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هـای اجتمـا ی اینترنتـی و سـرمایه اجتمـا ی      هدف این مقاله، ارزیابی رابطه بـین اسـتفاده از شـ  ه   : چکیده

این مقاله پژوهشـی بـا ات ـا بـه وـارووبی تلفیقـی و بـا اسـتفاده از روش         .  باشددانشجویان دانشگاه یاسوج می

گیـری  کـه بـا روش نمونـه    نفر محاس ه شـده  111فرمول لین، حجم نمونه بر اساس .  پیمایش انجام شده است

سـاتته و  ترکی ی محقق نامهها، پرسشابزار گردآوری داده.  ای انتخاب شدندمرحلهوند ایتصادفی از نوع ط قه

بـا  نظـران، پایـایی پرسشـنامه سـرمایه اجتمـا ی      ساتته بوده که پس از تأیید ا ت ار آن توسـ  صـاح   دیگران

نتایج نشان داد که متغیر سابقه .  ، محاس ه و مورد استفاده قرار گرفت(353/1)استفاده از ضری  آلفای کرون اخ 

متغیـر  )تأثیر مع وس و معناداری بر سرمایه اجتما ی ( متغیر مستقل) های اجتما ی اینترنتی ضویت در ش  ه

 این یافته با نظریـه  .ه اجتما ی کاسته شده و بالع ست، از میزان سرمایداشته و با افزایش سابقه  ضوی( وابسته

ی هـا بین سرمایه اجتما ی و میزان استفاده از ش  ه معناداری رابطه در مقابل،  .پاتنام و کلمن همخوانی داشت

نشـان داد تفـاوتی در سـرمایه اجتمـا ی      همچنـین نتـایج   . وجـود نداشـت  ( متغیر مستقل) اجتما ی اینترنتی

( متغیرهای مسـتقل ) های اجتما ی اینترنتیاز ش  ه آنهاو نوع استفاده  جه به وضعیت  ضویتدانشجویان با تو

های اجتما ی تـأثیری بـر سـرمایه اجتمـا ی     به بیان دیگر، وضعیت و نوع استفاده از ش  ه.  وجود نداشته است

 .دانشجویان نداشته است
 .اینترنتی، دانشجو، یاسوج، ایرانهای اجتما ی سرمایه اجتما ی، ش  ه : واژگان کلیدی

mailto:a.mirfardi@gmail.com
mailto:abdollahvalinejad@gmail.com
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 مقدمه 

پردازد و قصد این مقاله به موضوع سرمایه اجتما ی در جامعه کووک دانشجویی دانشگاه یاسوج می

دارد تا با ترکی  مفاهیمی همچون ا تماد، مشارکت اجتما ی و انسجام اجتما ی به مسئله تأثیر و تأثر 

برای رسیدن به این مقصود، مقاله در وهار بخش طرح .  سرمایه اجتما ی و استفاده از اینترنت بپردازد

بر این .  ها ساتتاربندی شده استفتهشناسی و در انتها تحلیل یامسئله، ساتت نظریه و سپس شرح روش

 .کنیماساس، ابتدا مسئله این مطالعه را در زیر مرور می

 

 بیان مسئله

های دیجیتال در دنیای امروزی ام ان ارت اط فوری را در گسترش فزاینده اینترنت، ماهواره و فناوری

با کارکردهایی متفاوت از فضاهای  0گیری فضاهایی مجازیهای وسیعی از دنیا فراهم کرده و با ش لبخش

، 2بودریار)کنند ها، مفاهیم و باورهای گذشته را به نحوی بازنویسی میکه ارزش ملموس گذشته همراه شده

-های اطال اتی، در شرایطی دنیا را مج ور به پذیرش تود کرده اینترنت و دیگر فناوری(.  01. ، ص0333

بیشترین  که (2112، 1سولر)اند برای ابراز  قاید افراد به وجود آورده و موقعیتی مناس  را( 2112، 3فریدمن)

نیز  (0323)مرکز آمار ایران در همین زمینه، (.  2111، 5بولن و هاره)، جوانان هستند آنهاکنندگان از استفاده

درصد  2/13 کاربر اینترنت، 252,52کاربران اینترنت، ا الم کرد که از مجموع  با انجام پیمایشی در زمینه

این آمارها نشان .  انده بودهدرصد کاربران نیز دارای تحصیالت  الی 2/53؛ و سال سن داشته 23تا  21بین 

بر این  . دهنددهد تقری اً نیمی از کاربران ایرانی را جوانان؛ و نیم دیگر را افراد تحصیل رده تش یل میمی

تواند در فهم بهتر موضوع، مفید محی  دانشگاهی می اساس، ارزیابی این موضوع در بین جوانان و در یک

 .واقع شود

جود ارت اط بین این دو آید، گویای وها بر میوه از ادبیات نظری مربوط به سرمایه اجتما ی و رسانهآن

اوسلر، )دانست پاتنام، تماشای تلویزیون را ی ی از  وامل مؤثر بر کاهش ا تماد اجتما ی می . متغیر است

های ها نقش مهمی به  نوان منابع اطال اتی و واسطهرسانه کلمن بر این ا تقاد بود که (. 110. ص ،0333

با در نظر گرفتن نقش ت میل کننده برای اینترنت در ولمن (.  220-223. ، ص0331کلمن، )ا تماد دارند 

-بر وحدت نمادی می رل مؤثهای جمعی را ی ی از مهمترین  وامها و رسانهش  هپیوند با سرمایه اجتما ی؛ 

های ارت اطی از ق یل ارت اطات تعامالت اجتما ی اینترنتی به ت میل دیگر وجهدانست و بر این باور بود که 

-مک (. 2112؛ کوان هاسه و ولمن، 2110ولمن و هم اران، )پردازد وهره به وهره و ارت اطات تلفنی می

مک کوائیل، )داند وضعیت انسجام و سرمایه اجتما ی، مؤثر میها را در کوائیل نیز نوع استفاده از رسانه

0331  .) 

های موجود، حاکی از ارت اط معنادار بین استفاده های انجام شده در این زمینه، مطابق با نظریهتحقیق

 ،(0325)های جواهری و باالتانی های داتلی، نتایج پژوهشدر تحقیق . ها و سرمایه اجتما ی بوداز رسانه

و حیدری و ( 0331)پور و معتمدنژاد ، حسین(0331)ت طین، رسولی و پاک(0322) قریجواهری و با

ا تماد، مشارکت و )های جمعی و ابعاد سرمایه اجتما ی نشان دادند بین استفاده از رسانه( 0331)دهقانی 

، ولمن و (2111) 2ی، مو(0332) 2های شهنتایج پژوهش.  رابطه معناداری وجود داشت( انسجام اجتما ی
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، (2113)و هم اران  00، ولینزوال (2112) 01بیودوین، (2112) 3، کوان هاسه و ولمن(2110) 2هم اران

های در میان تحقیق( 2103) 01و پورام س و( 2100) 03، پاواریسی و مندلسون(2101)و هم اران  02تومای

 .های جمعی و ابعاد سرمایه اجتما ی بودرسانهانجام شده در این زمینه نیز گویای وجود رابطه بین استفاده از 

های اتیر به ش ل شتابان و روزافزونی در تماس ای در حال گذار، در دههجامعه ایران به  نوان جامعه

بر  آنهاشناتتی سیر این تحوالت و تأثیر ارزیابی جامعه.  های نوین ارت اطی قرار گرفته استبا فناوری

های ها به ویژه ش  هبا این وجود، تأثیر رسانه.  از اهمیت باالیی برتوردار استمناس ات و رواب  اجتما ی 

.  گران قرار گرفته استسرمایه اجتما ی، کمتر مورد توجه پژوهش همچونهایی بر مقوله اینترنتی اجتما ی

-های انجامهشبا نگاهی به پژو.  مانند یاسوج بیشتر وجود دارد سنتیاین تأل پژوهشی در مورد مناطق نیمه

شده در این زمینه، آش ار است که تحقیقی متناس  با پژوهش حاضر در ایران و به ویژه در بین دانشجویان 

های و معدود پژوهش های داتلی، اینترنت به صورت کلی در نظر گرفته شدهدر تحقیق.  صورت نگرفته است

وه اشاره شد،  الوه بر فیس وک، ونان.  اندتارجی نیز تمرکز تود را بر ش  ه اجتما ی فیس وک گذاشته

، الین، 20تاک، بی 21، نیم از03، هایک02، تانگو02، الین02، وای ر05واتساپهای پرطرفدار دیگری مانند ش  ه

-گیرند که هرکدام مینیز در میان کاربران اینترنتی مورد استفاده قرار می 21و اینستاگرام 23، تویتر22یوتیوب

های مخصوص به به  نوان مثال، واتساپ و وای ر ش  ه.  ل  را در بر داشته باشندتوانند نوع تاصی از مطا

.  کننددیگر وصل میهایشان به یکاند که کاربران را از طریق شماره تلفنی دوستان در دنیای واقعیحلقه

به این .  یوتیوب نیز مخصوص بارگذاری ویدئو است.  اینستاگرام بیشتر برای انتشار   س، مناس  است

های داتلی در این است که به تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش.  ای کاربرد تاص تود را داردترتی  هر ش  ه

های اجتما ی اینترنتی تأکید دارد؛ و تفاوت آن با جای در نظر گرفتن اینترنت به طور کلی، فق  به ش  ه

را شامل  آنهاجتما ی اینترنتی، تمامی های تارجی نیز در این است که به جای ارزیابی یک ش  ه اپژوهش

 .شده است

شرکت در اجتما ات مجازی، از فشارهای ناشی از وفق دادن تود با »که در نهایت، با نظر به این

آل و تعامل با انتظارات گروهی در دنیای واقعی کاهش داده و آزادی بیشتری را در جهت تحقق تود ایده

نو ی کاالی  مومی » نیز سرمایه اجتما یو ؛ (013-012. ، ص2111، 25گودوین)« دهددیگران به فرد می

ولی منافع آن شامل تمام اجزای  ،شوددهند ایجاد میکه گروه به دست کسانی که آن را تشخیص می است

تواند تأثیرهای زیادی بر دانشگاه یاسوج می؛ و ذکر این ن ته که (3. ، ص0330، 22کلمن) «شودساتتار می

با توجه به  همچنیننیمه مدرن آن داشته باشد؛ و -لویه و بویراحمد با توجه به بافت نیمه سنتیاستان کهگی

های های اجتما ی اینترنتی که شناتتی  لمی از وضعیت پیوند بین نوع استفاده از ش  هگسترش ش  ه

های اجتما ی کند؛ ارزیابی ش  ههای اجتما ی همچون سرمایه اجتما ی را طل  میاجتما ی و ویژگی

اینترنتی و ارت اط آن با سرمایه اجتما ی دانشجویان، در ایران و در جامعه آماری دانشجویان دانشگاه یاسوج 

های اجتما ی بر این اساس، پژوهش حاضر در صدد ارزیابی رابطه استفاده از ش  ه  .رسدضروری به نظر می

است؛ و به این پرسش پاسخ دهد که استفاده  اینترنتی و سرمایه اجتما ی دانشجویان دانشگاه یاسوج

 های اجتما ی وه تأثیری بر سرمایه اجتما ی دانشجویان دارد؟ازش  ه
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 ساخت نظریه تلفیقی   :چارچوب نظری

 .برای ارائه این تلفیق ابتدا مفاهیمی که برای ساتت این نظریه الزم است را در زیر مرور می کنیم

 

 هابا رسانهاعتماد اجتماعی و ارتباط آن 

پاتنام، ضمن در نظر گرفتن تماشای تلویزیون به  نوان ی ی از مهمترین  وامل مؤثر بر کاهش ا تماد 

دانست که زاییده ا تمادی را در نتیجه نو ی احساس ناامنی می؛ این بی(110. ، ص0333اوسلر، )اجتما ی 

ه برتی با ارجاع ب یو (. 110-112. ، ص0333اوسلر، )ن بود نمایش زشتی از محی  اطراف توس  تلویزیو

 32درصد به  52که از  0321تا  0333های اجتما ی مردم آمری ا بین سال شواهد، کاهش وشمگیر سرمایه

 (.21. ، ص0322پاتنام، )دانست درصد کاهش یافته بود را در نتیجه کاهش ا تماد اجتما ی می

های و ارائه گزارش( 222-223. ، ص0331کلمن، )ها بر ا تماد کلمن با مهم قلمداد کردن نقش رسانه

دانست را از  وامل کلیدی کاهش ا تماد به نهادهای رسمی و غیر رسمی می آنهاانتقادی از جامعه به وسیله 

ی سود و از نظر کلمن، کنشگران، افراد آگاهی هستند که پس از محاس ه(.  223-231. ، ص0331کلمن، )

ا تماد کردن از نظر وی مستلزم در نظر گرفتن موقعیت کنش و .  زنندمی( ی قالن)زیان، دست به انتخاب 

تواند بستری برای این وجود اطال ات است که می.  میزان سود یا زیان حاصل از ا تماد و یا  دم ا تماد است

؛ به این معنا که اطال ات منتشر شده از سوی (013-051. ، ص0331کلمن، )سنجی فراهم کند موقعیت

 .ساز ا تماد اجتما ی استها درباره محی  اطراف، زمینهرسانه

 

 هامشارکت اجتماعی و ارتباط آن با رسانه

کند افراد، پیش از این، وقت تود را پاتنام در زمینه مشارکت به  صر حاضر اشاره کرده و  نوان می

ی تلویزیون جایگزین آن شده کردند، ولی امروزه تماشاهای مدنی میصرف ارت اط با همسایگان و مشارکت

های ؛ این به معنای تصوصی شدن اوقات فراقت افراد به دلیل پیشرفت(023. ، ص2111پا و موی، )است 

جایی که پاتنام رابطه مستقیمی بین مشارکت و ا تماد منتج به جلوگیری از مشارکت افراد؛ و از آن فناورانه

-با کاهش میزان ا تماد همراه؛ و در نتیجه با ث  دم ش لدر نظر داشت؛ بنابراین، کاهش میزان مشارکت 

های جمعی، انسان را پاتنام بر این باور بود که صرف وقت در پای رسانه  .گیری سرمایه اجتما ی تواهد شد

پاتنام، (.  11-10. ، ص0322باغینی و دیگران، شجا ی)دارد از تف ر درباره مسائل جدی اجتما ی باز می

تسهیل کنش با هدف داند و اجتما ی می ها را بعد  ینی سرمایه، و ش  هارها را بعد ذهنیا تماد و هنج

؛ سرمایه المللیهای ملی و بینمناطق، اجتما ات در مقیاس؛ و در سطح جمعی و کس  منفعت متقابل

تعریف  ،اری استهمیهنجارهای ا تماد و  آنها صههای رواب  اجتما ی که مشخش  هاجتما ی را به  نوان 

 .کندمی

های معینی کنش کنندهداند که تسهیلاجتما ی می اجتما ی را ترکی ی از ساتتارهای کلمن، سرمایه

گیرد مولد در نظر می آن را مانند دیگر اش ال سرمایه ،همچنین.  گران در درون این ساتتارهاستاز کنش

اجتما ی از نظر وی، من عی برای کنش افراد  ف، مم ن نیست و در واقع، سرمایهکه بدون آن، نیل به هد

ساز و  . کنداجتما ی، هر ویزی است که اقدام فردی یا جمعی را آسان می بر این اساس، سرمایه . است
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های رواب ،  مل متقابل، ا تماد و هنجارهای اجتما ی از نظر کلمن، ش  ه کننده سرمایهکارهای اصلی ایجاد

 لماً سرمایهاو مس . اجتما ی، پلی بین فرد و جمع ایجاد کرد ن از سرمایهتعریف کلم.   ی هستنداجتما

داند ی منابع ساتتاری اجتما ی میگیرد، اما آن را ساتتهاجتما ی را به  نوان دارایی فرد در نظر می

 (.312. ، ص0331کلمن، )

 

 هاانسجام اجتماعی و ارتباط آن با رسانه

وه از نظرات آن . گرددها تلقی میاز کارکردها و وظایف مهم رسانه به ا تقاد السول، انسجام اجتما ی

ها به  نوان ابزارهایی ارت اطی که توانایی انتقال توان برداشت کرد این است که رسانهالسول در این زمینه می

انسجام اجتما ی توانند در میزان ای به جامعه دیگر را دارند، میها از نسلی به نسل دیگر و از جامعهفرهنگ

ها از طریق کس  طور که مک کوائیل، نوع استفاده مخاط  از رسانهجوامع مختلف، تأثیرگذار باشند؛ همان

داند الگوهای رفتاری؛ و پیدا کردن نگرشی نو و صحیح را  املی تأثیرگذار در میزان انسجام اجتما ی می

های گوناگونی دارند؛ به این ها انواع و ویژگیسانهکوائیل، رشناسی مکبر اساس گونه(.  0331مک کوائیل، )

در میزان انسجام توانند می(  آش ار)و کارکردهای کالن ( پنهان و نیمه پنهان)معنا که با کارکردهای تاص 

 (.  2115مک کوائیل، ) واقع شونداجتما ی، مؤثر 

از  آنهااسی و اجتما ی و کارکردهای فرهنگی، سی آنهاهای جمعی جدید، تنو ات موجود در رسانه

به بیان دیگر، تحلیل نظری از جایگاه .  موضو اتی است که به لحاظ نظری نیاز به ت یین و تحلیل  لمی دارد

های نوین و سنتی به  نوان یک ضرورت اساسی ها و ویژگیدر پردازش مقوله آنهاها در جامعه و نقش رسانه

های نوین، تعامالت اجتما ی را رسانه -همچون دیدگاه پاتنام- هاه استدالل برتی نظریهب.  شودشناتته می

 .انجامندافزایی میها و وضعیت تعامالت اجتما ی به همها، فعالیت رسانهدهند و در بیشتر نظریهکاهش می

ها همچون دیدگاه پاتنام و دیدگاه کلمن در مورد تأثیر ترکی ی از برتی نظریهها، پس از مرور نظریه 

ها بر انسجام کوائیل در مورد تأثیر نوع استفاده از رسانهها بر کاهش سرمایه اجتما ی و دیدگاه مکرسانه

  .های این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته استاجتما ی به  نوان وارووبی تلفیقی برای استخراج فرضیه

رسد رابطه معناداری بین سرمایه یبه نظر مکه  ها طرح شدند؛های پاتنام و کلمن، این فرضیهبر اساس نظریه

ها؛ از در این ش  ه آنهااجتما ی دانشجویان، از یک سو، و سابقه  ضویت؛ وضعیت  ضویت و میزان فعالیت 

این فرضیه مورد توجه قرار گرفت نیز کوائیل ، بر اساس دیدگاه مکهمچنین  .سوی دیگر، وجود داشته باشد

های از ش  ه آنهاتفاوت معناداری در سرمایه اجتما ی دانشجویان با توجه به نوع استفاده  رسدبه نظر میکه 

 .اجتما ی اینترنتی وجود داشته باشد

 

 های پژوهشفرضیه

در  آنهارسد بین سرمایه اجتما ی دانشجویان دانشگاه یاسوج با توجه به وضعیت  ضویت به نظر می -0

 .معناداری وجود داردهای اجتما ی اینترنتی، تفاوت ش  ه

های اجتما ی اینترنتی و سرمایه اجتما ی دانشجویان رسد بین سابقه  ضویت در ش  هبه نظر می -2

 .دانشگاه یاسوج، رابطه معناداری وجود دارد
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یان های اجتما ی اینترنتی و سرمایه اجتما ی دانشجورسد بین میزان استفاده از ش  هبه نظر می -3

 .معناداری وجود دارد دانشگاه یاسوج، رابطه

های رسد بین سرمایه اجتما ی دانشجویان دانشگاه یاسوج با توجه به نوع استفاده از ش  هبه نظر می -1

 .اجتما ی اینترنتی، تفاوت معناداری وجود دارد

 روش شناسی

آماری پژوهش،  جامعه  .استفاده شده است هابرای گردآوی داده از روش پیمایش ،در این پژوهش

بوده که تعداد  0333 -0331دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی  هشامل کلی

-0331واحد آماری پژوهش نیز یک نفر دانشجوی دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی .  اندنفر بوده 035,1

اری، میزان معه، سطح معنادنظر گرفتن حجم جاو با در( 0322) 22بر اساس جدول لین  .بوده است 0333

 111دقت، به مورد برآورد شد که برای افزایش  320اری، حجم نمونه پژوهش، معنادهمگنی و میزان تطای

بوده؛ و  22ایمرحلهوند ایگیری تصادفی از نوع ط قهگیری پژوهش نیز، نمونهروش نمونه.  مورد ارتقاء یافت

پژوهش نیز به این صورت بود که پس از تعیین حجم نمونه بر اساس های گیری و گردآوری دادهنحوه نمونه

ها در مرحله بعد، به دانش ده.  های هر دانش ده، مقطع تحصیلی و جنسیت محاس ه شدجدول لین، نس ت

به طور میانگین، هر .  مراجعه و به صورت تصادفی در بین دانشجویان هر دانش ده، پرسشنامه توزیع گردید

 پاسخگوگر در این فاصله در نزدی ی دقیقه نیاز داشت که پژوهش 02نامه، پر کردن هر پرسش برای پاسخگو

 .  قرار داشت تا به ابهامات و سؤاالت احتمالی وی جواب دهد

سؤال  35شامل  ساتته،در این پژوهش به ش ل ترکی ی تودساتته و دیگران مورد استفاده نامهپرسش

 23ناهاپیت و گوشال نامهاز پرسش( وابسته)نجش متغیر سرمایه اجتما ی برای س  .بوده است باز و بسته

های اجتما ی زمینه ش  ه در.  ؛ و با اندکی دتل و تصرف استفاده شده است23/1، با ضری  آلفای (0332)

سؤالی استفاده شده است که وضعیت  ضویت، سابقه  ضویت،  2ای تودساتته و نامهاینترنتی  نیز از پرسش

در این پژوهش، از دو   .دهدها را مورد پرسش قرار میو نوع فعالیت کاربران از این ش  ه میزان فعالیت روزانه

جهت تعیین صوری پرسشنامه، از نظر وند تن از .  گیری شده استصوری و ا ت ار تجربی بهره 31ا ت ارنوع 

در ا ت ار تجربی نیز با .  در پرسشنامه لحاظ گردید آنهاشناسی استفاده؛ و ن ات اصالحی اساتید جامعه

استفاده از ت نیک تحلیل  املی به ارزیابی ا ت ار ابزار تحقیق پرداتته شد؛ به این معنا که با استفاده از 

های یک متغیر در تحلیل تحلیل  املی تأییدی، تالش شد تا به آزمون این مسئله پرداتته شود که آیا معرف

های متغیر سرمایه ای گویهجهت تعیین ا ت ارسازه.  یت بار شدن روی یک  امل را دارند یا تیر املی، قابل

( 111/1)اری با سطح معناد( 2201/210)ی  بارتلت ضر و( 355/1)« کی ام او»از دو آزمون اجتما ی 

های ابزار پژوهش نیز، برای شناتت میزان انسجام درونی گویه 30پایایی جهت تعیین.  استفاده شده است

؛ و برای ابعاد (35/1)ضری  آلفا برای متغیر سرمایه اجتما ی کلی .  متغیرها از آلفای کرون اخ شده است

-آوری و گردپس از جمع.  بوده است( 22/1)و ( 22/1)، (31/1)ارت اطی، ساتتاری و شناتتی آن به ترتی  

 انتقال «اس پی اس اس» افزاربه نرم ،ها جهت تجزیه و تحلیل، دادهآنهااستخراج و  ات مورد نیاز آوری اطال

 .ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استن اطی ارائه گردیدداده شد و تحلیل یافته
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 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

-نهفته در ساتتار اجتما ی که با کنشبه مثابه منابع سرمایه اجتما ی   (:وابسته)سرمایه اجتماعی 

پرسشنامه سرمایه اجتما ی از سه بعد  (. 2. ، ص0333لین، ) مند، قابل دسترس برای افراد استهای هدف

ای ینهگز 5گویه  22تش یل شده که در قال  ( سؤال 2)و شناتتی ( سؤال 2)، ساتتاری (سؤال 03)ارت اطی 

سنجیده ( 0نمره )و کامالً مخالفم ( 2نمره )، مخالفم (3نمره )نظر ، بی(1ه نمر)، موافقم (5نمره )کامالً موافقم 

 .شده است

 ر و دوستان های همفو حاصل تعامل بین گروه جوامعی آنالین : های اجتماعی اینترنتیشبکه

  (.21. ، ص2113، 32کاستلز)های باز بودن و  دم تمرکز برتوردارند هستند و از ویژگی

اشاره به آن دارد که آیا فرد در این  (: مستقل)های اجتماعی اینترنتی شبکهوضعیت عضویت در 

برای سنجش آن، از یک سؤال با سطح سنجش اسمی استفاده شده .  ها ث ت نام کرده است یا تیرش  ه

نمره )« ها  ضویت دارمدر این ش  ه»های تواسته شد تا ی ی از گزینه پاسخگواست؛ به این صورت که از 

 .را  المت بزند( 2نمره )« ها  ضویت ندارمدر این ش  ه»و یا  ؛(0

ی این متغیر اشاره به نوع استفاده  (:مستقل)های اجتماعی اینترنتی نوع استفاده از شبکه

 اطفی، -شناتتی، احساسیاز ق یل مذه ی، سیاسی، ورزشی، اقتصادی، روان)کاربران از ان وه مطال ی 

این سؤال به صورت باز طرح شد   .د، داردنشوها منتشر میکه در این ش  ه...( و فرهنگی، هنری،  لمی، طنز

 .کندها بیشتر از وه نوع مطال ی استفاده میتواسته شد مشخص کند در این ش  ه پاسخگوو از 

منظور از میزان استفاده، تعداد   (:مستقل)های اجتماعی اینترنتی میزان استفاده از شبکه

تواسته  پاسخگواز .  کندهای اجتما ی اینترنتی فعالیت میروز در ش  هفرد در طول ش انه سا اتی است که

ها، دقایق پس از گردآوری داده.  ها را بر حس  دقیقه بنویسدشد تا میزان فعالیت روزانه تود در این ش  ه

 .به سا ت ت دیل گردید

هایی است که فرد منظور تعداد سال  (:مستقل)های اجتماعی اینترنتی سابقه عضویت در شبکه

ها  ضویت تواسته شد تا مشخص کند وند سال در این ش  ه پاسخگواز .  ها  ضویت دارددر این ش  ه

 . داشته است

 

 :های پژوهشیافته

 های توصیفییافته

نفر  53.  اندمرد بوده( 25/12)%نفر  022زن، و ( 25/53)%نفر  203ی پژوهش، پاسخگو 111از میان 

متأهل، و بقیه ( پاسخگویاندرصد از کل  25/5)نفر از مردان  23؛ و (پاسخگویاندرصد از کل  25/03)از زنان 

درصد؛  25/22در مقطع تحصیلی را مقطع تحصیلی کارشناسی با  پاسخگویانبیشترین نس ت .  اندمجرد بوده

درصد،  25/1در آتر، مقطع تحصیلی دکتری با درصد؛ و  03و پس از آن، مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد با 

دارای پایگاه  پاسخگویاندرصد از  25/05اقتصادی نیز، -از لحاظ پایگاه اجتما ی  .تش یل داده است

درصد  02اقتصادی متوس ؛ و -دارای پایگاه اجتما ی آنهادرصد از  25/22اقتصادی پایین؛ -اجتما ی
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 25/21درصد، قومیت فارس با  25/20قومیت لر با .  انداقتصادی باال بوده-اجتما یباقیمانده نیز دارای پایگاه 

  .اندرا تش یل داده پاسخگویانهای قومیت درصد نس ت 5/02ها نیز با درصد؛ و سایر قومیت

-در ش  ه( نفر 231) 5/23%ی پژوهش، پاسخگو 111های اجتما ی اینترنتی، از میان در زمینه ش  ه

بیشترین .  اندها  ضویت نداشتهنیز در این ش  ه( نفر 012)  5/22% ی اینترنتی  ضویت داشته و های اجتما

 21؛ 20/22)%ماه  03-21و پس از آن به ترتی ،  بوده( نفر 030؛ 55/11)%ماه  02ی  ضویت، زیر سابقه

بوده ( نفر 05؛ 01/5)%ماه  32-12؛ و (نفر 30؛ 51/01)%ماه  25-32؛ (نفر 32؛ 52/02)%ماه به باال  13؛ (نفر

نفر از  012های اجتما ی اینترنتی نیز به این صورت بوده است که از ش  ه پاسخگویانمیزان استفاده .  است

 1بیش از »مربوط به  پاسخگویانبیشترین میزان استفاده .  اندها نداشتهفعالیتی در این ش  ه( 5/22)% آنها

بین یک تا دو »؛ (نفر 23؛ 25/02)%« کمتر از یک سا ت»بوده؛ و پس از آن، ( نفر 20؛ 25/21)%« سا ت

( نفر 33؛ 25/2)%« بین سه تا وهار سا ت»؛ (نفر 12؛ 02)%بین دو تا سه سا ت ( نفر 22؛ 25/05)%« سا ت

؛ 02/23)%های اجتما ی اینترنتی نیز، بران از ش  هدر بحث نوع استفاده کار  .های بعدی قرار دارنددر رده

اند؛ پس از آن نیز به کرده اطفی را دن ال می-اند که مطال  احساسیا الم کرده پاسخگویاناز ( نفر 22

، مذه ی (نفر 32؛ 3/01)%، فرهنگی (نفر 10؛ 31/03%) ، ورزشی(نفر 55؛ 2/02)%ترتی ، مطال  سیاسی 

و سایر مطال   (نفر 05؛ 0/5)%، طنز (نفر 05؛ 0/5)%،  لمی (نفر 22؛ 21/2)%ناتتی ، روانش(نفر 32؛ 3/01)%

نشان داد میزان سرمایه  چنینهمنتایج توصیفی .  اندشدهدن ال می پاسخگویانتوس  ( نفر 01؛ 1/3)%

نفر  52در سطح متوس ؛ و ( 5/21)%نفر  222در سطح پایین؛ ( 05)% پاسخگویاننفر از  21اجتما ی 

 .نیز در سطح باال بوده است( 5/01)%

 های استنباطییافته

شناتتی با سرمایه اجتما ی های فردی و جمعیتهای آماری در مورد رابطه بین ویژگینتایج آزمون

های فردی و وجه به ویژگیتبا  پاسخگویانوجود نداشته و تفاوتی بین  آنهانشان داد رابطه معناداری بین 

گر نو ی همگونگی تواند نشاناین وضعیت می .اجتما ی از نظر میزان سرمایه اجتما ی وجود نداشته است

 .  ی مورد مطالعه باشدنس ی در وضعیت سرمایه اجتما ی افراد جامعه

داری ، تفاوت معنا(322/1)اری و سطح معناد( 331/1)مستقل های تی گروهبا توجه به مقدار آزمون 

 های اینترنتی وجود نداشته استدر ش  ه آنهابین سرمایه اجتما ی دانشجویان، با توجه به وضعیت  ضویت 

 . (0جدول )

 هادر شبکه آنهابا توجه به وضعیت عضویت  پاسخگویانسرمایه اجتماعی مقایسه میانگین  -1جدول 

 پاسخگوتعداد  عضویتوضعیت 
میانگین سرمایه 

 اجتماعی
 آزمون تی انحراف معیار

ضریب 

 اطمینان

 11135/03 1021/25 231 بله
331/1 322/1 

 12121/21 5522/22 012 تیر

-، نشان می2مندرج در جدول ( 115/1)و سطح معناداری ( -023/1)مقدار ضری  هم ستگی پیرسون 

، های اجتما ی اینترنتیش  ه در آنها، با توجه به سابقه  ضویت دانشجویاندهد که بین سرمایه اجتما ی 
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-های پاتنام و کلمن همخوانی دارد و نشان میاین یافته با نظریه.  رابطه منفی و معناداری وجود داشته است

.  شودبیشتر باشد، از سرمایه اجتما ی کاسته می اینترنتی های اجتما یدهد هروه سابقه  ضویت در ش  ه

سرمایه های اجتما ی اینترنتی و استفاده از ش  هبین میزان  ،(122/1)با توجه به سطح معناداری در مقابل، 

نشدن این فرضیه  دارمعنا .(. را ب ینید 2جدول ) ، رابطه معناداری وجود نداشته استدانشجویان اجتما ی

مورد  ویژه با محتوای مورد استفاده در جامعه های اجتما ی در جامعه ایران و بهتواند با محتوای ش  همی

 .مرت   باشد -دانشجویان -مطالعه 

 هاو میزان استفاده از شبکه بین سرمایه اجتماعی و سابقهنتایج ضریب همبستگی پیرسون ارتباط  -2جدول 

 ضریب اطمینان ضریب پیرسون پاسخگوتعداد  متغیر مستقل

 115/1 -023/1 231 های اجتما ی اینترنتی سابقه  ضویت در ش  ه

 122/1 -122/1 111 های اجتما ی اینترنتیمیزان استفاده از ش  ه

در سرمایه اجتما ی دانشجویان، با توجه به گویای  دم وجود تفاوت معنادار ( 211/1)سطح معناداری 

کوائیل همخوانی یافته با دیدگاه مکاین .  (3جدول ) استهای اجتما ی اینترنتی از ش  ه آنهانوع استفاده 

های اجتما ی تواند با همانندی نس ی ش لی و محتوایی ش  هنتیجه این فرضیه از یک سو می.  ندارد

با این .  ها، مرت   باشدی کاربران از این ش  هاینترنتی؛ و از سوی دیگر، احتماالً با س ک و نوع استفاده

های اجتما ی در جامعه ایران و به ویژه در بین همانند ش  ه های نس تاًگیر شدن س کوصف، همه

نیز تفاوت معناداری  آنهاگذارد و در میزان سرمایه اجتما ی دانشجویان، واریانسی در این زمینه باقی نمی

اند، از سرمایه اجتما ی بیشتری نس ت افرادی که بیشتر از مطال  مذه ی استفاده نموده ،تنها.  وجود ندارد

 .دیگران برتوردارند به
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 آنها، با توجه به نوع استفاده پاسخگویان طرفه تفاوت در سرمایه اجتماعینتایج آنالیزواریانس یک -3جدول 

 از شبکه

 نوع مطالب
تعداد 

 پاسخگو

میانگین سرمایه 

 اجتماعی
 آزمون اف انحراف معیار

ضریب 

 اطمینان

 30232/03 3212/23 22 عاطفی-احساسی

253/1 211/1 

 31200/20 3223/22 55 سیاسی

 13220/02 2233/22 10 ورزشی

 11223/21 2511/22 32 فرهنگی

 12232/22 0523/21 32 مذهبی

 22212/02 2232/25 22 روانشناختی

 52113/05 0333/23 05 طنز

 12122/01 5333/23 05 علمی

 22111/02 1111/23 01 سایر مطالب

 11135/03 1021/25 231 کل

توانسته است در  «های اجتما ی اینترنتیسابقه  ضویت در ش  ه»فق  متغیر  دهدشان مین نتایج

این .  (1جدول ) درصد از متغیر وابسته سرمایه اجتما ی را ت یین کند 3/2میزان  و به مدل رگرسیونی بماند

نقش  -اندمتغیر موضوع پژوهش ن ودهکه در این - دهد متغیرهای دیگریمیزان ت یین شده ضعیف، نشان می

کوائیل است که این نتیجه تأییدی بر نظریة مک. و جایگاهی مهمتر در سرمایه اجتما ی دانشجویان دارند

 .دانستاجتما ی مؤثر می ت سرمایهها را در وضعیوگونگی استفاده از رسانه

 

 رمایه اجتماعینتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره عوامل مؤثر بر س -4جدول 

 
مقدار 

 بتا

مقدار 

 تی

ضریب 

 اطمینان

مقدار 

 آر

 مقدار

 آر دو 

مقدار آر 

 ادجاستد

مقدار 

 اف

ضریب 

 اطمینان

 - - - - - 111/1 351/15 - ثابت

 115/1 113/2 123/1 122/1 023/1 115/1 -223/2 -023/1 سابقه  ضویت

 

 گیریبحث و نتیجه

های جمعی بر میزان سرمایه روی رد در پیوند با تأثیر رسانهها نشان داد که سه دسته مرور نظریه

برنده را تحلیل آنهادوم،  دستهاجتما ی؛  کننده سرمایهها را تقویت، رسانهدسته اول : اجتما ی وجود دارد

مصادیق  ینی .  دگیرها در نظر میجهی برای رسانه، نقشی دوونیزسرمایه اجتما ی دانسته؛ و دسته سوم 
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با توجه به .  های اجتما ی و فرهنگی گوناگون قابل شناسایی و ت یین استدسته روی رد در زمینه این سه

های توان این کانون را مصداقی از زمینهنتایج این پژوهش که در یک بافت نس تاً سنتی انجام شده است، می

توان با توجه به رد را میمصادیق سه دسته روی .  های جمعی دانستمرت   با روی رد نقش کاهنده رسانه

اند و از سنتیبیشتر جوامعی که دارای بافت دسته اول،   :شان به سه دسته تقسیم نمودهای اجتما یبافت

های در ونین جوامعی گسترش رسانه.  یافته برتوردارندسرمایه اجتما ی و منظومه رفتاری سنتی تث یت

اند، را دستخوش تغییر کاهنده اجتما ی که همان سرمایهتی، تواند انسجام، ا تماد و رواب  سنجمعی می

اند؛ و شدن نوینی دست یافته، جوامعی که دوران گذار را سپری نموده و به نهادینهی دومدسته.  سازد

قویت آن سازد، بل ه به تنه تنها سرمایه اجتما ی را مختل نمی آنهاگیری از های جمعی و بهرهگسترش رسانه

های برند و نه تنها به واسطه فناوریاند که در شرای  گذار به سر میسوم، جوامعی دسته.  رساندنیز یاری می

های آن هستند، و ارزش گیری از سنتنوین ارت اطی و دیگر تغییرات ناشی از جریان نوسازی، در حال فاصله

در این .  اندنیز تث یت نیافته ها و مناس ات مدنی نوین، که همراه با نو ی سرمایه اجتما ی استبل ه ارزش

.  ها نیز از انسجام و  قالنیت الزم برای تقویت سرمایه اجتما ی برتوردار نیستندشرای ، حتی محتوای رسانه

ها در وضعیت سرمایه اجتما ی هایی از نقش تنثی و یا حتی کاهنده رسانهدر این دسته از جوامع، گونه

تواند ها در این دسته جوامع، تا حد زیادی مینگی ایفای نقش رسانهوگو.  قابل تصور است آنهاکاربران 

ها را در تأثیر وضعیت و نوع استفاده از رسانهنیز کوائیل گونه که مکباشد؛ همان آنهامرت   با نوع استفاده از 

دانشگاه یاسوج نیز به . ای در حال گذار استجامعه ایران، جامعه . بر سرمایه اجتما ی، مؤثر دانسته است آنها

که در  ایجامعه.  ای از جامعه در حال گذار استاند، نمونه نوان دانشگاهی که بیشتر دانشجویان آن، بومی

برد و هر دو بخش سنت و فراز و فرود گذر از پیوندهای سنتی و تماس با حوزه ارت اطی نوین به سر می

در این وضعیت، گسترش .  نیافتگی قرار دارندتث یتفضای زیستی با مناس ات نوین در حالت سیالیت و 

نو ی  دم ا تماد را  ،ای از مطال  پاالیش نشده و گذراهای اجتما ی اینترنتی با ارائه ان وههکاربری ش  ه

ای از محتویات نو ی مصرف توده همچنین.  آوردنس ت به مناس ات موجود در رواب  اجتما ی پدید می

این وضعیت، با وجود .  گیردگر را از کاربران میدهد که نقش  املیت آگاه و گزینشها را ش ل میرسانه

روند  گرشرای  کنونی نشان.  رساندجمعی و فراگیر بودن، به گسترش سرمایه و انسجام اجتما ی یاری نمی

مطالعه است های اجتما ی مجازی در جامعه مورد گیری از ش  ههای جمعی نوین و بهرهرویارویی با رسانه

تواند افراد را از رواب  واقعی اجتما ی که  نصری محوری ها میکه وابستگی و استفاده درازمدت از این ش  ه

در این وضعیت، تعارض رواب  مجازی و رواب  واقعی اجتما ی تود را .  در سرمایه اجتما ی است، دور سازد

تداوم استفاده از این ش  ه ها و دوری .  دهدمیهای اجتما ی نشان در دوره بلند مدت استفاده از ش  ه

آورد که در ساحتی را برای افراد به ارمغان میای از زندگی تکجستن از رواب  و تعامالت اجتما ی، گونه

دیدگاه کلمن،  نینهمچاین نتیجه با دیدگاه پاتنام و   .شودمنجر می آنهانهایت به کاهش سرمایه اجتما ی 

ی تعامالت اجتما ی دور ساتته و میزان های جمعی جدید افراد را از ش  هتفاده از رسانهکه معتقد بودند اس

شناتتی های فردی و جمعیتویژگی.  دهد، همخوانی داردرا کاهش می آنهاا تماد و اتحاد اجتما ی 

سرمایه  -ته رت اط معناداری با متغیر وابسپرداتته شد، هیچ دام ا آنها، که در بخش توصیفی به پاسخگویان

-گر نو ی همگونگی نس ی در وضعیت سرمایه اجتما ی افراد جامعهاین وضعیت، نشان.  اندنداشته -اجتما ی
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تفاوتی در وضعیت ( شناتتیهای جمعیتشامل ویژگی)های افراد ای که ویژگیی مورد مطالعه است؛ به گونه

شناتتی تفاوت قابل توجهی های فردی و جمعیت، ویژگیهمچنین.  پدید نیاورده است آنهاسرمایه اجتما ی 

های در اینجا بایست بین دو دسته رسانه . های اجتما ی ایجاد ننموده استدر میزان و نوع استفاده از ش  ه

های اجتما ی مجازی از ش  ه.  تفاوت قائل شد... هایی وون تلویزیون، رادیو، روزنامه و مجازی و رسانه

که تا حد بودن برتوردارند؛ ضمن اینسجامی، سازمان نیافتگی، پراکندگی و سطحیانهایی وون بیویژگی

از  آنهابنابراین میزان و نوع استفاده از  . سازنداجتما ی دور میاطات واقعی زیادی افراد را نیز از فضای ارت 

ی اجتما ی هاونان قدرت اثرگذاری برتوردار نیست که بتواند تفاوت معناداری بر روی سایر ویژگی

های اشاره شده در این زمینه؛ و تا حدودی تحقیق، برتالف اکثر تحقیقاین نتایج .  مخاط ین داشته باشد

-آموزه.  است( 2112)و همچنین کوان هسه و ولمن ( 2110)همخوان با نتایج دو مطالعه ولمن و هم اران 

کاهشی را در پیوند با اینترنت و سرمایه مطالعه، وضعیت ت میلی و نه افزایشی و یا  های نظری این دو

شناتتی پیرامون ا تماد اجتما ی و های جامعهکه اغل  دیدگاهبا توجه به این  .اجتما ی نشان داده بود

تواند هم با ث تقویت و هم کاهش سرمایه اند که میها داشتهنگاه دو وجهی به پیامد رسانه اجتما ی، سرمایه

گر برداشتی نشان ،چون یاسوجهم یهای این پژوهش در منطقه در حال گذارفتهاجتما ی گردد؛ تحلیل یا

های بدست آمده، از سوی بر اساس وارجوب نظری، از یک سو؛ و یافته.  همراستا با وارووب نظری است

-هها و به ویژه ش  توان ونین استدالل نمود که در مناطق در حال گذار با بافت نیمه سنتی، رسانهدیگر، می

ا تمادی و نو ی ابهام،  دم قطعیت، بی ؛ها و ت لیغاتهای متنو ی از گزارههای اجتما ی با پراکندن مجمو ه

ها که گاهی با تخری  و یا برتوردهای این گزاره  .آورندانسجامی را در رواب  اجتما ی به وجود میبی

 ی  دم اطمینان به فضای اجتما ی را ثق همراه هستند نوا اد اهای نامؤسطحی و نابهنجار و گاهی نیز ب

 یآورد که در بین همهنو ی سیالیت و ابهام را در رواب  اجتما ی پدید می ،زنند و ونین وضعیتیدامن می

های اجتما ی، از یک سو، این وضعیت، احتماالً تا زمان نهادینه شدن ش  ه  .شودافراد جامعه گسترانیده می

شناتتی به نتایج اگر با دید جامعه  .ل گذار با مناس ات نوین تداوم تواهد داشتو تث یت دوباره جامعه در حا

توانند با های اجتما ی اینترنتی به  نوان یک ابزار ارت اطی میاین پژوهش نگریسته شود؛ گروه ش  ه

آن پردازش مناس  با ث تقویت سرمایه اجتما ی جوانان شوند، ولی نتایج تحقیق نشان داد که به کاهش 

های اجتما ی؛ مربوط به نگری محتوای ش  هشاید بتوان این کاهش را در کنار سطحی.  منجر شده است

ای افراد مورد مطالعه های فرهنگی، بومی و منطقهویژگی همچنینهای نسلی جامعه مورد مطالعه و ویژگی

های استواری در جهت د، گامهای مدیریتی کارآمشود با تدوین برنامهبر این اساس، پیشنهاد می . دانست

های ها برای تقویت هنجارها و همیاریگیری از این ش  هتوانمندسازی فرهنگی کاربران اینترنتی؛ و بهره

های در این راستا، آموزش جوانان و نوجوانان در ارت اط با نقش و جایگاه ش  ه . اجتما ی جوانان بردارند

 .دارد گیری از آن ضرورتاجتما ی و شیوه بهره
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