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 دهیچک

ی هاا  در ساا  آن  تیتقو ای یحفظ و نگهدار یو راهکارها ها و گسترش و بسط روش یاجتماع هیمفهوم سرما

 رانو اصحاب رساانه در ایا   ، سیاستمدارانها اقتصاددان، شناسی علمای جامعهگسترده مورد توجه طور  هاخیر ب

 زانیا و م یاجتمااع  یهاا  ساازمان نهادهاا و   کاارکرد  یابیارز یبرا یعنوان ابزار همفهوم ب نیقرار گرفته است. ا

از نقاا    یکا ی ،. درواقعشود میمحسوب  ها ها و انجمن گروه ای یاجتماع ینهادها تیتالش و محبوب ،تیموفق

 ونیکه به نوبه خود ماد  یاجتماع یها هیسرما تیست از انباشت و تقوا عبارت ها و گروه ها انجمننهادها، قوت 

حاضار  در نوشاتار   ،بر این اساس دارند. ای ژهیسهم و ی گروهیها رسانه انیم نیاست که در ا یعوامل متعدد

در جمهاوری   یاجتمااع  هیسارما  تیبار وضاع   ملای  رساانه  ریثأو تا  گاهیجاضمن بررسی بر آن است تا  یسع

. گیارد قارار   یماورد بررسا  ی فراروی رسانه ملی در ایان حاوزه   ها چالش و ها ، فرصتها اسالمی ایران، توانایی

اساتناد   ابا  اما دشوار است، اریبس یاجتماع هیسرما یو گستردگ طهیموضوع با توجه به ح نیاگرچه سنجش ا

تاوان   مای  کام  ، دسات ی و اصحاب رسانهشناس بزرگان جامعه یو داور ینیشواهد عی، تجرب یها داده یبرخبه 

 قرار داد. یبررس دمبحث مور نیرا در املی رسانه  ریثأو ت تیاهم

 

 واژگان کلیدی
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 جستارگشایی
 یگار ید هیسارما ، یو اقتصاد یانسان یها هیدر کنار سرماتوسعه  شناسی جامعهدر ادبیات  امروزه

 کیا  یبعاد معناو   ای یاجتماع هیمورد توجه قرار گرفته است. سرما زین 1یاجتماع هیبه نام سرما

در تعاامالت  « مشاارکت »و  «یهمکاار »افراد به  قیتشو راهاست که از  یخیتار یراثیاجتماع، م

و حرکت  دیفائق آ از معضالت موجود در آن اجتماع یشتریب زانیاست به حل م ادر، قیاجتماع

 سازد. ریپذ را امکانغیره  و یفرهنگ، یاسیس، یصادتوسعه شتابان اقت رشد و یسو به

از ثروت  یبخش، یو انسان یاقتصاد یها هیتوان در کنار سرما می را یاجتماع هیسرما، درواقع

( و ی)مااد  یکا یزیو ف یانساان  هیاز سارما  یبردار بهره یبرا یآورد که بستر مناسب حساب به یمل

 چیباه ها   یاجتمااع  چیها ، یاجتمااع  هیون سارما شود. بد می قلمداد تیبه موفق لین یبرا یراه

 هیبادون سارما  ، یو جواماع انساان   ها ، سازمانها از گروه یاریبس که یطور به، رسد ینم ای هیماسر

 چیاما ه، ابندیدست  تیاند به موفق توانسته یو اجتماع یانسان هیسرما بر هیتکبا  و صرفاً یاقتصاد

 از .دانجاام دها   یو هدفمناد  دیا تواند اقادامات مف  نمی یاجتماع هیبدون سرما، یمجموعه انسان

تار و   را سااده  یبخشاد و زنادگ   مای  و مفهوم یمعن فرد یبه زندگ، یاجتماع هیسرما، گرید یسو

، باشاد  شاتر یب یملت یاجتماع هیهرچه سرما توان گفت می یطورکل بهکند. پس  می تر بخش لذت

 تر و ثروتمندتر خواهد بود. خوشبخت، آن ملت

 یهاا  عناوان ارزش  کاه گااه از آنهاا باه     -یاجتمااع  هیو اَشاکا  سارما   ها عاد جنبهاز اب یبرخ

، یهمادرد ، نفاس  یساالمت ، حسن تفاهم، صداقت، عبارتند از: اعتماد -شود می ادی زین یاجتماع

 یرساان  اطاالع  یهاا  انیا جرپذیری و  جامعه راهابعاد از  نیا .هغیر و یفداکار، یهمبستگ، یدوست

مربو  باه معاامالت در    یهنجارها، تباد  اطالعات، دیتباد  عقا، مشاغلمثل آموزش مربو  به 

 هیا و روح یدوسات  و ناوع  یاریا خود یهاا  گاروه ، یمردما  یهاا  مشاارکت ، یاجتمااع  یهاا  شبکه

، ردیا گ مای  شاکل  یاجتمااع  یهاا  شابکه  یاعضاا  نیبا  غیاره  و یای در برابار فردگرا  ییگرا جمع

، جدا)مسا  یمذهب لیقباز  یاجتماع یها گروه یدر روابط تمام رابحث  نیا یپا یجا که یطور به

سساات ماذهبی در   ؤکنیساه و م ، سایکل، ی مذهبی در دنیای اسالمها تئو هی ها حسینیه تکایا،

، هاا  هیا اتحاد، هاا  )انجمان  یمدن، (یبدن تیتربسسات ؤو م ها )باشگاه یورزش، (سایر ادیان آسمانی

( و در رواباط  هاا  دانشاگاه و  هاا  کاال  ، )مادارس  یتا یو ترب یآموزش، مستقل( یها احزاب و رسانه

 توان مشاهده کرد. می زین یو خانوادگ یشغل، دوستانه، یگیهمسا

و در پاسخ به نقاش و کاارکرد رساانه ملای در حاوزه سارمایه اجتمااعی در         مقاله حاضر در

بر تلفیقای از ساه نیریاه     دیتأکو با  یاجتماع هیسرما تیو ماه یستیضمن اشاره به چایران .ا.ج

                                                                                                                                                       
1. Social Capital 
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و نیریه  شکاف ساختاری ، نیریهنیریه پیوندهای ضعیف رح در حوزه سرمایه اجتماعی یعنیمط

ی فاراروری رساانه ملای در ابعااد و ساطوح      ها و چالش ها شود توانایی می منابع اجتماعی تالش

 میانی و کالن مورد بررسی قرار گیرد.، خرد

 چیستی و ماهیت سرمایه اجتماعی. 1

 یعاجتما هیسرما فیتعر .1-1
 واژهدو  نیا شاده اسات. ا   لیاجتمااع تشاک   و هیاز دو واژه سارما  یطاورکل  باه  یاجتمااع  هیسرما

 یفارد  دوم،داشاته و   ناده یزافراینادی و   یتیمفهوم مااه  نیا ،نخستاست که  نیدهنده ا نشان

 ،دارناد  یدیا تول یهاا  تیا که عوامال در فعال  یبه سهم مثبت یاقتصاد اتیدر ادب هی. سرماستین

از آن ارائاه نشاده    یقا یدق فیا هناوز تعر  ،فراوان واژه اجتماع یکاربردها باوجود .شود می اطالق

تاوان از نیار    مای  را در نیار گرفات. اجتمااع    کسانیه انبوه دو تو هآن را با انبوه دیاما نبا ،است

: 137۴ ،از انبوهه و توده جدا کرد )رابرتساون  یدرون ماتیو تقس یاجتماع دهیچیتداوم، روابط پ

 کند: می انیب نیجامعه چن لیالزم را در تشک یها شر  شیپ آبر (. ۴0۴-39۴

 ؛یجنس نیر ازآمدن تعاد   وجود به نیو همچن طیمناسبات درست با مح دی. تمه1

 ؛آنان ضیو تفو ها نقش کی. تفک2

 ؛ینیام ارتباط کی جادی. ا3

 ؛عواطف یتجل یها وهی. انتیام ش۴

 ؛افراد یریپذ نیام در جامعه کی. وجود 5

 مخل نیم. یمؤثر در کنتر  اشکا  رفتار یها وهیش هیتعب .۶

 یاز افراد دانست که با هام در ارتباا  هساتند و دارا    یتوان تجمع می را «اجتماع» نیبنابرا

 .(102-10۶: 1370 ،باشند )باتومور می نیمع یها رفتار و سلوک

امر  کی صورت به هیاست که سرما یمعن نیبه اهمچنین  یو اجتماع هیدو واژه سرما بیترک

 یهاا  در ارتباا  هساتند و رفتاار و سالوک     بااهم از افراد که  یتجمع جهیدرنت ای است یاجتماع

و باا رفتارهاا و    باهماز افراد مرتبط  یاست که جمع یسهم مثبت ای دیآ می وجود به ،دارند ینیمع

  ینتاا  از یانانسا  هیرماو س یماد هیسرما بیدارند. ترک یدیتول یها تیدر فعال نیمع یها سلوک

 فیباودن تعاار   رجاامع یجاامع و غ  کاردن  مشاخ   یبارا  یاجتماع هیسرما یبیواژه ترک یلیتحل

دو شار  الزم   ،نییتب ای فیتعر کیبودن  جامع یشود. برا می استفاده یاجتماع هیمتعارف سرما

 ایا  فیا تعر یعنا ی ؛باودن  جامع افراد .باشد اریمانع اغاینکه جامع افراد و دوم  نکهینخست ا ؛است

راه را  دهینسانج  یهاا  تیمحادود  لیا قدر بسته باشد که باه دل  آن دیشود نبا می که ارائه یاریمع

 یحدوحصارها  لیا باه دل  یعنا ی؛ باشند، مسادود کناد   می پوشش آن معرف زیرکه  یافراد یبرا
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 یافراد یعنی ،بودناریغجا داده شده افراد مشمو  نتوانند وارد شوند. مانع ا فیکه در تعر یادیز

در هار   دیا با یژگیدو و نیشوند. ا فیتعر نیا طهیبتوانند وارد ح ،ستندین فیتعر نیمشمو  اکه 

شاوند تاا    تیا شارو  رعا  نیا دیبا زین یاجتماع هیمتداو  سرما فیدر تعار .شود تیرعا یفیتعر

 یلا یروش تحل ،اریا افاراد و اغ   یتشخ یمناسب برا اریحاصل گردند. مع یجامع و کامل فیتعار

از  یاجتماااع هیاز ساارما فیااتعر نیقساامت چنااد نیاااساات. در ا یاجتماااع هیاصااطالح ساارما

 .(Portes: 1998:15-24) شود می اند، ارائه مطالعه کرده نهیزم نیکه در ا یپژوهشگران

بر  یاجتماع هیسرما ،دیدگاه کیوجود دارد. در  یاصل دیدگاهدو  یاجتماع هیسرما فیتعر در

باه  ی اجتمااع  هیاست سارما  بر آن یسع گرید دیدگاه رشود و د می فیآن تعر یکارکردها اساس

 یعملا  دگاهیا را از د یاجتمااع  هیسارما  2کلمنماز یج شاود.  فی( تعریذات طور به )و خودی خود

 از یدو عنصار مشاترک: هماه آنهاا بخشا      باا  از موجاودات  یتناوع »کناد:   می فیتعر نیچن نیا

 لیدر آن ساختار تساه  عامالن را یها تیاز فعال یو بعض شوند می را شامل یاجتماع یساختارها

از شابکه رواباط،    یاشا ن یزیهر چ است یاجتماع هیسرما یعنی؛ (12: 1377)کلمن،  «کنند می

 یاجتمااع  ایا  یفرد تیفعال لیکه موجب تسه یاجتماع یاعتماد، حس عمل متقابل و هنجارها

کند،  می لیهرا تس یاست که هر نوع عمل یمنبع خنث کی یاجتماع هیشود. از نیر کلمن، سرما

 ت خاص استیموقع کیوابسته به کاربرد آن در  کامالً ،ریخ ایبرد  می جامعه از آن نفع نکهیاما ا

(Foley & Edwards,1997: 561). 

و  یاجتمااع  یها همه شبکه یبه ارزش جمع یاجتماع هیسرما 3،تنامارابرت پگفته  بر اساس

 یاجتمااع  هیتنام سرماابه نیر پاشاره دارد.  گریکدیکمک به  یها برا شبکه نیاز ا یناش التیتما

 لیباا تساه   توانناد  مای  ست کاه ها اعتماد، هنجار و شبکه رینی یوجوه گوناگون سازمان اجتماع

 ،نیار او  بار اسااس  . (285: 1379، تناام اجامعاه را بهباود بخشاند )پ    ییاقدامات هماهنگ، کارا

 هیکاه سارما   دیگو می تنامااست. پ یدموکراس یدر بنا و برقرار یدیکل یعنصر یاجتماع هیسرما

کااهش ساطا اعتمااد باه      بر اسااس  یریگ جهینت نیدر حا  کاهش است. ا کایدر آمر یاجتماع

معتقاد   یو نیهمچنا  .(285 :1379تناام،  اپ) دست آمده است هب یدولت و کاهش مشارکت مدن

تار   منساجم ریغ ای جامعاه  کایاند که جامعه آمر باعث شده یشهر یو پراکندگ ونیزیاست که تلو

اعتماد و حس عمل متقابال   زانیم یبا بررس انتو می را یاجتماع هیسرما» :دیگو می تناماباشد. پ

 یهاا  کمک متقابل مانند انجمان  یها وهیش ،یو دگاهیاز د .«دیمردم سنج نیب ایاجتماع  کیدر 

بار   دانشامند دو  هار (. 289 :1379تناام،  اپ) شاوند  می محسوب یاجتماع هیسرما ءجز ،یاعتبار

                                                                                                                                                       
2. James Coleman 

3. Robert David Putnam 
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 نیا ا طباق کنناد.   مای  دیا تأک یاجتمااع  یهاا  بر انبوهه یاجتماع هیاثرات سودمند متصور سرما

 نکتاه اشااره   نیکلمن به ا فیمثبت است. تعر یگروه یاثر برون ینوع یاجتماع هیسرما ف،یتعار

 یهاا  تنام بر شاکل اپ فیاما تعر د،یآ می وجود به یسازمان اجتماع راهاز  یاثر برون نیکند که ا می

د. در مقابل کن می دیتأک ها مانند اعتماد، هنجارها و شبکه یاز سازمان اجتماع ای ژهیو یررسمیغ

 فیتعاار  نیا از ا یاریاسات کاه بسا    یانتقاد دارد و مادع  فینوع تعار نیبه ا ۴امایفوکوفرانسیس 

و  ی، جامعاه مادن  هاا  )اعتمااد، شابکه   یاجتماع هیسرما اتیبه تجل یاجتماع هیخود سرما یجا به

 یهاا  دهیا پد یماوارد، همگا   نیا دارناد. ا اشااره  مرتبط هستند(  یاجتماع هیآن که با سرما رینی

دهناده خاود    لیعناوان عناصار تشاک    نه به ،یاجتماع هیسرما جهیعنوان نت هستند که به ای هینواث

تاوان   مای  یساادگ  باه را  یاجتماع هیسرما»: گوید می امایشوند. فوکو می مطرح یاجتماع هیسرما

 یکارد کاه اعضاا    فیا تعر یررسام یغ یهاا  ارزش ایا از هنجارها  ینیجود مجموعه مععنوان و به

کاه   ییهساتند... هنجارهاا   میمجاز است، در آن هام ساه   انشانیو تعاون م یکه همکار یگروه

تعهادات و   یصاداقت، ادا  لیا از قب ییایشامل ساجا  دیکنند اساساً با می یاجتماع هیسرما دیتول

 .(10-12: 1379 اما،ی)فوکو« ارتباطات دوجانبه باشد

 شیدانسات کاه باعاث افازا     ییهاا  را هنجارهاا و ارزش  یاجتماع هیتوان سرما می یطورکل به

دو  یدارا یعنا ی؛ شاود  مای  ها شبکه جادیو ا یعمل جمع لیو تسه یو اعتماد اجتماع یهمبستگ

سارمایه   فیاز تعاار  ها( اسات.  و گروه ها )شبکه ینیها و اعتماد( و ع )هنجارها، ارزش یوجه ذهن

 :دیآ می به دستبه شرح زیر چند نکته  ،شدبه آن اشاره  اجتماعی که در باال

، گار ید ای دانند و عاده  می یرا ساختار اجتماع یاجتماع هیمنشأ سرما ای عده ،که نیا نخست

 کنند.  می محسوب یاجتماع یهنجارها ای ها یژگیو

افاراد   نیب یو همکار یهماهنگ تیتقوبر  را عموماً یاجتماع هیو اثر سرما جهینت ،که نیا دوم

در رواباط   یباازده  ایا  تیا صاورت منباع مولاد مز    دانند که به می گریکدیگروه و سازمان با  کی

 .برند می از آن نام یاجتماع

و  یمتقابال اجتمااع   یهنجارهاا ، از اعتمااد  یبیترک را عموماً یاجتماع هیسرما ،که نیا سوم

 هیسارما ، متقابال  یمعتقاد اسات هنجارهاا    اماا یت که فوکوتفاو نیبا ا، دانند می یشبکه ارتباط

 آورد. می به وجودرا  یاعتماد و جامعه مدن، به نوبه خود زیکنند و آن ن می دیتول ار یاجتماع

اسات کاه امکاان     ییهاا  هنجارها و شابکه  یاجتماع هیسرماتوان گفت که  میطور خالصه  هب

 ییهاا  وهیو با شا  کند می متقابل را فراهمکسب سود  منیور به یمشارکت مردم در اقدامات جمع

 ایا  یرسام  یمادن  یهاا  در انجمان  تیو ساطوح عضاو   یهمچون سنجش سطا اعتماد اجتمااع 

                                                                                                                                                       
4. Yoshihiro Francis Fukuyama 
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 زانیم ای یاست که موجود یبیترک یفهومم یاجتماع هیاست. سرما یریگ قابل اندازه یررسمیغ

. رابطاه  کناد  یما  ایخااص تشار   یمقطع زمان کیجامعه و در  کیرا در  ها هنجارها و شبکه نیا

 هاا  شابکه  نیهنجارهاسات. همچنا   نیا از ا ییهاا  و اعتماد، نموناه  رخودخواهانهیمتقابل، رفتار غ

از عناصر مهام قادرت    یکی یعاجتما هیمنیر، سرما نیباشند. از ا یررسمیغ ای یرسم توانند می

 ،یررسام یغ یگروها  یهاا  تیا فعال راهاز  شیخاو  تیریماد  یجامعه بارا  تیظرف ای یجامعه مدن

 ( است.یانتفاعریغو ) یردولتیغ ایوطلبانه دا

 در جهان و ایران یاجتماع هیسرما یخیتار نهیزم .1-2

  از دهاه   یتادر  اصطالح به نیندارد. کاربرد ا یطوالن نهیشیپکاربست سرمایه اجتماعی در ایران 

 یاها  در رشاته  ژهیا و باه  ،پژوهشای  -علمای  و مقاالت یدانشگاه های نامه پایان، سمینارهادر  70

 شد. آغاز آموزشارتباطات و ، علوم سیاسیاقتصاد،  شناسی جامعه

 مفهاوم  نیا از ا یرا که در علوم اجتماع یفیاهداف و تعار، کاربردها میبخواه اگر ،با این حا 

 .میینما اشارهدانشمندان گذشته  یمفهوم در آرا نیا نهیشیپ باید به میکن یبند دسته، شود می

ذیال   کاا، یآمر یاسا یبس درازتار دارد. در علاوم س   یقدمت یتماعاج هیسرما ییربنایز مفهوم

و  یمشاارکت  یزنادگ  نیرابطاه با   لیا متفکران قبل از قارن ناوزدهم در تحل   ،ییگرا مبحث جمع

 یو انساجام اجتمااع   یهمبساتگ  میمفااه  عیا تجم بارای را  یعباارات مشاابه   مکرراً ،یدموکراس

 در 5ساون یمد ماز یجهمچاون   یساندگان یون یهاا  گرفتاه از تاالش   ماند که الها کرده می استفاده

 ییویا جاان د ( باوده اسات.   کایدر آمر ی)دموکراسدر  7لیدوتوکو یو الکس ۶)مقاالت فدرالیست(

در مدرساه و جامعاه    یاجتمااع  هیاز عباارت سارما   ماًیاست کاه مساتق   یکس ننخستی احتماالً

 هیسارما را از کتاب  یابیرد نیا دیاست. با دادهآن ارائه ن یبرا یفی( استفاده کرده، اما تعر1899)

 اجباار و ضارورت   یاز رو یله همبساتگ ئکتااب باه مسا    نیا او در ا ،میآغااز کنا  کار  ماارکس  

 یها ییو توانا یاستفاده از انرژ یسو بهافراد را ، یو بحران یمنف طیکه شرا یمعن نیبدپردازد.  می

 کند. می بیترغ یروهگ ظرفیت و توانو استفاده از  گریکدی یبانیتوسل به پشت، یبالقوه جمع

 8،فاان ینها توساط   ای ، در مقالاه 191۶باار قبال از ساا      نینخست یاجتماع هیسرمااصطالح 

 یمحل یها تیدر مورد حما 191۶در سا   ویمقاله  مطرح شد. اینیرجیشناس دانشگاه و جامعه

باه  در اشااره   یاجتمااع  هیموارد اساتفاده از عباارت سارما    ننخستیاز  یکی ییاز مدارس روستا

                                                                                                                                                       
5. James Madison 

6. The Federalist Papers 

7. Alexis de Tocqueville 
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 فیدر تعر .(Hanifan,1916:130-138) در جامعه است یفرد یگذار هیسرماو  یاجتماع یهمبستگ

 :دکن یم سهیمقا یرا با اقالم ماد یاجتماع هیسرما فانینها  مفهوم، نیا

است که باعث  یزی. منیور من آن چستیپو  ن ای یشخص یها ییدارا و من امالک منیور»

 ت،یا ن حسان  یعنی ؛ندیایب حساب به شتریروزمره مردم ب یدگمحسوس در زن یایاش نیا شود یم

واحاد   کیا هاا کاه    خاانواده  ایاز افراد  یگروه نیب یو مراودات اجتماع یحس همدرد ،یدوست

ارتبا  برقرار کند و باه تعاقاب، آن دو    اش هیبا همسا ی... اگر شخصدهند یم لیرا تشک یاجتماع

وجود خواهد  به یاجتماع هیاز سرما یحالت انباشت نیا ارتبا  برقرار کنند، در گانیهمسا گریبا د

 تیا فیک ریتواند باعث بهبود چشمگ می یآنها را برآورده کرده و حت یشخص یازهایآمد که فوراً ن

 شاود،  یش منتفاع ما  یاجازا  یکل اجتماع از همکار که ید. در حالشو اعدر کل آن اجتم یزندگ

مناد خواهناد    بهاره  گانیبا همسا یو دوست یدردمساعدت، هم همچونیی ایاز مزا زیخود افراد ن

گونااگون   یهاا  مفهوم در عرصه نیمختلف ا یایزوا که یحال در .(Hanifan,1916:130-131) «شد

 قاات یکاربرد مادرن آن را در تحق  یها شهیر یا عدهمورد بحث قرار گرفته است،  یعلوم اجتماع

نکرده، اماا   فیرا تعر یعبارت نیچن میمستق طور به یدانند. اگرچه و می 19۶0در سا   9کوبزیج

مرگ و در کتابش با نام  زکوبیج ها استفاده کرده است. با ارجاع به ارزش شبکه ای از آن در مقاله

 ،کتااب  نیا آن را به کاار بارده اسات. او در ا    19۶1در سا   10ییکایبزرگ آمر یشهرها یزندگ

 یمیقاد  یهاا  که در محادوده  کند یم یمعرف یا فشرده یاجتماع یها را شبکه یاجتماع  هیسرما

در مورد بهباود   ماتیتصم گریو د یابانیخ تیجرم و جنا نبوددر ارتبا  با حفظ نیافت،  یشهر

 یروهاا یو ن سیپلا  یحفااظت  یرویمانند ن یسمر یها با عوامل ارگان سهیدر مقا ،یزندگ تیفیک

 (.2:138۴ ،ی)توسل دهند یاز خود نشان م یشتریب تیمسئول ،یانتیام

 هیا نیر»باا عناوان    19۶9در ساا    ای در مقالاه  یسابر یرابارت سل  ،یاسینشمند علوم سدا

 نیعباارت را چنا   نیا یمعن 11میانه ربعلوم سیاسی غ هیدر نشر «نفعیذ یها دادوستد در گروه

 ویا بورد ریا پساودآور اسات.    یهاا  گروه لیدر تشک یاتیح یجزئ یاجتماع هیبسط داده که سرما

  (Bourdieu, 1972) عمل هیطرح نیردر کتاب  1972عبارت در سا   نیشناس از ا جامعهعنوان  به

سااخت.   زیو نماادین متماا   یاقتصااد  ،یفرهنگا  هیآن را از سارما  ،استفاده کرد و چند سا  بعد

 نیا ا یسااز  یدر بسط و عماوم  یاسکات ورتلو  ولمن یبرکلمن،  مزیج ی همچونشناسان جامعه

اقتصااددان   یگلن لاور  .(Coleman,1988: 95) اند فتهری( را پذ1977) 12یورگلن ل فیتعر ،مفهوم
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 یبارا  1970  را در دهاه  یاجتمااع  هیشاناس، اصاطالح سارما    جامعاه  13تیال وانیاهمچون  زین

 یرا مجماوع مناابع   یاجتمااع  هیکار برد. او سرما به یشهر درون یاقتصاد  مشکل توسعه فیتوص

رشاد   یجامعاه وجاود دارد و بارا    یاعااجتما  زمانو در ساا  یکه در ذات روابط خانوادگ داند یم

شاناس   کلمان جامعاه   ماز یاصطالح توساط ج  نیا 1980  دهه در افراد سودمند است. یاجتماع

کلمان   ماز یج ،یشاد. باه عباارت    دهیبه بحاث کشا   تر عیوس یو در معنا یصورت منسجم، قو به

 1۴رابرت پوتنامکرد. نفر دوم  یگذار هیرا پا یاجتماع هیسرما  هینیر ادیاست که بن یکس نینخست

 بر اساسرا  یو جامعه مدن یاجتماع هی. او بحث مستند و پرشور سرماودب یاسیدانشمند علوم س

 .(285: 1379، تناماکه انجام داده بود، ارائه داد )پ ییها پژوهش

و  یباناک جهاان   یقاات یو موضوع برنامه تحق افتی تیمفهوم عموم نی، ا1990در اواخر دهه 

تناام و  ااثار رابارت پ   (Putnam, 2000) «نفاره  کی نگیبول» ازجملهمهم  چند کتاب یموضوع اصل

 شد. 15نیفلداشتا سییلونوشته  «باهم بهتر است»

که او از مفهاوم دادوساتد    ییجا ؛است یبازشناس  قابل 1۶ملیجورج ز یدر آرا، گرید کردیرو

توقاع دارناد تاا     رادنکته استوار است که اف نیبر ا هینیر نیا یکند. مبنا می بستان صحبت بده ای

 یخاواه و دگر ثاریمفهوم را در مقابل ا نیا یجبران شود. برخ، دهند می که نشان یکمک و لطف

 کنند. می ریتعب

 لیا اماست که با  یمباحث، گذاشت یبر جا یرینسبت فراگ بهو  قیسوم که اثرات عم کردیرو

باه طارح مفهاوم ارزش     افاراد  نیا شاد. ا  یریا گیپ تاالکوت پارساونز  آغاز و پس از او با  میدورک

 یفکار  اناتیاست. از جر یاجتماع یو هنجارها ها آنها ارزش یکه مبنا یتعهدات یعنیپرداختند؛ 

اسات   یمیمفااه ، کناد  می که وبر مطرح ینام برد. مباحث ماکس وِبِر از آرای دیبا، گرید رگذاریتأث

و در  یماتن اجتمااع   کیدر  که نیا یافراد برا یآمادگ یعنیکه به مفهوم اعتماد معطوف است؛ 

 ندیگرا، اعتماد داشته باشند و البته به همان نحو، افراد ریبه سا دیکه با رندیبپذ یروابط اجتماع

 (.3، 138۴ ی:)توسل اعتماد نشان بدهند، از خود دیز باین

 بوده است. رگذاریتأث یمتعدد یها نهیزم، مفهوم نیا یابی شهیکه در ر مینیب می بیترت نیبد
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 یاجتماع هیسرما ابعاد و طوحس .1-3

رابطه فارد باه فارد اسات.      ایسطا خرد  ،نخستسطا  :است سطا سه یدارا یاجتماع هیسرما

 نیا از ا کنند، می دارند و به هم اعتماد یو همکار مانهیرابطه دو نفر دوست که با هم ارتبا  صم

 گریکاد یاز افراد باا   ای . اکنون اگر مجموعهنامند می یآوند یاجتماع هیسرمارا  نیا که نوع است

 کیا گاروه،   کی)مانند  یشبکه اجتماع کیکه  ای گونه متقابل و متقاطع داشته باشند، به ا ارتب

شابکه باه هام اعتمااد      نیا و افراد عضو ا ردیشکل بگ آن ریو نیا 17نهاد غیرحکومتی کیحزب، 

 هیسارما آن شکل گرفته است کاه باه    یاعماجت هیسرما یانیسطا م ایداشته باشند، سطا دوم 

منفارد، در ساطا کال جامعاه باا       یها و شبکه ها گروه نیاگر ا از. بندیگو می یهموند یاجتماع

 هیاعتمااد کنناد، سارما    گریکاد یکنند و باه   یارتبا  برقرار کنند، بتوانند با هم همکار گریهمد

 .ندیگو می یوندیپ یاجتماع هیکه به آن سرما ردیگ می در سطا کالن شکل یاجتماع

 یاجتمااع  هیو سارما  یگروها  نیبا  یاجتمااع  هیتفااوت سارما   نیتار مرباو  با    مهم کیتفک

متااراکم،  یوناادهایگااروه )قباال خااانواده( بااا پ  درون یاجتماااع هیاساات. ساارما یگروهاا نودر

شناساان معتقدناد    . جامعهشود می محدود شناخته یگروه و درون یو اعتماد محل یچندکارکرد

 تیا امن ،یدموکراسا  لیاز قب یعموم یکاالها دیبا یوهگر برون یاجتماع هیسرما تیتقو یکه برا

 یشود )ساور  شتریو ب شتریب گریشود تا اعتماد افراد به همد تیتقو یو عدالت اجتماع یاجتماع

 .(1385و مهرگان، 

در ایجااد سارمایه    یدر تحقیقات خاود پیراماون نقاش سارمایه اجتمااع      گوشا و  ناهاپیت

باید   یشناختو  یارتباط ،یساختاردر سه بخش  یجتماعکنند که سرمایه ا می پیشنهاد ،یمعنو

 (. Nahapiet &Ghoshal 244-242 :1998:) یشاناخت و  یارتبااط  ،یمورد توجه قرار بگیرد: ساختار

فارد در   یمارتبط باا تواناای    یسارمایه اجتمااع   یگوید ابعاد سااختار  می کارلوس گارسیا تیمون

مرباو  باه مناافع     م است. این بعد اساساًنیایک با دیگران در  یضعیف و قو یپیوندها یبرقرار

ضاعیف و   یشخ  عامل است. تفاوت بین پیونادها  یو جمع یفرد یها حاصل از ساختار شبکه

باار  یعااد ارتباااطبُ. (Granovetter, 1973: 1360-1380) تشااریا کاارده اساات 18گرانااووتررا  یقااو

و  ینحو با میازان اعتمااد، همکاار   خصوصیات رابطه بین افراد تمرکز دارد. این بعد را به بهترین 

 ییعنا  ،یبعاد ساوم   19هزلتاون و کناان  توان تشریا کارد.   می در یک شبکه یکسب هویت فرد

. ارتباطات در ترکیاب باا سارمایه    (Hazleton & Kennan, 2000: 81-87) اند ارتباطات را هم افزوده

 یضرور فاتریت اختالآنها و مدی حل راهبه اطالعات، یافتن مشکالت و  یدسترس یبرا یاجتماع
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 نیاا ممشاترک   یها از زمینه یدار نیازمند حداقل یمعتقدند ارتبا  معن 20یتنکاسو  بولنداست. 

 یمشاترک  یراجع به درک و معاان  یو سرانجام، بعد شناخت تافراد دخیل در تباد  اطالعات اس

 .(Boland &Tenkasi, 1995: 350-372)  ها از یکدیگر دارند است که افراد و گروه

و  نیالتزام به د -1اند:  موارد دانستهاین را شامل  یاجتماع هیابعاد مختلف سرما گرید یبرخ

 یسطا آگااه  -3 ؛(یو اجتماع یگروه ،یاعتماد )فرد -2 ؛(یو اجتماع ی)فرد یاعتقادات مذهب

 یمشارکت اجتمااع  -5 ؛(یو اجتماع یخانوادگ ،یردف) اخالق -۴ ؛(ی)سواد موظف سواد اجتماع

 (1385ی،( )نصرتیو اجتماع یفرهنگ یها ، کانونها تشکل جد،)مسا یاسیو س

 یاجتماع هیسرما منابع .1-4

و  ینهااد  ایا  یررسمیو غ یبه منابع رسم یاجتماع هیسرما جادیمنابع ا یکل یبند میتقس کی در

ثر متقابال دارناد.   أو تا  ریثأت گریکدیمنابع دوگانه بر  نیا نکهیشود، ضمن ا می میتقس یرنهادیغ

ثر بار  ؤما مناد   کنش عامداناه و هادف   جهیدرنتاست که هنجارها  نیا ینهاد ای یمنیور از رسم

 یهاا  و نیاام  نیمانند قوان یرسم یباشد. نهادها شده ساختهمانند دولت  یهادن قیاز طراجتماع 

 رابارت تومااس  و  داگاالس ناور   کنند.  می جادیرا ا یرسم یدر طو  زمان هنجارها زین یقانون

 یدار هیسارما  جااد یقرن شانزدهم در ا در انگلستان و هلند در تیتوسعه حقوق مالک که معتقدند

گاو   هیا د ،داشت. بارعکس  ینقش اساس ،کرد می تیکه از آن حما یررسمیغ یو هنجارها دیجد

 ریا فرهنگ فراگ یدولت، عامل اصل لهیوس به شده لیتحم تیفقدان حقوق مالک» :دیگو می گامبتا

هساتند کاه    یمناابع  یررسام یمناابع غ  .(99: 1379 اماا، ی)فوکو «تاس لیسیدر س یاعتماد یب

 یخیو تاار  مادت  یطاوالن تعامالت  ندیادر فر و( یرسم ینهادها ریسا ایتوسط اجتماع )نه دولت 

، خاانواده،  وپارورش  آموزش دارند. یتر یجهات نقش اساس یاریمنابع از بس نی. ارندیگ می شکل

و  تیا هستند کاه برحساب ماه   یاجتماع هیسرما لیتشک منابع ازجمله یدئولوژیرسانه و ا ن،ید

 را شکل دهند. یاجتماع هیاز سرما یو انواع متفاوت زانیتوانند م می که دارند، ییمحتوا

 ریناپاذ  انعطااف  یها یداشته باشند، مرزبند ییگرا به خاص لیمنابع م نیمعنا که اگر ا نیبد

 یاجتمااع  هیسارما  یناوع  ،را رواج دهناد  یاعتماد یو ب ینیعضو بدبریداشته باشند، نسبت به غ

جامعاه کال    یاما برا ،خود گروه ممکن است ارزشمند باشد یکنند که برا می جادیا ییگرا درون

ممکان   هرچناد  ،داشاته باشاند   یای گرا به عام لیمنابع م نیدارد. برعکس، چنانچه ا یبیتخر اثر

جامعاه   یاجتماع هیسرما یجوداما به مو ،گروه کم شود یاجتماع هیو شدت سرما زانیاست از م

 و اثر مثبت و سازنده دارد. دیافزا می کل

                                                                                                                                                       
20. Boland&Tenkasi  
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 سرمایه اجتماعی های نظریه .1-5

 نظریه پیوندهای ضعیف. 1-5-1

اجتماعی، نیریه پیوندهای ضعیف است. مطاابق ایان    هیسرماسازی  برای مفهوم نخستین نیریه

ن اعضاای یاک شابکه بیشاتر     میا عاطفی، نسبی و سببی نیریه، هرچه شدت و استحکام روابط

تار   هرچه شدت و اساتحکام ایان رواباط ضاعیف     عکس بهاجتماعی کمتر و  هیسرماباشد، ارزش 

نایکالس   1979در ساا    .(Seibert, 2001)اجتمااعی بیشاتر اسات     ایهدهناده سارم   نشان ،باشد

باه   د کاه اعتمااد را  کراعتماد را منتشر خصوص  هسرمایه اجتماعی و باز  یقیعم لیتحل 21لومان

ارتباا  داده   شاود،  یم ییو مخاطره که جامعه معاصر با آنها شناسا تیعدم قطع ،یدگیچیرشد پ

شادن   منساو   لیا دل ناه باه   سرمایه اجتمااعی مطرح شد که  شنهادیپ نیا بار نینخست یبود. برا

در دوره  ریناپاذ  اجتناب یتیکه واقع دیجد یاجتماع اشکا بلکه برعکس با توسعه  ،یجامعه سنت

فصال از کاار مفصالش در     دو 1990در کلمان   مزیکرده است. ج دایپ تیاند، اهم شده تهیمدرن

عنوان  اعتماد به لیتحل یرا برا الگوییرا به موضوع اعتماد اختصاص داد و  یاجتماع هیمورد نیر

. (1۴5: 1377کلمان،  ) دکار ارائه  یانتخاب منطق هیدر چارچوب نیر یمنطق مبادله صرفاً ینوع

را باا   یچارچوب انتخاب منطقا  راًیکه اخ 22نیردها  راسل یها با نوشته 1990دهه در  ریمس نیا

 23دنزیااگ یآنتااون 1990بسااط داد، دنبااا  شااده اساات. در دهااه   ساارمایه اجتماااعی لیااتحل

رمایه سا  25،اسکات لشو  2۴بک شیاولرو سپس با  ییتنها ابتدا به ،یسیمعاصر انگل شناس هجامع

از  یلوماان  شاه یاناد کاه بساط اند    دانساته  تاه یمدرن انیا اعنوان صفت مشخصاه پ  را به اجتماعی

از  یو دفاع جاامع  ریتفس اما،یفوکو سیفرانس 1995. در استو مخاطره  تیعدم قطع ،یدگیچیپ

 ن،یبحثش را بر تجرباه چا   دیکأد و تکرارائه  ایپو سرمایه اجتماعی یاتیعنوان عنصر ح اعتماد به

از اعتمااد   یریتفسا  2۶لگمنیآدام س 1997اد. در قرار د یشرق جنوب یایجوامع آس گریژاپن و د

انتیارات   یها و نتا نقش ریو تکث زیکار، تما میکه با تقس دیمخصوص دوره جد دهیعنوان پد را به

 (.3۴-35 :138۶زتومکا، ) ددارد، ارائه کر وندیپ

                                                                                                                                                       
21. Niklas Luhmann  

22. Hardian 

23. Anthony Giddens. 

24. Ulrich Beck 

25. S. Lash 

26. Adam Seligman 
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 نظریه شکاف ساختاری. 1-5-2

ود با همکارانی کاه باا هام در    اجتماعی خ شبکهمطابق نیریه شکاف ساختاری، اگر یک فرد در 

ارتبا  اندکی دارند، ارتبا  برقرار کند، نهایت استفاده را خواهد بارد   کم دستارتبا  نیستند یا 

(Seibert, 2001: 17)   دو فارد در یاک شابکه     میاان منیور از شکاف در این نیریه، فقدان ارتبا

 شود. اجتماعی است که مزیتی برای سازمان تلقی می

 ریه منابع اجتماعینظ. 1-5-3

رسد، پیوندهای موجاود   می 1981در سا   کاتورو  لینهای آن به مطالعات  این نیریه که ریشه

داند. از دیدگاه این نیریه فقط منابع موجود  مد نمیادر شبکه را بدون وجود منابع داخل آن کار

تی، نیریه پیونادهای  عنوان یک سرمایه قلمداد شود. به عبار تواند به در درون شبکه است که می

نیریاه مناابع    کاه  یدرحال ،ها معطوف هستند ضعیف و شکاف ساختاری هر دو بر ساختار شبکه

حاوزه  (، چهاار  200۴) بیناو ادواردو نیار   نقطه بر اساس ی شبکه توجه دارد.ااجتماعی به محتو

 :ستا شده خالصه نگاره زیردر  نیریعمده را در مورد سرمایه اجتماعی نیری 

 نظریسرمایه اجتماعی  عمدهحوزه نظری چهار  -(1ماره )نگاره ش
 هرویکردهای سرمای
 اجتماعی

 این حوزه پردازان برجسته نظریه اصلی کیداتأو ت ها ایده

 توسااعه یهااا نیریااه -1
 اقتصادی

اعتمااااد، رفتاااار شاااهروندی و شااابکه 
اجتمااعی، کماک باه توساعه اقتصاادی      

 مداوم

(، 1997و کیفر) ناک (،199۴تنام)اپ
 (1998یگالیتز)است

 و اخالقاااای اصااااو -2
 اجتماعی مسئولیت

از ای  کید بر سرمایه اجتماعی و درجاه أت
یکپااارچگی و مساائولیت اجتماااعی در  

. هاا  و گاروه  ها رابطه با کل جامعه، آژانس
و  هاااا ایااان ایاااده مبتنااای بااار ارزش 

اعتماااد، امنیاات،   مانناادیی هااا نگاارش
 استهمکاری و رعایت اصو  اخالقی 

(، 1997) نیوتن(، 1990) کلمن
(، کاواچی و همکاران 1997چانگ )

 (،1998(، بولن و اونیکس )1997)

(، 2000) (، کورتینا1998ژوزف )
 (2001بارون )

 تحکااااایم قاااااوانین-3
 همکاری

قوانین مربو  به اصو  اخالقی و تحکیم 
ثیر مثبتای بار روی سارمایه    أهمکاری ت

اجتماعی، انسجام و غلبه بر نقا  باازار   
 دارد.

(، زینگالِس 1997) (، سن1997) بس
 (.2000) (، راجین2000)

 فکری سرمایه-۴

ای از ساارمایه  ساارمایه اجتماااعی مؤلفااه
ای از  فکری بوده که مبتنی بار مجموعاه  

 مانناادیی هااا شاااخ  و خاارده هااا ارزش
اعتمااااد، وفااااداری، انساااجام، تعهاااد،  
مساائولیت، صااداقت و اصااو  اخالقاای  

 است.

گ (، کووین199۶) ناهاپیت و گوشا 
 (، کنمور2001) (، پروسکا1998)

(، 1999) (، لِسِر و پروسکا2001)
(، مک 2001) (، کوترِ 2001) کوهن
 (2001) ا  روی

)Source: Marı´ Paz Salmador, 2004: 560( 



 189      1395وپن  / زمستان  هشتادویک / سا  بیست شماره

 ییتنهاا  باه ی مطروحاه  هاا  کادام از نیریاه   رسد که هیچ می به نیر باالبا توجه به توضیحات 

ه ملی در سرمایه اجتماعی در جمهاوری اساالمی را ندارناد و    قدرت تبیین نقش و کارکرد رسان

باودن جامعاه( و    )سنتی یا مدرن یعنی هم توجه به ساختار اجتماعی ،ها باید با تلفیق این نیریه

باه ایان مهام     (اعتمااد و انساجام اجتمااعی   ، آگااهی  ،)فرهناگ  هم توجه به محتوای اجتماعی

 پرداخت.

 یاجتماع هیسرما جادیدر ا ها رسانه نقش. 2
)کلمان،   اباد یبر اوهام کاهش  یاعتماد مبتن میسبب شد گسترش عی یهمگان یها رسانه ظهور

 وجاود  باه اعتماد  زانیم شدن کمدر جهت  ها در رسانه یرییتغ راًیاخ ی( به اعتقاد و29۴: 1377

 ریا خا یها در سا  یآن است. از طرف قیاز مصاد بزرگسا  انییکایآمده است. کاهش اعتماد آمر

اعتمااد   شیاعتمادها شده است. رشد و افازا  یریگ و بازپس یسبب بازساز ای رسانه دیجد فنون

نهادهاا،   یدهد که کاهش اعتماد به بعض می و ثبات اعتماد به مطبوعات نشان ونیزیبه اخبار تلو

کلمن، کننده اطالعات باشد )ریعنوان منبع و تفس ه، بها رسانه ندهیاز قدرت فزا یممکن است ناش

اند کاه   شده ایشوند  می ییها به واسطه لیتبد ندهیفزا ای گونه به یهمگان یها رسانه .(9۶ :1377

باه قضااوت    دیا کاه با  ییها منزله واسطه به ها رسانه رشیکنند. پذ می افراد به قضاوت آنها اعتماد

 شاوند،  نمای  هاا کنتار    توساط دولات   ها که رسانه یآنها اعتماد کرد، سبب شده است در موارد

 کاوشاگرانه  ینگاار  روزناماه  تیوضاع  نیبگذارند. کلمن به ا شیرا به نما ای استقال  پرخاشگرانه

 .دیگو می

 ساازند،  مای  نخبگاان ماورد اعتمااد را آشاکار     یهاا  یکاسات  کاه  یهنگام ،یهمگان یها رسانه

حاداکثر و حاداقل    یعنا ی ؛کااهش اعتمااد  افزایش و  دهنده توانند مخاطبان خود را گسترش می

گاناه   مناابع ساه   نیا از ا یکا یگاناه اطالعاات دارد.    به مناابع ساه   یبستگ یادیا اندازه زت نوسان

 یچاشان  زیا و آموزش را ن ریاطالعات، تفس دیبر تول عالوه کههستند  یجمع یها اطالعات، رسانه

 د.نکن می آنها

د. قبض انواع اعتمادها باشا  ایتواند علت بسط  می ارتبا ، یمدت در ساختارها کوتاه راتییتغ

سابب   یمختلاف سان   یهاا  در گروه یهمگان یها رسانه ریسا و ونیزیتلو نما،یترش سسنفوذ و گ

 است. شده و اقتصاد  استیمختلف فرهنگ، س یها در حوزه ینسل انیم یبسط اعتماد اجتماع

 شوند. می جامعه یاجتماع یها هیسرما تیمختلف سبب تقو یها روش به یهمگان یها رسانه

گانه اطالعات هستند. منابع گوناگون و متناوع   از منابع سه یکی یهمگان یها شد که رسانه گفته

 یهاا  و روش رهای. مسا هساتند دانش و معلومات  ،ها یآگاه هئارا یدیو کل یاصل ریمس ،اطالعات
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 ریا تاوان در ماوارد ز   می را یاجتماع یها هیسرما فیتضع ای تیدر تقو ها رسانه یرگذاریثأت عمده

 .(1389 دوست، بی)یعقو کرد یبند دسته

 اجتماعی مشارکت. 2-1

باه   نیمشارکت در فرهناگ معا   است. 27مشارکت ،یاجتماع هیسرما یها لفهؤم نیتر از مهم یکی

چند تن که باا   ایدو  انیز ایسود  نییتع یطور به معنا نیکردن و هم یدادن، انباز شرکت یمعنا

در  زیا ن دهخادا  آماده اسات.   ،ناد ا پرداختاه  یمشخ  به بازرگان یها در زمان نیمع یها  هیسرما

و  یدار کاردن و حصاه   یشاراکت و انبااز   یو به معنا  یمفهوم را مأخوذ از تاز نیخود ا  نامه لغت

 یباه معنا   یلغاو  لحاظ ازای مشارکت را  عده نیهمچن .(27:1383 ی،)اکبر داند یم یبردار بهره

 یشاارکت باه معناا   م»: دیا گو مای  رویآلن بدانند.  عمل می کیمشخ  به  یکمک فعا  و واقع

باا آن   نیشارکت جساتن و بناابرا    یدر گروها  ایا باردن   دو از آن ساو  افتنیا  یزیا در چ یسهم

عنوان حالت  همشارکت ب نیب دیبا شناسی جامعه دگاهیجهت از د نیداشتن است، به هم یهمکار

اکباری،  ) «شدقائل  زیعنوان عمل و تعهد مشارکت( تم هکردن( و مشارکت ب وضع )امر شرکت ای

1383: 28-27). 

فعا ، از  تیو جمع افتهی سازمان یها گروه ایمشارکت را سهم افراد  28کار یالملل نیب سازمان

 (.29: 1383اکبری، ) دینما می انیب یو اجتماع یاقتصاد عیدر تسر یلحاظ اقتصاد

 یهااا تاالش  آنهاا عبارتناد از:   نیتاار الزم اسات کاه مهام    یتحقاق مشاارکت عناصاار   یبارا 

 ؛د پااداش باشاند  نا توان مای  کاه  الزم یهاا  و محارک  ها زهیانگ جادیا ؛ها و افراد وهگر افتهی سازمان

اعتقاد به باورهاا و   ؛د در آن مشارکت داشته باشندنخواه می که یو دانش نسبت به کنش یآگاه

باورهاا و   نیا ا .ردیصاورت پاذ   یآن مشاارکت  یکه قارار اسات بارا    یمصداق ایبودن مورد  یارزش

 باشد. یاقتصاد ایو  یفرهنگ ،یاجتماع ،یسایتواند س می ها ارزش

 ایا  شیافازا  ، درها رسانه ردیگو مطبوعات و  ونیزیاعم از تلو ،یجمع یها رسانه د،یترد بدون

 با یجمع یها کنند. رسانه می فایا ای نقش ارزنده یاجتماع مسائلو  ها دهیکاهش مشارکت در پد

 مساائل در  عیسااختن وقاا   ها و روشان  گروه یازس و آگاه یرسان الزم، با اطالع یها قیتشو ،زهیانگ

و  هادایت  ییتواناا  هاا  ، رسانهرو نیا از .دارند عهده بر ای و مشارکت مردم نقش برجسته یاجتماع

 کیا  رامونیالزم پ یها یاطالعات و آگاه هئتوانند با ارا می دادن مشارکت مردم را دارند و سازمان

 ایا انتخابات  رد. دعوت به مشارکت مردم دسوق دهن آن یسو بهرا  یافکار عموم ،یواقعه اجتماع

                                                                                                                                                       
27. Participation 

28. Internationl  Labour Organization (IL.O) 
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مشاهور هساتند.    یهاا  مصداق نیتر از ساده یفاجعه اجتماع کی دگانید بتیبه مص یرسان کمک

 جلب مشارکت، آموزش است. یبرا ها رسانه ریمس نیتر مهم

هساتند، از عناصار    یاجتماع اتیح یها اتحاد، تعاون که شالوده ،یهمبستگ میمفاه آموزش

 یچندبعاد  ناد یافر کیا نخست مشارکت هستند. پس مفهوم مشارکت،  یارکت و از بسترهامش

مثال   یگار ید یمختصات مفهوم یدارا دومافتد و چندجانبه است و  می اتفاق  یتدر هاست که ب

 رناده یتواناد دربرگ  می است. مشارکت یابینیارت و ارز ،تیریاجرا، مد ،یریگ میتصم ،یزیر برنامه

 غیاره باشاد.  و  یآموزشا  -یفرهنگا  -یاسا یس تیا مانناد فعال  یاجتماع تیالاشکا  گوناگون فع

 دهناده  لیتشاک  یفرهنگا  یاست هماه اجازا   درصدد رایز ؛است یچندفرهنگ یندیامشارکت فر

دادن برابار افاراد    بلکاه دخالات   ،ستین یساز کپارچهی ایادغام  یمعنابه  نی. اردیبرگجامعه را در

کاردن و   باودن، تجرباه   حاق متفااوت   یضمن صورت به د که مشارکتشو می امر سبب نیاست. ا

 سازد.  مشروع راکردن  اشتباه

طاور   همشارکت بوده که با  یها نهیبسترها و زم نیتر از مهم یکیدر حوزه آموزش،  مشارکت

آن حق دارد کاه در   ریغ ای لکردهیاعم از تحص ی. اصوالً هر فرداست ونسکوی دیکأمورد ت ای ژهیو 

ثر ؤتواناد ما   مای  ینشان داده است که فرد تنها زماان  اتیاما تجرب ،کند فایا را یامور جامعه نقش

مشاارکت فعاا  در    یکاه داناش الزم بارا    یآموزشا  ؛کرده باشد یرا ط ای هیباشد که آموزش پا

 .جاست نیهمدر نیز آموزش  تیاهم وسازد توسعه جامعه را فراهم 

 ،یو اطالعاات  یناابرابر آموزشا   اریبس طیبر شرا ینشان داده است که مشارکت مبتن اتیتجرب

 سیاسای کند. مشارکت در متون علوم  دیموجود را تشد یها یدارد که نابرابر یخطر را در پ نیا

که هرکادام   ردیپذ می مشارکت در سه حوزه کامالً مجزا صورت ،یریبه تعب .سه بعد است یدارا

مشاارکت   ه حوزه عبارتند از:س نیهستند. ا یاجتماع هیساختن سرما یاز بسترها ها حوزه نیاز ا

-292:1383 ،یغفاار  و ایا )ازک مشارکت در اجرا و عمل و مشارکت در نیارت ،یریگ میدر تصم

 تیا در تقو میرمستقیغ ای میمستق صورت به یجمع یها هستند که رسانه ییها حوزه اینها (.291

 ازمناد ین خاود   یخاود  بهعمل مشارکت  ،یاز طرف رایز؛ دارند ای آنها نقش برجسته یفیو ک یکم

اگار   یوجاود نداشاته باشاد، حتا     افتاه ی میمادام که اعتماد تعم ،یو دانش است و از طرف یآگاه

، اعتمااد، مشاارکت و   رو نیا ا از. ردیپاذ  نمای  وجود داشته باشد، مشارکت صورت یگاهدانش و آ

 تند.هس ها رسانه شده فیتعر فیموارد، از وظا نیاز ا ی. برخگرندیالزم و ملزوم همد یآگاه

 و دانش یآگاه. 2-2

 یو فهام واقعا   ادراک یبه معنا ی. آگاهاست یاجتماع هیسرما یها لفهؤم گریو دانش از د یآگاه

 یهاا  در حاوزه  یشاهروند  فیاطالع و درک وظا یبه معن یآگاه ،درواقعاست.  یاجتماع طیمح
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و  یآگااه اسات. انتقاا     یاجتمااع  ،یفرهنگ ،یاسیس یها یاعم از آگاه یاجتماع اتیمختلف ح

آموزش در هار   یابزارها نیرتریفراگ یجمع یها . رسانهردیپذ می آموزش صورت ردانش، در بست

 امار همات   نیا متناوع و خااص خاود باه ا     یهاا  فناون و روش هستند و با استفاده از  یاجتماع

و رساالت خاود، در امار     فیوظا بر اساس ،یجمع یها که رسانه ییها حوزه نیتر گمارند. مهم می

و  یاسا یمکاتب س ،یاسیس میو آموزش مفاه یاسیس یها حوزه عا  هستند عبارتند از:آموزش ف

حاوزه   ؛و آداب و مناساک  هاا  فرهناگ  خردهها،  فرهنگ ییحوزه فرهنگ، شناخت و شناسا ؛غیره

 یخیتاار  تیا و هو یفرهنگا  خیتاار  ییشناسا یخیتار تیو هو خیحوزه تار ؛ایاوقات فراغت و تفر

 .ینیفرهنگ د و نیحوزه د ؛غیرهکشور و 

و دانش شهروندان  یسطا آگاه یارتقا منیور به یراستا، روزانه هزاران برنامه آموزش نیا در

و  فناون شاود.   مای  پخاش  یجمعا  یها رسانه قیو از طر دیتول یاجتماع اتینسبت به میاهر ح

 -یخیتاار  یهاا  ا یتواناد اخباار برناماه کودکاان، سار      مای  ،ها یآگاه دیپخش و تول یسازوکارها

شابکه مساتقل    یاناداز  باشاد. راه  غیاره  هاا و  گزارش زگردها،یم ها، لمیگوناگون ف اعانو ،یرهنگف

 نیا در ا رانیا ونیزیو تلو ویاز اقدامات برجسته راد یهزاران ساعت برنامه آموزش دیآموزش و تول

 .استحوزه 

 یاعتماد اجتماع. 2-3

 کیا صافت   ایا  تیا فیک یناوع  به نانیاطم ایعنوان اتکا  در فرهنگ اکسفورد به 29«تراست»واژه 

 و (37 :1377 دنز،یا گ) شاود  یما  فیگفتاه توصا   کی قتیبه حق نانیاطم ای زیچ کی ایشخ  

 یکاه دارا دانسات   یدر روابط اجتمااع  گرانیداشتن حسن ظن به د توان یرا م یاعتماد اجتماع

 یط اجتمااع کننده روابا  لیگروه است که تسه ایفرد  31،شوندهو اعتماد  30دو طرف اعتمادکننده

 (.11: 1380امیرکافی، ) را در خود نهفته دارد انیز ایبوده و امکان سود 

 دایا نماود پ  یاز ناوع افقا   یاست که در تعامالت و روابط اجتمااع  یتعامل فرد یاعتماد نوع

 گریکاد یو شاناخت افاراد از تعامال     ها یاز دوست یناش یاعتماد در روابط اجتماع جادی. اکند یم

 انتیار عمل صادقانه از طرف مقابل. یعنی نیاست و ا

 یاجتمااع  یهاا  تیا هاا و فعال  ها، انجمن موجود در گروه یتعامالت اجتماع جهیاعتماد نت نیا

باا ارزش   هیسرما کیعنوان  به ابد،یانتقا   یبه سطا اجتماع یاعتماد از حد فرد نیاست. اگر ا

 یاجتماع یها نهادها و گروه ای شهروندان انیم یو گسترش اعتماد اجتماع تیتقو .شود یم یتلق

                                                                                                                                                       

29. Trust  

30. Trustee 

31. Truster 
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 لیا وتحل هیا تجزقادرت   شیتمرکز افزا لیبه دلاست که  یاجتماع هیابعاد سرما نیتر از مهم یکی

 است. نهیزم نیلفه در اؤم نیمردم از اوضاع، بهتر

 یافراد نیمع یها است و کنش یاز ساخت اجتماع ای جنبه یاجتماع هیسرما ،به بیانی دیگر

کاه   دیا آ یوجود ما  هب یهنگام یاجتماع هیکند. سرما می لیتسه ،تار هستندرا که در درون ساخ

 یها هیکند و برخالف سرما می لیشود که کنش را تسه می دگرگون ای وهیافراد به ش انیروابط م

و  یمجماوع مناابع واقعا    یاجتمااع  هیکمتر ملموس و آشکار است. لاذا سارما   یکیزیو ف یانسان

شاود.    یکنشاگران بسا   یدر شابکه اجتمااع   تیعضاو  قیا ز طرتواناد ا  مای  اسات کاه   ای بالقوه

کناد.   مای  دیا تول یاجتمااع  یکنشگران همبستگ انیم یروابط و مبادالت اجتماع در ،یطورکل به

 یهمبساتگ  میرمساتق یثمارات غ  ،یو دگرخواه یاجتماع تیتعهد و مقبول ت،یاحترام، عزت، امن

 دهاد.  مای  مااد متقابال را صاورت   د و اعتشاو  می یشبکه اجتماع میاست و سبب تحک یاجتماع

یااد   اجتمااعی  سارمایه   اشااعه  عناوان ابزارهاای   های جمعی و گروهای باه   از رسانه آنتونی گیدنز

 های جمعی، ابزار شناسایی، استمرار و تروی ، حفظ و یا انتقاا   معتقد است که رسانه کند. او می

آن سبب کاهش ابهامات  های جمعی و گسترش عییم ظهور رسانه .هستند اجتماعی های سرمایه

 .در اجتماع شده است

شادن میازان اعتمااد     ها در جهت کم اخیراً تغییری در رسانه»گوید:  میدر این زمینه  گیدنز

یاان از مصاادیق آن اسات. از طرفای در     یآمده اسات کاه کااهش اعتمااد میاان آمریکا      وجود به

هاا شاده اسات.     گیری اعتماد ای سبب بازسازی و بازپس  های جدید رسانه اخیر تکنیک های سا 

 دهاد کاه کااهش    افزایش اعتماد به اخبار تلویزیون و ثبات اعتماد به مطبوعات نشان می رشد و

اطالعاات    کنندهرعنوان منبع و تفسای  ها، به اعتماد به بعضی نهادها، ناشی از قدرت فزاینده رسانه

عاالوه بار تولیاد اطالعاات و      های جمعی هستند کاه  گانه اطالعات رسانه است. یکی از منابع سه

 .(23:1378 دنز،یگ) «دارند به همراهتفسیر، آموزش را نیز 

 های جمعی در سطوح مختلف سنی نفوذ و گسترش سینما، تلویزیون، اینترنت و سایر رسانه

هاای مختلاف فرهنگای، سیاسای و      حاوزه   میان نسالی در زمیناه   اجتماعی اعتماد  سبب توسعه

 .اقتصادی شده است

  که تکنولوژی در جامعاه  منتقد شدید تکنولوژی نوین بود، معتقد است که 32مارکوزه هربرت

تار،   های ماؤثر  با روش یفنّاوراین »گوید:  می ویانجامد،  می 33سمیتاریتوتالنوین به فراگیرندگی 

کردن و  اجتماعی شود. نمونه بارز آن تلویزیون است که برای بر افراد می منجر به نیارت خارجی

                                                                                                                                                       
32. Herbert Marcuse 

33.Totalitarianism  
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 ای برای تسلط بر مردم، سرکوب تعقال و  را وسیله یفنّاوراو  .«رود می به کارمردم  کردن ساکت

 .داند تجاوز به استقال  افراد می

 3۴یانسجام اجتماع. 2-4

را ماورد   یاجتمااع  یاست کاه مفهاوم انساجام و همبساتگ     یشناسان جامعه نینخستاز  میدورک

باه   ترنار  جاناتاان  .دانسته استای الزم  ر جامعهه یرا برا  قرار داده و وجود آنو بررسی مطالعه 

 یفرهنگا  ینمادها لهیوس بهدهد که عواطف افراد  ر  می یانسجام وقت» :دیگو می مینقل از دورک

هاا   کاه کانش   شاده باشاند، جاایی    یافراد متصل به جماعات، اجتمااع   که یشوند، جای میتنی

 «شاود  تصاور مای   یقانون ها ینابرابر هک ییاند و جا هنجارها هماهنگ شده لهیوس و به شده میتنی

 (.17:1383 ی،کبر)ا

 ه،محدود و ساده باود آنان  یها باورها و ارزش ،آنها اندک تیجمع که یجوامع مادام نیبنابرا

خاود   یدر روناد تکاامل   یمعتقد است جواماع سانت   میدورک است. بوده یکیانسجام در آنها مکان

 میعوامال از نیار دورکا    نیا ا نیتار  مهم .شوند می رایرا در خود پذ یراتییتغ ،یعوامل ریتحت تأث

 لیا باه دل  قات یه و در حقشاد جواماع   نیدر ا میعی یکار است که باعث تحول میتقس شرفتیپ

بار   یمبتنا  یباه جامعاه صانعت    یکیبار انساجام مکاان    یمبتن یاست که جامعه سنت کار میتقس

 (.18 :1383اکبری، ) دشو می لیارگانیکی تبد یهمبستگ

 شاده  دگرگاون ای  را به جامعه یسنت یتیای با ماه کار است که جامعه میجود تقسو بنابراین

 یتوافاق رو  ،شاود  مای  تر یو تخصص تر دهیچیکار هرچه پ میکند. تقس بد  می یصنعت یتیبا ماه

وفااق حاصال از انساجام     .کناد  یافراد رشاد ما   نیب زاتیو تما ابدی کاهش می یاخالق یها  رهیدا

 دیا نیام جد  یدهد که برخاساته از انساجام ارگاانیک    می یدیه وفاق جدخود را ب یجا یکیمکان

 دیو تشاد  جااد یکاار را ا  میتقس یزیکه چه چ نهیزم نیدر ا . دورکیم(18 :1383اکبری، است )

ای که  گونه به ،وجود دارد یکینزد وندیپ یو تراکم اخالق یتراکم ماد نیب معتقد است کهکند  می

 لیو تشاک  شیافازا  ت،یا تاراکم جمع  شیچاون افازا   یعناصربه  میدورک ،یتراکم ماد شیبا افزا

 یمعتقد است وقتا  میونقل اشاره دارد. دورک و حمل یارتباط یها  تعداد و سرعت راه ،ینیشهرنش

و  یدگیااچیتعااامالت افااراد بااه پ شیرشااد و افاازا ،دشااو متنااوع ماای افتااهی شیافاازاای  جامعااه

 انیا جر نیا از ا روشاه  یگا  ریا و باه تعب  دانجاما  مای  یکار و تراکم اخالق میشدن تقستر یتخصص

شادت   نیهم نیبنابرا؛ از فرهنگ حاصل خواهد شد ییباال اریالجرم درجه بس ،یمتحرک عموم

اکباری،  ) است یکیاز نوع ارگان گریسازد که انسجامش د می یروابط است که تمدن را در جوامع

1383 :19-18.) 

                                                                                                                                                       
34. Social Solidartis  
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اعی در جمهيوری  سيرمایه اجتمي  سيیما(   و )سازمان صدارسانه ملی و . 3
 اسالمی
لفه مشارکت اعم از سیاسای  ؤچهار مبر بیش از هر چیزی به اینکه در سرمایه اجتماعی  با توجه

در  ،شاود  مای  کیاد أدانش و آگاهی شهروندان و انسجام اجتماعی ت، اعتماد اجتماعی، و اجتماعی

 د.شود کارکرد رسانه ملی در این چهار حوزه تبیین گرد می تالش ادامه

 اجتماعی مشارکترسانه ملی و  .3-1

نقاش و عملکارد   ایاران  .ا.اجتمااعی ج  -تحوالت سیاسای از مقدمات مشارکت گسترده مردم در 

 یاطالعاات  گاهیرا پا یرسانه مل رانیبه هشتاد درصد از مردم در جامعه ا کینزد .است یرسانه مل

          ی مختلاف      هاا               کرات و سلیقه          قشرها و تف      ویژه    به   ،عنوان تریبون مردم به یدانند. رسانه مل می خود

ی هاا  صاحنه  ماردم در  سیاسای  مشاارکت  شیدر افازا هماواره        هاا(                          )در چارچوب قانون و ارزش

 یجلساات منااظره و گفتگاو    یبرگزار راهانتخابات از  گوناگون از حیات انقالب اسالمی همچون

ر ایاران اعام از   انتخاباات د  یواال گاهیجا نییتب آنها، ندگانینما ایو  داهایخود کاند انیمتقابل م

دادن  یدر اداره کشاور و آگااه   هانقش آن شوراها وخبرگان و ، یجمهور استیرانتخابات مجلس، 

 صاورت  باه مختلاف   یهاا  دولات  یو اقادامات و عملکردهاا   هاا  نقد برنامه خصوص، نیمردم در ا

پخاش   ،یاسا یشااخ  س  یهاا  با حضور چهاره  یاسیمختلف س یها زگردیم یگزاربر ،طرفانه یب

داشاته   عهده بر یانکار رقابلیغمردم نقش  گرایانه ملیاحساسات  ختنیبرانگ یبرا یمل یسرودها

         روزاناه          صاورت     به                         برای افزایش مشارکت مردمی     ما ی     صداوس   ،           از سوی دیگر .(1388)دارابی،  است

                     دن اعتباار ایاران،      نمو                                           دشمنان که در جهت ضربه به امنیت ملی، مخدوش   ء                 اقدامات مخرب و سو

                                ی بیگاناه و محتاوای آنهاا را        هاا                و نقد رساانه     ده  کر               است را روشنگری       غیره     ات و               آسیب به انتخاب

     کند.    می          ای دنبا         و حرفه   ی     طورجد    به

و شانوندگان خاود    نندگانیرسانه و مخاطب، ب ۀمعادل یسو کی عنوان به تواند یم یمل هرسان

طاا کناد. در آن   را به آنان ع یدر ارتبا  تعامل نندهیب کیخاص  گاهیبشناسد و جا تیرا به رسم

 -در هر نقطه از جامعاه  شیخو یاجتماع گاهیبا توجه به جا -نینقش مع یمخاطب دارا ،صورت

 ،یو اخالقا  یدتیا خواهد بود. پس در تعامل با آنهاا اصاو  و چاارچوب عق    متناسب یتیو شخص

در آنان مورد توجه قرار خواهاد گرفات و    یها آنها و بالطبع نیرگاه قیو عال یاجتماع یها نهیزم

 انیا آن بن ایتعامال باه شاکل صاح     ام،یپ هرندیعنوان فرستنده و گ  حفظ احترام متقابل به نیع

که فقاط از   شوند یقلمداد نم یصرفاً تماشاگران منفعل نامخاطب گرید یعبارت بهنهاده خواهد شد. 

شود، بلکاه مخاطباان    دیخاص تمج یها گوناگون و زمان یها آنها در برهه یاجتماع یها تیفعال

 گر لیتحل ها، امیپ یرایو پذ کننده افتیعنوان در  اطالعات به هارائ یسو گریهستند که در د یجد
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شده، خاود را بااور    جادیدر تعامل ا ریاز صاحبان تأث یعضومثابه  بهو  شوند یم محسوبو کنشگر 

 وانناد ت یم ریگیفعا  و پصورت  به شود، یکه به آنها داده م یدر چارچوب نقش جهیدرنت. ندکن یم

را به کماک مسائوالن امار     یاسیو س یرفتار ،یاجتماع یها نهیدر زم شان یها ینواق  و کاست

 .ندکن فایخود را ا یو نقش اساس افتهی

کاه در   یما یعی تیا باا ظرف  ناد یاصالح امور بب یرا برا یجد یها اگر مخاطب اراده عتاًیطب

در  یعماوم   یتحت عنوان بس چهآن  -گذشته همچون م،یآنها سراغ دار یو اسالم یرانیفرهنگ ا

در اماور باه خاود     یخواهند آماد و نقاش فعاال    دانیباز به م -میا از امور شاهد آن بوده یاریبس

آنها  یبرا گرانید نندیتا بب ستندیافراد جامعه منتیر ن گریفرض د نیخواهند داد. در ا صاصاخت

مرباو  باه خاود در     یازهایو نها  خواسته یبلکه خود در تالش خواهند بود که برا کنند؛ یچه م

 الن حرکت کنند.وئکنار مس

 اجتماعی رسانه ملی و اعتماد .3-2

 محسوب داریبه توسعه پا دنیکالن در رس یاز راهبردها یکیعنوان  به اجتماعیبه اعتماد  توجه

باه   یابیدستکشور در ابعاد گوناگون باشد.  شرفتیساز پ نهیتواند زم می له خودئمس نیشود. ا می

شاود کاه    می محقق کامالً یزمان یاسالم رانیدر ا داریتوسعه پا ریو حرکت در مس ایوم روز دنعل

کشور آگاه بوده و  یاصل هیسرما عنوان به اجتماعیجامعه اعم از نخبگان و مردم به ارزش اعتماد 

 آن کوشا باشند. تیهمواره در حفظ و تقو

و اعتماد  یخودباور تیو تقو اءیب بر احو رهبر معیم انقال )ره( ینیفراوان امام خم داتیتأک

دوران  زیا و ن یانقاالب اساالم   یریگ شکل یکشور از همان ابتدا میعی یها یروزیموجب پ یمل

 یکشور عامال اصال   یو آبادان دیبه علوم جد یابیدر عرصه دست زیاکنون ن دفاع مقدس بوده و هم

 است. رگذاریثأت

 زد،یا  یهاا  دانشاگاه  انیدر جمع دانشجو 13/10/138۶ خیدر تار یمعیم انقالب اسالم رهبر

نماود و   فیکشور توص یها شرفتیادامه پ یضرورت و عامل اصل کی ،شیازپ شیبرا  یاعتماد مل

خود برشامرد   یها یمقابله با کشور و جبران ناکام یدشمن برا لهیرا ح اجتماعیاعتماد  فیتضع

دشامن   یهاا  هئمقابله با توط یبرا یمل سنف اعتمادبهو رشد  تینخبگان را به تقو ژهیو هب ،مردمو 

 فراخواند.

کاردن اوقاات فراغات آحااد      رسالت پار  یازجمله رسانه مل ها امروزه رسانه که نیاتوجه به  با

                سااعت از وقات    پان  متوسط در کشور ما روزاناه   طور به که ینحو به، اند گرفتهجامعه را به عهده 

             بار افکاار      ی       رگاذار  ی   تأث   در    ی                 رسانه نقاش مهما     ن ی  را         شود، بناب    می     صرف    ون ی ز ی   تلو   ا ی   و ی           مردم با راد

            خواهد داشت.         اجتماعی       اعتماد    ف ی   تضع   ا ی   ت ی      بر تقو   ق ی                جامعه و از آن طر   ی   ساز      آگاه  و    ی    عموم
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اطالعاات در درون جامعاه و    ییجاا  جاباه ارتباطاات و   ناد یادر فر کاه  نیابر  عالوه یمل رسانه

 ،یاسا یس یهاا  در عرصاه  شیخاو  باا کاارکرد  توانسته است،  میمردم کشورها سه نیب نیهمچن

باورهاا و   یمختلاف و دگرگاون   یدر نهادهاا  قیا تحاوالت عم  ماوازات  باه و  یو اقتصااد  یفرهنگ

کارسااز باشاد و    اجتمااعی مردم، اقتدار و اعتمااد   هیروح نیحاکم بر جامعه و همچن یها ارزش

بال  فرهناگ مقاومات در مقا   یو اعاتال  ییشاکوفا  یدر راساتا  یدانشاگاه عماوم   کیا عناوان   به

ساوق   یمناافع ملا   نیمأتا  یوسو بپردازد و جامعه را به سمت تیدشمن به فعال یها یزیر برنامه

 دهد.

خبرها و  گریاتکا و مستند د ۀنقط تواند یاست که م یمنبع و سرمنشأ اخبار رسم یمل هرسان

 یشاود. بارا   یآمار و اخبار گوناگون تلق افتیدر یمرجع رسم ینوع بهو  ردیقرار بگ ها یخبرگزار

باه   دیا خواهاد شاد، با   یملا  هاعتماد مخاطبان به رسان شیهدف که منجر به افزا نیبه ا دنیرس

 هجا یکام نت  تن در داد که دسات  یرسان و اطالع یخبر یها و منش ها استیس یدر برخ یازنگرب

در صاورت   چراکاه مخاطباان و اعتمااد آناان خواهاد باود؛       یباردن ساطا آگااه    مثبت آن بااال 

خواهناد   تیوضاع  نیا دار ا ها عهده رسانه گرید ،یمل هتوسط رسان یرسان عخأل اطال ندادن پوشش

آمار  وو مرجع دریافت اخبار  آنان اعتماد داشت یها زهیبه اهداف و انگ توان ینم آنجاکه ازشد و 

و نادرسات را   درسات  دهناد  یکه آنها ارائه م آنچهتن در داد و هر  بتیمص نیبه ا دیبا گوناگون

را در جهت جذب و جلاب   یمل هاست که اهداف رسان یاساس تعارضهمان  نیا دیو شا رفتیپذ

سارعت در   همچاون هاا   شاخصه یبرخ تیرعابا . دهد یالشعاع خود قرار م اعتماد مخاطبان تحت

باودن،   مخاطاب، هدفمناد   یازهاا یو صداقت، تطابق با ن تیجذاب ،یطرف یب ت،یشفاف ،یخبررسان

 یا اعتمااد رساانه   شیبه امکان افازا  توان یم گریامور د یرخو ب فیاغراق و تحر ،از مبالغه زیپره

 شد. کینزد شتریآن ب یریگ ها و ضوابط شکل به چارچوب یمل یا رسانه عنوان بهو  افتیدست 

های خوبی را انجام داده  های اخیر برای جلب اعتماد مردم حرکت ویژه در سا  به ،رسانه ملی

ی هنگفت در مقابل این رسانه قرار ها ای با هزینه وارهی ماهها در شرایطی که شبکه هم آن ؛است

های اخیار بارای جاذب ماردم باه       . حرکت رسانه ملی در سا (3-12: 1389)دارابی،  اند گرفته

یی هاا  و جهانی در عرصاه ای  ی دیگر منطقهها با رسانهای  جنگ رسانه ی داخلی و گاهیها رسانه

نویاد  ، زمینه اعتماد مخاطباان را فاراهم آورد   که سوریه و یمن افغانستان، ،چون جنگ عراقهم

 یهاا  است که نیرسنجی ای و این نکته دهد می کشور یرسان اطالعروزهای خوبی را برای فضای 

روناد مخاطباان از   چنانکاه   ،رسااند  می آن را به اثبات مرکز پژوهش و سنجش افکار رسانه ملی

 71 مایصداوسا  یخبار  یهاا  بخاش  1388ساا   داشته است؛  یصعود ریبعد س به 1388سا  
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 139۴ساا   و   درصاد  71،  1391سا  درصد؛  75، 1390درصد؛ سا   7۴ ، 1389درصد؛ سا  

 .ه استدرصد مخاطب داشت 8/78

ماردم   یحفاظ اعتمااد عماوم    یپشتوانه رسانه مل نیتر مهمبر این اساس و با توجه به اینکه 

ایان   ،اسات  یامه سند افق رسانه ملا برن نیتر مهم، مخاطبان و جلب اعتماد آنان شیافزاو است 

 است: زیرسازی موارد  تحقق و عملیاتی به دنبا  رسانه

 ؛نگاه متوازن به قوا -

 ؛یو دفع حداقل یجذب حداکثر استیتحقق س -

 ؛مسئوالناز  یکردن پرسشگر نهینهاد -

 ؛مردم پرسشمورد  یها دهیدرباره پد ییها مستقل و پرونده یریگیپ -

 ؛یاجتماع یها بیدر حوزه آس ژهیو به ،مردم یعواق یازهایطرح ن -

 .بدنه نیام یها دستگاه زا یمدامطالبه کار -

 اهی و دانشگرسانه ملی و آ .3-3

، گارا  درون یها و آموزه ها شهیرسو  اند ،و ضدسرمایه اجتماعی نیآفر أسیاز عوامل و منابع  یکی

 دیا خصاوص، تول  نیا در ا ملای  انهرسا  یاساسا  یاز راهبردها یکیاست.  زیگر طلب و جامعه انزوا

 یهاا  شاه یو اند زیا گر ایدن گرا، اضتیر یها ارزش هیعل یجد غیمبارزه و تبل کردیبا رو ییها برنامه

 شیگارا   باه نگارش مثبات    گماان  یبا  رساند  یم یجامعه به آگاهدر که  یگروه انزواطلب است.

رساانه در   یآموزشا  اسات و نقاش   دیا و شناخت منشأ ام یآگاه نیبنابرا کنند؛ یم دایپ یشتریب

باودن   مفهوم دانشاگاه  آن است. یاز اهداف راهبرد یکیو شناخت مخاطب  یسطا آگاه یارتقا

ساطا علمای و آگااهی     یترین وظایف این رساانه ارتقاا   رسانه ملی موجب شده که یکی از مهم

ساازان   گرایای جواناان و آیناده    مداری و اخاالق  مخاطبان باشد. ضمن اینکه در امیدبخشی، دین

 ثیرگذار است.أکشور بسیار ت

 وقات  یسئر اهلل ضرغامی سیدعزتدر ابالغ دوم  1388آبان ماه سا   1۶رهبر معیم انقالب 

و  مایصداوسا و نقاا  قاوت کناونی     هاا  کید کردند با استفاده از برجساتگی أت مایصداوسسازمان 

اخاالق، امیاد و   برسد که دیان،  ای  رسانه به طرازساز  زدایی، این رسانه فرهنگ همت برای نق 

و اخاالق   نیدهند و د می  یمردم آگاه، خود راه درست را تشخ آگاهی بارزترین نمود آن باشد.

  یساره را از ناساره تشاخ    زیا ن یاسیدر مسائل س یملت نیرا با خود دارند. چن یواردیو هم ام

ن و مطمائ  ا،یصاح  یرساان  . اطاالع سات یپوچ دشمنان ن غاتیاز تبل یبه نگران یازیدهند و ن می

بخش  نانیکننده مخاطبان و اطم مهیکه ب ستین کننده نگران تنها نه ،ها لیدر اخبار و تحل موقع به

را تنهاا در   فاه یوظ نیا ا دیا حکومت، نبا یگرانه و آموزشتیهدا فهیبا توجه به وظ نیهمچن است.
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، یشا تواند نقاش مکمال آموز   می یخوب به ی. رسانه ملدیو علوم د وپرورش آموزش یها وزارتخانه

 یاز آماوزش ماورد نیار قاانون اساسا      یبخشا  دیا کند. چارا نبا  فایکشور را ا یو پروش یپژوهش

 رد؟یمردم قرار گ اریرسانه در اخت نیا ازمدون  صورت به

 رسانه ملی و انسجام اجتماعی .3-4

از روندهای موجود  سو کیاز با جامعه دارد،  هیدوسوای  نهاد اجتماعی، رابطه عنوان به مایصداوس

کاه تاابع تحاوالت و    اسات  پذیرد که با این حساب متغیری وابسته به جامعه  می ر جامعه تأثیرد

متغیاری مساتقل    صاورت  باه گذارد و  ر جامعه تأثیر میبروندهای اجتماعی است. از سوی دیگر، 

گذارد و باه   بلکه بر آنها تأثیر می تابع روندها و تحوالت اجتماعی نیست، تنها نهکند که  می عمل

 کند. مورد نیر خود هدایت می یوسو سمت

رسانه در داخال   نیتر پرمخاطبعنوان فراگیرترین و  سیمای جمهوری اسالمی ایران، به و صدا

در چگاونگی   ازجملاه واقعیات اجتمااعی،    شادن  سااخته کشور، نقش بسیار حیاتی در چگونگی 

 دارد. عهده بری اجتماعی در ایران ها تعریف روابط میان گروه

ی قومی در ها گروهای  در ایران و تحلیل تصاویر رسانهای  ی رسانهها فهم بازنمایی برایتالش 

ایاران  .ا.همانناد سایمای ج  ای  ی رسانهها فارغ از اینکه سیاست -سیمای جمهوری اسالمی ایران

آگااهی از ادراک اعضاای    در کناار  -تاکنون چه بوده و چه تغییراتی کرده است ها درباره قومیت

باه دسات دهاد و     هاا  مشکالت رسانه مذکور در قباا  قومیات  ز د شناخت بهتری اتوان قومی می

 گذاری بهتر یاری کند. در سیاست والن آن رائمس

و تحکایم  گیاری   ای، گامی در جهت فهم نیری فرایناد شاکل   چنین مطالعه همچنین اینکه

 یرونادها  بار یعنی رساانه ملای    ،تأثیر این نهاد جهیدرنتشود که  می اجتماعی محسوب سرمایه

 کاه  شاود،  مای  ی همگرایانه در جامعه، برای ایجاد همبساتگی ملای  ها اجتماعی و تقویت جریان

. 3 هنجارهاای اجتمااعی؛   یساز هماهنگ. 2 . ایجاد روح جمعی و خودآگاهی ملی؛1 از: عبارتند

اناداز و   . ترسایم چشام  5 شدن؛ پذیری و اجتماعی جامعه . تقویت روند۴ سازی فرهنگی؛ یکپارچه

 ی مشترک.ها آ  دهای

ی هاا  لفاه ؤعنوان یکای از م  به انسجام اجتماعیبرای نیل به اهداف  رسانه ملی، در این راستا

 :شود می به برخی از آنها اشارهکند که  می را دنبا  یخاص اهداف، سرمایه اجتماعی

یعنی اینکاه   ؛وفاق ارزشی است ،انسجام اجتماعیدر بحث رسانه ملی  یکی از اهداف مهم .1

در ایان   وهای جامعه داشاته باشاند    همه آحاد جامعه دیدگاه و رویه خاصی را در رابطه با ارزش

 سازی قطعاً به انشقاق و اختالف ملی تبدیل خواهد شد. نمایی، اغراق و بحران راستا بزرگ
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ویژه در خصوص  به ،آمیز های تبعیض حفظ شأن و جایگاه افراد و دوری از هرگونه سیاست .2

انساجام   در حصاو  باه  رساانه ملای   دیگر اهداف  ازجملههای زبانی و مذهبی  و اقلیت ها قومیت

 .استاتحاد ملی  اجتماعی و

آن در چاارچوب ساند    یآفرینا  نقش وفااق ، ملی کارکردهای رسانهاهداف و یکی دیگر از  .3

دهای واقعیات    بهتارین ابازار بارای شاکل    در این مسیر رسانه ملای  . استساله  انداز بیست چشم

های بلند معماران، عزت و سربلندی کشاور   جتماعی شهروندان در جهت اهداف توسعه و آرمانا

 د.کن    ریع س ترا انسجام اجتماعی های رسیدن به  راه ندتوا می کهبوده 

 راهکارهاها و  ، چالشها رسانه ملی: توانایی. 4
 ها از برخی توانایی رسانه ملی ضمن برخورداری ،ایران.ا.در ج سرمایه اجتماعیتحکیم در فرایند 

 شود. می بدان پرداخته ادامهرو است که در  هی روبیها با چالش

 ها توانایی .4-1

 یهاا  فرصات  نیتار  از مهام  یکا ی :باودن  یگانه و تحت امر رهبر سه یاز قوا ای رسانه قال تاس -

اهاداف نیاام مقادس     شابرد یدر پ یتیو توجه حااکم  تیبه حما یگرم پشت مایصداوس سازمان

اسات و   یسالما -یرانیبرخاسته از د  ملت و جامعه ا ینهاد مایصداوساست.  یاسالم یجمهور

 تیا بر حما عالوه ،اساس نیو انقالبشان دارد. بر هم اهآن یها با آرمان ژهیو یقرابت لیدل نیبه هم

رهبار معیام انقاالب     یمعنو یبانیاز پشت ژهیو به ،تیحاکم یها تیاز حما ،اقشار جامعه تیاکثر

 شیو افازا  تیتقو باعث ،نهاد نیا تیبار مسئول شیبر افزا عامل عالوه نیو هم است خورداربر زین

 است. دهش زین در فرایند ارتقای سرمایه اجتماعی آن تیاهم

متعهد  یروهایو ن رانیمد وجوددر کنار  و شجاع توقع کم، ای حرفه، متعهد یروهاین ضورح -

شود، جدایی مادیران   رفتن سرمایه اجتماعی می یانیکی از مسائلی که موجب از م: یالله و حزب

کند. در چنین حالتی مادیران   بودن ما و آنها جلوه می عارضه متفاوت صورت بهبا جامعه است که 

. ایان  دکنن کنندگان جدایی احساس می بینند و بین خود و مراجعه خود را با دیگران متفاوت می

گاذارد و اعتمااد جامعاه را از     مای  یجا بهر منفی نوع نگرش بر تصمیمات و رفتارهای مدیران اث

باید بر این جدایی غلبه و  رسانه ملی کند. برای ایجاد سرمایه اجتماعی مدیران سازمان سلب می

نیساتند،  « آنهاا » انبا مخاطنوعی یگانگی و وحدت با دیگران احساس کنند. آنها باید بدانند که 

پیوسته به ما هستند. اگر آنها آسایب ببینناد ماا هام     مدیر و وابسته و  عنوان بهبلکه جزئی از ما 

 آسیب خواهیم دید.

 و جهان رانیدر ا ها خانواده یبرا ایرسانه در دن نیاعتمادتر و قابل نیتر پاک، نیتر یاخالق -
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 لهجاه،  مثبت آنها در حفظ و معرفای زباان،   راتیثأو ت یرسانه مل یاستان یها شبکه وجود -

ها و  های مناطق مختلف کشور و تالش در جهت شناساندن ظرفیت گفرهن و خرده رسوم و  آداب

 یریا گ بهرهدر کنار اقتصادی و هنری  اجتماعی، ازجمله ها شاخه در همهها  های استان توانمندی

 (.۴25 -۴50: 1390)دارابی،  زبان فراملی 32به  یونیزیوتلویراد 110از 

جهاان   یطاورکل  باه و  هیهمساا  یا، کشاوره رانیپرمخاطب در ا یها ا یو پخش سر دیتول -

 غیره.و  ، کیمیا()ع وسفیحضرت ، اغما ریاسالم نی

 .در ارائه و محتوا ینوآور -

 .ها هیو دور بودن از حاش بخش یآگاه یها مستند دیو تول داتیدر تول دینگاه سراسر ام -

 ها چالش. 4-2

 یسازمان درون. 4-2-1

 (یافزار )سخت یمشکالت فن .4-2-1-1

بازرگ کاه صااحب     یهاا  یموجود در مقابال کمپاان   ای و ابزار رسانه یسب امکانات فنعدم تنا -

 مایصداوس ای بودن بار رسانه نیسنگ ،گرید یعبارت بههستند و  ای رسانه یها یفنّاور نیتر شرفتهیپ

 ؛ای ماهواره یها در مواجهه و مبارزه با شبکه

باه شاکل    ای مااهواره  یهاا  شابکه  افتیدر زاتیو تجه یبشقاب یها آنتن اهیتوسعه بازار س -

اماواج مااهواره    تاا  یجید افتیدر زاتیتجه دیخر نهیشدن هز و ارزان ریچشمگ، محسوس اریبس

در  زاتیا تجه نیا کاه ا  میشااهد آن هسات   اماروز سافانه  أمت .یرساانه ملا   یبارا  یبیعنوان رق به

 .ردیگ می مورد استفاده قرار زیدر روستاها ن یو حت ها در شهر درآمد کم یها خانواده

 تشکیالتی -ساختاری مشکالت  .4-2-1-2

 ی: برخاوردار یدولتریغ یها و فقدان حضور شبکه ای رقابت در عرصه رسانه طیشرا جادیعدم ا -

 شابرد یدر پ یتواناد عامال مهما    می گونه که همان یرسانه مل یو انحصار ای رسانه ابر تیاز ظرف

شااخ    یضاعف  نقطاه خاود باه    ،یجاد  در صورت عدم توجه حا  نیدرع ،اهداف سازمان باشد

 یدر فضاا  عدم رقابات  باعث همو  عرض هم یها رسانه ییایشود که هم مانع رشد و پو می لیتبد

رساانه و   نیا به ا و اعتماد اجتماعی امر در بلندمدت باعث کاهش اقبا  نیشود و هم می اجتماع

 آن خواهد شد. فیتضع

 یهاا  تیا فعال مایصداوسا : هرچناد  یمانساختار سااز  یو فرسودگ یبودن بدنه ادار میحج -

 میو سااختار حجا   یقدمت بدنه ادار لیده است، اما به دلکرتجربه  ها سا  نیا یرا در ط یادیز

 یهاا  در عرصاه  یورآو نو ها تیحجم فعال شیکالن، افزا یها آن و صرف بودجه یبرا شده میترس
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 میساازمان، ترسا   نیا ا یازس . چابکاست مقوالت نیدر ا دنیریتجدو  یبازنگر ممستلز دتریجد

 خواهد کاست. ها نهیاز هز یریهدفمند آن به نحو چشمگ تیریو مد نیساختار نو

در  یاجتمااع انساان   ریا خط طی: با توجه باه شارا  یو اجتماع یمجاز یها نبودن حوزه روز به -

 اقباا  مخاطباان   زیا و ن یو اجتماع یمجاز یها رسانه یو اجتماع یفرهنگ طرهیعصر حاضر و س

 دیا مقولاه با  نیا ا تیا باا درک اهم  زین مایصداوس ،ها نهیزم نیقشر جوان( به حضور در ا ژهیو )به

به انجام برسااند. در حاا     ها حوزه نیدر ا تر پررنگحضور  یرا برا یدار دامنهو  یدج یها تالش

 و رقابت ها ازیبه ن ییاما توان پاسخگو ،مورد به اجرا در آمده است نیدر ا ییحاضر هرچند کارها

 .ستین را دارا یغرب یها با رسانه

: باا توجاه باه    ای رساانه  یهاا  تیو فعال ها از برنامه یبرخ دیو تکرار در تول یروزمرگ وجود -

و  تیجاذاب  یهاا  و تمرکز آنها بر جنباه  ای و لعاب ماهواره رنگ خوشمتعدد و  یها حضور شبکه

 یهاا  ازیا ن گار یاز د عینوآورانه و بد زیو پرجاذبه و ن یفیک یها برنامه دیلزوم تول ،یکنندگ سرگرم

 یفا یو ک یکما  نیار  ازمکارر مخاطباان هناوز     یها درخواست اوجودکه ب است یرسانه مل یفعل

 مخاطبان و منتقدان باشد. یها ازین ینتوانسته است پاسخگو

نخبگاان جامعاه: جامعاه نخبگاان      یورآو ناو  تیا خالق یبااال  یها تیاستفاده کم از ظرف -

 ،اناد  که وارد شده یو اجتماع یعلم ،یفرهنگ یها تیاز فعال ای طهیدر هر ح یو حوزو یدانشگاه

و  ییشاکوفا  ناه یرا درانداخته و زم یعینو و بد یها اقدام طرح یاند در ظرف مدت کوتاه توانسته

اجرا و مشااوره   ،یزیر در برنامه میعی نهیگنج نیاز ا یریگ را فراهم آورند. بهره رصهآن ع ییایپو

 هاا  ساا   نیا یکه در ط یامر د؛کن یاری شیازپ شیبدر تحقق اهداف خود  زینه را نتواند رسا می

 استفاده نشده است. تیکمتر از مرحله سخن و مشاوره فراتر رفته و از تمام ظرف

 یروهاا ی: اساتفاده از ن یاساتان  یمایصداوسا مراکاز   یها تیخالق در فعال یروهایکمبود ن -

مهام و حاائز    ای مقولاه  زیا ن ،هاا  در سطا اساتان  یو کشور یبر ابعاد مل عالوه فکر خوشخالق و 

 دیبا هاآن یها ینقا  قوت و توانمند حا  نیدرعو  هاو مشکالت آن ها ازیو ن ها . استاناست تیاهم

الزم  اقیو اشات  زهیانگ دوم،آشنا باشند و  طیشرا نیبا ا نخست،که  ابدیانعکاس  یکسان دستبه 

تحقاق   یاساتان  یها شبکه سیسأشد داشته باشند. با توجه به تمثبت و رو به ر راتییتغ یرا برا

 .دینما می یضرور اریامر بس نیا

 ای بودجه -یمشکالت مال .4-2-1-3

 (یافزار )نرم ها و پخش برنامه دیتول محتوا، در حوزه برخی مالحظات

 عناوان  باه و تولید برنامه در داخل به لحاظ حجم و محتوا با آنچاه   ای تفاوت فعالیت رسانه -

 ؛شود می ادیبدون مرز از آن  ای ماهواره یها ونیزیتلو تیفعال
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 ؛در رسانه ییقایموس یها پیو کل یقیانواع موس یدر پخش برخ مالحیات دینی و قانونی -

باه عادم    یبندیپایک رسانه پاک و  عنوان بهخانواده  و دین، پایبندی رسانه ملی به اخالق -

 .غیراخالقی مسائلو  ای ی ماهوارهها ی رسانهها استفاده از جذابیت

 یسازمان برونمشکالت  .4-2-1-4

 یهمانند نهادها، در حوزه رسانه و ماهوارهبین مسئوالن  یاساس نیر اختالفعدم اجماع و  -

 اقشار مختلف جامعه دارند. نیدر ب ینیو د یفرهنگ تیکه مرجع یو افراد یو فرهنگ یعلم

 فرجام

 ریتاأث  نیا بر مخاطبان دارد. ا یفراوان ریتأث رسانه ملیایه اجتماعی، در فرایند ارتقا و تقویت سرم

از آنهاا   یریا گ کردن اوقات فراغتشان باا بهاره   و پر دیروزانه مردم به اطالعات و اخبار جد ازیاز ن

 شاتر یب ،رساانه باشاند   نیو ناو  ینتسا  ی. هرچه اصحاب رسانه متوجه کارکردهادیآ می وجود به

 .رندیاز آن بهره گ توانند می

نگرش افکاار و رفتاار    رییتغ نهیدر زم ای دهیچیساده و پ یکارکردها یدارا ونیزیو تلو ویراد

 ،یافکااار عمااوم تیو هاادا مااردم یباار باورهااا یاثرگااذار ،یفرهنااگ عمااوم رییاامخاطبااان، تغ

مشارکت اعتماد عمومی و  دنبر باال ،یافکار عموم یده و شکل یفرهنگ یمهندس ،یریپذ فرهنگ

نقد عملکرد دولت  نهیدر زم ییکارکردها و همچنین حضورشان در انتخابات راهاز  مردم یاسیس

 مردم است. یآن برا یها برنامه هیو توج

 هار   باه باشاد.   یاجتمااع  هیسرما یها و شاخ  ها لفهؤم تواند می کارکردها نیهمه ا موضوع

 نیا و انتیاار بار ا   آیاد  یما  به شماراصلی نیام اسالمی  یابزارها ازج.ا.ایران رسانه ملی در  ،یرو

 بپردازد. یاجتماع هیسرما یها از شاخ  یبرخ تیآنها به تقو یها است که اخبار و برنامه

 و راهکارها ها شنهادیپ

 زانیا را باه خاود جلاب کناد و از م     یشاتر یمخاطبان ب هرروز ژهیو ریبا تداب ملی باید رسانه -1

 یازهاا یو ن قیتوجه به عال ،منیور نیا یبکاهد. برا همجوار یکشورها یها استفاده از رسانه

و انتیارات مردم  ها خواسته یبند تیو اولو ییشناسا یبرا یازسنجین یها مردم و انجام طرح

 برخی از این تدابیر ویژه عبارتند از: .شوند می یتلق یمناسب یراهکارها

 یهاا  شابکه  پرمخاطاب کاه بتاوان سااعات     یبه صاورت ، بیشتر و بهتر کنداکتور یمهندس -

پسند به کنتر  خاود درآورده و   و مخاطب کننده سرگرم، فاخر یها را با برنامه ای ماهواره

 یهاا  ا یسار  ری)نی کند بیو ترغ قیتشو یداخل یها شبکه یها برنامه دنیمردم را به د

 ؛...(و  ، کیمیا، اغماوسفی تحضر یونیزیتلو
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مختلاف باا    نیباا مضاام   یونیا زیتلو یهاا  ا یو سار  هاا  لمیف یساخت برختوجه بیشتر به  -

 ؛هیمسلمان و همسا یمشارکت کشورها

 ای بازرگ مااهواره   یهاا  فااخر شابکه   یهاا  پخش برناماه  یاستفاده از ماهواره برا تیریمد -

 ؛مایاز طرف س شده کنتر صورت  به

اساتفاده از   یماردم بارا   میرمساتق یآماوزش غ  منیور بهبازدارنده  یها برنامه دیو تول هیته -

 ؛نینو یها یورافن

 خاود  یهاا  برناماه برخی  یدر محتوادقیق  یشیبا بازاندملی رسانه  دشو می هیتوص نیهمچن

متوجاه   قااً یعم (در عاماه ماردم   یمختلف خبار  یها توسط گروه یعموم یاعتمادساز)

 آنها باشد. تیتقوو  یاجتماع هیسرما نیمضام

ه اسات در جهات اصاالح    که به آن شد یاز اعتماد یعنی ؛که دارد یاز فرصت ملی باید رسانه -2

 .دکنمردم و دولت استفاده  نیمردم و ب انیم یروابط اجتماع

نقاا   بیشاتر    یو تارو  غیا با تبل دیرسانه با لذا ،هستندملی رسانه  ی برایخوب ابانیمردم ارز -3

 ،کناد  مای  میو اتحااد را تحکا   یدوست گریکه حس د یاشتراک مردم و اظهار عوامل و موارد

 خود جامه عمل بپوشاند. یه هدف وجودشود و ب نیآفر وحدت

دساتاورد   یو مطالبات مردم به دولتمردان و اعالم برخا  ها با انعکاس خواسته ملی باید رسانه -۴

ایان  البتاه در   بپاردازد.  یاجتمااع  هیسارما  دیا به مردم از طرف دولت به تول یدولت ینهادها

 یامر فرهنگا  یمتول یا و نهادهاه دستگاه ریسا یاز سو یرسانه مل یها ییتوانا راستا، تقویت

 110 تیا باا توجاه باه فعال    ییا و بودجه یمال یها نهیدر زم ویژه هب ،همچون دولت و مجلس

رساانه   نیا ا ای مااهواره  یهاا  و استقبا  از شابکه  یزبان فرامل 32به  یونیزیتلو و ویرادشبکه 

ساعت  زانیم شیزاجم و کوثر در منطقه و جهان و اف جام، سحر، یو یت پرس، العالمهمچون 

 قاات یمرکاز تحق  یساعت با توجه به نیرسانج  چهاربه  رانیدر ا یونیزیتلو نندگانیحضور ب

 ی ضرورت دارد.رسانه مل

 یهاا  و شابکه  ای چندرسانه یدر فضا یرسان اطالع از امکانات یدیعرصه جد دیبا یرسانه مل -5

طاور   هشاود کاه با    ییها طهیمکمل تجربه کند و وارد ح یها خرده رسانهعنوان  را به یمجاز

و  ویا اماروز جهاان فقاط راد    طیکرده است؛ چراکه رسانه در شارا  نمی استفاده هاآن از یسنت

 .ستین ونیزیتلو

 یبسترسااز  یکشاور را بارا   یرسام  یو هنجارهاا  هاا  ارزش غیآموزش و تبل ملی باید رسانه -۶

 خود قرار دهد. مردم در دستور کار نیب یتوافقات اساس جادیبودن و ا باهم منیور به
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 منابع فارسی

 ،رانیي ا ییبر جامعيه روسيتا   دیبا تأک ییتوسعه روستا ،(1383) غفاریغالمرضا و  یمصطف ا،یازک
 ی.ن :تهران

بار مشاارکت    یاجتماع هیسرما ریثأت یدر مشارکت: بررس یاجتماع هینقش سرما ،(1383) نیام ،یاکبر
 ارشيد  یکارشناسي نامه  پایان ،وابع سقز(فارسن  از ت یروستا ی)مطالعه مورد یاجتماع، یاسیس

 .دانشگاه تهران ،یدانشکده علوم اجتماع
سا  پنجم، شماره  ،یپژوهش هینما، «ثر بر آنؤو عوامل م یاعتماد اجتماع» ،(1380) یمهد ،یکافریام

18. 
 ی، تهران:کلجاه ینیحسن حسدیحسن منصور و سدیترجمه س ،شناسی جامعه ،(1370) ی.بیمور، تابات

 .ریکبریام
 ی.ن ، تهران:هایدرم یمرتضترجمه  ،انتخاب عقالنی کنش، دالیل عملی و ،(1380) ریپ و،یبورد

 .13/10/138۶، با معظم له زدی یها دانشگاه انیدانشجو بیانات مقام معظم رهبری در دیدار
 .سالمروزنامه  دلفروز، تهران: یترجمه محمدتق ،یمدن یها و سنت یدموکراس ،(1379) تنام، رابرتاپ

 .ینو اقتصاد اتیح هینشر ،«ثروت نامرئی اجتماعی، سرمایه» ،(138۴) غالمعباس ،یتوسل
، تهاران: جهااد   فرهني  و رسيانه  ، ارتباطيات  شناسيی  جامعيه بر  یدرآمد، (1390) یعلدارابی، 

 .دانشگاهی
، یو شبهات انتخابات ای ی ماهوارهها انتخابات ریاست جمهوری دهم؛ شبکه ،(1389)ی علدارابی، 

 سبوح قدوس. موسسهتهران: 
 ،«رانیا ا یاساالم  یشاهروندان در جمهاور   یرفتاار انتخاباات   ینیار  یهاا  انیبن» ،(1388) یعلدارابی، 

 (.57 یاپی)پ1، شماره 1۶سا   ،یارتباط یها پژوهشفصلنامه 
 نیترجماه حسا   ،ییکيارکردگرا  یها هیبر نظر دیبر جامعه با تأک یدرآمد ،(137۴) انیا  ،رابرتسون
 .یآستان قدس رضو :مشهد ،نبهروا
 .رازهیتهران: ش ،ی، ترجمه غالمرضا غفاریشناخت جامعه هینظر اعتماد: ،(1391) وتریپزتومکا، 
ی، غالمعبااس توسال   ترجماه  ،و حفظ آن یاجتماع هیسرما :نظم انیپا ،(1379) فرانسیس اما،یفوکو

 جامعه ایرانیان. تهران:
فصيلنامه  ، «یانساان  هیسارما  لیدر تشاک  یاجتماع هیرمانقش س»، (138۶) مهرگاننادر و  یعل ،یسور

 .۴2شماره ، یبازرگان  پژوهشنامه
 ی.ن ی، تهران:منوچهر صبور ترجمه ،یاجتماع هینظر ادیبن ،(1377) مزیکلمن، ج

ناصار   ترجماه ، تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدیيد  ،(1378ی )آنتاون  دنز،یگ
 ی.ن :تهران ان،یموفق

 .یفرهنگ تیریوبالگ مد، «یاجتماع هیابعاد مختلف سرما» ،(1385) اله حجت ،ینصرت
تارنماای   قابال دسترسای در  ، نقش رسيانه در سيرمایه اجتمياعی    ،(1389) محمود، دوست یعقوبی

 (.(Sociology of Iran شناسی ایران جامعه
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