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 چکیده

اجتماعی  قشربندی هایسیعی از افراد جامعه فارغ از وشبکه های اجتماعی امروزه گسترش زیادی یافته اند و طیف 

بسیاری از  کارکرد و خدمات این شبکه ها به سرعت در حال تغییر و تحول است چنانچه. عضو این شبکه ها هستند

صرف این شبکه ها مهمترین بحث در ارتباط افراد با شود  عرضه میو خدمات  روزمره افراد در این شبکه ها  انیازه

 آنها می باشداست این اعتماد به نوعی مهمترین عامل وفاداری به  این شبکه هااعتماد کاربران به  فنی  امکانات از نظر

به وجود  جامعهاعتماد اجتماعی به راحتی قابل تولید نبوده و پیدایش آن از انباشت انواع اعتماد در  سطوح مختلف 

با این تحقیق . شود آموزش و تجربه در بستر جامعه حاصل میای اکتسابی است که از طریق  اعتماد مقوله. می آید

تاثیر  راستادر این   صورت پذیزفته است با اعتماد اجتماعیشبکه های اجتماعی تبلیغاتی  ابعادبین  رابطه افتنیهدف 

 محصوالت  مورد  دیخر ،یسبک زندگ آموزش و تحصیالت،:تبلیغاتاعتماد به  بُعد سه بر شبکه های اجتماعی

 .پرسشنامه است پیمایشی و ابزار گردآوری اطالعات، روش تحقیق این پژوهش،. سنجش قرار گرفته استبررسی و 

برای انجام مباحث  .تعیین گردیدنفر  051حجمساده  یتصادف یریروش نمونه گبا استفاده از نمونه آماری این پژوهش 

با  ابعادتحقیقنشان می دهد بین نتایج این پژوهش  .استفاده شده است spss آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار

 .دارد وجود معناداریارتباط  اعتماد اجتماعی 

 اعتماد اجتماعی، شبکه های اجتماعی,تبلیغات : واژه های کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 واحد رودهن یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیعضو ه  
 ای دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات دانشجوی دکتری مدیریت رسانه  
پست الکترونیک  -پژوهشگران جوان ش،باشگاهیک یالملل نیب سیواحد تهران جنوب،پرد یدانشگاه آزاد اسالم  

akhtarmohagheghi@yahoo.com   

mailto:akhtarmohagheghi@yahoo.com


 

The amount of social trust on advertisements of 

online social networks 

Ferydoon Kamran 
 
 -Ali Ghiyasian

 
 -Mehdi Akhtar Mohagheghi 

 
 

 

Abstract:Social networks are widespread nowadays and a wide 

range of people are their members regardless of social 

stratifications. Functioning and services of these networks 

are changing rapidly so that many of daily needs and 

services of people are provided within these virtual 

networks. The moist important debate on people’s relation 

with these networks, irrespective to technical facilities, 

is people’s reliance and trust on these networks. This 

trust is considered to be one of the most important factors 

of their loyalty to the given social networks. Social trust 

is not easily achieved and it is a result of accumulation 

of various types of trust in different layers of society. 

Trust is an acquired category which results from education 

and experience in the context of the society. The present 

study aimed to find the relation between dimensions of 

advertisements in social networks with social trust. 

Effects of social network on three dimensions of trust on 

advertisement were assessed, namely Educations, lifestyle, 

and product purchase. The study design was survey and 

sample comprised 051 volunteers whom chosen via simple 

random sampling. Data analyzed by SPSS. Results show that 

there are significant relations between social trust and 

study dimensions. 
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 مسئله بیان .1

 یچرا که اعضا ند؛یآ یبه شمار م غاتیکسب درآمد از راه تبل یاز منابع مهم برا یکی نترنت،یدر ا یاجتماع یشبکه ها

 یغاتیتبل یبه شرکت ها نیکنند و ا یخود صحبت م قیدر صفحات مربوط به خود درباره عال یاجتماع یشبکه ها

 (0831, افتاده) .ستندبفر یآنها آگه یبرا ق،یعال نیدهد که بر اساس هم یاجازه م

طور که روابط و  درست همان. شوند یمرتبط م گریکدیبه  یارتباط یبندها قیهستند که از طر ییها ها شامل گروه شبکه

از  یهر شبکه با انتقال اطالعات فرد. اند وستهیهم پ به زیها ن شبکه شوند، یم یتعامل ساختاربند قیها از طر گروه

 (0831, لیتل جان) .شود یم جادیا گرید یبه گروه یگروه

که  ینهاد اجتماع نیا. رود یشمار م امروز به یبشر یزندگ یجزء جدانشدن ،ینهاد اجتماع کیعنوان  به یتجار غاتیتبل

 یبه نقطه مصرف دانسته شده، مانند هر امر اجتماع دیدر حرکت کاالها و خدمات از نقطه تول عیتسر لهیوس یفیدر تعر

 (0833, باهنر) .دنبال داشته باشد خود را به اصخ یعوارض مثبت و منف ایکارکردها  تواند یم گرید

 :را می توان شامل  موارد زیر دانست یبازرگان غاتیاهداف تبل

درصدد  ،یها، گذشته از دادوستد داخل کاال و خدمات؛ در جهان اقتصاد امروز، صاحبان کاالها و فرآورده یمعرف. 0

 یها کاال ایکاال  نهیاز شناساندن به ریخود را ناگز ،یخارج انیو مشتر یالملل نیب یها به بازارها و فرآورده داتیتول

 ای دیبه خر یسوق دادن مشتر. 2.زنند یگسترده م ایمحدود  یا نهدر دام یتجار غاتیو دست به تبل نندیب یم شیخو

و  ها تیاز جذاب یا را با استفاده از مجموعه یخصوص به نندگانیتا ب کوشد یم یبازرگان غاتیاستفاده از خدمات؛ تبل

 غیبه تبل یتجار غیکه تبل یسازمان؛ زمان یارتقا. 8.خصوص سوق دهد خدمات به ایاستفاده از کاال  ای دیبه خر ریتداب

و نه فروش محصوالت  باشد یسازمان خود م یبپردازد هدف خلق نگرش مثبت نسبت به فروشنده و ارتقا یا مؤسسه

  (بدون تاریخ, کرباسیان) .آن

سرمایه اجتماعی بنا به تعریف، انباشتة معنوی افراد در شبکة روابط اجتماعی آنهاست که به صورت کاالیی جمعی در 

بر این اساس و با عنایت به تعاریف ارائه شده از سرمایة . خدمت افزایش توانمندی فرد در اجتماع عمل مینماید

نام تبادل اجتماعی ، شبکه های اجتماعی و اعتماد اجتماعی   اجتماعی، این سازه شامل سه حوزة مفهومی اصلی به

 (Shahsavarani, Alirezaloo, Hakimi Kalkhoran, Mirzaei, & Sattari, 2105) .است

 داشتن حسن ظن به دیگران در روابط اجتماعی، که دارای دو طرف اعتماد کننده اعتماد اجتماعی را
، 2اد شوندهو اعتم0

 .که تسهیل کننده روابط اجتماعی بوده و امکان سود یا زیان را در خود نهفته دارد می باشداست  فرد یا گروه

                                                               (0831, امیرکافی)

گویند که در بیشتر جوامع صنعتی و همچنین در حال توسعه، ما در  ها می جامعه شناسان غربی با تکیه بر نظرسنجی

به گفته آنان این . ترین حالت با فرهنگ شک و تردید مواجه هستیم انهنبی بدترین حالت با بحران اعتماد و در خوش

و مقامات دولتی  مردم به حرف سیاستمداران. گیرد گریبان سیاستمداران و دولتمردان را می نخستبحران روز افزون 
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اعتماد چه  اند که بحران جامعه شناسان بر این عقیده .برند های آنان را زیر سوال می و انگیزه کنند با دیده شک نگاه می

                                             .داشت بر ارکان جامعه و دموکراسی خواهدکننده  واقعی و چه تخیلی، اثری تضعیف

  

رایزمن . اند هایی همچون اعتماد و مشارکت اجتماعی ترین منابع تولید ارزش همگانی امروزه یکی از مهم های رسانه

کنند و افراد را بر  های همگانی حالت ایستای دنباله روی و همرنگی اجتماعی را خنثی می معتقد است رسانه

 . سی مشارکت پیدا کننددر مسائل  اجتماعی درگیر شوند و در زندگی سیا انگیزاند تا شخصاً می

نگ را مانند یک شبه واقعیت ها قادرند فره داند که معتقد است رسانه قدر قوی می را آن برخی از نظریه پردازان هدایت

 .های اجتماعی جایگزین نمایند کاال در تبلیغات تولید کنند و یک فرا واقعیت را به عنوان فرهنگ و ارزش همچون

 (0810, کفاشی  &, کامران , اخترمحققی )

به  ریکردن و ارسال صوت و تصو چت یبرا چت یافزار و از نرم اینفر در دن ونیلیم 111موجود،  یبراساس آمارها

نفر  ونیلیکاربران معادل چهار م نیدرصد ا کی ،یکه براساس گفته محمود واعظ کنند یاستفاده م گانیصورت کامال را

شده  یبازار بارگذار یرانیبار توسط کاربران ا ونیلیم کیاز  شیهر کدام ب ها شنیکیاپل نیا یریتعب به، هستند یرانیا

که با  رسد یهزار نفر م 811از  شیبه ب یکاربرد یها برنامه نیا یگذاراست به اعتقاد فعاالن، شمار کاربران اپل از بار

 .هستند یاجتماع یها شبکه نیعضو ا یرانیا ونیلیم 0،5بالغ بر  د،یاندرو یکاربرد یها احتساب شمار مشترکان، برنامه

 (0811, های اجتماعی موبایلی رکورداری کاربران ایرانی در شبکه)

 برعهدههستند که عالوه بر تولید اطالعات، تفسیر و آموزش را نیز های جمعی  رسانه ؛یکی از منابع سه گانه اطالعات

منبع و تفسیر کننده ینده رسانه ها، به عنوان آکاهش اعتماد به بعضی نهادها، ممکن است ناشی از قدرت فز. دارند

 . اطالعات باشد

 

 تعاریف مفاهیم .2
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و دارایى  آمریکائى ارتباط بین اشخاص است در شرایطى که یکى داراى قدرت و مدیریت -اعتماد در قانون انگلیسى 

 -اعتماد اجتماعى را پایه و اساس زندگى توأم با اخالق 2تردى گویر .برى از این امتیازات است و دیگرى خواهان بهره

اودر کتاب . شود تماعى در سایه اعتماد شکل گرفته و ساخته مىداند ومعتقد است پیوندهاى اج مسئولیت و نیکوئى مى

نقش او . کند وجود و عدم وجود اعتماد را در مناسبات اجتماعى انسانها مطرح مى« و ارتباطات انسانى اعتماد اجتماعى»

اندازه , اختر محققی) .دهد اعتماد را در روابط بین پزشکان و بیماران و یا سیاستمداران و نهادها مورد مطالعه قرار مى

 (0831, گیری سرمایه اجتماعی
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گیریهای نظری و رویکردهای بررسی سرمایة اجتماعی، عوامل بیرونی و انگیزههای درونی گوناگونی  بر اساس جهت

انگیزه های درونی افزایش در زمینة . برای افزایش و توسعة سرمایة اجتماعی پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفته اند

 (Shahsavarani, et al., 2105 ) .سرمایة اجتماعی، مهمترین ویژگی مورد بررسی خودخواهی فرد است

فرانسیس فوکویاما این نوع اعتماد ساختگى از نظر گویررا در تقسیم بندى منابع سرمایه اجتماعى دردسته منابع ساخته  

کمونیستى نظیر اتحادیه جماهیر  هاى ترین شکل ساخت بندى عقالنى را دولت نهایى». دهد عقالنى قرار مى شده و

بودند که نهادهاى رسمى سیاسى و اقتصاى را  ها نه تنها امیدوار بلشویک. ...  و چین بر عهده داشتند( سابق)شوروى 

یى طراز نوین بیافرینند که از منافع شخصى خودخواهانه شورا خواستند یک انسان جمع گرا کنند، بلکه عالوه بر آن مى

تجربه برنامه هفتاد ساله به این عظیمى در زمینه .  ... بشریت جهت یابد تغییر مسیر دهد و به سمت سعادت تمامى

براى ها نیروى انسانى  میلیاردها روبل و سال. دانند رو به رو شد و همه این را مى سازندگى اجتماعى، با شکست کامل

تر و فردگراتر از دوره  تر، در هم رفته کردن سوگیرانه منجر به این شد که جمعیت خودخواه و تبلیغ و اجتماعى ترویج

 (0831, فوکویاما ) .«شدند ها قبل از بلشویک

هستند که باعث  ییها یژگیو یجوامع معاصر دارا ،یآور لهستان و پژوهشگر نام سندهی، نو0زتومکا وتریبه نظر پ

 :اند مساله اعتماد شده یبرجستگ

 .است یعامل انسان لهیوس  که تحولشان به میکن یحرکت م یسرنوشت به طرف جوامع بر  یاز جوامع مبتن .0

 یبه تعاون و همکار مان یبه همان اندازه که وابستگ. متقابل شده است یوابستگ یشدت دارا  ما به یایدن .2

 .کرده است دایپ تیها اهم آن نانیاعتماد به اطم زانیبه همان م افته،یرشد  گرانید

ها و ابهام در انتظارات نقش  در نقش یداریناپا شیباعث افزا وستهیپ یها نقش ادیو ازد زیگسترش نظام تما .8

 .است دهیگرد سریم یاز روابط اجتماع یعنوان صورت بحث اعتماد به یبرا یشتریامکان ب ده،یگرد

دارد و آنچه را که خود ساخته است در معرض خطر  یدیگسترده و جد یدهایتهد( دیجد) یاجتماع یزندگ .1

اعتماد  رهیبه انباشت و ذخ یا در جامعه مخاطره یریپذ بیآس شیبا افزا ییارویرو یبرا. دهد یقرار م

 .است ازین یا گسترده

 نکهیا یبرا. مردم را کاهش داده است ماتیتصم یریپذ ینیب شیموجود در جهان، پ یها انتخاب شیافزا .5

داشته باشند،  گرانید یها و انتخاب ها نهیشدن با گز میتنظ یرا برا یشتریامکان ب ماتمانیها و تصم کنش

 .خواهد داشت یا ندهیفزا تیاعتماد اهم

نهادها،  یدگیچیپ. و مبهم است رشفافیغ شیاعضا یمعاصر برا یاجتماع یایاز دن یبزرگ یها بخش .6

 یمردم و حت یشدت برا ها را به آن شان یاتیحوزه عمل یجهان شیو افزا یشناخت فن یها ها و نظام سازمان

به عمل در  بورمج گریاز هر زمان د شیکه اغلب ب یشناخت ساخته است به طور رقابلیکارشناسان، غ

بدون . است مان یاجتماع طیمح یرگیبا ابهام و ت ییارویرو یبرا یضرور یاعتماد راهبرد. میهست یکیتار

 .میستین یعمل چیاعتماد قادر به انجام ه
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. هاست ها و عمل آن ما وابسته به کنش یستیاست که بهز یکسان یجامعه معاصر در رشد و ناشناختگ یژگیو .3

 یابزار چیه. میکن یکه ناشناخته هستند اعتماد م گرانید ریخ تیو ن تیمسئول ،ییبه کارا یشمار یدر موارد ب

 .میبه اعتماد متوسل شو نکهیبردارد، مگر ا انیرا از م یحفره و شکاف گمنام نیا تواند ینم

 یمنبع ضرور کیمعاصر است، اعتماد  یایدن یها یژگیکه از و ها، بهیغر ریکنار آمدن با حضور فراگ یبرا .3

 (0815, بختیاری) .باشد یم

حقیقت یک گفته   چیز یا اطمینان به -یا اطمینان به نوعى کیفیت یا صفت یک شخص  اءاتک»اعتماد را  0آنتونى گیدنز

 (0833, گیدنز )« است

گیدنز در تفسیرى که از دنیاى مدرن دارد جایگاه خاصى رابراى اعتماد قایل است شاید بتوان گفت او در بین  

است که با صراحت حرکت به سوى توسعه را از منظراعتماد  ترین فردى سیاسى مشخص -ى اندیشمندان اجتماع

. کند را معرفى مى« اعتماد فعال»داند و  او شکل اعتماد در جوامع مدرن رامتفاوت از جوامع پیش از مدرن مى. نگرد مى

هاى معینى را در جامعه  دید نقشقدیم فقط حدود سى سال پیش اگر شما مرد یا زن بو چرا که به طور مثال در جهان

اما اکنون باید . شد ها بر مبناى همان نهادهاى از پیش مستقر بنا مى کردند و این رابطه را تثبیت مى داشتید که رابطه شما

 .یعنى باید اعتماد دیگرى را جلب کرد. بر مبناى ارتباط ساخت روابط را
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داستان  گریکدی یو برا نشستند یکه گرد آتش م شیها پ ها از قرن انسان. نیست یدیمفهوم جد یاجتماع یشبکه ها

از  شتریب یاجتماع یکه باعث شده است امروز، شبکه ها یزیچ اما.بودند یاجتماع یشبکه ها لیدر حال تشک گفتند یم

بوده  یاجتماع یو کمک آنها به توسعه شبکه ها تالیجید یبه وجود آمدن ابزارها رند،یمورد توجه قرار بگ شهیهم

 :میکن کیتفک گریکدیابتدا سه مفهوم را از  دیبا یاجتماع یشبکه ها فیتعر یبرا ن،یبنابرا.است

 ی؛از ارتباطات انسان یبه عنوان شبکه ا یاجتماع یها شبکه . 

  2یاجتماع یو توسعه شبکه ها جادیا یها سیسرو . 

 (0815, شبکه اجتماعی) 8یاجتماع یو توسعه شبکه ها جادیا تالیجید یها سیسرو . 

عموماً فردی یا سازمانی تشکیل شده، و بر اساس  های اند که از گروه اجتماعی ساختارهایی اجتماعی های شبکه

را برای نخستین بار چی ای  "اجتماعی های شبکه "اصطالح. ها و عالیق گوناگون به هم متصل هستند وابستگی

شناسی  کلیدی در تحقیقات و مطالعات جامعه طرح کرد و از آن پس به سرعت به شیوهای 0151در سال 1بارنز 

پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات، . بدل گشت ... و اجتماعی، مطالعات سازمانی، مدیریت مدرن، روانشناسی

ها داشته  شبکه تأثیری مستقیم بر چگونگی، گستره، و فرهنگ ارتباط میان اعضایبرقراری ارتباط،  افزون بر ابزارهای

آنهاست؛ چرا که  اجتماعی هایی از موقعیت خوبی برخوردار شوند، رنگ و بوی شبکه آنچه سبب شده چنین. است

 ( 0831, شبکه های اجتماعی اینترنتی) .است اجتماعی انسان موجودی

                                                 
 
 Anthony Giddens 
 
 Social networking services 
 
 Digital social networking services 
 
 Bares A. .J 



 

و گفتمان خود در مورد  دگاهید انیب یبرا یا لهیبه عنوان وس یاجتماع یدر سرتاسر جهان، از شبکه ها یافراد فراوان

. اورندیشهروندان به وجود ب یرا برا یمدن تیفعال یتوانند نوع یشبکه ها م نیا. کنند یمسائل مختلف استفاده م

اظهار نظر در  یبرا یمتصل سازند و از آن به عنوان محمل یمجاز یشبکه ها نیکنند خود را به ا یم یشهروندان سع

را به وجود آورده اند  یعرصه ا یاجتماع یشبکه ها گر،ید انیبه ب ند؛یاستفاده نما یگوناگون زندگ یمورد عرصه ها

از جهت  ن،ینو یعرصه عموم نیا. فراهم کرده است یمحروم اجتماع یگروه ها تیابراز هو یبرا یمناسب یکه فضا

 یتوانند در عرصه عموم ینم گر،ید یها تیو محروم یمختلف، از جمله بُعد مکان لیدالبه  که ییبه گروه ها توجه

 تیهو انیب یبرا یمناسب یفضا ،یاجتماع نینو یشبکه ها نیا گسترش.است تیاهم زیمشارکت داشته باشند، حا

 یجمع تیاند که به مدد ارتباطات، هو افتهیامکان را  نیاجتماعات ا نیاکنون ا. پراکنده فراهم آورده است یگروه ها

 یتیقومفراوان و تنوع  ینیوسعت سرزم یامر به خصوص در کشور ما که دارا نیا. کنند تیتقو یخود را به نوع

 سرتریم یامکان تبادل فرهنگ ،یاجتماع یشبکه ها نیا قیتا از طر ردیتواند مورد توجه قرار گ یگوناگون است، م

امکان مردم را قادر  نیا نیهمچن. اطالعات در آن ها است عیامکان انتقال سر ،یاجتماع یشبکه ها یها تیمز از.گردد

 یم یکاربران در هزاران گروه و شبکه اجتماع ن،یافزون بر ا. از اطالعات باخبر گردند ،یهر کار نیسازد که در ح یم

 نیرسانه در ا یبه نوع. کنند و در آن ها عضو شوند دایپخود را  یموضوعات مورد عالقه و تخصص یتوانند به راحت

قادر به  یاجتماع یشبکه ها ،یاز منظر اقتصاد نیهمچن. قرار دارد یبا و قیجا در خدمت مخاطب و در تعامل دق

و فروشنده  داریخر نیب میبطه مستقرا جادیا نیو همچن غاتیتبل ای تیحق عضو قیکار از طر نیا. پول هستند جادیا

 (0811, واحدی فرد) .هستند یشبکه اجتماع کینفر حداقل عضو  اردیلیم 2به  کیامروزه، نزد. خواهد بود ریپذ انامک

 (:0113 تل،یوا) شمارند یبرم یمجاز یفضا یپنج کارکرد مهم را برا شمندانیاند

 است کیبرنتیسا یمشارکت کنندگان در فضا هیهدف اول: ارتباطات. 

 رود؛  یفراتر م اریشود، بلکه بس یم یدچار دگرگون یمجاز یبا فضا یرسم التینه تنها تحص: لیتحص

 .شود یم جادیاست، ا یآموزش لذت بخش که همراه با سرگرم ینوع

 ابزار  لهیو چه به وس میاست؛ چه به طور مستق زیانگ جانیو ه عیبد یتفنن ،یمجاز یفضا: یو سرگرم حیتفر

شرکت در چت  ایهمراه و  یو البته تلفن ها یا انهیرا یها یباز لهیو چه به وس یو سرگرم حیتفر نیآنال

 یامکان تجربه آن ها در زندگ هک ییآسان به انواع هنرها و ابزارها یبه عالوه، دسترس. مورد عالقه یها

 .هستند یجازم یبخش فضا تیوجود ندارد، از عوامل جذاب یواقع

 کار  یانجام معامالت و حت ،یبا امکان ارتباط از راه دور، پژوهش، نامه نگار یمجاز یفضا: امور لیتسه

 .پردازد یامور روزانه افراد م لیکردن، به تسه

 یکیانواع تجارت الکترون نیاز جمله مهم تر ،یکیالکترون یو بانکدار یکیالکترون دیخر: کیالکترون تجارت 

  (0811, واحدی فرد) .نبوده است ریامکان پذ تیفیک نیتر، با ا شیهستند که پ دیجد
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کارکرد از  نیا نیهمچن. شود ینم یانتشار و اهداف آشکار ناش یها وهیاز محتوا، ش غاتیتبل یجمع کارکرد ارتباط

به جهان  ،یواقع یایبه اش یعنی رد؛یگ یاز منطق رسانه مستقل نشئت مبلکه . دیآ ینم دیآن پد یحجم مخاطب واقع



 

به  یا کننده و مصرف گرید ءیبه ش یئیو ش گرید هبه نشان یا بلکه نشانه گردد، یمرجع برنم کیبه  ای یواقع

 .دهد یارجاع م گریکننده د مصرف

 قاًیها دق آن رسانند، یرا نم یو معنا و مفهوم ستندین یزیچ کننده انیب شود یها استفاده م از آن غاتیکه در تبل یعبارات

همه . دهد یم هیرایپ یب یجمله خبر کیخود را به  یمعنا و استدالل جا نجایدر ا. برند یم انیمعنا و مفهوم را از م

است  یا ها اَبَر نشانه آن یاند و نقطه اوج همگ که در کنار هم قرارگرفته ستندین ییها جز نشانه یزیمحتواها چ نیا

 .دهد یم لیرا تشک یواقع امیو تنها پ شود یکه مارک خوانده م

برخوردار نباشد به لحاظ ( انتخاب)ها  از مدل یفیو ط( غاتیتبل) ریاز ابعاد دوگانه گفتمان و تصو ءیاگر ش امروزه

عرضه  غاتیو محصوالت در چارچوب دوگانه انتخاب و تبل اءیشکل اگر اش نیندارد، به هم یوجود خارج یروان

واکنش دو هزار نفر شهروندان  توان یم رو نیازا. برخوردار نخواهند بود یاز آزاد گرینشوند شهروندان مدرن د

بودند که  دهیعق نیشصت درصد آنان بر ا. را که توسط موسسه آلن باخ مصاحبه شدند را درک کرد یآلمان غرب

 حیرا ترج غیافراط در تبل ایپرسش پاسخ دهند که آ نیا مجبور شدند به که یاست اما هنگام ادیز ازحد شیب غیتبل

 غیدادند و افراط در تبل حیحل اول را ترج راه تیاکثر ؟یرفاه اجتماع لیدر مورد وسا غاتیتبل قلحدا ای دیده یم

 یخال یوارهایحذف شود همه در برابر د غاتیاگر تبل. کردند ریتفس نیادیبن یارزش جهیو درنت یرا نشانه آزاد

که  ثیح نیبلکه از ا اند دهمحروم ش یو باز ایکه از امکان رؤ جهت نینه ازا. کنند یم یاحساس سرخوردگ

 (2113 ار،یژان بودر. )دهد یبه آنان توجه نشان نم یگرکسید

و  الیام نیا. توجه شود شیها و خواسته الیبه رفاه آن است که به ام یابیدست یانسان برا هیاز مطالبات اول یکی

 یطیمح غاتیتبل که یدرآورده شوند؛ لذا درصورت ریشوند و در برابر چشمانش به تصو یبند ها صورت خواسته

 فیمؤثر تعر یغاتیرسانه تبل کی عنوان هب تواند یم د،یاجرا نما یخوب را به یبند صورت نیبتواند نقش ا

 (همان.)شود

 :یدستور کار ذهن هینظر دگاهید 

ما را آماده  یها دستور کار ذهن درواقع آن میشیندیدرباره چه ب ندیگو یبه ما م یگروه یها رسانه هینظر نیا طبق

را  کند یرا که به ذهن ما خطور م یموارد بیترت دمانیچ یگروه یها معنا است که رسانه نیامر بد نیا کنند یم

 ییدر انتخاب نها کند یمختلف به ذهن ما خطور م طیکه در شرا یموارد بیکه ترت نجاستینکته ا. کند یم نییتع

نظر ما را به  گرید یها زودتر از نام ینام تجار کی یماکارون دیمثال هنگام خر عنوان به. دارد یا کننده نییما نقش تع

 لیدر ذهن افراد تشک دیمختلف درباره موضوع خر یها نهیاز گز یفهرست دیخود جلب کند، چرا؟ در هنگام خر

باالتر قرارگرفته باشد  ستیل نیکه در ا یخدمات ایمحصول . مینام یم یرا دستور کار ذهن ستیل نیا. دگرد یم

 (0118ماکس ساترلند، . )دارد یشتریاحتمال انتخاب ب

 یتر است و درواقع نوع ما مهم یهست که برا ییزهایفکر کردن درباره افراد و چ یبه معنا یبندگ ای یبرتر

 زانیم یفروشگاه به معنا کیدر  ینام تجار کی یکیزیف یبرتر. باشند یمهم م یزهایدر فکر کردن به چ تیارجح

است که در معرض تماشا  یمحل ثیآن از ح تیموقع ایو  کند یاشغال م ینام تجار کیهست که  یشتریب یفضا

 کسانی تیموقع کیدر  یکیزیف یازلحاظ برتر یتجار یها که همه نام میکه اگر فرض کن نجاستیباشد؛ اما نکته ا



 

حد قرار دارند  کیدر  یده شینما زانیها ازلحاظ م همه آن ایاند و  فضا اشغال کرده زانیم کیبه  یعنیقرار دارند 

 (همان)کرد؟  هدچگونه عمل خوا غاتیتبل

مراتب باالتر از اشارت  تکرار به ریتأث شوند، یموضوع م کی یابندگی یبرتر جادیعوامل ا یو اشارت گر تکرار

را در ذهن خود تکرار  غیموضوع تبل یرارادیصورت غ اوقات به یکه گاه شود یموجب م ادیتکرار ز. است یگر

 (همان.)صادق است زین نینوع آهنگ زا ژهیو به یتجار یها نام غاتیامر در رابطه با تکرار تبل نیا میکن

 یما، اشارت گر یمحصول در دستور کار ذهن کی یابندگی یرترب یاست که برا یگریراه د ،یگر اشارت

سرعت از  از خاطرات گذشته به یمشت یا گوش دادن به ترانه ایعطر  کیحال شده که با بو کردن  تابه ایآ ست؟یچ

 (همان. )دیکه به آن دوره خاص برگشت دیحس کن یا لحظه یذهن شما عبور کنند و برا

صورت معمول تکرار  را با کلمات نمادها که به یآن نام تجار ینام تجار کیتکرار  یجا به یاشارت گر در

 ادتیمانند پاک . )شود یدر ذهن تداع زین یتا با تکرار آن کلمات و نمادها نام تجار زنند یم وندیخواهد شد پ

صورت  که به طیکه در مح( نواها ایو  دهاها، نما کلمات، مثل)همانند  یزیبا چ ینام تجار کیکه  یزمان( نره

امر  نیو ا دیافت یم یآن نام تجار ادیبه  اریاخت یبا تکرار آن شما ب که ینحو به خورد یم وندیپ شود یمداوم تکرار م

 .در ذهن شما خواهد شد یآن نام تجار یابندگی یمنجر به برتر

 یسبک زندگ -2-4

انگلیسی دو نوع برداشت از این ترکیب در زبان انگلیسی معانی مختلفی دارد در لغت نامه های معتبر  style اصطالح

 دیده می شود؛

روش خاصی از زندگی  "و لغت نامه ی اکسفورد  "روش نوعی زندگی فرد، گروه یا فرهنگ "وبستر سبک زندگی را 

 .تعریف کرده است "یک شخص یا گروه 

شیوه ی زندگی یا سبک زیستنی است که منعکس کننده ی گرایش ها و  "لغت نامه ی رندم هاوس سبک زندگی  در

که با هم طرز ... عادات، نگرش ها، سلیقه ها، معیارهای اخالقی، سطح اقتصادی و . ارزش های یک فرد یا گروه است

 ". را می سازدزندگی کردن فرد یا گروه 

 زندگی های سبک. دارد متفاوتی تعاریف شود، می پرداخته بدان که رویکردهایی نسبت به زندگی سبک مفهوم

 هنر تا گرفته موسیقی از چیزی، هر در ها، سلیقه و ها حالت رفتار، های شیوه ها، ارزش ، ها تلقی طرز از ای مجموعه

 زندگی سبک. گیرد می بر در را... و خانه کردن فرش و دکوراسیون و(  کاری گل)  باغچه به دادن سبک و تلویزیون و

 را شان زندگی سبک باید که معتقدند مردم بیشتر اما. نیستند معمول غیر لذا نیست، او شخصی رفتار اجزای فرد،

 .کنند انتخاب آزادانه

 زندگی سبک نوع یک در افراد از شماری و شوند می جمع شکلی به زندگی سبک یک عناصر مواقع بیشتر در

 سبک یک ، شده زندگی سبک نوع یک مالک اغلب اجتماعی گروههای دیگر، عبارت به. کنند می پیدا اشتراکاتی

 (بدون تاریخ, سبک زندگی هویت و ارزش) .دهند می تشکیل را خاص
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هاى  دیدگاه در این رابطه محقق یا از بین. نماید مبانى نظرى تحقیق نقش مهمى را در تحلیل علمى تحقیق ایفا مى

 . در ارائه نگرشى نو دارد کند و سعى موجود، یکى یا چند نظریه که با موضع تحقیقش تناسب بیشترى دارد، انتخاب مى
 

 چارچوب نظری تحقیق .4

به عنوان  اجتماعی اعتماد و های مختلفی کمک گرفته شده است نظریات و تئوریدر بخش چارچوب نظری تحقیق از 

ذعان همه متفکرین بحث سرمایه اقبول و  گیرى و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعى که مورد شاخص اصلى براى اندازه

یمز کلمن، براین اساس و با توجه به مبانی نظری تحقیق از نظرات ج .اجتماعى است، در نظر گرفته شده است

جدول زیر  درفرانسیس فوکویاما و آنتونی گیدنز جهت بحث و بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است که 

 .مشخص می باشد
 

 

 

 پرداز هینظر دگاهید از یاجتماع اعتماد یها شاخص جدول: 0جدول 
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ترین و روش اصلی  در این تحقیق به اقتضای موضوع و با توجه به امکانات پژوهش روش پیمایش به منزله مناسب

 . پژوهش و روش اسنادی نیز مکمل مراحل مختلف پژوهش خواهد بود

ز قبل در نظر گرفته شده بکار گرفته شود، توانایی پرداختن و هر روش پژوهش اگر بدرستی و با آموزش کافی که ا

اساساْ آنطور که ماکس وبر نیز بر آن تاکید دارد موضوع پژوهش . شکافتن موضوع را بدرستی خواهد داشت

ها از جمله سنجش اعتماد و  عالوه بر مطالعات متعدد جهانی که ارزش سنجی. کننده روش پژوهش خواهد بود عیینت

 پرداز از اعتماد اجتماعیتعریف نظریه  های بنیانی نظریه پرداز شاخص نظریه پردازان

 جیمز کلمن
 ضمانت ، هنجارها وبالقوه اطالعات، ظرفیت تعهدات و انتظارات

 ، روابط اقتدار و سازمان اجتماعی انطباق پذیرهای اجرایی موثر

 تیو مشرروع  یدیو تول یخدمات یها سازمان یاعتماد، بهره ور شیافزا

 دهد یم شیها را افزا حکومت

 هنجارهای غیررسمی، صداقت و اعتماد فرانسیس  فوکویاما

اعتماد اجتماعی از اجزا سرمایه اجتماعی اسرت و اعتمراد بره مجموعره     

های غیر رسمی است که اعضای گروهی که  معینی از هنجارها یا ارزش

 همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند

 انسان های امنیت وجودی، کردار دیالکتیک فعالیت آنتونی گیدنز

اعتماد بنیادین چیزى است که موجد احسراس امنیرت وجرودى بروده و     

، خطررات حاصرل از زنردگى    بحران ها ها، راهبر انسان در نقل و انتقال

 .باشد اجتماعى و باالخره کلیه ارتباطات اجتماعى انسان مى



 

مطالعات . اند اند که در ادبیات این پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفته را با روش پیمایش مطالعه کرده مشارکت

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

پژوهش هم  از آنجا که اطالعات مورد نیاز. بکار رفته در کسب اطالعات است( فن)کننده تکنیک  روش پژوهش تعیین

همچنین در .ای است ، لذا فن اصلی پژوهش پرسشنامه و فن تکمیلی کتابخانهتجربیدر بعد نظری است و هم در بعد 

های بانک جهانی که به  های در زمینه سرمایه اجتماعی از فن پرسشنامه استفاده گردیده همانند پژوهش اکثر پژوهش

 .ای مفصل تهیه گردیده بود صورت پرسشنامه

از ای تهیه و در آن  های تدوین شده در این زمینه، پرسشنامه گیری از پرسشنامه ین پژوهش پس از بررسی و بهرهدر ا

 .پرسشهای بسته بر اساس نیاز و با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش آورده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیتحق یمدل نظر فیتوصنمودار  

 

 ابزار تحقیق  .5-1

از آنجا که اطالعات مورد نیاز پژوهش با توجه به تعاریف عملیاتی تحقیق هم در بعد نظری است و هم در بعد جامعه 

ابزار این پژوهش یک پرسشنامه بر اساس تحقیقات پیشین پژوهشگر و  .آماری، لذا ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه است

 گویه است  11شامل 

 آماری تحقیقجمعیت های  ویژگی .5-2

با توجه به  یرینمونه گ. است قیاز جامعه تحق یریاستاندارد جهت نمونه گ یملزم به استفاده از روشها یقیهر تحق

 .ردیگ یصورت م قیجامعه تحق اتیخصوص نیامکانات پژوهشگر و همچن

نوع از گروهها به  نیا اتیخصوص.تلگرام بودند یگروه شبکه اجتماع کی یاعضا یحاضر جامعه آمار قیتحق در

 یداشته باشند عضو گروه و هر زمان که بخواهند از آن خارج م لیکه تما یاست که افراد عضو هر زمان یگونه ا

 یبه محتوا ینگاه یدیمد یمدتها ایو  ردهمطالب گروه را مطالعه ک یممکن است دائما محتوا گرید ییشوند از سو

 .ندازندیآن ن

 وجود احساس صمیمیت 

 وجود مشارکت 

 وجود احساس امنیت

Y- - -  

Y- - -  

 اجتماعی اعتماد تبلیغات

 التیآموزش و تحص  غاتیتبل

 یسبک زندگ  غاتیتبل

 محصوالت دیخر  غاتیتبل

 وجود احساس صمیمیت

 وجود مشارکت

 وجود احساس امنیت

Y 

x- -  

x- -2 

x- -3 

X 

Y- -  

Y- -2 

Y- -3 



 

و هم  کند تیرا رعا یرینمونه گ یهم استانداردها دیبا قیخاص تحق طیشرا لیپژوهشگر به دل یطیشرا نیچن در

ساده استفاده  یتصادف یریاساس پژوهشگر از روش نمونه گ نیتوجه کند برا یاجتماع یشبکه ها نگونهیا طیبه شرا

افراد ارسال نمود البته  یآن متن پرسشنامه را برا سانتخاب و بر اسا یبه بصورت  اتفاق یکه عدد بیترت نیکرد به ا

نبودند  ییاز نمونه ها حاضر به پاسخگو یادیتعداد ز یتصادف یریحاکم بر نمونه گ طیشرا تیبا رعا قیتحق نیدر ا

تعداد حجم نمونه  تیشدند و در نها یافراد قبل نیگزیجا یگریافراد د یرینوع نمونه گ نیو با توجه به الزامات ا

 دینفر گرد 051 قیتحق نیا یارآم

 

 

 

 
 

 های آماری پژوهش روش .5-3

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

این پژوهش برای شناخت نظرات پاسخگویان ملزم به استفاده از جداول توزیع فراون،  .های آماری است روش

 .ها بوده است برای توضیح و تفسیر داده پیرسونضرایب همبستگی، آزمون 

 اعتبار و پایائی پژوهش .5-4

توان به نتایج  که به کمک آنها می. آیند اعتبار و پایائی پژوهش از ابزارهای مهم و حیاتی هر پژوهش به حساب می

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

 اعتبار محتوا  .5-4.1

پژوهش حاضر نیز با  در .مشابه است یها های سنجش معتبر در سایر پژوهشاعتبار محتوا به معنای استفاده از ابزار

سعی گردیده است و تایید پرسشنامه از طرف صاحب نظران  پیشین  یها استفاده و مورد توجه قرار دادن پژوهش

 .شوداعتبار محتوایی پژوهش حاضر حفظ 

 

 پژوهش آماره و مستقل و وابسته ریمتغ یمعرف جدول: 2جدول 

ضیه
شماره فر

 متغیر وابسته 
آماره  متغیر مستقل

انتخاب 

 شده

 دلیل انتخاب این آماره

متغیر 

 وابسته

 نوع گویه متغیر وابسته

تعداد 

 گویه

قبل از 

 تجمیع

پس از 

 تجمیع
 متغیر مستقل

نوع متغیر 

 وابسته

دو  نیب یهمبستگ زانیم بیضر نیاضریب  شبه تبلیغات اعتماد به نوع  شبه ای رتبه 05اعتماد  0



 

 0پایائی پژوهش .5-4.2

در پژوهش حاضر پایائی پژوهش به روش آلفای کرنباخ   .های مختلفی وجود دارد برای محاسبه پایانی پژوهش روش

  .صورت گرفته است

 نیچنانچه ا. گردد یمحاسبه م یهمبستگ بیمورد نظر ضر ریکل نمره متغ زانیبا م هیهر گو ی نمره نیآزمون ب نیدر ا

مورد نظر عمل نموده و قابل قبول  ریدر جهت سنجش متغ هیدهد که آن گو یباشد، نشان م کینزد کیبه  بیضر

 زانیم قتیکرونباخ در حق یآلفا بیضر. شود یم حاصال اینشده و الجرم حذف و  دییتا هیگو نصورتیا ریاست، در غ

% 3کمتر از  بیآزمون معموال ضر نیدر ا. دهد یرا نشان م  یمورد بررس دهیپد ایو  ریها را با متغ هیگو ییهمگرا

 (081. ص, 0833, کامران) .ردیگ یقرار نم دییبوده و مورد تا فیضع

 .پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفاى کرونباخ صورت گرفت

 پژوهش یها هیگو نباخوکر آلفای ضریب: 3 جدول

 گویه های پژوهش آلفای کرنباخ

 التیآموزش و تحص  غاتیاعتماد به نوع تبل 1,311

 یسبک زندگ  غاتیاعتماد به نوع تبل 1,311

 محصوالت دیخر  غاتیاعتماد به نوع تبل 1,32

 

 محدودیتهای تحقیق

و مشکالت تحقیق عموما یا به جمع آوری اطالعات از مراکز و .عموما با مشکالتی مواجه می شود  هر تحقیقی

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

. در تحقیق حاضر یکی از  مهمترین مشکالت جلب اعتماد پاسخگویان جهت همکاری در تکمیل سواالت تحقیق بود

این امر باعث گردید با توجه به نوع نمونه گیری تحقیق که نمونه گیری تصادفی ساده بود افراد دیگری جایگزین که 

 .افراد قبلی شوند که این موجب کندی روند جمع آوری اطالعات تحقیق شد

                                                 
 
 Reliability 

 اجتماعی

 

همبستگی  ای فاصله التیآموزش و تحص ای فاصله

 پیرسون

را محاسبه  ینسب اای ی فاصله  ریمتغ

 باشد می -0و + 0 نیکرده مقدار آن ب

2 
اعتماد 

 اجتماعی

 

 ای رتبه 05
 شبه

 ای فاصله

  غاتیاعتماد به نوع تبل

 یسبک زندگ

 شبه

 ای فاصله

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

دو  نیب یهمبستگ زانیم بیضر نیا

را محاسبه  ینسب اای ی فاصله  ریمتغ

 باشد می -0و + 0 نیکرده مقدار آن ب

8 
اعتماد 

 اجتماعی

 

 ای رتبه 05
 شبه

 ای فاصله

  غاتیاعتماد به نوع تبل

 محصوالت دیخر

 شبه

 ای فاصله

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

دو  نیب یهمبستگ زانیم بیضر نیا

را محاسبه  ینسب اای ی فاصله  ریمتغ

 باشد می -0و + 0 نیکرده مقدار آن ب



 

 

 بحث و نتیجه گیری .6

عث تسهیل ارتباطات در بستر وب هستیم این شبکه ها با رشد روز افزون شبکه های اجتماعیامروزه در جامعه شاهد 

می گردد خدمات این شبکه های اجتماعی بسیار زیاد و متنوع است و از سویی دیگر شرکتهایی که بستر محتوایی این 

 .شبکه ها را ایجاد کرده اند و به ارائه خدمات می پردازند هم از تنوع و گوناگونی برخوردار هستند

 نیبحث در ارتباط افراد با ا نیمهمترت انسانی در این شبکه های اجتماعی است اما آنچه در این بین مهم است تعامال

 یعامل وفادار نیمهمتر یاعتماد به نوع نیشبکه ها است ا نیاعتماد کاربران به ا  یشبکه ها صرف نظر از امکانات فن

آن از انباشت انواع اعتماد در  سطوح مختلف  شیداینبوده و پ دیقابل تول یبه راحت یباشد اعتماد اجتماع یبه آنها م

. شود یآموزش و تجربه در بستر جامعه حاصل م قیاست که از طر یاکتساب یا اعتماد مقوله. دیآ یجامعه به وجود م

است  در  زفتهیصورت پذ یبا اعتماد اجتماع یاجتماع یشبکه ها یغاتیابعاد تبل نیرابطه ب افتنیبا هدف  قیتحق نیا

 دیخر ،یسبک زندگ الت،یآموزش و تحص:غاتیبر سه بُعد اعتماد به تبل یاجتماع یشبکه ها ریا تاثراست نیا

با اعتماد  قیابعادتحق نیدهد ب یپژوهش نشان م نیا جینتا .و سنجش قرار گرفته است یمحصوالت  مورد  بررس

 .وجود دارد یارتباط معنادار  یاجتماع

 

و اعتمااد اجتمااعی راب اه     یاجتماع یها شبکه در التیآموزش و تحص  غاتیاعتماد به نوع تبل نیب :اول فرضیه 

 .معنادار وجود دارد

 

آموزش و   غاتیتبل 

 یها در شبکه التیتحص

 یاجتماع

 اعتماد

 

 التیآموزش و تحص  غاتیتبل

 یاجتماع یها در شبکه

 .061 0 پیرسون

 .12  سطح معناداری

 051 051 تعداد

 0 .061 پیرسون اعتماد

  .12 سطح معناداری

 51  51  تعداد



 

ای و متغیر مسرتقل   فاصله در سطح شبه( اعتماد اجتماعی)برای بررسی نتیجه فرضیه فوق با توجه به اینکه متغیر وابسته 

باشد از ضرریب همبسرتگی پیرسرون اسرتفاده      ای می فاصله در سطح شبه (التیآموزش و تحص  غاتیاعتماد به نوع تبل)

 .باشد می -0و + 0 نیرا محاسبه کرده مقدار آن ب ینسب ایای  فاصله ریدو متغ نیب یهمبستگ ان زیم بیضر نیا .گردید

 باشد که بین دو متغیر رابطه وجود دارد بیانگر این مطلب می sig=1,12نتایج بدست آمده 

ها،  نابحر ها، انتقالاعتماد بنیادین چیزى است که موجد احساس امنیت وجودى بوده و راهبر انسان در نقل و 

اعتمادبنیادین، در ارتباط با ». باشد خطرات حاصل از زندگى اجتماعى و باالخره کلیه ارتباطات اجتماعى انسان مى

کند و بطور کلى پشت بند  عمل مى هاى متقابل، همچون غربال ها و واکنش خطرهاى احتمالى یا واقعى ناشى از کنش

جریان رویارویى با مسایل زندگى روزمره،  حمایتى است که همه افراد عادى در عاطفى نوعى پوسته محافظ یا پیله

گذاشتن بر تمام رویدادهاى محتملى است که  پیله حفاظتى به منزله سرپوش...  دهند خود را در پناه آن قرار مى

آورد  ایتى به وجود مىسد محافظتى که پیله حم. توانند تمامیت جسمانى یا روانى فرد انسانى را به خطربیندازند مى

آورند، بطور موقت یا براى  هاى جارى، پدید مى منفى خطر کردن ممکن است زیر ضربات حوادثى که احتماالت

 (0835, .تهران.سرمایه اجتماعی, اختر محققی)« .همیشه، ترک بردارد

هرا، خطررات    ناها،بحر بوده و راهبر انسان در نقل و انتقالاعتماد بنیادین چیزى است که موجد احساس امنیت وجودى 

  باشد حاصل از زندگى اجتماعى و باالخره کلیه ارتباطات اجتماعى انسان مى

آموزشى آن توجه  شناسى است که به نقش سرمایه اجتماعى در آفرینش سرمایه انسانى و پیامدهاى جیمز کلمن، جامعه

ترتیب که سرمایه اجتماعى یک  به این. از سرمایه اجتماعى را ارائه داده استاو یک توصیفى کارکردى . کرده است

عام دارد، اولى جوهره ساختارى و دومى  جوهره مجرد ندارد بلکه یک گستره متفاوتى از وجودهاست که دو ویژگى

 کند جوهره کنشمندى آن است که دو بعد ساختارى و کنشى را به هم متصل مى

بنابر . اجتماعى است هاى اندیشمندانى است که پیرو نظریه تلفیقى سطوح خرد و کالن در تبیین پدیدهکلمن در دسته 

کند، ولى درمرحله بعد، رفتار و کنش  الگوى تلفیقى کلمن، نظام اجتماعى زمینه رفتار و کنش فردى را تعیین مى

او معتقد است . آورد نو پدید مى ورتىمند کنشگران اجتماعى، جهت و شکل نظام اجتماعى را به ص هدفدار و جهت

نهادى و  -پذیردو هم به وسیله کنشگران حقوقى  کنش اجتماعى هم به وسیله کنشگران حقیقى یا شخص صورت مى

 .جمعى

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

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

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

نظام اجتماعى بکار بریم و از کاربرد آنها در مورد  اخلبیندازیم، بلکه این مفاهیم را تنها باید در سطح کنشگران در د

 (0831, ریترز)« خود نظام اجتماعى پرهیز کنیم

هاى سطح خرد آن برگرداند، هر چند که او نیز مانند پارسونز بر این نظر  است که نظریه کنش را به ریشه کلمن بر آن

کوشد تا جهت  تلفیقى کلمن مى  نظریه اشخاص حقیقى باشند و هم کنشگران حقوقىتوانند  بودکه کنشگران هم مى



 

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

 .نماید
 

اجتماعی راب اه معناادار   و اعتماد  یاجتماع یشبکه ها در یسبک زندگ  غاتیبه نوع تبلاعتماد  نیب :دوم فرضیه 

 .وجود دارد
در شبکه  یسبک زندگ  غاتیتبل 

 یاجتماع یها

 اعتماد
 

در  یسبک زندگ  غاتیتبل

 یاجتماع یشبکه ها

 .161 1 پیرسون

 .11  س ح معناداری

 151 151 تعداد

 1 .161 پیرسون اعتماد

  .11 س ح معناداری

 151 151 تعداد

 

 

ای و متغیر مسرتقل   فاصله در سطح شبه ( اعتماد اجتماعی)فوق با توجه به اینکه متغیر وابسته برای بررسی نتیجه فرضیه 

باشرد از ضرریب همبسرتگی     ای مری  فاصله در سطح شبه (یاجتماع یدر شبکه ها یسبک زندگ  غاتیاعتماد به نوع تبل)

+ 0 نیرا محاسبه کرده مقدار آن بر  ینسب ایای  فاصله ریدو متغ نیب یهمبستگ ان زیم بیضر نیا .پیرسون استفاده گردید

 باشد که بین دو متغییر رابطه وجود دارد  بیانگر این مطلب می sig=1,10نتایج بدست آمده . باشد می -0و 

ارتقراى سرطح     داند کره موجرب   فوکویاما سرمایه اجتماعى را مجموعه هنجارهاى موجود در سیستم هاى اجتماعى مى

بر این اسراس  . خواهد شد  هاى تبادالت و ارتباطات و موجب پایین آمدن سطح هزینه همکارى اعضاى آن جامعه است

 .گردند نزدیکى با سرمایه اجتماعى مى مفاهیمى نظیر جامعه مدنى و نهادهاى اجتماعى نیز داراى ارتباط مفهومى

اجتماعى کره متررادف    مایهگیرى سرمایه اجتماعى به عنوان یک ارزش مثبت فقدان سر فوکویاما به جاى سنجش و اندازه

، فروپاشرى خرانواده،   میرزان جررم   هراى آن را  دهد و شاخص با بروز انحرافات اجتماعى است روش جایگزین قرار مى

گیررد و   مصرف مواد مخدر، طرح دعاوى و دادخواهى، خودکشى، فرار ازپرداخت مالیات و مروارد مشرابه در نظرر مرى    

هنجارهاى رفتارى مبتنى بر تشریک مساعى را مرنعکس مرى    اجتماعى وجودگذارد که چون سرمایه  فرض را بر این مى

اطالعات آمارى انحرافات اجتماعى گرچه . کند، انحرافات اجتماعى بالفعل نیز بازتاب نبودسرمایه اجتماعى خواهد بود

ایرن روش و   او برا اسرتفاده از  .پرذیرى فرراوان و قابرل اسرتفاده هسرتند      اشکال است امرا درسرطح مقایسره    به ندرت بى

آمریکا رادر مقایسره برا چنرد کشرور صرنعتى مرورد        11تا دهه  51هاى مذکور اطالعات و آمار موجود از دهه  شاخص

گیررى سررمایه    او برخالف پاتنام کره شریوه مسرتقیم و از طریرق طررح چنرد سرؤال سرعى در انردازه         . دادمطالعه قرار 

فرزندان  بدین ترتیب که وجود آمار باالى. مطالعه خود قرار دادداشت، تبعات فقدان سرمایه اجتماعى را محور  اجتماعى

نامشروع، طالق، قتل و جرائم، خودکشى و غیره نشانه هایى از نبود روحیه دموکراسى، اعتماد وسرمایه اجتماعى تلقرى  



 

و برر پایره     تعاوناى صادق، با روحیه  از نظر فوکویاما اعتماد ،به عنوان یک انتظارى است که ناشى از وجود جامعه.کرد

اء جمعرى مناسرب ایفر    اعتماد نقش بسیار مهمى را در فهم و ادراک رفتار. ها در بین اعضاى جامعه است تقسیم ارزش

هراى برزرب برر     بسیارى از شررکت .نماید سازماندهى خودبخودى را در سازمانهاى خودیارى ایجاد مى ،اعتماد. کند مى

تجرارت راکرد مانرده اسرت و در حرد       ، هاى با اعتماد کم درمقابل در فرهنگ. اند مبناى اعتماد به اهداف بزرگى رسیده

ها مشرارکت   هاى با اعتماد باال،مردم با اشکالى مختلفى از ساخت در فرهنگ. روابط خویشاوندى بسته و محدود است

اصلى و کلیدى در توسعه و اعتماد از نظر فوکویاما محور  .اند بخشیده اءاى خود را ارتق دارند و از این طریق توان حرفه

  (0835, .تهران.سرمایه اجتماعی, اختر محققی) .رونق اقتصادى است

اعتماد موجود در آن  هاى او معتقد است قبل از ورود به هر سیستم تجارى یا اجتماعى، باید اطالعات کافى درباره شبکه

 .داند و اجتماعى مى زیرا اعتماد را پایه هر گونه مبادالت اقتصادى. هاى آن به دست آورد سیستم و ویژگى

هاى مساعد ایجاد اعتماد  کند و زمینه را نسبت به عوامل ایجاد کننده اعتماد از هم متمایز مى گیدنز جوامع سنتى و مدرن

 مردرن عقالنیرت   دانرد و درمقابرل در جهران    اجتماع محلى و سنت مرى  -هاى سنتى سیستم خویشاوندى  فرهنگ را در

مهرم در   هراى کارآمرد تخصصرى را از عوامرل     هاى زندگى مبتنى بر استدالل، مستندات، محاسبه، تخصص و نظام شیوه

 .          داند یک جامعه مىای ایجاد اعتماد بین اعض

آشنا و به  بدیهى، در محیطى هاى امنیت وجودى به وضعیت ذهنى راحت و مناسبى اشاره دارد که در آن فرد به فعالیت

داند چگونه به کار خود ادامه  زمانى که فرد مى آورند، مشغول است همراه افراد دیگرى که تهدیدى براى او بوجود نمى

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

         « وجودى است

و اعتمااد اجتمااعی راب اه     یاجتمااع  یشبکه ها در محصوالت دیخر  غاتیاعتماد به نوع تبل نیب :سوم فرضیه 

 .معنادار وجود دارد
 دیخر  غاتیاعتماد به نوع تبل 

 یمحصوالت در شبکه ها

 یاجتماع

 اعتماد
 

 دیخر  غاتیاعتماد به نوع تبل

 یمحصوالت در شبکه ها

 یاجتماع

 .161 1 پیرسون

 .11  س ح معناداری

 151 151 تعداد

 1 .161 پیرسون اعتماد

  .11 س ح معناداری

 151 151 تعداد

 

ای و متغیر مسرتقل   فاصله در سطح شبه( اعتماد اجتماعی)برای بررسی نتیجه فرضیه فوق با توجه به اینکه متغیر وابسته 

باشرد از ضرریب    ای مری  فاصرله  در سرطح شربه   (یاجتمراع  یمحصروالت در شربکه هرا    دیخر  غاتیاعتماد به نوع تبل)



 

را محاسبه کرده مقردار   ینسب ایای  فاصله ریدو متغ نیب یهمبستگ ان زیم بیضر نیا .همبستگی پیرسون استفاده گردید

 باشد که بین دو متغییر رابطه وجود دارد  بیانگر این مطلب می sig=1,18نتایج بدست آمده .باشد می -0و + 0 نیآن ب

مدرن پرداخته و  اى خود به کنکاش مسائل جامعه حرفه -هاى علمى  عنوان متفکرى پرکار سرسختانه با انگیزه گیدنز به

 .دهد راههاى عملى نیز براى کاهش تبعات مدرنیته ارائه مى

وضعیت فکرى یک  گیرند، تا آنچه هاى جهانى در بر مى او معتقد است هر چیزى در زندگى اجتماعى، از آنچه سیستم

او براهمیت کردار اجتماعى تأکید دارد و . آید اجتماعى بوجود مى( راه و رسم) 0شود در یک کردار محسوب مى فرد

 .شود ها ساختمند مى هاى خصوصى زندگى درهمین راه و رسم معتقد است زندگى جمعى و بسیارى از جنبه

گیدنز نقطه ».کند ته کنش افراد تکیه مىگیدنز در قواعد روش شناختى بر تأثیر زمان و مکان بر ساخت اجتماعى وابس

ها و شرایط است که در  فعالیت داند و نه ساختار اجتماعى، بلکه دیالکتیک میان آغاز هستى شناختى را نه آگاهى مى

پردازد اما معتقد است که کنشگر انسانى با  مى گیدنز هر چند به آگاهى یا استعداد بازاندیشى. دهد زمان و مکان رخ مى

. کند ها و شرایط را بازتاب مى بلکه جریان جارى فعالیت.استعداد بازاندیشى موجود صرفاً خودآگاهى نیستوجود 

دهد که نه تنها به تمایز خرد و کالن بپردازد بلکه این دو سطح را به  مى  مکانى گیدنز به او اجازه -شناسى زمانى  هستى

  (0831, ریترز) «.هدمورد بررسى قرار د اى تاریخى، فراگردى و پویا شیوه

فرردى و   عردم امنیرت وجرودى در سرطح    . دانرد  گیدنز سالمتى انسان را در وجود احساس مثبت از امنیت وجودى مرى 

وجرودى نیرز در هرر دو      تکیه گاه اصلى برقرارى امنیرت . آورد اجتماعى از هم گسیختگى نظام اجتماعى را به دنبال مى

هراى مجررد مرورد     و هم به نظام  اعتماد هم به اشخاص. کالن مفهوم کلیدى اعتماد در دیدگاه گیدنز است سطح خرد و

 .تخصصى است -کارشناسى  هاى هاى سمبلیک و نظام هاى مجرد، نشانه نظر است که منظور او از نظام
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