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چکیده:

بر  دیبا تاک) 1389جوانان شهر تهران  یاجتماع هیسرما تیمطبوعات بر وضع ریتاث یبررس» پژوهش حاضر با عنوان

ات با ب مطبوعارتباط بین میزان استفاده از مطبوعات و نوع مطال افتنیاست.هدف این پژوهش « (یاعتماد اجتماع

عتماد  -اده بانواعتماد به خ -الف: سه سطحاعتماد اجتماعی است.  در این بین تاثیر مطبوعات بر اعتماد اجتماعی در  ا

 تحقیق این روشهران بررسی خواهد شد.ت شهرجوانان  در بینهاازمانها و ساعتماد به گروه -ج انیبه دوستان و آشنا

ه منطقه از شهر سجوانان نفر از  390پژوهش ،پیمایشی و ابزار گردآوری اطالعات،پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه 

ی انجام راب  .با استفاده از روش ساده تصادفی انتخاب شده اند خوشه ای وهستند که با روش نمونه گیری  تهران

بین  رتباط مثبت ا نتایج این پژوهش بر وجوداستفاده شده است. spss مباحث آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار

نها اشاره ا و سازماگروهه و اعتماد اجتماعی  در بعد خانواده و دوستان و آشنایان واستفاده از  مطبوعات   )زمان( زانیم

تماد به گر بین اعیی دییزان مطالعه میزان اعتماد اجتماعی نیز افزایش می یابد.از سودارد به عبارت دیگر با افزایش م

تان و صادی(و اعتماد اجتماعی  در بعد خانواده و دوساقت –فرهنگی  -سیاسی -) اجتماعی مطبوعات مطالب مختلف

 –فرهنگی  -سیاسی -جتماعی) ا مطبوعات آشنایان ارتباط از نوع مثبت وجود دارد اما بین اعتماد به مطالب مختلف

  ه مطبوعاتکن گفت و اعتماد اجتماعی در بعدگروهها وسازمانها رابطه ای وجود نداشت .بطور خالصه می توا اقتصادی(

امعه جی در می توانند نقش مهمی در کاهش و یا افزایش اعتماد اجتماعی و به دنبال آن گسترش سرمایه اجتماع

 داشته باشند.

سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، جوانان ، شهر تهرانواژه های کلیدی: 

\\



Study of Impact of the press on the social capital of the Youth in Tehran of 2011 

(by emphasis on social Trust) 
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ABSTRACT:This study is aimed at finding a correlation between the extent of using the 

press (reading of press) and the type of the press with the social trust. 
For this purpose the impact of the press on the social trust is examined in three levels: 

A) trust on family, B) trust on friends and acquaintances and C) trust on organizations
by the youth in Tehran.
The research method is survey and means of gathering data is questionnaire and the

sample population of the study is 390 young individuals from 3 different districts of
Tehran which have been selected on cluster sampling and using random method.

The SPSS software has been employed for the descriptive and inferential statistic
questions and the result of the study shows positive relationship between the extent of
time spent on using the press and the extent of the social trust at the family, friends and

organizational levels.
This means that by increasing the time spent on reading the press, the level of the social 

trust will also increase. On the other hand there is also a positive relationship between
the different content of the press and the extent of the trust at family, friends and
organizational levels but between the trust on different topics of the press        (social,

political, cultural and economic) and the social trust there was no relationship at the
organizational level.

In short, it can be concluded that the press can play a major role in promoting or
diminishing the social trust and consequently the social capital in the society.
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 مسئله بیان

وم تا حال این مفه مطالعه ارزشهای حاصله از تعامالت انسانها در جامعه است با ایناعتماد اجتماعی اگر چه ایده اصلی 

سيرمایه در مفهيوم  شينا  شيهریجامعه "جيی  جیويوفز"به وسيیله  1960در سال و به کار گرفته نشد 1960سال 

                                              .دا مطرح شداجتماعی مجد

یش وضعیت اعتماد اجتماعی گرچه بطور مستقل قابل سنجش است اما هدف نهایی در کسيب اعتمياد اجتمياعی افيزا

عيه حاصيل ای اکتسابی است که از طریق آموزش و تجربه در بسيتر جامسرمایه اجتماعی در جامعه است اعتماد مقوله

                                                                    د.شومی

ه، ميا در گویند که در بیشتر جوامع صنعتی و همچنین در حال توسعها میجامعه شناسان غربی با تویه بر نظرسنجی

نيان ایين آبيه گفتيه  ترین حالت با فرهنگ شک و تردید مواجه هستی .بدترین حالت با بحران اعتماد و در خوشبیانه

ت ان و مقامياگیرد. مردم بيه حيرف سیاسيتمداربحران روز افزون در وهله اول گریبان سیاستمداران و دولتمردان را می

انيد کيه بحيران جامعه شناسان بر این عقیده برند.های آنان را زیر سوال میو انگیزه کننددولتی با دیده شک نگاه می

                                             کننده بيير ارکييان جامعييه و دموکراسييی خواهييد داشييت.، اثييری تيييعیفاعتميياد چييه واقعييی و چييه تخیلييی

یيون و اخبار تلویز رشد و افزایش اعتماد بهکند ها را در باز تولید اعتماد اجتماعی مه  ارزیابی مینقش رسانه "کلمن" 

زایندة منبع و فعتماد به بعيی نهادها، ممون است ناشی از قدرت که کاهش ا دهدثبات اعتماد به مطبوعات نشان می

 .تفسیرکنندة اطالعات باشد

عتقد ماند. رایزمن ترین منابع تولید ارزشهایی همچون اعتماد و مشارکت اجتماعیهای همگانی امروزه یوی از مه رسانه

انگیزانيد تيا کنند و افراد را بير ميیخنثی می های همگانی حالت ایستای دنباله روی و همرنگی اجتماعی رااست رسانه

نقيدر قيوی شخصا در مسائل  اجتماعی درگیر شوند و در زندگی سیاسی مشارکت پیدا کنند. بودریا ردین هيدایت را آ

 لیيد کننيد وها قادرند فرهنگ را مانند یک شبه واقعیت همچون یک کاال در تبلیغات توداند که معتقد است رسانهمی

               های اجتماعی جایگزین نمایند .                         قعیت را به عنوان فرهنگ و ارزشیک فرا وا

ناميه، نشيریه بيه صيورت روزناميه، هفته 134هيزار و  3اکنيون بنا بر آمار وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی در کشور ه 

دقیقه در روز 40سرانه میزان مطالعه روزنامه در ایران  ن آمارو بر اسا  همی 1شودمنتشر می نامه و ماهنامه و ...دوهفته
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این تعداد نشریه از لحاظ تنوع و همچنین میزان مطالعه مطبوعات اثرگذاری زیادی بير روی مخاطبيان خيود  .باشدمی

 توانند در کاهش و یا افزایش اعتماد اجتماعی اثرگذار باشند.خواهند داشت. و بالطبع می

ن ایياجتمياعی،  فاوتی از سرمایهتعاریف متعلی رق   را در مطالعات سرمایه اجتماعی مد نظر داشت که باید این نوته 

 شوند. تعاریف نقیض یودیگر نیستند، بلوه مومل یودیگر محسوب می

ی از برد. بیماریی که در مقاطعهایی که در خود نهفته دارد، از یک بیماری مزمن رنج میتوانمندی با تمام جامعه ایران

آمیزی رت بحرانآور بروز پیدا کرده است و اکنون نیز این بیماری خود را به صوای حاد و رنجتاریخ این سرزمین به گونه

تولیيد »های اقتصادی توانمندی یک جامعه را در عرصه است. همانگونه که سرمایه« اعتماد اجتماعی» ،نمایان ساخته

های خود وسعه هنجارها و ارزشعی نیز یک جامعه را قادر به خلق، حفظ و تهای اجتماسرمایه"سازد، ظاهر می« ثروت

ز ااست که جامعه ایران  یبیماری «تمادبحران اع»سازد. در آن جامعه را ممون می« تولید منزلت»ساخته و در یک کالم 

  (118:1385)اختر محققی،".بردآن به شدت رنج می

و  وابط بستهاز ر ی سرمایه اجتماعی است هر چقدر میزان مشارکت و اعتماداعتماد و مشارکت اجتماعی از مقوالت اصل

 بیشتری برخوردار خواهد شد .  خانوادگی به سطوح بزرگتر اجتماع کشیده شود،  از ارزش و اعتبار

 نیب نیکند در ایدر کشورها را منتشر م یافتگیو توسعه یزندگ یآمار شاخصها هملل متحد همه سال سازمان

 ند.وردارد از تعدد و تنوع مطبوعات و میزان مطالعه باالیی برخبرخوردارن یکه از شاخص باالتر ییاکشوره

ن آیز همراه نزش را هستند که عالوه بر تولید اطالعات، تفسیر و آموهای جمعی یوی از منابع سه گانه اطالعات رسانه

ننده و تفسیر ک منبع ت فزاینده رسانه ها ، به عنوانمی کند . کاهش اعتماد به بعيی نهادها ، ممون است ناشی از قدر

 . اطالعات باشد

 اجتماعی هسرمای و مطبوعات نیارتباط ب افتنیاز آنجایی که درصد زیادی از جمعیت کشور را جوانان تشویل می دهند 

را  بوعاته از مطدابعاد استفا و  اجتماعی سرمایهاجزا  نیرابطه ب  یکه  بتوان یچرا که در صورت است تیاهم زیحا

نای کمی و غبر   هداد و  شیدر کشور را افزا یاجتماع اعتماد زانیتوان میشاخصها ه  م نیا تیبا تقو شناسایی کنی 

 طبوعاتمو  یاجتماع اعتماد یجهت ارتقا ییخواهد توانست راهوارها قیتحق نیا بیترت ینبد کیفی مطبوعات افزود

 ارائه دهد.

 



 

 

 

 تعاریف مفاهیم

 جتماعیمشارکت ا

 روری است .ضمشارکت را می توان حرکت  آگاهانه ، فعال، آزاد و مسئولیت آوری دانست که برای تمشیت او درجامعه 

یل به جهت نمشارکت را نوعی کنش هدفمند داشته اند که در فرآیند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعی او در"

ی  اهانه تقسند آگمی کند . در نگاهی دیگر مشارکت  را فرآی هدفهای معین و از پیش تعیین و تعریف شده نمود پیدا

ه نوان نمودنها عآقدرت و منابع کمیاب و فراه  سازی فرصت برای  رده های پایین جمعیتی برای بهبود شرایط زندگی 

کردن  ه رزش، سااند . وقتی مشارکت را به منزله فرا گرد نیرومند سازی در نظر می گیری  مشارکت مبتنی بر سه  

 ه روی ردهرفت بمردم در قدرت  و اختیار، راه دادن مردم برای نظارت بر سرنوشت خویش و باز گشودن فرصتهای پیش

ردن یان بهای زیرین جامعه خواهد بود. حاصل آن تسهیل در شنیدن صدای دیگران، احسا  مالویت نمودن، از م

 (8.، 1370)طوسی . "سووت خواهد بود  حاشیه نشینی، نیرومند ساختن ناتوان و دره  شوستن فرهنگ

 نمود عینی مشارکتی نهادهای مشارکتی چون انجمن ها، گروهها، سازمانهای غیر دولتی و .... هستند.

  1سرمایه اجتماعى

 دیده است.مطرح گرسرمایه اجتماعى از مفاهی  نوینى است که امروزه در بررسیهاى اقتصادى و اجتماعى جوامع مدرن

براى  1990اى جدید است که از سالهجتماعى تعاریف متعددى ارائه شده است. سرمایه اجتماعى مفهومىاز سرمایه ا

 ردید.گنخستین بار از سوى جامعه شناسان فرانسوى وآمریوائى توکویل،بوردیو، کلمن، پاتنام و... مطرح 

 جتماعى ازادرآمد تماعى  و یا حتىرود و ثروت اجسرمایه اجتماعى اصطالحى است که گاه در معناى وسیع به کار مى»

نى، شود. بدین معرا شامل مىآید و گاه در فياى محدود که منابع و تجهیزات غیر فردى و غیر خصوصىآن برمى

رتباطى، اههاى سرمایه اجتماعى آن چیزى است که با سرمایه جامعه پدید آمده و مورداستفاده همگان است نظیر را

 (685 :1370 ،)ساروخانى « .تجهیزات انتقال پیام و..

وى ارها بر روهنج داند که حاصل تأثیر نهادهاى اجتماعى، روابط انسانىاى مىبانک جهانى سرمایه اجتماعى را پدیده

هى بر ل توجپدیده تأثیر قابکمیت و کیفیت تعامالت اجتماعى است و تجارب این سازمان نشان داده است که این

 تلف دارد.اقتصاد و توسعه کشورهاى مخ

                                                 
1Social capital  



 

 

 

روهى و هاى گها به صورت فیزیوى وجود ندارد بلوه حاصل تعامالت وهنجارسرمایه اجتماعى بر خالف سایر سرمایه

یز ه و نهاى اداره جامعهزینهتواند موجب پایین آمدن جدى سطحاجتماعى بوده و از طرف دیگر افزایش آن مى

 هاى عملیاتى سازمانها گردد.هزینه

هاى لیتها وفعااى سرمایه اجتماعى را اعتماد، شویبایى، برابرى، قانون مدارى، عيویت در گروههشاخص فوکویاما

 پژوهشى بیان -علمى هاىاى گسترده و عمومى، موفقیتهاى حرفهاجتماعى، سطح باالى دانش عمومى، آموزش

بى  آشنا پرورى، تى، پارتى بازى،دارد و نقطه مقابل آن یعنى فقدان سرمایه اجتماعى را مساوى با وجودنژادپرسمى

واد مپخش  وتحصیلى، سؤ استفاده جنسى، آدم کشى، اعتیاد تفاوتى، تبعیض جنسى، طالق، فروپاشى خانواده، افت

 داند.مخدر مى

 1اعتماد اجتماعى

ارایى و و دتباط بین اشخاص است در شرایطى که یوى داراى قدرت و مدیریتآمریوائى ار -اعتماد در قانون انگلیسى 

 برى از این امتیازات است.دیگرى خواهان بهره

 سته منابعى دردفرانسیس فوکویاما این نوع اعتماد ساختگى از نظر گویر را در تقسی  بندى منابع سرمایه اجتماع

 تحادیهاکمونیستى نظیر هاىترین شول ساخت بندى عقالنى را دولتنهایى»دهد. ساخته شده و عقالنى قرار مى

صاى اسى و اقتمى سیها نه تنها امیدواربودند که نهادهاى رسیر شوروى )سابق( و چین بر عهده داشتند... بلشویکجماه

خصى افع ششورایى طراز نوین بیافرینند که از منخواستند یک انسانرا جمع گرا کنند، بلوه عالوه بر آن مى

ر دین عظیمى به ا یابد... تجربه برنامه هفتاد ساله بشریت جهتخودخواهانه تغییر مسیر دهد و به سمت سعادت تمامى

نى یروى انسانالها دانند. میلیاردها روبل و سرو به رو شد و همه این را مىزمینه سازندگى اجتماعى، با شوست کامل

ز ااتر تر و فردگرتر، در ه  رفتهکردن سوگیرانه منجر به این شد که جمعیت خودخواهج و تبلیغ و اجتماعىروبراى ته

 (98: 1379 ،)فوکویاما« هاشدند.دوره قبل از بلشویک

حقیقت یک گفته نان بهچیز یا اطمی -اتوأ یا اطمینان به نوعى کیفیت یا صفت یک شخص »آنتونى گیدنز اعتماد را 

 (37: 1377 ،)گیدنز« است
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ر بین دت او اید بتوان گفگیدنز در تفسیرى که از دنیاى مدرن دارد جایگاه خاصى رابراى اعتماد قایل است ش 

است که با صراحت حرکت به سوى توسعه را از منظراعتماد ترین فردىسیاسى مشخص -اندیشمندان اجتماعى 

کند. عرفى مىرا م« اعتماد فعال»داند و نگرد. او شول اعتماد در جوامع مدرن رامتفاوت از جوامع پیش از مدرن مىمى

ر جامعه دهاى معینى را فقط حدود سى سال پیش اگر شما مرد یا زن بودید نقش قدی چرا که به طور مثال در جهان

نون شد. اما اکا مىها بر مبناى همان نهادهاى از پیش مستقر بنکردند و این رابطهداشتید که رابطه شمارا تثبیت مى

 باید روابط رابر مبناى ارتباط ساخت. یعنى باید اعتماد دیگرى را جلب کرد.

 ظری تحقیق مبانی ن

هاى دیدگاهینبنماید. در این رابطه محقق یا از مبانى نظرى تحقیق نقش مهمى را در تحلیل علمى تحقیق ایفا مى

 . شى نو دارددر ارائه نگرکند و سعىموجود، یوى یا چند نظریه که با موضع تحقیقش تناسب بیشترى دارد، انتخاب مى

 1جیمز ساموئل کلمن

ن توجه آآموزشى ناسى است که به نقش سرمایه اجتماعى در آفرینش سرمایه انسانى و پیامدهاىشجیمز کلمن، جامعه

تماعى یک یه اجترتیب که سرماکرده است. او یک توصیفى کارکردى از سرمایه اجتماعى را ارائه داده است. به این

دومى  ارى ود، اولى جوهره ساختعام دارجوهره مجرد ندارد بلوه یک گستره متفاوتى از وجودهاست که دو ویژگى

 کندجوهره کنشمندى آن است که دو بعد ساختارى و کنشى را به ه  متصل مى

ر اجتماعى است. بنابهاىکلمن در دسته اندیشمندانى است که پیرو نظریه تلفیقى سطوح خرد و کالن در تبیین پدیده

 رفتار و کنش کند، ولى درمرحله بعد،ا تعیین مىالگوى تلفیقى کلمن، نظام اجتماعى زمینه رفتار و کنش فردى ر

است کنش  آورد. او معتقدنو پدید مىمند کنشگران اجتماعى، جهت و شول نظام اجتماعى را به صورتىهدفدار و جهت

 .ىنهادى و جمع -پذیردو ه  به وسیله کنشگران حقوقى اجتماعى ه  به وسیله کنشگران حقیقى یا شخص صورت مى

ها، نگرش روش شناختى خودرا آغاز کرده کلمن که با الهام از تلفیق نظریه کنش پارسونز با نظریه نظام بدین ترتیب

پارسونز اشتباه کرد که نظریه کنش خود را رهاکرد و به جایش کارکرد »پردازد و معتقد است است، به نقد پارسونز مى

غایت، هدفمندى و حفظ تعادل را دور ما نباید مفاهی » گرایى ساختارى را برگزید. استدالل بنیادى کلمن این است که

                                                 
1Samuel colman -James   



 

 

 

نظام اجتماعى بوار بری  و از کاربرد آنها در مورد بیندازی ، بلوه این مفاهی  را تنها باید در سطح کنشگران در داخل

 (536: 1380)ریتزر، « خود نظام اجتماعى پرهیز کنی 

ز بر ند پارسونز مانهاى سطح خرد آن برگرداند، هر چند که او نیهاست که نظریه کنش را به ریشبدین سان، کلمن بر آن

کوشد ىتلفیقى کلمن م نظریه   توانند اشخاص حقیقى باشند و ه  کنشگران حقوقىاین نظر بودکه کنشگران ه  مى

را  و آن حقیقى و حقوقى( تأکیدتا جهت تبیین ساختار اجتماعى بر چگونگى پیوند سطوح خرد وکالن )کنشگران

 توصیف نماید. .

 آنتونى گیدنز   

 ومدرن پرداخته اى خود به کنواش مسائل جامعهحرفه -هاى علمى گیدنز به عنوان متفورى پرکار سرسختانه با انگیزه

 دهد.راههاى عملى نیز براى کاهش تبعات مدرنیته ارائه مى

وضعیت فورى یک گیرند، تا آنچهى در بر مىهاى جهاناو معتقد است هر چیزى در زندگى اجتماعى، از آنچه سیست 

اید. او براهمیت کردار اجتماعى تأکید دارد و )راه و رس ( اجتماعى بوجود مى 1شود در یک کردارفرد محسوب مى

 شود.ها ساختمند مىهاى خصوصى زندگى درهمین راه و رس معتقد است زندگى جمعى و بسیارى از جنبه

طه گیدنز نق»کند.ى بر تأثیر زمان و موان بر ساخت اجتماعى وابسته کنش افراد تویه مىگیدنز در قواعد روش شناخت

ست که در اها و شرایط فعالیتداند و نه ساختار اجتماعى، بلوه دیالوتیک میانآغاز هستى شناختى را نه آگاهى مى

با  گر انسانىه کنشکدازد اما معتقد است پرمىدهد. گیدنز هر چند به آگاهى یا استعداد بازاندیشىزمان و موان رخ مى

کند. ىمزتاب ها و شرایط را باوجود استعداد بازاندیشى موجود صرفاً خودآگاهى نیست.بلوه جریان جارى فعالیت

ا به رین دو سطح دهد که نه تنها به تمایز خرد و کالن بپردازد بلوه امىنز به او اجازهموانى گید -شناسى زمانى هستى

 (600: 1380)ریترز،« ى تاریخى، فراگردى و پویامورد بررسى قرار دهد.اشیوه

اعتماد بنیادین چیزى است که موجد احسا  امنیت وجودى بوده و راهبر انسان در نقل و انتقالها،بحرآنها، خطرات 

تباط با خطرهاى اعتمادبنیادین، در ار»باشد. حاصل از زندگى اجتماعى و باالخره کلیه ارتباطات اجتماعى انسان مى

کند و بطور کلى پشت بند عاطفى عمل مىهاى متقابل، همچون غربالها و واکنشاحتمالى یا واقعى ناشى از کنش

نوعى پوسته محافظ یا پیله حمایتى است که همه افراد عادى درجریان رویارویى با مسایل زندگى روزمره، خود را در 

                                                 
1Paraxis  



 

 

 

توانند تمامیت گذاشتن بر تمام رویدادهاى محتملى است که مىه منزله سرپوشدهند... پیله حفاظتى بپناه آن قرار مى

آورد ممون است زیر جسمانى یا روانى فرد انسانى را به خطربیندازند. سد محافظتى که پیله حمایتى به وجود مى

« شه، ترك بردارد.آورند، بطور موقت یا براى همیهاى جارى، پدید مىمنفى خطر کردنضربات حوادثى که احتماالت

 (82:1385)اختر محققی،

فيردى و دانيد. عيدم امنیيت وجيودى در سيطحگیدنز سالمتى انسان را در وجود احسا  مثبت از امنیت وجيودى ميى

 وجيودى نیيز در هير دوآورد. تویه گاه اصلى برقيرارى امنیيتاجتماعى از ه  گسیختگى نظام اجتماعى را به دنبال مى

ظر هاى مجرد مورد نو ه  به نظامکلیدى اعتماد در دیدگاه گیدنز است. اعتماد ه  به اشخاص سطح خرد و کالن مفهوم

 خصصى است.ت -کارشناسى هاىهاى سمبلیک و نظامهاى مجرد، نشانهاست که منظور او از نظام

 1رابرت پاتنام     

هاى سیاسى و اجتماعى بر رژی ر سرمایهپاتنام از محققین اخیر سرمایه اجتماعى است. تأکید عمده وى به نحوه تأثی

ها ا و شبوهنجارههاز مفاهیمى مانند اعتماد، اىنهادهاى دموکراتیک مختلف است. پاتنام سرمایه اجتماعى را مجموعه

واهد ا تأمین خنان راجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آداند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعياى یکمى

د امعه موجوجهاى اعياى از نظر وى اعتماد و ارتباط متقابل اعيا درشبوه، به عنوان منابعى هستند که در کنش کرد.

 است. 

ایين  داشيت و در در فقدان اعتماد هیچ شفافیتى در قراردادها و بنابراین هیچ نیرویى براى اجراى قوانین وجودنخواهيد

ل رى را تسيهیتواند تقلبى باشد. اعتماد هموامىشود، چرا کهقع نمىشرایط تعهدات و حتى پول ه  دیگر مورد قبول وا

 د:اشاره دار اش به دو نوع اعتمادشود.انواع اعتماد: پاتنام در مباحثکند و خود هموارى نیز اعتماد را سبب مىمى

ردى، فشته گذالف( اعتماد شخصى: در جوامع کوچک و به ه  پیوسته اعتماد بر اسا  شناختى است از خلق و خوى،

نهد. یعنى م مىنا« نهاعتمادصمیما»انتخابهاى ممون و حد  ناشى از تبعات عدم اعتماد. برناردویلیامز این اعتماد را 

 اعتمادى که به آشنایى نزدیک با این فرد بستگى دارد.

                                                 
1Robert Putnam  



 

 

 

 د شخصى بهعتما،اب( اعتماد اجتماعى: در جوامع بزرگ و پیچیده که مناسبات بین افراد نیز پیچیده و گسترده است

درن از ر جوامع ماعى دکند.اعتماد اجتمتنهایى راه ساز نیست و نیاز به اعتماد اجتماعى )تعمی  یافته( ضرورت پیدا مى

 شود.مدنى ناشى مىهاى مشارکتدو منبع مرتبط یعنى هنجارهاى معامله متقابل و شبوه

 1فرانسیس فوکویاما

طح سارتقاى  داند که موجبنجارهاى موجود در سیست  هاى اجتماعى مىفوکویاما سرمایه اجتماعى را مجموعه ه

سا  ااین  خواهد شد. برهاى تبادالت و ارتباطاتهموارى اعياى آن جامعه است و موجب پایین آمدن سطح هزینه

 گردند.عى مىنزدیوى با سرمایه اجتمامفاهیمى نظیر جامعه مدنى و نهادهاى اجتماعى نیز داراى ارتباط مفهومى

ه مترادف اجتماعى کگیرى سرمایه اجتماعى به عنوان یک ارزش مثبت فقدان سرمایهفوکویاما به جاى سنجش و اندازه

، ى خانوادهروپاشهاى آن رامیزان جرم و جنایت، فدهد و شاخصبا بروز انحرافات اجتماعى است روش جایگزین قرار مى

گیرد و فرض مى کشى، فرار ازپرداخت مالیات و موارد مشابه در نظرمصرف مواد مخدر، طرح دعاوى و دادخواهى، خود

کند،  وس مىگذارد که چون سرمایه اجتماعى وجودهنجارهاى رفتارى مبتنى بر تشریک مساعى را منعرا بر این مى

ه بگرچه اعى اجتم انحرافات اجتماعى بالفعل نیز بازتاب نبودسرمایه اجتماعى خواهد بود. اطالعات آمارى انحرافات

هاى شاخص وروش  پذیرى فراوان و قابل استفاده هستند.او با استفاده از ایناشوال است اما درسطح مقایسهندرت بى

 دادد مطالعه قرار آمریوا رادر مقایسه با چند کشور صنعتى مور 90تا دهه  50مذکور اطالعات و آمار موجود از دهه 

داشت، تبعات گیرى سرمایه اجتماعىریق طرح چند سؤال سعى در اندازهاو برخالف پاتنام که شیوه مستقی  و از ط

قتل و  روع، طالق،فرزندان نامشفقدان سرمایه اجتماعى را محور مطالعه خود قرار داد. بدین ترتیب که وجود آمار باالى

 کرد.جرائ ، خودکشى و غیره نشانه هایى از نبود روحیه دموکراسى، اعتماد وسرمایه اجتماعى تلقى 

و بر پایه تقسی  اى صادق، با روحیه تعاوناز نظر فوکویاما اعتماد ،به عنوان یک انتظارى است که ناشى از وجود جامعه»

کند. اعتماد ارزشها در بین اعياى جامعه است. اعتماد نقش بسیار مهمى را در فه  و ادراك رفتارجمعى مناسب ایفأ مى

نماید.بسیارى از شرکتهاى بزرگ بر مبناى اعتماد به اهداف ى خودیارى ایجاد مىسازماندهى خودبخودى را در سازمانها

تجارت راکد مانده اسيت و در حيد روابيط خویشياوندى بسيته و اند. درمقابل در فرهنگهاى با اعتماد ک بزرگى رسیده

د و از ایين طریيق تيوان محدود است. در فرهنگهاى با اعتماد باال،مردم با اشوالى مختلفيى از سياختها مشيارکت دارني

                                                 
1Francis Fukuyama  



 

 

 

)اختير  «اند.اعتماد از نظر فوکویاما محور اصلى و کلیدى در توسعه و رونق اقتصادى است.اى خود را ارتقأ بخشیدهحرفه

 (58:1385،یمحقق

ر آن داعتماد موجود هاىاو معتقد است قبل از ورود به هر سیست  تجارى یا اجتماعى، باید اطالعات کافى درباره شبوه

 داند.و اجتماعى مىهاى آن به دست آورد. زیرا اعتماد را پایه هر گونه مبادالت اقتصادىت  و ویژگىسیس

 چارچوب نظری تحقیق

وان ه عنب اجتماعی اعتمادو در بخش چارچوب نظری تحقیق از نظریات و تئوریهای مختلفی کمک گرفته شده است

یه حث سرمابذعان همه متفورین ااجتماعى که موردقبول و گیرى و تحلیل وضعیت سرمایه شاخص اصلى براى اندازه

 من، رابرتمز کلبراین اسا  و با توجه به مبانی نظری تحقیق از نظرات جی اجتماعى است، در نظر گرفته شده است.

دول زیر ج دره پاتنام ، فرانسیس فوکویاما و آنتونی گیدنز جهت بحث و بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است ک

 خص می باشد.مش

 

اجتماعی از دیدگاه نظریه پرداز جدول شاخصهای اعتماد -1جدول شماره 

  نظریه پرداز از اعتماد اجتماعی تعریف ی بنیانی نظریه پردازشاخصها تحلیل فرضیه  نظریه پردازان

،  تعهدات و انتظارات ، ظرفیت بالقوه اطالعات فرضیه دوم جیمز کلمن 

هنجارها وضمانتهای اجرایی موثر ، روابط 

  اقتدار و سازمان اجتماعی انطباق پذیر

 تیو مشروع یدیو تول یخدمات یسازمانها  ید ، بهره وراعتما شیافزا

 دهد یم شیحوومتها را افزا

 فرضیه دوم رابرت پاتنام 

 فرضیه پنج 

تعهد و اعتماد متقابل و ارزشهای مشترك 

میان افراد و احسا  تعلق و تعامالت 

  اجتماعی

ن واه تاعتماد اجتماعی یوی از اجزا تشویل دهنده سرمایه اجتماعی است ک 

ال اصالح و ارتقاء کارکرد مناسب جامعه را از طریق ایجاد زمینه اعم

  هماهنگ داراست

 فرضیه اول فرانسیس  فوکویاما

 فرضیه شش 

عینی ه ماعتماد اجتماعی از اجزا سرمایه اجتماعی است و اعتماد به مجموع   هنجارهای غیررسمی ، صداقت و اعتماد

 وکه اعيای گروهی که همواری  از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی است

  تعاون میانشان مجاز است در آن سهی  هستند

 فرضیه سوم آنتونی گیدنز

 فرضیه چهارم

امنیت وجودی، کردار ا دیالوتیک فعالیتهای 

 انسان

بر اعتماد بنیادین چیزى است که موجد احسا  امنیت وجودى بوده و راه

 االخرهبو  ل از زندگى اجتماعىانسان در نقل و انتقالها،بحرآنها، خطرات حاص

 باشد.کلیه ارتباطات اجتماعى انسان مى



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

         

 
 
 

قیتحق یمدل نظرنمودار  توصیف -4نمودار شماره 

 سرمایه اجتماعی مطبوعات

 اعتماد اجتماعی

 نوع مطالب مطبوعات

 زمان استفاده از مطبوعات

 اعیاجتم

 فرهنگی

 سیاسی

 اقتصادی

 مشارکت

 عضویت در گروهها

 بعد خانواده

 بعد دوستان و آشنايان

 گروهها و سازمانها

 وجود احساس صمیمیت 

 

 وجود مشاركت

 وجود احساس امنيت

 وجود احساس صمیمیت 

 

 وجود مشاركت

 وجود احساس امنيت

 وجود احساس صمیمیت 

 

 وجود مشاركت

 وجود احساس امنيت

 سرگرمی

 جنسیت درآمد محل زندگی تحصیالت

 ورزشی

 حوادث

 اجتماعی

 فرهنگی

 

 علمی و تحقیقاتی

 ساست داخلی

 علمی و تحقیقاتی

 

 هنری

 

 علمی و تحقیقاتی

 

 سیاست خارجی

 علمی و تحقیقاتی

 اقتصاد بین الملل

 اقتصاد داخلی

 اشتغال تاهل

X Y 

Y1 

Y-1-1 

Y-1-2 

Y-1-3 

Y-1-1-2 

Y-1-1-1 

Y-1-1-3 

Y-1-2-1 

Y-1-2-2 

Y-1-2-3 

Y-1-3-1 

Y-1-3-2 

Y-1-3-3 

X1 

X2 

x-1-1 

x-1-2 

x-1-3 

x-1-4 

x-1-1-1 

x-1-1-2 

x-1-1-3 

x-1-1-4 

x-1-1-5 

x-1-2-1 

x-1-2-2 

x-1-2-3 

x-1-3-3 

x-1-3-1 

x-1-3-2 

x-1-4-2 

x-1-4-3 

x-1-4-4 



 

 

 

                                                        روش پژوهش           

اصيلی  در این تحقیق به اقتيای موضوع و با توجه به اموانات پيژوهش روش پیميایش بيه منزليه مناسيبترین و روش

 وش اسنادی نیز مومل مراحل مختلف پژوهش خواهد بود. پژوهش و ر

 1روش پیمایش

رداختن و پيهر روش پژوهش اگر بدرستی و با آموزش کافی که از قبل در نظر گرفته شده بوار گرفتيه شيود، توانيایی 

کننده عیینش تشوافتن موضوع را بدرستی خواهد داشت. اساساْ آنطور که ماکس وبر نیز بر آن تاکید دارد موضوع پژوه

ها از جمله سنجش اعتماد و مشارکت را بيا روش پژوهش خواهد بود. عالوه بر مطالعات متعدد جهانی که ارزش سنجی

سينجی و انيد. مطالعيات نگرشاند که در ادبیات این پژوهش نیز مورد استفاده قيرار گرفتهروش پیمایش مطالعه کرده

 پذیرفته است.                             ارزش سنجی در ایران نیز به همین شیوه صورت 

 ابزار تحقیق 

ه ر بعد جامعيداز آنجا که اطالعات مورد نیاز پژوهش با توجه به تعاریف عملیاتی تحقیق ه  در بعد نظری است و ه  

 آماری، لذا ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه است.

 گویه است  47گر و شامل ابزار این پژوهش یک پرسشنامه بر اسا  تحقیقات پیشین پژوهش

 آماری تحقیقجمعیت های ویژگی

تشره از سوی آمار مند که بر اسا  نباشساله شهر تهران می 29تا  15جمعیت آماری جوانان  قیتحق نیدر ا

 باشد.نفر می2877491، 1385  شهرداری تهران در سال

می  19و  10، 1سه منطقه شامل مناطق کن سا ساله 29تا  15نفر از جوانان  399نمونه آماری این تحقیق تعداد 

 ای انتخاب شده اند.گیری خوشهشیوه نمونه به  نفر 133باشند که از هر منطقه تعداد

. که جهت باشدای تصادفی میو بر اسا  خوشه نفر تعیین گردیده است. 398تعداد نمونه بر اسا  فرمول کوکران 

یش  399بهتر شدن روند تقسی  تعداد نمونه بدست آمده یک نمونه به حج  کلی آن اضافه گردید و تعدادبه  نفر افزا

با توجه به اینوه متغیر محل سوونت و درآمد از متغیرهای تعدیل گر بر روی سرمایه اجتماعی هستند و بالطبع یافت.

                                                 
1Survey research  



 

 

 

د دارد  و با توجه به تجربیات پیشین محقق این تحقیق  در این محل سوونت نیز ارتباط نزدیوی با میزان درآم

 تحقیق شهر تهران به سه منطقه باال متوسط و پایین تقسی  گردید.

بود.  1388گانه شهر تهران بر اسا  آمار سال  22مالك تقسی  بندی بر اسا  میانگین قیمت ملک در مناطق 

ها از بنگاهداران(، تهران وجو از لحاظ اعتباری این قیمتقیمت و پر ها )میانگین ترتیب بر اسا  این میانگینبدین

عه و بر اسا  قر ناحیه به سه گروه با قیمت باال، متوسط و پایین تقسی  گردید 7ناحیه تقسی  و سپس این  7به 

و  10، 1کشی سه بخش انتخاب و از این سه بخش از هر بخش یک منطقه و در مجموع سه منطقه شامل مناطق 

یک محله  کشی انتخاب شده است و بعد از آنانتخاب گردیده و پس از آن سه محله از هر منطقه بر اسا  قرعه 19

ك و پال 133اد وك تعدانتخاب گردید و از این محله نیز یک بعد و از این بعد یک بلوك انتخاب و در نهایت از هر بل

 ید. واحد انتخاب شد و این عمل در هر سه منطقه تورار گرد

 روش پژوهش

ز پژوهش کننده تونیک )فن( بوار رفته در کسب اطالعات است. از آنجا که اطالعات مورد نیاروش پژوهش تعیین 

ومیلی ته  در بعد نظری است و ه  در بعد جامعه آماری، لذا فن اصلی پژوهش پرسشنامه و مصاحبه و فن 

ده همانند سرمایه اجتماعی از فن پرسشنامه استفاده گردیهای در زمینه ای است.همچنین در اکثر پژوهشکتابخانه

 ای مفصل تهیه گردیده بود.صورت پرسشنامه های بانک جهانی که بهپژوهش

ای تهیه و در آن های تدوین شده در این زمینه، پرسشنامهگیری از پرسشنامهدر این پژوهش پس از بررسی و بهره

 ز و با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش آورده شده استانواع پرسشهای باز و بسته بر اسا  نیا

 های آماری پژوهشروش

های وشهای آماری و با توجه به موضوع و فرضیات و چارچوب تئوریک پژوهش نوبت به ارائه رپس از بررسی روش

 آماری است.

زمون گی، آایب همبستاین پژوهش برای شناخت نظرات پاسخگویان ملزم به استفاده از جداول توزیع فراون، ضر

 ها بوده است.دو، فاکتور آنالیز و انواع نموادرها برای توضیح و تفسیر دادهخی

 

 



 

 

 

 پژوهشمعرفی متغیر وابسته و مستقل و آماره  جدول -2جدول شماره 

شماره 

 فرضیه

 متغیر وابسته
 متغیر مستقل

آماره انتخاب 

 شده
 دلیل انتخاب این آماره

 متغیر وابسته

 متغیر وابستهنوع گویه 

تعداد 

 گویه

قبل از 

 تجمیع

پس از 

 تجمیع

متغیر 

 مستقل

نوع 

متغیر 

 وابسته

1-1 
 اعتماد اجتماعی

 در بعد خانواده
 ایرتبه 10

 شبه

 ایفاصله

میزان 

استفاده از 

 مطبوعات

 ایفاصله

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

دو  نیب یهمبستگ زانیم بیضر نیا

محاسبه را  ینسب اای یفاصله  ریمتغ

 باشدیم -1+ و 1 نیکرده مقدار آن ب

2-1 

اعتماد اجتماعی 

بعد دوستان و  در

 انیآشنا

 ایرتبه 10
 شبه

 ایفاصله

میزان 

استفاده از 

 مطبوعات

 ایفاصله

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

دو  نیب یهمبستگ زانیم بیضر نیا

را محاسبه  ینسب اای یفاصله  ریمتغ

 باشدیم -1+ و 1 نیکرده مقدار آن ب

3-1 

اعتماد اجتماعی 

در بعد گروهها و 

 سازمانها

 ایرتبه 10
 شبه

 ایفاصله

میزان 

استفاده از 

 مطبوعات

 ایفاصله

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

دو  نیب یهمبستگ زانیم بیضر نیا

را محاسبه  ینسب اای یفاصله  ریمتغ

 باشدیم -1+ و 1 نیکرده مقدار آن ب

1-2 
 اعتماد اجتماعی

 وادهدر بعد خان
 ایرتبه 10

 شبه

 ایفاصله

اعتماد به نوع 

مطالب 

 مطبوعات

 شبه

 ایفاصله

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

دو  نیب یهمبستگ زانیم بیضر نیا

را محاسبه  ینسب اای یفاصله  ریمتغ

 باشدیم -1+ و 1 نیکرده مقدار آن ب

2-2 

اعتماد اجتماعی 

بعد دوستان و  در

 انیآشنا

 ایرتبه 10
 شبه

 ایفاصله

اعتماد به نوع 

مطالب 

 مطبوعات

 شبه

 ایفاصله

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

دو  نیب یهمبستگ زانیم بیضر نیا

را محاسبه  ینسب اای یفاصله  ریمتغ

 باشدیم -1+ و 1 نیکرده مقدار آن ب

3-2 

اعتماد اجتماعی 

در بعد گروهها و 

 سازمانها

 ایرتبه 10
 شبه

 ایفاصله

اعتماد به نوع 

مطالب 

 مطبوعات

 شبه

 ایفاصله

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

دو  نیب یهمبستگ زانیم بیضر نیا

را محاسبه  ینسب اای یفاصله  ریمتغ

 باشدیم -1+ و 1 نیکرده مقدار آن ب



 

 

 

 اعتبار و پایائی پژوهش

ج توان به نتایآیند. که به کمک آنها میاعتبار و پایائی پژوهش از ابزارهای مه  و حیاتی هر پژوهش به حساب می

 ینان کرد. توان به نتیجه بدست آمده از پژوهش اطمبدست آمده از پژوهش اعتماد کرد.بوسیله اعتبار پژوهش می

 1اعتبار محتوا 

 های مشابه است.اعتبار محتوا به معنای استفاده از ابزارهای سنجش معتبر در سایر پژوهش

 ایی پژوهشر محتوهای پیشین سعی گردیده است اعتبادر پژوهش حاضر نیز با استفاده و مورد توجه قرار دادن پژوهش

 حاضر حفظ گردد.

 2پایائی پژوهش

ایائی پژوهش به روش آلفای کرنباخ در پژوهش حاضر پ  .های مختلفی وجود داردبرای محاسبه پایانی پژوهش روش

 .صورت گرفته است

 ای است. گویهریس همبستگی بینایی طیف لیورات آلفا است که مبتنی بر ماتترین روش برای سنجش رومناسب

ه ست  و هر چآلفای کرنباخ بین صفر و یک در نوسان است و هرچقدر به یک نزدیوتر باشد نشانه اعتبار باالتر آن ا قدر ب

%  70قبول برای یک طیف آن است که باالی صفر نزدیک باشد دلیل بر ک  بودن اعتبار آن است و ضریب آلفای قابل

 .با استفاده از روش آلفاى کرونباخ در دو مرحله صورت گرفتپژوهش حاضر  باشد.

  .نفر پاسخگو انجام شد 33از  (آزمونش)پی مرحله اول: با انجام تست مقدماتى

 ننفر پاسخگو پرسشنامه به عمل آمد و ضرایب حاصل از آ 399با   .مرحله دوم: مربوط به تحقیق بود

 به شرح زیر است

 گویه های پژوهش کرنباخ ضریب آلفای -3جدول شماره 

 آلفای کرنباخ 

 0.848 اعتماد اجتماعی در بعد خانواده

 0.70 اعتماد اجتماعی در بعد دوستان و آشنایان

 0.776 اعتماد اجتماعی در بعد گروهها و سازمانها

                                                 
1Content validity  

2reliability  



 

 

 

 مشخصات فردی پاسخگویان

 ند.درصد پاسخگویان زن بود48.1نفر معادل  192درصد پاسخگویان مردو تعداد   51.9نفر معادل  207تعداد 

ساله، تعداد  23تا 21درصد  38.6نفر معادل  154اد ساله ،تعد 18-20درصد پاسخگویان  11.3نفر معادل  45تعداد 

 ساله بودند. 29تا  27درصد  21.6نفر معادل  86ساله و تعداد  26تا 24درصد  28.6نفر معادل  114

نفير  19درصيد متاهيل و تعيداد 36.1نفر معيادل  144ن مجرد ، تعداد درصد پاسخگویا 59.1نفر معادل  236تعداد 

 درصد وضعیت سایر داشتند. 4.8معادل

وز و دیيپل ، درصد دانش آم 43.1نفر معادل  172درصد دارای تحصیالت زیر دیپل ، تعداد  16.8نفر معادل  67تعداد 

وق لیسانس فدرصد دارای تحصیالت  4.5معادل  نفر 18درصد دانشجو و لیسانس  و تعداد  35.6نفر معادل  142تعداد 

 به باال بودند.

عداد ه 599درصد پاسخگویان دارای هزینه ماهیانه خانواده و یا خانواری کمتر از  8.5نفر معادل  34تعداد  زار تومان ، ت

زار تا یک ه درصد بین نهصد 18.8نفر معادل  75هزار تومان ، تعداد  899تا  600درصد  بین  47.1نفر معادل  191

ا یک میلیون و تدرصد بین یک میلیون و دویست هزار  10.8نفر معادل  43میلیون و صد و نودو نه هزار تومان ، تعداد 

 درصد  داشتند. 14نفر معادل  56جهارصد نودونه هزاتر تومان و تعداد 

رصد زندگی د 33.8نفر معادل  135درصد پاسخگویان زندگی مجردی و یا باهمخانه ، تعداد 13.8نفر معادل  55تعداد 

 درصد زندگی با پدر و مادر داشتند. 52.4نفر معادل  209با همسر و یا فرزندان و تعداد 

درصد  24.8ادل نفر مع 99درصد از نظر وضعیت اقتصادی خود را متعلق به طبقه باال ، تعداد  3.8نفر معادل  15تعداد

بقه متوسط طدرصد  6نفر معادل  24درصد طبقه متوسط و تعداد  65.4نفر معادل  261طبقه متوسط رو به باال، تعداد

 رو به پایین می دانستند.

 10.5عادل منفر 42درصد پاسخگویان نسبت به مطالعه مطبوعات عالقمندی خیلی ک  ،تعداد  9.5نفر معادل  38تعداد 

نفر معادل  29 درصد زیاد و تعداد 43.6نفر معادل  174درصد تا حدی ، تعداد  29.1نفر معادل  116درصد ک  ، تعداد 

 درصد داشتند. 7.3



 

 

 

 79ا تي 50درصيد بيین  11نفير  44دقیقه ، تعيداد  49درصد در هفته  کمتر از  38.6پاسخگویان معادل  154تعداد

دقیقه،  139ا ت 110درصد بین  16.5نفر معادل  66دقیقه، تعداد 109تا  80درصد بین  30.8معادل   123دقیقه،تعداد 

 دقیقه مطبوعات مطالعه می کردند. 140درصد بیش از 3نفرمعادل  12عدادو ت

 بحث و نتیجه گیری

 رد.وجود دا و اعتماد اجتماعی در بعد خانواده رابطهاستفاده از مطبوعات  )مدت زمان( زانیمبین فرضیه اول 

ای فاصلهطح شبهس( در بعد خانوادهدر برای بررسی نتیجه فرضیه فوق با توجه به اینوه متغیر وابسته )اعتماد اجتماعی 

باشد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیيد ای میو متغیر مستقل )میزان استفاده از مطبوعات( در سطح فاصله

 .باشدمی -1+ و 1 نیرا محاسبه کرده مقدار آن ب ینسب ایای فاصله ریدو متغ نیب یهمبستگ ان زیم بیضر نیا

باشيد کيه بيین دو متغییير رابطيه وجيود دارد همچنيین میيزان بیانگر این مطليب می sig=0.00نتایج بدست آمده 

r=0.819  افتد و با گر  آن است که تغییرات در هر دو متغیر بطور ه  جهت اتفاق میبا توجه به مثبت بودن آن نشان

 درصد دارای اعتبار است. 99ح ت که این رابطه در سطتوان نتیجه گرفدارای دو ستاره است می  rتوجه به اینوه سطح 

که  ست تا جاییترین منابع سرمایه اجتماعی همیشه مد نظر پژوهشگران این حوزه بوده اخانواده به عنوان یوی از مه 

التش با زطریق تعامداند. خانواده اترین سرمایه اجتماعى و عامل اصلى انباشت و انتقال آن مىفوکویاما خانواده را مه 

ه سرمایه دهد بلوه بافزایش مى اسى، اقتصادى، فرهنگى و مذهبى نه تنها منابع موجود براى اعيایش راهاى سینظام

 کند.اجتماعى موجود براى افزایش کاالها و خدمات عمومى کمک مى

هيا، خطيرات ناها،بحراعتماد بنیادین چیزى است که موجد احسا  امنیت وجودى بوده و راهبر انسان در نقل و انتقال

بنیادین، در ارتباط بيا خطرهياى  اعتماد»باشد. حاصل از زندگى اجتماعى و باالخره کلیه ارتباطات اجتماعى انسان مى

بنيد عياطفى کند و بطور کليى پشيتعمل مى هاى متقابل، همچون غربالها و واکنشاحتمالى یا واقعى ناشى از کنش

عادى درجریان رویارویى با مسایل زندگى روزمره، خيود را در نوعى پوسته محافظ یا پیله حمایتى است که همه افراد 

گوناگونى است کيه بير  خانواده یک نهاد اصلى جامعه مدنى است. خانواده نقطه تالقى روندهاى.  دهندپناه آن قرار مى

ر رفتار زناشویى و ار، تغییرات دی کبرابرى فزاینده بین زن و مرد، ورود گسترده زنان به نیرو .گذارندکل جامعه تأثیر مى

با نگرش دموکراتیک در نهاد خانواده بایستى  انتظارات، دگرگونى رابطه میان خانه و کار از جمله مسائل مهمى است که



 

 

 

امنیت وجودى و اعتماد بنیادین اسيت و نیازمنيد توجيه ویيژه  گیرىمورد توجه قرار گیرند. خانواده نقطه آغازین شول

 . باشدمى

 عيایش راراى اهاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و مذهبى نه تنها منابع موجود بامالتش با نظامخانواده ازطریق تع

 کند.االها و خدمات عمومى کمک مىدهد بلوه به سرمایه اجتماعى موجود براى افزایش کافزایش مى

ه وجود یان رابطآشنا و اعتماد اجتماعی در بعد دوستان واستفاده از مطبوعات  )مدت زمان( زانیمبین :وم دفرضیه 

 دارد.

طح سينایان( در برای بررسی نتیجه فرضیه فوق با توجه به اینوه متغیر وابسته )اعتماد اجتماعی در بعد دوستان و آش

باشد از ضيریب همبسيتگی پیرسيون ای میای و متغیر مستقل )میزان استفاده از مطبوعات( در سطح فاصلهفاصلهشبه

 -1+ و 1 نین بيآرا محاسبه کرده مقيدار  ینسب ایای فاصله ریدو متغ نیب یهمبستگ زانیم بیضر نیااستفاده گردید 

 .باشدمی

 .r=0باشد که بین دو متغییر رابطه وجود دارد همچنيین میيزان بیانگر این مطلب می sig=0.00نتایج بدست آمده 

افتد و با توجه یر بطور ه  جهت اتفاق میگر  آن است که تغییرات در هر دو متغبا توجه به مثبت بودن آن نشان  425

 .درصد معنادار است 99توان نتیجه گرفت که این رابطه در سطح دارای دو ستاره است می  rبه اینوه سطح 

ه است. ى تیرجمع هاى مشارکت مدنى هستند چش  انداز عملپاتنام معتقد است در مناطقى که فاقد هنجارها و شبوه

تماعى که از سرمایه اج ینده بخش اعظ  جهان راآ« عهدشونى همیشگى»ى مبتنى بر ممون است تعادل اجتماع

ى یه اجتماعان سرمایوى ازپیامدهاى مه  فقد« گرایى غیراخالقىخانواده»محدودى برخوردارند، رق  بزند. در این بین 

                                                                     .                            شود. در جنوب ایتالیا این گرایش مشاهده شدمحسوب مى

 هدهد غالباً زمان و یا چیزى است ککلمن معتقد است زمانى که فرد خدمتى را براى دیگرى انجام مى

انجيام  مربوطيه را در آن موقعیت به آن نیاز ندارد. بنابراین عقالنى رفتار کرده و براى رعایت منيافع شخصيى خيدمت

هدف کلمن از وارد کردن ساختار اجتماعى  دهد تا منفعت حاصله را در زمان و موقعیت مناسب خود دریافت نمایدمى

چگونه انتخابهاى افراد تا حد زیيادى از هنجارهياى اجتمياعى،  در نظریه اجتماعى بیان و تأکید بر این مطلب است که

کيارکردش  سرمایه اجتمياعى بيا» رد. عالوه بر این کلمن معتقد استپذیمى فشار گروه همگنان و عوامل گروهى تأثیر

ویژگى مشترك دارند:  شود. سرمایه اجتماعى شیئى واحد نیست، بلوه انواع چیزهاى گوناگونى است که دوتوصیف مى



 

 

 

درون سياختار هسيتند  هياى معيین افيرادى را کيه دراى از یک ساخت اجتماعى هستند و کنشهمه آنها شامل جنبه

 کنند. تسهیل مى

ها رابطه آماری ها و سازمانو اعتماد اجتماعی در بعد گروه استفاده از  مطبوعات )مدت زمان( زانیمبین :سوم فرضیه 

 معنادار وجود دارد.

هيا( در سيطح هيا و سيازمانبرای بررسی فرضیه فوق با توجه به اینوه متغیر وابسته )اعتماد اجتمياعی در بعيد گيروه

باشد از ضيریب همبسيتگی پیرسيون ای میی و متغیر مستقل )میزان استفاده از مطبوعات( در سطح فاصلهافاصلهشبه

 استفاده گردیده است.

 .r=0باشد که بین دو متغییر رابطه وجود دارد همچنيین میيزان بیانگر این مطلب می sig=0.00نتایج بدست آمده 

افتد و با توجه تغییرات در هر دو متغیر بطور ه  جهت اتفاق می گر آن است کهبا توجه به مثبت بودن آن نشان  212

 درصد دارای اعتبار است  99توان نتیجه گرفت که این رابطه در سطح دارای دو ستاره است می  rبه اینوه سطح 

یازمند است، ن اجتماعى هاى مختلفگیدنز معتقد است توسعه امروزین که در گرو مشارکت و حيور مردم در قالب گروه

ا شعاع بحدود و مدایره اعتماد در جوامع سنتى بسیار . هاى تخصصى استنظام به وجود اعتماد بین اشخاص و اعتماد 

گیرد ول مىشگسترده شود، در این حالت سرمایه اجتماعى مطلوب  است و اگرک  در حد اعياى خانواده و خویشان 

 . تاهد داشبسته باقى مانده که در عصر جدید کارایى نخوصورت  سرمایه اجتماعى در حد محدود و  در غیر این

هاى اد در گروهگیرى سرمایه اجتماعى بعنوان یک سرمایه بنیادین بایستى شعاع اعتماد افزایش یابد وافرپس براى شول

، یعنيى مطلوب سيرمایه اجتمياعى هاىمختلف غیر خونى و خویشاوندى نیز مشارکت و فعالیت داشته باشند تا ویژگى

 نيده عيدالت ودیوانسياالرى و بياالخره ارمغيان آور هاى زائد، کاهش نظامتسهیل کننده روابط اجتماعى، کاهنده هزینه

ييویت در آزادى عیان گردد نوته قابل توجه آن است که با در نظر گرفتن ویژگیهاى اصلى در تعریيف گيروه یعنيى ع

 آنها نشد وعمالً ك درستى از واژه گروه در بین مخاطبین دیدهتقسی  کار، اهداف مشترك و سازماندهى، اساساً در،گروه،

 .دادندهاى واقعى قرار مىمثل جماعت را نیز در دسته گروههایی شبه گروه

و اعتماد اجتماعی  در بعد خانواده  اقتصادی( –فرهنگی  -یاسیس -) اجتماعی مطبوعات بین اعتماد به مطالب مختلف:چهارم فرضیه 

 د.رابطه وجود دار



 

 

 

 -سیاسيی -اجتمياعی- مطبوعيات برای بررسی فرضیه فوق با توجه به اینوه متغیر وابسته )اعتماد به مطالب مختليف

باشيد از ای میای و متغیر مستقل )اجتماعی  در بعد خانواده( در سطح فاصلهفاصلهاقتصادی( در سطح شبه –فرهنگی 

 ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.

باشد که بین دو متغییر رابطيه وجيود بیانگر این مطلب می r=0.764و میزان  sig=0.00ه از آزمون نتایج بدست آمد

 درصد دارای اعتبار است. 99دارد و تغییرات در دو متغیر ه  جهت است و این رابطه در سطح اطمینان 

 خویشان بوده دایره اعتمادى که در جوامع سنتى بسیار محدود و با شعاع ک  در حد اعياى خانواده و

سرمایه   صورت گیرد در غیر اینامروزه بایستى گسترده شود، در این حالت است که سرمایه اجتماعى مطلوب شول مى

                                                                                                                   اجتماعى در حد محدود و بسته باقى مانده که در عصر جدید کارایى نخواهد داشت

 هياى مسياعد ایجيادکند و زمینهرا نسبت به عوامل ایجاد کننده اعتماد از ه  متمایز مى گیدنز جوامع سنتى و مدرن

دانيد و درمقابيل در جهيان ميدرن جتماع محليى و سينت ميىا -هاى سنتى سیست  خویشاوندى فرهنگ اعتماد را در

 واميلعهاى کارآميد تخصصيى را از هاى زندگى مبتنى بر استدالل، مستندات، محاسبه، تخصص و نظامهشیو عقالنیت

 .          داندیک جامعه مىای مه  در ایجاد اعتماد بین اعي

هبدیهى، در محیط هاىامنیت وجودى به وضعیت ذهنى راحت و مناسبى اشاره دارد که در آن فرد به فعالیت  ى آشنا و ب

 ار خود اداميهکداند چگونه به زمانى که فرد مى آورند، مشغول استافراد دیگرى که تهدیدى براى او بوجود نمىهمراه 

منیت کند که این همان احالتى ذهنى و روانى در وى بروز مى دهد، بدون آن که وقفه و مزاحمتى براى او به وجود آید،

         « وجودى است

اقتصادی( و اعتماد اجتماعی  –فرهنگی  -یاسیس -) اجتماعی مطبوعات الب مختلفبین اعتماد به مط:پنجم فرضیه 

 در بعد دوستان و آشنایان نیز رابطه معنادار وجود دارد.

 برای بررسی نتیجه آزمون فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.

 99تغییير رابطيه آمياری معنياداری در سيطح باشد که بین دو مبیانگر این مطلب می sig=0.001نتایج بدست آمده 

از دیيد پاتنيام سيرمایه اجتمياعى بيه خصوصيیاتى از سيازمان ( r=0. 169تغییری مثبت وجود دارد. ) درصد و با ه 

نمایيد. ها، هنجارها و اعتماداشاره دارد که هموارى و هماهنگى براى منافع متقابل را تسيهیل ميىاجتماعى نظیر شبوه

همیارى و اعتماد به عنوان ویژگى سيازمان اجتمياعى تعریيف شيده اسيت. در بحيث  هنجارهاى –ها سه مؤلفه شبوه



 

 

 

اشاره  نمایندطلب و انحصارطلب را ایجاد مىهاى واقعى و عمودى که به ترتیب روابط مساواتشبوه ها به ساختشبوه

 کند.می

عی و اعتماد اجتما تصادی(اق –فرهنگی  -سیاسی -) اجتماعی مطبوعات بین اعتماد به مطالب مختلف:ششم فرضیه 

 ها رابطه آماری معنادار وجود ندارد.ها وسازماندر بعدگروه

ها بعدگروه در یمستقل )اعتماداجتماع ریای و متغفاصلهوابسته شبه ریمتغ نوهیبا توجه به ا هیفرضاین  یبررس یبرا 

 شده است.تفاده اس ونرسیپ یهمبستگ بیاز ضر ،باشدای میفاصلهها( شبهوسازمان

 .ود نداردرابطه وج رییدو متغ نیباشد که بمطلب می نیا انگریب sig=0.121 بدست آمده از  جینتا

وجود  انتوان به عنوسرمایه اجتماعى را به سادگى مى»پردازد. تعریف سرمایه اجتماعى به این مفهوم مى فوکویاما

شان مجاز یانمتعاون  تعریف کرد که اعياى گروهى که هموارى و اى غیررسمىهشمجموعه معینى از هنجارها یا ارز

گردد، چرا مىنى عسرمایه اجتما ارزشها و هنجارها به خودى خود باعث تولید است، در آن سهی  هستند. مشارکت در

ایه اجتماعى بهره از سرمبه عنوان منطقه بى طور مثال جنوب ایتالیاکه این ارزشها ممون است ارزشهاى منفى باشد. به

رى ى و استوااعى قونیست که در آنجا هنجارهاى اجتم یافته و اعتماد متقابل شناخته شده، اما این بدان معناعمومیت

 واهد کرد.موى نخکهنجارهاى موجود به ارتقأ هموارى اجتماعى  وجود ندارد. )اشاره بر هنجارهاى گروه مافیا( بلوه

اعتماد  هموارى و گستردگى دایره خاصى از شعاع اعتمادند که به مفهوم میزان هاى اجتماعى داراى میزانتمامى گروه

د اعتما یک گروه اجتماعى داراى شعاع توان گفت که هر چهگیرى مىمتقابل اعيأ یک گروه است. در یک نتیجه

بت به ثبتى نسگرایى میک گروه اجتماعى برون چهباالترى باشد، سرمایه اجتماعى بیشترى نیز خواهد داشت. چنان

 رود. گروه از حد داخلى آن نیز فراتر مى هاى دیگر نیز داشته باشد، شعاع اعتماد ایناعياى گروه

شوند. مى گترود بزرخها عمدتاً ماهیت خانوادگى داشته و به ندرت از محدوده اولیه بنابراین در این فرهنگها، شرکت 

ر نسلهاى د و دگرد ود شده و به احتمال زیاد عمر آنها نیز کوتاهها محدشود که فعالیت آن شرکتاین امر باعث مى

وجود اعتماد م شعاع اجتماعى و ها، از بین بروند. نقش اصلى در اقتصاد این کشورها بر عهده سرمایهبعدى این خانواده

 .هاى اعتماد خانوادگى استدر روابط تجارى و تبادالت بین شبوه

رات نین و مقرن قوار اعتالی سرمایه اجتماعی می توانند ایفا کنند مطبوعات با بیادر این بین مطبوعات نقش مهمی د

 اجتماعی و بسط و گسترش فرهنگ اعتماد با توجه به قوانین موجود در این بین عامل مهمی هستند.



 

 

 

 های تحقیقپیشنهاد

 ی کاربردی تحقیقپیشنهادها

جه به رسالت آگاهی رسانی خود نقش مهمی در گسترش سترش فرهنگ اعتماد سازی: مطبوعات می توانند با توگ -1

ق و حقيوق فرهنگ اعتماد سازی در جامعه بر عهده بگیرند. یوی از زمینه های اعتماد سازی در جامعيه آگياهی از حي

یين وانند در اقانونی شهروندی است مطبوعات با بیان این مطالب به صورت ساده و قابل فه  نقش انوار ناپذیری می ت

 اشته باشند.حوزه د

ای ای اجتماعی: از آنجا که جوانان قشر عظیمی از جامعه امروز ما را تشویل می دهند تشویل گروههتشویل گروهه -2

 داوطلبانه می تواند کمک شایانی به تقویت روحیه اعتماد و مشارکت در بین آنها بنماید.

 سایر پژوهشگرانپیشنهادهایى براى 

های مختلف در جهت ست چندوجهی اگر پژوهشگران حوزهجتماعی موضوعیارمایه سهمواری با دیگر محقیقین:  -1

ود خسخ سواالت توانند به بررسی و آزمون فرضیات پرداخته و به پابررسی آن با یودیگر همواری کنند بالطبع بهتر می

                   دست یابند.                                                                        

روز امری اجتناب ناپذیر ها و ابزارهای کیفی جدید و بهز که استفاده از پژوهش: در دنیای امرواستفاده از منابع جدید -2

وهشی ی مراکز پژشود. از این منابع که عموما در بانوهای اطالعاتاست، به پژوهشگران حوزه سرمایه اجتماعی توصیه می

 تفاده نمایند.          دنیا وجود دارد اس

 محدودیتهای تحقیق

ای ز و نهادهمراک عموما با مشوالتی مواجه می شود.و مشوالت تحقیق عموما یا به جمع آوری اطالعات از  هر تحقیقی

 علمی باز می گردد و یا مربوط به جامعه آماری مورد نظر می باشد. 

 هدارین به تحقیقات پیشین و مشخص نبودن محل نگدر تحقیق حاضر یوی از مشوالت اساسی عدم  دسترسی آسا

ك در مدار واین تحقیقات بود  که در چنین مواقعی پژوهشگر می بایست با دقت و حوصله  در جستجو این اسناد 

ه باشد ام شدمراکز مختلف باشد و حتی در مواقعی ممون است که تحقیق با ارزشی در زمینه سرمایه اجتماعی انج

 در دستر  محققان قرار نگیرد و حتی کسی از وجود آن اطالعی نداشته باشد لیون این تحقیق 

 یوی دیگر از مشوالت این تحقیق آمار دقیق جمعیتی شهر تهران و بعيا تفاوتهای آماری بود.
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