
 

 

 

 

 یاجتماع هیسرما زانیم و یارسانه مصرف نیب رابطه مطالعه

 شهر تهران 2مدیران راهنمایی و دبیرستان منطقه 
 1معصومه فریدی ثانی

 2مجید ظروفی
 19/4/1394 تاریخ دریافت مقاله:
 23/7/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله:

 چکیده

 وش پژوهشر رد.ی مورد بررسی قرار گیها بر سرمایه اجتماعدر پژوهش حاضر سعی شد نقش رسانه
 وهنمایی ران رای مدیآماری پژوهش حاضر شامل کلیه حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه

گیری فر به روش نمونهن 177ی آماری نفر از جامعه 298شهر تهران بود که از میان  2دبیرستان منطقه 
ویز دال اعیی اجتمی سرمایهه در این پژوهش پرسشنامهمورد استفاد پرسشنامه تصادفی انتخاب شدند.

 رسانده است. ه تاییدیز ببود که هنجاریابی عوامل آن در ایران نیز صورت گرفته و پایایی و اعتبار آن ن
 بعاد سرمایهااد بین شان دنای، تلویزیون و اینترنت و تلفن همراه بود. نتایج پژوهش منظور ازمصرف رسانه

مبستگی هاضر وجود اصلی پژوهش ح ای همبستگی معناداری وجود دارد. نتیجهمصرف رسانهاجتماعی و 
ز یزان استفاده ام رفتن با باال یعنی اجتماعی بود. ها با سرمایهمثبت و معنادار بین میزان استفاده از رسانه

فراد آشنا ر نگرش ابها هاناین امر ما را به نقش مهم رس یابد.ها، سرمایه اجتماعی نیز افزایش میرسانه
 کند. کند و لزوم پرداختن به این مسئله را دو چندان میمی

 عی.اعتماد اجتما نرستایدب و ییراهنما مقاطع رانیمدی، اجتماع هیسرما ی،ارسانه مصرف واژگان کلیدی:

 
 مقدمه

: 1377ن، های همگانی سبب شد گسترش عظیم اعتماد مبتنی بر اوهام کاهش یابد)کلمظهور رسانه
ه ها در جهت کم شدن میزان اعتماد برسد که اخیراً تغییری در رسانهنظر میه به اعتقاد بوردیو  ب .(294
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اند که افراد شوند یا شدههایی میای فزاینده تبدیل به واسطههای همگانی به گونهوجود آمده است. رسانه
ها اعتماد هایی که باید به قضاوت آنزله واسطهها به منکنند. پذیرش رسانهها اعتماد میبه قضاوت آن

شوند، استقالل پرخاشگرانه ای را ها کنترل نمیها توسط دولتکرد، سبب شده است در مواردی که رسانه
های همگانی، رسانه گوید.نگاری کاوشگرانه می( به این وضعیت روزنامه1981به نمایش بگذارند. کلمن)

توانند مخاطبان خود را گسترش و سازند، مین مورد اعتماد را آشکار میهای نخبگاهنگامی که کاستی
گانه اطالعات دارد. یکی کاهش اعتماد، یعنی حداکثر و حداقل نوسان، تا اندازه زیادی بستگی به منابع سه

ا های جمعی هستند که عالوه بر تولید اطالعات، تفسیر و آموزش رگانه اطالعات، رسانهاز این منابع سه
تواند علت بسط یا قبض انواع مدت در ساختارهای ارتباط، می تغییرات کوتاه کند.ها مینیز چاشنی آن

های مختلف سنی های همگانی در گروهسایر رسانه اعتمادها باشد. نفوذ و گشترش سینما، تلویزیون و
ست و اقتصاد مصرف های مختلف فرهنگ، سیاسبب بسط اعتماد اجتماعی میان نسلی در زمینه در حوزه

شوند. های اجتماعی جامعه میهای مختلف سبب تقویت سرمایههای همگانی از روشرسانه شده است.
گانه اطالعات هستند. منابع گوناگون و متنوع اطالعات مسیر اصلی های هممگانی یکی از منابع سهرسانه

توان بیان چه گفته شد میبا توجه به آن(. 1993و کلیدی ارایه و آگاهی ها دانش و معلومات است)ویدال، 
ه ها و راهکارهای حفظ و نگهداری و یا تقویت آن بکرد، مفهوم سرمایه اجتماعی و گسترش و بسط روش

 -های اجتماعی و میزان موفقیت و تالش و محبوبیت نهادعنوان ابزاری برای ارزیابی کارکردهای سازمان
ها ها و گروهشود. در واقع یکی از نقاط قوت انجمنمحسوب میها ها و انجمنهای اجتماعی یا گروه

این  که درهای اجتماعی که به نوبه خود مدیون عوامل متعددی استعبارتست از انباشت و تقویت سرمایه
های ای دارند. از این رو در این تحقیق سعی بر آن است تا جایگاه و تاثیر رسانهها سهم ویژهمیان رسانه
های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه سنجش این موضوع با توجه به وضعیت سرمایهجمعی بر 

های تجربی و های اجتماعی، بسیار دشوار است، لیکن به استناد برخی دادهحیطه و گستردگی سرمایه
ین های جمعی را در اتوان حداقل اهمیت و تاثیر رسانهشناسی میشواهد عینی و داوری بزرگان جامعه

 مبحث مورد بررسی قرار داد.
 

 هداف پژوهشا

 هدف اصلی

 وهنمایی دیران رامهای جمعی با سرمایه اجتماعی تعیین رابطه بین میزان استفاده از رسانه -
 .شهر تهران 2دبیرستان منطقه 
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 اهداف فرعی

نمایی ن راهیرامدمحلی  های جمعی و مشارکت در اجتماعتعیین رابطه بین میزان استفاده از رسانه -
 شهر تهران 2و دبیرستان منطقه 

 وهنمایی یران رامد های جمعی و مشارکت اجتماعیتعیین رابطه بین میزان استفاده از رسانه -
 شهر تهران 2دبیرستان منطقه 

 .تهران شهر 2 نطقهم ییراهنما و رستانیدب مقاطع رانیمد نیب در یاجتماع هیسرمامیزان  تعیین -
 

  های پژوهشفرضیه

 و ییراهنما قاطعم رانیمد نیب در یاجتماع هیسرما و یجمع یهارسانه از استفاده زانیم نیب. 1
  .دارد وجود یهمبستگ تهران شهر 2 منطقه رستانیدب
 و ییراهنما قاطعم رانیمد نیب در اجتماعی مشارکت و یجمع یهارسانه از استفاده زانیم نیب. 2
 .دارد وجود یهمبستگ تهران شهر 2 منطقه رستانیدب
 شهر 2 منطقه ییراهنما و رستانیدب مقاطع رانیمد نیب در یاجتماع هیسرما زانیم نیانگیم. 3

 .است متفاوت تهران
 

 تعریف متغیرهای پژوهش

یجمع یهارسانه از استفاده زانیم  

 .ودشیم( روز هر در نترنتیا از استفاده زمان و همراه تلفن ون،یزیتلو)هارسانه از استفاده شامل
شده  گرفته کاره ب ر،یمتغ نیا یریگاندازه یبرا ،شده دهیپرس میمستق صورته ب که سئوال 9 تعداد

 تدس به هارسانه از یک هر استفاده زمان نمره کردن جمع طریق از هارسانه از استفاده کل نمره. است
 .دیآیم

 
یاجتماع هیسرما  

 بکهش تیمالک جهینت که است یبالفعل و بالقوه نابعم از یامجموعه و،یبورد نظر از یاجتماع  هیسرما 
 ورپشارع)است گروه در تیعضو تر،ساده عبارت به و هاگروه و افراد نیب  شده ینهاد روابط از یبادوام
1380 :102.) 

 نیب افراد تعامالت و یگروه نیب و فردی نیب یاجتماع براعتماد یمبتن وندهاییپ و روابط از یاشبکه
 و افراد برخورداری و یاجتماع انسجام و یهمبستگ به که است یاجتماع هایگروه و هازمانسا نهادها،

 منجر یجمع و فردی اهداف تحقق درجهت هاکنش لیتسه برای الزمانرژی و یاجتماع تیازحما هاگروه
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 سود که یجمع یکنش در سازدیم قادر را افراد که است ییهاشبکه و هنجارها یاجتماع هیسرما. شودیم
 (.2008،  1)موسوی و همکارانشوند ریدرگ دارد بر در را یمتقابل

. شد دهاستفا ،(1384)زیدالو یاجتماع هیسرما پرسشنامه از یاجتماع هیسرما ریمتغ ریگیاندازه برای
 سؤال 27 حاوی پرسشنامه نیا. است شده یابیهنجار یاجتماع هیسرما سنجش منظور به پرسشنامه نیا
 هایشبکه در روابط و یمحل اجتماع در مشارکت ،یگروه مشارکت اعتماد،) اسیمق ردهخ 4 دارای و

 ،18 االتوس نمره کهاست کرتیل ایدرجه پنج فیط اساس بر آن گذارینمره روش و باشد یم (یاجتماع
 ریگذانمره( 0) خالفمم کامالً و( 4) موافقم کامالً بیترت به االتوس هیبق و معکوس صورت به 20 و 19

 .شودیم

 
یاجتماع اعتماد  

 گریمده با اجتماع ایه سازمان و افراد نیب یاجتماع روابط ندیدرفرا کهاست یمفهوم یاجتماع اعتماد
 .ابدییم تبلور

 اشخاص، به بودن نمطمئ ای نانیاطم زانیم از که است رییمتغ یاجتماع دهیپد کی عنوان به اعتماد
 در تیمیصم و یرنگ کی یعنی اعتماد نیبنابرا. دیآیم بر یاجتماع هاینقش و ساختارها الگوها، افراد،

 عضایا مانند گرانید هب ما اعتماد افته،ی میتعم اعتماد ای یاجتماع اعتماد. مقابل طرف گفتار و اعمال
 سر،یگل ؛2001 وتن،ین) ردیگیم بر در را یاجتماع هایسازمان و حکومت ها،هیهمسا همساالن، خانواده،
 (.2002 ،یدل و ؛2000
 

یمحل اجتماع در شارکتم   
 یهاتیفعال یبرا و کنندیم یزندگ کسانی فرهنگ تحت و محل کی در که یگروه -یمحل اجتماع 
 .دارند یعموم یائیجغراف مراکز ، شیخو مهم
 .دارند کمشتر یهاسنت و هستند کسانی هاآن یاساس یهارغبت که اشخاص از یگروه 

 هاآن یزندگ گرفتن بر در یبرا که عالئق یسر کی در کیشر و منطقه کی ساکن "افراد" یگروه
 .است برخوردار یکاف کمال و وسعت از

-ازهندا را لیمح تجتماعاا و همسایگی کترمشا ،محلی عجتماا سطح در جتماعیا سرمایه تمطالعا

 ماعاجت در مشارکت ن،یبنابرا. میکنند مقایسه یگرد مناطق با رامنطقه  یک در کترمشا یا میکنند یگیر
 عجتماا سطح در یعجم یکنش در سازدیم قادر را افراد که است ییهاشبکه و هنجارها از عبارت یمحل

 .وندش ریدرگ دارد بر در را یمتقابل سود که محلی تجتماعاا و همسایگی کترمشا ،محلی

                                                
ousavi and et alM .1   
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یاجتماع هایشبکه در روابط   

 سرمایه جزء نیتردیبنیا ،بایکدیگر نناآ تتعامال و ادفرا جتماعیا بطروا: جتماعیا کترمشا یهاشبکه 
 یعنی جتماعیا سرمایه یگرد مؤلفه دو هخاستگا انعنو به نیز هاشبکه و دهندیم لیتشک را جتماعیا

 هاشبکه از ایمجموعه طریق از مردم (.2002گاس،  )پوتنام،دیآیم شماره ب یاریهم و اعتماد یهنجارها
 هاشبکه این که طوری به دارند، مشترکی هایارزش شبکه اعضای دیگر با و هستند ارتباط در هم با

 .اندکرده ایجاد را سرمایه نوعی هاآن که آیدمی نظر به و کنند می ایجاد منبعی
 

 پیشینه پژوهش

رد، مشاهده نمود که ( پیرامون برخی از مشکالت نوجوانان به عمل آو1373در تحقیقی که لطیفیان )
شود، این مسئله نشانگر این درصد زیادی از اوقات فراغت نوجوانان صرف تماشای تلویزیون و سینما می

گیرند و غیرمستقیم، است که بازیگران سینما، هنرمندان، شعرا و نویسندگان مورد توجه نوجوانان قرار می
توسط تقی آزاد ارمکی باعنوان تلویزیون در ایران،  در تحقیقی (.79: 1373شوند)لطیفیان، ها میالگوی آن

تلویزیون به عنوان متن و  ضمن معرفی دو تلقی متفاوت از تلویزیون تحت عنوان تلویزیون ابزار توسعه و
سازنده زنجیره نمادین، به بررسی این مطلب که وضعیت تلویزیون در ایران شامل کدام یک از این دو 

های توسعه، تولید، میزان مصرف یابی به هدف. درآن تلویزیون ابزاری دردستشود، پرداخته استتلقی می
ها به این یافته ،1378پرسشنامه در سال  1200نظر گرفته شده است. به روش تجربی، با حجم نمونه  در

رسیده است که تلویزیون با مخاطبان بسیار، منبع اصلی کسب خبر در جهت نمادسازی و توسعه شبکه 
های آن در ایران بیشترین سهم را در گذران اوقات فراغت افراد دارند و توسط مردم، ست و برنامهعالیم ا

توسط محسن گودرزی،  1383طبق تحقیق ملی که در سال  (.3-20: 1378شوند)آزاد ارمکی، مصرف می
 داری همگانهای شنیاز رادیو که یکی از رسانه درصد مردم اساساً 64به روش پیمایشی انجام شده است، 

ای مردانه و مرتبط با سنین بازنشستگی و با افراد تحصیالت کنند. رادیو بیشتر رسانهست استفاده نمیا
نیز طرح تحقیقی توسط صدا و سیمای جمهوری  85سال  در .(15-17: 1383 پایین است)گودرزی،

ها بیانگر گوی مصرف رسانهتحت عنوان ال "هارسانه"اسالمی ایران با عنوان نظرات مردم تهران درباره 
خود اختصاص ه کننده را ب های مورد بررسی بیشترین درصد استفادهآن است که تلویزیون در بین رسانه

کننده را نسبت به سایر  درصد( بیشترین درصد استفاده 70درصد( پس از آنان رادیو ) 93داده است )
ها، سال به باال که نسبت به سایر گروه 50گروه سنی جز ه ها در اختیار دارد. در مورد تلویزیون، برسانه

 -کنند. برنامهبه یک اندازه از تلویزیون استفاده می های سنی تقریباًاند، سایر گروهکمتر ازآن استفاده کرده
های ایرانی عنوان شده است. درصد سریال 56های تلویزیونی مورد عالقه پاسخگویان، در مجموع با 

ها در خوان نظر روزنامه .ای را در بین مردم دارددرصد خواننده سومین جایگاه رسانه 62با  روزنامه در کل
عنوان شده  "یک ساعت"ها بیشتر حول که پاسخ همورد متوسط ساعت استفاده از روزنامه پرسیده نشد
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 ی داردها، خوانندگان بیشترهای کیهان، همشهری و اطالعات نسبت به سایر روزنامهاست. روزنامه
تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه میزان مصرف  ،(1390)پور و معتمدنژادحسین (.1: 1385)کریمی، 

ها در اند که در آن بر نقش رسانهها و میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی به انجام رساندهرسانه
ها نتایج بررسی  کید دارد.پذیری در میان مردم تاترین عوامل جامعهعصر حاضر به عنوان یکی از مهم

ای جدی دهد که بین میزان استفاده از تلویزیون، روزنامه و سرمایه اجتماعی شهروندان رابطهنشان می
توانند نقش مهمی در تغییر میزان سرمایه اجتماعی ایفا نمایند. در این مقاله ها میبرقرار است و این رسانه

مایه اجتماعی شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار گرفته است. ها و میزان سررابطه میزان مصرف رسانه
مساله اصلی این مقاله شناخت این مهم بوده است که آیا تماشای تلویزیون و مطالعه روزنامه عاملی در 

چنین سازی و کاشت و همها مانند: برجستهباشد. براساس نظریات تاثیر رسانهتغییر سرمایه اجتماعی می
 .ایماجتماعی پاتنام و استون و با استفاده از روش پیمایش به بررسی این رابطه پرداخته نظریه سرمایه

نفری از بین  600ای اند که نمونهسال باسواد تهرانی بوده 15جامعه آماری این تحقیق شهروندان باالی 
 تلویزیون موجب گرددهد که اند. نتایج نشان میها به روش احتمالی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتهآن

آمدن افراد در کنار هم و عاملی برای تقویت شبکه روابط و تعامالت بین افراد خانواده شده است. اعتماد 
ها در جهت ها و تاثیرپذیری از پیام های آنبه روزنامه و تلویزیون عاملی در جذب مخاطبان به این رسانه

ها و سرمایه اجتماعی دهد که بین مصرف رسانهنشان میها باشد. نتایج یافتهتقویت سرمایه اجتماعی می
یابد، سرمایه ها توسط افراد افزایش میچه میزان استفاده از رسانه رابطه وجود دارد، بدین معنی که هر

ترین رسانه کشور با پوشش باالی یابد. در نهایت تلویزیون به عنوان اصلیاجتماعی آنان نیز افزایش می
های آن های متفاوت تاثیرات مثبتی را بر سرمایه اجتماعی و مولفهطریق برنامه تواند ازخود می

 (.129 :1390، دیگریپور و بگذارد)حسین
انجام  (1379ی)ورمحمدپاعتماد به تلویزیون و عوامل موثر بر آن، که توسط »ای با عنوان در مطالعه

ریک بیین تئوتو تعریف این متغیر به  جتماعی اعتمادا -پذیرفت، محقق پس از ذکر کارکردهای سیاسی
رده است. بستفاده البی آن پرداخته و از نظریات افرادی چون گیزنر، هابز، مارکس، الهمن، پارسونز و چ

نی، ن سازمای بروباشد: عوامل ساختارمدل تحلیلی محقق در این بررسی سه دسته عوامل را شامل می
ری تای جزئیهاخصش ها وام از این عوامل دارای مولفهعوامل دورن سازمانی، و عوامل فردی. هر کد

ن اعتماد نی میزایع ستهها نیست. برای سنجش متغیر وابباشد که در این نوشتار فرصت پرداختن به آنمی
مردم  ن پژوهشی ایت استفاده برده است. جامعه آمارربه تلویزیون، از تکنیک برش قطبین و طیف لیک

اند. نتایج نتخاب شدهای اها با روش خوشهنفر آن 600هستند که  تهران 16 ،3 ،6 عادی ساکن در مناطق
 توان در موارد زیر ارایه داد:کلی این تحقیق را می
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میزان ارزیابی  .2 )باالتر از متوسط(، برآورده شده است. 74/3میانگین احساس تعلق به تلویزیون  .1
میانگین ارزیابی پاسخگویان ازمیزان سهیم . 3 زیاد( است.)نزدیک به  06/3 ظن به تلویزیونافراد از حسن

 2/3ارزیابی از میزان صداقت تلویزیون  .4است.  09/2ریزی تلویزیون ها در تصمیمات و برنامهشده آن
شاخص  .6 .(%05/56کلی، اعتماد به تلویزیون درحد زیاد است )در ارزیابی. 5 .باشد. )باالتر از متوسط(می

تلویزیون به عنوان گروه مرجع، تاثیر  .7( در حد زیاد و خیلی زیاد است. %3/21ه تلویزیون )کلی اعتماد ب
( نیز در پژوهشی میزان 1378کلهر و عبدی) نسبتاً شدیدی در میزان اعتماد به خود تلویزیون داشته است.

ضمن اشاره به  ها را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق، محققاعتماد مردم به بخش خبری رسانه
پردازد. وی ها در عرصه حیات اجتماعی به بحث در مورد مبانی تئوریک خود میکارکردهای متنوع رسانه

پردازد. عدم امنیت اعتمادی میبا استفاده از تئوری مازلو، به طرح ارتباط نیاز به امنیت و بروز احساس بی
گردد. در این تحقیق میزان استفاده از رادیو، یاعتمادی نسبت به نظام سیاسی منسبت به محیط، منجر بی

مطالعه روزنامه و نحوه کسب خبر و میزان عالقه به انواع خبر مورد توجه بوده است: از این رو واحد 
شهر  5باشد. این پژوهش در های خبری نیز مینامهتحلیل عالوه بر رادیو و تلویزیون، مطبوعات و هفته

نفر انجام شده و جامعه آماری آن شامل افراد  729، بندرعباس با نمونه آماری تهران، تبریز، مشهد، بوشهر
کنیم. ها در این پژوهش، به برخی از نتایج آن اشاره مینظر از تنوع رسانه. صرفاست سال بوده 34-20

است و تبلیغات  %18در این پژوهش ادعا شده است که میزان اعتماد مردم به تلویزیون و اخبار آن 
رفتار مصرفی خود را بر اساس  %20ها، حدود ها در انتخابات بسیار موثر است. آنویزیونی در شرکت آنتل

 کنند.تبلیغات تلویزیون تنظیم می
« 1378های اجتماعی درسال وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش»(، پژوهشی باعنوان 1378پور)رفیع 

سینمایی، چند سریال، ویدئو و چند روزنامه بر روی  انجام داده است. در این پژوهش اثرات چند فیلم
جریان انتقال  اساس نتایج این تحقیق، در ها مورد بررسی قرار گرفته است. برهای مخاطبین آنارزش
، تغییر مسیر کلی اتفاق افتاده 1375به  1365های سینمایی از های تلویزیونی و فیلمهای سریالارزش

های مادی و ، دال بر ترویج فرهنگ مادی، ارزش1375انتقالی در سال  هایاست، به نحوی که ارزش
های خارجی شد و گرایی است. از دید محقق، آزادسازی ویدئو سبب گسترش فرهنگ موجود در فیلمرفاه

محقق مدعی  .(87: 1378پور، های دینی شده است)رفیعها به ارزشبندی آنباعث کاهش تقید و پای
های مادی به جامعه و کاهش های اخیر درجهت القاء ارزشهای جمعی درطی سالانهکه عملکرد رساست

گرایی و فردگرایی شده است. از دید محقق، برآیند کلی عملکرد های دینی و میل به مصرفتقید به ارزش
های اجتماعی نقش مثبتی نداشته است ( در تقویت سرمایه1378-1365های اخیر )ها در طی سالرسانه

سبب افزایش آشفتگی اجتماعی و انحرافات کاهش اعتماد اجتماعی کاهش رضایت و انسجام اجتماعی  و
طینت رسولی و پاک (.108 :1378پور، های اجتماعی دیگر شده است)رفیعو بسیاری دیگر از بیماری

شهروندان گیری سرمایه اجتماعی در بین شکل های جمعی در( در پژوهش خود به بررسی نقش رسانه1390)
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های جمعی و سرمایه شهر یزد پرداختند. آنان در پژوهش خود نشان دادند بین میزان استفاده از رسانه
چنین میزان این همبستگی را با ابعاد سرمایه اجتماعی تأیید اجتماعی همبستگی وجود دارد. آنان هم

 های جمعی با سرمایه اجتماعیرسانه ( در پژوهشی به بررسی رابطه استفاده از1391رنجبر و همکاران) کردند.
کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران مورد بررسی قرار دادند. جامعه آماری این پژوهش 

-دادند که با روش نمونهگانه شهر تهران تشکیل می22سال ساکن مناطق  15نفر از افراد باالی  400را 

شناختی های جمعیتجامعه و ویژگیج نشان دادکه شرایط ساختاریای انتخاب شدند. نتایگیری چندمرحله
 شرایط ساختاری جامعه است. ها خود متأثر ازها تأثیر دارند و کارکردهای رسانهآن بر اثرگذاری رسانه

های جمعی و استفاده ( در خصوص رابطه بین قرار گرفتن در معرض رسانه2012) 1و همکاران افاوات
 (Mass media exposure)های جمعی قرارگرفتناند. درمعرض رسانهدرنیجریه تحقیق کرده ازتوتون و تنباکو

 با این نوع رفتار )مصرف دخانیات(  داری برای شناخت نحوه نگرش مطلوببینی کننده معنیعامل پیش 
مردها  کشیدن های جمعی روی سیگارها اشاره می کنند که تعداد قابل توجهی از تبلیغات رسانهاست. آن

 NDHS)تمرکز دارند. دو پرسشنامه مخصوص زنان و مردان برگرفته از مرکز بهداشت و سالمت نیجریه

 اندکه رسانه جمعی )تلویزیون، رادیو، مجالت، ...( به عنوان الگوو به این نتیجه رسیده ترکیب شده( 2008
دخانیات در میان زنان و مردان دار و مستقیمی روی گرایش به مصرف دهنده و تبلیغ کننده، تاثیر معنی

که به بررسی تاثیر رسانه جمعی بر  (2012) 2درتحقیق بل و دیتمار (.2011، )تافاوا و همکارانداشته است
 اند، این مهم به اثبات رسیدهساله جنوب شرق انگلستان( پرداخته 16تا  14دختر  199مدیریت بدن دختران )

 -و نوجوانان وجوانان نیز به تناسب مصرف کنندخاصی را القا مینیهای بدها الگوها و مدلکه رسانهاست
کنند خود را به مثابه این الگوها که طبعاً از منزلت و پذیرند و سعی میمی ها تاثیرشان، از این رسانه

اه از دانشگ و ایکان پاتریک ،فرایس (.2012)بل و دیتمار، بیاورند خواست اجتماعی بیشتری برخوردارند، در
( با نظارت جیمز رابینسون، به بررسی رابطه بین سالمت اطالعات ناشی از استفاده از رسانه 2010دیتون )

ای به این نتیجه می رسد که در گیری از نظریه مکمل رسانهدر بین دانشجویان پرداخته است. وی با بهره
 دارند و دانشجویان حجم نمونهها درخصوص ضربات و تاثیرات اینترنت، اذعان درصد آمریکایی 80حدود 

برند. روش تحقیق وی، عنوان مکمل آموزشی خود به طور روزانه و زیاد بهره میه نفر( از رسانه ب 185)
های ها بیشتر به سمت اینترنت و سپس ماهواره با تعیین برخی کانالپیمایش بوده است. گرایش آن

خود به در رساله دکتری (2005) 4لینو  شو فنگ (.2010،  3)فرایز و همکارانمشخص و مجزا بوده است
ای یکی از های عاطفی پرداخته است. لذت رسانههای فردی و سرایتای به مثابه پاسخبررسی لذت رسانه

                                                
Tafawa et al .1 

Bell & Dittmar .2 

Fries, Patrick Thomas -Cult Econ  .3 

Fang, Lin-Shu .4 
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باشدکه به طور شفاف و واضح تعریف نشده است. وی فاکتورهای مهم جلب و جذب مصرف کنندگان می
 -های فردیای و گرایشچه که مصرف رسانه قبال تمام آن در گرانااز آن به عنوان واکنش مثبت تماش

پردازند تحت تاثیر هیجانات کند. حتی وقتی جمعی به تماشای یک برنامه میکنند یاد میجمعی القا می
که رسانه با تمام کنند. این بیانگر آن استتوانند در راستای القای حس رسانه به بیننده، کمکهمدیگر می

گیری احساس و تعلق تاثیر بسزا داشته تواند بر جوانب مختلف شکلبخشی میجا لذتدر اینابعاد خود 
 (.2005)شوفنگ و لین، باشد

 پی بررسی ای چیست؟ دربا عنوان مصرف رسانه 2011احیاگری پاکستان در سال  خلیل از موسسه احمد
 -می و ارتباط آن با جرایم اجتماعی میهای عمورابطه بین میزان تاثیرپذیری بینندگان پاکستانی از رسانه

های وحشتناک و اشاره کرد که هر چه مصرف در حوزه فیلم توان به این مواردهای وی میباشد. از یافته
 سال بیشتر است 25 تا 18نین س گرایش به انجام جرایم به ویژه در خشن بیشتر باشد به همان نسبت

 (.2011)خلیل، 
 

 روش پژوهش 

 در آن جینتا از توانیم چون گیردمی قرار کاربردی هایپژوهش گروه در هدف نظر از جاری پژوهش
 پیمایشی -توصیفی هایپژوهش دسته در را پژوهش توانمی پژوهش نوع نظر از و کرد استفاده یواقع یایدن

 توصیف هاآن هدف که داده گردآوری ابزارهای از دسته آن از جاری پژوهش که این به نظر .داد قرار
 از و باشدمی توصیفی پژوهشات نوع از پژوهش این .است گرفته بهره ،است بررسی مورد پدیده یا شرایط

 پشتیبانی ایپرسشنامه و ایکتابخانه مطالعات از استفاده با پژوهش این در هاداده آوریجمع که جاآن
 .داد قرار میدانی هایپژوهش گروه در را آن توانمی شودمی

  
 آماري جامعه

 شهر 2 منطقه(  متوسطه اول دوره) ییراهنما و رستانیدب مقطع رانیمد هیکل را قیتحق یآمار جامعه
 جامعه حجم. شد محاسبه مورگان ازفرمول استفاده با نمونه حجم هاآن انیم از دهندکهیم لیتشک تهران

: است ریز بیترک با نفر 298 ربراب پرورش، و آموزش سازمان تیسا در موجود اطالعات اساس بر یآمار
 .نفر 54 دخترانه رستانیدب، نفر 56 پسرانه رستانیدب، نفر 106 دخترانه ییراهنما، نفر 82 پسرانه ییراهنما
 

 هنمون حجمو  يآمار نمونه

 منطقه(  متوسطه اول دوره) ییراهنما و رستانیدب مقاطع رانیمد کلیه شامل بررسی این آماری جامعه
-نمونه شامل تحقیق این کهاین گرفتن نظر در با. است 1394-95 تحصیلی سال طول در تهران شهر 2

 کمّى متغیرهاى براى نمونه حجم برآورد چنینهم شود،مى انجام معین جمعیت با آمارى جامعه از گیرى
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 حتمالا از نه و جامعه انسیوار از نه که یمان ز جدول مورگان استفاده کرد. از است مناسب بنابراین است،
 استفاده نمونه حجم وردآبر یبرا یآمار یهافرمول از توانینم و دیدار اطالع ریمتغ تیموفق عدم ای تیموفق
 .شودیم برآورد نفر 171 تعداد به حداقل نمونه حجم تینها در .میکنیم استفاده مورگان جدول از کرد

 
 ابزار گردآوري  اطالعات 

 استفاده رسشنامهپ از تحلیل و تجزیه برای اطالعات و هادهدا آوریجمع منظور به پژوهش این در
 طریق از که ستا ایپرسشنامه روش اطالعات، گردآوری متداول بسیار هایروش از یکی. است گردیده

 .داد انجام را وسیع سطح در اطالعات گردآوری امر توانمی آن
 

 ابزار سنجش

 -مقیاس. شد گیریزهاندا ایو رتبه اسمی هاییاسازمق بااستفاده سواالت پرسشنامه پژوهش، دراین 
-می کارهب طالعاتا گردآوری ابزارهای در هاکیفیت سنجش برای هستندکه واحدهایی گیریاندازه های

 :باشدمی عمده بخش 2 شامل پرسشنامه(. 1383 نیا،روند)حافظ
 پاسخ همکاری رورتض و رسشنامهپ هوسیل به هاداده گردآوری از هدف قسمت این در: همراه نامه( 1
 از لحاص هایداده بودن ارزش با بر منظور این برای. است شده بیان نیاز، مورد هایداده عرضة در دهنده

 .کند عرضه را هاسوال پاسخ مناسب طور به دهنده پاسخ تا گردیده تأکید پرسشنامه
 :است قسمت 2 شامل پرسشنامه از بخش این: پرسشنامه( یهاگویه) هایسؤال( 2

 در شناختیجمعیت و کلی اطالعات که است شده سعی عمومی هایالوس در :عمومی سواالت( الف
 .گردد آوریجمع دهندگان پاسخ با رابطه

مایه اجتماعی گیری متغیر سربرای اندازه سوال 27 شامل اختصاصی االتوس :تخصصی االتوس( ب
 تا است شده خواسته ندگانده پاسخ از که باشدمی هاز رسانهگیری میزان استفاده اسوال برای اندازه 9و 

 تاس گردیده تنظیم رتلیک طیف صورته ب کهایپاسخنامه در مخالفم خیلی تا موافقم ازخیلی را خود نظر
 .نمایند مشخص

 ؟کنیدیتفاده میر اسی زاهطور متوسط چه میزان )به ساعت( از هر یک از رسانهه در طی شبانه روز ب
وبایل استفاده از م. 3 یهای مجازاستفاده از اینترنت به جز شبکه. 2 های مجازیاستفاده از شبکه. 1

استفاده . 7 وزنامهرفاده از است. 6 استفاده از رادیو. 5 زیونیاستفاده از تلو. 4 های مجازیبه جز شبکه
 .استفاده از تلفن. 9 استفاده از ماهواره. 8 های غیر درسیاز کتاب

 پرسشنامه نیا. شد استفاده( 1384)زیدالو یاجتماع هیسرما ازپرسشنامه یاجتماع هیسرما ریگیندازها برای
 خرده 4 دارای و الوس 27 حاوی پرسشنامه نیا. است شده یابیهنجار یاجتماع هیسرما سنجش منظور به
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 و باشدیم( یاجتماع هایشبکه در روابط و یمحل اجتماع در مشارکت ،یگروه مشارکت اعتماد،)اسیمق
 صورت به 20 و 19 ،18 االتوس نمره که است کرتیل ایدرجه پنج فیط اساس بر آن گذارینمره روش

 کل نمره و شودیم گذارینمره( 0) مخالفم کامالً  و( 4) موافقم کامالً بیترت به االتوس هیبق و معکوس
 کرده گزارش 85/0 و را پرسشنامه نیا ییایپا زانیم( 1384)زیدالو یقیتحق در. باشدیم 108 آزمون نیا

 .است
  

 هاآوری دادهو پایایی ابزار جمع اعتبار

 نظرات از هاها و استفاده ازرسانهپرسشنامه محتوایی اعتبار منظور تضمین به تحقیق پرسشنامه اعتبار
عی شد. پرسشنامه سرمایه اجتما استفاده پژوهش سواالت برخی از تعدیل راستای در دانشگاه اساتید

 از هاپرسشنامه پایایی آوردن دسته ب منظور به این پژوهش در دالویز هم هنجاریابی هم شده است.
 به پژوهش نمونه از نفر 30 نهایی، اجرای از قبل که صورت به این. شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب
 به پرسشنامه، ریآوجمع از پس و شد داده قرار اختیارشان در هاو پرسشنامه انتخاب تصادفی صورت
 برای آن مقدار نتیجه در و شد پرداخته کرونباخ آلفای ضریب محاسبه بهSPSS  افزار آماری نرم کمک

 .باشدمی پرسشنامه درونی همسانی و ثبات بیانگر که آمد دسته ب 86/0حاضر  پژوهش پرسشنامه

 

 هاي پژوهشیافته

 ای که تعداد ساعات استفادهمصرف رسانه. بودند زن نفر 91و  مرد نفر 79 دهنده پاسخ نفر  171 بین از
درصد از پاسخگویان به صورت میانگین روزی کمتر از  30دهد های جمعی است نشان میاز انواع رسانه

ساعت از  4تا  2ی آماری بین درصد جامعه 50کنند و بیش از های جمعی استفاده میساعت از رسانه 2
های روز از رسانه ساعت در شبانه 4درصد از جامعه آماری نیز بیش از  22 کنند.ها استفاده میاین رسانه

 کنند.جمعی استفاده می
های دیداری و نوشتاری رسانه که دراین پژوهش مورد بررسی قرارگرفتندای استمصرف رسانه عمده

دهندگان این دو  سخهای الکترونیک بیشترین فراوانی را داشتند و در مجموع اولویت بسیاری از پاو رسانه
 با( <0.05p) مقدار رنوفیاسم -کولموگروف آزمون از آمده دست به جینتا به توجه با نوع از رسانه بود.

 و است نرمال کنندگان شرکت کل نیب در ها به سواالتپاسخ عیتوز گفت توانیم درصد 95 نانیاطم
 .شد استفاده یپارامتر هایآزمون از هاداده لیتحل یبرا
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 هاي پژوهشیتایج فرضیهن

 و ییراهنما مقاطع نرایمد نیب در یاجتماع هیسرما و یجمع یهارسانه از استفاده زانیم نیب -
 . دارد وجود یهمبستگ تهران شهر 2 منطقه رستانیدب
 

 یاجتماع هیسرما و یجمع يهارسانهضریب همبستگی پیرسون رابطه بین استفاده (: 1شماره ) جدول

 سرمایه اجتماعی 

 ایمصرف رسانه

 

R Sig N 

0.135 0.000 171 

 
ت و اعی مثباجتم یهای جمعی و سرمایهبر اساس نتایج به دست آمده از جدول همبستگی بین رسانه

 گردد.باشد. بنابراین فرضیه اول تایید میمعنادار می

 و ییراهنما عمقاط نرایمد نیب در یاجتماع اعتماد و یجمع یهارسانه از استفاده زانیم نیب -
 .دارد وجود یهمبستگ تهران شهر 2 منطقه رستانیدب
 

 یاجتماع اعتماد و یجمع يهارسانهضریب همبستگی پیرسون  رابطه بین (: 2شماره ) جدول

 اعتماد اجتماعی 

 ایمصرف رسانه

 

R Sig N 

0.11- 0.001 171 

 
( بیانگر وجود 0.001) دارینیو سطح مع (-0.11) در رابطه با فرضیه دوم ضریب همبستگی پیرسون

قدر ه رچنی که هین معبه ا های جمعی و اعتماداجتماعی است.رابطه معکوس بین میزان استفاده از رسانه
 یابد.یاهش مکهای جمعی بیشتر شود میزان اعتماد اجتماعی در میان مدیران استفاده از رسانه

 و ییراهنما قاطعم رانیمد نیب در یروهگ مشارکت و یجمع یهارسانه از استفاده زانیم نیب -
 .دارد وجود یهمبستگ تهران شهر 2 منطقه رستانیدب
 

 مشارکت گروهی و یجمع يهارسانهضریب همبستگی پیرسون رابطه بین 1(: 3شماره ) جدول

 مشارکت گروهی 

 ایمصرف رسانه

 

R Sig N 

0.15- 0.000 171 
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ای داری بین مشارکت گروهی و مصرف رسانهمعکوس و معنی دهد رابطهنشان می سوم نتایج فرضیه
 وجود دارد. 

 مقاطع رانیمد نیب در یمحل اجتماع در مشارکت و یجمع هایرسانه از استفاده زانیم نیب -
 .دارد وجود یهمبستگ تهران شهر 2 منطقه رستانیدب و ییراهنما

 
 یمحل اجتماع در مشارکت و یجمع يهارسانه نیب رابطه سونریپ یهمبستگ بیضر(: 4شماره ) جدول

 یمحل اجتماع در مشارکت 

 ایمصرف رسانه

 

R Sig N 

0.36 0.13 171 

 
 اجتماع در مشارکتداری بین ی معنیدهد رابطهنتایج به دست آمده برای فرضیه چهارم نشان می

 ای وجود ندارد.ی و مصرف رسانهمحل

 مقاطع رانیمد نیب در یاجتماع هایشبکه در روابط و یجمع هایرسانه از استفاده زانیم نیب -
 .دارد وجود یهمبستگ تهران شهر 2 منطقه رستانیدب و ییراهنما

 
 یاجتماع هايشبکه در روابط و یجمع يهارسانه نیب رابطه رسونیپ یهمبستگ بیضر(: 5شماره ) جدول

 یاجتماع هایشبکه در روابط 

 ایمصرف رسانه

 

R Sig N 

0.16- 0.000 171 

 
( بیانگر وجود 0.000) داری( و سطح معنی-0.16) در رابطه بافرضیه پنجم ضریب همبستگی پیرسون

به این معنی  ی است.اجتماع هایشبکه در روابطهای جمعی و رابطه معکوس بین میزان استفاده از رسانه
 یابد.کاهش می یاجتماع هایشبکه در روابط های جمعی بیشتر شودقدر استفاده از رسانهه که هر چ

 شهر 2 منطقه ییراهنما و رستانیدب مقاطع رانیمد نیب در یاجتماع هیسرما زانیم نیانگیم -
 .است متفاوت تهران

شهر تهران وجود  2ی دهد تفاوت معناداری بین مدیران مدارس منطقهنتایج به دست آمده نشان می
 ندارد. 

 2رمایه اجتماعی بر حسب مدیران منطقه س(: 6شماره ) جدول
 t sig آزادی درجه انحراف میانگین هاگروه

 0.19 5.89 118 11.19 61.55 مدیران راهنمایی

 51 12.23 61.33 مدیران دبیرستان
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ه تفاوت معناداری کتوان نتیجه گرفت( میSig>0.05شدن سطح خطا از خطای معیار ) کمتربا توجه به 
 وجود ندارد.مدیران راهنمایی و دبیرستان  هایبین میانگین

 
 تیجنس حسب بر اجتماعی سرمایه نامهپرسش معیار انحراف و یانگین(: م7شماره ) جدول

Sig df T متغیرها هاگروه میانگین انحراف معیار 

 

0.12 

 

169 
 

-2.5 
  مردان 66.29 9.01

 جنسیت
 زنان 73.14 8.07

 
اوت دهد تفشان میناجتماعی به دست آمده در دو گروه مردان و زنان  یی میانگین سرمایهمقایسه

گرفته  در نظر خطای داری بین زنان و مردان وجود ندارد. سطح خطای به دست آمده بیشتر از سطحمعنی
 بنابراین این تفاوت معنادار نیست.  ،( بیشتر استSig>0.05شده برای این پژوهش)

های دیداری و نوشتاری بیشترین مخاطبان را دارد و افراد بیشتر نههای پژوهش نشان داد رسایافته
 سرمایه کنند و در مقایسههای دیداری میهای تلویزیونی و رسانهزمان خود را صرف تماشای برنامه

 کا یجس آبرامهای ها همسو با یافتهیافته این داری مشاهده نشد.اجتماعی بین مردان و زنان تفاوت معنی
  دانست.ترین عامل در استفاده از تلویزیون میبود که وی سرگرمی را مهم ،(2010)

اطات ی ارتبر عرصههای جدید دآوریهای جمعی و پیدایش فنبا توجه به افزایش استفاده از رسانه
راد به رایش افگتیجه نهای مختلف جامعه کاهش یافته است و در تعامالت اجتماعی در بین افراد و گروه

دی و در ی و نهای فرد)انسجام اجتماعی( کمتر شده است و این امر منجر به کاهش اعتماد اجتماع معهجا
ماعی ی اجتهش سرمایآن کاه گردد که نتیجههای مختلف میمقابل، افزایش میزان درگیری در بین گروه

 مخاطب یازهاین ها،نهارس از شده ارائه یمحتوا هرچه ،مندیرضایت و استفاده نظریه براساس خواهد بود.
 دکنیم رسانه آن جذوبم شتنریب را او و دارد یپ در را یو شتریبی مندرضایت و کرده برآورده شتریب را
 مخاطبان عاقو در. ودش داده پاسخ او ازین به تا رودیم یدیگر رسانه سراغ به مخاطب صورت این ریغ در
 لیدل انتویم نظریهاین قطب. دهد پاسخ آنان یازهاین هب کنندکه استفاده یارسانه از کنندیم یسع شتریب

 تاریشوهای چاپی و نسانهر که این لیدل به مخاطبان. کرد هیتوج را متفاوت یهارسانه از افراد استفاده
-دیدگاه که وندریم اینترنت ماهواره، رینظ یهایرسانه سراغ به دهد، پاسخ آنان یازهاین تمام به دتوانینم

 .دهندیم بازتاب را یمتکثرتر یفکرها زطر و ها
 سرمایة و شهروندی فعال روحیة تضعیف عوامل از و مدرن پست دوران مظاهر از را تلویزیون پاتنام
 و اجتماعی زندگی دامنة کاهش ها باعثخانواده در آن از استفاده دامنة گسترش و تلویزیون. داندمی اجتماعی

 و اجتماعی هایسازمان در و کنندمی خانواده حتی دوستان و صرف برای را وقتی کمتر افراد و شده مدنی
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 تلویزیون او. شودمی فراغت اوقات شدن خصوصی باعث چنین کنند؛ هممی مشارکت کمتر عمومی امور
 نشینخانه معاشرت، جای به مردم که علت این به داند،می درآمریکا اجتماعی سرمایة علت زوال ترینبزرگ را

 محتوای ضمن در. کاهدرا می مردم فعالیت و کندمی ایجاد رخوت و حالیبی انفعالی، حالت و ند،شو می
 که است معتقد پاتنام. داندمی بودن شهروند فعال و معاشرت علیه را تلویزیونی هاینمایش از بسیاری
 به نسبت اما کند،می ادایج جدید روابط برای جدیدی هایو شبکه بردمی بین از را ارتباطی موانع اینترنت

 .است بدبین هم آن روابط
ی های اجتماعی و اعتماد اجتماعی رابطهدوم پژوهش نشان داد بین استفاده از رسانه آزمون فرضیه

 ( و کلمن و پاتنام1390طینت)های رسولی و پاکاین نتایج همسو با یافته داری وجود دارد.معنی معکوس و
ها و فراهم شدن امکان ارتباط سریع و دسترسی به اطالعات، با ظهور رسانه ( بود که نشان دادند2003)

به نظر پاتنام یکی از عوامل موثر بر کاهش  یابد.اعتماد مبتنی بر احساس و اوهام در بین افراد کاهش می
 اعتماد اجتماعی، تماشای تلویزیون است.

های اجتماعی و مصرف وابط در شبکهدار بین ری معکوس و معنیهای پژوهش رابطهیکی از یافته
 از استفاده دامنة گسترش و ها همسو با نظریات پاتنام بود که اظهار کرد تلویزیوناین یافته ای بود.رسانه

 صرف برای را وقتی کمتر افراد و شده مدنی و اجتماعی زندگی ةمندا کاهش ها باعثخانواده در آن
 کنند؛ هممی مشارکت کمتر عمومی امور و اجتماعی هایزمانسا در و کنندمی خانواده حتی دوستان و

 شود.می فراغت اوقات شدن خصوصی باعث چنین
 جدید روابط برای جدیدی هایو شبکه بردمی بین از را ارتباطی موانع اینترنت که است معتقد پاتنام

 بازخوردهایی فاقد و تفاقیا خیلی اینترنتی روابط .است بدبین هم آن روابط به نسبت اما کند،می ایجاد
 را فریب احتمال و تضعیف را تعامل اینترنت. آورندمی دست افراد به ، چهره به چهره روابط در که است

 خودشان مثل افراد از کوچکی گروه با تا دارند تمایل شوند،می اینترنت که وارد کسانی. کندمی تقویت
فکر  دیگر ایگونه به که کسانی به نسبت و کنند رقرارب ارتباط دارند خودشان شبیه و عالیق کنند فکر
 دهند.نمی نشان مدارا و تحمل اصالً کنندمی

-می دست افراد به چهره، به چهره روابط در کهاست بازخوردهایی فاقد و اتفاقی خیلی اینترنتی روابط

 تمایل شوند،می اینترنت ردکه واکسانی. کندمی تقویت را فریب احتمال و تضعیف را تعامل اینترنت. آورند
 کنند برقرار ارتباط دارند خودشان شبیه و عالیق کنند فکر خودشان مثل افراد از کوچکی گروه با تا دارند

 -فرصت اینترنت. دهندنمی نشان مدارا و تحمل اصالً کنندفکر می دیگر ایگونه به کهکسانی به نسبت و
 . دهدمی قرار فرد اختیار در منفی و کتحربی های شخصیسرگرمی برای زیادی های

های ی اجتماعی همبستگی وجود دارد. یافتههای جمعی و سرمایهاز نظر پاتنام بین استفاده از رسانه
های جمعی با سرمایه اجتماعی پژوهش حاضر همسو با نظریه پاتنام در وجود ارتباط بین استفاده از رسانه

-کاهش سرمایه اجتماعی، تماشای تلویزیون و استفاده از رسانه موثر براز نظر پاتنام یکی از عوامل  است.
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دهد که چگونه تلویزیون با اختصاص دادن اوقات پاتنام نشان می های الکترونیک از جمله اینترنت است.
چنین از دیدگاه نظریه کاشت مشارکت و ارتباطات اجتماعی را کاهش داده است. هم فراغت با خود عمالً 

 ها، رفتارها،ای جمعی، به ویژه تلویزیون عامل مهمی در اجتماعی کردن افراد هستند و نگرشهرسانه
تحقیقات گرینر نشان داد در  کنند.دهند و ایجاد میهای ما از جهان واقعی را شکل میها و ادراکارزش

کنند که بیشتر با مواجهه درازمدت با تلویزیون، بینندگان پر مصرف به تدریج قصاوت و دیدگاهی پیدا می
های گرینر به طور کلی رسانه های نمایش داده شده از تلویزیون سازگار است تا دنیای واقعی.گیریجهت

 شوند.هایی قرار داد که موجب تغییر نگرش افراد میارتباط نوین مانند اینترنت را نیز در ردیف رسانه
ا و هرسانه ستفاده ازمبستگی معناداری بین اه ی اصلی پژوهش نشان داد رابطهآزمون فرضیه نتیجه

 پور(، توسلی و ابراهیم1390طینت)ها همسو با نتایج رسولی و پاکاین یافته اجتماعی وجود دارد. سرمایه
وی  ( بود که1378پور)های رفیعاما ناهمسو با یافته ،باشدمی (2010)کانیا و پاتریک فرایس، (،1392)

 نقش یاجتماع یهاهیماسر تیتقو در 1365-1378 سالیان یط در هارسانه لکردعم یکل ندیبرآادعا کرد 
 تیرضا کاهش ،یعاعتماداجتما کاهش ،انحرافات و یاجتماع یآشفتگ شیافزا سبب و است نداشته یمثبت

 .است شده گرید یاجتماع یهایماریب از گرید یاریبس و یاجتماع انسجام و
 

 گیري نتیجهو  بحث

نتیجه  ند.همی دارسیار مهای مناسب در ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه نقش بیجاد زمینهها با ارسانه
جتماعی رمایه اس با هااصلی پژوهش حاضر وجود همبستگی مثبت و معنادار بین میزان استفاده از رسانه

قش امر ما را به ن ینا ابد.یش میها، سرمایه اجتماعی نیز افزاییعنی با باالرفتن میزان استفاده ازرسانه بود.
 کند.یمچندان  را دو کند و لزوم پرداختن به این مسئلهها بر نگرش افراد آشنا میمهم تاثیر رسانه
های اجتماعی قادرند اعتماد اجتماعی در جامعه را افزایش دهند و توان تصور نمود که رسانهاگرچه می

ط میان افراد را بهبود بخشند و مسائل فرهنگی را جایگاه خود در میان اقشار جامعه رواب با شناخت نقش و
ها، میزان که با افزایش استفاده از رسانه ارتقا دهند، اما دراین بررسی نتیجه عکس به دست آمد یعنی این

یابد. رابطه فوق در مورد و بعد دیگر تهران کاهش می 2اعتماد اجتماعی در بین مدیران مدارس منطقه 
های اجتماعی نیز صادق است. به این متغیر مشارکت گروهی و روابط در شبکهسرمایه اجتماعی یعنی 

ها، هم میزان مشارکت گروهی تهران از رسانه 2صورت که با افزایش استفاده مدیران مدارس مناطق 
رسدکه نتایج به دست آمده یابد. به نظر میهای اجتماعی آنان کاهش میآنان و هم میزان روابط درشبکه

ها مانع از داشتن فرصت کافی برای مشارکت ت بسار ساده قابل تفسیر باشد که پرداختن به رسانهبه صور
ازسرمایه اجتماعی یعنی مشارکت دراجتماع محلی  های اجتماعی و گروهی باشد. اما تنها یک بعددرشبکه

این بعد نیز بسیار چنین میزان همبستگی ها دارای تغییرات هم جهت است. همفاده از رسانهتبا میزان اس
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تری با شبکه اجتماع های شغلی، ارتباط قویتر از سه بعد دیگر است. مدیران مدارس باتوجه به زمینهقوی
اندرکاران آموزشی است، دارند. بنابراین استفاده بیشتر آنان از محدود مدرسه که شامل همکاران و دست

و درصورتی که همین موضوع  این شبکه محلی باشدتواند سبب افزایش مشارکت آنان در ها نیز میرسانه
   شود. های گروهی دیده نمیهای اجتماعی و روابط و مشارکتدر مورد سایر شبکه

مناسب  گذاریبرد و سیاستپذیری آن را باالتر میفقدان سرمایه اجتماعی در جامعه ضریب آسیب
تری رقم اجتماعی محکم اجتماعی خوب روابطسرمایه  تواند سالمت جامعه را تضمین نماید.ها میرسانه

ها به عنوان ابزاری برای این رسانه چنینهم .تواند به اشاعه اعتماد در جامعه کمک رساندزند و میمی
 عه را باال ببرند.مجا توانند سرمایه اجتماعی یکافزایش عقالنیت در جامعه می

 

 پیشنهادهاي کاربردي

 شودای و میزان سرمایه اجتماعی پیشنهاد میطه بین مصرف رسانهبا توجه به معنادار شدن راب -
های دیداری و شنیداری، تالش بیشتری برای جذب مخاطبین به های جمعی به خصوص رسانهرسانه

 عمل آورند و در ایجاد نگرشی مثبت در ذهن مخاطبین نسبت به بهبود خود اهتمام ورزند.
 ی روابط اجتماعیر زمینهایجاد نگرش مثبت در میان مخاطبان د -

 ایجاد جو اعتماد عمومی در جامعه -

کشور به منظور ایجاد توافقات اساسی بین اقشار مختلف  ها و هنجارهای رسمیآموزش و تبلیغ ارزش -
 مردم

 .های  اقشار مختلف جامعهشناسایی نیازها و خواسته -
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