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Abstract:

Social trust has become particularly more important, as societies and 
human actions have developed beyond from individuals to institutions and 
organizations. Communication media make people’s perceptions of the 
environment and increases/decreases their trust among their audiences 
by representing good/bad image of the society. They also help to create 
patterns of action among the audience to take action in different situations.  
Communication media (print and electronic) help to access to abstract and 
specialized institutions, so that cause their audience trust or distrust these 
institutions. The research is applied in terms of objects and was done 
through survey. Statistical sample were selected by cluster sampling way 
over 384 people using Morgan table. Data was collected by researcher-
made questioner. The results showed that there was a significant positive 
correlation between communication media consumption (print and 
electronic) and social trust; That is, as the use of communication media 
increases, so does social trust. This increases the importance of the media 
in the attitudes of familiar people and the need to address this issue.
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چکیده
امـروزه باتوجه بـه تغییـر و تحـوالت جوامـع مـدرن و فراتـر رفتـن دامنـه کنـش افـراد از حـد 
دوسـتان و آشـنایان بـه نهادهـا و سـازمان ها، مسـئله اعتمـاد اجتماعـی اهمیتی خـاص پیـدا کرده 
اسـت رسـانه های ارتباطـی بـه تصـورات افـراد از محیـط شـكل می دهند و بـا ارائـه تصویري زشـت 
یـا زیبـا از جامعـه، افزایش یـا کاهـش میـزان اعتمـاد را در بیـن مخاطبـان خـود موجب می شـوند. 
همچنین  بـه شـكل گیری الگوهـاي کنـش در بیـن مخاطبـان کمـك می کننـد تـا در موقعیت های 
مختلـف دسـت بـه اقـدام بزننـد. رسـانه های ارتباطـی )چاپـی و الكترونیكـی( می تواننـد زمینـه 
دسترسـي به نهادهـای انتزاعي و تخصصـي را براي مخاطبـان خود فراهـم آورنـد و در نتیجه، موجب 
اعتماد یـا بی اعتمـادی آنـان به ایـن نهادهـا شـوند. ازایـن رو، هـدف اصلي پژوهـش حاضر، بررسـی 
تطبیقـی میـان مصـرف رسـانه های ارتباطـی )چاپـی و الكترونیكـی( و میـزان اعتمـاد اجتماعی در 
بیـن دانشـجویان تحصیـات تكمیلـی دانشـگاه تهـران سـال 1399 بـوده اسـت. روش پژوهـش به 
لحـاظ اجـرا، پیمایشـی و از نظـر نـوع، کاربـردی اسـت. نمونـه آمـاري پژوهش، بـا روش خوشـه ای 
و حجـم نمونه بـا اسـتفاده از جـدول مـورگان طبـق محاسـبات صـورت گرفتـه، 384 نفر محاسـبه 
شـده اسـت. ابـزار جمـع آوری داده هـا نیـز پرسشـنامه محقق سـاخته بـوده اسـت. نتایـج پژوهـش 
به لحـاظ آمـاری، وجـود همبسـتگی مثبـت و معنـادار بیـن متغیرهـای مصـرف رسـانه ای ارتباطی 
)چاپـی و الكترونیكی( و میـزان اعتمـاد اجتماعی را نشـان داد؛ یعنـی با باال رفتـن میزان اسـتفاده از 
رسـانه های ارتباطـی، اعتمـاد اجتماعـی نیـز افزایـش می یابـد. ایـن امر مـا را با نقـش مهم رسـانه ها 

در نگـرش افـراد، آشـنا  و لـزوم پرداختـن بـه ایـن مسـئله را دوچنـدان می کند.
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مقدمه 
اعتمـاد اجتماعـی یكـی از ابعـاد بسـیار مهم زندگی بشـری را تشـكیل می دهد و 
از جملـه پدیده هـای اجتماعـی اسـت کـه در روابـط و تعامات انسـانی نقـش حیاتی 
ایفـا می کنـد. اعتمـاد به عنـوان مهم تریـن شـاخص سـرمایه اجتماعـی، سـازوکاری 
بـرای ایجـاد انسـجام و وحـدت در نظام هـای اجتماعـی و تسـهیل کننده مشـارکت، 
تعـاون اجتماعـی و پرورش ارزش های مردم سـاالر اسـت. اعتماد اجتماعی، مشـارکت 
را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی سـرعت می بخشـد، 
تمایـل افـراد را بـرای همـكاری بـا گروه هـای مختلف جامعـه افزایش می دهـد. تطور 
و تحـول جوامـع انسـانی از حالـت اولیـه به مـدرن ، در گـرو پیچیدگی، تراکـم روابط 
اجتماعـی و ارتبـاط متقابـل بـوده و اعتمـاد بـه گسـتردگی آنهـا دامـن زده اسـت. 
بـدون وجـود اعتمـاد نمی توان شـاهد نظام هـای دموکراتیك، نظم و ثبـات اجتماعی، 
تعادل ، همبسـتگی و انسـجام اجتماعـی در جامعه بود. عوامـل و زمینه های متعددی 
در شـكل گیری اعتمـاد اجتماعـی در جامعـه نقـش ایفـا می کننـد که در ایـن میان، 

نقـش مصرف رسـانه ای جایـگاه ویـژه ای دارد )متانی و جـوادی، 1395(.
رسـانه ها امـروز بـا تأثیـر بـر واقعیت هـای نمـادی، برداشـت و ذهنیـت افـراد را 
به عنـوان کنشـگران عرصـه روابـط اجتماعـی شـكل می دهنـد. همچنیـن بـا ارائـه 
اطاعـات گوناگـون به مخاطبان، بر دانـش و نگرش آنان دربـاره موضوع های متفاوت 
اثـر می گذارنـد. رسـانه های ارتباطـی، افـزون بـر اطاعاتـی کـه در اختیـار مخاطبان 
قـرار می دهنـد، تفسـیر و تحلیل هایـی ارائـه می کننـد کـه به تدریج، بخشـی از نظام 
معرفتـی افـراد را شـكل می دهـد. ازایـن رو نگـرش خوش بینانـه و بدبینانـه مـردم 
نسـبت بـه امـور مختلـف تـا حـد قابل توجهـی تحت تأثیـر نـوع و محتـوای پیام های 
رسـانه های ارتباطـی سـاخته و پرداختـه می شـود. شـواهد موجود نشـان می دهد که 

اعتمـاد در جامعـه مـا وضعیت چنـدان مطلوبـي ندارد. 
در شـكل گیری و تقویـت اعتمـاد اجتماعی عوامل مختلف فرهنگـی، اجتماعی، 
سیاسـی و اقتصـادی در سـطوح خـرد و کان ازجملـه درآمـد، پایـگاه اجتماعـی، 
رضایـت شـغلی و رضایـت از زندگـی، احسـاس شـادمانی و غرور ملی نقـش مهم و 
تعیین کننـده ای را ایفـا می کننـد. در کنـار عوامـل یاد شـده، برخی از پژوهشـگران 
بـر ایـن باورنـد کـه رسـانه ها هـم می تواننـد بـر اعتمـاد اجتماعـی تأثیـر بگذارنـد. 
درک شـهروندان از نهادهـا و فعـاالن اجتماعـی و از ایـن رو، میزان اعتمـاد اجتماعی 
آنـان، بـه محتـوا و نوع محتـوا، نحوه دسترسـی به آن، بـه عوامل متعـددی ازجمله 
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محتـوای رسـانه ها بسـتگی دارد. بـه عقیـده مك  لوهان1رسـانه همـان پیـام اسـت. 
آنچـه  تحـت عنـوان »رسـانه پیـام اسـت معـروف شـده اسـت« درواقـع طبیعـت و 
ذاتـی اسـت کـه فنـاوری یـك رسـانه دارد و بـر درک ما از محتـوا تأثیـر می گذارد. 
بـه تعبیـر خـود مك  لوهـان در کتـاب درک رسـانه ها: »اتفاقـاً  این امـر خیلی واضح 
اسـت کـه »محتـوا«ی هر رسـانه ای ما را نسـبت بـه ذات آن رسـانه غافـل  می کند 
و ایـن ذات رسـانه اسـت کـه قـدرت و تأثیـر پیام آن به حسـاب می آیـد« )ریاحی و 

.)1393 همكاران، 
رسـانه ها بـه تصـورات افـراد از محیط شـكل می دهند و بـا ارائه تصویري زشـت 
یـا زیبـا از جامعـه ، میـزان اعتمـاد را در میـان  مخاطبـان خـود افزایـش یـا کاهـش 
می دهنـد. امـروزه یكـی از نـكات مهـم در بررسـی تأثیر رسـانه ها، توجه بـه ماهیت 
متفـاوت رسـانه های الكترونیكـی و چاپـی اسـت. رسـانه های چاپی )کتـاب، روزنامه 
و ...( و الكترونیكـی )تلویزیـون، رادیـو، تلفن همـراه و …( از ظرفیت هـای متفاوتـی 
برخوردارنـد، به نحوی کـه رسـانه های چاپـی بـرای انتقـال اندیشـه های تحلیلـی و 
مفهومـی و رسـانه های الكترونیكـی،  برای انتقـال تجربه های عاطفـی و درونی به کار 
می رونـد. به طورکلـی، کامل تریـن شـیوه در مطالعـه تأثیـر رسـانه های ارتباطـی بـر 
اعتمـاد اجتماعـی، بررسـی هـر یك از انـواع رسـانه ها و نیز محتوای پیا م هایی اسـت 
کـه تولیـد می کننـد. رسـانه ها بـه شـكل گیری الگوهـاي کنـش در بیـن مخاطبـان 
کمـك می کننـد ؛  الگوهایـی کـه موجـب می شـوند افـراد در موقعیت هـای مختلـف 
دسـت بـه کنـش بزنند. رسـانه ها بـا تحرک روانـي، امـكان تعامات اجتماعـي را در 
بیـن مخاطبـان خـود افزایـش می دهنـد و زمینه دسترسـي بـه نهادهـای انتزاعي و 
تخصصـي را بـراي آنـان فراهـم می آورند. در نتیجـه، موجب اعتماد و یـا بی اعتمادی 
بـه ایـن نهادهـا در بیـن مخاطبـان خـود می شـوند ودر  نهایـت، اینكـه رسـانه ها 
به عنـوان یكـي از عوامـل جامعه پذیـری نقـش مؤثـری در نهادینـه کـردن ارزش هـا 
و هنجارهـاي اعتمـاد در بیـن مخاطبـان خـود دارنـد و باتوجـه  بـه نقـش هریك در 
تسـهیل، تقویـت و تضعیف اعتمـاد اجتماعي، رابطـه میزان اسـتفاده از آنها با میزان 
اعتمـاد اجتماعـي مخاطبـان در سـه نـوع فـردي، عـام و نهـادي بررسـي می شـود 

)جـوادی و هاشـم نژاد، 1396(. 
به عبـارت سـاده تر، پیامدهـای شـخصی و اجتماعـی هـر رسـانه ای کـه هرگونـه 
امتـدادی اسـت از وجود مـا محصول بُعد تازه ای اسـت که هرکدام از ایـن امتداد های 
وجـود یـا نـوآوری جدیـد بـه مسـائل مـا  می دهنـد. دانشـجویان از جملـه گروه هـای 

1. McLuhan 
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باتوجه بـه  به ویـژه  افزایـش هـوش اجتماعـی و  بـه دلیـل  اجتماعـی هسـتند کـه 
گسـترش وسـایل ارتباط جمعـی در سـال های اخیـر، بیشـتر مسـاعد تغییـر در نـوع 
رفتـار اجتماعـی و سیاسـی هسـتند. درک بهتـر تأثیر رسـانه های ارتباطی بـر اعتماد 
اجتماعی دانشـجویان می تواند در تشـخیص رفتارهای اجتماعی و سیاسـی این قشـر 
تأثیرگـذار باشـد. دانشـجویان تحصیـات تكمیلـی ازجملـه گروه های مرجـع و نخبه 
جامعـه بـه شـمار می رونـد. ضمـن اینكـه از آینده سـازان کشـور هسـتند و بررسـی 
دیدگاه هـا و نگرش هایشـان بسـیار مهـم اسـت. بـا این توصیف، سـؤال اصلـي مطرح 
شـده  ایـن اسـت: مصرف رسـانه های ارتباطـی )چاپـی و الكترونیكی( چـه تأثیری بر 
میـزان اعتمـاد اجتماعـی در سـه بعد فـردی، عـام و اجتماعی دانشـجویان دانشـگاه 

تهران داشـته اسـت؟

پیشینه پژوهش 
در خصـوص بررسـی تطبیقـی بین مصـرف رسـانه های ارتباطی و میـزان اعتماد 
اجتماعی، مطالعات مختلفی صورت گرفته جوادی و هاشـم نژاد )1396( در پژوهشـی 
بـه بررسـی تأثیـر میـزان اسـتفاده از رسـانه های جمعـی بر میـزان اعتمـاد اجتماعی 
دانشـجویان پرداخته انـد؛ نتایـج حاکـی از آن اسـت کـه باتوجه به اهمیـت اعتماد در 
کنـش اجتماعـي به عنـوان عاملـي بـراي کنتـرل و پیش بینـي رفتـار کنشـگران در 
سـطوح مختلـف، می تـوان گفت کـه اعتماد نقـش مؤثـری در تعیین نظـم اجتماعي 
دارد و ازایـن رو، همـواره مـورد توجـه متفكران حوزه جامعه شناسـي نظم بوده اسـت. 
از سـوی دیگـر، بي اعتمـادي یا پایین بـودن میزان اعتماد اجتماعـي، کنش اجتماعي 
را دشـوار و در نتیجـه، نظـم اجتماعـي را مختـل خواهـد کـرد. بـه ایـن معنـي کـه 
افـراد در موقعیت هـاي تـوأم بـا بی اعتمـادی، در عمـل نمي توانند با آسـودگي خاطر 
دسـت بـه کنـش بـا همنوعـان خـود بزننـد. ایـن امـر هزینه هـاي مختلفـي را بـراي 
انجـام کنـش اجتماعـي به آنان تحمیـل خواهد کـرد. دراین بین، پژوهشـگران عنوان 
می کننـد کـه براي رسـانه هاي جمعـي باتوجه به گسـتردگي و نفـوذ آنهـا در جامعه، 
نقـش ویـژه اي تعریف  شـده اسـت. رسـانه هاي جمعی به عنـوان منبع مهـم اطاعات 
و همچنیـن یكـي از عوامـل اصلـي فراینـد جامعه پذیـري، نقـش مؤثـری در فراینـد 
اعتمـاد کـردن ایفـا مي کننـد. یافته هـاي پژوهـش نشـان مي دهـد کـه متغیرهـاي 
میـزان اسـتفاده از رسـانه هاي جمعـي داخلـي، میزان اسـتفاده از رسـانه هاي جمعي 
خارجـي و میـزان اسـتفاده از رسـانه هاي جمعـي مجـازي، بـر متغیـر وابسـته میزان 
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اعتمـاد اجتماعـي دانشـجویان تأثیـر بسـزایي دارنـد. بـر اسـاس نتایـج ، کسـانی که 
از رسـانه هاي جمعـي خارجـي بیشـتر اسـتفاده مي کننـد، دارای کمتریـن اعتمـاد 
اجتماعـي هسـتند و برعكـس، کسـاني کـه از رسـانه هاي جمعـي داخلـي بیشـتر 
اسـتفاده مي کننـد، بیشـترین اعتمـاد را بـه نهادهـا و دیگـران دارنـد. پژوهشـگران 
اعـام کرده انـد کـه ایـن پدیده، بـه دلیل نـوع سیاسـتگذاری حاکم بر هر رسـانه )به 
تعبیري سـیاه و سـفید نمایی نسـبي رسـانه اي( با پیامدهاي اعتماد اجتماعي همراه 
اسـت. رسـانه هاي جمعـي بـه بازنمایـي صریـح، یكسـان و بـدون سـوگیري واقعیت 
نمي پردازنـد، بلكـه بـا اتـكا بـر جهان بیني هـا، ارزش هـا و سیاسـتگذاري هاي خـاص، 
درصـدد ترویـج و القـاي ارزش ها، اعمـال و رفتارهاي متفاوت و متضادي هسـتند که 
بیانگـر نوعـي تقابل رسـانه اي در سـطح جهاني اسـت. در همین زمینه، پژوهشـگران 
اظهـار کرده انـد کـه رسـانه های خارجی، درصـدد سـیاه نمایی از نهادهای سیاسـی یا 
دولتـی ایـران هسـتند و بـه همیـن دلیـل تماشـای آنهـا، اعتمـاد نهـادی مخاطب را 

به تدریـج کاهـش می دهـد. 
محمـودی و همـكاران )1397( در پژوهشـی بـه بررسـی تأثیـر الگوهـای مصرف 
نهـاد  پرداخته انـد.  اجتماعـی  اعتمـاد  میـزان  بـر  ماهـواره ای  و  داخلـی  تلویزیـون 
نقش هـای  کـه  اسـت  جامعـه  هـر  نهادهـای  مهم تریـن  از  یكـی  آموزش وپـرورش 
علـوم،  و  مهارت هـا  آمـوزش  اجتماعـی،  تعلیم وتربیـت، همبسـتگی  مهمـی چـون 
جامعه پذیـری افـراد، انتقـال فرهنـگ و ... را بـر عهـده دارد؛ یكـی از مهم ترین ارکان 
نهـاد آموزش وپـرورش، معلمان هسـتند. در این پژوهش تاش شـده اسـت که رابطه 
بیـن مصـرف رسـانه و میـزان سـرمایه اجتماعـی معلمـان مـورد مطالعه قـرار گیرد.
یافته ها نشـان داده اسـت که رابطه معناداری بین سـطح اسـتفاده از رسـانه های 
چاپـی و ابعـاد سـرمایه اجتماعـی، شـامل اعتمـاد اجتماعـی، مشـارکت اجتماعـی و 
رعایـت هنجارهـا، رابطـه معناداری وجود دارد اما بین سـطح اسـتفاده از رسـانه های 
نمی شـود.  دیـده  معنـاداری  رابطـه  اجتماعـی  شـبكه های  در  عضویـت  و  چاپـی 
همچنیـن بیـن سـطح اسـتفاده از رسـانه های الكترونیكـی و عضویت در شـبكه های 
اجتماعـی و مشـارکت اجتماعـی رابطـه معناداری وجـود دارد در حالی که بین سـطح 
اسـتفاده از رسـانه های الكترونیكـی و میـزان اعتمـاد اجتماعـی و رعایـت هنجارهـا 
رابطـه معنـاداری مشـاهده نمی شـود. در مجمـوع، بیـن متغیر مسـتقل یعنی مصرف 
رسـانه ای )چاپـی و الكترونیكـی( و متغیـر وابسـته یعنـی سـرمایه اجتماعـی رابطـه 

معناداری مشـاهده شـده اسـت. 
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در پژوهشـی دیگـر معتمدنـژاد )1394( بـه بررسـي رابطـه بیـن میـزان مصرف 
رسـانه ها و میـزان سـرمایه اجتماعـي شـهروندن تهرانـي پرداخته اسـت نتایج حاکی 
از آن اسـت کـه  تلویزیـون بـا گـرد آوردن افـراد در کنار هـم، به عاملي بـراي تقویت 
شـبكه روابـط و تعامـات بیـن افراد خانواده تبدیل شـده اسـت. اعتماد بـه روزنامه و 
تلویزیـون نیـز عاملـي بـرای جـذب مخاطبان به ایـن رسـانه ها و تأثیرپذیـري از پیام  
آنهـا در جهـت تقویـت سـرمایه اجتماعـي اسـت. نتایـج همچنین نشـان مي دهد که 
بیـن مصـرف رسـانه ها و سـرمایه اجتماعـي رابطـه وجـود دارد، بـه ایـن معنـي کـه 
هرچه میزان اسـتفاده از  رسـانه ها از سـوی افراد بیشـتر می شـود، سـرمایه اجتماعي 
آنـان نیـز افزایـش مي یابـد. در نهایـت، تلویزیـون به عنـوان اصلي ترین رسـانه کشـور 
بـا پوشـش بـاالي خـود  مي توانـد از طریـق برنامه هـاي متفـاوت، تأثیـرات مثبتي بر 

سـرمایه اجتماعـي و مؤلفه هـاي آن بگذارد. 
برزگـر و همـكاران )1393(  در پژوهشـی، بـه هدف مطالعه حاضر، یعنی مقایسـه 
اعتمـاد میان فـردی در بیننـدگان شـبكه های ماهـواره ای و رسـانه ملـی در زنـان 20 
تـا 35 سـاله در شهرسـتان ابرکـوه پرداخته انـد. یافته هـا حاکـی از آن اسـت که بین 
قابلیـت  بعـد  ملـی، در دو  ماهـواره ای1و رسـانه  بیننـده شـبكه های  آزمودنی هـای 
اعتمـاد و وفـاداری، تفـاوت معنـاداری وجـود دارد؛ امـا در بعـد پیش بینی پذیـری، 
هـر دو گـروه نسـبت بـه هـم برابـر هسـتند و تفاوتـی بـا یكدیگـر ندارنـد. با توجه بـه 
یافته هـای به دسـت آمده از پژوهـش، بـه نظـر می رسـد بیننـدگان ماهـواره نسـبت 
بـه افـرادی کـه رسـانه ملـی را تماشـا می کننـد، از اعتمـاد میـان فـردی پایین تـری 
برخوردارنـد. هرچنـد متغیرهـای دیگـری همچـون سـن، جنس، تحصیات و شـغل 
نیـز ممكـن اسـت بـر اعتماد افـراد تأثیرگذار باشـد. این یافته نشـان دهنده آن اسـت 
کـه پدیـده نوظهـور ماهـواره می توانـد تأثیـرات مخربـی بـر مخاطبـان خـود داشـته 
باشـد. نتایـج پژوهـش، بیانگر تأثیر ماهواره بر شـهروندان اسـت؛ حتـي در مواردي که 
خـود شـهروندان معتقدنـد تماشـاي ماهواره و به خصـوص فیلم هـاي خانوادگي که از 
شـبكه هاي فارسـی زبان پخـش  مي شـود، موجب بي اعتمادي در سـطح جامعه شـده 
اسـت. ایـن یافتـه در حقیقـت، مؤید نظریه هـاي اثرگذاري رسـانه یا خـارج از کنترل 
مخاطبـان و همچنیـن بیانگـر ضعـف عملكـرد در حـوزه شـبكه هاي ملـي و داخلـي 
کشـور اسـت زیـرا شـهروندان، میزان جذابیـت و تنوع برنامه هـاي ماهـواره اي را بهتر 
از شـبكه هاي داخلـي مي داننـد و از ایـن طریـق، ماهـواره اي خارجـي توانسـته اند بـا 
کسـب رضایت منـدي مخاطبـان، مقدمـات وابسـتگي آنـان را به خـود فراهـم آورند. 

1. satellite channel
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ناگوتـی1 و همـكاران )2017( در پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه دسـت یافته انـد کـه 
فقـط مصرف کننـدگان و کاربـران بـرای تحقیـق، کسـب اطاعـات و بحـث در مورد 

محصـوالت و برند هـای مختلـف از رسـانه ها اسـتفاده می کنـد.
زگـی2 )2018( در پژوهشـی بـه بررسـی دالیـل گرایـش جوانـان بـه شـبكه ها و 
اپلیكیش هـا ی تلفن همـراه پرداختـه  اسـت نتایج نشـان می دهـد که جوانـان گرایش 
کمـی بـه ایـن شـبكه ها دارنـد و تأثیر الگو هـای چهار گانـه اقتصادی ، اجتماعی ، سـن 

و غیـره در گرایـش آنان مؤثر اسـت .
 جهـا3 و همـكاران )2019( در پژوهشـی بـه بررسـی گرایـش دانشـجویان بـه 
شـبكه های مجـازی پرداختنـد. نتایج خاکـی از آن بود که دلیل گرایش دانشـجویان، 

 گذشـته از گـپ زدن بـا دوسـتان، برقـراری ارتبـاط و شبكه سـازی بـوده اسـت.

چارچوب نظری پژوهش
و  اندیشـمندان  از  برخـي  اجتماعـي  اعتمـاد  و  رسـانه ها  ارتبـاط  مـورد  در 
پژوهشـگران معتقدنـد کـه پیدایش و گسـترش رسـانه های ارتباطـی موجب کاهش 
گسـتره اعتمـاد مبتني بر اوهام شـده اسـت. رسـانه می تواند بـا ایجاد اعتمـاد، زمینه 
الزم بـراي پذیرفتـن ارزش هـای اجتماعـي را فراهـم سـازد. بـه  نظـر می رسـد که به 
تازگی، تغییراتي در رسـانه ها در مسـیر کم شـدن اعتماد اجتماعي پدید آمده اسـت. 
رسـانه های ارتباطـی به گونـه ای فزاینـده تبدیـل به واسـطه هایی شـده اند کـه افـراد 
بـه قضـاوت آنهـا اعتمـاد می کننـد. پذیـرش رسـانه ها به منزله واسـطه هایی کـه باید 
بـه قضـاوت آنهـا اعتماد کرد، سـبب شـده اسـت در مـواردي کـه رسـانه ها از طریق 
دولت هـا کنتـرل نمی شـوند، اسـتقال پرخاشـگرانه ای را بـه نمایـش بگذارنـد. منابع 
گوناگـون و متنـوع اطاعـات مسـیر اصلـي و کلیدي ارائـه آگاهی ، دانـش و معلومات 
اسـت. یكـي از منابـع اطاعاتی، رسـانه های ارتباطی چاپی و الكترونیكی هسـتند که 
عـاوه بـر تولیـد اطاعـات، تفسـیر و آمـوزش را نیـز چاشـني آن می کنـد. تغییرات 
کوتاه مـدت در سـاختارهاي ارتبـاط، می توانـد دلیـل بسـط یـا قبـض انـواع اعتمادها 
باشـد. نفـوذ و گسـترش سـینما، تلویزیون و سـایر رسـانه های همگانـي در گروه های 
مختلـف سـني، سـبب بسـط اعتمـاد اجتماعـی میـان نسـلي در زمینـه حوزه هـای 
مختلـف فرهنگ، سیاسـت و اقتصاد مصرف شـده اسـت )فریدی و ظروفـی، 1395(.

مصـرف رسـانه بـه فعالیت هایـی اشـاره دارد کـه طـی آن فـرد، به شـكلی فعال، 
هدفمنـد و آزاد از وســایل ارتبـاط  جمعـی بـرای آگاهـی یافتـن از موضوعـی خاص، 

1. Noguti 2. Zaki 3. Jha
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ســرگرمی و غیــره استفــاده می کنـد. در ایـن زمینـه آلـن بیـرو معتقـد اسـت که 
رسـانه ها دارای دو گونـه اصلـی، رسـانه های چاپـی، ماننـد روزنامـه، کتـاب، مجلـه 
و رسـانه های الكترونیـك؛ ماننـد رادیـو، تلویزیـون و ... هسـتند. اسـتفاده از رسـانه 
بازندگـی  آمیختـه  و هویتمنـدی  تجربیـات نخسـتین  به واسـطه  زیـاد،  به احتمـال 
اجتماعـی افـراد یا به سـبب زمینه اجتماعی لحظه اسـتفاده، شـكل می گیرد. سـلیقه 
و مصـرف رسـانه ای نیـز )به خصـوص در مورد تلویزیـون( از محیط اجتماعـی خانواده 
افـراد و بعـدازآن گـروه همسـاالن )همكاسـی ها، دوسـتان، هم محلی هـا و ...( تأثیـر 
می پذیـرد؛ بنابرایـن، یكـي از مباحـث اصلـي و مهـم در پدیـده همگرایـي رسـانه اي، 
شـیوه مصرف رسانه هاسـت که در فضا و محیط رسـانه اي نوین دچار تغییراتي شـده 
و به تبـع آن، شـیوه هاي ارزیابـي مخاطبـان و مطالعه مصرف رسـانه اي آنهـا و به بیان 
بهتـر، رتبه بنـدی مخاطـب )آمـار مخاطبـان( را با چالـش مواجه کرده اسـت؛ زیرا در 
عصـر همگرایـي رسـانه ها، تغییر صورت وسـایل ارتباطـی، تأثیرات روزافـزون فناوري 
بـر مصـرِف رسـانه ها و ظهـور فناوري هـاي رسـانه اي جدیـد در فراینـد رسـانه اي، 
موجـب اسـتفاده بیـش از یك شـكل از رسـانه ها در یك زمـان مشـخص یـا اسـتفاده 
متنـاوب از یـك رسـانه و بعـد رسـانه اي دیگـر و برعكس شـده اسـت. از ایـن منظر، 
همگرایـي رسـانه اي عمومـاً به عنـوان ترکیـب دو یـا چنـد رسـانه سـنتي درون یـك 
فراینـد پنداشـته مي شـود و در اساسـي ترین سـطح آن، این نوع همگرایـي به معناي 
ترکیـب فناوري هـاي ارتباطـي بـراي ارائـه یك پیام اسـت، ولـي از منظـري دیگر در 
ایـن زمینه، همگرایي رسـانه اي شـامل پیوند شـرکت هاي وسـایل ارتباطی1سـنتي با 
فنا وري هـاي رایانـه اي و اینترنت، و ایجاد موجودیت هاي رسـانه اي جدیِد همگراسـت 

)حاجی محمـدی، 1393(. 
در خصـوص رسـانه های ارتباطـی و اعتمـاد اجتماعـی برخـي از اندیشـمندان و 
پژوهشـگران معتقدنـد کـه پیدایـش و گسـترش رسـانه های همگانـي موجب کاهش 
گسـتره اعتمـاد مبتنـي بر اوهام شـده اسـت. اعتماد عبارت اسـت از نداشـتن تردید 
نسـبت بـه کنش هـای دیگـران و پیش بینی پذیـری رفتـار آنـان در آینـده. اعتمـاد، 
نوعـی پیش بینـی یـا احتمـال ذهنـی یـك رویـداد اسـت. از نظـر گال2، »اعتمـاد به 
معنـاي بـاور بـه عملي اسـت کـه از دیگـران انتظـار مـي رود.« وي همچنیـن اعتماد 
را فرضـي شـناختي مي دانـد کـه کنشـگران فـردي یـا گروهـي در تعامل بـا دیگران 
بـه کار می بندنـد. همـان  گونـه کـه گفته شـد، اعتماد بـر نوعی انتظار اسـتوار اسـت 
و تخطـی از ایـن انتظـار، اعتمـاد را مخـدوش می سـازد. بی اعتمـادی زمانـی ایجـاد 

1 . mass media

2. Gal 
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می شـود کـه بدگمانـی بـروز کنـد. اعتمـاد نیـز هنگامـی معنـا می یابد که با شـرایط 
نبـود اطمینـان و مخاطـره همـراه باشـد. مخاطره به این دلیل اسـت که شـكل گیری 
اعتمـاد، نیازمنـد نوعـی جهـش شـناختی، ورای انتظاراتـی اسـت که دلیـل و تجربه، 

به تنهایـی تعیین کننـده آننـد )قوچانـی و همـكاران، 1394(.
امـروزه بـا ظهـور رسـانه های پیشـرفته تر، فضاهـاي جدیـد و مؤثرتـری بـراي 
بـه خدمـت گرفتـن افـكار عمومـي و رفتـار همگانـي ایجـاد شـده اسـت. اینترنـت، 
شـبكه های اجتماعـي و روزنامه هـا باتوجه بـه گسـتره پوشـش برنامه ای خـود، از این 
نوع رسـانه ها هسـتند. هنگام اسـتفاده اولیـه از اینترنـت، افراد به صـورت همزمان در 
تعامـل اجتماعـي آناین قـرار می گیرند و کنترل اینترنت برایشـان دشـوار می شـود. 
نامـكا نیـز بـر این باور اسـت کـه در محیط مجازي، مـردم خود را در معـرض فناوری 
قـرار داده انـد و بـراي اسـتفاده های مختلف ازجمله ارتبـاط و همـكاري آماده اند، آنان 
از ایـن طریـق، فرصت هایـی را بـراي توسـعه خودکفایـي با اسـتفاده ارتباطـات از راه 

دور، از طریـق آی سـی تی 1و کار بـدون نظـم و ترتیـب در اختیـار دارند. 

تعریف مفاهیم
اعتمـاد اجتماعـی: حسـن ظن نسـبت بـه سـایر اعضـای جامعـه اسـت کـه بـه 
گسـترش و تسـهیل روابـط اجتماعـی فـرد بـا آنـان می انجامـد. در عملیاتـی کـردن 
مفهـوم اعتمـاد اجتماعـی از گویه هایـی در مـورد مهربانی و خوش طینتـی، صداقت و 
پایبنـدی بـه قـول و قرار، قابل اعتماد بودن و... مردم اسـتفاده و از پاسـخگو خواسـته 
شـد؛ میـزان موافقـت یـا مخالفـت خـود را در قالـب یـك طیـف 5 قسـمتی ازکامًا 

موافـق تـا کامـًا مخالف مشـخص کند. 
رسـانه های ارتباطـی: تمـام ابزارهایـی کـه از طریـق آنهـا، پیام هـای بصـری یـا 
و  چاپـی  رسـانه های  می یابنـد.  انتقـال  مخاطبـان  بـه  مسـتقیم  به طـور  سـمعی، 
الكترونیكـی شـامل: تلویزیـون، رادیـو، سـینما، روزنامه هـا، مجـات، کتاب هـا و ... 
تابلوهـای آگهـی در زمـره رسـانه های همگانـی محسـوب می شـوند میـزان اسـتفاده 
از رسـانه های ارتباطـی در دو بعـد تلویزیـون داخلـی و تلویزیـون ماهواره ای بررسـی 
شـده اسـت. میزان اسـتفاده از تلویزیون داخلی و ماهواره ای در شـبانه روز، بر مبنای 
سـاعت و دقیقه، ابتدا در سـطح فاصله ای مورد سـنجش قرار گرفته و سـپس به یك 

متغّیـر ترتیبـی تبدیل شـده اسـت. 

1. ICT
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فرضیه های پژوهش
 بیـن میـزان مصرف روزنامه هـا و میزان اعتماد اجتماعی دانشـجویان تحصیات 

تكمیلی دانشـگاه تهـران رابطه وجود دارد.
 بیـن میـزان مصـرف کتـاب و میـزان اعتمـاد اجتماعـی دانشـجویان تحصیات 

تكمیلـی دانشـگاه تهـران رابطه وجـود دارد.
 بیـن میـزان مصـرف صـدا )رادیـو( و میـزان اعتمـاد اجتماعـی دانشـجویان 

رابطـه وجـود دارد. تهـران  تحصیـات تكمیلـی دانشـگاه 
 بیـن میـزان اسـتفاده از اپلیكیشـن  تلفن همـراه و میـزان اعتمـاد اجتماعـی 

دانشـجویان تحصیـات تكمیلـی دانشـگاه تهـران رابطـه وجـود دارد.
از تلویزیـون  و میـزان اعتمـاد اجتماعـی دانشـجویان   بیـن میـزان اسـتفاده 

دارد. رابطـه وجـود  تهـران  دانشـگاه  تكمیلـی  تحصیـات 

روش شناسی پژوهش
روش،  ایـن  از  هـدف  اسـت.  کمـی  ـ  فراتحلیـل  پژوهـش  اجـرای  سـازوکار 
انسجام بخشـی، مـرور نظام منـد و یكدست سـازی مطالعـات صـورت گرفتـه در یـك 
حـوزه معین پژوهشـی اسـت. ایـن پژوهش بر مبنـای ماهیت و اهـداف پژوهش  از نوع 
توصیفـی اسـت. دلیـل تقسـیم بندی آن در زمره  توصیفی این اسـت کـه پژوهش های 
توصیفـی بـه مطالعه و بررسـی وضـع موجود و وصف آنچه به دسـت  آمـده می پردازند 
و امـكان دسـتكاری روی متغیرهـای مسـتقل را بـرای پژوهشـگر ایجـاد نمی کننـد 
هرچنـد کـه او می توانـد از دسـتاوردهای پژوهـش بـرای پیشـنهاد یـا طراحـی مـدل 
اسـتفاده کنـد ایـن پژوهـش از لحاظ هـدف، از نـوع  کاربردی اسـت و برحسـب نحوه 
گـردآوری داده هـا ، در دسـته پژوهش های توصیفی قـرار دارد. به لحـاظ روش اجرا، از 
نـوع پژوهش های پیمایشـی اسـت و جامعه  آمـاری آن را کلیه دانشـجویان تحصیات 
تكمیلـی دانشـگاه تهـران تشـكیل می دهنـد. به دلیل گسـترده بـودن جامعـه آماری، 
بـا اسـتفاده از فرمـول کرجسـی و مـورگان، تعـداد 384 نفـر به عنـوان نمونـه آمـاری 
به این ترتیـب کـه  انتخـاب شـده اند.  نمونه گیـری خوشـه ای  از روش  اسـتفاده  بـا  و 
اطاعـات میدانـی بـا توزیـع پرسشـنامه و ادبیات تحقیـق از طریق منابـع کتابخانه ای 
جمـع آوری شـدند بـرای تعییـن روایـی پرسشـنامه نیـز از دیدگاه های کارشناسـان و 
متخصصـان حـوزه صنعـت رسـانه و علـوم اجتماعـی  یاری گرفته شـد و طـی چندبار 
اصـاح بـه تأییـد نهایـی رسـید. همچنیـن، پایایـی پرسشـنامه بـا اسـتفاده از روش 
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آمـاری آلفای کرونبـاخ مـورد آزمـون قـرار گرفـت و نتایج محاسـبه ضریب آلفا نشـان 
داد کـه ضرایـب در عامل هـای مختلـف 0/89اسـت. بـرای تجزیه وتحلیـل داده هـا، از 
نرم افـزار spss و بـرای آزمـون سـؤاالت، از روش آمـاری توصیفـی )فراوانـی، درصد و 
...( بهره گرفته شـد. در آماره اسـتنباطی نیز از آزمون ضریب همبسـتگی پیرسـون و 

رگرسـیون چندمتغیـره بـرای بررسـی نرمـال بودن جامعه اسـتفاده شـد. 

یافته های پژوهش
یافته های توصیفی

تعـداد 584 نفـر از پاسـخگویان معـادل 62/1 درصـد، مـرد و تعـداد 221 نفـر 
معـادل 37/9 درصـد زن بوده انـد.

همان  گونـه کـه جـدول2 نشـان می دهـد، از میـان رسـانه های ارتباطـی چاپی و 
الكترونیكـی، بیشـترین میـزان مصـرف مربـوط بـه رسـانه های چاپـی کتاب اسـت و 
از میـان رسـانه های الكترونیكـی، بیشـترین سـهم مصرف بـه تلفن همـراه و کمترین 

سـهم آن بـه رادیو تعلـق دارد.

جدول 1. توزیع درصد فراوانی استفاده از نوع مصرف رسانه ها
Table 1. Distribution of frequency percentage of media usage

متغیر 
Variable

طبقه 
Floor

میزان مصرف
 Consumption

رسانه های چاپی
Print media 

روزنامه ها 
Newspapers

62.1

Book  65.37کتاب

رسانه های ارتباطی الكترونیكی 
 Electronic

communication media

Radio 25.2رادیو

Television 41.3تلویزیون

Mobile 74تلفن همراه

آزمون نرمال بودن متغیرها
در اجـرای ایـن آزمـون ابتـدا، فراوانـی نسـبی تجمعـی هـر دو گروه، محاسـبه  و 

سـپس تفـاوت فراوانی هـای نسـبی تجمعـی آنهـا مقایسـه می شـود. 
فرضیـه اول: بیـن میـزان مصرف رسـانه های ارتباطـی و میزان اعتمـاد اجتماعی 

دانشـجویان تحصیـات تكمیلی دانشـگاه تهـران رابطه معنا داری وجـود دارد.
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جدول 2. آزمون همبستگي پیرسون بین مصرف رسانه های ارتباطی و اعتماد اجتماعی
Table 2. Pearson correlation test between communication media 

consumption and social trust
متغیر 

Variable  
ضریب همبستگی

The correlation coefficient
میزان مصرف رسانه ای

Media consumption

اعتماد اجتماعی
Social trust

همبستگي پیرسون
Pearson correlation0.634**

سطح معناداري
Sig.0.000

فراواني
F584

باتوجه بـه آزمـون ضریـب همبسـتگي پیرسـون مشـاهده مي کنیم که در سـطح 
خطـاي کمتـر از 5 درصـد و مصـرف رسـانه های ارتباطـی )چاپـی و الكترونیكـی( و 
متغیـر اعتمـاد اجتماعـی، یك رابطه معنـادار و مثبت با مقدار 634 وجـود دارد. پس 
فـرض پژوهـش مبنـي بـر معنـاداري رابطه میـان متغیر اعتمـاد اجتماعـی و مصرف 

رسـانه های ارتباطی اسـت.

فرضيـه دوم: بیـن میـزان مصـرف روزنامه هـا و اعتمـاد اجتماعـی دانشـجویان 
تحصیـات تكمیلـی دانشـگاه تهـران رابطه وجـود دارد.

جدول 3. آزمون همبستگي پیرسون بین میزان مصرف روزنامه ها و اعتماد اجتماعی
Table 3. Pearson correlation test between newspaper consumption and 

social trust

متغیـــر 
Variable  

ضریب همبستگی 
 The correlation
coefficient

میزان مصرف روزنامه ها
 Consumption of

newspaper

اعتماد اجتماعی
Social trust

همبستگي پیرسون
Pearson correlation0.613**

Sig. 0.000سطح معناداري

F 584فراواني

باتوجه بـه آزمـون ضریـب همبسـتگي پیرسـون که در سـطح خطاي کمتـر از 5 
درصـد، بیـن متغیـر اعتمـاد اجتماعی و میـزان مصـرف روزنامه ها، رابطـه ای معنادار 
و مثبـت بـا مقـدار )613(، وجـود دارد، فـرض H0 پژوهـش مبني بر معنـادار نبودن 
رابطـه بیـن متغیـر  اعتمـاد اجتماعـی و مصـرف روزنامه هـا رد و فـرض H1 پژوهش 
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ســـــــــــال 1399 

مبنـي بـر معناداري رابطه بیـن متغیر اعتمـاد اجتماعی و مصـرف روزنامه ها پذیرفته 
مي شـود. ازایـن رو فرضیـه مـورد نظـر نیز تأیید مي شـود.

فرضيه سـوم: بین میـزان مصرف کتاب و میـزان اعتماد اجتماعی دانشـجویان 
تحصیات تكمیلی دانشـگاه تهران رابطـه وجود دارد.

جدول 4. آزمون همبستگي پیرسون بین میزان مصرف کتاب و اعتماد اجتماعی
Table 4. Pearson correlation test between book consumption and social 

trust

متغیـر 
Variable  

ضریب همبستگی 
 The correlation
coefficient

میزان مصرف کتاب
Book consumption

اعتماد اجتماعی
Social trust

همبستگي پیرسون
Pearson correlation0.168**

Sig. 730.سطح معناداري
F 584فراواني

باتوجه بـه آزمـون ضریـب همبسـتگي پیرسـون در سـطح خطـاي کمتـر از 5 
درصـد، بیـن متغیـر  مصـرف کتـاب و میـزان اعتمـاد اجتماعـی، رابطـه ای معنـادار 
و مثبـت بـا مقـدار )168(، وجـود دارد. پـس فـرض H0 پژوهـش مبنـي بـر معنادار 
نبـودن رابطـه بیـن متغیر مصـرف کتاب و اعتمـاد اجتماعی رد و فـرض H1 پژوهش 
مبنـي بـر معنـاداري رابطـه میـان متغیر مصرف کتـاب و اعتمـاد اجتماعـی پذیرفته 

مي شـود. ازایـن رو، فرضیـه مـورد نظـر نیـز تأیید مي شـود.
فرضيـه چهـارم: بین میزان اسـتفاده از سـیما )تلویزیـون( و اعتمـاد اجتماعی 

دانشـجویان تحصیـات تكمیلی دانشـگاه تهـران رابطه وجـود دارد.
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جدول 5. آزمون همبستگي پیرسون بین میزان استفاده از سیما )تلویزیون( و اعتماد 
اجتماعی

Table 5. Pearson correlation test between the use of television 
(television) and social trust

متغیـر 
Variable  

ضریب همبستگی 
 The correlation
coefficient

تلویزیون 
Television

اعتماد اجتماعی
Social trust

همبستگي پیرسون
Pearson correlation0.613**

Sig. 0.000سطح معناداري

F 584فراواني

باتوجه بـه آزمـون ضریـب همبسـتگي پیرسـون در سـطح خطـاي بیشـتر از 5 
درصـد، بیـن متغیـر مصـرف تلویزیـون و میـزان اعتمـاد اجتماعـی رابطـه ای مثبـت 
و معنـادار وجـود دارد. به این ترتیـب، فـرض H0 پژوهـش مبنـي بـر معنـادار نبـودن 
رابطـه میـان متغیر هـاي میـزان مصـرف تلویزیـون و میـزان اعتمـاد اجتماعـی رد و 
فـرض H1 پژوهـش مبنـي بر معنـاداري رابطه بیـن متغیر  مصرف تلویزیـون و میزان 
اعتمـاد اجتماعـی تأییـد مي شـود. ازایـن رو، فرضیـه مـورد نظرنیـز تأییـد  مي شـود. 
یعنـي هرچـه میـزان مصـرف تلویزیـون دانشـجویان تحصیـات تكمیلـی دانشـگاه 

تهـران بیشـتر می شـود. بـر میـزان اعتمـاد اجتماعـی آنـان نیـز افزوده می شـود.
فرضيـه پنجم: بین اسـتفاده از اپلیكیشـن های تلفن همراه و اعتمـاد اجتماعی 

دانشـجویان تحصیات تكمیلی دانشـگاه تهران رابطـه وجود دارد.

جدول 6. آزمون همبستگي پیرسون بین میزان استفاده از اپلیکیشن های تلفن همراه و 
اعتماد اجتماعی

Table 6. Pearson correlation test between mobile app usage and social 
trust

متغیـــر 
Variable  

ضریب همبستگی 
The correlation coefficient

اپلیکیشن های تلفن همراه  
Mobile applications

اعتماد اجتماعی
Social trust

همبستگي پیرسون  
Pearson correlation0.570**

سطح معناداري
Sig.0.01

فراواني
F584
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باتوجه بـه آزمـون ضریـب همبسـتگي پیرسـون در سـطح خطـاي بیشـتر از 5 
درصـد، میـان متغیـر اپلیكیشـن های تلفن همـراه و میـزان اعتمـاد اجتماعـی رابطـه 
مثبـت و معنـاداری  وجـود دارد. پـس فـرض H0 پژوهـش مبنـي بر معنـادار نبودن 
اعتمـاد  تلفن همـراه و میـزان  اپلیكیشـن های  از  اسـتفاده  بیـن متغیر هـاي  رابطـه 
اجتماعـی رد و فـرض H1 پژوهـش مبنـي بـر معنـاداري رابطـه بین متغیر اسـتفاده 
از اپلیكیشـن های تلفن همـراه و میـزان اعتمـاد اجتماعـی تأییـد مي شـود. ازایـن رو 
فرضیـه مـورد نظـر تأییـد مي شـود. یعنـي هرچقـدر میـزان مصـرف اپلیكیشـن های 
تلفـن همـراه  دانشـجویان تحصیات تكمیلی دانشـگاه تهران بیشـتر می شـود میزان 

اعتمـاد اجتماعـی آنـان نیـز افزایـش می یابد.
فرضيه ششـم: بین مصـرف برنامه های صـدای ج.ا.ا )رادیو( و اعتمـاد اجتماعی 

دانشـجویان تحصیات تكمیلی دانشـگاه تهـران رابطه وجود دارد.

جدول 7. آزمون همبستگي پیرسون بین مصرف برنامه های صدای ج.ا.ا )رادیو( و 
اعتماد اجتماعی

Table 7. Pearson correlation test between consumption of IRIB (radio) 
programs and social trust

متغیـــــــــــر 
Variable  

ضریب همبستگی
 The correlation
coefficient

برنامه های صدای ج.ا.ا )رادیو(
 Voice programs of the Islamic

)Republic of Iran )radio

اعتماد اجتماعی
social trust

**0.168همبستگي پیرسون
سطح معناداري

Sig..730

فراواني
F584

باتوجه به آزمون ضریب همبسـتگي پیرسـون در سـطح خطاي کمتر از 5 درصد، 
بیـن متغیر هـاي میزان مصـرف برنامه های صـدای  ج.ا.ا و اعتماد اجتماعـی، رابطه ای 
معنـادار نبـودن و مثبـت با مقـدار )168(، وجود دارد. پس فـرض H0 پژوهش مبني 
بـر عـدم معنـاداري رابطه میـان متغیر هاي میـزان مصـرف رادیو و اعتمـاد اجتماعی 
رد و فـرض H1 پژوهـش مبنـي بـر معنـاداري رابطه بیـن متغیر هاي میـزان مصرف 
برنامه هـای صـدای ج.ا.ا و اعتمـاد اجتماعـی پذیرفته مي شـود. ازایـن رو، فرضیه مورد 

نظـر نیز تأیید مي شـود.
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جدول 8. رگرسیون چندمتغیری برای پیش بینی میزان اعتماد  اجتماعی از طریق 
مصرف رسانه های ارتباطی )چاپی(

Table 8. Multivariate regression to predict the level of social trust through 
the use of communication media (print)

متغیرهای
پیشبینیکننده 

Variables

طبقه
Floor

ضریببتا
 Beta

Tمیزان
LevelT

سطح
معناداری

Sig.

رسانه های ارتباطی چاپی
Print 

communication 
media

 

روزنامه
Newspaper

0.35 5.56 0.001

کتاب 
Book

0.13 1.98 0.056

با توجه به جدول 8 و با تأکید بر ضرایب بتا و سطوح معناداری، می توان گفت، که 
ارتباط معنا داری بین مصرف کتاب، روزنامه و اعتماد اجتماعی وجود دارد. بیشترین 
ضریب بتا به ترتیب مربوط به مصرف روزنامه  است؛ یعنی روزنامه ها بیشتر  می توانند 

اعتماد  اجتماعی را در بین دانشجویان  مورد مطالعه تقویت کنند. 

جدول 9. رگرسیون چند متغیری برای پیش بینی میزان  اعتماد  اجتماعی از طریق 
مصرف رسانه های ارتباطی )الکترونیکی(

Table 9. Multivariate regression to predict the level of social trust through 
the use of communication media (electronic)

متغیرهای
پیش بینی کننده 

Variables

طبقه 
Floor

ضریب بتا 
 Beta

T میزان
LevelT

سطح معناداری 
Sig.

رسانه های ارتباطی 
الكترونیكی

 Electronic
 communication

media

تلفن همراه 
Mobile

0.373.010.003

تلویزیون
Television

0.252.170.032

Radio0.091.010.310رادیو

بـا توجـه بـه جـدول 9 و بـا تأکیـد بـر ضرایب بتـا و سـطوح معنـاداری، می توان 
گفـت کـه ارتبـاط معنـاداری بین مصـرف رسـانه های ارتباطـی )الكترونیكـی( وجود 
دارد. بیشـترین ضریـب بتـا، به ترتیـب، مربوط بـه اسـتفاده از تلفن همـراه، ماهواره و 
رادیـو اسـت؛ یعنـی تلفن همـراه و تلویزیون بیشـتر می تواننـد اعتمـاد اجتماعی را در 

بیـن دانشـجویان مـورد مطالعه تقویـت کنند. 
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بحث و نتیجه گیری 
جامعه سالم و توانمند جامعه ای است که در آن شهروندان به طور داوطلبانه و 
آگاهانه در عرصه های سیاسی و اجتماعی مشارکت و نقش آفرینی می کنند. جامعه 
مدنی محصول این حضور، مشارکت و همدلی آگاهانه و داوطلبانه است. مشارکت یكی 
از پایه های مهم سرمایه اجتماعی است که اهمیت آن همواره مورد تأکید نخبگان 
بوده است. مشارکت شاخص همدلی دولت و شهروندان است و راهكارهای ارتقای 
مشارکت،  است.  بوده  مختلف  کشورهای  در  سیاستگذاران  توجه  مورد  همواره  آن 
مستلزم اعتماد و اعتماد، پایه و مبنای نظم اجتماعی است. تا اعتماد نباشد مشارکت 
از  یكی  دارند.  نقش  اجتماعی  اعتماد  ارتقای  در  متعددی  عوامل  نمی شود.  حاصل 
آنها رسانه ها هستند. درواقع یكی از نقش های مهم رسانه ها این است که شهروندان 
را به مشارکت و همكاری در فعالیت های مدنی و اجتماعی تشویق کنند. رسانه ها 
با کارکردهای آموزشی ، خبری و اطاع رسانی خود این نقش مهم و اساسی را ایفا 
می کنند. آنها با برنامه های خبری و تحلیلی می کوشند درک شهروندان را از شرایط و 
تحوالت جامعه به یكدیگر نزدیك کنند و از این طریق نگاه ها و دل ها را با هم همراه 
سازند. همچنین با انتقال و نهادینه کردن میراث فرهنگی جامعه به همبستگی ملی و 
قومی و اجتماعی کمك کنند و آنها تقویت آنها شوند. درواقع رسانه ها با تأثیرگذاری 
بر درک و دیدگاه مردم نسبت به رویدادها و شرایط فعلی و تحوالت و همچنین ارائه 
روایتی از میراث ادبی و منابع فرهنگی جامعه اعتماد را در جامعه تقویت می کنند. 
چراکه اعتماد، سنگ پایه و مبنای هرگونه مشارکت ، همدلی و همكاری در جامعه 
به شمار می رود. پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی بین مصرف رسانه های ارتباطی  و 
میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان تحصیات تكمیلی دانشگاه تهران در سال 1399 
)رادیو(، سیما  برنامه های صدا  بین مصرف  که  نشان می دهد  نتایج  است.  پرداخته 
)تلویزیون( ، روزنامه ها، کتاب ها و... و میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان تحصیات 
تكمیلی دانشگاه تهران رابطه معنا داری وجود دارد یعنی برنامه ها و مطالب رسانه های 
جریان اصلی تا حد زیادی مقوم اعتماد اجتماعی است. دلیل اصلی نیز این است 
که این رسانه ها در راه تقویت خانواده و همچنین گروه های مرجع و دیگر گروه های 
اجتماعی و دوستان قدم برمی دارند. هم در اخبار ، برنامه ها و مطالب سیاسی و هم 
را  نهادها  و  یا سازمان ها  به نظام  اعتماد  یا  و  نهادی  اعتماد  در تحلیل ها می کوشند 
تقویت کنند. در حالی که شبكه های ماهواره ای که از سوی سازمان های رسانه ای 
معاند اداره می شوند، سعی در تخریب و تضعیف فرهنگ ملی و دینی جامعه دارند 
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و ارزش های ملی، اخاقی و دینی را تحقیر و تضعیف می کنند. این رسانه ها اغلب 
با سیاه نمایی، سعی در ضربه زدن به نظام سیاسی دارند و از این رو، با شایعه سازی و 
دروغ پراکنی علیه شخصیت های سیاسی می کوشند اعتماد نهادی و یا اعتماد به نظام 
و  برزگر  از سوی  پژوهش های صورت گرفته  با  پژوهش  این  نتایج  را سست کنند. 
همكاران )1393(، متانی و جوادی )1395(، فریدی و ظروفی )1395(، محمودی 
... همخوانی دارد. گزارش های روند پژوهی تحوالت صنعت  و  و همكاران )1396( 
رسانه حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی با رشدی انفجاری، در حال گسترش 
و رسانه های چاپی با شیبی مایم، رو به کاهش هستند. کاهش مصرف رسانه های 
جریان اصلی برای اعتماد اجتماعی مناسب نیست. چراکه مبنا و هدف رسانه های 
جریان اصلی کشور یعنی مطبوعات و رادیو و تلویزیون، افزایش همبستگی ، اعتماد 
به نهادها و تقویت ارزش های مشترک است. به عبارت دیگر، این رسانه ها به اعتماد 

اجتماعی کمك می کنند.

پیشنهادها
 باتوجه بـه معنادار شـدن رابطه بین مصرف رسـانه ای و میـزان اعتماد اجتماعی 
پیشـنهاد می شـود کـه رسـانه های ارتباطـی به خصـوص از نـوع الكترونیكـی، تـاش 
بیشـتری بـرای جـذب مخاطبیـن به عمـل  آورنـد و با ایجـاد نگرش مثبـت در ذهن 

مخاطبـان، نسـبت به بهبـود خود اهتمـام ورزند.
 ایجاد نگرش مثبت در میان مخاطبان در زمینه روابط اجتماعی

 فراهم آوردن فضای اعتماد عمومی در جامعه
 آمـوزش و تبلیـغ ارزش ها و هنجارهای رسـمی کشـور به منظـور ایجاد توافقات 

اساسـی بین اقشـار مختلف مردم
 شناسایی نیازها و خواسته های اقشار مختلف جامعه به ویژه دانشجویان

پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
 بررسـی میزان سـواد رسـانه ای دانشـجویان تحصیـات تكمیلـی و راهكارهای 

ارتقای سـواد رسـانه ای دانشـجویان
 مطالعـه مردم نگارانـه نـگاه و نحـوه مصرف دانشـجویان درخصوص رسـانه های 

اجتماعـی به ویـژه اینسـتاگرام و توییتر
 مطالعه کیفی مصرف رسانه ای به مثابه مصرف فرهنگی
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بـررسی تـطبیـقی میـان 
مصـرف رســـانـه هـای 
ارتبــاطـی )چـاپــی و 
الکترونیکـی( و میـزان 
اعتماد اجتماعی در بین 
دانشجـویـان تحصیـالت 
تکمیـلی دانشـگاه تهران 
ســـــــــــال 1399 

محدودیت و نوآوری های پژوهش
رسـانه های ارتباطـی قادرنـد اعتمـاد اجتماعـی را به ویـژه در میـان دانشـجویان 
افزایـش دهنـد و با شـناخت نقـش و جایگاه خود در بین اقشـار جامعه، روابـط افراد را 
بـا یكدیگـر بهبـود بخشـند و مسـائل فرهنگـی را ارتقا دهنـد، اما گاه نیز ممكن اسـت 
نتیجـه عكـس بـه دسـت آیـد؛ یعنـی بـا افزایـش اسـتفاده از رسـانه ها، میـزان اعتماد 

اجتماعـی کاهـش یابد.
اعتمـاد اجتماعـی یكـی از ابعـاد بسـیار مهـم سـرمایه اجتماعـی اسـت، چراکـه 
سـبب شـكل گیری انسـجام و وحـدت جامعـه می شـود. یكـی از عوامـل و زمینه هـای 
شـكل گیری اعتمـاد اجتماعـی، مصرف رسـانه های ارتباطی اسـت. در مجمــوع، ایــن 
پژوهش نشــان می دهد کــه متغیرهایــی چـــون اعتمـــاد، خو گرفتن بــه رســانه 
مـورد اســـتفاده و اطاع یابـی از آن در چارچوبـــی مشـــخص، تـــا چـــه اندازه ای 
در افزایـــش اعتماد دانشجویان مؤثرنـــد. ایجــاد اعتمــاد در میان افــراد از طریــق 
رسـانه های ارتباطی، پشـــتكاری جمعـــی را می طلبد. صاحبنظران رسـانه می توانند، 
بـــا راه انـــدازی یك نظام جامـــع آناین و منسجم ، در راه اعتمادسـازی و احسـاس 
اطاع یابـی داشـجویان از طریـق رســانه های ارتباطـی گامــی بلنـد بردارنــد. ایـــن 

پژوهـــش گامـــی کوچــك در راه نیــل بـــه هدفــی بــزرگ اســت.
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