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سرمايه اجتماعي در شبکههاي اجتماعي مجازي
(سرمايه اجتماعي شبکه)
غالمعباس توسلي
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
امراهلل اماني کالريجاني
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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :تعامالت اجتماعي از عناصر بنيادين هر جامعه محسوب ميشود .بر اساس ديدگاه شبکه،
روابط و پيوندها به عنوان سرمايه اجتماعي محسوب ميشوند و فرد از طريق آنها به منابع و حمايتهاي موجود
در شبکه دسترسي مييابد .هدف اصلي اين پژوهش ،مطالعه سرمايه اجتماعي در شبکههاي اجتماعي مجازي
ميباشد .با توجه به اهميت تعامالت اجتماعي در شبکههاي اجتماعي مجازي ،در اين پژوهش سرمايه اجتماعي در
ابعاد ساختي (اندازه و ترکيب شبکه) ،تعاملي (فراواني تماس و صميميت) و کارکردي (حمايتها) مورد بررسي
قرار گرفته است.
روش پژوهش :اين پژوهش از روش پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است و عالوه بر بررسي ابعاد
سرمايه اجتماعي ،تأثير برخي متغيرهاي اجتماعي را بر سرمايه اجتماعي شبکه مورد آزمون قرار داده است .جامعه
آماري اين تحقيق کليه شبکههاي اجتماعي مجازي فارسي زبان بوده است .حجم نمونه  186نفر است که با روش
نمونهگيري غير احتمالي گلوله برفي انتخاب شدهاند.
نتيجهگيري :نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که وضعيت سرمايه اجتماعي در ابعاد مختلف متفاوت بوده و در
هر يک از ابعاد ساختي ،تعاملي و کارکردي نتايجي حاصل گرديد که ممکن است با وضعيت سرمايه اجتماعي در
جهان واقعي تفاوتهايي داشته باشد .تأثير برخي متغيرهاي اجتماعي و زمينهاي بر سرمايه اجتماعي شبکه در اين
تحقيق موجب تأييد فرضيات تحقيق گشته و مدل علي تحقيق را با تأثير و تأثر متقابل تشکيل دادهاند.
واژگان كليدي :سرمايه اجتماعي شبکه ،شبکه اجتماعي مجازي ،شبکه روابط اجتماعي ،حمايت اجتماعي

غالمعباس توسلی و

امراهلل امانی کالریجانی

کوچک تري به عنوان «اجتماع شبکهاي »1مطرح ميشود

مقدمه
سرمايه اجتماعي اگر چه مفهومي نوين و نوو پوا در

کووه شووبکه روابووط غيررسوومي فوورد اسووت .روابووط و
2

عرصه مطالعات اجتماعي است ،اما اين مفهوم ريشه در

پيوندهاي اجتماعي بنا بر نظريه تحليل شبکه به عنووان

روابط نوع بشر دارد .امروزه اين امور مسولم اسوت کوه

سرمايه اجتماعي و دارايي فرد محسوب ميشود و فورد

رسيدن به توسعه ،جامعه مدني ،معيارهاي جهان شمول

از طريق آن ميتواند به منابع و حمايتهاي موجوود در

و بستر مناسب براي زيسوت اجتمواعي تنهوا بوا وجوود

اين پيوندها دسترسي يابد( .باسوتاني و صوالحي ،3186

سرمايه اجتماعي شکل مويگيورد .سورمايه اجتمواعي از

)64

طريق جريانهاي اطالع رساني مثل آموزش مربوط بوه

يکووي از ايوون اجتماعووات شووبکهاي ،شووبکههوواي

مشاغل ،تبادل عقايد ،تبادل اطالعات هنجارهاي مربوط

اجتماعي مجازي است .شبکه هاي اجتماعي مجازي نيز

به معامالت در شوبکه هواي اجتمواعي ،مشوارکت هواي

مفهوم جديدي است که امروزه به همان سادگي مفهووم

مردمي ،گروههاي خود يواري ،روحيوه جموعگرايوي در

اجتماعات واقعي بوه کوار مويرود .مفهووم اجتماعوات

برابر فردگرايي و نوع دوستي شکل مويگيورد .سورمايه

مجازي ،ابتدا در سال  3991توسط رينگولد ،بوه عنووان

اجتماعي در بين گروه هواي دوسوتي ،همسوايگان ،هوم

گروه اجتماعي موجود در محيط اينترنوت کوه موردم از

مسلکان ،هم مدرسهايها ،اعضاء کلوو هواي ورزشوي

طريق آن با يکديگر بحث ميکنند؛ مطرح شد .در واقوع

و ...قابوول مشوواهده اسووت .در کوول موويتوووان سوورمايه

اجتماعات مجازي فضايي است که اعضاي آن ،دربواره

اجتمووواعي را زيربنوووا و زمينوووهسووواز اصووولي فراينووود

يک موضوع ،از طريق ارسال پيام گردهم ميآيند که در

مدرنيزاسيون دانست ،پس به دليل قرار داشتن کشور ما

آن تالش ميشود که مکانهواي فيزيکوي را بوه خووبي

در حالت گذار و ضرورت برنامه ريزي هاي همه جانبوه

ارتباطات رو در رو مدلسازي کنند و در آن افوراد ،نوه

به منظور دستيابي به توسوعه پايودار و عبوور از حالوت

فقط به اطالعات ،بلکه بوه ديگور افوراد بوراي گفتگوو،

گذار و رسيدن به يک ثبات نسوبي و واقعوي ،شوناخت

بحث و تبادل نظر دسترسي دارند.

ميزان و نوع سرمايه اجتماعي و بهکارگيري عواملي کوه
سبب افزايش اين متغير اجتماعي ميشود ،الزم است.

با توجوه بوه اينکوه در ايون شوبکههوا اطالعوات و
ارتباطات بوين افوراد مهومتورين هودف و شاخهوه بوه
حساب ميآيد ،در نتيجوه شوناخت و بررسوي سورمايه
اجتماعي بين اعضاي ايون شوبکههواي مجوازي مهوم و

بيان مسئله
روابووط اجتموواعي هسووته اصوولي جامعووه محسوووب

ضروري به نظر ميرسد .سرمايه اجتماعي که دسترسوي

ميگردد و موجوب مويشوود کنشوگرانت بوا گسوترش

اعضاي شبکه را بوه منوابع و حمايوتهواي موجوود در

پيوندهاي خود ،کنشهواي خوود را در جامعوه تسوهيل

شبکه تسهيل نموده و شورايط ارتباطوات بوين آنهوا را

نمايند و از اين طريق به اهداف خود دست يابند .هموه

بهتر فراهم ميکند .در نتيجه در اين تحقيق بور آنويم توا

افراد در جامعه به نوعي در تالش براي برقراري ارتباط

دريوابيم وضووعيت سوورمايه اجتموواعي ايون شووبکههوواي

با ديگران ميباشند تا مبوادالت خوود را در زمينوههواي

مجازي چگونه بوده و چه متغيرهاي اجتماعي ميتوانود

مختلف سرعت دهند.

بر اين سرمايه اجتماعي تأثيرگذار باشد.

عووالوه بوور جامعووه در سووط کووالن کووه تعووامالت
گسووتردهاي را در خووود جوواي موويدهوود ،اجتموواع
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که سرمايه اجتمواعي از نظور بورديوو ،کلمون ،پاتنوام و

فرضيههاي تحقيق
فرضيات اين تحقيق بر اساس تئوري ولمن طراحي

فوکوياما در سط گروهي مطورح مويشوود کوه در آن

گشته و قهد داريم که تئووري تحليول شوبکه او را در

صووورت سوورمايه اجتموواعي شووامل روابووط ،اعتموواد،

جامعه آماري خود مورد سنجش و ارزيابي قرار دهويم.

هنجارها ،مشارکت و . ... ...ميباشد؛ اما از نظر ديودگاه

فرضيات تئوري ولمن و اين تحقيق به شرح ذيل است:

تحليل شبکه ،سرمايه اجتماعي تنها در سط رابطه اي-

 )1بين اندازه شبکه و ميزان حمايت و دسترسي به

فردي مطرح ميباشد و به شبکه روابوط ،حمايوتهوا و

منابع موجود رابطه وجود دارد.
 )2بين تراکم شبکه و ميزان حمايت و دسترسي به
منابع موجود رابطه وجود دارد.
 )3بين قوت ارتباط در شبکه و ميزان حمايت و
دسترسي به منابع موجود رابطه وجود دارد.
 )4بين ميزان تجانس يا نزديکي در شبکه و ميزان
حمايت و دسترسي به منابع موجود رابطه وجود

منابع در دسترس اطال مويگوردد .ايون نووع سورمايه
اجتماعي که سرمايه اجتماعي شبکه نام دارد ،بور منوابع
ابوزاري و حمووايتي متنوووع و موجووود در شووبکه کووه بووا
سرمايهگذاري افراد در روابط اجتمواعي و دسوتيابي بوه
پيوندهاي اجتماعي مختلف ،به دست مويآيود متمرکوز
ميباشد.
به عبارت ديگر ديدگاه اول تمرکزش بر اسوتفاده از
سرمايه اجتماعي به وسويله افوراد اسوت و اينکوه افوراد

دارد.

چگونه به منابع جاي گرفته در شبکهها دست موييابنود
و از آن براي به دست آوردن سود و بازده در کنشهاي

مباني نظري تحقيق
در سال هاي اخير ،اصوطالح سورمايه اجتمواعي بوه
طور گسوترده در مباحوث علووم اجتمواعي ،سياسوي و

ابزاري( 3يافتن شغل بهتر) و محافظت از بازده در کنش
4

اظهاري استفاده ميکنند .اين نووع سورمايه بوه عنووان
5

اقتهادي مورد استفاده قرار گرفتوه اسوت .ايون مفهووم

سرمايه اجتماعي شبکه مطرح ميباشود .نقطوه تمرکوز

چندبعدي بوده و به مفاهيم مختلفوي اطوال مويشوود.

تحليل در اين ديدگاه عبارتند از:

ديدگاه ها و مباحث نظري مختلفي در مورد جنبوه هواي

 )1چگونگي سرمايهگذاري افراد در روابط اجتماعي؛

مختلف اين مفهوم مطرح شده است که هر کدام يک يا

 )2چگونگي در اختيار گرفتن منابع جاي گرفته در

چند بعد اين مفهووم را موورد مطالعوه قورار مويدهنود.

اين روابط ،توسط افراد جهت کسب سود.

نظريهپردازان مختلفوي در موورد سورمايه اجتمواعي بوه

ديدگاه ديگور بوه اسوتفاده از سورمايه اجتمواعي در

بحث و نظر پرداختهاند که عمودهتورين آنهوا بورديوو،

سووط گووروه توجووه دارد و عالقووه اصوولي آن ،بررسوي

کلمن ،پاتنام و فوکوياما ميباشند که ضمن ارائه نظرات

عناصر و فرايند توليود و حفو دارايوي جمعوي اسوت.

هر کدام از آنها ،سرمايه اجتماعي از ديدگاه شبکه هوم

عالقه ديگرش اين است که چگونه هنجارهوا و اعتمواد

مورد بررسي قرار گرفوت .در ديودگاه شوبکه ،سورمايه

مثل داراييهاي ديگر (قوانين ،اقتدار) در توليد و حفو

اجتموواعي ،روابووط و پيونوودها موويباشووند .در مجموووع

دارايي جمعي نقش دارند .به طور کلي نقطه تمرکز اين

ميتوان گفت در مورد سرمايه اجتمواعي بوا توجوه بوه

ديدگاه عبارتند از:

سط بازگشت بازده به فرد يا گروه ،دو ديدگاه مطورح

 )1چگونه گروهي مشخص سرمايه اجتماعي را به

است که انعکاس دهنده اين دو سط فوردي و جمعوي

عنوان دارايي جمعي توسعه داده و حف ميکند؟

يا گروهي ميباشد .طبق اين تقسيمبندي ميتوان گفوت
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غالمعباس توسلی و

امراهلل امانی کالریجانی

 )2چگونه دارايي جمعي ،ميتواند شرايط زندگي

رابطه اي -فردي مطرح مويشوود و بوه شوبکه روابوط،

افراد را بهبود ميبخشد( .لين )31-32 ،1111

حمايتها و منابع در دسترس اطال ميگردد .اين نووع

در سرمايه اجتماعي شبکه ،سرمايه اجتماعي کااليي

سرمايه اجتماعي

فووردي اسووت و بووه سوورمايهگووذاري افووراد در روابووط

که سرمايه اجتمواعي شوبکهاي نوام دارد ،بور منوابع

اجتماعي و در اختيوار گذاشوتن منوابع موجوود در ايون

ابوزاري و حمووايتي متنوووع و موجووود در شووبکه کووه بووا

روابط براي کسب سوود و بوازده موورد انتظوار اطوال

سرمايهگذاري افراد در روابط اجتمواعي و دسوتيابي بوه

ميگردد؛ اما در سوط گروهوي ،سورمايه اجتمواعي بوه

پيوندهاي اجتماعي به دست ميآيد متمرکوز اسوت .در

صورت يک کاال و دارايي جمعي نمود مييابد ،مثالً در

اين پژوهش نيز سرمايه اجتماعي با استفاده از رويکورد

انسجام محلهاي ،کونش جمعوي و غيوره .طبوق جودول

شبکه اجتماعي و به عنوان سرمايه اجتماعي شبکه مورد

شماره  ،3ميتوان گفت کوه سورمايه اجتمواعي از نظور

بررسي قرار گرفته است.

بورديوو ،کلموون ،پاتنووام و فوکويامووا در سووط گروهوي

در جوودول پوويش رو عناصوور بووه طووور اجمووالي

مطرح ميشوود کوه در آن صوورت ،سورمايه اجتمواعي

ديدگاه هاي مطرح سرمايه اجتمواعي ،موورد مشواهده و

شامل روابط ،اعتماد ،هنجارها ،مشارکت و ...مويباشود؛

بررسي قرار ميگيرد.

اما از نظر تحليل شبکه ،سرمايه اجتماعي تنها در سوط
جدول  :3نگرشهاي مطرح سرمايه اجتماعي
تعريف سرمايه اجتماعي

محور

هدف

سطح تحليل

محققين
مجموعه منابع بالفعل و بالقوهاي که با عضويت در شبکه پايداري از
بورديو

روابط ،در دسترس فرد قرار ميگيرد و خدمات متقابل را ميسر

سرمايه اقتهادي

فردي

ميسازد.
جنبههايي از ساختار اجتماعي که کنشگران از آنها به عنوان منبعي

کلمن

براي رسيدن به منافع شان استفاده ميکنند.
جانتان ترنر

فردي -گروهي

سرمايه انساني

نيروهايي که پتانسيل توسعه اقتهادي در يک جامعه را با ايجاد و
تقويت روابط اجتماعي و الگوهاي سازماندهي و اجتماعي افزايش

فردي -گروهي

توسعه اقتهادي

ميدهند .اين نيروها در سطوح تحليل خرد ،ميانه و کالن کار ميکنند.
اعتماد ،هنجارها و شبکههايي که همکاري و مشارکت را براي منافع

پاتنام

متقابل تسهيل ميکند
فوکوياما

اشتراک اعضاي گروه در مجموعهاي از هنجارها يا ارزشهاي
غيررسمي جا افتاده

تحليل شبکه

گروهي
گروهي

سرمايهگذاري در روابط توسط افراد و دستيابي به پيوندهاي اجتماعي
مختلف که دسترسي به منابع حمايتي و ابزاري متنوعي را فراهم

فردي

ميآورد

توسعه سياسي و
دموکراسي
توسعه اقتهادي
منابع ابزاري و
حمايتي متنوع

منبع( :لين)29 :3999 ،
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چارچوب نظري تحقيق

خود را افزايش ميدهند و در ضومن بوه دسوت آوردن

در سال  ،3990با ظهور ديودگاه شوبکه ،جامعوه بوه

امكان كنترل زندگي خوود ،از حمايوتهواي اجتمواعي

عنوووان شووبکه مووورد بررس وي قوورار گرفووت و مطالعووه

شبكههاي ارتباطي خود برخوردار ميشوند .لذا قودرت
6

همسووايگي و هووم محلووهاي بووه مطالعووه فوورا محل وي و

كنار آمدن آنها با فشارهاي ناشي از فعاليتها و روابط

فرامرزي نامحدود تغييور يافتوه اسوت .بور اسواس ايون

افزايش مييابد و به لحاظ روانوي از آراموش و آسوايش

ديدگاه ،جامعه وجود دارد ولي محدود به همسوايگي و

مطلوبي برخوردار خواهند شد .به عبارت ديگر ،وجوود

محلهها نميشوود .ديودگاه شوبکه در مقايسوه بوا سواير

سرمايه اجتماعي رسمي و غيررسمي اثورات فشوارهاي

دي ودگاههوواي تحليل وي ،جامعووه را از همسووايگي مجووزا

زندگي مانند تأمين هزينههاي سنگين زندگي ،مقابله بوا

ميکنود و روش مفيودي بوراي مطالعوه جامعوه بودون

حوادث طبيعي و غيرطبيعي را با افوزايش حمايوتهواي

محدود كردن آن به نوواحي و محلوههاسوت .گسوترش

اجتماعي ،عاطفي و رواني كاهش مويدهود و احسواس

وسايل حملونقل و فناوري ارتباطي جديد مثل اينترنت،

امنيت را نيز در افراد تقويوت مويكنود( .کوارلين ،2000

ماهواره و ...باعث شد كه ارتباطات از چهارچوب محل

)309

زندگي افراد فراتر برود .بنابراين بر اساس ايون ديودگاه،

به طور كلي ديدگاه شبكه نسبت به ساير گرايشهاي

جامعه از بين نرفته ،بلكه رها شده است و بايد به عنوان

نظري و مطالعاتي مربوط بوه جامعوه داراي سوه امتيواز

شبكه فردي مورد بررسي قرار گيرد.

است.

طرفداران نظريهي شبكه بر اين باورنود كوه وجوود

 )1از اين فرض كه افراد لزوماً با همسايهها و

شوبكههواي اجتمواعي بوه صوورت حوائلي در مقابول

گروههاي خويشاوندي يا ساير همبستگيهاي

فشارزاي دروني عمل ميكنند ،به نحوي كوه بوا فوراهم

محدود در كنش متقابل هستند اجتناب ميكند و

آوردن حمايتهاي عاطفي ،دوستيهوا و فرصوتهوايي

اين امكان را فراهم ميسازد که طيف وسيعي از

بوراي اعموال اجتمواعي معنويدار در قالوب سورمايه

روابط ،در همه جا و با مسئول کردن همه افراد

اجتماعي ،اثر بسيار مهم و موثري بر عزت نفس افراد و

که اين روابط را شکل ميدهند ،مورد مطالعه قرار

افزايش توان مقابله با مشکالت و افسوردگي هوا دارد و

گيرند .اين ديدگاه ضد همسايگي و ضد

در نهايت به احساس سالمت رواني افراد جامعه منجور

مجاورت نيست ،بلکه مجاورت مسکوني را تنها

ميشود( .کارلين )308 ،2000

يک بعد از جامعه ميداند.

به نظر آنها ،شبكههواي اجتمواعي ،نووعي سورمايه

 )2قابليت آن براي مطالعه پيوندها و ارتباطات در

اجتماعي براي كاركنان فراهم ميآورنود؛ و در واقوع در

همه مقياسها ،از روابط بين فردي تا نظامهاي

اين شبكهها از حمايت ،اعتماد و روابط عاطفي با سواير

كالن بسيار زياد است و امكان تحليل ارتباطات

افراد برخووردار مويشووند .ديودگاه شوبكه در سورمايه

زندگي روزمره را در بطن تغييرات اجتماعي عظيم

اجتماعي بر اهميت روابط افقي و عمودي بين موردم در

ميسر ميسازد.

قالب انجمنها و گوروههواي اجتمواعي تأكيود دارد .بور

 )3اين ديدگاه مجموعهاي از روشهاي كمي و كيفي

اساس مباحث نظري ميتوان گفت كه در صورت وجود

را براي فهم ،توصيف ،تحليل ،ترکيب ،ساختار و

سرمايه اجتماعي ،افراد در قالب هنجارهوا و پيونودهاي

عملکرد شبکههاي فردي را فراهم ميکند.

اجتماعي موجود در تعوامالت اجتمواعي ،قابليوتهواي

(کامران و ارشادي )43 ،1311
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از مهمترين نظريهپردازان اين ديدگاه ولمون اسوت.

سوواختارهاي شووبکهاي ،رفتارهووا را تحووت تووأثير قوورار

ولمن معتقد است مسئله اصلي در ديدگاه شبکه روابوط

ميدهند .به همين جهت ولمن مدعي است کوه تحليول

اسووت و واحوودهاي تشووکيل دهنووده سوواخت جامعووه،

شبکه يک ابزار فکري اساسي در مطالعوه سواختهواي

شبکه هاي تعاملي هستند .ساخت اجتمواعي بوه عنووان

اجتماعي است( .چلبي )60 ،3181

يووک شووبکه ،از «اعضوواي شووبکه» و مجموعووهاي از

ولمن معتقود اسوت الگوهواي پيونود بوين اعضواي

«پيوندها» که افراد ،کنشگران و گروهها را به هم متهول

شبکه ،هم نوعي فرصت است و هم نوعي محودوديت،

ميسازد ،تشکيل شده است .اعضاي شبکه ها ميتواننود

زيرا اين الگوها بر ميزان دسترسي افراد به منابعي نظيور

افراد ،گروهها ،نهادها و موجوديوتهواي حقووقي و يوا

اطالعات ،ثروت و قدرت اثور دارنود .از نظور او ،نظوام

سازمانها و . ...باشند( .ولمن  3998به نقول از باسوتاني

اجتماعي به صورت شبکه اي از روابط بوه هوم وابسوته

و صالحي  )49 ،3186بلوک هاي اصلي شبکه «ارتبواط»

است که در آن افراد دسترسي يکساني به منابع کميواب

هسووتند و ديودگاه شووبکه بووا مطالعووه روابووط اجتموواعي

ندارند .از اين رو محقق اجتماعي بايد در تبيين رفتار به

موجود بوين مجموعوهاي از افوراد ،بوه تحليول سواخت

توزيع فرصت ها توجه کند ،يعني دسترسوي نوابرابر بوه

اجتماعي ميپردازد و ضمن اينکه به کل ساخت توجوه

منابعي مثل اطالعات ،ثروت ،نفوذ و دسترسي افراد بوه

ميکند ،الگوي روابط موجود در سواخت را نيوز موورد

منابع( .شارع پور )390 ،3188

توجووه قوورار موويدهوود .بنووابراين نقطووه تمرکووز ديودگاه

ولمن معتقد است در عهر حاضر نوعي تشويش و

شبکهاي اين است که بوه جواي تاکيود بور کنشوگران و

نگراني در مورد اجتماع وجود دارد و در دنيواي مودرن

ويژگيهاي فرديشان به عنوان واحد تحليل ،به ساختار

افراد همواره در اين هراس بودند که مبادا اجتماع آنهوا

روابط کنشگران توجه ميکند( .کارتوسي 3 :2004 ،بوه

را طرد کند و با تنهايي و بيگانگي مواجهه شوند .بخش

نقل از باستاني و صالحي )68 :3186 ،پيوندها و روابط

عمده اين نگرانوي از نووع تفکور و ادراک خوا

ايون

که بحث اصلي ديدگاه شبکه است ،بوه عنووان سورمايه

دوران نشأت ميگيرد.

اجتماعي محسووب مويشوود .محققوان ديودگاه شوبکه
خهوصيات شبکه را در سه بعد طبقهبندي ميکند:
 -1خهوصيات ساختي :اندازه ،7تراکم
ترکيب

1

ولمن سه مدل براي تبيين ماهيت اجتماع بوا توجوه
به شرايط جديد در دوران مدرن ارائه کرده اسوت ،وي

و

1

بوور اسوواس ايون پرسووش کووه اجتموواع در دوران موودرن
چگونه است؛ سه سؤال و سه پاسخ ارائه ميدهد:

 -2خهوصيات تعاملي :شيوه تماس ،فراواني
تماس ،10دوام رابطه 11و صميميت
 -3خهوصيات

12

کارکردي:

 آيا اجتماعات در دوران مدرن از بين رفتهاند؟
مدل اجتماع گمشده

انواع

حمايت

(باستاني و صالحي )61 :1316

 آيا اجتماعات تراکم ،همگني و انسجام سنتيشان
را حف کردهاند؟ مدل اجتماع حفظ شده

يکي از اعضاي اصلي ديدگاه شوبکه ولمون اسوت.

 آيا اجتماعات به شبکههاي کمتر محلي با بافت

ولمن معتقد است بهترين روش بوراي مطالعوه سواختار

پراکندهتر ،ناهمگن تر و کمتر منسجم تغيير شکل

اجتماعي مطالعه روابط بين اعضاي آن سواختار اسوت.

يافتهاند؟ مدل اجتماع آزاد شده

تحليل گر سواختاري بوه دنبوال شناسوايي سواختارهاي

الف) مدل اجتمااع گمشاده :13طبوق ايون مودل،

عمي وق اسووت .او موويکوشوود نشووان دهوود کووه چگونووه

اجتماعات در نتيجه تغييرات عظويم و گسوترده از بوين

56
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رفتهانود و بوه دليول تغييورات عظويم مثول شهرنشويني،

علت الزامات فضايي و اجتماعي پايين است ،توراکم در

صنعتي شدن ،سرمايهداري ،بوروکراسي ،جهاني شدن و

شبکه بوه علوت اينکوه خويشواوندان و همسوايگان بوا

توسعه تکنولوژي هاي ارتباطي ،نوع زندگي افراد تغييور

يکديگر ارتباط دارند و يکديگر را ميشناسند ،باالست.

کرده و افراد در دنياي مودرن و در شوهرها ،روابطشوان

بيشتر تماس ها ،تماس چهره به چهره است و به شوکل

غيرشخه وي ،زودگووذر و ضووعيف شووده اسووت .وبوور،

گروهي انجام ميشود .در اين مدل به علت وجود زيواد

مارکس ،انگلس ،دورکويم ،پوارک و ورث از طرفوداران

پيوندهاي قوي روابوط اعضواء شوبکه همگون اسوت و

اين مدل هستند( .ولمن  3999به نقل از افروز )3189

حمايت اجتماعي در سط باال قرار دارد.

در اين مدل ،انودازه شوبکه هواي اجتمواع شخهوي

ج) مدل اجتماع رها شده :15اين مدل که در واقوع

کوچک است .شدت روابوط ضوعيف و اغلوب از نووع

رويکرد تحليل شبکه مي باشد معتقد است که روابط در

آشنايي است .درصد خويشواوندان و همسوايگان در آن

شهرها در دنياي مدرن ،نه کامالً از بوين رفتوه (اجتمواع

پايين است و ايون موضووع ناشوي از تضوعيف شوديد

گمشده) و نه شکل روستايي و محلوهاي دارد (اجتمواع

الزامات فضايي و اجتماعي است .در اين مدل به دليول

حف و شووده) ،بلکووه حالووت پخووش و پراکنووده دارد و

داوطلبانه بودن روابط ،روابط با دوستان باال اسوت ،اموا

همسايگي کمتر در آن ديده ميشود .اين مدل اگور چوه

اين روابط در زمينههاي چندگانه نيسوت .لوذا افوراد در

از اهميت پيوندهاي اوليه و همسايگي حمايت ميکنود،

زمينههاي متفاوت مثول کوار يوا تفوري داراي دوسوتان

اما معتقد اسوت کوه بيشوتر پيونودها اموروزه جوايگزين

مجزا هستند .دوستان با يکديگر رابطه زيادي ندارنود و

انسووجامات متووراکم و انبوووه و شووديداً مرزبنوودي شووده

يکديگر را کمتر مي شناسند؛ به هموين دليول توراکم در

گرديده است .در اجتماع رها شده افراد در گوروه هواي

اين شبکهها پايين است .انواع تماسهواي شوايع يعنوي

چندگانه و بر مبناي عالقه خود عضويت دارند .ديودگاه

تماس چهره به چهره و تلفني نيز پايين است؛ به علوت

تحليل شبکه با اين رويکورد بوه اجتمواع مويپوردازد و

اينکه تعداد پيوندهاي ضعيف زياد است و ناهمگني در

معتقد است که اجتماع هرگز از بين نرفتوه بلکوه تغييور

آن باالسوت( .ولموون و پووتر  3999بووه نقول از ايموواني

کوورده و از حالووت همسووايگي و محلووهاي بووه شووکل

)3186

فرامرزي ،پراکنده ،متراکم و کمتر مرزبندي شوده تغييور

ب) مدل اجتماع حفظ شاده :14ايون مودل نشوان

شکل يافته و تغييرات عظيم اجتماعي تنهوا توانسوتهانود

ميدهد که اجتماعات به طور منسجم و متراکم به همان

تغييراتي در الگو و ساختار روابوط ايجواد نماينود و نوه

صووورت کووه در اجتماعووات سوونتي و کوچووک وجووود

اينکه آن را کامالً از بين ببرند( .ولمن  3999بوه نقول از

داشتند ،هنوز هم منبع مهم تأمين حمايوت و معاشورت

افروز.)3188 ،

هستند و تغييرات عظويم اجتمواعي نتوانسوته اسوت بور

در اين مدل اندازه شبکه اجتمواع شخهوي بوزرگ،

پيوندها و ارتباطوات اجتمواعي افوراد در دوران مودرن

شدت رابطه در شبکه قوي و بيشتر بوا دوسوتان اسوت.

تأثير منفوي بگوذارد .در اينجوا اجتمواع را مويتووان در

درگيري فرد بوا خويشواوندان و همسوايگان در سوط

مليت ها مشاهده کرد .هربرت گنز را ميتووان در زموره

پايين است و اين به دليل ضعيف شدن الزامات قضوايي

طرفداران اين مدل دانست.

و اجتماعي است .افراد در اين مدل اجتمواع روابطشوان

در اين مدل اندازه شبکه بزرگ اسوت ،نووع روابوط

را داوطلبانه انتخاب ميکنند و در آنهوا ميوزان دوسوتي

قوي و در زمينه هاي چندگانه است .روابط داوطلبانه به

باالست و افراد در زمينههاي متفاوت اجتماعي دوسوتان
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زيادي دارند؛ اما با وجود اينکوه روابوط بوا دوسوتان در

مختلف و انواع حمايتهايي که از طريق اين پيوندها و

زمينه هاي متفاوت اسوت ،ايون روابوط کمتور چندگانوه

روابط در دسترس فرد قرار ميگيرد مورد نظر ميباشد.

است.
تراکم در اين مدل به نسبت دو مدل قبلي به علوت

روششناسي تحقيق

اينکه بعضي از دوسوتان يکوديگر را موي شناسوند و بوا

تحقيق حاضر با روش کتابخانه اي -پيمايشوي و بوا

يکديگر رابطه دارند ،در سط متوسطي اسوت .در ايون

استفاده از پرسشنامه انجام گرفت .جامعوه آمواري ايون

مدل تماسها بيشتر از نوع تماس تلفني است و تعوداد

تحقيق ،کليه اعضاي شبکههاي اجتماعي مجازي اسوت.

تماس چهره به چهره پايين است و حمايوت اجتمواعي

در اين پژوهش ،روش نمونهگيري روش غير احتموالي

در اين مدل در مقايسه با دو مدل قبلوي متوسوط اسوت

گلوله برفي است .حجم نمونه از طريق فرمول کووکران

(ولمن  3999به نقل از افروز.)318 ،

محاسبه گرديده و  186نفر انتخاب شده است .تجزيه و

جمعبندي مباني نظري

تحليل آماري آن از طريق نرمافوزار  spssانجوام گرفتوه

در اين پژوهش منظور از سرمايه اجتماعي ،سورمايه

است و در قالب تجزيه و تحليل تک متغيره ،دو متغيره

اجتماعي شبکه ميباشد که ميزان رابطوه فورد بوا افوراد

و چند متغيره مورد بررسي قرار گرفته است.

سرمایه اجتماعی

ویژگیهای ساختی

اندازه شبکه

ترکیب شبکه

ویژگیهای تعاملی

فراوانی تماس

صمیمیت

نمودار  :3مدل نظري سرمايه اجتماعي در تحقيق

56
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ویژگیهای کارکردی

حمایت اجتماعی

سرمایه اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی…

نحوه سنجش سرمايه اجتماعي
سرمايه اجتماعي شبکه :سرمايه اجتماعي شوبکه بور
منابع ابزاري و حمايتي موجوود در شوبکههوا از طريوق

به آنها در قالب شش نوع حمايت شامل حمايت مالي،
عوواطفي ،مشووورتي ،مهوواحبتي ،عملووي و اطالعوواتي
ميباشد.

دستيابي به پيوندهاي اجتمواعي در دسوترس فورد قورار

متغيرهاي مستقل اين تحقيق نيز احسواس بيگوانگي

ميگيرد و از اين طريق فرد ميتواند به طيف وسيعي از

اجتماعي سياسي ،احساس امنيوت اجتمواعي ،احسواس

حمايتهاي گوناگوني دسترسي يابد ،اطال ميگردد.

بيهنجاري اجتماعي ،احساس محروميوت نسوبي ،نووع

سرمايه اجتماعي در سه بعد ويژگويهواي سواختي،

تعامل اجتماعي (تعامل اظهاري در برابر تعامل ابزاري)،

ويژگيهاي تعاملي و ويژگيهاي کارکردي شبکه موورد

نوع جهتگيوري کنشوي (عوامگرايوي در برابور خوا

بررسوي قوورار گرفتووه اسووت .در بعوود سوواختي سوورمايه

گرايي) و گرايش به رفتارهاي مذهبي جمعي است.

اجتماعي شبکه ،اندازه شوبکه و ترکيوب شوبکه مطورح

متغيرهاي زمينوهاي يوا پايوهاي ايون تحقيوق شوامل

ميشود که شاخص هاي اين بعود مويباشود .منظوور از

پايگاه اقتهادي اجتماعي ،جنسويت ،تحهويالت ،سون

اندازه شوبکه ،تعوداد افورادي اسوت کوه فورد بوه طوور

و ...است.

غيررسمي در شبکه روابط خوود بوا آنهوا در تعامول و
ارتبوواط اسووت .منظووور از ترکيوب شووبکه ،نسووبتهوواي

ويژگيهاي کلي افراد مورد مطالعه

مختلف هر يک از اعضا در شبکه فردي مويباشود کوه

از  400نفر پاسخگو حدود  239نفر (حودود 14/1

اين متغير از تعداد خويشاوندان دور و نزديک ،دوستان،

درصوود) موورد و  381نفوور ( 41/8درصوود) زن هسووتند.

همسايگان و همکاران ساخته شده است.

ميووانگين سووني پاسووخگويان  21سووال اسووت .بيشووتر

در بعد تعواملي سورمايه اجتمواعي شوبکه ،فراوانوي

پاسووخگويان ( 90/1درصوود) مجوورد هسووتند .از نظوور

تماس افراد ،شيوه تماس آن ها بوا هوم و صوميميت در

وضعيت شغلي حدود  19/1درصد پاسخگويان شواغل،

رابطه به عنوان شاخصها و مؤلفههاي اين بعود مطورح

 11/1درصد در حال تحهيل 1/1 ،درصد بيکار فهولي

ميباشند .منظوور از فراوانوي تمواس ،دفعوات ارتبواطي

و  1/1درصد بيکار درصد بيکار دايم ميباشند .از لحاظ

است که افراد با هر يک از اعضاي شبکه خود دارنود و

وضعيت سکونت حدود  69/1درصود سواکن تهوران و

اينکه هر چند وقت يکبار با آنها در تمواس و ارتبواط

 12/1درصد ساکن شهرستان ميباشوند .از لحواظ نووع

ميباشند .منظور از شيوه تماس ،روش برقراري ارتبواط

عضويت در شبکه هاي اجتماعي مجوازي حودود 62/8

با اعضاي شبکه ميباشد کوه شويوههواي تمواس ماننود

درصد پاسخگويان عضو شبکه اجتمواعي فويس بووک،

رودررو ،حضوري ،تلفنوي ،ناموه و اينترنوت مويتوانود

 23/1درصد عضو ايرانوويچ 9 ،درصود عضوو کلوو ،

باشد .البته در شبکههاي اجتمواعي مجوازي شويوههواي

 6/1درصد عضو تويتر و تنها  2/1درصود عضوو سواير

تماس به شکل ايميل يا پيام ،چت ،کامنوت يوا ديودگاه،

شبکههاي اجتماعي فارسي زبان ميباشند.

اليک يا دوست داشتن و نظر دادن در وبالگها ميباشد.
منظور از صميميت رابطه ،احساس نزديکي و خودماني

يافتههاي تحقيق

شدن با اعضاي شبکه است.

بعد ساختي؛ اندازه شبکه

در بعووود کوووارکردي سووورمايه اجتمووواعي شوووبکه،
حمايت هاي دريافتي از اعضاي شبکه و ارائوه حمايوت

در سنجش اندازه شبکه از پاسخگويان سؤال گرديد
که در شبکههاي اجتماعي مجازي که عضو آن
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جدول شماره  :3توزيع فراواني بر اساس اندازه شبکه
اندازه شبکه

فراواني

درصد فراواني درصد معتبر

بعد ساختي؛ تراکم شبکه
منظور تراکم شبکه تعداد افرادي است که هور يوک

يک دسته افراد

301

26/1

26/1

دو دسته افراد

346

16/1

16/1

سه دسته افراد

88

22

22

چهار دسته افراد

19

9/1

9/1

همکاران و غريبهها با آنهوا ارتبواط دارنود .يافتوههواي

پنج دسته افراد

31

1/1

1/1

تحقيق در مورد تراکم شبکه پاسخگويان نشان ميدهد؛

شش دسته افراد
تعداد کل

33

2/8

2/8

400

300

300

از اعضاي شبکه در گروههاي شوشگانوه خويشواوندان
نزديووک ،خويشووواوندان دور ،دوسوووتان ،همسوووايگان،

غير از گروه هاي دوستان و غريبوههوا ،در چهوار گوروه
ديگر ،بيش از  0/80درصد پاسخگويان بوا کمتور از 30

هستيد با چه کساني ارتباط داريد و مطابق با تئوري
ولمن  6دسته از افراد را به عنوان کسواني کوه در يوک
شبکه ،فرد يا عضو شبکه ميتواند با آن ها ارتباط داشته
باشوود در يووک طيووف قوورار گرفتووه اسووت .خووانواده،
خويشاوندان ،دوستان ،همسايگان ،همکاران و غريبههوا

نفر از اعضاي گروهها ارتبواط دارنود؛ اموا در دو موورد
ديگر ،در گروه دوستي ،حدود  0/90درصد پاسخگويان
با  3تا  10نفر از دوستان خود ارتباط مجازي دارند .در
گروه غريبهها ،حدود  0/43درصد پاسخگويان بوا  3توا
 10نفر از دوستان خود ارتباط مجازي دارند.

کساني هستند که اعضاي شبکه ميتواننود بوا آن هوا در
ارتبوواط باشووند .در ايوون قسوومت هوودف تنهووا تعووداد

بعد تعاملي (فراواني تماس)

گروه هايي است که فرد با آن ها ارتباط دارد و به منظور

در بحث فراواني تمواس نتوايج کلوي حواکي از آن

سنجش آن به شمارش تعداد گروه هايي که هر فورد بوا

است که بيشتر افراد بوا دوسوتان مجوازي خوود ارتبواط

آنها ارتباط دارد پرداختهايم.

دارند .در واقع عالوه بر اضافه کردن افراد مختلوف بوه
جمع دوستان خود در فضاي مجازي ،بيشوتر آنهوا بوه
طور متناوب با آنها هم صحبت گشته و ارتباط دارنود.

بعد ساختي؛ ترکيب شبکه
منظور از ترکيب شبکه ،نسبت هاي مختلف هر يک
از اعضا در شبکه فردي ميباشد که اين متغير از تعوداد
خويشوواوندان دور و نزديووک ،دوسووتان ،همسووايگان،
همکاران و غريبهها ساخته شده است.
جدول  :2توزيع فراواني بر اساس ترکيب شبکه
شبکه

اين ارتباط داراي اشکال مختلف روزانه ،هفتگي ،ماهانه
و گاه سواالنه اسوت .البتوه بيشوتر پاسوخگويان ارتبواط
روزانه يوا هفتگوي دارنود و کمتور اذعوان نمودنود کوه
ارتباطشان به ماه يا سال طول ميکشد.
شيوههاي تماس
منظور از شيوه تماس ،روش برقراري ارتباط با

فراواني

درصد فراواني

درصد معتبر

خانواده

324

13

13

اعضاي شبکه ميباشد که شيوههاي تماس مانند

خويشاوندان دور

369

42/2

42/2

دوستان

299

94/2

94/2

رودررو ،حضوري ،تلفني ،نامه و اينترنت ميتواند
باشد .البته در شبکههاي اجتماعي مجازي شيوههاي

همسايگان

60

31

31

همکاران

331

28/9

28/9

تماس به شکل ايميل يا پيام ،چت ،کامنت يا ديدگاه،

362

40/1

40/1

400

300

300

اليک يا دوست داشتن و نظر دادن در وبالگها ميباشد.

غريبهها
تعداد کل

56

به گونهاي که تقريباً بيش از  0/61درصد پاسخگويان از
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اين شيوهها به طور متوسط ،زياد يا خيلي زياد استفاده

حمايت و همچنين ميزان دريافت هر شش نوع حمايت

ميکنند.

مورد بررسي قرار گرفت .در مجموع جدول ذيل ميزان

جدول  :1توزيع فراواني بر اساس ميزان استفاده از
انواع شيوههاي تماس
ميزان استفاده از انواع شيوهها

فراواني

حماي وت در شووبکههوواي اجتموواعي مجووازي را نشووان
ميدهد:

درصد فراواني درصد معتبر

خيلي کم

13

32/8

32/9

کم

83

20/1

20/1

متوسط

318

14/1

14/9

زياد

88

22

22/1

جدول  :1توزيع فراواني بر اساس ميزان حمايت و
کمک اعضاي شبکه اجتماعي
ميزان حمايت

درصد فراواني

فراواني

خيلي زياد

19

9/1

9 /4

خيلي کم

98

24/1

تعداد کل

191

98/8

300

کم

311

18/1

بيجواب

1

3/1

-

متوسط

98

39/1

400

300

-

زياد

63

31/1

خيلي زياد

30

2/1

400

300

تعداد کل

تعداد کل

دوام رابطه و صميميت
منظووور از صووميميت رابطووه ،احسوواس نزديک وي و
خودماني شدن با اعضاي شبکه اسوت .در ايون تحقيوق
نيز از پاسخگويان در موورد ميوزان صوميميت آنهوا بوا
اعضاي شبکه اجتماعي سوال شده است و پاسوخهوايي

سرمايه اجتماعي
جدول ذيل توزيع فراواني بر اساس ميوزان سورمايه
اجتماعي را نشان ميدهد:

به شرحي که در ادامه ميآيد حاصل شده است.

جدول  :6توزيع فراواني بر اساس ميزان سرمايه
اجتماعي اعضاي شبکه اجتماعي

جدول  :4توزيع فراواني بر اساس ميزان صميميت
اعضاي شبکه اجتماعي

سرمايه اجتماعي شبکه

فراواني

درصد فراواني درصد معتبر

خيلي کم

11

8/8

8/9

کم

311

11/8

14/2

خيلي کم

14

31/1

31/6

متوسط

344

16

16/1

کم

90

22/1

22/9

زياد

60

31

31/2

متوسط

310

19/1

19/9

خيلي زياد

23

1/1

1/1

زياد

99

39/8

39/9

تعداد کل

191

98/8

300

خيلي زياد

21

1/8

1/8

بيجواب

1

0/2

-

تعداد کل

196

99

300

400

300

-

بيجواب

4

3

-

400

300

-

ميزان صميميت اعضا

تعداد کل

فراواني

درصد فراواني درصد معتبر

تعداد کل

تحليل دو متغيره
آزمون روابط در تئوري ولمن

بعد کارکردي
در بعد کارکردي هودف سونجش و آزموون ميوزان
ارائه و دريافت انواع شوشگانوه حمايوت مطورح شوده
است .در فراينود تحقيوق ميوزان ارائوه هور شوش نووع

در اين قسمت قهد داريم تا فرضهايي کوه ولمون
در تئوري اش بيان داشوت را در جامعوه آمواري خوود
مورد سنجش و بررسوي قورار دهويم .او چهوار فرضويه
مطرح نمود که هر چهار فرضيه او را بررسوي خوواهيم
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نمود .با توجه به اينکه متغير مستقل در سوط سونجش

پيونوود بووا شووبکههوواي متووراکم ،منجوور بووه ارتباطووات و

فاصوولهاي و متغيور وابسووته در سووط سوونجش ترتيبوي

مشارکت وسيعتري خواهود شود و در نتيجوه حمايوت

اندازه گيري شده اند ،از ضريب همبستگي تواو -کنودال

اجتماعي بيشتر را فراهم ميکند.

براي همبستگي و معناداري ايون رابطوه و از ضوريب

d

سامرز براي ارزيابي ميزان و شدت اين رابطوه اسوتفاده

جدول  :8حمايت اجتماعي بر اساس تراکم شبکه

شده است.16

پاسخگويان
متغيرها
تراکم شبکه

اندازه شبکه و حمايت اجتماعي
طبق مدل نظري ولمن معتقد است هور چوه انودازه

تااو کندال دي سامرز فراواني واقعي معناداري
0/32

0/33

400

0/00

حمايت اجتماعي

شبکه بزرگتر باشد امکان دسترسي فرد به منوابع بيشوتر
ميشود .شبکههاي بزرگتر حمايتهاي بيشوتري فوراهم

با توجه به جدول فو در سط خطواي  0/00بوين

ميکنند .در اينجا منظور از اندازه تعداد گروههايي است

دو متغيور رابطووه معنووادار وجووود داشووته و فرضويه دوم

که فرد از گروههاي ششگانه انتخاب نموده و بوا آنهوا

تئوري ولمن تأييد شد .ميزان همبستگي بوين دو متغيور

رابطه دارد.

 0/32و شوودت رابطووه  0/32بوووده کووه بيووانگر يووک
همبستگي و رابطه مستقيم و ضوعيف اسوت .آمواره هوا

جدول  :9حمايت اجتماعي بر اساس اندازه شبکه

نشان ميدهد که هر چه شبکه اجتماعي متراکم تر باشد

پاسخگويان
تااو کندال دي سامرز فراواني واقعي

متغيرها
اندازه شبکه

0/08

0/08

400

17

معناداري

11

0/01

ميزان ارائه و دريافت حمايت اجتماعي در شوبکه هواي
اجتماعي مجازي بيشتر ميباشد.

حمايت اجتماعي

قوت ارتباط در شبکه و حمايت اجتماعي
با توجه به جدول فو در سط خطواي  0/01بوين
دو متغيور رابطووه معنووادار وجووود داشووته و فرضويه اول
تئوري ولمن تأييد شد .ميزان همبستگي و شدت رابطه
بين دو متغير  0/08بوده کوه بيوانگر يوک همبسوتگي و
رابطه مستقيم و ضعيف است .آمارهها نشان ميدهد کوه
هر چه اندازه شبکه بزرگتر باشد ميزان ارائه و دريافوت
حمايت اجتماعي در شبکههاي اجتماعي مجازي بيشوتر
ميباشد.

ولمن در تئوري خود بيان ميدارد فرضيه ديگور آن
است که هر جه بين اعضاي شوبکه رابطوه قووي توري
وجود داشته باشد ،اعضاي شوبکه از حمايوت بيشوتري
برخوردار ميشوند .او بحث ميکند که اعضواي شوبکه
بووا پيونوودهاي چندگانووهشووان ،پيونوودهاي قوووي توور و
حمايتآميزتري خواهند داشت.
جدول  :9حمايت اجتماعي بر اساس قوت رابطه در
شبکه پاسخگويان
متغيرها

تراکم شبکه و حمايت اجتماعي

قوت رابطه در شبکه

ولمن در تئوري خود بيان ميدارد فرضويه متعوارف
در مورد رابطه تراکم با حمايت اجتماعي اين است کوه
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با توجه به جدول فو در سط خطواي  0/00بوين

با توجه به جدول فو در سط خطواي  0/00بوين

دو متغير رابطه معنوادار وجوود داشوته و فرضويه سووم

دو متغير رابطه معنادار وجود داشوته و فرضويه چهوارم

تئوري ولمن تأييد شد .ميزان همبستگي و شدت رابطه

تئوري ولمن تأييد شد .ميزان همبستگي و شدت رابطه

بين دو متغير  0/19بوده کوه بيوانگر يوک همبسوتگي و

بين دو متغير  0/44بوده کوه بيوانگر يوک همبسوتگي و

رابطه مستقيم و متوسط است .آمارهها نشان ميدهد کوه

رابطه مستقيم و قوي است .آمارهها نشان ميدهد که هر

هر چه قوت رابطه در شبکه بيشتر باشد ميوزان ارائوه و

چه مجاورت ،نزديکي و تماس در شوبکه بيشوتر باشود

دريافووت حمايوت اجتموواعي در شووبکههوواي اجتموواعي

ميزان ارائه و دريافت حمايت اجتماعي در شوبکه هواي

مجازي بيشتر ميباشد.

اجتماعي مجازي بيشتر ميباشد.

مجاورت ،تماس و حمايت اجتماعي

تحليل چند متغيره

ولمن معتقد است عنهر تماس ،سط کنش متقابل

در اين قسمت بوا اسوتفاده از تحليول رگرسويوني و

در يک اجتماعي فردي را اندازهگيري ميکنود و اينکوه

تحليل مسير تالش نمودهايم که با اسوتفاده از فرضويات

اعضاي اجتماع چگونوه بوا يکوديگر تمواس و ارتبواط

موجود در تئوري ولمن و همچنين با اسوتفاده از مودل

برقرار ميکنند و آنها واقعاً تا چه اندازه با يکوديگر در

نظري تحقيق ،توأثير و و توأثر متقابول عناصور سورمايه

تماس هستند .اکثر افراد ،حداقل چنود بوار در هفتوه بوا

اجتماعي را بر يکديگر مشخص نماييم .در واقع در اين

برخي اعضاي شبکهشوان در تمواس مويباشوند و ايون

قسمت تأثير مستقيم و غيرمسوتقيم هور يوک از عناصور

فراواني هاي تماس ها براي شناخت ويژگي هواي رابطوه

ابعاد سه گانه سورمايه اجتمواعي شوامل بعود سواختي،

اهميووت دارد .هووومنز ( 3910و  )3983نشووان داد کووه

تعاملي و کارکردي را بور يکوديگر دريافتوهايوم .ولمون

تماسهاي مکرر ،پيوندهاي حموايتي و قووي را فوراهم

اعتقاد دارد در بين اين عناصور ،حمايوت اجتمواعي بوه

ميسازد .تحقيقات ديگر نيز در موافقوت بوا ايون نظور،

عنوان متغير وابسته مطرح ميشوود و سواير عناصور بوه

نشان دادند که تماسهاي مکرر با پيوندهاي قوي است

عنوان عناصر مستقل بر عنهر حمايت اجتمواعي توأثير

که حمايت را به وجود ميآورد .عنهور تمواس ،سوط

ميگذارد .پس عالوه بر رابطه بين عناصر ابعاد سورمايه

کنش متقابل در يوک اجتمواعي فوردي را انودازهگيوري

اجتماعي ،تأثير و و توأثر ايون عناصور بوه هموراه توأثير

ميکند و اينکوه اعضواي اجتمواع چگونوه بوا يکوديگر

متغيرهاي زمينوهاي شوامل تحهويالت ،سان ،جان ،

تماس و ارتباط برقرار ميکننود و آنهوا واقعواً توا چوه

وضعيت تأهل ،پايگاه اقتهادي -اجتماعي و ...در مودل

اندازه با يکديگر در تماس هستند.

علي موردنر ترسيم ميگردد.

جدول  :30حمايت اجتماعي بر اساس مجاورت و
تماس در شبکه پاسخگويان
متغيرها
مجاورت و تماس
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تحصیالت

تراکم شبکه

وضعیت تاهل

حمایت اجتماعی

صمیمیت در رابطه

ترکیب شبکه

جنسیت

پایگاه اقتصادی-
اجتماعی
اندازه شبکه

سن

نمودار  :2مدل علي عناصر سرمايه اجتماعي در تحقيق
همان طور که از نموودار پيداسوت ابعواد و عناصور

نتيجهگيري

دروني سورمايه اجتمواعي بور يکوديگر توأثير و و توأثر

اين پژوهش در صدد آن بوود توا دريابود وضوعيت

متقابل دارند و نمودار مطابق با فرضيات و مدل نظوري

سرمايه اجتماعي در شبکههاي اجتماعي مجازي فارسي

تحقيق ترسيم شده اسوت .در نموودار توأثير مسوتقيم و

زبان چگونه است .با توجه به تاکيود چوارچوب نظوري

غيرمستقيم هر يک از متغيرها بور حمايوت اجتمواعي و

بر شبکه روابط و پيوندهاي اجتماعي ،ميتوان گفت که

همچنين بر يکديگر مشخص شده است.

شبکه روابط و تعامالت فرد با سواير اعضواي شوبکه و
منابع ابزاري و حمايتهايي که از طريق دستيابي به اين
پيوندها در دسترس فرد قرار ميگيرد ،سرمايهاي اسوت
که تنها در صورت تعامل کنشگران و کم و کيف روابط
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آنها با هم و ميوزان قووت و صوميميت رابطوه محقوق

مجازي دارند .در مورد فراواني تمواس بيشوتر افوراد بوا

ميگردد.

دوستان مجازي خود ارتباط دارند .در واقوع عوالوه بور

در اين پژوهش با توجوه بوه الگووي نظوري شوبکه

اضافه کردن افراد مختلف بوه جموع دوسوتان خوود در

روابط ،به تبيين نظري مسئله پرداخته شد و ويژگيهاي

فضاي مجازي ،بيشتر آنها به طور متناوب با آنها هوم

ساختي (اندازه و ترکيب شبکه) ،ويژگوي هواي تعواملي

صحبت گشته و ارتباط دارند .اين ارتباط داراي اشوکال

(فراواني تماس ،شيوههاي تماس و صميميت رابطوه) و

مختلف روزانه ،هفتگي ،ماهانه و گاه سواالنه اسوت .در

ويژگويهوواي کووارکردي (حمايوتهووا و منووابع ابووزاري

مورد شيوههاي تماس افراد از اغلوب شويوههوا ،اعوم از

متقابل) مورد بررسي قرار گرفتند و تأثير و و تأثر آنهوا

ايميل ،چت ،پيام ،اليک و کامنوت يوا نظور دادن بوراي

بر يکوديگر نيوز موورد بحوث واقوع گرديدنود .از بوين

ارتباط مجازي خود استفاده ميکنند .به طوري که تقريباً

ويژگيهاي سواختي شوبکه ،انودازه شوبکه بسويار مهوم

بيش از  0/61درصد پاسخگويان از اين شيوهها به طور

است .تعداد افرادي که فرد با آن ها رابطوه دارد ،بيوانگر

متوسط ،زياد يا خيلي زياد استفاده مويکننود .در موورد

سرمايه اجتماعي اوست .ويژگي هاي ديگر مثل ترکيوب

ميزان صميميت بين اعضا بايد گفت کوه بويش از 0/61

شبکه ،فراواني تماس ،شيوه تماس ،صوميميت و قووت

پاسخگويان داراي صميميت متوسط و باالتر از متوسوط

رابطه و حمايتهايي که اعضاي شبکه با هم رد و بودل

هستند .اين نشان ميدهد که به غير از ارتباط بين اعضا،

ميکنند جنبه هاي کيفيتي سرمايه اجتماعي است کوه در

نوع ارتباط صميمي و دوسوتانه اسوت .در موورد انوواع

افزايش و کاهش آن تأثير دارند.

ششگانه حمايتها بايد اذعان کرد در فضواي مجوازي

به عنووان نمونوه در ايون تحقيوق ،در موورد انودازه

هر يک از اين نووع حمايوتهوا بوين افوراد رد و بودل

شبکه ،بيشتر پاسخگويان تنها با يک يا دو دسته از افراد

ميشود و به طور کلي ميزان ارائوه و دريافوت بوه ايون

گروههاي ششگانه ارتباط دارند که فراوانوي در حودود

شکل است که حدود  24/1درصد بيان داشتند که ميزان

 0/62درصد را در بر ميگيرد .به عبارت ديگر بويش از

حمايت در شوبکه هواي اجتمواعي مجوازي خيلوي کوم

نيمي از پاسخگويان تنها با يوک يوا دو دسوته گوروههوا

ميباشد ،حدود  18/1درصود آن را کوم 39/1 ،درصود

ارتباط دارند .با اضافه شدن دسوته سووم ايون رقوم بوه

متوسط 31/1 ،درصد زيواد و  2/1درصود خيلوي زيواد

 0/81درصوود موويرسوود .ترکي وب شووبکهاي در فضوواي

ميدانند .در مورد ميزان سرمايه اجتماعي بايد گفت کوه

مجووازي بووه ترتي وب بووه اي ون شووکل اسووت :دوسووتان،

حدود  8/9درصد داراي سرمايه اجتمواعي خيلوي کوم،

خويشاوندان دور ،غريبوههوا ،خويشواوندان نزديوک يوا

 11/8درصد سورمايه اجتمواعي کوم 16 ،درصود داراي

خانواده ،همکاران و همسايگان .در مورد توراکم شوبکه

سرمايه اجتماعي متوسط 31 ،درصد سورمايه اجتمواعي

بايد گفت غير از گوروه هواي دوسوتان و غريبوههوا ،در

زياد و  1/1درصد سرمايه اجتماعي خيلي زيواد دارنود؛

چهار گروه ديگر ،بيش از  0/80درصد پاسوخگويان بوا

اما مطابق تئوري ولمون ابعواد و ويژگوي هواي سورمايه

کمتر از  30نفر از اعضاي گروه ها ارتباط دارند؛ اموا در

اجتماعي بر روي هوم تأثيرگذارنود کوه چهوار فرضويه

دو مورد ديگر ،در گروه دوسوتي ،حودود  0/90درصود

اصلي مطرح گشته است که در اين تحقيوق هور چهوار

پاسخگويان بوا  3توا  10نفور از دوسوتان خوود ارتبواط

فرضيه تأييد شده است و نتيجه ميگيريم که در فضواي

مجازي دارند .در گروه غريبه هوا ،حودود  0/43درصود

مجازي اندازه شبکه ،تراکم شبکه ،قوت ارتباط و ميزان

پاسخگويان بوا  3توا  10نفور از دوسوتان خوود ارتبواط

مجاورت و نزديکي رابطه با حمايوت اجتمواعي رابطوه
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معناداري دارند و هر يک از اينها عالوه بر توأثير روي
حمايت اجتماعي بر يکديگر نيز و تأثر ميگذارند.
در پايان با استفاده از تحليول رگرسويوني و تحليول
مسير نمودار علي عناصر سرمايه اجتماعي ترسيم گشته
و تأثير و و تأثر مستقيم و غيرمستقيم هر يک از متغيرها
بر حمايت اجتماعي و بر يکديگر مشخص شده اسوت.
اين نمودار در راستاي تئوري ولمن و فرضيات مطورح
شده او و مدل نظري حاصول از نظريوه ولمون ترسويم

8) Lin, N. (1999), “Social capital” a theory of
social structure and action Cambridge
university press
9) Wellman, B. (1992), "Network into the
global village", Boulder, Co: Westwood
10) Wellman, B. (1992), "Which type of ties and
network of social support". Advances in
group processes, 207-235
11) Wellman, B(1999), "Network in global
village Boulder, Co: Westwood
Wellman,B. (1992), "Which type of ties and
network provide what kind of social
support?" advances in group processes, Vol:9
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