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دریافت9911/70/82 :؛ پذیرش9911/99/97 :

چکیده

امروزه موضوع سرمایۀ اجتماعی موردتوجه بسییاری از اندیمیمندان در زوزههیای گونیاگون سیاسیی،
فرهنگی ،اجتماعی ،و اقتصادی است ،زیرا ارتقیای آن موجیر رشید و تعیالی شیاخ های گونیاگون
توسعه در جوامع میشود .البته باید تأکید کنیم که ارتقای سرمایه اجتماعی ،نیازمنید بسیتر مناسیبی از
تعامالت و ارتباطات بین افراد است ،زیرا شالودۀ اصیلی آن برپاییۀ ارتباطیات شیکل میگییرد و بیدون
ارتباطات ،تصور مفاهیمی همچون سرمایۀ اجتمیاعی بیمعنیا اسیت .امیروزه ،شیبکههای اجتمیاعی،
بهعنوان رسانه هایی فراگیر ،نقش بسزایی در ایجاد بسیتر مناسیر بیرای برقیراری ارتباطیات مییانفردی
دارند .پرسش اصلی این پژوهش ،این است که «چگونه میتوان از شبکههای اجتمیاعی بیرای ارتقیای
سرمایۀ اجتماعی بهره جست؟» برای پاسخ به این پرسش ،ابتدا ابعاد و مؤلفههای سیرمایه اجتمیاعی و
شبکههای اجتماعی را بررسی کردهایم ،تا براساس آن بتوانیم الگیویی بیرای ایین موضیوع ارائیه دهییم.
پژوهش زاضر به روش آمیخته و بیا تحلییل مصیازبههای انجامشیده بیا خبرگیان ،مهمتیرین ابعیاد و
مؤلفههای سرمایه اجتماعی و شبکههای اجتماعی را بهدست آورده و سپس با الگوسازی سیاختاری بیه
روش میکمک ،الگوی بهکارگیری شبکههای اجتماعی در راستای ارتقای سرمایۀ اجتماعی را ارائه داده
است .برپایۀ نتایج این پژوهش میتوان نتیجه گرفت ،دو مؤلفه گفتوگو و کسر اخبار و اطالعیات از
طریق شبکههای اجتماعی ،می تواننید تیأریر فراوانیی بیر ارتقیای سیرمایه اجتمیاعی و تقوییت اعتمیاد
اجتماعی و هنجارهای اجتماعی داشته باشند.
کلیدواژهها :شبکه اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،رسانه ،ارتباط میانفردی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1گروه مدیریت رسانهای ،وازد بینالمللی کیش ،دانمگاه آزاد اسالمی ،جزیره کیش ،ایران
 .2گروه ارتباطات و مدیریت رسانه ،دانمگاه پیام نور ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)


 .3گروه مدیریت رسانه ،دانمگاه تهران ،تهران ،ایران

مقدمه

امروزه آگاهی از وضعیت و شیوۀ ارتقای سرمایۀ اجتماعی یکی از مسائل جوامعی است که
در پی رشد و توسعه همهجانبه هستند تا بتوانند از مواهر آن در راستای تحقق اهداف خود
بهره ببرنید .ارتقیای سیرمایۀ اجتمیاعی ،نیازمنید بسیتر مناسیبی از تعیامالت و ارتباطیات
میان فردی ارربخش است ،زیرا شالودۀ اصلی سرمایۀ اجتمیاعی بیر پاییۀ ارتباطیات شیکل
میگیرد و بدون ارتباطیات ،تصیور مفیاهیمی همچیون اعتمیاد اجتمیاعی بیمعنیا اسیت.
افزونبراین ،نوع ارتباطات در هر برههای از زمان ،در گرو نوع ابزار ارتباطی مرسوم و اررگذار
در آن جامعه است .اکنون تنوع و تکثیر وسیایل ارتبیاطی فزونیی یافتیه و انیواع جدییدی از
رسانهها ،مانند شبکههای اجتماعی پا به عرصۀ وجود گذاشتهاند که میتواننید دراینراسیتا
نقش تسهیلگری داشته باشند .اما مسئله اصلی این است کیه بیرای بیهکارگیری شیبکههای
اجتماعی در راستای ارتقای سرمایۀ اجتماعی چه الگویی را میتوان ترسیم کرد؟ زیرا بدون
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درنظر داشتن نقمۀ راه الزم ،نمیتوان برای آن برنامهریزی کرد.
استفاده از اینترنت و ابزار و نرمافزارهیای قابیلاجرا در محیی و ،،روزبیهروز افیزایش

مییابد و وابستگی افراد به آنها نیز بیمتر میشود .مفاهیمی همچون شبکههای اجتماعی،1

الیک ،2و فوروارد 3پیام تا چندی پیش مفاهیمی ناآشنا بودند ،اما امروزه با گسترش فناوری،
به مفاهیمی روزمره تبدیل شدهاند .برپایۀ گزارش پایگیاه علمیی ایاسآی 4دربیارۀ ضیریر
نفوذ اینترنت در کمور ،در سال  2111تعداد کاربران اینترنت زدود 211هزار نفر بودهانید
که در سال  2101این تعداد به  15میلیون و  111هزار نفر رسیده است؛ بیهبیان روشینتر،
در سال  2111تنها  3/4درصد از جمعیت کمور از اینترنت استفاده میکردند ،درزالیکه

پس از  01سال ،این نسبت به بیش از  11درصد رسید (علم جمیلی.)01 ،0331 ،
سرمایۀ اجتماعی ،مفهومی چندبعدی است که پژوهمگران ،آن را برای توضیی طیی
گستردهای از فرایندهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و سیاسی بهکار میبرند .این سرمایه
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

دارای ابعاد گوناگونی ،مانند اعتماد اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،ممارکت اجتمیاعی ،و
هنجارهای اجتماعی است
یکی از مهمترین و تأریرگذارترین ابزارهیا در زیوزۀ فییای و ،،شیبکههای اجتمیاعی
هستند که امروزه تنوع زییادی دارنید .کیارکرد و خیدمات ایین شیبکهها بهسیرعت درزیال
تغییروتحول است؛ بهگونهای که بسیاری از نیازها و خدمات روزمرۀ افیراد در ایین شیبکهها
عرضه میشود و تعیداد زییادی از افیراد جامعیه ،ورای قمیربندیهای اجتمیاعی ،در ایین
شبکهها عیویت دارند.
 41درصییید کیییاربران ایرانیییی ،عییییو شیییبکههای اجتمیییاعی هسیییتند و بیمیییترین
مصرفکنندگان ،بین  21تا  31سال سن دارند .ضریر نفوذ فیای مجیازی در اییران42 ،
درصد است و  03درصد استفادهکنندگان اینترنت ،کاربران تلفن همیراه هسیتند؛ ازایینرو،
ضریر نفوذ گوشیهای هوشمند در ایران 01 ،درصد است (مجیدی.)23 ،0334 ،
شبکههای اجتماعی ،بستر تسهیلکنندۀ ارتباطات میانفردی بهشمار میآیند .تعیامالت
انجامشییده در شییبکههای اجتمییاعی ،نییوعی ارتبییاط شییبکهای دارای ویژگیهییای ارتبییاط
میانفردی هستند .این ارتباط برپایۀ تعامل و گفتوگو در این فیا شکل میگیرد.
گفتوگو و انتقادپذیری از مهمترین ابزارهای تعامالت در شبکههای اجتمیاعی اسیت.
افراد در این شبکهها بیمتر با کسانی تعامل دارند که شناخت نسبی در میورد آنهیا دارنید و
ً
دارای عالیق نسبتا ممترکی هستند .این تعامالت میتواند در رواب زقیقی افراد نییز نقیش
داشته باشد و موجر استحکام یا تزلزل رواب شود.
هدف از ایجاد چنین شبکههایی ،سازماندهی انواع گروههای اجتماعی مجازی با تکییه
ً
ممترک غالبا سیاسیی ،اجتمیاعی ،و فرهنگیی در
بر اشتراکهای گوناگون ،رسیدن به هدف
ِ
دنیییای واقعییی ،گسییترش ممییارکتهای اجتمییاعی ،و همچنییین بهاشییتراک گذاشییتن
عالقهمندیها از سوی اعیا است؛ کارکردهایی کیه بیدون آن شیبکههیای اجتمیاعی معنیا
ندارند (الی و توربان.)2114 ،341 ،1

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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نتایج پژوهشهای انجامشده نمان میدهد ،امروزه درصد زیادی از جمعییت اییران در
یکییی از شییبکههای اجتمییاعی عیییویت دارنیید (سییجادی و دیگیران0330 ،؛ مختییاری و
شکربیگی0332 ،؛ ریازی و دیگران )0330 ،و برپاییۀ نتیایج پژوهشهیای انجامشیده در
مرکز افکارسنجی دانمجویان ایران ( )0334این عیویت بیه بییش از  11درصید رسییده
است .همچنین ،سنجش سرمایۀ اجتماعی مردم اییران (غفیاری )0330 ،بیا زجیم نمونیۀ
 00341نفر ،نماندهندۀ افول سرمایۀ اجتماعی در کمور است؛ درزالیکه بقا و پیمیرفت
هر جامعهای به میزان اعتماد اجتماعی اعم از اعتماد بینفردی ،بینگروهی ،و بین جامعه با
دولت وابسته است .برایناساس ،هدف اصلی پژوهش زاضر ،ارائۀ الگویی برای میدیریت
کاربرد شبکههای اجتماعی در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی است.
دراینراستا اهداف فرعی پژوهش عبارتاند از:
 )0شناخت ابعاد ،مؤلفهها ،و شاخ های شبکههای اجتماعی؛
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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 )2شناخت ابعاد ،مؤلفهها ،و شاخ های سرمایۀ اجتماعی؛
 )3شناسایی و تعیین مؤلفههای دخیل در شبکههای اجتماعی برای ارتقای سرمایۀ اجتماعی؛
 )0شناسایی و تعیین نقش و رابطۀ هریک از شاخ ها با هم در قالر یک الگو.
بنابراین ،پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه میتیوان از شیبکههای اجتمیاعی
برای ارتقای سرمایۀ اجتماعی بهره جست؟» .برای پاسخگویی به این پرسش ،ابتدا مؤلفهها
و شاخ های سرمایۀ اجتماعی و شبکههای اجتماعی را شناسایی خواهیم کیرد تیا برپاییۀ
تعامل و گفتوگو در زوزۀ عمومی به الگیویی بیرای ارتقیای سیرمایۀ اجتمیاعی از طرییق
شبکههای اجتماعی دست یابیم.
 .2روش پژوهش

برای انجام این پژوهش از روش آمیخته بهره بردهایم .پژوهش زاضر بیهلحاظ هیدف ،کیاربردی
اسییت ،زی یرا در پییی اییین اسییت کییه بییا بررسییی الگوهییای گونییاگون ،الگییویی ب یرای ارتقییای
سرمایۀ اجتماعی از طریق شبکههای اجتماعی ارائه دهد .برای گردآوری و تجزیهوتحلیل دادهها
از روش ترکیبی و بهمنظور بررسی ابعیاد گونیاگون پیژوهش ،از دو تکنییک کمیی و کیفیی بهیره

بردهایم.
در این پژوهش در مرزلۀ نخست ،کتا،ها ،مقالهها ،گزارشها ،و پژوهشهای میرتب
بررسی شدند و سیپس در مرزلیۀ دوم ،مهمتیرین و اررگیذارترین مؤلفیهها و شیاخ های
سرمایۀ اجتماعی که میتوانند در شبکههای اجتماعی موجر ارتقای سرمایۀ اجتمیاعی در
جامعه شوند ،از طریق مصازبه با خبرگان زوزههای سرمایۀ اجتماعی و رسانه ،شناسایی و
به روش تحلیل تم ،ممخ

شدند .در مرزلۀ سوم ،مهمتیرین شیاخ های تأریرگیذار بیر

زوزۀ سرمایۀ اجتماعی و شبکههای اجتمیاعی برپاییۀ جیدول فراوانیی توصییفی ،توصیی
شدهاند .در مرزلۀ چهارم نیز نتایج الگوسازی ساختاری ،برپایۀ مؤلفههای ممخ شده از
سرمایۀ اجتماعی و شبکههای اجتماعی ارائه شده و خبرگان ،میزان ارتباط میان این مؤلفهها
با زوزه مربوطه را ممخ

کردهاند.

 .3جامعه آماری و حجم نمونه
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کافی با موضوع شبکههای اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی آشینایی دارندییی بیهعنوان جامعیۀ
آماری پژوهش انتخا ،شدهاند.
شاخ های انتخا ،این خبرگان ،عبارت بودند از:
 )0آشنایی کامل با رسانه ،شبکههای اجتماعی ،و سرمایۀ اجتماعی؛
 )2قدرت و توان تحلیل پدیدههای اجتماعی و رسانهای؛
 )3آشنایی علمی و عملی مطلو ،با شبکههای اجتماعی؛
 )0آشنایی نسبی با روشهای علمییپژوهمی.
 )1مورداطمینان بودن.
زجم نمونۀ آماری این پژوهش در دو مرزله تعیین شد .مرزلۀ نخست ،بخیش کیفیی
پژوهش و انجام مصازبه با خبرگان ،و مرزلۀ دوم ،رتبهبندی شیاخ های بهدسیتآمده از
طریق مصازبههای خبرگان است .نمونۀ آماری خبرگان این پژوهش ،بهصورت گلولیهبرفی

از بییین اسییتادان دانمییگاه ،مراکییز پژوهمییی ،و علمییی مییرتب بییا سییرمایۀ اجتمییاعی و
شبکههای اجتماعی انتخا ،شدهاند؛ تعداد افراد تا جایی پیش رفت که به اشباع دیدگاههای
خبرگان انجامید .در این مرزله ،با  01نفر از خبرگان این دو زوزه مصازبه انجام شد.
در برخی موارد زجم جامعه به دالیلی معلوم نیست برای زل این ممیکل میی تیوان از

فرمول نمونه گیری کوهن 1استفاده کرد در روش نمونه گیری کوهن می تیوان زجیم نمونیه
الزم را بدست آورد.با توجه به اینکه زجم جامعۀ آماری خبرگان در زوزه سرمایۀ اجتماعی
و شبکههای اجتماعی نامعلوم است در این تحقیق از روش نمونهگیری کوهن استفاده شد.
در فرمول زیر ،مهمترین مؤلفهای که نیاز به برآورد دارد ،است که همان وارییانس نمونیۀ
اولیه است .برای محاسبۀ  ،تعدادی پرسشنامه توزیع شده و واریانس نمونۀ اولیه محاسبه
یک مقدار رابت است که به فاصلۀ اطمینان و سط خطا ( ) بسیتگی

میشود .مقدار
ً
دارد .معموال سط خطا را  1درصد یا  0درصد درنظر میگیرند؛ برای مثال ،اگر سط خطا
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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یا سط معناداری ،برابر  1درصد درنظر گرفته شود ،سط اطمینان برابر بیا  31درصید ،و
درنتیجه،

با توجه به جدول آماری 0/35 ،خواهد بود (این جدولها در پایان کتا،های

آمار وجود دارند) .مقدار نیز برپایۀ همان سط خطا یا برابر 1/11درنظر گرفتیه میشیود
(زبیبی.)0332 ،
در سط خطای

محاسبه شده و برابیر  0/35اسیت .مقیدار نییز براسیاس

همان سط خطا یا برابر  1درصد درنظر گرفته شده است .مقدار یییکه همیان وارییانس
نمونۀ اولیه استیی  1/1143بهدست آمده است .بهاینترتیر ،میزان زجم نمونیه 31 ،نفیر
محاسبه شد.

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .4ابزار گردآور دادهها
ِ

در پژوهش زاضر ،با توجه به پرسش پژوهش ،از رایجترین روشهیای گیردآوری دادههیا،

یعنی روشهای اسنادی و کتابخانهای ،روش مصازبه ،و پرسیشنامه اسیتفاده شید ،تیا بیا
تجمیع نتایج این دادهها بتوانیم به پرسشهای پژوهش پاسخ دهیم .گفتنی است ،دادههیای
پژوهش ،در دو بخش کمی و کیفی گردآوری شدهاند.
بخش کیفی :دادههای مربوط به این بخش از طریق مطالعۀ کتا،ها ،مقالهها ،رسیالهها،
پژوهشهییا ،و گزارشهییای موجییود ایرانییی و خییارجی در زوزههییای سییرمایۀ اجتمییاعی و
شبکههای اجتماعی گردآوری شدهاند.
بخش کمی :این بخش دربردارندۀ دو پرسشنامه بود؛ در پرسشنامۀ نخست ،از خبرگان
درخواست شد که شاخ های بهدستآمده از مصازبه را برپایۀ طی لیکیرت امتییازدهی
کنند و در پرسشنامۀ دوم ،از خبرگان درخواست شید کیه مؤلفیههای امتیازدهیشیده را در
قالر یک جدول ماتریسی ممخ

کنند.
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 .5تجزیهوتحلیل دادهها

پس از دریافت نتایج ،پژوهمگر با یکسری اطالعات خام روبهرو است که میتوان آنها را
تفسیر و تحلیل کرد .در پژوهش زاضر ،برای ممخ

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

کردن شاخ ها از روش تحلیل تم

استفاده شده است.
زمانی از روش تحلیل ِتم استفاده میکنیم که پژوهمگر شاخ های مهم را درنظر گرفتیه

باشد .این روش تحلیلی ،دربردارندۀ یک نظام آمدوشد دائمیی در مییان دادههیای پیژوهش و
چکیده کدها و همچنین ،تحلیل دادهها است .نوشتن تحلییل از ابتیدای همیان مرزلیه آغیاز
میشود .همچنین ،هیچ روش یگانیهای بیرای آغیاز مطالعیات در آن وجیود نیدارد (بیراون و
کالرک.)45 ،2115 ،1

در ادامه پس از تعیین میمونها و زیرمیمونها ،در قسمت کیفی پژوهش ،و با اسیتفاده

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

از روش تحلیل محتوا شاخ های تحقیق به دست آمد.
سپس ،از خبرگان درخواست شد که ارتباط میان این مؤلفهها با هیم را ممیخ

کننید.

بهاینترتیر ،مؤلفههای سطرها ،تأریرگیذار و مؤلفیههای سیتون ،تأریرپیذیر هسیتند .مییزان
ارتباط ،با اعداد بین صفر تا سه سنجیده میشود .عیدد «صیفر» بهمنزلیه «بیتیأریر» ،عیدد
«یک» بهمنزلۀ «تأریر ضعی » ،عدد «دو» بهمنزلۀ «تأریر متوس » ،و سرانجام ،عدد «سیه»
بهمنزلۀ «تأریر زیاد» ،و گزینۀ « » بهمعنای «رابطۀ بالقوه» بین متغیرها است؛ بنابراین ،اگیر
تعداد متغیرهای شناساییشده ،باشد ،یک ماتریس
متغیرها بر یکدیگر ممخ

بهدست آمده که در آن ،تیأریرات

شده است و برپایۀ این نتایج ،الگویی را بیرای پاسیخگویی بیه

پرسش اصلی پژوهش ارائه خواهیم داد.

مصازبه های خبرگان با استفاده از نرمافزار کیفی مکسکیودا 1تحلییل شید .در میورد
ابعاد سرمایه اجتماعی ،سه ُبعد خرد ،میانی ،و کالن درنظر گرفته شیدند .برپاییۀ دییدگاه
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خبرگان ،مهمترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی را می توان در قالر چهیار مؤلفیۀ اعتمیاد
اجتماعی ،ممارکت اجتمیاعی ،همبسیتگی اجتمیاعی ،و هنجارهیای اجتمیاعی درنظیر
گرفت .همچنین ،شاخ های سرمایۀ اجتماعی پس از تلفیق به لحاظ میمون ،در قالر
 31شاخ

استخراج شدند .در این بخش ،مؤلفه های اصلی برپایۀ پژوهشهای پیمین و

تحلیل مصازبه های خبرگان پژوهش با استفاده از روش تحلیل اررات متقابل در نرمافیزار
ر
ر
سیرمایه
مؤلفیه
میکمک واکاوی شدهاند .پسازآن ،یک ماتریس ( 01*01شیامل چهیار
اجتماعی و شش مؤلفۀ شبکه های اجتماعی) طرازی و از خبرگان پژوهش خواسته شد که
میزان تأریرگذاری هریک از این مؤلفه ها را از بین چهار گزینه انتخا ،کنند.
در ادامه ،نتایج بهدستآمده از این دادههیا ،بررسیی و تحلییل شیدند .براسیاس نتیایج
بهدستآمده از ماتریس اررات مستقیم ،متغیرها در یک جدول ( 01*01در مجمیوع تعیداد
 45متغیر) برای پاسخگویی خبرگان وجود داشت .تحلیل اولیۀ دادهها نمان میدهد که 00
خانه بیتأریر 04 ،خانه تأریر ضعی  21 ،خانه تأریر متوس  35 ،خانه تأریر زییاد و  1خانیه
تأریر بالقوه داشتهاند و درجۀ پرشدگی دادهها  45درصد بود کیه نمیاندهندۀ رواییی بیاالی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

تکمیل پرسشنامه ،از سوی خبرگان است.
جدول  .4توزیع تفسیر ماتریس اثرات مستقیم متغیرها
متغیر

مجموعه سطرها

مجموعه ستونها

اعتماد اجتماعی

04

21

ممارکت اجتماعی

01

04

همبستگی اجتماعی

01

04

هنجارهای اجتماعی

05

20

گفتوگو و ارتباط با دیگران

20

01

تفری و سرگرمی

01

01

آموزش و یادگیری

03

04

تجارت الکترونیک

01

04

انجام امور کاری

00

04

کسر اخبار و اطالعات

23

00

جمع کل

041

041

در تحلیییل ماتریس جییدول متقاطع ،میتییوان گفییت ،جمع اعداد سطرهای هر مؤلفییه،
میزان تأریرگذاری و جمع ستونی ،میزان تأریرپذیری آن مؤلفه از مؤلفههای دیگیر را نمیان
میدهیید .برایناسییاس ،نتایج بهدسییتآمده در اییین ماتریس ،نمییاندهندۀ اییین اسییت کییه
متغیرهای گفتوگو و ارتباط با دیگران ،کسر اخبار و اطالعات ،آموزش و یادگیری ،تفری
و سرگرمی ،تجارت الکترونیک ،و انجام امور اداری در زوزۀ شبکههای اجتماعی ،بهترتیر
دارای بیمیترین تأریرگیذاری و همچنیین ،در زییوزۀ سیرمایه اجتمیاعی ،متغیرهیای اعتمییاد
اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،هنجارهای اجتماعی ،و ممارکت اجتماعی دارای بیمترین
تأریرگذاری بودهاند.
افزون براین ،متغیرهای آمیوزش و ییادگیری ،تجیارت الکترونییک ،انجیام امیور اداری،
گفت وگو و ارتباط با دیگران ،تفری و سرگرمی ،و کسر اخبار و اطالعات از دیگران ،دارای
کمترین میزان تأریرپذیری بودهاند.
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گفتگووارتباط با دیگران

کسر اخبار و اطالعات

آموزش و یادگیری

همبستگی اجتماعی

اعتماد اجتماعی

تفری و سرگرمی
تجارت الکترونیک

هنجارهای اجتماعی
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نمودار  .4تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها

برای بررسی وضعیت تأریر مستقیم متغیرهای پژوهش بر یکدیگر ،از آزمیون (

) در

نرمافزار میکمک استفاده شده است .این آزمون ،تأریرات مسیتقیم متغیرهیا بیر یکیدیگر را
نمایش میدهد.
شاخ های تأریرگذار :نقمۀ پراکنش شاخ ها نماندهندۀ ایین اسیت کیه دو مؤلفیۀ
گفتوگو و ارتباط با دیگران و کسر اخبار و اطالعات ،تیأریرگذارتیرین شاخ ها در ایین
سیستم هستند .این شاخ ها بیمترین تأریرگذاری و کمتیرین تأریرپیذیری را از مؤلفیههای
دیگر دارند.
شاخﺺهای تأثیر پذذریر :مؤلفییههای اعتمییاد اجتمییاعی و هنجارهییای اجتمییاعی ،دارای
تأریرگذاری پایین و تأریرپذیری بسیار باالیی هستند.
شاخﺺهای مستقﻞ و مستثنا :مؤلفههای آموزش و یادگیری ،تفری و سیرگرمی ،تجیارت

الکترونیک ،همبستگی اجتماعی ،و مماکت اجتماعی ،جزء مولفیههای مسیتقل هسیتند و
مفهوم آن این است که این مؤلفهها از مؤلفههای دیگر ،تأریر زییادی نمیگیرنید و بیر سیایر
مؤلفهها نیز تأریر کمی دارند.

گفتوگو و ارتباط با دیگران

کسر اخبار و اطالعات

آموزش و یادگیری

اعتماد اجتماعی

تفری و سرگرمی
تجارت الکترونیک

هنجارهای اجتماعی

ممارکت اجتماعی

همبستگی اجتماعی

انجام امور کاری

نمودار  .2اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها

در الگوسازی ساختاری به روش میکمک ،افزونبر آزمون اررات مستقیم ،آزمون اررات
غیرمستقیم متغیرها نیز برای بررسی موضوع الزم است .بههمینسبر ،با استفاده از آزمیون
این مورد بررسی شد.
شاخ های تأریرگذار :نقمۀ پراکنش شاخ ها نمایانگر این مطلر است که دو مؤلفۀ
گفتوگو و کسر اخبار و اطالعات ،تأریرگذارترین شاخ ها در این سیسیتم هسیتند .این
شاخ ها بیمترین تأریرگذاری و کمترین تأریرپذیری را از مؤلفههای دیگر دارند.
شاخ های تأریرپییذیر :مؤلفییههای اعتمییاد اجتمییاعی و هنجارهییای اجتمییاعی ،دارای
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تأریرگذاری پایین و تأریرپذیری بسیار باال مؤلفههای وابسته در سیستم هستند.
شاخ های مسیتقل و مسیتثنا :مؤلفیههای تفییری و سیرگرمی ،تجیارت الکترونیییک،
همبستگی اجتماعی ،و ممارکت اجتماعی ،جزء مولفههای مستقل هستند؛ بیهاینمعنا کیه
این مؤلفهها از مؤلفههای دیگر تأریر زیادی نمیگیرند و همچنین ،بر مؤلفههای دیگر تیأریر
کمی دارند.
شاخ های گسسته :مؤلفههای آموزش و یادگیری جزء این مؤلفهها بهشمار میآیند که
میتوان آنها را از این مجموعه خارج کرد.
 .6یافتهها

پرسش اصلی این پژوهش این بود که چگونه میتوان از شبکههای اجتماعی بیرای ارتقیای
سرمایه اجتماعی بهره جست؟ برای پاسخ بیه ایین پرسیش ،چنید پرسیش فرعیی مطیرو و
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

992

دوره  ،41شماره 4
بهار 4111
پیاپی53

بررسی شدند.
سرمایۀ اجتمیاعی را میتیوان از مهمتیرین عوامیل رشید و ارتقیای هیر جامعیهای در ابعیاد
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،و اجتماعی دانست و بههمیندلیل ،دانممندان زوزههای گوناگون،

ابعاد و روشهای توسیعه آن را بررسیی کردهانید؛ بیهعنوان نمونیه ،اسیتونز 1بیه نقیل از بوردییو

2

( )0313با هدف تأمین سرمایه اقتصادی ،لین )2110( 3با هدف تأمین منیابع نهفتیه در روابی

موجود ،کلمن )0345( 4با هدف تأمین سرمایه انسانی ،و پاتنام )0341( 5و فوکویاما)0313( 6
با هدف تأمین دموکراسی کارآمد و توسعه اقتصادی به بررسی این موضوع پرداختهاند.
 .6-1بررسی جایگاه مؤلفهها و شاخصهای سرمایه اجتماعی

در پژوهش زاضر ،سرمایۀ اجتماعی برپایۀ پژوهشهای پیمین و دسیتهبندیهای گونیاگون
انجامشده در این زوزه در سه ُبعد خرد ،میانی ،و کالن بررسی شد کیه ایین دسیتهبندی بیا
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.

نتایج پژوهش غفاری ( )0330همخوانی داشت .پس از مصیازبه بیا خبرگیان و شناسیایی
مؤلفهها و شاخ های سرمایه اجتماعی ،درمجموع 31 ،مییمون بیا اسیتفاده از تحلییل
کیفی از طریق روش تحلیل تم برای شناسایی ابعاد سرمایۀ اجتماعی ممخ

شد .خبرگان

در این پژوهش ،مهمترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی را شامل اعتماد اجتماعی ،ممارکت
اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،و هنجارهای اجتماعی دانسیتهاند کیه ایین شیاخ ها بیا
دادههای پژوهشهای رجبی فرجاد و مالیری ( ،)0313پاتنام ( ،)0341و توسلی ()0342
همخییوانی داشییت .برپایییۀ نتییایج پییژوهش 3 ،شییاخ سییرمایۀ اجتمییاعی در ُبعیید خییرد
سرمایه اجتماعی بهدست آمد که این سط از سرمایۀ اجتماعی بیمیتر دربردارنیدۀ ارتبیاط
میانفردی و در بستر محلی تحقیق مییابید .ایین نیوع ارتبیاط براسیاس الگیوی ارتباطیات
میانفردی ارربخش ،که توس فرهنگی ( )0341مطرو شده است ،دارای دو ویژگی همدلی
و زمایتگری بود ،زییرا ایین دو ویژگیی در گروههیای کوچیک بیمیتر امکیان تبلیور دارد.
همچنییین ،در ُبعیید میییانی سییرمایۀ اجتمییاعی 3 ،شییاخ ممییخ شیید .اییین سییط از
سرمایۀ اجتماعی ،زد فاصل ُبعد خرد و کالن سرمایه اجتماعی است و در سط گروههای
محلی و محل زندگی افراد ،قابللمس است .چنانچه سرمایۀ اجتماعی از سط میانی عبور
کرده و به سط کالن گرایش پیدا کند ،میتوان به ارتقا و رشد آن امیدوار بود .خبرگان بیرای
سرمایۀ اجتماعی در سط کالن نیز  02شاخ

درنظر گرفتهاند کیه عیالیترین نیوع آن در

سط جامعه تبلور مییابد و میتوان نتایج آن را در زوزههای اقتصادی ،سیاسی ،و فرهنگی
مماهده کرد .در این سط  ،اعتماد نهادی و اعتماد به زکومت (غفاری و ازکیا )0340 ،نیز
شکل میگیرد .دولتها در این سط از سرمایۀ اجتماعی میتوانند با ایجاد بستر مناسیر،
زمینۀ برقراری ارتباط ارربخش میان نخبگان ،انجمنهای مردمنهاد ،و مردم ،را فراهم کنند.
 .6-2بررسی جایگاه مؤلفهها و شاخصهای شبکههای اجتماعی

در پژوهش زاضر ،شبکههای اجتماعی بهعنوان پل ارتباطی برای ایجاد تعامل و گفیتوگو
بین کاربران و انتمار تولیدات رسانهای افراد با توجه به نتایج بخش کمیی و کیفیی ،درنظیر
گرفته شده اسیت .برپاییۀ نتیایج بهدسیتآمده در پژوهشهیای پیمیین (خجسیته0335 ،؛
سنندجی0331 ،؛ وازدیفرد )0332 ،و دیدگاههای خبرگان ،ابعیاد شیبکههای اجتمیاعی
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تولید محتوا ،نمر محتوا ،و مصرف محتوا درنظر گرفته شدهاند.
با توجه به ساختار شبکههای اجتماعی و دیدگاههای خبرگان ،شیش مؤلفیۀ گفیتوگو و
ارتباطییات بییا دیگ یران ،آمییوزش و یییادگیری ،تجییارت الکترونیییک ،تفییری و سییرگرمی،
دریافت اخبار و اطالعات ،و انجام امور کاری ،بهعنوان مؤلفههای شبکۀ اجتمیاعی درنظیر
گرفته شدند .خبرگان برای مؤلفۀ تولید محتیوا در شیبکههای اجتمیاعی ،هفیت شیاخ

را

برشمردهاند .تولید محتوا در این شبکهها نسبت به رسانههای پیمین آسیانتر اسیت و افیراد
بیمتری می توانند در این بستر ،محتوا تولید کنند ،اما باید درنظر داشت که تولیید محتیوا در
این شبکهها از ویژگی اقناعی نیز برخوردار اسیت و تولیدکننیدگان ،بیهفرض تولیید هرگونیه
محتوای رسانهای نمیتوانند امیدوار باشند که مخاطبان زیادی را جذ ،کنند.
ُ
خبرگان برای سنجش مؤلفۀ توزیع محتوا ،تعداد نه شاخ را درنظیر گرفتهانید .امیروزه
توزیع محتوا بهکمک فناوری موجود در شبکههای اجتماعی بهآسیانی امکانپیذیر اسیت و
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افراد بهرازتی میتوانند محتوای میوردنظر خیود را توزییع کننید .همچنیین ،خبرگیان بیرای
مصرف محتوای رسانهای در بستر شبکههای اجتماعی به همت شیاخ

اشیاره کردهانید.

مصرف رسانه ای تا زدود زیادی معطوف به عالیق و سلیقۀ شخصیی افیراد اسیت و مییزان
دسترسی و زمان استفاده ،از مؤلفههای تأریرگذار بر مصرف رسانهای بهشمار میآیند.
 .7بحث و نتیجهگیری

امروزه شبکه های اجتماعی از محبوبیت زیادی برخوردارند؛ مخاطبان در ایین شیبکهها بیا
یکدیگر تعامل میکنند و عیو گروههای مجازی گوناگونی میشوند و این گروهها بیهنوعی
سبر همبستگی فکری افراد نیز میشوند .شبکههای یادشیده روزبیهروز درزیال گسیترش
هستند؛ تولید و عرضه محتوا در این شبکهها برخالف رسیانههای پیمیین ،نیازمنید داشیتن
ً
ابزار ارتباطی پیچیدهای نیست و این کار بهآسانی و با دانش کمتری انجام میشیود و تقریبیا
همۀ کاربران این شبکهها میتوانند برای تولید و انتمار محتوا اقدام کنند.
در فیای مجازی و در بستر شبکههای اجتماعی ،شاهد ممارکتهای مردمی گوناگونی
ییاز کمپینهای محی زیستی گرفته تا تمیکلهای سیاسیییی هسیتیم .کیاربران شیبکههای

اجتماعی بهنوعی در راستای رسیدن به اهداف خود تالش میکنند و این تالشهیا در بسیتر
تعامالت بینفردی ارربخش و در قالر گفتوگو انجام میشود .شبکۀ اجتماعی به کیاربران
زق ایجاد تجمع و گردهمایی و ابراز عقیده در زوزۀ سیاسی و اجتماعی را میدهد.
این شبکهها ،امکان گفتوگو و تعامالت انسانی و اجتماعی را فراهم میکنند و بهنوعی
در ایجاد رواب فردی ارربخش ،تأریرگذارند .انتقاد و نقدپذیری و گفتوگوی مسیالمتآمیز
از مهمترین مبانی تعامالت در شبکههای اجتمیاعی ،بیهویژه در سیط ارتبیاط مییانفردی
ارربخش ،بهشمار می آیند .در این سط  ،افراد ،بیمتر با کسانی رابطه دارند که در مورد آنها
ً
شناخت نسبی دارند و دارای عالیق نسبتا ممترکی هستند .این تعامالت میتواند در روابی
زقیقی افراد نیز نقش داشته باشد و موجر استحکام یا تزلزل آن شود.
گفتوگو و ارتباط با دیگران یکی از مهمترین کارکردهای شبکههای اجتمیاعی اسیت و ایین
شبکهها همواره بهعنوان بستری برای تعامل و گفتوگوی اجتمیاعی شیناخته میشیوند .در ایین
پژوهش این نتیجه بهدست آمد که شبکههای اجتماعی بهرغم داشتن معایر میتوانند بیه نمیر و
ارتقای سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن کمک کنند .این رویه با گسترش سواد رسانهای در جامعیه از
سوی دولتها و باز گذاشتن گذرگاههای تعامل و گفیتوگو بیین میردم ،نهادهیای غیردولتیی ،و
نخبگان ،امکانپذیر خواهد شد و در این زمینه دولتها میتواننید بیا ارائیه زمایتهیا و ایجیاد
قوانین و مقررات مناسر و زذف قوانین دستوپاگیر ،نقش تسهیلکنندهای داشته باشند.
سرمایۀ اجتماعی بر پایۀ ارتباطیات اسیتوار اسیت .بیمیتر مفیاهیم سیرمایه اجتمیاعی،
همچون ممارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی ،بدون توجه بیه ابیزار ارتباطیات کیه الزمیۀ
رواب بینانسانی است ،قابلارائه و بحث نیستند .ابزارهای ارتباطی در هر برههای از زندگی
بمر ،از دیرباز تاکنون ،بهکمک فناوریهای موجود ،شکلهای گوناگونی داشتهاند .زمیانی،
نمریهها ،رسانۀ فراگیر بودهاند ،در زمان دیگیری ،رادییو و تلویزییون ،و اکنیون ایین رسیانۀ
جدید ،شبکههای اجتماعی است که فراگیری و گسیتردگی آن نییز درزیال افیزایش اسیت.
سرمایۀ اجتماعی در سایۀ تعامالت و ارتباطات شکل میگیرد ،اما باید توجه داشت که هیر
ً
نوع ارتباط و تعاملی ،لزوما نتایج مثبت و ارربخمی نخواهد داشت.
همچنین ،گفتوگو و تعامل در بستر شبکههای اجتماعی میتواند موجر ارتقای ابعیاد
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سرمایۀ اجتماعی در سه بعد خرد ،میانی ،و کالن و سرانجام ،موجر تقویت مؤلفیههای آن
همچییون اعتمییاد اجتمییاعی ،ممییارکت اجتمییاعی ،همبسییتگی اجتمییاعی ،و هنجارهییای
اجتماعی شود .البته باید درنظر داشت که شرط اولیۀ ورود به هر گفتوگویی ،اعتماد است.
تا پایههای اولیۀ اعتماد در سطوو گوناگون شکل نگیرد ،گفیتوگویی انجیام نمیشیود .بیا
تقویت این اعتماد میتوان یکی از مهمترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی را تقویت کیرد .از

دیدگاه فرهنگیی ( )0341و ییورگن هابرمیاس )0341( 1بیرای تحقیق ایین امیر ،بیه چنید
پیش زمینه نیاز داریم .از بعد ارتباطی و از دیدگاه دکتر فرهنگی ،ایین نیوع ارتبیاط هنگیامی
به سامان خواهید رسیید کیه ارتبیاط ایجادشیده در ایین زمینیه ،از نیوع اریربخش آن دارای
ویژگیهای گمودگی ،همدلی ،زمایتگری ،مثبتگرایی ،و تساوی باشد.
با توجه به نتایج این پژوهش یی که نمایانگر ارتباط زیاد بین مؤلفۀ گفتوگو و ارتبیاط بیا
دیگران در شبکههای اجتماعی و مؤلفه اعتماد اجتماعی استیی میتوان نتیجیه گرفیت کیه
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تعامالت ارتباطی در این بستر ارتباطی میتوانند تأریر زیادی بر ارتقیای سیرمایۀ اجتمیاعی
داشته باشند .چنانچیه از ُبعید کیالن بیه موضیوع سیرمایه اجتمیاعی در زیوزۀ شیبکههای
اجتماعی بنگریم نییز درمیییابیم کیه تعامیل و گفیتوگویی کیه تیا پییشازاین بهصیورت
تکگویی و یکسویه از سوی جوامع و از طریق رسانهها وجیود داشیت ،امیروزه بیهکمک
شبکههای اجتماعی ،به گفتوگویی دوسویه تبیدیل شیده اسیت و جوامیع همیواره تیالش
میکنند تا سط سرمایۀ اجتماعی ارتقا یابد تا بهکمک آن بتواننید از مزاییای هنگفیت ایین
سرمایه در برنامهها و اهیداف خیود بهیره ببرنید و بیه شیکلهای گونیاگونی در شیبکههای
اجتماعی زیور یابند.
 .8پیشنهادهای پژوهش

با توجه به اهمیت مؤلفههای گفتوگو و ارتباط با دیگران و کسیر اخبیار و اطالعیات کیه
تأریرگذارترین مؤلفههای بهدستآمده (در پژوهش زاضر) بر مؤلفههای سیرمایۀ اجتمیاعی
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

بودند ،پیمنهادهای زیر برپایۀ پژوهشهای نظری و تحقیقات کیفی و کمی ارائه میشود:
در راستای تولید محتوای رسانهای در شبکههای اجتماعی ،باید به تناسر تولید محتیوا بیا
نیازهای بهروز مخاطر (در قالر دو مؤلفۀ گفیتوگو و ارتبیاط بیا دیگیران و کسیر اخبیار و
اطالعات در شبکههای اجتماعی) برای ارتقای سرمایۀ اجتماعی بهگونهای جدی توجه شود.
بهکارگیری فناوریهای نوین در تولید محتوا (در قالر دو مؤلفۀ گفتوگیو و ارتبیاط بیا
دیگران و کسر اخبار و اطالعات در شبکههای اجتماعی) برای ارتقای سرمایۀ اجتمیاعی،
موجر ارربخمی و جذ ،بیمتر مخاطر میشود و توجه به این موضیوع در تولیید محتیوا
ضروری است.
در راستای جذ ،و توجه بیمتر مخاطبان ،مناسر است که برای نمر محتوای تولیدی ،بیه
ابتکار و خالقیت در توزیع محتوا (در قالر دو مؤلفۀ گفتوگو و ارتبیاط بیا دیگیران و کسیر
اخبار و اطالعات در شبکههای اجتماعی) بهمنظور ارتقای سرمایۀ اجتماعی توجه شود.
ضروری است که امکان دسترسی به محتوا (در قالر دو مؤلفیۀ گفیتوگو و ارتبیاط بیا
دیگران و کسر اخبار و اطالعیات) در شیبکههای اجتمیاعی در راسیتای ارتقیای سیرمایۀ
اجتماعی ،برای همۀ کاربران زاضر در یک گروه اجتماعی وجود داشته باشد.
توجه به ازساسی بودن محتیوای مصیرفی (در قالیر دو مؤلفیۀ گفیتوگو و ارتبیاط بیا
دیگران و کسر اخبار و اطالعیات) در شیبکههای اجتمیاعی در راسیتای ارتقیای سیرمایۀ
اجتماعی ،میتواند اررات مثبتی بر رسیدن به اهداف تولیدکنندگان و توزیعکننیدگان داشیته
باشد و باید به این شاخ

توجه شود.

هدف کاربران از زیور در شیبکههای اجتمیاعی ،برطیرف کیردن نیازهیای گونیاگونی
است .الزم است به برآورده شدن نییاز کیاربران شیبکههای اجتمیاعی (در قابیل دو مؤلفیه
گفتوگو و ارتباط با دیگران و کسر اخبار و اطالعات) در راستای ارتقای سرمایۀ اجتماعی
توجه شود.
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