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چکیده
هدف از اجراي این پژوهش بررسی رابطه بین استفاده از شبکه هاي اجتماعی با سرمایه فرهنگی
شهروندان تهرانی انجام گرفت .روش پژوهش ،توصیفی– همبستگی است .جامعه آماري این تحقیق را
کلیه شهروندان شهر تهران تشکیل میداد و از نمونهگیري خوشهاي و تصادفی ساده استفاده شد4.
منطقه از شهر تهران با توجه به موقعیتجغرافیایی انتخاب شده و سپس نمونهها به صورت تصادفی
ساده از  4منطقه مذکور انتخاب شدند .حجم نمونه تحقیق با استفاده از جدولمورگان برابر با  384نفر
بهدست آمد .ابزار اندازهگیري پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو ( )1965و پرسشنامه
محقق ساخته میزان استفاده از انواع شبکههاياجتماعی بود .روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار
گرفته و پس از آن اقدام به توزیع پرسشنامه میان نمونه تحقیق شد .در بخش آمار توصیفی از فراوانی،
درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و در بخش آمار استنباطی جهت بررسی توزیع
داده ها از آزمون کلموگروفاسمیرنف و به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمونهاي همبستگی
پیرسون و تیمستقل استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد :بین میزان استفاده از شبکههاياجتماعی و
آشنایی با هنر و موسیقی ،ادبیات و تاریخ ،شایستگیاجتماعی ،سوادرسانهاي ،شایستگیفرهنگی،
برونگرایی و سرمایهفرهنگیشهروندان تهرانی ارتباط معنیدار و مثبت وجود دارد ()P=0/01؛ همچنین،
بین میزان استفاده از شبکههاياجتماعی شهروندان زن و مرد و نیز بین سرمایهفرهنگی شهروندان زن
و مرد تهران تفاوت معنیداري وجود دارد (.)P>0/05
 -1نویسنده مسئول:کارشناس ارشد برانمهریزی فرهنگی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،هتران،ایران.
امییل نویسندهbavafashahram@gmail.com :
 -2استاداير جامعه شناسي ،دانشگاه علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي هتران ،ایرانfahmm@yahoo.com
-3استاداير دانشگاه آزاد اسالمي ،اردبیل ،مغان(گرمي) ،ایرانbaharinader@yahoo.com
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کلید واژهها :شبکه هاي اجتماعی ،سرمایه فرهنگی ،شهروندان ،تهران.
مقدمه
امروزه مسایل فرهنگی و از جمله سرمایه فرهنگی از مباحث بسیار جدي علوم اجتماعی شدهاند
( .)Haghighatian et al. 2011در واقع مفاهیم فرهنگ و هویت ،به عنوان دو مؤلفه اساسی در
زندگی اجتماعی افراد ،نقش بسزایی در پایداري و تداوم شیوه زندگی و پویایی هر جامعه اي داشته و از
موضوعات مهم و ریش هاي در جامعهشناسی به شمار می رود (.)Capilano & Butler. 2010
امروزه فرآیند جهانی شدن و گسترش فناوريهاي نوین اطالعاتی و ارتباطی نیز به چالشهاي هویت
فرهنگی دامن زده ،یا دست کم بعد تازهاي به آنها افزوده است .بهعنوان مثال ،زبان ،یکی از عناصر
هویتی و معناساز در همه فرهنگهاست که میتواند تحت تأثیر دامنه و عمق استفاده از رسانهها و
مخصوصاً اینترنت ،شبکههاي اجتماعی مجازي و ماهواره به چالش کشیده شود .از خالل زبان است
که فرهنگها ابراز وجود میکنند .اگر رخنهاي در موجودیت زبان ایجاد شود ،آن فرهنگ یا هویت آن
به خطر میافتد ( .)Christelina. 2007شکلگیري هویت ،یک رویداد مستقل که توسط فرد به
صورت خود مختار انجام گیرد نمیباشد ،بلکه از طریق روابط اجتماعی ،در تعامل با دیگران و در کنار
دیگران بروز میکند (.)Zampetix et al., 2010
پیآمد این امر شکلگیري هر شبکهي اجتماعی ،فرهنگ ارتباطاتی خاص خود را دارد .یعنی منش و
گفتار مخصوص و منحصر به فرد براي خود برگزیده است .البته میتوان شبکههایی را یافت که
فرهنگ ارتباطاتی تقلیدي براي خود برگزیدهاند .فرد با عضویت در هر شبکهي اجتماعی ،درگیر نوع
خاصی از فرهنگ ارتباطاتی میشود که شامل برخورد ،تکه کالم ،اصطالحات مخصوص ،رفتار ،تیپ
شخصیتی و ظاهري و … است ( .)Zangoui, 2012در دنیاي امروز ،شبکههاي اجتماعی نقش بسیار
مهمی در روابط مردم سرتاسر جهان ایفا میکنند .به طوري که به جزیی جداییناپذیر از زندگی بیشتر
مردم تبدیل شدهاند .این در حالی است که اساس پیدایش این شبکهها تسهیل و کوتاه نمودن مسیر
ارتباطی میان افراد جامعه تلقی میگردد .در ایران نیز این پدیده نه چندان نوظهور روز به روز بر خیل
مشتاقان خود می افزاید .فراگیر شدن استفاده از این پدیده ،پیامدهاي مثبت و منفی بسیاري را بر
زندگی ما القاء نموده و در مواردي نیز تبعات گریز ناپذیري را بر ما تحمیل داشته است .تا آنجائیکه
بعضاً اصطالحات مرسوم در این شبکهها بخشی از فرهنگ محاوره افراد جامعه ما را تشکیل میدهند
( .)Chou & Lim, 2010ارزش و کاربري رسانههاي شبکههاي اجتماعی براي سازمانها همانند همه
رسانههاي دیگر بیشتر از اینکه به ماهیت خود آن رسانه بستگی داشته باشد ،به رویکرد سازمانها در
مقابل آنها و میزان بهرهبرداري مناسب از آنها بستگی دارد (همپتون و همکاران .)2011 ،مدتی است
که موضوعی با عنوان آسیبهاي نوپدید بهویژه آسیبهاي ناشی از اینترنت ،تلفن همراه ،ماهواره و
بازيهاي رایانهاي از سوي مسئوالن و کارشناسان ذيربط مطرح شده است و بر لزوم برنامهریزي و
سیاستگذاري در حوزهي پیشگیري از این آسیبها تأکید میشود .آسیبشناسی را میتوان شناسایی
مجموعهي عوامل و شرایطی دانست که موجب عدم سازگاري فعالیتها و اعمال اجتماعی و روانی فرد
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با هنجارهاي اجتماعی و روانشناسی میگردند .آسیبهاي نو پدید در کشور به دلیل توسعهي فناوريها
رو به گسترش هستند و در بسیاري از کشورها با در نظر گرفتن افزایش این فناوريها براي پیشگیري
و مقابله با آسیبهاي نوپدید برنامهریزي شده است؛ اما در ایران با توجه به سرعت گسترش فناوريها
و توسعهي اینترنت و فضاي مجازي برنامهریزي و راهکار مؤثري براي مقابله با اینگونه آسیبها تدبیر
نشده است و این موجب افزایش دامنهي اینگونه آسیبها در سراسر کشور شده است ( & Ghadyani
 .)Rostami, 2015تیلر ( )2012نشان میدهد که شبکههاي اجتماعی مجازي در ترکیب با نفوذ
قدرتهاي غربی ،حرکتی را به سوي همگنسازي جهان آغاز کردهاند که این حرکت سبب ایجاد تضاد
و ستیز در جهان و حرکت برخی ملتها به سوي شکست و تضعیف هویتملی و سنتهایشان شده
است .همچنین وي معتقد است که به واسطه این شبکههاي اجتماعی مجازي افراد قابل توجهی در
سراسر دنیا در تعامل با یکدیگر قرار گرفتهاند و با فرهنگ و عقاید بیگانه روبه رو شدهاند و در خصوص
از دست دادن هویتهاي ملی و دین یشان احساس خطر کردهاند .به نظر میرسد استفاده از شبکه
هاي اجتماعی سرمایه اجتماعی مردم را تحت تاثیر قرار داده است .بنابراین با توجه به موارد ذکر شده
سوال اصلی این تحقیق این است که آیا ارتباطی بین استفاده از شبکههاي اجتماعی با سرمایه
فرهنگی شهروندان تهرانی وجود دارد؟
روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردي میباشد و به لحاظ نوع روش تحقیق
توصیفی– همبستگی است؛ از شاخه پیمایشی بوده که با استفاده از روش میدانی مورد سنجش قرار
گرفته است.
جامعه تحقیق کلیه حاضر را کلیه شهروندان شهر تهران و به تعداد نامحدود تشکیل دادند .با توجه به
ماهیت تحقیق ،از نمونهگیري خوشهاي و تصادفی ساده استفاده شد .با توجه به فرمول کوکران براي
جامعه نامحدود حداقل  384نمونه مورد نیاز بود .بدین منظور ابتدا  4منطقه از شهر تهران با توجه به
موقعیت جغرافیایی انتخاب شده و سپس نمونهها به صورت تصادفی ساده از  4منطقه مذکور و هر
منطقه  100نفر انتخاب شدند .بعد از حذف پرسشنامههاي ناقص  391پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند.
ابزار تحقیق پرسشنامه بود؛ پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو ( )1965شامل 22سوال و  6مولفه می
باشد .و هدف آن سنجش ارزشها و نمودهاي فرهنگی و هنري در سه شاخص-1 :تجسم یافته یا
سرمایه بدنی و فردي (مهارت ذهنی ،مهارت در بیان مطالب درسی) -2عینی (مصرف کاالهاي
فرهنگی ،تملک کاالهايفرهنگی ،عالقمندي به هنر) -3نهادي (مدارک تحصیلی) میباشد .این
پرسشنامه شامل انباشت ارزشها و نمودهايفرهنگی و هنري ارزشمند ،صالحیتهاي تحصیلی و
آموزشرسمی و تمایالت و عادات دیرینی است که در فرایند «جامعه پذیري» و فرهنگپذیري حاصل
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میشود .روایی صور و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور ،خوب ارزیابی و
تایید شده است .ضریب آلفايکرونباخ براي پرسشنامه محاسبه شد که مقدار آن برابر با  85/۷درصد
بدست آمد .بنابراین میتوان گفت که پرسشنامه طراحی شده براي انجام این پژوهش از قابلیت اعتماد
کافی برخوردار میباشد .براي اندازهگیري میزان استفاده از انواع شبکههاي اجتماعی از پرسشنامه
محقق ساخته استفاده شد .حداکثر ،فراوانی ،درصدفراوانی و ترسیم نمودارها استفاده شد .در ضمن
جهت تعیین طبیعی یا غیر طبیعی بودن توزیعدادهها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ،تعیین ارتباط
بین شبکههايمجازي و سرمایه فرهنگی و مؤلفههاي آن از ضریب همبستگی پیرسون ،اسپیرمن و
رگرسیون استفاده شد .تجزیه و تحلیل یافتهها با استفاده از نرمافزار spss 20وExcelانجام گردید.
یافتهها
توصیف وضعیت نمونههاي تحقیق بر اساس جنسیت نشان داد که  45/5درصد از نمونه زن و 54/5
درصد مرد بودند .توصیف وضعیت نمونههاي تحقیق بر اساس سن نشان داد که  26/1درصد از نمونه
 31تا  40سال بودند در حالیکه  14/3درصد زیر  20سال بودند .توصیف وضعیت نمونههاي تحقیق بر
اساس میزان تحصیالت نشان داد که مدرک تحصیلی 34/0درصد از نمونهکارشناسی و 3/3درصد
دکتري بود .همچنین  20/5درصد از نمونه فوقلیسانس داشتند .توصیف وضعیت نمونه هاي تحقیق
بر اساس وضعیت تاهل نشان داد که 31/5درصد از نمونه مجرد و 46/8درصد متاهل بودند .توصیف
وضعیت نمونههاي تحقیق بر اساس مدت زمان ازدواج نشان داد که از بین نمونههاي متاهل ،بیشترین
فراوانی مربوط به افراد با مدت ازدواج  6الی 10سال با درصد فراوانی 26/2و کمترین فراوانی مربوط
به افراد با مدت ازدواج باالي 20سال با درصد فراوانی 6/6بود .توصیف وضعیت نمونههاي تحقیق بر
اساس وضعیت اشتغال نشان داد که  25/8درصد از نمونه کارمند و  15/9درصد خانهدار بودند .توصیف
وضعیت نمونههاي تحقیق بر اساس وضعیت اشتغال همسر نشان داد که همسر  2۷/9درصد از نمونه
متاهل داراي مشاغل آزاد و همسر 12/6درصد از نمونه متاهل بیکار بودند .توصیف وضعیت نمونههاي
تحقیق بر اساس میزان درآمد خانواده (ماهانه) نشان داد که میزان درآمد خانواده  24/6درصد از نمونه
1/5الی 2میلیون تومان در ماه و میزان درآمد خانواده  11/0درصد از نمونه بیشتر از 3میلیون تومان در
ماه بود .توصیف وضعیت نمونههاي تحقیق بر اساس میزان استفاده روزانه از شبکههاي مجازي نشان
داد که  31/5درصد از نمونه بین 1الی 2ساعت در روز از شبکههاي اجتماعی استفاده میکردند.
توصیف وضعیت نمونههاي تحقیق بر اساس شبکه مجازي مورد استفاده نشان داد که  53/5درصد از
نمونه بیشتر از تلگرام استفاده میکنند .توصیف وضعیت نمونههاي تحقیق بر اساس ادمین شبکههاي
مجازي بودن نشان داد که  ۷/4درصد از نمونه به صورت ادمین در شبکههاياجتماعی فعالیت میکنند.
توصیف نشان داد که از بین مولفههاي سرمایه فرهنگی ،باالترین میانگین مربوط به سواد رسانهاي و
پایینترین میانگین مربوط به آشنایی با هنر و موسیقی بود.
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جدول  -1نتایج همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکههاي اجتماعی و آشنایی با هنر و موسیقی
شهروندان تهرانی
آشنایی با هنر و موسیقی
متغیر
ضریب
سطح معنیداري
تعداد
همبستگی
0/01
391
0/429
میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی
با توجه به نتایج جدول ،بین میزان استفاده از شبکههاياجتماعی و آشنایی با هنر و موسیقی
شهروندانتهرانی ارتباطمعنیدار و مثبت مشاهده شد( .)r391=0/429 ،p=0/01با این تفسیر فرضیه
صفر رد می شود.
با توجه به طبیعی بودن توزیع داده هاي میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی و آشنایی با ادبیات و
تاریخ جهت پاسخگویی به فرضیه تحقیق از آزمون پیرسون استفاده شد.
جدول -2نتایج همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکههاي اجتماعی و آشنایی با ادبیات و تاریخ
شهروندان تهرانی
آشنایی با ادبیات و تاریخ
متغیر
سطح معنیداري
تعداد
ضریب
همبستگی
0/01
391
0/52۷
میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی
با توجه به نتایج جدول ،بین میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی و آشنایی با ادبیات و تاریخ
شهروندان تهرانی ارتباط معنیدار و مثبت مشاهده شد ( .)r391=0/52۷ ،p=0/01با این تفسیر فرضیه
صفر رد می شود.
با توجه به طبیعی بودن توزیع داده هاي میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی و شایستگی اجتماعی
جهت پاسخگویی به فرضیه تحقیق از آزمون پیرسون استفاده شد.
جدول -3نتایج همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکههاي اجتماعی و شایستگی اجتماعی شهروندان
تهرانی
شایستگی اجتماعی
متغیر
ضریب
سطح معنیداري
تعداد
همبستگی
0/01
391
0/4۷1
میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی
با توجه به نتایج جدول ،بین میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی و شایستگی اجتماعی شهروندان
تهرانی ارتباطمعنیدار ومثبت مشاهده شد ( .)r391=0/4۷1 ،p=0/01با این تفسیر فرضیه صفر رد می
شود.
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با توجه به طبیعی بودن توزیع دادههاي میزان استفاده از شبکههاياجتماعی و سوادرسانهاي جهت
پاسخگویی به فرضیه تحقیق از آزمون پیرسون استفاده شد.
جدول - 4نتایج همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکههاي اجتماعی و سواد رسانهاي شهروندان
تهرانی
سواد رسانهاي
متغیر
ضریب
سطح معنیداري
تعداد
همبستگی
0/01
391
0/455
میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی
با توجه به نتایج جدول ،بین میزان استفاده از شبکههاياجتماعی و سوادرسانهاي شهروندان تهرانی
ارتباط معنیدار و مثبت مشاهده شد ( .)r391=0/455 ،p=0/01با این تفسیر فرضیه صفر رد می شود.
با توجه به طبیعی بودن توزیع دادههاي میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی و شایستگی فرهنگی
جهت پاسخگویی به فرضیه تحقیق از آزمون پیرسون استفاده شد.
جدول -5نتایج همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکههاي اجتماعی و شایستگی فرهنگی شهروندان
تهرانی
شایستگی فرهنگی
متغیر
سطح معنیداري
تعداد
ضریب
همبستگی
0/01
391
0/629
میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی
با توجه به نتایج ،بین میزان استفاده از شبکههاياجتماعی و شایستگیفرهنگی شهروندانتهرانی ارتباط
معنیدار ومثبت مشاهده شد( .)r391=0/629 ،p=0/01با این تفسیر فرضیه صفر رد می شود.
با توجه به طبیعی بودن توزیع داده هاي میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی و برونگرایی جهت
پاسخگویی به فرضیه تحقیق از آزمون پیرسون استفاده شد.
جدول -6نتایج همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکههاي اجتماعی و برونگرایی شهروندان تهرانی
برونگرایی
متغیر
ضریب
سطح معنیداري
تعداد
همبستگی
0/01
391
0/680
میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی
با توجه به نتایج ،بین میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی و برونگرایی شهروندان تهرانی ارتباط معنی
دار و مثبت مشاهده شد ( .)r391=0/680 ،p=0/01با این تفسیر فرضیه صفر رد می شود.
با توجه به طبیعی بودن توزیع داده هاي میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی و سرمایه فرهنگی جهت
پاسخگویی به فرضیه تحقیق از آزمون پیرسون استفاده شد.
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جدول  -۷نتایج همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکههاي اجتماعی و سرمایه فرهنگی شهروندان
تهرانی
سرمایه فرهنگی
متغیر
ضریب
سطح معنیداري
تعداد
همبستگی
0/01
391
0/682
میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی
با توجه به نتایج ،بین میزان استفاده از شبکههاياجتماعی و سرمایه فرهنگی شهروندان تهرانی ارتباط
معنیدار و مثبت مشاهده شد ( .)r391=0/682 ،p=0/01با این تفسیر فرضیه صفر رد می شود.
با توجه به طبیعی بودن توزیع متغیر میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی از آزمون تی مستقل براي
بررسی فرضیه استفاده شد.
جدول  -8نتایج آزمون تی مستقل
سطح
آزمون لوین
درجه
معنی
میانگین
جنسیت
متغیر
t
آزادي
Sig
F
داري
3/00
از زن
استفاده
0/01 2/۷1
389 0/6۷ 0/1۷
شبکههاي
3/68
مرد
اجتماعی
با توجه به نتایج ،بین میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی شهروندان زن و مرد تهرانی تفاوت
معنیداري مشاهده شد ( .)t=2/۷1 ،P>0/05با این تفسیر شهروندان زن بیش از شهروندان مرد از
شبکههاي اجتماعی استفاده می کنند.
با توجه به طبیعی بودن توزیع متغیر میزان سرمایهفرهنگی از آزمون تیمستقل براي بررسی فرضیه
استفاده شد.
جدول -9نتایج آزمون تی مستقل
متغیر

جنسیت

میانگین

آزمون لوین
F

sig

درجه
آزادي

t

سطح
داري

معنی

3/43
زن
سرمایه
فرهنگی
3/26
مرد
با توجه به نتایج ،بین سرمایهفرهنگی شهروندان زن و مرد تهرانی تفاوت معنیداري مشاهده شد-
( .)t=2/۷4 ،P>0/05با این تفسیرکه سرمایهفرهنگی شهروندان زن بیش از شهروندان مرد بود.
8/26

0/01

2/۷9 38۷/66

0/01
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بحث و نتیجهگیري
با توجه به نتایج ،بین میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی و آشنایی با هنر و موسیقی شهروندان
تهرانی ارتباط معنیدار و مثبت مشاهده شد .با این تفسیر که افزایش در میزان استفاده از شبکههاي
اجتماعی با افزایش در میزان آشنایی با هنر و موسیقی همراه است .هنر مجموعهاي از آثار یا
فرآیندهاي ساخت انسان است که در جهت اثرگذاري بر عواطف ،احساسات و هوش انسانی و یا
بهمنظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق میشوند .همچنین میتوان گفت هنر توان و مهارت خلق
زیبایی است .حال با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژيهاي ارتباطی میتوان شاهد تلفیق و ترویج
انواع موسیقی بود و دسترسی به تاریخچه ،مفاهیم ،آموزش و  ...سبکهاي مختلف موسیقی بسیار
آسانتر شده است .بنابراین نتیجه به دست آمده منطقی به نظر میرسد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی و آشنایی با ادبیات و تاریخ
شهروندان تهرانی ارتباط معنیدار و مثبت مشاهده شد .با این تفسیر که افزایش در میزان استفاده از
شبکههاي اجتماعی با افزایش در میزان آشنایی با ادبیات و تاریخ همراه است .امروزه با جستجویی
ساده و یا عضویت در گروه هاي خاص شبکه هاي اجتماعی ،به سادگی می توان اطالعات مفصلی از
ادبیات و تاریخ مورد نظر یافت .بنابراین ،نتیجه به دست آمده مبنی بر ارتباط بین استفاده از شبکه هاي
مجازي و آشنایی با ادبیات و تاریخ شهروندان تهرانی کامال منطقی است.
در همین راستا ،با توجه به نتایج تحقیق ،بین میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی و شایستگی
اجتماعی شهروندان تهرانی ارتباط معنیدار و مثبت مشاهده شد .با این تفسیر که افزایش در میزان
استفاده از شبکههاي اجتماعی با افزایش در میزان شایستگی اجتماعی همراه است.
شایستگی اجتماعی توانایی عملکرد انسان در اجراي استقالل شخصی و مسئولیت پذیري اجتماعی
است .بر کسی پوشیده نیست که با عضویت در شبکه هاي اجتماعی مجازي ،می توان مهارت هاي
نام برده را تقویت نمود .به عنوان نمونه ،با عضویت در شبکه هاي اجتماعی مجازي افراد می توانند در
روابط مثبت با دیگران ،تصمیم گیري هاي عاقالنه و منطقی ،مهارت هاي پردازش اطالعات دریافتی،
رشد اخالقی و  ...بهتر عمل نمایند .البته ناگفته نماند که اثر شبکه هاي اجتماعی مجازي می تواند
مخرب بوده و تمامی مهارت هاي نام برده را تضعیف نماید اما به هر حال ،نتیجه به دست آمده مبنی
بر رابطه بین شبکه هاي اجتماعی مجازي و شایستگی اجتماعی منطقی است.
نتایج تحقیق نشان داد بین میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی و سواد رسانهاي شهروندان تهرانی
ارتباط معنیدار و مثبت مشاهده شد .با این تفسیر که افزایش در میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی
با افزایش در میزان سواد رسانهاي همراه است .از لحاظ نظري افرادي که داراي سواد رسانه اي
هستند ،به عنوان مثال مخاطبی که داراي سواد رسانه اي است از اهداف و سایت هاي رسانه هاي
مختلف آگاه است و از محتواي پیام ها به شیوهاي آگاهانه و فعاالنه استفاده میکند .به طور مثال او
نقش صدا ،موسیقی و سایر جلوه هاي ویژه و نیز جذابیت بصري براي القاي فضا و معنی در تلویزیون
و سینما ،روزنامهها ،مجله ها ،رادیو ،ویدئو ،تابلوهاي بزرگ تبلیغاتی ،بیلبورد و یا بازيهاي رایانه اي را

عنوان مقاله  :بررسی اهمیت نسبی ابعاد هوش رهبری درتأثیر بر ارزشهای فردی ...

37

میداند و این که این عناصر چگونه میتواند اثرات متفاوتی از خود در ذهن مخاطب بهجا بگذارد .حال
با مشارکت در شبکه هاي اجتماعی مجازي ،افراد روزانه با اطالعات مختلفی برخورد میکنند که آنها
را دچار چالش میکند .چالش ایجاد شده آنان را ملزم به جستجو در رابطه با واقعیت امر می کند و این
پروسه میتواند موجبات بهبود سواد رسانهاي را فراهم نماید .بنابراین نتیجه بهدست آمده مبنی بر
ارتباط بین شبکههاي اجتماعی مجازي و سواد رسانه اي منطقی به نظر میرسد.
همچنین ،باتوجه به نتایجتحقیق ،بین میزان استفاده از شبکههاياجتماعی و شایستگی فرهنگی
شهروندان تهرانی ارتباط معنیدار و مثبت مشاهده شد .با این تفسیر که افزایش در میزان استفاده از
شبکههاي اجتماعی با افزایش در میزان شایستگی فرهنگی همراه است .در جامعه ایران نیز مانند سایر
کشورها به علت رشد پدیده مهاجرت ،از روستاها به شهرها و از شهرهاي کوچکتر به کالن شهرها،
افراد با فرهنگ هاي مختلف در کنار هم قرار دارند که هر یک ارزش هاي مختص به خود را دارند .این
ارزش ها در بطن فرهنگ جامعه نهفته است و بر تمام رفتارهاي اجتماعی افراد تأثیر می گذارند و جهت
گیري آن را تعیین می کند .از آنجا که عضویت و فعالیت در شبکه هاي اجتماعی مجازي موجب
آشنایی با افراد خرده فرهنگ هاي مختلف و نیز کسب اطالعات گسترده از فرهنگ هاي مختلف می
شود ،به نظر می رسد این افراد بهتر بتوانند اختالفات و تفاوت هاي فرهنگی را کنار گذاشته و تعامل
بهتري با خرده فرهنگ هاي دیگر داشته باشند .نتیجه به دست آمده نیز این نتیجه گیري را تائید می
کند.
نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی و برونگرایی شهروندان تهرانی
ارتباط معنیدار و مثبت مشاهده شد .با این تفسیر که افزایش در میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی
با افزایش در میزان برونگرایی همراه است.
برونگرایی و درونگرایی یک صفت شخصیتی و یک بُعد اصلی (مرکزي) در نظریه شخصیت انسان
است .درون گراها برون گراها را به پرحرف بودن ،سطحی بودن ،پرخاشگر بودن و بی توجهی به
دیگران متهم میکنند .با تمام این اوصاف و با توجه به فعالیت افراد در گروه هاي شبکه هاي
اجتماعی مجازي ،افراد بیشتر به تعامل با دیگران پرداخته و این تعامل بیشتر می تواند آن ها را به
سوي برون گرایی سوق دهد.
با توجه به نتایج تحقیق ،بین میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی و سرمایه فرهنگی شهروندان
تهرانی ارتباط معنیدار و مثبت مشاهده شد .با این تفسیر که افزایش در میزان استفاده از شبکههاي
اجتماعی با افزایش در میزان سرمایه فرهنگی همراه است .شبکه هاي اجتماعی مجازي با فراهم
آوردن تجارب آموزش غیر رسمی ،می تواند زمینه یادگیري بسیاري از رفتارها را فراهم نماید .از طرفی
دیگر ،این شبکه هاي اجتماعی خود در تغییر خرده فرهنگ ها و تسلط فرهنگ هاي غالب موثر است
و نمود آن را می توان در رفتارهاي افراد به تقلید از افراد معروف و مشهور مشاهده کرد .به این ترتیب،
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به نظر می رسد نتیجه به دست آمده مبنی بر ارتباط بین شبکههاي اجتماعی مجازي با سرمایه
فرهنگی منطقی باشد.
نتایج نشان داد بین میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی شهروندان زن و مرد تهرانی تفاوت
معنی داري مشاهده شد .با این تفسیر شهروندان زن بیش از شهروندان مرد از شبکههاي اجتماعی
استفاده می کنند .احتماال بتوان یکی از دالیل نتیجه به دست آمده را به وضعیت اشتغال زنان و مردان
نسبت داد چرا که در جامعه اسالمی ایرانی ما ،وظیفه کسب درآمد بر عهده مردان و وظیفه خانهداري
بر عهده زنان است .حال آنکه زمان زیادي از مردان صرف اشتغال می شود در حالیکه با پیشرفتهاي
تکنولوژیک ،بسیاري از مسئولیتهاي زنان در خانه ماشینی شده و آنان از اوقات فراغت بیشتري
نسبت به زنان نسل قبلی برخورداند .احتماال زنان زمان زیادي از اوقات فراغت خود را به وبگردي و
فعالیت در شبکههاي مجازي مشغول بوده و بدین ترتیب ،نتیجه به دست آمده منطقی است .همچنین،
نتیجه آزمون تحقیق بیانگر تفاوت معنیدار بین سرمایه فرهنگی شهروندان زن و مرد تهرانی بود .با
این تفسیر که سرمایه فرهنگی شهروندان زن بیش از شهروندان مرد بود .با توجه به نتیجه فرضیه
هفت تحقیق مبنی بر ارتباط بین شبکههاي اجتماعی با سرمایه فرهنگی ،میتوان نتیجه به دست آمده
را نیز منطقی دانست چرا که زنان نسبت به مردان زمان بیشتري از وقت خود را به استفاده از شبکه-
هاي اجتماعی مشغول هستند؛ بنابراین طبیعی است که از سرمایه فرهنگی باالتري نسبت به مردان
برخوردار باشند.
به طورکلی به نظر میرسد که استفاده از شبکههاي اجتماعی شهروندان شهر تهران را بهسوي بهبود
سرمایه فرهنگی و مولفههاي آن سوق میدهد که این موضوع بسیار مفید و مثبت است اما بایستی
توجه داشت که در بسیاري از شبکههاي اجتماعی رفتارها و مطالب نابهنجار نیز دست به دست می-
شود.
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Abstract:
The purpose of this study was to investigate the relationship between the use of
social networks and cultural capital of Tehran citizens. The purpose of this study
is to investigate the applied research method and is descriptive-correlational in
terms of the type of research method. Also, it was a survey field that was
conducted using fieldwork. The statistical population of this research was all
citizens of Tehran. Regarding the nature of the research, cluster sampling and
simple random sampling were used. At first, four districts of Tehran were selected
according to the geographical location and then the samples were selected
randomly from the four mentioned areas. The sample size of the study was 384
with Morgan table. The research instrument was Bourdieu Cultural Capital
Questionnaire (1965) and a researcher-made questionnaire on the use of various
types of social networks. Validity and reliability of the questionnaire were
confirmed and then the questionnaire was distributed among the sample. In the
descriptive statistics section, frequency, frequency, mean and standard deviation
were used. In the inferential statistics, Kolmogorov-Smirnov test was used to
examine the data distribution and Pearson correlation and independent t-test were
used to test the hypotheses of the research. Statistical analysis was performed
using SPSS software version 22. The results of the research indicate that there was
a significant relationship between the use of social networks and familiarity with
arts and music literature and history social competence, media literacy, cultural
competence, extroversion, and cultural capital of Tehranians, were positive (P =
0.01), With the interpretation that the increase in the use of social networks is
associated with an increase in the amount of variables mentioned. Also, there is a
significant difference between the amount of use of social networks of men and
women and between the cultural capital of men and women in Tehran (P <0.05);
with this the interpretation that the use of social networks and cultural capital of
female citizens was more than male citizens.
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