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  چکیده  
هـاي اجتمـاعی مجـازي در مصـرف      پژوهش حاضر با لحاظ نمودن سهم و جایگاه باالي رسـانه 

اي،  اي و شـبکه  هاي مذکور بر ارتباطات افقی، چندالیه فراغتی و فرهنگی جوانان، و ابتناي رسانه
بوك بر سرمایه اجتماعی جوانان پرداخته است.  به بررسی اثرات و پیامدهاي شبکه اجتماعی فیس

نفـر از   300به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشـنامه و در مـورد    ، این پژوهشهمچنین
هاي توصیفی، میانگین عضویت در شبکه  گرفته است. بر مبناي یافته جوانان شهر پیرانشهر انجام

ساعت از وقت خود را در  3طور متوسط بیش از  سال بوده و جوانان بهچهار  بوك، اجتماعی فیس
بـوك، ماهیـت    ین انگیزه حضـور جوانـان در فـیس   بیشترکنند.  بوك سپري می وز در فیسر شبانه

بخشـی در مراتـب بعـدي     میل بـه کـنش متقابـل و آگـاهی    و   آن است،بخشی  فراغتی و هویت
پذیري مستقیم سرمایه اجتماعی کاربران از شبکه اجتماعی تأثیرهاي تبیینی بر  اند. یافته قرارگرفته
رد. با این وصف، شدت و نوع اثرگذاري آن بر سطوح و ابعاد سرمایه اجتماعی بوك داللت دا فیس

بـوك، گسـتره تعـامالت     یکسان نیست. عالوه بر این، با افزایش زمان استفاده جوانـان از فـیس  
توان ابعاد، آثـار   شبکه اجتماعی بوده که نمیاین یابد. این مسئله مؤید ماهیت پیچیده  کاهش می

گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که سرمایه در نظر یکسان و پیامدهاي آن را 
منزلـت اقتصـادي ـ     ،اجتماعی جوانان به ترتیب شدت رابطه با متغیرهاي سـن، انگیـزه اسـتفاده   

درصـد از   50بوك مرتبط اسـت. متغیرهـا،   زمان عضویت و میزان استفاده از فیس اجتماعی، مدت
  کنند. تغییرات سرمایه اجتماعی جوانان را تبیین می
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  . مقدمه 1
هـاي اینترنتـی مبتنـی بـر تکنولـوژي       سایت هاي اجتماعی مجازي، نسل جدیدي از وب شبکه
صـورت   مشـترکی بـه  هـا حـول محـور     ). کاربران این شـبکه Bradley, 2009: 3( هستند 2وب

جـا کـه    دهنـد و از آن  الیـن را تشـکیل مـی    هـاي آن  شوند و جماعـت  مجازي با هم جمع می
نامنـد. افـراد بـه سـه      هاي کاربر مولد مـی  کاربران در تولید محتوا سهیم هستند، آنها را رسانه

 ,Shao( گذاري و تولید محتـوا  کنند: مصرف، اشتراك ها ارتباط برقرار می شیوه با این شبکه

از آن  و دشـ تأسـیس   1997). نخستین سایت شـبکه اجتمـاعی در اینترنـت در سـال     7 :2009
هـزاران شـبکه   اکنـون  یافته اسـت.   طور چشمگیري افزایش ها به زمان تاکنون تعداد این شبکه

اي و  هـاي حرفـه   اند کـه بـا موضـوعاتی از قبیـل انگیـزه      اندازي شده اجتماعی در اینترنت راه
سـینما، ورزش، موسـیقی، زبـان،    ( هاي مختلف ، عالیق مشترك در حوزهیابی شغلی، دوست

هـا کـاربر اینترنتـی را جـذب      ملیت، دین و...) در فضاي مجازي فعال بوده و هر یک میلیون
  ).59:1389موالیی، ( اند دهکر

بـوك اساسـًا یـک شـبکه      بوك است. فـیس  هاي پرطرفدار اینترنت، فیس یکی از شبکه
ها و اطالعات شخصی خود را بـا یکـدیگر    توانند عکس ست که افراد میالین ا ن اجتماعی آ

هـاي اجتمـاعی    ). اگرچه پایگاهBuckman, 2005( برقرار کنند اي تقسیم و پیوندهاي دوستانه
هــم بــراي تمــاس افــراد بــا یکــدیگر  و... 2و فرنداســتار 1اســپیس الیــن دیگــري مثــل مــاي آن

عنوان یک پایگاه اجتماعی عمـده در میـان جوانـان و سـایر      بوك به اما فیس ،اند شده طراحی
  ).Golder, Wilkinson & Huberman, 2007( افراد موردتوجه خاصی قرارگرفته است

توسط یکی از دانشجویان دانشگاه هـاروارد   2004بوك در فوریه  شبکه اجتماعی فیس
گـان دومـین سـایت در اینترنـت      یدکننـد نظـر تعـداد بازد   بوك از به وجود آمد. اکنون فیس

). در ایـران طبـق آخـرین آمـار، تعـداد      Steinfield & etal, 2008: 445( شـود  محسـوب مـی  
ویـژه   هـاي اجتمـاعی مجـازي، بـه     میلیـون نفـر گذشـته و شـبکه     42کاربران اینترنتی از مـرز  

                                                                                                                                        
1. Myspace 
2. Friendstar 
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ده اسـت.  بوك بین جوانان ایرانی همچون سایر جوامع، محبوبیت قابل تـوجهی پیـداکر   فیس
رشد محبوبیت و عمومیت این شبکه اجتماعی و امکاناتی که براي تسهیل روابـط بـین افـراد    

هـاي   فراهم کرده موجب شده است کـه ایـن شـبکه بـر ارتباطـات اجتمـاعی افـراد و گـروه        
مختلف اجتماعی اثرگـذار باشـد. همـین موضـوع، ضـرورت پـژوهش در خصـوص رفتـار،         

  بوك را بیشتر ساخته است.   که اجتماعی فیسمناسبات و روابط کاربران در شب
هاي اجتمـاعی   دهد گرایش به رسانه آمارهاي مربوط به رفتار کاربران اینترنتی نشان می

در سراسر دنیا و نیز در ایران همچنان روبه رشد است. بر اساس آمار جهـانی اینترنـت، بـیش    
همچنین پیمـایش ملـی سـازمان    کنند.  درصد کاربران اینترنت در خاورمیانه زندگی می 54از

کننـد، مـورد    دهد که اینترنت در میان جوانـانی کـه از آن اسـتفاده مـی     ملی جوانان نشان می
). آمارهـاي اسـتفاده از اینترنـت    127: 1387منتظر قائم و شاقاسمی،( اعتمادترین رسانه است

یون کـاربر دارد  میل 46بیانگر آن است که این شبکه جهانی در ایران  2014در ایران در سال 
هاي اجتماعی در ایران نیـز   دهد. تعداد کاربران رسانه درصد را نشان می 58که ضریب نفوذ 

 World Internet Stat, 2015( کم و بیش مشابه آمار جهانی و در مواردي بـاالتر از آن اسـت  
  ). 39: 1394به نقل از ذکایی و حسنی،

،  اي بر ارتباطات افقی، چندالیـه و شـبکه   شان دلیل اتکاي هاي اجتماعی مجازي به رسانه
ویـژه در   بـه  ،ها و اقشار مختلـف  موجب ایجاد تغییرات فرهنگی و اجتماعی وسیعی در گروه

اي دیالکتیکی با جوانان دارد  . این فرایند همچون فرایندهاي دیگر رابطهاند میان جوانان شده
هـاي   ات شبکهتأثیردهند. یکی از  هاي گوناگون در برابر آن واکنش نشان می و آنها به شیوه

اجتماعی مجازي، بازاندیشی در فرایند تولید و بازتولید هویت اجتمـاعی و میـدان تعـامالتی    
کـاربران ایرانـی،   شناسـی   و گونهشناسی  گرفته بر روي انگیزه جوانان است. مطالعات صورت

تان فعلـی و  مؤید آن است که در کنار اهداف فراغتی و کسب خبـر، حفـظ روابـط بـا دوسـ     
ایـن  هـاي دانشـجویان در اسـتفاده از     اهـداف و انگیـزه   تـرین  مهـم یافتن دوسـتان قـدیمی از   

). بر ایـن اسـاس، شناسـایی    39: 1394ذکایی و حسنی،( آید هاي اجتماعی به شمار می رسانه
توانـد کمـک زیـادي بـه شناسـایی رونـد        میزان و روند سرمایه اجتماعی در میان جوانان می

). در همین راسـتا،  101: 1380شارع پور،( فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه کندتحوالت 
 هــاي اجتمــاعی مجــازي شــبکه تــرین مهــمات یکــی از تــأثیربررســی  دنبــال بــهمقالــه حاضــر 

واقـع در اسـتان   ( بوك) بر روابط و مناسـبات جوانـان شـهر پیرانشـهر اسـت. پیرانشـهر       فیس(
سـال)، شـهر جـوانی     18-30در رده سـنی ( ي جواننفر 19000آذربایجان غربی) با جمعیت 
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بـا تقویـت   و به وضعیت جغرافیایی و صبغه قـومی و سـنتی شـهر،    توجه شود. با  محسوب می
هـاي نـوین ارتبـاطی و     ارتباطات تجـاري و مبـادالت مـرزي و ورود و گسـترش تکنولـوژي     

. در واقـع  هاي جدیدي براي تعامالت اجتماعی جوانان فراهم آمـده اسـت   اطالعاتی، عرصه
شـناختی و کنشـی و ترجیحـات جوانــان را     هـاي  گیـري  هـا، جهــت  منـدي از ایـن شـبکه    بهـره 

دستخوش تغییر ساخته است. بر ایـن اسـاس، مسـئله اصـلی پـژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه          
ات و پیامـدهایی بـر مناسـبات و روابــط    تـأثیر بـوك، چــه   حضـور در شـبکه اجتمـاعی فـیس    
دیگـر، بـا حضـور در     بیـان  هر در دنیـاي واقعـی دارد؟ بـه   اجتماعی کاربران جوان شهر پیرانش

هاي اجتمـاعی مجـازي، شـبکه روابـط اجتمـاعی جوانـان بـه لحـاظ سـاختی و کیفـی            شبکه
  دستخوش چه تغییراتی شده است؟

  پیشینه پژوهش. 2
بـوك بـر تعـامالت اجتمــاعی     هـاي اجتمـاعی مجـازي و فـیس     ات شـبکه تـأثیر در خصـوص  

ها که حاکی  اي از پژوهش صورت گرفته است. برخالف پاره هاي مختلفی کاربران پژوهش
بـوك   پذیري سرمایه اجتماعی در دنیاي واقعی از شبکه اجتماعی فیستأثیراز عدم ارتباط و 

)، نتـایج تحقیقـات مختلـف بـر پیامـدهاي متنـوع و بعضـًا        1392عبداللهیان و کرمانی،( است
ربران داللـت دارد. بـر مبنـاي ایـن     هـاي اجتمـاعی بـر مناسـبات اجتمـاعی کـا       متناقض شبکه

تـدریج بـه فضـاي فیزیکـی تسـري پیـدا        گرفته در فضاي مجازي بـه  ها، روابط شکل پژوهش
دهــد و بــر روابــط  اي را گســترش مــی اي و غیرشــبکه اینترنــت، ارتباطــات شــبکه« کنــد. مــی

 فرانـک،  ولمـن و ( »گـذارد  مـی  تـأثیر هاي اجتماعی و مشارکت اجتمـاعی   اجتماعی، مهارت
ها مؤید روابط مثبت و مکمل روابط اینترنتـی بـر روابـط     ). نتایج برخی از این پژوهش2001

از نظــر ایــن )؛ 1392؛کاوســی وکــاظمی،1392عبــداللهیان و شــیخ انصــاري،( واقعــی اســت
هاي اجتماعی اینترنتی از اخبـار محلـی بیشـتري     واسطه عضویت در شبکه افراد بهها،  پژوهش

 دهنـد  اکثر این کاربران روابط سابق خود را حفظ و گسـترش مـی   همچنینیابند.  آگاهی می
  ).Wellman, Boase & Chen, 2002؛ 1380کاستلز،(

هـاي اجتمـاعی مجـازي اثـرات      به ماهیت چندبعدي سـرمایه اجتمـاعی، شـبکه    توجهبا 
) نشان 1392( هاي پژوهشِ نوغانی و چرخ زین د. یافتهنمتفاوتی بر ابعاد سرمایه اجتماعی دار

بوك کاهش سرمایه اجتمـاعی پیونـدي و افـزایش سـرمایه      دهد که شبکه اجتماعی فیس می
) نیـز بـر   1393( زننده را در پی داشته است. پـژوهش وثـوقی و رحمـان خلیلـی     اجتماعی پل
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هاي اجتماعی مجازي بر مناسبات اجتمـاعی کـاربران داللـت دارد. نتـایج      تبعات منفی شبکه
گرا هستند، امـا   بوك بیشتر برون ) نشان داد که کاربران فیس2011( 2و ژنوس 1پژوهش رایان

زاده  و مهـدي  4و کمپل 3هاي بوفاردي دارند. نتایج پژوهشباالیی احساس تنهایی خانوادگی 
بـوك دارنـد و    زیادي به فـیس  یاقاشت ،نشان داد افرادي که سطوح باالي خودشیفتگی دارند

هـاي   فنـاوري نتیجـه رواج روزافـزون   لـذا   گذارنـد.  بیشتر تصـاویر خـود را بـه اشـتراك مـی     
هـاي زنـدگی و کـاهش تعـامالت      شـدن شـیوه   ویژه اینترنـت، فـردي   اطالعاتی و ارتباطی، به

ذکـایی،  ( اجتماعی است که خـود بـه تغییـر الگوهـاي ارتبـاطی و تعـامالتی انجامیـده اسـت        
17:1390.(  

این منابع بر یکی عمدتًا دهد که  مروري هر چند گذرا بر منابع تجربی موجود نشان می
هـاي اجتمـاعی مجـازي بـر      شـبکه  تـأثیر اند و نـاظر بـر    از ابعاد سرمایه اجتماعی متمرکز شده

. انـد  آن بر اعتماد اجتمـاعی بـوده   تأثیرروابط اجتماعی کاربران در سطح روابط قدیمی و یا 
بـط انجمنـی و   یافتـه، مشـارکت مـدنی، روا    ها بر روابط اجتمـاعی تعمـیم   اثرات این شبکه لذا

هاي رسمی ـ نهادي و دیگر ابعاد اعتماد اجتماعی کمتـر موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت.       شبکه
که در خصوص میدان مورد مطالعه نیـز پژوهشـی صـورت نگرفتـه اسـت. بـر ایـن         ضمن آن
تغییـرات در سـاختار و کیفیـت روابـط       پژوهش حاضر درصدد کندوکاو در گسـتره  ،اساس

  بوك است. نجی شبکه اجتماعی فیساجتماعی جوانان به میا

  هاي نظري . مرور دیدگاه3
هـاي   مانوئل کاستلز، در کتاب عصـر ارتباطـات، قـدرت هویـت عصـر، بـا برشـمردن شـبکه        

هاي اجتماعی در اواخر سـده بیسـتم، بـه     مثابه عنصر اصلی کنشگري اطالعاتی و ارتباطاتی به
پـردازد. غیبـت یـا     ی و سیاسـی مـی  ها و تغییـرات فرهنگـی، اجتمـاع    بررسی روابط این شبکه

منبع ناتوانی یا توانایی در جهـان جدیـد اسـت. انقـالب ارتباطـات بـه هـر        » شبکه«حضور در
هـاي فرهنگـی از بـدترین تـا بهتـرین در       هاسـت. همـه جلـوه    تغییردهنده فاصله ،معنایی باشد

 اند د آوردهو محیط نمادین جدیدي به نام دنیاي مجازي به وجو  جهانی دیجیتالی گرد آمده
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  ). 440:1380کاستلز،(
هـاي نـوین را موجـب کارآمـدي      فنـاوري کاستلز، وجود سه ویژگـی مهـم برآمـده از    

توانـایی بازسـازي مطـابق بـا تغییـرات محیطـی و یـافتن        ( پـذیري  دانـد: انعطـاف   ها مـی  شبکه
 اومقابلیت انبساط یا انقباض انـدازه شـبکه) و قابلیـت تـد    ( پذیري هاي جدید)، مقیاس اتصال

هـاي نـوین موجـب کارآمـدي و در      فنـاوري ها و پیکربندي در سطح وسـیع)   توانایی شبکه(
هـاي   گیري تعامل دیالکتیکی نوآوري پذیري آن براي کاربران شده است و با شکل دسترس
و روابط اجتمـاعی، کـاربران در فضـاي مجـازي بـه بـازتعریف هویـت اجتمـاعی و          فناوري
اطالعـات   فنـاوري پارادایم  تأثیرپردازند. تحت  اجتماعی میدادن به محیط و نهادهاي  شکل

 ،هـا  ها شکل گرفته اسـت. شـبکه   فضاي جریان ،از آن متأثرها و فرایندهاي اجتماعی  و شکل
دهـد و گسـترش منطـق شـبکه تغییـرات       شکل اجتماعی جدید جوامع معاصر را تشکیل مـی 

درت و فرهنـگ ایجـاد کـرده    چشمگیري در عملیات و نتایج فرآیندهاي تولیـد، تجربـه، قـ   
  ). 22-23:همان( است

شـدن و پیامـدهاي آن بـه     آنتونی گیدنز در زمره متفکرانی است که در تحلیـل جهـانی  
با حضور  ،هاي اطالعات پرداخته است. در دنیاي مدرن فناوريانقالب ارتباطات و گسترش 

اي در کیفیـت زنـدگی روزمـره پدیـدار      هاي نوین ارتباطی، تغییرات ریشه فناوريها و  رسانه
گذاشته است. تجربه باواسـطه، از   تأثیرهاي تجارب انسان نیز  ترین جنبه شده که بر خصوصی

طرف، همواره آثار پایـداري بـر سـاختارهاي اساسـی روابـط       نخستین تجربه نوشتاري به این
هـاي   ریزي زندگی براساس بازتاب باطات جمعی، برنامهاجتماعی گذاشته است. با توسعه ارت

 صورت طرح مرکـزي سـاختار هویـت شخصـی درآمـده اسـت       تدریج به محلی و جهانی، به
گیري تعامالت اجتماعی و حرکت جوامع از سنتی بـه   ). با تغییر بستر شکل81:1385گیدنز،(

ده اسـت و در ایـن   مدرن، مخاطرات جوامع متفاوت و اهمیت اعتماد اجتماعی دوچنـدان شـ  
هاي محلی و ترکیـب   ی جدید، با رهانیدن روابط اجتماعی از ویژگییکوسایل الکترون ،میان

و سازماندهی آن در فواصل زمانی دور دست، ماهیت و محتـواي زنـدگی روزمـره را تغییـر     
اي سـبب بازسـازي و    هـاي جدیـد رسـانه    زعم وي، تکنیـک  ). به17: همان( شکل داده است

هـا باعـث افـزایش اعتمـاد بـه       اعتماد اجتماعی شده است. قدرت فزاینده رسانه گیري بازپس
اخبار تلویزیون و ثبات اعتماد به مطبوعات و درنتیجه کاهش اعتماد بـه بعضـی نهادهـا شـده     

  ).56: 1380،گیدنز( است
هـا و   شدن، مبتنی بر رشـد سـریع رسـانه    سمت جهانی تاملینسون، معتقد است حرکت به
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تواند درکی  مثابه بنیان تجربه باواسطه می به ،اي هاي رسانه فناوريارتباطی است. هاي  فناوري
دهـد و درواقـع،   دسـت   بـه  مثابه یک بافت اجتماعی، فرهنگـی و اخالقـی معنـادار    از جهان به

چیـزي   1زدایـی  تـر بگشـاید. ایـده منطقـه     هاي افراد را به روي یک دنیاي بزرگ جهان زیست
گیـرد. در   است که از گسـترش مدرنیتـه جهـانی سرچشـمه مـی      شبیه یک وضع فرهنگی عام

نیـز   2اي شـدن  زدایـی هسـت، منطقـه    سازد هـر جـا منطقـه    عین حال تاملینسون خاطر نشان می
  ). 266: 1381تامیلنسون،( هست

ان سـرمایه اجتمـاعی اسـت کـه بـه واکـاوي ایـن پدیـده بـه          نظر صاحبپاتنام، از جمله 
و اطالعاتی نظیر اینترنت پرداختـه اسـت. پاتنـام در ابتـدا بـه       هاي نوین ارتباطی میانجی رسانه

پردازد: سرمایه اجتماعی پیونـدي یـا قـدیم: نـوعی سـرمایه       سرمایه اجتماعی میشناسی  گونه
اجتماعی است که افرادي را که از جهات مهمی مثل قومیت، سن، جنسیت و طبقه اجتماعی 

هـاي   دهـد. ایـن شـکل از سـرمایه در گـروه      یو نظایر آن شبیه هم هستند به یکدیگر پیوند م
هـاي انحصـاري، محـدود و     گیـري هویـت   تواند منجر به شـکل  شود که می همگون دیده می

گرا شـود. ایـن نـوع سـرمایه، بسـان یـک چسـب قـوي، حفـظ و تقویـت وفـاداري و             خاص
 عنوان یک منبع حمـایتی اجتمـاعی ـ روانـی     گروهی را در پی دارد و به هاي درون همبستگی

نماید. در مقابل، سرمایه اجتماعی ارتبـاطی یـا جدیـد،     براي اجتماع و گروه خودي عمل می
هـاي گونـاگون جامعـه را بـه      هاي اجتماعی اشاره دارد که افراد غیرمشـابه از بخـش   بر شبکه

. این نـوع سـرمایه،   شودهاي باز را موجب  تواند هویت دهد و می یکدیگر مرتبط و پیوند می
انگیزد و از طرف دیگر، دستیابی به منـابع موجـود    یافته را بر می هاي تعمیم ياز طرفی، همیار

سـازد. بنـابراین آثـار بیرونـی مثبـت در       تر و انتشار اطالعات را ممکن می هاي وسیع در شبکه
: 1389به نقـل از قـادرزاده و معیـدفر،     ؛2000 پاتنام،( این نوع سرمایه اجتماعی محتمل است

121.(  
هـاي جدیـد    بـرد و شـبکه   هرچنـد اینترنـت موانـع ارتبـاطی را از بـین مـی       ،ماز نظر پاتنا

بدبین اسـت. بـه بـاور وي، روابـط اینترنتـی        ات آنتأثیرآورد، اما نسبت به  ارتباطی پدید می
آورنـد.   مـی دسـت   بـه  اتفاقی و فاقد بازخوردهایی است که در روابط چهره به چهـره، افـراد  

کنـد. کسـانی کـه وارد اینترنـت      ال فریـب را تقویـت مـی   اینترنت تعامل را تضعیف و احتمـ 
کننـد و عالیـق    شوند، تمایل دارند تا با گروه کوچکی از افراد که مثل خودشان فکر مـی  می
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 اصـالً کننـد   شبیه خودشان دارند ارتباط برقرار کنند و نسبت به افرادي که متفاوت فکـر مـی  
هـاي شخصـی    یـادي بـراي سـرگرمی   هـاي ز  دهند. اینترنت فرصـت  تحمل و مدارا نشان نمی

دهد. وي پس از انتشار مطالعه خود درباره نهادهاي  تحرك و منفی در اختیار فرد قرار می بی
پیـام   1990سیاسی ایتالیا، توجه خود را معطوف به آمریکا نمـود. پیـام پاتنـام در طـول دهـه      

صـلی آن ظهـور   خـود گرفتـه و عامـل ا    هثابتی بود: سرمایه اجتمـاعی آمریکـا سـیر نزولـی بـ     
نقـش   فنـاوري ). پاتنـام معتقـد اسـت کـه     55:1388؛ در فیلـد،  1996پاتنـام، ( استتلویزیون 

اي  گیـري جامعـه   نوبه خود به شکل اساسی در خصوصی شدن فزاینده منابع تجربه دارد که به
اي که در آن حفظ روابط سنتی و خـانوادگی بسـیار    جامعه ؛شود سامان منجر می متفرق و بی

اي در میـان   صـورت فزاینـده   شود. این امـر بـه   تر می ها متزلزل روابط بین انسان و ستدشوار ا
). وي، بر اساس مطالعات و شواهد عینـی در  Putnam, 1995: 65( نسل جوان روبه رشد است

سـوي انزواطلبـی و    تـدریج بـه   کند که مردم بـه  این ایده را بیان می»1نفره بولینگ تک«کتاب 
شوند و تنهایی و تنها بازي  عالقگی به شرکت در کارهاي اجتماعی و گروهی کشیده می بی

ویژه اینترنت انسان را از اندیشـیدن   دهند. استفاده از تلویزیون، رادیو و به کردن را ترجیح می
ها، عنصر زمـان   خود رسانه تأثیرنظر از  دارد. وي، صرف یبه موضوعات جدي اجتماعی بازم

کنـد. وي   دهد و نقـش آن را در حـوزه مشـارکت مـدنی بررسـی مـی       را موردتوجه قرار می
زمانی را که باید به ارتباط بـا شـهروندان و همسـایگان یـا      معتقد است که امروزه مردم مدت

 ,Moy & Micheal( کننـد  رسانه میتعامل با کانون مدنی اختصاص دهند، صرف استفاده از 

2000: 129 .(  
اجتماعات انسانی، تکوین اجتماع آزادشده را در پیوند با ظهـور  شناسی  گونه ولمن، در 

داند. به بیان دیگر، با ظهور تلفن همـراه و اینترنـت، تعلـق و     هاي نوین ارتباطی می تکنولوژي
مکـان در ارتباطـات انسـانی کمتـر      رنگ و نقش زمان و وابستگی فرد به جغرافیا و محل کم

شده است. اما این بدان معنا نیست که اجتماع نابودشده است، بلکه اجتماع در اشکال جدید 
کنـد. بـه اعتقـاد ولمـن، اینترنـت امکانـات        هاي اجتماعی بازتولید مـی  خود را از طریق شبکه

هـاي   شـمارد: اسـتفاده   یبسیار متنوعی در خود دارد. وي، دو گونه استفاده از اینترنت را برمـ 
گـردي و دانلـود موسـیقی و     هاي غیراجتماعی مثـل وب  اجتماعی مثل ایمیل، چت و استفاده

هـا،   هـاي غیراجتمـاعی اینترنـت، افـراد از اجتمـاع، سـازمان       بازي. با درگیر شدن در فعالیـت 
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ات شوند اما زمانی که از اینترنت براي ارتباطـ  مشارکت سیاسی و زندگی خانوادگی دور می
مثابـه ابـزاري در جهـت تکـوین و تـداوم سـرمایه        شود، بـه  اجتماعی و نهادي بهره گرفته می

  ).Wellman, 2001( کنند میاجتماعی عمل 
دارد که مـردم در اجتماعـات    اجتماعات مجازي عنوان می تأثیرخصوص رینگولد، در 

خی، هـایی چـون گفـتن جـوك، شـو      مجـازي ـ ماننـد اجتماعـات واقعـی ـ درگیـر فعالیـت         
گیـري،   گفتگوهاي عقالنی، تجارت، تبادل دانـش، پیونـدهاي عـاطفی و احساسـی، تصـمیم     

هـا و   شـوند. بسـیاري از کـنش    فایده و عبـث مـی   هاي بی پراکنی، نزاع و صحبت تفکر، شایعه
هـا در دنیـاي واقعـی مناسـبت دارد.      هـا و فعالیـت   هاي افراد در دنیاي مجازي با کنش فعالیت

دهـد بلکـه کـم و     زي، مناسبات اجتماعی افراد را کاهش یا افزایش نمیبنابراین، فضاي مجا
وبیش بازنماي کم و کیف مناسبات اجتماعی افـراد   کیف این مناسبات در دنیاي مجازي کم

کننـده بـه جهـان مجـازي دارد و      ساز و جبران رینگولد نگاهی تکمیل در دنیاي واقعی است.
  داند. آن را عامل تکمیل جهان واقعی می

  . چارچوب نظري4
دهد مفهوم سرمایه اجتمـاعی کـه نـاظر بـر      مروري بر ادبیات نظري و تجربی مرتبط نشان می

پـذیرد.   مـی  تـأثیر کم و کیف ارتباطات اجتماعی در سطوح مختلف است از عوامل مختلفی 
، انـد  کـرده یکی از عـواملی کـه متفکـران معاصـر بـر نقـش آن در روابـط اجتمـاعی تأکیـد          

هاي اجتماعی مجـازي اسـت.    ویژه اینترنت و شبکه به ،وین ارتباطی و اطالعاتیهاي ن فناوري
هـاي توسـعه    هـاي متعـدد، متفـاوت و بعضـًا متناقضـی دربـاره آثـار و الـزام         رو دیـدگاه  ازاین

هاي نوین ارتباطی و اطالعاتی بر سرمایه اجتماعی کاربران مطرح شده اسـت کـه بـه     فناوري
  د:شو اختصار بدان پرداخته می 

گوینـد کـه    عنوان یک دنیاي تازه سخن مـی  ان از دنیاي مجازي بهنظر صاحببرخی از 
ایـن دنیـاي تـازه بـه تـرویج       .)21: 1382برتـون، ( شـود  تدریج جایگزین دنیاي واقعـی مـی   به

آوردن فضـاي مالقـات بـراي افـراد داراي      کند. اینترنـت بـا فـراهم    تغییرات مثبت کمک می
هـاي مکـان و زمـان موجـب تجدیـد حیـات اجتمـاعی         عالیق مشترك و غلبه بر محدودیت

انـدازهاي چندجانبـه را    دهـد، چشـم   وگوي آزاد و دموکراتیـک را رواج مـی   شود، گفت می
عـاتی  گرفته در فضاي اطال سازد. روابط شکل پذیر می کند و اقدام جمعی را امکان عرضه می

شـود   کند و به اشکال نوینی از اجتمـاع منتهـی مـی    تدریج به فضاي فیزیکی تسري پیدا می به
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. ولمـن ازجملـه متفکرانـی اسـت کـه      اسـت اي  اي و غیر شـبکه  که ترکیبی از تعامالت شبکه
تنهـا    دهـد. اینترنـت نـه    اي را گسترش می اي و غیرشبکه معتقد است اینترنت ارتباطات شبکه

کنـد، بلکـه درنتیجـه     س با دوستان و خویشان را بـا هزینـه پـایینی فـراهم مـی     هاي تما فرصت
افزایـد. بنـابراین،    آگاهی اعضاي شـبکه از نیازهـاي یکـدیگر بـر تعـداد ارتباطـات آنهـا مـی        

ولمـن،  ( کنـد  اینترنت همچون ابزاري در جهت ساخت و حفظ سرمایه اجتمـاعی عمـل مـی   
2001 :438 .(  

استفاده از اینترنـت افـول سـرمایه اجتمـاعی را در پـی دارد.       پاتنام بر این باور است که
اي بر میـزان   شود. زیرا تعامالت شبکه استفاده از اینترنت مانع توجه افراد به اجتماع واقعی می

ندرت به ترویج دوستی عمیق، عرضـه   گیرد. پیوندهاي اینترنتی به ارتباطات مستقیم پیشی می
شـود.کار بـا اینترنـت     کمک مـادي واقعـی منتهـی مـی     حمایت عاطفی) و( منابع غیرملموس

دهـد، بلکـه توجـه افـراد را از محـیط       هـا را کـاهش مـی    تنها زمان پرداختن به سایر فعالیت نه
دهـد، امـا از    اي را افـزایش مـی   دارد. اگرچه اینترنت پیوندهاي ضعیف شـبکه  اطراف باز می
افــق دیــد و  ،دهــد هش مــیتــر خــارج از شــبکه را کــا زمــان تعــامالت عمیــق آنجــا کــه هــم

هـا در اینترنـت بـا هـدف      سـازد. بیشـتر فعالیـت    انـدازهاي فکـري افـراد را محـدود مـی      چشم
اي شـدن و   گیرد. رایانـه  وجوي اطالعات یا پرداختن به تفریحات انفرادي صورت می جست

نـد و  آور زند. افراد کار را به منـزل مـی   استفاده از اینترنت مرز منزل و محل کار را به هم می
 شـوند  ها مشغول انجام یک کار خـاص مـی   جاي ارتباط با خانواده، دوستان و سایر فعالیت به
  ).21: 1382 برتون،(

سون از جمله متفکرانـی هسـتند کـه بـر نقـش متفـاوت و بعضـًا متنـاقض         نگیدنز و تاملی
هاي نوین ارتباطی و اطالعاتی بر کم و کیف و سطوح مناسبات اجتمـاعی تأکیـد    تکنولوژي

اي سبب بازسازي اعتمـاد بـه تلویزیـون و     هاي جدید رسانه . به باور گیدنز، تکنیکورزند می
ــازپس ــه نهادهــا شــده اســت  مطبوعــات و ب ). 56: 1380،گیــدنز( گیــري اعتمــاد اجتمــاعی ب

یـک  ( زدایـی  هـاي ارتبـاطی، منطقـه    فناوريها و  تاملینسون، نیز معتقد است رشد سریع رسانه
  ).  266: 1381تامیلنسون،( زدایی نیز در پی داشته است قهوضع فرهنگی عام) و منط

یـاي واقعـی   نشـوندگی بـراي اینترنـت در د    کـه نقـش تکمیـل   هم هسـتند  رویکردهایی 
. به زعم کاستلز و رینگولد، قضاوت درباره اینکه اینترنت موجب کاهش یا افـزایش  اند قائل

کند. اینترنت در چرخـه   می در چارچوب زندگی شخص معنا پیدا ،شود سرمایه اجتماعی می
هـاي خـارج از    تدریج زندگی در شـبکه، هماننـد فعالیـت    شود و به زندگی روزمره ادغام می



  187   بوك و سرمایه اجتماعی؛ مطالعه پیمایشی کاربران جوانان پیرانشهر شبکه اجتماعی فیس

اي تدریجی موجب تداوم و گسترش انتقـال روابـط    به شیوه فناوريشود. این  شبکه تلقی می
هـاي   شـود. هرچنـد تمـاس    هاي مکان به مکان و شخص بـه شـخص مـی    میان فردي از شبکه

ها درنتیجه نقش اینترنت در پیونـد   چهره به چهره و تلفنی تداوم پیدا خواهد کرد، این تماس
شود.  پیمان تکمیل می هاي هم زمانهاي جغرافیایی مختلف و سا میان افراد حاضر در موقعیت

واسـطه اینترنـت و در دنیـاي     سرمایه اجتماعی افـراد در دنیـاي واقعـی و زنـدگی عـادي، بـه      
  گیرد. تري به خود می مجازي، ابعاد وسیع و گسترده

هـاي   ادبیات نظري و تجربی مـرتبط مؤیـد چنـدوجهی بـودن فضـاي مجـازي و شـبکه       
آن بــر گســتره مناســبات اجتمــاعی و ســرمایه  اجتمــاعی مجــازي و اثرگــذاري چنــدوجهی 

هاي نظري و منابع تجربـی   با رجوع به اغلب دیدگاه ،. در این تحقیقاستاجتماعی کاربران 
از مـرور آنهـا بـراي تحلیـل سـرمایه اجتمـاعی        ،آمـده  دسـت  گیري از نتـایج بـه   مرتبط و بهره

قالـب آن الگـوي   بوك، چارچوب نظـري تحقیـق تنظـیم و در     کاربران شبکه اجتماعی فیس
  د.شنظري ذیل طراحی 
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  هاي پژوهش فرضیه .5
بـوك و سـرمایه    از شـبکه اجتمـاعی فـیس   گیـري   رسـد بـین میـزان بهـره     . به نظـر مـی  1

  اجتماعی کاربران رابطه معناداري وجود دارد.
بـوك و سـرمایه    هاي استفاده از شـبکه اجتمـاعی فـیس    رسد بین انگیزه . به نظر می1-1

  اجتماعی کاربران رابطه معناداري وجود دارد.
ســرمایه بـوك و   اجتمـاعی فــیس  رســد بـین میــزان اسـتفاده از شــبکه    . بـه نظــر مـی  2-1

  اجتماعی کاربران رابطه معناداري وجود دارد.
بـوك و سـرمایه    رسد بین مدت زمان عضویت در شبکه اجتماعی فیس . به نظر می3-1

  اجتماعی کاربران رابطه معناداري وجود دارد.
بـوك و   رسد بین میـزان مشـارکت کـاربران در شـبکه اجتمـاعی فـیس       . به نظر می4-1

  ابطه معناداري وجود دارد.سرمایه اجتماعی کاربران ر
بـوك و منزلـت    گیـري از شـبکه اجتمـاعی فـیس     رسـد بـین میـزان بهـره     . به نظـر مـی  2

  ـ اجتماعی کاربران رابطه معناداري وجود دارد. اقتصادي
  رسد بین جنسیت و سرمایه اجتماعی کاربران رابطه معناداري وجود دارد. . به نظر می3
  اجتماعی کاربران رابطه معناداري وجود دارد. رسد بین سن و سرمایه . به نظر می4

 ايمتغیرهاي زمینه

 مدت عضویت

شبکه اجتماعی 
 بوكفیس

سرمایه  انگیزه استفاده
 اجتماعی

 میزان استفاده

 میزان مشارکت کاربران
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  شناسی پژوهش . روش6
  . تعاریف نظري و عملیاتی متغیرها6-1

تعهدات)، روابط متقابـل  ( اي از قوانین، هنجارها، الزامات مجموعهعنوان  به سرمایه اجتماعی
معـه  مراتب نهـادي جا  شده در روابط اجتماعی، ساختارهاي اجتماعی و سلسله و اعتماد حک

 سـازد  تعریف شده است که اعضاي آن را قادر به دستیابی به اهداف جمعی و فردیشـان مـی  
). سرمایه اجتمـاعی بـه تعـامالت بـین افـراد،      126:1384؛ در چلبی و مبارکی، 1990کلمن،(

هاي اجتماعی و هنجارهاي روابط متقابل و اعتمادسازي حاصـل از آنهـا اشـاره دارد و     شبکه
سازد تا براي رسیدن بـه   ها، هنجارها و اعتمادي است که افراد را قادر می منظور از آن، شبکه

کننـد. در پـژوهش حاضـر، سـرمایه     تعامـل  دیگر یکـ طـور کـارا بـا     اهداف مشترك خود به
  اجتماعی در ابعاد زیر عملیاتی شده است:

در این پژوهش مشارکت اجتماعی در دو بعد مشارکت سیاسـی و   مشارکت اجتماعی:
 رســمی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. بعــد مشــارکت سیاســی مشــارکت اجتمــاعی غیــر

هــاي سیاســی و مــذهبی،  هــا و مناســبت شــرکت در راهپیمــایی( گویــه 9رســمی)در قالــب (
، مجلــس انتخابــات شــوراي اســالمی شــهر وروســتا، انتخابــات مجلــس، ریاســت جمهــوري

هــاي سیاســی، احــزاب و  هــا و تشــکل خبرگــان، تشــکیالت سیاســی رســمی کشــور، برنامــه
هاي سیاسی و رسمی کشور، بحث با دوستان راجع به مسائل و موضوعات سیاسی) و  جریان

قبول مسئولیت در امور عمـومی محـل   (  گویه 12بعد غیر رسمی مشارکت اجتماعی در قالب
ر امور عمومی و بهداشت محلـه،کمک و صـدقه بـه افـراد     زندگی، همکاري با همسایگان د

نیازمند، کمک به سالمندان و معلوالن، مشارکت در جشن نیکوکـاري، شـرکت در مراسـم    
جشن و مولودي، جلسات آموزشی دینی، مراقبـت از خانـه همسـایگان در زمـان مسـافرت،      

، اهدا خـون) و در  قرض دادن به همسایگان و دوستان، مراقبت از کودك یا سالمند همسایه
  سطح ترتیبی عملیاتی شده است. 

کلیـدي سـرمایه اجتمـاعی و بعـد کیفـی       يپاتنـام، اعتمـاد را از اجـزا    اعتماد اجتماعی:
در ادبیـات نظـري و آثـار تجربـی در سـه سـطح مـورد        این مفهـوم  داند.  روابط اجتماعی می

اعتمـاد بـر اسـاس روابـط     است. ایـن نـوع   » اعتماد ویژه«بررسی قرار گرفته شده است: اول، 
، و نیـازي  غفـاري ( فردي اسـت  شود و مبتنی بر روابط بین چهره شناخته می به  مستقیم و چهره

است و به شکلی از اعتماد اجتمـاعی ارجـاع دارد کـه    » اعتماد تعمیم یافته«). دوم، 13: 1383
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اري از اشـتراك در  کند و اغلب مبتنی بر توقعات رفتـ  ها هم امتداد پیدا می دامنه آن به غریبه
هاي اعتمـاد بـه    است که به بنیان» اعتماد نهادي«). و سوم، 9: 1374امیر کافی، ( هنجارهاست

نهادهاي رسمی حکومت در زمینه کاربرد قواعد، فرایندهاي اداري، تخصیص منـابع و غیـره   
چنـد   ). با نظر به ماهیـت 1384، به نقل از: ذکایی و روشنفکر، 1384استون، ( شود اطالق می
تر ابعاد آن از مطالعـات تجربـی زاهـدي و     ، براي سنجش دقیق»اعتماد اجتماعی«بعدي متغیر

اعتمـاد  ( گویـه 7) بهره گرفته شد. اعتماد ویژه در قالب 1380،2000( پاتنام و )1384( اجاقلو
شـهریان)،   ها، همکاران و هـم  اي محله به خانواده، وابستگان و فامیل، دوستان، همسایگان، هم

درستکارنبودن مردم در کسـب و کـار، قابـل اعتمـاد     (  گویه 7یافته در قالب عد اعتماد تعمیمب
ها، یکی دانستن ظـاهر و بـاطن مـردم، خودمداردانسـتن      دانستن آحاد جامعه، اعتماد به غریبه

اعتمـاد بـه رعایـت    (  گویـه 9مردم جامعه، نگاه ابزاري آحاد جامعه) و بعـد نهـادي در قالـب    
ها و محاکم قضایی، نیـروي انتظـامی، عملکـرد مسـئوالن سیاسـی، مراکـز        ادگاهعدالت در د

هـاي دولتـی، مطالـب منـدرج در      هـاي صداوسـیما، دسـتگاه    هـا، برنامـه   درمانی و بیمارسـتان 
ها، عملکرد نمایندگان، شوراهاي شهر و روستا) عملیـاتی و در سـطح ترتیبـی مـورد      روزنامه

  سنجش قرار گرفت.
عی از مشارکت مدنی است که از طریق همکاري عادي یا عضـویت  نو روابط انجمنی:
هاي ادبی، اولیاء و مربیان، انجمن اسالمی، مؤسسات قرآنی، انجمن علمی  در یکی از انجمن

و تخصصی، باشگاه ورزشی یا تفریحـی، شـوراي صـنفی، انجمـن هنـري و موسـیقی تحقـق        
سـطوح عضـویت، شـرکت در     ، مشـارکت انجمنـی در  1چـاپین مقیـاس  یابد. بـا تأسـی از    می

جلسات گروه و کمک مالی مورد بررسی قرار گرفت. براي سنجش عضـویت در نهادهـاي   
پذیري از سطح ترتیبی  مدنی از سطح اسمی و براي سنجش میزان مشارکت مالی و مسئولیت

  بهره گرفته شده است.
بـاط،  هاي رسمی، شکلی از روابط رسمی است که بر ارت شبکه روابط رسمی ـ نهادي: 

حشر و نشر و مشغولیت افراد با نهادهاي دولتی، نیروهاي مسلح، پلیس، دادگاه و دادسـراها،  
 ).1385 به نقل از ذکایی و روشنفکر،؛ 1998 پاداکیس،( داللت دارد نمایندگان مجلس و...

هــاي مراجعــه بــه نهادهــا و  در ایــن پــژوهش روابــط رســمی ـ نهــادي، در چــارچوب گویــه  
براي پیگیري مسائل شخصی و عمومی، مکاتبه بـا نشـریات، دادخواسـت     هاي دولتی دستگاه

                                                                                                                                        
1. Chapin 
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مدیریتی، مکاتبه بـا رؤسـاي     دادن، گفتگو و مالقات با رؤساي ادارات و نهادها، سابقه پست
  ادارات و نهادها، در سطح ترتیبی عملیاتی شده است.

شـان   هـاي ارتباط میان مردمی کـه ادراکـات فرهنگـی و نظـام نماد     روابط بین فرهنگی:
تمایــل بــه برقــراري ارتبــاط یــا وصــلت ( هــاي گونــاگون اســت. ایــن متغیــر در قالــب گویــه
ها) در سطح ترتیبی مـورد سـنجش    ها و فارس خویشاوندي،کاري، دوستی و رفاقت با آذري

  قرار گرفته است.

  بوك شبکه اجتماعی فیس

ی ماننـد ایجـاد و   آیـد کـه بـا امکانـات     هاي اجتمـاعی بـه شـمار مـی     بوك در زمره رسانه فیس
نمـایش گذاشـتن پروفایـل عمـومی از سـوي کـاربران، دسـتیابی بـه اطالعـات و محتـواي            به

گـذاري محتـواي متنـی، صـوتی و تصـویري و نیـز تشـکیل         ارتباطی سایر اعضا، به اشـتراك 
 آید ترین رسانه اجتماعی به شمار می هایی با عالیق مشترك، پس از گوگل پرمخاطب گروه

هاي مختلف گوشی هم وجود دارد، کـه   بوك براي مدل ). فیس78: 1394،ذکایی و حسنی(
). 1389 محمودیـان، ( توانند با گوشی خود به این سایت متصـل شـوند   از طریق آن افراد می

بـوك بـا تأسـی از     با توجه بـه ماهیـت چندبعـدي شـبکه اجتمـاعی فـیس       ،در پژوهش حاضر
)، عبداللهیان و شـیخ  1393( و همکاران زاده )، رسول1392(همکاران مطالعات عدلی پور و 

  شده است:  هاي زیر استفاده ) براي عملیاتی کردن آن از معرف1392( انصاري
بـوك درآمـده    زمانی که فرد به عضویت فیس مدت بوك: زمان عضویت در فیس مدت

بوك با استفاده از یک گویه و در سـطح   زمان عضویت در فیس است. در این پژوهش مدت
  موردسنجش قرار گرفت. اي فاصله

بوك اسـتفاده   روز است که فرد از فیس زمانی از شبانه مدت بوك: میزان استفاده از فیس
بـوك بـا اسـتفاده از یـک گویـه در سـطح        کند. در این پژوهش میـزان اسـتفاده از فـیس    می

  اي موردسنجش قرار گرفت. فاصله
شـود کـه    به عالقه، نیـاز و شـرایطی اطـالق مـی     انگیزه و هدف کاربران):( نوع استفاده

حفظ ( هاي هویتی دهد. این متغیر در ابعاد انگیزه کاربران را به استفاده از این شبکه سوق می
داشتن روابط قدیمی، آشنایی با افـراد   حفظ و زنده نگه( تعلقات ملی و قومی)، کنش متقابل

بـوك بـراي پیگیـري     گیري از فـیس  تولید اطالعات، بهره( و مردمان جدید)، کسب آگاهی
روز کـردن اطالعـات، آمـوزش و یـادگیري، بهبـود فعالیـت و کـار) و         اخبار و اطالعات، به
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گویـه در سـطح ترتیبـی عملیـاتی     9الیک و مشاهده عکس و ویدیو و...)، در قالب ( فراغت
  شده است.

ي اعضـاي  هاي حضور تعداد مالقات ،منظور از این بعد نزدیکی فضایی اعضاي شبکه:
هاي کاربر عضـو فهرسـت    کالسی هر چه تعداد بیشتري از اعضاي خانواده و هم .شبکه است

شـود. ایـن متغیـر در قالـب      د، نزدیکـی فضـایی بـین اعضـاي شـبکه بیشـتر مـی       ندوستان باشـ 
هاي تعداد افراد موجود در لیست دوستان، تعـداد اعضـاي خـانواده موجـود در لیسـت       گویه

میهنـان موجـود در لیسـت     ن موجود در لیست دوستان، درصـد هـم  دوستان، درصد همشهریا
بوك در هنگام مواجهـه بـا مشـکل و در سـطح      دوستان، میزان اعتماد و اتکا به دوستان فیس

  اي مورد سنجش قرار گرفت.  فاصله
ایـن امـر بـه میـزان درگیـري و تعامـل کـاربران در         مشارکت و فعال بـودن کـاربران:  

ر پـژوهش حاضـر، مشـارکت و فعـال بـودن کـاربران در قالـب        شود.د بوك اطالق می فیس
هایی کـه کـاربر در آنهـا عضـو      هاي تعداد اعضاي فهرست دوستان کاربر، تعداد گروه گویه

است، تعداد صفحات پسندشده، تعداد افراد پسندکننده، صفحات موردپسـند کـاربر، تعـداد    
در هفتـه)،  ( مطالب پسندشـده شده، تعداد نظرات و  هاي دریافت و ارسال درخواست دوستی

شـده، تعـداد    هـاي بـه اشـتراك گذاشـته     شـده، تعـداد لینـک    هاي دریافت و ارسال تعداد پیام
درمــاه)، درصــد شــرکت در ( دعــوت بــه رویــدادها در مــاه، تعــداد رویــدادهاي ایجادشــده

  اي مورد سنجش قرار گرفت. ، در سطح فاصلهunlikeشده، تعداد مطالب  رویدادهاي دعوت

  ها اعتبار و پایایی ابزار گردآوري داده .6-2

هاي پژوهش، ابتـدا روایـی صـوري بـا بهـره       براي باال بردن روایی پرسشنامه، مفاهیم و مقوله
گرفتن از نقطه نظرات و مشاورت تعدادي از متخصصان و پژوهشـگران مـرتبط بـا موضـوع     

پرسشـنامه، تمـام   تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین براي بـاال بـردن روایـی صـوري     
د. در شـ ها از منابع معتبر و موثق که داراي بار علمـی فـراوان بودنـد، اسـتخراج      مؤلفهابعاد و 

) 1( . در جـدول شـماره  شـدند ها حـذف   برخی از گویه ،تحقیق حاضر براي باال بردن پایایی
  هاي متغیرهاي مستقل و وابسته آمده است. نتایج آزمون پایایی معرف
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  هاي مورداستفاده ضرایب پایایی مقیاس .1جدول 

 ضریب پایایی تعداد گویه متغیر ضریب پایایی تعداد گویه متغیر
 90/0 10 اعتماد رسمی ـ نهادي 805/0 13 مشارکت غیررسمی
 741/0 54 ساختار روابط اجتماعی 768/0 9 مشارکت رسمی
 768/0 24 کیفیت اعتماد اجتماعی 771/0 7 روابط نهادي

 732/0 78 شاخص سرمایه اجتماعی 702/0 19 انجمنیروابط 
 742/0 8 تجانس کاربر در شبکه 86/0 6 روابط بین فرهنگی
 814/0 9 بوك انگیزه استفاده از فیس 827/0 7 اعتماد شخصی
    721/0 7 یافته اعتماد تعمیم

  . روش تحقیق6-3

پیمایشی به انجـام رسـیده   شناسی کمی و با استفاده از روش  این پژوهش در چارچوب روش
هـاي   هاي چندگانـه گـردآوري و بـا اسـتفاده از تکنیـک      هاي مورد نیاز با تکنیک است. داده

ي که پـس از توصـیف میـزان حضـور در شـبکه      طور بهکمی مورد تحلیل قرار گرفته است؛ 
هاي تحلیل چند متغیره از جمله تحلیل رگرسـیون،   بوك، با استفاده از تکنیک اجتماعی فیس

بینـی تغییـرات متغیـر وابسـته تعیـین و مشـخص شـده         سهم متغیرهاي مستقل در تبیین و پـیش 
  است.

ــژوهش حاضــر  ــاري پ ــه آم ــان  ،جامع ــق   18-30جوان ســاله شــهر پیرانشــهر اســت. طب
نفر هسـتند.   19000جوانان شهر پیرانشهر) ( تعداد کل جمعیت آماري 1390سرشماري سال 

گیـري   نفر برآورد گردید کـه بـه شـیوه نمونـه     300ران حجم نمونه با استفاده از فرمول کوک
  اي انتخاب شده است. اي چندمرحله خوشه

  هاي پژوهش . یافته7
  . تحلیل دو متغیره7-1

  هاي جمعیتی و موقعیت اجتماعی پاسخگویان . ویژگی7-1-1

 7/33بررسـی،   جوانان شهر پیرانشهر جمعیت نمونه پژوهش حاضر هسـتند. در نمونـه مـورد   
انـد.   درصد نیز مطلقـه بـوده   3درصد متأهل و  30درصد مجرد، 67مرد و  3/66زن و درصد 

 درصـد  3/40سـال)،   22تا 18( درصد 3/41سال بوده است که  30تا  18سن افراد نمونه بین 
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ــ   انـد. از لحـاظ منزلـت اقتصـادي     سال) سن داشـته  30تا 27( درصد 3/18سال) و  26تا  23(
درصـد منزلـت   3/13درصد متوسـط و   4/27جتماعی پایین، درصد منزلت ا 3/59 اجتماعی،

) 08/34( میانگین منزلت اقتصادي ـ اجتماعی افراد نمونـه   همچنیناند.  اجتماعی باالیی داشته
  در حد پایین ارزیابی شده است.  

  بوك پذیري از شبکه اجتماعی فیستأثیر. توصیف آماري شاخص و ابعاد 7-1-2

پـذیري  تأثیرحضور و دهنده  هاي تشکیل نحراف معیار شاخص) میانگین و ا2(  جدول شماره
دهـد میـانگین    آمـده نشـان مـی   دسـت   به دهد. نتایج بوك را نشان می از شبکه اجتماعی فیس

درصـد   65 باشـد.  سال میچهار  بوك اجتماعی فیس  عضویت جوانان مورد بررسی در شبکه
 3طـور متوسـط بـیش از     کاربران بـه اند.  ماه در این شبکه عضویت داشته 60تا24جوانان بین 

کننـد. بیشـترین انگیـزه حضـور      بوك سپري می روز در فیس ساعت از وقت خود را در شبانه
درصد) دارد و میـل  4/62( بخشی درصد) و هویت64( بوك، ماهیت فراغتی جوانان در فیس
از درصد) در مراتـب بعـدي اسـتفاده     4/54 ( بخشی درصد) و آگاهی 3/58( به کنش متقابل

تـر ازحـد    بـوك، پـایین   بوك قرار دارد. میانگین مشارکت و فعالیـت کـاربران در فـیس    فیس
. اسـت ) 4/64( . میانگین تجانس اعضاي شبکه، باالتر از حـد متوسـط  است) 17/43( متوسط

میـانگین  اسـت و  ) 11/46( تـر ازحـد متوسـط    میانگین نزدیکی فضایی اعضاي شـبکه، پـایین  
  .است) 07/51( بوك در حد متوسط ذیري از فیسپتأثیرشاخص ترکیبی حضور و 

  بوك پذیري کاربران از فیستأثیرو ابعاد  1هاي شاخص آماره. 2جدول 

 انحراف معیار میانگین ابعاد متغیر انحراف معیار میانگین ابعاد متغیر
 87/1 4/62 انگیزه هویتی 65/2 ماه 5/51 مدت زمان عضویت
 941/52 11/46 نزدیکی فضایی اعضا 77/83 دقیقه 1/191 میزان استفاده
 41/144 17/43 مشارکت کاربران 202/2 3/58 انگیزه کنش متقابل
 309/4 4/64 تجانس کاربر در شبکه 11/3 4/54 انگیزه کسب آگاهی
 127/95 07/51 پذیري از فیس بوكتأثیر 478/1 64 انگیزه فراغت

                                                                                                                                        
تنظیم شده و صفر بـه   100منظور سهولت فهم، میانگین شاخص و ابعاد آن بر مبناي یک مقیاس صفر تا  . به1

  به معناي باالترین میزان است. 100ترین و  پایینمعناي 



  195   بوك و سرمایه اجتماعی؛ مطالعه پیمایشی کاربران جوانان پیرانشهر شبکه اجتماعی فیس

  . توصیف آماري شاخص و ابعاد سرمایه اجتماعی7-1-3

دهنـده سـرمایه اجتمـاعی را     هاي تشـکیل  ) میانگین و انحراف معیار شاخص3(  جدول شماره
دهد که میزان سـرمایه اجتمـاعی در میـان جوانـان      آمده نشان می دست دهد. نتایج به نشان می

. میـانگین سـرمایه   اسـت هاي مرتبط بـا آن در حـد متوسـط     موردبررسی ازلحاظ اغلب مؤلفه
شـود.   می  متوسط ارزیابی 100ست که بر مبناي یک مقیاس صفرتا درصد ا 29/50اجتماعی 

اي و دوسـتی)   روابط خـانوادگی، همسـایگی، محلـه   ( میانگین مشارکت اجتماعی غیررسمی
سیاسـی)  ( . در مقایسه با مشارکت غیررسمی، میانگین مشارکت رسـمی استدر حد متوسط 

اال بوده است. ایـن مسـئله نشـان از    درصد افراد ب13باشد و فقط در  تر ازحد متوسط می پایین
ها و موانعی بر سر راه مشارکت سیاسی جوانان دارد. روابط انجمنی در میـان   وجود دشواري

درصد از جوانان فاقد عضویت در نهادهاي مدنی هسـتند.   40واست پاسخگویان بسیار پایین 
تـرین   و کـم  هـاي تفریحـی   هاي ورزشـی و باشـگاه   ین عضویت جوانان مربوط به گروهبیشتر

یافتـه در بعـد    احمـر بـوده اسـت.روابط تعمـیم     هـالل  و هاي دینی و اسـالمی  مربوط به انجمن
تـوجهی نـدارد. عـالوه     پیوندها و روابط بین فرهنگی در بین جوانان مورد بررسی شدت قابل

سرمایه اجتماعی در بعد روابط رسمی و نهادي پـایین اسـت. در بعـد کیفـی سـرمایه       ،بر این
) در حد متوسـط  92/59( ) و نهادي56/50( یافته یعنی اعتماد اجتماعی، ابعاد تعمیم اجتماعی

اعتمـاد ویـژه در    ،شدت باالي روابـط اجتمـاعی غیررسـمی در جوانـان     قرار دارد. با توجه به
  .استسطح باالیی 

  هاي شاخص و ابعاد سرمایه اجتماعی آماره .3جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر انحراف معیار میانگین متغیر
 688/7 44/42 روابط بین فرهنگی 53/12 36/54 مشارکت اجتماعی
 151/4 56/64 اعتماد شخصی 482/8 02/40 مشارکت سیاسی
 741/4 56/50 اعتماد تعمیم یافته 955/5 8/38 روابط نهادي
 436/8 92/59 اعتماد نهادي 88/4 95/34 روابط انجمنی

    198/29 29/50 شاخص سرمایه اجتماعی
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  . تحلیل دو متغیره7-2

  . رابطه سرمایه اجتماعی با سن و منزلت اقتصادي ـ اجتماعی پاسخگویان7-2-1

)، بـین سـن و منزلـت اقتصـادي ـ اجتمـاعی       4( بر مبناي اطالعات مندرج در جـدول شـماره  
کـا  جوانان مورد بررسی و سـرمایه اجتمـاعی رابطـه معنـاداري وجـود دارد. مقـدار ضـریب        

شـده بـین مقـادیر متغیـر سـرمایه       شده بیانگر آن اسـت کـه اختالفـات دیـده     اسکویر مشاهده
تواند تصادفی باشـد. بـا نظـر بـه      اجتماعی و متغیرهاي سن و منزلت اقتصادي ـ اجتماعی نمی 

بی، رابطه مذکور مستقیم بوده و با افـزایش سـن و بـاالرفتن    ـ    مثبت بودن ضریب کندال تاو
  شود.   ـ اجتماعی جوانان، بر میزان سرمایه اجتماعی نیز افزوده می منزلت اقتصادي

  اي سن و منزلت اقتصادي ـ اجتماعی با سرمایه اجتماعی ضرایب همبستگی متغیرهاي زمینه. 4جدول 

 داري اسطح معن مقدار کااسکور سطح معناداري مقدار کندال متغیر
 000/0  29/22 000/0 234/0  سن
 000/0 98/18 000/0 238/0 اجتماعیـ  منزلت اقتصادي

  پذیري میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب جنسیت . تفاوت7-2-2

بحرانی بـا درجـه    t) از مقدار 894/5( شده محاسبه t)، مقدار 5( اطالعات جدول شماره بنا بر 
تـوان گفـت کـه تفـاوت      تـر اسـت. بنـابراین مـی     بـزرگ  96/1که برابر است بـا   298آزادي 

  معناداري در میانگین سرمایه اجتماعی زنان و مردان وجود دارد. 

  تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب جنسیت .5جدول 

میانگین  میانگین مردان 
 زنان

انحراف 
 استاندارد

اختالف 
درجه  واریانس میانگین

 آزادي
سطح 
 داري معنا

 000/0 298 894/5 01/20 25/27 01/120 02/140 سرمایه اجتماعی

  بوك و ابعاد آن گیري از فیس . رابطه سرمایه اجتماعی با بهره7-2-3

 ،) آمـده اسـت  5( اي از آن در جـدول شـماره   کـه خالصـه   ،بر اساس نتایج تحلیل دومتغیـره 
بـوك، انگیـزه اسـتفاده، نزدیکـی فضـاي       زمـان عضـویت در فـیس    توان گفت کـه مـدت   می

اعضاي شبکه، فعال بودن کاربران و میزان تجانس کاربر در شبکه با سرمایه اجتماعی رابطـه  
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بوك با سرمایه اجتماعی معکـوس اسـت؛ یعنـی بـا      مستقیم دارد. رابطه میزان استفاده از فیس
یابـد. بـر مبنـاي ضـرایب      بوك، سرمایه اجتمـاعی کـاهش مـی    ز فیسافزایش میزان استفاده ا

ترین رابطه به ترتیب مربوط به انگیزه کسب آگاهی، انگیـزه کـنش متقابـل،     همبستگی، قوي
  بوك است. زمان عضویت و میزان استفاده از فیس مدت

تـوان گفـت کـه شـاخص ترکیبـی میـزان        ) مـی 5( هـاي جـدول شـماره    بـر اسـاس داده  
بوك بـا سـرمایه اجتمـاعی رابطـه معنـاداري وجـود دارد.        از شبکه اجتماعی فیسگیري  بهره

، بیـانگر آن اسـت کـه    اسـت  514/26شـده کـه برابـر بـا      مقدار ضریب کا اسـکویر مشـاهده  
تواند تصادفی باشد. ضریب کندال  شده بین مقادیر متغیر وابسته و مستقل نمی اختالفات دیده

دهد. با توجه بـه مثبـت بـودن ایـن ضـریب،       نشان میتاوبی، شدت همبستگی و جهت آن را 
بـوك، میـزان    گیـري از شـبکه اجتمـاعی فـیس     رابطه دو متغیر مستقیم بوده و با افزایش بهـره 

  یابد.  سرمایه اجتماعی افزایش می

  بوك و ابعاد آن با سرمایه اجتماعی گیري از شبکه فیس ضرایب همبستگی بهره .7جدول 

 داري معناسطح  مقدار کااسکور معناداريسطح  مقدار کندال متغیر
 001/0 924/19 000/0 225/0 زمان عضویت مدت

 02/0 103/13 01/0 - 134/0 میزان استفاده
 000/0 881/20 000/0 236/0 انگیزه کنش متقابل
 000/0 225/37 000/0 30/0 انگیزه کسب آگاهی
 009/0 626/12 034/0 119/0 انگیزه فراغت
 000/0 264/21 03/0 114/0 انگیزه هویتی

 04/0 785/9 04/0 108/0 نزدیکی فضاي اعضاي شبکه
 002/0 207/17 019/0 117/0 مشارکت و فعال بودن کاربران
 001/0 794/18 03/0 13/0 میزان تجانس کاربر در شبکه

گیري از شبکه  شاخص ترکیبی بهره
 000/0  514/26 000/0 251/0 بوك فیس

  بوك  گیري از شبکه فیس . رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با بهره7-2-4

بـوك بـا ابعـاد سـرمایه اجتمـاعی در جـدول        گیري از شبکه فـیس  نتایج مربوط به رابطه بهره
بـوك بـا ابعـاد مشـارکت      گیـري از فـیس   دهد که بهره ) آمده است. نتایج نشان می6( شماره
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فرهنگی، روابط انجمنی، اعتماد شخصی، روابط نهادي و غیر رسمی)، روابط بین ( اجتماعی
بـوك بـا مشـارکت     گیـري از فـیس   اعتماد رسمی ـ نهادي رابطه مستقیم دارد. اما رابطه بهـره  

بـوك افـزایش    گیـري از شـبکه اجتمـاعی فـیس     رسمی) معکوس است؛ هر چه بهره( سیاسی
تـرین   همبسـتگی، قـوي   یابـد. بـر مبنـاي ضـرایب     یابد، میزان مشارکت سیاسی کاهش می می

یافتـه   رابطه مربوط به مشارکت غیررسمی است. در میان ابعاد سرمایه اجتماعی، اعتماد تعمیم
  بوك رابطه معناداري ندارد.  گیري از فیس با بهره

  بوك با ابعاد سرمایه اجتماعی گیري از شبکه فیس ضرایب همبستگی بهره .6جدول 

 داري معناسطح  مقدار کااسکور سطح معناداري مقدار کندال ابعاد سرمایه اجتماعی

 000/0 842/20 000/0 244/0 مشارکت غیررسمی
 01/0 947/12 01/0 - 154/0 مشارکت سیاسی
 000/0 063/19 000/0 206/0 روابط نهادي
 04/0 954/9 016/0 136/0 روابط انجمنی
 007/0 824/13 001/0 16/0 روابط بین فرهنگی
 006/0 627/14 01/0 148/0 اعتماد شخصی
 134/0 - 039/7 573/0 - 029/0 یافته اعتماد تعمیم
 002/0 207/17 019/0 117/0 اعتماد نهادي

  . تحلیل رگرسیون چندمتغیري7-3

) از میان متغیرهـاي مسـتقل، یکـی از متغیرهـایی کـه بـر       7( هاي جدول شماره بر اساس داده
کنـد، سـن    ین مقدار از تغییرات را تبیین میبیشترسرمایه اجتماعی جوانان اثر مستقل داشته و 

ین اثـر را  بیشـتر است،  بیشتراست. با توجه به اینکه ضریب بتاي این متغیر از همه ضرایب بتا 
، انگیـزه  دهبر روي سرمایه اجتماعی داشـته اسـت. متغیـر مسـتقل بعـدي کـه وارد معادلـه شـ        

درصـد   1/41. با اضافه شدن این متغیـر، قـدرت تبیـین معادلـه بـه      استبوك  استفاده از فیس
ــ اجتمـاعی اسـت. بـا      ، متغیر منزلـت اقتصـادي  سومین متغیري که وارد معادله شدهرسد.  می

رسد. با وارد شدن متغیـر مـدت    درصد می 9/44اضافه شدن این متغیر قدرت تبیین معادله به 
یابـد. آخـرین    درصـد افـزایش مـی    48ه بـه  بوك، قدرت تبیین معادل زمان عضویت در فیس

بوك است. با اضافه شدن ایـن متغیـر،    شود، میزان استفاده از فیس متغیري که وارد معادله می
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 50یابد. بدین ترتیب، متغیرهاي مذبور، با هم  درصد افزایش می 6/50قدرت تبیین معادله به 
  کنند. درصد از تغییرات سرمایه اجتماعی را تبیین می

  ضرایب تحلیل رگرسیونی چند متغیره شاخص سرمایه اجتماعی جوانان. 7 جدول

 تجمعی R squareمقدار  سطح معناداري Beta tمقدار ضریب  متغیرها
 277/0 000/0 884/4 256/0 سن 

 411/0 000/0 112/5 230/0 بوك انگیزه استفاده از فیس
 449/0 000/0 634/3 201/0 منزلت اجتماعی

 480/0 002/0 832/3 167/0 بوك عضویت در فیسمدت زمان 
 506/0 002/0 - 204/3 - 165/0 بوك میزان استفاده از فیس

  گیري نتیجهبندي و  جمع. 8
بوك از منظر تعداد باالي اعضاي عضو، امکانـات فنـی    در مطالعه حاضر با اذعان اینکه فیس

درصـد بـاالیی از حضـور کـاربران بـا هویـت        همچنیندهد و  که در اختیار کاربران قرار می
ین مشـابهت را بـا جامعـه انسـانی     بیشـتر هاي اجتمـاعی کـه    اي از شبکه گونهعنوان  به حقیقی،

هـاي   داشته و به فرد امکان ارتباط بـا شـمار فراوانـی از افـراد دیگـر را خـارج از محـدودیت       
سـرمایه اجتمـاعی جوانـان،     دهد، در رابطه با زمانی، مکانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي می

بـوك، در دنیـاي واقعـی مـورد      کننـدگان و مخاطبـان اصـلی فـیس     عنوان یکی از مصـرف  به
  بررسی قرار گرفت. 

 4طـور متوسـط بـه مـدت      دهد جوانان مورد بررسی، بـه  هاي توصیفی نشان می شاخص
 سـاعت از وقـت خـود را در شـبانه روز بـه      3بوك عضـویت داشـته و بـیش از     سال در فیس

هاي مختلفی از ایـن شـبکه    جوانان به دالیل و انگیزه همچنیندهند.  بوك اختصاص می فیس
و بـوك بـوده    گیرند که خود مؤید ماهیت چندبعدي و متکثر شـبکه فـیس   اجتماعی بهره می

هـاي   جذابیت آن را در نزد جوانان دوچندان کـرده اسـت. جوانـان مـورد مطالعـه بـا انگیـزه       
بران آن مبـدل  کـار  بـه بخشی به این شـبکه مراجعـه و    غتی و آگاهیهویتی، کنش متقابل، فرا

دهد که بیشترین انگیزه حضور جوانان در این  اند. نگاهی به میانگین این دالیل نشان می شده
  شبکه، ماهیت فراغتی دارد.  

هـاي نـوین ارتبـاطی و اطالعـاتی، در مصـرف       بر مبناي مطالعات تجربی موجود، رسانه
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مثابـه   انـد و بـه   فرهنگی و فراغتی جوانـان ایرانـی بـاالترین سـهم را بـه خـود اختصـاص داده       
). 1384:22؛ ذکـایی و خطیبـی،   2007:103کیـا، ( کننـد  میبخشی عمل  منبع هویت ترین مهم

دانشـجویان کـاربر در   شناسـی   و گونـه شناسـی   مطالعه ذکایی و حسـنی در خصـوص انگیـزه   
هاي دانشـجویان کـاربر در    اهداف و انگیزه ترین مهمست که هاي اجتماعی مؤید آن ا رسانه

هاي اجتماعی، سرگرمی و گذران وقت، کسـب اطالعـات و اخبـار، حفـظ      استفاده از رسانه
هـاي   . اینکـه جوانـان از فضـاي شـبکه    اسـت روابط با دوستان فعلی و یافتن دوسـتان قـدیمی   

گیرنـد،   تی خـود بهـره مـی   هـاي تعـامال   بوك) در جهت ایجـاد و بسـط میـدان    فیس( مجازي
  طلبد.  موضوعی است در خور توجه که پژوهش دیگري را می

نـوعی تجـانس و همگنـی در شـبکه اجتمـاعی جوانـان در        ،بر مبناي نتایج این پژوهش
هاي جنسیت، سن، تعلقـات قـومی، ملـی و سیاسـی) وجـود دارد.       به لحاظ مؤلفه( بوك فیس

درصد از کاربران مورد بررسی، نزدیکی فضاي اعضاي شبکه متوسط به بـاال  48در  همچنین
درصـد کـاربران در شـبکه، در حـد متوسـط و بـاال        53میزان مشارکت و فعال بودن است و 

 7/60گیـري   پـذیري و بهـره  تأثیربـوك، میـزان    دلیل قابلیت چندگانه شبکه فـیس  باشد. به می
   بوده است.درصد کاربران در حد متوسط و باال

متغیر وابسـته) بـود.   ( از دیگر متغیرهاي مورد بررسی در این پژوهش، سرمایه اجتماعی
 دلیل ماهیت چندوجهی سـرمایه اجتمـاعی، ایـن متغیـر در ابعـاد سـاختار روابـط اجتمـاعی         به
رسمی)، روابط نهـادي، انجمنـی، و بـین    ( مشارکت اجتماعی غیر رسمی، مشارکت سیاسی(

یافتـه و نهـادي) مـورد     اعتمـاد اجتمـاعی ویـژه، تعمـیم    ( روابط اجتمـاعی  فرهنگی) و کیفیت
بررسی قرار گرفت. بر مبناي نتایج توصیفی، میزان سرمایه اجتماعی جوانـان مـورد بررسـی،    

. در میـان ابعـاد شـاخص سـرمایه اجتمـاعی، میـانگین       اسـت درصد)  29/50( در حد متوسط
اي و دوسـتی)   دگی، همسـایگی، محلـه  شـامل روابـط خـانوا   ( مشارکت اجتماعی غیررسمی

در مقایسه با مشـارکت غیررسـمی، میـانگین    است و درصد)  36/54( جوانان در حد متوسط
  ده است. شدرصد برآورد  02/40تر و به میزان  مشارکت سیاسی پایین

درصد جوانان در هیچ یک  40هاي مدنی، حدود  ها و گروه از نظر عضویت در انجمن
هاي مدنی عضویت نداشتند. بر این اساس، مشـارکت و روابـط انجمنـی     گروهها و  از انجمن

درصد در سطح باال بوده اسـت. از نظـر روابـط     3/4درصد جوانان پایین و فقط در  7/77در 
درصد از جمعیت نمونه، روابط محدود و پایینی با ادرات و نهادهـاي   3/72رسمی ـ نهادي،  

ري و اجرایـی  اگفتگو، مالقات و مکاتبه با مسئوالن اددرصد سابقه 3/3دولتی داشتند و فقط 
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در  ،گروهی و فرهنگی است هاي بین فرهنگی که ناظر بر پیوند ، روابط بینهمچنیناند.  داشته
  درصد از افراد باال بوده است.3/21نیمی از جمعیت نمونه در سطح پایین، و فقط در

اعتمــاد اجتمــاعی) اســت. ( از دیگــر ابعــاد ســرمایه اجتماعی،کیفیــت روابــط اجتمــاعی
باالي روابط اجتماعی غیررسمی در جوانـان، فقـط در    شدت بهازلحاظ اعتماد ویژه، با توجه 

درصد باال بوده  40درصد از افراد متوسط و در 7/51درصد اعتماد ویژه پایین بود و در  8/3
صد متوسـط و  در 3/37درصد از جوانان پایین، در7/45یافته در  اعتماد تعمیم همچنیناست. 

درصد باال بوده است. بـا وجـود سـطح نـازل روابـط جوانـان بـا بخـش رسـمی ـ           17فقط در 
درصـد متوسـط و در    7/48درصد از افراد اعتماد نهادي پایین بود، در  3/22نهادي، فقط در 

 هـاي  گیـري  رسد با وجـود نگـاه مثبـت و جهـت     درصد از افراد باال بوده است. به نظر می 29
هاي بسط میدان تعامالتی بـه   ـ نهادي، در مقام عمل زمینه د نسبت به بعد رسمیشناختی مساع 

  حوزه نهادي براي جوانان چندان مهیا نیست.
بـوك   گیري از شبکه اجتمـاعی فـیس   ها نشان داد بین میزان بهره در سطح تبیین، بررسی

 تـأثیر بـوك   دیگـر، فـیس   عبـارت  بـه  .و سرمایه اجتماعی جوانان رابطه مستقیمی وجـود دارد 
بوك سـبب شـده اسـت تـا      مستقیمی بر ساختار و کیفیت روابط اجتماعی جوانان دارد. فیس

ند و مشغولیت اجتماعی آنان تقویت کنجوانان از اجتماعات مختلف آگاهی بیشتري کسب 
مناسـبات اجتمـاعی در     بوك در تسـهیل  شود. این امر به نوعی نشان از کارکرد مکملی فیس

)، 1392( هـاي مـذکور مؤیـد مطالعـات تجربـی کاوسـی و کـاظمی        رد. یافتهدنیاي واقعی دا
) و در تقابل بـا  1386( )، جواهري و باقري1390( )،گیوریان1393( خلیلیرحمانی وثوقی و 

. این نتیجه با رویکرد نظري است) 1392( )، عبداللهیان و کرمانی1389( نیا مطالعات جعفري
اي را  اي و غیرشـبکه  یکرد، اینترنت ارتباطات شـبکه سو است. در چارچوب این رو ولمن هم

هاي تماس با دوستان و خویشـان را بـا هزینـه پـایینی فـراهم       تنها فرصت دهد و نه افزایش می
، بلکه با آگاهی اعضاي شبکه از نیازهاي یکـدیگر، بـر تعـداد ارتباطـات رودررو و     سازد می

)، فراوانـی اطالعـات   Wellman, 2001: 438( افزایـد. بـه بـاور ولمـن     تلفنی اعضاي شبکه می
جـو و اتصـاالت قـوي بـراي     و دسترس روي شبکه و آسانی استفاده از موتورهاي جست قابل

هاي مـورد   کند تا ضمن ملحق شدن به سامانه هاي مورد عالقه به افراد کمک می یافتن گروه
نظر خود، در آنها مشارکت کنند. کاستلز نیز بر این باور است که اینترنت شکل جدیـدي از  

خـود تمـاس    سازد تا با اجتمـاع مـورد عالقـه    کند و افراد را قادر می ارتباطات را حمایت می
  حاصل کنند.  
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بوك با سـرمایه اجتمـاعی بررسـی     رابطه ابعاد شبکه فیسنیز هاي فرعی  در قالب فرضیه
زمان عضویت، انگیـزه اسـتفاده، نزدیکـی فضـایی      د. نتایج بررسی نشان داد که ابعاد مدتش

در شـبکه بـا سـرمایه    اعضاي شبکه، مشارکت و فعال بودن کاربران و میزان تجـانس کـاربر   
بوك با سرمایه اجتمـاعی منفـی    اجتماعی رابطه مستقیم دارد، اما رابطه میزان استفاده از فیس

بـوك، سـرمایه اجتمـاعی کـاهش      و معکوس است؛ یعنی با باال رفتن زمان فعالیـت در فـیس  
ن تـوا  بوك است کـه نمـی   دهنده ماهیت پیچیده شبکه اجتماعی فیس یابد. این مسئله نشان می

گیـري جوانـان از    ابعاد، آثار و پیامدهاي آن را یکسان گرفت. به بیان دیگر، هر چند با بهـره 
مثابه یک مجراي ارتباطی و اطالعاتی بر حشر و نشر با دوستان، خویشاوندان و  بوك به فیس
قومان در فضاي مجازي افزوده و افـق ذهنـی و بینشـی آنـان نسـبت بـه اعیـان فرهنگـی و          هم

تخوش تغییر واقع شده است، اما شدت و نوع اثرگذاري آن بـر سـطوح و ابعـاد    اجتماعی دس
سرمایه اجتماعی یکسان نیست و تابع میزان حضور در فضاي مجازي است. نخست اینکه، با 
افزایش زمان درگیري در فضاي مجازي، از درگیري و مشارکت کاربران جـوان در دنیـاي   

 )1998( مؤیـد مطالعـات تجربـی لیـک و هاچفلـد     هـاي مـذکور    شود. یافته واقعی کاسته می
دارد، بـا توجـه بـه ورود عمـوم مـردم بـه        عنـوان مـی   1. ولمن نیز به نقل از جوزف نـاي است

شود، خواسته یـا ناخواسـته از زمـان     ها می فضاهاي مجازي مدت زمانی که صرف این برنامه
سـو بـا    فتـه مـذکور هـم   ). یاWellman, 2001: 40( هاي دنیاي واقعی گرفته شده است فعالیت

 پـور و معتمـدنژاد   ) و حسـین 1386( رویکرد نظـري پاتنـام و مؤیـد مطالعـات تجربـی پنـاهی      
بـا   فنـاوري ) اسـت. بـه بـاور پاتنـام،     1393( هاي وثـوقی و خلیلـی   ) و در تقابل با یافته1390(

خصوصی کردن فزاینده منابع تجربه در میان نسل جوان و انفرادي ساختن گـذران فراغـت،   
و فرصت تشکیل سرمایه اجتماعی را کاهش دهد. اینترنت زمـان    وابط بین فردي را متزلزلر

گیرد، در نتیجه موجب کاهش مشارکت مـدنی   هاي مدنی را از افراد می الزم براي مشارکت
بـوك،   هـا، بـا حضـور در فـیس     ). دوم اینکـه، بـر مبنـاي یافتـه    Putnam, 1995: 65( دشـو  مـی 

شده است. پاتنام، در  این فضا تضعیف  تأثیرسمی ـ نهادي تحت  مشارکت سیاسی و روابط ر
هـاي ارتبـاط جمعـی در فراینـد اجتمـاعی شـدن و بسـیج سیاسـی          هاي منفی رسـانه  بیان جنبه

طـور بـالقوه منجـر بـه انفعـال سیاسـی شـهروندان         هـا بـه   دارد که رسـانه  شهروندان، عنوان می
). Putnam, 1995: 65( کنـد  یاسی تبدیل مـی شوند و آنها را به تماشاگران ساده زندگی س می

                                                                                                                                        
1. Joseph Nye 
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سوم اینکه، با وجود ماهیت متجانس و همگن شبکه اجتماعی کاربران فیس بوك، و ماهیت 
 بـوك، نزدیکـی فضـایی اعضـاي شـبکه      فراغتی، هـویتی و تعـاملی انگیـزه اسـتفاده از فـیس     

تـداوم و بـه   هاي حضوري و اعتماد به اعضاي شبکه) پـایین اسـت. بـه بیـان دیگـر،       مالقات(
هـایی مواجـه اسـت. چهـارم      فعلیت درآمدن پیوندهاي مجازي در دنیاي واقعـی بـا دشـواري   

کننـد بـه نـوعی     اینکه، پیوندها و مناسباتی که در فضاي مجازي کـاربران جـوان تجربـه مـی    
بـدین معنـا کـه برخـی از      .بازنماي روابط و مناسبت اجتماعی جوانان در دنیاي واقعی اسـت 

هاي سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد و روابط نهـادي، و مشـارکت اجتمـاعی رسـمی و      مؤلفه
بـوك   سیاسی همچنان که در فضاي واقعی با سطح پایین روبرو است، با حضور فضاي فـیس 

هـایی ازسـرمایه اجتمـاعی کـه محصـور در       نیز تقویت و بازسازي نشده است ولی آن بخش
مشارکت اجتماعی غیررسـمی و اعتمـاد ویـژه) اسـت بـا حضـور در       ( اجتماعی قدیم سرمایه

بوك تداوم پیـدا کـرده و بـه نـوعی تقویـت شـده اسـت. سـطح بـاالي           شبکه اجتماعی فیس
بوك به نوعی مؤید ایـن مسـئله اسـت.     تجانس و همگنی در شبکه اجتماعی جوانان در فیس

و کیـف مناسـبات اجتمـاعی     ده است، کمکر ر نشانط) نیزخا2000( که رینگولد گونه همان
وبیش بازنماي کم و کیف مناسـبات اجتمـاعی افـراد در دنیـاي واقعـی       در دنیاي مجازي کم

درصـد) منزلـت اقتصـادي ـ اجتمـاعی کـاربران       08/34( است.با نظر به پایین بـودن میـانگین  
ویـژه در   بـه  ،انهاي ساختاري تکوین و بسط سرمایه اجتماعی جوانـ  جوان، مهیا ساختن زمینه

    . رسد میابعاد نهادي ضروري به نظر 
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