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چکيده
امروزه با توجه به تغيير و تحوالت جوامع مدرن و فراتر رفتن دامنه کنش افراد از حـد دوسـتان و
آشنايان به نهادها و سازمان ها ،مسئله اعتماد اجتماعي اهميتي خـا پيـدا کـرده اسـت .اعتمـاد
اجتماعي تحت تأثير عوامل مختلفي تقويت يا تاعيف مي شود که يکي از آنها رسانههاي جمعـي
است .از اين رو هدف پژوهش حاضر ،معالعه رابعه رسانههاي جمعي در دو شکل داخلي (راديـو
و تلويزيون و روزنامه و مجالت) و برون مـرزي آن (اينترنـت ،مـاهواره و شـبکههـاي اجتمـاعي
مجازي) با اعتماد اجتماعي و ابعاد آن است .پژوهش حاضر ،به روش پيمايشـي و بـا اسـتفاده از
پرسشنامه محققساخته با حجم نمونه  600نفر در بين جوانان  18تا  33سال کـالنشـهر تبريـز در
سال  1392انجام شده است .روش نمونهگيري ،خوشهاي چند مرحلهاي است .يافتههـاي پـژوهش
حاکي از آن است که رسانه هاي داخلي باعث افزايش اعتماد اجتماعي و رسانههاي خارجي باعث
کاهش آن مي شوند .همینين ،بين ميزان استفاده از رسانههاي داخلي و خارجي با اعتماد ميانفردي
رابعه معناداري مشاهده نشد ،اما بين ميزان استفاده از رسانه هاي داخلي با اعتماد به نظام و اعتماد
تعميم يافته رابعه مستقيم و مثبت وجود دارد ،اما بين رسانههاي خارجي بـا ايـن دو نـوع اعتمـاد،
رابعه معکوسي به چشم ميخورد.
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مقدمه و بيان مسئله

امروزه کمتر کسي در اين گ اره شک ميکند کش جهان وارد عصر و دوران تازهاي شده کـش
نماد آن اهميت يافتن اطالعات است .بسياري از دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتمـاعي
بر اين باورند کش ترکيب و همگرايي فنّاوريهاي اطالعاتي و ارتبـاطي و تجديـد سـاختار
نظام سرمايشداري در دهشهاي اخير ما را وارد عصر و جامعش تازهاي کرده اسـت کـش دانيـل
بل 1آن را جامعش فراصنعتي؛ کاستل  ،2جامعش شـبکشاي؛ و تـاداکو اومـشسـاکو 3آن را جامعـش
اطالعاتي ناميده است .جامعـش اطالعـاتي را جامعـشاي مـيداننـد کـش در آن دسترسـي بـش
اطالعات ،اف ايش يافتش و اين اطالعات اهميت زيادي در زندگي روزمره پيدا کرده اسـت.
بش سبب گسترش دامنش تأثير رسانشهاي جمعي ،بويژه اينترنـت ،امـروزه جامعـش اطالعـاتي
بعدي جهاني پيدا کرده است و منحصر بش کشور يا کشورهاي خاصي نميشود.
امروزه کمتر بعد يا حوزهاي از حيات بشر را ميتوان يافت کش رسانشهاي جمعـي در
آن نفوذ و تأثير نداشتش باشند .يکي از جنبشهاي مهمي کـش از فنّـاوريهـاي اطالعـاتي و
ارتباطي جامعش اطالعاتي تأثير ميپذيرد ،اعتماد اجتماعي است .اعتماد اجتمـاعي عـاملي
اساسي براي تداوم زندگي جمعي در دنياي پرمخاطره مدرن است و هر چنـد از ديربـاز
مورد توجش انديشمندان علوم اجتماعي بوده؛ اما در سالهاي اخير بش خصوص با توسعش
و پيشرفت چشمگير در زمينش فنّاوريهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي ،جايگـاه و اهميـت
ويژهاي يافتش است .رسانش هـاي جمعـي ،افـ ون بـر اطالعـاتي کـش در اختيـار مخاطبـان
ميگذارند تفسيرها و تحليلهايي اراکش ميدهند کش بشتدريج بخشي از نظام معرفتي افـراد
را تشکيل ميدهد .از اين رو امروزه نگرش خوشبينانش و بدبينانش مردم نسـبت بـش امـور
مختلف تا حد اابل مالحظشاي تحت تأثير نوع و محتواي پيامهـاي رسـانشهـاي جمعـي
ساختش و پرداختش ميشود.
در دوران حاضر ،رسانشهاي جمعي توانستشاند نظام حاضـر را بـش نحـوي گسـترش
دهند کش جهان ما بشمرابش يک دهکده جهاني فرض ميشـود .در چنـين وضـعي مسـاکل
مردم دورترين نقاط دنيا «مسئلش مـا» تلقـي مـيگـردد و تصـور و ادراک مـا از مـردم و
رويدادهاي دنيا ،بش مقدار زيادي بستگي بش تصويري دارد کش از طري وسايل ارتباط جمعـي
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بش ما منتقل ميشود .دنيايي کش بايد با جنبشهاي سياسي ،اجتماعي ،ااتصادي فرهنگـي آن
روبشرو شويم ،غيراابل دسترسي ،غيراابل مشـاهده و در بسـياري مـوارد دور از ذهـن
ماست .اين دنيا بايد از طري وسـايل ارتبـاط جمعـي بـراي مـا شـناختش و تبيـين شـود
(رضويزاده ،1377 ،ص  .)332پيامهاي ديداري و شنيداري رسانشهـاي ارتبـاط جمعـي
ني بش اشکال گوناگون ،مانند ترويج اانونگرايـي و رعايـت هنجارهـا ،بيـان فوايـد کـار
گروهي ،تقويت فرهنگ ديني و غيره ميتوانند بر اعتماد اجتماعي افراد جامعش بيف اينـد.
وسايل ارتباط جمعي بش طور مستمر واژههاي جديدي را همـراه بـا معناهايشـان بـش مـا
معرفي ميکنند يا معاني اديمي واژهها را تغيير ميدهند .امروزه استفاده از وسايل ارتباط
جمعي خارجي ني در بين افراد جامعش ما گسترش روزاف ون يافتش است؛ بش گونشاي کـش
حتي در بعضي از موااع مي ان استفاده از آنها بـيش از وسـايل ارتبـاطي جمعـي داخلـي
بوده است .برنامشها و اطالعات و اخبار پخش شده از رسانشهاي برونمـرزي اغلـب در
تضاد با فرهنگ و آداب و رسوم جامعش ماست در بعضي موااع ني محتواي اين برنامشها
از جامعيت بيشتري نسبت بش رسانشهاي داخلي برخوردار است؛ همين امر باعث جـذب
بيشتر افراد بش استفاده از رسانشهاي خارجي مـيشـود و در نتيجـش تـأثيرات عميـ تـر و
ريششايتري را بر جاي خواهد گذاشت.
با توجش بش اهميت و تأثيري کش اعتماد اجتمـاعي مـيتوانـد در جامعـش ايجـاد کنـد،
شناخت عوامل مؤثر بر آن ضروري بش نظر ميرسد .پژوهشگراني کش در اين ارتبـاط بـش
پژوهش پرداختند ،عوامل گوناگوني را مطر کردند کش از آن جملش ميتوان بـش اسـتفاده
از رسانشهاي جمعي ،اعتقاد بش کـار گروهـي ،اعتقـادات دينـي ،تجربـش نـاگوار زنـدگي،
رضايت از زندگي ،درآمد ،تحصيالت و غيره اشاره کرد .بش نظـر مـيرسـد کـش از ميـان
عوامل مطر شده ،رسانشهاي جمعي نقش بسـيار مهمـي در افـ ايش و کـاهش اعتمـاد
اجتماعي داشتش باشند .رسانشهاي جمعي با اطالعات و تحليلهاي متفاوتي کش در اختيار
مخاطبان ارار ميدهند بشتدريج بخشي از نظام ارزشي افراد را شکل ميدهد .ايـن نظـام
ارزشي ني بش نوبش خود نگرشهاي منفي و مربت افراد نسبت بش امور مختلـف را تحـت
تأثير خود ارار ميدهد.
از آنجا کش نوع اطالعات و تحليلهاي اراکش شده از سوي رسانشهاي جمعـي داخلـي
و خارجي متفاوت است ،در نتيجش ،نوع اثرگذاري آنها ني متفاوت خواهد بود .بش همين
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دليل ،هدف پژوهش حاضر ،مقايسش رابطش استفاده از رسانشهاي جمعي داخلي (راديـو و
تلوي يون و روزنامش و مجالت) و خارجي (مـاهواره ،اينترنـت و شـبکشهـاي اجتمـاعي
مجازي) با اعتماد اجتماعي در بين جوانان شهر تبري در نظر گرفتـش شـد .همچنـين ،بـا
توجش بش اينکش رسانشهاي جمعي تمامي کشورها را کموبيش تحت تأثير ارار داده و ابعاد
مختلف زندگي اجتماعي افراد متأثر از نفوذ ف اينده بويژه در بعد فرهنگي آن است ،ايـن
مطالعش ميتواند بش مطالعات عمي تر در اين حوزه از مطالعات علوم اجتمـاعي در ايـران
کمک کند.
مروري بر آثار ديگران

در خصوص تأثير استفاده از رسانش هاي جمعي بر اعتماد اجتماعي در داخل و خـارج از
ايران پژوهش هاي متعددي صورت گرفتش است ،اما در کمتر پژوهشي بش مقايسش تأثيرات
رسانش هاي داخلي و خارجي بر اعتماد اجتماعي پرداختش شده اسـت .دروااـع در بيشـتر
پژوهشهاي داخلي يا بش طور جداگانش بش تأثير رسانش هاي داخلي بر اعتماد پرداختش شده
يا تأثيرات رسانش هاي بـرون مـرزي مـورد بررسـي اـرار گرفتـشانـد .همچنـين ،در ايـن
پژوهشها از انواع مختلف رسانشهاي خارجي بيشتر بش تأثيرات ماهواره اينترنت پرداختش
شده است و کمتر ،رابطش رسانشهاي اجتماعي يعنـي شـبکشهـاي اجتمـاعي مجـازي (بـا
توجش بش اف ايش روزاف ون کاربران جوان آن در ايران و جهان) مورد بررسي ارار گرفتـش
است .اما پژوهش حاضر ،با محوريت مطالعـش و مقايسـش ميـ ان اسـتفاده از رسـانشهـاي
داخلي و خارجي بر اعتماد اجتماعي جوانان شهر تبري انجام شده اسـت .از مهـمتـرين
پژوهشهاي صورت گرفتش ميتوان بش موارد زير اشاره کرد:
بديعي و عبارزاده ( )1374در پژوهشي بش بررسي مي ان اعتماد دانشجويان دانشگاه
عالمش طباطبايي بش اخبار داخلي و خارجي پرداختشانـد .نتـايج حاصـل از ايـن پـژوهش
نشان دهنده آن است کش تفاوت معناداري بين مي ان اعتماد دانشجويان نسبت بش خبرهاي
داخلي رسانشهاي داخلي مشاهده نشده و ميانگين مي ان اعتمـاد در حـد متوسـط رو بـش
پايين است .در خصوص اخبار خارجي ،مي ان اعتماد دانشـجويان نسـبت بـش خبرهـاي
خارجي تلوي يون و روزنامش بيشتر از راديوست.
جواهري و باالخاني ( )1385در پژوهش خود نشـان دادنـد کـش رابطـش ميـان ميـ ان
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استفاده از رسانشهاي جمعي با اعتماد ميانفردي معنـادار نيسـت ،امـا بـا اعتمـاد عـام و
نهادي رابطش دارد .همچنين ،رابطش ميان نوع مالکيت و شيوه مديريت بر رسانش با اعتمـاد
اجتماعي تأييد شد.
يافتشهاي پژوهش ابراهيمي و بابازاده باکي ( )1390حـاکي از آن اسـت کـش ميـانگين
اعتماد اجتماعي پاسخگويان از حد متوسط پايينتر است .سـطح معنـاداري آزمـون  tدر
رگرسيون خطي ساده ني حاکي از آن است کش تأثير اسـتفاده از رسـانشهـاي جمعـي بـر
اعتماد اجتماعي معنادار است .همچنـين ،نتـايج رگرسـيوني خطـي چنـد متغيـره نشـان
مي دهد کش چهار متغيـر اسـتفاده از مـاهواره ،اسـتفاده از مطبوعـات داخلـي ،اسـتفاده از
راديوي داخلي و استفاده از اينترنت در مدل نهايي باايمانده و 20/5درصـد از تغييـرات
متغير وابستش را توضيح ميدهند.
نيازي و کرماني نصرآبادي ( )1390در مطالعش خود نشان دادنـد کـش بـين اعتيـاد بـش
اينترنت و اعتماد اجتماعي در بين پاسخگويان رابطش معناداري وجود دارد .با اين تفسـير
کش با اف ايش مي ان اعتياد بـش اينترنـت ،از ميـ ان اعتمـاد اجتمـاعي پاسـخگويان کاسـتش
ميشود و برعکح ،با کاهش اعتياد بش اينترنت ،اعتماد اجتماعي پاسخگويان اف ايش مييابد.
يافتش هاي پژوهش فاضل و همکاران ( )1391حاکي از آن است کش بين مي ان استفاده
از رسانشهاي ارتباط جمعي خارجي با هر يک از سـطو اعتمـاد (ميـانفـردي ،نهـادي،
تعميم يافتش و اعتماد اجتماعي) رابطش معناداري وجود دارد .همچنين ،يافتشهـا بيـانگر آن
است کش بين متغير استفاده از مـاهواره و اعتمـاد فـردي ،نهـادي ،تعمـيميافتـش و اعتمـاد
اجتماعي در مجموع ،رابطش معنادار منفي و معکور وجود دارد.
حسين زاده و همکاران ( )1391بش بررسي نقش رسانشهـاي جمعـي در شـکلگيـري
اعتماد اجتماعي پرداختشاند .نتايج پژوهش نشان داد کش رسـانشهـا بـيش از 60درصـد از
مي ان اعتماد جمعي مردم را کنترل ميکنند کش در اين ميان نقش تلوي يون پررنـگتـر از
ساير رسانشهاست.
اوسلنر )1998( 1در پژوهش خود ،رابطش ميـان تماشـاي تلوي يـون و ميـ ان اعتمـاد
اجتماعي را تأييد نمي کند .وي بر اين باور است کش اعتماد بش ميـ ان خـوشبينـي افـراد
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مربوط ميشود و مي ان خوش بيني افراد ني بيش از آنکش تحت تأثير تماشـاي تلوي يـون
باشد ،تحت تأثير تجارب فردي و ويژگيهاي محيطي است.
شاه )1998( 1در پژوهشي ،بش بررسي تأثير اسـتفاده از رسـانش تلوي يـون بـر اعتمـاد
اجتماعي شهروندان امريکايي پرداختش است .پژوهشگر ،در ايـن پـژوهش بـا توجـش بـش
نظريش هاي پاتنام در مورد نقش رسانش ها در اعتماد اجتماعي بش اين نتيجش رسيده است کش
اف ايش تماشاي تلوي يون باعث کاهش اعتماد اجتماعي و مشارکت مدني شده است .از
آنجا کش تماشاي تلوي يون باعث صرف زمان زيادي مي شود و اين امر مشـارکت مـدني
را در بين افراد کاهش ميدهد ،در نتيجش اعتماد مردم بش يکديگر ني کاهش مييابد.
اسچوفل 2و شاه ( )2000در پژوهشي بش بررسي تـأثير رسـانش بـر اعتمـاد سياسـي و
اجتماعي در جامعش امريکا پرداختند .داده هاي بش دست آمده در مطالعات انتخابات ملـي
امريکا نشان دهنده آن است کش رسانش ها ،اعتماد اجتماعي را تحت تأثير ارار مي دهند ،بـش
گونش اي کش خواندن روزنامش و تماشاي برنامش هـاي سـرگرمي تلوي يـون باعـث تقويـت
اعتماد اجتماعي ميشود ،در حالي کش تماشاي اخبار ،اعتماد بش ديگران را تضعيف ميکند.
موي )2000( 3در فاصلش سالهاي  1996تا  2000تأثير رسانشها بر اعتمـاد اجتمـاعي
و سياسي را مورد بررسي ارار داد .در اين پژوهش ،فرضيش پژوهشـگر مبنـي بـر وجـود
رابطش مستقيم ميان مي ان بهرهمندي از رسانشهاي جمعي و مي ان اعتماد اجتمـاعي تأييـد
شده است .مروري بر نتايج بشدست آمده حاکي از آن است کـش رسـانشهـاي جمعـي در
شرايط خاصي ميتوانند بشعنوان يک عامل تأثيرگذار بر اعتماد اجتماعي عمل کنند.
گرار 4و همکاران ( )2004در پژوهشي ،بش بررسي رابطش مصرف رسانشاي و اعتماد
سياسي ،اعتماد اجتماعي و اعتماد بش نهادهاي حکومتي در سـالهـاي بعـد از وااعـش 11
سپتامبر در امريکا پرداختند .آنها دريافتند کش استفاده از شبکشهـاي تلوي يـوني بـا سـطح
باالي اعتماد بش حکومت و اعتماد بش نهادها در طول دوره بيثبـاتي شـديدي کـش حملـش
تروريستي ايجاد کرد ،رابطش دارد .تغيير در سطح فردي اعتماد و اطمينان را ني مـيتـوان
بش استفاده از رسانشها يا تغيير در استفاده از آنها نسبت داد .در مورد اعتماد اجتماعي نيـ
يافتش ها حاکي از آن است کش استفاده از روزنامشها و شبکشهاي خبري با اعتماد اجتماعي
3. Moy

2. Scheufele

1. Shah
4. Gross
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در دوره بالفصل بعد از وااعش  11سپتامبر ارتباط ندارد .اما با تغيير سطح فـردي اعتمـاد
اجتماعي در سرتاسر دوره سال بعد در ارتباط است؛ بويژه کساني کش شبکشهـاي خبـري
را نگاه ميکردند ،اعتمادشان کاهش يافت و آنهايي کش روزنامش ميخواندنـد ،بـر اعتمـاد
اجتماعيشان بين پايي  2001تا تابستان  2002اف وده شد.
دوواير 1و هيلت  )2007( 2بش مطالعش نگراني هـاي شخصـي و اعتمـاد کـاربران در دو
شبکش اجتماعي فيح بوک 3و ماياسپيح 4پرداختند .بـر اسـار نتـايج ،کـاربران هـر دو
شبکش ،سطو مشابهي از اعتماد و نگرانـي هـاي شخصـي را در پـژوهش نشـان دادنـد.
کاربران فيح بوک بش خود اين شبکش و اعضاي آن اعتماد زيادي ابـراز کـرده بودنـد و از
انتشار اطالعات خود در آن رضايت داشتند .اعضاي شبکش ماياسپيح ني از اين شـبکش
براي گسترش روابطشان با افراد جديد استفاده ميکردند .همچنين ،يافتشها حـاکي از آن
اســت کــش در تعــامالت شــبکشاي ،اعتمــاد بــراي برســاخت روابــط بــرخط بــش انــدازه
برخوردهاي رو در رو در جهان وااعي الزم و ضروري نيست.
چارچوب نظري

از ميان نظريش پردازان حوزه اعتماد اجتماعي ،رابرت پاتنام ،5جيمـ کلمـن 6و گيـدن  7از
مشهورترين متفکراني هستند کـش بـش تـأثيرات برجسـتش رسـانشهـاي جمعـي در اعتمـاد
اجتماعي اشاره کردهاند .پاتنام در تبيين علـت کـاهش اعتمـاد اجتمـاعي در ميـان مـردم
امريکا چنين استدالل کرده است کش اصوالً ريشش کاهش اعتماد اجتماعي امريکايي ها بـش
تغييرات مربوط بش الگوهاي سبک زندگي آنها مربوط است .تحليل او از سـبک زنـدگي
بر چهار نوع از تغييرات متمرک است:
الف) تغييرات مربوط بش فشارهاي زمان و پول؛
ب) تغييرات مربوط بش اف ايش مشارکت نيروي کار در بين زنان؛
ج) تغييرات مربوط بش حومشنشيني و
8
د) رشد فرهنگ ماشين و تأثير فنّـاوري و رسـانش هـاي جمعـي (ولـ و همکـاران،
 ،2005ص .)459
3. Facebook
6. James Coleman

2. Hiltz

1. Dweyer

5. Robert Putnam

4. Myspace

8. Welch

7. Giddens
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بش باور پاتنام ( )1998فنّاوري و رسانشهاي جمعـي بيشـترين اثـرات نابودکننـده را بـر
اعتماد اعمال ميکنند با گسترش اثر تلوي يون بش منـاط روسـتايي و محـالت کـم درآمـد
مناط شهري ،شکل جديدي از سرگرمي ظهور کرد کش منجر بش کـاهش راههـاي ارتبـاطي
چهره بش چهره و بدون واسطش شد .براي برخي از افراد ،تلوي يون بش گونش اف ايشي ،ميـ ان
بيشتري از زمان را بش خود اختصاص ميدهد و تقريباً تبـديل بـش جـايگ يني بـراي کـنش
متقابل چهره بش چهره شده است .در نتيجش ميتـوان چنـين بيـان کـرد کـش از نظـر پاتنـام،
تلوي يون بش خصوصـيسـازي اواـات فراغـت کمـک مـيکنـد و افـراد را از شـرکت در
اجتماعات گوناگون و فعاليتهاي مدني بازميدارد .بش طور کلـي ،بـشزعـم پاتنـام تلوي يـون بـا
جذب زمان فرد ،در عمل امکان مشارکت اجتماعي مخاطبان را کاهش ميدهد و از آنجا کـش
از نظر وي بين مي ان مشارکت مدني و اعتماد اجتماعي رابطش متقابل وجود دارد ،بـا کـاهش
مي ان مشارکت مدني ،بش طور بالقوه مي ان اعتماد اجتماعي افراد ني کاستش خواهد شد (ص .)74
جيم کلمن ني ازجملش افرادي است کش بش تأثير رسانشهاي جمعي بر اعتماد اجتمـاعي
اعتقاد دارد .از نظر وي کنشگران ،افراد عاالي هستند کش بر مبناي سـود و زيـان حاصـل از
کنش ،بش يک انتخاب عقالني دست ميزنند .اعتماد کردن مستل م ارزيابي مواعيـت کـنش
و مي ان سود يا زيان حاصل از اعتماد و بياعتمادي است .اين ارزيابي همـواره مبتنـي بـر
مجموعشاي از اطالعات است؛ زيرا اطالعات ميتواند برآورد ما را از احتمـال منفعـت بـش
باالتر از نقطش بحراني انتقال دهد (ترجمش صبوري ،1377 ،صص 163ـ  .)157کلمـن اعتمـاد
را در دو نظام اجتماعي متفاوت بررسي کرده است .نظـام اول يـک نظـام اجتمـاعي سـاده
است کش در آن هر کنشگر بشعنوان اعتمادکننده ،هم بش فعاليت مورد عالاش مشـترک کمـک
ميکند و هم اعتماد دارد کش ديگران ني  ،چنين خواهند کرد .نظام اجتماعي دوم پيچيـدهتـر
است .در اين نظام عالوه بر اعتمادکننده و اعتمادشونده ،عامل سومي نيـ وجـود دارد کـش
در فرايند اعتماد اجتماعي نقش عامل سوم يعني واسطشهاي مشورتي را ايفا ميکند و ايـن
امر بش نقش دوم رسانشهاي جمعي بشعنوان واسطشهـاي اعتمـاد در جامعـش مـدرن مربـوط
است .از نظر وي رسانشهاي همگاني بش گونشاي ف اينده تبديل بش واسطشاي مـيشـوند کـش
افراد بش اضاوت آنها در مورد امور مختلف اعتماد ميکنند (همان).
بش باور کلمن ( ،)1998نفوذ گسترش يابنده تلوي يون ،سينما و موسيقي مردم پسند بش
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اين معناسـت کـش ارتباطـات از سـوي ب رگسـاالن ،کمتـر از جانـب پـدران و مـادران،
همسايگان و خويشاوندان و بيشتر از سوي ادرت هاي سـوداگري اسـت کـش مخاطبـان
جوان را هدف گرفتشاند .اين تغيير در ترکيب منابع اطالعات ،بش ظاهر تا اندازهاي باعـث
بازستاني اعتماد از ب رگساالن و ني  ،علت ابراز اعتماد گسترده بش رهبـران خـودانگيختـش
جوانان در مساکل سياست است .همچنين ،بش نظر وي ،بايد در انتظار تغييرات درازمدت
در براراري اعتماد در نتيجش اف ايش ارتباط هاي از راه دور بود .بش نظر مي رسد هورها،
اوهام توده ،مي ان اعتماد بسيار زيادي کش بش افراد و بش اشخاص حقواي ابـراز مـي شـود،
پيش از اواسط يا اواخر ارن نوزدهم بسيار زيادتر از آن زمان بش بعد بوده است .بش بيـان
ديگر ،در جوامع غير بستش ،پيشرفت هاي فنّاورانش مانند تلگراف ،تلفن ،راديو و تلوي يـون
کش امکان ارتباط سريع بدون واسطش را فراهم مي سازند ،سبب کاهش اعتمـاد مبتنـي بـر
اوهام شدهاند (صص 294ـ.)292
رابطش رسانشهاي جمعي با اعتماد اجتماعي در انديشش گيدن بـش شـکل پيچيـدهتـري
ترسيم شده است .گيدن اعتماد و عوامل مـؤثر بـر آن را در دو جامعـش سـنتي و مـدرن
بررسي و مقايسش کرده است .از نظر وي در جامعش مدرن ،اعتماد بش مسـئلشاي اجتمـاعي
تبديل مي شود .گيدن معتقد است ،در جامعش مدرن مهـمتـرين نـوع اعتمـاد ،اعتمـاد بـش
نهادهاي انت اعي يعني نشانشهاي نمادين و نظامهاي تخصصي است .منظور از نظامهـاي
تخصصي ،نظامهاي انجام دادن کار فني يا مهارت تخصصي است کش حوزههاي وسـيعي
از محيط هاي مادي و اجتماعي زندگي کنوني ما را سـازمان مـيدهنـد .بيشـتر آدمهـاي
غيرمتخصص با متخصصاني چون وکيل ها ،معماران و پ شکان ،تنها در يک دوره معـين
يا بش شيوهاي نامنظم مشورت ميکنند ،اما نظامهايي کـش دانـش متخصصـان را يکپارچـش
ميسازند ،بش طور مداوم بر بسياري از ابعاد رفتار ما تـأثير مـيگذارنـد (گيـدن  ،ترجمـش
ثالثي ،1384 ،صص 34ـ.)33
دروااع ،گيدن براي تحليل مسئلش اعتماد در جهان مدرن معتقد است ،پويايي مدرنيتش
سش سرچشـمش مهـم دارد :جـدايي زمـان و مکـان ،تحـول سـازوکارهاي از جاکنـدگي،
تخصيص بازانديشانش کش تغيير و تحول الگوي اعتماد را بايد نتيجـش پويـايي مدرنيتـش بـا
توجش بش اين سرچشمش ها دانسـت .وي بـا طـر نظريـش سـاختاربندي ،بـش پيونـد ميـان
تحوالت نظام جهاني در سطح کالن و ويژگي هاي شخصيتي و نگـرش افـراد در سـطح
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خرد پرداختش است .در همين رابطش ،گيدن با طر تأثير نظامهاي ارتباطاتي (مـاهوارههـا
و اينترنت) و در کل رسانش ها بر چگونگي شکل گيري ويژگي هـاي سـطح خـرد (ماننـد
شکل گيري اعتماد در فرايند اجتماعي شدن و هويت شخصي و اعتماد افراد بش نظامهـاي
انت اعي مانند حکومت يا نظام سياسي) اشاره مي کند .بر اين اسار ،گيدن معتقد اسـت،
ورود سازوکارهاي موجود در جهان کنوني زمينـشهـاي اصـلي را کـش در جهـان سـنتي،
وجود اعتماد را شکل مي دادند و موجب شکل گيري اعتمادي باثبات در افراد يک جامعش
ميشدند از بين برده يا کم اهميت کرده است (همان ،ص .)130
از نظر گيدن  ،وجش عمده رابطش رسانش هاي جمعي بـا اعتمـاد اجتمـاعي ،در نقـش و
جايگاه رسانشهاي جمعي در نيروهاي مدرنيتش نهفتش است .مهمترين جايگاه در اين بـين،
مربوط بش فاصلشگيري زماني ـ مکاني و نقش رسانشهاي جمعـي در فراگـرد بازانديشـي
است .با شروع نوشتار ،اطالعـات و کاالهـا حفـظ و نگهـداري شـد و بـش ايـن وسـيلش
نظامهاي جديد ادرت ،توليد گرديد .در مورد مدرنيتش ،اين کوششهـا بيشـتر از درون و
عمي تر از ساير تمدن هاي گذشتش بوده است .بش دليل وجود صنعت چاپ و توليد انبـوه
آثار چاپي و تا حدي بش دليل توسعش اخير ارتباط الکترونيک ،جامعش اطالعاتي بش وجـود
آمده است  .اين رسانشها ،هم شيوه ارتباط مردم با يکديگر و هم چگونگي ساماندهي کل
جوامع را تغيير دادهاند (پيرسون ،ترجمش سعيدي ،1384 ،صص 173ـ .)172بش عقيـده وي،
اعتماد بش نظام هاي انت اعي از تجارب ما و همچنين از دانش روز کش از طري رسانش هاي
ارتباطي و منابع ديگر ،در دسترر آدمهاي عادي و متخصصان فني ارار ميگيرند ،تـأثير
مي پذيرند .بنابراين ،رسانش هاي جمعي بش عنـوان يکـي از تـأمين کننـدگان نقـاط اتصـال
اجتماعي ،با مي ان اعتماد افراد رابطش دارند.
در مجموع ،بر اسار ديدگاه هاي مطر شده از سوي پاتنام ،کلمن و گيدن مي تـوان
گفت کش استفاده از رسانش هاي جمعي بر اعتماد اجتمـاعي افـراد تأثيرگـذار اسـت .البتـش
گفتني است کش اين تأثيرگذاري در مورد رسانشهاي داخلي مربـت اسـت ،در حـالي کـش
تأثيرگذاري رسانش هاي جمعي خارجي بر اعتماد اجتماعي منفي بش نظر مي رسد .دروااع،
با توجش بش نيمش مدرن يا شبش مدرن بودن جامعش ايران و همچنين طب نظريش گيـدن کـش
معتقد است ورود سازوکارهاي جديـد (فنّـاوريهـاي نـوين اطالعـاتي و ارتبـاطي) بـش
جوامع سنتي ،عوامل و زمينشهاي شکلدهنده اعتماد در اين جوامع را از بين مـيبـرد يـا
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کمرنگ ميکند ،ميتوان گفت کش رسانشهاي خارجي يا بـرونمـرزي ،تـأثيري منفـي بـر
اعتماد اجتماعي جوانان مورد مطالعش دارند.
بش طور کلي با تکيش بر پيشينش پژوهش و چارچوب نظري ،ميتوان فرضيشهاي زير را طر کرد:
الف) بين مي ان استفاده از رسانشهاي داخلي و اعتماد اجتماعي رابطش معناداري وجود دارد.
 .1بين مي ان استفاده از تلوي يون داخلي و اعتماد اجتماعي رابطش معناداري وجود دارد.
 .2بين مي ان گوش دادن بش راديوهاي داخلي و اعتماد اجتماعي رابطش معناداري وجود دارد.
 .3بين خواندن روزنامش و مجلشهاي داخلي و اعتماد اجتماعي رابطش معناداري وجود دارد.
ب) بين مي ان استفاده از فنّاوري هاي نوين اطالعـاتي و ارتبـاطي بـرون مـرزي و
اعتماد اجتماعي رابطش معناداري وجود دارد.
 .1بين مي ان استفاده از اينترنت و اعتماد اجتماعي رابطش معناداري وجود دارد.
 .2بين مي ان اسـتفاده از شـبکش هـاي اجتمـاعي مجـازي و اعتمـاد اجتمـاعي رابطـش
معناداري وجود دارد.
 . 3بين مي ان استفاده از ماهواره و اعتماد اجتماعي رابطش معناداري وجود دارد.
روششناسی

پژوهش حاضر بش روش پيمايشي انجام شده و بـراي جمـعآوري دادههـا از پرسشـنامش
محق ساختش استفاده شده است .جامعش آماري پـژوهش ،افـراد  18تـا  33سـال سـاکن
کالنشهر تبري در سال  1392است .در اين پژوهش ،از ميـان ااشـار گونـاگون جامعـش،
اشر جوان براي مطالعش انتخاب و اطالعات مورد نياز پژوهش از آنهـا جمـعآوري شـده
است؛ چرا کش بيشتر جوانان در گروه سني  18تا  33سال ،يعني دوران هويتيـابي اـرار
دارند و بش همين دليل ،در برخورد با پيامهاي رسانش هـاي جمعـي بيشـترين تـأثيرات را
دريافت مي کنند .همچنـين ،سـنين بـاالتر کمتـر تحـت تـأثير عامـلهـاي جهـانيشـدن
(فنّاوريهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي) هستند و هويت آنها کم و بيش تربيت شده است.
حجم نمونش ني با استفاده از جدول لين 1محاسبش شـد .نمونـش گ ينشـي بـا ضـريب
اطمينان 95درصد و واريانح جمعيت  50ـ50درصد (فرض باالترين حـد واريـانح در
1. Lin
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جمعيت) برابر با  600نفر بود .روش نمونشگيري ،نمونشگيري خوششاي چنـد مرحلـشاي
تو م با تصادفي ساده و سيستماتيک است .روش نمونشگيري بش اين صورت بـود کـش در
مرحلش نخست ،هر يک از مناط دوازدهگانش شهرداري تبري بـش عنـوان يـک خوشـش در
نظر گرفتش شد .در مرحلش دوم ،کار نمونش گيري در داخل هر يک از خوششهـا بـش شـيوه
تصادفي ساده ادامش يافت و بر اسار آن اغلب محلشها و خيابانهاي هر يک از خوششها
در طر نمونش گيري ارار گرفتند .در مرحلش سوم ،بش تناسـب تعـداد جمعيـت جـوان در
مناط شهرداري ،خيابـانهـا و محلـشهـا انتخـاب و در نهايـت نمونـش نهـايي بـش روش
نمونشگيري تصادفي منظم انتخاب شد .دروااع ،تعداد حجم نمونش بر اسار تعداد و درصـد
جوانــان در هــر يــک از منــاط دوازدهگانــش محاســبش و تعــداد پرسشــنامش مقتضــي
بر حسب درصد جوانان و با تقسيم هر منطقش بش اسمتهـاي شـمالي ،جنـوبي ،غربـي،
شراي و مرک ي و تعيين خيابانها و کوچشهاي اطراف ،بين جوانان توزيع شده است.
تعاريف مفهومی و عملياتی متغيرها

مصرف رسانهاي .تامپسون 1و همکارانش ( )1999معتقدند کش رسانشهاي جمعي اشـکالي
از ارتباط هستند کش پيام هايي را براي مخاطبان وسـيعي طراحـي مـيکننـد .رسـانشهـاي
جمعي براي حاميان خود فرصتي ايجاد ميکنند تـا مخاطبـان خـود را آمـوزش دهنـد و
سرگرم و جامعشپذير کنند .همچنين ،رسانشهاي جمعي اب اري هستند کش از آن براي ابالز
پيامها ،بيان افکار و انتقال مفاهيم بش ديگران استفاده ميشود (بش نقل از ستوده.)1384 ،
دروااع ،رسانشهاي جمعي بش تمام اب ارهاي غيرشخصي ارتبـاط گفتـش مـيشـود کـش بـش
وسيلش آن ،پيامهاي ديداري يا شنيداري بش طور مستقيم بش مخاطبان انتقـال مـييابنـد .در
پژوهش حاضر ،رسانش هاي جمعي بش دو گروه فنّاوريهاي نـوين اطالعـاتي و ارتبـاطي
برون مرزي (ماهواره ،اينترنت و شبکشهـاي اجتمـاعي مجـازي) و رسـانشهـاي جمعـي
داخلي (راديو و تلوي يون و روزنامش و مجالت) تقسيم شدهانـد .بـراي عمليـاتي کـردن
متغير مصرف رسانش اي (مي ان استفاده از رسانش) ،از مي ان ساعاتي کش فـرد در طـي يـک
هفتش از رسانشهاي داخلي و خارجي مشخص استفاده ميکند ،سؤال شده است.
1. Thompson
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اعتماد اجتماعي .اعتماد را ميتوان اطمينان فرد بش ديگـران و نداشـتن بـدگماني بـش
افراد جامعش تعريف کرد (حسيني ،1389 ،ص  .)38اعتماد اجتماعي مفهومي اسـت کـش
در فرايند روابط اجتماعي ،بين افراد و سازمانهاي اجتماع با همـديگر تبلـور مـييابـد.
دروااع ،اعتماد اجتماعي بـر انتظارهـا و تعهـدهاي اکتسـابي و تأييـده شـده بـش لحـاظ
اجتماعي داللت دارد کش افراد نسبت بش يکديگر و نسبت بش سازمانها و نهادهاي مربوط
بش زندگي اجتماعيشان احسار ميکنند و با رابطش متقابل تعميميافتش ارين است (ازکيـا
و غفاري ،1380 ،ص  .)9با توجش بش ادبيات پژوهش و تعريف مفهومي صـورت گرفتـش
از اعتماد اجتماعي ،در پژوهش حاضر ،اعتماد اجتماعي با سش بعد اعتمـاد ميـانفـردي،1
اعتماد بش نظام يا سيستم و اعتماد تعميميافتش سنجيده شده است.
اعتماد ميانفردي .حاصل روابط مستقيم و چهره بش چهره ميان اعضـا جامعـش اسـت.
زتومکا)1999( 2در توضيح اين نوع اعتماد اظهار مي دارد« :باريک ترين شعاع اعتمـاد در
بين اعضاي خانواده است کش فضايي مملو از صميميت و ن ديکـي بـر آن حـاکم اسـت.
اين اعتماد معطوف بش افرادي است کش آنها را ميشناسـيم و بـا آنهـا بـشعنـوان دوسـت،
همسايش ،همکار و شريک تجاري رابطش رو در رو داريم» (ص  .)42اعتماد ميانفردي بـا
استفاده از شش گويش زير و بر اسار طيف ليکرت بررسي شده است:
ـ دوستي و رفاات مربوط بش دوران اديم بود ،در اين دوره و زمانش آدم نبايـد گـول
اين حرفها را بخورد.
ـ اين روزها شرايط بش گونشاي شده است کش شما حتي نميتوانيد بش برادر و خـواهر
خودتان ني اعتماد کنيد.
ـ اگر آشنايي بش من مراجعش و درد دل کند و مشکلي داشتش باشـد ،دوسـت دارم هـر
طور شده بش او کمک کنم.
ـ معتقدم واژهها و عباراتي کش در ذهنم نسبت بش فرد خاصي دارم ،بش اعتماد و انتظار
من از آن فرد ،رنگ و بو ميبخشد.
ـ عالاشمندم کش دوستان و آشنايانم نسبت بش من اعتماد داشتش باشند.
ـ ميتوان بش حمايت اوم و خويش در شرايط سخت زندگي اميدوار بود.
اعتماد به نظام يا سيستم .در جامعش ،انسان ها گـاهي بـا کنشـگران غيرفـردي ارتبـاط
2. Sztompka

1. inter personal trust
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برارار مي کنند .بش اين ترتيـب ،شـکل ديگـري از اعتمـاد مطـر مـيشـود کـش متوجـش
ساختارهاي غيرشخصي است .در اين مورد بش اعتماد مدني و اعتماد نهادي اشـاره شـده
است .اعتماد نهادي بش نهادهاي رسمي دولتي و اعتماد مـدني بـش نظـامهـاي تخصصـي
مربوط است ( استون ،2001 ،1صص 26ـ  .)25در پژوهش حاضر ،اعتماد بش نظـام براسـار
دو مؤلفش اعتماد بش عملکرد سازمانهاي دولتي و غيردولتي ،و اعتماد بـش عملکـرد افـراد
متخصص مورد ارزيابي ارار گرفتش است .بدين منظور اعتمـاد بـش نظـام يـا سيسـتم ،بـا
بررسي ميـ ان اعتمـاد بـش  18سـازمان و گـروه تخصصـي شـامل آمـوزش و پـرورش،
شهرداري ،صـداو سـيما ،نظـام بـانکي ،معلمـان ،پ شـکان ،پرسـتاران ،نيـروي انتظـامي،
روحانيون ،اداره پست ،استادان دانشگاه ،کارمندان ادارات ،نماينـدگان مجلـح ،اضـات،
بازاريها ،آژانحهاي مسافربري ،کميتش امداد ،سازمان انتقال خون ،سـنجيده شـد کـش بـا
توجش بش طيف پنج درجشاي ليکرت ،دامنش تغييرات اين متغير بين  18تا  90بود.
اعتماد تعميميافته .اين نـوع اعتمـاد در سـطحي گسـتردهتـر از خـانواده ،دوسـتان و
آشنايان ارار ميگيرد .زتومکا معتقد است کش هدف يا جهتگيري اعتماد ،ممکـن اسـت
معطوف بش جنسـيت ،سـن ،نـژاد ،اوميـت و مـذهب باشـد (زتومکـا ،1999 ،ص .)42
دروااع ،اعتماد عام يا تعميميافتش را ميتوان داشتن حسن ظن نسـبت بـش افـراد جامعـش،
جداي از تعل آنها بش گروههاي اومي و ابيلشاي تعريف کرد .اعتماد تعميميافتش ،تنها بـش
افرادي کش روابط رودر رو دارند ،محدود نمي شود ،بلکش مرزهاي خانوادگي ،همسايگي،
اومي و محلي را درمينوردد و در سطح ملـي گسـترش مـييابـد (اوجـاالو و زاهـدي،
 ،1384ص  .)102براي سنجش اعتماد تعميم يافتش ،از هفت گويش استفاده شده است کـش
موضوع آنها عبارتاند از :اعتماد بش مردم ،صداات مردم ،برگردانـدن کيـف گـمشـده از
سوي مردم ،کمک بش فرد غريبش در شب ،دادن موبايل بش فرد غريبش براي اسـتفاده ،يکـي
بودن ظاهر و باطن افراد ،ضايع کردن ح از سوي ديگران.
اعتبار و قابليت اعتماد ابزار پژوهش

در پژوهش حاضر ،بش منظور تأمين اعتبار طيفهاي بش کار رفتش در سـنجش متغيرهـا ،از
اعتبار محتوايي و همچنين اعتبار صوري استفاده شده است .بدين صورت کش هر متغيـر
1. Stone
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با استفاده از تعاريف نظري موجود و سازههاي نظري بش صورت نـوعي سـازه عمليـاتي
مفهومبندي شده است (اعتبار محتوايي) .همچنين ،پرسشنامش پـح از طراحـي ،از سـوي
دو نفر از استادان علم جامعششناسي مـورد تأييـد اـرار گرفتـش اسـت (اعتبـار صـوري).
همچنين براي سنجش مي ان اابليت اعتماد پرسشنامش ،از آلفـاي کرونبـا اسـتفاده شـده
است .براي تمام متغيرها مي ان آلفا بيش از 7درصد بش دست آمد .ايـن محاسـبات در جـدول 1
نشان داده شده است.
جدول 1ـ ضرايب آلفای کرونباخ و آماره  K.M.Oبرای متغیرهای پرسشنامه

متغير

ابعاد

تعداد گويه

اعتماد اجتماعی

اعتماد میانفردی
اعتماد به نظام
اعتماد تعمیمیافته

6
18
7

آلفاي
کرونباخ
0/81
0/79
0/76

ميزان آماره
K.M.O
0/70
0/75
0/80

يافتههاي پژوهش

يافتشهاي پژوهش حاضر در دو بخش اابل اراکش است :بخـش توصـيفي کـش بـش معرفـي
سيماي پاسخگويان ميپردازد و بخش اسـتنباطي کـش بـش آزمـون فرضـيشهـاي پـژوهش
اختصاص دارد.
نتايج توصيفی

يافتشها حاکي از آن است کش 58درصد پاسخگويان زن و 42درصد مرد هستند.
از کل جمعيت نمونش22 ،درصد بين  18تا  21سال35 ،درصد بـين  22تـا  25سـال،
25درصد بين  26تا  29سال و 18درصد بين  30تـا  33سـال دارنـد .همچنـين ،از نظـر
سطح تحصيالت20 ،درصد ديپلم دارند و سطح تحصيلي 23درصد کـارداني30 ،درصـد
کارشناسي و 18درصد کارشناسي ارشد است .ضمن آنکش 9درصد ني داراي تحصـيالت
دکترا هستند .گفتني است35 ،درصد پاسخگويان متأهل و 65درصد ني مجرد هستند .از
نظر پايگاه اجتماعي ـ ااتصادي45 ،درصد از پاسخگويان داراي پايگاه پـايين30 ،درصـد
داراي پايگاه متوسط و 25درصد ني داراي پايگاه اجتماعي -ااتصادي باال ميباشند.
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در مورد رابطش بين مي ان استفاده از رسانشهاي جمعي داخلي و خارجي و متغيرهـاي
زمينشاي ،يافتشهاي پژوهش نشان مي دهد کش زنان بيشتر از مردان از تلوي يون و راديـوي
داخلي استفاده ميکنند و کمتر از مردان روزنامش و مجلش ميخوانند ،ولي از نظر تماشـاي
برنامشهاي ماهواره تفاوتي بين زنان و مردان مشاهده نشد .مردان از نظر مي ان استفاده از
شبکشهاي اجتماعي مجازي و اينترنت بيشتر از زنان از اين رسانشها استفاده ميکنند.
افرادي کش داراي تحصيالت کارشناسي ارشد و دکتري هسـتند ،کمتـر از ديگـران از
تلوي يون و راديوي داخلي ،استفاده ميکنند و بيشتر روزنامش و مجلش ميخوانند .افـرادي
کش داراي تحصيالت ليسانح و فوق ديپلم هستند ،بيشتر از ساير گروههاي تحصـيلکرده
از شبکشهاي اجتماعي مجازي استفاده ميکنند .افراد متعل بش پايگاه ااتصـادي ـ اجتمـاعي
باال و متوسط بيشتر از اعضاي پايگاه پايين ،از اينترنت ،ماهواره و شـبکشهـاي اجتمـاعي
مجازي استفاده مي کنند .همچنين افراد طبقات متوسط و باال کمتر از افراد طبقات پـايين
تلوي يون تماشا ميکنند يا شنونده راديوي داخلي هستند .مجردها بيشتر از افـراد متأهـل
از اينترنت ،ماهواره و شبکشهاي اجتماعي مجازي استفاده ميکنند.
در جدول  ،2مي ان اعتماد اجتماعي پاسخگويان و ابعاد آن ،اابل مشاهده اسـت .بـر
اسار اطالعات اين جدول و نمره بين يک تا پنج (خيليزيـاد تـا خيلـيکـم) ،مشـاهده
ميشود کش مي ان اعتماد اجتماعي 46/6درصد پاسخگويان ،در حد متوسط30 ،درصد در
حد پايين (کم و خيليکم) و 23/4درصد ني باال (زياد و خيليزياد) است.
جدول 2ـ میزان اعتماد اجتماعی پاسخگويان و ابعاد آن

اعتماد

اعتماد

اعتماد

اعتماد

اعتمادي

ميانفردي

به نظام

تعميميافته

اجتماعی

فراوانی

120

155

110

180

درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد

20/1
310
51/6
170
28/3

25/8
340
56/6
105
17/6

18/3
335
55/8
155
25/9

30
280
46/6
140
23/4

حد
پایین
متوسط
باال
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آزمون روابط

پژوهش حاضر داراي دو فرضيش اصلي و شش فرضيش فرعي است کش بش منظـور بررسـي
صحت و سقم اين فرضيشها از آزمونهاي آماري مختلفي استفاده شده است کش بـش آنهـا
پرداختش ميشود.
يافتشهاي جدول  3نشاندهنـده آن اسـت کـش بـين متغيرهـاي اسـتفاده از تلوي يـون
داخلي ،راديوي داخلي ،روزنامش و مجالت داخلي با اعتماد بش نظام ،اعتماد تعميميافتش و
اعتماد اجتماعي ،رابطش معنادار و مربتي وجود دارد؛ يعني بـا افـ ايش ميـ ان اسـتفاده از
رسانشهاي داخلي ،اعتماد اجتماعي ،اعتماد تعميميافتش و اعتماد بش نظام ني افـ ايش پيـدا
ميکند .اما بين مي ان استفاده از رسانشهاي داخلي و اعتماد ميانفـردي رابطـش معنـاداري
وجود ندارد.
جدول 3ـ آزمون همبستگی پیرسون اعتماد اجتماعی پاسخگويان بر حسب انواع
رسانههای داخلی

رسانههاي

آزمون

اعتماد

اعتماد

اعتماد

اعتماد

داخلی

پيرسون

ميانفردي

به نظام

تعميميافته

اجتماعی

ضریب
همبستگی

0/24

0/29

0/30

0/27

تلویزیون

رادیو

روزنامه و
میالت

سطح
معناداری

0/092

0/000

0/001

0/000

ضریب
همبستگی

0/19

0/26

0/29

0/25

سطح
معناداری

0/088

0/005

0/000

0/004

ضریب
همبستگی

0/25

0/31

0/28

0/27

سطح
معناداری

0/081

0/000

0/000

0/001
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يافتشهاي جدول  4نشـان دهنـده آن اسـت کـش بـين متغيرهـاي اسـتفاده از مـاهواره،
اينترنت و شبکشهاي اجتماعي مجازي با اعتماد بش نظـام ،اعتمـاد تعمـيميافتـش و اعتمـاد
اجتماعي ،رابطش معنادار و معکوسـي وجـود دارد؛ يعنـي بـا افـ ايش ميـ ان اسـتفاده از
رسانشهاي خارجي ،اعتماد بش نظام ،اعتماد تعميميافتش و اعتماد اجتماعي کاهش پيدا ميکند.
جدول 4ـ آزمون همبستگی پیرسون اعتماد اجتماعی پاسخگويان بر حسب انواع
رسانههای خارجی

رسانههاي

آزمون

اعتماد

اعتماد

اعتماد

اعتماد

خارجی

پيرسون
ضریب
همبستگی
سطح
معناداری
ضریب
همبستگی
سطح
معناداری
ضریب
همبستگی
سطح
معناداری

ميانفردي

به نظام

تعميميافته

اجتماعی

-0/20

-0/20

-0/25

-0/19

ماهواره

اینترنت

شبکههای
اجتماعی
میازی

0/093

0/002

0/000

0/000

-0/14

-0/41

-0/30

-0/32

0/111

0/000

0/001

0/000

-0/24

-0/42

-0/30

-0/36

0/121

0/001

0/000

0/000

بش منظور مشخص شدن سهم تأثير هر يک از متغيرهـاي مسـتقل بـر متغيـر وابسـتش
(اعتماد اجتماعي و ابعاد آن) بش تحليل رگرسيوني بش روش ورود متغيرها 1مـيپـردازيم.
جدول  5نتيجش تحليل رگرسيون چندگانش اعتماد ميانفردي را نشان مـيدهـد .دادههـاي
اين جدول با توجش بش سطح معناداري بش دست آمـده کـش بيشـتر از  0/05اسـت ،نشـان
ميدهد کش استفاده از انواع رسانش هاي داخلي و خارجي بر اعتماد ميانفردي پاسخگويان
تأثير معناداري ندارند.
1. enter
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جدول 5ـ رگرسیون چندمتغیره اعتماد میانفردی پاسخگويان بر حسب استفاده از
انواع رسانهها

متغير
تلویزیون داخلی
رادیو داخلی
روزنامه و میالت داخلی
ماهواره
اینترنت
شبکههای اجتماعی میازی

Beta
0/19
0/10
0/07
-0/23
0/19
-0/21

مقدار T
3/33
3/11
3/24
-4/70
-4/72
-4/61
2

R =0/05

سطح معناداري
0/09
0/11
0/14
0/09
0/10
0/13
R =0/11

يافتشهاي جدول  6با توجش بش سطح معناداري بش دست آمده کش کمتر از  0/05است،
نشان ميدهد کش استفاده از انـواع رسـانش هـاي داخلـي و خـارجي بـر اعتمـاد بـش نظـام
پاسخگويان تأثير دارد .در مجموع ،رسانشهاي داخلي تأثير مستقيم و مربتي بر اعتمـاد بـش
نظام پاسخگويان دارند و اين بدين معناست کش با اف ايش مي ان اسـتفاده از رسـانشهـاي
داخلي ،اعتماد بش نظام پاسخگويان ني بيشتر ميشود .همچنين ،کل رسانشهاي داخلي بـا
توجش بش ضريب تعيين بش دست آمده توانستشاند 20درصد از تغييرات اعتماد بـش نظـام را
تبيين کنند .در مورد رسانشهاي خارجي هم يافتشها نشان ميدهد کش اين رسانشهـا ،تـأثير
منفي و معکوسي بر اعتماد بش نظام پاسخگويان دارند.
جدول 6ـ رگرسیون چندمتغیره اعتماد به نظام پاسخگويان بر حسب استفاده از
انواع رسانهها

متغير
تلویزیون داخلی
رادیو داخلی
روزنامه و میالت داخلی
ماهواره
اینترنت
شبکههای اجتماعی میازی

Beta
0/27
0/22
0/20
-0/60
-0/54
-0/44

مقدار T
2/77
2/67
2/51
-3/22
-2/98
-2/65

سطح معناداري
0/000
0/04
0/03
0/000
0/000
0/02

R =0/20

R =0/37

2
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جدول  7نتيجش تحليل رگرسيون چندمتغيره اعتماد تعميميافتش پاسـخگويان را نشـان
ميدهد .يافتشها با توجش بش سطح معناداري بشدست آمده در مـواردي کـش کمتـر از 0/05
است ،نشان ميدهد کش استفاده از روزنامش و مجـالت ،مـاهواره ،اينترنـت و شـبکشهـاي
اجتماعي مجازي بر اعتماد تعميميافتش پاسخگويان تـأثير دارد .در مجمـوع ،رسـانشهـاي
داخلي تأثير مستقيم و مربتي بر اعتماد تعميميافتش پاسخگويان دارند و اين بدين معناست
کش با اف ايش مي ان استفاده از رسانشهاي داخلي (روزنامش و مجالت داخلي) ،اعتمـاد بـش
نظام پاسخگويان ني بيشتر ميشود .يافتشهاي همچنين نشـان مـيدهـد کـش تلوي يـون و
راديوي داخلي تأثير چشمگيري بر اعتمـاد تعمـيميافتـش پاسـخگويان ندارنـد .در مـورد
رسانشهاي خارجي ني يافتشهاي حـاکي از آن اسـت کـش ايـن رسـانشهـا تـأثير منفـي و
معکوسي بر اعتماد تعميم يافتش پاسخگويان دارنـد؛ يعنـي بـا افـ ايش ميـ ان اسـتفاده از
رسانشهاي برونمرزي ،اعتماد تعميميافتش پاسخگويان ني کمتـر مـيشـود .ايـن متغيرهـا
توانستشاند 13درصد از تغييرات اعتماد تعميميافتش پاسخگويان را تبيين کنند.
جدول 7ـ رگرسیون چندمتغیره اعتماد تعمیميافته پاسخگويان بر حسب استفاده از
انواع رسانه

متغير
تلویزیون داخلی
رادیو داخلی
روزنامه و میالت داخلی
ماهواره
اینترنت
شبکههای اجتماعی میازی

Beta
0/06
0/04
0/10
-0/22
-0/34
-0/26

مقدار T
4/44
4/19
3/39
-4/45
-3/88
-3/54

سطح معناداري
0/09
0/11
0/03
0/000
0/000
0/000

R =0/13

R =0/29

2

مدل معادلش ساختاري پژوهش حاضر ترسيم شده است .مدل با استفاده از نـرمافـ ار
 Amosرسم گرديده و مالحظش ميشود کش متغير پنهان وابستش ،يعني اعتماد اجتماعي ،از
سش بُعد تشکيل شده است .در اين مدل ،شش ضريب همبستگي مشـاهده مـيشـود کـش
تأثير متغير مستقل يعني رسانشهاي جمعي داخلـي و بـرونمـرزي بـر اعتمـاد اجتمـاعي
پاسخگويان را نشان ميدهند.
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شکل 1ـ مدل معادله ساختاری

در جدول  ،8تعدادي از مهمترين معيارهـاي بـرازش مـدل آمـده اسـت .بـش طـور کلـي
ميتوان گفت کش تمامي شاخصهاي برازش مدل اابل ابول هسـتند .بنـابراين مـدل ترسـيم
شده ،نشان ميدهد کش دادههاي تجربي ما ميتواند تا حدودي با نظريشها پوشش داده شوند.
جدول 8ـ شاخصهای برازش مدل

شاخصهاي برازش مقتصد

شاخصهاي برازش

شاخصهاي

تطبيقی

برازش مطلق

CMIN/DF

RMSEA

PNFI

PCFI

TLI

NFI

CFI

AGFI

GFI

3/80

0/04

0/59

0/60

0/96

0/94

0/97

0/93

0/96

بحث و نتيجهگيري

اعتماد ،مهمترين انگي هاي است کش افراد را بش داشتن ارتباطات دو سـويش يـا چنـد سـويش
تشوي ميکند .حتي بسياري از انديشمندان اجتماعي ،اعتماد را حسي ميدانند کـش منجـر
بش تعاون و همکاري ميشود و فقط در اين حالت است کش انسان در عين تفاوتها ،اـادر
بش حل مشکالت خواهد بود .بدون اعتماد اجتماعي تداوم حيـات اجتمـاعي غيـرممکـن
است ،از طرفي هم در جامعش کنوني ،رشـد و توسـعش پايـدار و متـوازن در سـايش اعتمـاد
اجتماعي اابليت تحق دارد .دروااع ،اعتمـاد اجتمـاعي باعـث تـداوم کـنشهـاي افـراد
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ميشود و روابط بين آنها را تسهيل ميکند کش بـا اهميـت يـافتن ايـن مفهـوم در جامعـش،
بشتدريج از سوي برنامشري ان و دولتمردان ني از جايگاه خاصي برخوردار شده اسـت .بـا
توجش بش پيشرفتهاي فنّاورانش و تأثير عمي رسانشهاي ارتباط جمعي در بين افراد ،اعتماد
اجتماعي ني از اين تأثير ،دور نبـوده اسـت .رسـانشهـا بـا در اختيـار اـرار دادن اخبـار و
اطالعات مختلف و اراکش تفاسير و تحليل برنامشهاي گوناگون ،نگرش افراد را نسـبت بـش
امور مختلف جامعش تحت تأثير ارار ميدهند .بش همين دليـل پـژوهش حاضـر بـش دنبـال
مطالعش اين موضوع بود کش آيا استفاده از رسانشهاي جمعي بـر ميـ ان اعتمـاد اجتمـاعي
مخاطبان (و ابعاد آن) تأثير ميگذارد؟ و آيا تأثير رسانش هاي جمعي بر اعتمـاد اجتمـاعي
(و ابعاد آن) بر اسار انواع مختلف رسانش (داخلي و خارجي) تفاوت ميکند؟
در ابتدا بش عنوان نتيجشگيري کلي ميتوان گفت کش رسانشهاي داخلي باعث افـ ايش
اعتماد اجتماعي و رسـانش هـاي خـارجي باعـث کـاهش اعتمـاد اجتمـاعي پاسـخگويان
ميشوند .دروااع ،رابطش ميان رسانش و اعتماد بسـيار پيچيـده و چنـدوجهي اسـت؛ زيـرا
مي ان استفاده از رسانشهـاي جمعـي بـا برخـي از انـواع اعتمـاد اجتمـاعي رابطـش دارد.
همچنين ،نوع رسانش مورد استفاده ني با برخي و نش همش ابعاد اعتمـاد اجتمـاعي مـرتبط
است .يافتشهاي پژوهش حاضر ،حاکي از آن است کش بين مي ان اسـتفاده از رسـانشهـاي
داخلي و خارجي با اعتماد ميان فردي رابطش معناداري وجود ندارد و اين رسانشها چندان
تأثيري بر اين نوع اعتماد ندارند .اين يافتـش مطـاب بـا يافتـشهـاي پـژوهش جـواهري و
باالخاني ( )1385و گنجي ( )1391است .در علت اين امر ميتوان گفـت ،در جامعـشاي
مانند ايران کش هنوز جامعشاي با سازوکارهاي نيمش سنتي يا شبش مدرن بش شـمار مـيرود،
اعتماد ميانفردي بيش از آنکش تحت تأثير عوامل بيرونـي ماننـد اسـتفاده از رسـانشهـاي
جمعي مدرن باشد ،تحت تأثير ارزشهاي فرهنگي و تجاربي است کش از خـالل روابـط
متقابل چهره بش چهره بش دست ميآيد .زتومکا ني معتقد است ،شـعاع ايـن نـوع اعتمـاد
محدود بش خويشاوندان و آشنايان است .در اعتماد ميانفـردي ،بـيش از آنکـش مـردم بـش
اطالعات رسانشها تکيش داشتش باشند ،سنتهـاي اجتمـاعي تأثيرگـذار هسـتند .همچنـين
گيدن و کلمن اعتماد ميانفردي را نوع غالب اعتماد در جامعش سنتي ميداننـد و معتقـد
هستند کش اين نوع اعتماد بر اسار مؤلفشهاي سنتي نظير مذهب و ارزشهاي اومي و ابيلـشاي
شکل ميگيرد.
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در خصوص بعد ديگر اعتماد اجتماعي ،يعني بعد اعتماد بش نظام ،يافتشهاي پـژوهش
حاکي از آن است کش بين مي ان استفاده از رسانشهاي داخلي با اعتماد بش نظام همبسـتگي
معنادار مربت و ضعيفي وجود دارد؛ يعني با اف ايش مي ان استفاده از رسانشهاي داخلـي،
اعتماد بش نظام مخاطبان بيشتر مي شود .همچنين ،بين استفاده از رسـانشهـاي خـارجي و
اعتماد بش نظام رابطش معکوسي وجود دارد و اين بدين معناسـت کـش بـا افـ ايش ميـ ان
استفاده از رسانشهاي برونمرزي از اعتماد بش نظام پاسخگويان کاستش ميشود.
در توضيح رابطش مستقيم مي ان استفاده از رسانشهاي داخلـي بـا اعتمـاد بـش نظـام در
مقايسش با رابطش معکور مي ان استفاده از رسانشهاي برونمرزي ،شايستش اسـت دو نکتـش
مورد توجش ارار گيرد .نخست آنکش از آنجا کش در ايران مديريت و نظارت بر تلوي يـون،
راديو ،روزنامش و مجالت بر عهده مقامات دولتي است ،بنابراين سوگيري پيامها معطوف
بش تقويت و حمايت نهادهاي داخلي است و تالش ميشود با اراکـش تصـويري مربـت از
عملکرد آنها ،اعتماد مردم نسبت بش ايشـان افـ ايش پيـدا کنـد و در نتيجـش يکپـارچگي
مخاطبان با نظام سياسي تربت شود .اما در مورد رسانشهاي خارجي (ماهواره ،اينترنـت و
شبکش هاي اجتماعي مجازي) شرايط ديگري وجود دارد؛ بش ايـن معنـا کـش بـا توجـش بـش
ويژگيهاي فنّاوريهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي و فضاي مجازي ،همچون گمنـامي و
ناشنارماندن در مقايسش با رسانش هـاي داخلـي بيشـتر ايـن احتمـال وجـود دارد کـش از
موضعي انتقادي بش ارزيابي عملکرد نهادهاي اجتماعي بپردازنـد و از ايـن رو تـا حـدي
موجب کاهش اعتماد بش نظام يا اعتماد نهادي شوند.
در مورد رابطش بين مصرف رسانشاي و اعتماد تعميميافتش ،يافتشهاي پژوهش حاکي از
آن است کش بين مي ان استفاده از رسانشهاي داخلي و اعتماد تعميميافتش همبستگي مربـت
و ضعيفي وجود دارد؛ يعني با اف ايش مي ان استفاده از اين رسانشها ،اعتماد تعمـيميافتـش
پاسخگويان ني بيشتر مي شود .اما بين مي ان اسـتفاده از رسـانشهـاي خـارجي و اعتمـاد
تعميم يافتش رابطش معکوسي وجود دارد .همچنين نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان
داد کش در مجموع ،رسانشهاي داخلي 6درصد و رسانشهاي خارجي 29درصد از تغييرات
اعتماد تعميميافتش پاسخگويان را تبيين کردهاند .در علت اين امر ميتوان گفت؛ با توجـش
بش اينکش تلوي يون و راديوهاي داخلي و نشريات بش عنوان رسانش ملي بش شمار ميرونـد،
اين رسانشها درصددند تا موضعي بيطرفانش اتخاذ کنند و کمتر بش ارزيابي و اضـاوت در
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مورد ساير ااشار ،اوميـتهـا ،نژادهـا و گـروه هـاي مختلـف بپردازنـد .ولـي در مـورد
رسانشهاي خارجي شرايط بش اين منوال نيسـت .بخـش عمـده برنامـشهـاي رسـانشهـاي
خارجي مورد استفاده پاسخگويان ،معطوف بش تحليـل و تفسـير مسـاکل خـاص جامعـش
ايران است .براي مرال در بيشتر موارد ،رسانشهاي غربي باعث برانگيختن حساسيتهـاي
اومي و نژادي در کشورهاي چند اوميتي و بويژه ايران ميشوند و با اين کـار موجبـات
بياعتمادي اوميتها و ملتها نسبت بش يکديگر را فراهم ميآورند کش نتيجـش ايـن امـر،
چي ي ج کاهش اعتماد تعميميافتش بين افراد نيست.
با توجش بش نتايج و در جهت تقويـت اعتمـاد ميـانفـردي در بـين جوانـان ،سـازمان
صداوسيما و بويژه رسانش ملي بايد با برنامـشريـ ي علمـي در توليـدات خـود بکوشـد:
مخاطب را بش فکر وادارد؛ مبدع ايدههاي جديد در حيطشهـاي گونـاگون باشـد؛ محلـي
براي نقد و اظهارنظرهاي دلسوزانش و عملي باشد؛ با درج مطالب پژوهشـي و آموزشـي
در باال بردن سطح علمي جامعش مـؤثر باشـد؛ مي گردهـاي غنـي رسـانشاي درخصـوص
موضوعات و معضالت جامعش هدف برگ ار کند؛ بش چالشها و مشکالت و راهکارهـاي
عملي بپردازد؛ بحرانهاي پيش روي جوانان را پيشبيني کند و وااعيات را بش دور از هر
گونش جانبداري بيان کند .با انجام موارد فوق ،رسانش ملي خواهد توانست نقـش خـود را
ابقا و تقويت نمايد.
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