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چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه هوش اجتماعی و سرمایه اجتماعی با سواد رسانهای در بین دانش آموزان دختر
مدارس متوسطه (دوره دوم) انجام شد .روش تحقیق توصیفی از نوع همبس .دوب یگت    جامع امآ ه رر ررری پ هیلک شهوژ   
دانش آموزان دختر متوسطه (دوره دوم) شهر پاکدشت ب دعت ه اد     5263نف ندوب ر دد ددد .حج  قباطم هنومن م با لومرف      
کوکران  853نفر برآورد گردید .برای گردآوری دادهها ،از سه پرسشنامۀ الف)) ه امتجا شو عع عععی ترومس  و (( )1 200
ب) پرسشنامه سرمايه اجتماعي ناهاپيت و گوشال (  ) 1998ج) پرسشنامه سواد رسانهاي نصيري (  )19 13استفاده ش .د

دادههای گردآوری شده با بهره گیری از آزمون همبستگی پيرسون و رگرسیون و آزمون  tت نومن ك هه هههای تجزی و ه
تحلیل شدند .نتايج تحقيق نشان داد كه ب ببین ه امتجا شو عع عععی و هری زا ک مؤلفههههاای س ناسر داو هه هههای در دبیرس ات ننن
دخترانه شهر پاکدشت رابطه مثبتتت وج .دراد دو بیننن س مر ا ایه اجتماعععی وهری زا ک مؤلفههههاای س ناسر داو هه هههای در
دبیرستان دخترانه شهر پاکدشت رابطه مثبت وجود دارد .سواد رسانهای دانشآم  رتخد نازو ر م ا ییی ییییت هيامرس زا ناو   
اجتماعي و هوش اجتماعي آنان پیشبینی كرد.
کلید واژهها :سرمایه اجتماعی ،هوش اجتماعی ،سواد رسانهاي.

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

 2دانشیار ،عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران ) نویسنده مسئول)
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مقدمه
هماکنون انقالب اطالعات و ارتباطا ار يلم ياهزرم ،ت

ونرد ر حت و هديد والت رد ار يفرگش 

     

عرصه جهانیشدن خلق كرده است به عبارتی تغییرات سریع در بهکارگیری از فناوری اطال تاع   
و ارتباطات در دهههای اخیر موجب تحول در تمامی سطوح اجتماع شده است (شارما و گوتیرز،
شآم نازو
 .)0102همگام با تحوالت فناورانه ،شیوههای یادگیری نیز در حال تغییر هس ناد و دنت شش شش
باید خود به تجزیهوتحلیل اطالعاتی بپردازند که با یکی دو اشاره به دست میآورند .ارتباط نسل
یتوان نادی ییده گرفت ..ارتباطططی ک اب ه   
شآموزان نوجوان با رسانهها را نم 
کنونی و بهخصوص دان 
حذف کار با رسانههای سنتی باهمگرایی رسانهها به سمت رسانههای نوین میییرود .با رتسد  سس سسسی
دانشآم ضف رد فلتخم عبانم هب نازو اااا ااااااای مجازززی ،عضووویت آنها کبش رد  هه هههها امتجا ی عع عععی،
جستجوهای اینترنتی و دهها فعالیت ارتباطی دیگر ،از سهم فیزیکی مرزهای مدرس و هتساک ه رب    
شآم  هب طقف نازو ا ورض تاعالط ررر رررررررری و
مساحت مجازی آن ،افزوده میشود .در این میان ،دانش ش
محتوای سالم رسانهها دسترسی ندارندو استفاده آنها تنها نمیتواند به موارد علمی و مفید بس هدن
شود .در این راستا ،سواد رسانهای میتواند یاریگر آنها در استفاده مفید از رسانهها باش ت( د قق قققی
زاده و کی ییا .)39 13 ،س ناسر داو هه هههای ،مهارتتی اس د ناناوج تسا مزال هک ت رررر ررررر کناررر اس زا هدافت
رسانهها و بهخصوص اینترنت بهعنوان یك رسا ماعت هن لل لللی ،ب ناسر داوس .دنوش زهجم نآ ه ههههه ههههههای
میتواند همچون یك ناظر هوشمند و درونی شده ،رژیم مصرف رسانهای جوانان را تنظ دنک می   
(تقی زاده.)19 13 ،
از سو يي  ،سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسیهای اقتصادی و اجتما یع
جوامع مدرن مطرح گردیده است .سرمایه اجتماعی عمدت ًاًا مبتنی بر عوام ف ل رررهنگ یعامتجا و ی   
است (علوی .) ۳۴ :0831،و بر وجود نوعی دارایی غیرملموس و غیراقتصادی داللت میکن هک د   
ریشه در روابط اجتماعی افراد ،گروهها و سازمانها دارد .سرمایهدارترین ،افراد و جوامع آنهایی
هس  هک دنت ارتشیب ز ی متجا طباور حطس ن ا  و رثؤم و رادیاپ یعا کبش تاطابتر هههههههههههههههههههه های در جهت  
دستیابی به پیشرفت برخوردارند (تاجبخش .) ۱۴۷ : 84 31 ،امروزه سرمایه اجتماعی ،نقشی بسیار
مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا میکند و شبکههای روابط جمعی انسجام بخش
میان انسانها و سازمانهاست .در غیاب سرمایه اجتما مرس ریاس ،یع ای ههه ههههها رثا  ببخش  ار دوخ ی از   
دست میدهند و بدون سرمایه اجتماعی ،پیمودن راهها و هعسوت ی صتقا و یگنهرف لماکت ا ید      
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ناهموار و دشوار میشود (تاجبخش .) 48 : ۱۳۸۴ ،ناهاپیت و گوشال سرمایه اجتماعععی را یک ککی از
قابلیتها و داراییهای مهم سازمان میدانند که میتواند ب امزاس ه نن نننها  قلخ رد  وو ووو تسهههیم دانش
بسیار کمک کرده و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کن .د
از دیدگاه آنها سرمایه اجتماعی جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون ش طباور هکب    ی ییک
فرد یا یک واحد اجتماعی است که قابلدسترس از طریق آن شبکه است و از آن ناشی میش .دو
آنها با رویکرد سازمانی ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی را در سهههطبق ج ه ااااای م ممیدهند ،،س مر اایه
شناختی ،رابطهای و ساختاری .البته دستهبندیهای دیگری نیز توسط پژوهش را فلتخم نارگ ائ ههه هههه
شدهاند.
یباش رفا .د ا  هک ید از   
در این راستا ،یکی از عوامل تأثیرگذار در روابط انسانی هوش اجتماعی م 

1

هوش اجتماعی بهرهمند هستند ،میتوانند با دیگران ارتباطی ق قرب رثؤم و یو ر هوک .دننک را ننننن نننننن
تان زا د
( )0102هوش اجتماعی را بهعنوان مجموعهای از تواناییها توصیف میییکن رابع هک د تتت تتت
تدیگ شوه ،ر   
درک مردم و مهارتهایی که برای تعام آ اب قفوم ل ننن ننننها سا مزال  تت تتت؛ بهههعبارت ت
اجتماعی شامل توانایی به سر بردن با دیگران و تشویق آنها به ارتباط و همکاری است (س و یزب

یوسفی .)39 13 ،هوش اجتماعی باال سبب میشود افراد در جذب دانش جدید بهطورکلی ،موفق
عمل کنند .همچنین افرادی با هوش اجتماعی باال از خرد جمعی با یال ی نرادروخرب  دد ددد (رحیم و ی
همکاران .)19 13 ،ازاینرو با توجه به نقش رسانهها در عصر ارتباطا ناهج و ت یی یییش تیمها و ند   
سواد رسانهای در حفظ استقالل ،اجتناب از انفعال ،بهرهمندی از تفکر نقادانه و افزایش مهارتها
و توانایی در برخورد با امواج؛ همچنین اهمیت هوش اجتماعی و سرمایه اجتماعی در موفقیت در
کسب مهارتهای ارتباطی و اجتماعی ،تحلیلگری و نقادی و....؛ در این پژوهش به دنبا خساپ ل   
به این سؤال هستیم که چگونه میتوان رابطه ب  هیامرس و یعامتجا شوه نی ا متج ا داوس رب یع

     

رسانهای را در دبیرستان دخترانه شهر پاکدشت را تبیین نمود.
ناهاپیت و گوشال (  ،) 1998با رویکرد سازمانی جنبههای مختلف سرمایه اجتماعی را در سهطبقه
جای میدهند ،سرمایه شناختی ،رابطهای و ساختاری .همانطور که میدانیم عنصر شناختي سرمایه
مها يناعم ي   
اجتماعي اشاره به منابعي دارد كه فراهمکننده ،مظا و اهريبعت ،ره تسيس و اهريسفت مممم مممم

Cohen

1
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مشترك در ميان گروههاست که این عامل میتوان  رب د ر هب و هناسر کرد یو داوس حالطصا

     

فکنن طباور يعون هد    
رسانهای تأثیر گذار باشد .از سویی عنصر رابطهای سرمایه اجتماعي توصی 
شخصي است كه افراد با كي ديگر به خاطر سابقه تعامالتشا رقرب ن ار م  ییی ییییکننددد ک نیا ه    مؤلفههه از
تان ،اهراجنه ،دامتعا ،زا د    
سرمایه اجتماعی مهمترین جنبههای اين ُبُبعد از سرمایه اجتماعي عبار 
الزاما و ت

راظتنا ا ه و ت وو وو وی یی ت .در عنص تخاس ر ا س ير ر شا يعامتجا هیام ا يلك يوگلا هب هر           

     

تماسهای بين افراد دارد ،يعني شما به چه كساني و چگونه دسترسي داريد مهمممت بنج نیر هه ههههای
اين عنصر عبارتاند از ،روابط گروهی ،پیکربندی روابط گروهی ،سازمانهای مناسب .همچنین،
هوش اجتماعي را نیز بر اساس سه خرده مقياس ان زاد ههگی م یر یی یییکنن  :د (( )۱پ تاعالطا شزادر   
اجتماعي ( :)SIPاين خرده مقياس بر توانا يي درک و فهم و پیشبینی رفتار و احساسات ديگ نار
تأکيد میکند و توانا يي فهم پیامممها و يمالک ی

رد يمالکريغ

ایپ کرد ،يناسنا طباور

مممممم مممممممهای

پنهاني و همچنين پیامهای آشکار را موردسنجش قرار میدهد )2( .مهارتها  يعامتجا ی (( (((:)SS
اين خرده مقياس بر جنبههای رفتاري از قبيل توانا يي وارد شدن در موقعیتهای اجتما ديدج يع   
و سازگاري اجتماعي تأکيد میکند و مهارتهای ارتباطي بنيادي نظير گ لمع ،لاعف نداد شو    
کردن جسورانه و همچنين برق دهگن ،يرار ا و ير

ر هطبار نتسکش ا زادنا  ههههه ههههههگی م یر یی یییکن  .د ( ()3

آگاهي اجتماعي ( :)SAاين خرده مقيا رگ س ا ب هب شي یییی یییییآگا فگش اي یه تتت تتتتزدگ هب تبسن ی    
رويدادها در موقعیتهای اجتماعي را مورد تأکيد قرار میییده ندرک راتفر هنالاعف يياناوت و د      

مطابق با موقعيت ،زمان و مکان را مورداندازهگیری قرار میدهد که این موارد الزمه سواد رسانه-

ای است .بر اساس تعریف ،سواد رسانهای عبارت است از یک نوع درک متکی ب هک تراهم ر    
براساس آن میتوان انواع رسانهها ونا و  ا وت ع لل لللی ییدات آنها نش ار  ا و تخ

زا    یکدددیگر تفکی ییک و

شناسایی کرد .به زبان ساده ،سواد رسانهای مثل یک رژیم غذاایی اس ک ت هه ههه هوش بقارم هنادنم
است که چه موادی مناسب هستند و چه موادی مضر؛ چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چیزی
را نه و یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشد .سواد رسانهههای م ممیتوانددد به
مخاطبان رسانهههها ببی ییاموزد ک اعفنا تلاح زا ه للل للللی و مصرففی خا و هدش جر و لباقتم هلداعم هب    
فعاالنهای وارد شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد .به دیگر سخن ،س ناسر داو هه هههای کمک
میکند تا از سفره رسانهها به گونهای هوشمندانه و مفید بهرهمند شد .در گام اول باید گفت سواد
رسانهای آمیزهای از تکنیکهای بهرهوری مؤثر از رسانهها و کسب بینش و درک برای تشخیص
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رسانهها از یکدیگر است .هدف اصلی سواد رسانهای به خصوص وقتی درباره رسانههای جمع ععی
حرف میزنیم میتواند سنجش نسبت هر محتوا با سرمایه اجتماعی باشد .به دیگر س فده ،نخ   
اصلی سواد رسانهای میتواند این باشد که بر اساس آن بتوان دید که آیا بین محتوای یک رسا هن
 به مثابه محصول نهایی  -با س مر اایه اجتماعععی رابطهههای وج دراد دو ی ییا خی ییر .ب ،رتهب ترابع ه    خواننده یا بیننده یا شنونده یک مضمون رسانهای بهتر است رابطه و نسبت محتوای یک رسا اب هن   
سرمایه را در نظر گرفته و نزدیکی یا دوری محتواای ی ییک رسانههه از س عامتجا هیامر یی ییی را ط فر
توجه قرار دهد تا همیشه در ارتباط با رسانه به جای تسلیم بودن و یا تسلیم شدن به رابطه یکسووویه
و انفعالی ،رابطهای فعالتر وتعاملیتر داشته باشد .باید به گفته افزود که هر نظا ناسر م هه هههای دارای
یک سلسله مراتب است که اجزای آن قابل تجزی ییه و تحلی ییل و شناسا ایی اس چمه ،ت نن نننین هم ممین
سلسله مراتب است که محصول نهایی رسانه یا همان محتوای رسانه را میسازددد .در حقیق رب ،ت   
اساس تعريف تامن با عميق شدن الیهها م زي ان سواد رسانهای مخاطبان بيشتر میشود بهاینترتیب
یکند در استفاده از رسانه از رسانهها جيره مص هتشاد فر   
كه در يال ه اول مخاطب خود را ملزم م 
باشد ،در يال ه دوم با توجه به ویژگیهای پیامدهنده برخي از پيامها  نابطاخم بولطم هك ا تس     
یشود.
یشود و در يال ه سوم ن زي بهنقد پيام رسانهای پرداخته م 
برگ يز ده و بقيه پيامها ناديده گرفته م 
یافتههای تحقیق خانی ( )4931نشان م ممیدهددد ک ناسر داوس حطس یاهریغتم ه ههههه ههههههای و اس زا هدافت
فضای مجازی با سرمایه اجتماعی دانشجویان رابطه مستقیم و معنیداری داشتهاند همچنین هر سه
بعد سواد رسانهای یعنی بعد دسترسی سواد رسانهای ،بعد ارزشیابی سواد رسانهههای و بع هدافتسا د   
سواد رسانهای دانشجویان با س آ یعامتجا هیامر نن نننها نعم و میقتسم هطبار  یییی یییییداری داشتهههان هک د   
قویترین همبستگی مربوط به بعد استفاده از رسانهههها حت لدم تسا هدوب  ل ریسم لی
میدهد که دو متغیر سواد رساننهای و اس یزاجم یاضف زا هدافت    

ناشن مه         

 ۲۳درصد از تغیی هیامرس تار   

اجتماعی دانشجویان را تبیین میکنند .تقی زاده (  )39 13هم در تحقیق خود نتیجه م ممیگیرددد که
تها ای اس ناسر زا هدافت هه هههها،
دانشآموزان گروه آزمایش با اجرای دوره ،در شاخصها ای مهارت ت
تجزیهوتحلیل پیامهای رسانهای ،توانایی و دیلوت 

ایپ لاسرا مممم مممممها ناسر ی هه هههای ،تفک رد یداقتنا ر   

استفاده از رسانهها ،گزینشگری ،معنایابی و معنا سازی پیامهای رسانهههای بهههعن خاش ناو صصصصصهای
توانایی پردازش پیامهای رسانهای نسبت به دانشآموزان گروه کنترل ،با  99درصددد اطمینا رد ن
سطح باالتر قرار گرفتند .یافتههای پژوهش صادقی ( )0931نیز بیا سا نآ رگن تت تتت ک رفا ه ا هک ید    

30

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال یازدهم  /شماره چهارم /زمستان 6931
فص 

دارای سرمایه اجتماعی شبکه (روابط اجتماعی) کمتری هستند برای جبران این کمبود به استفاده
از رسانههای جمعی باا زیگن ههها م یور هدشرکذ ی ییی ییییآورن ناسر نیا و د ههه ههههها مرس نیزگیاج  ا هی    
یشود ولی افرادی که دارای س یرتشیب هکبش یعامتجا هیامر     
اجتماعی شبکه و کارکرد آنها م 
یروند .پژوهش شيرزاد ( )0931هم نشان
هستند کمتر باانگیزههای جبرانی به سراغ این رسانهها م 
میدهددد کههه ب ببین ه امتجا شو عع عععی ،پ امتجا تاعالطا شزادر ععع ععععی ،مها امتجا تر عع عععی و آگاهههی
شآم زو اان دخت تسریبد ر ا نن نننها ورا رهش ی مم مممی ییه رابطه
اجتماعی مدددیران با مرس  اا ااایه اجتماعععی دانش ش
معنیداری وجود دارد .بین سن و سابقه خدمت مدیران باهوش اجتماعی آنا نعم هطبار ن ییی ییییداری
وجود ندارد .هوش اجتماعی مدددیران دبیرس ات نننها ا رهش هنارتخد ی رو ممم ممممی ییه برحسب

حت صص صصصیالت

یکسان است ..کوزنیارزیلکا ا )3102( 1در مطالع ر یسررب هب یفیک ه ا بببب بببببط  داوس نیب ه ا یتاعالط     
شهروندان اروپایی و مفهوم جامعه اطالعاتی و اقتصاد دانشمحور با س رب دیکأت  ر  هیام ا و یناسن    
شف ضر
سرمایه اجتماعی و فردی میپردازد .بر اساس تحقیقات وی سواد اطالعاتی پیش ش

همزال و   

ایجاد جامعه اطالعاتی و دانشمح گ و یتکآ .تسا رو و ور لللل للللل )2102( 2در پژوهش یسررب هب ی    

شآم  هیاپ نازو ه  سرادم متش ا دتب ا یی      
رابطه سواد رسانهای و سطوح مهارتهای اجتما ناد یع شش شش
ترکیه میپردازد .یافتههای پژوهش نشان میییده ب یفیعض هطبار د ی سر داوس ن ان هههههه هههههههای و س حوط
مهارتهای اجتماعی در بین دانشآموزان پایه هشتم مدارس ابتدایی ترکیه وجود دارد .تحقیقات
شآم رب نازو ا اب هلباقم ی    
اسفایر ( )1102نشان میدهد که سواد رسانهای برای توانمندسازی دانش ش
تهدید پیامهای لذتبخش اما هماهنگ موذی ،پیامهای نژادپرستانه و  ....امری ضروری ب مش ه ار   
میرود .سواد رسانهای انتقادی ،میتوان لیسو د هه هههای ب ریگدای یار ی  تیاده و یلوحت  بببب ب ببببببه س تم
شایستگی اجتماعی و عاطفی در روابط روزمره ،در محل کار ،در خا وج رد و هداون ا رد هک یعم   
یکنیم ،به شمار رود .با توجه به آنچه گفته شد میتوان رابطههه احتما ریغتم هس نیب یل     
زندگی م 
هوش اجتماعی ،سرمایه اجتماعی و سواد رسانهای را در چارچوب مفهومی زیر نشان داد.

Kuźniar-Żyłka
Akti, &.Gürol

1
2
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فرضیههای تحقیق
-1بین هوش اجتماعی دانش آموزان و سطح سواد رسانهای آنان رابطه وجود دارد.
-2بین سرمایه اجتماعی دانش آموزان و سطح سواد رسانهای آنان رابطه وجود دارد.
-3بین هوش اجتماعی دانش آموزان و سرمایه اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.
-4بین هوش اجتماعی دانش آموزان و هر یک از مؤلفهها ای س ناسر داو هه هههای آنا جو هطبار ن ود    
دارد.
-5بین سرمایه اجتماعی دانش آموزان و هر یک از جنبههای س ناسر داو هه هههای آنا جو هطبار ن ود    
دارد.
-6سواد رسانهاي دانشآموزان را میتوان ب  ساسا ر س مر ا شوه و يعامتجا هي نآ يعامتجا ان

     

شبینی نمود.
پی 
روش
این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی (همبستگی) و به لحاظ هدف کا .تسا یدربر

   جامعه

آماری تحقیق شامل کلیه دانشآموزان دختر دبیرستانهای شهر پاکدشت در سال تحص صصیلی - 95
 94میباشد كه اين تعداد برابر  5263دختر است از میان آنها سا رب  اس ک لومرف  و دادعت نارک       
نمونه متناسب با جامعه به تعداد  853نفر تعین گردید و به ش .دیدرگ باختنا یفداصت هوی      ب يار
سنجش سواد رسانهاي دانش آموزان از پرسش مان ههه محق تخاس ق هه ههه (نص صصیری )19 13 ،اس ش هدافت دد ددده
است .اين پرسشنامه داراي سه مؤلفه رژيم مصرف ،تحل و مايپ لي يد دگا  ه ا  يداقتن ا يارب .تس      
اندازهگیری هوش اجتماعي از مقیاس ه امتجا شو عع عععی س سسیلورا ،مارتتین یوسننن و داه  ل ( ( )1 200
تها ای
استفاده شده است که سه حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطالعات اجتماعععی ،مهارت ت
اجتماعی و آگاهی اجتماعی را میسنجد .براي اندازه گیری متغیر سرمايه اجتما نشسرپ زا يع ا هم   
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سرمايه اجتماعي ناهاپيت و گوشال (  ) 1998با سه بعد ساختاری ،ارتباطی و شناختی استفاده شددده
است ..ضریب پایایی د  ووو پرسش وس همان اد    رسانهههای و س عامتجا هیامر یی ییی در مطالع اب یتامدقم ه    
استفاده از ضریب آلفاي کرانباخ به ترتیب براب اب ر     0/ 81و  0/ 84حاص هک تسا هدش ل

بتعا ار      

دادههاا را تأیییید مممیکنددد .در خصوصص ص اطمینازا ن    پایاشوه همانشسرپ یی عامتجا یییییییی ی از نتاجی   
تحقیقات پیشین بهره گرفته شده است .بدین گون ک ه هه ههه مارتتین یوسننن و داه  ل ( (  )1 200ضراایب
سه اای پ  تاعالطا شزادر اجتما ااا ااعی،
پای یی ایی پرسشنا  هم ه  شو ا متج ا ر يع ا رب  اا ا اا ااای خ م هدر قق قی یی ا 
ل پرسش مان ههه
مهارتهای اجتماعی و آگاهههی اجتماعععی به ترتی ییب  0/97 ،0/ 86 ،0/ 81و براای کل ل
 0/38ذکر کردهاند .همچنین رضا ایی ( ) 89 31با رجا  ااااای مقی ییاس م رب روکذ   

 413از دانشجووویان

دانشگاه تبری ییز ضررریب پای ییایی را براای ک م ل قققی ییاس  0/ 75و براای خ م هدر قققی ییاسها ای پ شزادر
اطالعات اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی و آگاهی اجتماعععی ب یترت ه ببببب  0/ 66 ،0/ 73و  0/ 64به
دست آورد .که همه این ارقام حکای قوف همانشسرپ ندوب ربتعم زا ت را اااا اااااا دارد .دادهها عمج ی   
آوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSS22و با بهره گیری از شاخصهای آماری درصد فراوانی،
میانگین ،واریانس ،انحراف معیار ،ضریب همبس یگت  ، ،و رگرس وی ننن م و هیزجت درو یلحت ل رارق      
گرفتند.
یافتهها
-1بین هوش اجتماعی دانش آموزان و سطح سواد رسانهای آنان رابطه وجود دارد.
جدول  .1خالصه محاسبات ضریب همبستگی بین هوش اجتماعی و سواد رسانهای دانش آموزان
هوش اجتماعی
ضر بي
سواد رسانهای

همبستگي پيرسون

**

0/ 447

معناداري

000 .

تعداد

853

نتایج جدول فوق نشان میدهد که ضریب همبستگی بین دو متغیر هوش اجتماعي دانش آم ازو ننن
باسواد رسانهاي آنان  0/ 447حاصل شده است که در سطح اطمینان  99درصد معنادار است.
-2بین سرمایه اجتماعی دانش آموزان و سطح سواد رسانهای آنان رابطه وجود دارد.
جدول  .2خالصه محاسبات ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و سواد رسانهای دانش آموزان
سرمايه اجتماعی
ضر بي
سواد رسانهای

همبستگي پيرسون

**

0/ 600

معناداري

000 .

تعداد

853
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نتایج جدول فوق نشان میدهد که ضریب همبستگی بین دو متغیر هوش اجتماعي دانش آم ازو ننن
باسواد رسانهاي آنان  0/ 600حاصل شده است که در سطح اطمینان  99درصد معنادار است.
-3بین هوش اجتماعی دانش آموزان و سرمایه اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.
جدول  .3خالصه محاسبات ضریب همبستگی بین هوش اجتماعی و سرمایه اجتماعی دانش
آموزان

هوش اجتماعی
سرمايه اجتماعي

ضر بي

**

0/575

همبستگي پيرسون

معناداري

000 .

تعداد

853

نتایج جدول فوق نشان میدهد که ضریب همبستگی بین دو متغیر هوش اجتماعي دانش آم ازو ننن
با سرمایه اجتماعی آنان  0/575حاصل شده است که در سطح اطمینان  99درصد معنادار است.
-4بین هوش اجتماعی دانش آموزان و هر یک از مؤلفهها ای س ناسر داو هه هههای آنا  هطبار ن وو وووج دو
دارد.
جدول  .4خالصه محاسبات ضریب همبستگی بین هوش اجتماعی و مؤلفههای سواد رسانهای
دانش آموزان
رژیم مصرف
ضر بي
هوش اجتماعی

408 .

همبستگي پيرسون

**

دیدگاه انتقادی رسانهها
613 .

**

توانایی تحلیل
347 .

معناداري

000 .

000 .

000 .

تعداد

85 3

853

853

**

نتایج جدول فوق نشان میدهد که ضریب همبستگی بین سطح هوش اجتماعي دانش آم ازو ننن با ا
ل ب بیترت ه
سواد رسانهای آنان در مؤلفهها ای رژ ید ،فرصم مي دگا  ه ا داقتن یییی ییییی و توانایی یلحت  لل لل
 0/ 0،613 / 408و  0/ 347حاصل شده است كه همگی در سطح  99درصد معنادار هستند.
-5بین سرمایه اجتماعی دانش آموزان و هر یک از مؤلفهها ای ها وس ی ا ناسر د ههه ههههای آنا هطبار ن   
وجود دارد.
جدول  .5خالصه محاسبات ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و مؤلفههای سواد رسانهای
دانش آموزان

رژیم مصرف
ضر بي
سرمایه اجتماعی

همبستگي پيرسون

**

9 5 5.

ارزیابی رسانهها
**

157.

توانایی تحلیل
**

654.

معناداري

000 .

000 .

000 .

تعداد

85 3

853

853
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نتایج جدول فوق نشان میدهد که ضریب همبستگی بین سطح سرمایه اجتماعي دانش آموزان با ا
ل ب بیترت ه
سواد رسانهای آنان در مؤلفهها ای رژ ید ،فرصم مي دگا  ه ا داقتن یییی ییییی و توانایی یلحت  لل لل
 0/1 ،75 0/955و  0/654حاصل شده است كه همگی در سطح  99درصد معنادار هستند.
یتوان ب  ساسا ر س مر ا شوه و يعامتجا هي نآ يعامتجا ان
 -6سواد رسانهاي دانشآموزان را م 

     

شبینی نمود.
پی 
جدول  .6نتايج آزمون رگرسيون و ضريب تب يي ن

R
613 .

ضر بي
a

تب يي ن

375 .

ضر بي

خطاي تخمين انحراف

مشده
تب يي ن تنظی 

77186 . 23

372 .

شآم مرس قيرط زا نازو ا و يعامتجا هي   
بر اساس نتايج جدول باال  37درصد سواد رسانهههاي دانش ش
یشود.
هوش اجتماعي پیشبینی م 
در جدول  ،7ارتباط بين متغير وابسته يعني سواد رسانهاي و مؤلفههاي متغ شوه ينعي لقتسم ري     
اجتماعي و سرمايه اجتماعي نشان داده شده است.
جدول  .7نتایج آزمون رگرسیون
ضرا بي

مدل

B
1

Std. Error

معناداري

استانداردشده
Beta

643 .4

000 .

سرمایه اجتماعی

225 .1

123 .

513 .

994 .9

000 .

هوش اجتماعی

212 .

072 .

251.

859.2

003 .

ثابت

579 . 27

غیراستانداردشده

ضرا بي              

t

940 .5

یباشد:
درنهایت معادله رگرسیونی محاسبهشده در این پژوهش به شرح زیر م 
(هوش اجتماعي * ( +)0/251سرمايه اجتماعي *  = 27 / 579 +)0/ 513سواد رسانهاي
بحث و نتیجه گیری
اين تحقيق نشان داد كه بين سرمايه اجتماعي دانش آموزان و می وس ناز ا ناسر د ههه ههههاي آنا هطبار ن   
معناداري وجود دارد .همچنين نتيجه ديگر ا بترا نيا رگنايب قيقحت ني ا انعم ط دددددد دددددددار ب هيامرس ني   
اجتماع زي و هر یک ا مؤلفههای سواد رسانهاي بوده اس اب هتفاي نيا .ت تن ا ص جي ا قد یییییی ییییییی ( )0931و
خانی ( )4931همخواني دارد .آنها ن زي در تحقيقات خود به ا تسد هجيتن ني    

یافتهههانددد ک نیب ه   

سرمایه اجتماعی و سواد رسانهای رابطه وجود دارد .سواد رسانهای بهعنوان یک مهارت اجتماعی
که میتواند با شناخت ،معرفت و درک متقابل بین مخاطباننن و رسانههههاییی جمعییی هم ار هه باشد؛؛
ی ق ار ررر گیرددد.
بهعنوان یک فرایند ارتباطی ،اجتماعی و فرهنگی در عصر حاضر مورد بهرهب رادر ی ی
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دستیابی به این مهارت از طریق رسانهها کمک شایانی به پیوند اجتماعی مخاطب ببان با ا رسانههههاییی
جمعی میکند؛ و باعث تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی رسانهها نزددد مخاطباننن و افکاررر جمعییی
میگردد .چنین مهارتی در عصر حاضر که رسانههای اجتماعی را با فرایند جهانیشدننن همراهییی
میکند ،میتواند مخاطبان را بهصورت فعاللل و پویا ا درزمینههه دس بایت ییی بههه اطالع ععات و ارتباطاتتت
بهصورت سودمندانه و مفید ترغیب کند .رسانههای جمعی که با توجه به سیاستهایشان هررر چههه
ی تأثیرگذارنددد؛
مخاطبان را مورد اطالعات و آگاهی قرار دهند ،بیشتر میتوانند بررر افکاررر عم مو ی ی
ت کنترللل بیشتررر بررر
بنابراین بهطورکلی ،هدف از کس ببب س او ددد رسانهههای ،بههه دستتت آوردن ق رد ت ت
برنامهریزی ،روش تعامل با پیامهای رسانهای و ایجاد معانی خاصصص م ظندرو ررر در مخاطباننن استتت.
ی واقعیت، ،
سواد رسانهای در رسانههای جمعی میتوانددد با ا اصوللل سازهههای ،سا یراتخ  ، ،بازسازی ی
بازتولید رسانهای ،معنا سازی ،اهداف تجاری ،ارسال پیامهای ایدئولوژیکی و ارزشمندانه ،اشکال
ت س او ددد
زیباشناختی همراه با گرایشهای سیاسی و اجتماعی و...همراه باشد .بر این اساسسس مهارت ت
رسانهای بهنوعی ساختارهای اجتماعی جامعه ازجمله نهاد رسانههای جمعی را در راستای رسیدن
به منافع اجتماعی تحت تأثیر قرار میدهد و حتی در بین گروههای اجتماعی مختلف جامعههه بایددد
به آموزش آنها بپردازد.
يكي ديگر از نتايج اين تحقيق ،وجود رابطه معنیدار بين هوش اجتماعي و هر یک از مؤلفههای
سواد رسانهای است .اين نتيجه ،يافتههاي اسفایر ( ،)1102کوزنیارزیلکا ( ،)3102آکتی و گورول

( )2102را تائید میکند .نتايج مطالعات اين محققان نیز ارتباط بين هوش اجتماعي و سواد رسانه-
ظ در س او ددد س يتن  ، ،كههه هماننن ت او ننن
ی ملحوظ ظ
اي را نشان میدهد .سواد رسانهاي ع وال ههه بررر توانایی ی
ت توليددد و انتقاللل اطالعاتتت بههه
ل و ارزش باي ييي پيامممها ا و ق رد ت ت
خواندن و نوشتن بود ،توانایي تحليل ل
ديگران در قالبهاي مختلف و با ابزار گوناگون را در انسان پديد ميآورد .اینگونه از س داو ؛ ؛ با ا
توانمند كردن انسان بر درك نحوه كار رسانهها ا و نحوۀۀۀ معن زاس ی یی ییی آنها ، ،ماهيتتت و اه اد ففف
توليد پيام رسانهها و تأثیرات و تكن كي هاي رسانههاي گوناگون ،او را از مصرفكنندگي صرففف
خارج كرده و در برابر اثرات رسانهها مقاوم میسازد .ازاینرو میتوان به تأثیر سواد رسانهههاي بر
ی تعا یر ففف زیادییی شدههه استتت كههه شایددد
ش اجتماعی ی
روي هوش اجتما  .درب يپ يع د ابر ر هههه ههههه هوش ش
ط بهتری ی
ی
سادهترین آنها این است كه داشتن هوش اجتماعی كاری میكند تا ا با ا دیگ ار ننن ارتباط ط
داشته باشیم و توانایی تفاهم و مدیریت آن در مردان و زنان نشانه داشتن ”هوش اجتماعی” است.
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همچنين از نتايج ديگر اين تحقيق وجود ارتباط معنادار بين ه و يعامتجا شو

مرس ا يعامتجا هي     

ی بههه
است كه نتايج شيرزاد ( )0931را تائید میییکن امه .د نن نننط م هك رو ييييييي دان یامرس مي هه ههه اجتماعی ی
یتواند بهعنوان ابزاری برای رس دی ننن بههه
ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و م 
ی مجموعههه منابععع واقعییی یا ا
سرمایههای اقتصادی باشد .بر اساس تعریف بوردیو ،سرمایه اجتماعی ی
ی مس کحت مممشدههه و ش خان تتت و
مجازی است که بهواسطه مزیت پایدار ش کب هههها ا و روابططط سا نامز ی ی
ی را مجموعهههای از
یگیرد .پاتنام ،سرمایه اجتماعی ی
آگاهیهای متقابل ،در افراد یا گروهها شکل م 
ت بهینههه
ط و مشا کر ت ت
مفاهیم ،مانند اعتماد ،هنجارها و شبکهها ا میییدانددد کههه موج ببب ایجاددد ارتباط ط
اعضای یک اجتماع شده و درنهایت ،منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد .ازنظر وی ،اعتماد و
شهاییی اعضاییی جامعههه موجوددد
ارتباط متقابل اعضاء ،در شبکه ،بهعنوان منابعی هستند که در کن 
ط بهتررر با ا
است .در تعريف هوش اجتماعي ن زي چنانچه گفتيم هوش اجتماعی و يظ ف اجيا ه دد ددد ارتباط ط
ن
دیگران را بر عهده دارد و در حقيقت توانایی تفاهم و مدیریت آن در مردان و زنان نشانه داشتن ن
”هوش اجتماعی” است كه تب يي ن ارتبا ار ريغتم ود نيا ط ش فففف فففففاف میییکن رب .د ا یی ییی ایجاددد ارتباط ط
ط
سهاییی خوددد و
اجتماعی ،شخص باید بتواند فضایی آکنده از اعتماد ایجاد کند که درنتیجه ،،ترس س
دیگری از طرد شدن را کاهش داده ،امید به پذیرش ،حمایت و تائیددد را ارتقاءءء بخشد ..در پایان
پیشنهاد میشود که به منظور ارتقاء آگاهی دانش آموزان در خصوص رژی فرصم م   

رسانهههای،

ل اجتما یع  ، ،سیاسییی و
تها ای مطالع  تیوقت و ه ت آ ناو ن نیمز رد نا ههههه هههههه تجزیهههوتحلیل ل
ارتقاء مهارت ت
اقتصادی رسانههای ذیربط به گنجاندن دروسی در این خصوص در برنامه درسی متوسطه اندیشه
و اقدام شود.
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