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Abstract 
The purpose of this article was to study the relationship between the use of 
virtual social networks and changes in students' social capital dimensions of 
students of Mohaghegh Ardebil University who study at this university in 
the academic year of 2018-2019. In this study, the survey method has been 
used. The statistical population of the research consisted of the students of 
Mohaghegh Ardabili University in the same year, of which 383 were 
selected as the statistical sample based on the calculations by the Cochran 
formula. The sampling method is a randomized class. The findings of the 
research showed that among the six hypotheses that considered for research, 
three hypotheses, "Relationship between students 'use of virtual social 
networks and students' self-confidence" "The Relationship between the Use 
of Virtual Social Networks and Students' Religious Beliefs " and 
"Relationship between students 'use of virtual social networks and students 
allegiance from society norms and rule" did not have a meaningful 
relationship and the intensity of their relationship was weak. This means that 
the students have stated that despite having spent too much time in these 
networks, their self-confidence has not increased significantly due to this 
presence. Also, presence in these networks has not reinforced their beliefs 
and their following of norms. Three other study hypotheses, which include 
the variables of interactive relationships, social confidence, and participation 
and cooperation have a meaningful relationship. This means that more 
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presence in virtual social networks has increased the number of these cases 
among students. 

Keywords: cyberspace, virtual social networks, social capital, use and 
Gratification, students. 
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بر  یمجاز یاجتماع یها استفاده از شبکه زانیم ریتأث

 انی: دانشجوی)مطالعه مورد انیدانشجو یاجتماع هیسرما

 (یلیدانشگاه محقق اردب
 

 

 ایران.، تهران، ییدانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبا اریدانشیفرقانيمحمدمهد
 

 

 

 ایران.، تهران، ییدانشگاه عالمه طباطبا، یارشد روزنامه نگار یکارشناسزادهگللویقلاريشهر

  چکیده
اجتماعیمجازيوتغییردرابعادسرمايهيهااستفادهازشبکهبررسیرابطهبینمیزان،هدفپژوهشحاضر

درايندانشگاهمشغولبه89-89اجتماعیدانشجوياندانشگاهمحققاردبیلیاستکهدرسالتحصیلی

دانشجوياناند.دراينپژوهشازروشپیمايشاستفادهتحصیلبوده شدهاست.جامعهآماريپژوهشرا

محققاردب همانسالتشکیلدادهدانشگاه بینآنانیلیدر از فرمول393اندکه با اساسمحاسبه بر نفر

شدهمتناسبيبنداحتمالیوازنوعطبقه،گیرياند.روشنمونهعنواننمونهآماريانتخابشدهبه،کوکران

سرمايهاجتماعیناهاپیتپرسشنامهبودکهبرگرفتهازپرسشنامهاستاندارد،اطالعاتيآوراست.ابزارجمع

هايمحققساختهاست.همچنینازآزموناسپیرمنروبرايبررسیمیزانهمبستگیوگوشالونیزپرسش

اعتماداجتماعیو،پژوهشنشاندادکهبینمتغیرهايروابطتعاملیيهاافتهيشدهاست.بینمتغیرهااستفاده

استف ساعات میزان با همکاري و مشارکت شبکهروحیه از ويهااده مستقیم رابطه مجازي اجتماعی

اعتمادبهمعنی متغیرهاي بین همچنین داشت. وجود نفسداري توسط، قوانین و هنجارها به پايبندي

رابطهمعکوس،اجتماعیمجازييهادانشجويانوباورهاواعتقاداتدينیبامیزانساعاتاستفادهازشبکه

داريمشاهدهشد.ومعنی

استفاده و ، یاجتماع هیسرما، یمجاز یاجتماع یها شبکه، یمجاز یفضا :ها واژهدکلی

 .انیدانشجو، یرضامند
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 مقدمه 

ايننظرندکهدرپیبهوجودآمدن انديشمندانبر بسیارياز ارتباطیيهارسانهامروزه

 با متفاوتهايظرفیتجديد دوجانبهيهارسانهمخصوصاً، ، و ؛1ياچندرسانهتعاملی

اتآندرتمامیشئوناتزندگیتأثیرانقالبارتباطیدرجهانبهوقوعپیوستهاستکه

گیريشکلکهوجودروابطبینافرادجامعهوگفتتوانیمافرادجامعهنموديافتهاست.

يادهيپد2اجتماعیمجازييهاشبکهاما؛گرددبرمیاجتماعیبهتاريخبشريتيهاشبکه

ضرورتیعنوانبهامروزهکهطوريبهاستکهدرچنددههاخیرمعناومفهوميافتهاست.

(.Cachia, 2008:13درزندگیبسیاريازکاربرانقرارگرفتهاست)ناپذيراجتناب

نوينیازروابطمجازيوجوامعيهاوهیشمنجربهظهورناپذيراجتناباينضرورت

طرح با و مدرنيهارسانهمجازيگرديده لحاظکیفیتارتباطاتانسانی، به را جوامع

 تحوالت اين است. کرده عمدتاًمتحول طريق اينيهاشبکهاز بر مجازي اجتماعی

استتأثیرارتباطات بوده گذار ، اثراتساير کمرنگيهارسانهضمناينکه نیز را ديگر

اجتماعیيهاشبکهحاضروجود(.آنچهدرحال1381:97،خانیکیوبابايیاست)ساخته

اقبالعمومیکاربراناينترنت،دهدیمجلوهترپررنگراهاتأثیرآنوتیپراهممجازيرا

 اين هاشبکهبه اينکهطوريبهاست. در عضويت با دنیا در نفر میلیون صدها روزانه

هاشبکه صرفيهاساعت، را عمرشان از وگذارگشتمتمادي محیط اين کنندیمدر

(.1389:267،بهنقلازفرقانیومهاجري،1382،)افراسیابی

سروشو...و،7واتسآپ،3مانندتلگرامهارسانامیپظهوروگسترشانواعهمچنین

 فیسبوکيهاشبکههمچنین مانند مجازي 5اجتماعی 6اينستاگرام، ... ازعنوانبهو يکی

 ارتباطیيهايتکنولوژجديدترين افراد، پیشرو تعامالتانسانیرا جديدياز عرصه

تغییراتبنیاديندرسبکزندگیاجتماعیوفرهنگهاشبکهامروزيقراردادهاست.اين
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2. Virtual social networks 

3. Telegram 

4. What's Up 

5. Facebook 

6. Instagram 
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تأثیربرسرمايهاجتماعیافرادجامعهیطورکلبهتوانندیموکنندیمجوامعمختلفايجاد

لیتسه،گريدانیببه(.1386:193،نقلازکريمیانوهمکارانبه،1399،عاملی)بگذارند.

بسیارياز تا وهاانسانارتباطيهاجنبهروابطازطريقابزارهايالکترونیکیباعثشده

تحت اجتماعی سرمايه مانند آن با مرتبط کلمنتأثیرامور نظر از بگیرد. قرار سرمايه،

تغییريابدکهکنشراياوهیشبطمیاناشخاصبهکهرواشودیماجتماعیهنگامیايجاد

شی اجتماعی سرمايه وي اعتقاد به بنابراين سازد. ءآسان نیستبلکه يهاجنبهواحدي

دربرمی را اجتماعی متفاوتساختار ترويج را فردي و کنشجمعی که دينمایمگیرد

(.1399:623،کلمن)

اجتماعیمجازيوبهيهاشبکهنوينارتباطیکهدرقالبيهاوهیشرسدیمبهنظر

اندگرفتهدورازارتباطرودررووواقعیشکل سببتقويتوافزايشسرمايهتوانندیم؛

ازتوانندیماعضايخانوادهودوستانیکهازهمدورهستند،مثالطوربهاجتماعیشوند.

دوازفرسايشسرمايهاجتماعیخودجلوگیريباهمارتباطداشتهباشنهاشبکهطريقاين

اجتماعیگوناگون ازطرفیاقشار اينطوربهکنند. هاشبکهيکساناز .کنندینماستفاده

)پناهیکنندیمجوانانبیشترازافرادمسنازايننوعشیوهارتباطیاستفادهمثالً . ،1387:

اجتماعیيهاشبکهعاموطوربهازفضايمجازيمتأثردرخاللروابط،(.بدينترتیب7

؛آنراروابطمجازيدربرابرروابطواقعیوعینینامیدتوانیمخاصکهطوربهمجازي

برتواندیم.اينتغییراتشودیمیراتییتغرفتارهاوشیوهارتباطافرادبايکديگردستخوش

 افراد اجتماعی سرمايه جوژهيوبهابعاد بین در و مخصوصاًانان ،آنانکردهلیتحصقشر

گذارباشد.تأثیر

عنوانبهکهدانشجويانباشدیماصلیتحقیقاينسؤال،شدهمطرحمباحثباتوجهبه

واينکنندیماجتماعیمجازياستفادهيهاشبکهجامعهتاچهحديازکردهلیتحصقشر

فرعیتحقیقسؤاالت؟کندیماستفادهچهتغییراتیرادرابعادسرمايهاجتماعیآنانايجاد

نیزدرزمینهابعادواشکالسرمايهاجتماعیاستکهدراينپژوهشششموردازاينابعاد

ماداعت،باورهاواعتقاداتدينی،هنجارهاوقوانین،روابطتعاملی،نفساعتمادبهکهشامل:
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مشارکتوهمکارياست اجتماعیو تالش؛ است. گرفته پرسشقرار باشودیممورد

به،آماريمتناسبيهاروشکارگیريبهبررسینظرياتمرتبطدرزمینهموضوعتحقیقو

 پاسخدادهشود.شدهمطرحهايسؤال

 پیشینه تحقیق

در1387)شاوردي يامقاله( »با اجتماعیدر اجتماعیواقعیويهاشبکهعنوانسرمايه

مجازي مجازي« فضايواقعیو در دانشجو اجتماعیدختران سنجشتطبیقیسرمايه به

سرمايهاجتماعیبهيهامؤلفهپرداختهاست.نتايجاينپژوهشنشاندادکهمیانگینتمامی

همچنینسرمايهاجتماعیپلزنندهدرجباشدیمنفعسرمايهاجتماعیجامعهواقعی امعه.

میانگین درصدباالترينسطحسرمايهاجتماعیوسرمايهاجتماعیپیوندي7/39واقعیبا

میانگین میاندختران9/26درجامعهمجازيبا درصدکمترينمیزانسرمايهاجتماعیرا

دانشجودارااست.

در1396)يباقرجواهريو عنوانپژوهشی( اينترنتبرسرمايهتأثیر»با از استفاده

انسانی سرمايه و اجتماعی تهران« دانشگاه دانشجويان بین در موضوع اين بررسی به

اندپرداخته سرمايهيهاافتهي. میزان با اينترنت از استفاده الگوي که داد نشان پژوهش

دارد.داريمعنیمستقیمويارابطهاجتماعیوسرمايهانسانیدانشجويان

د با تحقیقی ر »عنوان از دانشجويانيهاشبکهاستفاده توسط مجازي «اجتماعی

(بهايننتیجهدستيافتندکهارتباطاتبادوستانقديمیکهدر2008همکاران)و1پمپک

دسترسنبودند حالحاضردر نيترمهم، دانشجوياناز اجتماعیيهاشبکهدلیلاستفاده

وبههاپايگاهوبازهگسترهاطالعاتیاينهاشبکهبااينمجازياست.همچنینسهولتکار

اطالعاتگذارياشتراک و اخبار آسان ، اين از دانشجويان استفاده ديگر هاشبکهدلیل

است.
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1الیسون )و فیسبوک2009همکاران از استفاده میان بررسیرابطه پژوهشیبه در )

عنوانبه ،ونگهداريسرمايهاجتماعیگیريشکليکشبکهاجتماعیپرطرفدارونحوه

کهرابطهقويمیاناستفادهازفیسبوکوسهدهدیم.نتايجپژوهشنشاناندکردهمبادرت

سرمايهاجتماعیپلزنندهنيتريقونوعسرمايهاجتماعیوجودداردکه آنارتباطاتبا

کهدهدیمنشان،نیاست.عالوهبرايناستفادهازفیسبوکدرتعاملسنجشسالمتروا

پايینورضايتازنفساعتمادبهاينشبکهاجتماعیفوايدزياديبرايکاربرانباتجربهبا

زندگیپايینبههمراهداشتهاست.

2بريولمن عنوانيامطالعهدر »با )هاکاتاالناينترنتو »2000 برجامعه2001و )

گیريشکلاستفادهازاينترنترادرتأثیردراسپانیامتمرکزشدوهاکاتاالناستقاللخواه

اينپژوهشحاکیازآنبوديهاافتهيقرارداد.موردمطالعهسرمايهاجتماعیدراينجامعه

کهخود اينترنتباعثارتقايروابطبینفرديومشارکتسازمانیشده از استفاده که

اجتماعیکاربرا نهايتباعثافزايشتعهد در است. شده اينترنتتوانیمن ،گفتکه

افزايش را اجتماعی اجتماعیدهدیمسرمايه سرمايه که داد نشان مطالعه اين همچنین .

اينترنتی تواندیمناهمگن(استکه)يوندیپاجتماعیمجازيازنوعيهاشبکهازطريق،

باشد.داشتههاگروهاشخاصو،هادولت،منافعمتعدديبرايجوامع

 مبانی نظری تحقیق

بخش اين در اجتماعیيهاهينظر، سرمايه ، ديدگاه و خشنودي و استفاده تأثیرنظريه

.درشودیمارائه،مبانینظريتحقیقعنوانبهاينترنتوفضايمجازيبرسرمايهاجتماعی

پییربورديوورابرتپاتنام،سرمايهاجتماعیجیمزکلمنيهاهينظربابسرمايهاجتماعیاز

 ناهاپیت و گوشال اجتماعی سرمايه همچنین وازاست.شدهاستفادهو استفاده نظريه

باب در همچنین است. شده گرفته بهره نیز کاتز الیهو فضايتأثیرخشنودي اينترنتو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ellison 

2. B.Welman 
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مباحثی،عالوهبربررسیسهديدگاهمختلفدراينزمینه،مجازيبرسرمايهاجتماعیافراد

پرداختهخواهدشد.هابداننیزازبريولمنموردبحثواقعشدهاستکهدرادامه

 نظریه سرمایه اجتماعی جیمز کلمن: -الف

1جیمزکلمن .گرددیمازطريقکارکردخودتعريف2معتقداستکهسرمايهاجتماعی،

 دربرگیرنده نیستبلکه واحدي مقوله اجتماعی يامجموعهسرمايه اينهاستمقولهاز .

همههامقوله متشکلازبرخیوجوهساختارهاياجتماعیهاآندوعنصرمشترکدارند:

همه و تسهآنهستند يهاکنشکنندهلیها کنشگرها از )یممعینی کلمنباشند ،1399:

782.)

:بردیمششنوعسرمايهاجتماعیرانامکلمن

متقابلاعضاييهاشدتمتکیبهکنشبهوظايفوانتظارات:هرنظاماجتماعی -1

درکندی.هرعضوکهلطفیمکندیهاوظايفوانتظاراتیراتعیینمخوداستوبرايآن

 .ماندیانتظارپاسخلطفخويشم

کهاعضاکندیپتانسیلخبري:تعاملبااعضايآگاهشبکهاينامکانرافراهمم -2

خواهباخواندنروزنامهوخواه،طورمستقیمبتواننددانشخودرابدونکسباطالعاتبه

افزايشدهندوآنرادرجهتپیشرفتوافزايشروابطتعاملی،بادريافتنتايجتحقیقات

 خودباديگراناستفادهکنند.

هاراتنظیمانسانهنجارهاوقوانین:هنجارهاياجتماعیقواعديهستندکهرفتار -3

آن مو هنجارشکنی از خودداري و هنجارها تبعیتاز ترغیببه را نظامکنندیها يها.

تبعیتم هنجارها از که برايکسانی کنندیاجتماعی ميیهاپاداش، نظر در .رندیگیرا

وديگران نیازهايجامعه برايرسیدگیبه هنجارهايیوجوددارندکه ترغیب، مردمرا

خودمحورکنندیم دنبال نوعيکه اين کنند. رسیدگی ديگران نیازهاي به و نباشند

 هنجارهاشکلقدرتمنديازسرمايهاجتماعیاست.
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درگروه -7 دنبالميیهاروابطقدرت: رهبري،کنندیکههدفخاصیرا معموالً

داشتهواعضارانمايندگیکند.بدينترتیباعضاييریگمیکهحقتصمشودیانتخابم

م واگذار فردي به را کنترل حق اجتماعیکنندیگروه سرمايه از وسیعی شکل به که

 هارابههدفموردنظرهدايتکند.آنتواندیدسترسیداردوم

معموالً -5 اجتماعی: سازمان هدفخاصیيهاسازمان، و برايموضوع اجتماعی

سازمانباتغییراهدافشبهکارخود،آنهدفتحققيافتنکهيوبعدازاوندشیتشکیلم

 .دهدیادامهم

ميهاسازمان -6 تشکیل زمانی اجتماعی سرمايه از شکل اين کهشودیهدفمند:

بهياعده بتوانند تا شوند همجمع سازمانیگرد برايايجاد افراد آناز از مستقیم طور

اينشکل يگذارهيازسرمايهاجتماعیبهنفعکسانیکهبرايآنسرماموسسهنفعببرند.

بهنفعگروهکنندیم وسببافزايشسرمايهاجتماعیجامعهکنندیعملم،هايهدفيا

(.11-1387:8،:بهنقلازپناهی1880،)کلمنگرددیم

 :0نظریه سرمایه اجتماعی پییر بوردیو -ب

کهحاصلشبکهبادوامیازروابطداندیميابالقوهسرمايهاجتماعیراجمعمنابع،بورديو

کههرياشبکهآشنايیوشناختمتقابليابهعبارتیعضويتدرگروهاست.شدهنهينهاد

 اجتماعیبرخوردار ازپشتیبانیسرمايه مستحقکندیميکازاعضايخودرا وآنانرا

 نظرسازدیماعتبار از وي. تملکيکفرد، اجتماعیمورد سرمايه حجم اندازهبهاوالً،

وابستهاستبهاًیثان،بسیجکندمؤثربهطرزيتواندیمشبکهپیوندهايیبستگیداردکهاو

درتصرفکسانیکهويباآنانمرتبطاست.«ونمادينیفرهنگ،اقتصادي»حجمسرمايه

او و هردوره ياجامعهاعتقادداردکهدر اجتماعیروبرويهاتیموقعازيامجموعهبا

.اينفضاينديآیمزيرچترواحدگردهمهاتیفعالياهاثروتهستیمکهبايکرشتهاز

وعامالناجتماعیبراساسجايگاهشانهاگروهکهشودیماجتماعیبهاينشکلساخته

متفاوتآنداراهستندودومبراساسيهاشکلکهدرياهيسرمااولبراساسمیزانکلی
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يعنیبراساسوزننسبیهريکازانواعمختلفسرمايهاقتصاديو،شانهيسرماساختار

(.1397:179،بورديوشوند)یمتوزيع،باشندیمجداگانهداراصورتبهفرهنگیکه

 0نظریه سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام -ج

پاتنام ، کار کلمنبه و بورديو مقیاسیمتفاوتاز در اجتماعیرا سرمايه .بردیممفهوم

.باشدیمکلمنتأثیرتحتماًیمستقتعريفاوازمفهومسرمايهاجتماعیاگرچه

 پاتنام: بیان »به نظیر اجتماعی سازمان از خصوصیاتی به اجتماعی ،هاشبکهسرمايه

اشاره نیزاعتماد و باورها و داردکههمکاريوهماهنگیبرايمنافعمتقابلراهنجارها

ازنظرپاتنامPutnam, 1999:179«)دينمایمتسهیل اجتماعیدرهمهجوامعيهاشبکه(.

کهبهدوصورتافقیوعموديیررسمیغيهاشبکهرسمیويهاشبکهدونوعهستند:

ازيکبرابرينسبیباًيتقرافقیشهروندانازلحاظموقعیتيهاشبکه.دراندمشاهدهقابل

 يهاکنشبرخوردارند. مشارکتمدنیمؤثرافقیقويو قالبهمکاريو در و هستند

احزابسیاسیومجامعدينی،ورزشیيهاباشگاه،داوطلبانهيهاانجمنوهاگروهافراددر

.اماشودیمنمايان؛کنندیمفرادفعالیتمذهبیايهاارزشکهدرراستايتقويتباورهاو

کنندهمشارکتاقتدارکهنابرابريمحسوسیبینافرادمراتبسلسلهعموديبايهاشبکهدر

استواينشايدبهدلیلترنيیپاافقیبسیاريهاشبکهمیزانمشارکتافرادنسبتبه،است

ناشیازجريانناقصوتواندیمدربرقرارياعتمادبینافراداستکههاشبکهضعفاين

رتبهیعالعموديوعدماحتمالمجازاتکافیبرايمقاماتيهاشبکهناسالماطالعاتدر

 هاشبکهگونهنيادر تقويتياعتمادیبکه بنابراينمیزانمشارکتراکندیمرا باشدو

 رابرتکندیمکمتر ديدگاه در پاتنام. به، اجتماعی اصلیسرمايه اجزاء از يکی اعتماد

 رودیمشمار تسهیل را همکاري کندیمکه اعتماد سطح چه هر باشدياجامعه. باالتر

.ويبیندوکندیماحتمالهمکاريهمبیشترخواهدبودوخودهمکارينیزاعتمادايجاد

 شخصی»نوع اعتماد » اجتماعی»و اعتماد تفاوتقائ« شودیمل درکندیمتأکیدو که
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بايدايناعتمادشخصیبهاعتماداجتماعیتبديلشودیمتردهیچیپجوامعمدرنکهروابط

(.126-1390:129،پاتنامگردد)

 1نظریه سرمایه اجتماعی گوشال و ناهاپیت -د

 دو شناختینظرصاحباين بعد سه به را اجتماعی سرمايه تقسیميارابطه، ساختاري و

:باشدیمکهبدينشرحاندنمودهتفکیکيتریفرعوهرسهبعدرابهاجزاياندکرده

1-  معیارهاي شامل بعد اين شناختی: ارزش»بعد و باورها مشترکيهاوجود و«

 .باشدیم«شناختوهمکاريبراساسحکايات)تبادلتجربهبراساسحکايات(»

،«روابطمبتنیبرصداقتواعتمادمتقابل»يارهایدربردارندهمع:کهيابعدرابطه -2

به» يکالزامهمکاري «عنوان اهداف»، به «تعهد سازمان»، منافع رجحان » يک»و عضو

 است.«خانوادهمشترکبودن

3-  معیارهاي نیز بعد اين ساختاري: گرم»بعد شخصی «روابط کاري»، ارتباطات

:1380،شود)نصراصفهانیوهمکارانیراشاملم«کنندهلیساختارارتباطیتسه»و«زياد

111.)

 دیدگاه تأثیر اینترنت و فضای مجازی بر سرمایه اجتماعی -ه

هاسال از گیريشکلقبل فضايمجازي گسترشاينترنتو يکتکنولوژيعنوانبهو

نوظهور هايدگر، تغییرنسبت2مارتین چگونگی و ماهیتترسناکتکنولوژيهشدار به

توضیحدادهبود)کازنويهاذاتيافتن :1397،بشريتوسطتکنولوژييازبانماشینرا

تغییرماهیت،عامطوربه(.هايدگرنگرانپايانيافتنتفکردرفرآيندپردازشاطالعات52

 موازاتبهبشر در تکنولوژي از روزافزون گسترشاستفاده با که زندگی وجوه همه

 (.Heim, 2003: 124بود)؛کردیمهرچهشديدترنمايانصورتبهخودرا،تکنولوژي
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اجتماعیيهاشبکهعاموطوربهاينترنتوفضايمجازيتأثیردرزمینه،وجودنيباا

توانیمبهديدگاهسهگروهمختلف،خاصبرسرمايهاجتماعیافرادجامعهطوربهمجازي

اشارهکرد.

ازيک،بهيکايدئولوژيبرتراستشدنليتبدگروهاولکهديدگاهشاندرحال

دنیايمجازيهاآنکهدرتعارضبادنیايقديمیاست.ازنظرنديگویمدنیايتازهسخن

 دنیاي هاشبکهيا نامیده نیز سايبري فضاي واقعیجيتدربهشودیمکه دنیاي جايگزين

(.1392:21،برتونشد)هدقديمیخوا

وبافراهمآوردنکندیممعتقدندکهاينترنتبهترويجتغییراتمثبتکمکهاآن

 بر غلبه دارايعاليقمشترکو زمانيهاتيمحدودفضايمالقاتبرايافراد ،مکانو

شودیمموجبتجديدحیاتاجتماعی رواج، دموکراتیکرا و ،دهدیمگفتگويآزاد

 Wellman)سازدیمريپذامکانواقدامجمعیرادهدیمراارائهچندجانبهياندازهاچشم

& Et al, 2001: 436-455.)

گروهدوماعتقاددارندکهاستفادهازاينترنتوفضايمجازيموجبافولسرمايه

ازنظرشودیماجتماعی آن. ازاينترنتوعضويتدرها مجازيهايگروهاستفاده مانع،

 واقعی اجتماع به افراد شودیمتوجه ؛ تعامالت آنياشبکهزيرا ارتباطاتها میزان از

پیوندهايمجازيردیگیممستقیمشانپیشی ترويجدوستیعمیقندرتبه. به منابع، ارائه

عاطفی»رملموسیغ حمايت مانند » منتهی مادي کمکواقعی ارائه )برتونشودیمو .،

1392:21.)

 آنانمعتقدندگروه اينترنتداراينقشتکمیلیاست. اينباورهستندکه بر ،سوم

 مورد اجتماعیکهنياقضاوتدر افزايشسرمايه شودیماينترنتموجبکاهشيا در؛

وشودیم.اينترنتدرچرخهزندگیروزمرهادغامکندیممعناپیدا،زندگیخودشخص

.ايناحتمالوجودداردشودیمخارجازشبکهتلقیيهاتیفعالدرشبکههمانندجيتدربه

درايجادپیوندهايجديدهاآنازنقشمؤثرترکهنقشاينترنتدرحفظپیوندهايموجود

(.Wellman & Et al, 2001:436-455باشد.)
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نظرانصاحب اجتماعیمانندولمنيهاشبکهديدگاه اينگروهدر2وکاستلز1لین،

اجتماعیدارايسهجزءاست.هيسرما،نظرلینقراردارند.به

 جزءساختاري:منابعجايگرفتهدرساختاراجتماعی -

 جزءدسترسی:دسترسیبهاينمنابعتوسطافراد -

جهت - اجتماعیدريریگجزء اينمنابع حرکتدرآوردن به و استفاده کنش:

(.Lin, 1999:28-51هدفمند)يهاقالبکنش

اخیرتحقیقاتمتعدديهايسالدانشگاهتورنتونیزدریشناسجامعهبريولمناستاد

اجتماعیمجازييهاشبکهعاموطوربهدرخصوصسرمايهاجتماعیدرفضايمجازي

خاصانجامدادهاست.وييکیازنظريهپردازانسرمايهاجتماعیشبکهاستکهطوربه

منا و يکشبکه اعضاي میان روابط و پیوندها به و اينيهاتيحمابع در که متنوعی

 کنشگران شودیمردوبدلارتباطاتبین استمندعالقه، جديد اشکال ولمن راهاشبکه.

کهازطريقحضوردرفضايسايبرنتیکقابلدستیابیهستند.داندیممجازيهايگروه

.کندیمراتسهیل3فردگرايیمشبک،اجتماعیکامپیوترييهاشبکهبدينترتیبافزايش

هستند. نوع اين از مواردي تخصصی تعامالت شخصو شخصبه فرديافته تعامالت

طورهمان.سازدیمکامپیوتريهماننديکشبکهاجتماعیافرادرابههممرتبطيهاشبکه

استکهازطريقتعداديکابلوسیمبهيیهانیماشازيامجموعهکهشبکهکامپیوتري

 متصل شوندیمهم افراديهاشبکه؛ از تعدادي اجتماعی موجوداتهاسازمان، ساير يا

 که است مرتبطيامجموعهواسطهبهاجتماعی يکديگر به معنادار اجتماعی روابط از

(.Wellman, 2001: 2شوند)یم
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 نظریه استفاده و رضامندی -ی

(توصیفشد.1858)2ازالیهوکاتزيامقالهباردرنینخست1استفادهورضامنديرويکرد

(کهحوزهپژوهشارتباطاتبهنظرمرده1858)3درآنمقالهکاتزبهادعايبرناردبرلسون

ديآیم ، که کرد استدالل کاتز داد. استياحوزهپاسخ موت به مشرف که مطالعه،

یجمعارتباط بیشتر که شد متذکر وي است. متقاعدسازي عنوان يهاپژوهشتحت

ارتباطیتاآنزمانمعطوفبهتحقیقدرموردآثارپیکارهاياقناعیبررويمخاطبانبوده

رسانهباافرادچه»پاسخبهاينپرسشبودهکه،است.بهگفتهکاتزهدفايننوعپژوهش

؟کنندیم اثرکمیبرمتقاعدساختنیجمعارتباطکهانددادهنشانهاپژوهشبیشتراين«

داراياثر رويآوردندکه گروه متغیرهايیمثلنفوذ بنابراينپژوهشگرانبه دارد. افراد

(.720:1399،سورينوتانکاردبودند)بیشتري

راهاآنوکنندیماستفادههارسانهاساسیايننظريهايناستکهچرامردمازپرسش

پاسخیکهرندیگیمبرايچهمنظوريبهکار اجمالبه. ايناستکهمردمشودیمداده

راهنمايی کسب براي آرامش، سازگاري، ، و ازگیريشکلاطالعات شخصی هويت

هارسانه )یماستفاده مککوايلکنند مهديزاده1395، نقلاز به : ،1398 فرض92: .)

به،فعالصورتبهشیوبکم،اصلینظريهاستفادهورضامنديايناستکهافرادمخاطب

.میزاناينرضايتسازدیمدنبالمحتوايیهستندکهبیشترينرضايترابرايآنانفراهم

(.297:1399گرانيدبستگیبهنیازهاوعاليقدارد.)ويندالو

 چارچوب نظری تحقیق

عیاجتمايهاشبکهعنوانتحقیقدربرگیرندهمتغیرهايمیزاناستفادهازکهنياتوجهبهبا

 اجتماعی سرمايه ابعاد و باشدیممجازي ترکیبیدر؛ نظري چارچوب پژوهشاز اين

بنابراينبرايبررسیمتغیرشودیماستفاده «اجتماعیمجازييهاشبکهمیزاناستفادهاز».

کهمخاطببهنیازهايداردیم.ايننظريهبیانميریگیمازنظريهاستفادهورضامنديبهره
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،داردومیزانابهامويامناسبدانستنموضوعبهزندگیوحیطهشغلیفردیخودآگاه

کنندهنییتع ارتباطی نوين وسايل از استفاده به وي تمايل يهاشبکهمخصوصاًمیزان

اجتماعیمجازيبرايرفعنیازهايمتنوعخوداست.

ازنظريهسرمايه«هنجارهاوقوانین»و«روابطتعاملی»برايبررسیمتغیرهايهمچنین

اجتماعیجیمزکلمنونیزازنظريهسرمايهاجتماعیرابرتپاتنامبرايبررسیمتغیرهاي

بهره«باورهاواعتقاداتدينی»و«مشارکتوهمکاري»،«اعتماداجتماعی»،«نفساعتمادبه»

.شودیمگرفته

اشارهشدترپیشکهطورهمان هدفاينتحقیقپاسخبهاينپرسشاستکهآيا،

 از استفاده مجازييهاشبکهمیزان اجتماعی اجتماعی، سرمايه ابعاد در را تغییراتی

 :شودیمارائهصورتبدينمدلنظريتحقیق،؟بنابراينکندیمدانشجويانايجاد

اجتماعی مجازی و ابعاد سرمایه  یها مدل نظری رابطه بین میزان استفاده از شبکه .0نمودار 

 اجتماعی دانشجویان

 
 

 سرمایه اجتماعی

اعتماد 

 اجتماعی

روابط 

 تعاملی

اعتماد به 

 نفس

پایبندی به 

هنجارها و 

 قوانین

مشارکت و 

 همکاری

باورها و 

اعتقادات 

 دینی

ی هاشبکهالگوی استفاده از 

 اجتماعی مجازی
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 تحقیق یها هیفرض

 تحقیقيهاهیفرضدر ، از استفاده بینمیزان ويهاشبکهرابطه ابعاد اجتماعیمجازيبر

اشکالسرمايهاجتماعیدانشجويان اينابعادکهدرنظريه، مدنظرقرارگرفتهشدهاست.

شاملاين؛شدهاشارهمباحثبدانيالالبهجیمزکلمنوهمچنیننظريهرابرتپاتنامدر

مشارکتو،هنجارهاوقوانین،روابطتعاملی،اعتماداجتماعی،نفساعتمادبهموارداست:

باورهاواعتقاداتدينی.همکاريو

:باشندیماينپژوهشبهشرحذيليهاهیفرضبنابراين

فرضیهاصلی:

اجتماعیمجازيوتغییردرابعادسرمايهاجتماعیيهابینمیزاناستفادهازشبکه -

داريوجوددارد.دانشجويانرابطهمعنی

فرعی:يهاهیفرض

شبکه - از استفاده میزان اعتمادبهيهابین در تغییر و مجازي نفساجتماعی

 داريوجوددارد.دانشجويانرابطهمعنی

درروابطتعاملیدربیناجتماعیمجازيوتغییريهابینمیزاناستفادهازشبکه -

 داريوجوددارد.دانشجويانرابطهمعنی

شبکه - از استفاده اعتقاداتيهابینمیزان و باورها در تغییر اجتماعیمجازيو

 داريوجوددارد.دينیدانشجويانرابطهمعنی

ازشبکه - وقوانینيهابینمیزاناستفاده اجتماعیمجازيوپايبنديبههنجارها

 داريوجوددارد.انشجويانرابطهمعنیتوسطد

شبکه - از مشارکتويهابینمیزاناستفاده روحیه تغییردر اجتماعیمجازيو

 داريوجوددارد.همکاريرابطهمعنی

شبکه - از استفاده میزان اجتماعیيهابین اعتماد در تغییر و مجازي اجتماعی

 داريوجوددارد.دانشجويانرابطهمعنی
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 تحقیقروش 
کلیه،موردمطالعه.جامعهآماريباشدیمروشپیمايش،دراينتحقیقمورداستفادهروش

درنظرگرفتهشدهاست.تعداد89-89دانشجوياندانشگاهمحققاردبیلیدرسالتحصیلی
اساساطالعات بر دانشجويان طیسالشدهاستخراجکل در مذکور سايتدانشگاه از

.باشدیمنفر11136،تحصیلیذکرشده
 کوکرانحجم فرمول اساس بر نمونه ،393 روش شد. برآورد ،گیرينمونهنفر

کههرکندیمتضمینشدهيبندطبقهروش.باشدیممتناسبشدهيبندطبقهاحتمالیازنوع
يهایژگيويعنیازجمعیتیبا؛استآمدهدستبههمگنیازجمعیترمجموعهيزنمونهاز

 باعثکاهشخطاي که )یمگیرينمونهمشابه جوزفدومینیکشود و ويمر :1398؛
133 ابزار هادادهيآورجمع(. ، استانداردباشدیمپرسشنامه پرسشنامه از تحقیق اين در .

ازشدهبرگرفتهمحققساختهکههايپرسش(و1889گوشال)سرمايهاجتماعیناهاپیتو

جیم اجتماعی سرمايه استنظريه پاتنام رابرت اجتماعی سرمايه نظريه و کلمن ز بهره،
شدهگرفته تحلیليهاهیفرضاست. مورد رو اسپیرمن آزمون از استفاده با پژوهش

براياندقرارگرفته تامیزانهمبستگیبینمتغیرهايمستقلومتغیروابستهمشخصگردد.
ضريبآلفايکرون از همچنینسنجشپايايیمتغیرهايپژوهشنیز گرديد. باخاستفاده

قبلازاجرادرشدهیطراحپرسشنامه،بهدستآوردناعتبارصوريابزارسنجشمنظوربه

 دانشگاه و تهران طباطبايی عالمه دانشگاه اساتید از تن چندين درمایصداوساختیار که
واقعشد.تأيیدقرارگرفتکهمورد،باشندیمنظرصاحبحیطهموضوعتحقیق

 پژوهش یها میزان پایایی شاخص .0جدول 
 ضریب آلفای کرونباخ ها تعداد گویه متغیرها

 902/0 8نفساعتمادبه

 989/0 9روابطتعاملی

 6907/0 باورهاواعتقاداتدينی

 972/0 3هنجارهاوقوانین

 5902/0 مشارکتوهمکاري

 996/0 7اعتماداجتماعی
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 تحقیق یها افتهی

 توصیفی یها افتهی

درصدزنو9/53،انددادهدانشجويیکهبهپرسشنامهپژوهشحاضرپاسخ393مجموعاز

،مجموعهعلومانسانیيهارشتهدرصدازپاسخگوياندر5/71.اندبودهدرصدمرد2/76

1/25 در مهندسیيهارشتهدرصد و فنی علوم مجموعه ،2/22 در يهارشتهدرصد

 و کشاورزي علوم 2/11مجموعه در پايهيهارشتهدرصد علوم مجموعه به، مشغول

همچنیناندبودهتحصیل درصدپاسخگوياندرمقطعکارشناسی6/92. درصددر1/18،

.اندبودهدرصددرمقطعدکتريدرحالتحصیل7/9مقطعکارشناسیارشدو

 از از استفاده میزان ميهاشبکهمنظر جازياجتماعی ،7/38( ازنفر151درصد )

(ازآنانبیندوتاچهارساعتازنفر129درصد)2/33ودانشجويانبینيکتادوساعت

اين از صرفاستفاده را شاملاندکردههاشبکهوقتخود را استفاده بیشترينمیزان که

(نیزکمتررنف18درصد)5(بیشازچهارساعتونفر96درصد)5/22نیهمچن.شودیم

اين يکساعتاز هاشبکهاز اجتماعیاندکردهاستفاده سرمايه توصیفابعاد همچنین .

9/56،نفساعتمادبه(ازدانشجوياندرموردمتغیرنفر162درصد)3/72بدينشرحاست:

نفر(درمورد188درصد)52(درزمینهمتغیرباورهاواعتقاداتدينیونفر219درصد)

انتخابکامالًگزينهمخالفو،پايبنديبههنجارهاوقوانینمتغیر کهاندکردهمخالفرا

(نسبتنفر250درصد)5/90دربرمیگیرد.همچنینهانهيگزبیشترينمیزانرادربینساير

درصد9/79،(درموردمتغیراعتماداجتماعینفر309درصد)2/90،بهمتغیرروابطتعاملی

کهدربینانددهيبرگزموافقراکامالًگزينهموافقو،سبتبهمتغیرمشارکت(ننفر193)

فراوانیزياديرابهخوداختصاصدادهاست.هانهيگزساير

ضمن در ابزاري، به برايورود پاسخگويان آنيهاشبکهکه اجتماعیمجازياز

درصدازپاسخگويان6/9،درصدبودهاست.همچنین9/93تلفنهمراهبا؛اندکردهاستفاده

نتیکافدرصداز9/1درصدازرايانهخانگیو8/2،درصدازتبلت7/7،تاپلپاز

رسانامیپکهازاندکردهدرصد(اظهار7/50.بیشازنیمیازپاسخگويان)اندکردهاستفاده
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8/2،دازسروشدرص1/3،درصدازاينستاگرام36،.عالوهبرايناندکردهتلگراماستفاده

درصدپاسخگوياناز5،.درضمناندجستهازآيگپبهرهدرصد1درصدازتوئیترو

.اندنمودهداخلیوخارجیاستفادهيهارسانامیپساير

 تحلیلی یها افتهی

دانشجويانرابطهنفساعتمادبهاجتماعیمجازيويهاشبکه:بینمیزاناستفادهاز1فرضیه

وجوددارد.داريمعنی

نفس  اجتماعی مجازی با مؤلفه اعتمادبه یها همبستگی بین میزان استفاده از شبکه .6جدول 

 دانشجویان

 تعداد داری سطح معنی ضریب اسپیرمن رو متغیر

016/0393-793/0نفساعتمادبه

 به توجه يهاافتهيبا 2جدول ، میزانشودیممشاهده متغیرهاي براي اسپیرمن ضريب

 از يهاشبکهاستفاده و مجازي دانشجوياننفساعتمادبهاجتماعی ، با و-793/0برابر

 سطح داريمعنیهمچنین با باشدیم016/0برابر ارتباطدهندهنشانکه که است آن

منفیبودنضرداريمعنی به توجه همچنینبا يباسپیرمنبینايندومتغیروجوددارد.

يعنیهرچهقدرمیزانتوانیم گفتکهارتباطمعکوسیبینايندومتغیروجوددارد.

 از استفاده يابديهاشبکهساعات افزايش مجازي اجتماعی دانشجوياننفساعتمادبه،

.ابديیمکاهش

اجتماعیمجازيوروابطتعاملیدانشجويانيهاشبکه:بینمیزاناستفادهاز2فرضیه

وجوددارد.داريمعنیرابطه

اجتماعی مجازی با مؤلفه روابط تعاملی  یها همبستگی بین میزان استفاده از شبکه .2جدول 

 دانشجویان

 تعداد داری سطح معنی ضریب اسپیرمن رو متغیر

599/0000/0393روابطتعاملی
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 به توجه يهاافتهيبا 3جدول ، شودیممشاهده براي اسپیرمن میزانيرهایمتغضريب

 از دانشجويانيهاشبکهاستفاده تعاملی روابط و مجازي اجتماعی ، با و599/0برابر

 سطح داريمعنیهمچنین با باشدیم000/0برابر ارتباطدهندهنشانکه که است آن

داريمعنی همچنینبا مثبتبودنضريباسپیرمنبینايندومتغیروجوددارد. به توجه

میزانتوانیم قدر چه يعنیهر دارد وجود متغیر ارتباطمستقیمیبینايندو گفتکه

میزانروابطتعاملیدانشجويان،اجتماعیمجازيافزايشيابديهاشبکهساعاتاستفادهاز

 افزايش ضمنابديیمنیز در . ، آمدهدستبهضريب 30/0بین که68/0تا دارد قرار

.باشدیمهمبستگیمتوسطبینايندومتغیردهندهنشان

اجتماعیمجازيوباورهاواعتقاداتدينیيهاشبکه:بینمیزاناستفادهاز3فرضیه

وجوددارد.داريمعنیدانشجويانرابطه

اجتماعی مجازی با مؤلفه باورها و اعتقادات  یها همبستگی بین میزان استفاده از شبکه .0جدول 

 دینی دانشجویان

 تعداد داری سطح معنی ضریب اسپیرمن رو متغیر

012/0393-298/0باورهاواعتقاداتدينی

 به توجه يهاافتهيبا 7جدول ، میزانشودیممشاهده متغیرهاي براي اسپیرمن ضريب

 از دانشجويانيهاشبکهاستفاده دينی اعتقادات و باورها و مجازي اجتماعی با، برابر

داريمعنیوهمچنینسطح-298/0 آناستکهدهندهنشانکهباشدیم012/0برابربا

ضريبداريمعنیارتباط بودن منفی به توجه با همچنین دارد. وجود متغیر دو اين بین

ايندومتغیروجوددارد.يعنیهرچهقدرگفتکهارتباطمعکوسیبینتوانیماسپیرمن

باورهاواعتقاداتدينی،اجتماعیمجازيافزايشيابديهاشبکهمیزانساعاتاستفادهاز

.ابديیمدانشجويانکاهش

 7فرضیه از بینمیزاناستفاده ويهاشبکه: هنجارها پايبنديبه اجتماعیمجازيو

وجوددارد.داريمعنیقوانینتوسطدانشجويانرابطه
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به هنجارها و  یبندیاجتماعی مجازی با مؤلفه پا یها همبستگی بین میزان استفاده از شبکه .5جدول 

 قوانین توسط دانشجویان

 تعداد داری سطح معنی ضریب اسپیرمن رو متغیر

019/0393-979/0پايبنديبههنجارهاوقوانین

 به توجه يهاافتهيبا 5جدول ، متغیرهايشودیممشاهده براي اسپیرمن میزانضريب

 از قوانینتوسطدانشجويانيهاشبکهاستفاده و هنجارها پايبنديبه ،اجتماعیمجازيو

آناستدهندهنشانکهباشدیم019/0برابرباداريمعنیوهمچنینسطح-979/0برابربا

د.همچنینباتوجهبهمنفیبودنضريببینايندومتغیروجوددارداريمعنیکهارتباط

گفتکهارتباطمعکوسیبینايندومتغیروجوددارد.يعنیهرچهقدرتوانیماسپیرمن

 از اجتماعیمجازيافزايشيابديهاشبکهمیزانساعاتاستفاده و، هنجارها پايبنديبه

.ابديیمقوانینتوسطدانشجويانکاهش

 5فرضیه از استفاده بینمیزان همکارييهاشبکه: مشارکتو اجتماعیمجازيو

وجوددارد.داريمعنیدانشجويانرابطه

اجتماعی مجازی با مؤلفه مشارکت و همکاری  یها همبستگی بین میزان استفاده از شبکه .2جدول 

 دانشجویان

 تعداد داری سطح معنی ضریب اسپیرمن رو متغیر

936/0000/0393مشارکتوهمکاري

ضريباسپیرمنبرايدومتغیرمیزاناستفادهشودیممشاهده،6جدوليهاافتهيباتوجهبه

وهمچنین936/0برابربا،اجتماعیمجازيومشارکتوهمکاريدانشجويانيهاشبکهاز

بینداريمعنیآناستکهارتباطدهندهنشانکهباشدیم000/0برابرباداريمعنیسطح

گفتکهتوانیمايندومتغیروجوددارد.همچنینباتوجهبهمثبتبودنضريباسپیرمن

از میزانساعاتاستفاده قدر يعنیهرچه دارد متغیروجود ارتباطمستقیمیبینايندو

يابديهاشبکه افزايش مجازي اجتماعی دانشجويان، همکاري و مشارکت نیزروحیه

ضمنابديیمافزايش در . 90/0بینآمدهدستبهضريب، 1تا که دارد دهندهنشانقرار

.باشدیمهمبستگیقويبینايندومتغیر
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 6فرضیه از استفاده میزان بین اجتماعیيهاشبکه: اعتماد و مجازي اجتماعی

وجوددارد.داريمعنیدانشجويانرابطه

اجتماعی مجازی با مؤلفه اعتماد اجتماعی  یها همبستگی بین میزان استفاده از شبکه .7جدول 

 دانشجویان

 تعداد داری سطح معنی ضریب اسپیرمن رو متغیر

239/0000/0393اعتماداجتماعی

ضريباسپیرمنبرايدومتغیرمیزاناستفادهشودیممشاهده،9جدوليهاافتهيباتوجهبه

 اجتماعیدانشجويانيهاشبکهاز اعتماد و اجتماعیمجازي ، با همچنین239/0برابر و

بینداريمعنیآناستکهارتباطدهندهنشانکهباشدیم000/0برابرباداريمعنیسطح

گفتکهتوانیمايندومتغیروجوددارد.همچنینباتوجهبهمثبتبودنضريباسپیرمن

از میزانساعاتاستفاده قدر يعنیهرچه دارد متغیروجود ارتباطمستقیمیبینايندو

افزايشيابديهاشبکه مجازي اجتماعی دانشجويان، اجتماعی اعتماد افزايشمیزان نیز

همبستگیدهندهنشانقرارداردکه28/0تا0بینآمدهدستبهضريب،.درضمنابديیم

.باشدیميندومتغیرضعیفبینا

 یریگ جهیبحث و نت

بستريبرايايجادروابطوتعامالتبینافرادمختلفاستو،اجتماعیمجازييهاشبکه

بهاشتراکگذاشتن،شانیاجتماعکهبهمعرفیخودوموقعیتدهدیمبهکاربرانامکان

درايرانهاشبکهگذراندناوقاتفراغتو...بپردازند.اين،نظراتودانشخودباديگران

گفتکهرغبتنوجوانانوتوانیمنیبنيدرانیزباگسترشچشمگیريمواجهشدهاست.

 ساير از بیشتر هايگروهجوانان باشدیمجامعه نیز دانشجويان وعنوانبه. جوان قشر

کردهلیتحص نیستند. مستثنی قاعده اين از اينيهاافتهيجامعه گويا نیز حاضر تحقیق

دانشجويانزمانزياديراصرفحضوردر،هاافتهيطبقاينکهيطوربه؛باشدیمموضوع

7تا2درصدازدانشجويانبین2/55.بدينگونهکهاندکردهاجتماعیمجازييهاشبکه
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 5/22ساعتو اينس7درصدبیشاز هاشبکهاعتدر اينحضوراندداشتهحضور که .

تحلیلیباعثايجادتغییراتیدربرخیازابعادسرمايهاجتماعیدريهاافتهيبیشتربرطبق

درصد(ازابزارهايیمانند7/96)انيدانشجوشدهاست.همچنیناکثرقريببهاتفاقهاآن

کهاينامراندنمودهاجتماعیمجازياستفادهيهاشبکهتلگرامواينستاگرامبرايورودبه

دهندهنشان نزديهارسانامیپجايگاه در آن داخلی مشابه مورد با مقايسه در خارجی

.باشدیمدانشجويان

زيرحاصلشدهاست:يهاافتهي،آمدهعملبهتحقیقيهاهیفرضکهازيیهایبررسدر

يهاهیفرض؛کهبراياينتحقیقدرنظرگرفتهشدهبودياهیفرضبینششمورداز

رابطه»،«دانشجوياننفساعتمادبهاجتماعیمجازيويهاشبکهرابطهبینمیزاناستفادهاز»

و«اجتماعیمجازيوباورهاواعتقاداتدينیدانشجويانيهاشبکهبینمیزاناستفادهاز

« از استفاده میزان بین قوانینايهاشبکهرابطه و هنجارها به پايبندي و مجازي جتماعی

بودند.يعنیهمبستگیمنفیبیناينداريمعنیدارايرابطهمعکوسو«توسطدانشجويان

 از ساعاتاستفاده میزان با فرضیهيهاشبکهمتغیرها سه داشت. اجتماعیمجازيوجود

از»ديگرپژوهشکهشامل بینمیزاناستفاده اجتماعیمجازيوروابطيهاشبکهرابطه

دانشجويان «تعاملی ،« از استفاده میزان بین اعتماديهاشبکهرابطه و مجازي اجتماعی

اجتماعیمجازيومشارکتيهاشبکهرابطهبینمیزاناستفادهاز»و«اجتماعیدانشجويان

وهمکاريدانشجويان بنابراينهمبستگداريمعنیدارايرابطهمستقیمو« یمثبتیبودند.

از میزانساعاتاستفاده با دريهاشبکهبیناينمتغیرها اجتماعیمجازيوجودداشت.

.ميپردازیممطابقباچارچوبنظريپژوهشهاافتهيادامهبهبررسیاين

افرادازپتانسیلخبريوارتباطیکهاز،برطبقنظريهسرمايهاجتماعیجیمزکلمن

بهتوسعهروابطتعاملی،شودیموباتعاملباافرادآگاهمیسرهانهرساطريقاستفادهازانواع

مبادرت ديگران با کنندیمخود دريهارسانهنیبنيدرا. بیشتر امروزه ارتباطینوينکه

راياگستردهبستر؛پردازندیمبهجذبمخاطبانهارساناجتماعیوپیاميهاتيساقالب

بستريکهاندکردهقشرجوانفراهمژهيوبهافرادجامعهترعيسربرايارتباط برتواندیم.
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گذارباشد.نتايجپژوهشتأثیرابعادمختلفزندگیافرادازجملهبرسرمايهاجتماعیآنان

 نشان ما به و است واقعیت اين گوياي نیز استفادهدهدیمحاضر افزايشمیزان با که

بطتعاملیآنانباديگرانتوسعهيافتهاست.روا،هاشبکهدانشجويانازاين

 جامعه قوانین و هنجارها از افراد تبعیت بر کلمن نظريه ديگر .کندیمتأکیدبعد

باشدیمبدوناستثنادارايهنجارهاوقوانینمختصبهخودياجامعهگفتکههرتوانیم

توسط برايبقاييکجامعه بايستیبرايحفظحداقلنظمالزم اعضايآنجامعهکه

ناديدهگرفتتوانینمخردهفرهنگیمتعارضراهايگروههرچندموردتبعیتقرارگیرد.

.اينتبعیتازهنجارهاوشودیماماتبعیتازقوانینجامعهيکاصلالزموضروريتلقی

 قالبتواندیمقوانینهم در فضايواقعیو فضايمراوداتدر در هم و باشد روزمره

اينپژوهشنشانداديهاافتهي،وجودنيباااجتماعیمجازي.يهاشبکهمجازيودرقالب

 دانشجويان واسطهبهکه و مجازي اجتماعات در بیشتر فضايتأثیرحضور از پذيرفتن

آن در موجود ، اندداشتهاظهار فضاها اين تأثیرکه باالبردن تقويتو تبعیتزياديدر

.اندنداشتهپذيريآنانازهنجارهاوقوانینجامعه

حاضر پژوهش ديگر متغیر چهار تحلیل درهايوضعیتدهندهنشان، متفاوتی

 از دانشجويان استفاده میزان با آنان يهاشبکههمبستگی مجازي .باشدیماجتماعی

نفساعتمادبهکهطوريبه يا رابرتپاتنگونههماندانشجويان شخصیکه اعتماد بدان ام

باکاهشمواجهگرديدهاست.ايندرهاشبکهدرخاللافزايشاستفادهازاين؛ديگویم

مجازييهاشبکهکهحضورافراددرشودیمحالیاستکهدرشرايطعاديچنینتصور

سطحتواندیم؛نسبتبهدنیايواقعیدارديترالوصولسهلکهشرايطیبهنسبتفراغترو

طورهمانافزايشدهد.اما،معرفیآزادانهخوددراينفضاهاواسطهبهآنانرانفساعتمادبه

 شد گفته توانینمنیقيبهطورقطعبهکه که داشت مجازييهاشبکهبیان اجتماعی

برخالفتوانندیم شوند. تلقی افراد شخصی اعتماد توسعه و رشد براي مناسبی بستر

دادکهنفساعتمادبه نشان معکوسیرا رابطه همبستگیمنفیو اجتماعیداراي؛ اعتماد

از میزانافزايشاستفاده اجتماعیمجازييهاشبکههمبستگیمثبتورابطهمستقیمیبا
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،هاشبکهکهحضورفزايندهآناندرايناندکرده.بدينمعنیکهدانشجوياناظهارباشدیم

نکتهباافزايشمیزاناعتماداجتماعی نجاياکهدریتوجهجالبآنانمترادفبودهاست.

نظررابرتپاتنامدراينموردبودکهاعتمادشخصیبايدمنجربه؛بداناشارهکردتوانیم

طبق بر اما اجتماعیشود. پژوهشحاضريهاافتهياعتماد نوع، ايندو مشخصشدکه

سیرنزولیراهاآنکهيکیازياگونهبهناهمسويیباهمهستند.يهاجهتاعتمادداراي

 ايندهدیمنشان در که کرد اشاره نیز نکته اين به بايد البته صعودي. سیر ديگري و

هم با را مقوله ايندو ميادهینسنجپژوهشما نیز را اينکار قصد ميانداشتهو بنابراين؛

امااينامربديههاآندرموردمیتوانینم نیزقضاوتکنیم. درنظرنگرفتتوانینمیرا

همسووهم،کهگفتهرابرتپاتنامدرصورتیدرستخواهدبودکهايندونوعاعتماد

راستاباهمباشندتابهنتیجهدلخواهبرسند.

 در يريپذمیتعمزمینه داشتکهيهاافتهيپژوهشبا اظهار بايد پژوهشگرانديگر

استفادهازاينترنتبرتأثیر»(باعنوان1396)يباقرجواهريويهاافتهينتايجاينپژوهشبا

(2008همکاران)وپژوهشپمپکو«سرمايهاجتماعیوانسانیدانشجوياندانشگاهتهران

 عنوان »با از دانشجويانيهاشبکهاستفاده توسط مجازي اجتماعی همخوانی« داراي

.باشدیم

اصلیپژوهشاينبودکهسؤال.ميپردازیماصلیپژوهشسؤالدرپايانبهبررسی

 از استفاده يهاشبکهمیزان چه مجازي اجتماعیيارابطهاجتماعی سرمايه ابعاد با

گفتکهابعادتوانیممیافتيدستکهدراينپژوهشبدانيیهاافتهيدانشجوياندارد؟با

قرارگرفتهتغییراتیتأثیرتحتهاشبکهسرمايهاجتماعیدانشجوياندرخاللاستفادهازاين

ونیمديگرآناننیزرابطهکهطوريبه دارايرابطهمنفیومعکوسیبود نیمیازمتغیرها

مثبتومستقیمیداشتند.

 پیشنهادهای پژوهش

 با به تحقیقيهاافتهيتوجه توصیفی از، استفاده براي بیشتري رغبت دانشجويان

بنابراينضرورتانجامپژوهشی؛خارجیدرمقايسهبانوعداخلیآنداشتنديهارسانامیپ
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عامبهطوربهخاصومردمجامعهطوربهمستقلدرزمینهعللوعواملگرايشدانشجويان

 از خارجیيهارسانامیپاستفاده شودیماحساس، همچنین توانیم. اندرکاراندستبه

 هارسانامیپگونهنياتولیدوتوسعه باال، و پیشنهادهايیدرجهتبهبودمحصوالتخود

ارائهداد.،بردنتوانرقابتیآنان

 شدن فراگیر رغبتيهاشبکههمچنینبا وشیازپشیباجتماعیمجازيو جوانان

دانشجويانژهيوبه يهاآموزشضرورتافزايش، واحديارسانهسواد حتیگنجاندن و

اينامربهدانشجويانشودیمدانشگاهیاحساسيهارشتهدرسیدراينزمینهدرکلیه .

وآثارونتايجهارسانهمختلفاستفادهازايننوعيهاجنبهبتوانندباهاآنتاکندیمکمک

دباديگرانوآشناشوندوحداقلتوانايیالزمبرايتقويتروابطخوهاآنمثبتومنفی

 بردن يهاجنبهباال از استفاده با اجتماعیخود بهيهاشبکهسرمايه اجتماعیمجازيرا

دستآورند.
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