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چکیده
هدف این پژوهش ،سنجش و تبیین رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی کاربران در شبکۀ اجتماعی
فیسبوک و مشارکت سیاسی آنها در دنیای واقعی است .بدینمنظور ،از نظریۀ سرمایۀ
اجتماعی رابرت پوتنام و نظریۀ مشارکت سیاسی مایکل راش بهعنوان سنتزی نظری استفاده
شده است .شبکۀ اجتماعی فیسبوک بهدلیل داشتن کاربران بسیار ،بهعنوان میدان پژوهش و
واحد تحلیل انتخاب شده و دانشجویان ایرانی ،بهروش پیمایش آنالین مطالعه شدهاند .در
این پژوهش ،ابتدا بهروش نمونهگیری وارونه و بهکارگیری فرمول نمونهگیری منعطف -که
ویژۀ پیمایشهای آنالین است -حجم نمونه  666نفر محاسبه شد .سه ماه پس از طراحی و
انتشار پرسشنامه در درایو گوگل ،حجم نمونه به  676نفر افزایش یافت .براساس نتایج،
افزایش سرمایۀ اجتماعی کاربران در فیسبوک ،موجب افزایش مشارکت سیاسی آنها در
جهان واقعی میشود .همچنین از میان شاخصهای سرمایۀ اجتماعی ،باز یا بستهبودن شبکۀ
دوستان ،باز یا بستهبودن شبکههای گروهها و صفحهها ،تراکم شبکه و شرایط دستیابی به
منابع ،چهار شاخص تبیینکنندۀ مشارکت سیاسی کاربران هستند.
واژههای کلیدی :سرمایۀ اجتماعی ،شبکۀ اجتماعی ،فیسبوک ،مشارکت سیاسی.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .استاد گروه ارتباطات ،دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول)habdolah@ut.ac.ir ،
 .دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهرانh.kermani@ut.ac.ir ،
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مقدمه و بیان مسئله
هدف این پژوهش ،تبیین رابطۀ سرمایۀ اجتماعی در شبکۀ اجتماعی فیسبوک و مشارکت
سیاسی در دنیای واقعی در میان دانشجویان ایرانی است .از آنجاکه برداشتهای گوناگونی از
مفهوم سرمایۀ اجتماعی وجود دارد ،شایان ذکر است منظور از این مفهوم ،برداشت پوتنام است؛
چراکه وی به رابطۀ این سرمایه با مشارکت سیاسی اشاره کرده است .به اعتقاد پوتنام ،سرمایۀ
اجتماعی تسهیلکنندۀ روابط اجتماعی است و راه رسیدن به توسعۀ سیاسی و اجتماعی را هموار
میسازد (پوتنام.) 222 ،
پژوهشها در این حوزه ،بیشتر به رابطۀ اینترنت و مشارکت سیاسی در دنیای واقعی
(والنزوئال و همکاران،

 2؛ سئونگی و وو -یونگ،

 2؛ موریس و موریس 2 2 ،؛ استانلی

و ویور ) 226 ،یا اینترنت و سرمایۀ اجتماعی در دنیای واقعی (ولمن و همکاران 22 ،؛ لی و
لی 2 2 ،؛ گونزالس ) 2 2 ،پرداختهاند .در سالهای اخیر ،در پژوهشهایی نیز رابطۀ استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی و مشارکت سیاسی مطالعه شد (گوستاوسن،

 2؛ تانگ و لی،

 2 2؛ والر 2 2 ،؛ کوشین و کیشنر .) 226 ،از دیدگاه نگارندگان ،اگر مفهوم سرمایۀ اجتماعی
را در فرایند سنجش تأثیر استفاده از متغیر شبکههای اجتماعی مجازی بر متغیر مشارکت سیاسی
کاربران دخالت دهیم ،رابطۀ دو متغیر شفافتر میشود و میتوان در این حوزه تولید دانش کرد.
همچنین نوعی خأل مطالعاتی در حوزۀ سنجش رابطۀ این متغیرها بهویژه در قشر جوان و
دانشجو وجود دارد .بدینترتیب ،با این مطالعه میتوان دریافت آیا میتوان از سرمایۀ اجتماعی
در فضای مجازی برای پیشبینی متغیرهای دنیای واقعی استفاده کرد یا خیر .از سوی دیگر ،در
دنیای واقعی ،سرمایۀ اجتماعی و مشارکت سیاسی ارتباط نزدیکی با هم دارند (آدلر و گاگین،
 222؛ ویجل .) 226 ،این ارتباط نزدیک ،موجب اثرگذاری این متغیرها بر یکدیگر میشود.
رابطۀ مشارکت سیاسی و سرمایۀ اجتماعی در دنیای واقعی را محققانی مانند تاپیا و اورتیز
( ،) 2 2اشنایدر ( ) 227و اکبری ( ) 232مطالعه کردند .پوتنام ( ) 662نیز به رابطۀ این دو
متغیر اشاره کرده است ،اما هنوز مطالعۀ جامعی دربارۀ سرمایۀ اجتماعی کاربران در شبکههای
اجتماعی مجازی و رابطۀ آن با مشارکت سیاسی در دنیای واقعی در ایران ،بهویژه در میان
دانشجویان انجام نشده است .درصورتیکه با توجه به جمعیت باالی کاربران ایرانی -که حدود
 66میلیون و  322هزار نفر تخمین زده میشود و سبب شده ضریب نفوذ اینترنت در ایران 27/
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درصد باشد (اینترنت ورد استاتز -) 2 2 ،و همچنین تعداد باالی کاربران ایرانی فیسبوک،
چنین مطالعهای ضروری بهنظر میرسد .البته بهدلیل نبود آمار معتبر ،امکان دسترسی به تعداد
دقیق کاربران ایرانی در این سایت میسر نیست ،اما تا زمان انجام این پژوهش ،براساس برآوردها
حدود

میلیون نفر ایرانی کاربر فیسبوکاند (مشرقنیوز .) 26 ،البته این رقم ،با تخمین ما

که بین  683228222تا  78 228222است فاصله دارد .در این پژوهش ،همین تخمین مبنای
قضاوت قرار میگیرد.
در بحث زیر ابتدا تبیینی نظری دربارۀ رابطۀ میان سرمایۀ اجتماعی و مشارکت سیاسی ارائه
میشود و سپس شیوۀ تجربی اثبات ادعاهای نظری پژوهش ارزیابی میشود.

چارچوب نظری
بازتاب سرمایۀ اجتماعی در شبکۀ اجتماعی و اثر آن در مشارکت سیاسی
بحث نظری در اینجا شامل مفهومسازی سرمایۀ اجتماعی و مشارکت سیاسی است .سرمایۀ
اجتماعی مفهومی است که هرچند در سالهای دور از سوی لیدا جی هانیفان و جین جاکوب
مطرح شد (هانیفان 6 2 ،؛ منظور و یادیپور 237 ،؛ تاجبخش ،) 236 ،با دیدگاههای بوردیو،
کلمن و پوتنام ،در اغلب رشتههای علوم انسانی مورد توجه واقع شد (ون هوت،

 2؛ فیلد،

 .) 236درواقع ،این سه نفر بیشترین تأثیر را در این حوزه از خود برجای گذاشتند .هریک از
این افراد ،تعریفی از سرمایۀ اجتماعی ارائه دادند و از زاویهای خاص این مفهوم را تحلیل
کردند ،اما این رابرت پوتنام ( ) 662بود که با انتشار کتاب «بازی بولینگ در تنهایی» مفهوم
سرمایۀ اجتماعی را عمومی کرد و آن را به مرکز مباحثات علمی کشاند (فارل و همکاران،
 222؛ فیلد 236 ،؛ پوتنام .) 662 ،وی سرمایۀ اجتماعی را وسیلهای برای رسیدن به توسعۀ
سیاسی و اجتماعی در سیستمهای مختلف سیاسی درنظر گرفت (رابتیوتچر 223 ،؛ الوانی و
سیدنقوی .) 232 ،بهعبارت دیگر ،پوتنام این سرمایه را وجهی از ساختار اجتماعی و
گرایشهای تسهیلکنندۀ همکاری و هماهنگی درجهت رسیدن به منافع مشترک قلمداد کرد .وی
به تأسی از دوتوکویل و دورکیم ،زندگی انجمنی را پایۀ رسیدن به دموکراسی معرفی کرد
(پوتنام.) 222 ،
پوتنام سرمایۀ اجتماعی را مجموعهای از مفاهیم نظیر اعتماد ،هنجارها و شبکهها درنظر
میگیرد که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینۀ اعضای یک اجتماع میشود و درنهایت ،منافع
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متقابل آنها را تأمین میکند .وی چندین تعریف متفاوت از سرمایۀ اجتماعی در کتابها و
مقالههای خود ارائه کرد ،اما در آخرین تعریف از سرمایۀ اجتماعی اظهار داشت که ایدۀ اصلی
سرمایۀ اجتماعی این است که شبکههای اجتماعی ارزشمندند و تماسهای اجتماعی ،بر کارایی
افراد و گروهها تأثیر میگذارند (پوتنام.) 2 : 222 ،
وی در اینجا اعتماد را بههمراه کنش متقابل ،بهعنوان جزء ذاتی هنجارهایی که در نتیجۀ
شبکههای اجتماعی بهوجود میآیند ،ارائه داد و بدینطریق ،برای شرح سرمایۀ اجتماعی ،بهجای
سه عنصر اصلی که پیش از این در کارهایش ارائه کرده بود ،از دو عنصر اصلی ،یعنی شبکهها و
هنجارها استفاده کرد (فیلد .) 233 ،منظور از هنجارها در نظریۀ سرمایۀ اجتماعی« ،برداشتها،
قواعد و رسوم غیررسمی مشترک است که رفتارهای معینی را در اوضاع مختلف ،تجویز ،ممنوع
یا تعدیل میکند» (پوتنام .) 222 ،از دیدگاه پوتنام ،مهمترین هنجارها در تولید سرمایۀ اجتماعی،
مربوط به کنش متقابل هستند (همان) .درضمن ،وی شبکه را گروهی از افراد میداند که معموالً
یک ویژگی مشترک دارند (همان).
با همۀ مباحث دربارۀ سرمایۀ اجتماعی ،به این مفهوم در شبکههای اجتماعی فضای مجازی
کمتر توجه شده است .محققانی مانند پاپاچاریسی و مندلسون (  ،) 2ولمن و همکاران
(  ،) 2الیسون و همکاران ( ) 227و کوبایاشی ( ،) 226به مطالعۀ رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با
کاربری اینترنت یا شبکههای اجتماعی مجازی پرداختند ،اما همگی آنها سرمایۀ اجتماعی را
امری مجزا درنظر گرفتند و تأثیر آن را برای مثال ،در کاهش یا افزایش استفاده از اینترنت یا
سایتهای شبکههای اجتماعی مطالعه کردند؛ درحالیکه در این پژوهش ،منظور از سرمایۀ
اجتماعی در فیسبوک ،آن نوع سرمایه است که در خود سایت و در نتیجۀ کنشها و اقدامات
کاربران بهوجود میآید .بعضی از محققان (پاپاچاریسی و مندلسون،

 2؛ عاملی ) 236 ،وجود

این سرمایه را پذیرفتند ،اما درمورد شاخصها و جنس آن سخنی بهمیان نیاوردند.
پیش از این ،با استفاده از نظریۀ سرمایۀ اجتماعی پوتنام و شاخصهای پروژۀ «ابتکار
تحقیقات سیاستگذاری» (فرانک ) 222 ،و وندی استون (  ) 22برای سنجش سرمایۀ اجتماعی
در دنیای واقعی ،شاخصهای سنجش این سرمایه در فیسبوک معرفی شدند (عبداللهیان و
کرمانی : 26 ،جدول ) .در پژوهش حاضر نیز از همین شاخصها استفاده میشود.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
)1. Public Research Initiative (PRI
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جدول  .0شاخص های سنجش سرمایۀ اجتماعی در شبکۀ اجتماعی فیسبوک
مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی که باید اندازهگیری شوند

سرمایۀ اجتماعی شخصی
شبکههای بینشخصی
 -میزان کنشهایی مانند پسندیدن ،برچسبزدن،

تراکم شبکه،
شدت و بسامد
تماس

کامنتگذاشتن ،ارسال و دریافت پیام ،ارسال و دریافت
پیام درخواست دوستی ،گفتوگو ،اشتراکگذاری،
ایجاد رویداد و دعوت دوستان به آن
 درصد اعضای فهرست دوستان کاربر که جزءدوستان واقعی یا اعضای خانواده و ...هستند

حضور سرمایۀ
اجتماعی
(هنجارها)

جهانی /محلی-
مشخصات

بودن

 تعداد اعضای فهرست دوستان کاربر که هممیهن ویهستند یا نیستند
 -جهانی /محلیبودن سازندگان گروههای مرجع کاربر

ساختاری

و صفحات مورد پسند وی

شبکهها

 میزان سهلگیری کاربر در ارسال و پذیرفتنباز یا بستهبودن

درخواستهای دوستی
 توقف یا ادامۀ عضوگیری صفحات مورد پسند وگروههای مرجع کاربر

سرمایۀ
اجتماعی منفی
نزدیکی فضایی
اعضای شبکه

 حذف پسند ،برچسب (که خود کاربر ایجاد کردهاست) و پستهای دیگر اعضا
 درصد اعضای فهرست دوستان کاربر که جزءدوستان واقعی یا اعضای خانواده و ...هستند
 -شرکت در رویدادها و نحوۀ تبریک تولد

بسیج شبکهها:

 -وجود یا نبود راهحلهای جایگزین ،احساس

شرایط دستیابی

وابستگی ،سختی در درخواست کمک ،ارزیابی

به منابع

محدودیتهای شبکه برای کمک و...

بسیج شبکهها:
کارکرد سرمایۀ
اجتماعی
(شبکهها)

پویایی
شبکهها

شکاف بین

 -انتظارات دربارۀ منابع و حمایتهای موجود

منابع مورد

(بهصورت بالقوه) و حمایتها و منابع دریافتشده

انتظار و

(بهصورت بالفعل)

دریافتشده
هنجارها و
قواعد داخلی
شبکه

منبع :عبداللهیان و کرمانی26 ،

 هنجارها :ابعاد اخالقی و فرهنگی روابط (ماننداعتماد ،تعلق ،تحمل ،انعطاف و)...
 -قواعد :کنش متقابل ،تشابه ،برابری ،انتقالپذیری
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دومین مفهوم ،مشارکت سیاسی است که آن را میتوان بهسادگی ،مشارکت افراد در امور
مربوط به سیاست دانست که نشاندهندۀ حمایت عمومی از رفتارهای سیاسی دولت است
(ویجل .) 226 ،همچنین به نظر راش ( ) 262مشارکت سیاسی ،درگیرشدن فرد در سطوح
مختلف فعالیت در نظام سیاسی ،از کنارهگیری (مداخلهنکردن) تا داشتن مقام رسمی را
دربرمیگیرد .راش با این تعریف نتیجه میگیرد که مشارکت سیاسی ،پدیدهای جهانی است؛
بدینمعنا که در همۀ جوامع یافت میشود.
جیرینت پری (راش ) 262 ،نیز معتقد است که باید سه جنبۀ مشارکت سیاسی ،یعنی شیوه،
شدت و کیفیت آن مطالعه شود .لستر میلبرات (همان) نیز در کتاب مشارکت سیاسی ،سلسله
مراتبی از مشارکت را مطرح کرد که از کنارهگیری تا گرفتن مقام رسمی دولتی را شامل میشود.
پایینترین سطح مشارکت واقعی ،رأیدادن در انتخابات است.
در مدل میلبرات ،سه دسته فعالیت از یکدیگر تفکیک میشوند :فعالیتهای تماشاگرانه،
متوسط و پرتالش .افرادی که اهل هیچیک از این فعالیتها نیستند ،بیرون از این سلسلهمراتب و
در زمرۀ بیاعتناها قرار میگیرند (سیدامامی .) 236 ،راش با الهام از مدل میلبرات ،سلسلهمراتب
خود را برای مشارکت سیاسی به شکل زیر ارائه کرد:

شکل  . 0سطوح مشارکت سیاسی
منبع  :راش262 ،
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بهنظر میرسد راش تعریف گستردهتری از مشارکت سیاسی ارائه میکند و برخالف
سیدامامی ،مشارکت سیاسی را محدود به کنشها نمیداند.
بهنظر نگارندگان میتوان از مفهوم سرمایۀ اجتماعی پوتنام -که آن را در شبکهها تعریف
میکند و یکی از جلوههای آن را مشارکت سیاسی میداند -و نیز مفهوم مشارکت سیاسی مایکل
راش ،سنتزی نظری ساخت که براساس آن ،فیسبوک بهعنوان یک شبکۀ اجتماعی ،قابلیت آن را
دارد که مشارکت سیاسی کاربران را در مفهوم مورد نظر مایکل راش افزایش دهد یا حداقل بر
آن تأثیر بگذارد .برایناساس ،فرضیۀ زیر را در اینجا آزمایش میکنیم تا ادعاهای نظری باال را
بهطور تجربی مطالعه کنیم:
کاربران دارای سرمایۀ اجتماعی باال در فیسبوک ،به مشارکت سیاسی در دنیای واقعی تمایل
بیشتری دارند.
این فرضیه را پیش از این محققانی مانند والنزوئال و همکاران ( ) 226آزمایش کردند .آنها
به همبستگی مثبت بین متغیرهای استفاده از فیسبوک و گروههای فیسبوکی و میزان مشارکت
سیاسی و مدنی ،رضایت از زندگی و اعتماد اجتماعی اشاره کردند .در این پژوهش ،این رابطه با
واردکردن مفهوم سرمایۀ اجتماعی در مطالعۀ شبکۀ اجتماعی فیسبوک ،با دقت بیشتری مطالعه
میشود.

روششناسی مطالعۀ سرمایۀ اجتماعی کاربران فیسبوک
روش این مطالعه ،مبتنیبر استفاده از دادههای پیمایشی است .نمونهگیری آن نیز با تلفیقی از دو
روش هدفمند و گلولهبرفی انجام شده است .از آنجاکه بر سر تصادفیبودن این دو روش مناقشه
وجود دارد ،از رویکرد ببی استفاده میکنیم که معتقد است این دو روش در زمرۀ روشهای
تصادفی غیراحتمالی هستند (ببی .) 232 ،روش هدفمند ،برای تعیین اعضای نمونه در این
پژوهش مناسب است؛ چراکه فهرست معتبری از دانشجویان ایرانی عضو شبکۀ اجتماعی
فیسبوک در دست نیست؛ بنابراین ،نمیتوان از روشهای احتمالی استفاده کرد.
این پژوهش به روش پیمایش آنالین انجام شد که در مقایسه با شیوههای سنتی مزایایی
دارد .جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش ،دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران شامل
شهیدبهشتی ،تهران ،صنعتی شریف ،صنعتی امیرکبیر ،خواجهنصیر ،عالمه طباطبایی ،علموصنعت
و تربیتمدرساند که در شبکۀ اجتماعی فیسبوک عضویت دارند .از آنجاکه تعداد دقیق اعضای
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ایرانی فیسبوک مشخص نیست ،نمیتوان از روشهای غیرآنالین استفاده کرد و حتی نمیتوان
حجم نمونۀ مورد نیاز را تخمین زد .به همین دلیل ،نمونه باید بهروشهای دیگری انتخاب
میشد .از آنجاکه بیشتر کاربران فیسبوک را جمعیت جوان و تحصیلکرده تشکیل میدهند
(پاپاچاریسی و مندلسون،

 ،) 2با انتخاب این افراد بهعنوان جامعۀ آماری میتوان ادعا کرد که

نتایج پژوهش روایی باالتری دارد .به همین دلیل ،دانشجویان بهعنوان جامعۀ آماری انتخاب
شدند.
ابتدا از طریق سایت یا مکاتبه با روابط عمومی دانشگاهها ،تعداد دانشجویان این دانشگاهها
به شرح زیر بهدست آمد:
 دانشگاه تهران 22،222 :نفر
 دانشگاه شهیدبهشتی 2222 :نفر
 دانشگاه صنعتی شریف622 :

نفر

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3622 :نفر
 دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی 7 22 :نفر
 دانشگاه عالمه طباطبایی 2222 :نفر
 دانشگاه علموصنعت222 :

نفر

 دانشگاه تربیتمدرس 6222 :نفر
درمجموع ،تعداد کل دانشجویان این دانشگاهها بالغبر  62، 22نفر بود ،اما برای تخمین
تعداد دانشجویان عضو فیسبوک ،از روش تخمین حجم جوامع کالن استفاده شد (ملکمیان و
شیرانی 266 ،؛ عبداللهیان .) 237 ،برای انجام این کار در خوابگاه کوی دانشگاه تهران ،سه
جمعیت  22نفره و در دانشگاه تربیتمدرس یک جمعیت  22نفره انتخاب شدند و طی
پرسش از آنها مشخص شد که بین  72تا  32نفر از این افراد (حداکثر  2درصد از دانشجویان
این دانشگاهها) عضو فیسبوکاند .برایناساس ،جامعۀ آماری پژوهش شامل بیش از  3 6نفر
است .پس از تعیین حجم جامعۀ آماری ،با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جوامع
کالن (ملکمیان و شیرانی 266 ،؛ عبداللهیان ) 237 ،حجم نمونه به شکل زیر تخمین زده شد:

واریانس= S 2
مقدار اشتباه قابلقبول که  2/22تعیین

شد =E
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مقادیر صفات متغیر کمی برای هر نمونۀ اتفاقی در مرحلۀ پیشآزمون Yi 
میانگین متغیر کمی در جمعیت نمونۀ اتفاقی Yn 

حجم

نمونه =n

تعیین دقیق حجم نمونه ،براساس نمونۀ اتفاقی و با استفاده از یک متغیر کمی ،از طریق
پیشآزمون انجام گرفت .درواقع ،پس از گردآوری 3

پاسخنامه در مرحلۀ پیشآزمون ،از آنها

برای تعیین حجم نهایی نمونه استفاده شد .از آنجاکه فرمول باال به انتخاب واریانس یک متغیر
کمی نیاز دارد ،تعداد رویدادهای ساختهشدۀ کاربران را بهعنوان این متغیر برگزیدیم که در
پیشآزمون دارای واریانس  2/3بود .با توجه به فرمول و اطالعات باال و با جایگذاری مقادیر
مربوط به این متغیر در فرمول ،حجم نمونۀ مورد نیاز  666نفر بهدست آمد .سپس پرسشنامه با
استفاده از سایت گوگل درایو ،طراحی و بارگذاری و از تاریخ  3مهرماه  262تا اول بهمنماه
همان سال ،برای جمعیت مورد مطالعه ارسال شد .براساس روش هدفمند و گلولهبرفی -که
معموالً در روشهای کیفی بهکار میرود -ابتدا پرسشنامه برای آن دسته از دوستان عضو
فیسبوک که در یکی از دانشگاههای مورد مطالعه تحصیل میکنند ،فرستاده شد و با یادآوری
شرایط اعضای نمونه ،از آنها خواسته شد تا این پرسشنامه را برای اعضای دارای این شرایط
ارسال کنند .همچنین فهرستی از ایمیل دانشجویان این دانشگاهها ،با مراجعۀ حضوری تهیه و
پرسشنامه برای آنها ارسال شد .درنهایت 676 ،نفر به پرسشنامه پاسخ دادند و پاسخنامه را
ارسال کردند .از آنجاکه فرمول باال برخالف فرمول کوکران ،واریانس واقعی یک متغیر کمی را
مبنای محاسبۀ حجم نمونه قرار میدهد ،با آنکه حجم نمونه کامالً تصادفی نبود ،برای اطمینان
بیشتر و کاهش سوگیری ،از این طریق افزایش یافت.
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تحلیل یافتهها
پیش از پرداختن به آزمون فرضیه و جداول مربوط به آن باید آمار توصیفی نمونۀ مورد مطالعه
مطالعه شود تا تصویری شفاف از نمونۀ مورد مطالعه بهدست آید .بدینمنظور ،در ابتدا آمار
توصیفی متغیر تحصیالت در جدول ارائه میشود.
جدول  .0توزیع فراوانی متغیر تحصیالت
ابعاد

متغیر

تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تراکمی

فوقدیپلم

62

2/6

2/6

کارشناسی

62

3/6

26/6

کارشناسی ارشد

626

26/6

66/2

دکتری و باالتر

27

2/2

22

مجموع

676

22

همانطورکه مشخص است ،بیشتر افراد ( 26/6درصد) در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می-
کنند .همچنین دامنۀ تغییرات سنی جمعیت نمونه ،از  7تا  22سال است .در این دامنه ،کمترین
فراوانی به افراد  6ساله مربوط میشود و بیشترین فراوانی به افراد  6ساله تعلق دارد (جدول
.)2
بهطورکلی ،بیشتر افراد در سنین  2 ، 6 ، 2و  6قرار دارند و میتوان گفت که درمجموع،
سن  622نفر از جمعیت نمونه بین  2تا  6است (همان) .همچنین براساس یافتهها27/ ،
درصد ( 22نفر) از اعضای نمونه مرد و  6 /6درصد زن هستند (جدول .)6
جدول  .3توزیع فراوانی متغیر سن
سن

فراوانی

درصد

سن

فراوانی

درصد

7

2

/

3

2

/

3

2

/6

6

2

2/7

6

2

2/6

22

2

/

2

6

/6

2

2/

3

/7

2

2/

6

2/7

22

7

26

2

2

76

2/6
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ادامه جدول  .3توزیع فراوانی متغیر سن
سن

فراوانی

درصد

سن

فراوانی

درصد

6

2

6/6

22

6

/2

6/2

27

6

2/6

3

23

6

/2

2/6

22

7

2

2
6

23

7

جدول  .9توزیع فراوانی متغیر جنسیت
ابعاد

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

متغیر

مذکر

22

27/

27/

مؤنث

6 6

6 /6

مجموع

676

22

جنس

22

آمار توصیفی مربوط به شاخصهای سرمایۀ اجتماعی در فیسبوک نیز در جدول  2مشاهده
میشود.
جدول  .5آمار توصیفی شاخصهای تشکیلدهندة سرمایۀ اجتماعی در فیسبوک
متغیر

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

شبکههای جهانی -ملی

676

2

2

3/76

/66

باز یا بستهبودن شبکۀ دوستان

676

6

7/ 7

/63

باز یا بستهبودن شبکۀ حاصل از گروهها و صفحهها

676

2

2

2/73

/22

سرمایۀ اجتماعی منفی (حذف پسند ،برچسب و)...

676

2

222

6/26

27/ 6

تراکم شبکه

676

2

226

6/72

22/67

نزدیکی فضایی بین اعضا

676

26

22/66

شرایط دستیابی به منابع

676

6

2/32

/36

شکاف منابع مورد انتظار و حاصلشده

676

3

2/26

/2

هنجارها و قواعد داخلی شبکه

676

2

/23

6/2

اعتماد به دیگر کاربران

676

6

6

2/ 2

2/26

اعتماد به فیسبوک

676

2

2

6/23

2/66

هنجارهای کنش متقابل

676

6

3

6/22

/26

سرمایۀ اجتماعی کل

676

6

62

66/72

22/

36/76
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همچنین در اینجا آمار توصیفی متغیر مشارکت سیاسی شایان توجه است .درعینحال ،پیش
از ارائۀ آمار توصیفی مربوط به این متغیر باید یادآوری کرد که گویههای این پرسشنامه برای
سنجش مشارکت سیاسی ،از پژوهش فتحی ( ) 232اقتباس شده است.
جدول  .6آمار توصیفی متغیر مشارکت سیاسی
متغیر

فراوانی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

مشارکت سیاسی

676

6

76

2/26

05/69

میانگین و انحراف استاندارد مشارکت سیاسی در اعضای نمونه  2/26و  2/66است.
پایینترین نمرۀ این متغیر  6و باالترین آنها  76است (جدول  .)6این میزان از مشارکت سیاسی،
علیرغم فاصله با عدد  76نشان میدهد میانگین این تمایل در سطحی قابلقبول است .اهمیت
این نتیجه به این دلیل است که ابتدا روشن میکند که تمایل به مشارکت سیاسی وجود دارد.
حال در بحثهای تحلیلی میتوان رابطۀ آن را با سرمایۀ اجتماعی مطالعه کرد .جدول  7آمار
توصیفی گویههای تشکیلدهندۀ متغیر مشارکت سیاسی را نشان میدهد .پاسخها بر اساس طیف
لیکرت با نه درجه تنظیم شدهاند.
جدول  .7آمار توصیفی گویههای تشکیلدهندة متغیر مشارکت سیاسی
گویه

N

میان

SD

هواداری از یک جناح خاص

676

6/77
گین

2/22

تشویق دیگران به رأیدادن به کاندیدایی خاص

676

6/6

2/

شرکت در سخنرانیهای سیاسی

676

2/22

/7

مکاتبه با مقامات سیاسی

676

/3

/73

مالقات با مقامات سیاسی

676

/

/63

عضویت در تشکلهای سیاسی دانشگاهی

676

/ 2

/2

فعالیت در ستاد انتخاباتی

676

/6

/22

همکاری نزدیک با یک حزب سیاسی

676

/6

/2
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بهمنظور ارزیابی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با مشارکت سیاسی در نمونۀ حاضر ،با توجه به
سطح اندازهگیری فاصلهای برای هردو سرمایۀ اجتماعی و مشارکت سیاسی ،از روش همبستگی
پیرسون استفاده شد .درادامه ،این همبستگی ارائه و تحلیل میشود.
جدول  .8همبستگی سرمایۀ اجتماعی با مشارکت سیاسی
متغیرها
سرمایۀ اجتماعی با
مشارکت سیاسی

مجذور

نوع

میزان

همبستگی

همبستگی

()R2

پیرسون

2/2

2/ 2

R

جهت

سطح

همبستگی

معناداری

مثبت

2/22

ضریب همبستگی بین سرمایۀ اجتماعی و مشارکت سیاسی  2/2بهدست آمده است که در
سطح  2/22معنادار است (جدول  .)3این بدانمعناست که متغیر سرمایۀ اجتماعی ممکن است
علتی برای کنشهای سیاسی افراد باشد .پس با توجه به مثبتبودن جهت همبستگی میتوان
نتیجه گرفت که افزایش و کاهش سرمایۀ اجتماعی کاربران در فیسبوک ،موجب افزایش و
کاهش مشارکت سیاسی کاربر در دنیای واقعی میشود و درنتیجه ،فرضیۀ مقاله تأیید میشود.
پس از آزمون فرضیه ،برای مشخصشدن همبستگی متغیر مشارکت سیاسی با هریک از
مؤلفههای تشکیلدهندۀ سرمایۀ اجتماعی در فیسبوک نیز آزمون همبستگی پیرسون انجام شد که
درادامه ،جدول مربوط به آنها ارائه میشود.
جدول  .4همبستگی مؤلفههای تشکیلدهندة سرمایۀ اجتماعی در فیسبوک با مشارکت سیاسی
جهت

سطح

همبستگی

()R2

همبستگی

معناداری

شبکههای جهانی -ملی

2/ 6

2/2

+

2/2

باز یا بستهبودن شبکۀ دوستان

2/ 6

2/2

-

2/2

باز یا بستهبودن شبکۀ حاصل از گروهها و صفحهها

2/

2/2

+

2/2

سرمایۀ اجتماعی منفی (حذف پسند ،برچسب و)...

2/ 6

2/2 6

-

2/2

2/

2/2

-

2/2

نزدیکی فضایی بین اعضا

2/ 6

2/226

-

2/2

شرایط دستیابی به منابع

2/

2/266

-

2/2

2/ 6

2/2 6

-

2/2

متغیر

تراکم شبکه

شکاف منابع مورد انتظار و حاصلشده

میزان

مجذور

R
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ادامه جدول  .4همبستگی مؤلفههای تشکیلدهندة سرمایۀ اجتماعی در فیسبوک با مشارکت سیاسی
جهت

سطح

میزان
همبستگی

()R2

همبستگی

معناداری

2/ 6

2/2 6

-

2/2

2/

2/2 6

+

2/2

اعتماد به فیسبوک

2/27

2/2266

-

2/26

هنجارهای کنش متقابل

-2/2

2/226

-

2/62

متغیر
هنجار و قواعد داخلی شبکه
اعتماد به دیگر کاربران

مجذور

R

مرور کلی مؤلفهها نشان میدهد همبستگی هیچیک از این متغیرها با مشارکت سیاسی ،باال
(حتی باالتر از  )2/22نیست.
این نتیجه میتواند بیانگر این باشد که برای رفع این خأل باید متغیر اعتماد نهادی /مدنی در
دنیای واقعی را نیز در رابطه با مشارکت سیاسی در تحقیق در نظر گرفت.
بههرروی ،نتایج تا اینجا نشان میدهند که تقریباً همۀ مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی با میزان
مشارکت سیاسی افراد مرتبطاند ،اما مؤلفههایی مانند اعتماد به فیسبوک ،شرایط دستیابی به منابع
و نزدیکی فضایی اعضا ،همبستگی باالتری با مشارکت سیاسی دارند .درعینحال ،هنوز مشخص
نیست که کدامیک از این مؤلفهها ،نقش بیشتری در تبیین واریانس مشارکت سیاسی دارند.
در این قسمت ،برای مشخصکردن نقش هریک از مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی در فیسبوک
و پیشبینی و تبیین واریانس مشارکت سیاسی ،از رگرسیون همزمان استفاده کردیم که خالصۀ
نتایج آن در جدول  2آمده است.
جدول  .01خالصۀ مدل پیشبینی مشارکت سیاسی ،براساس مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی
SS

درجۀ آزادی

رگرسیون

272 /63

باقیمانده

62 66/2

66

کل

6622 /63

672

MS

F

سطح معناداری

R

R2

7 2/

7/62

2/22

2/26

2/ 2

7/6

مقدار  Fمربوط به رگرسیون در گام اول  7/62و در سطح  2/22معنادار است؛ بدینمعنا که
این مدل ،قابلیت پیشبینی و تبیین واریانس مشارکت سیاسی را دارد .مقدار همبستگی چندگانۀ
آن  2/26است و درمجموع ،میتوان گفت سرمایۀ اجتماعی در فیسبوک 2/ 2 ،از واریانس و
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تغییرپذیری مشارکت سیاسی را تبیین میکند .بهعبارت دیگر ،با اینکه مقدار  R2باال نیست،
میتوان پیشبینی کرد که با افزایش سرمایۀ اجتماعی افراد در فیسبوک ،میزان مشارکت سیاسی
آنها در جهان واقعی نیز افزایش مییابد ،اما این وابستگی چندان زیاد نیست و مشارکت سیاسی
افراد در جهان واقع ،صرفاً به فعالیت آنها در فیسبوک و نیز سرمایۀ اجتماعی آنها وابسته
نیست.
این نتیجه نشان میدهد که با وجود تأیید فرضیۀ پژوهش ،سرمایۀ اجتماعی در فیسبوک را
نمیتوان پیشبینیکنندهای قوی برای مشارکت سیاسی افراد در دنیای واقعی تلقی کرد؛ چراکه
تنها  2درصد از تغییرات مشارکت سیاسی را تبیین میکند؛ بنابراین ،برای دستیابی به مدلی
قویتر باید متغیرهای دیگری را نیز مطالعه کرد .همانگونه که در باال مطرح شد ،اعتماد نهادی/
مدنی در دنیای واقعی را میتوان یکی از این متغیرها درنظر گرفت.
در این مرحله ،برای نشاندادن نقش هریک از مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی در پیشبینی
واریانس مشارکت سیاسی ،از ضرایب استاندارد رگرسیونی ( )Betaاستفاده میکنیم.
جدول  .00ضرایب استاندارد مربوط به مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی
پیشبین

B

β

T

Sig

جهانی یا محلیبودن شبکهها

2/62

2/27

/76

2/27

باز یا بستهبودن شبکۀ دوستان

2/32

2/ 6

6/

2/22

باز یا بستهبودن شبکۀ حاصل از صفحهها و گروهها

2/27

2/26

/62

2/22

سرمایۀ اجتماعی منفی

2/22

2/23

/62

2/26

تراکم شبکه

2/22

2/

/66

2/22

نزدیکی فضایی اعضای شبکه

2/2

2/ 2

/26

2/

دسترسی به منابع

2/26

2/

/26

2/22

شکاف بین منابع

2/62

2/26

/

2/

رعایت هنجارها و قواعد شبکه

2/ 2

2/27

/62

2/

اعتماد به دوستان

2/23

2/2

2/62

2/62

اعتماد نهادی /مدنی

2/ 2

2/22

2/32

2/62

هنجارهای کنش متقابل

2/22

2/26

2/66

2/2
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نتایج نشان میدهد بین مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی و مشارکت سیاسی ،رابطۀ چندگانه وجود
دارد .براساس مجذور  -Rکه نشاندهندۀ همپوشانی واریانسهاست -درمجموع 2 ،درصد از
واریانس متغیر مشارکت سیاسی ،از طریق چهار شاخص سرمایۀ اجتماعی تبیین میشود (جداول
 2و

) .همچنین جدول ضرایب بتا ( -)Betaکه نقش جزئی هریک از مؤلفهها را نشان

میدهد -بیانگر آن است که از میان مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی ،باز یا بستهبودن شبکۀ دوستان
(  ،)p>2/2 ،t=6/باز یا بستهبودن شبکۀ حاصل از گروهها و صفحهها (،)p>2/22 ،t= /62
تراکم شبکه ( )p>2/22 ،t= /66و شرایط دستیابی به منابع ( ،)p>2/22 ،t= /26نقش معناداری
در تبیین واریانس مشارکت سیاسی دارند و مؤلفههای دیگر ،علیرغم داشتن همبستگی با
سرمایۀ اجتماعی ،نقش تبیینی قدرتمندی ندارند.
این پژوهش ،چهار مؤلفۀ جدید را برای تبیین و پیشبینی مشارکت سیاسی در دنیای واقعی
ارائه کرده است .یافتهها نشان میدهد تغییرات مشارکت سیاسی ،متأثر از چهار مؤلفۀ باز یا
بستهبودن شبکۀ دوستان ،باز یا بستهبودن شبکۀ حاصل از گروهها و صفحهها ،تراکم شبکه و
شرایط دستیابی به منابع است .درواقع ،اگر سرمایۀ اجتماعی در فیسبوک یک واحد افزایش پیدا
کند ،مشارکت سیاسی  2/ 2افزایش پیدا میکند .این افزایش ،همانگونه که اشاره شد ،از چهار
مؤلفه تأثیر میپذیرد و مؤلفههای دیگری که با مشارکت سیاسی ،همبستگی معنادار دارند ،در این
افزایش نقشی ندارند.

نتیجهگیری
یکی از نتایج این مطالعه ،سنجشپذیری رابطۀ سرمایۀ اجتماعی در فیسبوک ،با مشارکت
سیاسی کاربران در دنیای واقعی است .بهلحاظ نظری نشان داده شد که نظریۀ سرمایۀ اجتماعی
پوتنام ،نهتنها از لحاظ نظری برای تبیین این رابطه مناسب است ،بلکه بهلحاظ تجربی نیز
قابلاثبات است؛ بهویژه هنگامیکه با نظریۀ مشارکت سیاسی راش ترکیب شود .بههمین منظور و
برای سنجش مشارکت سیاسی ،نظریۀ مشارکت سیاسی مایکل راش پس از ترکیب با نظریۀ
سرمایۀ اجتماعی بهکار گرفته شد .با استفاده از پیمایش آنالین ،دادههای الزم برای تحلیل رابطۀ
بین سرمایۀ اجتماعی کاربران فیسبوک و تمایل به مشارکت سیاسی در آنها گردآوری شد.
بخشی از نتایج نشان میدهد رابطۀ سرمایۀ اجتماعی در فیسبوک با مشارکت سیاسی
کاربران در دنیای واقعی ،علی است و کاربری در فیسبوک نهتنها بر افزایش سرمایۀ اجتماعی
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اثرگذار است ،بلکه تمایل به مشارکت سیاسی را در میان کاربران افزایش میدهد .همچنین
چارچوب نظری و شاخصهای ارائهشده ،قابلیت پیشبینی متغیر مشارکت سیاسی در دنیای
واقعی را دارند .براساس نتایج ،با مطالعۀ سرمایۀ اجتماعی در شبکۀ اجتماعی فیسبوک و یافتن
راهکارهای ارتقای آن میتوان برای باالبردن مشارکت سیاسی شهروندان ایرانی بهره برد و اتحاد
اجتماعی را افزایش داد .اهمیت این مسئله از آنجا ناشی میشود که هرساله دولتها ،مبالغ
هنگفتی را برای افزایش مشارکت سیاسی و مدنی شهروندان هزینه میکنند ،اما با استفاده از
نتایج این پژوهش و استفاده از شبکۀ اجتماعی فیسبوک میتوان با هزینهای بسیار کمتر به این
اهداف دست یافت .از سوی دیگر ،ضعیفبودن همبستگی بین دو متغیر اصلی پژوهش نشان
میدهد که متغیرهای دیگری در کارند که در تبیین واریانس مشارکت سیاسی در دنیای واقعی
باید مطالعه شوند.
مقادیر همبستگی مؤلفههای تشکیلدهندۀ سرمایۀ اجتماعی در فیسبوک با مشارکت سیاسی
در دنیای واقعی ،اندک است و ضعیفبودن این رابطه را نشان میدهد .ریشهیابی این ضعف و
تبیین آن ،به انجام پژوهشهای بیشتری نیاز دارد .در کنار این مؤلفههای نهچندان همبسته ،بعضی
از مؤلفهها با این متغیر رابطهای ندارند .یکی از این مؤلفهها ،اعتماد نهادی /مدنی است .البته باید
دقت کرد که منظور از اعتماد نهادی /مدنی در اینجا اعتماد به فیسبوک است .بههرروی ،اعتماد
یا بیاعتمادی به فیسبوک ،تأثیری بر میزان مشارکت سیاسی افراد ندارد و این دور از انتظار
نیست.
با توجه به یافتههای دیگر پژوهش درمورد رابطۀ سرمایۀ اجتماعی در فیسبوک و مشارکت
سیاسی افراد در دنیای واقعی میتوان این فرضیه را مطرح کرد که اعتماد نهادی /مدنی به
حکومت ،سهم بسیاری در مشارکت سیاسی دارد.
مؤلفۀ دیگری که با مشارکت سیاسی در دنیای واقعی رابطه ندارد ،هنجارهای کنش متقابل
است .با توجه به اینکه این مؤلفه به ارتباطهای بینفردی کاربران میپردازد ،بیارتباطبودن آن با
مشارکت سیاسی در دنیای واقعی منطقی بهنظر میرسد.
نکتۀ دیگر در مؤلفهها ،همبستگی منفی سرمایۀ اجتماعی منفی با مشارکت سیاسی در دنیای
واقعی است که این امر نیز منطقی بهنظر میرسد .همبستگی منفی بین این دو متغیر نشان میدهد
هرچه کاربران تعداد بیشتری پست ،کامنت و ...را آنالیک کنند یا تعداد بیشتری از دوستان خود
را حذف کنند ،مشارکت سیاسی پایینتری در دنیای واقعی دارند.
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رگرسیون همزمان نیز نقش شاخصهای تبیینکنندۀ سرمایۀ اجتماعی در فیسبوک را
مشخص کرد .با توجه به جدول رگرسیون ،باز یا بستهبودن شبکۀ دوستان ،باز یا بستهبودن شبکۀ
حاصل از گروهها و صفحهها ،تراکم شبکه و شرایط دستیابی به منابع ،چهار شاخص تبیینکنندۀ
مشارکت سیاسی کاربران هستند .هرچه کاربران در روابط با یکدیگر بازتر عمل کنند ،مشارکت
سیاسی بیشتری دارند؛ بنابراین ،از بین شاخصهای سنجش سرمایۀ اجتماعی در فیسبوک،
آنهایی که بیشتر نشاندهندۀ جنس رابطۀ افراد هستند ،نقش بیشتری در پیشبینی مشارکت
سیاسی دارند.
در پژوهشهای آتی میتوان شاخصهای مشارکت سیاسی در شبکههای اجتماعی مجازی را
تبیین کرد و نسبت آن را با مشارکت سیاسی در دنیای واقعی مشخص ساخت .همچنین میتوان
رابطۀ مشارکت سیاسی در شبکههای اجتماعی با سرمایۀ اجتماعی در این سایتها را مطالعه
کرد؛ عالوهبراین ،میتوان از شاخصهای سنجش سرمایۀ اجتماعی در شبکههای اجتماعی
مجازی در پژوهشهای دیگر بهره برد و رابطۀ این متغیر را با متغیرهایی مانند هویت ملی،
مشارکت مدنی و ...مطالعه کرد.

منابع
 اکبری ،امین ( ،) 232نقش سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت :بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر
مشارکت سیاسی -اجتماعی (مطالعۀ موردی :روستای فارسینج از توابع شهرستان سنقر) ،پایاننامۀ
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
 الوانی ،مهدی و سید نقوی ،علی (« ،) 232سرمایۀ اجتماعی ،مفاهیم و نظریهها» ،فصلنامۀ مطالعات
مدیریت ،شمارۀ  22و . 6-2 :26
 ببی ،ارل ( ،) 236روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،ترجمه رضا فاضل ،تهران :سمت.
 تاجبخش ،کیان ( ،) 236سرمایۀ اجتماعی ،اعتماد ،دموکراسی و توسعه ،ترجمۀ افشین خاکباز و
حسن پویان ،تهران :نشر شیرازه.
 راش ،مایکل ( ،) 262جامعه و سیاست ،ترجمه منوچهر صابری ،تهران :انتشارات سمت.
 سید امامی ،کاووس (« ،) 236مشارکت سیاسی دانشجویان :ارزیابی برخی از پیشبینی کنندههای
مشارکت سیاسی» ،پژوهشنامۀ علوم سیاسی ،شمارۀ .73-26 :
 عاملی ،سعیدرضا ( ،) 233پژوهش مجازی ،تهران :پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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 عاملی ،سعیدرضا ( ،) 236شبکههای علمی مجازی ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و
اجتماعی.
 عبداللهیان ،حمید و زنده دل نوبری ،بابک (« ،) 237پیمایش و نمونهگیری روی خط؛ مشکل
معرفبودن و راهحلهای آن» ،مجموعه مقاالت اولین سمینار تخصصی نظرسنجی الکترونیکی،
تهران :مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران.22-23 :
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