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 چکيده
اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای جامعه است که 

کاهش آن می تواند زمینه را برای رشد نابسامانی و بی نظمی ها و رشد جرائم و انحرافات در جامعه 

زبان و دستگاه ارتباطی . گیرد بان کمک می، از ز انسان برای ارتباط با همنوعان خود. فراهم سازد 

اعتماد و رسانه در ارتباطی تنگاتنگ و در تأثیری . کند ، در بستر فرهنگ تجلی پیدا می(رسانه)

مقاله حاضر با ارائه یک مطاله موردی .دیالکتیکی و متقابل ، بر کنش ارتباطی انسانها اثر می گذارند

اد اسالمی شهر اراک به تبیین جامعه شناختی رابطه بین از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه آز

داده های مورد استفاده در تحقیق بر گرفته از . وسایل ارتباط جمعی و اعتماد اجتماعی می پردازد 

هدف از این .نفری از دانشجویان به اجرا در آمده است  073روش پیمایشی است که در نمونه ای 

رسانه ها جمعی و اعتماد اجتماعی در قشر جوان و تحصیلکرده پژوهش اینست است که ارتباط بین 

برای طرح الگوی نظری ، محقق از . از چه کمیت و کیفیت جامعه شناختی برخوردار می باشد

یافته های پژوهش نشان داد که میزان .نظریات گیدنز ،پاتنام ، زتومپکا و کلمن استفاده نموده است 

درصد ، در سطح اعتماد بین شخصی ( 41/41)اد نهادیاعتماد اجتماعی در سه سطح  اعتم

همچنین بیشترین میزان . درصد می باشد ( 57/03)درصد و میزان اعتماد تعمیم یافته (11/55)

متغیر رسانه های . مربوط به اعتماد بین شخصی و کمترین میزان مربوط به اعتماد نهادی است 

اجتماعی داشت بدین معنی که بین دو  ارتباط جمعی تأثیر معنی داری بر میزان اعتماد

 .متغیرهمبستگی مثبت و مستقیمی وجود دارد

بصری ، اعتماد تعمیم یافته ، اعتماد  -اعتماد اجتماعی ، رسانه های سمعی  :يديکل واژگان

 نهادی ، اعتماد بین شخصی
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 5 ، گلناز قيطاسی4، مریم رویين تن3، زهرا رضایی2، علی شفيعی اد نوابخشزفر

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اراک 4
 و دکترا جامعه شناسی اقتصاد و توسعهدانشج 0
 ارشد جامعه شناسیکارشناس  0
 دانشجو دکترا جامعه شناسی اقتصاد و توسعه 1
 ارشد جامعه شناسیکارشناس  5

 

 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای

 اد نوابخشزفر
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 تبيين جامعه شناختی رابطه بين وسایل ارتباط جمعی
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 331 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک در سال  
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 مقدمه
ماعی ریشه در فطرت او دارد ناگزیر از ایجاد ارتباط با انسان به حکم اینکه موجودی اجتماعی است وبه تعبیری تمایل به زندگی اجت

 "طبعا.اعتماد از جمله مفاهیمی است که در یکی دو دهه اخیر در عرصه علوم اجتماعی گسترش و رشد زیادی داشته است  .دیگران است 

تقویت و ارتقای آن ، تبعات و تأثیرات کاهش محققان مختلف از دیدگاههای گوناگون به آن نگریسته اند و به تبیین و توضیح دالیل اعتماد ، 

در فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد اعتماد، اطمینان به بعضی از صفات یا ویژگی های یک شخص و یا حتی  .و تضعیف آن پرداخته اند

تعریف اعتماد  اندیشمندان علوم اجتماعی هر کدام از نقطه نظر خاص خود به .درستی وحقانیت یک نظریه تعبیر و تعریف شده است 

اعتماد یعنی خویشاوندی ،اجتماع محلی ،سنت وکیهان شناسی مذهبی بر فرهنگهای پیش از مدرن تسلط دارند ، حال آنکه در . پرداخته اند 

ین بد( . 4033:  40گیدنز ، ) ازاعتمادراگرفتهاست دوران مدرن اعتماد به نظامهای انتزاعی و نمادها و نظامهای کارشناسی جای این نوع

اعتماد به معنای باور به عملی است که از » از نظر کالوس افه . ترتیب اعتماد در روابط بین انسانها و کنشهای آنها نمود پیدا می کند 

گروهی در تعامل با دیگران به کار می / وی همچنین اعتماد را فرضی شناختی می داند که کنشگران فردی یا جمعی. رود دیگران انتظار می

اعتماد یک ویژگی شخصی ثابت و بالتغییر نیست، بلکه جنبه ای از » دیوید جانسون معتقد است ( . 033:4031به نقل از تاجبخش،) «بندند

دن را روابط است که پیوسته در حال تغییر بوده و برای ایجاد ارتباط، فرد باید بتواند فضایی آکنده از اعتماد را ایجاد کند که ترس از طرد ش

ما در حال گذار از جوامع مبتنی بر تقدیر گرایی به سوی . (1993:66جانسون،)«د به پذیرش و حمایت و تأیید را افزایش دهدکاهش و امی

:  40زتومپکا،  (جوامع مبتنی بر عامالن انسانی هستیم و به منظور رویارویی با آینده به صورت فعال و ساختمند نیاز به اعتماد داریم 

ای جمعی این سوال پیش می آید که  چه بررسی وشناخت اهمیت وابعاد پدیده اعتماد اجتماعی و رسانه ه نبر این اساس ضم(. 4031

   رابطه ای بین اعتماد و وسایل ارتباط جمعی وجود دارد ؟

 : بيان مسأله   
حتی در ایجاد  .کند  اعتماد شاخصی از سرمایه اجتماعی است که تبادل اجتماعی را در شرایط عدم اطمینان و ریسک تسهیل می» 

روابط گروهی منسجم ، اعتماد نقش بارزتری نسبت به تعهد اخالقی ایفا می کند و در تحقق نظم و نیز زندگی روزمره ، عنصری ضروری و 

 ( .4075:  14چلبی ،)« حیاتی به شمارمی آید 

خاص گرا در روابط کنشگران در تمام سطوح شواهد موجود داللت بر کاهش اعتماد اجتماعی در تمام ابعاد و سوگیری عاطفی و » 

تحقیقات مختلفی که به بررسی اعتماد اجتماعی پرداخته اند نیز بیانگر نامطلوب بودن میزان اعتماد اجتماعی مناطق مختلف  .در ایران دارد 

دانشگاه ازاد شهراراک به تبیین  تحقیق حاضر با ارائه یک مطالعه موردی از دانشجویان دوره کارشناسی( .  4075:  40امیرکافی،)« است

دلیل اصلی انتخاب این جامعه آماری نقش تأثیرگذار این قشر  .جامعه شناختیرابطه بین رسانه های جمعی و اعتماد اجتماعی می پردازد 

باعث می شود  بدون شک ، شناخت رابطه رسانه های جمعی و اعتماد .جوان و تحصیل کرده هم در زمان کنونی و هم درآینده بوده است 

 که شرایط توسعه اجتماعی را هموار کرد و برنامه ریزان و مسوولین از طریق بهبود و افزایش ایجاد زمینه ها و عوامل موثر براین رابطه ،

تماعی در این باال بودن میزان اعتماد اج.بطور خاص باالبرند ( جامعه آماری ) میزان اعتماد را در جامعه بطور عام و قشر جوان و تحصیلکرده 

نشان از  تماد به نسل های دیگر جامعه و باز تولید آن می شود که خودارتقاءکیفیت زندگی وانتقال اع باعث(جامعه آماری )قشر جمعیتی 

 زندگی اجتماعی و شخصیت فرد و به تبع آن سببتوسعه یافتگی دارد همینطور پایین بودن اعتماد اجتماعی میتواند تأثیرات نامطلوبی در 

تماعی شود ، لذا شناخت رابطه بین رسانه های جمعی و خرد وکالن و بسط و رواج آسیبهای اج اختالل در روابط و مناسبات اجتماعی

با توجه به مباحث مذکور هدف اساسی تحقیق  .اعتماد اجتماعی می تواند برنامه ریزان را در روند بهبود اعتماد اجتماعی جوانان یاری رساند 

 یی به این سوال اساسی است که اعتماداجتماعی چیست ؟ و چه رابطه ای با وسایل ارتباط جمعی دارد ؟ حاضر پاسخگو

 :مروري برتحقيقات پيشين 
درمورد اعتماد اجتماعی تحقیقات مختلفی صورت گرفته که در دو بخش تحقیقات داخلی وخارجی به چکیده ای از آنها اشاره می 

 .شود 
 : تحقيقات داخلی

در دانشگاه شهید بهشتی تهران  4075توسط مهدی امیر کافی درسال : « اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن » با عنوانتحقیقی 

چه عواملی بر  -0  اعتماد اجتماعی چیست ؟ -4:هدف اساسی تحقیق حاضر پاسخگویی به دوسوال عمده بوده است  .به انجام رسیده است 

اضر پس از طرح مسأله به تشریح تئوری های موجود در این زمینه پرداخته است و بااستفاده از آنها روی آن تأثیر می گذارند ؟پژوهش ح

متغیرهای مستقل این طرح تعامالت .ابعاد اعتماد اجتماعی و همچنین عواملی که بر روی آن تأثیر می گذارند را مورد بررسی قرار داده است 
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 .دگرخواهی و مقبولیت اجتماعی می باشند و متغیر وابسته مشخصا اعتماد اجتماعی بوده است  اظهاری ، سرمایه اجتماعی ، امنیت ، تعهد ،

به جمع آوری اطالعات و با استفاده از سه تکنیک فرافکن ، طیف ریکرت و طیف ( مصاحبه ) تحقیق حاضر با استفاده از روش پرس وجو

از مناطق بیست گانه تهران بوده و با یک 41و  1و 0یق ، سه منطقه جامعه آماری تحق .برش قطبین به سنجش متغیرها پرداخته است 

روابط  :مهمترین متغیرهای مستقل وارد شده در مدل تحقیق پژوهش حاضر عبارتند از  .نفری مصاحبه به عمل آمده است 043نمونه 

بعد مهم متغیر وابسته اعتماد . یت اجتماعی سرمایه اجتماعی ، تعهد به یک رابطه وتعهد درونی و مقبول( ابزاری واظهارای ) اجتماعی 

یافته های این پژوهش نشان می دهد که میزان اعتماد  . ...اجتماعی نیز عبارتند ازصداقت ، صراحت ، اطمینان ، سهیم کردن و

فته های پژوهش همچنین براساس یا .دربینپاسخگویاندرحدمتوسطبهباالوبیشترینمیزاناعتماداجتماعیمربوطبهبعدصراحتمیباشد اجتماعی

داشته وبقیه  رابطه منفی متغیراعتماداجتماعی مذکور میزان اعتماد اجتماعی در بین مردان بیش از زنان بوده و تحصیالت افراد با

امنیت به  در این میان متغیرهای دگرخواهی و . رابطه معنی دار و مستقیم داشته اند متغیرهامستقل قید شده باال با متغیرهای وابسته

 .تیب بیشترین وکمترین تأثیر را براعتماد داشته اند تر

موثر برمیزان اعتماد  بررسی عوامل فرهنگی،اجتماعی» تحت عنوان 4073تحقیق دیگر توسط آقای سید علیرضا افشانی در سال 

اعی و یکی از ارکان اعتماد مهمترین مولفه نظم اجتم :در این تحقیق آمده است  .صورت گرفته است«اجتماعی دربین ساکنان شهریزد

این تحقیق با ارائه یک مطالعه موردی از شهر یزد به بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی  .سرمایه اجتماعی محسوب می شود 

له و بیشتر سا 45داده های مورد استفاده در تحقیق برگرفته ازپیمایشی است که در نمونه ای منتخب از افراد  .موثربرآنمیپردازد و فرهنگی

 بین در و زنان از بیشتر مردان دربین می دهد که میزان اعتماد اجتماعی یافته های تحقیق نشان .ساکن در شهر یزد به اجرا در آمده است 

متغیرهای میزان دینداری ، وضعیت اشتغال ، جنسیت ، میزان مشارکت اجتماعی ، روابط  .است بوده مجرد افراد از بیش متأهل افراد

این تحقیق در طرح فرضیات خود از نظرات افرادی مانند .ماعی و انسجام هنجاری تأثیر معنی داری بر میزان اعتماد اجتماعی داشتند اجت

در پایان این پیشنهادهای زیر ارائه شده  .پاتنام ، چلبی ، کلته ، گیدنز ، ایوانز ، زتومپکا ، کلمن ، اسالندوی ، هانتیگتون استفاده نموده است 

رسانه ها باید تصویر  .رسانه های جمعی باید تالش بیشتری برای جذب مخاطبین و اصالح نگرش آنها به عمل آورند   -4 :ست ا

انتشار به موقع اخبار و عدم سانسور اطالعات و اخبار می تواند دامنه اعتماد اجتماعی را در  .ودقیقیازواقعیتهایاجتماعینمایشدهند کامل

 .جامعه را گسترش دهد 

 .انجام گرفته است  4073توسط علی اصغر پورمحمدی در سال« اعتماد به تلویزیون وعوامل موثر بر آن » تحقیق دیگری با عنوان 

شیوه نمونه  .سال به باال می باشد 43جامعه آماری مطرح شده در این پژوهش مردم ساکن در مناطق باال و پایین و متوسط تهران از سن 

ایشان در ارتباط با متغیر اعتماد ، پس از ذکر  .نفر می باشد  133ا احتمال متناسب با حجم خوشه و به تعداد گیری ، نمونه گیری ب

کارکردهای سیاسی و روانشناختی و اعتماد اجتماعی در تعریف این متغیر وارتباط آن با مفاهیم چون ایمان ،صداقت ، ریسک پذیری و تعهد 

اخته و از نظریات افرادی چون هابز ، تئوری مبادله جیمز کلمن ، گیدنز ، دور کیم ، پارسونز و چلبی به تئوری های مربوط به اعتماد پرد

مهمترین نتیجه تحقیق مذکور به مقتضای موضوع طرح ، این بوده است که تلویزیون به عنوان یک گروه مرجع به  .بهره گرفته است   ...و

 .خود نشان داده است شدیدی بر اعتماد از  "طور مستقل تأثیر نسبتا

 :تحقيق خارجی 
 .انجامگرفتهاست 0333 تا 4991 پاتوشیامویدربینسالهای پژوهشی است که توسط« تأثیر رسانه ها بر اعتماد اجتماعی و سیاسی » 

ومی در ده سال روندان آمریکایی را با توجه به داده های مربوط به پژوهش های افکار عموضعیتوسیاسیشه وی در طرح مسأله ای خود ابتدا

سپس با اشاره به اهمیت وکارکرد رسانه های جمعی در جامعه سوال خود را به این شکل طرح می کند  .گذشته نامطلوب توصیف می کند 

ی که هر دو ریشه در اعتماد که رسانه های جمعی با توجه به کار کردهای که دارند در رابطه با وضعیت نامطلوب مشارکت سیاسی واجتماع

 کرده مطرح سیاسی و اجتماعی اعتماد بر ها رسانه گذاری اثر با رابطه مویدر که شواهدی کند؟ می ایفا نقشی چه دارند اجتماعی و یسیاس

یافته های این پژوهش نشان داده است که استفاده از رسانه های جمعی بر  .است 4991 سال در امریکا ایالتی انتخاباتی مطالعه به مربوط

 .ه است اما معنی داری بین میزان استفاده از رسانه های جمعی براعتماد سیاسی گزارش نشده بود میزان اعتماد اجتماعی این افراد موثربود

باتوجه به یافته های این پژوهش موی هدف تحقیق خود را بررسی دقیق تر رابطه بین رسانه های جمعی و اعتماداجتماعی عنوان کرده است 

دو فرضیه مربوط به اعتماد سیاسی و دو فرضیه دیگر مربوط به اعتماد اجتماعی  .ت وی در تحقیق خود چهار فرضیه کلی را طرح کرده اس .

نفر است   471حجم نمونه تحقیق برابر با  .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افرادی است که برابر با قوانین انتخاباتی امریکا حق رأی دارند  .

به این ترتیب میزان اعتماد اجتماعی با روزنامه  .ری شده تأیید شده است تمام فرضیه های تحقیق براساس تحلیل داده های جمع او .
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خواندن و تماشای برنامه های سرگرم کننده تلویزیون افزایش می یابد و باتماشای برنامه های خبری تلویزیون از میزان اعتماداجتماعی 

 ( . 4037:  90 – 90به نقل از افشانی ، ) مخاطبان کاسته می شود 

نمونه این  .انجام داده است (اعتماد بین شخص والدین وکودکان ) « جامعه پذیری اعتماد » جی روتنبرگ تحقیقی به عنوان کن  -

بین وفای به -4 :فرضیات تحقیق عبارتند از .نفر ازفرزندان آنها بود که درمدارس ابتدایی تحصیل می کردند  53نفر از والدین و 70تحقیق 

بین باورهای اعتمادی مادران و باورهای -0دارد نسبتبهمادرانوپدرانهمبستگیمعنیداریوجود و باورهای اعتماد فرزندان عهد مادران به فرزندان

نمونه های این تحقیق باید مقیاس های اقتصاد به اعتماد ر تکمیل می  .اعتمادی فرزندان به معلمین همبستگی معنی داری وجود دارد 

بچه ها خواسته شد تا رویدادهای ساخته شده برای روشن ساختن وفای به عهد آنها به بچه  در این تحقیق از والدین .کردند 

یافته های تحقیق اشاره به این دارند که مادران شکل دهنده . نتایج تحقیق ، هر دو فرضیه را تأیید کرده است  .راتوصیفنمایند هایشان

  ( . , rotenberg 4991:  701 – 740افشانی به نقل از ) باورهای اعتمادی فرزنداشان هستند 

 

 

 :مدل تحقيق 

 

 

 

 

 ن

 
  

  

 :مروري بر مبانی نظري تحقيق 
اجتماع اخالقی »در ادبیات جامعه شناسی اعتماد ، غالبآ دیدگاه دورکیم را به عنوان دیدگاهی که در آن جامعه یک    :امیل دورکیم

چنین گفته  .ثنویت گرایی دورکیم ، یعنی مسأله ویژگی خصوصی و جمعی کنش ها مواجه است این رهیافت با .است به تصویر می کشاند «

منسجم ، یک شخص می تواند به دیگری اعتماد داشته باشد ، اگر صادق و راستگو باشد و به خواسته های  "می شود که در یک نظم کامال

طبق نظر او جامعه ی اخالقی نیاز قطعی به انتظام دارد  .، احترام گذارد دیگران به خاطر اخالقیات مشترک و همنوایی مشترک با هنجارها 

این امر محیط اجتماعی را کلیشه ای ، منظم و  .که این خود تا حدودی نشان دهنده توانایی آن جامعه در بسط عادت خود می باشد 

ی ، تضادها و تنش ها را تخفیف می دهد و امکان همکاری و دورکیم همچنین معتقد است که قواعد اخالق .بنابراین مملو از اعتماد می سازد 

در جامعه عرفی مدرن ، قواعد مربوط به . مودت را از طریق تعیین وظایف افراد و آموزش نظم و مقررات و پیروی از آرمانها تضمین می کند 

و هنجاهای تعیین کننده انسجام اجتماعی را آرمانی کردن جمعی به هسته فرهنگ تقدس می بخشد که به نوبه خود هویت اجتماعی جامعه 

سؤال اساسی دورکیم از کسانی جامعه مدرن را به مثابه بازاری که افراد بر اساس قرار دادها »( . 4933:  411نقل از مولر ، ) تعریف می کند 

د داشته باشند ؟ او اعتقاد داشت این امر به رقابت و مبادله می پردازند ، این بود که چگونه مردم می توانند یک جامعه مبتنی بر قراردا

ممکن نیست مگر اینکه مردم در مورد اینکه همنوعشان پایبند به انجام قرار دادهایشان هستند ، اعتماد داشته باشند لذا باید یک عنصر 

ی هدایت می نماید وجود اخالقی و یا نظامی از عقاید و ارزش های جمعی که کنش های متقابل مردم را در جهت اهداف یا منافع جمع

از این رو آیزنشات به درستی متذکر می شود که مهمترین مسأله نظام اجتماعی برای دورکیم و تا حدودی تونیس ، اعتماد و  .داشته باشد 

بر این .  ( 4075:  40چلبی ، (همبستگی اجتماعی است ، یعنی اینکه بدون انسجام و نوعی اعتماد ، پایداری نظام اجتماعی ممکن نیست 

اساس دورکیم با طرح اخالق حرفه ای و تئوری مناسک خود به چگونگی جذب و یکپاچه شدن فرد در جامعه و ایجاد پیوند میان افراد و 

همچنین براساس تئوری مناسک ، دورکیم معتقد است افراد در غلیان ناشی از اعیاد و جشن های . رشد اعتماد در سطح جامعه می پردازد 

از طریق اعمال مشترک و کردارهایی همانند پای کوبان و غریو کشان به هم نزدیک شده و نوعی همدلی با هم پیدا می کنند و این اجتماعی 

به اعتقاد او هر قدر به حجم جوامع افزوده می شود وجدان جمعی گسترده  .همدلی و نزدیکی ، اطمینان و اعتماد متقابل را ایجاد می کند 

 اعتماد تعمیم

 یافته

اعتماد بین 

 شخصی

اعتماد 

 اجتماعی

وسایل 
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ده و حوزه اخالقی فرد از سطح محلی و درون گروهی به سطح عام و برون گروهی توسعه می یابد و از تعداد غریبه هایی تر و انتزاعی تر ش

دورکیم در تقسیم  .که نمی توان به آنها اعتماد کرد کاسته می گردد و از این طریق راه برای همکاری وسیع در سطح ملی هموار می گردد

فوائد اقتصادی  .لی تقسیم کار ایجاد همبستگی است به همین دلیل تقسیم کار امری اخالقی است کار اجتماعی معتقد است نقش اص

تقسیم کار در مقایسه با آثار اخالقی آن نا چیز است و نقش حقیقی اش این است که میان دو یا چند نفر حس همبستگی ایجاد کند و 

 ( . 4019:  17دورکیم ، ) است و تأثیر خویش را بر آنها می نهد همین حس همبستگی است که عامل ایجاد همیاری های دوستانه 

 :ماکس وبر 
اما اندیشه ها که به هدف ها تعبیر می شوند ، از طریق بازسازی و تنظیم الگوهای رفتار  .در مدل وبر منافع ، موتور کنش هستند 

شی در الیه های پسینی کنش هاست که می تواند به کمک در این چشم انداز ، اعتماد همچون ارز .می توانند در خدمت منافع باشند 

منتهی در همان شرایط امکانات جدید برای کنش و برای تنظیم کنش های دیگران ایجاد می  .منافع عمل گرایانه ایجاد و مستحکم گردد 

مختلف زندگی اجتماعی را فراهم می  توجه وبر به امکان تحول هر نوع رابطه ای امکان تصور سطوح مهم مختلف اعتماد در دوره های.کند 

عالوه بر این تمایز ضعیف وبر میان روابط انجمنی و روابط اجتماعی به نفع تفاوت ساده انگارانه بین اعتماد شخصی و اعتماد مجرد  .سازد 

شتر نظر را به تنش های میان ابعاد توجه را به امتیاز عقالنیت ابزاری و تفوق آن سوق نمی دهد ، بلکه بی "بنابراین وبر ضرورتا .می انجامد 

 ابزاری و هنجار های رفتار انسان و پیوند هایی میان اطمینان و هم نوایی در رابطه اجتماعی و اعتماد عموی در رابطه انجمنی جلب می کند

ید و احترام نیز و هیچ یک از جامعه بازاری بی جهت و جهت گیری شده به کار است و برادر وارانه یا از روی تمج( .  4030:  51بهزاد ، )

این نوع از روابط اعتماد ، بر اساس منافع  .روابط انسانی که از سوی واحد های مشخصی مستحکم می شود در آن به چشم نمی خورد 

 .وت است متقابل و تفکیک کار بردی جوامع مدرن است و از اعتماد به دوران ما قبل مدرن که مبنی بر حفظ اعتقادات مشترک است ، متفا

این امر را در اعتماد  .برای وبر یکی از پیش شرط های موفقیت سرمایه داری جدید ، تغیر شکل اعتماد شخصی به اعتماد غیر شخصی است 

اعتماد  .آنچهکهبرایآنهاسودمنداست،درکارخودصادقبودند عام و مطلق پیروان پاک دین می توان مشاهده نمود که بدون در نظر گرفتن

ان آنها سرمایه اجتماعی آنها بود که برای گروه سودمند بود که در دراز مدت چارچوب متکی بر روابط سرمایه داری را تشکیل داد متقابل می

ارزشی ، صداقت شخصی ، احترام یا احساس مسئولیت است که بدون توجه به هزینه های آن مورد  -قوه محرکه کنش های عقالنی  .

ارزشی همواره غیر عقالنی است چرا که مبتنی بر اثر بخشی است و  –قطه نظر عقالنیت ابزاری ، کنش عقالنی از ن .پذیرش قرار گرفته است 

بااحساست علق نسبت به ارزشهای   از آنجایی که این نوع کنش همراه .نه بر کارایی ، و در آن پیامدهای کنش در نظر گرفته نمی شود 

با توجه به دسته  .در عین حال اعتماد در این نوع کنش خود بسنده نیست  .ه وجود می آید ر احترام بپذیرفته شده است،روابط مبتنی ب

پایداری این دو  . سنتی،اعتمادواطمینان خودبسنده هستند عقالنی و درکنش –بندی کنشها در نزد وبر می توان گفت که در کنش هدفمند 

باشند،تنها دو نوع رابطه  یی که تنها دو نوع کنش می توانند خود بسندهنوع کنش با همنوایی تقویت می گردد بر این اساس ، از آنجا

برحسب نظریه عمومیا عتماد،سه مو بر اساسی است،چراکه او مسئله  .رابطه اجتماعی و رابطه انجمنی  :اجتماعی ممکن میگردد

اویه نظم اجتماعی ضرورت موقعیتی که عقل ، او همچنین ، از ز .مطرح کرده است  پیچیدگی،انفصال و تغیرشکل روابط اعتماد را پیشتر

به وجود میآیند،رانشان  مسئولیت و ارزشها با یکدیگر ترکیب می شوند تا شرایطی برای نظم مشروع و بنابراین برای روابط مبتنی بر اعتماد

  .میدهد

   :جيمز کلمن 
ه های مبتنی بر اعتماد و ارزش های مشترک از نظر کلمن سرمایه ی اجتماعی نشان دهنده ی یک منبع است زیرا متضمن شبک

:  10ریتزر،(کلمن به درستی مهمترین شخصی است که باعث رشد نظریه انتخاب منطقی در جامعه شناسی معاصر شده است  .می باشد 

ام رفتارها از تالش با اقتصاد دانان کالسیک در این نقطه مشترک است که باور دارد تم(یا کنش منطقی  (نظریه انتخاب منطقی ( .  4991

مفهوم سرمایه  .افراد برای تعقیب سودشان سرچشمه می گیرید ؛ بنابراین تعامل اجتماعی به عنوان شکلی از مبادله در نظر گرفته می شود 

کند که هر نظریه انتخاب منطقی پیش بینی می  .  اجتماعی برای کلمن وسیله ای جهت تبیین نمونه همکاری و تعاون افراد با یکدیگر بود 

به (. 4031:  03جان فیلد ،) .فرد نفع خود را به دنبال می کند حتی اگر همکاری بتواند نتیجه بهتری را در دراز مدت برای وی داشته باشد 

اعتماد کننده و امین ، او فرض می کند که هر دو هدف مند بوده و هدف آنها  :نظر کلمن در رابطه اعتماد حداقل دو طرف وجود دارد 

نخست  :او در مورد برقراری اعتماد نکاتی را بدین شرح ذکر می کند  .تأمین منافعشان است ، صرف نظر از اینکه این منافع چه بوده باشند 

نکته دوم ( . 4077:  411کلمن ، ) ، برقراری اعتماد کنشی را از جانب امین به وجود می آورد که در غیر این صورت ممکن نمی گردد 

 .ر امین قابل اعتماد باشد فردی که اعتماد می کند ، نسبت به وضعیتی که اعتماد پیدا نمی کرد در وضعیت بهتری خواهد بود اینست که اگ

 اعتماد مورد طرف اختیار در را منابع آگاهانه و ارادی بطور کننده اعتماد که است این متضمن اعتماد به شونده منجر کنش اینکه نکته سوم
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نکته چهارم اینکه اعتماد کننده متضمن تأخر زمانی است ، هریک از  .باشد داشته ودوج اعتماد مورد طرف از واقعی تعهد آنکه بدون بگذارد

البته وسایل متعددی برای غلبه بر تأخر زمانی و ضرورت برقراری اعتماد طرح .کنش ها به کنشهای آینده از جانب امین مربوط می شوند 

برای ضمانت نزد شخص ثالث ، حواله یا برات کتبی ، قرارداد  مثل گذاشتن سند رسمی) شده اند که همیشه قابل استفاده هم نیستند 

( .  451همان ، ) به این خاطر که همیشه ارزش توافق شده ای در مورد چیزهایی که اعتماد کننده واگذار می کند وجود دارد ...)قانونی و 

عنصر  :ماد آمیز را دارای دو عنصر معرفی می کند کلمن در مبحث نظامهای اعتماد از سیستم دو نفری اعتماد شروع می کند و رابطه اعت

او به سه نوع سیستم اعتماد پیچیده تر  .اول ، کنشگر اعتماد کننده یا اعتماد کننده بالقوه است و عنصر دوم ، امین یا اعتماد شونده است 

کنشگر اولی به دومی هم اعتماد  :شته باشند اشاره دارد که به نظر او اولین سیستم حالتی است که دو کنشگر ممکن است دو نوع رابطه دا

دوم کنشگر ممکن است امینی برای یک کنشگر واعتماد کننده ای برای کنشگر  .می کند و هم امینی برای اوست این اعتماد متقابل است 

کنشگر ، قول کنشگر سوم ، وضعیت هایی وجود دارد که در آن  .دیگر باشد در واقع این کنشگر واسطه ای در رابطه اعتماد داشت 

این قول ممکن است در معامله ای بین طرفهای اول و دوم استفاده شود ، این اعتماد شخص  .رانمیپذیرداماقولکنشگرسومرامیپذیرد دیگر

 سرمایه اجتماعی را به عنوان "او مسلما .تعریف کلمن از سرمایه اجتماعی پلی بین فرد و جمع ایجاد کرد ( . 074همان، )ثالث است 

در تعیین اینکه آیا منابع در عمل قابل کاربرد  .می داند«منابع ساختاری اجتماعی »در نظر می گیرد اما آن را ساخته   «دارایی فرد »

هستند ، کلمن معتقد بود که دو عنصر حیاتی نقش مهمی را بازی می کنند ، میزان واقعی تعهدات موجود ، و میزان اعتماد موجود در 

  ( . 4031:  10جان فیلد ، ) عی محیط های اجتما

 :آنتونی گيدنز 
اتکا یا عدم اطمینان به نوعی کیفیت یا صفت یک شخص یا یک » :راازفرهنگآکسفوردمیآورد گیدنز پس از اینکه تعریفی از اعتماد

( .  4033:  11 – 13نز ، گید) معتقد است اعتماد را باید به گونه ای دیگر مفهوم بندی کرد «چیز ، یا اطمینان به حقیقت یک گفته 

عام می داند با این وجود زمینه های ایجاد روابط اعتماد در فرهنگ  "ژگی های روانشناختی اعتماد را عام یا تقریباگیدنزضمناینکهبرخیازوی

زمینه محلی تسلط به اعتقاد گیدنز در فرهنگهای پیش از مدرن چهار  .های پیش از مدرن را با جهان مدرن در تضادی بنیادین می بینند 

ثابت  "نخستین زمینه اعتماد نظام خویشاوندی است که در بیشترمحیطهای پیش از مدرن ، شیوه نسبتا( .  4033:  449وجود داردگیدنز ، 

کانون تنش و  "وابستگی های خویشاوندی غالبا .سازماندهی رشته های روابط اجتماعی را در راستای زمان و مکان فراهم می سازد 

ش اند ، اما با این همه کشمکش های اضطراب انگیز نظامهای خویشاوندی عمومآ همان پیوند هایی اند که در تنظیم کنش ها در کشمک

گیدنز در بیان ، . گیدنز عامل مؤثر دیگر را ، نفوذ کیهان شناسی مذهبی می داند  .مکانی می توان به آنها مصداق دارد  –حوزه های زمانی 

حس اعتماد به رویداد های طبیعی و اجتماعی را  : ه ای برای اعتماد در جوامع پیش از مدرن تأکیدش بر این بود کهدین به عنوان زمین

ممکن است که مذهب بر مبنای شخصیت ها و نیروهایی که باز نمود می  .ایجاد می کند و بدین سان در تعلیق زمان ومکان نقش دارد 

یا نبود  –بیان کننده اعتماد  "که این نیرو ها مستقیما ای شیوه به باشد، داشته ارتباط اداعتم مکانیسمهای با روانشناختی ازجهت کنند

سنت بر خالف دین ، به  .خودسنتاست چهارمین زمینه عمده روابط اعتماد در فرهنگهای پیش از مدرن ، .به والدین باشند  –اعتماد 

شیوه سازماندهی این باورداشتها و عملکرد ها ، به ویژه در رابطه با زمان ،  مجموعه خاصی از باورداشتها و عملکرد ها ارجاع ندارند ، بلکه به

گیدنز در پاسخ به این که چه منبع یا مبانی در جوامع مدرن جانشین نظامهای خویشاوندی ، اجتماع محلی و سنت شده است » .راجع است 

مهمترین بخش نظریات گیدنز است و بیانگر اعتماد به اصول غیر شخصی اعتماد به نظام های انتزاعی  .، به نظام های انتزاعی اشاره می کند 

در است و با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک عصر جدید در ارتباط بوده و نشانگر رابطه عقلی انسانها با این دسته از امور و افرادی است که 

آنها :را چنین تعریف می کند «نظامهای انتزاعی »یا «کارشناسی  نظامهای»گیدنز ( .4033:  04امیر کافی ، )« این زمینه فعالیت می کنند 

هستند که بخش وسیعی از محیط مادی و اجتماعی را که ما امروز در آن زندگی می کنیم تشکیل می «نظامهای مهارت فنی و حرفه ای »

یکی قابلیت اعتمادی است که میان افرادی که  :ت گیدنز معتقد است قابلیت اعتماد بر دو نوع اس».   ( 4031:  30نقل از زتومپکا ، ) دهند

خوب همدیگر را می شاسند و بر مبنای آشنایی طوالنی برقرار می شود ، افرادی که صالحیت های الزم برای فابل اعتماد بودن در نظر 

ری است ، هر چند که در اینجا نیز اعتماد اما قابلیت اعتماد بر مبنای مکانسیم های از جا کننده ، چیز دیگ .همدیگر را به اثبات رسانده اند 

در جامعه مدرن کیفیت روابط اجتماعی ( . 99همان ،  (پذیری عامل مهمی است و بی گمان صالحیتهایی نیز برای اعتماد وجود دارند

توسعه دامنه روابط  مهمترین این تغییرات که با اعتماد اجتماعی رابطه نزدیکی دارد و گسترش و یا .دستخوش تغییر و تحول شده است 

از جامعه سنتی به « غریبه »گیدنز با استفاده ازنظربه زیمل این مسأله را با تغییر مفهوم  .اجتماعی از محدوده قومی و خویشاوندی است 

ری که می تواند نقاطی که زمینه رویارویی افراد و سازمانها را فراهم می کنند به طو( .  4037:  13افشانی ، ) جامعه مدرن توضیح می دهد 

رسانه ها به عنوان یکی از تأمین کنندگان نقاط اتصل به شمار می روند از این رو با میزان  .موجب تقویت اعتماد و یا سست شدن آن شوند 
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ا در نقاط رویکرد اعتماد یا عدم اعتماد به نظام های انتزاعی خاص در معرض تأثیر شدید از تجارب م .اعتماد اجتماعی افراد رایطه دارند 

دسترسی و هم چنین دانشهای روز قرار دارند که از طریق رسانه های ارتباطی و منابع دیگر ، در دسسترس آدمهای عادی و متخصصان فنی 

 ( .4033:  433گیدنز ، )قرار می گیرند 

 :پيوتر زتومپکا 
باورها به انتظارهای ویژه ای بر می گردد که از  .زتومپکا معتقد است اعتماد از دو مولفه اصلی باور ها و تعهد تشکیل شده است 

وی عنصر تعهد را مکمل باور می داند و . دیگران داریم به این معنی که دیگران در موقعیت های مربوط به آینده چگونه عمل خواهند کرد 

غیر قابل کنترل به صورت فعال تری  معتقد است ما باید از طریق متعهد نمودن خود به واکنش نشان دادن با پیامدهای تا حدی نامعین و

اعتماد انتظارات مناسب از  .اعتماد متضمن تعهد از طریق کنش یا به زبان استعاری شرط گذاری است  .نسبت به آینده مواجه شویم 

 سه متضمن را نکرد اعتماد زتومپکا ( . 4031:  15زتومپکا ، )  .کنشهای دیگر افراد است که تعهدی نسبت به انتخاب کنشهایشان دارند 

اولین نوع آن وقتی مطرح می شود که عمل من معطوف به دیگران باشد ، زیرا معتقدم که کنشهایشان می تواند  :میداند متفاوت تعهد نوع

طور  نوع دیگر تعهد نیز وجود دارد که به .می نامد «اعتماد انزاری »زتومپکا این نوع اعتماد را  .موافق با منافع ، نیازها انتظارات من باشد 

ویژه ای به پاسخ پیش بینی شده دیگران نسبت به اعتماد نمودن ما ارتباط دارند ،این نوع تعهدات مربوط می شوند به عمل واگذار نمودن 

چیز های ارزشمند به شخص دیگر با توافق و رضایت او ؛ یعنی از کنترل و اختیار چیزی دست بر داشتن و آن را دراختیار دیگری نهادن و 

نوع سوم از تعهد وقتی است که با این اعتقاد عمل  .می نامد «اعتماد مسئوالنه »زتومپکا این نوع را  .و مراقبت مسئوالنه از او داشتن  انتظار

این  .در این حالت به طور نیت مندانه ای برای اعتماد نمودن بر انگیخته می شویم  .کنیم که فرد دیگر به طور متقابل به ما اعتماد می کند 

 (یژگی خاصی برای روابط نزدیک و صمیمی در میان اعضای خانواده ، دوستان و غیره ، و با هدفهای ساختن پیوستگی های قویتر است و

وی معتقد است شهرت با  .تعیین می کند «ظاهر »و «عملکرد »، «شهرت »زتومپکا اهداف قابلیت اعتماد را سه پایه ( .  55 - 53همان ،

که برای اعطاء اعتماد مورد توجه قرار می (نهادها ، سازمانها، رژیم ها )اشخاص یا موضوعات اجتماعی  .ا پیدا می کند ثبت اعمال گذشته معن

حسن شهرت عبارت است از ثبت »زتومپکا بطور کلی حسن شهرت را اینگونه تعریف می کند .برای مدتی وجود داشته اند  "دهیم معموال

می گردد که از عملکرد امین در  اطالعاتیبر سازمانی یا نهادی یه این معنا که قابلیت اعتماد امین به عملکرد کنشگران در دو سطح فردی و

او عملکرد را متوجه کردار واقعی ، رفتار حال حاضر و  .زتومپکا دومین منشأ اعتماد اولیه را عملکرد می داند . گذشته به دست آورده ایم 

در حالی  .به عبارت دیگر ، عنصر کارایی یا عملکرد به وضعیت حال حاضر فرد یا سازمان بر می گردد نتایج بدست آمده فعلی امین می داند 

عملکرد به معنی اعمال  .که حسن شهرت اطالعات ما مربوط به گذشته افراد بود ، در کارایی یا عملکرد وضعیت فعلی امین مورد توجه است 

سومین سر نخ که برای بر آورد قابلیت اعتماد دیگران مورد استفاده قرار می گیرد  .می باشد  واقعی ، روزمره ونتایج حاصل شده از زمان حال

و برخی دیگر را مضنون میپنداریم و بستگی به بسیاری از  ما با نگاه به بعضی از افراد انها را قابل اعتماد .، ظاهر و طرز رفتار آنها می باشد 

برخی از این ویژگی های  .جواهرات دارد هنگ صدا،تبسم بر لب داشتن،مدل مو،لباس،آراستگی وویژگی های بیرونی چون چهره،زبان،بدن،آ

زیبا شناختی ممکن است پاداش دهنده و یا طرد کتتده باشند و اعتماد یا بیان بی اعتمادی عاطفی را موجب شوند بنظر می رسد از میان 

سه ( .  410همان ، (موقعیت از نشانه های اصلی برای اعتماد نمودن هستند ویژگی های بیرونی سه مورد از آنها یعنی شخصیت ، هویت و

درهمه موارد فوق اعتماد به نوعی وابسته به  .مبنایی که برای قابلیت اعتماد تعریف شد هرسه مبتنی بر یکسری اطالعات و معرفها بودند 

در  .ستیابی به این اطالعات آسان و یا دشوار می شود اینکه موقعیت اعتماد چگونه باشد د .کسب یکسری اطالعات و شناخت است 

موقعیتهای دوستانه و روابط صمیمانه انبوهی از شبکه های گروهی ، اجتماعی ، سازمانهای داوطلبانه ، حلقه های دوستان به سهولت زمینه 

یز موقعیت صمیمی در مواقعی که پای سازمان یا نهادی جدا از این منابع و ن .تماس افراد با یکدیگر و نیز اطالعات مورد نیاز را فراهم میکند 

ازسوی منابع مختلفی تأمین میشود؛ وسایل ارتباط جمعی،اینترنت،کتاب همواره تأمین کننده اطالعات مورد نیاز  در بین است ، اطالعات

یت اعتماد مبتنی بر ظواهر به دو صورت در مواقعی که طرف اعتماد یک نهاد یا سازمان است قابل .هستند که مبنای اعتماد قرار میگیرند

با توجه به کارکنان و عوامل این سازمانها که نمودی ظاهری از وضعیت سازمانهای خودشان می باشند و ما با دیدن آنان و  .شکل می گیرد 

ه سازمان مربوط قابل اعتماد است یا خیر و دیگری مربوط به ظواهر فیزیکی این مشاهده طرز برخورد و عملکردشان نتیجه می گیریم ک

  .ساختمان ، معماری این سازمانها ، طراحی ها، بخشهای مختلف و غیره  .سازمانهاست 

 :رابرت پاتنام 
ظور من از سرمایه من» :او اظهار داشت 4991تغییر کمی داشت در سال 4993تعریف پاتنام از سرمایه اجتماعی در طول دهه 

اجتماعی آن دسته از ویژگی های زندگی اجتماعی ، شبکه ها ، هنجارها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می سازد تا به شیوه ای 

 ( . Putnam,  2000:19 )«مؤثر تر اهداف مشترک خود را تعقبی نمایند 
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ایده مرکزی نظریه سرمایه اجتماعی این است که شبکه های اجتماعی » :متعاقبآ پاتنام در کتاب برجسته خود اظهار می دارد که 

 ( . Putnam,2000:78 )«میگذارند ارزشمند هستند ، تماسهای اجتماعی بر کارایی افراد و گروهها تأثیر

ی که در نتیجه آنها به او این اصطالح را برای اشاره به این اتصالهای بین افراد و شبکه های اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتماد»

 .(Putnam,2000:19)« وجود می آید به کار برد 

پاتنام معتقد است که خویشاوندی به عنوان منبعی برای کسب همیشگی ، اهمیت کمتری از آشنایی و عضویت مشترک اجتماعات 

 ( . 4031:  51جان فیلد  (آورد ثانویه ای که می تواند افراد متعلق به گروههای کوچک کآل متفاوت و مجزا را گرد هم

چه فامیل چه دوستان یا بازیکنان بولینگ خصوصیات  .از نظر پاتنام ، مردمی که ارتباط فعال و اعتماد آمیز با یکدیگر دارند 

کالت این افراد بردبار تر هستند، کمتر بدبین و خود خواه هستند و بیشتر با مش .شخصیتی مفید به حال جامعه در آنها گسترش می یابد 

 . (Putnam,2000:288 )دیگران همدلی دارند 

اعتماد از عناصر ضروری برای تقویت همکاری بوده و حاصل پیش  .یکی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی در نظر پاتنام ، اعتماد است 

ما در جوامع بزرگتر و پیچیده بینی پذیری رفتار دیگران است که در یک جامعه کوچک از طریق آشنایی نزدیک با دیگران حاصل می شود ؛ ا

پاتنام در بحث از اعتماد با توجه به شعاع اعتماد دو نوع  .تر یک اعتماد غیر شخصی تر یا شکل غیر مستقیمی از اعتماد ضرورت می یابد 

افته نامیده می شود ، اعتماد شخصی و اعتماد اجتماعی اشاره دارد و نوع دوم را که در ادبیات سرمایه اجتماعی ، معموآل اعتماد تعمیم ی

شبکه های مشارکت مدنی یکی از اشکال ضروری سرمایه اجتماعی می باشند و » ( .  4033:  401پاتنام ،) سودمند تر برای جامعه می داند

شبکه های مشارکت  .بیشتراست متقابل منافع جهت در شهروندان همکاری احتمال باشند تر متراکم ای درجامعه هر چه این شبکه ها

این هنجارها ، شبکه های ارتباطی که کسب سن شهرت و وفای به عهد و  .های قوی معامله متقابل را تقویت می کنند مدنی ، هنجار

شبکه های مشارکت مدنی ارتباطات را تسهیل می کنند و جریان  .پذیرش هنجارهای رفتاری جامعه محلی متکی است را تقویت می گرداند 

از نظر پاتنام یکی از عوامل مؤثر بر کاهش اعتماد ( .  4033:  093پاتنام ، )»افراد بهبود می بخشند اطالعالت را در مورد قابل قبول بودن 

داده های پاتنام اینطور نشان می دهند که کسانی که خیلی  .اجتماعی ، سرگرمی های الکترو نیکی خانگی و مهمتر از همه تلویزیون است 

یرون افتاده اند و زمان کمی را با دوستان و یا حتی خانواده می گذرانند که این مسئله در تلویزیون تماشا می کنند ، از زندگی مدنی ب

او همچنین شوادی ارائه می کند که کسانی که خیلی تلویزیون تماشا می کنند ، کمکم از تماشا کردن  .خانوادههاروبهافزایشاست مورد

پاتنام ادعا می کند که تلویزیون .   (Putnam,2000: 240)رند تلویزیون احساس ناراحتی کرده و لذت کمی از کار خود می ب

در نتیجه موجب و هراس مخاطبان می شود و نوعی احساس نا امنی به وجود می آورد که  .تصویرخشنوزشتیازدنیایاطرافماارائهمیدهد یک

ز ما می گیرد بطوریکه تمام اوقات فراغت افراد از طرف دیگر تلویزیون زمان الزم برای مشارکت های مدنی را ا.نتیجه آن بی اعتمادی است 

نتیجه این امر کاهش مشارکت مدنی در بین  .اوقاتی که می توانست صرف مشارکتهایی مدنی شود  .به تماشای تلویزیون اختصاص می یابد 

 ( . 4037:  90افشانی ،  (فراد و به دنبال آن کاهش اعتماد اجتماعی است 

 :فرانسيس فوکویاما 
را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه (که اعتماد یکی از فاکتور های آن است )اما معتقد است سرمایه اجتماعی فوکوی

معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و یا تعاون میانشان مجاز است ، در آن سهیم هستند 

به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد چرا که این ارزشها ممکن است ارزشهای منفی باشد مشارکت در ارزشها و هنجارها  .

 ( . 4035:  44، فوکویاما) 

هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند اساسآ باید شامل سجایایی از قبیل صداقت ، ادای تعهدات » فوکویاما بیان می کند 

وی یکی از منابع حائز اهمیت سرمایه اجتماعی در سطح جهان را خانواده می داند اما معتقد است که ساختار  .اشد و ارتباطات دو جانبه ب

ع خانواده از جامعه ای به جامعه ای دیگر تفاوت می کند و استحکام پیوند های خانوادگی نه تنها با قید و بند های خانوادگی در دیگر جوام

نواع دیگر پیوندهای اجتماعی نیز متفاوت است در بعضی موارد به نظر می رسد که یک نوع ارتباط معکوس فرق می کند بلکه بستگی به ا

در حالی که یکی از این دو  .وجوددارد میان قیود اعتماد و همکاری در درون گروههای خویشاوندی و در میان خویشاوند و غیر خویشاوند

 .بسیار قوی است ، دیگری بسیار ضعیف است 

نظر فوکویاما اعتماد یک ویژگی انسانی که از طریق تعامل قابل مشاهد است اگر مردمی که مجبور به همکاری با همدیگر در یک به 

تولید هستند به اعتماد می کنند به این خاطر است که همه آنها طبق یک مجموعه عمومی از هنجارهای قومی کار می کنند و تجارب را با 

این چنین جامعه ای برای نوآوری سازمانی بهتر قادر خواهند بود درجه باالی اعتماد یک تنوع گسترده ای  .هند هزینه کمتری انجام می د

 ( .  4079:  07فوکویاما ، ( از روابط اجتماعی را به وجود می آورد
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ت اعتماد کردن و روحیه فوکویاما ضمن تأکید بر اهمیت فرهنگ در فعالیت های اقتصادی ، تمایز ویژگیهای فرهنگی هم چون قابلی

فوکویاما برای نشان دادن اهمیت اعتماد در ساختار صنعتی کشور های  .مردم آمیزی را در موفقیت فعالیتهای اقتصادی شرح می دهند 

به اعتقاد اومهمترین تفاوت  .صنعتی معتفد است که کشورهای صنعتی را باید بیشتر بر اساس تفاوتهای فرهنگی تقسیم بندی کرد 

 آن وی که ای برنامه جهان،اگر برای ذهنی هنقش یک ترسیم جای به فوکویاما اعتقاد به.  آنهاست ساختارصنعتی ورهای سرمایه دارکش

پاره ای از جوامع خاصه ژاپن  .نام نهاده است دنبال شود بسیار مفید تر از استراتژیهای موجود صنعتی است «توزیع سرمایه اجتماعی »را

می نامد به «مردم آمیزی خود انگیخته »توانند شکلهای جدیدی از مجامع داوطلبانه که فوکویاما آن را،آمریکا و آلمان بهتر از دیگران می 

وجود آورد به اعتقاد فوکویاما توانایی کار جمعی در هر سطحی مستلزم پیروی خواستهای فردی از ضوابط مشترک است و این مسآله در یک 

نای پذیرش آداب و رسوم اخالقی چون صداقت ، اتکا پذیری ، قابلیت اعتماد ، سطح به معنی پذیرش قانون است و در سطحی به مع

 ( .4037:  34 – 33افشانی (او می گوید این قابلیت ها بطور یکسانی در بین جوامع توزیع نمی شود  .اطمینان و حسن ظن متقابل است 

 :مسعود چلبی 
. ه در بحث چلبی پیوند نزدیکی با عناصر نظم اجتماعی دارد اعتماد اجتماعی یکی از مشخصه های همبستگی اجتماعی است ک

چلبی برای نظم اجتماعی چهار بعد اصلی تعریف می کند ، بعد اقتصادی ،بعد سیاسی ،بعد فرهنگی و بعد اجتماعی ،دو بعد اولی وجوه 

هر یک از این عناصر خود ( .  4075:  50: چلبی  (سخت اثباتی کالن را تشکیل می دهند و دو بعد آخری وجود نرم و اظهاری آن است 

مشخص ترین جایگاه که  .شامل عناصری هستند که باید اعتماد اجتماعی را در درون شبکه های به هم پیوسته از این عناصر دنبال کرد 

پایه ی نظم چلبی دراین خصوص مینویسد . است می توان در بین ارکان نظم اجنماعی برای اعتماد پیدا کرده وابستگی های عاطفی

 سوالی که بالفاصله خود چلبی مطرح میکند این است که وابستگی عاطفی چگونه به وجود میآید؟.  هنجاری جامعه عاطفه است

نخست ( .  430 - 434: همان ) چلبی در پاسخ به سوال فوق دو منشأو یا خواستگاه را برای وابستگی عاطفی تعریف کرده است 

چلبی در بعد تعامل ساخت اجتماعی دو نوع روابط ابزاری و اظهاری را از  .ل روابطی اجتماعی است اینکه ؛وابستگی عاطفی محصو

وی در تعریف روابط ابزاری می نویسد روابط ابزاری خود هدف نیست بلکه وسیله و محملی است برای رد و بدل  .یکدیگرمتمایز کرده است 

روابط نقدی ،مبادله ای ،پیمانی و  .بطه سرد و ویژه است و از صمیمیت مبرا است نوعآ این گونه را .کردن چیزی و یا کسب هدفی خاص 

ولی در  :مند نا می اظهاری روابط را اجتماعی روابط از دیگر دسته ی( .  019: همان )  .غیره از مصادیق تجربه به این نوع رابطه هستند 

در رابطه اظهاری  .گرموانتشاریاست نوعآ این گونه رابطه .است  رابطه اظهار خود فی النفسه هدف» توضیح این دسته از روابط می نویسد 

چلبی در ادامه سخن خود به نقش این نوع از روابط در ایجاد اعتماد بین افراد ( .  054: همان ) نوعی صمیمیت ،اعتماد و تعهد وجود دارد 

در ( .  054: همان ) « اجتماعی مقوم نظم اجتماعی است  این نوع رابطه با تولید صمیمیت تعهد اعتماد و بالخره هنجار» تأکید می کند 

 .جوامع معاصر یکی از محل های مساعد عمده برای جوش خوردن و ترکیب روابط ابزاری و با روابط اظهاری انجمن های داوطلبانه است 

ای ثانویه و سازمانهای رسمی از طرف انجمن های داوطلبانه می توانند محل تالقی گروههای اولیه اجتماعات طبیعی از یک طرف و گروهه

در سطور باال  .چلبی جامعه پذیری را یکی از روش های شکل گیری و تقویت وابستگی عاطفی می داند ( .  050: همان ) دیگر باشند

میم می یابد ، توضیح داده شد که چگونه وابستگی عاطفی از طریق عوامل اجتماعی کننده از محدوده بسته خانواده به جامعه گسترده تع

هرچند چلبی در این بین به دو عامل خانواده و آموزش و پرورش رسمی تأکید بیشتری دارد اما او نقش رسانه های جمعی را نیز در تعمیم 

از  به این ترتیب می توان گفت اگر وابستگی عاطفی( .  430: همان )    وابستگی عاطفی و بدنبال آن تعمیم اعتماد فردی فراموش نمی کند

طریق اجتماعی شدن در جامعه تعمیم یافته و در ذهن افراد رسوخ می کند پس رسانه های جمعی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در 

اما نقش پر رنگی که وی به رسانه های جمعی در رابطه با نظم اجتماعی و اعتماد  .اجتماعی شدن در این بین مقش مؤثری ایفا می کنند 

رسانه های جمعی یکی از ده عامل مؤثر بر  .انه ها در تقویت ارزش های عام مشترک در بین مخاطبین بر می گردد می دهد به اثرات رس

 نمادی حدتو ایجاد طریق از و کنند کمک خود مخاطبان رسانه های جمعی می توانند به اشتراک نمادی در بین .وحدت نمادی می شوند 

 ( .409:همان ) ند کن تقویت را اجتماعی اعتماد نتیجه در و کرده ککم اجتماعی تعهد آن بدنبال و اجتماعی علق احساست عامگرایی، و

 :چارچوب نظري 
الیسون و فایرستون ، اعتماد را واگذاری . در سالیان اخیر، مفهوم سازی اعتماد اجتماعی مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است 

که نتایج منفی به حداقل ممکن کاهش یابد و دستیابی به  منابع به دیگران می دانند با این انتظار که آنها به گونه ای عمل خواهند کرد

راتر،اعتماد را یک انتظار تعمیم یافته ای می داند که هر فردی می تواند .  ( Ellison  and firestone, 1974 ) اهداف میسر می گردد

ویژگی اکثر تعاریف جامعه .  ( baird and stamand,1995:3 )یک سخن ، قول ، بیانی شفاهی یا کتبی از شخص دیگری داشته باشد

شناختی از مفهوم اعتماد ، این است که اصل اعتماد در شرایط اهمیت پیدا می کند که شناخت وآشنایی کنشگران از یکدیگر اندک ودر آن 
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مفهوم اعتماد  نظریه پردازانی که در حوزه نظریه های کالن به بررسی وتحلیل( . cook,2001) ضریب عدم اطمینان وریسک باال باشد 

به پرداخته اند مانند پارسونز ، دورکیم ، اینگلهارت ، تونیس با در نظر گرفتن سطح تحلیل کالن و با مورد تأکید قرار دادن ساخت اجتماعی 

ار دادن کنش عنوان سطح مطالعه خود از نظریه پردازانی که در حوزه نظریه های خرد با الگو قرار دادن سطح تحلیل خرد و با مورد تأکید قر

این در .تفکیک می شوند ..... به عنوان سطح مطالعه به بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد پرداخته اند مانند اریکسون ، بالو ،کلمن ، جانسون و

د مفهوم اعتما( کنش/ساخت اجتماعی) وسطح مطالعه ( کالن/خرد) حالیست که هر یک از این گروهها با تأکید بریک جنبه از سطح تحلیل 

دیدگاه گیدنز به دلیل  .چشم پوشی می کنند ( کنش/ساخت اجتماعی) و سطح مطالعه ( کالن /خرد) ، ازدیگر جنبه های سطح تحلیل 

توجه به وجود اصلی جهان مدرن وکاربرد سطوح خرد وکالن که از نظریه ساختاربندی او نشأت می گیرد ونیز به دلیل توجه خاص به مسئله 

 یدیگر دانشمندان اتنظری با را آن میتوان جه به بی اعتمادی شخصی چارچوب تحلیل مناسب تری به نظرمی رسد ومخاطره ، در کنار تو

)  اعتماد انواع گیدنز که عالوه بر این ، از آنجا .کرد انتخاب تحقیق این نظری چارچوب نعنوا به منکل و زتومپکا پاتنام، مچونه

وجوه روانشناختی وجامعه شناختی به صورتی توأمان به کار گرفته شده را مورد توجه قرارمی دهد ، در دیدگاه وی ( بنیادی،شخصی،انتزاعی

او  .اعتماد در دیدگاه گیدنز نه کیفیتی کلی یا وجهی از همبستگی اجتماعی ، بلکه شیوه ضروری اجتناب ناپذیر حیات اجتماعی است. است 

 ( .  0333: ریتزر ) اعتماد را از مولفه های مدرنیت می داند 

خصلت آراء گیدنز تلفیق سطوح خرد وکالن ونیز ویژگی تحلیل الگوهای اعتماد در دوران ما قبل مدرن و ما بعد  شاید مهمترین

تحول » ، « جدایی زمان ومکان » از نظر وی پویایی مدرنیت سه سرچشمه مهم دارد  . مدرنیته وچگونگی سازو کار تغییر آن باشد

از دیدگاه وی نشانه های نمادین و نظامهای تخصصی که در برگیرنده اعتمادند ، . « شاندتخصیص باز اندی» و « مکانیسمهای از جاکندگی 

منظور وی از نظامهای تخصصی ، نظامهای انجام دادن کار فنی یا مهارت تخصصی است که  .سازوکارهای اصلی ازجا کندگی تلقی می شوند

به نظر گیدنز جدایی فرد از ( .  4033:  00گیدنز،) سازمان می دهند  حوزه های وسیعی از محیط های مادی واجتماعی زندگی کنونی ما را

در مقابل ، این نظامها که بطور مداوم بر بسیاری از جنبه  . نظامهای تخصصی ، جزء در دوره هایی کوتاه مدت و نامنظم امکان پذیر نیست

مکانی فاصله دار عمل از جا کندگی را انجام - در پهنه زمانی های زندگی انسان تأثیر می گذارند ، با فراهم کردن تضمین ها ،چشمداشت ها

از این رو وی اعتماد را جزء ضروری وال ینفک زندگی اجتماعی در نظر گرفته و می گوید خصلت از جا کندگی نظامهای انتزاعی  . می دهند

اعتقاد گیدنز ، در صورت وجود عدم کنش افراد  به( .  4030:  440ارمکی وکمالی، ) به معنای تداوم کنش متقابل با دیگران غایب است

مبتنی بر رویکرد های بد گمانی ، بسیاری از افراد در احترامی که به نشانه های نمادین و نظامهای تخصصی نشان می دهند ،گویی وارد 

« ناامنی وجودی » را احساس  می شوند و در نهایت حاصل این امر حالتی است که گیدنز بطور خالصه آن« چانه زنی با مدرنیت » نوعی 

 این مفهومی طرح اصلی مبنای اعتمادکه حوزه در وی نظریات به توجه گیدنز، آراء مزیتهای به باتوجه  ( . 4033:  437گیدنز ، (می نامد

ه ای در فراگرد اعتماد کنند تعیین و مهم نقش اطالعات کلمن، بحث در تحقیق، نظری های زمینه طبق.  میرسد نظر به مفید است، حقیقت

کلمن برای رسانه های همگانی نقش ویژه ای به  .این نقش به اهمیت سود و زیان در موقعیت اعتماد بر می گرددکردن ، بازی می کند و 

عنوان منابع اطالعاتی و نیز واسطه های اعتماد تعریف می کند به این معنی که با ظهور رسانه ها و فراهم شدن ارتباط سریع و دسترسی به 

:  091 – 090کلمن ، ) تباط جمعی نقش مهمی در اعتماد به نهادهای رسمی وغیر رسمی را کاهش دهنداطالعات ، اعتماد بر این وسایل ار

4077 ) 

پاتنام نشان می دهد که چگونه تلویزیون با اختصاص دادن اوقات فراغت افراد به خود عمآل مشارکت اجتماعی و ارتباطات اجتماعی 

ن میزان مشارکت مدنی و اعتماد اجتماعی رابطه متقابل وجود دارد استدالل می کند که با آنان را کاهش می دهد و از آنجا که از نظر او بی

پاتنام در توضیح این رابطه از داده هایی نظیر سن ، .کاهش میزان مشارکت مدنی از میزان اعمتاد اجتماعی افراد نیز کاسته می شود 

از  . یر منفی تلویزیون بر تعهد مدنی و اعتماد همچنان ثابت باقی می ماندجنسیت ، تحصیل ، محل زندگی و نژاد استفاده می کند ولی تأث

نقاطی که زمینه رویارویی  . برمی گردد« نقاط اتصال یا دسترسی » نظر گیدنز ، ارتباط مستقیم وسایل ارتباط جمعی با اعتماد ، به مفهوم 

رسانه ها به عنوان یکی از تأمین  .اعتماد یا سست شدن آن شوند افراد وسازمانها را فراهم می کنند بطوری که می تواند موجب تقویت

رویکرد اعتماد یا عدم اعتماد به نظامهای . از این رو با میزان اعتماد اجتماعی افراد رابطه دارند  .کنندگان نقاط اتصال به شمار می روند

انش های روزی قرار دارند که از طریق رسانه های ارتباطی انتزاعی خاص در معرض تأثیر شدید از تجارب ما در نقاط دسترسی و همچنین د

  ( .  4033:  433گیدنز ، ) ومنابع دیگر در دسترس آدم های عادی و متخصصان فنی قرار می گیرند 

 :فرضيات تحقيق 
یش بینی شده برای پاسخگویی به پرسشها ، بر اساس نظریات ارائه شده در چارچوب نظری، مطابق مدل نظری پژوهش فرضیه زیر پ

 :است 
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 .و اعتماد بین شخصی رابطه معناداری وجود دارد ( رسانه های سمعی وبصری ) بین میزان استفاده از رسانه های جمعی  -

 .بین میزان استفاده از رسانه های جمعی و اعتماد نهادی رابطه معناداری وجود دارد  -

 .رابطه معناداری وجود دارد ( انتزاعی ) یم یافته بین میزان استفاده از رسانه های جمعی و اعتماد تعم -

 

 :جدول میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق 

 
 میزان آلفای کرونباخ تعداد گویه متغیر

 31/3 40               میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی

 31/3 05                میزان اعتماد اجتماعی

 

 که ستا  این دهنده نشان این و است بیشتر 3/ 7 از گونه که در جدول باال مشخص است میزان آلفا برای همه متغیرهاهمان

 .گویه ها از مطلوبیت باالیی برخوردار است و لذا ابزار تحقیق دارای پایایی است  درونی همبستگی

 :مونه جامعه آماری ، روش تحقیق ، ابزار گردآوری اطالعات ، شیوه نمونه گیری و حجم ن

جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل دوره ی کارشناسی در پردیس دانشگاهی امیر کبیر دانشگاه 

می باشد که بر اساس آخرین ... آزاد اسالمی واحد اراک اعم از دانشجویان دانشکده های علوم انسانی ، مدیریت ، کشاورزی و تربیت بدنی و 

دانشجویان دوره کارشاسی ) با توجه به اینکه جامعه آماری در تحقیق حاضر .نفر می باشند  43031ازدانشگاه آزاد اراک تعداد  آمار دریافتی

 ای سهمیه و ای خوشه روش از ترکیبی پژوهش یک جامعه نسبتآ همگن می باشد روش نمونه گیری در این( دانشگاه آزاد اسالمی اراک 

 را دانشکده تعدادی نیز دانشگاه آن ندرو در سپس و نموده انتخاب را آزاد شگاهندا اراک هرش های دانشگاه کل از صورت این در.  است بوده

هر ( مربوط به موضوع پژوهش )سهمیه ها نیز باتوجه به تعداد افراد . دیس دانشگاهی امیر کبیر قرار داشتند انتخاب کردیم پر در که

برای برآورد حجم . ال ورودی شان توزیع گردیده است دانشکده تعیین گردیده اند ، و پرسشنامه توسط دانشجویان و به تناوب رشته و س

درصد حدود  5و دقت احتمالی  3/ 95و سطح اطمینان .Qو  Pنمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و با انتخاب باالترین حد واریانس

 . نفر مشخص گردید  073

 :یافته هاي پژوهش 
علیرغم اینکه در نتایج تحقیقات . ماد اجتماعی در بین مردان و زنان می باشد یکی از نتایج این تحقیق عدم تفاوت بین میزان اعت

 به نسبت زنان اجتماعی اعتماد میزان بودن کمتر دهنده نشان(  4073)  ،افشانی(  4030)  ،آزادارمکیوکمالی( 4075)  امیرکافی، قبلی

 میزان میانگین با( 705/3) داری نیمع وتفاوت(  01/30) مردان اجتماعی اعتماد میزان میانگین حاضر تحقیق در ولی باشد می نمردا

شاید دلیل آن هم این باشد که پاسخگویان دارای سطح تحصیالت و محیط تحصیلی نسبتا یکسان . ندارد ( 57/30)جتماعی زنان ا اعتماد

پاسخگویان شاید دلیل آن هم این باشد که . می باشند ضمنآ از روابط اجتماعی و محیط فرهنگی نسبتآ مشابهی نیز برخوردار می باشند 

سبتا یکسان می باشند ضمنآ از روابط اجتماعی و محیط فرهنگی نسبتآ مشابهی نیز برخوردار می ندارای سطح تحصیالت و محیط تحصیلی 

به نظر می رسد وضعیت تأهل عامل . همچنین بین میزان اعتماد اجتماعی افراد متأهل و مجرد هم تفاوت معنی داری وجود ندارد .باشند 

همچنین بین میزان اعتماد اجتماعی افراد متأهل و مجرد هم تفاوت معنی داری .. میزان اعتماد اجتماعی پاسخگویان نمی باشد موثری بر 

بر اساس نتایج تحقیق تفاوت . به نظر می رسد وضعیت تأهل عامل موثری بر میزان اعتماد اجتماعی پاسخگویان نمی باشد . وجود ندارد 

ماد اجتماعی افراد مشغول به تحصیل در رشته های تحصیلی مختلف وجود ندارد شاید دلیل آن این باشد که معنی داری بین میزان اعت

 انآن تحصیلی نیازهای و فرهنگی و تحصیلی محیط اجتماعی، روابط نوع علیرغم اینکه افراد در رشته های مختلف تحصیل می کنند اما

سه گانه اعتماد اجتماعی به ترتیب اعتماد بین شخصی بیشترین و  میزان جنبه های: نتایج تحقیق نشان می دهد که . باشد می مشابه

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که جامعه مورد بررسی ساختاری . اعتماد نهادی کمترین و اعتماد تعمیم یافته در حد متوسط می باشد 

نوع اعتماد به عنوان اعتماد خانوادگی یاد کرده است و  استون از این. سنتی دارد چرا که اعتماد بین فردی از نشانه های جوامع سنتی است 

این نوع از اعتماد در شبکه ها و روابط اجتماعی شکل می گیرند و متوجه اعتماد به همسر ، والدین ، دوستان و : در رابطه با آن می نویسد 

ردی است ، این نوع از اعتماد بیشتر به جامعه با توجه به اینکه جمعیت و نزدیکی از مشخصه های مهم اعتماد میان ف. همسایگان است 

جوامعی که جمعیت اندک آن در محیط جغرافیای . اعتماد بین فردی نوع غالب اعتماد در جامعه سنتی است . سنتی نسبت داده می شود 

نمی شود و یا کمتر استفاده محدودی ساکن هستند ، ارتباط چندانی با جهان خارج از آن محیط ندارند و از وسایل ارتباط جمعی استفاده 
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بر عکس اعتماد نهادی یا اعتماد به نظام یا سیستم نوعی از اعتماد است که دیگر صورت مشخصی ندارد و اعتماد متوجه . می شود 

این نوع وی از . گیدنز از نظریه پردازانی است که بیشتر این نوع از اعتماد را مورد توجه قرار داده است . ساختارهای غیر شخصی است 

منظور او از نظامهای انتزاعی به طور عمده نهادهای تخصصی است که به عنوان . اعتماد با عنوان اعتماد به نظامهای انتزاعی یاد می کند 

 از اینرو گیدنز این نوع اعتماد را مختص جوامع مدرن می. یکی از مکانیسم های از جا کننده و از جنبه های مدر مدرنیته محسوب می شود 

 و نهایی بندی جمع منظور به .داند ، که در تحقیق حاضر اعتماد نهادی کمترین میزان را در بین جنبه های سه گانه اعتماد دارا می باشد 

 تأثیر چندگانه رگرسیون شده مطرح های آزمون بندی جمع در و وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای نقش و تحقیق های فرضیه بررسی

ررسی میزان تبیین واریانس متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقل از رگرسیون چند به منظور ب. دیم نمو رسیبر را وابسته بر مستقل متغیر

نتیجه اینکه متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون نشان از وجود رابطه بین . استفاده شده است (  stepwise) گانه با روش گام به گام 

 .رسانه های جمعی و اعتماد اجتماعی دارند 

 . یق این بود که بین میزان استفاده از رسانه های جمعی و اعتماد اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد فرضیه اصلی در تحق

 :گردد می ارائه ذیل آماری های فرضیه صورت به این فرضیه

  .همبستگی معنا داری بین میزان استفاده از رسانه های جمعی واعتماد اجتماعی ، وجود ندارد

 .فاده از رسانه های جمعی واعتماد اجتماعی ، وجود داردهمبستگی معنا داری بین میزان است

 جدول ضریب همبستگی، ضریب تعيين، ضریب تعيين تعدیل شده

 خطاي معيار تخمين
ضریب تعيين تعدیل 

 شده
 مدل ضریب همبستگی ضریب تعيين

5.19553 
0.97 0.99 3150

 
1 

 

 تحليل واریانس رگرسيون: جدول

Model Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 
Regressi

on 

1090.426 1 1090.426 40.39

6 

.000
a

 

Residua

l 

9906.636 367 26.994 
  

Total 10997.062 368    

 

 

 ضرایب معادله رگرسيون

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 
(Consta

nt) 

100.293 1.371 
 

73.15

5 

.000 

resanej

ami 

-.603 .095 -.315 -

6.356 

.000 

به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است و این معادله  Bدر خروجی جدول باال و در ستون 

 :به صورت زیر می باشد 

Y=100.293-.603X1 
است که جهت آزمون فرض تساوی  sigو  t، آماره  Bشامل معیار ضرایب ستون  طبق خروجی جدول بقیه ستون های این جدول

به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض  αو  βحال اگر. با عدد صفر به کار می رود Bهر یک از ضرایب ستون 

 : ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت 
                               ,            
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بنابراین فرض . آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،کوچکتر از پنج درصد است >sig( 5)%از آنجا که در این خروجی، 

بر . د تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد و رابطه معنی داری بین دو متغیر وجود دار

 sigبوده است و با توجه به این که ( 045/3)اساس ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین دو متغیر ، سطح معنی داری بدست آمده 

به این معنی که رابطه ی معکوسی بین آنها وجود . بیشتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد 

ستگی مثبتی بین دو متغیر وجود دارد که با افزایش استفاده از رسانه های جمعی میزان اعتماد اجتماعی افزایش پیدا می کند ندارد اما همب

رسانه ها باید تصویر کامل و . رسانه های جمعی باید تالش بیشتری برای جذب مخاطبین و اصالح نگرش انها به عمل آورند . و بالعکس 

انتشار به موقع اخبار و عدم سانسور اطالعات و اخبار ، می تواند دامنه اعتماد اجتماعی را در . اعینمایش دهند دقیقی از واقعیتهای اجتم

با توجه به تأثیر مستقیم و غیر مستقیم اطالعات و تأثیر پنهان و آشکار رسانه در شکل دهی و تحول ارزش ها و . جامعه گسترش دهد 

این ارتباط در صورتی . ناشی از تولد رسانه های تازه بر اعتماد اجتماعی سخن گفته و اطالع حاصل کرد  هنجارها، به راحتی می توان از آثار

کارکرد رسانه های .خواهد داشت   که در چارچوب الگویی خاص به تعریف درآید ، پویایی و بالند گی هر عامل یعنی رسانه واعتماد را در پی

چشمگیری کارکرد یاد شده در هیچ د وره ای از تاریخ . جوامع بیش از پیش چشمگیر شد ه است جمعی د ر ایجاد روابط افقی و عمودی در

رسانه های گروهی با انعکاس اخبار و اطالعات مربوط . به اندازه دوران حاضر نبوده و بشر هیچگاه خود را تا این حد بدان نیازمند ندیده است

این . برقرار کرده و آنها را نسبت به مسائل یکدیگر مطلع می سازند ( افقی)ردم ارتباط به رویداد ها و مسائل اجتماعی، در واقع میان م

سودمند است و از طرفی قادر ( یا مخاطبان رسانه ها)کارکرد به خصوص در تصمیم گیری های سازگار با برنامه های زندگی برای مردم 

دم و مسئوالن، ارتباط عمودی میان دست اندرکاران امور حکومت و مردم را خواهد بود با جمع آوری و انعکاس نظرات، انتقادات و عقاید مر

کارکرد رسانه ها در این عرصه بار دیگر نقش آنها را در انسجام و شکل گیری زندگی اجتماعی و روابط برخاسته از آن یاد آور . برقرار سازد 

رد آموزشی یا انتقال فرهنگ،کارکردسرگرمسازی و پرکردن اوقات کارکرد نظارتی،کارک: کارکردهای وسایل ارتباط جمعی شامل. می شود 

 طریق از و باشد می سازی آگاه بحرانزدایی،کارکرد رهبری،کارکرد و راهنمایی سازی،کارکرد فراغت،کارکردنوگرایی وتوسعه،کارکرد همگن

 . ر دهد تأثیرقرا تحت جامعه در را اعتماد میزان تواند می ها کردکار این

 : پيشنهادات 
ج تحقیق که بین میزان استفاده از رسانه های ارتباط جمعی و میزان اعتماد اجتماعی رابطه معنی داری وجود با توجه به نتای - 4

رای ب یبیشتر بایدتالش– دارد پاسخگویان بین در را مخاطب بیشترین که تلویزیون بخصوص– داشت ، به نظر می رسد رسانه های جمعی 

انتشار به . ا باید تصویر کامل و دقیقی از واقعیتهای اجتماعی نمایش دهند رسانه ه. جذب مخاطبین و اصالح نگرش آنان به عمل آورند 

 . موقع اخبار وعدم سانسور اطالعات می تواند دامنه ی اعتماد اجتماعی را در جامعه گسترش دهند 

مختلف باید به تالش  با توجه به پایین بودن میزان اعتماد نهادی در بین پاسخگویان مسئولین و مدیران نهادها و سازمانهای - 0

جهت ترمیم و اصالح رفتار و گفتار خود به ویژه صداقت و درستکاری ، عمل ها و وعده ها ، احساس وظیفه و دلسوزی ، کسب تخصص و 

یق مهارت ، شناخت مشکالت واقعی مردم ، تدبیر و دوراندیشی و یکسان بودن حرف و عمل اعتماد مردم به خود را افزایش داده و از این طر

  بر میزان اعتماد اجتماعی در جامعه بیفزایند
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 مراجعمنابع و              

 بررسیعواملفرهنگی،اجتماعیموثربرمیزاناعتماداجتماعیدربینساکنانشهریزد،دانشگاهیزد افشانی ، سید علیرضا ، [4]

، اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، (  4075) امیر کافی ، مهدی ،  [0]

 . دانشگاه تهران 

ء ، سطوح و ابعاد اعتماد اجتماعی در بین خانوارهای ساکن شهرستان سنندج در ، بررسی ارتباط اجزا(  4030) بهزاد ، داوود ،  [0]

 . ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران  4034سال 

یقات سیاسی ، دموکراسی و سنتهای مدنی ، ترجمه محمد تقی دلفروز ، تهران ، دفتر مطالعات و تحق( 4033) پاتنام ، رابرت ،  [1]

 . مزارت کشور 

 .نشر شیرازه: تهران. اعتماد، دموکراسی و توسعه(. 4031. )تاجبخش، کیان و همکاران [5]

 . ، جامعه شناسی نظم ، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی ، تهران ، نشر نی (  4075)چلبی ، مسعود ،  [1]

 . ترجمه باقر پرهام ، بابل ، کتابسرای بابل ، درباره تقسیم کار اجتماعی ، (  4019) دورکیم ، امیل ،  [7]

، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر ، ترجمه محسن ثالثی ، چاپ سوم ، تهران ، انتشارات (  4077) ریتزر ، جورج ،  [3]

 . علمی 

 . ، اعتماد یک نظریه جامعه شناسی ، ترجمه غالمرضا غفاری ، تهران ، نشر شیرازه (  4031) زتومپکا ، پیوتر ،  [9]

، سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی ، مجموعه مقاالت سرمایه اجتماعی ، اعتماد ، دموکراسی و (  4031) فوکویاما ، فرانسیس ،  [43]

 . توسعه ، تهران ، نشر شیرازه 

 . ، سرمایه اجتماعی ، ترجمه غالمرضا غفاری و حسین رمضانی ، انتشارات کوثر (  4031) جان ،  فیلد ، [44]

 . ، بنیادهای نظریه اجتماعی ، ترجمه منوچهر صبوری ، تهران ، نشر نی (  4077) کلمن ، جیمز ،  [40]

 . هران ، پیامد های مدرنیت ، ترجمه محسن ثالثی ، چاپ دوم ، ت( 4033)گیدنز ، آنتونی ،  [40]
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