چند خط و اشتراك 
دارند. تعداد گوشی های فروخته شده در بازة زمانی نیمه دوم سال 2015 نیز 340 میلیون دستگاه 
اعالم  شده که 45 درصد آن را تلفن های هوشمند )اسمارت فون ها( تشکیل می دهد. )خبرگزاری 

جمهوری اسالمی )ایرنا((

چارچوب نظري تحقیق
بوردیو معتقد است که رسانه های ارتباطی در تقویت سرمایه های اجتماعي مؤثر هستند، زیرا 
شرایط و فضا را براي ُکنشگر در جهت انتخاب عقالني فراهم می آورند. انتخاب عقالني و عقالنیت 
گزینشي در فضاي عمومي ُکنشگران، داراي اهمیت مضاعفي است و سبب تقویت اعتماد بین 
شخص و افزایش مشارکت عمومي می شود. برخي از مهم ترین کارکردها و دستاوردهای رسانه های 
ارتباطی در راستاي تقویت سرمایه های اجتماعي هر جامعه ای عبارت اند از: هدایت افکار عمومي 
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در مواقع ضروري، آموزش اصول شهروندي و آگاه سازی مردم نسبت به حقوق خود، تقویت 
هم گرایی ملي و ... همچنین واضح ترین دلیل براي نمایاندن نقش رسانه های ارتباطی در تقویت یا 
تضعیف سرمایه اجتماعي، نقش رسانه های جمعي در شکل گیری جامعه مدني است. جامعه مدني، 
به عنوان بستر مناسب سرمایه اجتماعي، شکل گیری و توسعه خود را مدیون عملکرد رسانه های 

جمعي است.
پوتنام سرمایه اجتماعي را به دو شکل درون گروهی )انحصاري( و بین گروهی )غیرانحصاري( 
تقسیم می کند. از سرمایة اجتماعي درون گروهی براي انجمن هایی استفاده می کند که با تأکید بر 
انسجام دروني، به حذف غریبه ها می پردازد و به روابط و مناسبات حاکم بین گروه های نسبتًا 
همگون، همچون اعضاي خانواده و دوستان نزدیک اطالق می شود و بیشتر شبیه داشتن رابطة قوي 
و محکم بین افراد است، که تمایل به تقویت هویت های انحصاري و حفظ همانندی های گروهي 
دارد. سرمایة اجتماعي درون گروهی، براي تقویت تعامل در حوزة محدود و خاص و ایجاد تحرك 
و همبستگي مناسب است و نوعي چسب محکم جامعه شناختی در حفظ وفاداری های گروه و 

تقویت هویت های خاص به  حساب می آید. 
پوتنام سرمایة اجتماعي بین گروهي را براي انجمن هایی به  کار برده که سعي دارند با گروه های 
دیگر )غریبه ها( در جامعه ارتباط برقرار کنند و به روابط موجود بین دوستان دور، هم قطاران و 
همکاران اطالق می شود. این گونه روابط و پیوندها، در مقایسه با روابط درون گروهی ضعیف تر و 
متنوع تر هستند، اما براي پیشبرد امور از اهمیت بیشتری برخوردارند و تمایل دارد که مردم از اقشار 
مختلف اجتماعي را گردهم آورد و برای دستیابی به امکانات خارجي و اشاعة اطالعات، هویت های 

عام و تعامل متنوع تر و گسترده تری را تأمین  کند. )محمدی، 1384: 145(
پوتنام تلویزیون را یکي از مظاهر دوران پُست مدرن و از عوامل تضعیف روحیه شهروندي 
فعال و سرمایه اجتماعي، می داند. تلویزیون )وسایل سرگرمي الکترونیکي خانگي( و گسترش 
دامنة استفاده از آن در خانواده ها باعث کاهش دامنه زندگي اجتماعي و مدني شده و افراد وقت 
کمتری را براي دوستان و حتي خانواده صرف می کنند،  در سازمان های اجتماعي و امور عمومي 
کمتر مشارکت می کنند؛ همچنین باعث خصوصي شدن اوقات فراغت می شود. او تلویزیون را 
آن  بودن  براي مخرب  دلیل  و سه  می داند  آمریکا  در  اجتماعي  زوال سرمایة  بزرگ ترین علت 
برمی شمارد: نخست اینکه اوقاتي که می تواند در اختیار معاشرت با افراد دیگر خارج از منزل صرف 
شود، در خانه پاي تلویزیون تلف می شود )یعني مردم به جای معاشرت، خانه نشین می شوند(، دوم 
اینکه تلویزیون حالت انفعالي، بی حالی و رخوت ایجاد می کند و از فعالیت مردم مي  کاهد، سوم 
اینکه محتواي بسیاري از نمایش ها علیه معاشرت و شهروند فعال بودن است. اطالعات پوتنام مبین 
آن است که بینندگان تلویزیون، در واقع از زندگي جمعي به دور افتاده اند و اوقات کمي را با دوستان 

و خانواده سپري می کنند. 
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تغییرات عمومي و  آثار  از جمله  تلویزیون می داند، عوامل دیگر،  پوتنام مقصرترین را  اگر 
تغییرات نسلي در جامعه را هم در نظر دارد. از نظر وی هرچند که اینترنت موانع ارتباطي را 
اما نسبت به تأثیرات آن  از بین می برد و شبکه های جدیدي براي روابط جدید ایجاد می کند، 
افراد  بازخوردهایي است که  اتفاقي و فاقد  اینترنتي خیلي  باور وي روابط  به   هم بدبین است. 
فریب  احتمال  و  تضعیف  را  تعامل  اینترنت  می آورند.  دست  به  چهره،  به  چهره  روابط  در 
را تقویت می کند. کساني که وارد اینترنت می شوند، تمایل دارند تا با گروه کوچکي از افراد، 
به  نسبت  و  کنند  برقرار  ارتباط  دارند،  شبیه خودشان  و عالیق  می کنند  فکر  مثل خودشان  که 
اینترنت  نمی دهند.  نشان  مدارا  و  تحمل  اصاًل  می کنند  فکر  دیگر  گونه ای  به   که  کساني 
قرار می دهد. فرد  اختیار  منفي در  براي سرگرمی های شخصي بی تحرك و   فرصت های زیادي 

)محمدي،1383: 57(

فرضیة های پژوهش
فرضیة نخست. بین سطح استفادة معلمان از رسانه های چاپی و میزان اعتماد اجتماعی آنان رابطه 

وجود دارد.
فرضیة دوم. بین سطح استفادة معلمان از رسانه های چاپی و میزان مشارکت اجتماعی آنان رابطه 

وجود دارد.
فرضیة سوم. بین سطح استفادة معلمان از رسانه های چاپی و میزان رعایت هنجارهای اجتماعی 

آنان رابطه وجود دارد.
فرضیة چهارم. بین سطح استفادة معلمان از رسانه های چاپی و میزان عضویت در شبکه های 

اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.
فرضیة پنجم. بین سطح استفادة معلمان از رسانه های چاپی و میزان سرمایة اجتماعی آنان رابطه 

وجود دارد.
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فرضیة ششم. بین سطح استفادة معلمان از رسانه های الکترونیکی و میزان اعتماد اجتماعی آنان 
رابطه وجود دارد.

فرضیة هفتم. بین سطح استفادة معلمان از رسانه های الکترونیکی و میزان مشارکت اجتماعی 
آنان رابطه وجود دارد.

فرضیة هشتم. بین سطح استفادة معلمان از رسانه های الکترونیکی و میزان رعایت هنجارهای 
اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.

فرضیة نهم. بین سطح استفادة معلمان از رسانه های الکترونیکی و میزان عضویت در شبکه های 
اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.

فرضیة دهم. بین سطح استفادة معلمان از رسانه های الکترونیکی و میزان سرمایة اجتماعی آنان 
رابطه وجود دارد.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف یک مطالعة کاربردی و از نظر زمان مقطعی و مهم ترین روش  پژوهشی 

که در پژوهش حاضر استفاده می شود، روش پیمایشی است. 
استفاده از روش میداني با ابزار پرسشنامه و مصاحبه، مهم ترین روش و ابزار تحقیق حاضر 
است. در این تحقیق براي تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری )پرسشنامه( از روش اعتبار محتوایي، که 
وفاق یا اجماع نظر متخصصان مربوطه در مورد هر یک از شاخص های متغیر مستقل و وابسته 

است، استفاده  شده.

جامعة آماري و تعداد نمونه
که مجموعًا  است  دبیرستان شهر سی سخت  دورة  معلمان  کلیة  آماري  تحقیق جمعیت  این  در 
فرد آن  در  تحلیل  واحد  برمی گیرد.  در  را  مرد  نفر   177 و  زن  نفر   145 که  بوده  نفر   322 

معلم است.
در این پژوهش، به خاطر ناهمگون بودن جامعه از نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم استفاده 
می شود و برای یافتن تعداد نمونه از جدول لین )Line( استفاده  شده است که تعداد نمونه 178 

مورد به دست آمد.

یافته ها

الف( یافته های توصیفی 
در این تحقیق 178 نفر از معلمان دورة دبیرستان شهر سی سخت مطالعه شدند که 79 نفر آنها زن و 
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99 نفر مرد بودند؛ از این تعداد 104 نفر متأهل، 62 نفر مجرد و 12 نفر هم همسر خود را از دست 
داده اند. 

در این نمونه، 36 نفر فوق دیپلم، 85 نفر لیسانس و 57 نفر فوق لیسانس و باالتر بودند؛ همچنین 
در این تحقیق، 19 نفر بین 20 تا 29 سال، 66 نفر بین 30 تا 39 سال، 55 نفر بین 40 تا 49 سال و 

38 نفر 50 سال به باال حضور داشتند.
در جدول 1 فراوانی و درصد متغیرهای زمینه ای آمده است.

جدول 1.  فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس متغیرهای زمینه ای تحقیق
درصدفراوانیمتغیر

جنس

7944/4زن

9955/6مرد

178100جمع

وضع تأهل

6235/4مجرد

10457/9متأهل

126/7مطلقه و همسر فوتی

178100جمع

تحصیالت

3620/2فوق دیپلم

8547/8لیسانس

5732/0فوق لیسانس و باالتر

178100جمع

سن

201910/7 تا 29

306637/1 تا 39

405530/7 تا 49

503821/3 به باال

178100جمع

همان طور که در جدول 2 آمده است، در این پژوهش مشخص شد که از رسانه های چاپی، یعنی 
کتاب 65/37درصد، روزنامه و مجله 70/3 درصد، و اعالمیه و تابلوهای چاپی 35 درصد استفاده 
می شود، همچنین از رسانه های الکترونیکی مانند اینترنت 45 درصد، تلویزیون 85/5 درصد، رادیو 

25/2درصد، ماهواره 41/3 درصد و تلفن همراه 74 درصد استفاده شده است.
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جدول 2.  توزیع درصد فراوانی استفاده از نوع رسانه ها
میزان مصرف )درصد فراوانی(نوع رسانهابعاد رسانه

رسانه های ارتباطی چاپي

70/3روزنامه ها و مجله ها
65/37کتاب

35اعالمیه ها و تابلوهای چاپی

رسانه های ارتباطی الكترونیكي

45اینترنت
85/5تلویزیون

25/2رادیو
41/3ماهواره

74تلفن همراه

همان طور که جدول 2 نشان می دهد در بین رسانه های چاپی بیشترین مصرف مربوط به روزنامه 
و مجله و کمترین مربوط به اعالمیه ها است. در بین رسانه های الکترونیکی نیز بیشترین سهم از آن 

تلویزیون و کمترین سهم مصرف مربوط به رادیو است.

ب( یافته های تحلیلی

جدول 3.   ضرایب همبستگی پیرسون بین مصرف رسانه های چاپی و ابعاد سرمایة اجتماعی

اعتماد متغیر وابسته
اجتماعی

مشارکت 
اجتماعی

رعایت 
هنجارها

عضویت در 
شبکه ها

سرمایه 
نتایج فرضیه  هااجتماعی

سطح استفاده 
از رسانه های 

چاپی

R0/680/540/220/000/68

نتیجه فرضیة  نخست. 
همبستگی بین مصرف 

رسانه های چاپی و 
میزان اعتماد اجتماعی: 

تائید
نتیجه فرضیة دوم. 

همبستگی بین مصرف 
رسانه های چاپی و 
مشارکت اجتماعی: 

تائید

Sig0/000/000/000/930/00

نتیجه فرضیة سوم. 
همبستگی بین مصرف 

رسانه های چاپی و 
رعایت هنجارها: تائید
نتیجه فرضیة چهارم. 
همبستگی بین مصرف 

رسانه های چاپی و 
عضویت در شبكه ها: 

رد

نتیجه فرضیة پنجم. 
همبستگی بین مصرف 

رسانه های چاپی و 
سرمایه اجتماعی: تائید
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طبق اطالعات جدول 3، می بینیم که بر اساس مقدار همبستگی به  دست  آمده با استفاده از نرم افزار 
و نیز سطح معناداری، یکی از فرضیه ها )ارتباط بین سطح استفاده از رسانه های چاپی و ابعاد سرمایة 

اجتماعی( تائید نشده است و بقیة فرضیه ها مورد تائید واقع  شده اند.
طبق اطالعات جدول 4 که در ادامه آمده است، می بینیم بر اساس مقدار همبستگی به  دست  
آمده با استفاده از نرم افزار و نیز سطح معناداری حاصله، سه فرضیه ارتباط بین سطح استفاده از 
رسانه های الکترونیکی و ابعاد سرمایه اجتماعی مورد تائید واقع  شده اند و دو فرضیه تائید نشده اند. 

جدول 4 در زیر آورده شده است.

جدول 4.  ضرایب همبستگی پیرسون بین مصرف رسانه های الكترونیكی و ابعاد سرمایة اجتماعی

اعتماد متغیر وابسته
اجتماعی

مشارکت 
اجتماعی

رعایت 
هنجارها

عضویت 
در 

شبکه ها

سرمایه 
نتایج فرضیه  هااجتماعی

سطح استفاده 
از رسانه های 

الكترونیكی

R0/000/550/000/610/51

نتیجه فرضیة  ششم. 
همبستگی بین مصرف 
رسانه های الكترونیكی و 
میزان اعتماد اجتماعی: رد

Sig
0/740/000/240/000/00

نتیجه فرضیة هفتم. 
همبستگی بین مصرف 

رسانه های  الكترونیكی و 
مشارکت اجتماعی: تائید

نتیجه فرضیة هشتم. 
همبستگی بین مصرف 

رسانه های  الكترونیكی و 
رعایت هنجارها: رد

نتیجه فرضیة نهم. 
همبستگی بین مصرف 

رسانه های  الكترونیكی و 
عضویت در شبكه ها: تائید

نتیجه فرضیة دهم. 
همبستگی بین مصرف 

رسانه های  الكترونیكی و 
سرمایه اجتماعی: تائید

رگرسیون چند متغیری جهت پیش بینی سرمایة اجتماعی از طریق مصرف رسانه های چاپی در 
جدول 5 آمده است.
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جدول 5.  رگرسیون چند متغیری جهت پیش بینی سرمایة اجتماعی از طریق مصرف رسانه های چاپی

متغیرهایمتغیر مالك
پیش بینی کننده )ابعاد مصرف رسانه های چاپی(

ضریب
سطح میزان Tبتا

معناداری

سرمایة 
اجتماعی

0/131/980/056کتاب
0/355/560/001روزنامه و مجله

0/192/480/014اعالمیه و تابلوها

با توجه به جدول 5 و با تأکید بر ضرایب بتا و سطوح معنا داری، می توان گفت، ارتباط معنا داری بین 
مصرف کتاب، روزنامه و مجله، اعالمیه ها و سرمایه اجتماعی )متغیر وابسته( وجود دارد. بیشترین 
ضریب بتا به ترتیب مربوط به مصرف روزنامه و مجله، اعالمیه ها و کتاب است؛ یعنی روزنامه ها و 

مجله ها بیشتر می توانند سرمایه اجتماعی را در بین معلمان مورد مطالعه تقویت کنند.

جدول 6.  رگرسیون چند متغیری جهت پیش بینی سرمایه اجتماعی از طریق مصرف رسانه های الكترونیكی
متغیر 
مالك

متغیرهای
پیش بینی کننده )ابعاد مصرف رسانه های الکترونیکی(

ضریب
سطح میزان Tبتا

معناداری

سرمایة 
اجتماعی

0/09/87382/0اینترنت
0/373/010/003تلویزیون

0/252/170/032رادیو
0/091/010/310ماهواره

0/161/990/047تلفن همراه

با توجه به جدول 6 و با تأکید بر ضرایب بتا و سطوح معنا داری، می توان گفت که ارتباط معنا داری 
بین مصرف تلویزیون، رادیو، تلفن همراه و   سرمایه اجتماعی )متغیر وابسته( وجود دارد. بیشترین 
ضریب بتا، به ترتیب مربوط به استفاده از تلویزیون، رادیو و تلفن همراه است؛ یعنی تلویزیون و 
رادیو بیشتر می توانند سرمایة اجتماعی را در بین معلمان مورد مطالعه تقویت کنند. مصرف ماهواره 
نیز با بتای 0/16 و مصرف اینترنت با بتای 0/09 می توانند بر سرمایة اجتماعی معلمان مؤثر باشند، 
اما با توجه به سطوح معناداری به  دست  آمده، روابط این دو متغیر با سرمایة اجتماعی معلمان 

معنادار نیست.

بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد که رابطة سطح استفاده معلمان از رسانه های الکترونیکي و ابعاد سرمایة اجتماعي 
در مشارکت اجتماعی و عضویت در شبکه های اجتماعی ارتباط معناداری است، ولي در ابعاد 
رعایت هنجارها و اعتماد اجتماعي ارتباط معناداري وجود ندارد. همچنین سطح استفاده معلمان 
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از رسانه های چاپي و ابعاد سرمایة اجتماعي در مشارکت اجتماعی و رعایت هنجارها و اعتماد 
اجتماعی، دارای رابطه معنادار است، ولی بین سطح استفاده معلمان از رسانه های چاپي و عضویت 
در شبکه های اجتماعی ارتباط معناداري مشاهده نشد. به  طور کلی می توان گفت بین دو متغیر سطح 
استفاده از رسانه ها و سرمایة اجتماعي معلمان در شهر سی سخت ارتباط نسبي وجود دارد. اگر 
بخواهیم یافته های این تحقیق را با مطالعات اندیشمندان و سایر محققان مورد قیاس قرار دهیم، باید 
بگوییم توکویل، برم و ران، خواندن روزنامه را با شکل گیری انجمن های داوطلبانه مرتبط می دانند و 
افراد از طریق خواندن روزنامه، با مسائل و ایده های مشترك آشنا شده و با دیگران مرتبط می شوند. 
خواندن روزنامه از طریق آگاهي دادن به مردم اجتماع خود باعث افزایش اعتماد شده است. آنها در 
تحقیقشان اعتماد بین فردي و عمومي،  متغیرها و نیز عناصر مرتبط با آن را  بررسي کردند. نتایج 
این تحقیق در خصوص رابطه بین مقدار ساعات مطالعة روزنامه، کتاب و مجله و افزایش سرمایة  

اجتماعي معلمان، مورد تأیید قرار گرفت. 
بوردیو معتقد است که رسانه های ارتباطی در تقویت سرمایه های اجتماعي مؤثر هستند، زیرا 
شرایط و فضا را براي ُکنشگر در جهت انتخاب عقالني فراهم می آورند. انتخاب عقالني و عقالنیت 
گزینشي در فضاي عمومي ُکنشگران، داراي اهمیت مضاعفي است و سبب تقویت اعتماد بین 
شخص و افزایش مشارکت عمومي می شود. پوتنام تلویزیون را از مظاهر دوران پست مدرن و 
از عوامل تضعیف روحیه شهروندي فعال و سرمایة اجتماعي می داند. تلویزیون و گسترش دامنة 
استفاده از آن در خانواده ها باعث کاهش دامنة زندگي اجتماعي و مدني شده و افراد وقت کمتری را 
براي دوستان و حتي خانواده صرف می کنند، در سازمان های اجتماعي و امور عمومي کمتر مشارکت 
می کنند؛ همچنین باعث خصوصي شدن اوقات فراغت می شود. او تلویزیون را بزرگ ترین علت 
زوال سرمایة اجتماعي می داند، به  این  علت که مردم به  جای معاشرت، خانه نشین می شوند و حالت 
انفعالي، بی حالی و رخوت ایجاد می کند و فعالیت مردم را می کاهد. در ضمن محتواي بسیاري از 
نمایش های تلویزیوني را علیه معاشرت و شهروند فعال بودن می داند. نتایج پژوهش حاضر مخالف 

مطالعه و تحقیق پوتنام است. 
پوتنام در مورد اینترنت معتقد است که موانع ارتباطي را از بین می برد و شبکه های جدیدي براي 
روابط جدید ایجاد می کند، اما نسبت به روابط آن  هم بدبین است. وی معتقد است روابط اینترنتي 
خیلي اتفاقي و فاقد بازخوردهایي است که افراد در روابط چهره به چهره، به دست می آورند. 
اینترنت تعامل را تضعیف و احتمال فریب را تقویت می کند. در پژوهش حاضر ارتباط بین مصرف 
اینترنت و سرمایة اجتماعی، تائید نشد. نتایج تحقیقات  برم و ران و گلیزر نشان داده است که بین 
افزایش ساعات مصرف تلویزیون و اینترنت و سرمایة اجتماعی همبستگی منفی وجود دارد؛ که 
در این تحقیق رابطه مصرف اینترنت با سرمایة اجتماعی رد شده است، ولی مصرف تلویزیون در 
بین معلمان، رابطة نسبتًا قوی با تولید و تقویت سرمایة اجتماعی را در آنان، نشان داده است. در 
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مجموع با توجه به نقش فراوان رسانه های ارتباطی در زندگی امروز، بدیهی است که عمده مفاهیم 
سیاسی و اجتماعی تابعی از تحوالت در این عرصه باشند. به معنای دیگر وقتی اهمیت رشد سرمایة 
اجتماعی و سیاسی در یک کشور روشن می شود اولین و مهم ترین گزینة پیش رو برای رشد این 
دو مقوله در جامعة ارتباطی نوین، ارتقا کمی و کیفی رسانه های ارتباطی است. از آنجا که مصرف 
رسانه های چاپی همبستگی قوی تری با سرمایه اجتماعی معلمان نشان داده است، می توان با ارتقا 
کیفیت این رسانه ها در مسیر توسعه و برآورده شدن اهداف بلندمدت این قشر از جامعه گام های 

مهمی برداشت.
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