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چکیده :هدف این مقاله ،ارزیابی رابطه بـین اسـتفاده از شـ ههـای اجتمـا ی اینترنتـی و سـرمایه اجتمـا ی
دانشجویان دانشگاه یاسوج میباشد .این مقاله پژوهشـی بـا ات ـا بـه وـارووبی تلفیقـی و بـا اسـتفاده از روش
پیمایش انجام شده است .بر اساس فرمول لین ،حجم نمونه  111نفر محاس ه شـده کـه بـا روش نمونـهگیـری
تصادفی از نوع ط قهای وندمرحلهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه ترکی ی محققسـاتته و
دیگرانساتته بوده که پس از تأیید ا ت ار آن توسـ صـاح نظـران ،پایـایی پرسشـنامه سـرمایه اجتمـا ی بـا
استفاده از ضری آلفای کرون اخ ( ،)1/353محاس ه و مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که متغیر سابقه
ضویت در ش ههای اجتما ی اینترنتی (متغیر مستقل) تأثیر مع وس و معناداری بر سرمایه اجتما ی (متغیـر
وابسته) داشته و با افزایش سابقه ضویت ،از میزان سرمایه اجتما ی کاسته شده و بالع س .این یافته با نظریـه
پاتنام و کلمن همخوانی داشت .در مقابل ،رابطه معناداری بین سرمایه اجتما ی و میزان استفاده از ش ههـای
اجتما ی اینترنتی (متغیر مستقل) وجـود نداشـت .نتـایج همچنـین نشـان داد تفـاوتی در سـرمایه اجتمـا ی
دانشجویان با توجه به وضعیت ضویت و نوع استفاده آنها از ش ههای اجتما ی اینترنتی (متغیرهای مسـتقل)
وجود نداشته است .به بیان دیگر ،وضعیت و نوع استفاده از ش ههای اجتما ی تـأثیری بـر سـرمایه اجتمـا ی
دانشجویان نداشته است.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتما ی ،ش

ههای اجتما ی اینترنتی ،دانشجو ،یاسوج ،ایران.
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مقدمه
این مقاله به موضوع سرمایه اجتما ی در جامعه کووک دانشجویی دانشگاه یاسوج میپردازد و قصد
دارد تا با ترکی مفاهیمی همچون ا تماد ،مشارکت اجتما ی و انسجام اجتما ی به مسئله تأثیر و تأثر
سرمایه اجتما ی و استفاده از اینترنت بپردازد .برای رسیدن به این مقصود ،مقاله در وهار بخش طرح
مسئله ،ساتت نظریه و سپس شرح روششناسی و در انتها تحلیل یافتهها ساتتاربندی شده است .بر این
اساس ،ابتدا مسئله این مطالعه را در زیر مرور میکنیم.
بیان مسئله
گسترش فزاینده اینترنت ،ماهواره و فناوریهای دیجیتال در دنیای امروزی ام ان ارت اط فوری را در
بخشهای وسیعی از دنیا فراهم کرده و با ش لگیری فضاهایی مجازی 0با کارکردهایی متفاوت از فضاهای
ملموس گذشته همراه شده که ارزشها ،مفاهیم و باورهای گذشته را به نحوی بازنویسی میکنند (بودریار،2
 ،0333ص .)01 .اینترنت و دیگر فناوریهای اطال اتی ،در شرایطی دنیا را مج ور به پذیرش تود کرده -
(فریدمن )2112 ،3و موقعیتی مناس را برای ابراز قاید افراد به وجود آوردهاند (سولر )2112 ،1که بیشترین
استفادهکنندگان از آنها ،جوانان هستند (بولن و هاره .)2111 ،5در همین زمینه ،مرکز آمار ایران ( )0323نیز
با انجام پیمایشی در زمینه کاربران اینترنت ،ا الم کرد که از مجموع  52,252کاربر اینترنت 13/2 ،درصد
بین  21تا  23سال سن داشته؛ و  53/2درصد کاربران نیز دارای تحصیالت الیه بودهاند .این آمارها نشان
میدهد تقری اً نیمی از کاربران ایرانی را جوانان؛ و نیم دیگر را افراد تحصیل رده تش یل میدهند .بر این
اساس ،ارزیابی این موضوع در بین جوانان و در یک محی دانشگاهی میتواند در فهم بهتر موضوع ،مفید
واقع شود.
آنوه از ادبیات نظری مربوط به سرمایه اجتما ی و رسانهها بر میآید ،گویای وجود ارت اط بین این دو
متغیر است .پاتنام ،تماشای تلویزیون را ی ی از وامل مؤثر بر کاهش ا تماد اجتما ی میدانست (اوسلر،
 ،0333ص .)110 .کلمن بر این ا تقاد بود که رسانهها نقش مهمی به نوان منابع اطال اتی و واسطههای
ا تماد دارند (کلمن ،0331 ،ص .)220-223 .ولمن با در نظر گرفتن نقش ت میل کننده برای اینترنت در
پیوند با سرمایه اجتما ی؛ ش هها و رسانههای جمعی را ی ی از مهمترین وامل مؤثر بر وحدت نمادی می-
دانست و بر این باور بود که تعامالت اجتما ی اینترنتی به ت میل دیگر وجههای ارت اطی از ق یل ارت اطات
وهره به وهره و ارت اطات تلفنی میپردازد (ولمن و هم اران2110 ،؛ کوان هاسه و ولمن .)2112 ،مک-
کوائیل نیز نوع استفاده از رسانهها را در وضعیت انسجام و سرمایه اجتما ی ،مؤثر میداند (مک کوائیل،
.)0331
تحقیقهای انجام شده در این زمینه ،مطابق با نظریههای موجود ،حاکی از ارت اط معنادار بین استفاده
از رسانهها و سرمایه اجتما ی بود .در تحقیقهای داتلی ،نتایج پژوهشهای جواهری و باالتانی (،)0325
جواهری و باقری ( ،)0322رسولی و پاکطینت ( ،)0331حسینپور و معتمدنژاد ( )0331و حیدری و
دهقانی ( )0331نشان دادند بین استفاده از رسانههای جمعی و ابعاد سرمایه اجتما ی (ا تماد ،مشارکت و
انسجام اجتما ی) رابطه معناداری وجود داشت .نتایج پژوهشهای شه ،)0332( 2موی ،)2111( 2ولمن و
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هم اران ،)2110( 2کوان هاسه و ولمن ،)2112( 3بیودوین ،)2112( 01ولینزوال  00و هم اران (،)2113
تومای 02و هم اران ( ،)2101پاواریسی و مندلسون )2100( 03و پورام س و )2103( 01در میان تحقیقهای
انجام شده در این زمینه نیز گویای وجود رابطه بین استفاده از رسانههای جمعی و ابعاد سرمایه اجتما ی بود.
جامعه ایران به نوان جامعهای در حال گذار ،در دهههای اتیر به ش ل شتابان و روزافزونی در تماس
با فناوریهای نوین ارت اطی قرار گرفته است .ارزیابی جامعهشناتتی سیر این تحوالت و تأثیر آنها بر
مناس ات و رواب اجتما ی از اهمیت باالیی برتوردار است .با این وجود ،تأثیر رسانهها به ویژه ش ههای
اجتما ی اینترنتی بر مقولههایی همچون سرمایه اجتما ی ،کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
این تأل پژوهشی در مورد مناطق نیمهسنتی مانند یاسوج بیشتر وجود دارد .با نگاهی به پژوهشهای انجام-
شده در این زمینه ،آش ار است که تحقیقی متناس با پژوهش حاضر در ایران و به ویژه در بین دانشجویان
صورت نگرفته است .در تحقیقهای داتلی ،اینترنت به صورت کلی در نظر گرفته شده و معدود پژوهشهای
تارجی نیز تمرکز تود را بر ش ه اجتما ی فیس وک گذاشتهاند .ونانوه اشاره شد ،الوه بر فیس وک،
ش ههای پرطرفدار دیگری مانند واتساپ ،05وای ر ،02الین ،02تانگو ،02هایک ،03نیم از ، 21بیتاک ،20الین،
یوتیوب ،22تویتر 23و اینستاگرام 21نیز در میان کاربران اینترنتی مورد استفاده قرار میگیرند که هرکدام می-
توانند نوع تاصی از مطال را در بر داشته باشند .به نوان مثال ،واتساپ و وای ر ش ههای مخصوص به
حلقهی دوستان در دنیای واقعیاند که کاربران را از طریق شماره تلفنهایشان به یکدیگر وصل میکنند.
اینستاگرام بیشتر برای انتشار س ،مناس است .یوتیوب نیز مخصوص بارگذاری ویدئو است .به این
ترتی هر ش های کاربرد تاص تود را دارد .تفاوت پژوهش حاضر با پژوهشهای داتلی در این است که به
جای در نظر گرفتن اینترنت به طور کلی ،فق به ش ههای اجتما ی اینترنتی تأکید دارد؛ و تفاوت آن با
پژوهشهای تارجی نیز در این است که به جای ارزیابی یک ش ه اجتما ی اینترنتی ،تمامی آنها را شامل
شده است.
در نهایت ،با نظر به اینکه «شرکت در اجتما ات مجازی ،از فشارهای ناشی از وفق دادن تود با
انتظارات گروهی در دنیای واقعی کاهش داده و آزادی بیشتری را در جهت تحقق تود ایدهآل و تعامل با
دیگران به فرد میدهد» (گودوین ،2111 ،25ص)013-012 .؛ و سرمایه اجتما ی نیز «نو ی کاالی مومی
است که گروه به دست کسانی که آن را تشخیص میدهند ایجاد میشود ،ولی منافع آن شامل تمام اجزای
ساتتار میشود» (کلمن ،0330 ،22ص)3 .؛ و ذکر این ن ته که دانشگاه یاسوج میتواند تأثیرهای زیادی بر
استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به بافت نیمه سنتی-نیمه مدرن آن داشته باشد؛ و همچنین با توجه به
گسترش ش ههای اجتما ی اینترنتی که شناتتی لمی از وضعیت پیوند بین نوع استفاده از ش ههای
اجتما ی و ویژگیهای اجتما ی همچون سرمایه اجتما ی را طل میکند؛ ارزیابی ش ههای اجتما ی
اینترنتی و ارت اط آن با سرمایه اجتما ی دانشجویان ،در ایران و در جامعه آماری دانشجویان دانشگاه یاسوج
ضروری به نظر میرسد .بر این اساس ،پژوهش حاضر در صدد ارزیابی رابطه استفاده از ش ههای اجتما ی
اینترنتی و سرمایه اجتما ی دانشجویان دانشگاه یاسوج است؛ و به این پرسش پاسخ دهد که استفاده
ازش ههای اجتما ی وه تأثیری بر سرمایه اجتما ی دانشجویان دارد؟
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چارچوب نظری :ساخت نظریه تلفیقی
برای ارائه این تلفیق ابتدا مفاهیمی که برای ساتت این نظریه الزم است را در زیر مرور می کنیم.
اعتماد اجتماعی و ارتباط آن با رسانهها
پاتنام ،ضمن در نظر گرفتن تماشای تلویزیون به نوان ی ی از مهمترین وامل مؤثر بر کاهش ا تماد
اجتما ی (اوسلر ،0333 ،ص)110 .؛ این بیا تمادی را در نتیجه نو ی احساس ناامنی میدانست که زاییده
نمایش زشتی از محی اطراف توس تلویزیون بود (اوسلر ،0333 ،ص .)110-112 .وی با ارجاع به برتی
شواهد ،کاهش وشمگیر سرمایه اجتما ی مردم آمری ا بین سالهای  0333تا  0321که از  52درصد به 32
درصد کاهش یافته بود را در نتیجه کاهش ا تماد اجتما ی میدانست (پاتنام ،0322 ،ص.)21 .
کلمن با مهم قلمداد کردن نقش رسانهها بر ا تماد (کلمن ،0331 ،ص )222-223 .و ارائه گزارشهای
انتقادی از جامعه به وسیله آنها را از وامل کلیدی کاهش ا تماد به نهادهای رسمی و غیر رسمی میدانست
(کلمن ،0331 ،ص .)223-231 .از نظر کلمن ،کنشگران ،افراد آگاهی هستند که پس از محاس هی سود و
زیان ،دست به انتخاب ( قالنی) میزنند .ا تماد کردن از نظر وی مستلزم در نظر گرفتن موقعیت کنش و
میزان سود یا زیان حاصل از ا تماد و یا دم ا تماد است .وجود اطال ات است که میتواند بستری برای این
موقعیتسنجی فراهم کند (کلمن ،0331 ،ص)013-051 .؛ به این معنا که اطال ات منتشر شده از سوی
رسانهها درباره محی اطراف ،زمینهساز ا تماد اجتما ی است.
مشارکت اجتماعی و ارتباط آن با رسانهها
پاتنام در زمینه مشارکت به صر حاضر اشاره کرده و نوان میکند افراد ،پیش از این ،وقت تود را
صرف ارت اط با همسایگان و مشارکتهای مدنی میکردند ،ولی امروزه تماشای تلویزیون جایگزین آن شده
است (پا و موی ،2111 ،ص)023 .؛ این به معنای تصوصی شدن اوقات فراقت افراد به دلیل پیشرفتهای
فناورانه منتج به جلوگیری از مشارکت افراد؛ و از آنجایی که پاتنام رابطه مستقیمی بین مشارکت و ا تماد
در نظر داشت؛ بنابراین ،کاهش میزان مشارکت با کاهش میزان ا تماد همراه؛ و در نتیجه با ث دم ش ل-
گیری سرمایه اجتما ی تواهد شد .پاتنام بر این باور بود که صرف وقت در پای رسانههای جمعی ،انسان را
از تف ر درباره مسائل جدی اجتما ی باز میدارد (شجا یباغینی و دیگران ،0322 ،ص .)11-10 .پاتنام،
ا تماد و هنجارها را بعد ذهنی ،و ش هها را بعد ینی سرمایه اجتما ی میداند و با هدف تسهیل کنش
جمعی و کس منفعت متقابل؛ و در سطح مناطق ،اجتما ات در مقیاسهای ملی و بینالمللی؛ سرمایه
اجتما ی را به نوان ش ههای رواب اجتما ی که مشخصه آنها هنجارهای ا تماد و همیاری است ،تعریف
میکند.
کلمن ،سرمایه اجتما ی را ترکی ی از ساتتارهای اجتما ی میداند که تسهیلکننده کنشهای معینی
از کنشگران در درون این ساتتارهاست .همچنین ،آن را مانند دیگر اش ال سرمایه مولد در نظر میگیرد
که بدون آن ،نیل به هدف ،مم ن نیست و در واقع ،سرمایه اجتما ی از نظر وی ،من عی برای کنش افراد
است .بر این اساس ،سرمایه اجتما ی ،هر ویزی است که اقدام فردی یا جمعی را آسان میکند .ساز و
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کارهای اصلی ایجادکننده سرمایه اجتما ی از نظر کلمن ،ش ههای رواب  ،مل متقابل ،ا تماد و هنجارهای
اجتما ی هستند .تعریف کلمن از سرمایه اجتما ی ،پلی بین فرد و جمع ایجاد کرد .او مسلماً سرمایه
اجتما ی را به نوان دارایی فرد در نظر میگیرد ،اما آن را ساتتهی منابع ساتتاری اجتما ی میداند
(کلمن ،0331 ،ص.)312 .
انسجام اجتماعی و ارتباط آن با رسانهها
به ا تقاد السول ،انسجام اجتما ی از کارکردها و وظایف مهم رسانهها تلقی میگردد .آنوه از نظرات
السول در این زمینه میتوان برداشت کرد این است که رسانهها به نوان ابزارهایی ارت اطی که توانایی انتقال
فرهنگها از نسلی به نسل دیگر و از جامعهای به جامعه دیگر را دارند ،میتوانند در میزان انسجام اجتما ی
جوامع مختلف ،تأثیرگذار باشند؛ همانطور که مک کوائیل ،نوع استفاده مخاط از رسانهها از طریق کس
الگوهای رفتاری؛ و پیدا کردن نگرشی نو و صحیح را املی تأثیرگذار در میزان انسجام اجتما ی میداند
(مک کوائیل .)0331 ،بر اساس گونهشناسی مککوائیل ،رسانهها انواع و ویژگیهای گوناگونی دارند؛ به این
معنا که با کارکردهای تاص (پنهان و نیمه پنهان) و کارکردهای کالن (آش ار) میتوانند در میزان انسجام
اجتما ی ،مؤثر واقع شوند (مک کوائیل.)2115 ،
رسانههای جمعی جدید ،تنو ات موجود در آنها و کارکردهای فرهنگی ،سیاسی و اجتما ی آنها از
موضو اتی است که به لحاظ نظری نیاز به ت یین و تحلیل لمی دارد .به بیان دیگر ،تحلیل نظری از جایگاه
رسانهها در جامعه و نقش آنها در پردازش مقولهها و ویژگیهای نوین و سنتی به نوان یک ضرورت اساسی
شناتته میشود .به استدالل برتی نظریهها -همچون دیدگاه پاتنام -رسانههای نوین ،تعامالت اجتما ی را
کاهش میدهند و در بیشتر نظریهها ،فعالیت رسانهها و وضعیت تعامالت اجتما ی به همافزایی میانجامند.
پس از مرور نظریهها ،ترکی ی از برتی نظریهها همچون دیدگاه پاتنام و دیدگاه کلمن در مورد تأثیر
رسانهها بر کاهش سرمایه اجتما ی و دیدگاه مککوائیل در مورد تأثیر نوع استفاده از رسانهها بر انسجام
اجتما ی به نوان وارووبی تلفیقی برای استخراج فرضیههای این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس نظریههای پاتنام و کلمن ،این فرضیهها طرح شدند؛ که به نظر میرسد رابطه معناداری بین سرمایه
اجتما ی دانشجویان ،از یک سو ،و سابقه ضویت؛ وضعیت ضویت و میزان فعالیت آنها در این ش هها؛ از
سوی دیگر ،وجود داشته باشد .همچنین ،بر اساس دیدگاه مککوائیل نیز این فرضیه مورد توجه قرار گرفت
که به نظر میرسد تفاوت معناداری در سرمایه اجتما ی دانشجویان با توجه به نوع استفاده آنها از ش ههای
اجتما ی اینترنتی وجود داشته باشد.
فرضیههای پژوهش
 -0به نظر میرسد بین سرمایه اجتما ی دانشجویان دانشگاه یاسوج با توجه به وضعیت ضویت آنها در
ش ههای اجتما ی اینترنتی ،تفاوت معناداری وجود دارد.
 -2به نظر میرسد بین سابقه ضویت در ش ههای اجتما ی اینترنتی و سرمایه اجتما ی دانشجویان
دانشگاه یاسوج ،رابطه معناداری وجود دارد.
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 -3به نظر میرسد بین میزان استفاده از ش ههای اجتما ی اینترنتی و سرمایه اجتما ی دانشجویان
دانشگاه یاسوج ،رابطه معناداری وجود دارد.
 -1به نظر میرسد بین سرمایه اجتما ی دانشجویان دانشگاه یاسوج با توجه به نوع استفاده از ش ههای
اجتما ی اینترنتی ،تفاوت معناداری وجود دارد.
روش شناسی
در این پژوهش ،از روش پیمایش برای گردآوی دادهها استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش،
شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی  0333 -0331بوده که تعداد
 1,035نفر بودهاند .واحد آماری پژوهش نیز یک نفر دانشجوی دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی -0331
 0333بوده است .بر اساس جدول لین )0322( 22و با درنظر گرفتن حجم جامعه ،سطح معناداری ،میزان
همگنی و میزان تطایمعناداری ،حجم نمونه پژوهش 320 ،مورد برآورد شد که برای افزایش دقت ،به 111
مورد ارتقاء یافت .روش نمونهگیری پژوهش نیز ،نمونهگیری تصادفی از نوع ط قهای وندمرحلهای 22بوده؛ و
نحوه نمونهگیری و گردآوری دادههای پژوهش نیز به این صورت بود که پس از تعیین حجم نمونه بر اساس
جدول لین ،نس تهای هر دانش ده ،مقطع تحصیلی و جنسیت محاس ه شد .در مرحله بعد ،به دانش دهها
مراجعه و به صورت تصادفی در بین دانشجویان هر دانش ده ،پرسشنامه توزیع گردید .به طور میانگین ،هر
پاسخگو برای پر کردن هر پرسشنامه 02 ،دقیقه نیاز داشت که پژوهشگر در این فاصله در نزدی ی پاسخگو
قرار داشت تا به ابهامات و سؤاالت احتمالی وی جواب دهد.
پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش به ش ل ترکی ی تودساتته و دیگرانساتته ،شامل  35سؤال
23
باز و بسته بوده است .برای سنجش متغیر سرمایه اجتما ی (وابسته) از پرسشنامه ناهاپیت و گوشال
( ،)0332با ضری آلفای 1/23؛ و با اندکی دتل و تصرف استفاده شده است .در زمینه ش ههای اجتما ی
اینترنتی نیز از پرسشنامهای تودساتته و  2سؤالی استفاده شده است که وضعیت ضویت ،سابقه ضویت،
میزان فعالیت روزانه و نوع فعالیت کاربران از این ش هها را مورد پرسش قرار میدهد .در این پژوهش ،از دو
نوع ا ت ار 31صوری و ا ت ار تجربی بهرهگیری شده است .جهت تعیین صوری پرسشنامه ،از نظر وند تن از
اساتید جامعهشناسی استفاده؛ و ن ات اصالحی آنها در پرسشنامه لحاظ گردید .در ا ت ار تجربی نیز با
استفاده از ت نیک تحلیل املی به ارزیابی ا ت ار ابزار تحقیق پرداتته شد؛ به این معنا که با استفاده از
تحلیل املی تأییدی ،تالش شد تا به آزمون این مسئله پرداتته شود که آیا معرفهای یک متغیر در تحلیل
املی ،قابلیت بار شدن روی یک امل را دارند یا تیر .جهت تعیین ا ت ارسازهای گویههای متغیر سرمایه
اجتما ی از دو آزمون «کی ام او» ( )1/355و ضری بارتلت ( )210/2201با سطح معناداری ()1/111
استفاده شده است .جهت تعیین پایایی 30ابزار پژوهش نیز ،برای شناتت میزان انسجام درونی گویههای
متغیرها از آلفای کرون اخ شده است .ضری آلفا برای متغیر سرمایه اجتما ی کلی ()1/35؛ و برای ابعاد
ارت اطی ،ساتتاری و شناتتی آن به ترتی ( )1/22( ،)1/31و ( )1/22بوده است .پس از جمعآوری و گرد-
آوری اطال ات مورد نیاز و استخراج آنها ،دادهها جهت تجزیه و تحلیل ،به نرمافزار «اس پی اس اس» انتقال
داده شد و تحلیل یافتهها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استن اطی ارائه گردید.
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تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
سرمایه اجتماعی (وابسته) :سرمایه اجتما ی به مثابه منابع نهفته در ساتتار اجتما ی که با کنش-
های هدفمند ،قابل دسترس برای افراد است (لین ،0333 ،ص .)2 .پرسشنامه سرمایه اجتما ی از سه بعد
ارت اطی ( 03سؤال) ،ساتتاری ( 2سؤال) و شناتتی ( 2سؤال) تش یل شده که در قال  22گویه  5گزینهای
کامالً موافقم (نمره  ،)5موافقم (نمره  ،)1بینظر (نمره  ،)3مخالفم (نمره  )2و کامالً مخالفم (نمره  )0سنجیده
شده است.
شبکههای اجتماعی اینترنتی :جوامعی آنالین و حاصل تعامل بین گروههای همف ر و دوستان
هستند و از ویژگیهای باز بودن و دم تمرکز برتوردارند (کاستلز ،2113 ،32ص.)21 .
وضعیت عضویت در شبکههای اجتماعی اینترنتی (مستقل) :اشاره به آن دارد که آیا فرد در این
ش هها ث ت نام کرده است یا تیر .برای سنجش آن ،از یک سؤال با سطح سنجش اسمی استفاده شده
است؛ به این صورت که از پاسخگو تواسته شد تا ی ی از گزینههای «در این ش هها ضویت دارم» (نمره
)0؛ و یا «در این ش هها ضویت ندارم» (نمره  )2را المت بزند.
نوع استفاده از شبکههای اجتماعی اینترنتی (مستقل) :این متغیر اشاره به نوع استفادهی
کاربران از ان وه مطال ی (از ق یل مذه ی ،سیاسی ،ورزشی ،اقتصادی ،روانشناتتی ،احساسی -اطفی،
فرهنگی ،هنری ،لمی ،طنز و )...که در این ش هها منتشر میشوند ،دارد .این سؤال به صورت باز طرح شد
و از پاسخگو تواسته شد مشخص کند در این ش هها بیشتر از وه نوع مطال ی استفاده میکند.
میزان استفاده از شبکههای اجتماعی اینترنتی (مستقل) :منظور از میزان استفاده ،تعداد
سا اتی است که فرد در طول ش انهروز در ش ههای اجتما ی اینترنتی فعالیت میکند .از پاسخگو تواسته
شد تا میزان فعالیت روزانه تود در این ش هها را بر حس دقیقه بنویسد .پس از گردآوری دادهها ،دقایق
به سا ت ت دیل گردید.
سابقه عضویت در شبکههای اجتماعی اینترنتی (مستقل) :منظور تعداد سالهایی است که فرد
در این ش هها ضویت دارد .از پاسخگو تواسته شد تا مشخص کند وند سال در این ش هها ضویت
داشته است.
یافتههای پژوهش:
یافتههای توصیفی
از میان  111پاسخگوی پژوهش 203 ،نفر ( )53/25%زن ،و  022نفر ( )12/25%مرد بودهاند 53 .نفر
از زنان ( 03/25درصد از کل پاسخگویان)؛ و  23نفر از مردان ( 5/25درصد از کل پاسخگویان) متأهل ،و بقیه
مجرد بودهاند .بیشترین نس ت پاسخگویان در مقطع تحصیلی را مقطع تحصیلی کارشناسی با  22/25درصد؛
و پس از آن ،مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد با  03درصد؛ و در آتر ،مقطع تحصیلی دکتری با  1/25درصد،
تش یل داده است .از لحاظ پایگاه اجتما ی-اقتصادی نیز 05/25 ،درصد از پاسخگویان دارای پایگاه
اجتما ی-اقتصادی پایین؛  22/25درصد از آنها دارای پایگاه اجتما ی-اقتصادی متوس ؛ و  02درصد
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باقیمانده نیز دارای پایگاه اجتما ی-اقتصادی باال بودهاند .قومیت لر با  20/25درصد ،قومیت فارس با 21/25
درصد؛ و سایر قومیتها نیز با  02/5درصد نس تهای قومیت پاسخگویان را تش یل دادهاند.
در زمینه ش ههای اجتما ی اینترنتی ،از میان  111پاسخگوی پژوهش 231( 23/5% ،نفر) در ش ه-
های اجتما ی اینترنتی ضویت داشته و  012( 22/5%نفر) نیز در این ش هها ضویت نداشتهاند .بیشترین
سابقهی ضویت ،زیر  02ماه (11/55%؛  030نفر) بوده و پس از آن به ترتی  03-21 ،ماه (22/20%؛ 21
نفر)؛  13ماه به باال (02/52%؛  32نفر)؛  25-32ماه (01/51%؛  30نفر)؛ و  32-12ماه (5/01%؛  05نفر) بوده
است .میزان استفاده پاسخگویان از ش ههای اجتما ی اینترنتی نیز به این صورت بوده است که  012نفر از
آنها ( )22/5%فعالیتی در این ش هها نداشتهاند .بیشترین میزان استفاده پاسخگویان مربوط به «بیش از 1
سا ت» (21/25%؛  20نفر) بوده؛ و پس از آن« ،کمتر از یک سا ت» (02/25%؛  23نفر)؛ «بین یک تا دو
سا ت» (05/25%؛  22نفر) بین دو تا سه سا ت (02%؛  12نفر)؛ «بین سه تا وهار سا ت» (2/25%؛  33نفر)
در ردههای بعدی قرار دارند .در بحث نوع استفاده کاربران از ش ههای اجتما ی اینترنتی نیز23/02%( ،؛
 22نفر) از پاسخگویان ا الم کردهاند که مطال احساسی -اطفی را دن ال میکردهاند؛ پس از آن نیز به
ترتی  ،مطال سیاسی (02/2%؛  55نفر) ،ورزشی (03/31%؛  10نفر) ،فرهنگی (01/3%؛  32نفر) ،مذه ی
(01/3%؛  32نفر) ،روانشناتتی (2/21%؛  22نفر) ،لمی (5/0%؛  05نفر) ،طنز (5/0%؛  05نفر) و سایر مطال
(3/1%؛  01نفر) توس پاسخگویان دن ال میشدهاند .نتایج توصیفی همچنین نشان داد میزان سرمایه
اجتما ی  21نفر از پاسخگویان ( )05%در سطح پایین؛  222نفر ( )21/5%در سطح متوس ؛ و  52نفر
( )01/5%نیز در سطح باال بوده است.
یافتههای استنباطی
نتایج آزمونهای آماری در مورد رابطه بین ویژگیهای فردی و جمعیتشناتتی با سرمایه اجتما ی
نشان داد رابطه معناداری بین آنها وجود نداشته و تفاوتی بین پاسخگویان با توجه به ویژگیهای فردی و
اجتما ی از نظر میزان سرمایه اجتما ی وجود نداشته است .این وضعیت میتواند نشانگر نو ی همگونگی
نس ی در وضعیت سرمایه اجتما ی افراد جامعهی مورد مطالعه باشد.
با توجه به مقدار آزمون تی گروههای مستقل ( )1/331و سطح معناداری ( ،)1/322تفاوت معناداری
بین سرمایه اجتما ی دانشجویان ،با توجه به وضعیت ضویت آنها در ش ههای اینترنتی وجود نداشته است
(جدول .)0
جدول  -1مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی پاسخگویان با توجه به وضعیت عضویت آنها در شبکهها
وضعیت عضویت

تعداد پاسخگو

میانگین سرمایه
اجتماعی

انحراف معیار

بله

231

25/1021

03/11135

تیر

012

22/5522

21/12121

آزمون تی
1/331

ضریب
اطمینان
1/322

مقدار ضری هم ستگی پیرسون ( )-1/023و سطح معناداری ( )1/115مندرج در جدول  ،2نشان می-
دهد که بین سرمایه اجتما ی دانشجویان ،با توجه به سابقه ضویت آنها در ش ههای اجتما ی اینترنتی،
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رابطه منفی و معناداری وجود داشته است .این یافته با نظریههای پاتنام و کلمن همخوانی دارد و نشان می-
دهد هروه سابقه ضویت در ش ههای اجتما ی اینترنتی بیشتر باشد ،از سرمایه اجتما ی کاسته میشود.
در مقابل ،با توجه به سطح معناداری ( ،)1/122بین میزان استفاده از ش ههای اجتما ی اینترنتی و سرمایه
اجتما ی دانشجویان ،رابطه معناداری وجود نداشته است (جدول  2را ب ینید .).معنادار نشدن این فرضیه
میتواند با محتوای ش ههای اجتما ی در جامعه ایران و به ویژه با محتوای مورد استفاده در جامعه مورد
مطالعه  -دانشجویان -مرت باشد.
جدول  -2نتایج ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سابقه و میزان استفاده از شبکهها
متغیر مستقل

تعداد پاسخگو

ضریب پیرسون

ضریب اطمینان

سابقه ضویت در ش ههای اجتما ی اینترنتی

231

-1/023

1/115

میزان استفاده از ش ههای اجتما ی اینترنتی

111

-1/122

1/122

سطح معناداری ( )1/211گویای دم وجود تفاوت معنادار در سرمایه اجتما ی دانشجویان ،با توجه به
نوع استفاده آنها از ش ههای اجتما ی اینترنتی است (جدول  .)3این یافته با دیدگاه مککوائیل همخوانی
ندارد .نتیجه این فرضیه از یک سو میتواند با همانندی نس ی ش لی و محتوایی ش ههای اجتما ی
اینترنتی؛ و از سوی دیگر ،احتماالً با س ک و نوع استفادهی کاربران از این ش هها ،مرت باشد .با این
وصف ،همهگیر شدن س کهای نس تاً همانند ش ههای اجتما ی در جامعه ایران و به ویژه در بین
دانشجویان ،واریانسی در این زمینه باقی نمیگذارد و در میزان سرمایه اجتما ی آنها نیز تفاوت معناداری
وجود ندارد .تنها ،افرادی که بیشتر از مطال مذه ی استفاده نمودهاند ،از سرمایه اجتما ی بیشتری نس ت
به دیگران برتوردارند.
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جدول  -3نتایج آنالیزواریانس یکطرفه تفاوت در سرمایه اجتماعی پاسخگویان ،با توجه به نوع استفاده آنها
از شبکه
تعداد

میانگین سرمایه

پاسخگو

اجتماعی

احساسی-عاطفی

22

23/3212

03/30232

سیاسی

55

22/3223

20/31200

ورزشی

10

22/2233

02/13220

فرهنگی

32

22/2511

21/11223

مذهبی

32

21/0523

22/12232

روانشناختی

22

25/2232

02/22212

طنز

05

23/0333

05/52113

علمی

05

23/5333

01/12122

سایر مطالب

01

23/1111

02/22111

کل

231

25/1021

03/11135

نوع مطالب

آزمون اف

انحراف معیار

1/253

ضریب
اطمینان

1/211

نتایج نشان میدهد فق متغیر «سابقه ضویت در ش ههای اجتما ی اینترنتی» توانسته است در
مدل رگرسیونی بماند و به میزان  2/3درصد از متغیر وابسته سرمایه اجتما ی را ت یین کند (جدول  .)1این
میزان ت یین شده ضعیف ،نشان میدهد متغیرهای دیگری -که در این متغیر موضوع پژوهش ن ودهاند -نقش
و جایگاهی مهمتر در سرمایه اجتما ی دانشجویان دارند .این نتیجه تأییدی بر نظریة مککوائیل است که
وگونگی استفاده از رسانهها را در وضعیت سرمایه اجتما ی مؤثر میدانست.

جدول  -4نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی
مقدار

مقدار

ضریب

مقدار

مقدار

مقدار آر

مقدار

ضریب

بتا

تی

اطمینان

آر

آر دو

ادجاستد

اف

اطمینان

ثابت

-

15/351

1/111

-

-

-

-

-

سابقه ضویت

-1/023

-2/223

1/115

1/023

1/122

1/123

2/113

1/115

بحث و نتیجهگیری
مرور نظریهها نشان داد که سه دسته روی رد در پیوند با تأثیر رسانههای جمعی بر میزان سرمایه
اجتما ی وجود دارد :دسته اول ،رسانهها را تقویتکننده سرمایه اجتما ی؛ دسته دوم ،آنها را تحلیلبرنده
سرمایه اجتما ی دانسته؛ و دسته سوم نیز ،نقشی دووجهی برای رسانهها در نظر میگیرد .مصادیق ینی
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این سه دسته روی رد در زمینههای اجتما ی و فرهنگی گوناگون قابل شناسایی و ت یین است .با توجه به
نتایج این پژوهش که در یک بافت نس تاً سنتی انجام شده است ،میتوان این کانون را مصداقی از زمینههای
مرت با روی رد نقش کاهنده رسانههای جمعی دانست .مصادیق سه دسته روی رد را میتوان با توجه به
بافتهای اجتما یشان به سه دسته تقسیم نمود :دسته اول ،جوامعی که دارای بافت بیشتر سنتیاند و از
سرمایه اجتما ی و منظومه رفتاری سنتی تث یتیافته برتوردارند .در ونین جوامعی گسترش رسانههای
جمعی میتواند انسجام ،ا تماد و رواب سنتی ،که همان سرمایه اجتما یاند ،را دستخوش تغییر کاهنده
سازد .دستهی دوم ،جوامعی که دوران گذار را سپری نموده و به نهادینهشدن نوینی دست یافتهاند؛ و
گسترش رسانههای جمعی و بهرهگیری از آنها نه تنها سرمایه اجتما ی را مختل نمیسازد ،بل ه به تقویت آن
نیز یاری میرساند .دسته سوم ،جوامعیاند که در شرای گذار به سر میبرند و نه تنها به واسطه فناوریهای
نوین ارت اطی و دیگر تغییرات ناشی از جریان نوسازی ،در حال فاصلهگیری از سنت و ارزشهای آن هستند،
بل ه ارزشها و مناس ات مدنی نوین ،که همراه با نو ی سرمایه اجتما ی است نیز تث یت نیافتهاند .در این
شرای  ،حتی محتوای رسانهها نیز از انسجام و قالنیت الزم برای تقویت سرمایه اجتما ی برتوردار نیستند.
در این دسته از جوامع ،گونههایی از نقش تنثی و یا حتی کاهنده رسانهها در وضعیت سرمایه اجتما ی
کاربران آنها قابل تصور است .وگونگی ایفای نقش رسانهها در این دسته جوامع ،تا حد زیادی میتواند
مرت با نوع استفاده از آنها باشد؛ همانگونه که مککوائیل نیز وضعیت و نوع استفاده از رسانهها را در تأثیر
آنها بر سرمایه اجتما ی ،مؤثر دانسته است .جامعه ایران ،جامعهای در حال گذار است .دانشگاه یاسوج نیز به
نوان دانشگاهی که بیشتر دانشجویان آن ،بومیاند ،نمونهای از جامعه در حال گذار است .جامعهای که در
فراز و فرود گذر از پیوندهای سنتی و تماس با حوزه ارت اطی نوین به سر میبرد و هر دو بخش سنت و
فضای زیستی با مناس ات نوین در حالت سیالیت و تث یتنیافتگی قرار دارند .در این وضعیت ،گسترش
کاربری ش ههای اجتما ی اینترنتی با ارائه ان وههای از مطال پاالیش نشده و گذرا ،نو ی دم ا تماد را
نس ت به مناس ات موجود در رواب اجتما ی پدید میآورد .همچنین نو ی مصرف تودهای از محتویات
رسانهها را ش ل میدهد که نقش املیت آگاه و گزینشگر را از کاربران میگیرد .این وضعیت ،با وجود
جمعی و فراگیر بودن ،به گسترش سرمایه و انسجام اجتما ی یاری نمیرساند .شرای کنونی نشانگر روند
رویارویی با رسانههای جمعی نوین و بهرهگیری از ش ههای اجتما ی مجازی در جامعه مورد مطالعه است
که وابستگی و استفاده درازمدت از این ش هها میتواند افراد را از رواب واقعی اجتما ی که نصری محوری
در سرمایه اجتما ی است ،دور سازد .در این وضعیت ،تعارض رواب مجازی و رواب واقعی اجتما ی تود را
در دوره بلند مدت استفاده از ش ههای اجتما ی نشان میدهد .تداوم استفاده از این ش ه ها و دوری
جستن از رواب و تعامالت اجتما ی ،گونهای از زندگی تکساحتی را برای افراد به ارمغان میآورد که در
نهایت به کاهش سرمایه اجتما ی آنها منجر میشود .این نتیجه با دیدگاه پاتنام و همچنین دیدگاه کلمن،
که معتقد بودند استفاده از رسانههای جمعی جدید افراد را از ش هی تعامالت اجتما ی دور ساتته و میزان
ا تماد و اتحاد اجتما ی آنها را کاهش میدهد ،همخوانی دارد .ویژگیهای فردی و جمعیتشناتتی
پاسخگویان ،که در بخش توصیفی به آنها پرداتته شد ،هیچ دام ارت اط معناداری با متغیر وابسته  -سرمایه
اجتما ی -نداشتهاند .این وضعیت ،نشانگر نو ی همگونگی نس ی در وضعیت سرمایه اجتما ی افراد جامعه-
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ی مورد مطالعه است؛ به گونهای که ویژگیهای افراد (شامل ویژگیهای جمعیتشناتتی) تفاوتی در وضعیت
سرمایه اجتما ی آنها پدید نیاورده است .همچنین ،ویژگیهای فردی و جمعیتشناتتی تفاوت قابل توجهی
در میزان و نوع استفاده از ش ههای اجتما ی ایجاد ننموده است .در اینجا بایست بین دو دسته رسانههای
مجازی و رسانههایی وون تلویزیون ،رادیو ،روزنامه و  ...تفاوت قائل شد .ش ههای اجتما ی مجازی از
ویژگیهایی وون بیانسجامی ،سازمان نیافتگی ،پراکندگی و سطحیبودن برتوردارند؛ ضمن اینکه تا حد
زیادی افراد را نیز از فضای ارت اطات واقعی اجتما ی دور میسازند .بنابراین میزان و نوع استفاده از آنها از
ونان قدرت اثرگذاری برتوردار نیست که بتواند تفاوت معناداری بر روی سایر ویژگیهای اجتما ی
مخاط ین داشته باشد .نتایج این تحقیق ،برتالف اکثر تحقیقهای اشاره شده در این زمینه؛ و تا حدودی
همخوان با نتایج دو مطالعه ولمن و هم اران ( )2110و همچنین کوان هسه و ولمن ( )2112است .آموزه-
های نظری این دو مطالعه ،وضعیت ت میلی و نه افزایشی و یا کاهشی را در پیوند با اینترنت و سرمایه
اجتما ی نشان داده بود .با توجه به اینکه اغل دیدگاههای جامعهشناتتی پیرامون ا تماد اجتما ی و
سرمایه اجتما ی ،نگاه دو وجهی به پیامد رسانهها داشتهاند که میتواند هم با ث تقویت و هم کاهش سرمایه
اجتما ی گردد؛ تحلیل یافتههای این پژوهش در منطقه در حال گذاری همچون یاسوج ،نشانگر برداشتی
همراستا با وارووب نظری است .بر اساس وارجوب نظری ،از یک سو؛ و یافتههای بدست آمده ،از سوی
دیگر ،میتوان ونین استدالل نمود که در مناطق در حال گذار با بافت نیمه سنتی ،رسانهها و به ویژه ش ه-
های اجتما ی با پراکندن مجمو ههای متنو ی از گزارهها و ت لیغات؛ نو ی ابهام ،دم قطعیت ،بیا تمادی و
بیانسجامی را در رواب اجتما ی به وجود میآورند .این گزارهها که گاهی با تخری و یا برتوردهای
سطحی و نابهنجار و گاهی نیز با اد اهای نامؤثق همراه هستند نو ی دم اطمینان به فضای اجتما ی را
دامن میزنند و ونین وضعیتی ،نو ی سیالیت و ابهام را در رواب اجتما ی پدید میآورد که در بین همهی
افراد جامعه گسترانیده میشود .این وضعیت ،احتماالً تا زمان نهادینه شدن ش ههای اجتما ی ،از یک سو،
و تث یت دوباره جامعه در حال گذار با مناس ات نوین تداوم تواهد داشت .اگر با دید جامعهشناتتی به نتایج
این پژوهش نگریسته شود؛ گروه ش ههای اجتما ی اینترنتی به نوان یک ابزار ارت اطی میتوانند با
پردازش مناس با ث تقویت سرمایه اجتما ی جوانان شوند ،ولی نتایج تحقیق نشان داد که به کاهش آن
منجر شده است .شاید بتوان این کاهش را در کنار سطحینگری محتوای ش ههای اجتما ی؛ مربوط به
ویژگیهای نسلی جامعه مورد مطالعه و همچنین ویژگیهای فرهنگی ،بومی و منطقهای افراد مورد مطالعه
دانست .بر این اساس ،پیشنهاد میشود با تدوین برنامههای مدیریتی کارآمد ،گامهای استواری در جهت
توانمندسازی فرهنگی کاربران اینترنتی؛ و بهرهگیری از این ش هها برای تقویت هنجارها و همیاریهای
اجتما ی جوانان بردارند .در این راستا ،آموزش جوانان و نوجوانان در ارت اط با نقش و جایگاه ش ههای
اجتما ی و شیوه بهرهگیری از آن ضرورت دارد.
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