
 

 

 

 

 ی و ابعاد آن بر اساس استفاده اجتماع هیسرماتبیین 

 تهران 2در بین مدیران مدارس منطقه  هارسانهاز 

 1معصومه فریدی ثانی

              2مجید ظروفی

 14/11/1394 تاریخ دریافت مقاله:
 23/4/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله:

 چکیده

ورد مجتماعی ارمایه سهای اجتماعی و تفاده از رسانهدر پژوهش حاضر سعی شده تا ارتباط ابعاد اس
دیران م کلیه شامل آماری پژوهشبررسی قرار گیرد. روش پژوهش ازنوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه

گیری تصادفی از نمونه نفر به روش 171 شهر تهران بود که تعداد 2دو دوره اول و دوم دبیرستان منطقه 
پایایی  یز بود کهدالو اعیاجتم سرمایه اب شدند. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامهآماری انتخ بین جامعه

نت و یزیون و اینتراز تلو فادهها، استاست. منظور از استفاده از رسانه شده و روایی آن نیز به اثبات رسانده
پژوهش نشان داد که ای هگیری شدند. نتیجهوسیله پرسشنامه محقق ساخته اندازه تلفن همراه بود که به

-تگی معنیها همبسز رسانهاجتماعی و استفاده ا تهران، بین ابعاد سرمایه 2در بین مدیران مدارس منطقه 

-نامهراینترنت و ب زیون،دهد که استفاده از سه رسانه تلویداری وجود دارد. نتیجه پژوهش حاضر نشان می

 ا در جهتر یمحل اجتماع در مشارکتاجتماعی و  های تلفن همراه به میزان قابل توجهی شاخص سرمایه
اهمسو را در جهت ن ی(اجتماع هایدرشبکه روابط)اعتماد اجتماعی، مشارکت گروهی و  همسو و متغیرهای

 کنند. تبیین می

 اعتماد و رستانیدب و ییراهنما مقاطع رانیمدی، اجتماع هیسرما ها،رسانه استفاده از :کليدی ناگواژ
       .اجتماعی

 

 مقدمه  

هایی هستند که باعث افزایش همبستگی و اعتماد اجتماعی و تسهیل سرمایه اجتماعی هنجارها و ارزش
هایی هستند ترین اشکال سرمایه اجتماعی نظیر اعتماد، سرمایهشوند. شایعها میعمل جمعی و ایجاد شبکه

                                                 
 .ایران -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز شناسیگروه جامعه .1

 E- mail: majid_zorofi@yahoo.com               (.سئولنویسنده م)ایران  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبسترگروه علوم تربیتی . 2

 «شناسیمطالعات جامعه»

 1394 بهار، ششم، شماره بیست و هفتمسال 

 119-137 ص ص
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جای ه شان در حین استفاده بعی از ذخیرهنامد، یعنی منابمی« منابع اخالقی»ها را آن« آلبرت هیرشمن»که 
دیگر اعتماد یابند. هر چه دو نفر بیشتر به یکیابد و در صورت عدم استفاده کاهش میکاهش، افزایش می
اعتمادی عمیق از طریق تجربه عکس، خیلی سخت است که بییابد و برشان افزایش میکنند اعتماد متقابل

چنین دیگر اشکال همدارد. مشارکت در انواع مناسب تجربه اجتماعی باز می از بین برود چرا که مردم را از
ها، افزایش و با عدم استفاده های اجتماعی نیز با استفاده از آنو شبکه سرمایه اجتماعی مانند هنجارها

رسمی  سرمایه اجتماعی شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار غیر(. 290: 1379یابند)پاتنام، کاهش می
در واقع چنین هنجارهایی  (.1384بخش، شود)تاجاست که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند فرد می

 منابع از یامجموعه و،یبورد نظر از یاجتماع هیسرما (.92: 1379اند)فوکویاما، شالوده سرمایه اجتماعی
 به و هاگروه و افراد نیب شده ینهاد روابط از یبادوام شبکه تیمالک جهینت که است یبالفعل و بالقوه

 (.102: 1380 ،پورشارع)است گروه در تیعضو تر،ساده عبارت
 یاجتماع هیسرما کهاست هاییهجینت عیوس فیط علت به یتاحدود محققان یبرا مفهوم نیا تیمحبوب

 برتر یتیریمد عملکرد حیتشر یبرا دفعات به یاجتماع هیسرما(. 2005،  1)هالپرنکند هیتوج تواندیم
 از حاصل ارزش( 2005،  3دیگری)ایوانز و مختلف اعمال یدارا یهاگروه یبازده بهبود( 2005،  2)موران

 )مکاست شده گرفته کار به عرضه رهیزنج روابط تیتقو و (2002، دیگریی)کوکا و مصلحت یهامانیپ
 (.2002،  4دیگریگراث و 

یشمندان و محققان معتقدندکه پیدایش و گسترش ها و اعتماداجتماعی برخی از انددرمورد ارتباط رسانه  
 رسانه(. 294: 1377های همگانی موجب کاهش گستره اعتماد مبتنی بر اوهام شده است)کلمن، رسانه

از (. 112: 1384گیدنز، )سازد های اجتماعی را فراهماعتماد، زمینه الزم برای قبول ارزش تواند با ایجادمی
وجود آمده ه ها در مسیر کم شدن اعتماد اجتماعی بکه اخیرًا تغییراتی در رسانهرسد نظر می نظر بوردیو به

ها اعتماد اندکه افراد به قضاوت آنهایی شدهای فزاینده تبدیل به واسطههای همگانی به گونهاست. رسانه
شده در مواردی ها اعتماد کرد، سبب هایی که باید به قضاوت آنها به منزله واسطهکنند. پذیرش رسانهمی

ای را به نمایش بگذارند. منابع گوناگون شوند، استقالل پرخاشگرانهها کنترل نمیها توسط دولتکه رسانه
یکی از  .(1993ها دانش و معلومات است)ویدال، ه و آگاهیئو متنوع اطالعات مسیر اصلی و کلیدی ارا

ها د اطالعات، تفسیر و آموزش را نیز چاشنی آنبر تولی های جمعی هستندکه عالوهمنابع اطالعاتی، رسانه
تواند علت بسط یا قبض انواع اعتمادها باشد. نفوذ و می مدت در ساختارهای ارتباط، کند. تغییرات کوتاهمی

                                                 
1.  Halpern 
2.  Moran 
3.  Evans W.R and Carson C.M 
4.  McGrath and Spark 
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های مختلف سنی سبب بسط اعتماداجتماعی وهگرهای همگانی درسایر رسانه گسترش سینما، تلویزیون و
 .های مختلف فرهنگ، سیاست و اقتصاد مصرف شده استزهحو یمیان نسلی در زمینه

 شوند.یعه نیز مهای اجتماعی جامهای مختلفی موجب تقویت سرمایههای همگانی با روشرسانه
 به فعال، رتصو به بیش و کم مخاطب، افراد که است این رضامندی و استفاده نظریه اصلی فرض
 یازهان به بستگی ضایتر این میزان. سازد فراهم آنانبرای را رضایت بیشترین کههستند محتوایی دنبال

 (.274: 1376 ،و همکاران ویندال)دارد فرد عالیق و

ت و ا، نظریاهرزیابیاطور کلی،  به گانه اطالعاتی هستند،های گروهی که یکی از منابع سهرسانه
ای تفریحی هرنامهبرها و تارها، خبها، گفالی برنامههای ارزشی خود از مسائل مختلف را در البهقضاوت

ه های جمعی بر اندیشسانهاعتقاد براین است که ر .(9 :1380 ،گنجانند)مهردادبه طور پنهان و آشکار می
در این میان  .(1378، کلهرثیر بیشتری دارند تا ارتباطات قومی، اجتماعی و یا فردی)او رفتار مخاطبان ت

خود  مردمان بک زندگیستوانند بر تری مجهز باشند، میای پیشرفتهکه به ابزارهای رسانههاییحکومت
د و تر، فضاهای جدییشرفتههای پظهور رسانه با (. امروزه1376ثیر بگذارند)نیکو مینو، او سایر کشورها ت

های ت، شبکهنترنموثرتری برای به خدمت گرفتن افکار عمومی و رفتار همگانی ایجاد شده است. ای
الن معتقد ند. کاپا هستهای آن از این نوع رسانهلویزیون با توجه به گستره پوشش برنامهاجتماعی و ت

قرار  ی آنالیناجتماعامل تعدر همزمان صورت  ها به، آنهنگام استفاده اولیه افراد از اینترنتاست که 
در باور است که  ینانامکا نیز بر  (.Caplan, 2005تر است)ها سخت، کنترل اینترنت برای آنگیرندمی

جمله  از یختلفهای مهها برای استفادآن ،دناهآوری قرار دادمحیط مجازی، مردم خود را در معرض فن
 ده ا استفاب خودایی فکهایی را برای توسعه خودفرصتها از این طریق آن ،اندآمادهارتباط و همکاری 
 (. ,1997Namka)رتیب در اختیار دارندنظم و تو کار بدون  ICTاز طریق و ارتباطات از راه دور 

 اوقات و اندافتاده دور هب جمعی زندگی از واقع در تلویزیون بینندگان که است آن مبین پاتنام اطالعات
 از گردی عوامل داند،یم تلویزیون را مقصرترین پاتنام اگر. کنندمی سپری خانواده و دوستان با را کمی
 (. 1384 محمدی، و 1385 فیلد،)دارد نظر در هم را جامعه در نسلی یراتتغی و عمومی تغییرات آثار جمله

کندکه به وسیله آن تلویزیون اعتقادات و باورها کاشت بر فرایند انباشتنی و متراکمی اشاره مینظریه

سازی فرایندی است (. جریان اصلی251-252: 2000 دهد)وود،را درباره واقعیت اجتماعی پرورش می

 ها درباره جهان را به انحصار و تحت نفوذ خود درتلویزیونی، سایر منابع اطالعاتی و ایده که نمادهای
آورد. البته این جریان اصلی به معنا و مفهوم سیاسی نیست، بلکه یک واقعیت مسلط فرهنگی است می

(. 316 :2000، دیگریکه بیشتر با واقعیات تلویزیونی شده هماهنگ است تا واقعیات عینی)باران و 
مصرف از قبل و جدای از تلویزیون، با هم  بینندگان پرمصرف و کم»نویسند: می  2و شاناهان 1مورگان

                                                 
1.  Morgan 
2.  Shanahan 
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ترین این متفاوتند و برای تبیین این تفاوت، عوامل دیگری به جز تلویزیون در کار است. از جمله مهم
ها زیون و هم بر برداشت آن( است که هم برمیزان تماشای تلوی... عوامل، عوامل جمعیتی)سن، جنس و

 (.11: 1997، دیگریمورگان و «)گذاردثیر میاها تاز برنامه
 طبقه یضاف کهنیا مثالً .ددار وجود رفتارها و هاقهیسل و یاجتماع گاهیجا انیم یتطابق ویبورد نظر به
: 1384 ان،یرضائ)دهندیم حیترج رهیغ و یاسیس یهاشیگرا ها،یدنینوش ها،ورزش نوع چه برتر، یاجتماع

 -برجسته وا. بود یعدالتیب درمساله یتعد انواع گرید و یاجتماع طبقه دوام مساله به عالقمند ویبورد .(20
 نظر به ،نامدیم یگفرهن هیسرما او که است یزیچ همان کشدیم رونیب یاسیس اقتصاد از کهیزیچ نیتر
 افتهی انتقال ،راثیم لهیوس به سپس و است هشد پخش یاجتماع یفضا کی درون در یفرهنگ هیسرما او
 در طرواب و هاتیوقعم ویبورد یبرا یاجتماع هیسرما .شودیم یگذارهیسرما فرهنگ صورت به باالخره و

 یاجتماع تیموقع و یماد منابع اطالعات، ها،فرصت به یدسترس که است یاجتماع یهاشبکه و هاگروه
ی جتماعی وجود مجموعه معیناز دید فوکویاما سرمایه ا(. 1374 ،ینیاالمروح)دهدیم شیافزا افراد یبرا را

 جاز است،مشان عاون میانرسمی است که اعضای گروهی که همکاری و ت های غیراز هنجارها یا ارزش
 گرددمیجتماعی نها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه ادرآن سهیم هستند. مشارکت در ارزش

: 1384 فوکویاما،د)ومنتهی شدیگری های مکن است به هنجارها و ارزشمها و هنجارها ارزشچراکه این 

 کند:کید میادر ارتباط با سرمایه اجتماعی دو نکته را ت . وی(170-169

اجتماعی ده سرمایهکه شالوعبارت دیگر هنجارهاییههاست نه افراد، بگروه سرمایه اجتماعی متعلق به .1
 دهند در صورتی معنی دارند که بیش از یک فرد در آن سهیم باشند.را تشکیل می

پس  ،تواه خوب( ضروری اس)خواه بد و خ های اجتماعیهمکاری و همیاری برای تمام فعالیت. 2
 .(1384بند، اشد)عالقهبد مثبت و منفی نتوانرسمی می ها و هنجارهای غیرارزش

 قااطعم رانیمادن ها و سرمایه اجتمااعی در بایز رسانهاین تحقیق با هدف بررسی ارتباط استفاده ا
بار اسااس ابعااد  چنین تبیین ابعااد سارمایه اجتمااعیو هم تهران شهر 2 منطقه رستانیدب و ییراهنما

ط آن با سایر ناخت ارتباشبرآن،  ها با استفاده از مدل رگرسیونی انجام شده است. عالوهاستفاده از رسانه
های نظری و فتن زمینهبا در نظر گره منظور تبیین هر چه بیشتر نیز مد نظر بود. متغیرها از جمله سن ب

 های این تحقیق به قرار زیر هستند:فرضیهتحقیقات قبلی، 

 رستانیدب و ییراهنما طعمقا رانیمد نیدرب یاجتماع هیسرما و یجمعیهارسانه از استفاده زانیم نیب. 1
 .رددا وجود یهمبستگ تهران شهر 2 منطقه

 رستانیدب و ییراهنما اطعمق رانیمد نیب در یاجتماع اعتماد و یجمعیهارسانه از استفاده زانیم نیب. 2
 .دارد وجود یهمبستگ تهران شهر 2 منطقه
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 رستانیدب و ییراهنما مقاطع رانیمد نیدرب یگروه مشارکت و یجمعیهاازرسانه استفاده زانیم نیب. 3
 .دارد جودو یهمبستگ تهران شهر 2 منطقه

 ییراهنما مقاطع رانیمد نیب در یمحل اجتماع در مشارکت و یجمع هایرسانه از استفاده زانیم نیب. 4
 .دارد وجود یهمبستگ تهران شهر 2 منطقه رستانیدب و
 ییماراهن مقاطع رانیدم نیدرب یاجتماع هایدرشبکه روابط و یجمع هایازرسانه استفاده زانیم نیب. 5
 .دارد وجود یهمبستگ تهران شهر 2 طقهمن رستانیدب و

 

 تحقیق پیشینه

یون تحت ز تلویزافاوت آزاد ارمکی در تحقیقی با عنوان تلویزیون در ایران، ضمن معرفی دو تلقی مت
ن مطلب که ررسی ایبن، به عنوان متن و سازنده زنجیره نمادی تلویزیون به عنوان تلویزیون ابزار توسعه و

تلویزیون  بررسی، ر آندشود، پرداخته است. ان شامل کدام یک از این دو تلقی میوضعیت تلویزیون در ایر
: 1378ی، اد ارمکست)آزمیزان مصرف درنظر گرفته شده ا و های توسعه، تولیدابزاری در دستیابی به هدف

 ها و میزانرسانه عنوان بررسی رابطه میزان مصرف باتحقیقی  (1390)پور و معتمدنژادحسین(. 20-3

عنوان  ضر بهر عصر حاها داند که در آن بر نقش رسانهسرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی به انجام رسانده
هد که دشان میها نیبررس هایهنتیج پذیری در میان مردم تاکید دارد.ترین عوامل جامعهیکی از مهم

است و این  برقرار جدی ایرابطه بین میزان استفاده از تلویزیون، روزنامه و سرمایه اجتماعی شهروندان
: 1390، دیگریو  پورینتوانند نقش مهمی در تغییر میزان سرمایه اجتماعی ایفا نمایند)حسها میرسانه
 1378ل جتماعی در سااهای (، پژوهشی با عنوان وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش1378پور)رفیع(. 129

-رروی ارزشزنامه بند روفیلم سینمایی، چند سریال، ویدئو و چدراین پژوهش اثرات چند  ،انجام داده است

ها، ل ارزشن انتقاجریا یج این تحقیق، دراها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتهای مخاطبین آن
لی اتفاق افتاده است، به ، تغییر مسیر ک1375 تا 1365 سال های سینمایی ازهای تلویزیونی و فیلمسریال

گرایی ادی و رفاههای م، دال بر ترویج فرهنگ مادی، ارزش1375های انتقالی در سال ارزشنحوی که 
اعث بد و شهای خارجی است. از دید محقق، آزادسازی ویدئو سبب گسترش فرهنگ موجود در فیلم

عی است که عملکرد (. محقق مد87: 1378پور، های دینی شده است)رفیعها به ارزشکاهش پایبندی آن
-زشد به اراهش تقیکهای مادی به جامعه و های اخیر در جهت القاء ارزشهای جمعی در طی سالانهرس

ها در هرد رسانعملک از دید محقق، برآیند کلی ،گرایی و فردگرایی شده استهای دینی و میل به مصرف

یش سبب افزا ست وهای اجتماعی نقش مثبتی نداشته ا( درتقویت سرمایه1365 -78) های اخیرطی سال

از  بسیاری واعی آشفتگی اجتماعی و انحرافات، کاهش اعتماد اجتماعی، کاهش رضایت و انسجام اجتم
 (.108 :1378پور، های اجتماعی دیگر شده است)رفیعبیماری
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گیری سرمایه های جمعی درشکل( درپژوهش خود به بررسی نقش رسانه1390طینت)رسولی و پاک
آنان در پژوهش خود نشان دادند بین میزان استفاده از  ،ان شهر یزد پرداختنداجتماعی در بین شهروند

چنین میزان این همبستگی را با آنان هم ،های جمعی و سرمایه اجتماعی همبستگی وجود داردرسانه
های ( در پژوهشی رابطه استفاده از رسانه1391یید کردند. رنجبر و همکاران)اابعاد سرمایه اجتماعی ت

با سرمایه اجتماعی کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران را مورد بررسی قرار  جمعی
گانه شهر تهران  22سال ساکن مناطق  15نفر از افراد باالی  400دادند. جامعه آماری این پژوهش را 

د که شرایط ها نشان داای انتخاب شدند. نتیجهگیری چند مرحلهدادند که با روش نمونهتشکیل می
-ثیر دارند و کارکردهای رسانهاها تشناختی آن بر اثرگذاری رسانههای جمعیتساختاری جامعه و ویژگی

 ،کردند بررسی را براعتماد رسانه نوع دو نقش  1ران و برمثر از شرایط ساختاری جامعه است. اها خود مت
 پیرامون مردم به دادن آگاهی طریق از روزنامه خواندن و نداشت معناداری هرابط که تلویزیون جمله از

از دانشگاه  و ایکانفرایس (. 484 :1389 ،نیاجعفری)است گردیده اعتماد افزایش باعث ،خود اجتماع
( با نظارت جیمز رابینسون، به بررسی رابطه بین سالمت اطالعات ناشی ازاستفاده از رسانه 2010دیتون)

د که نرسای به این نتیجه میگیری از نظریه مکمل رسانها بهرهب هاآن ،ندادر بین دانشجویان پرداخته
 .ها در خصوص ضربات و تاثیرات اینترنت، اذعان دارنددرصد آمریکایی 80در حدود 

 

 پژوهش روش

 هرش 2 منطقه( توسطهم اول دوره) ییراهنما و رستانیدب مقطع رانیمد هیکل را قیتحق یآمار جامعه
. شد تعیین انورگمجدول  از استفاده بامشخصی  نمونه حجم هاآن انیم زا که دهندیم لیتشک تهران
 با نفر 298 ربراب پرورش، و آموزش سازمان تیسا در موجود اطالعات اساس بر یآمار جامعه حجم

 :است ریز بیترک
 نفر 82 پسرانه ییراهنما
 نفر 106 دخترانه ییراهنما

 نفر 56 پسرانه رستانیدب
 نفر 54 دخترانه رستانیدب
 شود،مى انجام معین جمعیت با آمارى جامعه از گیرىنمونه شامل تحقیق این کهاین گرفتن نظر در با

جدول مورگان استفاده  از است مناسب بنابراین است، کمّى متغیرهاى براى نمونه حجم برآورد چنینهم
 وردآبر یبرا یآمار یهالفرمو از توانینم و داردوجود  اطالع جامعه انسیوار از که یمانکرد. چون ز

                                                 
1.  Burm & Ran 
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 نمونه حجم تینها در ،شودیم استفاده مورگان جدول ازمعموالً  ،کرد استفادهاز واریانس  نمونه حجم
 .شد تعیین نفر 171 تعداد به حداقل

 نیا ،شد استفاده( 1384)زیدالو یاجتماع هیسرما پرسشنامه از یاجتماع هیسرما ریمتغ ریگیاندازه برای
 و الوس 27 اویح پرسشنامه نیا ، کهاست شده یابیهنجار یاجتماع هیسرما سنجش نظورم به پرسشنامه

 (یاجتماع هایشبکه در روابط و یمحل اجتماع در مشارکت ،یگروه مشارکت اعتماد،)اسیمقخرده 4 دارای
 به 20 و 19 ،18 االتوس نمره که ،است کرتیل ایدرجه پنج فیط اساس بر آن گذارینمره روش و باشدیم

 .دنشویم گذاریرهنم( 0)مخالفم کامالً و( 4)موافقم کامالً بیترت به االتوس هیبق و معکوس صورت
به  شد.  استفاده  کرونباخ  آلفای  ریبض  از  پرسشنامه  پایایی  آوردن  دست به  منظور  به  این پژوهش  در

 در هاو پرسشنامه خابانت تصادفی ورتص به پژوهش نمونه از نفر 30 نهایی، اجرای از قبل که صورت این
 آن مقدار ،شد حاسبهم کرونباخ  آلفای ضریب هاپرسشنامه آوریجمع از پس و شد داده قرار اختیارشان

 .باشدمی پرسشنامه نیدرو همسانی و ثبات گربیان که  آمد دست به 86/0حاضر  پژوهش پرسشنامه برای
ها ادهآوری دن جمعهای پژوهش در پایارای کلیه پرسشنامهمیزان ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده ب

  .است 87/0برابر 
 آماری از  نیاز  با  تناسبم  پرسشنامه،  از  حاصل هایداده تحلیل و تجزیه منظور به حاضر پژوهش در

 شپژوه  هایداده  تحلیل و اصلی پژوهش  متغیرهای  توصیف  بخش  دو  قالب  در  SPSSآماری افزار نرم
 یبرا یاستنباط سطح در و های آماریفروانی و شاخص جداول از یفیتوص سطح در و گردید استفاده
بوط به ارتباط مر یهاهیفرض آزمون یبرا) متغیرهچند یهمبستگ بیضر آزمون از اهیهفرض آزمون

 .شد استفاده( ها با شاخص و ابعاد سرمایه اجتماعیاستفاده از ابعاد رسانه
 

 هایافته

های مندرج در اس دادهبر اس تهران 2مدیران مدارس منطقه انگین ابعاد چهارگانه سرمایه اجتماعی می
 غییردر دامنه ت 94/15برابر  مشارکت گروهی به قرار زیر است: میانگین مقیاس فرعی (1)جدول شماره 

( با 0-28امنه )ر دد 49/15با میانگین  یمحل اجتماع در شارکتم، 92/3( با انحراف استاندارد 28-0)

و  56/5 ا انحراف معیار( ب0-28) دامنه در 32/15اعتماد اجتماعی با میانگین  ، بُعد51/6 انحراف معیار

در مجموع  کهاست 06/4 ر( باانحراف معیا0-28) در دامنه 83/14با میانگین  یاجتماع هایدرشبکه روابط

بعاد سرمایه بیشتر از سایر ا تهران 2قه مدارس منط مدیرانتوان گفت که مشارکت گروهی در بین می
 -تما تفاواجتماعی است ترین جنبه سرمایه انیز ضعیفی اجتماع هایشبکه در روابطاجتماعی وجود دارد. 

های ز در سطرها نیهه استفاده از رسانبهای آماری مربوط های اشاره شده بسیار جزئی هستند. شاخص
-یشتر از بقیه رسانهب 9/3 یانگین میزان استفاده از اینترنت به میزانمپایین همین جدول نوشته شده است. 

 ها است.
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  متغیرهای مورد مطالعهمیانگین و انحراف معیار (: 1) شماره جدول

 متغیرها میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

 مشارکت گروهی 94/15 92/3 0 28

 یمحل اجتماع در مشارکت

 اعتماد اجتماعی

 هايشبکه در روابط

 یاجتماع

 شاخص سرمایه اجتماعی

 میـزان استفاده از تلویزیون

 میان استفاده از اینترنت

میزان استفاده از تلفن 

 همراه

28 0 51/6 49/15 

28 0 56/5 32/15 

2 0 6/40 83/14 

112 0 56/16 48/61 

6 0 88/0 7/2 

6 0 41/1 9/3 

6 0 21/0 5/0 

 

با  تماعیمایه اجشاخص سر وابعاد ها با گانه استفاده از رسانهابعاد سه همبستگی میزان استفاده از
ه بین که رابط دهداستفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می

دار بوده بطه مذکور معنیرا ،است+( 251/0) برابر شاخص سرمایه اجتماعیمیزان استفاده از تلویزیون با 
ص شاخون، لویزیتهای دهد که با افزایش استفاده از برنامهدارای عالمت مثبت است و نشان می و

دار بوده و رصد معنید 95ز این رابطه با اطمینان بیش ا ،یابددر نزد مدیران افزایش می سرمایه اجتماعی
 باشد.قابل تعمیم به جامعه آماری می

رابطه مذکور  ،+( است32/0) برابر شاخص سرمایه اجتماعیرابطه بین میزان استفاده از اینترنت با 
فزایش اد که با دهمی داری است، نشان، دارای رابطه معنیکه همسان با رابطه استفاده از تلویزیون

ان تغییرکرده و افزایش تهر 2درنزد مدیران مدارس منطقه  شاخص سرمایه اجتماعی، استفاده از اینترنت

 .به جامعه آماری است دار بوده و قابل تعمیمدرصد معنی 99با اطمینان بیش از این رابطه ، یابدمی
 

 مطالعه به دوی متغیرهای مورد همبستگی دو (:2)جدول شماره                                                       

 تلفن اینترنت تلویزیون ابعاد و شاخص سرمایه اجتماعی

 شاخص سرمایه اجتماعی

 تماد اجتماعیاع

 مشارکت در اجتماع محلی

 یاجتماع هايشبکه در روابط

 مشارکت گروهی

25/0+ 

22/0- 

44/0+ 

52/0- 

27/0- 

32/0+ 

17/0- 

19/0- 

43/0- 

24/0- 

58/0+ 

18/0- 

17/0+ 

41/0- 

24/0+ 
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ت، برابر ت مثبت اسنیز که دارای عالم شاخص سرمایه اجتماعیرابطه بین میزان استفاده از تلفن با 
، دارای ن و اینترناترابطه مذکور هم که همسو با رابطه استفاده از تلویزیاو ،( محاسبه شده است58/0)

شااخص سارمایه  های تلفان هماراه،دهد که با افزایش استفاده از برنامهعالمت مثبت است، نشان می
توسط اسات متر از االیابد. این رابطه در حدّ بدر نزد مدیران مدارس تقویت شده و افزایش می اجتماعی

  دار بوده و قابل تعمیم به جامعه آماری است.درصد معنی 99و با اطمینان بیش از 
 اد اجتمااعیقیاس اعتمامهای تلفن همراه با رابطه بین میزان استفاده از تلویزیون، اینترنت و برنامه

ده ( محاسبه شا-18/0) و( -17/0(، )-22/0که در ردیف دوم جدول نوشته شده است، به ترتیب برابر )

ینترنات و ا ،لویزیاونها که دارای عالمت منفی بوده و  ناهمسو با رابطاه اساتفاده از تاین میزان ،است
ه از ساه ایش استفاددهند که با افزهای تلفن همراه با شاخص سرمایه اجتماعی هستند، نشان میبرنامه

دّ بااالتر حها در بطهیابد. این راه و کاهش میدر نزد مدیران مدارس تضعیف شد اعتماد اجتماعیرسانه، 
 باشند.امعه آماری میدار بوده و قابل تعمیم به جدرصد معنی 99از متوسط هستند و با اطمینان بیش از 

هاای نات و برناماهکه رابطه بین میزان استفاده از تلویزیاون، اینتر (2)در ردیف سوم جدول شماره 
( و 19/0(، )44/0نوشته شده است، باه ترتیاب برابار ) ر اجتماع محلیمقیاس مشارکت دتلفن همراه با 

ز ابطاه اساتفاده ساو باا راها که دارای عالمت مثبت بوده و هاماین میزان ،( محاسبه شده است17/0)
ند کاه باا دهشان میهای تلفن همراه با شاخص سرمایه اجتماعی هستند، نتلویزیون و اینترنت و برنامه

 یش ده و افازامدیران مادارس تقویات شا مشارکت در اجتماع محلیاده از این سه رسانه، افزایش استف
دار بوده و قابل رصد معنید 95ها در حدّ باالتر از متوسط هستند و با اطمینان بیش از یابد. این رابطهمی

 اند.شده وشتهدول نجباشند. سایر روابط همبستگی دو به دو در دو ردیف آخر تعمیم به جامعه آماری می
دهد. این آزمون باه منظاور تبیاین متغیره را نشان می نتایج آزمون رگرسیون چند (3)جدول شماره 

 ها باهگانه استفاده از رسانهاساس ابعاد سه بر تهران 2مدیران مدارس منطقه شاخص سرمایه اجتماعی 
وزن "اناد. ساتون ثیر نوشته شادهان تها به ترتیب بیشترین میزاعمل آمده است. ابعاد استفاده از رسانه

است. تلویزیاون باا  سرمایه اجتماعیدر تبیین  هاابعاد استفاده از رسانهدهنده سهم هر یک از نشان "بتا
 تهاران 2مادیران مادارس منطقاه  سرمایه اجتماعیگذار بر ثیراترین عامل ت( مهم273/0) بیشترین بتا

مدیران مادارس که با افزایش استفاده از تلویزیون در نزد دهد عالمت مثبت این عامل نشان می ،است
استفاده از اینترنات در ردیاف دوم جادول شود. آنان بیشتر می سرمایه اجتماعی، میزان تهران 2منطقه 

در مقایسه با استفاده از تلویزیون، کمتر ولی با  248/0وزن بتا برای استفاده از اینترنت معادل  .قرار دارد
اساتفاده از دار است. همانناد معنی سرمایه اجتماعیداری، اثر آن بر و سطح معنی Tهای نتوجه به ستو

 سرمایه اجتمااعی، میزان تهران 2مدیران مدارس منطقه با افزایش استفاده از اینترنت در نزد ، تلویزیون
ها است که اثر آن سانههای تلفن همراه سومین بُعد استفاده از رشود. استفاده از برنامهآنان نیز بیشتر می

دهد کاه دار نیست. وزن بتا نشان میمعنی تهران 2مدیران مدارس منطقه  اجتماعیسرمایه بر شاخص 
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 سارمایه اجتمااعیثیر کمتری بار اها نسبت به استفاده از تلویزیون و اینترنت تاین بُعد استفاده از رسانه
های بعدی جدول، میزان ضریب همبساتگی و ستون در ،دار نیستدارد و این اثر نیز از نظر آماری معنی

سرمایه اجتماعی بر اسااس ضریب تعیین چندگانه نوشته شده است. میزان تغییرات تبیین شده شاخص 
درصاد از  21یعنی ساه متغیار مساتقل باه میازان  ،است 216/0ها برابر گانه استفاده از رسانهابعاد سه

باه طاور کلای ، اسات 465/0همبستگی چندگانه نیز برابر  ضریب دهند.سرمایه اجتماعی را توضیح می
استفاده بیشتر از این دو رسانه یعنی تلویزیون و اینترنت، موجب افزایش میزان سارمایه اجتمااعی نازد 

 شود.تهران می 2مدیران مدارس منطقه 
 

 متغیری  متغیر سرمایه اجتماعی(: آزمون رگرسیون چند3جدول شماره )

 
 
 

 

 
مدیران مدارس متغیره برای تبیین اعتماد اجتماعی  نتایج آزمون رگرسیون چند (4)جدول شماره 

ها به ها، نوشته شده است. ابعاد استفاده از رسانهگانه استفاده از رسانههاساس ابعاد س بر تهران 2منطقه 
ابعاد استفاده دهنده سهم هر یک از نشان "وزن بتا"اند. ستون ثیر نوشته شدهاترتیب بیشترین میزان ت

ثیرگذار اترین عامل ت( مهم-303/0) است. تلویزیون با بیشترین بتا اعتماد اجتماعیدر تبیین  ها،از رسانه
دهد که با عالمت منفی این عامل نشان می ،است تهران 2مدیران مدارس منطقه  اعتماد اجتماعیبر 

آنان کمتر  اعتماد اجتماعی، میزان تهران 2مدیران مدارس منطقه افزایش استفاده از تلویزیون در نزد 
وزن بتا برای استفاده  قرار دارد.اری در ردیف دوم جدول ذگاز نظر شدت تاثیرشود. استفاده ازاینترنت می

و سطح  Tهای در مقایسه با استفاده از تلویزیون، کمتر ولی با توجه به ستون -251/0از اینترنت معادل 
با افزایش استفاده از ، استفاده از تلویزیوندار است. همانند معنی اعتماد اجتماعیداری، اثر آن بر معنی

شود. استفاده از آنان کمتر می اعتماد اجتماعی، میزان تهران 2طقه مدیران مدارس مناینترنت در نزد 
مدیران  اعتماد اجتماعیکه اثر آن نیز بر  ها استهای تلفن همراه سومین بُعد استفاده از رسانهبرنامه

ها نسبت به دهد که این بُعد استفاده از رسانهدار است. وزن بتا نشان میمعنی تهران 2مدارس منطقه 
دارد و این اثر نیز از نظر آماری در سطح  اعتماد اجتماعیثیر کمتری بر اتفاده از تلویزیون و اینترنت، تاس

اجتماعی بر اساس  شده متغیر اعتماددار و مثبت است. میزان تغییرات تبییندرصد معنی 95اطمینان 
درصد از تغییرات  27به میزان  یعنی سه متغیرمستقل ،است 269/0 ها برابرگانه استفاده ازرسانهابعاد سه

کلی  به طور ،است 519/0ضریب همبستگی چندگانه نیز برابر  ،دهندرا توضیح میاجتماعی  اعتماد

 متغیر وزن بتا T داريسطح معنی متغیرهندچ 2R Rضریب تعیین

216/0 465/0 

 تلویزیون 273/0 3/4 000/0

 اینتـرنت 248/0 6/3 000/0

 تلفن همراه 08/0 2/1 096/0
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اجتماعی نزد استفاده بیشتر از این دو رسانه یعنی تلویزیون و اینترنت، موجب کاهش میزان اعتماد 
 تلفن هایبرنامهو رسانه، استفاده بیشتر از عکس این د شود اما برتهران می 2مدیران مدارس منطقه 

 شود.همراه موجب افزایش میزان اعتماد اجتماعی می
 

 (: آزمون رگرسیون چند متغیری  متغیر اعتماد اجتماعی4)جدول شماره 

 

 ر تبیینون به منظودهد. این آزممتغیره را نشان مینتایج آزمون رگرسیون چند (5)جدول شماره 
 هبها ستفاده از رسانهاگانه اساس ابعاد سه بر تهران، 2مدیران مدارس منطقه  یمحل اجتماع در مشارکت

 اند. ستونشده ر نوشتهثیات ها به ترتیب بیشترین میزانل، ابعاد استفاده از رسانهدر جدو ،عمل آمده است
-ینشان ما ری محل اعاجتم در مشارکتدر تبیین  هاابعاد استفاده از رسانهسهم هر یک از  "وزن بتا"

 مشارکتکننده امل تبیینترین ع+( مهم402/0بتا )بیشترین وزن دهد. مانند دو جدول قبلی، تلویزیون با
دهد که با می عالمت مثبت این عامل نشان ،است تهران 2مدیران مدارس منطقه  یمحل اجتماع در

 یمحل اجتماع در کتمشار، میزان تهران 2مدیران مدارس منطقه افزایش استفاده از تلویزیون در نزد 
سبت به ندارد،  دول قرارجدوم همراه که در ردیف  های تلفنشود. استفاده از برنامهآنان نیز بیشتر می

-با توجه به ستون 206/0عادل وزن بتا برای استفاده از تلفن م داری دارد.تلویزیون تاثیر کمتر  اما معنی

ه از استفادنند دار است. همامعنی یمحل اجتماع در مشارکتداری، اثر آن بر و سطح معنی Tهای 
 اجتماع در مشارکتیزان م، تهران 2مدیران مدارس منطقه با افزایش استفاده از تلفن در نزد ، تلویزیون

ر آن نیز بر که اث ا استهشود. استفاده از اینترنت سومین بُعد استفاده از رسانهآنان بیشتر می یمحل
دهد که این شان میندار است. وزن بتا معنی تهران 2مدیران مدارس منطقه  یمحل اجتماع در مشارکت

 مشارکتتری بر ثیر کماتمراه، ه های تلفنها نسبت به استفاده از تلویزیون و برنامهانهبُعد استفاده از رس
 مشارکته شدبیینییرات تدار است. میزان تغدارد ولی این اثر نیز از نظر آماری معنی یمحل اجتماع در
سه متغیر مستقل یعنی  ،است 216/0ها برابر گانه استفاده از رسانهبر اساس ابعاد سه یمحل اجتماع در

 همبستگی چند دهند. ضریبرا توضیح می یمحل اجتماع در مشارکتدرصد از تغییرات  23به میزان 
 یهارنامهبی تلویزیون، به طور کلی استفاده بیشتر از این سه رسانه یعن ،است 8365/0گانه نیز برابر 

 2نطقه ن مدارس منزد مدیرا یمحل اجتماع در مشارکتهمراه و اینترنت، موجب افزایش میزان  تلفن
 .شودتهران می

 
 

 متغیر وزن بتا T داريسطح معنی متغیرهچند 2R Rضریب تعیین

269/0 519/0 

 تلویزیون -303/0 8/4 000/0

 اینتـرنت -251/0 3/4 000/0

 تلفن همراه 139/0 7/1 050/0
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 یمحل اجتماع در مشارکتمتغیری  متغیر (: آزمون رگرسیون چند5جدول شماره )

 
 
 
 
 

 یهاشبکه در بطروا"که به منظور تبیین  متغیره نتایج آزمون رگرسیون چند (6)جدول شماره 
را نشان  عمل آمده است هبها گانه استفاده از رسانهاساس ابعاد سه بر  2مدیران مدارس منطقه  "یاجتماع

کننده  ترین عامل تبیینهمم (-323/0) با بیشترین بتادهد که اینترنت نشان می "وزن بتا"دهد. ستون می
دهد که با شان مینعالمت منفی این عامل  ،است 2مدیران مدارس منطقه  یاجتماع هایشبکه در روابط

شود. می ان کمترآن یتماعاج هایشبکه در روابطافزایش استفاده از اینترنت در نزد مدیران مدارس، میزان 
در  -247/0 ن معادللویزیوتبرای استفاده از وزن بتا ن در ردیف دوم جدول قرار دارد. استفاده از تلویزیو

 در روابطری، اثر آن بر داو سطح معنی Tهای مقایسه با استفاده از اینترنت کمتر ولی با توجه به ستون
ر نزد دویزیون لفاده از تبا افزایش است، استفاده از اینترنتهمانند  ،دار استمعنی یاجتماع هایشبکه

های هستفاده از برنامشود. اآنان کمتر می یاجتماع هایشبکه در روابط، میزان 2مدیران مدارس منطقه 
  ن مدیرا یاعاجتم هایشبکه در روابطها است که اثر آن بر همراه سومین بُعد استفاده از رسانه تلفن
ون ز تلویزیانسبت به استفاده  هاد استفاده از رسانهدهدکه این بُع( نشان می091/0) بتادار نیست. وزنمعنی

 ار نیستدی معنینظر آمار دارد و این اثر نیز از یاجتماع هایشبکه در روابطثیر کمتری بر او اینترنت ت
ها سانهاده از رگانه استفسه براساس ابعاد یاجتماع هایشبکه در روابطشده  (. میزان تغییرات تبیین110/0)

 هایشبکه در ابطرودرصد از تغییرات میزان  23یعنی سه متغیر مستقل به میزان  ،است 232/0برابر 
ور کلی استفاده بیشتر است. به ط 482/0دهند. ضریب همبستگی چندگانه نیز برابر را توضیح می یاجتماع

ه موجب مراه نتلف یهابرنامهاز این دو رسانه یعنی تلویزیون و اینترنت، موجب کاهش و استفاده از 
 شود.تهران می 2نزد مدیران مدارس منطقه  یاجتماع هایشبکه در روابطافزایش میزان 

 

 متغیری(: آزمون رگرسیون چند6جدول شماره )

 های و ابعاد استفاده از رسانهاجتماع هایشبکه در روابطبین 

 

 متغیر وزن بتا T داريسطح معنی متغیرهچند 2R Rضریب تعیین

233/0 483/0 

 تلویزیون 402/0 2/6 000/0

 همراه هاي تلفنبرنامه 206/0 9/2 008/0

 اینترنت 170/0 36/2 021/0

 متغیر وزن بتا T داريسطح معنی متغیرهچند 2R Rضریب تعیین

232/0 482/0 

 اینتـرنت -323/0 2/5 000/0

 تلویزیون -247/0 3/4 000/0

 تلفن همراه 091/0 2/1 110/0
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دیران م "کت گروهیمشار"متغیره که به منظور تبیین نتایج آزمون رگرسیون چند (7)جدول شماره 
ون دهد. ستمی، را نشان عمل آمده است ها بهگانه استفاده از رسانهاساس ابعاد سه بر 2مدارس منطقه 

مشارکت کننده  ترین عامل تبیینمهم (-309/0) دهد که اینترنت با بیشترین بتانشان می "وزن بتا"
با افزایش  دهد کهعالمت منفی این عامل نشان می ،تهران است 2مدیران مدارس منطقه  گروهی

ز تلویزیون تفاده اود. اسشیکمتر مآنان مشارکت گروهیاستفاده از اینترنت درنزد مدیران مدارس، میزان 
ا استفاده از در مقایسه ب -216/0در ردیف دوم جدول قرار دارد. وزن بتا برای استفاده از تلویزیون معادل 

دار ت گروهی معنیداری، اثر آن بر مشارکمعنی و سطح Tهای اینترنت کمتر ولی با توجه به ستون
، میزان 2قه منط ارسدیران مداستفاده از تلویزیون در نزد مبا افزایش ، استفاده از اینترنتاست. همانند 

ها سانهده از رعد استفابُهمراه سومین  های تلفناستفاده از برنامه .شودآنان کمتر می مشارکت گروهی
دهد شان مین( 115/0) ادار نیست. وزن بتمدیران معنی یاجتماع هایشبکه در روابطاست که اثر آن بر 

 مشارکت گروهی متری برثیر کاها نسبت به استفاده از تلویزیون و اینترنت تاستفاده از رسانهکه این بُعد 
مشارکت یرات تبیین شده (. میزان تغی041/0) دار استدارد و این اثر نیز مثبت و  از نظر آماری معنی

سه متغیر مستقل به عنی یاست.  199/0ها برابر گانه استفاده از رسانهر اساس ابعاد سهبمدیران  گروهی
 انه نیزتگی چندگدهند. ضریب همبسدرصد از تغییرات متغیر مشارکت گروهی را توضیح می 20میزان 
ستفاده اهش و ات، موجب کاست. به طور کلی استفاده بیشتر از دو رسانه تلویزیون و اینترن 447/0برابر 

تهران  2رس منطقه نزد مدیران مداهمراه موجب افزایش میزان مشارکت گروهی  تلفن هایبرنامهاز 
 شود.می

 هامشارکت گروهی و ابعاد استفاده از رسانهمتغیری  بین (: آزمون رگرسیون چند7جدول شماره  )

 

  گیریبحث و نتیجه

ها و شاخص سرمایه اجتماعی اول این تحقیق نشان دادکه بین میزان استفاده مدیران از رسانهفرضیه
ها، سرمایه اجتماعی این با افزایش استفاده مدیران از رسانهبربنا ،دار و مثبتی وجود داردها رابطه معنیآن

توان نتیجه می ( بودr=465/0) متغیره برابرکه ضریب همبستگی چندباتوجه به این ،شودتقویت می آنان
 هایبرنامهداری بین استفاده مدیران از سه رسانه تلویزیون، اینترنت و گرفت که رابطه مثبت و معنی

ه به ترتیب بیشترین شود. استفاده بیشتر از این سه رسانتلفن همراه وجود دارد و فرضیه صفر رد می
های متعددی که معتقدند این یافته با دیدگاه ،کنندمیزان سرمایه اجتماعی مدیران مدارس را تبیین می

 ها عبارتها و نظریهسو است. برخی از این دیدگاهها تاثیر مثبتی بر سرمایه اجتماعی دارند، همرسانه

 متغیر وزن بتا T داريسطح معنی چند متغیره  2R Rنضریب تعیی

199/0 447/0 

 اینتـرنت -309/0 1/5 000/0

 تلویزیون -216/0 1/4 000/0

 همراه هاي تلفنبرنامه 115/0 7/1 041/0
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-های اجتماعی جامعه نیز میجب تقویت سرمایههای مختلفی موهمگانی با روشهای رسانه: ازاست 

در پژوهش خود نشان  (1390طینت) رسولی و پاکچنین هم (.274: 1376 ،و همکاران ویندال)شوند
های جمعی و سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد همبستگی دادند بین میزان استفاده از رسانه

تحقیقات یید کردند. ای را با ابعاد سرمایه اجتماعی تچنین میزان این همبستگآنان هم ،وجود دارد
خوانی های این بررسی هماین مورد انجام با نتیجهکازنو در و 2، گیدنگز، روک 1شیخی، و نظریات بندورا

بین مدیران مدارس بسیار پیچیده رسانه و سرمایه اجتماعی درکند. رابطه بینها را تایید نمینداشته و آن
ها، ابعاد سرمایه اجتماعی و حتی جه به دخالت متغیرهای متعددی از قبیل محتوای برنامهبوده و با تو

های مختلف اجتماعی داشته سرمایه اجتماعی گروهتوانند تاثیرات متفاوتی برها، میکاربرد رسانههدف از
است پیوندهای  کند، ممکنتری استفاده میهای فرامرزی در سطح وسیعباشند. مثالً فردی که از رسانه

-با جریانها همگام ها باشد. اگر رسانهثیر میزان و نوع استفاده از محتوای رسانهاتملی و وطنی او تحت

این میان اجتماعی مخاطبان را تقویت خواهند نمود. در آیند، یقیناً سرمایهشدن به حرکت در های جهانی
تهران  2رس منطقه داابل مالحظه است. مدیران مطور آشکاری قه نقش استفاده از تلویزیون و اینترنت ب

شود. کنند، میزان سرمایه اجتماعی آنان نیز تقویت میهمراه استفاده می تلفن هایبرنامهبه میزانی که از 
های تلویزیون در گر آن است که محتوای برنامهرابطه استفاده از تلویزیون و سرمایه اجتماعی نیز نشان

  تهران است. 2رس منطقه داجتماعی مدیران مجهت تقویت سرمایه ا
اشی از نات عتب وتوان در خصوص اثرات نظران و اندیشمندان را میبه طور کلی، دیدگاه صاحب

ها یدگاه آندسته اول، د کرد:خاص، به سه دسته تقسیمی آن به طوررفتارطور عام و تاثیرات  اینترنت به
سته داالخره ست و بگرایی معروف اها به ارادهدیدگاه آن به جبرگرایی معروف است. دسته دوم، که

ها رسانه کار اثرو آش هر سه دیدگاه به طور ضمنی ها به تکنورئالیسم معروف است.سوم، که دیدگاه آن
 بر سرمایه اجتماعی را قبول دارند.

یکی از ابعاد ) عیاعتماد اجتماو  هامیزان استفاده از رسانهفرضیه دوم این تحقیق نشان داد که بین 
که داری وجود دارد. با توجه به اینتهران رابطه معنی 2 رس منطقهدادر بین مدیران م سرمایه اجتماعی(

از  اعتماد اجتماعی بر استفاده از سه رسانه مورد نظر ثیراتبود ( r=-519/0متغیره)ضریب همبستگی چند
ه تلویزیون و اینترنت به ترتیب بیشترین نقش را در استفاده بیشتر از دو رساندار بود. نظر آماری معنی

همراه  تلفن هایبرنامهتبیین سرمایه اجتماعی مدیران مدارس را در جهت معکوس و استفاده بیشتر از 
که معتقدند پیدایش و  برخی از اندیشمندان و محققان اعتقاد با این یافته ،کنندسو ایفا میدر جهت هم

هماهنگ و با (، 294: 1377ی موجب کاهش گستره اعتماد شده است)کلمن، های همگانگسترش رسانه

                                                 
1. Bandora 
2. Rock 
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اعتماد، زمینه الزم برای قبول  تواند با ایجادمی رسانه ها از جمله نظر گیدنز در این مورد کهسایر دیدگاه
 سو است.ناهم (112: 1384گیدنز، )سازد های اجتماعی را فراهمارزش

اده زان استفو می تماعیی، سرمایه اجمحل اجتماع در مشارکتبین بُعد مورد وجود رابطه فرضیه سوم در
 مشارکتیزان ند که مکر میها بود. در این آزمون نیز فرضیه اصلی تایید شد. نتایج آشکامدیران از رسانه

نت و اینتر همراه تلفن ایهبرنامهبر اساس میزان استفاده مدیران از سه رسانه تلویزیون،  یمحل اجتماع در
دهنده ( است، نشانr=483/0) متغیره که برابر جهت مثبت قابل تبیین است. ضریب همبستگی چند در

دارس دیران ملی ماهمیت نسبی استفاده از سه رسانه مورد مطالعه در تبیین مشارکت در اجتماع مح
زیون، )تلوی اهز رسانهاشود که استفاده بیشتر مدیران مدارس به ترتیب آشکار می ،تهران است 2منطقه 
های نهفتن زمینظر گر همراه و اینترنت( از نقطه نظرهای گوناگون، مخصوصاً با در تلفن هایبرنامه

اس در مقی باطاتگرایی و تقویت ارتشود که همشغلی و توجه به امر مهم آموزش و پرورش موجب می
لیل اصلی وجود تفاوت دشته باشد. دنبال دای و نیز شرایط محیطی را بهیتر محلی از نظر جغرافیاکوچک

 .دستجو نموین زمینه باید جااجتماع محلی، در ها بر اعتماد اجتماعی و مشارکت درتاثیر استفاده از رسانه
کننده اینترنت در این  عیینکه بر نقش ت (2010از دانشگاه دیتون) و ایکانفرایس های این یافته با یافته
 ت.سو اسکنند، همزمینه تاکید می

ان زیادی  به میز اهسانهرمیزان استفاده مدیران از سه نوع از فرضیه چهارم این تحقیق نشان داد که 
-می( r=482/0به ) توجه کنند. باتهران را تبیین می 2رس منطقه دابین مدیران م مشارکت گروهی در

ین در بهی رکت گرومشا، اهاستفاده مدیران مدارس از رسانهبه میزان افزایش توان نتیجه گرفت که 
دیران مگروهی  و مشارکت داری بین این سه متغیرسو و معنیبراین ارتباط ناهمبنا ،کندتغییر میآنان 

( 1378)(، کلهر1380هرداد)ها از جمله مدست آمده که با نتایج برخی از تحقیق این نتیجه به. وجود دارد
اثیر قرار داده ت معی را تحتجتواند افکار تر از تلویزیون مینشان دادند استفاده بیش( که 2005)و کاپالن

شرایط  ومورد مطالعه  تر سازد، هماهنگی داشته و با توجه به جامعه آمارییفعو روابط اجتماعی را ض
 .سنی و شغلی آنان به نوعی منحصر به فرد است

ن زیادی  به میزا هاانهاز رسمیزان استفاده مدیران از سه نوع فرضیه پنجم این تحقیق نشان داد که 
کنند. با توجه به تهران را تبیین می 2رس منطقه دادر بین مدیران م یاجتماع هایشبکه در روابط

(23/0=r )یاجتماع ایهشبکه در بطروا، هااستفاده از رسانهبه میزان افزایش توان نتیجه گرفت که می 
 روابطننده و ک بیینمتغیر ت داری بین این سهسو و معنیهمبنابراین ارتباط نا ،کندتغییر میدر بین آنان 

رخی از ببا نتایج  دست آمده ضمن این که این نتیجه به. مدیران وجود دارد یاجتماع هایشبکه در
تلویزیون ستفاده بیشتر ازادادند نشانکه  (2005)( و کاپالن1378)(، کلهر1380جمله مهرداد)ها ازتحقیق

توجه با و ازد هماهنگی داردتر سیفعتاثیر قرار داده و روابط اجتماعی را ض ر جمعی را تحتتواند افکامی
  .است به جامعه آماری مورد مطالعه و شرایط سنی و شغلی آنان به نوعی منحصر به فرد
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های ارتباطی در مدارس شود که وضعیت استفاده از رسانههای این تحقیق، معلوم میاساس نتیجهبر
 -ها متمرکز شده و رویکرد آسیبهای آنروی چالشکه برمقایسه با تحقیقات گذشتهتهران در 2ه منطق

که استفاده سازدمی اما این مطالعه نمایان  ها داشتند بهتر استهای کاربرد رسانهمورد تالششناختی در
روابط ن باشد. به طور کلی، های سنتی، مفید و ممکتواند  نسبت به برخی دیگر از فعالیتها میاز رسانه

چارچوب مدل بسط همبستگی ها در سرمایه اجتماعی مدیران درثیر استفاده از رسانهامورد تبینی درپیش
ها در ایجاد این نتیجه حاصل شد که استفاده از رسانه های آماریتوجه به یافتهبا و گیردحمایت قرار می

-زیر مقیاس مشارکت در اجتماع محلی به مدیران کمک می رشد و توسعه دو متغیر سرمایه اجتماعی و

( و  ,1993Clark)های بیشتری نائل شوند. این یافته با نظرات کالرکها بتوانند به موفقیتکند تا آن
 (. با توجه به بسیاری از مطالعات ,1997Namka)ها، مطابقت داردمورد اعتقاد به اهمیت رسانهدر  1نامکا

تجزیه و (،  ,2001Fligstein)  5و دانیل اندرسون 4وارتال ، 3، الن 2از جمله تحقیقات هدرها، سو با آنهم
دسته  سهو  داری بین استفاده از سه رسانههمبستگی معکوس و معنی ،کهها نشان داده استتحلیل داده

ها از رسانهکه استفاده  مل اینانکته قابل توجه و تزیر مقیاس سرمایه اجتماعی مدیران وجود دارد. 
های اجتماعی بوده و که شامل طیف وسیعی از رابطه یاجتماع هایشبکه در روابطمخصوصاً با متغیر 

-برنامهعبارت دیگر استفاده از  الزم است، ارتباطی معکوس دارد و بهها برای مدیرانبقیه رابطه زبیش ا

ای واقعی و هم در فضای مجازی همراه و اینترنت موجب انزوای اجتماعی آنان هم در فض تلفن های
های مختلف سرمایه اجتماعی مدیران ارتباط دارد. های مختلف با جنبهچنین کاربرد رسانههمشود. می

)اینترنت( را با کاهش مشارکت  چنین نشان داد که سطح باالتری از استفاده از رسانهاین مطالعه هم
رویه از این وسیله نوین مراه است. بنابراین استفاده بیو اعتماد اجتماعی ه های اجتماعی()رابطه گروهی

شود و این امر به نوبه خود، کمترین رویه رفتارهای جمعی و اجتماعی میارتباطی موجب کاهش بی
های همراه برای کسانی که مهارت تلفن هایبرنامهچنین آسیب اینترنت بر اعضای جامعه است. هم

 کنند، بسیار مفید است.           های محلی میطهارتباطی خود را محدود به رواب

ثیر اهای انسانی همواره تحت تمهارت "جیمز"مطالعات، از قبیل سو با همانند بسیاری ازها هماین یافته
تواند به میها (. استفاده از رسانهJames, 2002ها بوده است)عدم آگاهی از ماهیت و مزیت استفاده از رسانه

توانند خدمات می بنابراین، نهادهایی چون خانواده و مدارس تبعات منفی نیز به دنبال داشته باشد. نوبه خود
ارائه دهند که متضامن اطمیناان از  مدیرانویژه برای  های بهینه به همه اقشار جامعه، بهاستفاده از رسانه

تاوان پاس مای ،هاای الزم اساتیابی آنان به تواناییهای آموزشی برای دستمشارکت بیشتر در فعالیت

                                                 
1. Namka 
2. Heather 
3. Ellin 
4. Wartella 
5. Anderson 
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هاای اجتمااعی های نوین ارتباطی بارای تقویات و رشاد سارمایهآوریگیری کرد که استفاده از فننتیجه
دهاد کاه کااربرد های این تحقیق در مورد اعتماد اجتماعی نشان مایمفید و ضروری است. یافته مدیران
مدارس، نقش مهمی در کاهش اعتمااد اجتمااعی و  مدیرانها مخصوصاً اینترنت و تلویزیون در بین رسانه

( در 1997چاه کاه گاری)ها با آنکند. این یافتهبه همین ترتیب در تضعیف مشارکت گروهی آنان ایفا می
ساو داشات، همهایی درباروریآهای استفاده از کامپیوتر و اینترنت و نیاز به استفاده از چنین فنمدامورد پی
 است. 

 ند آغاز فرآیندتوانمی ی مانند مدرسه، خانواده و نهادهای فرهنگییمهم است که نهادها بنابراین، بسیار
ی، و هاای علمااماههای نوین ارتبااطی باا آگااهی ماردم، برنآوریای به سمت استفاده از فنتوسعه حرفه

م، قبال از ایان سیسات های بهینه را طراحی و اجرا نمایند. برای رسایدن باهآموزش برای استفاده از رسانه
 ک عامال مهامای یاهای یادگیری رسانههای مناسب برای برنامهاجرای آن، در دسترس بودن زیرساخت

و امکانات  ماعی کافیی با سرمایه اجتمدیرانبرای توسعه سرمایه اجتماعی است. بنابراین، در صورت وجود 
و شرایطی  ونه عواملگا کنترل هرآمیز رشد کودکان بقابل اعتماد، عامل قابل توجهی برای اجرای موفقیت

 ها باشند. نآده از رشد توانند به عنوان عامل بازدارنهای آنان بوده و میاست که قادر به کاهش توانایی
ز مدرسه بر اخارج  رینترنت ددهد که اثر استفاده از اهایی از این نوع نشان میهای مطالعهر نتیجهمرو

های . یافتهزم استکه تحقیقات بیشتری ال ت و اعتقاد بر این استروشن نیس مدیرانسرمایه اجتماعی 
 ست. ورد امهای بیشتر در این مطالعه اخیر اشاره به روند قابل توجهی از نیاز به مطالعه

 

 پیشنهادها و راهکارها

ماالی رات منفی احتگیری از اثپیشاست تا به منظور  دست آمده، بهتر های بهفتن نتیجهرگ ظررند با
هاا ن از رساانهستفاده آنا، میزان اان مدارسریدمدر بین  ها بر سه بعد سرمایه اجتماعی،استفاده از رسانه

های ماییتن از راهنمورد کنترل قرار گیرد. استفاده و کمک گرفو محتوایی مورد توجه و به لحاظ علمی 
هاای از راهجمعای هاای رساانهی هااشناسای و متخصاصشناسی اجتماعی، جامعهروان هایمتخصص
تفاده از بات عامال اسادار و مثدر این میان با توجه به ارتباط معنای ،باشدبه این امر می رسیدنمطمئن 

رتبااطی ن یک وسایله اعنوا کارهای اساسی را با توجه به این عامل بهتوان یکی از راههمراه، می تلفن
ماوارد  بار آن،وهیرتخصصای، بیاان نماود. عاالهای غموثر و جایگزین اینترنت، حداقل در موارد ارتباط

 شود:دیگری به شرح زیر پیشنهاد می

الزم یه مفاهیم پاو های اولیه کمیت و آموزشو نیز به کیفیت های مسئول اساسی دستگاهتوجه  .1
بر ها رسانه اهش اثرله با کهای الزم برای مقابییها به منظور ایجاد تواناهای رسانهبرای تقویت برنامه

ران اندرکادارس و دستمانریدمویژه  به های اجتماعیشبکهمشارکت گروهی و روابط در اعتماد اجتماعی،
   .آموزش و پرورش در سطح مختلف سازمانی
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رکت در مقیاس مشاان مدارس و زیرریدم سرمایه اجتماعیدست آمده،  های بهبر اساس نتیجه. 2
ا هستند. لذا هرسانه اده ازسو با استفتاثیر همها بیشتر تحتمقیاساجتماع محلی، در مقایسه با دیگر زیر

ابعاد ها بررسانه زاتفاده های جهت رابطه اسهای مربوط به تفاوتبه منظور برطرف نمودن ابهام در زمینه
غیر سود ن دو متقویت ایها به منظور تهای مختلف استفاده از رسانهتوان از روشسرمایه اجتماعی، می

مایه اجتماعی بعاد سرسایر ارها بهای مقابله با اثرات منفی استفاده از رسانهالزم است روشچنینبرد، هم
 را مورد بررسی اساسی قرار داد. 

تماعی مایه اجرات سریکی دیگر از موضوعات پیشنهادی برای تحقیقات آینده، مطالعه روند تغیی .3
یران ماعی مده اجتکه سرمایعبارت دیگر هدف این استه ب ،طول زمان در مدرسه و نزد مدیران استدر

 کند؟در بدو ورود به مدرسه و در طی زمان چه تغییری می
رتباط اها، نهتوای رساای از متغیرها، مانند محنظر گرفتن و وجود مجموعه الزم است که با در .4

ی یها، بررسیط استبا آن مرتبها و دوستان، سبک یادگیری خارج از مدرسه که منظم مدیران با گروه
مدارس  ی مدیرانهاارتعمل آید. این مطالعه و بررسی نیز بسیار جالب توجه خواهد بود که آیا مه  به

شی و روابط ای آموزهنامهفرآیند سازمانی، بر :ی مانندیهای دیگر با کنترل متغیرهامناطق دیگر و زمان
یگر نیز دغیرهای ثیر متااین طریق، ت اعی چگونه است تا ازهای اجتمآموزان و سایر گروهها با دانشآن

تا  لعه شودیز مطانشناسی شود که ارتباط مذکور در چهارچوب آسیبچنین پیشنهاد میبررسی شود. هم
تر در ربیت بهعلیم و تراستای ت های نوین ارتباطی را درآوریتری از کاربرد فنهای روشنبتوان افق

 پیش رو داشت.
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