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بیان مسئله
سرمایه  اجتماعي به عنوان منبعي جهت کنش 
بر  عالوه  منبع  این  و  مي گردد  تلقي  جمعي 
آگاهي، توجه یا دانش نسبت به امور عمومي 
که  آگاهي  یعني  است.  سیاسي  یا  اجتماعي 

موجب عالقه مندي و دل نگراني است، شامل 
یا  عمومي  )اعتماد  اعتماد  مانند  هنجارهایی 
تعمیم یافته و اعتماد نهادي/ مدني(، هنجارها 
درون  در  که  معامله  متقابل  رفتارهاي  یا 
شبکه هاي اجتماعي عمل می کنند و عناصر 

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی 
 و تقویت آن توسط رسانه 

مورد مطالعه مردم مشگین شهر
سمیه ایمان �زاده �

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی
Imanzade.s93@gmail.com

سوده�جوادی��
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی
sarasara262@yshoo.com

چکید�ه
این پژوهش، به منظور بررسی رابطه استفاده از تلویزیون استانی با تقویت 
سرمایه  اجتماعی نهادی )مطالعه موردی مردم مشگین شهر( در پرداختن به 
نقش رسانه  استانی، در تبادل اطالعات و تقویت اعتماد عمومی به نهادها 
انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی و از نوع همبستگی 
در سال 1395  مردم مشگین شهر  را  پژوهش  این  آماری  جامعه  و  است، 
به  نفر   385 آماری،  جامعه  بودن حجم  زیاد  به  توجه  با  می دهند،  تشکیل 
برآورد  فرمول  از  استفاده  با  زن(  نفر   172 و  مرد  نفر   213( نمونه  عنوان 
حجم نمونه کوکران تعیین شد. پژوهش به صورت میدانی و با استفاده از 
پرسشنامه انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل بخش استنباطی از ضرایب 
همبستگی اسپیرمن )برای متغیرهای ترتیبی( و برای همبستگی متغیرهای 
با  فرضیات  آزمون  برای  همچنین  و  پیرسون  همبستگی  ازضریب  کمی 
نمونه ای  تک  تی  آزمون  از  آن  گروهی  تحلیل  و  وابسته  کمی  متغیرهای 
و اف و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج آزمون ها  نشان داد، که 
بین میزان اطالع رسانی در مورد عملکرد ادارات، نقد عملکرد ادارات، اطالع 
رسانی شفاف از عملکرد ادارات با اعتماد نهادی مردم مشگین شهر رابطه 

مستقیم وجود دارد.
واژگان�کلیدی

تلویزیون استانی، تقویت سرمایه اجتماعی، نهادها.
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ساختاري، شبکه ها  و مشارکت هاي رسمي و 
غیر رسمي است. نتایج سرمایه  اجتماعي در 
داخل شبکه، شامل مجموعه اي از کنش هاي 

جمعي در اشکال و اندازه هاي مختلف است. 
تعاریف  سرمایه  اجتماعی  از  کلی،  طور  به 
تعاریف  از  یکی  است.  گردیده  ارائه  مختلفی 
سرمایه  اجتماعی  که  است  این  شده،  مطرح 
سیستم های  در  موجود  هنجارهای  مجموعه 
سطح  ارتقای  موجب  که  است،   اجتماعی 
همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب 
و  هزینه های  تبادالت  سطح  آمدن  پایین 
تعریف،  این  اساس  بر  می گردد.  ارتباطات 
نهادهای  و  جامعه  مدنی  نظیر  مفاهیمی 
اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیک با 
سرمایه  اجتماعی می گردند. )فوکویاما، 1378(

از منظر نهادی، سرمایه  اجتماعی نوع خاصی 
از عملکرد نهادها است، که با تأثیر بر نظام های 
تأثیر  دایره  انتخاب های  افراد  بر   انگیزش، 
می گذارد و هزینه های  مبادالتی در فعالیت ها را 
کاهش می دهد. بنابراین مطالعه  آن بدون توجه 
به نقش آن در تعیین انتخاب ها  و گزینش های 
 افراد و سازمان ها بی فایده است. )آذری، 1384( 
در این بین، نقش رسانه هاي جمعي در ترویج 
سرمایه  اجتماعي و سوق دادن آحاد جامعه به 
سمت مشارکت اجتماعي اهمیت فراواني دارد.

کتاب، روزنامه و مجله از اولین وسایل ارتباطی 
با به وجود آمدن این ها مردم  در دنیا بودند، 
سریع تراز گذشته از اخبار و اطالعات با خبر 
می شدند. بعد ها  با گسترش وسایل ارتباطی و 
پیشرفت تکنولوژی، دنیا وارد عرصه جدیدی 

شد.
خاص  ارائــه  هنجارهای  طریق  رسانه ها  از 
رفتار  که  می کنند  تلقین  افراد  به  اجتماعی 
ارائه شده در رسانه ها  رفتار مناسب اجتماعی 
است. به این ترتیب، رسانه ها  با ارائه  الگوها و 
هنجارهای خاص باعث ایجاد همنوایی در افراد 
ایجاد  در  رسانه های  جمعی  نقش  می شوند. 
سرمایه  اجتماعی و ظهور رسانه های  همگانی 
سبب شد که گسترش عظیم اعتماد مبتنی 

بر اوهام کاهش یابد. )کلمن، 1377( رشد و 
افزایش اعتماد به اخبار و برنامه های  تلویزیون 
و ثبات اعتماد به مطبوعات نشان می دهد، که 
کاهش اعتماد به بعضی نهادها، ممکن است 
ناشی از قدرت فزاینده رسانه ها، به عنوان منبع 
و تفسیرکننده  اطالعات باشد. )کلمن، 1377(

نقش  نیز  رسانه های  استانی  میان،  این  در 
انکارناپذیری در تبادل اطالعات و تقویت اعتماد 
عمومی به نهادها دارند. نفوذ و گسترش رادیو 
و تلویزیون و سایر رسانه های  همگانی در میان 
اعتماد  بسط  سبب  سنی،  مختلف  گروه های 
اجتماعی در حوزه های  مختلف می شود. تقویت 
و گسترش اعتماد اجتماعی میان شهروندان یا 
نهاد ها  و گروه های اجتماعی یکی از مهم ترین 
ابعاد سرمایه  اجتماعی است و به نظر می رسد 
یکی از واسطه هایی که باید به آن اعتماد شود، 
رسانه  استانی  باشد.  محلی  تلویزیون  و  رادیو 
نیز از طریق ارائه  هنجارهای مناسب با محیط 
اجتماعی به مخاطبان خود تلقین می کند که 
رفتارها و هنجارهای ارائه شده در این رسانه، 
اجتماعی  محیط  مناسب  هنجاری  و  رفتار 
به  رسانه ها  تبدیل  امــروزه  است.  مخاطبان 
واسطه هایی شده اند که افراد به قضاوت آن ها 

اعتماد می کنند.
حال این سؤال مطرح است که؛

در . 1 می توانند  چگونه  رسانه های  استانی 
)اعتماد  نهادی  اجتماعی  سرمایه  تقویت 
مردم به نهادها و اداره های دولتی( اثرگذار 

باشند؟
چه راهکارهایی در این زمینه می توان ارائه . 2

کرد؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

y تعاریف سرمایه  اجتماعی
یکی از مشکالتی که دانشمندان علوم اجتماعی 
و مدیریت با آن مواجه هستند، ارائه  تعریفی 
جامع از سرمایه  اجتماعی است. تعریف »رابرت 
پاتنام« در علوم سیاسی، »جیمز کلمن« در 
علوم اجتماعی، »فرانسیس فوکویاما« در تاریخ 
اقتصادي اجتماعی و تحقیقات بانک جهانی از 
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جمله اولین اقدامات در این زمینه بوده است. 
عنوان  به  نویسندگان  اکثر  توسط  واژه  این 
شبکه ها، هنجارها، اعتماد و راهی که جوامع 
به  را  جمعی  اهداف  آن  طریق  از  می توانند 
صورتی کاراتر انجام دهند، جهت اندازه گیري 
شکل هاي  در  مشارکت  سرمایه  اجتماعی، 
عضویت  قبیل  از  مدنی  امور  در  آن  متفاوت 
مذهبی  یا  سیاسی  گروه هاي  در  داوطلبانه 
یا سطح اعتماد در بین مردم، تعریف شده و 

مدنظر قرار گرفته است. )علوی، 1380(
کلمن، اولین محققي بود که به بررسي تجربي 
به  کلمن  پرداخت.  سرمایه  اجتماعي  مفهوم 
کارکرد سرمایه  اجتماعي توجه دارد. به نظر او، 
سرمایه  اجتماعي بخشي از ساختار اجتماعي 
است که به کنشگر اجازه مي دهد تا با استفاده 
از  بعد  این  یابد.  دست  خود  منابع  به  آن  از 
انتظارات،  ساختار اجتماعی شامل: تکالیف و 
ضمانت  و  هنجارها  رسانی،  اطالع  مجاری 
را  رفتارها  از  خاصی  انواع  که  است  اجرایی 
تشویق کرده یا مانع می شود. سرمایه  اجتماعي 
هنگامي به وجود مي آید که روابط بین افراد 
به گونه اي دگرگون شود، که کنش را تسهیل 

مي کند. )کلمن، 1377(
سرمایه  اجتماعي، دربرگیرنده  موجودیت هاي 
تمامي آن ها در دو عنصر  مختلفي است که 
مشترک هستند، یعني همه  آن ها جنبه اي از 
واکنش  و  دارند  را در خود  اجتماعي  ساخت 
ساختار  این  درون  در  را  ازکنشگران  معیني 
تسهیل مي کنند. سرمایه  اجتماعي همانند دیگر 
اشکال سرمایه، مولد است. سرمایه  اجتماعي 
برخالف اشکال دیگر سرمایه، در ذات ساختار 
روابط میان کنشگران وجود دارد. کلمن پس از 
این تعریف، از سرمایه  اجتماعي، مجموعه هاي 
مختلفي ازکنش ها، پیامدها و روابط را سرمایه 
 اجتماعي مي نامد. از نظر او، سرمایه  اجتماعي 
ذاتا قادر به کار است و سرمایه  اجتماعي هر آن 
چیزي است که به مردم و نهادها امکان عمل 
مي دهد، سرانجام این که سرمایه  اجتماعي از 
نظر کلمن به لحاظ هنجاري و اخالقي خنثي 

است، یعني نه مطلوب است و نه نامطلوب و 
صرفا با فراهم کردن منابع الزم، وقوع کنش ها 

را امکان پذیر می سازد. )کلمن، 1377( 
سرمایه  اجتماعي، یعنی وجود مجموعه  معیني 
از هنجارها و ارزش هاي غیر رسمي که اعضاي 
میانشان  در  تعاون  و  همکاري  که  گروهي 
وجود دارد، در آن سهیم هستند. مشارکت در 
ارزش ها و هنجارها خود به خود باعث تولید 
سرمایه اجتماعي نمي گردد، زیرا این ارزش ها 
ممکن است ارزش هاي منفي باشند. )فوکویاما، 

)1379
سرمایه  اجتماعی به سرمایه  درونی و انسجام 
که  ارزش هایی  و  هنجارها  جامعه،  فرهنگی 
تعامالت را بین مردم و همچنین نهادها ممکن 
سرمایه  اجتماعی  می شود.  مربوط  می کند، 
مانند چسبی است که جامعه را متصل به هم 
نگه می دارد و بدون آن، رشد اقتصادی و رفاه 
اجتماعی وجود نخواهد داشت. )گروتر، 1377(

که  است  مفهومي جمعي  سرمایه  اجتماعي، 
تلقي ها  و  طرز  رفتار،  بر  آن  اساس  و  اصل 
استعدادها  فردي قرار دارد. نهادهاي گوناگوني 
داوطلبانه،  و  اجتماعي  مؤسسات  قبیل  از 
خانواده، دین و الگوهای فرهنگي در شکل دهي 
عادات و ارزش هایی که مولد سرمایه  اجتماعي 

هستند، نقش دارند. ) برم و ران، 1997(
برای  مطلوب  عنصری  سرمایه  اجتماعی، 
انجام همکاری های  درون گروهی است، و هر 
به  باشد، دستیابي گروه  باالتر  چه میزان آن 
اهداف خود با هزینه کمتری انجام می گیرد. 
ویژگي هایی  نبود  سبب  به  گروهی  در  اگر 
مانند اعتماد و هنجارهای مشوق، مشارکت و 
سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد، 
و  یافت  خواهد  افزایش  هزینه های  همکاری 
تحقق عملکرد، بستگی به برقراری نظام های 
 نظارتی و کنترل پرهزینه پیدا خواهد کرد. در 
مقابل، وجود سرمایه  اجتماعی به میزان کافی 
و مناسب، سبب برقراری انسجام اجتماعی و 
تعامالت  هزینه های  و  شده،  متقابل  اعتماد 
و  می یابد  کاهش  همکاری های  گروهی  و 
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)شاه  بهبود می  یابد.  گروه  عملکرد  نتیجه  در 
حسینی، 1382(

فوکویاما منابع ایجادکننده  سرمایه  اجتماعي را 
به شرح زیر مطرح می نماید:

ساخته . 1 نهادی  لحاظ  به  که  هنجارهایی 
مانند  رسمی  نهادهای  از  منتج  و  شده اند 

دولت و نظام های  قانونی هستند. 
و . 2 هستند  خودجوش  که  هنجارهایی 

یک  اعضا  کنش های  متقابل  از  برخاسته 
جامعه هستند.

برخاسته . 3 که  ساخت مندی های  بــرون زاد 
از اجتماع مبدأ خودشان  از اجتماعی غیر 
هستند و می توانند از ایدئولوژي، فرهنگ و 

تجربه تاریخی مشترک نشأت بگیرند.
هنجارهایی که از طبیعت ریشه گرفته اند، . 4

)فوکویاما،  قومیت.  و  نژاد  خانواده،  مثل 
)1379

اقتصادی  تأثیر  می توان  را  سرمایه  اجتماعی 
اجتماعی  سیستم  یک  مؤلفه های  فرهنگی 
اعتماد،  نظیر  مؤلفه هایی  آن  در  که  دانست، 
حرفه ای،  هنجارهای  داوطلبانه،  مشارکت 
تا  می شوند  باعث  مشابه  موارد  و  پاسخگویی 
کنترل  و  نظارت  نظیر  هزینه های  مدیریتی 
رسمی، رایزنی های  مدیریتی، کندی ناشی از 
سیستم بورکراتیک و موارد دیگر پایین آمده و 
امکان استفاده از زمان و سرمایه در جهت انجام 
فعالیت هایی با بهره وری بیشتر، فراهم گردد. 

)علوی، 1380(
یک  سرمایه  اجتماعی  که  داشت  توجه  باید 
ویژگی ژنتیکی فطری نیست، بلکه پدیده ای 
برخاسته از تجارب تاریخی مردم است، و لذا 
تغییر قرار دارد. شناسایی  همواره در معرض 
میزان و روند سرمایه اجتماعی در میان مردم 
تحوالت  روند  شناسایی  به  می تواند  جامعه 
فرهنگی و اجتماعی آن جامعه کمک زیادی 

کند. )شارع پور، 1385(
فرضیه های  تحقیق

بین استفاده از تلویزیون استانی با تقویت . 1
سرمایه اجتماعی نهادی مردم مشگین شهر 

رابطه مستقیم وجود دارد.
بین نقد عملکرد اداره ها توسط رسانه استانی . 2

مستقیم  رابطه  اداره ها  به  مردم  اعتماد  با 
وجود دارد.

بین اطالع رسانی شفاف از عملکرد اداره ها با . 3
اعتماد مردم به اداره ها رابطه مستقیم وجود 

دارد.
سؤاالت پژوهش

میزان سرمایه . 1 و  پاسخگویان  بین سن  آیا 
اجتماعی ادراک شده اداره های استان رابطه 

وجود دارد؟
شده . 2 ادراک  اجتماعی  سرمایه  میزان  آیا 

استان از نظر پاسخگویان زن و مرد تفاوت 
معناداری دارد؟

شده . 3 ادراک  اجتماعی  سرمایه  میزان  آیا 
وضعیت  دارنــدگــان  بین  استان  ادارات 

تحصیلی مختلف تفاوت معناداری دارد؟
چارچوب نظری

نظری  چارچوب  طرح  که  این  به  توجه  با 
توجه  با  موجود  نظریات  میان  از  می تواند 
براي  لذا  شود،  انتخاب  پژوهش  موضوع  به 
به  که  پژوهش  ایــن  در  نظری  چارچوب 
بررسی نظری پژوهش های  سرمایه  اجتماعی 
می پردازد، از نظریه  »جورج زیمل« و »آنتونی 

گیدنز« استفاده می شود.
1. جورج زیمل 

بر اساس نظر زیمل جامعه، بافتی از کنش های 
 متقابل و الگودار است و وظیفه  جامعه شناسی، 
بررسی صورت های این کنش ها  است، درست 
تاریخی  دوره های  گوناگون  در  که  همچنان 
رخ  پیوسته  فرهنگی  زمینه های  متنوع  در  و 
سویه،  دو  کنش   )1372 )کــوزر،  می دهند. 
واقعیت بخشیدن به یک واحد، یک جامعه یا 

یک جامعه پذیری است. )استونز، 1379(
زیمل معتقد بود که ساختار جامعه، ترکیب یافته 
از واقعیت های  دوگانه ای است، که در برابر هم 
معنی می گیرند، و گاه ممکن است این تقابل، 
نشان دهنده  دو دوره از تکامل تاریخ باشد، ولی 
بهره وری درک هر کدام مستلزم درک دیگری، 
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و درک کلیت و تمامیت جامعه نیز مستلزم 
است.  دوگانه  اجزا  این  جدی  روابط  درک 

)تنهایی، 1379(
کار  تقسیم  نظیر  فرایندهایی  زیمل،  نظر  به 
و  سلطه  روزافزون  مفرط،  عقالنیت  فزاینده، 
احتیاط  و  دلزدگی  پیدایش  سبب  آن  نظایر 
شهر  کالن  در  موجود  اجتماعی  روابط  در 
شده است. در حالت دلزدگی، فرد قادر نیست 
تفاوت ها را دریابد. در چنین شرایطی، اهمیت 
زندگی از میان می رود، تمام امور و فعالیت ها 
یکنواخت می شوند و رضایت از زندگی کاهش 
می یابد، احتیاط نیز از دیگر ویژگی های  روابط 
به  است.  شهری  کالن  زندگی  در  اجتماعی 
چهره  به  چهره  روابط  افراد،  افزایش  موازات 
کارکرد خود را از دست داده و جاي خود را 
به روابط دیگر می دهند. به اعتقاد زیمل، نتیجه 
کاهش  و  روابط  ناپایداری  شرایطی  چنین 
اعتماد اجتماعي است. )مسائل اجتماعی ایران، 

)1383
با نگاهی دقیق به روش شناسی زیمل، می توان 
گفت که به نظر او هر واقعیت جامعه شناسی 

همیشه دارای دو بعد است:
صورت. 1
محتوا یا به عبارت دیگر، ساختار و محتوا.. 2

لذا مي توان گفت که سرمایه  اجتماعی دارای 
دو جز اعتماد و پیوند است. این دو جز معرف 
تقسیم بندی سنتی موجود در نظریه  اجتماعی 

بین ساختار و محتوا است. )زیمل، 1350(
2. آنتونی گیدنز

دیالکتیک  گیدنز،  هستی شناسی  نقطه  آغاز 
میان فعالیت ها و شرایط است، که در زمان و 

مکان رخ می دهد. )ریترز، 1367(
اعتماد، به شیرازه  زمان و مکان مربوط می شود. 
به  دادن  تعهد  و  ضمانت  یعنی  اعتماد  زیرا 
آینده.  زمان  طول  در  نظام  یا  گروه  شخص، 
است.  اندیشه  مدرن  یک  نیز  اندیشه  اعتماد 
ریسک و اعتماد به طور تنگاتنگی به یکدیگر 
مربوط هستند. اعتماد -به یک شخص، یا به 
یک نظام، به طور مثال نظام بانکي- به معني 

قبول  که  حالی  در  است،  ریسک  با  انطباق 
ریسک می تواند به معنی ایجاد اعتماد باشد. 

)گیدنز، 1384(
در  را  امروزی  زندگی  که  برخوردهایی  انواع 
فعالیت  بطن  در  نیز  و  ناشناس  محیط های 
وهله  نخست  در  می سازند،  مدرن  اجتماعی 
با آن چیزی حفظ می شود که گافمن آن را 
بی توجهی مدنی نامیده است. بی توجهی مدنی، 
بنیادی ترین نوع پایبندی چهره دار در رویارویی 
با بیگانگان در شرایط مدرنیت است. بی توجهی 
مدنی همان زمزمه  زمینه ساز اعتماد است، که 
از یکنواختی اجتماعی به دقت نظارت و تنظیم 

شده، برخوردار است. )گیدنز، 1384(
آنتونی گیدنز، بین دو نوع اعتماد تمایز قائل 
می شود: 1. اعتماد به افراد خاص و 2. اعتماد 
انتزاعی،  اعتماد  یا نظام های  انتزاعی.  افراد  به 
مورد  فرد  و  مخاطره  از  دربرگیرنده  آگاهی 
اعتماد است. لذا در حالی که کنش گر می تواند 
به راحتی در مورد میزان ارزش اعتماد به افراد 
خاص قضاوت کند )بر اساس اطالعات مربوط 
به تاریخچه  آن فرد، انگیزه ها  و شایستگی های 
اعتماد  ارزش  ــاره  میزان  درب می تواند   او(، 
تعمیم یافته نسبت به دیگران نیز دارای ایده ها 
می توانند  همچنین  افراد  باشد.  باورهایی   و 
درباره  میزان ارزش اعتماد نسبت به نظام های 
 انتزاعی نظیر نهادها نیز دارای باورهایی باشند. 
از این فرایند می توان با سطح نهادی اعتماد 
نام برد. این همان چیزي است که گیدنز آن 
را ایده  اعتماد به نظام های  تخصصی می نامد. 
ممکن است کنش گر از فردی که اتومبیل او 
باشد،  نداشته  شناختی  ساخته  را  او  خانه  یا 
ولي نسبت به نظام استاندارد، تنظیم قواعد و 
قوانین، نظارت و کنترل کیفیت دارای میزاني از 
اعتماد باشد. براي ارزیابی سرمایه  اجتماعی در 
سطح ملی، سنجش اعتماد به نهادهای مختلف 
اجتماعی ضرورت دارد. در حالی که اعتماد به 
سرمایه  خرد،  در سطح  می تواند  خاص  افراد 
انتزاعی  اعتماد  ولی  باشد،  مهمی   اجتماعی 
برای سرمایه  اجتماعی در سطح ملی ویژگی 
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مهم تری محسوب می شود. )مسائل اجتماعی 
ایران، 1383(

قائل  اعتماد تمایز  نوع  آنتونی گیدنز بین دو 
می شود:

اعتماد به افراد خاص.. 1
اعتماد به افراد یا نظام های  انتزاعی.. 2

به  می توان  دوم  ــورد  م خــردکــردن  با  که 
دسته بندی زیر دست یافت:

اعتماد بین فردی یا اعتماد به افراد آشنا.. 1
یا . 2 تعمیم یافته  اعتماد  یا  اجتماعی  اعتماد 

اعتماد به دیگران.
اعتماد مدنی یا اعتماد به سازمان ها و نهادها.. 3

پیشینه خارجی
عنوان  با  پژوهشی  در  »هاچافلد«  و  »لیک« 
و  شبکه های  اجتماعی  »سرمایه  اجتماعی، 
مشارکت سیاسی به بررسی رابطه  عضویت و 
فعالیت در انجمن ها  و جنبش های  اجتماعی 
بر عالقه مندی و مشارکت سیاسی می پردازند، 
آن ها استدالل می کنند، که سرمایه  اجتماعی 
از طریق الگوها، تعامالت و پیوندهای اجتماعی 
در میان شهروندان ایجاد می گردد، یافته های 
 آن ها نشان می دهد سرمایه  اجتماعی که عمدتا 
محصول شبکه های  اجتماعی است، از طریق 
توسعه  بحث و گفتگو باعث تقویت پیوندهای 
اجتماعی و اعتماد در میان شهروندان می گردد، 
و این امر نیز منجر به افزایش احتمال مشارکت 
می شود.  فعالیت های  سیاسی  در  شهروندان 
یافته های  فوق نشان می دهد حدود 53 درصد 
از اعضای انجمن های  داوطلبانه از نظام مردم 
ساالری حمایت می کنند، و 15 درصد آن ها 
به فعالیت های  سیاسی عالقه مند هستند. اما 
در میان افرادی که در انجمن های  داوطلبانه 
عضویت و فعالیت نداشتند، این ارقام به ترتیب 
51 و 14 درصد بوده است. این یافته ها  تأثیرات 
مشارکت  روی  بر  سرمایه  اجتماعی  مثبت 
سیاسی را مورد تأیید قرار می دهند، و نشان 
می دهند که میزان احساس رضایت از مردم 
ساالری و عالقه مندی به فعالیت های  سیاسی 
در میان اعضای انجمن های  داوطلبانه و کسانی 

نداشتند،  انجمن هایی عضویت  که در چنین 
متفاوت بوده است. )هوگ، 1378(

با عنوان  »دکر« و »دن بروک« در پژوهشی 
به  مدنی«  جوامع  در  شهروندان  »مشارکت 
مشارکت  و  رابطه  سرمایه  اجتماعی  بررسی 
یافته های  می پردازند.  سیاسی  و  اجتماعی 
 آن ها نشان می دهد که، فعالیت در انجمن های 
انسجام  افزایش  باعث  می تواند   داوطلبانه 
اجتماعی و مردم ساالری سیاسی در جوامع 
در  می کنند  استدالل  آن ها  همچنین  شود. 
یافته،  تعمیم  اعتماد  سطح  که  کشورهایی 
اعتماد رسمی و اثربخشی سیاسی باال باشد، 
میزان مشارکت اجتماعی و سیاسی نیز افزایش 

خواهد یافت. )دکر و دن بروک، 1374(
پیشینه داخلی

تحقیقات انجام شده  داخلی در مورد سرمایه 
 اجتماعی اندک است، که در زیر به چند نمونه 

اشاره می شود:
پناهی و خوش فر )1390( در تحقیقی با عنوان 
بر مشارکت  تأثیر سرمایه  اجتماعی  »بررسی 
گلستان(«  استان  موردی  )مطالعه  سیاسی 
معتقد است که، تغییرپذیری مشارکت سیاسی 
عمده  آن  ابعاد  و  سرمایه  اجتماعی  از  متأثر 
شناخت  پژوهش،  این  اصلی  هدف  است. 
حسب  بر  سیاسی  مشارکت  میزان  تغییرات 
آن ها  پژوهش  نتایج  است.  سرمایه  اجتماعی 
نشان داد که مشارکت سیاسی انتخاباتی )رأی 
دادن(، قوی ترین جنبه  مشارکت سیاسی بوده 
مشخص  سیاسی  مشارکت  تبیین  در  است. 
شد، که شبکه  روابط و پیوندهای اجتماعی در 
سطح روابط رسمی، اعتماد در سطح اعتماد 
بین شخصی، تعامل اجتماعی در سطح تعامل 
گروهی و کنش یاری گرانه در سطح اجتماعی 
)مادی و معنوی( و مذهبی بیشترین تأثیر را بر 
تغییرات میزان مشارکت سیاسی دارند. )پناهی 

و خوش فر، 1390(
مطالعاتی که در ایران درباره  سرمایه  اجتماعی 
به سامان رسیده، همواره مشارکت اجتماعی را 
به عنوان یکی از نماگرهای آن مورد توجه قرار 
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داده اند؛ به طور مثال، ناطق پور و فیروزآبادی 
نظریه های  شکل گیری  و  مفهوم  بررسی  در 
سرمایه  اجتماعی با روش فراتحلیل با تفکیک 
مشارکت های  رسمی و غیر رسمی به صورت 
نشان می دهند  عنصر های  سرمایه  اجتماعی، 
که متغیرهای سن، تحصیالت، تأهل، اشتغال 
و درآمد با مشارکت های  رسمی و غیر رسمی 
رابطه  مستقیم دارند. )ناطق پور و فیروزآبادی، 

)1385
روش اجرایی تحقیق

روش تحقیق 
نوع  از  بنیادی  ماهیت  دارای  تحقیق  این 
تجربی بوده و از نظر روش شناسی، یک بررسی 
روش  با  که  است  مقایسه ای  همبستگی- 
پیمایشی انجام گرفته است. به همین منظور، 
پرسشنامه  ابتدا  موجود  ادبیات  از  استفاده  با 
مناسب تدوین شده و سپس تحقیق میدانی 

براي جمع آوري اطالعات انجام شد.
و  ارزیابی  جهت  پرسشنامه  طراحی  از  پس 
کارشناسان  کمک  و  صوری  اعتبار  از  پایایی 
متخصصین این حوزه و استاد راهنما استفاده 
از ضریب  پایایی  برای سنجش  شد و سپس 

آلفای کرونباخ استفاده گردید.
جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق کلیه مردم مشگین 
آن ها طبق  تعداد جمعیت  که  شهر هستند، 
سرشماری سال 1385؛ 159242 نفر است و 
محدوده سنی 75 - 21 سال را دربرمی گیرد، 
استفاده  استانی  تلویزیون  از  که در سال 95 

نموده و برنامه های  آن را تماشا کرده اند.
حجم کل جامعه آماری تحقیق تقریبی بوده و با 
استفاده از فرمول کوکران 385 نفر است، که از 

این میان 213 نفر مرد و 172 نفر زن بوده اند.

روش نمونه گیری
نمونه بخشي از جامعه  تحت بررسي است که 
با روشي که از پیش تعیین شده است، انتخاب 
مي شود. در این پژوهش از روش نمونه گیری 
تصادفی ساده استفاده شده است. نمونه گیري 
انتخاب در  تصادفي ساده )SRS( شیوه  اصلي 
نمونه گیري هاي احتمالي است. در یک نمونه 
جدول  کمک  با  عمدتا  که  ساده   تصادفي 
برگزیده مي شود، شانس همه  اعداد تصادفي 
واحدهاي جمعیت براي ورود به نمونه مساوي 
است، در واقع نمونه گیري تصادفي ساده یکي از 
مصادیق بارز و با اهمیت نمونه گیري با احتمال 

برابر است.
حجم نمونه

تعداد نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول 
کوکران 385 نفر برآورد شده است.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات 

در آمار توصیفی که معموال به توصیف داده ها 
و  مرکزی  شاخص های  تمایل  از  می پردازد، 
داده های  بیان  برای  شاخص های  پراکندگی 
 جمع آوری شده، استفاده شد. برای نمایش و 
نشان دادن نتایج کار معموال از جداول توزیع 
فراوانی -بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی، 
درصد- و نیز نمودار های  مختلف هیستوگرام، 
ستونی یا دایره ای استفاده گردید. همچنین در 
این زمینه استفاده از شاخص های  پراکندگی 
انحراف  معیار،  انحراف  واریانس،  مانند 
آمار  در  است.  ذکر  قابل  نیز   ... و  استاندارد 
استنباطی متناسب با سطح سنجش متغیرها 
همبستگی  برای  تحقیق  در  بررسی   مورد 
متغیرهای کمی از ضریب همبستگی پیرسون 
و همچنین برای آزمون فرضیات یا متغیرهای 
آزمون از  آن  تحلیل گروهی  و  وابسته کمی 

T  تک نمونه ای و f و رگراسیون چند متغیره 
استفاده گردید.

معرفی نرم افزار آماری مربوطه
نرم افزار  از  نیز  استنباطی   آمار  بخش  در 

»اس پی اس اس« استفاده شده است.
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آزمون های  مورد استفاده فرضیه های این 
تحقیق 

جدول 1. آزمون های  فرضیه ها
نام آزمونفرضیهردیف

1

آیا بین میزان اطالع رسانی 
تلویزیون استانی در خصوص 
عملکرد مثبت سازمان ها  و 

اداره های دولتی با تقویت سرمایه 
اجتماعی نهادی رابطه وجود دارد؟

همبستگی 
پیرسون

2
بین اطالع رسانی شفاف از عملکرد 
اداره ها با اعتماد مردم به اداره ها، 

رابطه مستقیم وجود دارد.
همبستگی 

پیرسون

3
بین تعداد ساعات پخش در مورد 
عملکرد اداره های استانی با اعتماد 
مردم به اداره های استانی رابطه 

مستقیم وجود دارد.

همبستگی 
پیرسون

4
آیا بین سن پاسخگویان و میزان 
سرمایه اجتماعی ادراک شده 

اداره های استان رابطه وجود دارد؟
همبستگی 

پیرسون

5
آیا میزان سرمایه اجتماعی 

ادراک شده اداره های استان از 
نظر پاسخگویان زن و مرد تفاوت 

معناداری دارد؟
T آزمون

6
آیا میزان سرمایه اجتماعی ادراک 
شده اداره های استان بین دارندگان 
وضعیت تحصیلی مختلف تفاوت 

معناداری دارد؟

آنالیز 
F واریانس

آمار توصیفی
ویژگی های  جمعیت  به  یافته های  مربوط 

شناختی
الف( جنسیت

جدول 2. توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس 
جنسیت

درصد درصدفراوانیجنسیت
معتبر

درصد 
تجمعی

17244/744/744/7زن
21355/355/3100/0مرد
385100/0100/0جمع

با توجه به جدول شماره 2 مشاهده می شود، 
درصد  و 55/3  زن  پاسخگویان  درصد   44/7

مرد هستند. )نمودار 1(

نمودار 1. توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس 
جنسیت.

ب( سن

جدول 3. توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن.

درصد درصدفراوانیسن
معتبر

درصد 
تجمعی

13735/635/635/6 30 ـ 20
12733/033/068/6 40 ـ 31
506817/717/786/2 ـ 41
4210/910/979/1 60 ـ 51
112/92/9100/0 70 ـ 61

385100/0100/0جمع

نمودار شماره 2. توزیع فراوانی پاسخگویان بر 
اساس سن.

طبق جدول شماره 3 مشاهده می شود، 35/6 
درصد از پاسخگویان سن 20 الی 30 سال، 33 
درصد پاسخگویان بین 31 تا 40 سال، 17/7 
درصد پاسخگویان 41 تا 50 سال، 10/9 درصد 
51 تا 60 سال و 2/9 درصد 61 تا 70 سال 

هستند. )نمودار 2(
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جدول 4. توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس 

سطح تحصیالت.

درصد درصدفراوانیتحصیالت
معتبر

درصد 
تجمعی

5113/213/213/2زیر دیپلم
9324/224/237/4دیپلم

7720/020/057/4فوق دیپلم
12331/931/989/4لیسانس

4010/410/499/7فوق لیسانس
10/30/3100/0دکتری
385100/0100/0جمع

با توجه به جدول شماره 4 مشاهده می شود، 13/2 

درصد پاسخگویان زیر دیپلم، 24/2 درصد دیپلم، 
لیسانس،  20 درصد فوق دیپلم، 31/9 درصد 
10/4 درصد فوق لیسانس و 0/3 درصد دارای 

تحصیالت دکتری هستند. )نمودار 3(

نمودار 3. توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس 
سطح تحصیالت.

نتایج آزمون های  آماریفرضیات
1. آیا بین میزان اطالع رسانی 
تلویزیون استانی در خصوص 

عملکرد مثبت سازمان ها  و 
اداره های دولتی با تقویت 

سرمایه اجتماعی نهادی رابطه 
مستقیم وجود دارد؟

با توجه به نتایج آزمون ها، رابطه  مثبت مشاهده شده بین اطالع رسانی تلویزیون استانی 
و تقویت سرمایه اجتماعی نهادی در نتیجه  روابط پوشیده بین هر یک از متغیرهای 

مورد بررسی است. ارتباط مثبت بین اطالع رسانی تلویزیون استانی در خصوص عملکرد 
سازمان ها و اداره های دولتی به این دلیل است که اطالع رسانی بیشتر باعث افزایش 

آگاهی مردم از عملکرد مثبت سازمان ها و اداره های دولتی می شود، که در نهایت منجر 
به افزایش اعتماد مردم و به بیانی دیگر باعث تقویت سرمایه  اجتماعی نهادی می گردد.

2.بین اطالع رسانی شفاف 
از عملکرد اداره ها با اعتماد 

مردم به اداره ها رابطه 
مستقیم وجود دارد.

با توجه به نتایج آزمون ها، مشاهده می شود همبستگی مرتبه صفر بین اطالع رسانی شفاف از 
عملکرد اداره ها و اعتماد مردم به اداره ها برابر 0/839 بزرگ و از نظر آماری در سطح احتمال 

یک درصد )P<0/001( معنی دار است. در حوزه اطالع رسانی و ایجاد آگاهی و در نهایت اعتماد 
مردم به اداره ها، تلویزیون به واسطه  گستردگی حوزه  نفوذ در جامعه می تواند با استفاده از 

ظرفیت های  اطالع رسانی و آگاهی بخشی خود به شفاف سازی فضای اجتماعی کمک کند. 
در این راستا، شبکه  استانی برای ایفای نقش خود در حوزه  ایجاد اعتماد، نیازمند اقدام مؤثر در 

آگاهی بخشی و اطالع رسانی شفاف در حوزه  خود است. 

بین تعداد ساعات پخش 
در مورد عملکرد اداره های 
استانی با اعتماد مردم به 

اداره های استانی رابطه 
مستقیم وجود دارد.

با توجه به نتایج آزمون ها  مشاهده می شود همبستگی مرتبه صفر بین تعداد ساعات پخش در 
مورد عملکرد اداره های استانی و اعتماد مردم به ادار ها برابر 0/745 بزرگ و از نظر آماری در 
سطح احتمال یک درصد )P<0/001( معنی دار است. سازمان ها  و نهادها با توجه به مخاطبان 

فعال و گزینش گر امروز و رشد و گسترش شبکه ای اجتماعی و نیز ابزارهای ارتباطی باید تالش 
کنند، تا آن گونه که شایسته است به آموزش و ارائه  خدمات اقدام کنند، در این بین ابزارهای 

آگاهی بخشی شبکه استانی به عنوان ابزاری چند وجهی که به طور همزمان امکان تحقق 
اهداف را فراهم می آورند به گسترش و رشد آگاهی و آموزش کمک خواهد کرد. 

آیا میزان سرمایه اجتماعی 
ادراک شده اداره های استان 

از نظر پاسخگویان زن و 
مرد تفاوت معناداری دارد؟

با توجه به نتایج آزمون ها  مشاهده می شود میانگین سرمایه اجتماعی ادراک شده 
اداره های استان برای پاسخگویان زن 2/94 و برای پاسخگویان مرد 2/84 است. این 

میانگین در بین زنان به میزان 0/097 بیشتر از مردان است. 

آیا میزان سرمایه اجتماعی 
ادراک شده اداره های استان 

بین دارندگان وضعیت 
تحصیلی مختلف تفاوت 

معناداری دارد؟

نتایج حاصل از تجزیه واریانس یک طرفه نشان می دهد که بین سطوح مختلف تحصیلی 
پاسخگویان با میانگین سرمایه اجتماعی ادراک شده ادارات استان تفاوت معنی داری 

وجود ندارد، به بیان دیگر می توان گفت میانگین سرمایه اجتماعی ادراک شده اداره های 
استان به تفکیک وضعیت تحصیلی پاسخگویان متفاوت نیستند.

جدول 5. یافته های  مربوط به فرضیه ها  و سؤاالت.
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نتیجه گیری
در این بخش به ترتیب یافته های  هر فرضیه و 
سؤال پژوهشی به طور جداگانه مورد ارزیابی 
یا  همسویی  می شود  تالش  و  قرارمی گیرد 
ناهمسویی یافته های  این تحقیق با پیشینه و 

مدل نظری بیان شود.
»بین میزان اطالع رسانی در خصوص عملکرد 
مثبت سازمان ها  و اداره های دولتی، با تقویت 

سرمایه اجتماعی نهادی رابطه وجود دارد«.
با توجه به نتایج رابطه  مثبت مشاهده شده بین 
اطالع رسانی تلویزیون استانی و تقویت سرمایه 
اطالع  بین  مثبت  ارتباط  نهادی،   اجتماعی 
رسانی تلویزیون استانی در خصوص عملکرد 
دلیل  این  به  دولتی  اداره هــای  و  سازمان ها 
افزایش  باعث  بیشتر  رسانی  اطالع  که  است 
و  سازمان ها  مثبت  عملکرد  از  مردم  آگاهی 
اداره های دولتی می شود، که در نهایت منجر 
به افزایش اعتماد مردم و به بیانی دیگر باعث 
تقویت سرمایه  اجتماعی نهادی می گردد. در 
توضیح این مطلب می توان گفت، برای این که 
شهروندان بتوانند مشارکت اجتماعی و سیاسی 
به اطالعات جامعی  باشند،  در جامعه داشته 
درباره  نهادها و سازمان های اجتماعی در سطح 
کالن و گروه ها و انجمن ها  در سطح خرد نیاز 

دارند.
پیش  شرط اولیه  مشارکت، آگاهی است و آگاهی 
زمانی حاصل می شود که هر فرد در جامعه از 
تنوع رسانه ها، مشارکت اطالعاتی با افراد خارج 
از خانه، تولید اطالعات واقعی، اطالع از وضعیت 
آگاهی  جامعه  امنیت  وضع  از  اطالع  جامعه، 
حاصل کرده باشد. )بهرامی، 1381( پیش شرط 
بحث آگاهی، وجود یک جامعه  اطالعاتی قوی 
است که افراد جامعه بتوانند در تمام مراحل 
تولید تا مصرف آن حضور فعال داشته باشند. 
و  یافته های  پناهی  راستای  در  فرضیه  این 

خوش فر )1390( قرار دارد.
که،  هستند  معتقد  فر  خــوش  و  پناهی 
تغییرپذیری مشارکت سیاسی متأثر از سرمایه 
تبیین  در  است.  عمده  آن  ابعاد  و   اجتماعی 

مشارکت سیاسی مشخص شد که شبکه  روابط 
و پیوندهای اجتماعی در سطح روابط رسمی، 
اعتماد در سطح اعتماد بین شخصی، تعامل 
کنش  و  گروهی  تعامل  سطح  در  اجتماعی 
یاری گرانه در سطح اجتماعی )مادی و معنوی( 
و مذهبی بیشترین تأثیر را بر تغییرات میزان 

مشارکت سیاسی دارند.
»بین اطالع رسانی شفاف از عملکرد اداره ها با 
اعتماد مردم به اداره ها، رابطه مستقیم وجود 

دارد«.
در  و  آگاهی  ایجاد  و  رسانی  حوزه  اطالع  در 
تلویزیون  ــا،  اداره ه به  مردم  اعتماد  نهایت 
جامعه  در  حوزه  نفوذ  گستردگی  واسطه  به 
می تواند با استفاده از ظرفیت های اطالع رسانی 
فضای  شفاف سازی  به  خود،  آگاهی بخشی  و 
شبکه  راستا،  این  در  کند.  کمک  اجتماعی 
ایجاد  حوزه  در  نقش  ایفای  برای   استانی 
آگاهی بخشی  در  مؤثر  اقدام  نیازمند  اعتماد، 
است.  حوزه  خود  در  شفاف  اطالع  رسانی  و 
در زمینه  عنصر اعتماد، پس از آن که فرایند 
آگاهی بخشی فعال شد، می تواند زمینه  اعتماد 
آفرینی، نسبت به عملکرد سازمان ها  و اداره ها را 
به وسیله  برنامه های  شبکه استانی فراهم آورد. 
به طوری که امروزه استفاده از رسانه ها به عنوان 
عامل آگاهی بخشی در جامعه، مورد توجه عموم 
تصمیم گیران و سیاست گذاران قرار می گیرد. 
اما چگونگی استفاده از آن برای ارتقای سطح 
سیاست گذاری  نوع  به  بستگی  افراد،  آگاهی 
دارد، تا اثربخشی الزم را در این زمینه داشته 
باشد. با توجه به نتایج به دست آمده در این 
تحقیق، مشاهده می شود که همبستگی بین 
اطالع رسانی شفاف از عملکرد اداره ها و اعتماد 
مردم به اداره ها مثبت و معنی دار است. به بیان 
دیگر می توان عنوان کرد که اعتماد اجتماعی، 
داللت بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأیید 
شده به لحاظ اجتماعی دارد، که افراد نسبت 
به یکدیگر و نسبت به سازمان ها و نهادهای 
مربوط به زندگی اجتماعی شان دارند. )غفاری، 
1380( پس هر چه اطالع رسانی به صورت 
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شفاف و واضح و بدون هیچ گونه حاشیه سازی 
باشد، تأثیر مثبتی بر اعتماد مردم به اداره ها و 

سازمان ها خواهد داشت.
»پاتنام« معتقد بود که، اعتماد منبع با ارزشی از 
سرمایه محسوب می شود، که اگر در حکومتی 
به  باشد،  داشته  وجود  اعتماد  زیاد  میزان  به 
همان میزان رشد سیاسی و توسعه اجتماعی 
پاتنام  رابرت  همچنین  شد.  خواهد  بیشتر 
اعتقاد دارد که سرمایه  اجتماعی وجوه گوناگون 
و  هنجارها  اعتماد،  نظیر  اجتماعی،  سازمان 
شبکه ها  است که می توانند با تسهیل اقدامات 
هماهنگ، کارایی جامعه را بهبود بخشند. »تاج 
بخش« نیز به این نکته اشاره داشت، که ذخایر 
سرمایه  اجتماعی از قبیل اعتماد، هنجارها و 
شبکه ها، خود ضامن حسن اجرای خود هستند 
و انباشته می شوند. همکاری موفقیت آمیز در 
یک مورد، پیوندها و اعتماد یعني دارایی های 
همکاري های  که  می کند،  ایجاد  را   اجتماعی 
با آن مورد  ارتباط  آتی درباره  موضوعاتی که 
سرمایه  صاحبان  می کند.  تسهیل  را  ندارد، 
سرمایه های  صاحبان  همچون  نیز   اجتماعی 

 متعارف سعی در افزایش آن دارند.
عملکرد  مورد  در  پخش  ساعات  تعداد  »بین 
اداره های استانی با اعتماد مردم به اداره های، 

استانی رابطه مستقیم وجود دارد«.
سرمایه  یک  عنوان  به  ملی  اعتماد  به  توجه 
با در نظر گرفتن این   اجتماعی مطرح است. 
ابزارهای  از  استفاده  در  دولت ها  نقش  مهم، 
مهم ترین  از  یکی  ارتباطاتی  و  اطالع  رسانی 
امروزه  است.  نهادها  این  وظایف  و  کارکردها 
در روابط عمومی  نوین، بسیاری از سازمان ها 
و نهادهای خصوصی و دولتی در کنار اطالع 
اصلی ترین  از  یکی  که  رسانی  خبر  و   رسانی 
سمت  به  می شود،  محسوب  آن ها  وظایف 
و  عمومی   نفع  تأمین  هدف  با  فعالیت هایی 
نیز معطوف به آموزش روی آورده اند. از منظر 
اقتصادی نیز مخاطب آگاه و فعال به مراتب 
خواهد  بار  به  را  کمتری  اقتصادی  ضررهای 
آورد، البته باید این نکته را نیز در نظر داشت 

مسئولیت  عمومی،  آگاهی  رفتن  باال  با  که 
اجتماعی نهادها و سازمان ها باال خواهد رفت.

سازمان ها و نهادها با توجه به مخاطبان فعال 
و کنش گر امروز و رشد و گسترش شبکه های 
سعی  باید  ارتباطی  ابزارهای  نیز  و  اجتماعی 
کنند تا آن گونه که شایسته و اقتضای زمانه 
اقدام کنند.  ارائه خدمات  است، به آموزش و 
روابط عمومی  سازمان ها نیز با توجه به وظایف 
و اهدافشان باید به ارائه خدمات با نفع عمومی 
اقدام  کنند، و در این بین ابزارهای آگاهی بخش 
شبکه های  استانی به عنوان ابزاری چندوجهی 
را  اهداف  تحقق  امکان  همزمان،  طور  به  که 
و  آگاهی  و رشد  به گسترش  فراهم می کند، 
نتایج  به  با توجه  آموزش کمک خواهد کرد. 
این تحقیق مشاهده می شود همبستگی بین 
تعداد ساعات پخش در مورد عملکرد اداره های 
و  مثبت  اداره هــا،  به  مردم  اعتماد  و  استانی 
دولتی  سازمان هایی  و  نهادها  است.  معنی دار 
که برای نفع عمومی فعالیت می کنند، نیازی 
به آگهی بازرگانی برای ترویج فعالیت های خود 
ندارند؛ بلکه آن ها نیاز دارند تا برنامه هایی را 
آگاهی بخشی،  آن  واسطه  به  شکل دهند که 
اطالع  رسانی و آموزش ارتقا یابد، که این مهم 
اطالع  و  آگاه سازی  بودن  مستمر  و  تکرار  با 
تعداد دفعات پخش  افزایش  از طریق  رسانی 
برای  آگاهی  این  شد.  خواهد  برنامه ها  میسر 
می شود  موجب  سازمان ها  و  دولتی  نهادهای 
که مخاطب از سویی آگاه باشد و در نتیجه، 
ضررهایی که ناشی از اشتباهات است کاهش 
نیز مخاطب آگاه و آشنا به  از سویی  یابد، و 
می آید  بار  توانمند  و  مطالبه گر  خود،  حقوق 
دوسویه  ارتباط  طریق  از  شود  سعی  باید  و 
نیازهای او برطرف شود. با توجه به نتایج، رابطه 
 مثبت بین میزان تعداد ساعت های پخش در 
مورد عملکرد اداره های استانی با اعتماد مردم 

به اداره ها تأیید گردید.
و  » لیک«  یافته های  راستای  در  فرضیه  این 
»هاچافلد« است. آن ها استدالل می کنند که 
سرمایه  اجتماعی از طریق الگوها، تعامالت و 
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پیوندهای اجتماعی در میان شهروندان ایجاد 
می دهد،  نشان  یافته های  آن ها  می گردد، 
سرمایه  اجتماعی که عمدتا محصول شبکه های 
 اجتماعی است، از طریق توسعه  بحث و گفتگو 
باعث تقویت پیوندهای اجتماعی و اعتماد در 
میان شهروندان می گردد، و این امر نیز منجر به 

افزایش احتمال مشارکت شهروندان می شود.
شده  ادراک  اجتماعی  سرمایه  میزان  »آیا 
اداره های استان از نظر پاسخگویان زن و مرد 

تفاوت دارد؟«
پدیده  یک  عنوان  به  اجتماعی،  سرمایه  
 جامعه شناختی مورد توجه قرار گرفته است. 
اجتماعی  گروه  یک  در  اعتماد  قدر  چه  هر 
زیاد  نیز  سرمایه  اجتماعی  باشد،  گسترده تر 
خواهد بود، و به تبع آن میزان همکاری و اعتماد 
یافت. منبع  افزایش خواهد  نیز  متقابل گروه 
تشکیل دهنده  انسان های  سرمایه  اجتماعی، 
 جامعه هستند. تعامالت اجتماعی نیز از عناصر 
بنیادین هر جامعه است. همه  افراد در جامعه 
برای  تالش  در  نوعی  به  مرد،  چه  و  زن  چه 
برقراری ارتباط با دیگران هستند، تا مبادالت 
زمینه های  مختلف سرعت دهند.  را در  خود 
و  کمیت  و  ارتباط  برقراری  در  جامعه  افراد 
تفاوت هایی  و  نیستند  یکسان  آن  کیفیت 
دارد،  وجود  آنان  بین  جنبه های  مختلف  از 
نظیر تفاوت های جنسیتی که ناشی از عوامل 
اجتماعی، فرهنگی، و ساختاری است. مردانگی 
جامعه پذیری  جریان  طی  در  که  زنانگی  و 
شکل می گیرد، منجر به تفاوت های گوناگون 
از  بین زنان و مردان می شود. منشأ بسیاری 
اجتماعی  سرمایه  در  تفاوت های  جنسیتی 
در  ریشه  مردان،  و  زنان  ارتباطی  عضویت  و 
ساختار اجتماعی داشته و ناشی از زمینه های 
که  حالی  در  اســت.  اجتماعی  و   فرهنگی 
تصور می شد متفاوت بودن جنسیت در بین 
پاسخگویان زن و مرد می تواند به عنوان یک 
عامل در درک سرمایه  اجتماعی باشد، نتایج 
نشان داد که از نظر آماری تفاوت های  مشاهده 
بررسی  مورد  متغیرهای  میانگین  بین  شده 

راستای  در  فرضیه  این  لذا  نیست؛  معنی دار 
هیچ کدام از پیشینه های  ذکر شده قرار ندارد. 
ادراک  سرمایه  اجتماعی  میانگین  بنابراین، 
شده  اداره های استان در پاسخگویان زن و مرد 

تفاوت معنی داری ندارد و فرضیه رد می شود.
شده  ادراک  اجتماعی  سرمایه  میزان  »آیا 
وضعیت  دارندگان  بین  استان  اداره هـــای 

تحصیلی مختلف تفاوت معناداری دارد؟«
به نظر جامعه شناسان، در ابتدای تشکیل هر 
تأثیر روند روابط رو در روی  نظام اجتماعی 
اجتماعی  تشکیل حیات  در  یکدیگر  با  افراد 
است.  اهمیت  دارای  ادامه  آن  و  جامعه  آن 
افراد  دستیابی  که  بود  روابط  پایه  همین  بر 
آسان  نیز  متقابل  حمایت های  و  منافع  به 
روابط  در  تغییراتی  جوامع،  رشد  با  و  گشت 
افراد را  میان اشخاص حاصل شد که کنش 
تسهیل می ساخت، و امروزه از آن به عنوان 
این  یادآوری  یاد می کنند.  سرمایه اجتماعی 
نکته مهم است که سرمایه  اجتماعی یکی از 
شکل های  سرمایه است، که با گذشت زمان 
مستهلک می شود و روابط اجتماعی اگر حفظ 
انتظارات و  از بین می رود و  نشود به تدریج 
و  ضعیف  زمان  گذشت  با  متقابل  تعهدات 
ناپدید می گردد. تحقیقات نشان می دهند که 
هر چه سرمایه  اجتماعی ضعیف باشد، نتایج 
می شود،  زیادتر  بزه کاری  و  مثل جرم  منفی 
و  تحصیالت  رابطه  بین  که  این  به خصوص 
فرزندان  با سرمایه  اجتماعی  تربیت  و  تعلیم 
است  این سرمایه  اجتماعی  ولی  است.  مؤثر 
که میزان سرمایه  انسانی و مالی والدین را رقم 
می زند، همچنین، رابطه  بین سرمایه  اجتماعی 
و تحصیالت نسبت به سایر نمونه ها  و متغیرها 
تحصیلی  وضعیت  اســت.  آشکار  و  واضــح 
و  مؤلفه  از  هیچکدام  جزو  پاسخگویان 
رویکردهای سرمایه  اجتماعی مشاهده نگردید 
اینجا نیز به عنوان دلیل اصلی تقویت  و در 
مستقل  متغیری  و  نبوده  اجتماعی  سرمایه 
با  ارتباطی  که  است،  اجتماعی  سرمایه  از 
سرمایه اجتماعی اجتماعی ادراک شده ندارد. 
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اجتماعی در سایه  افزایش سرمایه  و  تقویت 
در  می گیرد.  صورت  مردم  آگاهانه    مشارکت 
ضمن همه  قشرهای تحصیل کرده در تحقیق 
به یک میزان تحت تأثیر پیام ها  و برنامه های 
 رسانه استانی بوده اند، ولی با توجه به نتایج به 
نظر می رسد یکدستی انتخاب نمونه ها  عامل 

تفاوت معنا دار نبوده است.
مختلف  سطوح  بین  که،  داد  نشان  نتایج 
سرمایه  میانگین  با  پاسخگویان  تحصیلی 
 اجتماعی ادراک شده  اداره های استان تفاوت 
معنی داری وجود ندارد، به بیان دیگر می توان 
گفت میانگین سرمایه  اجتماعی ادراک شده 
 اداره های استان به تفکیک وضعیت تحصیلی 
پاسخگویان متفاوت نیست و بنابراین فرضیه 

رد می شود. 
پیشنهادهای کاربردی

پیشنهاد کلی برای فرضیه شماره 1
مشارکت  بتوانند  شهروندان  که  این  برای 
اجتماعی و سیاسی در جامعه داشته باشند، به 
اطالعات جامعی درباره  نهادها و سازمان های 
اجتماعی در سطح کالن و گروه ها و انجمن ها 
اولیه  پیش شرط  دارند.  نیاز  خرد  سطح   در 
 مشارکت، آگاهی است و آگاهی وقتی حاصل 
رسانه ها،  تنوع  از  جامعه  در  فرد  که  می شود 
خانه،  از  خارج  محیط  با  اطالعاتی  مشارکت 
و  وضعیت  از  اطالع  واقعی،  اطالعات  تولید 
پس  باشد.  گردیده  برخوردار  جامعه  امنیت 
به صورت  لحاظ کیفی  به  اگر  رسانه  استانی 
داشته  حضور  الیه های  اجتماعی  در  مناسب 
اطالع رسانی که  از یک طرف رسالت  باشد، 
می یابد  تحقق  است،  رسانه  اصلی  وظایف  از 
و از طرف دیگر رسانه ها  در باال بردن کیفیت 
برنامه های  خود نهایت تالش خود را خواهند 
کرد، در نتیجه شاهد افزایش سرمایه  اجتماعی 
زمینه  این  در  در سطح جامعه خواهیم شد. 
پیشنهاد می گردد: برگزاری دوره های  آموزشی 
مرتب و مرتبط توسط اساتید مجرب و متعهد 
و  آگاهی های  مدیران  بردن  باال  منظور  به 
برنامه سازان در جهت کیفیت بخشی برنامه های 

 رسانه  استانی اقدام گردد.
پیشنهاد کلی برای فرضیه شماره 2

در این زمینه باید گفت که تلویزیون به واسطه 
می تواند  جامعه  در  حوزه  نفوذ  گستردگی 
و  رسانی  اطالع   ظرفیت های  از  استفاده  با 
فضای  شفاف سازی  به  خود،  آگاهی بخشی 
اجتماعی کمک کند. به همین منظور، شبکه 
در حوزه  تأثیرگذار  نقش  ایفای  برای   استانی 
تقویت  برای  زمینه سازی  نیز  و  اعتماد   ایجاد 
آگاهی بخشی  در  مؤثر  اقدام  نیازمند  اعتماد، 
است.  خود  حوزه  در  شفاف  اطالع رسانی  و 
در زمینه  عنصر اعتماد، پس از آن که فرایند 
زمینه  می تواند  شد،  فعال  آگاهی بخشی 
به عملکرد سازمان ها  و  اعتمادآفرینی نسبت 
برنامه های  شبکه استانی  اداره ها را به وسیله 
از  استفاده  امروزه  که  طوری  به  آورد.  فراهم 
در  آگاهی بخشی  عامل  عنوان  به  رسانه ها 
و  تصمیم گیران  عموم  توجه  مورد  جامعه، 
عملکرد  بهبود  می گیرد.  قرار  سیاست گذاران 
برنامه های  ارائه  با  همراه  جامعه  در  اداره ها 
پدید  نهاد ها  باعث  عملکرد  زمینه  در   شفاف 
و  شده  متقابل  اعتماد  و  نیت  حسن  آمدن 

همگرایی ذهنی و انسجام را تقویت می کند.
پیشنهاد کلی برای فرضیه شماره 3

سازمان ها و نهادها با توجه به مخاطبان فعال 
و کنش گر امروز و رشد و گسترش شبکه های 
سعی  باید  ارتباطی  ابزارهای  نیز  و  اجتماعی 
ارائه  است  شایسته  که  گونه  آن  تا  کنند، 
ابزارهای  بین  این  در  کنند.  اقدام   خدمات 
عنوان  به  شبکه های  استانی  آگاهی بخشی 
ابزاری چندوجهی که به طور همزمان، امکان 
تحقق اهداف را فراهم می کند به گسترش و 
رشد آگاهی و آموزش کمک خواهد کرد. رسانه 
استانی نیاز دارد تا برنامه هایی را شکل دهند 
که به واسطه آن آگاهی بخشی، اطالع  رسانی و 
آموزش ارتقا یابد که این مهم با تکرار و مستمر 
بودن آگاه سازی در بستر اطالع رسانی از طریق 
برنامه ها  میسر  پخش  دفعات  تعداد  افزایش 

خواهد شد.
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