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Abstract 
Social capital, defined by the World Bank as social norms hidden in social 

structures, has the role of coordinating people's actions to achieve goals. 

With the increase of electronic communication, the platform of social capital 

has changed and the concern of researchers has moved towards online 

social capital. The purpose of this article is to analyze the opinions of experts 

against and in favor of the emergence of this variable. Due to the review 

nature of the article, 138 international articles were reviewed, and due to the 

inappropriateness of the title, abstract, and content of 78 articles, 60 

were considered for final review. The review of these cases examines the 

studies conducted in the field of online social capital and the results from the 

experts' point of view. The results show that although online social capital 

has been approved by researchers to a large extent, the opposing opinions in 

this regard show that the use of online social capital in a favorable situation 

requires strengthening electronic communication skills, the development of 

different platforms, and how to use them correctly. So there is still no 

collective agreement among experts regarding the status of social capital in 

online social networks, and more research is needed to identify the status of 

this nascent concept more clearly. This study, as an opening to start coherent 

studies of the state of social capital in social networks and 

electronic communications, guides the importance and necessity of different 

qualitative and quantitative research in this connection. 

Keywords: Online social capital, online social networks, social capital, 

virtual communities. 
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اطالعات و ارتباطات؛  یفناور یایدر دن نیآنال یاجتماع هیسرما

 مخالف و موافق یهادگاهید لیو تحل یبررس

 پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران ،یاستادیار، دانشکدة مدیریت و حسابدار   یفاطمه طاهر

  چکیده
اجتماعیتوسطبانکجهانیبه ساختارهاياجتماعیتعريفسرمايه در عنوانهنجارهاياجتماعینهفته

افزايشارتباطات با دارد. عهده بر اهدافرا به نیل براي اقداماتافراد نقشهماهنگی استکه شده

بهسمتسرم ايهاجتماعیآنالينالکترونیکی،بسترسرمايهاجتماعیتغییرنمودهودغدغهپژوهشگرانرا

درارتباطباظهوراينمتغیرنظرانصاحبپیشبردهاست.هدفاينمقالهواکاوينظراتمخالفوموافق

المللیموردبررسیاولیهقرارگرفتکهمقالهمعتبربین831باشد.باتوجهبهماهیتمروريمقاله،تعدادمی

ومحت نامناسببودنعنوان،چکیده به توجه تعداد81وايبا نظر06مقاله، موردبرايبررسینهايیدر

نتايج اجتماعیآنالينو سرمايه بررسیمطالعاتصورتگرفتهدرحوزه به اينموارد مرور گرفتهشد.

دهداگرچهسرمايهاجتماعیآنالينتاحدزياديپردازد.نتايجنشانمیمینظرانصاحبحاصلازديدگاه

گیريازدهندبهرهنشانمیارتباطنيدراقرارگرفتهاست،اماآراءمخالفديیتأدتوسطپژوهشگرانمور

 تقويت نیازمند مطلوب وضعیت در آنالين اجتماعی توسعههامهارتسرمايه الکترونیکی، ارتباطات ي

آنپلتفرم از صحیح استفاده چگونگی میهايمختلفو ها بینصاحبدرواقعباشد. توافقهنوز نظران،

اجتماعیدرشبکه وضعیتسرمايه ارتباطبا پژوهشجمعیدر و ندارد هايهاياجتماعیآنالينوجود

استتاوضعیتاينمفهومنوپاراباوضوحبیشتريموردشناسايیقراردهد.اينمطالعهازیموردنبیشتري

هاياجتماعیوارتباطاتوضعیتسرمايهاجتماعیدرشبکهايبرايشروعمطالعاتمنسجمعنوانروزنهبه

 شود.رارهنمونمیارتباطنيدراهايکیفیوکمیمختلفالکترونیکی،اهمیتوضرورتپژوهش

جوامع  ،یاجتماع هیسرما ن،یآنال یاجتماع یهاشبکه ن،یآنال یاجتماع هیسرما :ها واژهکلید

.یمجاز
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مقدمه

ايبرنتايجاجتماعی،ازسیاستگرفتهتاخشونتورفتارومختلفرسانههايفناوريتأثیر

موضوعادبیاتگستردهنگرش دلیلاينامرهايفردي، ايدرعلوماجتماعیبودهاست.

بگذارند.سرمايهاجتماعیمفهومیتأثیرهاممکناستبرسرمايهاجتماعیآناستکهآن

ساختارعلمیاجتماعیچندوجهی، بسیارمفیداستحالنیدرعوشدهفيتعرسختبا

(Campante, Durante & Tesei, 2022)جامعه حوزه در نمودکه پیدا ظهور شناسی

(Granovetter, 1973; Bourdieu, 1986; Putnam, 2000) اما اخیر،هاشرفتیپ، ي

نظرانآنصاحبوجودآوردهاستورادرمرزهايديگردانشنیزبهافزايشعالقهبهآن

به بینرا موضوعی زمینهرشتهصورت در حتی مشاغل تمام با متناسب مختلفاي هاي

 و تجاري و عبارتسیاسی بهبه حرفهی اجتماعی سرمايه گرفته8ايعنوان نظر  اند.در

(Hodson, Dale & Petersen, 2018; Ma & Leung, 2019; Chu, Oldford & Gao, 

امرآناستکهسرمايهاجتماعی،همکاريوتعاملبراينیلبهاهدافدلیلاين (2022

هاکندوخروجیآنايجادارزشدرهمهموقعیتمشترکومزايايمتقابلراتسهیلمی

معتقداستهمان پاتنام افزايشاست. به انسانیمنجر سرمايه فیزيکیيا سرمايه که گونه

میبهره نوري تعامالتاجتماعی بهرگردد، بر گروههیز و افراد وري -مثبتمیتأثیرها

استاطالعاتیوهماهنگیهاياقداماتجمعیمستلزمپذيرشچالشهرحالبهاما؛گذارد

(Zhou & Ning, 2022هرفردبايستیارزيابیکندکهآياديگراناولويت.)هايخودرا

اينکهآياافرادهمفکرواقعاًدرگذارندودررابطهباآنپروژهجمعیخاصبهاشتراکمی

نشانمی فوراً اينامر خیر. يا جمعیهستند رسانهتالشبراياقدام چگونه ودهدکه ها

ارتباطیمیتکنولوژي هاي اجتماعی سرمايه بر آنتأثیرتوانند زيرا اصلبگذارند، در ها

 به و گذاراشتراکابزارهايیبرايانتشار امکانازجملهياطالعاتهستند، اطالعاتیکه

فراهممی را (Barbera & Jackson, 2019)آورندهماهنگیبینافراد رويکرددرواقع.

 را ارتباطاتفیزيکیاهمیتخود دنیايتعامالتو در اجتماعیاگرچه یخوببهسرمايه

رسانه هجمه دنیايتعامالتکامپیوتريو در اما است، داده بسترنشان بر هاياجتماعی
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می شمار به جديد مفهومی آنارتباطات، مورد در منسجمی تحقیقات تاکنون و رود

هايهايشبکهباعثعدمبروزوظهورشايستگیخألاينبساچهدرواقعصورتنپذيرفتهو

ارتباطنيدرا )(Yoganathan, Osburg & Bartikowski, 2021.اجتماعیگرديدهاست

مطرحمی6660)8ويلیامز ) بهفعالیتهرچقدرکند افراد افزايشپیداهاي صورتآنالين

پژوهشمی هايبیشتريبرايدرکاثراتايننوعجديدازتعامالتاجتماعینیازکند،

شبکه است. طريق از انسانی تعامالت و ارتباطات امروزه که است حالی در هاياين

صورتها(بهوديگرشبکه5کدين،لین4،تويیتر3،ماياسپیس6بوکاجتماعیآنالين)فیس

آمدهپديده در جهانی طريقاي از جهان سرتاسر در نفر بیلیون بیست از بیش است.

اجتماعاتآنالينبايکديگرارتباطدارند،بادوستانوشرکايتجاريوغیرتجاريخود

بايکديگرموردمبادلهقرارتباطبرقرارمی دهندارمیکنندودانشواطالعاتمفیديرا

)Kaye, Kowert & Quinn, 2017(. 

یتبديلشدهاستوتوجهقابلهاياخیردرايراننیزبهموضوعاينموضوعدرسال

53بیشازکهيطورعنوانکاربربهخوداختصاصدادهاست؛تعدادزياديازافرادرابه

هاياجتماعیاستفادههسالدرايرانازحداقليکپلتفرمرسان81درصدازافرادباالي

ايناساسمیمی بر میلیوننفرازجمعیتايران،6185توانمطرحنمودکهحدودکنند.

رسانه در فعال کاربران جهانیجزء آمار از ديگر گزارشی در هستند. اجتماعی هاي

ايرانباجمعیتبیشاز6680)0اينترنت داشتنحدودونیلیم1685(، با ونیلیم5088نفر،

رتبهنخستنفرکاربرفیسونیلیم8886نفرکاربراينترنتو بهخودانهیخاورمبوک، را
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Williams 

6.Face bookبه دانشگاههاروارددر میالدي6664فوريهسال4استکهدر برخط شبکهاجتماعیکسرويس:ي

 وجودآمد.

باشد.می کالیفرنیازيآندرشبکهاجتماعیاستکهدفترمرک وبگاه:يکMyspace.3

4. Twitterيک اجتماعی: دهنده شبکه سرويسارائه می میکروبالگو اجازه کاربران به استکه تا 616دهد

شودارسالکنند.بهانگلیسیتويیتنامیدهمیحرف،پیاممتنیراکه

5. LinkedIn اجتماعیِيک: شبکه مهم سرويس عنوان به که است کار و کسب براي شبکهتجاري يترين

.کندايوتجاريفعالیتمیاجتماعیحرفه

6. Internet World Stat 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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هاياجتماعیدربنابراينباتوجهبهتأثیرووسعتاستفادهازرسانه؛اختصاصدادهاست

 ,Techrasa)قرارگرفتهاستتأثیرايران،شکلجامعه،نوعارتباطاتوهويتآنتحت

2016).

ش اين صاحبدر برخی سايترايط که معتقدند شبکهنظران اجتماعی،هاي هاي

به مردمی جوامع ايجاد پتانسیل دارند. را آنالين ويژگیآندرواقعصورت از هايها

رشدرسانه شکلینوينبرخوردارند؛ به اجتماعیاما مفید و باعثسودمند هايديجیتال

بوکوتويیترهاياجتماعیمانندفیسهتحولجامعهبهشکلیالکترونیکوازطريقشبک

 است. آنزعمبهشده زندگیافرادها شديددر نفوذ ارتباطاتبا موقعیتی ايننوع هر با

وتسهیلارتباطاتمیانآنسنیازلحاظ يکارهامهارتداريازربرخوشرطبهالبته-ها

شبکه اينترنتو اجتماعیبا -هاي اجتماعی ) ,Nguyenاندشدهموجبتقويتسرمايه

Hunsaker & Hargittai, 2022) ويژگی. به توجه با مقابلبرخیديگر هايماهويدر

نظريه اساس بر و اجتماعی خواهیمسرمايه بدان ادامه در که شده احصا علمی هاي

شبکهپرداخت، سرمايهمعتقدند ايجاد براي بازدارنده استعاملی ممکن اجتماعی هاي

بهمیزانمشارکتافرادکنند؛لذادورمیرودررودزيرامردمراازتعامالتاجتماعیباشن

می ترديد با آنالين جوامع در آن ماهیت و )بخصوصهاآنزعمبهنگرند. کاربران ،

شوندهاياجتماعیبهاحتمالبیشتريدچارانزواياجتماعیمیوشبکههاسايت(پراستفاده

شوند.نوينارتباطیمنجربهمسخهويتوفروپاشیجامعهمیهاييیتکنولوژطورکلبهو

دهد.موضوعینقشسرمايهاجتماعیدرجوامعآناليناهمیتخودرانشانمینیبنيدرا

ازآننامبردهشد.8کهتحتعنوانسرمايهاجتماعیآنالين

ازطريقسرمايهاجتماعیآنالينبهمنابعاجتماعیمتقابلیاشارهداردکههرفردي

شبکه در مشارکت الکترونیکی دستهاي میبه  ,Putnam, 2000; Williams)آورد

وانسجاماجتماعیاز هايیبرايافزايشمشارکت.اينسرمايهدرپیجستجويراه(2006

شبکه تاکنونطريق ايران در موضوع اين الکترونیکاست. دنیاي در و اجتماعی هاي

اس نگرفته قرار بهموردبررسی و پديدهت میعنوان تلقی نوظهور اي حالنیدرعشود؛
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هاياجتماعیازاهمیتبسزايیبرخورداراست.رشدروزافزوناستفادهازشبکهواسطهبه

سیر آنالين، اجتماعی سرمايه و اجتماعی سرمايه تعريف از پس مقاله اين در

ديدگاه مورد آنالين جوامع مورد در مطرح میلیوتحلهيتجزهاي آياقرار اينکه گیرد؛

تقويتاجتماعیشدنجوامعکمکمیيشبکههاسايت به باعثهاياجتماعی، کننديا

هايگردند.بدينمنظورابتدانگاهیاجزايآنمیختگیگسازهمشدناجتماعیوتکهتکه

 به نسبت منتقد رسانهتأثیرمطرح منفی اجتماعی سرمايه بر اجتماعی وموردبحثهاي

گیردکهمعتقدندهايمثبتموردتفقدقرارمیديدگاهازآنپسگیرد.شکافیقرارمیمو

عنواننوعیجامعهتوانبهیدنیايآنالينرامیطورکلبههاياجتماعیويشبکههاسايت

کنندکهساختارهايجديدارتباطاتشخصیقلمدادنمود.ايندستهپژوهشگرانمطرحمی

می جايگزين ارتباتوانند غالب در سنتی طاتشبکهجوامع گردد. نقشارتباطنيدرااي

يهامؤلفهابعادوازآنپستواندحائزاهمیتباشد.صورتآنالينمیسرمايهاجتماعیبه

شود.درهامرورمیهايالکترونیکیبرهريکازآنسرمايهاجتماعیآنالينونقششبکه

گیرد.مختلفدرمعرضقضاوتخوانندگانقرارمیهايازديدگاهشدهکسبانتهانتیجه

 طورهماناما تکنولوژينيازاشیپکه امروزه ارتباطاتکامپیوتريمطرحشد هاي

 شبکههاسايتبخصوص زمینهي دارند قرار عموم دسترس در که اجتماعی هايهاي

شبکه از استفاده و دسترسی از سرمايهجديدي است. آورده فراهم را اجتماعی هاي

 شبکهنیچننيااجتماعی ارتباطی ياواسطهبههاي چهره به چهره ارتباط و حضور عدم

است نموده پیدا شهره آنالين اجتماعی سرمايه به يکديگر مقابل در کاربران فیزيکی

(Huang et al., 2017)اندیدرککردهخوببه.دانشمندانعلوماجتماعینیزاينتغییررا

به اجتماعی سرمايه محیطکه تغییراتدر مطالعه يکروشمطلوب آنالينعنوان هاي

( ويلیامز همچون پژوهشگرانی است. نموده پیدا همکارانش (6660ظهور و الیسون 8و

متعاقبتوسط6668) مطالعات تشخیصدادند. را ارتباط اين که بودند کسانی اولین )

(ادامهپیداکردوبراساس6686)3(وفورتوهمکارانش6662)6نشاسمیتوهمکارا
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 هايآناليناضافهشد.هايمرتبطباشبکههاحوزهسرمايهاجتماعیبهپژوهشآن

 سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی آنالین

بورديو) اجتماعیريشهدرآثار وکلمن)8210اصطالحسرمايه داردوتوسط8211( )

توسعهپیداکرد.بورديوسرمايهاجتماعیراترکیبیازمنابع(2001)6(ولین8225)8پاتنام

تعريف«شدهباآشنايانوشناختمتقابلروابطنهادينه»ايثابتازحقیقیياپنهانباشبکه

هايمنابعکلیديهمچوندسترسیبهاطالعاتمفید،کمکرندهیدربرگهاشبکهکرد.اين

 باورهايفرهنگیمتنوعهستند. با یسرمايهاجتماعیمجموعهطورکلبهعاطفیومواجهه

توانندهاياجتماعیمیمنابعناملموسگوناگونیاستکهافرادازطريقدسترسیبهشبکه

دست ممکبه منابع اين تاآورند. بديع و مفید اطالعات از بسیار تنوع داراي است ن

باشد.حمايت صمیمی و غیررسمی روابط حتی و معنوي و عاطفی مادي، هاي

توصیفمیسرمايهاجتماعیفعالیتگريدعبارتبه کندکههمکاريبینهاياجتماعیرا

 انواع از متقابل منافع به نیل براي هاتيحماافراد شدهمطرحي به گذارياشتراکتا

 دهد.اطالعاتدقیقوارائهمشاورهراافزايشمی

خط در مفهوم بهاين اجتماعی مشی سنجش براي ارزش يک «وريبهره»عنوان

باشگاهشبکه در مشارکت همسايگی، ارتباطات شامل اجتماعی انجمنهاي و هايها

می برده بکار اجتماعیداوطلبانه سرمايه راستا، اين در ازشود. حاصل منافع تبیین براي

گیرد.سرمايههاياجتماعیمورداستفادهقرارمیروابطوتعامالتبینافرادازطريقشبکه

صورتفردييادرسطحگروهاجتماعیمانندسرمايهانسانیيامالیدرارتباطبینافرادبه

عینقشساختار(.تعاريفمختلفسرمايهاجتماEllison et al., 2011شود)سنجیدهمی

اجتماعی،هنجارهاياجتماعی،حمايتمتقابل،اعتماد،جرياناطالعاتوهمبستگیرادر

 اند.ياصلیذکرکردههامؤلفهعنوانآنبه

 طورهماناما تکنولوژينيازاشیپکه امروزه ارتباطاتکامپیوتريمطرحشد هاي
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 شبکههاسايتبخصوص ي عموم دسترس در که اجتماعی زمینههاي دارند هايقرار

شبکه از استفاده و دسترسی از سرمايهجديدي است. آورده فراهم را اجتماعی هاي

 شبکهنیچننيااجتماعی ارتباطی ياواسطهبههاي چهره به چهره ارتباط و حضور عدم

است نموده پیدا شهره آنالين اجتماعی سرمايه به يکديگر مقابل در کاربران فیزيکی

(Huang et al., 2017)اندیدرککردهخوببه.دانشمندانعلوماجتماعینیزاينتغییررا

به اجتماعی سرمايه محیطکه تغییراتدر مطالعه يکروشمطلوب آنالينعنوان هاي

( ويلیامز همچون پژوهشگرانی است. نموده پیدا همکارانش (6660ظهور و الیسون 8و

ار6668) اين که بودند کسانی اولین متعاقبتوسط( مطالعات تشخیصدادند. را تباط

(ادامهپیداکردوبراساس6686)3(وفورتوهمکارانش6662)6اسمیتوهمکارانش

امااينکه؛هايآناليناضافهشدهايمرتبطباشبکههاحوزهسرمايهاجتماعیبهپژوهشآن

ت چه اينشرايطارتباطیجديددچار ظهور اجتماعیبا مستلزمغییراتیمیسرمايه گردد

ياصلیاينمتغیراست.هامؤلفهترتعاريفوبررسیدقیق

توصیفمی4لین جزء دارايسه اجتماعیرا شبکهسرمايه در منابعیکه اول کند.

وسومتوانايیاستفادهواقعیازآنشود،دومدسترسیبهآنمنابعاجتماعیفردحفظمی

 سرمايهاجتماعیوجودداشتهباشدبايدهرسهمعیاررعايتشود.منابعاست.براياينکه

تالشبرايساختنوحفظسرمايهاجتماعینیازمندسرمايهذکرشدهيهامؤلفه گذارييا

محدوديت توسط بنابراين و مکانهستند فیزيکی زمان5هاي مکان0، احاطه8زمان-و

می اج(Lin, 2001)گردند کنش در زمان و مکان مطالعهنقش مرکز در که تماعی

 ,Harvey)هايمختلفموردبررسیقرارگرفتهاستجغرافیايانسانیقرارداردازديدگاه

1996; Massey, 2005)سازيتعاملاجتماعیدرقالبفضادرارتباطبامفهوم1.تريفت-
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انسانمهمهايمتقابلايننهمکاناستونهزمانکهبرايمطالعهنظم »مطرحنمود:زمان

زمان بلکه است-است، درکThrift, 1996 p.1)«مکان و روابط حفظ و توسعه .)

هايهاومحدوديتواگرچهفناوريتاحديهزينهمشترکدوبعدزمانیومکانیدارند

موجودراکاهشدادهاست،امااينعواملهمچنانمهمهستند.

نشانمیمثال هايسرمايهزمانجنبه-چگونهفضادهندهايمتعدديوجودداردکه

هاايناستکهايجادوحفظروابط،مستلزمکنند.يکموردازآناجتماعیرامحدودمی

اتفاقمی زمان و مکان در تعاملوتعاملیاستکه طريق مشترکاز تفاهم اينکه افتد.

می حفظ و حاصل میارتباط حفظ و ايجاد اجتماعی ساختارهاي اشود؛ فرادگردند؛

نقشمی به مربوط وظايف طراحی،بايست بايد قوانین و دهند؛ انجام را خود هاي

اينمثال شوند. زمانمستندسازيواجرا وبسیاريازآنها بوده نیز داراييکبعدبر ها

هاياجتماعیبهحضورفیزيکینیازدارندکهدرآنهستندزيرابسیاريازکنش8ايفاصله

درنظرگرفتنارتباطنيدراشود.دهدياتقويتمیرخمی6چهرهبهچهرهتعاملياتبادل

هايتکنولوژيکینیازبهبرخیازاشکالکنشاجتماعیايننکتهمهماستکهپیشرفت

 .(Schams, Hauffa & Groh, 2018کنند)دهندياحذفمیچهرهبهچهرهراکاهشمی

کهتوسطشورتوهمکاران3اجتماعیيکیازداليلاينوضعیتبهنظريهحضور

هايارتباطیمختلفهاوفناوريگردد.براساسايننظريهروش(مطرحشدبرمی8280)

 يا اجتماعی حضور از متفاوتی درجات به ديگري»منجر با بودن .شوندمی«احساس

وکنشچهرهبهچهره)ارتباطاتحضوري،تماستصويري هايبرخوردارازشرايطرسانه

متنگاه بر مبتنی نامه( و )ايمیل نوشتاري ارتباطات و میزان بیشترين تلفنی( تماس ی

هايبادهدموقعیتکمترينمیزانحضوراجتماعیاست.نظريهحضوراجتماعینشانمی

هايباحضوراجتماعیباالتروحضوراجتماعیکمدرارتباطاتدرمقايسهباسايررسانه

شود.پژوهشگرانمنجربهکاهشنفوذاجتماعیمی چهرهبهچهره، اتبرخوردارازارتباط

سرمايهاجتماعیبايستیامکانافزايشتعاملازشيافزامعتقدندباپیشرفتفناوري،براي
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فراهمشود.نکتهديگرآنکه چهرهبهچهره راهدورونزديکشدنبهسطححضورتعامل

پیشرفتنظرصرف اياز تکنولوژيکی، میهاي حفظروابطزمان و درنهايتجاد که برد

نيباوجودا خواهد مواجه محدوديت با اجتماعی سرمايه حداکثر تحقق شدشرايط،

(Biocca, Harms, & Burgoon, 2003.)هاياولیهوابتدايیدرموردیپژوهشطورکلبه

ازاينترشبکهتأثیر وهايالکترونیکیبرسرمايهاجتماعینشانداداستفاده نتسببانزوا

آنتأثیرمخربیبرسرمايهاجتماعیدارد.اينوضعیتباعثتبعبهشودوبیگانگیافرادمی

هاتضعیفرضايتآنجهیدرنتهايمذکوروهايارتباطیبیناعضايشبکهکاهششبکه

(.Kraut et al., 1998گردد)اززندگیمی

اينپیامدهاباگذشتزمانازبیننهاتنهامايکسريمطالعاتديگرنیزمطرحنمودند

می افراد اين بلکه شبکهحمايتواسطهبهمروربهرود، طريق از قويجلبشده ها،هاي

 .Kraut et al)کنندهايضعیف،مزاياومنافعبیشتريکسبمینسبتبهافرادباحمايت

اجتماعیبرايتعامالتهايافراديکهازاينترنتوشبکههاپژوهش.براساساين(2002

يارتباطچهرهبهچهرهازجابهکنند،افراداجتماعیهستندکهوارتباطاتخوداستفادهمی

میشبکه استفاده مذکور کنندهاي ؛ هدفآنهرحالبهاما حتیابیدستقابلها استو ی

قابلحصولباشد.رودرروممکناستمزايايبیشترينسبتبهارتباطات

هايفوقرسیدندمبنیبراينکهاينترنتديگربهنتايجیمتفاوتازيافتهيهاپژوهش

ايعنوانمکملیدرکنارسايرارتباطاتاجتماعیدرنظرگرفتهشود.مطالعهبايستیصرفاًبه

توسطهامپتون اينترنتنتوانستهاست6663)6وولمن8که (صورتگرفتنشاندادکه

تلفنياارتباطاتچهرهبهچهرهگردد.بلکهاينازجملهاطیجايگزينهیچنوعوسیلهارتب

هايديگردردسترسنبودند.ازسويابزارتنهاهنگامیاستفادهشدهاستکهسايروسیله

(صورتگرفتنشاندادکه6668ديگرمطالعهديگريکهتوسطولمنوهمکارانش)

ارتباطیتأثیرينگذاشته؛بلکهاينابزارهايانواعديگروسیلهازاينترنتبرمیزاناستفاده

 Wellman)هايديگرراتکاملبخشدهايسیاسیونهادتوانستهاستمشارکتدرعرصه
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et al., 2001) اينترنت؛ اجتماعیراتنهانهبنابراين، درنمیتغییرسرمايه اگر بلکه دهد،

سايرشیوه بهبکارگرفتههايارتباطیترکیببا جانبیعنوانيکابزارتسهیلشود کننده

(.Quan Haase and Wellman, 2004شود)استفادهمی

 نتايجمختلفیرسیدههاپژوهشلذا بسیاريبرايفهمبهتريمختلفبه موارد هنوز اندو

ديدگاه سیر حاضر مطالعه شرايط، اين با است. پیش در ومسئله )مخالف( اولیه هاي

متديدگاه نقشسرمايههاي الکترونیکو ارتباطات ماهیت با ارتباط در )موافق( عاقب

وبررسیموردبحثصورتتفصیلیهاباعنوانسرمايهاجتماعآنالينرابهاجتماعیبرآن

کارهايیبرايبهبودوضعیتسرمايهاجتماعیدربستربهارائهراهحالنیدرعدهدوقرارمی

پردازد.العاتوارتباطاتمیهاياطگیريازفناوريبهره

 های مخالفعنوان جامعه؟؛ سیر دیدگاه های اجتماعی بهی شبکهها سایت

شبکه راهآيا با اجتماعی سايتهاي گروهاندازي کانالها، و میها مختلف توانندهاي

هايآياجوامعآنالينازويژگیگريدعبارتبهجايگزينجامعهبهمعنايواقعیآنشوند؟

موجیازانتقاداتدرسؤاالتبهاينهاپاسخجوامعواقعیبرخوردارهستند؟اولینسري

اصلی يکیاز داشت. بر در آنالينرا جوامع فیزيکیبه جايگزينیجوامع با ترينرابطه

واکنش مطرح منفی اجتماعیارتباطنيدراهاي لحاظ به اينترنت کاربران که بود آن

پاتناموفلدترازسايرامنزوي (درمطالعهخوددريافتند6663)8نیآستفرادخواهندبود.

چهاندازهنسبتبههانسل يقبلمشارکتمدنی،سیاسیواجتماعیهانسليجديدترتا

افتهيسازمانهاياستمشارکتمدنیبهمعنايحضوردرفعالیتذکرقابلکمتريدارند.

.)(Zukin et al., 2006وحلمسئلهتمرکزداردداوطلبانهاستکهبرکمکبهديگران

انتخاب يا سیاستعمومی بر استکه فعالیتی در همکاري معناي به مشارکتسیاسی

.مشارکتاجتماعینیزبهگذاردیمتأثیرکنندیميعمومیراوضعهااستیسکسانیکه

عیفرابطهاجتماعیاينبحثاشارهداردکهايننگرانیوجودداردکهاينترنتموجبتض

 وکاهشفعالیتدر همسايگان)مشارکتاجتماعی( همکارانو دوستان، يهاسازمانبا
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خروجیاينوضعیتتضعیفاحساسهويتمشترکو مدنیگردد. امور يا داوطلبانه

شبکه خواهدبودافولسرمايه همکارانوبستگان( دوستان، اي)میزانتماساجتماعیبا

)et al., 2012 Gil de Zúñiga(.

همهتحقیقات،اينايدهراکهارتباط اينکهآراءنکتهديگردرارتباطباايندستهاز

(مطرح6668) آنچهتوسطولمن-بخشتعهداجتماعیتواندتکاملازطريقکامپیوترمی

آغاز(کارخوددراينزمینهراباتلويزيون8215کنند.نیلپستمن)نمیديیتأباشدرا-شد

با ارتباط در پستمن يافت. تعمیم نیز تکنولوژي جديد اشکال به او کار بعدها و کرد

بیانمیچگونگیتأثیرگذاريرسانه بافتاجتماعیافراد بر جديديباها رسانه هر دارد

تغییرمیجيتدربهورودخودبهجامعه، اگرشیوهبیان،ساختارگفتگويبینافرادرا دهد.

مدنظ روانمفهوم تغییردهدمحتواياجتماعیو را پیام متفاوتخواهدر شناختیآننیز

اودرمثالیمطرحمی ممکناستبهيکارزشتبديلگردد. کندکهشد؛چنانکهنهايتاً

می افراد بیشتر خودمداري باعث کامپیوتر مايشبکهچراکهگردد مانند اجتماعی هاي

زمانیمطرحشد ابتدائاسؤالکزدارند.اگرچهاينبرفردتمرعمدتاًبوکاسپیسوفیس

عنوانيکارزشدربهجيتدربههاياجتماعیهنوزمحبوبیتعامنیافتهبودند،اماکهشبکه

يمنسوخدرهامهارتهمچنانکهبینافرادرسوخکردوجايپايخودراپیداکرد.لذا

 را خود اهمیت جديد جامعه دستفرهنگکامپیوتري میاز وهاسنتدهند، رايج ي

اينوضعیتبرايرسانه هايجديدازمطلوبجامعهنیزدراينفرهنگگمخواهندشد.

 .(Postman, 1985کند)هاصدقمیترينآنتلويزيونگرفتهتاپیشرفته

 سال نوريسدر اينکه8220مطالعه مورد در پستمن اظهارات گرفتن نظر در با

،انجامشد.پژوهشمقطعیاوبررويشودیمتلويزيونباعثازبینرفتنسرمايهاجتماعی

نشاندادکسانیکهروزانهبیشازنمونه ساعتتلويزيونتماشا5/3ايازکشورآمريکا

می با مقايسه در اهآنکنند، می5/6يیکه تماشا مشارکتمدنیساعتتلويزيون کنند

کمتريدارند.سايرنتايجاينپژوهشنکاتعمیقوجالبیدرپیداشت.نوريسدريافت

می افراد باعثافزايشمشارکتمدنی تلويزيون تماشاي کاهشمیزان امااگرچه گردد
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نمعنیکهمسائلیهمچونهارادرپینداشتهباشد؛بديممکناستمشارکتسیاسیآن

)Norris, 1996(اعتماداجتماعیواعتمادبهدولتباافزايشمشارکتمدنیمحققنشود

 ايندر استیحالو اجتماعیهامؤلفهکهگسترشفضاياعتماديکیاز يمهمسرمايه

مدرهاياينترنتی،آنراعاملیمهاست.نتیجهآنکهاگرچهبرخیمدافعاناستفادهازشبکه

می اجتماعی ارتباطات شبکهتسهیل از استفاده اگر اما دانند، تنها اينترنتی منظوربههاي

گروه درحالیاجتماعیشدن باشد بینآنهايافراد اعتماد جو  همچنانکمرنگکه ها

کردن اعتماد با نبايد را پساجتماعیشدن اجتماعیتخريبخواهدشد؛ سرمايه باشد،

.(Beheshtifar, 2015)اشتباهگرفت

کاهشمشارکتمدنینیززيانباربهخاطراينانتقاد،پاتنامتلويزيونراحتیرازیغبه

مشارکتمدنیکمترينسبتبه امروز جوانان دريافتکه پژوهشخود در او دانست.

 هاپدربزرگوالدينيا باهامادربزرگو برخوردهايزنده ويمعتقدبود دارند. يخود

 ديگران روابط ايجاد باعث و است برخوردار بیشتري اهمیت عمیقترمحکماز تريو

پول،می زمان، فشار همچون قرائنی وجود دلیل به برخوردها اين نسبی میزان اما شود،

.(Putnam, 2000)روبهکاهشاستهانسلهايدوشغله،ايابوذهابوتفاوتخانواده

اي اذعاننمودند تحقیقاتنیز نترنتحتیروشیبرايافزايشمشارکتافرادديگر

بدينمعنیکهاينابزارروحاجتماعیجديديبهقلمدادنمی آوردبلکهوجودنمیشود؛

رفتارهاياجتماعیمی ساير کنار مکملیدر صرفاً شود. گرفته نظر در اينزعمبهتواند

ياستامالحظهقابلسريپژوهشگرانايجادسرمايهاجتماعیمستلزمصرفزمانوتالش

اجتماعیپديدهمؤثربیشازسايرعواملرودررووتعامل سرمايه ايحائزاهمیتاست.

 را يکديگر افرادياستکه ارتباطاتمیان مستلزم بنابراينشناسندیممحلیاستزيرا ؛

آنهاياجتماعیازايجادوحفظسرمايهاجتماعیناتوانهستند.شبکه بهارتباطنيدراها

فرضکنیدنهاديدرسايتیازشبکهطرحمثالیمی هاياجتماعیحضورداشتهپردازند:

برايادارهرويداديبهعضويتآنشبکهدرآوردهباشد.پساز باشدوافرادمختلفیرا

؟اگررويدادديگريشودیم؟آياروابطهمچنانحفظدهدیمپايانرويدادچهاتفاقیرخ
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اينگروهچهوضعیتیپیداخواهدکرد؟آيااعضادوبارهبهسايتمراجعهدرآيندهنباشد،

پسازاتمامرويدادارتباطاتآنالينقطعاًکنندتادربارهموضوعاتديگربحثکنند؟می

وزعمبهبنابراين؛هاممکناستملغیگرددمیاناينافرادضعیفشدهوحتیعضويتآن

6661)نيا ارتباطاتتنهانه(، ارتباط به افراد اين نمیرودرروآنالين بلکهمنجر شود

;Oslander et al., 2000 )صورتمختومهدرخواهدآمدهادراينشبکهنیزبهعضويتآن

Feldstein, L., & Putnam, 2003).

هاياجتماعیبرايجادشبکهتأثیرهايمنفینسبتبهدرکنارهمهاينانتقادهاونگاه

هامطرحنمودندکهافزايشمشارکتمايهاجتماعی،دستهديگريازپژوهشوتقويتسر

هايهايشبکهافتد؛بدينمعنیکهسايتصورتآناليناتفاقمیومتعهدنمودنافرادبه

ازعدموجودتعامالتنظرصرفاجتماعیباعثتقويتپیوندهاياجتماعیبینکاربران

شوندیمرودررو محققدرواقع. اگرچه پستمن و پاتنام همچون وجودضرورتبهانی

 Wellman et al., 2003; Ellison)هااعتقادداشتند،برخیديگرازآنرودرروارتباطات

et al., 2007)شود.بخشبعدبهبررسیصورتآنالينحاصلمیمعتقدنددرگیرشدنبه

-امعهواقعیراتسهیلمیعنوانيکجپردازدکهمسیرتشکیلجوامعآنالينبهالزاماتیمی

 سازد.

 های موافقعنوان جامعه؟ سیر دیدگاه های اجتماعی بهی شبکهها سایت

یدرشرايطامروزيکهرواجاستفادهازفناورياطالعاتوارتباطاتوارتباططورکلبه

به بهافراد که کسانی با آنالين میصورت آفالين است،شناسندصورت يافته افزايش

 نمیبسیاري قائل تمايزي آفالين و آنالين اجتماعی سرمايه بین مطالعات شونداز

Nguyen, Hunsaker & Hargittai, 2022)(رسانه ؛ آيا میاما توانندهاياجتماعیواقعاً

گرمشارکتوپیوندهاياجتماعیباشند؟تسهیل

بايستیمطرحنمودمفهوماستفادهازاينترنتبرايتماسواوالًسؤالدرپاسخبهاين

در"six degrees.com"اندازيسايتهاياجتماعی(باراهارتباطافرادباديگران)رسانه

اينابزار.(Boyd, 2012شد)آغاز8220سال بروز از پسازگذشتچندسالمعدود
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 سال در آمريکا کشور در پژوهشی نتايج از6668ارتباطی، منطقه اين افراد داد نشان

يمحلی،طرحدرخواستبههايیگردهمايخوددرکلیسا،هامالقاتاينترنتبرايتنظیم

محلی سیاستمداران منطقه، مورد اطالعاتدر يافتن هاسازمانو محلی تجار یخوببهو

گاهی»يا«اغلب»%کاربران35کنند.پژوهشگراناينمطالعهمطرحنمودندکهاستفادهمی

%88شوند.همچنین،صورتآنالينازاخبارورويدادهايمنطقهخودمطلعمیبه«اوقات

 کردند کمدستاعالم از يکی مسائلاز در اينترنت آن در که يسازهماهنگمحلی

شهرو با ارتباط براي مطالعهنیمسئولندان اين در هستند. استمطلع دولتنقشداشته

 مختلفی کاربران گروهموردمطالعهاگرچه بر پژوهشگران اصلی تمرکز اما گرفتند قرار

يافته سنینهدفمشارکتمدنیبود. بخصوصبا برايافراد هاياينپژوهشنشانداد

ايثانويهبراياصلیوتقويتمشارکتمدنی،انگیزهوتفريحات،انگیزهکمتر،سرگرمی

ملحقشدنآن به درحالیيآنالينمحسوبمیهاشبکهها سنوشود. با برايافراد  که

درصدازافرادگروه66شد.تحصیالتباالتر،مشارکتمدنی،اولويتاولمحسوبمی

اينمؤلفاناطآنالينداشتند.درصدنیزبامراکزخیريهارتب36هايمحلیودومباگروه

تواندبهراهجديديبرايمشارکتمدنیجوانانتبديلپژوهشنتیجهگرفتنداينترنتمی

 )(Raine et al., 2012شود .( وزيتنر قبیلجنینگز واوسالنر6663محققانديگرياز )

 کردند.ديیتأ(نیزايننتیجهرا6666)

هاسرمايهاجتماعیآناليندربسیاريازرشتههايمختلفمعتقدندپژوهشگرانرشته

برايدانشجويانياافرادجوانفقطنه)حتیرشتهپزشکی(گسترشيافتهاست.اينشرايط

ترهايمسنوحتیجمعیتساالنبزرگدهندجاريوسارياستبلکهمطالعاتنشانمی

تعاملمی ارتباطو طريق از را اجتماعیخود سرمايه بهتوانند ديگران صورتآنالينبا

سال(درمورداستفاده18تا55ازافرادمسن)بینافزايشدهند.برايمثال،سینکلروگريو

فیسآن از میها سايت اين که دريافتند و کردند نظرسنجی سرمايهبوک منبع تواند

خودراازتادرکاندتالشاينبدانمعناستکهمحققاندر.اجتماعیدرسالمندانباشد

سرمايه منابع از استفاده و افراد توسعه بر ارتباطات و اطالعات فناوري تأثیر چگونگی
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آن اجتماعی افزايش )ها Nocera, Nardi, & Rigas, -Gheitasy, Abdelnourدهند

2014).

شدنفناوريطورهماندرواقع شاهداضافه ارتباطاتجديدبهکه هاياطالعاتو

-بررسیمیگرافزايشتحقیقاتیهستیمکهاجتماعهستیم،نظارهتباطیلیستابزارهايار

گذارد.کنندچگونهاستفادهازاينابزارهابرتوسعهونگهداريسرمايهاجتماعیتأثیرمی

 بر عمدتاً انجمنتحقیقاتاولیه و بودندايمیل هايآنالينمتمرکز گذشتزمان،؛ با اما

بههايآنالينگسترشيافتهاست.هاياجتماعیوبازيهرسانهتحقیقاتسرمايهاجتماعیب

می رسانهنظر حتیبرخیمطالعاتاخیر و تحقیقاتاولیه بررسد هاياجتماعیمنحصراً

اجتماعیآنالينچگونگیتأثیرفیس منابعسرمايه از استفاده يا بوکبرمیزانرشدافراد

هاآن اخیراً، است. نموده پلتفرممحققتمرکز تويیتر،ان اينستاگرام، مانند ديگري هاي

اند.تمرکزبرايننیزدرمطالعاتخودگنجاندهرا6وآکادمیا8لینکدين،حتیريسرچگیت

ارتباطاتموجودهايجديدنشانمیپلتفرم دهدکهچگونهگسترشفناورياطالعاتو

بهافرادکمککندتاسرمايهاجتماعیآنالتواندبهمی بهدستآورندکهمستقیماً ينیرا

 ,Spottswood & Wohn)شودهامنجرمیايآنافزايشسرمايهاجتماعیشخصیوحرفه

2020).

همکاران و 3لی معتقدند اجتماعیطورکلبهنیز سرمايه آيا اينکه مورد بحثدر ی

،بهاتمامرسیدهوکیفیبهتريابدترازسرمايهاجتماعیآفاليناستياخیرازنظرآنالين

هايمختلفتروکسبتوانايیارتقايدرکدقیقجايگزيناينامر،وجودالزامنسبتبه

فناوري با جايگزينمرتبط درکپلتهاي شامل روشفرم، و مختلفارتباطاتها هاي

 است. دادندچگونهمثالعنوانبهآنالينگرديده نشان خود مطالعه همکارانشدر لیو ،

افراديکهبه استفادهازرسانهصورتآفالينمیارتباطبا هاياجتماعیوسايرشناسندبا

خودبرنوبهبهبخشدکههاياطالعاتوارتباطات،سرمايهاجتماعیفردراارتقامیفناوري

مثبتمیبهروزيآن تأثیر اجتماعیها سرمايه اساسمطالعاتديگر، همچنینبر گذارد.
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ی)کهدرادامهبدانخواهیمپرداخت(ارتباطمنفیبامشارکتسیاسیآنالينگروهدرون

دارد.اينامربهايندلیلاستکهسرمايهاجتماعیپیونديبهشبکهسطحاولفردازروابط

 دارد. اشاره غیره( نزديکو دوستان )خانواده، باورهايازآنجاکهنزديکآفالين بیان

میسیاسیگاهیاوقاتباعثاي روابطنزديکافراد اختالفدر آنجاد بیانشود، از ها

نشانصورتآنالينخودداريمیباورهايسیاسیبه مطالعاتديگر اينشرايطو کنند.

هادراستفادهازهايآنمهارتدهدکهمنابعسرمايهاجتماعیآفالينافرادتحتتأثیرمی
.)Claridge, 2(022ارتباطیاستهايآنالينپلتفرم

دغدغه از ديگر يکی با ارتباط در پژوهشگران اصلی رسانهتأثیرهاي هايمثبت

اينشبکه در اعتماد وجود از اطمینان اجتماعی، سرمايه هايارتباطیاست.اجتماعیبر

مثبتارتباطاتآنالينبرايجادسرمايهاجتماعیمعتقدندتأثیر،محققانمدافعارتباطنيدرا

آيدونهباعثازبینرفتنآنملايجاداعتمادياسرمايهاجتماعیبهشمارمیاينترنتنهعا

کنداينترنت،افرادراازروابطديیتأشود.شواهدزياديدراينزمینهوجودنداردکهمی

آن مرسوم میاجتماعی دور میها باعث يا کند کمتر )اوسالنر،اعتمادقابلشود باشند

6666 اينترنتراه استولیعاملیبرايافزايشياتازه(. ايبرايمشارکتمدنیافراد

شودبلکهمکملیبرايمشارکتآفالينرايجدرنهادهاکاهشاينمشارکتمحسوبنمی

سیاستمی و درواقعباشد. يا و نهادها سیاست، در که خودهاانجمنافرادي محلی ي

مشارکتمی نسبتمشارکتآنالينهم همان به زمانکنند، افراد چه منتهیهر دارند،

کنند،حسجمعیبیشترينسبتبهجوامعآنالينپیدابیشتريراصرففعالیتآنالينمی

.)Bergman, 2006-Dutta(کنندمی

اعتمادوشبکهيافتهحالنیدرع با هاياجتماعیهايبرخیمطالعاتديگردررابطه

می نشان شبکهآنالين اين دهند با میها بیشتر فعالیتاعتمادسازي راتوانند خود هاي

بهصورتپررنگبه دهند. فیستريادامه کاربران مثال، بهعنوان بوک، يیکههاآنويژه

يهاشبکههستند.اعتمادقابلرسدبیشترکنند،بهنظرمیبارهادرطولروزازآناستفادهمی

واجتماعیمی متقابل ارتباط هنجارهاي توانند تقويتو را برايهافرصتاعتماد را يی
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 کنند دوگان)Hampton et al., 2009(مشارکتايجاد برنر8. نتايج6683)6و به نیز )

آن يکفردمشابهیدستيافتند. از اجتماعیکمتر شبکه يککاربر نمودند مطرح ها

 روابط گردد، اجتماعی انزواي دچار است ممکن بیشترترکينزدعادي و دارد ي

است.اعتمادقابل

6686)3ترينور خود پژوهش در رسانهباهدف( ارتباط بابررسی اجتماعی هاي

 و هاشرکتمشتريان کرد ازآنجاکهعنوان شبکهواسطهبهکاربران در هايعضويت

هاياجتماعیافزايشاجتماعیحسجمعیبهتريدارند،میزانمشارکتخودرادرشبکه

گرنیلياجتماعیراتسهیلهارسانهنیمیازافرادتحتمطالعه،دهند.همچنینبیشازمی

هاباتجمیعهااينرسانهآنزعمبهچراکهدانندباشدمیهاکهمشارکتفعالمیبههدفآن

کنند.اززياديازافراددريکجامعهآنالينحمايتازهدفراباقوتبیشتريدنبالمی

 کاربران بدانند،کهیهنگامسويديگر ارزشبرايگروه ايجاد فعالیدر عضو را خود

می قدرت احساس بیشتر )ترينور، 6686کنند طريقکهیهنگام(. از اطالعات تبادل

میهايشبکهسايت انجام اجتماعی روابطهاي دراعتمادقابلشود، اعضايگروه بین ي

يابد)گیلديزونیگاسرمايهاجتماعیافزايشمیجهیدرنتشودوشبکهاجتماعیايجادمی

(.6686وهمکاران،

( همکاران و تکنولوژي6663ولمن داشتند اظهار الکترونیکیمی( توانندهاينوين

سببتسهیلتحققمشارکتمدنیبهشکلشهرونديالکترونیکنیزگردند.دراينحالت

تمدنیمشهودوعلنینخواهدبود،امااگرچهمشارکتدرمقايسهبامفاهیمسنتیمشارک

کندکههمیشهارتباطآنالينداشتهباشندواينتحوالتاينامکانرابرايافرادفراهممی

به را خود تجربیات سريعبتوانند راحتصورت و دهندتر قرار ديگران اختیار در تري

)Wellman et al., 2003(صر ارتباطاتآنالينچیزيبیشاز لذا در. ارسالتصاوير فاً

آنهاياجتماعیمیشبکه میباشد؛ نمايشها آفالين، تعامالتآنالينو ايجاد با توانند

عرصه همه در اهدافمشارکتسیاسیخود به دسترسی و نقشتربزرگها اجتماعی،
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.(Katz and Rice, 2002)بسزايیدرشکوفايیسرمايهاجتماعیداشتهباشند

اسآنچهتاکنونمطرحشدمدافعانجوامعآناليندرواکنشنسبتبهبنابراينبراس

شدهمطرحانتقادات با ارتباط در اول گروه سرمايهمنفیشبکهتأثیراز بر هاياجتماعی

ابرازداشتندبايستیدرنظرداشتاينترنتچهنقشیمی توانددراشکالجديداجتماعی،

استفا با که باشد داشته جوامع تعامل از اجتماعیهاشاخصده سرمايه استاندارد ي

ديدگاهسنجشقابل نیست. همه تقريباً که معتقدند رابطه اين يهاشاخصهايموافقدر

اجتماعی میارتباطنيدراسرمايه تحققپیدا ازحتیمیمثالعنوانبهکند. استفاده با توان

بااستفادهتوانیم سوقداد.اجتماعیشدنالکترونیکی،افرادرابهسمتمشارکتبیشتر

تاباتقويتاجتماعواقعی،افرادبايکديگر ايجادکرد«جوامعالکترونیکی»ازتکنولوژي،

نهادهاي جلبکنند. را بقیه حمايتاجتماعی مکانیسم، همین با و باشند داشته ارتباط

( کامپیوتري ارتباطات بر مبتنی CMC)8اجتماعی و اساسهويت بر يهاارزشعموماً

فعالبهدنباليافتنافرادوطوربهتوانندگیرند.دراينصورت،افرادمیمشترکشکلمی

 موقعیتخود بريکجامعهواحددرجهتارتقايسرمايهجابهمنابعمتناسببا يتکیه

 باشند. شبکهدرواقعاجتماعی اجتماعی وهافرصتهاي اجتماعی ارتباطات براي را يی

اعض میمشارکت فراهم ا آن از پیش که ابیدستقابلکند نبود. تشکیلمثالعنوانبهی

هاييگروهیوکسباطالعاتازاعضايگروهفرصتهاتیفعالهايکاري،انجامگروه

جديديراپیشروقراردادهاست.چنانکهپژوهشگرانمعتقدندواردشدنبهيکارتباط

سايت طريق شبکهاز میهاي اجتماعی بررسیهاي براي مطمئن و ايمن روشی تواند

هايمختلفپیرامونموضوعنظرتبادل،بهاشتراکگذاشتننظرات،سیتأسهايتازهگروه

ياجتماعی،تمرکزبیشتروهاتیفعالبهمشارکتدرترجوانيهانسلورويدادها،تشويق

اوايل در برخیمطالعاتصورتگرفته اجتماعیباشد. حتیافزايشسرمايه اخیر، قرن

اينشبکه براي بیشتري باپتانسیل رابطه در درها جامعه افراد قشرياز هر شدن درگیر

شدههاتیفعال قائل اجتماعی مشارکتي است ممکن چنانکه اند؛ یرفعالیغکنندگان

گروهمثالعنوانبه) به که باشند گروه در ناشنوا( وافراد شوند ملحق مجازي هاي
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نيآهاتیفعال و گفتگوها وارد اما کنند دنبال را مشارکتهاتیفعالها رفعالیغنشوند.

همینمشارکتبرايعضومثابهبهبراياعضايناتوانممکناست درگیرشدننباشداما

بخش لذا بداند. گروه جزء را خود استتا کافی کهتوجهقابلغیرفعال قشر اين از ی

بتوانندبهنمی بهچهره ارتباطاتآنالينصورتچهره با باشند ارتباطداشته ديگر افراد ا

کنند.یبرايايجادمشارکتپیدامیتوجهقابلفرصت

هايکهآياسايتسؤال(نیزدرمطالعهخودبااين6660)3ولمپ6،استینفیلد8الیسون

کنندکهبهايجادوهايیمیشبکهاجتماعیاعضايخودراتشويقبهمشارکتدرفعالیت

اجتماعی مزاياي آنالين، تعامل از شکل اين آيا و اجتماعیکمککنند حفظسرمايه

هايزنیکندياخیر،مطرحنمودنداگرچهگمانهدسترسیبهمنابعوهمبستگیرافراهممی

اياينتصوررادرذهنافرادايجادکردهاستکهتعامالتآنالينبادلسردکردننهرسا

شود،امامطالعاتبسیارينیزنشانافرادازمشارکتدردنیايواقعی،مانعتوسعهروابطمی

بوکبااحتمالبسیارکمیدچارانزواياجتماعیهايیمانندفیساندکهکاربرانسايتداده

.)Hampton et al., 2011(شوندمی

نظرانمطرحشد،دفاعوپستاکنونهرآنچهدرارتباطباديدگاهدستهدومصاحب

شرطبههابربروزسرمايهاجتماعیمثبتآنتأثیرهاياجتماعیدررابطهباحمايتازشبکه

ايباقابلیتههاوافزايششبکهيالزمبرايکاربااينشبکههامهارتهاوارتقايتوانايی

بیشتربرخوردارازارتباطاتچهرهبهچهرهبود.

های موافق و رعایت الزامات احصا شده، دیدگاه شدن مطرحو آیا بعد از 

های الکترونیکی همچنان سرمایه اجتماعی آنالین از وضعیت مطلوبی در شبکه

 و اجتماعی برخوردار است؟

هايمطرحدرارتباطباسرمايهوديدگاهآراءباتوجهبهاينکههدفاينمقالهنقدوبررسی

زمانهمکنیمکهاجتماعیآناليناست،دراينقسمتنتايجپژوهشديگريرامطرحمی
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شبکه حامی آراء با و اجتماعی انتقاداتهاي دوره شدن تمام حمايتپساز قدتمام،

زيرمثبتشبکهرتأثیپژوهشگراناز سؤالهايالکترونیکبرايننوعسرمايهاجتماعیرا

گرددکهسیرمطالعاتصورتگرفتهدرايکهباعثروشنشدنايننکتهمیبرد؛نکته

نیستوراهطوالنیبرخوردارارتباطباسرمايهاجتماعیآنالينهنوزازيکپارچگینظري

یشاست.ياينمفهومدرپهاتیواقعبرايکشف

مطالعه6688)8پارکز در اياالت( سايتايدر آيا اينکه مبنیبر آمريکا هايمتحده

عملکنندياخیر،عواملیراشناسايی«جامعه»عنوانيکتوانندبههاياجتماعیمیشبکه

گیريمشارکتومتعهدنمودنجامعهآناليناستفادههابراياندازهتوانازآنکردکهمی

 مقرراتتوانايیبهمشارکتطلبیدنافراددرفعالیتنمود: تسهیماطالعات، هايجمعی،

آن خودآگاهی و درگیري و احساستعلق مشترک، هنجارهاي و بهاجتماعی عنوانها

-توانبرايتوصیفوبرامی«جامعهآنالين»کندکهمفهومعضويازجامعه.اوادعامی

هاياجتماعیوهاقابلیترنظرگرفتکهاينسايتهايشبکهاجتماعیدرصورتیدسايت

خواسته پیگیري سايتتکنولوژيکی طراحان لذا باشند. داشته را آنالين هايهايجوامع

هاياجتماعیاغلببرايافزايشمقبولیتخودبرپتانسیلاجتماعیوارتباطیاينشبکه

،ماياسپیسدسترسیآسانمثالوانعنبهسازند.کنندوآنرابرجستهمیهاتأکیدمیسايت

هايمختلفیبرايکاربرانباتمرکزبردهد،گزينهمیارائههايمتنوعیازافرادرابهگروه

آن فردي عاليق فراهم میها و اگونهبهآورد میدهسازماني وی ارتباطات که شود

تقويتکند.هانکیل باوجودتوجهاستاينکهآنچهقابلحالنيباايارتباطیبیناعضارا

سطحکمترياز،هاآنهابرايبهمشارکتطلبیدنافرادودرگیرنمودنتالشاينشبکه
در.شودتعهداعضانسبتبهايننوعازجامعهوپیوستنيامشارکتنمودندرآنديدهمی

 که است باور اين بر پارکز رابطه شبکههاتالشاين رسانهي و الکترونیکی درههاي ا

شوداتفاقًتصورمیمعموالًترازآنچهراستايايجاديکجامعهبهمعنايواقعیبسیارکم
می هاييکجامعهبهمعنايواقعیرااومعتقداستجوامعآنالينويژگیرونيازاافتد.

تعدادکاربرانفعالبرايتعاملباديگرانوايجاديکجامعهواقعیبسیارچراکهندارند؛
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بهاندازهبهدوداستوحتیکسانیهمکهمح کافیتعاملفعالباديگراندارند،خودرا
بنابراينبرايدرنظر؛کنندگیرندومطرحمیشیوهمتفاوتیازيکجامعهواقعیدرنظرمی

شبکه بهگرفتن الکترونیکی میهاي واقعی جوامع اجتماعیعنوان سرمايه بحث بايست

سازيقرارگیرد.تريموردپیگیريوپیادهآنالينباجديتبیش

 هاها در شبکه ابعاد سرمایه اجتماعی و نقش آن

شبکه برخی پاتنام، نگاه از شبکهازنظرها ديگر با اينکیفیتروابط متفاوتهستند؛ ها

گردد.اودرسازبروزانواعگوناگونسرمايهاجتماعیباسطوحمتفاوتیمیوضعیتزمینه

 6666سال مفهوم «(دهندهارتباط)8گروهیمیان»دو را«(ونددهندهیپ)6گروهیدرون»و

عنواندوبعدمتمايزسرمايهاجتماعیمطرحنمود.به

 گروهیسرمایه اجتماعی میان

گروهینوعخاصیازسرمايهاجتماعیاستکهبهايجادارتباطاتسرمايهاجتماعیمیان

-هابینگروه-خارجازگروه زمانیايننوعسرمايهشکلدرواقعتأکیدوتمرکزدارد.

پیشمی با افراد که شبکهزمینهگیرد در گوناگون ارتباطهاي يکديگر با اجتماعی هاي

می )برقرار و(Gedajlovic et al., 2013کنند ارتباطاتسطحی يکديگر با افراد اين .

بیناعضا«پیوندهايضعیف»وجیآنايجادابتدايیباعمقپايیندارند،لذاممکناستخر

)باشد. مزايايارتباطاتضعیفبینگروه6666پوتنام بر تأکید با اجتماعی( سرمايه ها،

منجربهتبادلاطالعاتوحتیعمدتاًگروهیرانوعیارتباطاتآزادوغیرعاطفیکهمیان

می باورهايافراد سیستم در تغییر توصیفمیدسترسیيا اطالعاتکشود تبادل اين ند.

زمینهمی گروهتواند اعضاي براي نوآوري ايجاد اجتماعیساز سرمايه نوع اين باشد ها

ممکناستدرسطحوسیعی استو نتايجايننوعسرمايهمشاهدهقابلفراگیر از باشد.

جذباطالعاتومنابعنگردرافرادوفرصتاجتماعیگسترشافقديداجتماعیوکل

هاياجتماعیکمیدرپیخواهدداشت.هااستوازطرفديگرحمايتيدبرايآنجد
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شبکه مدافع شبکهمحققان موافق ديدگاه )با اجتماعی میهاي بیان اجتماعی( کنندهاي

هاياجتماعیبرايارائهمزاياياجتماعیازطريقپیوندهايضعیفگزينههايشبکهسايت

بدبینبودند.ارتباطنيدراياولیههاپژوهش؛اگرچهشوندخوبیدرنظرگرفتهمی

 گروهیسرمایه اجتماعی درون

میان اجتماعی سرمايه اجتماعیدرونبرعکسِ سرمايه روابطداخلیگروهی، به گروهی

اينسرمايهاجتماعیزمانیشکلمی تأکیدوتمرکزداردوانحصارياست. گیردگروه

علقه و پیوند افراد که باهاي خانواده يک اعضاي بین پیوندهاي همچون محکمی

آنگروه در که گرفتههايی قرار حمايتها از و دارند آناند، محکم و عاطفی هاهاي

می ارائهبرخوردار و دانش تسهیم کمک، اعتماد، ايجاد وضعیت اين نتیجه شوند.

هايیعضويتشبکهگروهیدراياست.افرادباسرمايهاجتماعیدرونهايمشاورهکمک

پیش تنوع که آنزمینهدارند آنايدر عوضارتباطاتقويشخصیدر در و کم هاها

ونتیجهفرماستحکمهاصورتمتقابلدراينشبکهجاريوسارياست.اينارتباطاتبه

.(Vissa, 2012)هايبنیاديوايجادتوانايیبسیجمنابعاستآنحمايت

پاتنامايندونوعسرمايهاجتماعیباهممرتبطهستندامايکساننیستند.پاتنامازنظر

بود.کاراودرخصوصچگونگیمتأثر8درابداعايندواصالحازکارمارکگرانووتر

نامد،بود.جستجوياشتغالافرادومشخصکردنآنچهخود،پیوندهايقويوضعیفمی

ياف در که کسانی دريافت، دوستاناو و ارتباطاتقوي با کسانی بودند، موفق شغل تن

هستند. گسترده روابطضعیفو با کسانی کار، موفق جويندگان بلکه نیستند، صمیمی

هانشاندادکهپیوندهايبیشتر،نمود.اينيافتهديیتأهايگراوونتررامطالعاتبعدييافته

باپیوندضعیفبهدستاوردهايبیشتريهايوشبکهنسبتبهپیوندهايکمتر،بهترهستند

می مطالعاتدستپیدا در ايده اين پذيرشتدريجی با اينترنتشدهانجامکنند. درباره

اينترنتمی که ديگرمشخصشد قويکمککند. پیوندهايضعیفو حفظ به تواند

وحفظگیريهايارتباطیجديدذاتاًبرايشکلکنندکهتکنولوژيپژوهشگرانمطرحمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mark Granovetter 
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ايمفیدهستند.پوتنامسرمايهاجتماعیمیانگروهیياغنابخشیدنپیوندهايضعیفشبکه

به پلارتباطیگروهرا تعريفمیعنوان هاياجتماعیگوناگون سرمايهکهیدرحالکند؛

درون گروهاجتماعی تنها )همگروهی متنجانس اعضاي با میها پیوند را زندجنس(

(Newbert and Tornikoski, 2012).

 ارتباطبا هايشبکهسايتتأثیردر سرمايههرکدامهاياجتماعیبر بعد ايندو از

 اجتماعیسايتازآنجاکهاجتماعیبايستیاذعاننمود پیوندهايلزوماًهايشبکه تعداد ً

-فناوريکهنيادهندونیزشواهديوجودداردمبنیبرمستحکمبینافرادراافزايشنمی

حفظپیوندهايضعیفحمايتمیها و تشکیل اغلباز ينوين سرمايهجهیدرنتکنند،

 (.Donath and Boyd 2004دهند)کاربرانافزايشمی گروهاجتماعیمیان

استداللمی8213کهگرانووتر)طورهمان ) روابطتوجهقابلکندکهيکشبکه از

آورد.اطالعاتبیشترومتنوعرافراهممیتربهضعیف،مزايايحاصلازدسترسیگسترده

می اجتماعی شبکه کاربران که دريافتند رامحققان خود دوستان از زيادي تعداد توانند

ارزشعنوانآشنايانبرايکمکبهآنبه براييافتناشتغاليااطالعاتاستفادهکنند. ها

هاهپیوندهاياجتماعیآنگروهیازطريقشناسايیافرادياستکسرمايهاجتماعیمیان

هايشغلیتاکسباطالعاتدرموردسالمتیيفرصتجستجوطیفوسیعیازمنافعاز

می بر در گیردرا می؛ نظر بنابراينبه تسهیلخلقيشبکههاسايترسد هاياجتماعیبه

کاهشهزينهواسطهبههاياجتماعیوشبکه موقتارتباطیکمکآنبه يا هايمالیو

گیرد.اينامربهايندلیلاستخودمنافعسرمايهاجتماعیرادربرمینوبهبهکنندواينمی

رسانه که برقراريارتباط، با روزبهها حتیهزاران يا صدها با تسهیل«دوست»بودن را

کنند.می

 ی سرمایه اجتماعیها مؤلفههای رسانه اجتماعی بر شبکه تأثیر

يسرمايههامؤلفهعنوانايرابهسهموردساختاري،شناختیورابطهاگرچهبیشترمطالعات

نظرگرفته ديدبرخیصاحباجتماعیدر از اينمتغیر اما اند، فرامؤلفهنظراندارايسه

باشد.شخصی،بینشخصیورفتاريمی
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یرضايتاززندگیطورکلبه بعدفراشخصیبارضايتاززندگیفردارتباطدارد.

اندازيکهبرايآيندهخودنمعناستکهفرداززندگیخوددرحالحاضروچشمبهاي

پیوندهاياجتماعیتاحديرضايتاززندگی تصويرکردهاستاحساسمطلوبیدارد.

رقممی تحقیقاتنشانمیفردرا شاديبیشترفرد،زنند. با دهدرضايتاززندگیباالتر

خانواده مرتبط او دوستان حتی مشارکتدرو و زندگی رضايتاز بین ارتباط است.

میشبکه نیز شبکههاياجتماعی به پیوستن از افراد هدفبرخی باشد. متقابل هايتواند

اجتماعیممکناستافزايشرضايتاززندگیباشد.

کندکه(اشارهمی6661)8بعدبینشخصیبااعتمادبینافرادمرتبطاست.بیودوين

بین داشتنشبکهاعتماد هرفرديبا اجتماعیاست. اصلیوحیاتیسرمايه ايافرادجزء

 ارتباطات از حمايتاعتمادقابلوسیع دريافت احتمال زمان، در بیشتري عاطفی هاي

دارد.ازیموردن

 در افراد مشارکتفعال نیز رفتاري میهاتیفعالبعد قرار مدنظر را مدنی دهد.ي

فعالیت شامل ابزاريمشارکتمدنی اجتماعی رسانه است. جامعه نفع به استکه هايی

 براي فعالیتدهسازمانقدرتمند ی است. جمعی میهاسايتهاي وهاتیفعالتوانند

اطالعاتپراکندهدرموردمسائلبحرانیرابهيکديگرپیونددهند.

نشانمیپژوهش تعهددهندفیسهايصورتگرفته مشارکتدر به را بوکافراد

افراديکهدرحالحاضرعالقهمدنیتشويقمی مندبهمسائلاجتماعیهستندبیشترکند.

 در همچنینخدماتشبکههاتیفعالاحتمالدارد هاياجتماعی،يمدنیمشارکتکنند.

افزايشمی منجربهبروزکنشیازغالباًدهدکهآگاهیافرادنسبتبهمسائلاجتماعیرا

میسويآن نیز همگها فیسردد. از رضايتازچنیناستفاده بوکارتباطمثبتقويبا

زندگی،اعتماداجتماعیومشارکتمدنیدارد.

 مطالعات مرور شبکهتأثیراگرچه از استفاده مثبت سه بر اجتماعی مؤلفههاي

نشانمیشدهمطرح يبیشتراينهاپژوهشدهد،اماممکناستانجامسرمايهاجتماعیرا

.(Valenzuela et al., 2009; Waren et al., 2014)ببردسؤالهارانیززيريافته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Beaudoin 
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 ها شنهادیپگیری و بحث، نتیجه

عوض، در است. نکرده چندانی تغییر گذشته سال چند در اجتماعی سرمايه نظريه

هادرسالهاياطالعاتوارتباطاتاززمانظهورآنسازيوافزايشانواعفناوريبومی

اول8220 نگاه در استکه داده آنالينتغییر آفالينبه از را غالبارتباطافراد نحوه ،

افزايشخودمیزانحفظونوبهبه حتیبهدستآوردنمنابعسرمايهاجتماعیبیشتريرا

 است. همهمثالعنوانبهداده ، سال در کرونا از6666گیري مردم چگونه که داد نشان

فناورياطالعاتوارتباطاتبرايحفظمنابعسرمايهاجتماعیآفالينخودبابهاشتراک

نابعبراييادگیريياکارازراهدور(،گذاريمگذاشتناطالعاتکلیدي)ماننداشتراک

ابرازدلتنگینسبتبهيکديگرارائهحمايت نمايشآغوشمجازي(، وهايعاطفی)مثالً

ازخدماتتحويلالکترونیکیبرايمثالعنوانبههايملموس)حتیارائهکمک استفاده ،

عنوانهاامروزهبهاينشبکهبنابراين؛کنند(استفادهمیازیموردنارسالآفالينغذاولوازم

 است.جزئیاصلیاززندگیدرصدزياديازمردمتبديلشده

دهدوقتیتکنولوژيجديدييمختلفصورتگرفتهنشانمیهاپژوهشمروراما

بادرواقعشود،ممکناستباعثکاهشياافزايشسرمايهاجتماعیگردد.واردجامعهمی

رايمحققانمهماستکهچگونگیتأثیرتغییراتآفالينياينشرايط،بجلوروبهحرکت

 نظربگیرند. در اجتماعیآنالينرا منابعسرمايه از اجتماعیازآنجاکهبراستفاده سرمايه

نظرانمعتقدندباهااست،برخیصاحبهاوبرقراريارتباطباآنمستلزمپیوستنبهگروه

شبکه اينترنتو حظهور افراد اجتماعی دستدادههاي از را خود لذاسجمعی و اند

دارند)پاتناموپستمن(.درمقابلبرخیمطالعاتهاگروهمشارکتکمتريدراجتماعاتو

داده نشان دادههاياجتماعیفرصتاندشبکهديگر قرار افراد اختیار در هايجديديرا

 مختلف افراد تا کنندنظرصرفاست برقرار ارتباط يکديگر با جغرافیايی نزديکی از

هاياخیرهايموافقدرسال(.پژوهشحاضرنشانداداگرچهاغلبديدگاه6663)ولمن،

ديدگا پساز شدههو میهايمخالفارائه نشان تحقیقاتهمچنان آخرين اما دهداند،

نانازاطمینانخاطربرخوردارهايآنالينهمچوضعیتسرمايهاجتماعیآناليندرشبکه
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روبهافولقرارداده نیستوايننوعارتباطات،فوايدواثراتمثبتسرمايهاجتماعیرا

رامطرحکردکهازاين6(عبارتآگاهیدرهمشکافته6665)8بوجیاارتباطنيدرااست.

يمجازيشودکهبخشاعظمتعاملهمدرفضايواقعیوهمدرفضاحقیقتناشیمی

ويرخمی نگرانیخاطرنشاندهد. ابراز تکنولوژيارتباطاتجايگزينافرادشدو کرد

باديگران،رودررويتعاملجابهنمودکهباصرفزمانبسیاربرايتلويزيونوکامپیوتر

نمودديیتأواحترامبهديگرانازبینرفتهاست.ويبااشارهبهپژوهشپاتنامصبر،مدنیت

اومعتقداسترودرروبرايساختنشخصیتومشارکتمدنیبهتعاملکه نیازداريم.

صورتخطی)زمانیکهصرفتعاملبايزندگیکنیم؛زندگیبهبعدسهصورتبايدبه

(،افقی)درروابطیکهداريم،فراترازنژاد،جنسوطبقه(وعمقی)درمیکنیمديگران

روابط تعامالتو در ما نقشیکه )بوجیا، جايگزينی6665داريم( منفیلزوماً(. مفهوم

 وحالنیدرعندارد. عملیاتی راهکارهايی شرايط، اين با مواجهه وضعیت بهبود براي

 است. شده احصا میارتباطنيدرااجرايی مطرح ازمطالعات جلوگیري براي که کنند

ازجملهالين،برخیراهکارهاهايارتباطاتیآنکاهشسرمايهاجتماعیدراثراتکابهشبکه

هايافراددرارتقاءتوانايیهايالزممتناسبباشرايطسنیواجتماعیافراد،ارائهآموزش

هايارتباطیبامیزانبرخورداريها،افزايشپلتفرماستفادهصحیحومیزاناستفادهازپلتفرم

محدوديت کاهش و چهره به چهره ارتباطات از زمانبیشتر می-هاي قابلفضا تواند

باشدپیاده تحقق) .(Nguyen, Hunsaker & Hargittai, 2022سازي نهايی خروجی

 شرايطی، تعامالتتنهانهچنین بستر در اجتماعی سرمايه به دستیابی از بردن بهره

جذابیتشبکه از منتفعشدن بلکه دنیايامروزيگوناگونهايالکترونیک، ارتباطیدر

.(Yoganathan, Osburg, & Bartikowski, 2021)باشدمی

قرارتأثیرهانسبتبهچگونگیتحتوارديدگاهپسمطالعاتمختلف،سیرسینوس

نشانمی نتیجهکلیرامیگرفتنسرمايهاجتماعیدراينوضعیترا قرارنيازاتواندهد.

دديبرخورداراست،اماعنواننمودکهاگرچهارتباطاتآنالينازمزاياونقاطقوتمتع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bugeja 

2. Split Consciousness 
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جامعهانگذارسیاست هر مديران و برنامهاگونهبهاي نکاتي کنار در که کنند ريزي

ايندرجهمجازيشدنبهشدهمطرح کلیهتعامالتانسانیراختهیافسارگسصورتفوق،

عنوانبخشیتعامالتفیزيکیوچهرهبهچهرههمچنانبهدرواقعقرارندهدوتأثیرتحت

اساسپژوهش بر نتیجه اين البته باشد. ارتباطاتانسانیمطرح هايیاستکهالزامیدر

هايمختلفرفتارييدرحوزهگذارسیاستتاکنونصورتگرفتهاستوممکناستبا

 قرارداد.تأثیروفناوريبتواننتايجفعلیراتحت

می آن بهامید مطالعه اين رود از يکی پیشهایبررسعنوان سرمايهي حوزه در رو

درذهنخوانندگانآنبرانگیخته«هايچگونگی»و«چراها»اجتماعیآنالين، مختلفیرا

شودبابررسیوضعیتبهاينحوزهمطالعاتیپیشنهادمیمندعالقهباشد.لذابهپژوهشگران

اجتماعیآناليندرشبکه الکترونیکیايرانبهسنجشسطحآنسرمايه هاياجتماعیو

بپردازندووضعیتداخلیکشورازاينلحاظموردشناسايیقرارگیرد.شايانذکراست

توانازاينابزارومی(Williams, 2006)اينمتغیرازپرسشنامهاستانداردبرخورداراست

ترهايعمیقنمود.ضمناًبامطالعهکمیبرايسنجشوضعموجودوتحقیقاتاولیهاستفاده

شبکه اين رويکاربران بر آنالينکیفی اجتماعی ارتقايسرمايه چگونگیحفظو ها،

هاعنوانهدفیبلندمدتدرپژوهشقرارگیرد.ازسويديگراينموضوعبهموردپژوهش

هايازشبکههاواستفادهحداکثريمدنظرقرارگیردکهدرعینمجازيشدناکثرفعالیت

توانايجادنمود.آنالين،چگونهامکانحفظسرمايهاجتماعیوحتیارتقايآنرامی

سازمانیدرتأثیرهمچنین رفتار حوزه متغیرهايمطرحبخصوصدر نقشساير و

(،گروهیوسازمانی)نقشفرهنگ...شناختی،سالمتذهنیوسطحفردي)سرمايهروان

سیاست و ساختار و میهاي آنالين اجتماعی سرمايه بر وکلی( جذاب موارد از تواند

کاربرديدرارتباطباموضوعاينمطالعهباشد.

 خدماتکمتريبرخوردارچگونگیپرکردنشکافديجیتالیدر از جوامعیکه

بهفناورياطالعاتوارتباطاتکمکمیهستندوافزايشدسترسیآن بتوانندها کندتا

دهداجتماعیآفالينوآنالينخودراافزايشدهند؛امااينبررسینشانمیمنابعسرمايه
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تواندبارعايتنکاتوالزاماتتشريحشدهدراينمطالعهفناورياطالعاتوارتباطاتمی

بهافرادکمککندتاسرمايهاجتماعیخودراتوسعهدهند.
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