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 چکیده

های ترکیبی پیمایش و گروه کانون به مطالعة سرمایة اجتماعی کاربران  این مقاله با استفاده از روش

این مقاله سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا سرمایة اجتماعی  .فیسبوک در ایران پرداخته است

حاصل از روابط کاربران با حلقة آشنایان در فیسبوک در روابط اجتماعی افراد در فضای واقعی جامعة 

های فوکویاما، کلمن، پوتنامرا به شکل ترکیبی طرح  ایران نیز بازتاب دارد؟ قرار است در اینجا نظریه

سپس، با کاربرد روش استدالل قیاسی، . های تجربی کارایی این ترکیب را بسنجیم داده شود و با

فرضیة مفید بودن سرمایة اجتماعی حاصل از روابط کاربران فیسبوک با حلقة آشنایان برای جامعه را 

ده نفر بو 9915ها پرسشنامة آنالین و آفالین و حجم نمونه  ابزار گردآوری داده. به آزمون بگذاریم

. های متداخل فوکویاما و بستگی کلمن را دارد فیسبوک از لحاظ ساختاری امکان تشکیل شبکه. است

شده و دامنة روابط اجتماعی  شود تشکیل پیوندهای ضعیف، تسهیل ها سبب می سازوکار تشکیل الیه

د از نوع در این مقاله سرمایة اجتماعی اگر روابط احساسی و قوی را تقویت کن. افراد گسترش یابد

. است پیوندبخشاست و اگر روابط ضعیف را استحکام بخشد از نوع سرمایة اجتماعی  پیوندمدار

نیز پیوندبخش ادعای ما این است که با افزایش شدت استفادة کاربران از فیسبوک، سرمایة اجتماعی 

فیسبوک به لحاظ کند؛ بدین معنا که  های ما این ادعا را اثبات می نتایج پیمایش. یابد افزایش می

 .ساختاری تشکیل و تقویت پیوندهای سست را تسهیل کرده است

آنالین، سرمایة اجتماعی پیوندبخش، سرمایة اجتماعی پیوندمدار، فیسبوک، : های کلیدی واژه

 .گروه کانون
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 مقدمه و طرح مسئله
اما منافعی . کنند یمفهوم سرمایة اجتماعی به منافعی اشاره دارد که افراد از روابط با هم کسب م

سرمایة اجتماعی نیز . کنند همواره به نفع کل جامعه نیست ای از روابطشان کسب می که عده

های سرمایه دارای وجه منفی است و ممکن است برای اهداف بدخواهانه به  همانند سایر گونه

با همبستگی جالب آنکه، وجه منفی سرمایة اجتماعی اغلب (. 399: 3111فیلد، )کار گرفته شود 

جوامع بشری همواره از نژادگرایی و تعصبات (. 399: 3111فیلد، )گروهی مرتبط است  درون

گروهی، قومی، یا نژادی زمانی که با  های درون همبستگی. اند قومی، دینی و مذهبی آسیب دیده

ا فراهم ه تفاهم ها و یا سوء ها همراه نباشند، زمینه را برای بدبینی پیوندهای ضعیف بین گروه

پردازان علوم اجتماعی به این مسئله پی برده  رسد سیاستمداران پیش از نظریه به نظر می. کنند می

های سیاستمداران بسیاری است که برای پیشبرد اهدافشان به  بودند، زیرا تاریخ سرشار از تالش

 .  اند اختالفات بین ادیان، مذاهب و اقوام مختلف دامن زده

اجتماعی باید به این نکته توجه داشت که با رشد سریع تعداد کاربران و  در مطالعة سرمایة

های اجتماعی مجازی، مطالعة سرمایة اجتماعی بدون ارزیابی روابط مجازی  محبوبیت شبکه

کنیم به  در این مقاله ضمن ارزیابی سرمایة اجتماعی کاربران فیسبوک سعی می. پذیر نیست امکان

 :پرسش زیر پاسخ دهیم

 سرمایة اجتماعی حاصل از روابط کاربران فیسبوک با حلقة آشنایان به نفع جامعه است؟ آیا

 های اجتماعی  تبیین نوسان سرمایة اجتماعی کاربران شبکه: چارچوب نظری تحقیق

 :شود این بحث از دو قسمت تشکیل می

 های اجتماعی تعریف و مبانی نظری شبکه. 3

 .شود مایة اجتماعی کاربران مالحظه میتبیین نوساناتی که در اندازة سر. 9

 های اجتماعی تعریف و مبانی نظری شبکه .1

های دور  باید توجه داشت که متفکران اجتماعی به روابط انسانی و استعارة شبکه از گذشته

شناسان کالسیک شبکه را همانند نگاشتی  شناسان و انسان ترنر معتقد است جامعه. اند توجه داشته

در نظرات متفکران (. 9229بریگر، )کنند  یدند که ساختار جامعه را ایجاد مید از روابطی می
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در . از یک استعاره به سمت مفهومی از شبکه را دید 3توان روندی از تفکر شبکه اجتماعی می

 این روند، شبکه مفهومی است که از چند جزء اصلی ساختارهای اجتماعی تشکیل شده است

شناسان کالسیک و معاصر، روند  ای کوتاه به نظر جامعه ا اشارهدر اینجا، ب(. 9229بریگر، )

 .  گیریم می استعاره تا مفهوم شبکه را پی

ها تحمیل شده  داند که این روابط بر آن مارکس جامعه را روابط اجتماعی ورای افراد می

س تعداد که مونتسکیو بر اسا 9دورکیم با انتقاد از مورفولوژی جامعه(. 351: 3116آرون، )است 

کند، مورفولوژی جامعه را بر اساس نوع  بیان می( 13: 3116آرون، )  صاحبان حق حاکمیت

 (. 9229بریگر، )کند  همبستگی یا اَشکالی از روابط اجتماعی تعیین می

شوند  ها به هم متصل می ای از شبکه ها از طریق مجموعه معتقد است انسان( 5: 3116)فیلد 

: 3225)فوکویاما . ها داشته باشند مشترکی با سایر اعضای این شبکه های و تمایل دارند ارزش

داند که بر  پردازان معاصر است شبکه را گروهی از عامالن منفردی می که یکی از نظریه( 65-53

 .  هنجارهای غیررسمی مشترک استوار است

حث در های اجتماعی مجازی مورد ب طور مشخص، باید اشاره داشت که منظور از شبکه به

  :تا دهند میاجازه به افراد  وند استواروب  این تحقیق عبارت است از خدماتی که بر

 . محدود تشکیل دهند یعمومی درون سیستم عمومی یا نیمه یپروفایل .3

 .ندا که با فرد در ارتباطارائه دهد ستی از کاربرانی فهر. 9

که را فراهم آورند هایی  ستفهرن همچنی ،ستی از ارتباطات افرادفهرامکان مرور و دیدن . 1

 .  (9221استنفیلد، )سازند  میدرون سیستم  افراد

 های اجتماعی   تبیین نوسان سرمایة اجتماعی کاربران شبکه .2

چارچوب نظری مقاله را براساس متون نظری سرمایة اجتماعی و متون تجربی سرمایة اجتماعی 

طور ذاتی در ساختار روابط  ة اجتماعی، بهکلمن معتقد است سرمای. ایم در فیسبوک بنانهاده

و بستگی در ساختار را ( 92: 3112تاجبخش، )ها حضور دارد  کنشگران با هم و رابطة بین آن

کنند و روابط  داند که تولید سرمایة اجتماعی می وجود آمدن هنجارهای نافذی می الزمة به

 (. 52-67: 3112تاجبخش، )داند  ای از بستگی ساختار اجتماعی می چندوجهی را نمونه

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1.Network thinking 
2.Social morphology  
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فوکویاما با مقایسة . متون سرمایة اجتماعی بین دو نوع سرمایة اجتماعی تمایز قائل است

های  جامعة مدرن متشکل از همپوشانی تعداد زیادی گروه»: گوید جامعة سنتی با مدرن می

« اجتماعی است که در این جوامع عضویت در چند گروه و هویت متکثر ممکن است

کند و  گرانووتر از دو نوع پیوندهای نیرومند و ضعیف صحبت می(. 359: 3112بخش، تاج)

: 3119ریتزر، )داند  پیوندهای ضعیف را مانند پلی بین دو گروه با پیوندهای داخلی نیرومند می

دهنده را  برد و سرمایة اجتماعی ارتباط پوتنام هم از دو نوع سرمایة اجتماعی نام می(. 755- 751

انتقال و نشر اطالعات و سرمایة اجتماعی درون گروهی را برای انتقال همبستگی مفید برای 

 (. 76: 3111فیلد، )داند  می

وجه منفی سرمایة . ها دارای وجه منفی است اما سرمایة اجتماعی مانند دیگر سرمایه

 پیوندهای. گروهی و سرمایة اجتماعی پیوندمدار مرتبط است اجتماعی به همبستگی درون

نامند  اعتمادی می کنند که آن را شعاع بی گروهی منفی ایجاد می گروهی روابط برون درون

 (.  395: 3117فوکویاما، )

نتایج . پردازیم حال که به انواع سرمایة اجتماعی اشاره شد به کاربرد نظری آن در فیسبوک می

ی از آن است که حاک( 3123نک عبداللهیان و شیخ انصاری، )مشاهدة مشارکتی در فیسبوک 

مانند قانون رویت و امکان یافتن دوستان، زمینه را برای تشکیل و امکاناتی فیسبوک به دلیل 

شاهد این ادعا تشکیل . کند تقویت پیوندهای ضعیف و گسترش دامنة روابط اجتماعی فراهم می

های  حههایی از دوستان صمیمی، همکاران، افراد فامیل، دوستان قدیمی و جدید در صف حلقه

نتایج تحقیقات در آمریکا . کاربر با حلقة آشنایان است( بستگی)فیسبوک و روابط چندوجهی 

لین، )و تایوان ( 9232تومی، )، ایتالیا (9222لویس، )، انگلستان (9221؛ استنفیلد، 9225الیسون، )

ایش و افزاستفاده از فیسبوک افزایش شدت  بینحاکی از آن است که در تمامی موارد (9222

نجارهای حاکم بر ه. کاربران فیسبوک همبستگی مثبت وجود دارداجتماعی پیوندبخش  ةسرمای

پذیر  تبیین( 9233هیو، )و نظریة حفظ روابط ( 9222والتر، ) 3بر اساس نظریة ضمانت فیسبوک

نظریة ضمانت به عنصر گمنامی در فضای مجازی اشاره دارد و از این جهت بر یافتن . است

تأکید دارد که درستی اطالعاتی را تأیید کند که شخص از خود در فیسبوک بجا هایی  سرنخ

در  حفظ روابطاز سوی دیگر، نظریة حفظ روابط بر راهبردهایی تأکید دارد که برای . گذارد می

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1.Warranting theory 
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رایت محققان مانند بسیاری از (. 9233هیو، )شود  کار گرفته می بهبخش و ثابت  وضعیت رضایت

مانند مجازی های اجتماعی  های شبکه سایت درکه نظریة حفظ روابط ند ا هثابت کرد( 9229)

در تأیید همین ( 3123)نتایج تحقیقات عبداللهیان و شیخ انصاری . صادق استفیسبوک هم 

عدم گمنامی به عنوان یک عامل کنترل برای کاربران ایرانی فیسبوک »: مسئله حاکی از آن است

کند که در زندگی واقعی در جمع دوستان  رعایت هنجارهایی می ها را ملزم به کند و آن عمل می

 « .بندند خود به آن پای

سرمایة اجتماعی پیوندبخش . شویم مقاله بین دو نوع سرمایة اجتماعی تمایز قائل می یندر ا

شخصی یا احساسی شود که چندان هم  اطالق می بین افرادضعیف روابط که به ( دهنده اتصال)

اند و باعث نشر و کسب اطالعات  ی و تعداد بسیار بزرگطاتی که اغلب از نظر کمّارتباند؛ نیست

سرمایة اجتماعی (. 9225الیسون، )توانند همانند روابط خانوادگی عمل کنند  شوند، اما نمی می

نوعی جایی که خصوص در  به ،شود می تعریفروابط بسیار نزدیک  نیز( گروهی درون)پیوندمدار 

از استدالل قیاسی برای اثبات (. 9221استنفیلد، ) شود می هدلابدر بین افراد می احساسپشتیبانی 

استدالل قیاسی از متون سرمایة ( های زیر گزاره)اصول موضوعی . ایم فرضیه استفاده کرده

بندی  جمع. اند استخراج شده( 9،7های  گزاره)های تحقیق  و یافته( 3،9،1های  گزاره)اجتماعی 

 .بریم ها به شرح زیر به پایان می با بیان این گزارهمباحث نظری را 

 های نظری گزاره
  ها وجه منفی دارد و ممکن است برای  سرمایة اجتماعی مانند دیگر سرمایه. 3گزارة

گروهی  گروهی روابط برون پیوندهای درون(. 399: 3111فیلد، )کار رود  اهداف بدخواهانه به

هر دو نوع (. 396: 3117فوکویاما، )نامند  اعتمادی می بیکنند که آن را شعاع  منفی ایجاد می

سرمایة اجتماعی در شکل مفید و متوازن خود باعث افزایش کارایی اقتصادی خواهند شد و همه 

از آن سود خواهند برد و اگر ضعیف و خشک گردند همه بهای آن را خواهند پرداخت 

 (.9222؛ پوتنام، 3119فیروزآبادی، )

  (. 399: 3111فیلد، )دهای ضعیف برای رفع مشکالت جمعی مفید است پیون. 9گزارة

دهد در جامعة  کنند و به اعضای گروه اجازه می پیوندهای سست از انزوای گروه جلوگیری می

 (.    751: 3119ریتزر، )تر ادغام شوند  گسترده
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  اشاره بین افراد و کسب اطالعات ضعیفروابط سرمایة اجتماعی پیوندبخش به . 1گزارة 

 3گرانووتر روابط ضعیفاین روابط را . هرچند این روابط زیاد شخصی یا احساسی نیست ،دارد

 .  ی و تعداد بسیار بزرگ استارتباطاتی که اغلب از نظر کمّ؛ نامید

  توان نشان داد فیسبوک به لحاظ ساختاری زمینه  های تجربی می با استفاده از داده. 9گزارة

 .کند ت پیوندهای ضعیف و گسترش دامنة روابط اجتماعی فراهم میرا برای تشکیل و تقوی

  توان نشان داد سرمایة اجتماعی پیوندبخش  های تجربی می با استفاده از داده. 7گزارة

اعضای فیسبوک بیش از کسانی است که عضو این شبکه نیستند و همبستگی مثبت معناداری بین 

 .  پیوندبخش وجود دارد شدت استفاده از فیسبوک و سرمایة اجتماعی

 7و  9های  اما گزاره. ها نیست اند که دیگر نیازی به اثبات آن هایی گزاره 1تا  3های  گزاره

ها را با  این بدان معناست که باید آن. شدن فاصله دارند هنوز یک مرحلة تجربی تا گزاره

ناپذیر علمی همانند  ههای مناقش درآورد و تبدیل به گزاره های زیر از حالت فرضیه به تحلیل

های نظری را به همراه این دوگزاره به شکل  در اینجا مجموعه بحث. کرد 1تا  3های  گزاره

 .ها هموار کنیم کنیم تا راه را برای آزمون تجربی آن فرضیه مطرح می

 فرضیة تحقیق
ع جامعه سرمایة اجتماعی حاصل از روابط کاربران فیسبوک با حلقة آشنایان به نف: فرضیة اصلی

را به شکل  7و  9اما ابتدا گزارة . کنیم است که این فرضیه را با استدالل قیاسی اثبات می

 .کنیم های آماری و تحلیل فازی اثبات می های زیر مطرح و با انجام آزمون فرضیه

فیسبوک به لحاظ ساختاری زمینه را برای تشکیل و تقویت پیوندهای ضعیف و : فرضیة اول

 .  کند روابط اجتماعی فراهم میگسترش دامنة 

اند  میانگین سرمایة اجتماعی پیوندبخش و پیوندمدار کسانی که عضو فیسبوک: فرضیة دوم

 .بیشتر از کسانی است که عضو فیسبوک نیستند

همبستگی مثبت معناداری بین شدت استفاده از فیسبوک و سرمایة اجتماعی : فرضیة سوم

 .  پیوندبخش وجود دارد

همبستگی مثبت معناداری بین شدت استفاده از فیسبوک و سرمایة اجتماعی : ارمفرضیة چه

 .  پیوندمدار وجود ندارد

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1.Weak ties 
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 شناسی تحقیق روش
روش تحقیق در این مقاله ترکیبی است، به معنای ترکیب هر دو رهیافت کمّی و کیفی 

ی کانون ها در این تحقیق روش اصلی پیمایشی و روش تکمیلی گروه(. 19: 3112محمدپور، )

کردة  ها با مدل همبستگی النه طرح ترکیبی این تحقیق با توجه به اولویت و نقش روش. است

 . منطبق است( 21: 3112محمدپور، ) 9225کالرک  -کراسول و پالتو

سالة ساکن  17تا  36جامعة آماری کاربران اینترنت  .جامعة آماری، واحد تحلیل و مشاهده

 در. ای از پاسخگویان عضو جامعة آماری نیستند از روش آنالین عده به دلیل استفاده. اند تهران

واحد تحلیل در روش  (.ندارد یریثأت جینتا در) میا گرفته نظر در را انیپاسخگو کل مقاله نیا

ها و  های کانون کاربران اینترنت و واحد مشاهده در روش پیمایشی پرسشنامه پیمایشی و گروه

 .  هایند ت اعضای این گروههای کانون اظهارا در گروه

های کانون، چهار گروه کانون و هر  های گروه در روش مصاحبه. های متمرکز روش گروه

البته، هر . کدام با شش نفر و با معیار کاربری در اینترنت و آشنایی با فیسبوک را انتخاب کردیم

ه ذکر است که افراد الزم ب. های کانون با فاصلة زمانی یک هفته تشکیل شدند کدام از گروه

متعلق به دو گروه را از میان اعضای فیسبوک و افراد متعلق به دو گروه دیگر را از بین افرادی 

داد تا الگوی رفتاری کاربران و  این به ما اجازه می. انتخاب کردیم که عضو فیسبوک نبودند

درصد از  3/62این دلیل که به . کار ببریم ها به غیرکاربران فیسبوک را بهتر بشناسیم و در تحلیل

ساله  17تا  97های کانون از بین دانشجویان یا کارمندان  آموز بودند، گروه پاسخگویان دانش

ای که ببی  شناختی های این مقاله از اشتباه محیط این امر کمک کرد تا تحلیل. انتخاب شدند

ی گروه کانون از طریق ها سرانجام اینکه، اخذ داده. به آن اشاره دارد مصون بماند( 9239)

. ها صورت پذیرفت بندی آن سازی و دسته ها و ضبط و پیاده مباحث جمعی در این گروه

 : های کانون به شرح زیر بود محورهای مورد بحث مرتبط با این مقاله در گروه

  (پیوندهای ضعیف)تعداد و گستردگی دامنة دوستان 

  ( شعاع اعتماد)اعتماد به دیگران برای برقراری رابطة دوستی 

 کسب و نشر اطالعات . 

در اینجا نکتة برجسته آن است که به سه شیوة متفاوت یعنی آنالین، آنالین  .یشیمایپ روش

 . ایم ها پرداخته آوری داده ای آفالین به جمع مند و خوشه ای هدف خوشه
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 حجم نمونه در روش پیمایشی
میلیون  3 اینترنت جوان تهرانی را حدودتعداد کاربران  31223 طبق آخرین نتایج سرشماری سال

و استفاده از فرمول کوکران در  937/2با احتساب واریانس . توان تخمین زد و پانصدهزار نفر می

اما  .نفر تخمین زده شد 611، حجم نمونه (3123عبدالهیان، )تعیین حجم نمونه به شیوة موجی 

ای در جامعة آماری ما  و آنالین خوشه از پاسخگویان در روش آنالین 91/2با توجه به اینکه 

استفاده از روش آفالین در ارزیابی . در نظر گرفتیم 3922گرفتند، حجم نمونه را حدود  قرارنمی

از کل پاسخگویان عضو  1/9به همین دلیل و با احتساب اینکه . صحت روش آنالین بود

حجم نمونه بعد از حذف در مجموع، . در نظر گرفتیم 3922فیسبوک نیستند، حجم نمونه را 

 .نفر شد 9915های آفالین و آنالین در دو نوبت بالغ بر  های ناقص با احتساب نمونه جواب

 مند، آنالین  ای هدف ای، آنالین خوشه ها در سه روش آفالین خوشه انتخاب نمونه
 1 ،5 ،6، 7، 1 ،9 ،3از مناطق  ایخوشه روش به آفالین روش در هانمونه نشیگز یبرا، 

 در 33 و 1 ،1 ،9 مناطق از ماه ازدهی از بعد هامقیاس پایایی از اطمینان برای و 35و 33 ،32

 .شد اقدام یتصادف وةیش به پسرانه و دخترانه هایدبیرستان

 های دخترانه و  مند از بین دبیرستان ای هدف ها در روش آنالین خوشه برای گزینش نمونه

هایی به شیوة تصادفی انتخاب شدند و به  ، دبیرستانپسرانة هوشمند در مناطق دهگانة باال

 :های زیر پرداختیم ها به شیوه آوری داده جمع

 .آموزان ارسال شد ها لینک پرسشنامه به ایمیل دانش در بعضی دبیرستان. 3

 .سایت دبیرستان قرارگرفت در بعضی دیگر لینک پرسشنامه روی وب. 9

آموزان به شیوة  روی چند رایانه قرارگرفت و دانش ها لینک پرسشنامه در بعضی دبیرستان. 1

 .  تصادفی انتخاب و آنالین به پرسشنامه جواب دادند

  بود که ( 3123عبداللهیان، )ها در روش آنالین متفاوت و از نوع وارونه  اما، گزینش نمونه

و و ارسال افزار سوپر ایمیل اسپایدر، تولید پرسشنامه در محیط گوگل درای با استفاده از نرم

در مرحلة دوم بعد از یازده ماه لینک پرسشنامه را بر صفحه . های الکترونیکی انجام شد پرسشنامه

عمومی فیسبوک دخترانه و متولدین مرداد ماه  چند نفر از کاربران فعال فیسبوک، صفحة نیمه

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1.www.islamshar.gov.ir 
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رمایة بعد از انجام آزمون همبستگی بین شدت استفاده از فیسبوک و دو نوع س. قراردادیم

 (.   3جدول )ها را با هم ادغام کردیم  اجتماعی و اطمینان از یکسانی نتایج با سه روش، داده

ارزیابی رابطة همبستگی بین شدت استفاده از فیسبوك و دو نوع سرمایة اجتماعی در . 1جدول 

 ها در بین کاربران فیسبوك آوری داده سه نوع روش جمع

های  روش
 ها آوری داده جمع

 آزمون همبستگی هامتغیر
سرمایة اجتماعی 

 پیوندمدار
سرمایة اجتماعی 

 پیوندبخش

 ای آفالین خوشه
شدت 
استفاده از 
 فیسبوک

 ضریب همبستگی پیرسون
 درجة اطمینان

 تعداد

291/2 
759/2 
121 

391/2 
229/2 
121 

 آنالین
شدت 
استفاده از 
 فیسبوک

 ضریب همبستگی پیرسون
 درجة اطمینان

 تعداد

232/2 
669/2 
791 

372/2 
222/2 
791 

ای  آنالین خوشه
 مند هدف

شدت 
استفاده از 
 فیسبوک

 ضریب همبستگی پیرسون
 درجة اطمینان

 تعداد

229/2 
972/2 
336 

973/2 

228/2 
336 

 عملیاتی کردن متغیرها
عملیاتی کردن متغیرهای اصلی بر اساس تعاریف نظری سرمایة اجتماعی پیوندبخش و پیوندمدار 

ای  گزینه از طیف لیکرت پنج. انجام شد( 9225)و با استفاده از مقیاس الیسون  ها و کارکرد آن

 .  برای سنجش متغیرها استفاده شد

 سرمایة اجتماعی پیوندبخش

 :سرمایة اجتماعی پیوندبخش را با ابعاد زیر سنجیدیم

 .احساس تعلق و عالقه به جمع دوستان که برای تداوم روابط الزم است. 3

 (3225فوکویاما، )عی و تالش برای چیزهای نو تشریک مسا. 9

 (3225، فوکویاما، 9222پوتنام )کسب اطالعات . 1

 (.پیوندهای ضعیف)توانایی ایجاد و گسترش روابط جدید . 9
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 سرمایة اجتماعی پیوندمدار

همفیل شاخص دوستی نزدیک را پول . سرمایه اجتماعی پیوندمدار به روابط نزدیک اشاره دارد

و هاگول کمک در ( 995: 3112میلر،)و با اسم کوچک همدیگر را خطاب کردن  قرض دادن،

سرمایة اجتماعی . اند دانسته( 991: 3112میلر، )حل مشکالت، راهنمایی و درمیان گذاشتن رازها 

کمک در حل . 9راهنمایی کردن هنگام نیاز به راهنمایی، . 3: ایم پیوندمدار را با ابعاد زیر سنجیده

 .پول قرض دادن .1مشکالت، 

 شدت استفاده از فیسبوك

 : ایم شدت استفاده از فیسبوک را با ابعاد زیر سنجیده

 .میانگین ساعتی که کاربر در روز در فیسبوک است. 3

میزان عالقه و وابستگی کاربر را با ابعاد زیر . میزان عالقه و وابستگی کاربر به فیسبوک. 9

 : ایم سنجیده

 به عنوان فعالیت روزانه و روتینسرزدن به فیسبوک ( الف

 احساس غرور کردن به عضویت در فیسبوک( ب

 احساس خارج از دسترس بودن بدون فیسبوک( ج

 .ناراحت شدن از اینکه فیسبوک از کار بیفتد( د

 های کمّی روش فازی کردن داده
 7 6]فاصلة ای در  های فازی را با استفاده از تابع ذوزنقه درجة عضویت پاسخگویان در مجموعه

نشانگر وضعیت عضویت در مجموعة فازی با توجه به درجة  9جدول .  حساب کردیم [1 9

 .  عضویت است

 وضعیت عضویت با توجه به درجة عضویت. 2جدول 
 بندی درجه وضعیت عضویت
 3 عضویت کامل

 7/2تر از  بزرگ 3تر از  کوچک درجة عضویت باال
 7/2 درجة عضویت میانی

 و بیشتر از صفر7/2تر از  کوچک پاییندرجة عضویت 
 2 عدم عضویت کامل
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و  3و اگر مساوی یا بین  3باشد، درجة عضویت  7و  9اگر امتیاز پاسخگویی مساوی یا بین 

 .است 3باشد، درجة عضویت بین صفر تا  9و  1باشد، درجة عضویت صفر و اگر بین  9

 ها اعتبار و روایی مقیاس
ها از شیوة ضریب آلفای کرونباخ  ارزیابی اعتبار یا روایی مقیاس الزم به ذکر است که برای

ها بعد از یازده ماه و  آوری داده ها، با تکرار جمع تکرارپذیری داده(. 1جدول )استفاده کردیم 

 .  دست آوردن نتایج یکسان اثبات شد به
 ها ارزیابی اعتبار مقیاس. 3جدول 

 مقیاس
سرمایة اجتماعی 

 پیوندبخش

اجتماعی سرمایة 

 پیوندمدار

شدت استفاده از 

 فیسبوك

 5 9 5 ها تعداد گویه

 121/2 577/2 599/2 آلفای کرونباخ

 

مقادیر ضرایب نشان . روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی و چرخش پروماکس انجام شد

 (.  9جدول )گیری از کفایت برخوردار بوده است  دهند نمونه می

 ها مقیاسارزیابی روایی . 4جدول 

 سطح معناداری بارتلت KMO مقیاس

 222/2 123/9731 157/2 شدت استفاده از فیسبوک

 222/2 969/9961 573/2 سرمایة اجتماعی پیوندمدار

 222/2 959/9339 513/2 سرمایة اجتماعی پیوندبخش

 

ت های تجربی ادعاهای نظری باال را اثبا دهیم که آیا یافته اکنون در بحث زیر نشان می

 کنند؟ می
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 های تحقیق یافته
 .  پردازیم های هویتی جمعیت نمونه می ابتدا به شرح ویژگی

 آمار توصیفی

درصد از گروه آزمایش زن  6/73درصد از گروه کنترل و  7/63در صد از کل پاسخگویان،  1/75

 (.7جدول )بودند 

 توزیع فراوانی جنسیت. 5جدول 

 وه آزمایشگر گروه کنترل کل پاسخگویان ها نمونه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی جنسیت

 6/73 719 7/63 169 1/75 3126 زن

 3/91 925 9/11 712 7/99 3216 مرد

 1/2 1 3/2 9 9/2 7 جواب بی

 3219 3219 322 3927 322 9915 جمع

ایش درصد از گروه آزم 6/91درصد از گروه کنترل و  9/19درصد از کل پاسخگویان،  3/62

 (.6جدول )آموز بودند  دانش

 توزیع فراوانی تحصیالت. 6جدول 

 نوع عضویت کل پاسخگویان گروه کنترل گروه آزمایش

 تحصیالت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 آموز دانش 3617 3/62 3311 9/19 729 6/91

 دیپلم 399 1/7 92 1/9 329 2/2

 اسیکارشن 162 3/37 1/5 329 965 2/97

 رشدا کارشناسی 315 5/5 9/9 72 391 9/39

 دکتری 92 9 7/3 93 91 5/9

 جمع 9919 1/22 3927 322 3295 7/22

 جواب بی 7 9/2 -  7 7/2

 جمع کل 9915 2/322 3927 322 3219 322

درصد از گروه آزمایش  9/59درصد از گروه کنترل و  2/21درصد ازکل پاسخگویان،  6/17

 (. 5جدول )ند ساکن تهران بود
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 توزیع فراوانی محل سکونت. 7جدول 

 گروه آزمایش گروه کنترل کل پاسخگویان نوع عضویت
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی محل سکونت

 9/59 566 2/21 3312 6/17 9217 تهران
 5/32 921 2/6 19 1/33 915 سایر شهرها
 1/7 62 3/2 9 7/9 69 خارج از کشور

 1/2 3292 322 3927 2/22 9919 جمع
 5/22 1  - 3/2 1 جواب بی

 322 3219 322 3927 2/322 9915 جمع کل

درصد از گروه کنترل در  9/12درصد از گروه آزمایش،  1/11درصد از کل پاسخگویان،  19

 (.1جدول )قرارداشتند  17تا  36ردة سنی 

 توزیع فراوانی سن. 8جدول 
 نوع عضویت پاسخگویانکل  گروه کنترل گروه آزمایش

 سن فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
 37 و برابر با کمتر 959 9/33 925 5/39 67 1/6
 17تا  36 9296 19 3312 9/12 236 1/11
 17باالتر از  332 2/9 61 1/9 73 2/9

 جمع کل 9915 322 3927 322 3219 322

کنند دو ساعت و گروه کنترل  با اینترنت کار میمیانگین زمانی که کاربران فیسبوک روزانه 

درصد از گروه کنترل بیشتر از امکانات  1/92درصد از اعضای فیسبوک و  7/72. ساعت است نیم

 (.  2)کردند  های مجازی اینترنت استفاده می ایمیل و شبکه

 مقایسة دو گروه کنترل و آزمایش از نظر زمان و نوع استفاده از اینترنت. 9جدول 
 بیشترین کاربری اینترنت میانگین گروه

 نوع کار
زمان استفاده از 
اینترنت در روز 

 (ساعت)

ایمیل و 
های  شبکه

 مجازی

کارهای 
علمی و یا 

 کار

دانلود فیلم یا 
بازهای 
 اینترنتی

های  سایت
 قرار مالقات

 نزده

عضو 
 فیسبوک

9 7/72 9/96 31 3/3 - 

غیرعضو 
 در فیسبوک

7/2 1/92 99 3/91 2/2 5/6 
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های هویتی جمعیت نمونه، به تحلیل کاربرد نظریة کلمن و فوکویاما در  با وصف ویژگی

 .پردازیم محیط فیسبوک می

 دامنة روابط و پیوندهای ضعیف در فیسبوك: های تحقیق ارزیابی گزارة چهار با یافته

عیف و فیسبوک به لحاظ ساختاری زمینه را برای تشکیل و تقویت پیوندهای ض: فرضیة اول

 .  کند گسترش دامنة روابط اجتماعی فراهم می

نفر  322دهد میانگین تعداد حلقة آشنایان کاربران فیسبوک بیش از  های تحقیق نشان می یافته

های کانون با توجه به میزان توانایی کاربر در  این میانگین در گروه(. 33، 32جدول )است 

دامنة حلقة . رسد نفر هم می 922و به  72قل برقراری روابط با دیگران متفاوت است و حدا

 :آشنایان کاربر فیسبوک شامل موارد زیر است

 .پیدا کرده است« یافتن دوستان در فیسبوک»ها را از طریق گزینة  آشنایان قدیمی که آن .3

ها و همکاران، افراد  ها در زندگی واقعی در ارتباط است، شامل همکالسی افرادی که با آن -

 ایگانفامیل، و همس

 (. 39تا  32جدول )ها آشنا شده است  افراد جدیدی که از طرق فیسبوک با آن  -

دهـد بـین دامنـة حلقـة آشـنایان و شـدت اسـتفاده از فیسـبوک          نشان مـی  33مقادیر جدول 

در « امکـان یـافتن دوسـتان   »تمامی اعضای فیسـبوک از طریـق   . همبستگی علّی قوی وجود دارد

های قدیمی را کـه بعضـی    ع مختلف تحصیلی، معلمان و همسایه، دوستان خود در مقاط فیسبوک

با وجود قطع روابط بعضـی  . ها در ارتباط بودند کردند و با آن مقیم خارج از کشور بودند پیدا می

هـای   ها، اعضای فیسبوک با همساالن فامیل از طریق فیسبوک رابطه داشتند و به مناسـبت  خانواده

نکتة دیگر اینکه هنگامی که اعضای فیسبوک دعوت دوستی را . فرستادند خاص برای هم پیام می

کـاربران  . شـود  پـذیر مـی   پذیرند، حلقة آشنایان او اگر اجازه بدهد برای این فـرد نیـز رویـت    می

شـوند   کنند و بـا دوسـتان دوستانشـان دوسـت مـی      فیسبوک از این طریق دوستان جدید پیدا می

یـن بـدین معناسـت کـه دنیـای جدیـدی در حـال        ا(. و تحلیـل نتـایج کـانون   39تـا   32جدول )

 .کنند های اجتماعی بخشی از روابط اجتماعی را تنظیم می گیری است و شبکه شکل
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 ها در فیسبوك میانگین تعداد حلقة آشنایان کاربر و نوع رابطة کاربر با آن. 12جدول 

نوع 
 رابطه

تعداد کل 
حلقة 
 آشنایان

تعداد افراد فامیل 
و همسایه در بین 

 لقة آشنایانح

همکاران فعلی یا 
در ( کارمندان)سابق 

 بین حلقة آشنایان

همکالسی یا 
ای فعلی یا  دانشکده هم

سابق در بین حلقة 
 آشنایان

تعداد دوستانی که از 
طریق فیسبوك با 

 ها آشنا شده است آن

 319 13 12 322 322 میانگین

 

 روابط اعضای فیسبوك سنجش همبستگی شدت استفاده از فیسبوك و دامنة. 11جدول 

 آزمون

شدت 
استفاده از 
 فیسبوك

 من از فیسبوك
یی با برای آشنا

افراد جدید 
 .کنم استفاده می

 من از فیسبوك
تماس ادامة برای 

 با دوستان قدیمی
 .کنم استفاده می

 از فیسبوك من
برای کسب اطالع 

انم نزدیکاز 
 .کنم استفاده می

از فیسبوك برای  من
ی انخبر از کس کسب

کنم که  ستفاده میا
 .ارتباط دارم ها با آن

آزمون پیرسون 
برای شدت 
استفاده از 
 فیسبوک

3 133/2 992/2 173/2 116/2 

سطح معناداری 
 دو دامنه

 .20222 .20222 .20222 .20222 

 223 222 229 229 227 تعداد

ایم  ترسیم کرده های کانون تن از حلقة آشنایان یکی از کاربران فیسبوک را در گروه 97روابط 

 (.39جدول )تر شود  تا دامنة روابط در فیسبوک روشن

 تن از حلقة آشنایان یك کاربر فیسبوك 25دامنة روابط . 12جدول 

 دوستان در زندگی واقعی
اند و  دوستانی که از طریق فیسبوك آشنا شده

 نحوة آشنایی

97 

 نفر
 هم

 ای دانشکده 
دبیرستان 
 سابق

دوستان 
 قدیمی

  هم

 محلی
 فامیل

کل تعداد 
دوستانی که 
از طریق 
فیسبوک 
 اند آشنا شده

دوست 
مشترک 
 اند داشته

در 
گروهی 
عضو شده 
بعد آشنا 

 اند شده

کامالً 
غریبه 
 اند بوده

 7 1 39 97 5 - - 1 17 سعید
 32 39 31 15 5 - 9 5 19 مهدی
 9 32 11 92 35 1 5 37 91 مریم
 32 97 92 57 99 37 6 17 62 صادق
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 تن از حلقة آشنایان یك کاربر فیسبوك 25دامنة روابط . 12دول ه جادام

 دوستان در زندگی واقعی
اند و  دوستانی که از طریق فیسبوك آشنا شده

 نحوة آشنایی

97 

 نفر
 هم

 ای دانشکده 
دبیرستان 
 سابق

دوستان 
 قدیمی

  هم

 محلی
 فامیل

کل تعداد 
دوستانی که 
از طریق 
فیسبوک 
 اند آشنا شده

دوست 
ترک مش

 اند داشته

در 
گروهی 
عضو شده 
بعد آشنا 

 اند شده

کامالً 
غریبه 
 اند بوده

 2 31 93 91 6 1 32 36 95 احد

 7 2 31 19 92 - 32 1 37 ریحانه

 32 97 97 12 5 - 3 9 15 رویا

 6 39 91 96 39 6 39 1 99 آیدا

 33 31 31 95 97 1 5 1 32 حامد

 - 9 5 2 97 31 5 - 32 نوید

 7 32 36 13 7 - 6 - 33 شادی

 31 92 76 21 11 - 11 39 95 سارا

 36 37 97 51 17 9 2 37 35 ساناز

 1 1 39 12 97 - 1 92 95 مرضیه

 2 9 95 11 36 1 1 39 39 مهرناز

 31 35 91 51 1 1 39 37 13 شانی

 35 97 93 11 37 39 31 97 99 امین

 - - 32 32 11 2 7 9 5 رضا

 - 5 92 16 37 2 2 35 11 آرش

 - - 39 39 19 - 32 39 372 پیمان

 33 31 32 91 32 1 5 39 92 افراز

 39 31 16 61 91 39 37 31 11 سینا

 - 9 32 39 91 2 1 31 99 حسین

 9 9 35 91 99 - 93 6 39 محمد

گیری با  شعاع اعتماد اعضای فیسبوک برای برقراری رابطة دوستی با دیگران به شکل چشم

های کانون چنین ابراز  های گروه ها در بحث آن. بوک بودند متفاوت بودکسانی که عضو فیس

کردند که از دنیای مجازی و پذیرفتن دعوت همکاران، افراد فامیل، دوستان یا دوستان  می
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ها به دیگران به  اعتماد آن. ندارند دوستانشان و افراد ناآشنا به صفحة فیسبوک خود هراسی

های اول که فیسبوک قانون رویت نداشت چنین همپوشانی برای  سالالبته، در . وضوح بیشتر بود

برخی کاربران مشکالتی ایجاد کرده بود ولی بعد از گذاشتن قانون رویت در فیسبوک دیگر 

های کانون چنین ابراز  بعضی اعضای فیسبوک در گروه. مشکلی برایشان پیش نیامده است

با توجه به عکس فرد و تمایل به تصویر او و های فیسبوک  کردند که حین جستجو در صفحه می

همچنین، . اند حتی بدون شناخت قبلی از او، اقدام به دعوت او به صفحة فیسبوک خودشان کرده

فوکویاما شعاع اعتماد . اند ها را به صفحة فیسبوک خود دعوت کرده دیگران نیز به همین دلیل آن

تاجبخش، )برد  روه برای دیگران نام میرا شاخصی برای مفید بودن سرمایة اجتماعی یک گ

3112 :35.) 

اعضای گروه کانون که عضو فیسبوک نبودند مراقب بودند که حد و مرز روابطشان با 

عضوشدن در فیسبوک را خطری برای حریم . خانواده، دوستان و همکاران مخدوش نشود

توانند با  ها بگذرانند می بهخواهند با غری زمانی را که می»: گفتند دانستند و می خصوصی خود می

ها نبودند رابطة  بندی به اعتقادات مذهبی مانند آن یا با کسانی که از نظر پای« .خانوادة خود باشند

روابط با . دانستند کردند یا روابط با دوستان را مختص دوران مجردی می دوستی برقرار نمی

د نفر که روابط اجتماعی خوبی داشتند فقط چن. ها محدود به محیط کار بود همکاران در اکثر آن

های قدیمی خود ارتباط تلفنی یا دیداری داشتند وسعی  ای دانشکده با دو یا سه نفر از هم

 .  کردند این دیدارها تا حد امکان خارج از خانه باشد می

های بسیار چشمگیر، گردش سریع و گستردة اطالعات در بین اعضای  یکی از تفاوت

این . ضای فیسبوک در جریان کامل رخدادهای اجتماعی و سیاسی روز بودنداع. فیسبوک است

ای به دست آمد که بازتابی متفاوت در  نتیجه از طریق طرح پرسشی در مورد رخداد اجتماعی

نتایج نشان داد همة افرادی که عضو فیسبوک نبودند از آن . دنیای مجازی و رسانة ملی داشت

لی که تمامی اعضای فیسبوک از آن اطالع داشتند و در مورد آن اطالع بودند، در حا رخداد بی

چند نفر از اعضای فیسبوک نمونة . کامنت گذاشته و با حلقة آشنایانشان تبادل نظر کرده بودند
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ها از این طریق  در صفحة فیسبوک گذاشته و یکی از آن( طراحی ناخن، خیاطی)کارهای خود را 

 .اکنون به مثابة اصلی علمی پذیرفته است 9آنکه گزارة  نتیجه. شریک کاری پیدا کرده بود

 5اثبات صحت گزارة 

میانگین سرمایة اجتماعی پیوندبخش و پیوندمدار کاربران فیسبوک بیش از کسانی  :فرضیة اول

 .است که کاربر فیسبوک نیستند

 در روش آزمایشی، دو گروه آزمایش و کنترل در تمامی موارد به جز متغیر مورد سنجش

این در حالی است که این دو گروه در این تحقیق از نظر جنسیت، . باید یکسان باشند

و عزت نفس که عوامل تأثیرگذار بر سرمایة ( 3119پور،  فیروزآبادی و ناطق)تحصیالت، سن 

برای اطمینان از اینکه عامل تفاوت این عوامل نیستند، . اند با هم تفاوت معناداری دارند اجتماعی

بودن توزیع متغیرها را ارزیابی  کولموگوروف نرمال -ای اسمیرنوف ا انجام آزمون یک نمونهابتدا ب

را بین دو نوع سرمایة اجتماعی در دو گروه کنترل و آزمایش بین  tسپس، آزمون . کردیم

بین میانگین دو نوع سرمایة اجتماعی در دو . رده انجام دادیم سن و هم آموز هم پاسخگویان دانش

در نتیجه، سن و تحصیالت عامل تفاوت . نترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود داشتگروه ک

آموز بودند این نتیجه را به تمامی  درصد از کل پاسخگویان دانش 3/62نبودند و با توجه به اینکه 

ها را به دو گروه زنان و مردان و برای عزت نفس  برای ارزیابی جنسیت داده. ها تعمیم دادیم داده

همین مراحل را در هر کدام از . ها را به دو گروه با عزت نفس باال و پایین تقسیم کردیم دهدا

جنسیت و عزت نفس عامل تفاوت در سرمایة اجتماعی . چهارگروه جداگانه انجام دادیم

نتیجه اینکه تفاوت میانگین سرمایة اجتماعی پیوندبخش بین دو گروه . پیوندبخش نبودند

. ها انجام دادیم را برای کل داده tآزمون . دلیل کاربری در فیسبوک است آزمایش و کنترل به

دهند میانگین سرمایة اجتماعی پیوندبخش و پیوندمدار اعضای فیسبوک بیشتر از  ها نشان می یافته

این تفاوت در مورد سرمایة اجتماعی پیوندبخش . کسانی است که عضو در فیسبوک نیستند

 (.  31جدول )تصادفی نبوده است 



 

 

 آزمون معناداری تفاوت میانگین دو نوع سرمایة اجتماعی در دو گروه کنترل و آزمایش . 13جدول 

 عزت نفس باال عزت نفس پایین مردان زنان آموزان دانش کل پاسخگویان

میانگین سرمایة 

اجتماعی در کل 

 پاسخگویان

نوع سرمایة 

 اجتماعی
آزمون 

t 

سطح 

 معناداری
آزمون 

t 

سطح 

معنی 

 ارید

آزمون 
t 

سطح 

 معناداری
آزمون 

t 

سطح 

 معناداری
آزمون 

t 

سطح 

 معناداری
آزمون 

t 

سطح 

 معناداری
 کنترل آزمایش

 977/1 675/1 222/2 -297/6 591/2 712/2 225/2 -591/9 222/2 -136/7 222/2 -219/9 222/2 -162/6 پیوندمدار

 516/1 271/1 222/2 -111/7 221/2 -573/9 222/2 -211/7 222/2 -996/9 222/2 -712/5 222/2 -729/5 پیوندبخش
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شدت استفاده از فیسبوک و سرمایة اجتماعی پیوندبخش کاربران فیسبوک با هم  :فرضیة دوم

بـا  . تغییـر دادیـم   3و  2الزم به ذکر است که کدهای جنسیت را به . رابطة همبستگی مثبت دارند

. سـتگی جزئـی متغیرهـا را ارزیـابی کـردیم     انجام رگرسیون چندمتغیره با روش استپ وایـز همب 

نقـش  « تحصـیالت »و « شـدت اسـتفاده از فیسـبوک   »و «عزت نفـس »دهد متغیر  ها نشان می یافته

 (.39جدول )ای برای سرمایة اجتماعی پیوندبخش دارد  کننده پیشگویی

 رگرسیون چندمتغیرة سرمایة اجتماعی پیوندبخش. 14جدول 

 مدل
 ب استانداردشدهضرای ضرایب استاندارد نشده

 درجه اطمینان tآزمون 
B اشتباه معیار Beta 

3مدل   
(مبنای ثابت)  259/32  121/2   539/99  222/2  

911/2 عزت نفس  292/2  925/2  599/2  222/2 

9مدل   

(مبنای ثابت ) 637/35  221/2   922/32  222/2 

919/2 عزت نفس  292/2  926/2  162/2  222/2 
کشدت استفاده از فیسبو  321/2  232/2  366/2  712/7  222/2 

1مدل  (مبنای ثابت)   952/31  236/2   262/32  222/2  
929/2 عزت نفس  292/2  126/2  931/32  222/2  

226/2 شدت استفاده از فیسبوک  232/2  376/2  932/7  222/2  
- تحصیالت 157/2  329/2 332/2-  665/1-  222/2  

 سرمایة اجتماعی پیوندبخش: متغیر وابسته 

همبستگی بین شدت استفاده از فیسبوک و سرمایة اجتماعی پیوندبخش را با کنترل متغیر 

دهندة وجود همبستگی  های این آزمون نشان یافته. محاسبه کردیم« تحصیالت»و « عزت نفس»

 (.37جدول )است « سرمایة اجتماعی پیوندبخش»و « شدت استفاده از فیسبوک»بین 

کنترل عزت نفس و تحصیالت آزمون همبستگی با. 15جدول   

 نوع آزمون متغیرها
سرمایة اجتماعی 

 پیوندبخش

شدت استفاده از 
 فیسبوك

کنترل متغیرهای عزت 
 نفس وتحصیالت

سرمایة اجتماعی 
 پیوندبخش

222/3 همبستگی  362/2  
222/2 2 درجة اطمینان دو دامنه  

 215 2 درجة آزادی

شدت استفاده از 
 فیسسبوک

362/2 همبستگی  222/3  

222/2 اطمینان دو دامنه ةدرج  . 

 2 229 آزادی ةدرج
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با انجام رگرسیون فازی ضریب رگرسیون بین شدت استفاده از فیسبوک و سرمایة اجتماعی 

معادلة خطی رگرسیون به شرح زیر . است 3991/2دست آوردیم که مساوی  پیوندبخش را به

 .است

Yپیوندبخش= 3359/2 X سبوکشدت استفاده از فی +    3معادلة خطی         5939/2

شدت استفاده از فیسبوک و سرمایة اجتماعی پیوندمدار کاربران فیسبوک با هـم  : فرضیة سوم

دهنـدة معنـادار بـودن همبسـتگی جزئـی بـین        نیز نشان 36ارقام جدول . رابطة همبستگی ندارند

 . سرمایة اجتماعی پیوندمدار با متغیرهای عزت نفس و سن است
 

 رگرسیون چند متغیرة سرمایة اجتماعی پیوندمدار. 16ل جدو

 مدل
 ضرایب استانداردشده ضرایب استانداردنشده

 درجة اطمینان tآزمون 
B اشتباه معیار Beta 

3 

(مبنای ثابت)  777/1  521/2   521/32 222/2  

322/2 عزت نفس  291/2  962/2  566/1  222/2  
296/2 شدت استفاده از فیسبوک  236/2  279/2  693/3  323/2  

925/2 جنسیت  322/2  219/2  291/3  925/2  
-311/2 سن  272/2  221/2-  572/9-  226/2  

 سرمایة اجتماعی پیوندمدار: متغیر وابسته

با کنترل متغیرهای عزت نفس و سن، همبستگی بین سرمایة اجتماعی پیوندمدار و شدت 

دهد بین  های این آزمون نشان می یافته(. 35جدول )استفاده از فیسبوک را به آزمون گذاشتیم 

 .سرمایة اجتماعی پیوندمدار و شدت استفاده از فیسبوک رابطة همبستگی وجود ندارد

 رابطة همبستگی با کنترل متغیرهای سن و عزت نفس. 17جدول 

 متغیرهای کنترل
سرمایة اجتماعی 

 پیوندمدار

شدت استفاده از 
 فیسبوك

کنترل سن و 
 عزت نفس

اجتماعی  سرمایة
 پیوندمدار

 297/2 222/3 رابطة همبستگی

 919/2 . درجة اطمینان دو دامنه

 223 2 درجة آزادی

شدت استفاده از 
 فیسبوك

 222/3 297/2 رابطة همبستگی
 . 919/2 درجة اطمینان دو دامنه

 2 223 درجة آزادی
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بوک و سرمایة اجتماعی انجام رگرسیون فازی ضریب رگرسیون بین شدت استفاده از فیس

 .معادلة خطی رگرسیون به شرح زیر است. است2962/2دست آوردیم که مساوی  پیوندمدار را به

Y2912/2 =پیوندمدار X9معادلة خطی    6951/2 + شدت استفاده از فیسبوک            

 گیری بحث و نتیجه

رد زیر با هم تفاوت دهد دو گروه عضو وغیرعضو در فیسبوک در موا نتایج تحقیق نشان می

 .چشمگیری دارند

ای و چندوجهی است و میانگین تعداد حلقة  ساختار روابط کاربران در فیسبوک شبکه .3

، در حالی که ساختار (3شکل)رسد  های کانون هم می نفر در گروه 922و به  322ها  آشنایان آن

و محدود ( 52: 3112تاجبخش، )است « یک وجهی»روابط کاربران در فیسبوک به شکل منفرد و 

 (.   9شکل )چهره دارند  به ها رابطة چهره شود که با آن به کسانی می

گیری  شعاع اعتماد اعضای فیسبوک برای برقراری رابطة دوستی با دیگران به شکل چشم  .9

 .بیشتر از کسانی است که عضو فیسبوک نبودند

وسعت و گردش . کارکرد پیوندهای سست و روابط چندوجهی انتقال اطالعات است .1

تر از کسانی است که عضو فیسبوک  تر و سریع اطالعات بین کاربران فیسبوک بسیار گسترده

 .نبودند

 
 

از طریق فیسبوك با هم در  Bو  Aشبکة روابط کاربران فیسبوك با حلقة آشنایان . 1شکل 

 .پذیر و روابط چندوجهی است ها برای هم رویت آشنایان آن ةو حلق اند ارتباط
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 دو شکل از ساختار روابط جمع دوستان غیرعضو در فیسبوك. 2کل ش

گیریم که فیسبوک از لحاظ ساختاری بستر مناسبی برای تشکیل و تقویت پیوندهای  نتیجه می

ای و چندوجهی بودن روابط در فیسبوک و باال  شاهد این ادعا شبکه. ضعیف فراهم آورده است

 .وستی با دیگران استبودن شعاع اعتماد کاربران فیسبوک در د

ها  درصد آن 9/13و  5522/2میانگین فازی سرمایة اجتماعی پیوندبخش کاربران فیسبوک 

 7/71و  6153/2میانگین فازی سرمایة اجتماعی پیوندمدار . است 7/2درجة عضویتشان بیش از 

به علت متغیر محور بودن (. 31 جدول)است  7/2ها درجة عضویتشان بیش از  درصد از آن

تحلیل همبستگی و مورد محور بودن تحلیل فازی، ضریب رگرسیون فازی و همبستگی با هم 

مقدار شیب خط رگرسیون فازی سرمایة اجتماعی پیوندبخش با شدت استفاده از . اند متفاوت

و از مقدار شیب خط رگرسیون فازی سرمایة اجتماعی پیوندمدار با شدت  3359/2فیسبوک 

دهد که میزان تأثیرپذیری سرمایة  تر است و نشان می و بسیار بزرگ 2912/2استفاده از فیسبوک 

دهد با  نتایج تحقیق نشان می. اجتماعی پیوندبخش از شدت استفاده از فیسبوک بسیار بیشتر است

یابد  افزایش شدت استفاده از فیسبوک سرمایة اجتماعی پیوندبخش کاربران فیسبوک افزایش می

 (.32جدول )
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های فازی با مقادیر  اوانی اعضای فیسبوك با توجه به درجة عضویت در مجموعهفر. 18جدول 

 باال

 فراوانی
عدم 

 عضویت

بیشتر بیرون 

از گروه تا 

 درون گروه

نقطة 

 گذر

بیشتر درون 

مجموعه تا 

 بیرون مجموعه

عضویت 

 کامل

بیشتر درون 

مجموعه و 

 عضویت کامل

 میانگین

سرمایه 

اجتماعی 

 پیوندبخش

7/5 33 2 9/96 9/77 4/81 7799/2 

سرمایه 

اجتماعی 

 پیوندمدار

2/92 2 5/32 1/39 9/96 5/58 6371/2 

 

 ضریب و شیب خط رگرسیون فازی و ضریب همبستگی . 19جدول 

 تحلیل همبستگی تحلیل فازی نام متغیر

 متغیر مستقل متغیر وابسته
ضریب 

 رگرسیون

شیب خط 

 رگرسیون

مقدار 

 ثابت اولیه

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

سرمایة اجتماعی 

 پیوندبخش

شدت استفاده 

 از فیسبوك
1423/2 3359/2 5939/2 322/2 222/2 

سرمایة اجتماعی 

 پیوندمدار

شدت استفاده 

 از فیسبوک
2962/2 2912/2 6951/2 297/2 919/2 

 

اصول موضوع : گیریم فرضیه نتیجه می( ها گزاره)در استدالل قیاسی، بر اساس اصول موضوع 

های  از متون سرمایة اجتماعی استخراج شده است و صحت گزاره 1، 9، 3های  گزاره( ها ارهگز)

 1تا  3های  ناپذیر علمی همانند گزاره های مناقشه شود و به گزاره با نتایج تحقیق تأیید می 7و  9

 .تبدیل شدند

  رای ها وجه منفی دارد و ممکن است ب سرمایة اجتماعی مانند دیگر سرمایه: 3گزارة

گروهی  پیوندهای درون(. 9222به نقل از پوتنام 399: 3111فیلد، )کار رود  اهداف بدخواهانه به

فوکویاما، )اعتمادی نامید  توان آن را شعاع بی کنند که می گروهی منفی ایجاد می روابط برون

ی هر دو نوع سرمایة اجتماعی در شکل مفید و متوازن خود باعث افزایش کارای(. 396: 3117
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اقتصادی خواهند شد و همه از آن سود خواهند برد و اگر ضعیف و خشک شوند همه بهای آن 

 (.به نقل از پوتنام 3119فیروزآبادی، )را خواهند پرداخت 

  (. 399: 3111فیلد، )پیوندهای ضعیف برای رفع مشکالت جمعی مفید است : 9گزارة

دهند در جامعة  به افراد گروه اجازه میکنند و  پیوندهای سست از انزوای یک گروه جلوگیری می

 (.    751: 3119ریتزر، )تر ادغام شوند  گسترده

  اشارهبین افراد و کسب اطالعات ضعیف روابط سرمایة اجتماعی پیوندبخش به : 1گزارة 

 گرانووتر روابط ضعیفاین روابط را . هرچند این روابط زیاد شخصی یا احساسی نیست ،دارد

 .  ی و تعداد بسیار بزرگ استکه اغلب از نظر کمّ ارتباطاتی؛ نامید

  فیسبوک به لحاظ ساختاری زمینه را برای تقویت پیوندهای سست و گسترش : 9گزارة

 .کند دامنة روابط کاربرانش فراهم می

  سرمایة اجتماعی پیوندبخش اعضای فیسبوک بیش از کسانی است که عضو این : 7گزارة

عناداری بین شدت استفاده از فیسبوک و سرمایة اجتماعی همبستگی مثبت م. شبکه نیستند

 .  پیوندبخش کاربران فیسبوک وجود دارد

سرمایة اجتماعی حاصل از روابط کاربران فیسبوک با حلقة آشنایان : ها نتیجة منطقی از گزاره

 . به نفع جامعه است

 بحث در مورد کارکرد سرمایة اجتماعی کاربران فیسبوك

ای و چندوجهی است که سبب  انی با حلقة آشنایان از لحاظ ساختاری شبکهروابط کاربر ایر

(. 52: 3112تاجبخش، )رابطه برای استفاده در روابط دیگر به تصرف درآید  شود منابع یک می

نتایج . شود همچنین، تقویت پیوندهای سست بین کاربران باعث تسهیل انتقال اطالعات می

بوک با عزت نفس پایین از فیسبوک برای گسترش روابط دهد اعضای فیس تحقیقات نشان می

؛ عبداللهیان و شیخ انصاری، 9225الیسون، )کنند  بیشتر افراد با عزت نفس باال استفاده می

نیافته، کاربری در فیسبوک منافعی بیش از سطح  اما به اعتقاد ما در کشورهای توسعه(. 3123

ثابت کردیم که تقویت پیوندهای سست باعث اتصال  در این مقاله با استدالل قیاسی. فردی دارد

اکنون از دیدگاه دیگری (. 22: 3111چلبی، )شود  های مختلف و باعث انسجام جامعه می گروه

روابط کاربران ایرانی از . پردازیم نیافته می به کارکرد کاربری در فیسبوک در کشورهای توسعه
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روابط گفتمانی اطالعات و »که در ( 3123صاری، عبداللهیان و شیخ ان)نوع روابط گفتمانی است 

با توجه به (. 31: 3111چلبی، )« شود ها در جهت رسیدن به فهم و تفاهم رد و بدل می برداشت

های کانون بعد از هر رخداد سیاسی و اجتماعی، ورزشی و مسائل روزمره جریانی از  نتایج گروه

آیا تعامالت و . آید ة آشنایان به وجود میبحث و گفتگو در فیسبوک بین کاربر فیسبوک و حلق

 گفتگوها در فیسبوک تجربة زندگی مدنی در دنیای مجازی نیست؟

 منابع
  مترجم باقرپرهام، چاپ  هشتم، شناسی مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه ،(3116)آرون، ریمون ،

 .انتشارات علمی و فرهنگی

  و افشین خاکباز ترجمه، ، دموکراسی و توسعهاعتماد: سرمایه اجتماعی، (3112)تاجبخش، کیان 

 .حسن پویان، تهران، نشر و پژوهش شیرازه

  تهران، نشر نیشناسی نظم جامعه، (3116) چلبی، مسعود ،. 
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