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چکیده:
پژوهش حاضر با عنوان« بررسی تاثیر مطبوعات بر وضعیت سرمایه اجتماعی جوانان شهر تهران ( 1389با تاکید بر
اعتماد اجتماعی )» است.هدف این پژوهش یافتن ارتباط بین میزان استفاده از مطبوعات و نوع مطالب مطبوعات با
اعتماد اجتماعی است .در این بین تاثیر مطبوعات بر اعتماد اجتماعی در سه سطح :الف  -اعتماد به خانواده ب  -اعتماد
به دوستان و آشنایان ج  -اعتماد به گروهها و سازمانهادر بین جوانان شهر تهران بررسی خواهد شد.روش تحقیق این
پژوهش ،پیمایشی و ابزار گردآوری اطالعات،پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه  390نفر از جوانان س ه منطقه از شهر
تهران هستند که با روش نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از روش ساده 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 سازما نها اشاره
دارد به عبارت دیگر با افزایش م یزان مطالعه میزان اعتماد اجتماعی نیز افزایش می یابد.از سو یی دیگر بین اعتماد به
مطالب مختلف مطبوعات ( اجتماعی  -سیاسی  -فرهنگی – اقت صادی)و اعتماد اجتماعی در بعد خانواده و دوستان و
آشنایان ارتباط از نوع مثبت وجود دارد اما بین اعتماد به مطالب مختلف مطبوعات ( اجتماعی  -سیاسی  -فرهنگی –
اقتصادی) و اعتماد اجتماعی در بعدگروهها وسازمانها رابطه ای وجود نداشت .بطور خالصه می توان گفت ک ه مطبوعات
می توانند نقش مهمی در کاهش و یا افزایش اعتماد اجتماعی و به دنبال آن گسترش سرمایه اجتماعی در جامعه
داشته باشند.
واژه های کلیدی :سرمایه اجتماعی  ،اعتماد اجتماعی  ،جوانان  ،شهر تهران
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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.
Keywords: social capital, social trust, youth, Tehran

بیان مسئله
اگر چه ایده اصلی اعتماد اجتماعی مطالعه ارزشهای حاصله از تعامالت انسانها در جامعه است با این حال این مفهوم تا
سال  1960به کار گرفته نشد و در سال  1960به وسيیله "جيی جیويوفز" جامعهشينا

شيهری در مفهيوم سيرمایه

اجتماعی مجددا مطرح شد.
وضعیت اعتماد اجتماعی گرچه بطور مستقل قابل سنجش است اما هدف نهایی در کسيب اعتمياد اجتمياعی افيزایش
سرمایه اجتماعی در جامعه است اعتماد مقولهای اکتسابی است که از طریق آموزش و تجربه در بسيتر جام عيه حاصيل
میشود.
جامعه شناسان غربی با تویه بر نظرسنجیها می گویند که در بیشتر جوامع صنعتی و همچنین در حال توسع ه ،ميا در
بدترین حالت با بحران اعتماد و در خوشبیانهترین حالت با فرهنگ شک و تردید مواجه هستی  .بيه گفتيه آ نيان ایين
بحران روز افزون در وهله اول گریبان سیاستمداران و دولتمردان را میگیرد .مردم بيه حيرف سیاسيتمداران و مقاميات
دولتی با دیده شک نگاه میکنند و انگیزههای آنان را زیر سوال می برند .جامعه شناسان بر این عقیدهانيد کيه بحيران
اعتميياد چييه واقعييی و چييه تخیلييی ،اثييری تيييعیف کننده بيير ارکييان جامعييه و دموکراسييی خواهييد داشييت.
"کلمن" نقش رسانهها را در باز تولید اعتماد اجتماعی مه ارزیابی میکند رشد و افزایش اعتماد به اخبار تلویز یيون و
ثبات اعتماد به مطبوعات نشان میدهد که کاهش ا عتماد به بعيی نهادها ،ممون است ناشی از قدرت فزایندة منبع و
تفسیرکنندة اطالعات باشد.
رسانههای همگانی امروزه یوی از مه ترین منابع تولید ارزشهایی همچون اعتماد و مشارکت اجتماعیاند .رایزمن م عتقد
است رسانههای همگانی حالت ایستای دنباله روی و همرنگی اجتماعی را خنثی میکنند و افراد را بير ميیانگیزانيد تيا
شخصا در مسائل اجتماعی درگیر شوند و در زندگی سیاسی مشارکت پیدا کنند .بودریا ردین هيدایت را آ نقيدر قيوی
میداند که معتقد است رسانه ها قادرند فرهنگ را مانند یک شبه واقعیت همچون یک کاال در تبلیغات تو لیيد کننيد و
یک فرا واقعیت را به عنوان فرهنگ و ارزشهای اجتماعی جایگزین نمایند .
بنا بر آمار وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی در کشور ه اکنيون  3هيزار و  134نشيریه بيه صيورت روزناميه ،هفته ناميه،
دوهفته نامه و ماهنامه و  ...منتشر میشود 1و بر اسا
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همین آمار سرانه میزان مطالعه روزنامه در ایران 40دقیقه در روز

میباشد .این تعداد نشریه از لحاظ تنوع و همچنین میزان مطالعه مطبوعات اثرگذاری زیادی بير روی مخاطبيان خيود
خواهند داشت .و بالطبع میتوانند در کاهش و یا افزایش اعتماد اجتماعی اثرگذار باشند.
باید این نوته را در مطالعات سرمایه اجتماعی مد نظر داشت که علی رق تعاریف متفاوتی از سرمایه اجتمياعی ،ایين
تعاریف نقیض یودیگر نیستند ،بلوه مومل یودیگر محسوب میشوند.
جامعه ایران با تمام توانمندیهایی که در خود نهفته دارد ،از یک بیماری مزمن رنج می برد .بیماریی که در مقاطعی از
تاریخ این سرزمین به گونهای حاد و رنج آور بروز پیدا کرده است و اکنون نیز این بیماری خود را به صورت بحرانآمیزی
نمایان ساخته« ،اعتماد اجتماعی» است .همانگونه که سرمایههای اقتصادی توانمندی یک جامعه را در عرصه «تولیيد
ثروت» ظاهر میسازد" ،سرمایههای اجتما عی نیز یک جامعه را قادر به خلق ،حفظ و توسعه هنجارها و ارزشهای خود
ساخته و در یک کالم «تولید منزلت» در آن جامعه را ممون میسازد « .بحران اعتماد» بیماریی است که جامعه ایران ا ز
آن به شدت رنج میبرد( ".اختر محققی)118:1385 ،
اعتماد و مشارکت اجتماعی از مقوالت اصل ی 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 توسعهیافتگی در کشورها را منتشر میکند در این بین
کشورهایی که از شاخص باالتری برخوردارن د از تعدد و تنوع مطبوعات و میزان مطالعه باالیی برخوردارند.
یوی از منابع سه گانه اطالعات رسانههای جمعی هستند که عالوه بر تولید اطالعات ،تفسیر و آموزش را نیز همراه آن
می کند  .کاهش اعتماد به بعيی نهادها  ،ممون است ناشی از قدر ت فزاینده رسانه ها  ،به عنوان منبع و تفسیر ک ننده
اطالعات باشد.
از آنجایی که درصد زیادی از جمعیت کشور را جوانان تشویل می دهند یافتن ارتباط بین مطبوعات و سرمایه اجتماعی
حایز اهمیت است چرا که در صورتی که بتوانی رابطه بین اجزا سرمایه اجتماعی و ابعاد استفاده از مطبوعات را
شناسایی کنی با تقویت این شاخصها ه میتوان میزان اعتماد اجتماعی در کشور را افزایش داد و ه بر غنای کمی و
کیفی مطبوعات افزود بدین ترتیب این تحقیق خواهد توانست راهوارها یی جهت ارتقای اعتماد اجتماعی و مطبوعات
ارائه دهد.

تعاریف مفاهیم
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 اجتماعی او درجهت نیل به
هدفهای معین و از پیش تعیین و تعریف شده نمود پیدا می کند  .در نگاهی دیگر مشارکت را فرآیند آگاهانه تقسی
قدرت و منابع کمیاب و فراه سازی فرصت برای رده های پایین جمعیتی برای بهبود شرایط زندگی آنها عنوان نمود ه
اند  .وقتی مشارکت را به منزله فرا گرد نیرومند سازی در نظر می گیری مشارکت مبتنی بر سه ارزش ،سه کردن
مردم در قدرت و اختیار ،راه دادن مردم برای نظارت بر سرنوشت خویش و باز گشودن فرصتهای پیشرفت به روی رده
های زیرین جامعه خواهد بود .حاصل آن تسهیل در شنیدن صدای دیگران ،احسا

مالویت نمودن ،از میان بردن

حاشیه نشینی ،نیرومند ساختن ناتوان و دره شوستن فرهنگ سووت خواهد بود " (طوسی ) 8 ،.1370 .
نمود عینی مشارکتی نهادهای مشارکتی چون انجمن ها ،گروهها ،سازمانهای غیر دولتی و  ....هستند.
سرمایه اجتماعى
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سرمایه اجتماعى از مفاهی نوینى است که امروزه در بررسیهاى اقتصادى و اجتماعى جوامع مدرنمطرح گردیده است.
از سرمایه ا جتماعى تعاریف متعددى ارائه شده است .سرمایه اجتماعى مفهومىجدید است که از سالهاى  1990براى
نخستین بار از سوى جامعه شناسان فرانسوى وآمریوائى توکویل،بوردیو ،کلمن ،پاتنام و ...مطرح گردید.
« سرمایه اجتماعى اصطالحى است که گاه در معناى وسیع به کار مىرود و ثروت اجتماعى و یا حتىدرآمد اجتماعى از
آن برمى آید و گاه در فياى محدود که منابع و تجهیزات غیر فردى و غیر خصوصىرا شامل مىشود .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 ) 685 :1370 ،
بانک جهانى سرمایه اجتماعى را پدیدهاى مى داند که حاصل تأثیر نهادهاى اجتماعى ،روابط انسانى 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.
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سرمایه اجتماعى بر خالف سایر سرمایه ها به صورت فیزیوى وجود ندارد بلوه حاصل تعامالت وهنجارهاى گروهى و
اجتماعى بوده و از طرف دیگر افزایش آن مىتواند موجب پایین آمدن جدى سطحهزینههاى اداره جامعه و نیز
هزینههاى عملیاتى سازمانها گردد.
فوکویاما شاخصه اى سرمایه اجتماعى را اعتماد ،شویبایى ،برابرى ،قانون مدارى ،عيویت در گروهها وفعا لیتهاى
اجتماعى ،سطح باالى دانش عمومى ،آموزشهاى حرفهاى گسترده و عمومى ،موفقیتهاى علمى  -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 کشى ،اعتیاد و پخش مواد
مخدر مىداند.
اعتماد اجتماعى
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اعتماد در قانون انگلیسى  -آمریوائى ارتباط بین اشخاص است در شرایطى که یوى داراى قدرت و مدیریتو دارایى و
دیگرى خواهان بهره برى از این امتیازات است.
فرانسیس فوکویاما این نوع اعتماد ساختگى از نظر گویر را در تقسی بندى منابع سرمایه اجتماعى دردسته منابع
ساخته شده و عقالنى قرار مىدهد« .نهایىترین شول ساخت بندى عقالنى را دولتهاىکمونیستى نظیر اتحادیه
جماه یر شوروى (سابق) و چین بر عهده داشتند ...بلشویکها نه تنها امیدواربودند که نهادهاى رسمى سیاسى و اقت صاى
را جمع گرا کنند ،بلوه عالوه بر آن مىخواستند یک انسانشورایى طراز نوین بیافرینند که از منافع شخصى
خودخواهانه تغییر مسیر دهد و به سمت سعادت تمامى بشریت جهت یابد ...تجربه برنامه هفتاد ساله به ا ین عظیمى د ر
زمینه سازندگى اجتماعى ،با شوست کاملرو به رو شد و همه این را مىدانند .میلیاردها روبل و سالها نیروى انسانى
براى تهروج و تبلیغ و اجتماعى کردن سوگیرانه منجر به این شد که جمعیت خودخواهتر ،در ه رفتهتر و فردگراتر از
دوره قبل از بلشویکهاشدند( ».فوکویاما) 98 :1379 ،
آنتونى گیدنز اعتماد را «اتوأ یا اطمینان به نوعى کیفیت یا صفت یک شخص  -چیز یا اطمینان بهحقیقت یک گفته
است» (گیدنز) 37 :1377 ،
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گیدنز در تفسیرى که از دنیاى مدرن دارد جایگاه خاصى رابراى اعتماد قایل است شاید بتوان گفت او در بین
اندیشمندان اجتماعى  -سیاسى مشخصترین فردىاست که با صراحت حرکت به سوى توسعه را از منظراعتماد
مى نگرد .او شول اعتماد در جوامع مدرن رامتفاوت از جوامع پیش از مدرن مىداند و «اعتماد فعال» را معرفى مىکند.
چرا که به طور مثال در جهانقدی فقط حدود سى سال پیش اگر شما مرد یا زن بودید نقشهاى معینى را در جامعه
داشتید که رابطه شمارا تثبیت مىکردند و این رابطهها بر مبناى همان نهادهاى از پیش مستقر بنا مىشد .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 مى نماید .در این رابطه محقق یا از بیندیدگاههاى
موجود ،یوى یا چند نظریه که با موضع تحقیقش تناسب بیشترى دارد ،انتخاب مىکند و سعىدر ارائه نگرشى نو دارد.
جیمز ساموئل کلمن
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جیمز کلمن ،جامعهش ناسى است که به نقش سرمایه اجتماعى در آفرینش سرمایه انسانى و پیامدهاىآموزشى آن توجه
کرده است .او یک توصیفى کارکردى از سرمایه اجتماعى را ارائه داده است .به اینترتیب که سرما یه اجتماعى یک
جوهره مجرد ندارد بلوه یک 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 ه متصل مىکند
کلمن در دسته اندیشمندانى است که پیرو نظریه تلفیقى سطوح خرد و کالن در تبیین پدیدههاىاجتماعى است .بنابر
الگوى تلفیقى کلمن ،نظام اجتماعى زمینه رفتار و کنش فردى را تعیین مىکند ،ولى درمرحله بعد ،رفتار و کنش
هدفدار و جهت مند کنشگران اجتماعى ،جهت و شول نظام اجتماعى را به صورتى نو پدید مىآورد .او معتقد است کنش
اجتماعى ه به وسیله کنشگران حقیقى یا شخص صورت مى پذیردو ه 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 مى پردازد و معتقد است « پارسونز اشتباه کرد که نظریه کنش خود را رهاکرد و به جایش کارکرد
گرایى ساختارى را برگزید .استدالل بنیادى کلمن این است که «ما نباید مفاهی غایت ،هدفمندى و حفظ تعادل را دور
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بیندازی  ،بلوه این مفاهی را تنها باید در سطح کنشگران در داخل نظام اجتماعى بوار بری و از کاربرد آنها در مورد
خود نظام اجتماعى پرهیز کنی » (ریتزر) 536 :1380 ،
بدین سان ،کلمن بر آناست که نظریه کنش را به ریشههاى سطح خرد آن برگرداند ،هر چند که او نیز مانند پارسونز بر
این نظر بودکه کنشگران ه مىتوانند اشخاص حقیقى باشند و ه کنشگران حقوقى نظریه تلفیقى کلمن مىکوشد
تا جهت تبیین ساختار اجتماعى بر چگونگى پیوند سطوح خرد وکالن (کنشگرانحقیقى و حقوقى) تأکید و آن را
توصیف نماید. .
آنتونى گیدنز
گیدنز به عنوان متفورى پرکار سرسختانه با انگیزههاى علمى  -حرفهاى خود به کنواش مسائل جامعهمدرن پرداخته و
راههاى عملى نیز براى کاهش تبعات مدرنیته ارائه مىدهد.
او معتقد است هر چیزى در زندگى اجتماعى ،از آنچه سیست هاى جهانى در بر مىگیرند ،تا آنچهوضعیت فورى یک
فرد محسوب مىشود در یک کردار ( 1راه و رس ) اجتماعى بوجود مىاید .او براهمیت کردار اجتماعى تأکید دارد و
معتقد است زندگى جمعى و بسیارى از جنبههاى خصوصى زندگى درهمین راه و رس ها ساختمند مىشود.
گیدنز در قواعد روش شناخت ى بر تأثیر زمان و موان بر ساخت اجتماعى وابسته کنش افراد تویه مىکند«.گیدنز نقطه
آغاز هستى شناختى را نه آگاهى مى داند و نه ساختار اجتماعى ،بلوه دیالوتیک میانفعالیتها و شرایط است که در
زمان و موان رخ مى دهد .گیدنز هر چند به آگاهى یا استعداد بازاندیشىمىپردازد اما معتقد است که کنشگر انسانى با
وجود استعداد بازاندیشى موجود صرفاً خودآگاهى نیست.بلوه جریان جارى فعالیتها و شرایط را بازتاب مىکند.
هستىشناسى زمانى  -موانى گید نز به او اجازهمى دهد که نه تنها به تمایز خرد و کالن بپردازد بلوه ا ین دو سطح را به
شیوهاى تاریخى ،فراگردى و پویامورد بررسى قرار دهد( ».ریترز)600 :1380 ،
اعتماد بنیادین چیزى است که موجد احسا

امنیت وجودى بوده و راهبر انسان در نقل و انتقالها،بحرآنها ،خطرات

حاصل از زندگى اجتماعى و باالخره کلیه ارتباطات اجتماعى انسان مى باشد« .اعتمادبنیادین ،در ارتباط با خطرهاى
احتمالى یا واقعى ناشى از کنشها و واکنشهاى متقابل ،همچون غربال عمل مى کند و بطور کلى پشت بند عاطفى
نوعى پوسته محافظ یا پیله حمایتى است که همه افراد عادى درجریان رویارویى با مسایل زندگى روزمره ،خود را در
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پناه آن قرار مىدهند ...پیله حفاظتى ب ه 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 مىآورد ممون است زیر
ضربات حوادثى که احتماالتمنفى خطر کردنهاى جارى ،پدید مىآورند ،بطور موقت یا براى همیشه ،ترك بردارد».
(اختر محققی) 82:1385 ،
گیدنز سالمتى انسان را در وجود احسا

مثبت از امنیت وجيودى ميىدانيد .عيدم امنیيت وجيودى در سيطحفيردى و

اجتماعى از ه گسیختگى نظام اجتماعى را به دنبال مى آورد .تویه گاه اصلى برقيرارى امنیيتوجيودى نیيز در هير دو
سطح خرد و کالن مفهوم کلیدى اعتماد در دیدگاه گیدنز است .اعتماد ه به اشخاصو ه به نظامهاى مجرد مورد نظر
است که منظور او از نظامهاى مجرد ،نشانههاى سمبلیک و نظامهاىکارشناسى  -تخصصى است.
رابرت پاتنام
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پاتنام از محققین اخیر سرمایه اجتماعى است .تأکید عمده وى به نحوه تأثیر سرمایهاجتماعى بر رژی هاى سیاسى و
نهادهاى دموکراتیک مختلف است .پاتنام سرمایه اجتماعى را مجموعهاىاز مفاهیمى مانند اعتماد ،هنجارها و شبوهها
مى داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعياى یکاجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آ نان را تأمین خواهد
کرد .از نظر وى اعتماد و ارتباط متقابل اعيا درشبوه ،به عنوان منابعى هستند که در کنشهاى اعياى جامعه موجود
است.
در فقدان اعتماد هیچ شفافیتى در قراردادها و بنابراین هیچ نیرویى براى اجراى قوانین وجودنخواهيد داشيت و در ایين
شرایط تعهدات و حتى پول ه دیگر مورد قبول واقع نمىشود ،چرا کهمىتواند تقلبى باشد .اعتماد هموارى را تسيهیل
مى کند و خود هموارى نیز اعتماد را سبب مىشود.انواع اعتماد :پاتنام در مباحثاش به دو نوع اعتماد اشاره دارد:
الف) اعتماد شخصى :در جوامع کوچک و به ه پیوسته اعتماد بر اسا
انتخابهاى ممون و حد

شناختى است از خلق و خوى،گذشته فردى،

ناشى از تبعات عدم اعتماد .برناردویلیامز این اعتماد را «اعتمادصمیمانه» نام مى نهد .یعنى

اعتمادى که به آشنایى نزدیک با این فرد بستگى دارد.
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ب) اعتماد اجتماعى :در جوامع بزرگ و پیچیده که مناسبات بین افراد نیز پیچیده و گسترده است،ا عتماد شخصى به
تنهایى راه ساز نیست و نیاز به اعتماد اجتماعى (تعمی یافته) ضرورت پیدا مىکند.اعتماد اجتماعى در جوامع م درن از
دو منبع مرتبط یعنى هنجارهاى معامله متقابل و شبوههاى مشارکتمدنى ناشى مىشود.
فرانسیس فوکویاما
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فوکویاما سرمایه اجتماعى را مجموعه ه نجارهاى موجود در سیست هاى اجتماعى مىداند که موجب ارتقاى سطح
هموارى اعياى آن جامعه است و موجب پایین آمدن سطح هزینههاى تبادالت و ارتباطاتخواهد شد .بر این اسا
مفاهیمى نظیر جامعه مدنى و نهادهاى اجتماعى نیز داراى ارتباط مفهومى نزدیوى با سرمایه اجتما عى مىگردند.
فوکویاما به جاى سنجش و اندازه گیرى سرمایه اجتماعى به عنوان یک ارزش مثبت فقدان سرمایهاجتماعى ک ه 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 ،خود کشى ،فرار ازپرداخت مالیات و موارد مشابه در نظر مىگیرد و فرض
را بر این مى گذارد که چون سرمایه اجتماعى وجودهنجارهاى رفتارى مبتنى بر تشریک مساعى را منعوس مى کند،
انحرافات اجتماعى بالفعل نیز بازتاب نبودسرمایه اجتماعى خواهد بود .اطالعات آمارى انحرافات اجتماعى گرچه به
ندرت بىاشوال است اما درسطح مقایسه پذیرى فراوان و قابل استفاده هستند.او با استفاده از این روش و شاخصهاى
مذکور اطالعات و آمار موجود از دهه  50تا دهه  90آمریوا رادر مقایسه با چند کشور صنعتى مورد مطالعه قرار داد
او برخالف پاتنام که شیوه مستقی و از طریق طرح چند سؤال سعى در اندازهگیرى سرمایه اجتماعىداشت ،تبعات
فقدان سرمایه اجتماعى را محور مطالعه خود قرار داد .بدین ترتیب که وجود آمار باالىفرزندان نامشروع ،طالق ،قتل و
جرائ  ،خودکشى و غیره نشانه هایى از نبود روحیه دموکراسى ،اعتماد وسرمایه اجتماعى تلقى کرد.
« از نظر فوکویاما اعتماد ،به عنوان یک انتظارى است که ناشى از وجود جامعهاى صادق ،با روحیه تعاونو بر پایه تقسی
ارزشها در بین اعياى جامعه است .اعتماد نقش بسیار مهمى را در فه و ادراك رفتارجمعى مناسب ایفأ مىکند .اعتماد
سازماندهى خودبخودى را در سازمانهاى خودیارى ایجاد مى نماید.بسیارى از شرکتهاى بزرگ بر مبناى اعتماد به اهداف
بزرگى رسیدهاند .درمقابل در فرهنگهاى با اعتماد ک تجارت راکد مانده اسيت و در حيد روابيط خویشياوندى بسيته و
محدود است .در فرهنگهاى با اعتماد باال،مردم با اشوالى مختلفيى از سياختها مشيارکت دارني د و از ایين طریيق تيوان
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حرفهاى خود را ارتقأ بخشیده اند.اعتماد از نظر فوکویاما محور اصلى و کلیدى در توسعه و رونق اقتصادى است( ».اختير
محققی) 58:1385 ،
او معتقد است قبل از ورود به هر سیست تجارى یا اجتماعى ،باید اطالعات کافى درباره شبوههاىاعتماد موجود در آن
سیست 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 کمک گرفته شده است واعتماد اجتماعی به عنوان
شاخص اصلى براى اندازهگیرى و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعى که موردقبول و اذعان همه متفورین بحث سرما یه
اجتماعى است ،در نظر گرفته شده است .براین اسا

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 که در ج دول زیر
مشخص می باشد.

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

تحلیل فرضیه

جیمز کلمن

فرضیه دوم

رابرت پاتنام

فرضیه دوم

شاخصها ی بنیانی نظریه پرداز

تعریف نظریه پرداز از اعتماد اجتماعی

تعهدات و انتظارات  ،ظرفیت بالقوه اطالعات  ،افزایش اعتماد  ،بهره وری سازمانها ی خدماتی و تولیدی و مشروعی ت
هنجارها وضمانتهای اجرایی موثر  ،روابط

حوومتها را افزایش می دهد

اقتدار و سازمان اجتماعی انطباق پذیر

فرضیه پنج

فرانسیس فوکویاما

فرضیه اول

تعهد و اعتماد متقابل و ارزشهای مشترك
میان افراد و احسا

تعلق و تعامالت

اعتماد اجتماعی یوی از اجزا تشویل دهنده سرمایه اجتماعی است که توان
اصالح و ارتقاء کارکرد مناسب جامعه را از طریق ایجاد زمینه اعمال

اجتماعی

هماهنگ داراست

هنجارهای غیررسمی  ،صداقت و اعتماد

اعتماد اجتماعی از اجزا سرمایه اجتماعی است و اعتماد به مجموعه م عینی
از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی است که اعيای گروهی که همواری و

فرضیه شش

تعاون میانشان مجاز است در آن سهی هستند
آنتونی گیدنز

فرضیه سوم

امنیت وجودی ،کردار ا دیالوتیک فعالیتهای

اعتماد بنیادین چیزى است که موجد احسا

فرضیه چهارم

انسان

انسان در نقل و انتقالها،بحرآنها ،خطرات حاصل از زندگى اجتماعى و باالخره
کلیه ارتباطات اجتماعى انسان مىباشد.

امنیت وجودى بوده و راهبر

اجتماعی
حوادث
ورزشی
سرگرمی

x-1-1-1

x-1-1-2

x-1-1-3

x-1-1-4

x-1-1-5

درآمد

Y-1-1-1

وجود احساس صمیمیت

محل زندگی

تحصیالت

تاهل

جنسیت

علمی و تحقیقاتی

اشتغال

Y-1-1-2

وجود مشاركت
Y-1-1-3

وجود احساس امنيت

Y-1-2-1

فرهنگی

بعد خانواده

Y-1-1

هنری

وجود احساس صمیمیت

Y-1-2

Y-1-2-2

وجود مشاركت

بعد دوستان و آشنايان

اعتماد اجتماعی Y1

اجتماعی

x-1-1

x-1-2-1

x-1-2-2

x-1-2-3

علمی و تحقیقاتی

Y-1-3

Y-1-2-3

وجود احساس امنيت

گروهها و سازمانها

مشارکت

سرمایه اجتماعی Y

مطبوعات

X

فرهنگی

x-1-2

نوع مطالب مطبوعات X1

x-1-3-1

ساست داخلی

سیاسی

Y-1-3-1

x-1-3
x-1-3-2

وجود احساس صمیمیت

Y-1-3-2

سیاست خارجی

زمان استفاده از مطبوعاتX2

عضویت در گروهها

وجود مشاركت

Y-1-3-3

وجود احساس امنيت
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اقتصادی

x-1-4

x-1-3-3

علمی و تحقیقاتی

x-1-4-2

اقتصاد داخلی
x-1-4-3

اقتصاد بین الملل
x-1-4-4

علمی و تحقیقاتی

روش پژوهش
در این تحقیق به اقتيای موضوع و با توجه به اموانات پيژوهش روش پیميایش بيه منزليه مناسيبترین و روش اصيلی
پژوهش و ر وش اسنادی نیز مومل مراحل مختلف پژوهش خواهد بود.
روش پیمایش
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هر روش پژوهش اگر بدرستی و با آموزش کافی که از قبل در نظر گرفته شده بوار گرفتيه شيود ،توانيایی پيرداختن و
شوافتن موضوع را بدرستی خواهد داشت .اساساْ آنطور که ماکس وبر نیز بر آن تاکید دارد موضوع پژوهش تعیینکننده
روش پژوهش خواهد بود .عالوه بر مطالعات متعدد جهانی که ارزش سنجیها از جمله سنجش اعتماد و مشارکت را بيا
روش پیمایش مطالعه کردهاند که در ادبیات این پژوهش نیز مورد استفاده قيرار گرفتهانيد .مطالعيات نگرشسينجی و
ارزش سنجی در ایران نیز به همین شیوه صورت پذیرفته است.
ابزار تحقیق
از آنجا که اطالعات مورد نیاز پژوهش با توجه به تعاریف عملیاتی تحقیق ه در بعد نظری است و ه در بعد جامعيه
آماری ،لذا ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه است.
ابزار این پژوهش یک پرسشنامه بر اسا

تحقیقات پیشین پژوهشگر و شامل  47گویه است

ویژگیهای جمعیت آماری تحقیق
در این تحقیق جمعیت آماری جوانان  15تا  29ساله شهر تهران میباشن د که بر اسا

آمار منتشره از سوی

شهرداری تهران در سال 2877491 ،1385نفر می باشد.
نمونه آماری این تحقیق تعداد  399نفر از جوانان  15تا  29ساله ساکن سه منطقه شامل مناطق  10 ،1و  19می
باشند که از هر منطقه تعداد  133نفر به شیوه نمونهگیری خوشهای انتخاب شده اند.
تعداد نمونه بر اسا

فرمول کوکران  398نفر تعیین گردیده است .و بر اسا

خوشهای تصادفی میباشد  .که جهت

بهتر شدن روند تقسی تعداد نمونه بدست آمده یک نمونه به حج کلی آن اضافه گردید و تعدادبه  399نفر افزایش
یافت .با توجه به اینوه متغیر محل سوونت و درآمد از متغیرهای تعدیل گر بر روی سرمایه اجتماعی هستند و بالطبع

Survey research 1

محل سوونت نیز ارتباط نزدیوی با میزان درآم د دارد و با توجه به تجربیات پیشین محقق این تحقیق در این
تحقیق شهر تهران به سه منطقه باال متوسط و پایین تقسی گردید.
مالك تقسی بندی بر اسا
بدینترتیب بر اسا

میانگین قیمت ملک در مناطق  22گانه شهر تهران بر اسا

آمار سال  1388بود.

این میانگینها (میانگین قیمت و پر وجو از لحاظ اعتباری این قیمتها از بنگاهداران) ،تهران

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

قر عه

کشی سه بخش انتخاب و از این سه بخش از هر بخش یک منطقه و در مجموع سه منطقه شامل مناطق  10 ،1و
 19انتخاب گردیده و پس از آن سه محله از هر منطقه بر اسا

قرعه کشی انتخاب شده است و بعد از آن یک محله

انتخاب گردید و از این محله نیز یک بعد و از این بعد یک بلوك انتخاب و در نهایت از هر بلوك تعداد  133پال ك و
واحد انتخاب شد و این عمل در هر سه منطقه تورار گرد ید.
روش پژوهش
روش پژوهش تعیین کننده تونیک (فن) بوار رفته در کسب اطالعات است .از آنجا که اطالعات مورد نیاز پژوهش
ه در بعد نظری است و ه در بعد جامعه آماری ،لذا فن اصلی پژوهش پرسشنامه و مصاحبه و فن تومیلی
کتابخانهای است.همچنین در اکثر پژوهشهای در زمینه سرمایه اجتماعی از فن پرسشنامه استفاده گردی ده همانند
پژوهشهای بانک جهانی که به صورت پرسشنامهای مفصل تهیه گردیده بود.
در این پژوهش پس از بررسی و بهرهگیری از پرسشنامههای تدوین شده در این زمینه ،پرسشنامهای تهیه و در آن
انواع پرسشهای باز و بسته بر اسا

نیا ز و با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش آورده شده است

روشهای آماری پژوهش
پس از بررسی روش های آماری و با توجه به موضوع و فرضیات و چارچوب تئوریک 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 ،فاکتور آنالیز و انواع نموادرها برای توضیح و تفسیر دادهها بوده است.

جدول شماره  - 2جدول معرفی متغیر وابسته و مستقل و آماره پژوهش

متغیر وابسته
نوع گویه متغیر وابسته

شماره
فرضیه

1-1

متغیر وابسته تعداد

قبل از

پس از

گویه

تجمیع

تجمیع

مستقل

10

رتبهای

اعتماد اجتماعی
در بعد خانواده

در بعد دوستان و

10

رتبهای

آشنایان
اعتماد اجتماعی

3-1

در بعد گروهها و

10

رتبهای

سازمانها

1-2

اعتماد اجتماعی
در بعد خانواده

10

رتبهای

اعتماد اجتماعی

2-2

در بعد دوستان و

10

رتبهای

آشنایان
اعتماد اجتماعی

3-2

آماره انتخاب
متغیر

اعتماد اجتماعی

2-1

متغیر مستقل

در بعد گروهها و
سازمانها

10

رتبهای

شبه
فاصلهای

شبه
فاصلهای

شبه
فاصلهای

شبه
فاصلهای

شبه
فاصلهای

شبه
فاصلهای

نوع

شده

دلیل انتخاب این آماره

متغیر
وابسته
ضریب

این ضری ب میزان همبستگی بین دو

میزان

همبستگی

متغیر فاصلهای یا نسبی را محاسبه

مطبوعات

پیرسون

کرده مقدار آن بین  +1و  - 1میباشد

میزان

ضریب

این ضری ب میزان همبستگی بین دو

همبستگی

متغیر فاصلهای یا نسبی را محاسبه

مطبوعات

پیرسون

کرده مقدار آن بین  +1و  - 1میباشد

میزان

ضریب

این ضری ب میزان همبستگی بین دو

همبستگی

متغیر فاصلهای یا نسبی را محاسبه

پیرسون

کرده مقدار آن بین  +1و  - 1میباشد

ضریب

این ضری ب میزان همبستگی بین دو

همبستگی

متغیر فاصلهای یا نسبی را محاسبه

پیرسون

کرده مقدار آن بین  +1و  - 1میباشد

ضریب

این ضری ب میزان همبستگی بین دو

همبستگی

متغیر فاصلهای یا نسبی را محاسبه

پیرسون

کرده مقدار آن بین  +1و  - 1میباشد

ضریب

این ضری ب میزان همبستگی بین دو

همبستگی

متغیر فاصلهای یا نسبی را محاسبه

پیرسون

کرده مقدار آن بین  +1و  - 1میباشد

استفاده از

استفاده از

استفاده از

فاصلهای

فاصلهای

فاصلهای

مطبوعات
اعتماد به نوع
مطالب
مطبوعات
اعتماد به نوع
مطالب
مطبوعات
اعتماد به نوع
مطالب
مطبوعات

شبه
فاصلهای

شبه
فاصلهای

شبه
فاصلهای

اعتبار و پایائی پژوهش
اعتبار و پایائی پژوهش از ابزارهای مه و حیاتی هر پژوهش به حساب میآیند .که به کمک آنها میتوان به نتایج
بدست آمده از پژوهش اعتماد کرد.بوسیله اعتبار پژوهش میتوان به نتیجه بدست آمده از پژوهش اطمینان کرد.
اعتبار محتوا

1

اعتبار محتوا به معنای استفاده از ابزارهای سنجش معتبر در سایر پژوهشهای مشابه است.
در پژوهش حاضر نیز با استفاده و مورد توجه قرار دادن پژوهشهای پیشین سعی گردیده است اعتبار محتوایی پژوهش
حاضر حفظ گردد.
پایائی پژوهش

2

برای محاسبه پایانی پژوهش روشهای مختلفی وجود دارد .در پژوهش حاضر پ ایائی پژوهش به روش آلفای کرنباخ
صورت گرفته است.
مناسبترین روش برای سنجش روایی طیف لیورات آلفا است که مبتنی بر ماتریس همبستگی بینگویهای است.
آلفای کرنباخ بین صفر و یک در نوسان است و هرچقدر به یک نزدیوتر باشد نشانه اعتبار باالتر آن است و هر چقدر به
صفر نزدیک باشد دلیل بر ک بودن اعتبار آن است و ضریب آلفای قابل قبول برای یک طیف آن است که باالی % 70
باشد .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  399نفر پاسخگو پرسشنامه به عمل آمد و ضرایب حاصل از آن
به شرح زیر است
جدول شماره  - 3ضریب آلفای کرنباخ گویه های پژوهش
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

Content validity 1
reliability 2

مشخصات فردی پاسخگویان
تعداد  207نفر معادل  51.9درصد پاسخگویان مردو تعداد  192نفر معادل 48.1درصد پاسخگویان زن بودند.
تعداد  45نفر معادل  11.3درصد پاسخگویان  18- 20ساله ،تعداد  154نفر معادل  38.6درصد 21تا  23ساله ،تعداد
 114نفر معادل  28.6درصد 24تا  26ساله و تعداد  86نفر معادل  21.6درصد  27تا  29ساله بودند.
تعداد  236نفر معادل  59.1درصد پاسخگویان مجرد  ،تعداد  144نفر معيادل  36.1درصيد متاهيل و تعيداد  19نفير
معادل  4.8درصد وضعیت سایر داشتند.
تعداد  67نفر معادل  16.8درصد دارای تحصیالت زیر دیپل  ،تعداد  172نفر معادل  43.1درصد دانش آموز و دیيپل ،
تعداد  142نفر معادل  35.6درصد دانشجو و لیسانس و تعداد  18نفر معادل  4.5درصد دارای تحصیالت فوق لیسانس
به باال بودند.
تعداد  34نفر معادل  8.5درصد پاسخگویان دارای هزینه ماهیانه خانواده و یا خانواری کمتر از  599هزار تومان  ،تعداد
 191نفر معادل  47.1درصد بین  600تا  899هزار تومان  ،تعداد  75نفر معادل  18.8درصد بین نهصد هزار تا یک
میلیون و صد و نودو نه هزار تومان  ،تعداد  43نفر معادل  10.8درصد بین یک میلیون و دویست هزار ت ا یک میلیون و
جهارصد نودونه هزاتر تومان و تعداد  56نفر معادل  14درصد داشتند.
تعداد  55نفر معادل  13.8درصد پاسخگویان زندگی مجردی و یا باهمخانه  ،تعداد  135نفر معادل  33.8درصد زندگی
با همسر و یا فرزندان و تعداد  209نفر معادل  52.4درصد زندگی با پدر و مادر داشتند.
تعداد  15نفر معادل  3.8درصد از نظر وضعیت اقتصادی خود را متعلق به طبقه باال  ،تعداد  99نفر معادل  24.8درصد
طبقه متوسط رو به باال ،تعداد  261نفر معادل  65.4درصد طبقه متوسط و تعداد  24نفر معادل  6درصد طبقه متوسط
رو به پایین می دانستند.
تعداد  38نفر معادل  9.5درصد پاسخگویان نسبت به مطالعه مطبوعات عالقمندی خیلی ک ،تعداد 42نفر معادل 10.5
درصد ک  ،تعداد  116نفر معادل  29.1درصد تا حدی  ،تعداد  174نفر معادل  43.6درصد زیاد و تعداد  29نفر معادل
 7.3درصد داشتند.

تعداد  154پاسخگویان معادل  38.6درصد در هفته کمتر از  49دقیقه  ،تعيداد  44نفير  11درصيد بيین  50تيا 79
دقیقه،تعداد  123معادل  30.8درصد بین  80تا 109دقیقه ،تعداد  66نفر معادل  16.5درصد بین  110تا  139دقیقه،
و تعداد  12نفرمعادل  3درصد بیش از  140دقیقه مطبوعات مطالعه می کردند.
بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول بین میزان (مدت زمان) استفاده از مطبوعات و اعتماد اجتماعی در بعد خانواده رابطه وجود دارد.
برای بررسی نتیجه فرضیه فوق با توجه به اینوه متغیر وابسته (اعتماد اجتماعی در بعد خانواده ) در سطح شبهفاصله ای
و متغیر مستقل (میزان استفاده از مطبوعات) در سطح فاصلهای می باشد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیيد
ا ین ضریب میز ان همبستگی بین دو متغیر فاصلهای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین  +1و  - 1میباشد.
نتایج بدست آمده  sig=0.00بیانگر این مطليب می باشيد کيه بيین دو متغییير رابطيه وجيود دارد همچنيین میيزان
 r=0.819با توجه به مثبت بودن آن نشان گر آن است که تغییرات در هر دو متغیر بطور ه جهت اتفاق میافتد و با
توجه به اینوه سطح  rدارای دو ستاره است میتوان نتیجه گرف ت که این رابطه در سطح  99درصد دارای اعتبار است.
خانواده به عنوان یوی از مه ترین منابع سرمایه اجتماعی همیشه مد نظر پژوهشگران این حوزه بوده است تا جایی که
فوکویاما خانواده را مه ترین سرمایه اجتماعى و عامل اصلى انباشت و انتقال آن مىداند .خانواده ازطریق تعامالتش با
نظامهاى سی اسى ،اقتصادى ،فرهنگى و مذهبى نه تنها منابع موجود براى اعيایش را افزایش مىدهد بلوه ب ه سرمایه
اجتماعى موجود براى افزایش کاالها و خدمات عمومى کمک مىکند.
اعتماد بنیادین چیزى است که موجد احسا

امنیت وجودى بوده و راهبر انسان در نقل و انتقالها،بحرانهيا ،خطيرات

حاصل از زندگى اجتماعى و باالخره کلیه ارتباطات اجتماعى انسان مى باشد« .اعتماد بنیادین ،در ارتباط بيا خطرهياى
احتمالى یا واقعى ناشى از کنشها و واکنشهاى متقابل ،همچون غربال عمل مىکند و بطور کليى پشيت بنيد عياطفى
نوعى پوسته محافظ یا پیله حمایتى است که همه افراد عادى درجریان رویارویى با مسایل زندگى روزمره ،خيود را در
پناه آن قرار مىدهند .خانواده یک نهاد اصلى جامعه مدنى است .خانواده نقطه تالقى روندهاى گوناگونى است کيه بير
کل جامعه تأثیر مىگذارند .برابرى فزاینده بین زن و مرد ،ورود گسترده زنان به نیروی کار ،تغییرات در رفتار زناشویى و
انتظارات ،دگرگونى رابطه میان خانه و کار از جمله مسائل مهمى است که با نگرش دموکراتیک در نهاد خانواده بایستى

مورد توجه قرار گیرند .خانواده نقطه آغازین شولگیرى امنیت وجودى و اعتماد بنیادین اسيت و نیازمنيد توجيه ویيژه
مىباشد.
خانواده ازطریق تعامالتش با نظام هاى سیاسى ،اقتصادى ،فرهنگى و مذهبى نه تنها منابع موجود براى ا عيایش را
افزایش مى دهد بلوه به سرمایه اجتماعى موجود براى افزایش ک االها و خدمات عمومى کمک مىکند.
فرضیه دوم :بین میزان (مدت زمان) استفاده از مطبوعات و اعتماد اجتماعی در بعد دوستان و آشنا یان رابطه وجود
دارد.
برای بررسی نتیجه فرضیه فوق با توجه به اینوه متغیر وابسته (اعتماد اجتماعی در بعد دوستان و آشنایان) در سيطح
شبهفاصله ای و متغیر مستقل (میزان استفاده از مطبوعات) در سطح فاصلهای می باشد از ضيریب همبسيتگی پیرسيون
استفاده گردید این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصلهای یا نسبی را محاسبه کرده مقيدار آن بيین  +1و - 1
میباشد.
نتایج بدست آمده  sig=0.00بیانگر این مطلب می باشد که بین دو متغییر رابطه وجود دارد همچنيین میيزان r=0.
 425با توجه به مثبت بودن آن نشان گر آن است که تغییرات در هر دو متغیر بطور ه جهت اتفاق میافتد و با توجه
به اینوه سطح  rدارای دو ستاره است میتوان نتیجه گرفت که این رابطه در سطح  99درصد معنادار است.
پاتنام معتقد است در مناطقى که فاقد هنجارها و شبوههاى مشارکت مدنى هستند چش انداز عمل جمعى تیره است.
ممون است تعادل اجتماعى مبتنى بر « عهدشونى همیشگى» آ ینده بخش اعظ جهان را که از سرمایه اجتماعى
محدودى برخوردارند ،رق بزند .در این بین «خانوادهگرایى غیراخالقى» یوى ازپیامدهاى مه فقدان سرما یه اجتماعى
محسوب مىشود .در جنوب ایتالیا این گرایش مشاهده شد .
کلمن معتقد است زمانى که فرد خدمتى را براى دیگرى انجام مىدهد غالباً زمان و یا چیزى است که
در آن موقعیت به آن نیاز ندارد .بنابراین عقالنى رفتار کرده و براى رعایت منيافع شخصيى خيدمت مربوطيه را انجيام
مى دهد 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 زیيادى از هنجارهياى اجتمياعى،
فشار گروه همگنان و عوامل گروهى تأثیر مىپذیرد .عالوه بر این کلمن معتقد است «سرمایه اجتمياعى بيا کيارکردش
توصیف مى شود .سرمایه اجتماعى شیئى واحد نیست ،بلوه انواع چیزهاى گوناگونى است که دو ویژگى مشترك دارند:

همه آنها شامل جنبهاى از یک ساخت اجتماعى هستند و کنشهياى معيین افيرادى را کيه در درون سياختار هسيتند
تسهیل مىکنند.
فرضیه سوم :بین میزان (مدت زمان) استفاده از مطبوعات و اعتماد اجتماعی در بعد گروهها و سازمانها رابطه آماری
معنادار وجود دارد.
برای بررسی فرضیه فوق با توجه به اینوه متغیر وابسته (اعتماد اجتمياعی در بعيد گيروههيا و سيازمانهيا) در سيطح
شبهفاصلها ی و متغیر مستقل (میزان استفاده از مطبوعات) در سطح فاصلهای می باشد از ضيریب همبسيتگی پیرسيون
استفاده گردیده است.
نتایج بدست آمده  sig=0.00بیانگر این مطلب می باشد که بین دو متغییر رابطه وجود دارد همچنيین میيزان r=0.
 212با توجه به مثبت بودن آن نشانگر آن است که تغییرات در هر دو متغیر بطور ه جهت اتفاق میافتد و با توجه
به اینوه سطح  rدارای دو ستاره است میتوان نتیجه گرفت که این رابطه در سطح  99درصد دارای اعتبار است
گیدنز معتقد است توسعه امروزین که در گرو مشارکت و حيور 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
ک در حد اعياى خانواده و خویشان است و اگر گسترده شود ،در این حالت سرمایه اجتماعى مطلوب شول مىگیرد
در غیر این صورت سرمایه اجتماعى در حد محدود و بسته باقى مانده که در عصر جدید کارایى نخواهد داشت.
پس براى شول گیرى سرمایه اجتماعى بعنوان یک سرمایه بنیادین بایستى شعاع اعتماد افزایش یابد وافراد در گروههاى
مختلف غیر خونى و خویشاوندى نیز مشارکت و فعالیت داشته باشند تا ویژگىهاى مطلوب سيرمایه اجتمياعى یعنيى،
تسهیل کننده روابط اجتماعى ،کاهنده هزینههاى زائد ،کاهش نظام دیوانسياالرى و بياالخره ارمغيان آور نيده عيدالت و
آزادى عیان گردد نوته قابل توجه آن است که با در نظر گرفتن ویژگیهاى اصلى در تعریيف گيروه یعنيى ع ييویت در
گروه،،تقسی کار ،اهداف مشترك و سازماندهى ،اساساً در ك درستى از واژه گروه در بین مخاطبین دیده نشد وعمالً آنها
شبه گروههایی مثل جماعت را نیز در دسته گروههاى واقعى قرار مىدادند.
فرضیه چهارم :بین اعتماد به مطالب مختلف مطبوعات ( اجتماعی  -سیاسی  -فرهنگی – اقتصادی) و اعتماد اجتماعی در بعد خانواده
رابطه وجود دارد.

برای بررسی فرضیه فوق با توجه به اینوه متغیر وابسته (اعتماد به مطالب مختليف مطبوعيات -اجتمياعی  -سیاسيی -
فرهنگی – اقتصادی) در سطح شبهفاصله ای و متغیر مستقل (اجتماعی در بعد خانواده) در سطح فاصلهای می باشيد از
ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
نتایج بدست آمده از آزمون  sig=0.00و میزان  r=0.764بیانگر این مطلب می باشد که بین دو متغییر رابطيه وجيود
دارد و تغییرات در دو متغیر ه جهت است و این رابطه در سطح اطمینان  99درصد دارای اعتبار است.
دایره اعتمادى که در جوامع سنتى بسیار محدود و با شعاع ک در حد اعياى خانواده و خویشان بوده
امروزه بایستى گسترده شود ،در این حالت است که سرمایه اجتماعى مطلوب شول مىگیرد در غیر این صورت سرمایه
اجتماعى در حد محدود و بسته باقى مانده که در عصر جدید کارایى نخواهد داشت
گیدنز جوامع سنتى و مدرن را نسبت به عوامل ایجاد کننده اعتماد از ه متمایز مىکند و زمینههياى مسياعد ایجياد
اعتماد را در فرهنگهاى سنتى سیست خویشاوندى  -اجتماع محليى و سينت ميىدانيد و درمقابيل در جهيان ميدرن
عقالنیت شیوههاى زندگى مبتنى بر استدالل ،مستندات ،محاسبه ،تخصص و نظامهاى کارآميد تخصصيى را از عواميل
مه در ایجاد اعتماد بین اعيای یک جامعه مىداند .
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 نمىآورند ،مشغول است زمانى که فرد مىداند چگونه به کار خود اداميه
دهد ،بدون آن که وقفه و مزاحمتى براى او به وجود آید ،حالتى ذهنى و روانى در وى بروز مىکند که این همان امنیت
وجودى است»
فرضیه پنجم  :بین اعتماد به مطالب مختلف مطبوعات ( اجتماعی  -سیاسی  -فرهنگی – اقتصادی) و اعتماد اجتماعی
در بعد دوستان و آشنایان نیز رابطه معنادار وجود دارد.
برای بررسی نتیجه آزمون فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
نتایج بدست آمده  sig=0.001بیانگر این مطلب می باشد که بین دو م تغییير رابطيه آمياری معنياداری در سيطح 99
درصد و با ه تغییری مثبت وجود دارد ) r=0. 169 ( .از دیيد پاتنيام سيرمایه اجتمياعى بيه خصوصيیاتى از سيازمان
اجتماعى نظیر شبوه ها ،هنجارها و اعتماداشاره دارد که هموارى و هماهنگى براى منافع متقابل را تسيهیل ميى نمایيد.
سه مؤلفه شبوهها – هنجارهاى همیارى و اعتماد به عنوان ویژگى سيازمان اجتمياعى تعریيف شيده اسيت .در بحيث

شبوهها به ساخت شبوههاى واقعى و عمودى که به ترتیب روابط مساوات طلب و انحصارطلب را ایجاد مىنمایند اشاره
میکند.
فرضیه ششم  :بین اعتماد به مطالب مختلف مطبوعات ( اجتماعی  -سیاسی  -فرهنگی – اقتصادی) و اعتماد اجتما عی
در بعدگروهها وسازمانها رابطه آماری معنادار وجود ندارد.
برای بررسی این فرضیه با توجه به اینوه متغیر وابسته شبهفاصلهای و متغیر مستقل (اعتماداجتماعی در بعدگروهها
وسازمانها) شبهفاصلهای میباشد ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
نتایج بدست آمده از  sig=0.121بیانگر این مطلب می باشد که بین دو متغییر رابطه وجود ندارد.
فوکویاما تعریف سرمایه اجتماعى به این مفهوم مىپردازد« .سرمایه اجتماعى را به سادگى مىتوان به عنوان وجود
مجموعه معینى از هنجارها یا ارزشهاى غیررسمى تعریف کرد که اعياى گروهى که هموارى و تعاون میانشان مجاز
است ،در آن سهی هستند .مشارکت در ارزشها و هنجارها به خودى خود باعث تولید سرمایه اجتما عى نمىگردد ،چرا
که این ارزشها ممون است ارزشهاى منفى باشد .به طور مثال جنوب ایتالیا به عنوان منطقه بى بهره از سرمایه اجتماعى
عمومیت یافته 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) بلوه هنجارهاى موجود به ارتقأ هموارى اجتماعى کموى نخواهد کرد.
تمامى گروههاى اجتماعى داراى میزان خاصى از شعاع اعتمادند که به مفهوم میزان گستردگى دایره هموارى و اعتماد
متقابل اعيأ یک گروه است .در یک نتیجهگیرى مىتوان گفت که هر چه یک گروه اجتماعى داراى شعاع اعتماد
باالترى باشد ،سرمایه اجتماعى بیشترى نیز خواهد داشت .چنانچه یک گروه اجتماعى برونگرایى مثبتى نسبت به
اعياى گروههاى دیگر نیز داشته باشد ،شعاع اعتماد این گروه از حد داخلى آن نیز فراتر مىرود.
بنابراین در این فرهنگها ،شرکتها عمدتاً ماهیت خانوادگى داشته و به ندرت از محدوده اولیه خود بزرگتر مىشوند.
این امر باعث مىشود که فعالیت آن شرکتها محدود شده و به احتمال زیاد عمر آنها نیز کوتاه گردد و در نسلهاى
بعدى این خانواده ها ،از بین بروند .نقش اصلى در اقتصاد این کشورها بر عهده سرمایه اجتماعى و شعاع اعتماد موجود
در روابط تجارى و تبادالت بین شبوههاى اعتماد خانوادگى است.
در این بین مطبوعات نقش مهمی د ر اعتالی سرمایه اجتماعی می توانند ایفا کنند مطبوعات با بیان قوا نین و مقررات
اجتماعی و بسط و گسترش فرهنگ اعتماد با توجه به قوانین موجود در این بین عامل مهمی هستند.

پیشنهادهای تحقیق
پیشنهادهای کاربردی تحقیق
 - 1گسترش فرهنگ اعتماد سازی :مطبوعات می توانند با تو جه به رسالت آگاهی رسانی خود نقش مهمی در گسترش
فرهنگ اعتماد سازی در جامعه بر عهده بگیرند .یوی از زمینه های اعتماد سازی در جامعيه آگياهی از حيق و حقيوق
قانونی شهروندی است مطبوعات با بیان این مطالب به صورت ساده و قابل فه نقش انوار ناپذیری می توانند در ا یين
حوزه داشته باشند.
 - 2تشویل گروهه ای اجتماعی :از آنجا که جوانان قشر عظیمی از جامعه امروز ما را تشویل می دهند تشویل گروههای
داوطلبانه می تواند کمک شایانی به تقویت روحیه اعتماد و مشارکت در بین آنها بنماید.
پیشنهادهایى براى سایر پژوهشگران
 - 1همواری با دیگر محقیقین :سرمایه اجتماعی موضوعیست چندوجهی اگر پژوهشگران حوزههای مختلف در جهت
بررسی آن با یودیگر همواری کنند بالطبع بهتر میتوانند به بررسی و آزمون فرضیات پرداخته و به پاسخ سواالت خ ود
دست یابند.
 - 2استفاده از منابع جدید  :در دنیای امروز که استفاده از پژوهشها و ابزارهای کیفی جدید و بهروز امری اجتناب ناپذیر
است ،به پژوهشگران حوزه سرمایه اجتماعی توصیه می شود .از این منابع که عموما در بانوهای اطالعاتی مراکز پژوهشی
دنیا وجود دارد استفاده نمایند.
محدودیتهای تحقیق
هر تحقیقی عموما با مشوالتی مواجه می شود.و مشوالت تحقیق عموما یا به جمع آوری اطالعات از مراکز و نهادهای
علمی باز می گردد و یا مربوط به جامعه آماری مورد نظر می باشد.
در تحقیق حاضر یوی از مشوالت اساسی عدم دسترسی آسا ن به تحقیقات پیشین و مشخص نبودن محل نگهداری
این تحقیقات بود که در چنین مواقعی پژوهشگر می بایست با دقت و حوصله در جستجو این اسناد و مدارك در
مراکز مختلف باشد و حتی در مواقعی ممون است که تحقیق با ارزشی در زمینه سرمایه اجتماعی انجام شده باشد
لیون این تحقیق در دستر

محققان قرار نگیرد و حتی کسی از وجود آن اطالعی نداشته باشد

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