بررسی تاثیر مطبوعات بر وضعیت سرمایه اجتماعی دانشجویان ایران و فرانسه
(با تاکید بر اعتماد اجتماعی)
Effect of press on social capital of Iranian and French Students :
The role of social trust
فریدون کامران

Ferydoon Kamran 3

1

مهدی اختر محققی

Mehdi Akhtar Mohagheghi 4

2

اعتماد اجتماعی)» است.هدف این پژوهش یافتن ارتباط بی ن
میزان استفاده از مطبوعات و نوع مطالب مطبوعات با اعتماد
اجتماعی است .در این بین تاثیر مطبوعات بر اعتماد اجتماع ی
در سه سطح :الف -اعتماد به خانواده ب -اعتماد به دوستان و
آشنایان ج -اعتماد به گروهها و سازمانهادر بین جوانان عضو
گروه اجتماعی فیس بوک بررسی خواهد شد.روش تحقیق این
پژوهش ،پیمایشی و ابزار گردآوری اطالعات،پرسشنامه
است.نمونه مورد مطالعه  300نفر از جوانان دانشجو عضو گرو ه
فیس بوک در سال  1392هستند که با روش نمونه گیر ی
تصادفی انتخاب شده اند .برای انجام مباحث آمار توصیفی و
استنباطی از نرم افزار  spssاستفاده شده است.نتایج این
پژوهش بر وجود ارتباط مثبت بین میزان (زمان) استفاده از
مطبوعات و اعتماد اجتماعی در بعد خانواده و دوستان و آشنایان
و گروهها و سازمانها اشاره دارد به عبارت دیگر با افزایش میزان
مطالعه میزان اعتماد اجتماعی نیز افزایش مییابد.
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چک یده  :پژوهش حاضر با عنوان« بررسی تاثیر مطبوعات بر
وضعی ت سرمایه اجتماعی جوانان ایران و فرانسه (با تاکید بر

A bstract:The present study aimed to find
association between the use of press and its type
with social trust. The effects of press on social
trust was investigated among young adult
members of Facebook in tree levels: trust in
family, trust in friends and acquaintances, and
trust in groups and organizations. The sample of
current survey consisted of 300 university
students which are Facebook members during
2013 that chosen via random sampling. Data
analyzed by SPSS. Results revealed a positive
relation between amount (time) of press usage
and social trust in all three levels (family, friends
and acquaintance, & groups and organizations). In
other words, social trust improves with increasing
levels of reading.
Ke ywords: Social Capital, Social Trust, Young
Adults, Iran, France.
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بیان مسئله
اگر چه ایده اصلی اعتماد اجتماعی مطالعه ارزشهای حاصله از تعامالت انسانها در جامعه است با این
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حال این مفهوم تا سال  1960به کار گرفته نشد و در سال 1960به وسیله " جیم جیكوفز" جامعهشناس
شهری در مفهوم سرمایه اجتماعی مجددا مطرح شد.
وضعیت اعتماد اجتماعی گرچه بطور مستقل قابل سنجش است اما هدف نهایی در کسب اعتماد
اجتماعی افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه است اعتماد مقولهای اکتسابی است که از طریق آموزش و
تجربه در بستر جامعه حاصل می شود.
"کلمن" نقش رسانه ها را در باز تولید اعتماد اجتماعی مهم ارزیابی میکند رشد و افزایش اعتماد
به اخبار تلویزیون و ثبات اعتماد به مطبوعات نشان میدهد که کاهش اعتماد به بعضی نهادها ،ممكن
است ناشی از قدرت ف زایندة منبع و تفسیرکنندة اطالعات باشد.
رسانه های همگانی امروزه یكی از مهم ترین منابع تولید ارزشهایی همچون اعتماد و مشارکت
اجتماعیاند.
رایزمن معتقد است رسانه های همگانی حالت ایستای دنباله روی و همرنگی اجتماعی را خنثی
می کنند و افراد را بر میانگیزاند تا ش خصا در مسائل اجتماعی درگیر شوند و در زندگی سیاسی مشارکت
پیدا کنند .بودریا ردین هدایت را آنقدر قوی می داند که معتقد است رسانهها قادرند فرهنگ را مانند یك
شبه واقعیت همچون یك کاال در تبلیغات تولید کنند و یك فرا واقعیت را به عنوان فرهنگ و ارزشهای
اجتماعی جایگزین نمایند .
در فرانسه بیش از  4000نشریه منتشر می شود ،به این تعداد میباید حدود  40هزار عنوان نشریه
رایگان را نیز اضافه کرد .از این تعداد کمتر از  100نشریه در سطح ملی منتشر می شود و بیش از 20
روزنامه ملی نیز در فرانسه فعال است .حدود  450نشریه نیز استانی و محلی است .نشریات تخصصی نیز
آمار قابل توجهی را به خود اختصاص میدهد (بیش از  1600عنوان) در حدود  1400عنوان نشریه نیز
با دفعات انتشار هفتهنامه ،ماهنامه ،فصلنامه و یا سالنامه منتشر می شود .البته هر سال (با توجه به نظام
تأسیس مطبوعات ،اعالمنامه) عناوین جدیدی به خانواده مطبوعات اضافه می شود و همچنین تعدادی
نیز به دالیل متعدد و از جمله اقتصادی  ،تعطیل می شود .اما تعداد متولدین بیشتر از تعطیل شدگان
است .به همین دلیل آمار نشریات فرانسه هر سال سیرصعودی داشته است( .خطیبی نژاد)
این تعداد نشریه از لحاظ تنوع و همچنین میزان مطالعه مطبوعات اثرگذاری زیادی بر روی
مخاطبان خود خواهند داشت .و بالطبع می توانند در کاهش و یا افزایش اعتماد اجتماعی اثرگذار باشند.
باید این نكته را در مطالعات سرمایه اجتماعی مد نظر داشت که علی رقم تعاریف متفاوتی از

سرمایه اجتماعی ،این تعاریف نقیض یكدیگر نیستند ،بلكه مكمل یكدیگر محسوب می شوند.
جامعه ایران با تمام توانمندی هایی که در خود نهفته دارد ،از یك بیماری مزمن رنج میبرد.
بیماریی که در مقاطعی از تاریخ این سرزمین به گونهای حاد و رنج آور بروز پیدا کر ده است و اکنون نیز
سرمایه های اقتصادی توانمندی یك جامعه را در عرصه «تولید ثروت» ظاهر می سازد.
اعتماد و مشارکت اجتماعی از مقوالت اصلی سرمایه اجتماعی است هر چقدر میزان مشارکت و
اعتماد از روابط بسته و خانوادگی به سطوح بزرگتر اجتماع کشیده شود ،از ارزش و اعتبار بیشتری
برخوردار خواهد شد .
سازمان ملل متحد همه ساله آمار شاخصهای زندگی و توسعهی افتگی در کشورها را منتشر میکند
در این بین کشورهایی که از شاخص باالتری برخوردارند از تعدد و تنوع مطبوعات و میزان مطالعه باالیی
برخوردارند.
با توجه به اینكه جوانان در هر کشوری از اهمیت شایانی برخوردارند ی افتن ارتباط بین مطبوعات
و سرمایه اجتماعی حایز اهمیت است چرا که در صورتی که بتوانی م رابطه بین اجزا سرمایه اجتماعی و
ابعاد استفاده از مطبوعات را شناسایی کنیم با تقویت این شاخصها هم میتوان میزان اعتماد اجتماعی
را افزایش داد و هم بر غنای کمی و کیفی مطبوعات افزود بدین ترتیب این تحقیق خواهد توانست
راهكارهایی جهت ارتقای اعتماد اجتماعی و مطبوعات ارائه دهد.
تعریف مفاهیم
فیس بوک
وب گاه فیسبوک است که در  4فوریه  2004به وجود آمد.از شبكههای اجتماعی مجازی است که به
واسطه آن میتوان با دوستانی که دارای حساب کاربری در فیس بوک هستند عكس ،فیلم ی ا پیغام به
اشتراک گذاشت .فیس بوک هم اکنون به طور رایگان در اختی ار مردم جهان قرار دارد.
وب گاه فیسبوک بیش از پانصد میلیون کاربر دارد و هماکنون به  40زبان از جمله پارسی ،قابل
دسترس بوده و  70درصد از کاربران آن در خارج از ای االت متحده هستند.
محیط فیسبوک در واقع مجلسی از دوستان و آشنای ان یك کاربر به شمار میآید .فیس بوک با
ارائه امكان عضوگیری در تعداد باال ،به کاربران اجازه میدهد تا در هر لحظه دوستان جدیدی را به
مجموعه دوستان خود اضافه کنند.
کاربران در فیسبوک دارای یك صفحه شخصی هستند .میتوانند گروه تاسیس کنند و ی ا در
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این بیماری خود را به صورت بحران آمیزی نمایان ساخته« ،اعتماد اجتماعی» است .همانگونه که
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گروههای دیگر عضو شوند .کاربران میتوانند برای خود آلبوم عكس انتخاب کنند و افرادی را به لیست
دوستانشان اضافه کنند.
34
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کاربران میتوانند برای یك هنرمند ی ا یك وب گاه و ی ا وبالگ شخصی خود و شاید هم برای کاالیی
که تولید می کنند صفحه ای جداگانه طراحی کنند تا دیگران هم در آن صفحات عضو شوند و پیشنهادها
و انتقادهای خود را ارائه دهند.
فعالیت فیس بوک در ایران فراز و نشیبهای زیادی داشتهاست .فیس بوک قبل از س ال  ۸۸دوبار
فیلتر ودوباره آزاد شده بود .اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری  ۸۸دوباره فیلتر شد  .مسئوالن ایران
علت فیلتر شدن را نقض حریم شخصی افراد در این سایت بیان می کنند(.ویكی پدیا)1390،
مشارکت اجتماعی
مشارکت را می توان حرکت آگاهانه  ،فعال ،آزاد و مسئولیت آوری دانست که برای تمشیت او درجامعه
ضروری است .
" مشارکت را نوعی کنش هدفمند داشته اند که در فرآیند تعاملی بین کنشگر و محیط اج تماعی
او درجهت نیل به هدفهای معین و از پیش تعیین و تعریف شده نمود پیدا می کند  .در نگاهی دیگر
مشارکت را فرآیند آگاهانه تقسیم قدرت و منابع کمیاب و فراهم سازی فرصت برای رده ه ای پایین
جمعیتی برای بهبود شرایط زندگی آنها عنوان نموده اند  .وقتی مشارکت را به منزله فرا گرد نیرومند
سازی در نظر می گیریم مشارکت مبتنی بر سه ارزش ،سهم کردن مردم در قدرت و اختیار ،راه دادن
مردم برای نظارت بر سرنوشت خویش و باز گشودن فرصتهای پیشرفت به روی رده ها ی زیرین جامعه
خواهد بود .حاصل آن تسهیل در شنیدن صدای دیگران ،احساس مالكیت نمودن ،از میان بردن حاشیه
نشینی ،نیرومند ساختن ناتوان و درهم شكستن فرهنگ سكوت خواهد بود " (طوسی )۸ :1370،
نمود عینی مشارکتی نهادهای مشارکتی چون انجمن ها ،گروهها ،سازمانهای غیر دولتی و ....
هستند.
سرمایه اجتماعى

1

سرمایه اجتماعى از مفاهیم نوینى است که امروزه در بررسیهاى اقتصادى و اجتماعى جوامع مدرنمطرح
گردیده است .از سرمایه اجتماعى تعاریف متعددى ارائه شده است .سرمایه اجتماعى مفهومىجدید است

Social capital

1

که از سالهاى  1990براى نخستین بار از سوى جامعه شناسان فرانسوى وآمریكائى توکویل،بوردیو ،کلمن،
پاتنام و ...مطرح گردید.
« سرمایه اجتماعى اصطالحى است که گاه در معناى وسیع به کار مى رود و ثروت اجتماعى و یا
خصوصىرا شامل مى شود .بدین معنى ،سرمایه اجتماعى آن چیزى است که با سرمایه جامعه پدید آمده
و مورداستفاده همگان است نظیر راههاى ارتباطى ،تجهیزات انتقال پیام و( »...ساروخانى )6۸5 :1370 ،
بانك جهانى سرمایه اجتماعى را پدیدهاى مى داند که حاصل تأثیر نهادهاى اجتماعى ،روابط انس انى
وهنجارها بر روى کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعى است و تجارب این سازمان نشان داده است که
این پدیده تأثیر قابل توجهى بر اقتصاد و توسعه کشورهاى مختلف دارد.
سرمایه اجتماعى بر خالف سایر سرمایه ها به صورت فیزیكى وجود ندارد بلكه حاصل تعامالت
وهنجارهاى گروهى و اجتماعى بوده و از طرف دیگر افزایش آن مىتواند موجب پایین آمدن جدى
سطحهزینه هاى اداره جامعه و نیز هزینه هاى عملیاتى سازمانها گردد.
فوکویاما شاخصهاى سرمایه اجتماعى را اعتماد ،شكیبایى ،برابرى ،قانون مدارى ،عضویت در
گروهها وفعالیت هاى اجتماعى ،سطح باالى دانش عمومى ،آموزشهاى حرفهاى گسترده و عمومى،
موفقیتهاىعلمى  -پژوهشى بیان مى دارد و نقطه مقابل آن یعنى فقدان سرمایه اجتماعى را مساوى با
وجودنژادپرستى ،پارتى بازى ،آشنا پرورى ،بى تفاوتى ،تبعیض جنسى ،طالق ،فروپاشى خانواده،
افتتحصیلى ،سؤ استفاده جنسى ،آدم ک شى ،اعتیاد و پخش مواد مخدر مىداند.
اعتماد اجتماعى

1

اعتماد در قانون انگلیسى  -آمریكائى ار تباط بین اشخاص است در شرایطى که یكى داراى قدرت و
مدیریت و دارایى و دیگرى خواهان بهرهبرى از این امتیازات است.
فرانسیس فوکویاما این نوع اعتماد ساختگى از نظر گویر را در تقسیم بندى منابع سرمایه اجتماعى
دردسته منابع ساخته شده و عقالنى قرار مىدهد.
«نهایىترین شكل ساخت بندى عقالنى را دولتهاى کمونیستى نظیر اتحادیه جماهیر شوروى
(سابق) و چین بر عهده داشتند ...بلشویك ها نه تنها امیدواربودند که نهادهاى رسمى سیاسى و اقتصاى
را ج مع گرا کنند ،بلكه عالوه بر آن مى خواستند یك انسان شورایى طراز نوین بیافرینند که از منافع
شخصى خودخواهانه تغییر مسیر دهد و به سمت سعادت تمامىبشریت جهت یابد ...تجربه برنامه هفتاد
social T rost

1
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حتى درآمد اجتماعى از آن برمى آید و گاه در فضاى محدود که منابع و تجهیزات غیر فردى و غیر
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ساله به این عظیمى در زمینه سازندگى اجتماعى ،با شكست کامل رو به رو شد و همه این را مىدانند.
میلیاردها روبل و سالها نیروى انسانى براى ترویج و تبلیغ و اجتماعى کردن سوگیرانه منجر به این شد
36

 The Quarterly Journal Of Media Research/No1/Spring 2018فصلنامه تحقیقات رسانه /بهار  /1397شماره 1
36

که جمعیت خودخواهتر ،در هم رفتهتر و فردگراتر از دوره قبل از بلشویكهاشدند( ».فوکویاما:1379 ،
)9۸
آنتونى گیدنز اعتماد را «اتكأ یا اطمینان به نوعى کیفیت یا صفت یك شخص  -چیز یا اطمینان
به حقیقت یك گفته است» (گیدنز)37 :1377 ،
گیدنز در تفسیرى که از دنیاى مدرن دارد جایگاه خاصى رابراى اعتماد قایل است شاید بتوان
گفت او در بین اندیشمندان اجتماعى  -س یاسى مشخصترین فردىاست که با صراحت حرکت به سوى
توسعه را از منظراعتماد مىنگرد.
او شكل اعتماد در جوامع مدرن را متفاوت از جوامع پیش از مدرن مىداند و «اعتماد فعال» را
معرفى مى کند .چرا که به طور مثال در جهان قدیم فقط حدود سى سال پیش اگر شما مرد یا زن بودید
نقش هاى معینى را در جامعه داشتید که رابطه شمارا تثبیت مى کردند و این رابطهها بر مبناى همان
نهادهاى از پیش مستقر بنا مى شد .اما اکنون باید روابط رابر مبناى ارتباط ساخت .یعنى باید اعتماد
دیگرى را جلب کرد.
مبانی نظری تحقیق
مبانى نظرى تحقیق نقش مهمى را در تحلیل علمى تحقیق ایفا مىنماید .در این رابطه محقق یا از
بیندیدگاه هاى موجود ،یكى یا چند نظریه که با موضع تحقیقش تناسب بیشترى دارد ،انتخاب مىکند
و سعى در ارائه نگرشى نو دارد.
جیمز ساموئل کلمن

1

جیمز کلمن ،جامعه شناسى است که به نقش سرمایه اجتماعى در آفرینش سرمایه انسانى و
پیامدهاى آموزشى آن توجه کرده است .او یك توصیفى کارکردى از سرمایه اجتماعى را ارائه داده است.
به اینترتیب که سرمایه اج تماعى یك جوهره مجرد ندارد بلكه یك گستره متفاوتى از وجودهاست که
دو ویژگى عام دارد ،اولى جوهره ساختارى و دومى جوهره کنشمندى آن است که دو بعد ساختارى و
کنشى را به هم متصل مىکند

James - Samuel colman

1

کلمن در دسته اندیشمندانى است که پیرو نظریه تلفیقى سطوح خرد و کالن در تبیین
پدیدههاى اجتماعى است .بنابر الگوى تلفیقى کلمن ،نظام اجتماعى زمینه رفتار و کنش فردى را تعیین
مى کند ،ولى درمرحله بعد ،رفتار و کنش هدفدار و جهت مند کنشگران اجتماعى ،جهت و شكل نظام
شخص صورت مىپذیردو هم به وسیله کنشگران حقوقى  -نهادى و جمعى.
بدین ترتیب کلمن که با الهام از تلفیق نظریه کنش پارسونز با نظریه نظامها ،نگرش روش شناختى
خودرا آغاز کرده است ،به نقد پارسونز مىپردازد و معتقد است :
«پارسونز اشتباه کرد که نظریه کنش خود را رهاکرد و به جایش کارکرد گرایى ساختار ى را برگزید.
استدالل بنیادى کلمن این است که «ما نباید مفاهیمغایت ،هدفمندى و حفظ تعادل را دور ب یندازیم،
بلكه این مفاهیم را تنها باید در سطح کنشگران در داخلنظام اجتماعى بكار بریم و از ک اربرد آنها در
مورد خود نظام اجتماعى پرهیز کنیم» (ریتزر)536 :13۸0 ،
بدین سان ،کلمن بر آناست که نظریه کنش را به ریشه هاى سطح خرد آن برگرداند ،هر چند که
او نیز مانند پارسونز بر این نظر بودکه کنشگران هم مىتوانند اشخاص حقیقى باشند و هم کنشگران
حقوقى نظریه تلفیقى کلمن مى کوشد تا جهت تبیین ساختار اجتماعى بر چگونگى پیوند سطوح خرد
وکالن (کنشگران حقیقى و حقوقى) تأکید و آن را توصیف نماید.
آنتونى گیدنز
گیدنز به عنوان متفكرى پرکار سرسختانه با انگیزههاى علمى  -حرفهاى خود به کنكاش مس ائل
جامعه مدرن پرداخته و راههاى عملى نیز براى کاهش تبعات مدرنیته ارائه مىدهد.
او معتقد است هر چیزى در زندگى اجتماعى ،از آنچه سیستمهاى جهانى در بر مى گیرند ،تا
آنچه وضعیت فكرى یك فرد محسوب مى شود در یك کردار (1راه و رسم) اجتماعى بوجود مىاید .او
براهمیت کردار اجتماعى تأکید دارد و معتقد است زندگى جمعى و بسیارى از جنبههاى خصوصى زندگى
درهمین راه و رسمها ساختمند مىشود.
گیدنز در قواعد روش شناختى بر تأثیر زمان و مكان بر ساخت اجتماعى وابسته کنش افراد تكیه
مىکند «.گیدنز نقطه آغاز هستى شناختى را نه آگاهى مى داند و نه ساختار اجتماعى ،بلكه دیالكتیك
میانفعالیتها و شرایط است که در زمان و مكان رخ مىدهد.

Paraxis

1
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اجتماعى را به صورتىنو پدید مى آورد .او معتقد است کنش اجتماعى هم به وسیله کنشگران حقیقى یا
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گیدنز هر چند به آگاهى یا استعداد بازاندیشىمىپردازد اما معتقد است که کنشگر انسانى با
وجود استعداد بازاندیشى موجود صرف اً خودآگاهى نیست.بلكه جریان جارى فعالیتها و شرایط را بازتاب
38

مى کند .هستى شناسى زمانى  -مكانى گیدنز به او اجازهمى دهد که نه تنها به تمایز خرد و کالن بپردازد
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بلكه این دو سطح را به شیوه اى تاریخى ،فراگردى و پویامورد بررسى قرار دهد( ».ریترز)600 :13۸0،
اعتماد بنیادین چیزى است که موجد احساس امنیت وجودى بوده و راهبر انسان در نقل و
انتقالها،بحرآنها ،خطرات حاصل ا ز زندگى اجتماعى و باالخره کلیه ارتباطات اجتماعى ان سان مىباشد.
« اعتمادبنیادین ،در ارتباط با خطرهاى احتمالى یا واقعى ناشى از کنشها و واکنشهاى متقابل ،همچون
غربالعمل مى کند و بطور کلى پشت بند عاطفى نوعى پوسته محافظ یا پیله حمایتى است که همه افراد
عادى درج ریان رویارویى با مسایل زندگى روزمره ،خود را در پناه آن قرار مى دهند ...پیله حفاظتى به
منزله سرپوش گذاشتن بر تمام رویدادهاى محتملى است که مىتوانند تمامیت جسمانى یا روانى فرد
انسانى را به خطربیندازند .سد محافظتى که پیله حمایتى به وجود مى آورد ممكن است زیر ضربات
حوادثى که احتماالتمنفى خطر کردنهاى جارى ،پدید مى آورند ،بطور موقت یا براى همیشه ،ترک
بردارد( ».اختر محققی)۸2:13۸5،
گیدنز سالمتى انسان را در وجود احساس مثبت از امنیت وجودى مى داند .عدم امنیت وجودى
در سطح فردى و اجتماعى از هم گسیختگى نظام اجتماعى را به دنبال مى آورد .تكیه گاه اصلى برقرارى
امنیت وجودى نیز در هر دو سطح خرد و کالن مفهوم کلیدى اعتماد در دیدگاه گیدنز است .اعتماد هم
به اشخاصو هم به نظام هاى مجرد مورد نظر است که منظور او از نظامهاى مجرد ،نشانههاى سمبلیك
و نظامهاى کارشناسى  -تخصصى است.
رابرت پاتنام

1

پاتنام از محققین اخیر سرمایه اجتماعى است .تأکید عمده وى به نحوه تأثیر سرمایهاجتماعى بر رژیمهاى
سیاسى و نهادهاى دموکراتیك مختلف است.
پاتنام سرمایه اجتماعى را مجموعهاىاز مفاهیمى مانند اعتماد ،هنجارها و شبكهها مىداند که موجب
ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضاى یك اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد
کرد .از نظر وى اعتماد و ارتباط متقابل اعضا درشبكه ،به عنوان منابعى هست ند که در کنشهاى اعضاى

3۸

جامعه موجود است.

Robert Putnam

1

در فقدان اعتماد هیچ شفافیتى در قراردادها و بنابراین هیچ نیرویى براى اجراى قوانین
وجودنخواهد داشت و در این شرایط تعهدات و حتى پول هم دیگر مورد قبول واقع نمى شود ،چرا
کهمى تواند تقلبى باشد .اعتماد همكارى را تسهیل مى کند و خود همكارى نیز اعتماد را سبب
الف) اعتماد شخصى :در جوامع کوچك و به هم پیوسته اعتماد بر اساس شناختى است از خلق و
خوى،گذشته فردى ،انتخابهاى ممكن و حدس ناشى از تبعات عدم اعتماد .برناردویلیامز این اعتماد را
«اعتمادصمیمانه» نام مىنهد .یعنى اعتمادى که به آشنایى نزدیك با این فرد بستگى دارد.
ب) اعتماد اجتماعى :در جوامع بزرگ و پیچیده که مناسبات بین افراد نیز پیچیده و گ سترده
است،اعتماد شخصى به تنهایى راه ساز نیست و نیاز به اعتماد اجتماعى (تعمی م یافته) ضرورت پیدا
مى کند.اعتماد اجتماعى در جوامع مدرن از دو منبع مرتبط یعنى هنجارهاى معامله متقابل و شبكههاى
مشارکتمدنى ناشى مىشود.
فرانسیس فوکویاما

1

فوکویاما سرمایه اجتماعى را مجموعه هنجارهاى موجود در سیستم هاى اجتماعى مىداند که موجب
ارتقاى سطح همكارى اعضاى آن جامعه است و موجب پایین آمدن سطح هزینههاى تبادالت و
ارتباطات خواهد شد .بر این اساس مفاهیمى نظیر جامعه مدنى و نهادهاى اجتماعى نیز داراى ارتباط
مفهومىنزدیكى با سرمایه اجتماعى مىگردند.
فوکویاما به جاى سنجش و اندازه گیرى سرمایه اجتماعى به عنوان یك ارزش مثبت فقدان
سرمایه اجتماعى که مترادف با بروز انحرافات اجتماعى است روش جایگزین قرار مىدهد و شاخصهاى
آن رامیزان جرم و جنایت ،فروپاشى خانواده ،مصرف مواد مخدر ،طرح دعاوى و دادخواهى ،خ ودکشى،
فرار ازپرداخت مالیات و موارد مشابه در نظر مى گیرد و فرض را بر این مى گذارد که چون س رمایه اجتماعى
وجودهنجارهاى رفتارى مبتنى بر تشریك مساعى را منعكس مى کند ،انحرافات اجتماعى بالفعل نیز
بازتاب نبودسرمایه اجتماعى خواهد بود .اطالعات آمارى انحرافات اجتماعى گرچه به ندرت بىاشكال
است اما درسطح مقایسهپذیرى فراوان و قابل استفاده هستند.او با استفاده از این روش و شاخصهاى
مذکور اطالعات و آمار موجود از دهه  50تا دهه  90آمریكا رادر مقایسه با چند کشور صنعتى مورد
مطالعه قرار داد

Francis Fukuyama

1
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مى شود.انواع اعتماد :پاتنام در مباحثاش به دو نوع اعتماد اشاره دارد:
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او برخالف پاتنام که شیوه مستقیم و از طریق طرح چند سؤال سعى در اندازه گیرى سرمایه
اجتماعىداشت ،تبعات فقدان سرمایه اجتماعى را محور مطالعه خود قرار داد.
40
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بدین ترتیب که وجود آمار باالى فرزندان نامشروع ،طالق ،قتل و جرائم ،خودکشى و غیره نشانه
هایى از نبود روحیه دموکراسى ،اعتماد وسرمایه اجتماعى تلقى کرد.
« از نظر فوکویاما اعتماد ،به عنوان یك انتظارى است که ناشى از وجود جامعهاى صادق ،با روحیه
تعاون و بر پایه تقسیم ارزشها در بین اعضاى جامعه است .اعتماد نقش بسیار مهمى را در فهم و ادراک
رفتارجمعى مناسب ایفأ مى کند .اعتماد سازماندهى خودبخودى را در سازمانهاى خودیارى ایجاد
مىنماید.بسیارى از شرکتهاى بزرگ بر مبناى اعتما د به اهداف بزرگى رسیدهاند .درمقابل در فرهنگهاى
با اعتماد کم تجارت راکد مانده است و در حد روابط خویشاوندى بسته و محدود است .در فرهنگهاى با
اعتماد باال،مردم با اشكالى مختلفى از ساختها مشارکت دارند و از این طریق توان حرفهاى خود را ارتقأ
بخشیدهاند.اعتماد از نظر فوکویاما محور اصلى و کلیدى در توسعه و رونق اقتصادى است( ».اختر
محققی)5۸:13۸5،
او معتقد است قبل از ورود به هر سیستم تجارى یا اجتماعى ،باید اطالعات کافى درباره
شبكههاىاعتماد موجود در آن سیستم و ویژگى هاى آن به دست آورد .زیرا اعتماد را پایه هر گونه
مبادالت اقتصادىو اجتماعى مىداند.
چارچوب نظری تحقیق
در بخش چارچوب نظری تحقیق از نظریات و تئوریهای مختلفی کمك گرفته شده است واعتماد
اجتماعی به عنوان شاخص اصلى براى اندازه گیرى و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعى که موردقبول و
ا ذعان همه متفكرین بحث سرمایه اجتماعى است ،در نظر گرفته شده است .براین اساس و با توجه به
مبانی نظری تحقیق از نظرات جیمز کلمن ،رابرت پاتنام  ،فرانسیس فوکویاما و آنتونی گیدنز جهت بحث
و بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است.
روش پژوهش
در این تحقیق به اقتضای موضوع و با توجه به امكانات پژوهش روش پیمایش به منزله مناسبترین و
روش اصلی پژوهش و روش اسنادی نیز مكمل مراحل مختلف پژوهش خواهد بود.

اساس اْ آنطور که ماکس وبر نیز بر آن تاکید دارد موضوع پژوهش تعیین کننده روش پژوهش خواهد بود.
عالوه بر مطالعات متعدد جهانی که ارزش سنجی ها از جمله سنجش اعتماد و مشارکت را با روش
پیمایش مطالعه کرده اند که در ادبیات این پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفتهاند.
پس از بررسی و بهره گیری از پرسشنامههای تدوین شده در این زمینه ،پرسشنامهای تهیه و در آن انواع
پرسشهای باز و بسته بر اساس نیاز و با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش آورده شده است.
ابزار تحقیق
از آنجا که اطالعات مورد نیاز پژوهش با توجه به تعاریف عملیاتی تحقیق هم در بعد نظر ی است و هم
در بعد جامعه آماری ،لذا ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه است.
ابزار این پژوهش یك پرسشنامه بر اساس تحقیقات پیشین پژوهشگر و شامل  47گویه است.
ویژگی های جمعیت آماری تحقیق
در این تحقیق جمعیت آماری در دسترس جوانان  15تا  29ساله که در فضای فیس بوک عضو بودند.
روش های آماری پژوهش
پس از بررسی روش های آماری و با توجه به موضوع و فرضیات و چارچوب تئوریك پژوهش نوبت به
ارائه روشهای آماری است.
این پژوهش برای شناخت نظرات پاسخگویان ملزم به استفاده از جداول توزیع فراون ،ضرایب همبستگی،
آزمون خی دو برای توضیح و تفسیر دادهها بوده است.
اعتبار و پایائی پژوهش
اعتبار و پایائی پژوهش از ابزارهای مهم و حیاتی هر پژوهش به حساب می آیند .که به کمك آنها
می توان به نتایج بدست آمده از پژوهش اعتماد کرد.بوسیله اعتبار پژوهش میتوان به نتیجه بدست آمده
از پ ژوهش اطمینان کرد.
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مطالعات نگرش سنجی و ارزش سنجی در ایران نیز به همین شیوه صورت پذیرفته است .در این پژوهش
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اعتبار محتوا:

اعتبار محتوا به معنای استفاده از ابزارهای سنجش معتبر در سایر پژوهشهای مشابه است.در
42

پژوهش حاضر نیز با استفاده و مورد توجه قرار دادن پژوهش های پیشین سعی گردیده است اعتبار
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محتوایی پژوهش حاضر حفظ گردد.
2

پایائی پژوهش:

برای مح اسبه پایانی پژوهش روشهای مختلفی وجود دارد .در پژوهش حاضر پایائی پژوهش به
روش آلفای کرنباخ صورت گرفته است.
مناسب ترین روش برای سنجش روایی طیف لیكرات آلفا است که مبتنی بر ماتریس همبستگی
بینگویهای است .آلفای کرنباخ بین صفر و یك در نوسان است و ه رچقدر به یك نزدیكتر باشد نشانه
اعتبار باالتر آن است و هر چقدر به صفر نزدیك باشد دلیل بر کم بودن اعتبار آن است و ضریب آلفای
قابل قبول برای یك طیف آن است که باالی  % 70باشد .پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفاى کرونباخ
در دو مرحله صورت گرفت.
مرحله اول :با انجام تست مقدماتى (پیشآزمون) از  33نفر پاسخگو انجام شد.
مرحله دوم :مربوط به تحقیق بود .با  300نفر پاسخگو پرسشنامه به عمل آمد و ضرایب حاصل از

آن به شرح زیر است
جدول شماره  -1ضریب آلفای کرنباخ گویه های پژوهش
آلفای کرنباخ
0.۸4۸

اعتماد اجتماعی در بعد خانواده

0.70

اعتماد اجتماعی در بعد دوستان و آشنایان

0.776

اعتماد اجتماعی در بعد گروهها و سازمانها
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Content validity
reliability

1
2

بررسی وضعیت اعتماد اجتماعی در بعد خانواده در بین جوانان ایران و فرانسه
43

ابعاد اعتماد اجتماعی
خانواده

فرانسه
ایران

نما

میانه

میانگین

انحراف استاندارد

46
46

39.00
39.00

3۸.9۸00
39.00

6.1۸232
5.955

جهت توصیف داده های فاصله ای ی ا نسبی در سطح شاخصهای مرکزی از آماره های مد ،میانه
می انگین و در سطح شاخصهای پراکندگی از واری انس  ،انحراف معی ار و دامنه تغییرات ودر سطح توزیع
متقارن از چولگی استفاده می گردد.
با توجه با نتایج باال می توان نتیجه گرفت میانگین اعتماد اجتماعی در بعد خانواده در هر دو
کشور تقریبا یكسان است این عامل را می توان با نتایج کلمن و فوکویاما نیز استنباط داد.
خانواده به عنوان یكی از مهمتر ین منابع سرمایه اجتماعی همیشه مد نظر پژوهشگران این حوزه
بوده است تا جایی که فوکویاما خانواده را مهم ترین سرمایه اجتماعى و عامل اصلى انباشت و انتقال آن
مىداند.
خانواده ازطریق تعامالتش با نظام هاى سیاسى ،اقتصادى ،فرهنگى و مذهبى نه تنها من ابع موجود
براى اعضایش را افزایش مى دهد بلكه به سرمایه اجتماعى موجود براى افزایش کاالها و خدمات عمومى
کمك مى کند.
اعتماد بنیادین چیزى است که موجد احساس امنیت وجودى بوده و راهبر ان سان در نقل و
انتقالها،بحران ها ،خطرات حاصل از زندگى اجتماعى و باالخره کلیه ارتباطات اجتماعى انسان مىباشد.
«اعتماد بنیادین ،در ارتباط با خطرهاى احتمالى یا واقعى ناشى از کنشها و واکنشهاى متقابل ،همچون
غربال عمل مى کند و بطور کلى پشتبند عاطفى نوعى پوسته محافظ یا پیله حمایتى است که همه افراد
عادى درجریان رویارویى با مسایل زندگى روزمره ،خود را در پناه آن قرار مىدهند.
خانواده یك نهاد اصلى جامعه مدنى است .خانواده نقطه تالقى روندهاى گوناگونى است که بر کل
جامعه تأثیر مى گذارند.
برابرى فزاینده بین زن و مرد ،ورود گسترده زنان به نیروی ک ار ،تغییرات در رفتار زناشویى و
انتظارات ،دگرگونى رابطه میان خانه و کار از جمله مسائل مهمى است که با نگرش دموکراتیك در نهاد
خانواده بایستى مورد توجه قرار گیرند.
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جدول شماره  -2توزیع شاخصهای میزان اعتماد اجتماعی در بعد خانواده
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خانواده نقطه آغازین شكل گیرى امنیت وجودى و اعتماد بنیادین است و نیا زمند توجه ویژه
مىباشد .خانواده ازطریق تعامالتش با نظام هاى سیاسى ،اقتصادى ،فرهنگى و مذهبى نه تنها من ابع
44
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موجود براى اعضایش را افزایش مى دهد بلكه به سرمایه اجتماعى موجود براى افزایش کاالها و خدمات
عمومى کمك مىکند.
بررسی وضعیت شاخصهای میزان ا عتماد اجتماعی در بعد دوستان و آشنایان در بین جوانان
ایران و فرانسه
جدول شماره  -3توزیع شاخصهای میزان اعتماد اجتماعی در بعد دوستان و آشنایان

ابعاد اعتماد اجتماعی
فرانسه
دوستان و آشنایان
ایران

میانگین

نما

میانه

34
32

36.7533 36.0000
33.14
32.00

انحراف استاندارد
4.57۸۸2
4.۸33

جهت توصیف داده های فاصله ای ی ا نسبی در سطح شاخصهای مرکزی از آماره های مد ،میانه
می انگین و در سطح شاخصهای پراکندگی از واری انس  ،انحراف معی ار و دامنه تغییرات ودر سطح توزیع
متقارن از چولگی استفاده می گردد.
با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که اعتماد به دوستان در فرانسه بیشتر از ایران است
و جوانان فرانسوی به دوستان و آشنایان خود بیشتر اعتماد می کنند.
پاتنام معتقد است در مناطقى که فاقد هنجارها و شبكه هاى مشارکت مدنى هستند چشم انداز
عمل جمعى تیره است .ممكن است تعادل اجتماعى مبتنى بر «عهدشكنى همیشگى» آینده بخش اعظم
جهان را که از سرمایه اجتماعى محدودى برخوردارند ،رقم بزند.
در این بین « خانواده گرایى غیراخالقى» یكى ازپیامدهاى مهم فقدان سرمایه اجتماعى محسوب
مى شود .در جنوب ایتالیا این گرایش مشاهده شد.
کلمن معتقد است زمانى که فرد خدمتى را براى دیگرى انجام مى دهد غالب اً زمان و یا چیزى است
که در آن موقعیت به آن نیاز ندارد.
بنابراین عقالنى رفتار کرده و براى رعایت منافع شخصى خدمت مربوطه را انجام مىدهد تا منفعت
حاصله را در زمان و موقعیت مناسب خود دریافت نماید هدف کلمن از وارد کردن ساختار اجتماعى در
نظریه اجتماعى بیان و تأکید بر این مطلب است که چگونه انتخابهاى افراد تا حد زیادى از هنجارهاى
اجتماعى ،فشار گروه همگنان و عوامل گروهى تأثیر مىپذیرد .عالوه بر این کلمن معتقد است « سرمایه

اجتماعى با کارکردش توصیف مى شود .سرمایه اجتماعى شیئى واحد نیست ،بلكه انواع چیزهاى گوناگونى
است که دو ویژگى مشترک دارند:
همه آنها شامل جنبهاى از یك ساخت اجتماعى هستند و کنشهاى معین افرادى را که در درون
بررسی وضعیت شاخصهای میزان اعتماد اجتماعی در بعد گروهها و سازمانها در بین جوانان
ایران و فرانسه
جدول شماره  -4توزیع شاخصهای میزان اعتماد اجتماعی در بعد گروهها و سازمانها

ابعاد اعتماد اجتماعی
فرانسه
گروهها و سازمانها
ایران

نما

میانه

میانگین

انحراف استاندارد

46.00
41

45.0000
37.00

45.3133
35.۸7

2.50137
5.2۸9

جهت توصیف داده های فاصله ای ی ا نسبی در سطح شاخصهای مرکزی از آماره های مد ،میانه
می انگین و در سطح شاخصهای پراکندگی از واری انس  ،انحراف معی ار و دامنه تغییرات ودر سطح توزیع
متقارن از چولگی استفاده می گردد.
با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت فاحش بین اعتماد به گروهها و سازمانها در ایران و فرانسه
مشهود است و جوانان فرانسوی بسیار بیشتر به گروهها و سازمانهای کشور خود اعتماد می کنند.
دایره اعتمادى که در جوامع سنتى بسیار محدود و با شعاع کم در حد اعضاى خانواده و خویشان
بوده امروزه بایستى گسترده شود ،در این حالت است که سرمایه اجتماعى مطلوب شكل مى گیرد در غیر
این صورت سرمایه اجتماعى در حد محدود و بسته باقى مانده که در عصر جدید کارایى نخواهد داشت.
گیدنز معتقد است توسعه امروزین که در گرو مشارکت و حضور مردم در قالب گروههاى مختلف
اجتماعى است ،نیازمند وجود اعتماد بین اشخاص و اعتماد به نظامهاى تخصصى است.
دایره اعتماد در جوامع سنتى بسیار محدود و با شعاع کم در حد اعضاى خانواده و خویشان است
و اگر گسترده شود ،در این حالت سرمایه اجتماعى مطلوب شكل مى گیرد در غیر این صورت سرمایه
اجتماعى در حد محدود و بسته باقى مانده که در عصر جدید کارایى نخواهد داشت.
پس براى شكل گیرى سرمایه اجتماعى بعنوان یك سرمایه بنیادین بایستى شعاع اعتماد افزایش
یابد وافراد در گروه هاى مختلف غیر خونى و خویشاوندى نیز مشارکت و فعالیت داشته باشند تا
ویژگىهاى مطلوب سرمایه اجتماعى یعنى ،تسهیل کننده روابط اجتماعى ،کاهنده هزینههاى زائد،
کاهش نظام دیوانساالرى و باالخره ارمغان آورنده عدالت و آزادى عیان گردد نكته قابل توجه آن است
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ساختار هستند تسهیل مىکنند.
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که با در نظر گرفتن ویژگیهاى اصلى د ر تعریف گروه یعنى عضویت در گروه،تقسیم کار ،اهداف مشترک
و سازماندهى ،اساس اً درک د رستى از واژه گروه در بین مخاطبین دیده نشد وعمالً آنها شبه گروههایی
46
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مثل جماعت را نیز در دسته گروههاى واقعى قرار مىدادند.
بررسی وضعیت توزیع شاخصهای میزان عالقمندی به مطبوعات در بین جوانان ایران و فرانسه
جدول شماره  -6توزیع شاخصهای میزان عالقمندی به مطبوعات

ابعاد اعتماد اجتماعی
عالقمندی به مطبوعات فرانسه
ایران

نما
17.00
1۸

میانه
17.0000
16.00

میانگین
16.1733
14.99

انحراف استاندارد
2.1۸213
3.471

جهت توصیف داده های فاصله ای ی ا نسبی در سطح شاخصهای مرکزی از آماره های مد ،میانه
می انگین و در سطح شاخصهای پراکندگی از واری انس  ،انحراف معی ار و دامنه تغییرات ودر سطح توزیع
متقارن از چولگی استفاده می گردد.
با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت عالقمندی به مطبوعات در بین جوانان فرانسوی
بیشتر از جوانان ایرانی است.
فوکویاما تعریف سرمایه اجتماعى به این مفهوم مىپردازد « .سرمایه اجتماعى را به سادگى مىتوان
به عنوان وجود مجموعه معینى از هنجارها یا ارزشه اى غیررسمى تعریف کرد که اعضاى گروهى که
همكارى و تعاون میان شان مجاز است ،در آن سهیم هستند.
مشارکت در ارزشها و هنجارها به خودى خود باعث تولید سرمایه اجتماعى نمى گردد ،چرا که
این ارزشها ممكن است ارزشهاى منفى باشد .بهطور مثال جنوب ایتالیا به عنوان منطقه بىبهره از سرمایه
اجتماعى عمومیتیافته و اعتماد متقابل شناخته شده ،اما این بدان معنا نیست که در آنجا هنجارهاى
اجتماعى قوى و استوارى وجود ندارد.
(اشاره بر هنجارهاى گروه مافیا) بلكه هنجارهاى موجود به ارتقأ همكارى اجتماعى کمكى نخواهد
کرد.
تمامى گروه هاى اجتماعى داراى میزان خاصى از شعاع اعتمادند که به مفهوم میزان گستردگى
دایره همكارى و اعتماد متقابل اعضأ یك گروه است.
در یك نتیجه گیرى مىتوان گفت که هر چه یك گروه اجتماعى داراى شعاع اعتماد باالترى باشد،
سرمایه اجتماعى بیشترى نیز خواهد داشت.

چنانچه یك گروه اجتماعى برون گرایى مثبتى نسبت به اعضاى گروههاى دیگر نیز داشته باشد،
شعاع اعتماد این گروه از حد داخلى آن نیز فراتر مىرود.
بنابراین در این فرهنگها ،شرکت ها عمدت اً ماهیت خانوادگى داشته و به ندرت از محدوده اولیه
این امر باعث مى شود که فعالیت آن شرکت ها محدود شده و به احتمال زیاد عمر آنها نیز کوتاه
گردد و در نسلهاى بعدى این خانوادهها ،از بین بروند.
نقش اصلى در اقتصاد این کشورها بر عهده سرمایه اجتماعى و شعاع اعتماد موجود در روابط
تجارى و تبادالت بین شبكههاى اعتماد خانوادگى است.
در این بین مطبوعات نقش مهمی در اعتالی سرمایه اجتماعی می توانند ایفا کنند مطبوعات با
بیان قوانین و مقررات اجتماعی و بسط و گسترش فرهنگ اعتماد با توجه به قوانین موجود در این بین
عامل مهمی هستند.
بررسی وضعیت شاخصهای میزان اعتماد به مطبوعات در بین جوانان ایران و فرانسه
جدول شماره  -7توزیع شاخصهای میزان اعتماد به مطبوعات

ابعاد اعتماد اجتماعی
اعتماد به مطبوعات

نما
فرانسه
ایران

میانه

16.0000 16.0000
16.0000 16.0000

میانگین

انحراف استاندارد

15.۸333
15.3667

2.1027۸
2.95473

جهت توصیف داده های فاصله ای ی ا نسبی در سطح شاخصهای مرکزی از آماره های مد ،میانه
می انگین و در سطح شاخصهای پراکندگی از واری انس ،انحراف معی ار و دامنه تغییرات ودر سطح توزیع
متقارن از چولگی استفاده می گردد.
با توجه به نتایج بدست آمده میزان اعتمادبه مطبوعات در بین جوانان دو کشور تقریبا یكسان
است.
گیدنز جوامع سنتى و مدرن را نسبت به عوامل ایجاد کننده اعتماد از هم متمایز مى کند و
زمینه هاى مساعد ایجاد اعتماد را در فرهنگ هاى سنتى سیستم خویشاوندى  -اجتماع محلى و سنت
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خود بزرگتر مىشوند.
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مى داند و درمقابل در جهان مدرن عقالنیت شیوه هاى زندگى مبتنى بر استدالل ،مستندات ،محاسبه،

47

تخصص و نظام هاى کارآمد تخصصى را از عوامل مهم در ایجاد اعتماد بین اعض ای یك جامعه مىداند.

مج
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صةةةة
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و

امنیت وجودى به وضعیت ذهنى راحت و مناسبى اشاره دارد که در آن فرد به فعالیتهاى بدیهى،
در محیطى آشنا و به همراه افراد دیگرى که تهدیدى براى او بوجود نمى آورند ،مشغول است زمانى که

فرد مى داند چگونه به کار خود ادامه دهد ،بدون آن که وقفه و مزاحمتى براى او به وجود آید ،حالتى
ذهنى و روانى در وى بروز مى کند که این همان ام نیت وجودى است»
48
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