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سال( استان  64تا  15مورد مطالعه: جمعیت فعال )افراد 
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 چکیده

ی اجتماعی مطرح است ی دیگری به نام سرمایهی انسانی و اقتصادی، سرمایهمایهامروزه در کنار سر

ها و راهکارهای حفظ و نگهداری و یا تقویت آن مورد توجه صاحب نظران و و گسترش روش

دانشمندانی چون کلمن، پاتنام، بوردیو، فوکویاما، ارو، بیکر و.... قرار گرفته است. پژوهش حاضر با 

ساله(  ۶4تا 1۵ی اجتماعی در بین جمعیت فعال )ای با سرمایهی مصرف رسانهبطههدف بررسی را

ی ها، پرسشنامهاستان همدان با روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده

ی استان همدان ساله 1۵-۶4ی افراد ی آماری این تحقیق را کلیهمحقق ساخته بوده است. جامعه

ها به عنوان نمونه نفر از آن ۳۸4ای، تعداد گیری خوشهدادند، که با استفاده از روش نمونهمی تشکیل

ی اجتماعی جمعیت فعال استان همدان در حد توان گفت سرمایهانتخاب شدند. در مجموع می

-۵ی ی نمره)از دامنه ۳ی ی اجتماعی پاسخگویان نمرهمتوسط بوده است، چرا که میانگین سرمایه

 ۳1/40 هم برابر پاسخگویان در طول هفته ای توسطمیزان مصرف رسانه ( بوده است. میانگین1

ها نشان داده بین متغیرهای مستقل جنسیت، سن، تحصیالت، محل ساعت بوده است. همچنین یافته

ی اجتماعی رابطه وجود ی سرمایهای با متغیر وابستهسکونت، وضعیت تأهل و میزان مصرف رسانه

ی اجتماعی رابطه ی سرمایهاجتماعی با متغیر وابسته -ی اقتصادیارد. اما بین متغیر مستقل طبقهد

 وجود ندارد.

ی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد عمومی، اعتماد نهادی، مصرف سرمایهکلیدی:  واژگان

 ای.رسانه
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 بیان مسأله

ی شده است و مسلماً برای عموم های بسیارهای اقتصادی و انسانی صحبتپیرامون سرمایه

های انسانی، مالی و اقتصادی، باشند. اما امروزه، در کنار سرمایهتر میمردم شناخته شده

: 1۳۸۶مورد توجه قرار گرفته است )قدیمی،  1ی اجتماعیی دیگری به نام سرمایهسرمایه

پردازنی چون یهنظران و نظر(. مطالعات و تحقیقات وسیعی در این زمینه توسط صاحب14۶

7، ارو۶گری بیکر ،۵، فرانسیس فوکویاما4، پیر بوردیو۳، رابرت پاتنام2جیمز کلمن
و... انجام گرفته  

های ی معینی از هنجارها و ارزشی اجتماعی، مجموعهاست. به اعتقاد فوکویاما سرمایه

سهیم  غیررسمی است که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان آنها مجاز است، در آن

ای از مفاهیم ی اجتماعی را مجموعه(،   سرمایه2000(. پاتنام )2۳: 1۳79هستند )فوکویاما، 

ی اعضای داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینهها میمانند اعتماد، هنجارها و شبکه

جتماعی های اکند. او تمام ویژگیها را تأمین مییك اجتماع شده و در نهایت، منافع متقابل آن

ی اجتماعی نامیده های اجتماعی را سرمایهها از قبیل اعتماد، هنجارها و شبکهنهادها و سازمان

ی اجتماعی در سطح (. نتایج تحقیقات گسترده پیرامون سرمایه1۶7: 199۳است )پاتنام، 

جهانی پیامدهای مثبت افزایش آن و پیامدهای کاهش آن را به اثبات رسانده است. مثالَ با 

یابد و جرم، خشونت )پاتنام، ی اجتماعی در جوامع، اشتغال و سالمت افزایش میافزایش سرمایه

 (.1999یابد )کاواچی، ( و نابرابری اجتماعی کاهش می2000

امروزه انتقال تمامی میراث فرهنگ بشری از گذشته تا حال به صورت دائمی توسط وسایل 

: 1۳94صر فناوری است )عبدالملکی و همکاران، گیرد و این اعجاز عارتباط جمعی صورت می

ترین ابزار برای جهت دادن به تفکرات مخاطبان نسبت ترین و اصلیهای جمعی، مهم(. رسانه14

 و چاپی چه جمعی های(. رسانه1۳۸۸، ۸به رویدادهای اجتماعی هستند )مك کوایل و ویندال

 از بعضی اعتقاد به حتی نمایند،می اءایف را مهمی نقش افکار عامه آگاهی جهت در تصویری چه

 پیشرفت مشهور یفالسفه از یکی قول به روند.می شمار به یك دولت در چهارم یقوه دانشمندان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Social Capital 

2 James Coleman 

3 Robert Putnam 

4 Pierr Bourdieu 

5 Francis Fukuyama 

6 Gary Becker 

7 Arrow 

8 Mcquail and Windal 



 255 ...ی اجتماعی؛  ای با سرمایه ی بین مصرف رسانه بررسی رابطه 

 

 

 گفت یوسیله مطبوعات و گرددهویدا می آن در مطبوعات تکامل از سیر جامعه یك در تکامل و

و  مسیر در تا کنندمی کمك آن افراد و جامعه به جمعی ارتباط وسایل ها هستند.توده شنود و

 را اجتماعی کنند. نهادهای حرکت بیشتری اطالعات و آگاهی با و ترموفق خود مشی معین خط

-می مشترکی روانی و عاطفی شهروندان احساسات میان و دهدمی گسترش و ساخته برجسته

با مسائل خرد و کالن  ها به نحوی گسترده،(. امروزه رسانه14۶-147: 1۳۸9سازد )جعفری نیا، 

اند و جزئی از ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر کشوری هستند. ضمن جامعه درآمیخته

ها روند. رسانهها نیز به شمار میآن که مجاری اطّالع رسانی و انتقال اخبار و اطّالعات و دیدگاه

دهند و مخاطب قرار می در هر سطح و با هر تکنیکی که پیام را منتشر کنند، افکار عمومی را

اجتماعی  -کنند که مدیریّت مشارکت سازنده و پویایی سیاسیای را دنبال میاهداف عمده

توانند نقش تعیین (. وسایل ارتباط جمعی می1۵۸: 1۳۸۸مردم از آن جمله است )عیوضی، 

گرش، توانند به نها میی اجتماعی داشته باشند. رسانهکننده و حساسی در میزان سرمایه

 ی اجتماعی جهت دهند. آگاهی و در نهایت سرمایه

های شوند، برنامهدر کشورهایی مثل ایران که به عنوان کشورهای در حال گذار شناخته می

های ارتباط جمعی و.... باعث شده نوسازی، جهانی شدن، گسترش ارتباطات، استفاده از رسانه

امع با نوعی نابسامانی دچار شوند که این ی اجتماعی قدیم دچار فرسایش شود و جوسرمایه

ی ایران در های اجتماعی است. امروزه جامعهخود منبع اصلی زایش و گسترش مسائل و آسیب

ن بحران را در               ابعاد وسیعی شاهد فردگرایی منفی و غیرعقالنی است. عالئم ای

توان به ی اجتماعی میضد سرمایه هایهای مالیاتی و رشد شاخصهای کور ترافیکی، تقلب گره

 و سنجش یزمینه در (. تحقیقاتی هم که11۵: 1۳۸۵روشنی دریافت )روشنفکر و ذکایی، 

 نامطلوب را اجتماعی یوضعیت سرمایه گرفته، صورت ایران در ی اجتماعیسرمایه یمطالعه

ها و )ارزشاست  جامعه سطح در گسترده اعتمادیبی فضای از حاکی که کنندمی ارزیابی

؛ صادقی 1۳۸2؛ تاجبخش و همکاران، 1۳۸0پور،  ؛ شارع1۳۸2و  1۳79های ایرانیان نگرش

ی اجتماعی (. نتایج سنجش سرمایه1۳91؛ مهرگان و همکاران، 1۳۸9شاهدانی و همکاران، 

 ۸4/2ی اجتماعی استان ( نشان داده، میانگین سرمایه1۳94استان همدان توسط وزارت کشور )

ی اجتماعی سطح کالن استان ( بوده است. همچنین میانگین سرمایه۵تا  1ی ه)از دامن

ی اجتماعی سطح ( و میانگین سرمایه0۶/۳ی اجتماعی سطح میانی )(، میانگین سرمایه۶۵/2)

 ( بوده است.    ۸/2خرد )
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های ارتباط جمعی ( معتقدند، رسانه2007پردازان مانند بوردیو، و کیم )برخی از نظریه

شوند و برخی دیگر مانند کلمن و پاتنام ی اجتماعی در جامعه میعث تقویت   سرمایهبا

-ی اجتماعی در جامعه میهای ارتباط جمعی باعث تضعیف سرمایه( معتقدند، رسانه2000)

های ارتباط جمعی یعنی شوند. از دو جهت، دولتی بودن بخش عمده و تأثیرگذار رسانه

ها در های این رسانهغالب بودن نگاه ایدئولوژیك در ساخت برنامه تلویزیون و رادیو و همچنین

ی گیری سرمایههای ارتباط جمعی در شکلایران، ضرورت و اهمیت بررسی نقش رسانه

روست  ی وسایل ارتباطی جمعی از آنشود. همچنین اهمیت تحقیق دربارهاجتماعی روشن می

گیرند. زندگی معموالً از آغاز تا پایان در  ر بر میکه این وسایل تمامی حیات انسانی را یکسره د

جا به هر صورت، پیام وسایل ارتباطی  آید. همه کنار این وسایل و مشحون از پیام آنان به سر می

چه در تمامی تاریخ انسان حریم امن  ها و آن ی روزنهشود و امواج این وسایل به همه شنیده می

 (.111: 1۳۸۵ست )ساروخانی، شد، رسوخ کرده ا ها تلقی می انسان

های زیر پاسخ داده شود به پرسشبا توجه به مطالبی که گفته شد در این مقاله تالش می

 شود:

ساله( در استان  1۵-۶4ی اجتماعی جمعیت فعال )ای با میزان سرمایه( آیا مصرف رسانه1

 همدان ارتباط دارد؟ 

انواع مختلف رسانه )تلویزیون، ماهواره  ی اجتماعی پاسخگویان برحسب( آیا میزان سرمایه2

 و....( متفاوت است؟

 ی تجربی تحقیقپیشینه

های ( نشان داده که بین میزان استفاده از رسانه1۳90نتایج تحقیق رسولی و پاک طینت )

ی اجتماعی و ابعاد آن یعنی اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی ارتباط جمعی با  سرمایه

 رابطه وجود دارد. 

( نتایج حاکی از آن است که بین میزان تماشای 1۳94در تحقیق ریاحی و همکاران )

(؛ اما r=19/0ی مثبت و معناداری وجود دارد )ی اجتماعی رابطهتلویزیون داخلی و سرمایه

-1۶/0ی معکوس است )ی اجتماعی دارای رابطهای با سرمایهمیزان تماشای تلویزیون ماهواره

=rتلویزیون داخلی با میزان اعتماد اجتماعی و رعایت هنجارهای اجتماعی  (. میزان تماشای

ای با میزان اعتماد اجتماعی و رعایت رابطه مثبت دارد، اما میزان تماشای تلویزیون ماهواره

هنجارهای اجتماعی دارای رابطه معکوس است. همچنین بین تماشای تلویزیون )داخلی و 
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ی معناداری مشاهده نگردید. نتایج تحلیل ت اجتماعی رابطههای مشارکای( با شبکهماهواره

رگرسیونی نیز نشان داده میزان تماشای تلویزیون داخلی دارای بیشترین تأثیر معنادار بر 

 ی اجتماعی است.سرمایه

ی ورزشی با ( نتایج نشان داده استفاده از رسانه1۳94در تحقیق عبدالملکی و همکاران )

( و با p=01/0؛  r=۸0۶/0(؛ با اعتماد اجتماعی )p=01/0؛  r=7۸/0عی )ی روابط اجتماشبکه

ی از ی استفادهعمل متقابل دانشجویان ارتباط مثبت معنادار داشته است. همچنین رابطه

 (.p=01/0؛  r=۸12/0ی اجتماعی معنادار بوده است )های ورزشی با سرمایهرسانه

ی اجتماعی استان نشان داد میانگین سرمایه ( نتایج1۳94های تحقیق وزارت کشور )یافته

( بوده است. در ضمن نتایج این تحقیق نشان داده بین ۵تا  1ی )از دامنه ۸4/2همدان 

ی معنادار وجود داشته است. اما بین ی اجتماعی رابطهمتغیرهای سن و محل سکونت با سرمایه

ی معنادار ی اجتماعی رابطهمتغیرهای جنس، سواد، وضع فعالیت، وضعیت تأهل با سرمایه

 وجود نداشته است.

اجتماعی و  ینشان داده بین ابعاد سرمایه (،1۳9۵) نتایج پژوهش فریدی ثانی و ظروفی

 ی بینای همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق بیانگر رابطهمصرف رسانه

 است. ایمصرف رسانه با عیهای اجتماروابط در شبکه، مشارکت گروهی، اعتماد اجتماعی

و جنسیت با مصرف  محلی مشارکت در اجتماع همچنین نتایج تحقیق حاکی از عدم ارتباط بین

 ای است.رسانه

( نشان داد متغیرهای تحصیالت، تعداد اعضای 1۳9۶نتایج تحقیق محمودیان و همکاران )

ای )کل مصرف مصرف رسانه ی داخلی، اینترنت و مجموع ابعادخانواده، مد اقامت، مصرف رسانه

ی اجتماعی، ی اجتماعی دارای ارتباط معنادار بوده است. پنج متغیر طبقهرسانه( با کل سرمایه

درصد از  ۳/4۸ی داخلی، تحصیالت و اینترنت در مجموع توانسته اند محل تولد، مصرف رسانه

 ی اجتماعی را تبیین کنند.ی سرمایهتغییرات متغیر وابسته

ی معناداری بین ( نشان داده که رابطه1۳9۶ی تحقیق محمودی رجا و همکاران )هایافته

ی اجتماعی )شامل اعتماد اجتماعی، مشارکت های چاپی و ابعاد سرمایهمیزان استفاده از رسانه

 های چاپی و عضویت دراما بین سطح استفاده از رسانه ،اجتماعی و رعایت هنجارها(، وجود دارد

های ی معناداری وجود ندارد. همچنین بین سطح استفاده از رسانهعی رابطههای اجتماشبکه

ی معناداری وجود های اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطهالکترونیکی و عضویت در شبکه
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های الکترونیکی و میزان اعتماد اجتماعی و رعایت ولی بین سطح استفاده از رسانه ،داشته

ای )چاپی و نداشته است. درمجموع بین متغیر مصرف رسانه دی معناداری وجوهنجارها رابطه

 داشته است. ی معناداری وجودی اجتماعی رابطهسرمایه یالکترونیکی( و متغیر وابسته

ی اجتماعی مفهومی جمعی است که اصل و اساس آن بر رفتار، ، سرمایه1به اعتقاد بِرِم و ران

. به زعم آنان نهادهای گوناگونی از قبیل مؤسسات ها و استعدادهای فردی قرار داردطرز تلقی

هایی که اجتماعی و داوطلبانه، خانواده، دین و الگوهای فرهنگی در شکل دهی عادات و ارزش

این تحقیق نشان داده  (. نتایج1000: 1997اند، نقش دارند )بِرِم و ران، ی اجتماعیمولد سرمایه

 روزنامه ها خواندندارد. آن وجود ی منفیاجتماعی رابطهی سرمایه و تماشای تلویزیون ساعات بین

 با افراد خواندن روزنامه طریق از دانند، زیراداوطلبانه می هایانجمن گیریشکل در مؤثری عامل را

 شوند. به نظر این محققان خواندنمی مرتبط دیگران با شده و آشنا مشترک هایایده و مسایل

  گردد.می اعتماد افزایش باعث خود، پیرامون اجتماع مردم به دادن آگاهی طریق از روزنامه

ی ( در تحقیقات خود نشان داده است متغیر سن نقش مهمی در سرمایه2001) 2گلیزر

باشد و در ابتدا وارونه می Uی اجتماعی به صورت اجتماعی دارد و منحنی ارتباط سن با سرمایه

کنند و سپس با افزایش گذاری میایش سن سرمایهی اجتماعی با افزبر روی شکل دهی سرمایه

یابد. همچنین به ی اجتماعی کاهش میگذاری بر روی سرمایهسن از یك اندازه، این سرمایه

گردد. یعنی بین ساعات تماشای ی اجتماعی مینظر او تماشای تلویزیون باعث کاهش سرمایه

( 2000ی پاتنام )د. گلیزر به فرضیهی منفی وجود داری اجتماعی رابطهتلویزیون و سرمایه

ی گردد. سرمایهی اجتماعی میکند که تماشای تلویزیون باعث کاهش سرمایهاشاره می

های تحصیل افراد ترین همبستگی را با آموزش دارد که همراه با افزایش سالاجتماعی قوی

-طه وجود دارد و مهمترین نوع رابشود. همچنین بین ارتباط اجتماعی و آموزش قویبیشتر می

آید. در ضمن ناهمگونی ی اجتماعی به حساب میگیری سرمایهترین واقعیت در مورد شکل

 باشد. ی اجتماعی میزبانی و قومی، از عوامل دیگر تأثیرگذار بر سرمایه

ی راجستان، نتایج نشان داد بین متغیرهای ( در منطقه2002در تحقیق کریشنا و آفُف )

ی اجتماعی ی خانواده با سرمایهی اقامت در روستا، آموزش و اندازهدورهسن، جنس، طول 

 (.11۶ -121: 2002ی معنادار وجود ندارد )کریشنا و آفف، رابطه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( متغیرهای درآمد خانوار و وضعیت بازار کار، شاخص 2002ی اُفه و فوش )در مطالعه

دین، دین باوری و تعهد دینی، ترکیبی وضعیت شغلی، امنیت شغلی، سطح درآمد، وقت اضافه، 

ی اجتماعی رابطه ی خانوار و جنس با متغیر سرمایهآموزش، سن، شهر در برابر حومه، اندازه

 (. 201-22۸: 2002وجود داشته است )اُفه و فوش، 

ی اجتماعی (، سن و سطح آموزش با متغیر سرمایه2002در تحقیق پاراگال و همکاران )

 ارتباط داشته است.

پژوهشی را با این هدف که آیا استفاده از تلویزیون و دیگر  (2009) 1و جیمسونرومر 

شوند یا باعث اختالل، انجام دادند. ی اجتماعی در بین جوانان میها باعث تسهیل سرمایهرسانه

ی معکوسی بین وقت سپری شده برای تماشای تلویزیون با نتایج پژوهش نشان داد که رابطه

-فعالیت مدنی وجود دارد. همچنین آزمون مدل نشان داده است که فعالیت اعتماد اجتماعی و

ی کتاب، سطح های مدنی از طریق کاهش زمان تماشای تلویزیون و افزایش زمان مطالعه

 اعتماد را افزایش داده است. 

ی اجتماعی و مشارکت استفاده از رسانه، سرمایه»پژوهش خود با عنوان  ( در2007) 2کیم

هایی مانند اینترنت برای سرگرمی به این نتیجه رسیده است که رسانه« کره جنوبیمدنی در 

ی مثبتی با اعتماد بین شخصی و اجتماعی شدن غیر رسمی دارد و استفاده از اینترنت رابطه

 شود. ی اجتماعی افراد میباعث افزایش سرمایه

۳زونیگا
های اجتماعی برای از رسانهاستفاده »( در تحقیق خود با عنوان 2012و همکاران ) 

های ملی ایاالت بر اساس داده« ی اجتماعی، تعهد مدنی و مشارکت سیاسیاخبار، سرمایه

های شناختی و استفاده از رسانه یتعمتحده آمریکا نشان دادند پس از کنترل متغیرهای جم

پیش بینی های اجتماعی نقش مثبت و زیادی در سنتی، اطالعات منتقل شده از طریق رسانه

 ی اجتماعی دارد.رفتار مشارکتی و مدنی و سرمایه

ی اجتماعی، تأثیر ( برای بررسی تأثیر رسانه بر سرمایه201۶در تحقیق گبر و همکاران )  

ای در سطح ملی تحلیل شده مصرف رسانه در سطح فردی و تأثیر ساختارهای سیستم رسانه

های ی فردی از پیمایش اجتماعی اروپا و دادههااست. در تجزیه و تحلیل چند سطحی، از داده

ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده که استفاده از ملی در مورد ساختار رسانه

 ی اجتماعی شده است.های اطالعاتی باعث افزایش سرمایهاینترنت و استفاده از رسانه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2 Kim 
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 مبانی نظری تحقیق

اجتماعی حاصل انباشت منابع بالقوه و یا بالفعلی است  یبه اعتقاد بوردیو، سرمایهپیر بوردیو: 

ی با دوام از روابط کم و بیش نهادینه شده در بین افرادی است که مربوط به مالکیت یك شبکه

(. بوردیو در تفسیر تأثیر انواع 24۸: 19۸۵شود )بوردیو، که با عضویت در یك گروه ایجاد می

تر ی قدرت )سیاست( را از همه مهمهاد اجتماعی(، زمینهسرمایه بر عوامل اجتماعی )انسان یا ن

های ی زمینهی سیاسی، ساختار همهبیند، به ترتیبی که سلسله مراتب روابط قدرت و زمینهمی

ی ی انواع سرمایه را در شرایطی خاص قابل تبدیل به سرمایهکند. او همهدیگر را تعیین می

گذاری ی اقتصادی شکل غالب سرمایهاه بوردیو، سرمایه(. از دیدگ17داند )همان: اقتصادی می

است و انواع دیگر سرمایه که شامل فرهنگی و اجتماعی است، به عنوان ابزاری برای حصول 

ی توان نتیجه گرفت که دیدگاه بوردیو در زمینهکنند. میی اقتصادی مفهوم پیدا میسرمایه

ی اجتماعی نتواند به عبارتی اگر سرمایه ی اجتماعی یك دیدگاه ابزاری صرف است.سرمایه

 (. بوردیو1۵0: 1۳۸۶ی اقتصادی شود، کاربردی نخواهد داشت )قدیمی، موجب رشد سرمایه

 فضا و شرایط هستند. زیرا مؤثر های اجتماعیسرمایه تقویت در جمعی هایرسانه که است معتقد

 در گزینشی عقالنیت و خاب عقالنیآورند. انتفراهم می عقالنی انتخاب جهت در برای کنشگر را

 و شخصی بین اعتماد تقویت و سبب است مضاعفی اهمیت دارای عمومی کنشگران، فضای

 (.1۶4: 1۳۸9شود )جعفری نیا، می عمومی مشارکت افزایش

ی اجتماعی، ترکیبی از ساختارهای اجتماعی است که به نظر کلمن سرمایهجیمز کلمن: 

: 1۳۸۶نی از کنشگران در درون این ساختارهاست )قدیمی، های معیی کنشتسهیل کننده

ی اجتماعی قدرت و توانایی مردم برای برقراری ارتباط با یکدیگر ی او، سرمایه(. به عقیده147

ی اجتماعی به صورت ذاتی در درون (. او معتقد است که سرمایه۳00: 1990است )کلمن، 

در هر سطح از تراکم جمعیتی ایجاد شود )پارسل  روابط و بین کنشگران وجود دارد و قادر است

ساختاری است که  -ی اجتماعی از نظر کلمن منبعی اجتماعی(. سرمایه12۶: 199۳و مناگمن 

هایی شود. این دارایی شیء واحدی نیست، بلکه ویژگیی افراد محسوب میدارایی و سرمایه

راد با سهولت بیشتری وارد کنش شود افاست که در ساختار اجتماعی وجود دارد و باعث می

ای از ساختار اجتماعی برای ی اجتماعی جنبهاجتماعی شوند. بدین ترتیب از نظر کلمن سرمایه

تواند به عنوان منبع و سرمایه، باعث تحقق عالئق ایشان شود )تشکر و کنشگران است که می

تند. هم بوردیو و هم (. تعاریف بوردیو و کلمن تاحدودی شبیه به هم هس۳۳: 1۳۸1معینی، 
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کلمن قائل به مشارکت و عضویت فرد در گروه بودند و ماحصل آن را به عنوان سرمایه تلقی        

« ساختار اجتماعی»ی و کلمن از واژه« چسبندگی»ی نمودند. بوردیو برای این مفهوم از واژهمی

گرفت، ایی در نظر میی اقتصادی را به عنوان هدف غکمك گرفت. برخالف بوردیو که سرمایه

ی اجتماعی را به عنوان ابزاری ی انسانی را به عنوان هدف غایی مطرح و سرمایهکلمن، سرمایه

ی برد. به عبارتی، کلمن با استفاده از مفهوم سرمایهی انسانی به کار میبرای حصول به سرمایه

های اجتماعی شبکه ها در داخل خانواده یااجتماعی سعی در شناخت نقش هنجارها و ارزش

(. کلمن 1۵0: 1۳۸۶های انسانی شود )قدیمی، بود تا از این طریق بتواند موجب تقویت سرمایه

های اعتماد تعریف ای به عنوان منابع اطالعاتی و نیز واسطههای همگانی نقش ویژهبرای رسانه

-از جامعه، اعتماد به نهادهای انتقادی ی گزارشتوانند با ارائهها میکند و معتقد است رسانهمی

 (. 291-294: 1۳77های رسمی و غیررسمی را کاهش دهند )کلمن، 

ای از مفاهیم مانند اعتماد، ی اجتماعی را مجموعه( سرمایه2000پاتنام )پاتنام:  رابرت

ی اعضای یك اجتماع شده داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینهها میهنجارها و شبکه

کند. از نظر وی اعتماد و ارتباط متقابل اعضاء در ها را تأمین  میت منافع متقابل آنو در نهای

های اعضای جامعه موجود است. پاتنام تمام شبکه، به عنوان منابعی هستند که در کنش

های اجتماعی را ها از قبیل اعتماد، هنجارها و شبکههای اجتماعی نهادها و سازمانویژگی

(. تفاوت کار پاتنام با بوردیو و کلمن در 1۶7: 199۳ی نامیده است )پاتنام، ی اجتماعسرمایه

ی اجتماعی را ی اجتماعی است. برخالف آن دو، پاتنام سرمایهگیری مفهوم سرمایهمقیاس بکار

در مقیاس کالن و در رژیم سیاسی حاکم بر جامعه مورد مطالعه قرار داده و به همین خاطر با 

: 1۳۸۶های خاص سیاسی و مالحظات سیاسی روبرو شده است )قدیمی، مشکالت و پیچیدگی

ی مطالعاتی مطرح ی خاص و متفاوتی را که پاتنام در بین اندیشمندان این حوزهنکته (.1۵1

ی میدانی و ی مورد مطالعه بایستی در کنار مشاهدهسازد این است که تبارشناسی منطقهمی

 پیمایشی مورد توجه قرار گیرد.

ضوع پژوهش وی، در آغاز بررسی عملکرد نهادهای حکومتی محلی در مناطق مختلف مو

ایتالیا بود. پاتنام برای پاسخ به این سؤال که چه چیزی باعث تمایز بین مناطق موفق شمال از 

ها از مناطق کمتر موفق داخل هر بخش شده، مناطق ناموفق جنوب یا حتی باعث تمایز    آن

ی اقتصادی و دیگری وجود جامعه -ی  اجتماعیکند: یکی تأثیر مدرنیتهدو فرض را مطرح می

(. 117: 1۳۸۵مدنی یعنی الگوهای مشارکت مدنی و همبستگی اجتماعی )روشنفکر و ذکایی، 
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« های مدنیدموکراسی و سنت»مطالعاتی که پاتنام در این زمینه انجام داده است در کتاب 

ی اجتماعی در شمال حضور و کارایی رسد که سرمایهتدوین شده است. او به این نتیجه می

ی بیشتری داشته و لذا دموکراسی توانسته است بهتر عمل کند. او سه شاخه را برای سرمایه

کند: الف( آگاهی؛  ب( مشارکت؛ پ( نهادهای مدنی. به این ترتیب پاتنام اجتماعی مطرح می

کند. به همین ترتیب ی جستجو میی اجتماعراه حل معضل همکاری جمعی را در سرمایه

ی اجتماعی، بر توان از طریق استخراج منابع خارجی سرمایهدهد که میپاتنام نشان می

ها از ارتباطات از پیش موجود بین افراد مشکالت عمل جمعی فایق آمد. چرا که این انجمن

(. پاتنام، 2۸۸: 1۳۸0کنند )پاتنام، برای کمك به حل مشکل نقص اطالعات و اجرا استفاده می

ی سیاسی و اجتماعی در ای برای رسیدن به توسعهی اجتماعی را به عنوان وسیلهسرمایه

ی وی بر مفهوم اعتماد بود و به باور وی دانست. تأکید عمدههای مختلف سیاسی میسیستم

 توانست با جلب اعتماد میان مردم و دولت مردان و نخبگان سیاسیهمین عامل بود که می

شود که ی سیاسی شود. بنابراین، اعتماد، منبع با ارزشی از سرمایه محسوب میموجب توسعه

ی اگر در حکومتی به میزان زیاد وجود داشته باشد، به همان اندازه رشد سیاسی و توسعه

 (. 1۵1: 1۳۸۶اجتماعی بیشتر خواهد بود )قدیمی، 

ای مدنی را از اشکال ضروری به هی اجتماعی، مشارکتپاتنام در بررسی عناصر سرمایه

تر باشند، احتمال ای متراکمها در جامعهآورد و معتقد است که هر چه این شبکهشمار می

ی های بالقوهگردد که هزینههمکاری شهروندان در جهت منافع متقابل بیشتر است و باعث می

کند، ابل را تقویت میی متقای افزایش یابد. هنجارهای قوی معاملهعهدشکنی در هر معامله

-بخشد و شبکهارتباط را تسهیل و جریان اطالعات در مورد قابل اعتماد بودن افراد را بهبود می

های مشارکت مدنی تجسم موفقیت پیشینیان در همکاری است )ناطق پور و فیروزآبادی، 

و اعتماد  1ابلی متقهای مدنی از هنجارهای معامله(. بنابراین وی عالوه بر مشارکت1۶۳: 1۳۸۵

 برد. ی اجتماعی نام میبه عنوان عناصر ذهنی و شناختی سرمایه

ی مهم را خاطر ی آمریکا دو نکتهی اجتماعی در جامعهی وضعیت سرمایهپاتنام، در مطالعه

های موجود از حالت ارتباط و عضویت سازد: اول این که، عضویت و مشارکت در انجمنمی نشان

های ثانویه را در مباحث اجتماعی شامل گردیده و نویه که همان  گروههای ثانوع انجمن

باشد، به نوع جدیدی از ی واقعی را در یك انجمن و یا گروه شامل میارتباطات چهره به چهره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Norms Of Reciprocity 
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(. دوم، وی در ۵: 199۵نامد )پاتنام، می 1ارتباط تبدیل شده که وی آن را انجمن از نوع سوم

های تحصیلی، کاهش چشمگیری در انواع عضویت در بین تمام گروه، 197۳-9۳های بین سال

ای در این های حرفهها مشاهده نموده است و معتقد است تنها عضویت در انجمندر انجمن

ها در نسل جدید رو به کاهش بوده است ها افزایش یافته است، ولیکن روند کلی عضویتسال

 (. ۶)همان: 

به عنوان یك عامل مؤثر در  4و پراکندگی شهر ۳نشینییه، حاش2به نظر او حومه نشینی

های الکترونیکی و از همه بیشتر تلویزیون ی اجتماعی نقش دارد. تأثیر سرگرمیکاهش سرمایه

ی در خصوصی کردن اوقات فراغت بسیار مهم بوده است و این عامل در کاهش میزان سرمایه

کاربران افراطی تلویزیون و دیگر وسایل  (.2۸۳: 2000اجتماعی مؤثر بوده است )پاتنام، 

عالقه هستند. البته این به ی خود جدا، منفعل و بیالکترونیك سرگرمی به طور مسلم از جامعه

-شوند. بلکه حداقل میتر میآن معنا نیست که در صورت حذف تلویزیون آنان قطعاً اجتماعی

ها( به عنوان شریکی در راز )رسانهتوان گفت که تلویزیون و سایر وسایل الکترونیك مشابه 

آیند، گرچه به عنوان عامل اصلی نباشند می مدنی که پاتنام درصدد حل آن است به حساب

 یدامنه کاهش ها باعثخانواده در آن از استفاده یدامنه گسترش و (. تلویزیون24۶)همان: 

 و کنندخانواده صرف می حتی دوستان و برای را وقتی ترکم افراد و شده مدنی و اجتماعی زندگی

علت  ترینرا بزرگ تلویزیون او کنند.می مشارکت ترکم عمومی امور و اجتماعی هایسازمان در

 جای به مردم شودکه تلویزیون باعث می علت این به داند،آمریکا می در اجتماعی یسرمایه زوال

 بسیاری محتوای ضمن بگیرند. در ترخو و حالیبی انفعالی، حالت و شوند نشینمعاشرت،  خانه

 که است پاتنام معتقد داند.می بودن شهروند فعال و معاشرت علیه را تلویزیونی هاینمایش از

 اما کند،می ایجاد جدید روابط برای جدیدی هایو شبکه بردمی بین از را ارتباطی موانع اینترنت

 روابط در که است بازخوردهایی فاقد و تفاقیا خیلی اینترنتی روابط بود. بدبین آن روابط به نسبت

می تقویت را فریب احتمال و تضعیف را تعامل آورند. اینترنتمی دست افراد به ،چهره به چهره

 خودشان که مثل افراد از کوچکی گروه با تا دارند تمایل شوند،می اینترنت که وارد کسانیکند. 

 ایگونه به که کسانی به نسبت و کنند برقرار ارتباط دارند، خودشان شبیه و عالیق کنندمی فکر

 برای زیادی هایفرصت دهند. اینترنتنمی نشان مدارا و تحمل اصالً کنند،فکر می دیگر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Tertiary Association  

2 Suburbanization  

3 Commuting  

4 Sprawl  
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 .(1۶4: 1۳۸9)جعفری نیا،  دهدمی قرار فرد اختیار در منفی و تحرکهای شخصی بیسرگرمی

بر کاهش اعتماد اجتماعی )و به تبع آن  پاتنام، یکی از عوامل مؤثر بنابراین طبق تحقیقات

 (. 441: 199۸، 1است )اسالنر تماشای تلویزیون ی اجتماعی(،کاهش سرمایه

 مدل مفهومی تحقیق

ی اجتماعی هستند هایی که قائل به تأثیر رسانه بر سرمایهتوان گفت نظریه می به طور خالصه

ارتباط جمعی  هایو... معتقدند رسانه شوند: برخی مانند بوردیو، گیدنزبه دو دسته تقسیم می

شود. های اجتماعی میسرمایه ی اجتماعی دارد و باعث تقویتارتباط مستقیمی با سرمایه

 در برای کنشگر فضا و ارتباط جمعی با فراهم کردن شرایط هایرسانه که است معتقد بوردیو

اما برخی دیگر از  هستند. مؤثر های اجتماعیسرمایه تقویت در عقالنی، انتخاب جهت

ی اجتماعی و جمعی بر سرمایه هایاندیشمندان مانند کلمن، پاتنام و.... به تأثیر منفی رسانه

های انتقادی از جامعه، ی گزارشها با ارائهتضعیف آن اعتقاد دارند. کلمن معتقد است رسانه

پاتنام تلویزیون با پر دهند. همچنین به نظر  می های رسمی و غیررسمی را کاهشاعتماد به نهاد

خانواده و  افراد نشین شدن افراد و کاهش ارتباط دوستان وکردن اوقات فراغت، باعث خانه

 و احتمال تضعیف را تعامل اینترنت است جامعه می شود. او معتقد عمومی امور مشارکت آنها در

 ی اجتماعیهکند و از این طریق باعث کاهش اعتماد اجتماعی و سرمایمی تقویت را فریب

 شود.  می

 ( مدل مفهومی تحقیق۱شکل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  . Uslaner 

 
 ایمصرف رسانه

 

 ی اجتماعیسرمایه

 اعتماد عمومی

 اعتماد نهادی

 

 مشارکت غیررسمی

 

 مشارکت رسمی
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 تحقیقهای  فرضیه

 های این تحقیق عبارتند از:فرضیه

 ی اجتماعی رابطه وجود دارد.ای و سرمایه( بین میزان مصرف رسانه1

 ای و مشارکت اجتماعی رابطه وجود دارد. ( بین میزان مصرف رسانه2

 می رابطه وجود دارد. ای و مشارکت رس( بین میزان مصرف رسانه۳

 ای و مشارکت غیر رسمی رابطه وجود دارد.( بین میزان مصرف رسانه4

 ای و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد. ( بین میزان مصرف رسانه۵

 ای و اعتماد عمومی رابطه وجود دارد. ( بین میزان مصرف رسانه۶

 د دارد.ای و اعتماد نهادی رابطه وجو( بین میزان مصرف رسانه7

 ای )جنسیت، وضعیت تأهل، سن،زمینه اجتماعی بر حسب متغیرهای ی( بین سرمایه۸

 دارد. تفاوت وجود اجتماعی( -ی اقتصادیتحصیالت، محل سکونت و طبقه

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

ها ی اجتماعی، سرمایه و منابعی است که افراد و گروهمنظور از سرمایهی اجتماعی: سرمایه

(. دو 14۵: 1۳۸۶توانند، به دست آورند )قدیمی، از طریق پیوند و ارتباطات با یکدیگر می

)عمومی و  2)رسمی و غیررسمی( و اعتماد 1ی اجتماعی را مشارکتعنصر اصلی سرمایه

های ارادی داللت دارد به آن دسته از فعالیت ۳مشارکت اجتماعی دهند.نهادی( تشکیل می

ضاء یك جامعه در امور محله، شهر و روستا به طور مستقیم یا غیرمستقیم که از طریق آن اع

اعتماد  (.10۸: 1۳7۵در شکل دادن به حیات اجتماعی مشارکت دارند )محسنی تبریزی، 

های دیگران و یك رنگی و صمیمیت شامل اطمینان نسبت به مقاصد و انگیزه نیز 4اجتماعی

جتماعی داللت بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأیید ها است. اعتماد ادر اعمال و گفتار آن

ها و نهادهای شده به لحاظ اجتماعی است که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان

ی اجتماعی (. متغیر سرمایه90: 1۳۸0شان دارند )ازکیا و غفاری،مربوط به زندگی اجتماعی

 به صورت زیر عملیاتی گردید:

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Participation 

2 Trust 

3 Social Participation 

4 Social Trust  
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 ی اجتماعیی عملیاتی کردن متغیر سرمایهحوه( ابعاد و ن۱جدول 

 ی عملیاتی کردننحوه خرده ابعاد ابعاد ومهمف

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ی سرمایه

 اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

(مشارکت 1

 اجتماعی

 

 الف( رسمی 
  

 ،اسالمی ،ورزشی ،ایهای خیریهمیزان همکاری با انجمن

هالل احمر، صندوق قرض  ،شورای محل، بسیج ،هنری ،علمی

 احزاب و لحسنها

 

 

 

 

 

ب( 

غیر 

 رسمی 

 

 

 ای خیریه

شرکت در  ،ی جهیزیه برای افراد نیازمندمیزان کمك به تهیه

کمك برای  ،شرکت در طرح تکریم ایتام ،جشن نیکوکاری

پرداخت کمك ، هاشرکت در جشن عاطفه، ازدواج افراد نیازمند

م خیرات برای اموات، کمك به مرد، و صدقه به افراد مستمند

 آسیب دیده )سیل زده، زلزله زده و....(.

 

 مذهبی

میزان شرکت در مراسم جشن، شرکت در مراسم عزاداری 

مذهبی، رفتن به دیدار دوستان، آشنایان یا خویشان بازگشته 

از سفر زیارتی، شرکت در جلسات ختم یا روخوانی قرآن، 

شرکت در جلسات آموزش دینی و احکام و بر پایی مراسم 

 ی.مذهب

 

 

 همیارانه

انجام کار دیگران )مثل خرید ، میزان قرض دادن وسایل منزل

رفع مشکالت ، ضمانت مالی کردن ،و...(، قرض دادن پول

مراقبت از ، گوش دادن به مسائل و مشکالت دیگران ،دیگران

رفتن به عیادت در ، های دیگران در زمان مسافرت آنخانه

رفتن به  و ر کارهای خیرمشارکت د، دیگران هنگام بیماری

 ها و آشنایان.ی دوستان، همسایهمیهمانی خانه

  

( اعتماد 2

 اجتماعی

 

 الف( اعتماد نهادی

 ،های دولتیبانك ،شهرداری ،میزان اعتماد به نیروی انتظامی

ی اداره ،هاها و درمانگاهبیمارستان ،هادادگاه ،110پلیس 

راهنمایی و  و داریفرمانداری، بخش ،ی علمیهحوزه ،دارایی

 رانندگی

ها و ها، همشهریبه دوستان، آشنایان، همسایه میزان اعتماد ب( اعتماد عمومی

 مردم.

رساند که از وسایل ارتباط جمعی، مجموع فنون و ابزار و وسایلی را میای: مصرف رسانه

مار بسیاری از افراد، ای را در یك زمان، به شهای ارتباطی حسی یا اندیشهتوانایی انتقال پیام

ای، میزان (. منظور از مصرف رسانه219: 1۳7۶خصوصاً در فواصل بسیار زیاد برخوردارند )بیرو، 

کند. این متغیر از طریق ی جمعی است که فرد در شبانه روز مصرف میساعات و نوع رسانه
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له و روزنامه، ی مجی کتاب، مطالعهمیزان تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، مطالعه

 شد.تماشای ماهواره و استفاده از اینترنت و فضای مجازی سنجیده 

 روش 

ی آماری این تحقیق باشد. جامعهمی 1روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی

دادند که تعداد این افراد طبق ی ساکن استان همدان تشکیل میساله1۵ -۶4ی افراد را کلیه

های تحقیق نیز بر اساس فرمول نفر بود. تعداد نمونه 121۸۸۵۸برابر با 1۳9۵سرشماری سال 

نفر تعیین شد. روش  ۳۸4درصد،  ۵درصد و دقت احتمالی  9۵ی اطمینان کوکران با فاصله

ها، آوری داده و ابزار گرد ایای چند مرحلهگیری خوشهگیری تحقیق نیز روش نمونهنمونه

ز روش اعتبار صوری و اعتبار گیری ا ابزار اندازه 2ان از اعتبارپرسشنامه بود. برای اطمین

طراحی  از گیری، پس ابزار اندازه صوری روایی استفاده گردید. جهت تأمین ۳ای سازه

گرفت. بعد از  قرار و کارشناسان اختیار اساتید در مربوطه هایمقیاس هایگویه پرسشنامه،

 برای مناسب هایگویه نهایت در هر مقیاس، هایرد گویهمو در افراد این نظر استفاده از اظهار

 مقیاس تهیه گردید.  هر

تحلیل عامل اکتشافی به منظـور کشـف طبقاتی از متغیرهـا  ای ازبرای سنجش روایی سازه

 -مایر  -مقدار آزمون کایـزر. که دارای بیشـترین ارتباط بـا یکدیگر هستند، اسـتفاده گردید

ی مناسب بودن حجم نمونه برای تحلیل عاملی گردیـد، که نشان دهنده حاصـل۸۶4/0الکیـن 

 000/0در سـطح کوچکتـر از  1۵2/1119۶است. همچنیـن آزمـون کرویت بارتلت با میزان 

اجـرای قابـل قبـول تحلیـل عاملی  ها ودار بـود که بیانگر کافی بودن همبستگی بین گویهمعنا

 ی مورد مطالعـه است.به دسـت آمده در نمونـهبـا توجه به ماتریس همبسـتگی 

 ی اجتماعیت برای متغیر سرمایهکرویت بارتلون و آزمKMO ون ( نتایج آزم2جدول 

 نتیجه نام آزمون

 KMO ۸۶4/0شاخص کفایت نمونه گیری 

 

 آزمون کرویت بارتلت

 1۵2/1119۶ تخمین کای اسکوئر

 1711 ی آزادیدرجه

 000/0 داریسطح معنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Survey 

2 Validity 

3 Construct validity 
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های اصلی با چرخش واریماکس برای از روش تحلیل مؤلفه از تحلیل اکتشافی با استفاده

بررسی تعداد عوامل استخراجی و نامگذاری عوامل استفاده شد. نتایج تحلیل عامل به شناسایی 

عبارت بودند از: مشارکت رسمی، ها  منتهی شد. این عامل 47/۳9عامل با تبیین واریانس  4

 می، اعتماد عمومی و اعتماد نهادی.مشارکت غیر رس

 40ای بر روی نمونه 2مقیاس مورد استفاده در پژوهش، از پیش آزمونی 1برای تأمین پایایی

ی آماری انتخاب شده بودند، استفاده شد و با استفاده از نفری که به طور تصادفی از جامعه

بر اساس ضریب آلفای  آلفای کرونباخ، میزان پایایی هر مقیاس مورد سنجش قرار گرفت.

 بدست آمد.   ۸9/0ی اجتماعی برابر پایایی تحقیق برای متغیر سرمایه 3کرونباخ

 ( ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق3جدول

 
 پرسشنامه نهایی

 آلفای کرونباخ تعداد گویه

 ۸9/0 ۵4 ی اجتماعیسرمایه

 91/0 ۳7 الف( مشارکت

 90/0 10 مشارکت رسمی

 94/0 27 رسمی مشارکت غیر

 ۸7/0 17 ب( اعتماد اجتماعی

 ۸۶/0 5 اعتماد عمومی

 ۸9/0 12 اعتماد نهادی

 هایافته

درصد از  ۵1بودند.  درصد زن 4۸مرد و  درصد ۵2ی این تحقیق، نمونه ۳۸4مجموع از 

درصد  ۵1/۵۶دادند. درصد را افراد متأهل تشکیل می 49پاسخگویان را افراد مجرد و 

 2۶-۳۵درصد بین  04/2۶سال سن داشتند. این در حالی است که  1۵-2۵ین پاسخگویان ب

 ۵۶-۶4درصد بین  ۳/1سال و  4۶-۵۵درصد بین  91/۳سال،  ۳۶-4۵درصد بین  24/12سال، 

سال بوده است. از مجموع پاسخگویان  27هم تقریباً  پاسخگویان سن سال سن داشتند. میانگین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Reliability 

2 Pre test 

3 cronbachs coefficient alpha 
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درصد متوسطه و  02/۳۸درصد راهنمایی،  ۵۸/14، درصد دارای تحصیالت ابتدایی 20/11

 نیز پاسخگویان تحصیالت درصد دارای تحصیالت دانشگاهی بودند. میانگین 20/۳۶دیپلم و 

اجتماعی پایین،  -ی اقتصادیدرصد پاسخگویان جزء طبقه 27/44کالس بوده است.  11تقریباً 

 -ی اقتصادیدرصد جزء طبقه 17/4اجتماعی متوسط و  -ی اقتصادیدرصد جزء طبقه ۵۶/۵1

ی مورد توان گفت که از میان شش رسانهای میاند. در خصوص مصرف رسانهاجتماعی باال بوده

ی پاسخگویان، باالترین میانگین میزان مصرف به ترتیب مربوط به تماشای تلویزیون و استفاده

و گوش دادن به رادیو بوده ی مجله و روزنامه ترین میانگین به ترتیب مطالعهماهواره و پایین

 ساعت بوده است.   ۳1/40ای در طی یك هفته نیز به طور متوسط است. میانگین مصرف رسانه

 ای پاسخگویان در طول هفته( میزان مصرف رسانه4جدول

 انحراف معیار میانگین 

 27/2 ۳1/۳ ی کتابمطالعه

 11/2 2۶/1 ی مجله و روزنامه )مطبوعات(مطالعه

 ۳۸/9 2۳/21 لویزیونتماشای ت

 19/۵ ۳0/1 گوش دادن به رادیو

 14/9 27/7 تماشای ماهواره

 02/۳ 91/۵ های مجازیاستفاده از اینترنت و شبکه

 77/1۵ ۳1/40 ایمصرف رسانه

اند. این در حالی است ی اجتماعی بودهدرصد پاسخگویان تاحدودی دارای سرمایه 9۵/۵4 

درصد خیلی زیاد دارای  ۵2/0درصد زیاد و  4/22کم، درصد  ۳۵/21خیلی کم،  7۸/0که 

ی اجتماعی پاسخگویان نیز در حد متوسط با میانگین اند. میزان سرمایهی اجتماعی بودهسرمایه

ی مربوط به متغیر وابسته است. سایر اطالعات( بوده 1-۵ی ی نمره)از دامنه ۳ی نمره

 ت:ی اجتماعی در جدول ذیل ارائه شده اس سرمایه

ی اجتماعیی سرمایه( درصد توزیع فراوانی و میانگین متغیر وابسته5جدول  

 متغیر

 درصد

 زیاد تاحدودی کم خیلی کم
خیلی 

 زیاد
 میانگین

 ۳ ۵2/0 40/22 9۵/۵4 ۳۵/21 7۸/0 ی اجتماعیسرمایه

 9۶/2 ۵۶/1 2۵ ۳1/4۵ 2۶/2۵ ۸7/2 مشارکت

 24/2 ۸2/1 1۶/10 ۶۵/2۸ 29/۳2 0۸/27 مشارکت رسمی
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 متغیر

 درصد

 زیاد تاحدودی کم خیلی کم
خیلی 

 زیاد
 میانگین

 1۸/۳ 4۳/4 2۵/۳1 ۵7/4۵ 1۵/1۶ ۶0/2 مشارکت غیررسمی

 ۶۶/2 91/۳ ۸۳/20 77/۳1 ۵۶/2۶ 9۳/1۶ ایمشارکت غیررسمی خیریه

 20/۳ 9۸/11 91/2۸ 1۶/۳۵ ۶7/1۶ 2۸/7 مشارکت غیررسمی مذهبی

 ۵2/۳ ۵4/1۳ ۶۳/40 11/۳4 ۶0/۸ 12/۳ مشارکت غیررسمی همیارانه

 09/۳ 0۸/2 74/24 2۵/۵۶ ۵۸/14 ۳۵/2 اعتماد

 9۳/2 7۸/0 97/17 ۸۵/۵۸ 7۵/1۸ ۶۵/۳ اعتماد عمومی

 22/۳ ۵1/۶ 11/۳4 ۸9/40 02/1۳ 47/۵ اعتماد نهادی

 

دهد ی اجتماعی نشان میای و سرمایهنتایج تحلیل دو متغیری بین متغیرهای مصرف رسانه

 ی اجتماعی و ابعاد آن رابطه وجود دارد.ای و سرمایهبین مصرف رسانه

 ی اجتماعیو سرمایه ایین متغیرهای مصرف رسانهخروجی تحلیل رگرسیون ب (6 جدول

سطح 

 معناداری

F 
 نسبت

یآماره  

 -دوربین

 واتسون

 بتا
ضریب تعیین 

 تعدیل شده

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 پیرسون

 ایمصرف رسانه

 

 ی اجتماعیسرمایه 214/0 04۶/0 04۳/0 214/0 ۶19/1 ۳79/1۸ 000/0

 مشارکت 142/0 020/0 01۸/0 142/0 ۶20/1 90۶/7 00۵/0

 مشارکت رسمی 1۳7/0 019/0 01۶/0 1۳7/0 ۶۵0/1 ۳27/7 007/0

 مشارکت غیر رسمی 124/0 01۵/0 01۳/0 124/0 ۶70/1 927/۵ 01۵/0

 اعتماد 2۵2/0 0۶۳/0 0۶1/0 2۵2/0 772/1 900/2۵ 000/0

 اعتماد عمومی 2۶4/0 070/0 0۶7/0 2۶4/0 7۳7/1 ۶۸2/2۸ 000/0

 اعتماد نهادی 1۶۳/0 027/0 024/0 1۶۳/0 ۸1۳/1 42۵/10 001/0

ی مجله و روزنامه، تماشای ی کتاب، مطالعهدهد بین مطالعهنتایج جدول ذیل نشان می

ی اجتماعی رابطه وجود داشته است. اما ماهواره، استفاده از اینترنت و فضای مجازی با سرمایه

 ی اجتماعی رابطه وجود نداشته است.دیو با سرمایهبین تماشای تلویزیون و گوش دادن به را
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ی ای و سرمایههای متغیر مصرف رسانهین مؤلفهخروجی تحلیل رگرسیون ب (7جدول 

 اجتماعی

سطح 

 معناداری
F نسبت   

یآماره  

 -دوربین

 واتسون

 بتا
ضریب تعیین 

 تعدیل شده

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 پیرسون
 ی اجتماعیسرمایه

 

 ی کتابمطالعه 1۳9/0 019/0 017/0 1۳9/0 ۶1۶/1 ۵11/7 00۶/0

 ی مجله و روزنامه )مطبوعات(مطالعه 11۳/0 01۳/0 010/0 11۳/0 ۶1۵/1 944/4 027/0

 تماشای تلویزیون 022/0 000/0 002/0 022/0 ۶۳7/1 1۸۸/0 ۶۶۵/0

 گوش دادن به رادیو 004/0 000/0 00۳/0 004/0 ۶40/1 00۸/0 9۳0/0

 تماشای ماهواره 22۸/0 0۵2/0 049/0 22۸/0 ۶۳۸/1 ۸۶۵/20 000/0

 های مجازیاستفاده از اینترنت و شبکه 1۶9/0 029/0 02۶/0 1۶9/0 ۶1۵/1 271/11 001/0

 ایمصرف رسانه 214/0 04۶/0 04۳/0 214/0 ۶19/1 ۳79/1۸ 000/0

ی اجتماعی پاسخگویان بر حسب اطالعات جدول ذیل بیانگر آن است که بین سرمایه

 ی وضعیت تأهل، محل سکونت و جنسیت تفاوت وجود دارد. متغیرها

ین متغیرهای وضعیت تأهل، جنست های مستقل بآزمون تی استیودنت با نمونه (8جدول 

 ی اجتماعیو محل سکونت با سرمایه

تفاوت 

هامیانگین  

سطح 

معناداری 

 )دودامنه(

t آزمون 

آزمون لون برای برابری 

 هاواریانس

 

 ی اجتماعیسرمایه

 

 

سطح 

 معناداری
F نسبت 

 وضعیت تأهل 799/0 ۳72/0 ۸۸2/2 004/0 11/11

 جنسیت 01۳/0 909/0 27۶/2 02۳/0 79/۸

 محل سکونت 40۳/۳ ۶0۶/0 00۵/2 04۶/0 4۶010/۸

ی اجتماعی رابطه وجود دهند بین متغیرهای سن و تحصیالت با سرمایهها نشان مییافته

 ی اجتماعی رابطه وجود ندارد.اجتماعی و سرمایه –اقتصادی  یدارد. اما بین متغیر   طبقه
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 –ی اقتصادی ین متغیرهای سن، تحصیالت و طبقهخروجی تحلیل رگرسیون ب (9جدول 

 ی اجتماعیاجتماعی با سرمایه

سطح 

 معناداری
F نسبت   

یآماره  

 -دوربین

 واتسون

 بتا

ضریب 

تعیین 

 تعدیل شده

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 پیرسون
 اجتماعی یسرمایه

0۳۵/0 494/4 ۶0۸/1 10۸/0 009/0 012/0 10۸/0  سن 

 تحصیالت 1۶1/0 02۶/0 02۳/0 1۶1/0 ۶۳۵/1 119/10 002/0

922/0 010/0 ۶41/1 00۵/0 00۳/0 00002/0 00۵/0 
 یطبقه

 اجتماعی -اقتصادی 

ای، سن، دهد که متغیرهای مستقل مصرف رسانه نتایج رگرسیون چندگانه هم نشان می

اند. ی رگرسیون باقی ماندهت، تحصیالت، وضعیت تأهل و محل سکونت در معادلهجنسی

از واریانس متغیر  1۳۶/0گانه، مجموعاً ی رگرسیون  چندمتغیرهای وارد شده در معادله

ترین متغیر مستقل در دهد که مهم ها نشان می ی اجتماعی را تبیین نمودند. یافتهسرمایه

 ای است. یر میزان مصرف رسانهتبیین متغیر وابسته، متغ

ی رگرسیوندر معادله ( خالصه مدل متغیرهای تحقیق۱0جدول   

یآماره  

واتسون -دوربین  
 خطای استاندارد برآورد

 ضریب تعیین

 تعدیل شده
 ضریب پیرسون ضریب تعیین

۶90/1  4۳/۳۵  1۳۶/0  149/0  ۳۸۶/0  

ی رگرسیوندر معادله( جدول تحلیل واریانس متغیرهای تحقیق ۱۱جدول  

F سطح معناداری نسبت   
میانگین 

 مجذورات
ی آزادیدرجه  

مجموع 

 مجذورات
 

000/0 01۵/11 

 رگرسیون 9۸9/۸29۶۵ ۶ ۶۶۵/1۳۸27

 باقیمانده 2۵1/47۳2۵9 ۳77 ۳۳0/12۵۵

 کل 240/۵۵۶22۵ ۳۸۳ 
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ین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته خروجی تحلیل رگرسیون چندگانه ب (۱2جدول 

 ی اجتماعیایهسرم

 سطح

 معناداری
t 

ضرایب 

 استاندارد

 ضرایب

 غیر استاندارد
 

 بتا
خطای 

 استاندارد
b سرمایه( ی اجتماعیy) 

 عرض از مبدأ 1۸2/100 ۶40/10  41۶/9 000/0

 (x1ای )مصرف رسانه ۵1۶/0 11۵/0 214/0 479/4 000/0

 (x2صیالت )تح 0۸۵/2 4۸7/0 209/0 2۸0/4 000/0

 (x3محل سکونت ) 2۳9/1۵ 2۳1/4 1۸0/0 ۶02/۳ 000/0

 (x4جنسیت ) 7۳4/12 ۶94/۳ 1۶7/0 447/۳ 001/0

 (x5وضعیت تأهل ) 242/10 0۵1/4 1۳۵/0 ۵2۸/2 012/0

 (x6سن ) 4۸0/0 22۶/0 117/0 119/2 0۳۵/0

 ی رگرسیون برای متغیرهای تحقیق عبارت است از:معادله

y
= 214/0 x1+ 209/0 x2+ 1۸0/0 x۳+ 1۶7/0 x4 + 1۳۵/0 x۵ + 117/0 x۶

 

 گیریبحث و نتیجه

ی اجتماعی در استان همدان ای با سرمایهی مصرف رسانهتحقیق حاضر کوششی مبنی بر رابطه

ی این مفهوم ی اجتماعی و عناصر تشکیل دهندهگیری سرمایهاست. متغیرهای مؤثر بر شکل

ای که در برخی از تحقیقات، متغیرهای اند، به گونهوابط گوناگونی داشتهدر تحقیقات مختلف ر

اند. این امر ممکن ی مثبت، منفی و یا فاقد رابطه بودهیکسان بر روی یك متغیر مشخص رابطه

های متفاوت اجرای تحقیق، توان به زمانها میی آناست به دالیل گوناگون باشد که از جمله

گیری های متفاوت عملیاتی نمودن مفاهیم، روش نمونهها و روشن، شیوهجوامع آماری گوناگو

 و سطح تحلیل اشاره داشت.  

ی اجتماعی پاسخگویان بر حسب جنسیت متفاوت است. این طبق نتایج این تحقیق سرمایه

های کریشنا و آفف ی تحقیق( و مغایر با نتیجه2002نتیجه همسو با نتایج افه و فوش )

ی اجتماعی زنان و مردان ( است. در توجیه تفاوت میزان سرمایه1۳94زارت کشور )( و و2002)

های اجتماعی و منابع را های متفاوت، اشکال گوناگونی از دستیابی به   موقعیتباید گفت نظام
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های متفاوت، ارتباطات مختلف، دهند که از طریق آن شبکهدر اختیار زنان و مردان قرار می

گیرد. وقتی مردان و زنان به ها و اشکال مختلفی از مشارکت شکل میدیتها، محدوفرصت

کنند، در های متفاوتی را نیز دریافت میهای روابط متفاوتی راه یابند، منابع و حمایتشبکه

گردد. مردان به سبب برخورداری و حضور در شان از هم متفاوت میی اجتماعینتیجه سرمایه

 شتری برای مشارکت برخوردارند. بیهای  اجتماع، از فرصت

( و مغایر با 1۳9۶ی تحقیق محمودیان و همکاران )ی این تحقیق همسو با نتیجهنتیجه

ی اجتماعی پاسخگویان بر حسب دهد سرمایه( نشان می1۳94ی تحقیق وزارت کشور )نتیجه

 وضعیت تأهل متفاوت است.

ی اجتماعی رابطه وجود است. این دهد بین سن و سرمایههای این تحقیق نشان مییافته

(، پاراگال و همکاران 2002(، افه و فوش )2001نتیجه همسو با نتایج تحقیقات گلیزر )

( است. چون سن 2002( و مغایر با نتایج تحقیق کریشنا و آفف )1۳94(، وزارت کشور )2002)

این مشارکت بر اساس موقعیت، درآمد و زمان فراغت در مقاطع مختلف متفاوت است، بنابر

  اجتماعی فرد نیز در مراحل مختلف سنی متفاوت است.

( و محمودیان و 2002(، پاراگال و همکاران )2002نتایج همسو با نتایج افه و فوش )

ی اجتماعی رابطه وجود دارد. این موضوع ( نشان داده، بین تحصیالت و سرمایه1۳9۶همکاران )

پذیری و ها در تشویق افراد به انجمنو دانشگاههای نهادی مدارس تاحدودی ناشی از محیط

های اخالقی آنان در جهت تعاون و همیاری است. از طرف دیگر آموزش باعث کاهش آموزه

شود. زیرا هر چه تحصیالت افراد افزایش بدگمانی و افزایش تساهل در بین افراد متفاوت می

کند. با افزایش اطالعات فزایش پیدا میکند، اطالعات افراد مخصوصاً از تحوالت حاضر اپیدا می

 کند. ها نیز تغییر میها و افق دید آنافراد، عقاید، گرایش

( نشان 1۳94( و مغایر با تحقیق وزارت کشور )2002یافته همسو با تحقیق افه و فوش )

 ی اجتماعی پاسخگویان بر حسب محل سکونت متفاوت است. داده سرمایه

ی اجتماعی اجتماعی با سرمایه -ی اقتصادی این است که طبقه نتایج این تحقیق بیانگر

( 1۳9۶( و محمودیان و همکاران )2002ارتباطی ندارد. این نتیجه با نتایج تحقیق افه و فوش )

های تحقیق زیاد ی تفاوت طبقاتی نمونهمغایرت دارد. علت این امر شاید این باشد که دامنه

درصد جزء  ۸۳/9۵ی باال و های تحقیق جزء طبقهصد نمونهدر 17/4باشد. بطوری که فقط نمی
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ی فقیر مانع بزرگی در اند. از سوی دیگر فقر گسترده و جامعهی متوسط و پایین بودهطبقه

 ی اجتماعی است.ایجاد و ارتقای سرمایه

ی اجتماعی در بین جمعیت فعال استان همدان در حد دهند سرمایهنشان میها  یافته

( 1- ۵ی ی نمره)از دامنه ۳ی اجتماعی پاسخگویان ده است، چرا که میانگین سرمایهمتوسط بو

( همخوانی دارد. همچنین طبق نتایج 1۳94بوده است. این نتیجه با نتایج تحقیق وزارت کشور )

ی مثبت بوده است. این نتیجه ی اجتماعی دارای رابطهای با سرمایهاین تحقیق، مصرف رسانه

گبر و  (،2012و همکاران ) (، زونیگا2007ی بوردیو و نتایج تحقیقات کیم )ریههمسو با  نظ

(، عبدالملکی و 1۳94(، ریاحی و همکاران )1۳90رسولی و پاک طینت ) (،201۶همکاران )

محمودی ( و 1۳9۶محمودیان و همکاران ) (،1۳9۵) فریدی ثانی و ظروفی (،1۳94همکاران )

های جمعی ابزار شناسایی، استمرار و ترویج و یا حفظ و رسانه باشد.می( 1۳9۶رجا و همکاران )

ای باعث افزایش آگاهی و عامل شکل ی اجتماعی جامعه هستند. مصرف  رسانهانتقال سرمایه

 های مشترک و ارتباط با دیگران است. داوطلبانه و آشنا شدن با مسائل و ایدههای  گیری انجمن

های اجتماعی های جمعی از آن زاویه در تقویت سرمایهاست که رسانه پیر بوردیو، معتقد

آورند. انتخاب و فضا را برای کنشگر در جهت انتخاب عقالنی فراهم می مؤثر هستند که شرایط

عقالنیت گزینشی در فضای عمومی کنشگران حائز اهمیت مضاعفی است و سبب  عقالنی و

های (. رسانه1۳۸0ود )بوردیو، شبین شخصی و افزایش مشارکت عمومی می تقویت اعتماد

افکار عمومی در مواقع ضروری مانند انتخابات و.... سبب جلب اذهان و القاء  جمعی با هدایت

شوند. سالم سازی فضای گذران مطلوب اوقات فراغت، آموزش اصول جامعه می مفاهیم سالم در

ی ملی و تسریع روند و آگاه سازی مردم نسبت به حقوق خود، تقویت همگرای شهروندی، تنویر

امت سازی )امت اسالمی( و به طور خالصه آگاه سازی مردم نسبت به  ملت سازی و حتی

جهانی که در آن قرار دارند و دعوت مردم برای ساختن و پردازش وضعیت  موقعیت اجتماعی و

تواند از مهمترین کارکردها و تعریفی از خود و شناخت هویت تاریخی می یبرتر و ارایه

ای باشد ی اجتماعی هر جامعهجمعی در راستای تقویت سرمایه هایستاوردهای رسانهد

 (.  1۳۸0)ذکایی،

های است. به تعبیری رسانه ی اجتماعی در مواقع بحرانها در ایجاد سرمایهنقش دیگر رسانه

و  هابر عهده دارند. زلزله ی اجتماعی در مدیریت بحران نقش اصلی راجمعی در خلق  سرمایه

ترین دلیل نقش ترین مسیر و واضحهای طبیعی از این جمله هستند. سادهسایر پدیده
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های جمعی در آن،  نقش رسانه ی اجتماعی و تقویت یا تضعیفهای جمعی در سرمایه رسانه

های سنی سازی گروه های جمعی در فرهنگاست. از دیگر سو، رسانه ی مدنیگیری جامعه شکل

های اجتماعی در نظام هایهای جمعی، بسترساز و عامل رشد سرمایهنقش دارند. رسانه

مسائلی از جمله  اجتماعی کنونی هستند. افزایش آگاهی عمومی، حساسیت مردم نسبت به

مصادیق تأثیر رسانه بر  ها وانتخابات و یا حوادث ملی، افزون شدن میل به همگرایی، از مؤلفه

 ی اجتماعی است.سرمایه

ی مثبت وجود ای و اعتماد رابطهین تحقیق مشخص گردید بین مصرف رسانههمچنین در ا

توانند با انتشار درست و به موقع اخبار و اطالعات و عدم سانسور های جمعی میدارد. رسانه

ی اجتماعی و بویژه اعتماد در جامعه را بهبود بخشند. در ی سرمایهاطالعات و اخبار، دامنه

گیری ای تاحدود زیادی سبب بازسازی و باز پسی جدید رسانههاهای اخیر تکنیكسال

اعتمادها شده است. رشد و افزایش اعتماد به اخبار تلویزیون و ثبات اعتماد به مطبوعات نشان 

ها، به عنوان ی رسانهدهد که اعتماد به بعضی نهادها، ممکن است ناشی از قدت فزایندهمی

د. از طرفی دیگر با افزایش اعتماد در بین افراد، آنها ی اطالعات باشکنندهمنبع و تفسیر

بینند و تا وقتی که از اطرافیان خود بدی ندیده هایی قابل اعتماد میاطرافیان خود را انسان

توانند اطمینان داشته باشند که اطرافیان با کنند. همچنین افراد میباشند، به آنها اعتماد می

کنند و اطالعات مهم را با آنها به کامیابی و موفقیت آنها توجه می کنند،آنها صادقانه برخورد می

گذارند. با فراهم شدن امکان ارتباط سریع و دسترسی به اطالعات، اعتماد مبتنی بر در میان می

توانند از حقایق آگاهی پیدا ها میباید. زیرا با مراجعه به رسانهاوهام در بین افراد کاهش می

ها نقش مهمی در اعتماد م و احساس بر اعتماد کاهش یابد. همچنین رسانهکنند و نقش اوها

های انتقادی از جامعه، ی گزارشتوانند با ارایهها میافراد به نهادهای اجتماعی دارند. رسانه

اعتماد به نهادهای رسمی و غیر رسمی را کاهش دهند و یا با انتشار گزارش مثبت از همین 

 هادها را افزایش دهند.نهادها، اعتماد به ن

های جمعی با توجه به اشکال متفاوت و توان نتیجه گرفت که رسانه می به طور خالصه

های همچنین رسانه گستردگی و نفود خود در جامعه، بر افکار و رفتار مخاطبان تأثیر دارند.

هنجارهای ها و پذیری، نقش اساسی در نهادینه کردن ارزشجمعی بعنوان یکی از عوامل جامعه

( و ابعاد آن یعنی اعتماد، مشارکت، هنجار اجتماعی و....ی اجتماعی )جامعه از جمله سرمایه

های اجتماعی تواند با ایجاد اعتماد در جامعه، شرایط را برای قبول ارزشها میرسانه دارند.
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ی ههای جمعی در راستای تقویت سرمایترین کارکردهای رسانهفراهم کنند. برخی از مهم

تقویت هم گرایی  ،سازی اجتماعی عبارتند از: هدایت افکار عمومی جامعه، الگوسازی و فرهنگ

های مشترک در بین مردم، ی مدنی، تقویت احساس تعلق، ایجاد ارزشدادن جامعه ملی، شکل

 های افزایش اعتماد و مشارکت مردم، آگاه سازی مردم در جهت کاهش جرائم و....ایجاد زمینه

 ع مناب

 ( 1۳۸0ازکیا، مصطفی و غفاری، غالم رضا« .)ی بین اعتماد و مشارکت اجتماعی بین بررسی رابطه

 .۳-۳1، صص 17ی ، شماره17، دوره ی علوم اجتماعینامه، «نواحی روستایی شهر کاشان

 ( 1۳۸0بوردیو، پیر .)ی مرتضی مردیها، تهران: نشر نی.، ترجمهانتخاب عقالنی 

 ( 1۳۸0پاتنام، رابرت .)ی محمد تقی دلفروز، تهران: انتشارات ، ترجمههای مدنیدموکراسی و سنت

 ی سالم. روزنامه

 ،سیاست و اجتماعی یسرمایه(. »1۳۸2نژاد، مسعود ) کوهستانی و ثقفی، مراد کیان؛ تاجبخش 

 .1۵۵-199، صص 10 یشماره سوم، سال اجتماعی، رفاه یفصلنامه ،«اجتماعی

  ،ی رفاه ، فصلنامه«ی اجتماعی و توسعهنگاهی به سرمایه(. »1۳۸1محمد رضا )تشکر، زهرا و معینی

 .2۵-42، صص 4ی اجتماعی، سال اول، شماره

 ی اجتماعی های ارتباط جمعی با سرمایهی استفاده از رسانهرابطه(. »1۳۸9نیا، غالم رضا )جعفری

، صص ۳۸ی ل دهم، شمارهی رفاه اجتماعی، سا، فصلنامه«سرپرستان خانوار در شهر خورموج

1۶9-141. 

 ( 1۳90رسولی، محمدرضا و پاک طینت، داود« .)گیری های جمعی در شکلبررسی نقش رسانه

ی ی فرهنگ ارتباطات، سال اول، شماره، فصلنامه«ی اجتماعی در بین شهروندان شهر یزدسرمایه

 .۶1-94، صص 1

 بررسی تأثیر مصرف »(، 1۳94هیل )ریاحی، محمد اسماعیل؛ ظهیری نیا، مصطفی و صادقی، س

ی علوم اجتماعی فصلنامه، «ی اجتماعی شهروندان شهر بندرعباسای بر میزان سرمایهرسانه

 .  ۶7-9۶(، صص  ۳0، )پیاپی۳ی سال نهم، شماره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر

 ( 1۳۸۵روشنفکر، پیام و ذکایی، محمد سعید« .)رفتارهای داوطلبانه ی اجتماعی وجوانان، سرمایه» ،

 .11۳-14۶، صص 2۳ی ی رفاه اجتماعی، سال ششم، شمارهفصلنامه

 ( 1۳۸۵ساروخانی، باقر .)تهران: انتشارات اطالعات، چاپ هفدهم.شناسی ارتباطات جامعه ، 

 ی انجمن، فصلنامه«آن پیامدهای و اجتماعی یسرمایه فرسایش(. »1۳۸0محمود ) پور، شارع 

 .  101-112، صص ۳ی شماره اول، سال ان،ایر شناسیجامعه
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 ( 1۳۸9صادقی شاهدانی، مهدی و مقصودی، حمیدرضا« .)های ی اجتماعی استانسنجش سرمایه

، صص 12ی ی دانش سیاسی، شماره، دو فصلنامه«کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

17۶-1۳9. 

 ی بررسی رابطه(. »1۳94رزی، محمود )عبدالملکی، حسین؛ علیدوست قهفرخی، ابراهیم و گود

های معاصر ، پژوهش«ی اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهرانورزشی و سرمایههای  رسانه استفاده از

 . 1۳-2۳، صص 10ی شماره در مدیریت ورزشی، سال پنجم،

 ای و میزانبین مصرف رسانه یرابطه یمطالعه» (،1۳9۵) فریدی ثانی، معصومه و ظروفی، مجید 

، شناسیمطالعات جامعه، «شهر تهران 2 یمدیران راهنمایی و دبیرستان منطقه اجتماعی یسرمایه

 .1۳7-1۵4صص ،۳1ی سال هشتم، شماره

 ،عباس غالم ی، ترجمهآن حفظ و اجتماعی یسرمایه نظم؛ بررسی پایان (.1۳79) فرانسیس فوکویاما 

 .امروز جهان توسلی، تهران: نشر

 ( 1۳۸۶قدیمی، مهدی« .)ی اجتماعی پیمایشی در سنجش میزان برخورداری دانشجویان از سرمایه

، دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان، سال سوم، ی تخصصی جامعه شناسیفصلنامه ،«و عوامل مؤثر بر آن

 . 14۵-171، صص 1ی شماره

 ( 1۳77کلمن، جیمز .)نی.ی منوچهر صبوری، تهران: نشر ، ترجمهی اجتماعیبنیادهای نظریه 

 ( 1۳7۵محسنی تبریزی، منوچهر .)تهران: ها، رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایرانبررسی آگاهی ،

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 ( 1۳9۶محمودی رجا، زکریا؛ توفیقیان فر، علی حسن؛ اکبری، ایمان و محمودی، محمد،) « بررسی

 یی موردی: معلمان دورهمطالعه) لمانی اجتماعی معهای ارتباطی و سرمایهی مصرف رسانهرابطه

 .۵7-77، صص 1ی ، سال بیست و نهم، شمارهرسانهی فصلنامه ،«دبیرستان شهر سی سخت(

 ( 1۳9۶محمودیان، حسین؛ مقدس، سعید و جهان شاهی، منیژه« .)ای بر بررسی نقش مصرف رسانه

ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ی علوم اجتماعفصلنامه، «ی اجتماعی مهاجرین شهر بهارستانسرمایه

 . 7۳-10۶(، صص ۳7)پیاپی  2ی ، سال یازدهم، شمارهشوشتر

 ( 1۳۸۸مك کوایل، دنیس و ویندال، سون .)ی گودرز میرانی، ، ترجمههای ارتباطات جمعیمدل

 تهران: نشر طرح آینده.

 ی و فرا تحلیل ی اجتماعگیری سرمایهشکل(. »1۳۸۵)  ناطق پور، محمدجواد و فیروزآبادی، احمد

 .1۶0-190، صص 2۸ی ، شمارهی علوم اجتماعینامه، «عوامل مؤثر بر آن

 های ایرانیان )موج دوم(، تهران: دفتر طرح ها و نگرشارزش(. 1۳۸2) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

  ها. و پیمایش ارزش و نگرش
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