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جستارگشایی
امروزه در ادبیات جامعهشناسی توسعه در کنار سرمایههای انسانی و اقتصادی ،سارمایه دیگاری
به نام سرمایه اجتماعی 1نیز مورد توجه قرار گرفته است .سرمایه اجتماعی یا بعاد معناوی یاک
اجتماع ،میراثی تاریخی است که از راه تشویق افراد به «همکااری» و «مشاارکت» در تعاامالت
اجتماعی ،قادر است به حل میزان بیشتری از معضالت موجود در آن اجتماع فائق آید و حرکت
بهسوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و غیره را امکانپذیر سازد.
درواقع ،سرمایه اجتماعی را میتوان در کنار سرمایههای اقتصادی و انسانی ،بخشی از ثروت
ملی بهحساب آورد که بستر مناسبی برای بهرهبرداری از سارمایه انساانی و فیزیکای (ماادی) و
راهی برای نیل به موفقیت قلمداد میشود .بدون سارمایه اجتمااعی ،هایچ اجتمااعی باه هایچ
سرمایهای نمیرسد ،بهطوریکه بسیاری از گروهها ،سازمانها و جواماع انساانی ،بادون سارمایه
اقتصادی و صرفاً با تکیهبر سرمایه انسانی و اجتماعی توانستهاند به موفقیت دست یابند ،اما هیچ
مجموعه انسانی ،بدون سرمایه اجتماعی نمیتواند اقادامات مفیاد و هدفمنادی انجاام دهاد .از
سوی دیگر ،سرمایه اجتماعی ،به زندگی فرد معنی و مفهوم مایبخشاد و زنادگی را ساادهتار و
لذتبخشتر میکند .پس به طورکلی میتوان گفت هرچه سرمایه اجتماعی ملتی بیشاتر باشاد،
آن ملت ،خوشبختتر و ثروتمندتر خواهد بود.
برخی از ابعاد جنبهها و اَشاکا سارمایه اجتمااعی -کاه گااه از آنهاا باهعناوان ارزشهاای
اجتماعی نیز یاد میشود -عبارتند از :اعتماد ،صداقت ،حسن تفاهم ،ساالمتی نفاس ،همادردی،
دوستی ،همبستگی ،فداکاری و غیره .این ابعاد از راه جامعهپذیری و جریاانهاای اطاالعرساانی
مثل آموزش مربو به مشاغل ،تباد عقاید ،تباد اطالعات ،هنجارهای مربو باه معاامالت در
شبکههاای اجتمااعی ،مشاارکتهاای مردمای ،گاروههاای خودیااری و ناوعدوساتی و روحیاه
جمعگرایی در برابار فردگرایای و غیاره باین اعضاای شابکههاای اجتمااعی شاکل مایگیارد،
بهطوریکه جای پای این بحث را در روابط تمامی گروههای اجتماعی از قبیل مذهبی (مسااجد،
تکایا ،حسینیهها و هیئتهای مذهبی در دنیای اسالم ،کلیسا ،کنیساه و مؤسساات ماذهبی در
سایر ادیان آسمانی) ،ورزشی (باشگاهها و مؤسسات تربیتبدنی) ،مدنی (انجمانهاا ،اتحادیاههاا،
احزاب و رسانههای مستقل) ،آموزشی و تربیتای (مادارس ،کاال هاا و دانشاگاههاا) و در رواباط
همسایگی ،دوستانه ،شغلی و خانوادگی نیز میتوان مشاهده کرد.
در مقاله حاضر و در پاسخ به نقاش و کاارکرد رساانه ملای در حاوزه سارمایه اجتمااعی در
ج.ا.ایران ضمن اشاره به چیستی و ماهیت سرمایه اجتماعی و با تأکید بر تلفیقای از ساه نیریاه
1. Social Capital
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مطرح در حوزه سرمایه اجتماعی یعنی نیریه پیوندهای ضعیف ،نیریه شکاف ساختاری و نیریه
منابع اجتماعی تالش میشود تواناییها و چالشهای فاراروری رساانه ملای در ابعااد و ساطوح
خرد ،میانی و کالن مورد بررسی قرار گیرد.

 .1چیستی و ماهیت سرمایه اجتماعی
 .1-1تعریف سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتمااعی باهطاورکلی از دو واژه سارمایه و اجتمااع تشاکیل شاده اسات .ایان دو واژه
نشاندهنده این است که نخست ،این مفهوم مااهیتی فراینادی و زایناده داشاته و دوم ،فاردی
نیست .سرمایه در ادبیات اقتصادی به سهم مثبتی که عوامال در فعالیاتهاای تولیادی دارناد،
اطالق میشود .باوجود کاربردهای فراوان واژه اجتماع ،هناوز تعریاف دقیقای از آن ارائاه نشاده
است ،اما نباید آن را با انبوهه و توده انبوه یکسان در نیار گرفات .اجتمااع را مایتاوان از نیار
تداوم ،روابط پیچیده اجتماعی و تقسیمات درونی از انبوهه و توده جدا کرد (رابرتساون:137۴ ،
 .)39۴-۴0۴آبر پیششر های الزم را در تشکیل جامعه چنین بیان میکند:
 .1تمهید مناسبات درست با محیط و همچنین بهوجودآمدن تعاد از نیر جنسی؛
 .2تفکیک نقشها و تفویض آنان؛
 .3ایجاد یک نیام ارتباطی؛
 .۴انتیام شیوههای تجلی عواطف؛
 .5وجود یک نیام در جامعهپذیری افراد؛
 .۶تعبیه شیوههای مؤثر در کنتر اشکا رفتاری مخل نیم.
بنابراین «اجتماع» را میتوان تجمعی از افراد دانست که با هام در ارتباا هساتند و دارای
رفتار و سلوکهای معین میباشند (باتومور.)102-10۶ :1370 ،
ترکیب دو واژه سرمایه و اجتماعی همچنین به این معنی است که سرمایه بهصورت یک امر
اجتماعی است یا درنتیجه تجمعی از افراد که بااهم در ارتباا هساتند و رفتاار و سالوکهاای
معینی دارند ،بهوجود میآید یا سهم مثبتی است که جمعی از افراد مرتبط باهم و باا رفتارهاا و
سلوکهای معین در فعالیتهای تولیدی دارند .ترکیب سرمایه مادی و سرمایه انساانی از نتاای
تحلیلی واژه ترکیبی سرمایه اجتماعی بارای مشاخ کاردن جاامع و غیرجاامعباودن تعااریف
متعارف سرمایه اجتماعی استفاده میشود .برای جامعبودن یک تعریف یا تبیین ،دو شار الزم
است؛ نخست اینکه جامع افراد و دوم اینکه مانع اغیار باشد .جامع افرادباودن؛ یعنای تعریاف یاا
معیاری که ارائه میشود نباید آنقدر بسته باشد که باه دلیال محادودیتهاای نسانجیده راه را
برای افرادی که زیر پوشش آن معرف میباشند ،مسادود کناد؛ یعنای باه دلیال حدوحصارهای
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زیادی که در تعریف جا داده شده افراد مشمو نتوانند وارد شوند .مانع اغیاربودن ،یعنی افرادی
که مشمو این تعریف نیستند ،بتوانند وارد حیطه این تعریف شوند .این دو ویژگی بایاد در هار
تعریفی رعایت شود .در تعاریف متداو سرمایه اجتماعی نیز باید این شارو رعایات شاوند تاا
تعاریف جامع و کاملی حاصل گردند .معیار مناسب برای تشخی

افاراد و اغیاار ،روش تحلیلای

اصااطالح ساارمایه اجتماااعی اساات .در ای ان قساامت چناادین تعری اف از ساارمایه اجتماااعی از
پژوهشگرانی که در این زمینه مطالعه کردهاند ،ارائه میشود ).(Portes: 1998:15-24
در تعریف سرمایه اجتماعی دو دیدگاه اصلی وجود دارد .در یک دیدگاه ،سرمایه اجتماعی بر
اساس کارکردهای آن تعریف میشود و در دیدگاه دیگر سعی بر آن است سارمایه اجتمااعی باه
خودی خود (و بهطور ذاتی) تعریف شاود .جیمازکلمن 2سارمایه اجتمااعی را از دیادگاه عملای
اینچنین تعریف میکناد« :تناوعی از موجاودات باا دو عنصار مشاترک :هماه آنهاا بخشای از
ساختارهای اجتماعی را شامل میشوند و بعضی از فعالیتهای عامالن را در آن ساختار تساهیل
میکنند» (کلمن)12 :1377 ،؛ یعنی سرمایه اجتماعی است هر چیزی ناشای از شابکه رواباط،
اعتماد ،حس عمل متقابل و هنجارهای اجتماعی که موجب تسهیل فعالیت فردی یاا اجتمااعی
شود .از نیر کلمن ،سرمایه اجتماعی یک منبع خنثی است که هر نوع عملی را تسهیل میکند،
اما اینکه جامعه از آن نفع میبرد یا خیر ،کامالً وابسته به کاربرد آن در یک موقعیت خاص است
).(Foley & Edwards,1997: 561
بر اساس گفته رابرت پاتنام 3،سرمایه اجتماعی به ارزش جمعی همه شبکههای اجتمااعی و
تمایالت ناشی از این شبکهها برای کمک به یکدیگر اشاره دارد .به نیر پاتنام سرمایه اجتمااعی
وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نییر اعتماد ،هنجار و شبکههاست کاه مایتوانناد باا تساهیل
اقدامات هماهنگ ،کارایی جامعاه را بهباود بخشاند (پاتناام .)285 :1379 ،بار اسااس نیار او،
سرمایه اجتماعی عنصری کلیدی در بنا و برقراری دموکراسی است .پاتنام میگوید کاه سارمایه
اجتماعی در آمریکا در حا کاهش است .این نتیجهگیری بر اسااس کااهش ساطا اعتمااد باه
دولت و کاهش مشارکت مدنی بهدست آمده است (پاتناام .)285 :1379 ،همچناین وی معتقاد
است که تلویزیون و پراکندگی شهری باعث شدهاند که جامعه آمریکا جامعاهای غیرمنساجمتار
باشد .پاتنام میگوید« :سرمایه اجتماعی را میتوان با بررسی میزان اعتماد و حس عمل متقابال
در یک اجتماع یا بین مردم سنجید» .از دیدگاه وی ،شیوههای کمک متقابل مانند انجمانهاای
اعتباری ،جزء سرمایه اجتماعی محسوب میشاوند (پاتناام .)289 :1379 ،هار دو دانشامند بار
2. James Coleman
3. Robert David Putnam
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اثرات سودمند متصور سرمایه اجتماعی بر انبوهههاای اجتمااعی تأکیاد مایکنناد .طباق ایان
تعاریف ،سرمایه اجتماعی نوعی اثر برونی گروهی مثبت است .تعریف کلمن به این نکتاه اشااره
میکند که این اثر برونی از راه سازمان اجتماعی بهوجود میآید ،اما تعریف پاتنام بر شاکلهاای
غیررسمی ویژهای از سازمان اجتماعی مانند اعتماد ،هنجارها و شبکهها تأکید میکند .در مقابل
فرانسیس فوکویاما ۴به این نوع تعاریف انتقاد دارد و مادعی اسات کاه بسایاری از ایان تعااریف
بهجای خود سرمایه اجتماعی به تجلیات سرمایه اجتماعی (اعتمااد ،شابکههاا ،جامعاه مادنی و
نییر آن که با سرمایه اجتماعی مرتبط هستند) اشااره دارناد .ایان ماوارد ،همگای پدیادههاای
ثانویهای هستند که بهعنوان نتیجه سرمایه اجتماعی ،نه بهعناوان عناصار تشاکیلدهناده خاود
سرمایه اجتماعی مطرح میشوند .فوکویاما میگوید« :سرمایه اجتماعی را باهساادگی مایتاوان
بهعنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یاا ارزشهاای غیررسامی تعریاف کارد کاه اعضاای
گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است ،در آن هام ساهیم هساتند ...هنجارهاایی کاه
تولید سرمایه اجتماعی میکنند اساساً باید شامل ساجایایی از قبیال صاداقت ،ادای تعهادات و
ارتباطات دوجانبه باشد» (فوکویاما.)10-12 :1379 ،
بهطورکلی میتوان سرمایه اجتماعی را هنجارهاا و ارزشهاایی دانسات کاه باعاث افازایش
همبستگی و اعتماد اجتماعی و تسهیل عمل جمعی و ایجاد شبکهها مایشاود؛ یعنای دارای دو
وجه ذهنی (هنجارها ،ارزشها و اعتماد) و عینی (شبکهها و گروهها) اسات .از تعااریف سارمایه
اجتماعی که در باال به آن اشاره شد ،چند نکته به شرح زیر به دست میآید:
نخست اینکه ،عدهای منشأ سرمایه اجتماعی را ساختار اجتماعی میدانند و عادهای دیگار،
ویژگیها یا هنجارهای اجتماعی محسوب میکنند.
دوم اینکه ،نتیجه و اثر سرمایه اجتماعی را عموماً بر تقویت هماهنگی و همکاری بین افاراد
یک گروه و سازمان با یکدیگر میدانند که بهصاورت منباع مولاد مزیات یاا باازدهی در رواباط
اجتماعی از آن نام میبرند.
سوم اینکه ،سرمایه اجتماعی را عموماً ترکیبی از اعتمااد ،هنجارهاای متقابال اجتمااعی و
شبکه ارتباطی میدانند ،با این تفاوت که فوکویاماا معتقاد اسات هنجارهاای متقابال ،سارمایه
اجتماعی را تولید میکنند و آن نیز به نوبه خود ،اعتماد و جامعه مدنی را به وجود میآورد.
بهطور خالصه میتوان گفت که سرمایه اجتماعی هنجارها و شابکههاایی اسات کاه امکاان
مشارکت مردم در اقدامات جمعی بهمنیور کسب سود متقابل را فراهم میکند و با شایوههاایی
همچون سنجش سطا اعتماد اجتمااعی و ساطوح عضاویت در انجمانهاای مادنی رسامی یاا
4. Yoshihiro Francis Fukuyama
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غیررسمی قابل اندازهگیری است .سرمایه اجتماعی مفهومی ترکیبی است که موجودی یا میزان
این هنجارها و شبکهها را در یک جامعه و در یک مقطع زمانی خااص تشاریا مایکناد .رابطاه
متقابل ،رفتار غیرخودخواهانه و اعتماد ،نموناههاایی از ایان هنجارهاسات .همچناین شابکههاا
میتوانند رسمی یا غیررسمی باشند .از این منیر ،سرمایه اجتماعی یکی از عناصر مهام قادرت
جامعه مدنی یا ظرفیت جامعه بارای مادیریت خاویش از راه فعالیاتهاای گروهای غیررسامی،
داوطلبانه یا غیردولتی (و غیرانتفاعی) است.
 .2-1زمینه تاریخی سرمایه اجتماعی در جهان و ایران
کاربست سرمایه اجتماعی در ایران پیشینه طوالنی ندارد .کاربرد این اصطالح بهتادری از دهاه
 70در سمینارها ،پایاننامههای دانشگاهی و مقاالت علمای -پژوهشای ،باهویاژه در رشاتههاای
جامعهشناسی اقتصاد ،علوم سیاسی ،ارتباطات و آموزش آغاز شد.
با این حا  ،اگر بخواهیم کاربردها ،اهداف و تعاریفی را که در علوم اجتماعی از ایان مفهاوم
میشود ،دستهبندی کنیم باید به پیشینه این مفهوم در آرای دانشمندان گذشته اشاره نماییم.
مفهوم زیربنایی سرمایه اجتماعی قدمتی بس درازتار دارد .در علاوم سیاسای آمریکاا ،ذیال
مبحث جمعگرایی ،متفکران قبل از قارن ناوزدهم در تحلیال رابطاه باین زنادگی مشاارکتی و
دموکراسی ،مکرراً عباارات مشاابهی را بارای تجمیاع مفااهیم همبساتگی و انساجام اجتمااعی
استفاده میکردهاند که الهامگرفتاه از تاالشهاای نویساندگانی همچاون جیماز مدیساون 5در

(مقاالت فدرالیست) ۶و الکسی دوتوکویل 7در (دموکراسی در آمریکا) باوده اسات .جاان دیاویی
احتماالً نخستین کسی است کاه مساتقیماً از عباارت سارمایه اجتمااعی در مدرساه و جامعاه

( )1899استفاده کرده ،اما تعریفی برای آن ارائه نداده است .باید این ردیابی را از کتاب سارمایه
کار ماارکس آغااز کنایم ،او در ایان کتااب باه مسائله همبساتگی از روی اجباار و ضارورت
میپردازد .بدین معنی که شرایط منفی و بحرانی ،افراد را بهسوی استفاده از انرژی و تواناییهای
بالقوه جمعی ،توسل به پشتیبانی یکدیگر و استفاده از ظرفیت و توان گروهی ترغیب میکند.
اصطالح سرمایه اجتماعی نخستینباار قبال از ساا  ،191۶در مقالاهای توساط هانیفاان،

8

جامعهشناس دانشگاه ویرجینیا مطرح شد .مقاله وی در سا  191۶در مورد حمایتهای محلی
از مدارس روستایی یکی از نخستین موارد اساتفاده از عباارت سارمایه اجتمااعی در اشااره باه

5. James Madison
6. The Federalist Papers
7. Alexis de Tocqueville
8. Hanifan
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همبستگی اجتماعی و سرمایهگذاری فردی در جامعه است ) .(Hanifan,1916:130-138در تعریف
این مفهوم ،هانیفان سرمایه اجتماعی را با اقالم مادی مقایسه میکند:
«منیور من امالک و داراییهای شخصی یا پو نیست .منیور من آن چیزی است که باعث
میشود این اشیای محسوس در زندگی روزمره مردم بیشتر بهحساب بیایند؛ یعنی حساننیات،
دوستی ،حس همدردی و مراودات اجتماعی بین گروهی از افراد یا خاانوادههاا کاه یاک واحاد
اجتماعی را تشکیل میدهند ...اگر شخصی با همسایهاش ارتبا برقرار کند و باه تعاقاب ،آن دو
با دیگر همسایگان ارتبا برقرار کنند ،در این حالت انباشتی از سرمایه اجتماعی بهوجود خواهد
آمد که فوراً نیازهای شخصی آنها را برآورده کرده و حتی میتواند باعث بهبود چشمگیر کیفیات
زندگی در کل آن اجتماع شود .در حالیکه کل اجتماع از همکاری اجازایش منتفاع مایشاود،
خود افراد نیز از مزایایی همچون مساعدت ،همدردی و دوستی با همسایگان بهارهمناد خواهناد
شد» ) .(Hanifan,1916:130-131در حالی که زوایای مختلف این مفهوم در عرصههاای گونااگون
علوم اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است ،عدهای ریشههای کاربرد مادرن آن را در تحقیقاات
جیکوبز 9در سا  19۶0میدانند .اگرچه وی بهطور مستقیم چنین عبارتی را تعریف نکرده ،اماا

از آن در مقالهای با ارجاع به ارزش شبکهها استفاده کرده است .جیکوبز در کتابش با نام مرگ و
زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی 10در سا  19۶1آن را به کاار بارده اسات .او در ایان کتااب،
سرمایه اجتماعی را شبکههای اجتماعی فشردهای معرفی میکند که در محادودههاای قادیمی
شهری در ارتبا با حفظ نیافت ،نبود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهباود
کیفیت زندگی ،در مقایسه با عوامل ارگانهای رسمی مانند نیروی حفااظتی پلایس و نیروهاای
انتیامی ،مسئولیت بیشتری از خود نشان میدهند (توسلی.)2:138۴ ،
دانشمند علوم سیاسی ،رابارت سلیسابری در مقالاهای در ساا  19۶9باا عناوان «نیریاه
دادوستد در گروههای ذینفع» در نشریه علوم سیاسی غرب میانه 11معنی این عباارت را چناین

بسط داده که سرمایه اجتماعی جزئی حیاتی در تشکیل گروههاای ساودآور اسات .پیار بوردیاو
بهعنوان جامعهشناس از این عبارت در سا  1972در کتاب طرح نیریه عمل

)(Bourdieu, 1972

استفاده کرد و چند سا بعد ،آن را از سارمایه فرهنگای ،اقتصاادی و نماادین متماایز سااخت.
جامعهشناسانی همچون جیمز کلمن ،بری ولمن و اسکات ورتلی در بسط و عماومیساازی ایان
مفهوم ،تعریف گلن لوری )1977( 12را پذیرفتهاند

)95

 .(Coleman,1988:گلن لاوری اقتصااددان

9. Jane Jacobs
10. The Death and life of Great American Cities
11. Midwest Journal of Political Science
12. Glenn Loury

 18۴راهبرد رسانه ملی در توسعه یا گسترش سرمایه اجتماعی
نیز همچون ایوان الیت 13جامعاهشاناس ،اصاطالح سارمایه اجتمااعی را در دهاه  1970بارای
توصیف مشکل توسعه اقتصادی درونشهری بهکار برد .او سرمایه اجتمااعی را مجماوع مناابعی
میداند که در ذات روابط خانوادگی و در ساازمان اجتماااعی جامعاه وجاود دارد و بارای رشاد
اجتماعی افراد سودمند است .در دهه  1980این اصطالح توساط جیماز کلمان جامعاهشاناس
بهصورت منسجم ،قوی و در معنای وسیعتر به بحاث کشایده شاد .باه عباارتی ،جیماز کلمان
نخستین کسی است که بنیاد نیریه سرمایه اجتماعی را پایهگذاری کرد .نفر دوم رابرت پوتنام

1۴

دانشمند علوم سیاسی بود .او بحث مستند و پرشور سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی را بر اساس
پژوهشهایی که انجام داده بود ،ارائه داد (پاتنام.)285 :1379 ،
در اواخر دهه  ،1990این مفهوم عمومیت یافت و موضوع برنامه تحقیقااتی باناک جهاانی و
موضوع اصلی چند کتاب مهم ازجمله «بولینگ یکنفاره»

)2000

 (Putnam,اثار رابارت پاتناام و

«باهم بهتر است» نوشته لوییس فلداشتاین 15شد.
رویکرد دیگر ،در آرای جورج زیمل 1۶قابل بازشناسی است؛ جایی که او از مفهاوم دادوساتد
یا بدهبستان صحبت میکند .مبنای این نیریه بر این نکته استوار است که افراد توقاع دارناد تاا
کمک و لطفی که نشان میدهند ،جبران شود .برخی این مفهوم را در مقابل ایثار و دگرخاواهی
تعبیر میکنند.

رویکرد سوم که اثرات عمیق و بهنسبت فراگیری بر جای گذاشت ،مباحثی است که با امیال
دورکیم آغاز و پس از او با تاالکوت پارساونز پیگیاری شاد .ایان افاراد باه طارح مفهاوم ارزش
پرداختند؛ یعنی تعهداتی که مبنای آنها ارزشها و هنجارهای اجتماعی است .از جریانات فکاری
تأثیرگذار دیگر ،باید از آرای ماکس وِبِر نام برد .مباحثی که وبر مطرح میکناد ،مفااهیمی اسات
که به مفهوم اعتماد معطوف است؛ یعنی آمادگی افراد برای اینکه در یک ماتن اجتمااعی و در
روابط اجتماعی بپذیرند که باید به سایر افراد ،اعتماد داشته باشند و البته به همان نحو ،دیگران
نیز باید از خود ،اعتماد نشان بدهند (توسلی.)3 ،138۴ :
بدین ترتیب میبینیم که در ریشهیابی این مفهوم ،زمینههای متعددی تأثیرگذار بوده است.

13. Evan Light
14. Rober Putnam
15. Lewis M. Feldstein
16. Georg Simmel
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 .3-1سطوح و ابعاد سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی دارای سه سطا است :سطا نخست ،سطا خرد یا رابطه فارد باه فارد اسات.
رابطه دو نفر دوست که با هم ارتبا صمیمانه و همکاری دارند و به هم اعتماد میکنند ،از ایان
نوع است که این را سرمایه اجتماعی آوندی مینامند .اکنون اگر مجموعهای از افراد باا یکادیگر
ارتبا متقابل و متقاطع داشته باشند ،بهگونهای که یک شبکه اجتماعی (مانند یک گاروه ،یاک
حزب ،یک نهاد غیرحکومتی 17و نیایر آن شکل بگیرد و افراد عضو ایان شابکه باه هام اعتمااد

داشته باشند ،سطا دوم یا سطا میانی سرمایه اجتماعی شکل گرفته است کاه باه آن سارمایه
اجتماعی هموندی میگویند .باز اگر این گروهها و شبکههای منفارد ،در ساطا کال جامعاه باا
همدیگر ارتبا برقرار کنند ،بتوانند با هم همکاری کنند و باه یکادیگر اعتمااد کنناد ،سارمایه
اجتماعی در سطا کالن شکل میگیرد که به آن سرمایه اجتماعی پیوندی میگویند.
تفکیک مهمتار مرباو باین تفااوت سارمایه اجتمااعی باینگروهای و سارمایه اجتمااعی
درونگروهاای اساات .ساارمایه اجتماااعی درونگااروه (قباال خااانواده) بااا پیوناادهای متااراکم،
چندکارکردی و اعتماد محلی و درونگروهی محدود شناخته میشود .جامعهشناساان معتقدناد
که برای تقویت سرمایه اجتماعی برونگروهی باید کاالهای عمومی از قبیل دموکراسای ،امنیات
اجتماعی و عدالت اجتماعی تقویت شود تا اعتماد افراد به همدیگر بیشتر و بیشتر شود (ساوری
و مهرگان.)1385 ،
ناهاپیت و گوشا در تحقیقات خاود پیراماون نقاش سارمایه اجتمااعی در ایجااد سارمایه
معنوی ،پیشنهاد میکنند که سرمایه اجتماعی در سه بخش ساختاری ،ارتباطی و شناختی باید
مورد توجه قرار بگیرد :ساختاری ،ارتبااطی و شاناختی (.)Ghoshal & Nahapiet :1998: 242-244
کارلوس گارسیا تیمون میگوید ابعاد سااختاری سارمایه اجتمااعی مارتبط باا تواناایی فارد در
برقراری پیوندهای ضعیف و قوی با دیگران در یک نیام است .این بعد اساساً مرباو باه مناافع
حاصل از ساختار شبکههای فردی و جمعی شخ
قااوی را گرانااووتر 18تشااریا کاارده اساات

عامل است .تفاوت بین پیونادهای ضاعیف و

)1973: 1360-1380

 .(Granovetter,بُعااد ارتباااطی باار

خصوصیات رابطه بین افراد تمرکز دارد .این بعد را به بهترین نحو با میازان اعتمااد ،همکااری و
کسب هویت فردی در یک شبکه میتوان تشریا کارد .هزلتاون و کناان 19بعاد ساومی ،یعنای
ارتباطات را هم افزودهاند ) .(Hazleton & Kennan, 2000: 81-87ارتباطات در ترکیاب باا سارمایه
اجتماعی برای دسترسی به اطالعات ،یافتن مشکالت و راهحل آنها و مدیریت اختالفات ضروری
17. NGO
18. Granovetter
19. Hazleton&Kennan

 18۶راهبرد رسانه ملی در توسعه یا گسترش سرمایه اجتماعی
است .بولند و تنکاسی 20معتقدند ارتبا معنیدار نیازمند حداقلی از زمینههای مشاترک میاان
افراد دخیل در تباد اطالعات است و سرانجام ،بعد شناختی راجع به درک و معاانی مشاترکی
است که افراد و گروهها از یکدیگر دارند ). (Boland &Tenkasi, 1995: 350-372
برخی دیگر ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی را شامل این موارد دانستهاند -1 :التزام به دین و
اعتقادات مذهبی (فردی و اجتماعی)؛  -2اعتماد (فردی ،گروهی و اجتماعی)؛  -3سطا آگااهی
(سواد موظف سواد اجتماعی)؛  -۴اخالق (فردی ،خانوادگی و اجتماعی)؛  -5مشارکت اجتمااعی
و سیاسی (مساجد ،تشکلها ،کانونهای فرهنگی و اجتماعی) (نصرتی)1385،
 .4-1منابع سرمایه اجتماعی
در یک تقسیمبندی کلی منابع ایجاد سرمایه اجتماعی به منابع رسمی و غیررسمی یاا نهاادی و
غیرنهادی تقسیم میشود ،ضمن اینکه این منابع دوگانه بر یکدیگر تأثیر و تاأثر متقابال دارناد.
منیور از رسمی یا نهادی این است که هنجارها درنتیجه کنش عامداناه و هادفمناد ماؤثر بار
اجتماع از طریق نهادی مانند دولت ساختهشده باشد .نهادهای رسمی مانند قوانین و نیاامهاای

قانونی نیز در طو زمان هنجارهای رسمی را ایجاد میکنند .داگاالس ناور و رابارت تومااس
معتقدند که توسعه حقوق مالکیت در انگلستان و هلند در قرن شانزدهم در ایجااد سارمایهداری

جدید و هنجارهای غیررسمی که از آن حمایت میکرد ،نقش اساسی داشت .بارعکس ،دیاهگاو
گامبتا میگوید« :فقدان حقوق مالکیت تحمیل شده بهوسیله دولت ،عامل اصلی فرهنگ فراگیار
بیاعتمادی در سیسیل است» (فوکویاماا .)99 :1379 ،مناابع غیررسامی مناابعی هساتند کاه
توسط اجتماع (نه دولت یا سایر نهادهای رسمی) و در فرایند تعامالت طاوالنیمادت و تااریخی
شکل میگیرند .این منابع از بسیاری جهات نقش اساسیتری دارند .آموزشوپارورش ،خاانواده،
دین ،رسانه و ایدئولوژی ازجمله منابع تشکیل سرمایه اجتماعی هستند کاه برحساب ماهیات و
محتوایی که دارند ،میتوانند میزان و انواع متفاوتی از سرمایه اجتماعی را شکل دهند.
بدین معنا که اگر این منابع میل به خاصگرایی داشته باشند ،مرزبندیهای انعطاافناپاذیر
داشته باشند ،نسبت به غیرعضو بدبینی و بیاعتمادی را رواج دهناد ،ناوعی سارمایه اجتمااعی
درونگرایی ایجاد میکنند که برای خود گروه ممکن است ارزشمند باشد ،اما برای جامعاه کال
اثر تخریبی دارد .برعکس ،چنانچه این منابع میل به عامگرایای داشاته باشاند ،هرچناد ممکان
است از میزان و شدت سرمایه اجتماعی گروه کم شود ،اما به موجودی سرمایه اجتماعی جامعاه
کل میافزاید و اثر مثبت و سازنده دارد.

20. Boland&Tenkasi
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 .5-1نظریههای سرمایه اجتماعی
 .1-5-1نظریه پیوندهای ضعیف

نخستین نیریه برای مفهومسازی سرمایه اجتماعی ،نیریه پیوندهای ضعیف است .مطاابق ایان
نیریه ،هرچه شدت و استحکام روابط عاطفی ،نسبی و سببی میان اعضاای یاک شابکه بیشاتر
باشد ،ارزش سرمایه اجتماعی کمتر و بهعکس هرچه شدت و اساتحکام ایان رواباط ضاعیفتار
باشد ،نشاندهناده سارمایه اجتمااعی بیشاتر اسات

)2001

 .(Seibert,در ساا  1979نایکالس

لومان 21تحلیل عمیقی از سرمایه اجتماعی و بهخصوص اعتماد را منتشر کرد کاه اعتمااد را باه
رشد پیچیدگی ،عدم قطعیت و مخاطره که جامعه معاصر با آنها شناسایی میشاود ،ارتباا داده
بود .برای نخستینبار این پیشنهاد مطرح شد که سرمایه اجتمااعی ناه باهدلیال منساو شادن
جامعه سنتی ،بلکه برعکس با توسعه اشکا اجتماعی جدید که واقعیتی اجتنابناپاذیر در دوره
مدرنیته شدهاند ،اهمیت پیدا کرده است .جیمز کلمان در  1990دو فصال از کاار مفصالش در
مورد نیریه اجتماعی را به موضوع اعتماد اختصاص داد و الگویی را برای تحلیل اعتماد بهعنوان
نوعی مبادله صرفاً منطقی در چارچوب نیریه انتخاب منطقی ارائه کارد (کلمان.)1۴5 :1377 ،
این مسیر در دهه  1990با نوشتههای راسل هاردین 22که اخیراً چارچوب انتخاب منطقای را باا

تحلی ال ساارمایه اجتماااعی بسااط داد ،دنبااا شااده اساات .در دهااه  1990آنتااونی گی ادنز

23

جامعهشناس معاصر انگلیسی ،ابتدا بهتنهایی و سپس با اولریش بک 2۴و اسکات لش 25،سارمایه
اجتماعی را بهعنوان صفت مشخصاه پایاان مدرنیتاه دانساتهاناد کاه بساط اندیشاه لوماانی از
پیچیدگی ،عدم قطعیت و مخاطره است .در  1995فرانسیس فوکویاما ،تفسیر و دفاع جاامعی از
اعتماد بهعنوان عنصر حیاتی سرمایه اجتماعی پویا ارائه کرد و تأکید بحثش را بر تجرباه چاین،
ژاپن و دیگر جوامع آسیای جنوبشرقی قرار داد .در  1997آدام سیلگمن 2۶تفسایری از اعتمااد
را بهعنوان پدیده مخصوص دوره جدید که با تقسیم کار ،تمایز و تکثیر نقشها و نتای انتیارات
پیوند دارد ،ارائه کرد (زتومکا.)3۴-35 :138۶ ،

21. Niklas Luhmann
22. Hardian
23. Anthony Giddens.
24. Ulrich Beck
25. S. Lash
26. Adam Seligman
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 .2-5-1نظریه شکاف ساختاری
مطابق نیریه شکاف ساختاری ،اگر یک فرد در شبکه اجتماعی خود با همکارانی کاه باا هام در
ارتبا نیستند یا دستکم ارتبا اندکی دارند ،ارتبا برقرار کند ،نهایت استفاده را خواهد بارد
) (Seibert, 2001: 17منیور از شکاف در این نیریه ،فقدان ارتبا میاان دو فارد در یاک شابکه
اجتماعی است که مزیتی برای سازمان تلقی میشود.
 .3-5-1نظریه منابع اجتماعی
این نیریه که ریشههای آن به مطالعات لین و کاتور در سا  1981میرسد ،پیوندهای موجاود
در شبکه را بدون وجود منابع داخل آن کارامد نمیداند .از دیدگاه این نیریه فقط منابع موجود
در درون شبکه است که میتواند بهعنوان یک سرمایه قلمداد شود .به عبارتی ،نیریه پیونادهای
ضعیف و شکاف ساختاری هر دو بر ساختار شبکهها معطوف هستند ،درحالیکاه نیریاه مناابع
اجتماعی به محتوای شبکه توجه دارد .بر اساس نقطهنیار ادواردو بیناو ( ،)200۴چهاار حاوزه
نیری عمده را در مورد سرمایه اجتماعی نیری در نگاره زیر خالصهشده است:
نگاره شماره ( -)1چهار حوزه نظری عمده سرمایه اجتماعی نظری
رویکردهای سرمایه
اجتماعی
 -1نیریااههااای توسااعه
اقتصادی

-2اصااااو اخالقاااای و
مسئولیت اجتماعی

-3قاااااوانین تحکااااایم
همکاری

-۴سرمایه فکری

ایدهها و تأکیدات اصلی
اعتمااااد ،رفتاااار شاااهروندی و شااابکه
اجتمااعی ،کماک باه توساعه اقتصاادی
مداوم
تأکید بر سرمایه اجتماعی و درجاهای از
یکپااارچگی و مساائولیت اجتماااعی در
رابطه با کل جامعه ،آژانسها و گاروههاا.
ایااان ایاااده مبتنااای بااار ارزشهاااا و
نگاارشهااایی ماننااد اعتماااد ،امنیاات،
همکاری و رعایت اصو اخالقی است
قوانین مربو به اصو اخالقی و تحکیم
همکاری تأثیر مثبتای بار روی سارمایه
اجتماعی ،انسجام و غلبه بر نقا باازار
دارد.
ساارمایه اجتماااعی مؤلفااهای از ساارمایه
فکری بوده که مبتنی بار مجموعاهای از
ارزشهااا و خااردهشاااخ هااایی ماننااد
اعتمااااد ،وفااااداری ،انساااجام ،تعهاااد،
مساائولیت ،صااداقت و اصااو اخالقاای
است.

نظریهپردازان برجسته این حوزه
پاتنام( ،)199۴ناک و کیفر(،)1997
استیگالیتز()1998
کلمن ( ،)1990نیوتن (،)1997
چانگ ( ،)1997کاواچی و همکاران
( ،)1997بولن و اونیکس (،)1998
ژوزف ( ،)1998کورتینا (،)2000
بارون ()2001
بس ( ،)1997سن ( ،)1997زینگالِس
( ،)2000راجین (.)2000
ناهاپیت و گوشا ( ،)199۶کووینگ
( ،)1998پروسکا ( ،)2001کنمور
( ،)2001لِسِر و پروسکا (،)1999
کوهن ( ،)2001کوترِ ( ،)2001مک
ا روی ()2001

()Source: Marı´ Paz Salmador, 2004: 560
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با توجه به توضیحات باال به نیر میرسد که هیچکادام از نیریاههاای مطروحاه باهتنهاایی
قدرت تبیین نقش و کارکرد رسان ه ملی در سرمایه اجتماعی در جمهاوری اساالمی را ندارناد و
باید با تلفیق این نیریهها ،یعنی هم توجه به ساختار اجتماعی (سنتی یا مدرنباودن جامعاه) و
هم توجه به محتوای اجتماعی (فرهناگ ،آگااهی ،اعتمااد و انساجام اجتمااعی) باه ایان مهام
پرداخت.

 .2نقش رسانهها در ایجاد سرمایه اجتماعی
ظهور رسانههای همگانی سبب شد گسترش عییم اعتماد مبتنی بر اوهام کاهش یاباد (کلمان،
 )29۴ :1377به اعتقاد وی اخیراً تغییری در رسانهها در جهت کمشدن میزان اعتماد باهوجاود
آمده است .کاهش اعتماد آمریکاییان بزرگسا از مصادیق آن است .از طرفی در سا های اخیار
فنون جدید رسانهای سبب بازسازی و بازپسگیری اعتمادها شده است .رشد و افازایش اعتمااد
به اخبار تلویزیون و ثبات اعتماد به مطبوعات نشان میدهد که کاهش اعتماد به بعضی نهادهاا،
ممکن است ناشی از قدرت فزاینده رسانهها ،بهعنوان منبع و تفسیرکننده اطالعات باشد (کلمن،
 .)9۶ :1377رسانههای همگانی بهگونهای فزاینده تبدیل به واسطههایی میشوند یا شدهاند کاه
افراد به قضاوت آنها اعتماد میکنند .پذیرش رسانهها بهمنزله واسطههایی کاه بایاد باه قضااوت
آنها اعتماد کرد ،سبب شده است در مواردی که رسانهها توساط دولاتهاا کنتار نمایشاوند،

استقال پرخاشگرانهای را به نمایش بگذارند .کلمن به این وضاعیت روزناماهنگااری کاوشاگرانه
میگوید.
رسانههای همگانی ،هنگامیکاه کاساتیهاای نخبگاان ماورد اعتمااد را آشاکار مایساازند،
میتوانند مخاطبان خود را گسترشدهنده افزایش و کااهش اعتمااد؛ یعنای حاداکثر و حاداقل
نوسان تا اندازه زیادی بستگی به مناابع ساهگاناه اطالعاات دارد .یکای از ایان مناابع ساهگاناه
اطالعات ،رسانههای جمعی هستند که عالوهبر تولید اطالعات ،تفسیر و آموزش را نیاز چاشانی
آنها میکنند.
تغییرات کوتاهمدت در ساختارهای ارتبا  ،میتواند علت بسط یا قبض انواع اعتمادها باشاد.
نفوذ و گسترش سینما ،تلویزیون و سایر رسانههای همگانی در گروههاای مختلاف سانی سابب
بسط اعتماد اجتماعی میاننسلی در حوزههای مختلف فرهنگ ،سیاست و اقتصاد شده است.
رسانههای همگانی به روشهای مختلف سبب تقویت سرمایههای اجتماعی جامعه میشوند.
گفته شد که رسانههای همگانی یکی از منابع سهگانه اطالعات هستند .منابع گوناگون و متناوع
اطالعات ،مسیر اصلی و کلیدی ارائه آگاهیها ،دانش و معلومات هساتند .مسایرها و روشهاای
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عمده تأثیرگذاری رسانهها در تقویت یا تضعیف سرمایههای اجتماعی را میتاوان در ماوارد زیار
دستهبندی کرد (یعقوبیدوست.)1389 ،
 .1-2مشارکت اجتماعی
یکی از مهمترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی ،مشارکت 27است .مشارکت در فرهناگ معاین باه
معنای شرکتدادن ،انبازیکردن و همینطور به معنای تعیین سود یا زیان دو یا چند تن که باا
سرمایههای معین در زمانهای مشخ

به بازرگانی پرداختاهاناد ،آماده اسات .دهخادا نیاز در

لغتنامه خود این مفهوم را مأخوذ از تازی و به معنای شاراکت و انباازیکاردن و حصاهداری و
بهرهبرداری میداند (اکبری .)27:1383 ،همچنین عدهای مشارکت را از لحاظ لغاوی باه معنای
کمک فعا و واقعی مشخ

به یک عمل میدانند .آلن بیرو مایگویاد« :مشاارکت باه معناای

سهمی در چیازی یاافتن و از آن ساودباردن یاا در گروهای شارکت جساتن و بناابراین باا آن
همکاریداشتن است ،به همین جهت از دیدگاه جامعهشناسی باید بین مشارکت بهعنوان حالت
یا وضع (امر شرکتکردن) و مشارکت بهعنوان عمل و تعهد مشارکت) تمیز قائل شد» (اکباری،
.)27-28 :1383
سازمان بینالمللی کار 28مشارکت را سهم افراد یا گروههای سازمانیافته و جمعیت فعا  ،از
لحاظ اقتصادی در تسریع اقتصادی و اجتماعی بیان مینماید (اکبری.)29 :1383 ،
بارای تحقاق مشاارکت عناصااری الزم اسات کاه مهامتاارین آنهاا عبارتناد از :تاالشهااای
سازمانیافته گروهها و افراد؛ ایجاد انگیزهها و محارکهاای الزم کاه مایتوانناد پااداش باشاند؛
آگاهی و دانش نسبت به کنشی که میخواهند در آن مشارکت داشته باشند؛ اعتقاد به باورهاا و
ارزشیبودن مورد یا مصداقی که قارار اسات بارای آن مشاارکتی صاورت پاذیرد .ایان باورهاا و
ارزشها میتواند سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و یا اقتصادی باشد.
بدون تردید ،رسانههای جمعی ،اعم از تلویزیون و مطبوعات و دیگر رسانهها ،در افازایش یاا
کاهش مشارکت در پدیدهها و مسائل اجتماعی نقش ارزندهای ایفا میکنند .رسانههای جمعی با
انگیزه ،تشویقهای الزم ،با اطالعرسانی و آگاهسازی گروهها و روشانسااختن وقاایع در مساائل
اجتماعی و مشارکت مردم نقش برجستهای برعهده دارند .از اینرو ،رسانههاا تواناایی هادایت و
سازماندادن مشارکت مردم را دارند و میتوانند با ارائه اطالعات و آگاهیهای الزم پیرامون یاک
واقعه اجتماعی ،افکار عمومی را بهسوی آن سوق دهند .دعوت به مشارکت مردم در انتخابات یاا

27. Participation
)28. Internationl Labour Organization (IL.O
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کمکرسانی به مصیبتدیدگان یک فاجعه اجتماعی از سادهترین مصداقهاای مشاهور هساتند.
مهمترین مسیر رسانهها برای جلب مشارکت ،آموزش است.
آموزش مفاهیم همبستگی ،اتحاد ،تعاون که شالودههای حیات اجتماعی هساتند ،از عناصار
مشارکت و از بسترهای مشارکت هستند .پس مفهوم مشارکت ،نخست یاک فرایناد چندبعادی
است که بهتدری اتفاق میافتد و چندجانبه است و دوم دارای مختصات مفهومی دیگاری مثال
برنامهریزی ،تصمیمگیری ،اجرا ،مدیریت ،نیارت و ارزیابی است .مشارکت میتواناد دربرگیرناده
اشکا گوناگون فعالیت اجتماعی مانناد فعالیات سیاسای -فرهنگای -آموزشای و غیاره باشاد.
مشارکت فرایندی چندفرهنگی است؛ زیرا درصدد است هماه اجازای فرهنگای تشاکیلدهناده
جامعه را دربرگیرد .این به معنای ادغام یا یکپارچهسازی نیست ،بلکاه دخالاتدادن برابار افاراد
است .این امر سبب میشود که مشارکت بهصورت ضمنی حاق متفااوتباودن ،تجرباهکاردن و
اشتباهکردن را مشروع سازد.
مشارکت در حوزه آموزش ،یکی از مهمترین بسترها و زمینههای مشارکت بوده که باهطاور
ویژهای مورد تأکید یونسکو است .اصوالً هر فردی اعم از تحصیلکرده یا غیر آن حق دارد کاه در
امور جامعه نقشی را ایفا کند ،اما تجربیات نشان داده است که فرد تنها زماانی مایتواناد ماؤثر
باشد که آموزش پایهای را طی کرده باشد؛ آموزشای کاه داناش الزم بارای مشاارکت فعاا در
توسعه جامعه را فراهم سازد و اهمیت آموزش نیز در همینجاست.
تجربیات نشان داده است که مشارکت مبتنی بر شرایط بسیار ناابرابر آموزشای و اطالعااتی،
این خطر را در پی دارد که نابرابریهای موجود را تشدید کند .مشارکت در متون علوم سیاسای
دارای سه بعد است .به تعبیری ،مشارکت در سه حوزه کامالً مجزا صورت میپذیرد که هرکادام
از این حوزهها از بسترهای ساختن سرمایه اجتماعی هستند .این سه حوزه عبارتند از :مشاارکت
در تصمیمگیری ،مشارکت در نیارت و مشارکت در اجرا و عمل (ازکیاا و غفااری-292:1383 ،
 .)291اینها حوزههایی هستند که رسانههای جمعی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در تقویات
کمی و کیفی آنها نقش برجستهای دارند؛ زیرا از طرفی ،عمل مشارکت بهخاودی خاود نیازمناد
آگاهی و دانش است و از طرفی ،مادام که اعتماد تعمیمیافتاه وجاود نداشاته باشاد ،حتای اگار
دانش و آگاهی وجود داشته باشد ،مشارکت صورت نمایپاذیرد .از ایانرو ،اعتمااد ،مشاارکت و
آگاهی الزم و ملزوم همدیگرند .برخی از این موارد ،از وظایف تعریفشده رسانهها هستند.
 .2-2آگاهی و دانش
آگاهی و دانش از دیگر مؤلفههای سرمایه اجتماعی است .آگاهی به معنای ادراک و فهام واقعای
محیط اجتماعی است .درواقع ،آگاهی به معنی اطالع و درک وظایف شاهروندی در حاوزههاای
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مختلف حیات اجتماعی اعم از آگاهیهای سیاسی ،فرهنگی ،اجتمااعی اسات .انتقاا آگااهی و
دانش ،در بستر آموزش صورت میپذیرد .رسانههای جمعی فراگیرترین ابزارهای آموزش در هار
اجتماعی هستند و با استفاده از فناون و روشهاای متناوع و خااص خاود باه ایان امار همات
میگمارند .مهمترین حوزههایی که رسانههای جمعی ،بر اساس وظایف و رساالت خاود ،در امار
آموزش فعا هستند عبارتند از :حوزههای سیاسی و آموزش مفاهیم سیاسی ،مکاتب سیاسای و
غیره؛ حوزه فرهنگ ،شناخت و شناسایی فرهنگها ،خردهفرهناگهاا و آداب و مناساک؛ حاوزه
اوقات فراغت و تفریا؛ حوزه تاریخ و هویت تاریخی شناسایی تااریخ فرهنگای و هویات تااریخی
کشور و غیره؛ حوزه دین و فرهنگ دینی.
در این راستا ،روزانه هزاران برنامه آموزشی بهمنیور ارتقای سطا آگاهی و دانش شهروندان
نسبت به میاهر حیات اجتماعی تولید و از طریق رسانههای جمعای پخاش مایشاود .فناون و
سازوکارهای پخش و تولید آگاهیها ،مایتواناد اخباار برناماه کودکاان ،ساریا هاای تااریخی-
فرهنگی ،انواع گوناگون فیلمها ،میزگردها ،گزارشهاا و غیاره باشاد .راهانادازی شابکه مساتقل
آموزش و تولید هزاران ساعت برنامه آموزشی از اقدامات برجسته رادیو و تلویزیون ایران در ایان
حوزه است.
 .3-2اعتماد اجتماعی
واژه «تراست» 29در فرهنگ اکسفورد بهعنوان اتکا یا اطمینان بهناوعی کیفیات یاا صافت یاک
شخ

یا یک چیز یا اطمینان به حقیقت یک گفتاه توصایف مایشاود (گیادنز )37 :1377 ،و

اعتماد اجتماعی را میتوان داشتن حسن ظن به دیگران در روابط اجتمااعی دانسات کاه دارای
دو طرف اعتمادکننده 30و اعتماد شونده 31،فرد یا گروه است که تسهیلکننده رواباط اجتمااعی
بوده و امکان سود یا زیان را در خود نهفته دارد (امیرکافی.)11 :1380 ،
اعتماد نوعی تعامل فردی است که در تعامالت و روابط اجتمااعی از ناوع افقای نماود پیادا
میکند .ایجاد اعتماد در روابط اجتماعی ناشی از دوستیها و شاناخت افاراد از تعامال یکادیگر
است و این یعنی انتیار عمل صادقانه از طرف مقابل.
این اعتماد نتیجه تعامالت اجتماعی موجود در گروهها ،انجمنهاا و فعالیاتهاای اجتمااعی
است .اگر این اعتماد از حد فردی به سطا اجتماعی انتقا یابد ،به عنوان یک سرمایه باا ارزش
تلقی میشود .تقویت و گسترش اعتماد اجتماعی میان شهروندان یا نهادها و گروههای اجتماعی

29. Trust
30. Trustee
31. Truster
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یکی از مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی است که به دلیل تمرکز افزایش قادرت تجزیاهوتحلیال
مردم از اوضاع ،بهترین مؤلفه در این زمینه است.
به بیانی دیگر ،سرمایه اجتماعی جنبهای از ساخت اجتماعی است و کنشهای معین افرادی
را که در درون ساختار هستند ،تسهیل میکند .سرمایه اجتماعی هنگامی بهوجود مایآیاد کاه
روابط میان افراد به شیوهای دگرگون میشود که کنش را تسهیل میکند و برخالف سرمایههای
انسانی و فیزیکی کمتر ملموس و آشکار است .لاذا سارمایه اجتمااعی مجماوع مناابع واقعای و
بالقوهای اسات کاه مایتواناد از طریاق عضاویت در شابکه اجتمااعی کنشاگران بسای شاود.
بهطورکلی ،در روابط و مبادالت اجتماعی میان کنشگران همبستگی اجتمااعی تولیاد مایکناد.
احترام ،عزت ،امنیت ،تعهد و مقبولیت اجتماعی و دگرخواهی ،ثمارات غیرمساتقیم همبساتگی
اجتماعی است و سبب تحکیم شبکه اجتماعی میشاود و اعتمااد متقابال را صاورت مایدهاد.
آنتونی گیدنز از رسانههای جمعی و گروهای باهعناوان ابزارهاای اشااعه سارمایه اجتمااعی یااد
میکند .او معتقد است که رسانههای جمعی ،ابزار شناسایی ،استمرار و تروی  ،حفظ و یا انتقاا
سرمایههای اجتماعی هستند .ظهور رسانههای جمعی و گسترش عییم آن سبب کاهش ابهامات
در اجتماع شده

است.

گیدنز در این زمینه میگوید« :اخیراً تغییری در رسانهها در جهت کمشادن میازان اعتمااد
بهوجود آمده اسات کاه کااهش اعتمااد میاان آمریکاییاان از مصاادیق آن اسات .از طرفای در
سا های اخیر تکنیکهای جدید رسانهای سبب بازسازی و بازپسگیری اعتمادهاا شاده اسات.
رشد و افزایش اعتماد به اخبار تلویزیون و ثبات اعتماد به مطبوعات نشان میدهاد کاه کااهش
اعتماد به بعضی نهادها ،ناشی از قدرت فزاینده رسانهها ،بهعنوان منبع و تفسایرکننده اطالعاات
است .یکی از منابع سهگانه اطالعات رسانههای جمعی هستند کاه عاالوه بار تولیاد اطالعاات و
تفسیر ،آموزش را نیز به همراه دارند» (گیدنز،

.)23:1378

نفوذ و گسترش سینما ،تلویزیون ،اینترنت و سایر رسانههای جمعی در سطوح مختلف سنی
سبب توسعه اعتماد اجتماعی میان نسالی در زمیناه حاوزههاای مختلاف فرهنگای ،سیاسای و
اقتصادی شده

است.

هربرت مارکوزه 32که منتقد شدید تکنولوژی نوین بود ،معتقد است که تکنولوژی در جامعاه
نوین به فراگیرندگی توتالیتاریسم 33میانجامد ،وی میگوید« :این فنّاوری با روشهای ماؤثرتار،
منجر به نیارت خارجی بر افراد میشود .نمونه بارز آن تلویزیون است که برای اجتماعیکردن و
32. Herbert Marcuse
33.Totalitarianism
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ساکتکردن مردم به کار میرود» .او فنّاوری را وسیلهای برای تسلط بر مردم ،سرکوب تعقال و
تجاوز به استقال افراد

میداند.

 .4-2انسجام اجتماعی

3۴

دورکیم از نخستین جامعهشناسانی است کاه مفهاوم انساجام و همبساتگی اجتمااعی را ماورد
مطالعه و بررسی قرار داده و وجود آن را برای هر جامعهای الزم دانسته است .جاناتاان ترنار باه
نقل از دورکیم میگوید« :انسجام وقتی ر میدهد که عواطف افراد بهوسیله نمادهای فرهنگای
تنییم شوند ،جایی که افراد متصل به جماعات ،اجتمااعی شاده باشاند ،جاایی کاه کانشهاا
تنییمشده و بهوسیله هنجارها هماهنگ شدهاند و جایی که نابرابریها قانونی تصاور مایشاود»
(اکبری.)17:1383 ،
بنابراین جوامع مادامی که جمعیت آنها اندک ،باورها و ارزشهای آنان محدود و ساده باوده،
انسجام در آنها مکانیکی بوده است .دورکیم معتقد است جواماع سانتی در روناد تکااملی خاود
تحت تأثیر عواملی ،تغییراتی را در خود پذیرا میشوند .مهمتارین ایان عوامال از نیار دورکایم
پیشرفت تقسیم کار است که باعث تحولی عییم در این جواماع شاده و در حقیقات باه دلیال
تقسیمکار است که جامعه سنتی مبتنی بار انساجام مکاانیکی باه جامعاه صانعتی مبتنای بار
همبستگی ارگانیکی تبدیل میشود (اکبری.)18 :1383 ،
بنابراین وجود تقسیم کار است که جامعهای با ماهیتی سنتی را به جامعهای دگرگاونشاده
با ماهیتی صنعتی بد میکند .تقسیم کار هرچه پیچیدهتر و تخصصیتر مایشاود ،توافاق روی
دایره های اخالقی کاهش مییابد و تمایزات بین افراد رشاد مایکناد .وفااق حاصال از انساجام
مکانیکی جای خود را به وفاق جدیدی میدهد که برخاساته از انساجام ارگاانیکی نیام جدیاد
است (اکبری .)18 :1383 ،دورکیم در این زمینه که چه چیزی تقسیم کاار را ایجااد و تشادید
میکند معتقد است که بین تراکم مادی و تراکم اخالقی پیوند نزدیکی وجود دارد ،بهگونهای که
با افزایش تراکم مادی ،دورکیم به عناصری چاون افازایش تاراکم جمعیات ،افازایش و تشاکیل
شهرنشینی ،تعداد و سرعت راههای ارتباطی و حملونقل اشاره دارد .دورکیم معتقد است وقتای
جامعااهای افاازایشیافتااه متنااوع ماایشااود ،رشااد و افاازایش تعااامالت افااراد بااه پیچی ادگی و
تخصصیترشدن تقسیم کار و تراکم اخالقی مایانجاماد و باه تعبیار گایروشاه از ایان جریاان
متحرک عمومی ،الجرم درجه بسیار باالیی از فرهنگ حاصل خواهد شد؛ بنابراین همین شادت
روابط است که تمدن را در جوامعی میسازد که انسجامش دیگر از نوع ارگانیکی است (اکباری،
.)18-19 :1383
34. Social Solidartis
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 .3رسانه ملی و (سازمان صداوسيیما) سيرمایه اجتمياعی در جمهيوری
اسالمی
با توجه به اینکه در سرمایه اجتماعی بیش از هر چیزی بر چهار مؤلفه مشارکت اعم از سیاسای
و اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،دانش و آگاهی شهروندان و انسجام اجتماعی تأکیاد مایشاود ،در
ادامه تالش میگردد کارکرد رسانه ملی در این چهار حوزه تبیین شود.
 .1-3رسانه ملی و مشارکت اجتماعی
از مقدمات مشارکت گسترده مردم در تحوالت سیاسای -اجتمااعی ج.ا.ایاران نقاش و عملکارد
رسانه ملی است .نزدیک به هشتاد درصد از مردم در جامعه ایران رسانه ملی را پایگاه اطالعااتی
خود میدانند .رسانه ملی بهعنوان تریبون مردم ،بهویژه قشرها و تفکرات و سلیقههاای مختلاف
(در چارچوب قانون و ارزشهاا) هماواره در افازایش مشاارکت سیاسای ماردم در صاحنههاای
گوناگون از حیات انقالب اسالمی همچون انتخابات از راه برگزاری جلساات منااظره و گفتگاوی
متقابل میان خود کاندیداها و یا نمایندگان آنها ،تبیین جایگاه واالی انتخاباات در ایاران اعام از
انتخابات مجلس ،ریاستجمهوری ،خبرگان و شوراها و نقش آنها در اداره کشاور و آگااهیدادن
مردم در این خصوص ،نقد برنامههاا و اقادامات و عملکردهاای دولاتهاای مختلاف باهصاورت
بیطرفانه ،برگزاری میزگردهای مختلف سیاسی با حضور چهارههاای شااخ

سیاسای ،پخاش

سرودهای ملی برای برانگیختن احساسات ملیگرایانه مردم نقش غیرقابل انکاری برعهده داشاته
است (دارابی .)1388 ،از سوی دیگر ،صداوسیما برای افزایش مشارکت مردمی بهصاورت روزاناه
اقدامات مخرب و سوء دشمنان که در جهت ضربه به امنیت ملی ،مخدوشنمودن اعتباار ایاران،
آسیب به انتخابات و غیره است را روشنگری کرده و نقد رساانههاای بیگاناه و محتاوای آنهاا را
بهطورجدی و حرفهای دنبا میکند.
رسانه ملی میتواند بهعنوان یکسوی معادلۀ رسانه و مخاطب ،بینندگان و شانوندگان خاود
را به رسمیت بشناسد و جایگاه خاص یک بیننده در ارتبا تعاملی را به آنان عطاا کناد .در آن
صورت ،مخاطب دارای نقش معین -با توجه به جایگاه اجتماعی خویش در هر نقطه از جامعاه-
و شخصیتی متناسب خواهد بود .پس در تعامل با آنهاا اصاو و چاارچوب عقیادتی و اخالقای،
زمینههای اجتماعی و عالیق آنها و بالطبع نیرگاههای آنان مورد توجه قرار خواهاد گرفات و در
عین حفظ احترام متقابل بهعنوان فرستنده و گیرنده پیام ،تعامال باه شاکل صاحیا آن بنیاان
نهاده خواهد شد .بهعبارتیدیگر مخاطبان صرفاً تماشاگران منفعلی قلمداد نمیشوند که فقاط از
فعالیتهای اجتماعی آنها در برهههای گوناگون و زمانهای خاص تمجید شود ،بلکاه مخاطباان
جدی هستند که در دیگر سوی ارائه اطالعات بهعنوان دریافتکننده و پذیرای پیامها ،تحلیلگر
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و کنشگر محسوب میشوند و بهمثابه عضوی از صاحبان تأثیر در تعامل ایجادشده ،خاود را بااور
میکنند .درنتیجه در چارچوب نقشی که به آنها داده میشود ،بهصورت فعا و پیگیر میتوانناد
نواق

و کاستیهایشان در زمینههای اجتماعی ،رفتاری و سیاسی را به کماک مسائوالن امار

یافته و نقش اساسی خود را ایفا کنند.
طبیعتاً اگر مخاطب ارادههای جدی را برای اصالح امور ببیناد باا ظرفیات عییمای کاه در
فرهنگ ایرانی و اسالمی آنها سراغ داریم ،همچون گذشته -آنچه تحت عنوان بسی عماومی در
بسیاری از امور شاهد آن بودهایم -باز به میدان خواهند آماد و نقاش فعاالی در اماور باه خاود
اختصاص خواهند داد .در این فرض دیگر افراد جامعه منتیر نیستند تا ببینند دیگران برای آنها
چه میکنند؛ بلکه خود در تالش خواهند بود که برای خواستهها و نیازهای مرباو باه خاود در
کنار مسئوالن حرکت کنند.
 .2-3رسانه ملی و اعتماد اجتماعی
توجه به اعتماد اجتماعی بهعنوان یکی از راهبردهای کالن در رسیدن به توسعه پایدار محسوب
میشود .این مسئله خود میتواند زمینهساز پیشرفت کشور در ابعاد گوناگون باشد .دستیابی باه
علوم روز دنیا و حرکت در مسیر توسعه پایدار در ایران اسالمی زمانی کامالً محقق میشاود کاه
جامعه اعم از نخبگان و مردم به ارزش اعتماد اجتماعی بهعنوان سرمایه اصلی کشور آگاه بوده و
همواره در حفظ و تقویت آن کوشا باشند.
تأکیدات فراوان امام خمینی (ره) و رهبر معیم انقالب بر احیاء و تقویت خودباوری و اعتماد
ملی موجب پیروزیهای عییم کشور از همان ابتدای شکلگیری انقاالب اساالمی و نیاز دوران
دفاع مقدس بوده و هماکنون نیز در عرصه دستیابی به علوم جدید و آبادانی کشور عامال اصالی
تأثیرگذار است.
رهبر معیم انقالب اسالمی در تاریخ  138۶/10/13در جمع دانشجویان دانشاگاههاای یازد،
اعتماد ملی را بیشازپیش ،یک ضرورت و عامل اصلی ادامه پیشرفتهای کشور توصیف نماود و
تضعیف اعتماد اجتماعی را حیله دشمن برای مقابله با کشور و جبران ناکامیهای خود برشامرد
و مردم ،بهویژه نخبگان را به تقویت و رشد اعتمادبهنفس ملی برای مقابله با توطئههاای دشامن
فراخواند.
با توجه به اینکه امروزه رسانهها ازجمله رسانه ملی رسالت پارکاردن اوقاات فراغات آحااد
جامعه را به عهده گرفتهاند ،بهنحویکه بهطور متوسط در کشور ما روزاناه پان سااعت از وقات
مردم با رادیو یا تلویزیون صرف میشود ،بنابراین رسانه نقاش مهمای در تأثیرگاذاری بار افکاار
عمومی و آگاهسازی جامعه و از آن طریق بر تقویت یا تضعیف اعتماد اجتماعی خواهد داشت.
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رسانه ملی عالوهبر اینکاه در فرایناد ارتباطاات و جاباهجاایی اطالعاات در درون جامعاه و
همچنین بین مردم کشورها سهیم است ،توانسته باا کاارکرد خاویش در عرصاههاای سیاسای،
فرهنگی و اقتصاادی و باهماوازات تحاوالت عمیاق در نهادهاای مختلاف و دگرگاونی باورهاا و
ارزشهای حاکم بر جامعه و همچنین روحیه مردم ،اقتدار و اعتمااد اجتمااعی کارسااز باشاد و
بهعناوان یاک دانشاگاه عماومی در راساتای شاکوفایی و اعاتالی فرهناگ مقاومات در مقابال
برنامهریزیهای دشمن به فعالیت بپردازد و جامعه را به سمتوسوی تاأمین مناافع ملای ساوق
دهد.
رسانه ملی منبع و سرمنشأ اخبار رسمی است که میتواند نقطۀ اتکا و مستند دیگر خبرها و
خبرگزاریها قرار بگیرد و بهنوعی مرجع رسمی دریافت آمار و اخبار گوناگون تلقی شاود .بارای
رسیدن به این هدف که منجر به افزایش اعتماد مخاطبان به رسانه ملای خواهاد شاد ،بایاد باه
بازنگری در برخی سیاستها و منشهای خبری و اطالعرسانی تن در داد که دساتکام نتیجاه
مثبت آن بااالباردن ساطا آگااهی مخاطباان و اعتمااد آناان خواهاد باود؛ چراکاه در صاورت
پوششندادن خأل اطالعرسانی توسط رسانه ملی ،دیگر رسانهها عهدهدار ایان وضاعیت خواهناد
شد و از آنجاکه نمیتوان به اهداف و انگیزههای آنان اعتماد داشت و مرجع دریافت اخبار و آمار
گوناگون باید به این مصیبت تن در داد و هر آنچه که آنها ارائه میدهناد درسات و نادرسات را
پذیرفت و شاید این همان تعارض اساسی است که اهداف رسانه ملی را در جهت جذب و جلاب
اعتماد مخاطبان تحتالشعاع خود قرار میدهد .با رعایت برخی شاخصههاا همچاون سارعت در
خبررسانی ،شفافیت ،بیطرفی ،جذابیت و صداقت ،تطابق با نیازهاای مخاطاب ،هدفمنادباودن،
پرهیز از مبالغه ،اغراق و تحریف و برخی امور دیگر میتوان به امکان افازایش اعتمااد رساانهای
دست یافت و بهعنوان رسانهای ملی به چارچوبها و ضوابط شکلگیری آن بیشتر نزدیک شد.
رسانه ملی ،بهویژه در سا های اخیر برای جلب اعتماد مردم حرکتهای خوبی را انجام داده
است؛ آنهم در شرایطی که شبکههای ماهوارهای با هزینههای هنگفت در مقابل این رسانه قرار
گرفتهاند (دارابی .)3-12 :1389 ،حرکت رسانه ملی در سا های اخیار بارای جاذب ماردم باه
رسانههای داخلی و گاهی جنگ رسانهای با رسانههای دیگر منطقهای و جهانی در عرصاههاایی
همچون جنگ عراق ،افغانستان ،سوریه و یمن که زمینه اعتماد مخاطباان را فاراهم آورد ،نویاد
روزهای خوبی را برای فضای اطالعرسانی کشور میدهد و این نکتهای است که نیرسنجیهاای
مرکز پژوهش و سنجش افکار رسانه ملی آن را به اثبات میرسااند ،چنانکاه روناد مخاطباان از
سا  1388به بعد سیر صعودی داشته است؛ ساا  1388بخاشهاای خباری صداوسایما 71
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درصد؛ سا  7۴ ،1389درصد؛ سا  75 ،1390درصد؛ سا  71 ،1391درصاد و ساا 139۴
 78/8درصد مخاطب داشته است.
بر این اساس و با توجه به اینکه مهمترین پشتوانه رسانه ملی حفاظ اعتمااد عماومی ماردم
است و افزایش مخاطبان و جلب اعتماد آنان ،مهمترین برنامه سند افق رسانه ملای اسات ،ایان
رسانه به دنبا تحقق و عملیاتیسازی موارد زیر است:
 نگاه متوازن به قوا؛ تحقق سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی؛ نهادینهکردن پرسشگری از مسئوالن؛ پیگیری مستقل و پروندههایی درباره پدیدههای مورد پرسش مردم؛ طرح نیازهای واقعی مردم ،بهویژه در حوزه آسیبهای اجتماعی؛ مطالبه کارامدی از دستگاههای بدنه نیام. .3-3رسانه ملی و آگاهی و دانش
یکی از عوامل و منابع یأسآفرین و ضدسرمایه اجتماعی ،رسو اندیشهها و آموزههای درونگارا،
انزواطلب و جامعهگریز است .یکی از راهبردهای اساسای رساانه ملای در ایان خصاوص ،تولیاد
برنامههایی با رویکرد مبارزه و تبلیغ جدی علیه ارزشهای ریاضتگرا ،دنیاگریاز و اندیشاههاای
انزواطلب است .گروهی که در جامعه به آگاهی میرساند بایگماان باه نگارش مثبات گارایش
بیشتری پیدا میکنند؛ بنابراین آگاهی و شناخت منشأ امیاد اسات و نقاش آموزشای رساانه در
ارتقای سطا آگاهی و شناخت مخاطب یکی از اهداف راهبردی آن است .مفهوم دانشاگاهباودن
رسانه ملی موجب شده که یکی از مهمترین وظایف این رساانه ارتقاای ساطا علمای و آگااهی
مخاطبان باشد .ضمن اینکه در امیدبخشی ،دینمداری و اخاالقگرایای جواناان و آینادهساازان
کشور بسیار تأثیرگذار است.
رهبر معیم انقالب  1۶آبان ماه سا  1388در ابالغ دوم سیدعزتاهلل ضرغامی رئیس وقات
سازمان صداوسیما تأکید کردند با استفاده از برجساتگیهاا و نقاا قاوت کناونی صداوسایما و
همت برای نق زدایی ،این رسانه فرهنگساز به طراز رسانهای برسد که دیان ،اخاالق ،امیاد و
آگاهی بارزترین نمود آن باشد .مردم آگاه ،خود راه درست را تشخی

میدهند و دین و اخاالق

و هم امیدواری را با خود دارند .چنین ملتی در مسائل سیاسی نیاز ساره را از ناساره تشاخی
میدهند و نیازی به نگرانی از تبلیغات پوچ دشمنان نیسات .اطاالعرساانی صاحیا ،مطمائن و
بهموقع در اخبار و تحلیلها ،نهتنها نگرانکننده نیست که بیمهکننده مخاطبان و اطمینانبخش
است .همچنین با توجه به وظیفه هدایتگرانه و آموزشی حکومت ،نبایاد ایان وظیفاه را تنهاا در
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وزارتخانههای آموزشوپرورش و علوم دید .رسانه ملی بهخوبی میتواند نقاش مکمال آموزشای،
پژوهشی و پروشی کشور را ایفا کند .چارا نبایاد بخشای از آماوزش ماورد نیار قاانون اساسای
بهصورت مدون از این رسانه در اختیار مردم قرار گیرد؟
 .4-3رسانه ملی و انسجام اجتماعی
صداوسیما بهعنوان نهاد اجتماعی ،رابطهای دوسویه با جامعه دارد ،از یکسو از روندهای موجود
در جامعه تأثیر میپذیرد که با این حساب متغیری وابسته به جامعه اسات کاه تاابع تحاوالت و
روندهای اجتماعی است .از سوی دیگر ،بر جامعه تأثیر میگذارد و باهصاورت متغیاری مساتقل
عمل میکند که نهتنها تابع روندها و تحوالت اجتماعی نیست ،بلکه بر آنها تأثیر میگذارد و باه
سمتوسوی مورد نیر خود هدایت میکند.
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران ،بهعنوان فراگیرترین و پرمخاطبترین رسانه در داخال
کشور ،نقش بسیار حیاتی در چگونگی سااختهشادن واقعیات اجتمااعی ،ازجملاه در چگاونگی
تعریف روابط میان گروههای اجتماعی در ایران برعهده دارد.
تالش برای فهم بازنماییهای رسانهای در ایران و تحلیل تصاویر رسانهای گروههای قومی در
سیمای جمهوری اسالمی ایران -فارغ از اینکه سیاستهای رسانهای همانناد سایمای ج.ا.ایاران
درباره قومیتها تاکنون چه بوده و چه تغییراتی کرده است -در کناار آگااهی از ادراک اعضاای
قومی میتواند شناخت بهتری از مشکالت رسانه مذکور در قباا قومیاتهاا باه دسات دهاد و
مسئوالن آن را در سیاستگذاری بهتر یاری کند.
همچنین اینکه چنین مطالعهای ،گامی در جهت فهم نیری فرایناد شاکلگیاری و تحکایم
سرمایه اجتماعی محسوب میشود که درنتیجه تأثیر این نهاد ،یعنی رساانه ملای بار رونادهای
اجتماعی و تقویت جریانهای همگرایانه در جامعه ،برای ایجاد همبساتگی ملای مایشاود ،کاه
عبارتند از .1 :ایجاد روح جمعی و خودآگاهی ملی؛  .2هماهنگ سازی هنجارهاای اجتمااعی؛ .3
یکپارچهسازی فرهنگی؛  .۴تقویت روند جامعهپذیری و اجتماعیشدن؛  .5ترسایم چشاماناداز و
ایدهآ های مشترک.
در این راستا ،رسانه ملی برای نیل به اهداف انسجام اجتماعی بهعنوان یکای از مؤلفاههاای
سرمایه اجتماعی ،اهداف خاصی را دنبا میکند که به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1یکی از اهداف مهم رسانه ملی در بحث انسجام اجتماعی ،وفاق ارزشی است؛ یعنی اینکاه
همه آحاد جامعه دیدگاه و رویه خاصی را در رابطه با ارزشهای جامعه داشاته باشاند و در ایان
راستا بزرگنمایی ،اغراق و بحرانسازی قطعاً به انشقاق و اختالف ملی تبدیل خواهد شد.
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 .2حفظ شأن و جایگاه افراد و دوری از هرگونه سیاستهای تبعیضآمیز ،بهویژه در خصوص
قومیتها و اقلیتهای زبانی و مذهبی ازجمله دیگر اهداف رساانه ملای در حصاو باه انساجام
اجتماعی و اتحاد ملی است.
 .3یکی دیگر از اهداف و کارکردهای رسانه ملی ،نقش وفااقآفرینای آن در چاارچوب ساند
چشمانداز بیستساله است .در این مسیر رسانه ملای بهتارین ابازار بارای شاکلدهای واقعیات
اجتماعی شهروندان در جهت اهداف توسعه و آرمان های بلند معماران ،عزت و سربلندی کشاور
بوده که میتواند راههای رسیدن به انسجام اجتماعی را تسریع کند.

 .4رسانه ملی :تواناییها ،چالشها و راهکارها
در فرایند تحکیم سرمایه اجتماعی در ج.ا.ایران ،رسانه ملی ضمن برخورداری از برخی تواناییها
با چالشهایی روبهرو است که در ادامه بدان پرداخته میشود.
 .1-4تواناییها
 استقال رسانهای از قوای سهگانه و تحت امر رهبری باودن :یکای از مهامتارین فرصاتهاایسازمان صداوسیما پشتگرمی به حمایت و توجه حااکمیتی در پیشابرد اهاداف نیاام مقادس
جمهوری اسالمی است .صداوسیما نهادی برخاسته از د ملت و جامعه ایرانی -اسالمی اسات و
به همین دلیل قرابتی ویژه با آرمانهای آنها و انقالبشان دارد .بر همین اساس ،عالوهبر حمایات
اکثریت اقشار جامعه ،از حمایتهای حاکمیت ،بهویژه از پشتیبانی معنوی رهبار معیام انقاالب
نیز برخوردار است و همین عامل عالوهبر افزایش بار مسئولیت این نهاد ،باعث تقویت و افازایش
اهمیت آن در فرایند ارتقای سرمایه اجتماعی نیز شده است.
 حضور نیروهای متعهد ،حرفهای ،کمتوقع و شجاع در کنار وجود مدیران و نیروهای متعهدو حزباللهی :یکی از مسائلی که موجب از میانرفتن سرمایه اجتماعی میشود ،جدایی مادیران
با جامعه است که بهصورت عارضه متفاوتبودن ما و آنها جلوه میکند .در چنین حالتی مادیران
خود را با دیگران متفاوت میبینند و بین خود و مراجعهکنندگان جدایی احساس میکنند .ایان
نوع نگرش بر تصمیمات و رفتارهای مدیران اثر منفی بهجای مایگاذارد و اعتمااد جامعاه را از
سازمان سلب می کند .برای ایجاد سرمایه اجتماعی مدیران رسانه ملی باید بر این جدایی غلبه و
نوعی یگانگی و وحدت با دیگران احساس کنند .آنها باید بدانند که مخاطباان «آنهاا» نیساتند،
بلکه جزئی از ما بهعنوان مدیر و وابسته و پیوسته به ما هستند .اگر آنها آسایب ببینناد ماا هام
آسیب خواهیم دید.
 -اخالقیترین ،پاکترین و قابلاعتمادترین رسانه در دنیا برای خانوادهها در ایران و جهان
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 وجود شبکههای استانی رسانه ملی و تأثیرات مثبت آنها در حفظ و معرفای زباان ،لهجاه،آداب و رسوم و خردهفرهنگهای مناطق مختلف کشور و تالش در جهت شناساندن ظرفیتها و
توانمندیهای استانها در همه شاخهها ازجمله اجتماعی ،اقتصادی و هنری در کنار بهرهگیاری
از  110رادیوتلویزیونی به  32زبان فراملی (دارابی.)۴25 -۴50 :1390 ،
 تولید و پخش سریا های پرمخاطب در ایران ،کشاورهای همساایه و باهطاورکلی جهااناسالم نییر اغما ،حضرت یوسف (ع) ،کیمیا و غیره.
 نوآوری در ارائه و محتوا. نگاه سراسر امید در تولیدات و تولید مستندهای آگاهیبخش و دور بودن از حاشیهها. .2-4چالشها
 .1-2-4درونسازمانی
 .1-1-2-4مشکالت فنی (سختافزاری)

 عدم تناسب امکانات فنی و ابزار رسانهای موجود در مقابال کمپاانیهاای بازرگ کاه صااحبپیشرفتهترین فنّاوریهای رسانهای هستند و بهعبارتیدیگر ،سنگینبودن بار رسانهای صداوسیما
در مواجهه و مبارزه با شبکههای ماهوارهای؛
 توسعه بازار سیاه آنتنهای بشقابی و تجهیزات دریافت شابکههاای مااهوارهای باه شاکلبسیار محسوس ،چشمگیر و ارزانشدن هزینه خرید تجهیزات دریافت دیجیتاا اماواج مااهواره
بهعنوان رقیبی بارای رساانه ملای .متأسافانه اماروز شااهد آن هساتیم کاه ایان تجهیازات در
خانوادههای کمدرآمد در شهرها و حتی در روستاها نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
 .2-1-2-4مشکالت ساختاری  -تشکیالتی

 عدم ایجاد شرایط رقابت در عرصه رسانهای و فقدان حضور شبکههای غیردولتی :برخاورداریاز ظرفیت ابررسانهای و انحصاری رسانه ملی همانگونه که میتواناد عامال مهمای در پیشابرد
اهداف سازمان باشد ،درعینحا در صورت عدم توجه جادی ،خاود باه نقطاهضاعفی شااخ
تبدیل میشود که هم مانع رشد و پویایی رسانههای همعرض و هم باعث عدم رقابات در فضاای
اجتماع میشود و همین امر در بلندمدت باعث کاهش اقبا و اعتماد اجتماعی به ایان رساانه و
تضعیف آن خواهد شد.
 حجیم بودن بدنه اداری و فرسودگی ساختار ساازمانی :هرچناد صداوسایما فعالیاتهاایزیادی را در طی این سا ها تجربه کرده است ،اما به دلیل قدمت بدنه اداری و سااختار حجایم
ترسیمشده برای آن و صرف بودجههای کالن ،افزایش حجم فعالیتها و نوآوری در عرصاههاای
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جدیدتر مستلزم بازنگری و تجدیدنیر در این مقوالت است .چابکسازی ایان ساازمان ،ترسایم
ساختار نوین و مدیریت هدفمند آن به نحو چشمگیری از هزینهها خواهد کاست.
 بهروزنبودن حوزههای مجازی و اجتماعی :با توجه باه شارایط خطیار اجتمااع انساانی درعصر حاضر و سیطره فرهنگی و اجتماعی رسانههای مجازی و اجتماعی و نیاز اقباا مخاطباان
(بهویژه قشر جوان) به حضور در این زمینهها ،صداوسیما نیز باا درک اهمیات ایان مقولاه بایاد
تالشهای جدی و دامنهداری را برای حضور پررنگتر در این حوزهها به انجام برسااند .در حاا
حاضر هرچند کارهایی در این مورد به اجرا در آمده است ،اما توان پاسخگویی به نیازها و رقابت
با رسانههای غربی را دارا نیست.
 وجود روزمرگی و تکرار در تولید برخی از برنامهها و فعالیتهاای رساانهای :باا توجاه باهحضور شبکههای متعدد و خوشرنگ و لعاب ماهوارهای و تمرکز آنها بر جنباههاای جاذابیت و
سرگرمکنندگی ،لزوم تولید برنامههای کیفی و پرجاذبه و نیز نوآورانه و بدیع از دیگار نیاازهاای
فعلی رسانه ملی است که باوجود درخواستهای مکارر مخاطباان هناوز از نیار کمای و کیفای
نتوانسته است پاسخگوی نیازهای مخاطبان و منتقدان باشد.
 استفاده کم از ظرفیتهای بااالی خالقیات و ناوآوری نخبگاان جامعاه :جامعاه نخبگااندانشگاهی و حوزوی در هر حیطهای از فعالیتهای فرهنگی ،علمی و اجتماعی که وارد شدهاناد،
توانستهاند در ظرف مدت کوتاهی اقدام طرحهای نو و بدیعی را درانداخته و زمیناه شاکوفایی و
پویایی آن عرصه را فراهم آورند .بهرهگیری از این گنجینه عییم در برنامهریزی ،اجرا و مشااوره
میتواند رسانه را نیز در تحقق اهداف خود بیشازپیش یاری کند؛ امری که در طی این ساا هاا
کمتر از مرحله سخن و مشاوره فراتر رفته و از تمام ظرفیت استفاده نشده است.
 کمبود نیروهای خالق در فعالیتهای مراکاز صداوسایمای اساتانی :اساتفاده از نیروهاایخالق و خوشفکر عالوهبر ابعاد ملی و کشوری در سطا اساتانهاا ،نیاز مقولاهای مهام و حاائز
اهمیت است .استانها و نیازها و مشکالت آنها و درعینحا نقا قوت و توانمندیهای آنها باید
به دست کسانی انعکاس یابد که نخست ،با این شرایط آشنا باشند و دوم ،انگیزه و اشاتیاق الزم
را برای تغییرات مثبت و رو به رشد داشته باشند .با توجه به تأسیس شبکههای اساتانی تحقاق
این امر بسیار ضروری مینماید.
 .3-1-2-4مشکالت مالی -بودجهای
برخی مالحظات در حوزه محتوا ،تولید و پخش برنامهها (نرمافزاری)

 تفاوت فعالیت رسانهای و تولید برنامه در داخل به لحاظ حجم و محتوا با آنچاه باهعناوانفعالیت تلویزیونهای ماهوارهای بدون مرز از آن یاد میشود؛
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 مالحیات دینی و قانونی در پخش برخی انواع موسیقی و کلیپهای موسیقایی در رسانه؛ پایبندی رسانه ملی به اخالق ،دین و خانواده بهعنوان یک رسانه پاک و پایبندی باه عادماستفاده از جذابیتهای رسانههای ماهوارهای و مسائل غیراخالقی.
 .4-1-2-4مشکالت برونسازمانی

 عدم اجماع و اختالفنیر اساسی بین مسئوالن در حوزه رسانه و ماهواره ،همانند نهادهایعلمی و فرهنگی و افرادی که مرجعیت فرهنگی و دینی در بین اقشار مختلف جامعه دارند.

فرجام
در فرایند ارتقا و تقویت سرمایه اجتماعی ،رسانه ملی تأثیر فراوانی بر مخاطبان دارد .ایان تاأثیر
از نیاز روزانه مردم به اطالعات و اخبار جدید و پرکردن اوقات فراغتشان باا بهارهگیاری از آنهاا
بهوجود میآید .هرچه اصحاب رسانه متوجه کارکردهای سانتی و ناوین رساانه باشاند ،بیشاتر
میتوانند از آن بهره گیرند.
رادیو و تلویزیون دارای کارکردهای ساده و پیچیدهای در زمینه تغییر نگرش افکاار و رفتاار
مخاطبااان ،تغیی ار فرهنااگ عمااومی ،اثرگااذاری باار باورهااای مااردم و هاادایت افکااار عمااومی،
فرهنگپذیری ،مهندسی فرهنگی و شکلدهی افکار عمومی ،باالبردن اعتماد عمومی و مشارکت
سیاسی مردم از راه حضورشان در انتخابات و همچنین کارکردهایی در زمینه نقد عملکرد دولت
و توجیه برنامههای آن برای مردم است.
موضوع همه این کارکردها میتواند مؤلفهها و شاخ های سرمایه اجتمااعی باشاد .باه هار
روی ،رسانه ملی در ج.ا.ایران از ابزارهای اصلی نیام اسالمی به شمار مایآیاد و انتیاار بار ایان
است که اخبار و برنامههای آنها به تقویت برخی از شاخ های سرمایه اجتماعی بپردازد.
پیشنهادها و راهکارها
 -1رسانه ملی باید با تدابیر ویژه هرروز مخاطبان بیشاتری را باه خاود جلاب کناد و از میازان
استفاده از رسانههای کشورهای همجوار بکاهد .برای این منیور ،توجه به عالیق و نیازهاای
مردم و انجام طرحهای نیازسنجی برای شناسایی و اولویتبندی خواستهها و انتیارات مردم
راهکارهای مناسبی تلقی میشوند .برخی از این تدابیر ویژه عبارتند از:
 مهندسی بیشتر و بهتر کنداکتور ،به صاورتی کاه بتاوان سااعات پرمخاطاب شابکههاایماهوارهای را با برنامههای فاخر ،سرگرمکننده و مخاطبپسند به کنتر خاود درآورده و
مردم را به دیدن برنامههای شبکههای داخلی تشویق و ترغیب کند (نییر ساریا هاای
تلویزیونی حضرت یوسف ،اغما ،کیمیا و )...؛
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 توجه بیشتر به ساخت برخی فیلمهاا و ساریا هاای تلویزیاونی باا مضاامین مختلاف باامشارکت کشورهای مسلمان و همسایه؛
 مدیریت استفاده از ماهواره برای پخش برناماههاای فااخر شابکههاای بازرگ مااهوارهایبهصورت کنتر شده از طرف سیما؛
 تهیه و تولید برنامههای بازدارنده بهمنیور آماوزش غیرمساتقیم ماردم بارای اساتفاده ازفناوریهای نوین؛
همچنین توصیه میشود رسانه ملی با بازاندیشی دقیق در محتوای برخی برناماههاای خاود
(اعتمادسازی عمومی توسط گروههای مختلف خباری در عاماه ماردم) عمیقااً متوجاه
مضامین سرمایه اجتماعی و تقویت آنها باشد.
 -2رسانه ملی باید از فرصتی که دارد؛ یعنی از اعتمادی که به آن شده اسات در جهات اصاالح
روابط اجتماعی میان مردم و بین مردم و دولت استفاده کند.
 -3مردم ارزیابان خوبی برای رسانه ملی هستند ،لذا رسانه باید با تبلیاغ و تاروی بیشاتر نقاا
اشتراک مردم و اظهار عوامل و مواردی که حس دیگردوستی و اتحااد را تحکایم مایکناد،
وحدتآفرین شود و به هدف وجودی خود جامه عمل بپوشاند.
 -۴رسانه ملی باید با انعکاس خواستهها و مطالبات مردم به دولتمردان و اعالم برخای دساتاورد
نهادهای دولتی به مردم از طرف دولت به تولیاد سارمایه اجتمااعی بپاردازد .البتاه در ایان
راستا ،تقویت تواناییهای رسانه ملی از سوی سایر دستگاهها و نهادهای متولی امر فرهنگای
همچون دولت و مجلس ،بهویژه در زمینههای مالی و بودجهایی باا توجاه باه فعالیات 110
شبکه رادیووتلویزیونی به  32زبان فراملی و استقبا از شابکههاای مااهوارهای ایان رساانه
همچون العالم ،پرستیوی ،سحر ،جامجم و کوثر در منطقه و جهان و افزایش میزان ساعت
حضور بینندگان تلویزیونی در ایران به چهار ساعت با توجه به نیرسانجی مرکاز تحقیقاات
رسانه ملی ضرورت دارد.
 -5رسانه ملی باید عرصه جدیدی از امکانات اطالعرسانی در فضای چندرسانهای و شابکههاای
مجازی را بهعنوان خرده رسانههای مکمل تجربه کند و وارد حیطههایی شاود کاه باهطاور
سنتی از آنها استفاده نمیکرده است؛ چراکه رسانه در شارایط اماروز جهاان فقاط رادیاو و
تلویزیون نیست.
 -۶رسانه ملی باید آموزش و تبلیغ ارزشهاا و هنجارهاای رسامی کشاور را بارای بسترساازی
بهمنیور باهمبودن و ایجاد توافقات اساسی بین مردم در دستور کار خود قرار دهد.
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