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سرمایه اجتماعی مجازي و  اجتماعی -پایگاه اقتصادي 
  هاي اجتماعی مجازي شهر اصفهان کاربران شبکه

 **،  علی محمدامینی  *مژده کیانی
  20/9/1398: تاریخ پذیرش     29/4/1396: تاریخ دریافت

  
  چکیده

ي ها شبکهبر سرمایه اجتماعی کاربران  مؤثرپژوهش، بررسی عوامل  این اصلی هدف
اجتماعی در این  سرمایه. باشد یممجازي شهر اصفهان با استفاده از روش پیمایش 

کلمن و  بوردیو، يها دگاهید و با تلفیق) اعتماد، ارتباط، مشارکت(پژوهش در سه بعد 
ي و ا خوشه يها روش از استفاده با ريگی نمونه. مورد بررسی قرار گرفته است فوکویاما
 کاربران از) نفر مرد 200زن و  نفر 200( نفر 400 حجم نمونه. انجام شد تصادفی

 براي و باشد سال می 40تا  19 ي اجتماعی مجازي شهر اصفهان با میانگین سنیها شبکه
هش نشان ي این پژوها افتهی. شد استفاده پرسشنامه ابزار از اطالعات آوري جمع اجرا و

ساعت و ماهیانه  8 -  6یک تا دو ساعت، هفتگی  روز در شبانهداد که کاربران حداکثر 
. کنند یمي اجتماعی مجازي ها شبکهساعت از وقتشان را صرف استفاده از  8بیشتر از 

اجتماعی و میزان  -ي جمعیتی، پایگاه اقتصادي ها یژگیونتیجه پژوهش نشان داد که 
 .هستند مؤثراجتماعی مجازي بر سه بعد سرمایه اجتماعی ي ها شبکهاستفاده از 

و قومیت بر سه شاخص سرمایه اجتماعی  تأهلوضعیت  ي جمعیتی سن،ها یژگیو
ي مجازي کاربران بر سرمایه ها شبکههمچنین میزان استفاده از . را دارند تأثیربیشترین 

بر شاخص  تأثیرشترین بر اساس نتایج تحلیل مسیر، بی. دار دارد اجتماعی تأثیر معنی
بر شاخص ارتباط از سوي  تأثیرهمچنین بیشترین . اعتماد از سوي متغیر سن بوده است

  .اجتماعی بوده است - متغیر پایگاه اقتصادي

  اجتماعی –اقتصادي  گاهیپا مجازي، اجتماعی يها شبکه اجتماعی، سرمایه :ي کلیديها واژه
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  مقدمه
ي اجتماعی ها شبکههنده زندگی روزمره به ي جدید ارتباطی، پیونددها يتکنولوژ

ي ها هیسرماگیري  ي اجتماعی مجازي بستر شکلها شبکهگسترش . مجازي هستند
 يها شبکهبر اساس ماهیت ارتباط و اعتماد در . اجتماعی جدید را فراهم آورده است

افراد در فرایند عضویت در . است شده اجتماعی، سرمایه اجتماعی مجازي بازتولید
. کنند یمي اجتماعی، ریسک اعتماد، ارتباط و گاهی مشارکت را همزمان تجربه ها هشبک
که  کنند یم، شکل جدید تعامالت اجتماعی بین کاربران را ایجاد و تقویت ها شبکهاین 

ي ها شبکهکاربر . شود یمدر این فرایند، شکل جدید سرمایه اجتماعی، تولید و بازتولید 
بنابراین جنسیت کاربران با توجه به . زمند اعتماد مجازي استاجتماعی براي ارتباط، نیا

ي اجتماعی یکی از ها شبکه جنسیت کاربران. کننده است پذیري تعیین فرایند جامعه
 با در مقایسه فعالیت کاربران پسر. بر سرمایه اجتماعی مجازي است مؤثرعوامل 

وضعیت . متفاوت استبرقراري ارتباط  ي اجتماعی برايها شبکهدر  کاربران دختر
یا کاهش تقویت کاربران براي ) تحصیالت، شغل و درآمد(اجتماعی  –پایگاه اقتصادي 

تأمل و بررسی  ، اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی مجازي قابلتعامالت اجتماعی
اجتماعی براي افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضاي  يها در واقع شبکه. است

اجتماعی، محل  يها شبکه .اند شده  طراحی )Pempek & et al. 2009: 228( مجازي
که بدون توجه به مرز، زبان، جنس و  باشند میگردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت 

 .پردازند یفرهنگ، به تعامل و تبادل اطالعات م

اي که در  گوید به دلیل نوع جامعه می) 1396( طور که شلدون از سوي دیگر همان
طور کامل استفاده از  کنیم تقریباً براي افراد غیرممکن است که به ی میزندگ آن

توان مدعی شد که بسیاري از کاربران ازجمله  هاي اجتماعی را متوقف کنند و می شبکه
گیري سرمایه  اعتماد مجازي در شکل. اند هاي اجتماعی اعتیاد پیدا کرده در ایران به شبکه

هاي  روابط اجتماعی جدید کاربران زن و مرد شبکه استمرار اجتماعی جدید مجازي در
یکی از ارکان سرمایه اجتماعی، روابط و تعامالت  .اجتماعی رو به گسترش است
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 :Putnam, 2000( کننده روابط اجتماعی است سرمایه اجتماعی تسهیل. اجتماعی است

ل باعث شد که ارتباطات از چارچوب مح... گسترش فناوري ارتباطی جدید. )137
 بنابراین بر اساس این دیدگاه، جامعه از بین نرفته، بلکه رها. زندگی افراد فراتر برود

طرفداران نظریۀ شبکه بر  .عنوان شبکه فردي مورد بررسی قرار گیرد است و باید به شده
صورت حایلی در مقابل عوامل فشارزاي درونی  هاي اجتماعی به این باورند که شبکه

هایی  ها و فرصت هاي عاطفی، دوستی که با فراهم آوردن حمایت ينحو کنند، به عمل می
 ).Lin, 2001: 143(دار در قالب سرمایه اجتماعی دارد  براي اعمال اجتماعی معنی

گذاري براي به  عنوان یک سرمایه به دتوان اجتماعی است که می سرمایه اجتماعی منبع
به نقل  Surya, 2016: 230( ددر جامعه در نظر گرفته شو دست آوردن یک منبع جدید

  ).176 :1397از خدایی و همکاران، 
هاي اجتماعی آنالین در جامعه معاصر، در این  ي شبکهمحوربا توجه به نقش 

ي اجتماعی مجازي، ها شبکهاصلی این پژوهش که با توجه به گسترش  سؤالپژوهش، 
نه است؟ آیا اجتماعی چگو –وضعیت سرمایه اجتماعی مجازي در پایگاه اقتصادي 

  .است شده  بررسیاست؟  مؤثراجتماعی بر سرمایه اجتماعی  –پایگاه اقتصادي 
خانوار به  1041245، 1395مرکز آمار ایران در سال  شده  بر اساس آمار ارائه

بر اساس آمار  .ي اجتماعی مجازي در شهر اصفهان دسترسی دارندها شبکهاینترنت و 
شهر اصفهان دست کم عضو  درصد مردم کالن 70سازمان فناوري اطالعات کشور، 

شهر اصفهان درصد جوانان  90 که نحوي به باشند یمي اجتماعی مجازي ها شبکهیکی از 
درصد جوانان عضو شبکه اجتماعی مجازي  30عضو شبکه اجتماعی مجازي تلگرام و 

زدید از ساعت از وقتشان را صرف با 5الی  4روز حدود  و در شبانه باشند یماینستاگرام 
ي سرمایه اجتماعی ها شاخصاین زمان استفاده، بر . کنند یمي اجتماعی مجازي ها شبکه

عد اعتماد، سرمایه اجتماعی از سه ب. دارد ریتأث )اعتماد، ارتباط و مشارکت همگانی(
پژوهش، بررسی عوامل  این اصلی هدف. است شده  تشکیلمشارکت همگانی  ارتباط و

ي مجازي شهر اصفهان با استفاده از روش ها شبکهی کاربران بر سرمایه اجتماع مؤثر



  
  
  
  
 1398، تابستان 39شماره ، سال دهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     148 

 -بررسی و تحلیل تأثیر پایگاه اقتصادي هدف این پژوهش  نیتر مهم. باشد یمپیمایش 
  .اجتماعی بر سه بعد سرمایه اجتماعی مجازي است

  
  پیشینه پژوهش

ـ   تأثیردر پژوهشی مقایسه ) 1386( ياریشهرپور  ر انـزواي  سرمایه اجتماعی و اعتمـاد ب
ي اجتمـاعی در فضـاي   هـا  شبکهاجتماعی و ارتباطات خانوادگی نوجوانان دختر کاربر 

نفـري از دانـش آمـوزان دختـر      227ي ا نمونهي شهر تهران را با ها رستانیدبمجازي در 
نتایج نشان داد بین این سه متغیر در . انجام داد) غیر کاربر 112کاربر و  115(دبیرستانی 

پورشهریاري در پایان بیـان  . ي اجتماعی، تفاوت معنادار وجود داردها هشبکگروه کاربر 
ي اجتمـاعی  انزوا ي اجتماعی بر میزان سرمایه اجتماعی و اعتماد،ها شبکهکه اثر  کند یم

ها بستگی شدید به  و ارتباطات خانوادگی چه در زمینه افزایش و چه در زمینه کاهش آن
 پورشـهریاري، (دارد ي اجتمـاعی  هـا  شـبکه به  دهش  نوع استفاده و زمان اختصاص داده

  ). 8-7 :1391؛ به نقل از حسین زاده و همکاران، 1386
ي اجتمـاعی بـر   هـا  شبکهدر پژوهشی به بررسی اثر ) 1386(همکاران جواهري و 

این پژوهش در میان دانشجویان دانشگاه تهـران  . اند سرمایه اجتماعی و انسانی پرداخته
. نفـري انجـام شـد    400، کارشناسی ارشد و دکتري بـا نمونـه   در سه مقطع کارشناسی

ي اجتماعی و میـزان سـرمایه   ها شبکهکه بین استفاده از  دهد یمي پژوهش نشان ها افتهی
 دیگـر  عبـارت  بـه  .اجتماعی و سرمایه انسانی افراد رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد

در جامعه دانشـجویی   کم ستد دهد یمپیوندهاي جدیدي که در فضاي سایبرنتیک رخ 
جواهري ( شود ینمموجب کاهش ارتباطات اجتماعی و تنزل سرمایه اجتماعی و انسانی 

  ). 8 :1391 ؛ به نقل از حسین زاده و همکاران،1386و همکاران،
 اجتمـاعی  سـرمایه  بررسـی «حسین زاده و همکاران با عنـوان   پژوهش هاي یافته

دهـد کـه میـان     نشان می 1390در سال  »سایبر غیر و فضاي سایبر در اینترنتی کاربران



   
  
  
  

 149...     اجتماعی و سرمایه اجتماعی مجازي  - اه اقتصاديپایگ

در  اینترنت و استفاده اجتماعی از اینترنت با سـرمایه اجتمـاعی   میزان ساعت استفاده از
 ).1: 1391حسین زاده و همکاران، (. فضاي سایبر رابطه معنادار وجود دارد

ن ایرانی سنجش سرمایه اجتماعی کاربرا« عبدالهیان و کرمانی در پژوهشی با عنوان
نظریـه سـرمایه اجتمـاعی رابـرت پوتنـام و       1392در سـال   »بوك شبکه اجتماعی فیس

شناختی فرانک براي ساختن ابزار سنجش سرمایه اجتماعی استفاده کـرده   رویکرد روش
 218پرسشـنامه از سـوي   . عنوان میدان تحقیق در نظـر گرفتنـد   بوك را به و سایت فیس

  ).1 :1392عبدالهیان و کرمانی، ( پاسخگو تکمیل و بازگردانده شد
اینترنـت بـر جوانـان شـهر      تـأثیر بررسـی   رزاقی و امري مله، پژوهشی با عنـوان 

متغیر درآمد، سن و مدت و میزان استفاده . نفر اجرا کردند 390شهر با حجم نمونه  قائم
و هر چه درآمد خـانواده و مـدت    که نحوي دارد به تأثیراز اینترنت بر سرمایه اجتماعی 

میزان استفاده از اینترنت بیشتر باشد سرمایه اجتماعی کاهش و با افزایش سـن سـرمایه   
  ).1 :1393رزاقی وامري مله، ( شود یماجتماعی بیشتر 
به بررسی اثرات و پیامدهاي شـبکه اجتمـاعی   ) 1396(قادرزاده و نشاط پژوهش 

روش پیمـایش در  این پژوهش به . بوك بر سرمایه اجتماعی جوانان پرداخته است فیس
میـانگین عضـویت در شـبکه    . گرفته است نفر از جوانان شهر پیرانشهر انجام 300مورد 

ساعت از وقـت   3طور متوسط بیش از  بوك، چهار سال بوده و جوانان به اجتماعی فیس
 یرپـذیري تبیینـی بـر تأث   هـاي  یافتـه . کردند یبوك سپري م روز در فیس خود را در شبانه

شدت و نوع . بوك داللت دارد تماعی کاربران از شبکه اجتماعی فیسمستقیم سرمایه اج
عالوه بر این، با افزایش . اثرگذاري آن بر سطوح و ابعاد سرمایه اجتماعی یکسان نیست

نتـایج تحلیـل   . یابـد  یبـوك، گسـتره تعـامالت کـاهش مـ      زمان استفاده جوانان از فیس
جوانان به ترتیب شـدت رابطـه بـا    رگرسیون چندمتغیره نشان داد که سرمایه اجتماعی 

زمان عضویت و میزان  اجتماعی، مدت -متغیرهاي سن، انگیزه استفاده، منزلت اقتصادي 
درصـد از تغییـرات سـرمایه اجتمـاعی      50متغیرهـا،  . بوك مرتبط است استفاده از فیس

  ).177: 1396 قادرزاده و نشاط،(کنند  یجوانان را تبیین م
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چون  ییها رسانه معرض در قرار گرفتن اند داشته اناذع )1996(بوچمن  و فانک
استمرار  .بگذارد تأثیر مردم هویت و رفتار و ها نگرش در تواند یم ماهواره و اینترنت
 کـاهش  باعـث  و باشـد  داشته منفی تأثیر بلندمدت در است ممکن ها آن به پرداختن

 مـذهبی و  و لـی تعلـق م  احساس عدم پرخاشگرانه، يها پاسخ، بازداري عدم، لی همد
؛ به نقـل از نیـازي   Clol, 2000(است  خطرناکی محل دنیا که شود عقیده این تقویت

  ). 106 :1390وشفایی مقدم، 
 ارزیـابی  اجتمـاعی  ارتباطـات  افـزایش  جهت در کامأل را اینترنت اثرات ولمن

ـ  اجتمـاعی  اسـتفاده ( دانـد  یم نترنتیاز ا استفاده نوع تابع را آن بلکه ،کند ینم  دمانن
 دانلود موسـیقی،  مثل غیراجتماعی استفاده و دادن نظر و خوانی وبالگ چت، ایمیل،

 نوعی موجبات اینترنت از ازحد شیب استفاده وي نظر به این بر عالوه )بازي و فیلم

ـ  فـراهم  را اجتمـاعی  واقعـی  از زندگی انفصال و جدایی  ,Wellman et al(سـازد   یم

2001: 42.( 

آنالین؛  مشارکت براي چین مردم رفتارهاي« عنوان با يا مقاله در اکلس و 1فاگ
 وب 50 بـیش از  »اسـت؟  وب خـدمات  موفقیت عامل اندازه چه تا ترغیب ساختار

موفقیـت   اصـلی  عامـل  دو کـه  انـد  دهیرسـ  نتیجه این به و اند کرده بررسی را معروف
 و کاربران کردن متقاعد در وب سازندة شرکت توانایی -1: از اند عبارت ها آن بهترین

 يها شبکه جهش اصلی عوامل از یکی بنابراین، .آنالین خدمات يگذار اشتراكبه  -2
 باعـث  خصوصـیت  دو ایـن  و اسـت  مهم خصوصیت دو این از بردن اجتماعی بهره

 کاربران رفتار نوع شناسایی از پس ها آن. شود یمدر درازمدت  مدنظر افراد رفتار تغییر

 گذاشتن احترام شدن، برنده براي ها راه نیتر مناسب از رسیدند که یکی نتیجه این به

 نقـل از زیویـار و شـهیر،   بـه    Fogg and Eckles, 2007(است  برعکس و ها عادت به
1394: 64.(  

                                                
1. Fogg  
2. Dean Eckles  
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پژوهشی با عنوان استفاده رسانه، سرمایه اجتمـاعی و مشـارکت   ) 2007( میکهیل 
حاکی از آن است که استفاده از ي پژوهش ها افتهی. انجام دادرا اجتماعی در کره جنوبی 

ی دارد، ررسـم یغو روابـط اجتمـاعی    یگروهـ  درونمثبتی بر روي اعتماد  تأثیراینترنت، 
ي سرمایه اجتماعی را افزایش ها فرآوردهیی وجود دارد که ممکن است اینترنت، ارهایمع

  . )1393به نقل از رزاقی و امري مله، ( دهد
 کاربران مشارکت بر جنسیت، که است آن زا حاکی نیز  بوید پژوهش يها افتهی

زاده اقدم  به نقل از رسول Boyd, 2007( گذارد تأثیر می مجازي ي اجتماعیها شبکه در
  ).53 :1391و همکاران، 

 میشیگان دانشگاه در پژوهش انجام به دست همکاران و الیسون ،2007 سال در

 بوك فیس از استفاده شدت که بود این آنان توسط شده  مطرح از فرضیات یکی زدند،

 بعد که داد نشان نتایج .دارد فرد زننده پل سرمایه اجتماعی افزایش با مستقیمی رابطه

 اینترنت، از استفاده میزان و سالمت روانی شناختی، جمعیت يها یژگیو کنترل از
به ( بود بسیار باال زننده پل اجتماعی سرمایه و بوك فیس از استفاده شدت بین رابطه

  ). 177 :1392ل از نوغانی و چرخ زرین، نق
تفاوت جنسیت، مراتب قومیتی و نقاط : سرمایه اجتماعی در سنگاپور« مقاله

آموزش . دهندة نابرابري سرمایه اجتماعی است نشان )Chua et al, 2016: 1( »مشترك
تر براي مردان ماالیی نسبت به  دانشگاهی یک سرمایه اجتماعی با نسبت پایین

بر اساس نتایج این پژوهش هیچ تفاوت . ي دیگر جنسیت و قومیت استها مجموعه
 Chua et(ندارد ي اجتماعی وجود ها هیسرما همۀمعناداري در جنسیت در دسترسی به 

al, 2016: 1.(  
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  چارچوب نظري پژوهش
 که است اجتماعی ساختار از جنبه آن ارزش از عبارت 1کلمن نظر از اجتماعی سرمایه

 پیدا دست خود منافع و اهداف به بتوانند تا گیرد می قرار اعضا اختیار در ابعیمن عنوان به
 یشترینب). 60: 1397 همکاران، و برقی از نقل به ؛1395 همکاران، و خسروانی( کنند

 ,Furstenberg, 2005; Paxton( کلمن اي ریشه کار از سرمایه اجتماعی روي پژوهش

و  اعتماد ـ1: اجتماعی سرمایه اصلی شکل سه گیرد، پیشنهاد می سرچمشه )1999
 پیشنهاد ابتداکلمن  .اجرایی هاي ضمانت و ها رمنُ ـ3 و اطالعات هاي کانال ـ2 اجبارها

 لغزش« یک به شبیه دیگر مردم از شده دریافت کمک فهم اساس بر اعتماد که کرد
 کننده دریافت شخص که اجباري آن و کننده کمک به شود می مربوط کهاست » اعتبار
 مورد اجبارات اگر رود می بین از اعتماد داشت اعتقادکلمن  .کند می احساس کمک
سرمایه اجتماعی در نظریه پوتنام  ).به نقل از کیانی :2010، لیونگ( نشود برآورده انتظار

)Putnam, 1993: 45; Putnam, 1995; Putnam, 2000 (دو جزء عمده تقسیم  به
 مسئله است معتقد ولمن ).3 :1392 عبدالهیان و کرمانی،( ها هنجارها و شبکه: شود می

 شبکه افراد، یک عنوان به اجتماعی ساخت .است روابط شبکه دیدگاه در اصلی

 از يا مجموعه و پیوندها اعضاي .سازد یم متصل هم به را ها گروه و کنشگران

 ...و ها سازمان یا و حقوقی يها تیموجود و نهادها ،ها گروه افراد، توانند یم ها شبکه
  ).Wellman, 1999( باشند

 جامعه، ساخت دهنده تشکیل واحد و است روابط شبکه، دگاهید دری اصل مسئله
 و» شبکهي اعضا« از شبکه، کی عنوان بهی اجتماع ساخت. هستندی تعاملي ها شبکه

  لتشکی سازد، یم متصل هم به را ها گره ای کنشگران افراد، که» وندهایپ« ازي ا مجموعه
 ای وی حقوقي ها تیموجود نهادها، ها، گروه افراد، توانند یم شبکهي اعضا .است شده

 و است» ارتباط« شبکهی اصلي ها بلوك. )Wellman, 1999( باشند... و ها سازمان

                                                
1. Colman  
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 لیتحل به افراد، ازي ا مجموعه نیب موجودی اجتماع روابط مطالعه با شبکه دگاهید
 طبرواي الگو کند، یم توجه ساخت کل به نکهیا ضمن و پردازد یمی اجتماع ساخت
 دگاهید تمرکز نقطۀ نیبنابرا. دهد یم قراری بررس مورد زین را ساخت داخل در موجود
 عنوان به شان يفردي ها یژگیو و کنشگران بر تأکید و توجه جاي به که است نیا شبکه
  ). Kurtosi, 2004( کند یم توجه کنشگران نیا نیب روابط ساختار به ل،یتحل واحد

مورو معتقد است که بسیاري از قوانین مربوط به شبکه در بین زنان و مردان 
ها به واسطۀ پیوندهاي مؤثر مشخص  خصوص درجایی که شبکه به. متفاوت هستند

ها و کاالهاي داراي ارزش عاطفی یک منبع مهم هستند که به دلیل  شوند، مهارت می
تر باشند  دسترس ها خیلی قابل است براي آنتمرکز زنان در حوزة خصوصی، ممکن 

)Moore, 1990: 755.(  تئوري نقش اجتماعی توضیح رفتار جنسیتی مخاطب و در
، جنسیت، »جنسیت«جدا از دسته بیولوژیکی  .دهد یمي آنالین را توضیح ها طیمح
کات ي از رفتار، انتظارات و ادراا مجموعهعنوان یک فرایند یادگیري مداوم مربوط به  به

ي ها نقش .که به معنی آن است که به معناي یک مرد یا یک زن باشد شود یمتعریف 
ي توصیفی و توضیحی، بلکه تجربی نیز هستند، که به ها يبند دسته فقط نهجنسیتی 

 .رفتار کنند رود یمبه آنچه که دیگران انتظار دارند و انتظار  ،دنشو یمادراك افراد مربوط 
مختلف اجتماعی، از مردان و زنان نیز انتظارات هنجارهاي  يها نقشاین  ازآنجاکه

 .دنشو یممختلف براي رفتار دارند؛ این عوامل منجر به تفاوت جنسیتی در رفتار واقعی 

ون درو کاالها  منابع نیا .هستند دسترس دری منابعی اجتماع هیسرمای طورکل به
 يها هیسرما ،شغلی يها فرصت ،اطالعات :که عبارتند از اند قرارگرفته روابط يها شبکه

 Bourdieu, 1986( ویبورد نظر از .اعتمادو  یاحساس يها تیحما نفوذ، و قدرت ،یمال
 و مقدار با توجه بهی اجتماع عرصه در نیعامل گاهیجا ،)670: 1390به نقل از کیانی، 

 بهی ابیدستي برا کهی خاص يها ياستراتژ قیطر از و شان ینسب يها هیسرما زانیم
یکی از عوامل مرتبط با سرمایه اجتماعی،  .شود یم مشخص کنند، یم اتخاذهدافشان ا

اجتماعی به موقعیت  - پایگاه اقتصادي . باشد یماجتماعی کنشگران  –پایگاه اقتصادي 
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) درآمد(ي شغل، ثروت ها شاخصمراتب اجتماعی اشاره دارد و با  نهایی فرد در سلسله
اجتماعی یک مفهوم چندبعدي  –پایگاه اقتصادي  .شود یمگیري  و تحصیالت اندازه

   .)Graetz, 1995(است 
با توجه به عوامل اقتصادي، فرهنگی و  را) پایگاه(گروه منزلت  وبر، مفهوم ماکس

 از ).670: 1390به نقل از کیانی،  244: 1382: گیدنز(ذهنیت افراد موردتوجه قرار داد 

 .هستند قشربندي هاي نظام از تمام ممکن وجه پایگاه سه منزلت و مفاهیم وبر، نظر
 عوامل اما شود، می بنا است شده  تعیین طور واقعی به که شرایط اقتصادي پایه بر طبقه

 طبقه گیري در شکل بود، شناخته مارکس که آنچه به را نسبت مختلف بیشتري اقتصادي

افراد در  زعم وبر عوامل فرهنگی و ذهنیت به). 244 :1382 گیدنز،( دانست می مهم
هاي مجازي بر اساس  سرمایه اجتماعی کاربران شبکه. هاي روزمره مهم هستند کنش

هاي اجتماعی مجازي نیز از  شبکه. هاي انسانی دخیل هستند تفاوت پایگاهی در کنش
 :Boyd and Ellison, 2013(اند  جایگاه مهمی در زندگی روزمره افراد برخوردار شده

211; Ellison, 2008:19.(  
  

  فرضیه
ي اجتماعی مجازي بر سرمایه اجتماعی آنان ها شبکههاي فردي کاربران  یژگیو

  .دارد تأثیر
ي اجتمـاعی مجـازي بـر سـرمایه     هـا  شـبکه اجتمـاعی کـاربران    -پایگاه اقتصادي

  .دارد تأثیراجتماعی آنان 
ي مجازي بر سرمایه اجتماعی آنان تأثیر ها شبکهکاربران از  استفادةمیزان ساعات 

  .ددار
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  مدل نظري پژوهش

  
  نظري پژوهش مدل -1نمودار 

  
  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

ي ها شبکهمنظور از استفاده از : ي اجتماعی مجازيها شبکهمیزان استفاده از ) الف
روز، هفته  ي اجتماعی مجازي در شبانهها شبکهاجتماعی مجازي میزان ساعت استفاده از 

  .باشد ي مجازي شهر اصفهان میها شبکهو ماه توسط کاربران 
 ،اقتصادي و اجتماعی گاهیپا از منظور :اقتصادي و اجتماعی گاهیپا) ب 

، التیتحص سطح ،شخص پاسخگو شامل درآمدی اجتماع وي اقتصاد يها یژگیو
 در فرد گاهیپا کننده تعیین که استی شغل منزلت و وضعیت سکونت، محل سکونت
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و شغل  درآمداجتماعی از متغیرهاي سطح تحصیالت،  - پایگاه اقتصادي . است جامعه
 قرار باال و متوسط ن،ییپا گاهیپاطبقه  سه در افراد اساس نیا بر. است شده  تشکیل
  .گرفتند

ي جمعیتی، شامل جنس، سن، ها یژگیودر این پژوهش : ي جمعیتیها یژگیو) ج
  .و قومیت است تأهلوضعیت 

عی مجازي؛ عضویت و میزان ساعت منظور از نوع شبکه اجتما: نوع شبکه) د
با توجه به  ...)بوك و تلگرام، اینستاگرام، فیس(استفاده از شبکه اجتماعی مجازي 
  .ي مجازي شهر اصفهان استها شبکه کاربراناهداف، سلیقه و کاربرد شبکه، توسط 

 وسیله به که اند یاجتماع ساختارهاي ها شبکه: ي اجتماعی مجازيها شبکه) ـه 

 اجتماعی روابط) 1384 جان، لیتل( شوند یم ایجاد ها گروه و افراد بین ارتباطات

 توان یم را شبکه .یابند تجلی ها شبکه صورت به و روشن مند نظام صورت به توانند یم

 که مردم از بسیاري بین متقابل يها کنش از يا توده عنوان به منفرد نگارة یک در

 بروگمن،( کرد توصیف روي دهند، مختلف يها مکان و ها زمان در است ممکن

1389.( 

جیمز کلمن، براي سرمایۀ اجتماعی خصلتی ساختاري و تعاملی : سرمایه اجتماعی
قائل است که کنشگر با عضویت در گروه و تعامل با سایر کنشگران با رعایت اصول و 

 :Colman, 1990(قواعد مورد پذیرش در آن گروه و جلب اعتماد دیگران، به اطالعات 

  .گردد یابد و در فرایند کنش از حمایت جمعی برخوردار می موردنیاز دست می) 302
ها  با توجه به تعاریف و بیان اجزاي سرمایه اجتماعی، چهار جزء در همه آن

مشارکت  - 1 :عنوان ابعاد سرمایه اجتماعی در نظر گرفت توان به شترك هستند که میم
جوادیه، ( اعتماد - 4، هاي اجتماعی ها و ارزشهنجار - 3 ،روابط متقابل - 2 ،ها در شبکه

1390(. 

 کی در سکیر قبول به فرد لیتما از است عبارت اعتماد :تعریف مفهومی اعتماد
 گرانید که است نکته نیا به نانیاطم حس بری مبتن لیتما نیا کهی اجتماع تیموقع
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. گرفت خواهند شیپ در کننده حمایت يا وهیش و نموده عمل رود یم انتظار که اي گونه به
 رفتاري دارا و صادق منظم، اجتماع کی در که استي انتظار اعتماد« ومایفوکو ریتعب به

در این پژوهش سؤاالتی در مورد  .)Fukuyama, 1999( »دهد یم نشان را خودی تعاون
ي اجتماعی مجازي، اعتماد به خانواده، دوستان، خویشاوندان، ها شبکهاعتماد به 

السی، همسایه، همشهري، افراد ناشناس، در فضاي مجازي بررسی همکاران و همک
  .گردد یم

مشارکت همگانی  و ارتباط ،عد اعتمادسرمایه اجتماعی از سه بدر این پژوهش، 
  .شده است  تشکیل

  ي سرمایه اجتماعی در پژوهشها شاخصی بررس -1جدول 
   اعتماد اعتماد در فضاي مجازي

  
  سرمایه اجتماعی مجازي

 

 ارتباط  اط در فضاي مجازيارتب

 ها شبکهدر  مشارکت  مشارکت در فضاي مجازي

  مؤلف: منبع
  

  روش پژوهش
کل  پژوهش این آماري جامعه. است شده  پیمایش استفاده روش از پژوهش این در

بر اساس آمار سایت شهرداري شهر . باشد یمسال شهر اصفهان  40الی  19جوانان 
 طی پیمایش این در. باشد یم نفر 3798728اصفهان شهر 1390اصفهان، جمعیت سال 

 جوانان میان از )نفر زن 200نفر مرد و  200( ينفر 400به تعداد  ي ا نمونهمرحله،  دو

منطقه  8گانه شهرداري اصفهان؛ در سطح  14اصفهان از مناطق  شهر ساله 40 تا 19
، 13منطقه ، 10منطقه  ،7منطقه ، 5منطقه  ،4منطقه ، 3منطقه  ،1منطقه (استان اصفهان 

) نفر زن 25نفر مرد و  25(پرسشنامه  50شدند و در هر منطقه  انتخاب) 14منطقه 
منظور از پژوهش در این . توزیع گردید تصادفی ي وا خوشه يها روشصورت  به
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عبارت است از خدماتی  ...)بوك و تلگرام، اینستاگرام، فیس( مجازيهاي اجتماعی  شبکه
  .تشکیل دهندشبکه دهند پروفایل درون  اجازه می کاربراند و به که بر وب استوارن

  
  روایی و پایایی

 و اعتبار صوري پرسشنامه، از محتوا از اعتبار اطمینان حصول براي حاضر مطالعه در

 آزمون يها پرسشاز  استادان متخصص و استفاده از نظرخواهی نظري، مطالعات انجام

توسط استادان خبره  ها پرسشنامهعتبار صوري پژوهش حاضر ا در .شد استفاده شده
دهنده  ي کرونباخ این پرسشنامه در جدول زیر آمده است که نشانآلفا. تأیید شده است

  .باشد یمپرسشنامه  سؤاالتهمگنی و کفایت 
  

  نتایج روایی و پایایی -2جدول 
 مفاهیم کرونباخ آلفا در هرگویه سؤالتعداد 

 اعیاجتم -پایگاه اقتصادي 0,89 7

 سرمایه اجتماعی 0,93 10

 ارتباط 0,88 12

  
  ها هیفرضآزمون 

ي اجتماعی ها شبکهکاربران ) ، قومیتتأهلسن، جنس، (هاي جمعیتی  یژگیو - 
  .دارد تأثیرمجازي بر سرمایه اجتماعی آنان 

. است شده  ، قومیت تشکیلتأهلهاي جمعیتی از متغیر سن، جنسیت،  یژگیو
 شده  یفتعراعتماد  و ا سه شاخص ارتباط، مشارکتب) جتماعیسرمایه ا(متغیر وابسته 

متغیرهاي مستقل نتایج  بعد از بررسی عدم همخطی بر اساس مقادیر تولرانس، .است
و قومیت بر  تأهلهاي جمعیتی، وضعیت  یژگیودهند که از بین  یمرگرسیونی نشان 
 تأثیرمیزان . >0,05SIGبر اساس سطح معنی داري . دار دارد معنی تأثیرشاخص ارتباط، 
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قومیت تأثیر و میزان  =0,327beta بر شاخص ارتباط در مدل رگرسیونی تأهلوضعیت 
یزان همبستگی م .باشد یم  =0,133betaبر شاخص ارتباط در مدل رگرسیونی 

و قومیت بر شاخص ارتباط  - 0,314بر شاخص ارتباط  تأهلرگرسیونی وضعیت 
همچنین آزمون . است 0,27یافته  یلتعدتگی میزان ضریب همبس. باشد یم - 0,143

  .باشد یمرگرسیون خطی مناسب که دهد  یمدوربین واتسون نشان 
  

  ي جمعیتی بر شاخص ارتباطها یژگیو تأثیر -3جدول 

 

ین
ورب

د
 

ون
اتس

و
  

س
لران

تو
ت 
ضعی

ص و
اخ

ش
  

ونی
رسی

 رگ
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هم

ب 
ضری

  

Sig T Beta 

ضرایب 
 استاندارد نشده

ارتب
ص 

شاخ
 با 

ونی
رسی

 رگ
دل

م
 اط

خطا 
استاندار
  دشده

B  

7 2

  
 


 

مقدار 
 ثابت

         جنسیت

         سن

           تأهل

          قومیت

  
ي اجتماعی مجازي بر سرمایه ها شبکهاجتماعی کاربران  - پایگاه اقتصادي - 

  .دارد تأثیراجتماعی آنان 
اجتماعی بر هر سه شاخص سرمایه  - با توجه به نتایج رگرسیونی، پایگاه اقتصادي

پایگاه  تأثیرزان می. است.>0,05sigزیرا براي هر سه شاخص . دارد تأثیراجتماعی 
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اعتماد و بر شاخص   =Beta-0,143 اجتماعی بر شاخص مشارکت همگانی - اقتصادي
0,0119-Beta=  0,328 و بر شاخص ارتباط - Beta= باشد یم .  

  
 اجتماعی بر سرمایه اجتماعی -پایگاه اقتصادي  تأثیر -4جدول 

 
دوربین 
 Sig T Beta  واتسون

 ضرایب استاندارد نشده

خطا  نی با شاخصمدل رگرسیو
  B  استانداردشده

0,22 2,3 
     اعتماد مقدار ثابت

 

    
 -ياقتصادپایگاه 

 اجتماعی

 2,2 

 


  مشارکت مقدار ثابت
 

    
 -پایگاه اقتصادي

 اجتماعی

 2,1 
 


    مقدار ثابت

ارتباط
 

    
 -پایگاه اقتصادي

 اجتماعی

 
ي مجازي بر سرمایه اجتماعی آنان تأثیر ها شبکهکاربران از  استفادةمیزان ساعات 

 .دارد

 با توجه به نتایج رگرسیونی، ساعات کار شبانه، هفتگی و ماهانه بر شاخص ارتباط
 تأثیر، میزان =0,271Betaشبانه استفاده  تأثیریزان م. است >0,05sigدارد زیرا  تأثیر

 .باشد یم =0,255Betaماهانه استفاده  تأثیرو میزان  =0,121Betaاستفاده هفتگی 
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  ي اجتماعی مجازي بر شاخص ارتباطها شبکهمیزان ساعت استفاده از  تأثیر -5جدول 

 
دوربین 
 واتسون

ضریب 
گی همبست

  رگرسیونی
Sig T Beta 

ضرایب 
 استاندارد نشده

مدل با 
شاخص 

خطا   ارتباط
 استاندارد

  شده
B  

0,28 2,00 

       مقدار ثابت

     
میزان استفاده 

 شبانه





   
میزان استفاده 

  هفتگی
       ماهانه

  
  رگرسیون چندگانه

عدم رابطه هم خطی بین متغیرهاي مستقل  ،قبل از بکارگیري رگرسیون چندگانه
در ) قومیت، ساعات استفاده از شبکه، تحصیالت، جنسیت، سن، شغل، محل سکونت(

 رهاي مستقلدهنده عدم همخطی بین متغی است که نشان شده  جدول زیر نشان داده
  .سازد یبینی مناسب م رگرسیون را براي پیش ،باالي تولرانسمقادیر  که است

  
  بررسی عدم رابطه هم خطی بین متغیرهاي مستقل -6جدول 

  بررسی عدم رابطه هم خطی بین متغیرهاي مستقل  

  سن
محل 
  سکونت

  پایگاه اقتصادي  قومیت
ساعت استفاده از 

  ي مجازيها شبکه
  0,74  0,71  0,79  0,75  0,79  تولرانس

  1,44  1,45  1,11  1,39  1,11  شاخص وضعیت
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با توجه به این که متغیر وابسته . در زیر جدول رگرسیون چندگانه آمده است
است براي  شده  تقسیماعتماد، ارتباط و مشارکت شاخص سه در  )سرمایه اجتماعی(

. یما ل زیر آوردهاست که در جدو شده  بینی ها مدل رگرسیونی پیش هرکدام از شاخص
. است =0,271Betaرا بر شاخص اعتماد دارد که معادل  تأثیرمتغیر مستقل سن بیشترین 

اجتماعی  - از پایگاه اقتصادي بیشترین تأثیر همچنین در شاخص مشارکت و ارتباط
 تأثیر و) =Beta - 0,275(اجتماعی بر شاخص مشارکت  - پایگاه اقتصادي تأثیراست که 

شاخص  سههر . باشد یم )=0,325Beta( اجتماعی بر شاخص ارتباط - پایگاه اقتصادي
مدل  بین یشدر پ یادشده، تمام متغیرهاي 0,05آلفا در سطح  سرمایه اجتماعی

همچنین . باشد یم 0,05داري کمتر از  سطح معنیدر  زیرا .رگرسیونی مؤثر هستند
در هر سه که ون مقدار دوربین واتس با توجه به شده  کفایت مدل رگرسیونی ارائه

  .باشد، تایید می شود یم 2نزدیک به  سرمایه اجتماعیشاخص 
  

 رگرسیون چندگانه -7جدول 

 
دوربین 
 واتسون

ضریب 
همبستگی 
رگرسیونی 

 R یجزئ

Sig T Beta 

مدل رگرسیونی با  ضرایب استاندارد نشده
شاخص سرمایه 

  اجتماعی
خطا 

  B  استانداردشده

0,21 2,1  

       مقدار ثابت

        جنسیت
        سن

        تأهل
       قومیت

     
 -پایگاه اقتصادي

 اجتماعی

     

میانگین استفاده از 
ساعات استفاده از 

 شبکه
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متغیرهاي جنسیت، سن،  با توجه به جدول رگرسیون از بین متغیرهاي مستقل،
 اجتماعی و میانگین استفاده از ساعات استفاده از شبکه با متغیر وابسته - پایگاه اقتصادي

میزان رابطه متغیر سن با سرمایه کل  .>0,05sigزیرا  سرمایه اجتماعی رابطه دارند
0,226Beta= اجتماعی با متغیر وابسته سرمایه  - متغیر پایگاه اقتصادي ، میزان رابطه
0,23Beta=  0,146، میزان رابطه میانگین استفاده از ساعات استفاده از شبکهBeta= ، 

ی براي جزئضریب همبستگی . باشد یم =0,18Betaمیزان رابطه جنسیت و سرمایه کل 
) =0,723r(ها متغیر سن  است که از بین آن آمدهمتغیرهاي مستقل یادشده در جدول 

ین مقدار ضریب تعیین در همچن. را بر سرمایه اجتماعی کل داشته است تأثیربیشترین 
تغییرات متغیر  درصد 21 که است که به این معنی است 0,21این مدل رگرسیونی 

 2,1واتسون در این تحلیل میزان دوربین . شود یم وابسته توسط این متغیرها تبیین
  .باشد یم

  
  تحلیل مسیر

بیشترین . است شده  یفتعرمتغیر وابسته در سه شاخص اعتماد، ارتباط و مشارکت 
اثر و  0,27اثر مستقیم آن . بر شاخص اعتماد از سوي متغیر سن بوده است تأثیر

بر شاخص ارتباط از  تأثیربیشترین  همچنین. باشد یم - 0,07آن از مسیر سن  غیرمستقیم
 اثر مستقیم این متغیر بر شاخص ارتباط. اجتماعی است - سوي متغیر پایگاه اقتصادي

اجتماعی بر این شاخص  - است و اثر غیرمستقیم از مسیر متغیر پایگاه اقتصادي - 0,325
 - يمتغیر پایگاه اقتصاد بر شاخص مشارکت نیز تأثیربیشترین  .است - 0,099ارتباط 

است و اثر  -0,0275اثر مستقیم این متغیر بر شاخص مشارکت . اجتماعی است
  .است - 0,071شاخص اجتماعی بر این  - غیرمستقیم از مسیر متغیر پایگاه اقتصادي
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  یل مسیرتحل - 2نمودار 
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 اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل -8جدول 

متغیرهاي 
  وابسته

 متغیرهاي
  ماثر مستقی  مستقل

  مجموع
  اثرات غیرمستقیم

اعتماد
  

 (0.45)+(0.178)(0.22)  0,178  جنسیت
(0.22)(0.178)+(0.196)(0.45)(0.22)(.178)=0.06 

  (0.22)(0.15)(0.11)+(27.-)(0.22)(0.15)+(0.27-)(0.22)  - 0,27  سن
(-0.27)+(0.2)(0.15)(0.22)(-0.27)=-0.07 

 -پایگاه اقتصادي
  0.141-  اجتماعی

(0.196)(-0.141)+(0.45)(0.196)(-0.141)+(0.22) (0.45) 
(0.196)(-0.141)+(0.15)(0.22)(0.45)(0.196)(-0.141)+ 
(0.11)(0.15)(0.22)(0.45)(0.196)(-0.141)+(0.2) (0.15) 
(0.22)(0.45)(0.196)(-0.141)+(0.2)=-0.04 

ارتباط
  

 -پایگاه اقتصادي
  -0,325  اجتماعی

(0.196)(-0325)+(0.45)(0.196)(- 0.325)+(0.22) (0.45) 
(0.196)(-0.325)+(0.15)(0.22)(0.45)(0.196)(-0.325) 
+(0.11) (0.15)(0.22)(0.45)(0.196)(-0.325)+ (0.2)(0.15) 
(0.22)(0.45)(0.196)(-0.325)=-0.099 

 ساعات استفاده
 -0,253  هاي مجازي از شبکه

( 0,253- )(0.2)+(0.11)(-0,253)+(0.15)(-  0,253 )+(0.15) 
(0.22)( 0,253- )+(0.45)(0.22)(0.15)(-  0,253 )+(0.196) 
(0.45)(0.22)(0.15)( 0,253- )=-0.021 

 0,137  قومیت
(0.2)(0.137)+(0.15)(0.2)(0.137)+(0.22)(0.15)(0.2) 
(0.137)+(0.45)(0.22)(0.15)(0.2)(0.137)+(0.196)(0.45)(
0.22)(0.15)(0.2)(0.137)+(0.11)(0.2)(0.137)=0.016 

ت
مشارک

 
اجتماعی

  

  قومیت
  

0,18  
  

(0.2)(0.18)+(0.15)(0.2)(0.18)+(0.22)(0.15)(0.2)(0.18)+ 
(0.45)(0.22)(0.15)(0.2)(0.18)+(0.196)(0.45)(0.22) 
(0.15)(0.2)(0.18)+(0.11)(0.2)(0.18)=0.047 

 0,148  محل سکونت
0.148[(0.11)+(0.2)(0.11)+(0.15)(0.11)+(0.22)(0.15) 
(0.11)+(0.45)(0.22)(0.15)(0.11)+(0.196)(0.45)(0.22) 
(0.15)(0.11)]=0.006 

 -پایگاه اقتصادي
 -0,275  اجتماعی

-0.275[(0.11)+(0.2)(0.11)+(0.15)(0.11)+(0.22)(0.15) 
(0.11)+(0.45) (0.22) (0.15) (0.11)+ (0.196) (0.45) 
(0.22) (0.15) (0.11)]=-0.071 

 ساعات استفاده
 - 0,22  از شبکه

(-0.22)(0.2)+(0.11)(-0.22)+(0.15)(-0.22)+(0.15)(0.22) 
(-0.22)+(0.45)(0.22)(0.15)(-0.22)+(0.196)(0.45) 
(0.22)(0.15)(-0.22)=-0.067 
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  گیري نتیجه
بـر سـرمایه اجتمـاعی مجـازي کـاربران       مـؤثر بررسی عوامل  هدف با حاضر پژوهش

بیشـترین  . شـد  انجام 1395سال ي اجتماعی شهر اصفهان با روش پیمایش در ها شبکه
درصـد افـراد پاسـخگو را     51,6سال است کـه   40تا  30 یسن ردةفراوانی کاربران در 

در  صرفاًباالترین درصد کاربران، . سال است 30میانگین سنی کاربران، . دهد یمتشکیل 
بـاالترین  . درصد کـاربران شـده اسـت    36شبکه مجازي تلگرام عضو هستند که شامل 

ساعت و ماهیانه بیشـتر از   8-6ساعت، هفتگی  1-2روز  کاربرانی که در شبانه درصد به
، اختصاص کنند یمي اجتماعی مجازي ها شبکهساعت از وقتشان را صرف استفاده از  8

  .دارد
ي این پژوهش، جنس کاربران بر سرمایه اجتماعی مجازي آنان ها افتهبر اساس ی

ها  شود، بلکه موقعیت ژگی انتسابی محسوب نمیافراد، صرفاً یک ویت یجنس. دارد تأثیر
خورد و دسترسی به  رقم می زنان و مرداني برا جامعه است که در هایی و فرصت

 فراهم افرادي برا را بودن مرد و بودن زنهاي متفاوت بر اساس  ها و فرصت شانس
مردان مورو معتقد است که بسیاري از قوانین مربوط به شبکه در بین زنان و  .کند یم

ها به واسطۀ پیوندهاي مؤثر مشخص  خصوص درجایی که شبکه به. متفاوت هستند
ها و کاالهاي داراي ارزش عاطفی یک منبع مهم هستند که به دلیل  شوند، مهارت می

تر باشد  دسترس ها خیلی قابل ها در حوزة خصوصی، ممکن است براي آن تمرکز خانم
)Moore, 1990: 755 669: 1390نقل از کیانی،  به .(  

 که است آن از حاکی نیز) Boyd and Ellison, 2013( سونیالو  بوید پژوهش

 پسران .گذارد می تأثیر مجازي ي اجتماعیها شبکه در کاربران مشارکت بر جنسیت،

دختران . ها دارند در شبکه فعالیت به بیشتري تمایل جوان دختران به نسبت جوان
 با ارتباط براي ها شبکه این از استفاده به مند عالقه خود همسال پسران از بیشتر

. باشد یمهمسو ) 2007( دیبونتایج پژوهش حاضر با پژوهش . هستند خود دوستان
طالعه م. همسو است )Chua et al, 2016(همچنین با نتایج پژوهش چو و همکاران 
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بیشتر  مراتب نالین بهآاجتماعی  هاي شبکهدر  مانجنسیتی یک الگوست و الگوهاي گفت
الیسون و  اساس مطالعاتبر ). 1398نقل از کیانی،  به) Hayat and et al, 2017است 
 محتواي تولید اي از مجموعهتا  سازد می، شبکه اجتماعی، کاربران را قادر )2013(بوید 
اختالفات . ها تعامل کنند با آنیا تولید و ها را  را مورد استفاده قرار داده، آن شده

 Walton and Rice, 2013) ،Wangشده است  و بازتولید شده  تقویت ،نجنسیتی آنالی

and et al, 2013  ،Brandtzaeg, 2015 ،Joiner and et al, 2016  ،به نقل از کیانی
1398.(  

اجتماعی بر هر سه شاخص سرمایه  - بر اساس نتایج رگرسیونی، پایگاه اقتصادي  
ي ها شبکهماعی بر سرمایه اجتماعی کاربران اجت - پایگاه اقتصادي . دارد تأثیراجتماعی 

نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش حسین زاده و همکاران . دارد تأثیرمجازي 
خانواده بیشترین  درآمد ی نشان داد کهونیرگرسنتایج حاصل از ضرایب . همسو است

در مدل تحلیل  ي موجودرهایمتغاز میان تمام . را در تبیین سرمایه اجتماعی دارد تأثیر
نتایج پژوهش . را بر سرمایه اجتماعی دارد تأثیرمسیر، متغیر درآمد خانواده بیشترین 

بر اساس نتایج این پژوهش،  .باشد یمحاضر با پژوهش حسین زاده و همکاران همسو 
ي ها شبکهي اجتماعی مجازي بر سرمایه اجتماعی کاربران ها شبکهمیزان استفاده از 

نتایج پژوهش حاضر با پژوهش الیسون و همکاران . است ؤثرماجتماعی مجازي 
)Ellison and et al, 2007 ( تین پاكرسولی و و )بر اساس . باشد یمهمسو ) 1390

ي اجتماعی و میزان سرمایه اجتماعی رابطه ها شبکهبین استفاده از هاي این پژوهش  یافته
و ) 1386(واهري و باقري ي جها پژوهشنتایج پژوهش حاضر با . معنادار وجود دارد

   .باشد یمهمسو ) 1386( ياریشهرپور 
اجتماعی و  -  ي جمعیتی، پایگاه اقتصاديها یژگیوي پژوهش، ها افتهبر اساس ی

ي اجتماعی مجازي بر سرمایه اجتماعی مجازي ها شبکهمیزان ساعت استفاده کاربران از 
بر عوامل فرهنگی و ذهنیت زعم و به. است مؤثري مجازي شهر اصفهان ها شبکهکاربران 

ي مجازي بر ها شبکهسرمایه اجتماعی کاربران . ي روزمره مهم هستندها کنشافراد در 
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وابط جدید  .ي انسانی دخیل استها کنشاجتماعی در  - اساس تفاوت پایگاه اقتصادي 
گیري نوع جدیدي از سرمایه اجتماعی شده است که  در فضاي مجازي، منجر به شکل

ي ها یژگیوي که با توجه به ا هیسرما. را سرمایه اجتماعی مجازي نامیدآن  توان یم
ي ها شبکهاجتماعی و میزان ساعت استفاده کاربران از  - جمعیتی، پایگاه اقتصادي

اجتماعی مجازي، موجب تغییر در ارتباطات اجتماعی و سرمایه اجتماعی کاربران شده 
مدرن؛ این  کامالًنتی است و نه این سرمایه اجتماعی مجازي در ایران نه س. است

از طریق کنش متقابل  کاربران. سرمایه اجتماعی مجازي در حال شدن و سیالیت است
گیري  فهم ما از شکل به مجازي، اجتماعیي ها شبکه محتواي تولیدشده درو نمادین 

  .کنند یکمک م سرمایه اجتماعی
  
  شنهادیپ
 راسرمایه اجتماعی مجازي  یتینسج يالگوها ،ندهیآ مطالعات که شود می شنهادیپ

 یتیجنس گفتمان يالگوها و شبکه ساختار یبررس به شتریب تا کند سهیمقابررسی و 
  .هاي اجتماعی مجازي با هم مقایسه گردد همچنین انواع شبکه .دنبپرداز
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  منابع
 ي اجتمـاعی  هـا  شـبکه  تـأثیر «، )1393( .اکبري، مرضیه و فراهانی، سـهیال  ؛اسکویی، بهرام

سـال هشـتم، شـماره    . مجله مدیریت فرهنگی ،»زي بر سرمایه اجتماعی دانشجویانمجا
25 .65-78. 

 سـرمایه   تـأثیر «، )1394( .ی، بهنـام و مهـدیزاده، منصـوره   خـاگچ  لطفی ؛فر، سید مهدي اعتمادي
  .25- 5. ،2، شماره 6، سال مسائل اجتماعی ایران. »اجتماعی خانوادگی بر انحرافات اجتماعی

 ،بـر  اجتمـاعی  سـرمایۀ  نقـش  تبیین«، )1397. (بیتا اصالنی، محسن و شایان، ؛حمید برقی 
 شهرسـتان  سـیدان  بخـش : موردمطالعـه ( روسـتاییان  کـارآفرینی  هـاي  زمینـه  گیري شکل

  ..83-54 .1، شماره22دوره  ،فضا آمایش و ریزي برنامه. »)مرودشت
 ل میرزایی، چـاپ  خلی: ، ترجمهاجتماعی هاي شبکهدرآمدي بر  ،)1389( .بروگمن، یرون

  .انتشارات جامعه شناسان :تهراناول، 
 ،انتشارات نقش نگار :تهران .مرتضی مردیها :ترجمه. نظریه کنش ،)1385(. پیتر بوردیو.  
  مقایسه افسردگی، انزواي اجتماعی و ارتباط خـانوادگی  «، )1386( .مایسپور شهریاري، مه

مجلـه مطالعـات   . »ي تهـران هـا  رسـتان یدبدانش آموزان دختر کاربر و غیـر کـاربر بـر    
  .64-49. 2، شماره 3، دانشگاه الزهرا دوره روانشناختی

 سـرمایه  ابعاد بررسی و تحلیل«، )1391( .امراهللا کالریجانی، امانی باس وتوسلی، غالمع 

مطالعـات  . »)بـا تأکیـد بـر تئـوري شـبکه     ( مجـازي  اجتمـاعی  يها شبکه در اجتماعی
  .100-89. 18شماره . يا رسانه

 علـوم   ،انتشـارات تهـران  . وضعیت سرمایه اجتمـاعی در ایـران  ، )1390( .جوادیه، زهره
  ارتباطات اجتماعی

  ،استفاده از اینترنـت بـر سـرمایه اجتمـاعی و      تأثیر«، )1386( الیلجواهري فاطمه و باقري
، 15معلـم تهـران سـال     ، دانشگاه تربیتمجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی. »انسانی
  .66-33. 59-58شماره 
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 هسـرمای  بررسی«، )1391( .فروتن، کیا شهروز و یمحمدعل ،مومبینی ؛علی حسین ،حسین زاده 
 دانشـگاه  دانشـجویان  مطالعه مورد .سایبر غیر و فضاي سایبر در اینترنتی کاربران اجتماعی

 .190- 159. 13شماره . ي رفاه و توسعه اجتماعیزیر برنامه. »اهواز چمران شهید

 تحلیلی بر رابطـه بـین سـرمایه    «، )1397. (میثم ،رضایی ؛علی ،ینیالد شمس ؛خدایی، زهرا
ریـزي رفـاه و    فصلنامه برنامه. »ي شهر فردوسـیه ها محلهدر اجتماعی و هوش هیجانی 

  .282-269 .34شماره . سال نهم. توسعه اجتماعی
 اینترنت بر سرمایه اجتماعی جوانـان   تأثیری بررس« ،)1393. (رزاقی، نادر و امري مل، فضه

  .62-45، 16، سال پنجم، شماره شناختی جوانان فصلنامه مطالعات جامعه. »شهر شهر قائم
 جوان کاربران نگرش«، )1391. (وند، یوسف زینی ؛پور، صمد عدلی ؛زاده اقدم، صمد رسول 

، سـال چهـارم، شـماره    شناسی جامعه مطالعات .»مجازي اجتماعی يها شبکه به ایرانی
  .66-49 شانزدهم،

   ي جمعـی در  هـا  رسـانه ی نقـش  بررسـ « ،)1390( .نیـت، داود  رسولی، محمدرضـا و پـاك
، فصـلنامه فرهنـگ ارتباطـات   . »تماعی در بین شهروندان شهر یزدگیري سرمایه اج شکل

  .94-61. 1سال اول، شماره 
  ،ي هـا  شـبکه احسـاس امنـت کـاربران ایرانـی در     «، )1394(احسان زیویار، فرزاد و شهیر

رسانه ، » )بوك فیس(، میزان تحصیالت، و میزان استفاده سن اجتماعی از حیث جنسیت،
  .78-55. سال پنجم، شماره اول. نسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم او فرهنگ

 ثانیه: تهران. اصول و کاربردها: هاي اجتماعی رسانه، )1396( .شلدون، پاویسا.  
 ،سنجش سـرمایه اجتمـاعی کـاربران ایرانـی     « ،)1392(. و کرمانی، حسین دیحم عبدالهیان

. 3شماره . ششم دوره .فصلنامه تحقیقات فرهنگی در ایران. »بوك شبکه اجتماعی فیس
1-26  

 ،ترجمـه  .آن حفـظ  و اجتمـاعی  سـرمایه  نظـم،  پایـان ، )1385( .فرانسیس فوکویاما: 
 .نوین قلم تیحکا :تهران ،توسلی غالمعباس

 بـوك و سـرمایه اجتمـاعی؛     شبکه اجتماعی فیس«، )1396( .قادرزاده، امید و نشاط، شادي
ــه پیم ــهر مطالع ــان پیرانش ــاربران جوان ــی ک ــی  .»ایش ــاعی فرهنگ ــرد اجتم  دوره .راهب

  206-177 .22 شماره ،6
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 اعتماد به پلـیس در شـهر اصـفهان   و شبکه اجتماعی زنان و مردان ، )1390. (کیانی، مژده. 
 .686- 666 .4م؛ شماره سال شش ،مطالعات مدیریت انتظامی

  مرتضـی  و سیداکبر میرحسینی : ترجمه .ارتباطات يها هینظر ،)1384( .استیفن جان ،لیتل
  .نشر جنگل: تهران .نوربخش

  مرکز آمار ایران . ) www.iran amar. ir(  
 يهـا  شـبکه  مصـرف  تجربـۀ «، )1395( .غالمی، الهـه  و خالق پناه، کمال ؛محمدي، جمال 

 ،9 دورة ،ایـران  فرهنگی تحقیقات .» )بی تاك اجتماعی شبکۀ مطالعه مورد( اعیاجتم
  .88-59. 4 شماره

  ،ي جمعـی در گـرایش   ها رسانه تأثیربررسی «، )1390(الهام نیازي، محسن و شفایی مقدم
، سال دوم، ي در رسانه و فرهنگا رشته انیممطالعات . » )شهرستان کاشان(به هویت ملی 

  .127-99شماره اول، 
 در  بررسی عوامل مـؤثر بـر میـزان حضـور زنـان     « ،)1394( .ذهابی شایسته و نیرومند لیال

 .يا مطالعات رسـانه  .»زنان ساکن شهر تهران: اجتماعی مجازي مورد مطالعه يها شبکه
  .66- 53 .28شماره  .10دوره 

ایه بـوك بـر سـرم    فـیس  تـأثیر بررسـی  «، )1392( .نوغانی، محسن و چرخ زرین، مرتضـی  -
شـناختی   فصـلنامه مطالعـات جامعـه   ، »اجتماعی پیوندي و پل زننده در بـین جوانـان  

  .188-173، سال چهارم، شماره دوازدهم، جوانان
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