بررسی تأثیر شبکه اجتماعی مجازی فیسبوک بر باال بردن سرمایه اجتماعی در جامعه
دکتر جعفر حسین پور1

چکیده
هدف این مقاله ،برر سی تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی  -به طور اخص فی سبوک  -بر باالبردن سرمایه اجتماعی در جامعه
است.
های کاربران ایرانی در سأأایت فی بوک و شأ اسأأایی شأأاخصهای نشأأانده ده سأأرمایه

مسأأأله مورد بررسأأی ،ملالعه ک
اجتماعی در این سایت است.
سؤال اصلی تحقیق عبارت است از :آیا افراد با سرمایه اجتماعی باالتر در شبکه اجتماعی مجازی فیسبوک ،از سرمایه اجتماعی
باالتری در جامعه نیز برخوردارند؟
فرضیه اصلی این پژوه عبارت است از:
بین سرمایه اجتماعی افراد در شبکه اجتماعی مجازی فی بوک و سرمایه اجتماعی آنها در جامعه رابله وجود دارد.
چارچوب نظری مورد ا ستفاده شامل نظریه سرمایه اجتماعی پات ام که شبکهها و ه جارها را ،مؤلفههای ا صلی ت شکیلده ده
سرمایه اجتماعی میداند و نظریه پیر بوردیو و نظریه فرانسی فوکویاما و جامعه شبکهای کاستلز است .روش این تحقیق پیمای و
ابزار مورد استفاده در آن دو پرسش امه است.
نمونه مورد ملالعه شامل  80نفر ا ست که به روش ت صادفی هدفم د و ت صادفی گلوله برفی از میان دان شجویان کار ش ا سی و
کار ش ا سی ار شد ر شته ارتباطات دان شگاه سرا سری عالمه طباطبائی و دان شگاه آزاد واحد علوم تحقیقات که در شبکه اجتماعی
فیسبوک عضویت دارند ،انتخاب شده است.
دادههای جمعآوریشده از طریق پرسش امهها ،با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس نتایج
نهایی بهدستآمده ،فرضیه اصلی تحقیق پذیرفته شد.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،شبکه اجتماعی ،فیسبوک

مقدمه
زندگی ص عتی امروز موجب شده ا ست تا ان سانها برای رهایی از قالب خ شک و سخت آن به ابزارهای مختلفی رو
آورند تا بتوان د درگیرودار چرخهای صأأ عت ،پر سأأرعتتر از قبل به حرکت درآی د و خودِ آرمانیشأأان را در معرد دید
دیگران قرار ده د .این خودِ آرمانی اگر چه گاهی متضاد از خود واقعی افراد است اما میتواند الگوی م اسبی برای حرکت
از وضعیت ک ونی به مدی ه فاضله هر شخص باشد.
اک ون و در زندگی واقعی ،ارائه خودِ آرمانی به مراتب سأأختتر از گذشأأته اسأأت ،اما همین زندگی وسأأایلی را برای
انسأأان فراهم آورده اسأأت تا بدون آنکه نیازی به تغییرات ب یادین در رفتار و آرزوهای خود داشأأته باشأأد ،فارغ از ترس
قضاوتشدن بتواند نظرات خود را به افرادی که مایل هست د ارائه ک د.
یکی از کاربردیترین این و سایل ،شبکههای اجتماعی همچون فی سبوک ا ست که در زندگی اجتماعی کارکردهای
گوناگونی دارند .ت شکیل گروههای مختلف اجتماعی ،سیا سی ،فره گی و  ...برای ر سیدن به اهداف اع ضای آن یکی از این
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کارکردها ا ست؛ برای مثال ت شکیل کمپین برای مقا صد بی شمار همچون حمایت از نام خلیجفارس در موتور ج ستجوی
گوگل از فعالیتهایی ا ست که میتوان به آن ا شاره کرد و توان ست ایرانیهای سرا سر جهان را بدون درنظرگرفتن مکان و
شرایط زندگی ،بر سر یک موضوع واحد گرد هم آورد و متحد ک د.
افراد بدون آنکه همدیگر را بش اس د ،ت ها به دلیل داشتن یک هدف مشخص که برپایی دموکراسی بود به هم اعتماد
کردند و این اعتماد توانست آنها را برای مشارکت در یک اقدام مدنی یاری ک د؛ چیزی که در علم جامعهش اسی از آن با
نام «سرمایه اجتماعی» یاد میشود.
سرمایه اجتماعی مفهومی جدید در ارتباطات و برر سی ابعاد مختلف آن دارای اهمیت ا ست .به گفته پات ام ،سرمایه
اجتماعی ت سهیلک ده روابط اجتماعی ا ست و راه ر سیدن به تو سعه سیا سی و اجتماعی را هموار میک د(پات ام

۲)۲000

ب ابراین پرداختن به این بحث در کشور ما بهع وان کشوری درحال توسعه ،امری ضروری است؛ (نوبخت و دیگران)1۳۹0،
چرا که با ش اسایی علل و عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعیِ شهروندان ،میتوان در جهت ارتقای آن کوشید و از این رهگذر
زمی ههای دستیابی به توسعه پایدار و جامعه مدنی را فراهم آورد(کوبایاشی و

دیگران۳)۲00۶ ،

از سوی دیگر ای ترنت بسیاری از حوزههای زندگی بشر را دستخوش تغییر قرار داده است .تعداد باالی کاربران ایرانی
و اسأأتقبال وسأأیع آنها از شأأبکههای اجتماعی مجازی و اهمیت روز افزون این شأأبکهها در زندگی اجتماعی افراد ،دلیل
لزوم ش اخت رفتار کاربران در ای ترنت است.
سرمایه اجتماعی میتواند علت اقبال کاربران به برخی شبکهها و بیمیلی آنان به شبکههای دیگر با شد .همچ ین
بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی میتواند راهگشای یافتن راهکارهایی برای ساخت شبکههایی باشد که مستعد
ایجاد سأأرمایه اجتماعی باالتر هسأأت د .با اندازهگیری سأأرمایه اجتماعی میتوان شأأبکههایی را طراحی کرد که نیازهای
کاربران را بی از پی برآورده ک د و باعث عضویت هدفم د کاربران در این شبکههای اجتماعی شوند.
هدف اصلی این تحقیق ،بررسی تأثیرگذاری شبکه اجتماعی مجازی فیسبوک بر باالبردن سرمایه اجتماعی در جامعه
ا ست .در این تحقیق به برر سی تأثیری که فی سبوک بر ت صمیمگیری افراد جامعه میگذارد ،پرداخته شده ا ست؛ زیرا این
افراد هست د که سازندگان اصلی سرمایه اجتماعی به شمار میروند .البته الزم به ذکر است فیسبوک به ت هایی نمیتواند
باعث نگرش افراد باشد و مؤلفههای دیگری همچون رهبران فکری  -خصوصاً در جوامع س تی  -تأثیر بهسزایی در این امر
دارد.
روش تحقیق
از آنجا که «تکرارپذیری» پژوه های علمی از ارکان اساسی است و بر ارزش و بهای آن میافزاید ،ذکر اطالعاتی که
انجام آن را امکانپذیر میک د دارای اهمیت ا ست .از اینرو به تبیین فر ضیه ا صلی ،سؤال ا صلی ،روش پژوه  ،جامعه،
نمونه ،روش اندازهگیری ،ابزار اندازهگیری ،روش تجزیه و تحلیل دادهها میپردازیم.
فرضیه اصلی
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فرضیه اصلی این پژوه « بین سرمایه اجتماعی افراد در شبکه اجتماعی مجازی فیسبوک و سرمایه اجتماعی آنها
در جامعه رابله وجود دارد» است.
سؤال اصلی
سؤال اصلی این پژوه «آیا افراد با سرمایه اجتماعی باالتر در شبکه اجتماعی مجازی فیسبوک از سرمایه اجتماعی
باالتری نیز در جامعه برخوردارند؟» است.
روش پژوهش
ب ابه ماهیت موضوع و اهداف پژوه  ،روش این تحقیق پیمای

است.

تكنیك جمعآوری اطالعات و ابزار سنجش متغیرها
برای اجرای هر نوع ملالعه تحقیقی یا پژوه  ،دادههایی جمعآوری می شود که با ا ستفاده از آنها فر ضیهها مورد
آزمای قرار میگیرند و پرسأأ های تحقیق پاسأأد داده میشأأوند .برای جمعآوری دادهها ،ابزارها و روشهای متعددی
وجود دارد .این ابزارها گونههای مختلفی دارند و دادهها را با روشهای مشأأخصأأی از نظر کمی و کیفی توصأأیف میک د.
هریک از این ابزارها برای نوع معی ی از دادهها م اسب است و نوعی از اطالعات را به صورت معی ی ارائه میدهد تا به گونه
مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد(ایراننژاد)۹۵ ،1۳۷8 ،
در این پژوه برای جمعآوری اطالعات از دو «پرسش امه» استفاده شده است.
پر س ش امه اول دارای  ۴۵سؤال ا ست که برخی از آنها دارای طیف لیکرت بوده و با ا ستفاده از شاخصهای ارائه
شده توسط «ساندارا فرانک» برای س ج سرمایه اجتماعی در سایت فیسبوک ،طراحی شده است.
پرسش امه دوم نیز دارای  ۲۶سؤال است که اکثریت آنها دارای طیف لیکرت بوده و با استفاده از شاخصهای ارائه
شده توسط ساندارا فرانک برای س ج سرمایه اجتماعی افراد در دنیای واقعی طراحی شده است.

جامعه آماری
جامعه آماری پژوه حاضر شامل دانشجویان کارش اسی و کارش اس ارشد رشته ارتباطات دانشگاه سراسری عالمه
طباطبائی و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات است.
دل یل انت خاب دانشأأأجو یان بهع وان جام عه آ ماری این اسأأأت که با تو جه به تحقی قات ان جام شأأأده ،اکثر یت
اسأأتفادهک دگان از سأأایت فیسأأبوک جمعیت جوان و تحصأأیلکرده هسأأت د(پاپاچاریسأأی و م دلسأأون )۶۹ ،۲011 ،و
دانشجویان هر دو خصلت را دارند.
روش نمونهگیری
نمونه مورد ملالعه شأأامل  80نفر اسأأت که به روش تصأأادفی هدفم د و تصأأادفی گلوله برفی از میان دانشأأجویان
کارش اسی و کارش اسی ارشد رشته ارتباطات دانشگاه سراسری عالمه طباطبائی و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات که
در شبکه اجتماعی فیسبوک عضویت دارند ،انتخاب شده است.

این دو روش از روشهای ت صادفی غیراحتمالی مح سوب می شوند .در روش هدفم د اع ضای نمونه با توجه به اهداف
تحقیق انتخاب می شوند(در ای جا هدف ع ضویت این دان شجویان در سایت فی سبوک ا ست) و روش گلوله برفی نیز بدین
صأأورت اسأأت که ابتدا تعدای از افرادِ دارای ویژگی مورد نظر را مییابیم و سأأپ از آنها میخواهیم تا افراد دیگری که
دارای آن ویژگی هست د را به ما معرفی ک د(ببی)1۲۴،1۳88،
روشهای آماری تحلیل دادهها
دادههای پر س ش امهها پ از تکمیل و جمعآوری ،با نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .پ از تحلیل
و تف سیر جداول توزیع فراوانی برای د ستیابی به رابله احتمالی بین متغیرهای مورد نظر و محا سبه آماری آنها از ضریب
همب ستگی پیر سون و رگر سیون و برای تف سیر و تحلیل جداول یک بعدی از آمار تو صیفی و احت ساب فراوانی ،در صد،
درصد فراوانی تجمعی ،واریان و انحراف معیار استفاده شده است.

مبانی نظری
سرمایه اجتماعی
ا صلالح سرمایه اجتماعی نخ ستین بار در اثر کال سیک جین جاکوب۴با ع وان «مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ
آمریکایی» به کار و در آن توضأأید داده اسأأت که شأأبکههای اجتماعی فشأأرده در محدودههای حومه قدیمی و مختلط
شهری ،صورتی از سرمایه اجتماعی را ت شکیل میده د و در ارتباط با حفظ نظافت ،عدم وجود جرم و ج ایت خیابانی و
دیگر تصأأأمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی ،در مقایسأأأه با نهادهای رسأأأمی مان د نیروی حفایتی پلی و نیروی
انتظامی ،مسئولیت بیشتری از خود نشان میده د.
در آثار اندیشأأأم دانی همچون مارک  ۵،زیمل ۶،دورکیم ۷،وبر8و پارسأأأونز۹به مفاهیمی همچون اضأأألرار ،نفع جمعی،
ارزشها و اعتماد اجتماعی توجه شده که هر یک ابعادی از مفهوم سرمایه اجتماعی را در بر میگیرد(توسلی)۳،1۳8۴ ،
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ب ابر اسأأ اد موجود این اصأألالح اولین بار توسأأط بوردیو10مورد اسأأتفاده قرار گرفت .با این حال ،اولین نظریهها و
 11پات ام به کار گرفته شد و آنها از طراحان اولیه نظریه
تعاریف سرمایه اجتماعی به صورت علمی و جدی تو سط کولمن و
سرمایه اجتماعی هست د.
فوکویاما ( )1۹۹۹معتقد ا ست تعاریف سرمایه اجتماعی به نمودهای آن ا شاره دارد و مینوی سد « :سرمایه اجتماعی
شکل و نمونه ملمو سی از یک ه جار غیرر سمی ا ست که باعث ترویج همکاری بین دو یا چ د نفر می شود .ه جارهای
ت شکیلده ده سرمایه اجتماعی میتواند از ه جار روابط متقابل دو دو ست تا آموزههای پیچیده را در برگیرد ».ب ابر این
تعریف ،اعتماد ،شأأبکهها ،جامعه مدنی و  ...که به سأأرمایه اجتماعی مربوط د ،محصأأول جانبی این پدیده هسأأت د که در
نتیجه سرمایه اجتماعی به وجود میآید ،ولی خود سرمایه اجتماعی را ت شکیل نمیدهد .وی میگوید « :سرمایه اجتماعی
را به سادگی میتوان بهع وان مجموعه بعضی از ه جارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف کرد .ه جارهایی که تولید سرمایه
اجتماعی میک د بهطور اساسی باید شامل سجایای صداقت ،ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باش د».
پات ام تمام ویژگیهای اجتماعی نهادها و سأأأازمانها از قبیل اعتماد ،ه جارها و شأأأبکههای اجتماعی را سأأأرمایه
اجتماعی نامیده و معتقد است سرمایه اجتماعی اغلب محصول جانبی دیگر فعّالیتهای اجتماعی است .این سرمایه بهطور
معمول در پیوندها ،ه جارها و اعتمادها تشکیل می شود و از یک شرایط اجتماعی به شرایط دیگر انتقال پذیر است(پات ام،
 )1۳80وا ضد ا ست که وی سرمایه اجتماعی را برا ساس م ابع آن تعریف و به آن به صورت کالن نگاه میک د و آن را در
ر شد و تو سعه اقت صادی ک شور مؤثر میداند و به این لحاظ تعریف او جمعی بوده و سرمایه اجتماعی را به م زله دارایی
گروهها و جوامع تلقی میک د(پات ام 1۳80 ،و )1۳8۴
گونه شناسی سرمایه اجتماعی
سأأرمایه اجتماعی برحسأأب شأأرایط و نوع گروه یا شأأبکهای که در آن پدید میآید ،به گونههای سأأرمایه اجتماعی
(میثاقی) و بینگروهی (پل زن )1۳و ارتباطی1۴
درونگروهی1۲
تقسیم میشود(موسوی ،علیپور.)1۳8۵،۲۵-۲۳

سرمایه اجتماعی درون گروهی (میثاقی)
این نوع سرمایه اجتماعی بیانگر همبستگی میان افرادِ همان د در موقعیتهای مشابه است ،مان د افراد خانوار (ولکاک
 .)۲001سرمایه اجتماعی میثاقی ،تمایل به ممانعت از دخول دیگران دارد و مایل ا ست که همگ ی را حفظ ک د(مو سوی
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و علیپور )۲۵-۲۳،1۳8۵ ،بهنظر میرسأد این نوع سأرمایه اجتماعی به دلیل ای که در خدمت م افع گروه خاصأی اسأت،
موجب ایجاد تبعیض و نابرابری اجتماعی شده و مانع رشد و توسعه شود.
سرمایه اجتماعی بین گروهی
سرمایه اجتماعی بینگروهی ،دربرگیرنده همب ستگیهای دورتر افرادِ همان د ا ست؛ مان د همکاران ،دو ستان دور و
غیره (ولکاک )1۳ ،۲001 ،برخالف سأأرمایه اجتماعی درون گروهی ،سأأرمایه اجتماعی بین گروهی به گردآمدن مردم از
بخ های مختلف اجتماعی اشأأأاره دارد(پات ام )۲00۲ ،ب ابراین این سأأأرمایه اجتماعی به اعتماد میان گروههای مختلف
موجود در جامعه اشأأأاره دارد .میزان باالی اعتماد تعمیم یافته و اعتماد به افراد ناشأأأ اس بیانگر سأأأرمایه اجتماعی بین
گروهی است.
سرمایه اجتماعی ارتباطی
سرمایه اجتماعی ارتباطی ،بیانگر همب ستگی بین افراد غیر همان د در موقعیتهای نام شابه ا ست؛ مان د آنهایی که
کامالً در بیرون اجتماع هست د ،ب ابراین اعضا قادرند از م ابع دورتر و وسیعتر بهره گیرند(ولکاک)1۴ ،۲001 ،
برخالف دو نوع دیگر سأأرمایه اجتماعی ،این نوع سأأرمایه بر ارتباطات عمودی اشأأاره دارد .کارکرد اصأألی این نوع
سرمایه را میتوان دسترسی افراد و گروهها به بخ های مختلف اجتماع دانست.
از دیدگاه شارعپور میتوان سرمایه اجتماعی را در دو گروه کلی دستهب دی کرد:
الف) در گروه اول به تبعیت از پات ام ،سأأرمایه اجتماعی ،پدیدهای فره گی تعریف میشأأود که نشأأانده ده میزان
جمعی و میزان اعتماد به
اهمیت و توجه اعضأأأای جامعه به امور مدنی بیانگر وجود ه جارهای اجتماعی مروج ک
نهادهای عمومی اسأأت .در این مع ا سأأرمایه اجتماعی ویژگیهای یک کاالی جمعی یا عمومی دارد(موسأأوی و علیپور،
)1۳8۵،۲8
ب) در گروه دوم برخالف تعریف پات ام و به تبعیت از دیدگاه بوردیو سأأرمایه اجتماعی ،نوع سأأرمایهگذاری افراد در
شبکههای اجتماعی تلقی می شود .در این مع ا ،سرمایه اجتماعی ،یک کاالی خ صو صی و شخ صی ا ست که میتوان به
سرمایه فره گی تبدیل شود و بیانگر پایگاه اجتماعی فرد باشد( شارعپور )۳0۴-۳0۵ ،1۳8۳،فوکویاما نیز به همین سیاق
بر ج به شخصیبودن سرمایه اجتماعی تأکید دارد.
موضوع و قلمرو سرمایه اجتماعی
سأأرمایه اجتماعی اگر چه مفهومی نوین و نوپا در عرصأأه ملالعات اجتماعی اسأأت اما این مفهوم ریشأأه در روابط
اجتماعی نوع ب شر دارد .امروزه این امر م سلم ا ست که ر سیدن به تو سعه ،جامعه مدنی ،معیارهای جهان شمول و ب ستر
م اسب برای زیست اجتماعی ت ها با وجود سرمایه اجتماعی شکل میگیرد(.محققی)۹ ،1385 ،
فوکویاما زندگی در جامعه دارای سرمایه اجتماعی را ساده دانسته و نارساییها و مشکالت روبه رشد کشورهای غربی
را نا شی از فر سای و تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی ،به خ صوص م بع ا صلی آن یع ی خانواده میداند .فروپا شی خانواده
در ک شورهای تو سعه یافتهای چون آمریکا ،فران سه ،انگل ستان و سوئد م جر به افزای هزی ههای رفاهی همچون مخارج
تأمین اجتماعی ،بهداشتی ،مخارج خانواده ،کاه میزان پ انداز و افزای بار تکفل شده است.
ان سانهایی که ع ضوی از یک کا نون کوچک اعم از رو ستا ،انجمن ،کانون ،گروه و شبکه ه ست د ،در ارتباط با دیگر
اع ضای گروه اح ساس همدلی ،همکاری ،م سئولیت و اعتماد میک د و یکدیگر را به کارها و ه جارهای جمعی ت شویق و

اطالعات الزم را جهت کسأأب م افع مشأأترک در اختیار یکدیگر قرار میده د .ب ابراین سأأرمایه اجتماعی ت ها در درون
گروه ،انجمن یا شبکه اجتماعی تولید میشود.
پات ام محور ا صلی در بحث سرمایه اجتماعی را ارزشهای حا صل شده از شبکههای اجتماعی میداند .این ارزشها
جمعی ا ست ،مردم با آن آ ش ا ه ست د و تمایل دارند در روابط اجتماعی آنها را به یهور ر سانده و در تعامالت آنها را به
کار گیرند .سرمایه اجتماعی فقط شامل اح سا سات گرم و عاطفی نی ست بلکه گ ستره و سیعی از اختیارات خاص کیفی را
شامل می شود که اعتماد ،ک متقابل ،اطالعیابی و تعاون میتواند از محصوالت ارتباطات اجتماعی باشد(محققی و تقی،
1۳8۵صأأص1۹،1۷،1۶،1۵،1۴،1۳و (۲0همچ ین ملالعات متعدد دیگر تأثیر قابل توجه سأأرمایه اجتماعی را در وحدت-
نظم و انسأأجام یک جامعه تأیید میک د .بانک جهانی ،سأأرمایه اجتماعی را پدیدهای میداند که حاصأأل تأثیر نهادهای
اجتماعی ،روابط انسانی و ه جارها روی کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که
این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقت صاد و تو سعه ک شورهای مختلف دارد .سرمایه اجتماعی برخالف سایر سرمایهها به
صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حا صل تأمالت و ه جارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزای آن میتواند
موجب پایینآمدن جدی سلد هزی ههای اداره جامعه و نیز هزی ههای عملیاتی سازمانها شود.
سأأرمایه اجتماعی یک مجموعه از نهادهای زیرب ایی اجتماع نیسأأت ،بلکه حلقه اتصأأالده ده افراد در قالب نهادها،
شبکهها و ت شکلهای داوطلب ا ست .توجه به نق مهم سرمایه اجتماعی تأثیر مللوب و کار سازی حتی بر ر سمیترین
روابط نهادی و ساختارهایی مثل دولت ،رژیم سیاسی ،حاکمیت قانون ،سیستم قضایی و آزادی شهروندی خواهد داشت.
سرمایه اجتماعی طبق تحقیقهای میدانی جامعه ش ا سان آمریکایی و اروپایی تفاوتهای عمدهای با دیگر وجوه سرمایه،
یع ی سأرمایه اقتصأادی و انسأانی دارد .سأرمایه اجتماعی مالکیت فردی ندارد و متعلق به تمامی اعضأای گروه یا انجمن
است .سرمایه اجتماعی در صورت مصرف ،کاه نمییابد بلکه حتی ممکن است افزای یابد؛ مثالً هرچه شخص خود را
در اشتراکات گروه بیشتر سهیم ببی د ،احساس اشتراک جمعی شخص افزای مییابد.
سأأرمایه اجتماعی ت ها در درون گروه یا انجمن یا شأأبکه اجتماعی تولید میشأأود .مثالً اعتماد که یکی از ع اصأأر
مشخصه و مهم سرمایه اجتماعی است ،ت ها در درون گروه و براساس رفتارهای متقابل شکل میگیرد و چیزی نیست که
امکان تزریق آن از بیرون ممکن باشأأد و باالخره عدم اسأأتفاده از سأأرمایه اجتماعی در درون گروه ،موجب کاه و حتی
نابودی آن میشود.
جامعه ش اسان پی بردهاند در هر جامعه ای که افراد آن به اشکال مختلف عضوی از گروه یا انجمن یا ص فی هست د،
دارای اعتماد به نف بی شتر ن سبت به جامعه می شوند و در صد اعتماد و اح ساس م سئولیت شان ن سبت به گروه و حتی
بیرون گروه بسأأیار بیشأأتر میشأأود .از طرفی انجمن یا کانون مربوطه از حقوق مادی ،حیثیتی و مع وی اعضأأا حمایت
میک د.
فوکویاما در تعریف از سأأرمایه اجتماعی میگوید :سأأرمایه اجتماعی مجموعه ه جارهای موجود در سأأیسأأتمهای
اجتماعی است که موجب ارتقای سلد همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سلد هزی ههای تبادالت
و ارتباطات میگردد.
از دیدگاه اقتصادی میتوان سرمایه اجتماعی را بهع وان یکی از انواع سرمایههای هر سازمان یا اجتماع درنظر گرفت.
در الگوهای گذشته ،ت ها عامل انسانی در انواع سرمایهها ،سرمایه انسانی بود که بیشتر مبت ی بر تعداد ،تخصصها ،دان
و مهارت های نیروی ان سانی در سلوح مختلف کارک ان و مدیران ا ست اما با توجه به یک سازمان به ع وان یک سی ستم

اجتماعی م جر به این امر میشأأود که سأأرمایه اجتماعی نیز به ع وان نشأأانده ده ارزش اقتصأأادی شأأبکههای اعتماد و
کاه ده ده هزی ه های مبادالت و تعامالت در این فهرسأأت قرار گیرند .به عبارت دیگر سأأرمایه اجتماعی بیانگر ذخیره
اقتصادی مؤلفههای فره گی و اجتماعی مابین سرمایههای انسانی است.
ارکان سرمایه اجتماعی
الف) مشارکت
م شارکت در فعالیتهای جمعی از شاخ صههای مهم سرمایه اجتماعی ا ست .این نوع از م شارکت ،دو فایده روانی
ب سیار مهم را به دنبال دارد :پیوندهای مؤثر(ارتباطات عاطفی با سایر افراد و گروهها) و م ا سبات ارز شی(به عبارت دیگر
صأأداقت در رفتارهای اجتماعی) .همچ ین ارتباطات شأأبکهای با تسأأهیل فعالیتهای مشأأارکتی ،کارآیی اجتماع را بهبود
میبخش أ د .از سأأوی دیگر ،وجود مشأأارکت در اجتماع ،عالوه بر پویایی و تکاپوی اجتماعی ،سأأالمت روان مردم را نیز به
دنبال دارد .پرهیز از روحیه فردگرایی کارایی فعالیتها را در اجتماع افزای داده و با همافزایی به بهرهوری اجتماعی تأثیر
مثبت دارد .هر چقدر شبکههای م شارکت در یک جامعهای گ ستردهتر با شد ،سرمایه اجتماعی غ یتر ا ست( صادقی و
همکاران ،1۳۹0،ص )1۵8-1۵۴

ب) اعتماد
اعتماد اجتماعی حسنین فرد نسبت به افراد جامعه است .ع اصر و ج بههای یک رابله مبت ی بر اعتماد عبارت د از
صداقت ،صراحت ،سهیمکردن دیگران در اطالعات و عقاید و افکار و اح سا سات ،احترام و ارزش قائل شدن برای طرف
مقابل ،حمایت از تواناییها و شأأأایسأأأتگیهای طرف مقابل ،تمایالت همیارانه و یاریگرایانه و رفتارهای اعتمادآمیز .برای
ایجاد اعتماد اجتماعی باید شرایلی فراهم شود تا مردم در ک ار یکدیگر احساس آرام و ام یت ک د .به این م ظور باید
برای رفع تضادها و نابسامانیها در برقراری نظم و ثبات در ج بههای اقتصادی -اجتماعی ،سیاسی و فره گی جامعه تالش
کرد ،زیرا اعتماد اجتماعی در چارچوب روابط صحید ،عادالنه و م صفانه شکل میگیرد.
مؤلفههای رابطهای سرمایه اجتماعی
شأأبکههای اجتماعی ،موجب همبسأأتگی و انسأأجام میان مردم میشأأوند و همچ ین همکاری میان آنها را تقویت
میک د .این برقراری ارتباط متقابل فقط به دلیل ش اخت مستقیم افراد از یکدیگر نیست ،بلکه در جهت به دست آوردن
م افع دو طرفه است .همه محققین ،متفقالقول ،شبکههای اجتماعی را مؤلفه اصلی سرمایه اجتماعی میدان د.
شبکه اجتماعی ،یک ع صر غیرفیزیکی ا ست .روابلی که میان ان سانها برقرار می شود ،لزوماً ر سمی نی ست و به
صورت م ستقیم برقرار نمی شود ،البته اگر روابط کامالً رو شن و به صورت م ستقیم برقرار شده با شد و به صورت م ظم و
سلسله مراتبی قابل استخراج باشد ،در این صورت با یک سازمان مواجه هستیم که تجسم بخشی از شبکه اجتماعی است.
به نظر پیربوردیو سرمایه اجتماعی ،جمع م ابع واقعی یا بالقوهای ا ست که حا صل از شبکهای با دوام از روابط کم و
بی نهادی ه شده آش ایی و ش اخت متقابل یا به عبارت دیگر ،با عضویت در یک گروه است .شبکهای که هریک از اعضای
خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار میک د ،و آنان را مستحق اعتبار میسازد.
شبكه اجتماعی

ریشأأأه کلمه شأأأبکه اجتماعی به زمانی برمیگردد که مردم در قبایل کوچک زندگی میکردند .حتی در آن دوران
مردم با برخی از اعضای گروه مان د خویشاوندان نزدیک بیشتر از دیگران رابله عمیقتر داشت د .این اصلالح زیر مجموعه
رسأأانههای اجتماعی قرار میگیرد .رسأأانههای اجتماعی مفاهیمی کالن هسأأت د که به واسأأله پیدایی شأأبکههای جدید
ارتباطی همچون ای ترنت و تلفن همراه پدیده آمدند .در واقع این شأأبکهها بر پایه مشأأارکت همگانی ب ا شأأدهاند .در این
شبکهها با اطالعاتی روبهرو هستیم که رد و بدل شدن آنها در بین افراد گوناگون ممکن است.
مفهوم شبکه اجتماعی نخ ستین بار در سال1۹۴0در ان سان ش ا سی تو سط براون معرفی شده ا ست .در اوا سط دهه
 1۹۵0این مفهوم توسط بارت و بارنز مورد استفاده قرار گرفت.
یک شبکه اجتماعی ،یک ساختار متمرکز اجتماعی است که از گروههایی به ع وان فرد یا سازمان تشکیل شده است.
این گروهها تو سط یک یا چ د نوع خاص از واب ستگی به هم مت صل می شوند .ساختارهای حا صل از شبکههای اجتماعی
اغلب ب سیار پیچیده ه ست د .در تحلیل شبکههای اجتماعی ،گروهها همان افراد درون شبکهها ه ست د و ر شتههای روابط
میان آنهاست .اصلالح «شبکههای اجتماعی» زیرمجموعه رسانههای اجتماعی قرار میگیرد .شبکههای اجتماعی به علت
بیمکانی حاکم بر ای ترنت ،بر عالیق افراد و گروه ها ب یان نهاده شدهاند .در واقع شبکه های اجتماعی بر پایه مشارکت
همگانی ب ا شدهاند .دکتر سللانیفر در تعریف شبکههای اجتماعی آورده است :فضایی در دنیای مجازی هست د که برای
ارتباط با افراد مختلف با سأألوح گوناگون دسأأترسأأی بهوجود آمده اسأأت .ایجاد ارتباط جمعی و میان فردی ،تشأأکیل
اجتماعات مجازی ،اطالعرسانی ،تبادل اطالعات و نظرات از ش اخته شدهترین کارکردهای این فضاست.
از آنجایی که ب یان شبکههای اجتماعی بر نظارت عمومی مردمی است نه نظارت دولتی ،نظارت دولتی بر شبکههای
اجتماعی ره به جایی نمیبرد .شبکههای اجتماعی الکترونیک خوا سته یا ناخوا سته سیا ست را به سمت یک دموکرا سی
مشارکتی سوق خواه د داد .پی ترها تصور میشد که دموکراسی فرآی دی است لزوماً غربیساز ،اما امروزه این باور سست
شده ا ست .دموکرا سی م شارکتی نوین مبت ی بر ر سانههای الکترونیک ا ست که به تمامی اقلیتهایی که تاک ون به دلیل
عدم د ستر سی به ر سانهها محو شده بودند ،امکان سخنگفتن و ش یده شدن خواهد داد و فرآی دی ا ست پراک ده ساز و
ت وعآفرین که به تمامی سالیق و گروههای موجود در جامعه امکان حضور و بروز و فعالیت میدهد .از همین رو برای تمام
کشورهای دنیا ،همزمان عرصههایی از تهدید و فرصت پدید آورده است.
شبکه های اجتماعی ای ترنتی از قیبل فی سبوک ،در عین حال که ف ضایی ه ست د که افراد در آن دو ستان جدیدی
پیدا میک د و دوسأأأتان قدیمی خود را در جریان تغییرات زندگیشأأأان قرار میده د ،مکان هایی برای تبادل نظر نیز
ه ست د که در آن جوانان عقاید و نظرات خود را به ا شتراک میگذارند .این قابلیت باعث می شود که شبکههای اجتماعی
ای ترنتی به مکانی برای معرفی ایدههای جدید و بحث پیرامون آن مبدل شود.
بعد از پرتابلهای بزرگی همچون یاهو و موتورهای ج ستجو مثل گوگل ،سایتهای شبکههای اجتماعی تبدیل به پر
استفادهترین خدمات ای ترنتی شدهاند .در اکثر شبکههای اجتماعی کارکردهای مختلفی در ک ار هم عرضه می شوند و در
واقع این اقبال مخاطبان به آنهاست که موجب برجسته شدن کاربرد خاصی از آنها می شود .شبکههای اجتماعی مجازی
به ش گروه د ستهب دی می ش ود :شبکههای اجتماعی چ د وجهی ،شبکههای اجتماعی سیا سی ،شبکههای اجتماعی
تبادل خبر ،شبکههای اجتماعی تجاری ،شبکههای اجتماعی دی ی و شبکههای اجتماعی تفریحی.
ویژگیهای عمومی شبکههای اجتماعی مجازی عبارت د از اشتراک محتوا ،دوستیابی و سازماندهی دوستی و ارتباط
مجازی ،قدرت ک د و کاو سازی(لی کشدن ،لی ککردن) ،باز انتشار ،دنبالکردن ،دنبالشدن ،سرگرمی ،بازیهای گروهی،

چ د رسانهای بودن ،گپ ،نقد بیرحمانه ،جستجوکردن ،جستجو شدن ،اطالعرسانی ،دسترسی توسط تلفن همراه ،اعتماد،
است اد و تعمیم ،خرد جمعی ،قدرت سرمایه اجتماعی ،ساختار دموکراتیک ،قدرت ایجاد تحرک اجتماعی ،ادغام ف اوریها
و ابتکار خالقیت(ضیاییپور)1۳88،1۳۴ ،
برخی از انواع شبکههای اجتماعی عبارت د از:
شبكههای پروفایل محور :حول محور صفحات پروفایل اعضای سازمان شکل پیدا میک د .فیسبوک نمونه خوبی
برای این د سته ا ست .این شبکهها ف ضای وب را به شیوههای گوناگون تو سعه میده د و میتوان د در ف ضای یکدیگر نیز
شرکت ک د.
شبكههای اجتماعی محتوا محور :در این سایتها پروفایل کاربر شیوه سازماندهی ارتباط را شکل میدهد اما در
ار سال مللب نق ثانویه ایفا میک د .سایت ا شتراک عک  flickerف ضایی ست که گروهها و نظرات آنها پیرامون یک
عک شکل میگیرد و  Shelfieف ضایی ست که گروهها و نظرات آنها پیرامون یک کتاب شکل میگیرد و قف سه کتاب
کاربر نقله کانونی پروفایل و عضویت آنهاست.
شبكههای اجتماعی برچسب سفید :به کاربر فرصت ساخت و ملحق شدن به اجتماعات را میده د .از ویکیهای
اجتماعی بهع وان قالب ا ستفاده میک د تا شبکه سازی اجتماعی را ممکن سازد و پیرامون مو ضوع انتخابی خود تولید
محتوا ک د و با دیگرانی که عالیق مشترک دارند تعامل داشته باش د.
محیط مجازی چند کاربر :محیطهای بازی مثل سایت .secondlife.com
شبكههای مجازی موبایل :به کاربرانشان امکان میده د تا از طریق تلفن همراه به شبکه دسترسی پیدا ک د.
شبكههای اجتماعی و تأثیر آن بر تعامالت اجتماعی
امروزه فراگیری ای ترنت و فنآوریهای جدید ارتباطی و اطالعاتی ،موجب یهور ف ضای مجازی در ک ار جهان واقعی
شده که این امر ،معادالت و الگوهای ارتباطات س تی ،تولید ،انتقال و م صرف اطالعات را به هم زده و موجب تغییر در آن
شأأده اسأأت .چ ین فضأأایی که بهع وان واقعیت مجازی یکپارچه در نظر گرفته میشأأود ،از ویژگیهایی چون بیمکانی،
فرازمانبودن ،ص عتی بودن محض ،عدم محدودیت به قوانین مدنی متکی بر دولت -ملتها ،برخورداری از معرفت ش ا سی
تغییر شأأکلیافته پسأأامدرن ،قابل دسأأترسبودن همزمان ،روی فضأأا بودن و برخورداری از فضأأاهای فره گی ،اعتقادی،
اقتصادی ،سیاسی است.
شبکه اجتماعی مجازی یا شبکه اجتماعی ای ترنتی ،وب سایت یا مجموعهای از وب سایتهایی ا ست که به کاربران
امکان میدهد عالقهم دی ها ،افکار و فعالیت های خود را با یکدیگر به اشأأأتراک بگذارند؛ به عبارت دیگر ،شأأأبکه های
اجتماعی سایتهایی هست د که با استفاده از یک موتور جستوجوگر و افزودن امکاناتی مان د چت ،پیامرسانی الکترونیک،
انتقال تصأأویر و صأأدا و  ،...امکان ارتباط بیشأأتر کاربران را در قالب شأأبکهای از روابط فردی و گروهی فراهم میآورند.
وبالگها ،فیسبوک ،توییتر ،یوتویوب و پادکست از جمله شبکههای اجتماعی مجازی هست د.
اک ون فیسبوک سرش استرین شبکه اجتماعی ای ترنتی است که با استقبال بسیاری مواجه شده است .این شبکه
بی از پانصأأد میلیون جمعیت دارد که سأأومین م لقه پر جمعیت جهان پ از چین و ه د بهشأأمار میآید .در هر ثانیه،
هشت کاربر جدید در این سایت ثبتنام میک د.

ا ستقبال از شبکههای اجتماعی از آن رو ست که کاربران ای ترنتی میتوان د برای اغلب نیازهای آنالین خود در این
وب سایتها پاسد م اسب بیاب د .در شبکههای اجتماعی کاربران میتوان د پروفایلهای شخصی برای خودشان بسازند که
شامل م شخ صات ،ت صاویر ،عالقهم دیها و سایر موارد این چ ی ی ا ست .امکانی شبیه به وبالگها و میکروبالگها برای
نو شتن ملالب کوتاه و یاددا شتهای روزانه و ف ضایی شبیه به سایتهای عک برای قرار دادن ت صاویر شخ صی ،ایجاد
فضأأایی شأأبیه به چت برای گفتوگوهای فوری میان کاربران ،قابلیت سأأاختن اتاقهای گفتوگو و صأأفحات هواداری از
جمله سأأادهترین این امکانات اسأأت .شأأبکههای اجتماعی مت اسأأب با نوع موضأأوع فعالیتش أان امکانات دیگری از قبیل
خبرخوان های ای ترنتی ،بازی های آنالین ،قابلیت آپلود کردن ویدیوها و فایل های کامپیوتری و برقراری ارتباط با سأأأایر
ر سانههای شخ صی را نیز در گزی ههای شان دارند .بدین ترتیب اغلب امکاناتی را که کاربران ای ترنتی پی از این ازطریق
مراجعه به چ دین وبسایت کسب میکردند ،یکجا در شبکههای اجتماعی دریافت میک د.
این قابلیت که یک کاربر بتواند با امثال خود در کشأأأورهای دیگر جهان ارتباط برقرار ک د باعث میشأأأود تا این
شبکهها به مکانی تبدیل شوند که در آنها ایدههای جدید معرفی شده و مورد بحث قرار گیرند .وجه م شترک گونههای
متعدد ر سانههای اجتماعی ،مخاطبمحور بودن آنها و تولید محتوا تو سط افراد ا ستفادهک ده ا ست؛ بدین صورت که در
رسانه های اجتماعی هر فرد محتوایی را که خود تولید یا انتخاب کرده است با دیگر افراد به اشتراک میگذارد.
شبکههای اجتماعی مجازی محیط مساعدی را برای مشارکت افراد در جامعه مجازی ،برقراری روابط نمادین و کشف
مجدد خود و بازتعریف هویتهای دی ی ،اجتماعی ،سأأأیاسأأأی و  ...فارغ از محدودیتها و عوامل سأأأرکوبک ده ازطریق
تعامالت مجازی و نمادین فراهم میک د.
شبکههای اجتماعی مجازی بی شترین شباهت را به جامعه ان سانی دا شته و به فرد امکان برقراری ارتباط با شمار
بسیاری از افراد دیگر را فارغ از محدودیتهای زمانی ،مکانی ،سیاسی ،فره گی و اقتصادی میده د.
فیسبوک
ب یانگذار فیسبوک ،جوانی به نام مارک زاکربرگ است که این سایت را در چهارم فوریه سال  ۲00۴راهاندازی کرد.
او وبگاه فیسأأأبوک را از اتاق خود در دانشأأأگاه هاروارد آمریکا طراحی و آن را بهع وان یک وبسأأأایت اجتماعی ویژه
دانشجویان هاروارد راه اندازی کرد .این سایت فراتر از محدوده یک دانشگاه و دانشجویان آن ،خیلی سریع مورد توجه قرار
گرفت و چ ان محبوب شد که تا آخر هفته دوم راهاندازی آن ،بی از نیمی از دانشجویان هاروارد درآن نامنویسی کردند و
از آن بهع وان راهی برای ارتباط با یکدیگر استفاده میکردند و در کوتاهمدت ،میلیونها نفر در این سایت ثبتنام کردند.
وبگاه فیسأأبوک بی از یکمیلیارد نفر کاربر دارد و به  ۴0زبان قابل دسأأترس بوده و  ۷0درصأأد از کاربران آن در
خارج از ایاالت متحده هست د.
فی سبوک از جمله شبکههای اجتماعی مجازی ا ست که به وا سله آن میتوان با دو ستانی که دارای ح ساب کاربری
در فی سبوک ه ست د ،عک  ،فیلم یا پیغام به ا شتراک گذا شت .هماک ون فی سبوک بهطور رایگان در اختیار مردم جهان
قرار دارد .فی سبوک با ارائه امکان ع ضوگیری در تعداد باال ،به کاربران اجازه میدهد تا در هر لحظه دو ستان جدیدی را به
مجموعه دوستان خود اضافه ک د .کاربران در فیسبوک دارای یک صفحه شخصی هست د .میتوان د گروه تأسی ک د و
در گروههای دیگر عضو شوند.

چارچوب نظری

پیر بوردیو و سرمایه اجتماعی
بوردیو نخستین تحلیل م ظم از سرمایه اجتماعی را ملرح کرده است که قویترین تحلیل در بین تحلیلهایی است
که مفهوم سرمایه اجتماعی را در گفتمان جامعه ش ا سی معاصر وارد کردهاند (پورت  .)۴ ،1۹۹8 ،بع ضی از صاحبنظران
ادعا دارند که نظریه بوردیو م سجمترین نظریه جامعه ش ا سانه در تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی ا ست .دیدگاه بوردیو
رویکردی چپگرایانه است .به اعتقاد او ،سرمایه به فرد اجازه میدهد که سرنوشت خود و دیگران را در اختیار بگیرد(ریتزر،
 )۷۲۴ ،1۳۷۴ب ابر تعریف بوردیو ،سرمایه عبارت است از کار تجمعیافته که در انحصار عامالن یا گروهی از عامالن است و
آنان را قادر میسازد که نیروهای اجتماعی را به تصرف در آورند(ق بری) 1۳۹1 ،
برای ش اخت و فهم اندی شه بوردیو در مورد سرمایه اجتماعی به دو مورد خواهیم پرداخت :نخ ست روش بهرهگیری
بوردیو از مفهوم سرمایه؛ دوم درک او از هرم اجتماعی.
الف) روش بهرهگیری بوردیو از مفهوم سرمایه
وی سرمایه را به  ۳مقوله گسترده تقسیم میک د .سرمایه اقتصادی که بیدرنگ و به صورت مستقیم میتوان آن را
به پول تبدیل کرد و ممکن است در اشکال حقوق مالکیت نهادی ه شود؛ سرمایه فره گی که در شرایط معی ی میتوان آن
را به سرمایه اقت صادی تبدیل کرد و ممکن ا ست در ا شکالی از مهارتهای آموز شی1۵نهادی ه شود و سرمایه اجتماعی که
از تعهدات ساخته شده و در شرایط معی ی به سرمایه اقتصادی تبدیل می شود یا ممکن است به شکل اصالت و اشرافیت
در آید(بوردیو)1۳8۶ ،۲۴۳ ،
جایگاهی که بوردیو برای سأأرمایه اجتماعی قائل اسأأت ،برگسأأتره پیوندها یا شأأبکههای اجتماعی متمرکز اسأأت .او
اولین بار سرمایه اجتماعی را در سال  1۹۷۳در مبحثی درباره راههایی که اع ضای گروههای حرفهای برای تثبیت جایگاه
خود و بچههایشان به کار میب دند ،اینگونه تعریف کرد:
سرمایه اجتماعی عبارت ا ست از سرمایه ارتباطات اجتماعی که در صورت لزوم ،حمایتهای مفید را ایجاد میک د.
سأأرمایهای از مقبولیت و احترام که اغلب ،زمانی که شأأخص میخواهد توجه مردم را در یک موقعیت اجتماعی مهم جلب
ک د ضروری است و شاید مان د پول در حرفه سیاسی به کار آید .او بعدها این تعریف را به این نحو اصالح کرد:
سأأأرمایه اجتماعی ،مجموعه ای از م ابع بالفعل و بالقوه اسأأأت که با مالکیت یک شأأأبکه بادوام از روابط کموبی
نهادی ه شده از آ ش ایی و ش اخت متقابل و دوجانبه پیوند یافته ا ست .به عبارت دیگر ،ع ضویت در یک گروه ،هر یک از
اع ضای را از پ شتیبانی سرمایه جمعی برخوردار می سازد؛ صالحیتی که آنان را سزاوار «اعتبار» به معانی مختلف کلمه
میک د(بوردیو )۲۴8 ،1۹8۶ ،به دیگر سخن سرمایه اجتماعی شامل م ابع مبت یبر پیوندها و عضویت در گروههاست.
به اعتقاد پورت  ،تعریف بوردیو ن شان میدهد که ترکیب سرمایه اجتماعی به دو مؤلفه تفکیکپذیر ا ست؛ نخ ست
روابط اجتماعی که به فرد اجازه میدهد مدعی دستیابی به م ابع متعلق به معاشران خود شود و دوم کمیت و کیفیت آن
م ابع(پورت )1۹۹8 ،
به اعتقاد بوردیو ،حجم سرمایه اجتماعی تحت تملک یک فرد به دو عامل بستگی دارد:
اندازه شبکه پیوندهایی که میتواند به طور مؤثری آنها را ب سیج ک د؛ حجم سرمایه (اقت صادی ،فره گی یا نمادین)
تحت مالکیت هریک از کسانی که با آنان مرتبط است(بوردیو)1۹8۶،
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ب) درک بوردیو از هرم اجتماعی
بحث دومی که میتواند ما را به درک افکار بوردیو در مورد سرمایه اجتماعی ره مون شود ،این است که توجه اصلی
وی بر مب ای آن بوده اسأأت که به درک هرم اجتماعی برسأأد(فیلد )۲۴،1۳8۵،اسأأتفاده بوردیو از واژه سأأرمایه اجتماعی
تالشأأی واضأأد و روشأأن برای فهم چگونگی ایجاد طبقات و تقسأأیمات طبقهای اسأأت(بوردیو )1۹8۶،افکار بوردیو درباره
سرمایه اجتماعی تعبیری است برای تأکیدش بر تضاد طبقاتی؛ روابط اجتماعی برای افزای توانایی ک شگر برای پیشبرد
م افع به کاربرده میشود و سرمایه اجتماعی م بعی است برای کشمک اجتماعی.
بوردیو اعتقاد دا شت که سرمایه اقت صادی ری شه ا صلی تمام سرمایهها ست و عالقهم د بود که از نحوه ترکیب آن با
دیگر انواع سأأأرمایه برای ایجاد و تولید مجدد نابرابری اطالع یابد .از نظر بوردیو ،نابرابری باید براسأأأاس تولید و بازتولید
سرمایه توضید داده شود .او معتقد است که نگاه به سرمایه فقط از دیدگاه اقتصادی ناکافی است .البته مبادالت اقتصادی
برای کسب سود است و سرچشمه آن تلفیق م ابع فردی است .سرمایه فره گی و اجتماعی را باید به مثابه ثروت در نظر
گرفت که م تج از کار تجمع یافته است.
بوردیو در «یاددا شتهای سرد ستی» اعالم کرد که واژه سرمایه اجتماعی ،ت ها و سیله ت شرید داراییهای اجتماعی
ا ست و جایی آ شکار می شود که افراد مختلف با سرمایهای یک سان (اقت صادی یا فره گی) بازدههای مختلفی به د ست
می آورند که م تج از وسأأعت به کارگیری سأأرمایه گروهی از سأأوی آنان اسأأت (سأأرمایههای فامیلی ،دانشأأجویان سأأابق
دان شگاههای معتبر و معروف ،انجمنهای برگزیده ا شرافیت و غیره) .پ سرمایه اجتماعی فینف سه م ستقل از سرمایه
فره گی و اقت صادی سبب نابرابری می شود .بع ضی از انواع سرمایه تبدیلپذیر نی ست د یا بهطور دقیقتر تبدیلپذیر به
سرمایه اقت صادی نی ست د و این امر از آنجا سرچ شمه میگیرد که سرمایهها به درجات مختلف«ج بههای اقت صادی را
پ هان میدارند» هرچه ارزش اقتصأأادی آشأأکارتر باشأأد ،توانایی تبدیل بیشأأتر اسأأت ،ولی از نظر تمایز اجتماعی ،اعتبار
کمتری دارد (فیلد .)۲۴۵ ،1۳8۵ ،در مجموع بوردیو بر تبدیلپذیری اشکال مختلف سرمایه و بر تقلیل نهایی همه اشکال
به سرمایه اقتصادی تأکید دارد.
رابرت پاتنام و سرمایه اجتماعی
شاید پات ام معروف ترین نویس ده و مدعی بسط مفهوم سرمایه اجتماعی در جهان امروز باشد .وی برای نخستین بار
مفهوم سأأرمایه اجتماعی را در اواخر کتاب خود با ع وان Making Democracy Work: Civic Tradition in
 Modern Italyبه کار میبرد(پات ام)1۹۹۳،
هدف او در این کتاب پا سد به این پر س بوده ا ست که چرا میزان تو سعه شمال ایتالیا بهتر از میزان تو سعه در
ج وب ایتالیا ست؟ پا سد او ساده ا ست؛ چون سلد سرمایه اجتماعی در شمال ایتالیا باالتر بوده ا ست .بهطور م شخص،
سرمایه اجتماعی با ت شکیل انجمنها در جامعه مدنی ،در شکاف بین دولت و اقت صاد یک سان پ دا شته می شود .این گونه
انجمن های مدنی در ک ار دموکراسی و رشد ،در شمال ایتالیا برعک ج وب این کشور رونق داشت؛ به بیان دیگر ،سرمایه
اجتماعی سبب بهبود کارکرد دولت و اقتصاد میشود(فاین)1۳8۵ ،
 1۶دموکراسأأأی
اسأأأتفأأاده پأأات أأام از مفهوم سأأأرمأأایأأه اجتمأأاعی ،بأأه بحأأث دربأأاره التزامأأات شأأأهرونأأدی و
برمیگردد(واندس )۲001:به نظر پات ام مشارکت داوطلبانه در جامعهای که سرمایه اجتماعی را در شکل ه جارهای عمل
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متقابل و شبکههای مشارکت مدنی به ارث برده ،بهتر صورت میگیرد .او در تعریف سرمایه اجتماعی مینویسد« :م ظور از
سأأرمایه اجتماعی ،وجوه گوناگون سأأازمانهای اجتماعی مان د اعتماد ،ه جارها و شأأبکههاسأأت که میتوان د با تسأأهیل
اقدامات هماه گ ،کارایی جامعه را بهبود بخش د .بهعبارت دیگر ،سرمایه اجتماعی هم شامل ابعاد ساختاری (شبکهها) و
هم ابعاد فره گی (ه جارها و ارزشهای اجتماعی و اعتماد) است»(.موسوی و علیپور)1۳۹1،
به اعتقاد پات ام سرمایه اجتماعی نیز مان د دیگر سرمایهها مولد است و امکان دستیابی به اهداف مشخصی را فراهم
میک د که بدون آن د ستر سیناپذیر خواه د بود .برای مثال گروهی که اع ضای اعتبار خود را ن شان دادهاند و به یکدیگر
اعتماد زیادی دارند ،نسبت به گروهی که فاقد این ویژگیها هست د ،توان انجام کارهای خیلی زیادتری را دارند(موسوی و
علیپور .)1۳۹1،پ بهطور دقیقتر ،سأأأرمایه اجتماعی کمکک ده رفتار جمعی اسأأأت ،یع ی موجب افزای هزی ههای
بالقوه عهدشأأأک ی در هر معاملهای ،تقویت ه جارهای معامله متقابل ،تسأأأهیل ارتباطات ،بهبود جریان اطالعات در مورد
قابل اعتماد بودن افراد و انتقال حسأأن شأأهرت فعاالن به دیگران ،نمایان سأأاختن موفقیتهای پیشأأی یان در همکاری
میشود و همان د چارچوب فره گی شفاف برای همکاری آی ده عمل میک د(.موسوی و علیپور)1۳۹1،
پات ام در زمی ه مالکیت سرمایه اجتماعی معتقد ا ست که سرمایه اجتماعی برعک سرمایههای متعارف دیگر ،یک
کاالی عمومی ا ست که در مالکیت خ صو صی ک سانی که از آن بهره میبرند ،نی ست .سرمایه اجتماعی مان د دیگر کاالی
عمومی(هوای پاک ،خیابانهای امن) اسأأت که کارگزاران بخ خصأأوصأأی گرایشأأی به تولید آن ندارند .یع ی ،سأأرمایه
اجتماعی اغلب باید از طریق دیگر فعالیتهای اجتماعی تولید شأأأود .این سأأأرمایه بهطور معمول در پیوندها ،ه جارها و
اعتماد تشکیل میشود که از یک موقعیت اجتماعی به دیگر موقعیت اجتماعی قابل انتقال است(.پات ام.)۳8:1۹۹۳ ،
پات ام سرمایه اجتماعی را به سه مؤلفه مفهومسازی میک د:
الف) ه جارها :ه جارها ه گامی بهوجود میآی د که یک عمل تجلیات بیرونی مشأأابه برای افراد دیگر دارد .ه جارها
از طریق سرم شق شدن و اجتماعی شدن(از جمله آموزش مدنی) و نیز ازطریق مجازاتها در افراد جامعه تلقین و تثبیت
میشوند.
ب) اعتماد :پات ام اعتماد را یکی از مؤلفههای حیاتی و اساسی سرمایه اجتماعی میداند .به اعتقاد او اعتماد ،همکاری
را ت سهیل میک د و هرچه سلد اعتماد در جامعهای باالتر با شد ،احتمال همکاری هم بی شتر خواهد بود و خود همکاری
نیز اعتماد ایجاد میک د .اعتماد که یکی از ع اصأر ضأروری تقویت همکاری اسأت ،غیر اختیاری و ناآگاهانه نیسأت ،بلکه
م ستلزم پی بی ی رفتار یک بازیگر م ستقل ا ست .پات ام افزای م شارکتهای مدنی و گ سترش شبکههای اجتماعی را از
سأأاز وکارهای تبدیل اعتماد شأأخصأأی یا خاص به اعتماد اجتماعی یا تعمیمیافته معرفی میک د و معتقد اسأأت اعتماد
اجتماعی در جوامع مدرن پیچیده از دو م بع مرتبط یع ی ه جارهای معامله متقابل و شأأبکههای مشأأارکت مدنی ناشأأی
میشود.
ج) شأأأبکههای اجتماعی :وجود شأأأبکههای اجتماعی در هر جامعهای موجب تسأأأهیل روابط و ارتقای همکاری در
جامعه می شود« .هرچه شبکههای اجتماعی بین افراد متراکمتر با شد ،احتمال بی شتری وجود دارد که شهروندان بتوان د
در جهت م ابع متقابل همکاری ک د ».پات ام در پاسأأد به این پرسأأ که چرا شأأبکههای مشأأارکت مدنی چ ین تأثیر
جانبی سودآور قدرتم دی دارند ،این دالیل را بیان میک د .شبکههای م شارکت مدنی هزی ههای بالقوه عهد شک ی را در
هر معاملهای افزای میده د .فرصأأأت طلبی ،م افعی را که فرد انتظار دارد از دیگر معامالت همزمان و معامالت آی ده

نصیب شود ،به خلر میاندازد .شبکههای مشارکت مدنی در زبان تئوری بازیها ،پیوند درونی و تکرار بازیها را افزای
میده د(.موسوی و علیپور)1۳۹1،
شبکههای مشارکت مدنی ،ه جارهای قوی معامله متقابل را تقویت میک د .هموط انی که در بسیاری از زمی ههای
اجتماعی ارتباطات متقابل دارند ،آماده ه ست د تا ه جارهای قوی رفتار قابل قبول را تو سعه ده د و انتظارات متقابل شان
را در بسیاری از ارتباطات تقویتک ده همکاری با یکدیگر م عک ک د .این ه جارها به وسیله یک شبکه ارتباطی که به
کسب حسن شهرت در وفای به عهد و پذیرش ه جارهای رفتار جامعه محلی متکی است ،تقویت میگردند.
شبکههای م شارکت مدنی ارتباطات را ت سهیل میک د و جریان اطالعات را در مورد قابل اعتماد بودن افراد ،بهبود
میبخش د .شبکههای مشارکت مدنی اجازه میده د که حسن شهرتها به دیگران انتقال یاب د و پاالی شوند .اعتماد و
همکاری به اطالعات موثق در مورد رفتار گذشأأته و م افع حال شأأرکای بالقوه بسأأتگی دارد ،در حالیکه ابهام به تشأأدید
مشکالت عمل جمعی م جر می شود .ب ابراین در صورت برابر بودن شرایط دیگر ،ارتباطات بیشتر(مستقیم و غیرمستقیم)
بین مشارکتجویان موجب اعتماد متقابل بیشتر بین آنها میشود و روند همکاری آنها را تسهیل میک د.
شبکههای م شارکت مدنی تج سم موفقیت پی شی یان در همکاری ه ست د که میتوان د به ع وان چارچوب فره گی
شفاف برای همکاری آی ده عمل ک د .شبکه فره گی تداوم ایجاد میک د ،بهطوریکه راهحل غیررسمی مشکالت معامله
در گذ شته را به زمان حال انتقال میدهد و این راهحلهای غیرر سمی را در کوران تغییرات اجتماعی بل د مدت به م بعی
مهم تبدیل میسازد(.موسوی و علیپور)1۳۹1،
به زعم پات ام م ابع سأأرمایه اجتماعی(اعتماد ،ه جارها و شأأبکهها) بهطور معمول خود تقویتک ده و خودافزای ده
هست د .یک دور بازتولیدک ده فضایل ،به تعادل اجتماعی همراه با سلد باالیی از همکاری ،اعتماد ،مشارکت مدنی و رفاه
جمعی م جر میشأأأود .این ویژگی ها معرف جامعه مدنی هسأأأت د .برعک فقدان این ویژگیها در جوامع غیرمدنی نیز
خصأألت خود تقویت ک ده دارد .عهدشأأک ی ،بیاعتمادی ،فریب و حیله ،بهرهکشأأی ،انزوا و بینظمی را در جو خفقانآور
دورهای باطل تشدید میک د.
کاستلز و جامعه شبكهای
کا ستلز صاحب نظریه جامعه شبکهای در کتاب «جامعه اطالعاتی» جهان آی ده را اینگونه تر سیم میک د« :جهان
آی ده ،جهانی مجازی ،شبکهای هو شم د با تاروپود اطالعات و ماهیت فره گی همراه با بحران هویت میبا شد .این جامعه
شبکهای در ساختار و کارکردهای خود ،حول شبکهها و جریانات به یاهر سرمایهداری ولی متفاوت از سرمایهداری ع صر
ص عتی شکل گرفته است».
کاستلز معتقد است در این جامعه شبکهای ،دیگر قدرت در نهادها (دولت) و یا ک ترلک دگان نهادها متمرکز نیست
بلکه باید آن را در شبکههای جهانی که دارای ه دسهای متغیر و جغرافیایی غیرمادی است جستجو کرد.
شبکه اجتماعی مجازی ،ساختاری اجتماعی ا ست که از گرههایی  -که عموماً فردی یا سازمانی ه ست د  -ت شکیل
شده است که توسط یک یا چ د نوع خاص از وابستگی و از طریق فضای مجازی بههم متصلاند.

یافتهها
پژوه های ب سیاری در زمی ه سرمایه اجتماعی در داخل و خارج از ک شور انجام شده ا ست که میتوان آنها را به
چ دین دسته طبقهب دی کرد.

د سته اول پژوه هایی ا ست که به برر سی رابله بین سرمایه اجتماعی و مواردی چون ر شد اقت صادی ،فره گ،
انسجام اجتماعی ،خانواده ،رفاه ،شهروندی ،دموکراسی ،توسعه ،جرم و ...پرداختهاند .دسته دوم شامل پژوه هایی است
که به تعریف سرمایه اجتماعی پرداختهاند .دسته سوم پژوه هایی که به ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی پرداختهاند.
دسته چهارم ملالعاتی که شاخصهای سرمایه اجتماعی را معرفی کردهاند .دسته پ جم پژوه هایی که به بررسی یکی
از ابعاد سأأرمایه اجتماعی مثالً اعتماد اجتماعی تأکید کردهاند .دسأأته شأأشأأم ملالعاتی که به بررسأأی میزان سأأرمایه
اجتماعی در م اطق مختلف پرداختهاند و د سته هفتم شامل پژوه هایی می شود که به س ج یا اندازهگیری سرمایه
اجتماعی پرداختهاند.
این تحقیق با هدف «بررسی تأثیر شبکه اجتماعی فیسبوک بر باالبردن سرمایه اجتماعی در جامعه» انجام گرفت که
عالوهبر س ج و اندازهگیری سرمایه اجتماعی در شبکه اجتماعی مجازی فی سبوک و جامعه واقعی ،به تأثیر این دو بر
هم نیز پرداخته است که نتایج حاصل از آن به شرح زیر است:
در این پژوه  ،بین  80نفر ( ۵۵درصد مرد و  ۴۵درصد زن) از دانشجویان کارش اسی و کارش اسی ارشد ارتباطات
دان شگاه سرا سری عالمه طباطبائی و دان شگاه آزاد واحد علوم تحقیقات پر س ش امه توزیع شد .میانگین سن نمونه مورد
بررسی  ۲۶سال ،حداکثر زمان عضویت جامعه مورد ملالعه در سایت فیسبوک  ۶سال و میانگین مدت زمان عضویت اعضا
 ۲سال بود.
سرمایه اجتماعی بهطور کلی شامل نهادها ،روابط ،گرای ها ،ارزشها ،و ه جارهایی است که بر رفتارها و تعامالت
بین افراد ،حاکم ا ست .به عبارت دیگر ،سرمایه اجتماعی آن د سته از شبکهها و ه جارهایی ا ست که مردم را قادر به
عمل جمعی میک د .از آنجا که روابط اجتماعی در سأألوح مختلف اجتماع حضأأور دارد ،آثار و کار نمودهای سأأرمایه
اجتماعی ،طیف گستردهای را تشکیل میدهد .در سلد خرد که روابط میان افراد جامعه با هم بررسی می شود ،کیفیت
باالی سرمایه اجتماعی از دو طریق اثرگذار ا ست .یکی از طریق روابط که در سلد اع ضای خانواده ،دو ستان و آ ش ایان
حاکم ا ست و باعث باال رفتن کیفیت سرمایه ان سانی می شود و دیگری ازطریق بهبود روابط تعمیم یافته که به کیفیت
روابط میان افراد غیر نزدیک و آش ا بستگی دارد.
در این پژوه به م ظور بررسأی سأرمایه اجتماعی در سأایت فیسأبوک و همچ ین سأرمایه اجتماعی در جامعه از
شاخصهای ارائه شده تو سط ساندارا فرانک ا ستفاده شده ا ست .با توجه به این شاخصها م شخص شد که سرمایه
اجتماعی در سایت فیسبوک بسیار پایین است و همچ ین سرمایه اجتماعی در جامعه نیز پایین است اما افزای و کاه
سرمایه اجتماعی در فیسبوک موجب افزای و کاه سرمایه اجتماعی کاربر در جامعه میشود.
پژوه های انجامشأأده در گذشأأته نیز حکایت از پایین بودن سأأرمایه اجتماعی در سأأایت فیسأأبوک دارد ..دیانی و
محمودی نیز در پژوه خود به همین نتیجه رسیدهاند .کرمانی نیز در سال  1۳۹0سرمایه اجتماعی در سایت فیسبوک
را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که جوانان در سایت فیسبوک از سرمایه اجتماعی پایی ی برخوردارند.
ساندرا فرانک ( )۲00۵شاخصهای س ج سرمایه اجتماعی را در دو طبقه مشخصات ساختاری شبکهها و پویایی
شبکهها ارائه کرده است .شاخصهای ارائه شده توسط فرانک در مشخصات ساختاری شبکهها شامل اندازه شبکه ،ت وع
شبکه ،تراکم شبکه ،بسامد و شدت تماس و نزدیکی فضایی اعضای شبکه بوده است .فرانک معتقد است هر چه کمیت و
اندازه شبکه بی شتر با شد ،ن شان از باالتر بودن سرمایه اجتماعی ع ضو شبکه دارد .به م ظور برر سی اندازه شبکه بهع وان
یکی از شاخصهای سرمایه اجتماعی در سایت فیسبوک و جامعه ،تعداد اعضای فهرست دوستان کاربر ،تعداد گروههایی

که کاربر در آنها ع ضو ا ست ،تعداد اقوام و دو ستان افراد در جامعه مورد پر س قرار گرفت .نتایج ن شان داد که بی شتر
پا سخگویان  ۳۷/۵در صد) بین  100تا  ۵00دو ست در فی سبوک دارند .میانگین تعداد اع ضای فهر ست دو ستان کاربران
برابر با 10۲دوست است .همچ ین مشخص شد که  ۳8/8درصد کاربران نمیدان د در چ د گروه عضو هست د یا در هیچ
گروهی ع ضو نی ست د .میانگین تعداد گروههایی که کاربران ع ضو آنها ه ست د برابر با  ۳گروه ا ست .در ادامه برر سیها
م شخص شد که کاربران از تعداد اع ضای گروههایی را که در آنها ع ضو ه ست د و همچ ین از تعداد صفحاتی که پ س د
کردهاند و هم تعداد افرادی را که صفحات پس دشده آنان را پس د کردهاند ،آگاهی ندارند .در کل میانگین نمره پاسخگویان
در برر سیها ن شان میدهد که افزای و کاه اندازه شبکه دو ستان در فی سبوک موجب افزای یا کاه اندازه شبکه
ارتباطی کاربر در جامعه میشود.
شاخص ت وع شبکه با همگونی وضعیت اجتماعی -اقتصادی اعضای شبکه س ج می شود .هر چه دوستان فرد با
وی از لحاظ پایگاه اجتماعی و اقت صادی و گرای های سیا سی و تح صیالت در یک سلد باشد ،ت وع شبکه پایینتر و در
نتیجه سرمایه اجتماعی نیز پایینتر است .بررسیها نشان داد که ت وع شبکه ارتباطی افراد در جامعه بیشتر از ت وع شبکه
کاربر در سایت فی سبوک ا ست ،ب ابراین سرمایه اجتماعی افراد در جامعه از نظر شاخص ت وع شبکه بی شتر از سرمایه
اجتماعی در سایت فی سبوک ا ست .همچ ین م شخص شد که افزای و کاه ت وع شبکه دو ستان در فی سبوک موجب
افزای و یا کاه ت وع شبکه ارتباطی کاربر در جامعه میشود.
فرانک تراکم شبکه را به درجه اتصاالت داخلی بین اعضای شبکه مربوط میداند و معتقد است شدت یک تماس را
قدرت آن رابله بر ح سب م سائل عاطفی تعیین کرده و ب سامد آن را تعداد و طول تماسها تعیین میک د .به این م ظور
برای س ج این شاخص در دنیای واقعی از عمق شبکه و شیوههای ارتباطی به کار گرفته شده افراد در داخل شبکه
اسأتفاده کردهایم(به ع وان مثال از میزان تماس چهره به چهره با اقوام و دوسأتان ،میزان تماس تلف ی با اقوام و دوسأتان،
میزان تماس الکترونیکی و  ) ...و در سایت فی سبوک نیز ک هایی که تو سط کاربران انجام می شود مان د پ س د کردن،
برچسب زدن ،کام ت گذاشتن ،ارسال و دریافت پیام ،ارسال و دریافت درخواست دوستی ،گفتگو ،اشتراکگذاری ،ایجاد و
دعوت دو ستان به رویداد ا ستفاده شده ا ست .نتایج ن شان داد که میانگین تعداد تماسهای چهره به چهره پا سخگویان با
دوستانشان در یک ماه گذشته  ،۵میانگین تماسهای تلف ی  ،8میانگین تعداد تماسهای پیامکی( 1۲ )smsو میانگین تعداد
تماسهای الکترونیکی (ایمیل)  ۲1است.
همچ ین م شخص شد که پا سخگویان در فی سبوک کم درخوا ست دو ستی میک د و بی شتر درخوا ست دو ستی
دریافت میک د .کم ار سالکردن درخوا ست دو ستی دالیل فراوانی میتواند دا شته با شد ،اما دلیل این امر هر چه با شد
چ ین آماری نشأأان میدهد که کاربران ایرانی در این گویه نمره خوبی نگرفتهاند و از این م ظر سأأرمایه اجتماعی پایی ی
دارند در حالی که از نظر تراکم شبکه در جامعه افراد نمره باالتری دریافت کردهاند .همچ ین م شخص شد که بین تراکم
شأأبکه کاربران در سأأایت فیسأأبوک و تراکم شأأبکه آنان در جامعه رابله وجود ندارد و افزای و کاه آن در افزای و
کاه دیگری تأثیری ندارد.
م ظور فرانک از شاخص نزدیکی ف ضایی اع ضای شبکه ،تعداد مالقاتهای ح ضوری اع ضای شبکه ا ست .مالقات
حضوری مستمر با اقوام ،دوستان و همسایگان در دنیای واقعی نزدیکی فضایی اعضای شبکه را تضمین میک د .در سایت
فی سبوک نیز هر چه تعداد بی شتری از اع ضای خانواده و همکال سیهای کاربر ع ضو فهر ست دو ستان وی با ش د نزدیکی
فضایی بین اعضای شبکه وی بیشتر می شود .نتایج نشان داد که میانگین تعداد اقوامی که پاسخگویان به طور مستمر با آنها

دیدار میک د  1۶نفر و میانگین تعداد دو ستانی که پا سخگویان به طور م ستمر با آنها دیدار میک د  1۹نفر ا ست .همچ ین
م شخص شد که بین نزدیکی ف ضایی اع ضای شبکه کاربران در سایت فی سبوک و نزدیکی ف ضایی اع ضای شبکه آنان در
جامعه رابله وجود ندارد و افزای و کاه آن در افزای و یا کاه دیگری تأثیری نداشته است.
فرانک شاخصهای س ج سرمایه اجتماعی را در دو طبقه م شخ صات ساختاری شبکهها و پویایی شبکهها ارائه
کرده ا ست .شاخص ارائه شده تو سط فرانک در این ق سمت عبارت د از شرایط د ستیابی به م ابع ،شکاف بین م ابع مورد
انتظار و دریافتشده ،شایستگی ارتباطی و شرایط یکپارچگی اجتماعی و ه جارها و قواعد داخلی شبکه.
در سایت فیسبوک این شاخص با میزان وابستگی کاربر به سایت ،میزان کمک گرفتن از دوستان فیسبوک و حساب
کردن بر کمکهای آنها س ج می شود که نتایج ن شان داد کاربران فی سبوک ه گام بروز م شکل چ دان روی دو ستان
فیسأأأبوکی خود حسأأأاب نمیک د و این امر تا حدی میتواند به آن دلیل باشأأأد که این دوسأأأتان را در دنیای واقعی
نمی ش ا س د؛ این در حالی ا ست که همان پا سخگویان در ه گام بروز م شکل روی کمک دو ستان خود در جامعه ب سیار
زیاد حساب میک د.
 ۵.۶۲درصد از اعضای نمونه گفتهاند که تاک ون موقعیتی نبوده که از دوستان فیسبوکی خود درخواست کمک کرده
با ش د اما  8.۹8در صد همین افراد از دو ستان و اقوام خود در دنیای واقعی درخوا ست کمک کردهاند .همچ ین م شخص
شد که  ۷.۲۶در صد از آنهایی از دو ستان فی سبوکی خود کمک گرفتهاند اعالم کردهاند میزان کمک دریافت شده خیلی
کم با انتظار آنها ملابق بوده ا ست در حالی که  ۷8/8درصد کمکها در دنیای واقعی خیلی زیاد ملابق انتظار آنها بوده
اسأأت .ب ابراین سأأرمایه اجتماعی در جامعه در شأأاخص شأأرایط دسأأتیابی به م ابع بسأأیار باالتر از سأأرمایه اجتماعی در
فی سبوک ا ست .همچ ین با توجه به برر سیها افزای و کاه شرایط د ستیابی به م ابع در فی سبوک موجب افزای یا
کاه شرایط دستیابی به م ابع در شبکه ارتباطی کاربر در جامعه میشود.
در سایت فیسبوک به م ظور س ج شاخص ه جارهای اعتماد ،میزان اعتماد کاربر به شبکه فیسبوک و اعضای آن
و میزان نگرانی از فاش شدن یا سوء استفاده از اطالعاتی که در این سایت م تشر میک د ،بررسی شده است .نتایج حاکی
از آن است که  ۷8/8درصد از جامعه مورد بررسی از عک واقعی خود و  8۵درصد از اسم واقعی خود در سایت فیسبوک
ا ستفاده میک د .در مورد قرار دادن اطالعات شخ صی در فی سبوک مان د عک و فیلم خ صو صی کاربران محافظهکارتر
برخورد میک د و در قابل مشأأاهدهکردن اطالعات خود وسأأواس بیشأأتری دارند ۴۳/8 .درصأأد کاربران تقریباً نگران این
هسأت د که اطالعاتشأان به دسأت کسأانی بیفتد که مایل نیسأت د اما کاربران کمتر احتمال میده د که اطالعاتشأان
توسط مسئولین سایت فیسبوک مورد سوءاستفاده قرار گیرد .بررسیها نشان داد که میزان اعتماد افراد در دنیای واقعی
ب سیار باالتر از میزان اعتماد آنان در دنیای مجازی ا ست .همچ ین بین ه جارهای اعتماد در شبکه اجتماعی فی سبوک و
ه جارهای اعتماد در شبکه ارتباطی افراد در جامعه رابله مع یداری وجود ندارد.
متقابل یک فرای د مبادله در درون روابط اجتماعی اسأأت که به وسأأیله آن کاالها و خدمات داده شأأده به
ک
طرفین توسط طرفی که کاال و خدمات اولیه را دریافت کرده ،تکرار میشود .برای س ج این شاخص در سایت فیسبوک
کاربران
باید دید که کاربر در مقابل ک های دیگران چه واک هایی نشأأأان میدهد؟ نتایج نشأأأان داد که واک
۶1/۲درصد با تأخیر۵1/۲ ،درصد مستقیم و ۷۶/۲درصد غیرتالفیجویانه بوده است.
مورد دیگری که در این زمی ه مورد س ج قرار گرفت ،پس دکردن یک مللب است؛ به این صورت که آیا پس د آن
متقابل یا جبران بوده ا ست .نتایج بیان میک د
مللب به دلیل آن ا ست که از آن مللب خوش شان آمده یا به دلیل ک

که ۷0درصأأد کاربران ملالبی را که خوششأأان میآید پسأأ د میک د در حالیکه 10درصأأد کاربران این کار را ک
متقابل میدان د .گفت ی ا ست در این مورد کاربرانی که پ س دکردن ملالب دو ستان شان را نوعی ک متقابل میدان د
سأأأرمایه اجتماعی باالتری نسأأأبت به گروه دیگر دارند و با توجه به این نکته اکثریت کاربران در این گویه نمره کمی
میگیرند.
متقابل در دنیای مجازی رخ میدهد.
متق ابل نیز همچون اعتماد در دنیای واقعی بسأأأیار بیشأأأتر از ک
ک
متقابل در شبکه اجتماعی فیسبوک و ه جارهای ک
همچ ین مشخص شد که رابله مع یداری بین ه جارهای ک
متقابل در شبکه ارتباطی افراد در جامعه وجود ندارد.
عالوه بر نتایج به دسأأت آمده پژوه حاضأأر تصأأویری کلی از رفتار کاربران ایرانی در سأأایت فیسأأبوک به دس أت
میدهد .برخی از مهمترین ویژگیهای رفتار کاربران ایرانی در سایت فیسبوک در ادامه آمده است:
 کاربران ایرانی پی از آنکه خود تولیدک ده مللب با ش د ،ملالب یکدیگر را پ س د میک د .گذا شتن نظر
در رتبه بعدی قرار دارد .بهطور کلی میتوان ک های کاربران ایرانی در این سایت را به ترتیب براساس 8
گویه زیر نشان داد.
 -1پ س دکردن  -۲نظر گذا شتن  -۳ا شتراکگذا شتن  -۴ار سال درخوا ست دو ستی  -۵دریافت پیام شخ صی -۶
ارسال پیام شخصی  -۷برچسبزدن  -8دریافت درخواست دوستی
• اکثر کاربران از اسم ( 8۵درصد) و عک  ۷8/8درصد) واقعی خود در سایت فیسبوک استفاده میک د.
• کاربران اطالعات شخصی خود را بیشتر از عک ها و فیلمهای خود در سایت قرار میده د .آنها خیلی کم
فیلمهای خود را در فیسأأبوک قرار میده د .م ظور از اطالعات شأأخصأأی اطالعاتی اسأأت که خود سأأایت
فیسبوک برای تکمیل نمایه شخص درخواست میک د و پاسد به آنها اختیاری است.
• واک کاربران در برابر نظرات ناخوشأأأای د دیگر کاربران ،اغلب غیرمسأأأتقیم ،با تأخیر و غیر تالفیجویانه
است.
•  ۶۷/۵درصد کاربران معتقدند که سایت فیسبوک دسترسی آنان را به وقایع و مسایل روز دنیا بسیار آسان
و تأثیرگذار کرده است.
•  ۶1/۲درصأأد کاربران معتقدند که سأأایت فیسأأبوک در شأأکلگیری انقالبهای اخیر خاورمیانه بسأأیار
تأثیرگذار بوده است .میانگین این گویه  ۳/۹۵و با انحراف معیار  1/8۹است.
ب ابراین میتوان با توجه به دیدگاه پاسخگویان نسبت به دو پرس اخیر چ ین نتیجه گرفت که سایت فیسبوک از
یک سو افراد را در م اسبات سیاسی درگیر میک د و از سوی دیگر آگاهی سیاسی آنها را افزای میدهد و از آنجایی که
ف ضای عمومی شهری برای گفتگو بهندرت وجود دارد در نتیجه ف ضای مجازی به عر صهای برای گفتگو تبدیل می شود.
ویژگی ا صلی این ف ضا و این شبکههای اجتماعی مجازی پویایی آنها ست که با توجه به ابزارهایی که در اختیار کاربران
قرار میده د سبب می شوند تا افراد بهتر بتوان د گرای شات سیا سی خود را ن شان ده د .در این شبکهها ،تأثیر بر افکار
عمومی و ب سیج آن ،به گونهای ا ست که به وا سله این ر سانهها نوعی ف ضای عمومی شکل میگیرد و ب سیاری افراد بی
آنکه یکدیگر را ببی د و تبادل نظر ک د ،مان د یکدیگر فکر و در نتیجه مان د یکدیگر نیز عمل میک د .بر این اساس ،از
طریق تولید پیام ،شعار و اندی شه ،به شیوهای ه ری و از طریق ت صویر ،گرافیک ،صدا و مو سیقی ،ت صورات د ستکاری و
ب سیج می شوند و در نهایت فعالیت سیا سی این امکان را مییابد که با زندگی روزمره آمیخته شود .شبکههای اجتماعی

شأأأکل اجتماعی نوی ی از ارتباطات را به وجود آوردهاند که به ابزاری در خدمت ج ب های اجتماعی تبدیل شأأأدهاند و
ج ب های اخیر برای دستیابی به اهداف خود با شکلدادن به هویت جمعی ،متقاعد ساختن پیروان خود و بسیج آنها با
استفاده از تک ولوژیهای جدید اطالعاتی اقدام کردهاند.
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اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران
 .۲الوانی ،دکتر سیدمهدی ،)1۳80(.سرمایه اجتماعی :مفاهیم ونظری ها ،فصل امه ملالعات مدیریت ،شماره ۳۳و  ۳۴و ص ۳-۲۶
 .۳ببی ،ارل ،)1۳8۴(.روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،ترجمه رضا فاضل ،جلد دوم ،تهران ،انتشارات سمت
 .۴حسن پور ،اکبر و نیاکان ،نازیال ،)1۳8۶( ،سرمایه اجتماعی و ج سیت در محیط کار .ماه امه تدبیر ،سال هجدهم ،شماره 18۳
 .۵خیرخواه ،هو شیار( ،)1۳۹0برر سی رابله سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری (ملالعه موردی در ادارات آموزش پرورش ا ستان
کردستان) .پایاننامه کارش اسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد س دج
 .۶رابی ز ،ا ستیفن ،)1۳8۷(.رفتار سازمانی مفاهیم ،نظریهها و کاربردها :ترجمه پار ساییان ،علی و اعرابی ،سیدمحمد ،انت شارات
دفتر پژوه های فره گی .جلد اول ،چاپ شانزدهم
 .۷موسأأوی ،میرطاهر و علیپور ،پروین ،)1۳۹1(.تأملی بر نظریه سأأرمایه اجتماعی در جامعه ش أ اسأأی ،تهران ،انتشأأارات جامعه
ش اسان
 .8ساروخانی ،باقر )1۳۷۳(،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، ،چاپ دوم ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و ملالعات فره گی
 .۹سأأعیدی ،رحمان ،)1۳8۶(.جامعه اطالعاتی شأأکاف دیجیتالی چال ها و فرصأأتها در کشأأورهای جهان سأأوم ،تهران ،ناشأأر
خجسته
 .10شارعپور ،محمود ،)1۳80(.فرسای سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن ،انجمن جامعهش اسی ایران ،ش ۳
 .11علوی ،سید بابک«،)1۳8۴(.نق سرمایه اجتماعی درتوسعه» ،ماه امه تدبیر ،ش 11۶
 .1۲فوکویاما ،فران سی  ،)1۳۷۹(.پایان نظم (برر سی سرمایه اجتماعی و حفظ آن) ،ترجمه غالمعباس تو سلی ،تهران :جامعه ایرانی
انچاپاول آموزش و پژوه و مدیریت وبرنامهریزی
 .1۳فوکویاما ،فرانسأأی  ،)1۳8۵(.پایان نظم بررسأأی سأأرمایه اجتماعی و حفظ آن ،ترجمه غالمعباس توسأألی ،تهران ،مرکز نشأأر
دانشگاهی.

 .1۳ق بری ،حمیدرضا )1۳۹1(.تأثیر رسانههای مجازی بر سرمایه اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران ،پایاننامه کارش اسیارشد،
دانشگاه آزاد قم ،شهریور
 .1۴کاستلز ،مانوئل ،)1۳8۴(.عصر اطالعات یهور جامعه شبکهای :اقتصاد ،جامعه و فره گ ،ترجمه احدعلی قلیان و افشین خاکباز،
ویراستاری علی پایا ،تهران ،ناشر طرح نو.
 .1۵محققی ،تقی ،)1۳8۵(.سرمایه اجتماعی ،تهران ،انتشارات محققی
 .1۶موسأأوی ،میرطاهر و علی پور،پروین )1۳۹1(.تأملی بر نظریه سأأرمایه اجتماعی در جامعه شأأ اسأأی ،تهران :انتشأأارات جامعه
ش اسان
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