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چکیده
فناوریهای ارتباطی جدید و بزرگراههای اطالعاتی آن ،به ویژژه فضژای مجژازی ،منجژر بژه
تحول در شدت و میزان ارتباط انسانها در اقصی نقاط جهان شدهاند و تحولی کیفی نیز در ایژ
ارتباطات ایجاد کرده اند .امژروزه بژا اسژتفاده از اینترنژت و بژا حضژور در ایژ بزرگژراه ،اماژان
بهره گیری از انبوهی از اطالعات در کمتری زمان مما و برقراری ارتباط گفتژاری ،نوشژتاری
و دیداری با هزینهای نسبتاً کم فراهم آمده است .خانواده به عنوان یای از مهمتری قدرتهژای
تربیتی از انسانها مراقبت می کند و ای عمل را همان گونه انجام می دهد کژه زنژدگی اجتمژاعی
آن را میخواهد .درحقیقت افراد در خانواده بسیاری از ظرفیتهژا را جهژت زنژدگی در جامعژه
کسب میکنند.از جمله ای ظرفیتها سرمایه اجتماعی است .با توجه بژه اهمیژت ایژ مسژدله در
ای مقاله به بررسی تاثیر فضای مجازی بر سرمایه اجتمژاعی افژراد در خژانوادههژا پرداختژه شژده
اسژژت..پژوه
* نویسنده مسؤول

حاضژژر بژژه صژژورت پیمایشژژی و بژژا اسژژتفاده از روش نمونژژه گیژژری سژژهمیهای و
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بهرهگیری از پرسشنامه محقق ساخته ،با تایه بر نظریههای مربوط به ایژ حژوزه صژورت گرفتژه
است .جامعه آماری خانواده هژای دارای فرزنژد بژا تر از  53سژال شژهر اصژفهان هسژتند .متغیژر
استفاده از فضای مجژازی بژا دو شژاخص کمیژت وکیفیژت و متغیژر سژرمایه اجتمژاعی بژا چهژار
شاخص اعتماد ،انسجام ،مشارکت وحمایت اجتماعی سنجیده شده است .نتایج پژوه

حاضژر

حاکی از آن است که کیفیت وکمیت استفاده از فضای مجازی ،بژر سژرمایه اجتمژاعی خژانواده
تاثیر داشته است .بژدی معنژا کژه هرچژه میژزان اسژتفاده از فضژای مجژازی بیشژتر باشژد سژرمایه
پیژدا

اجتماعی که ناشی از ارتبژاط افژراد در دنیژای واقعژی و ارتباطژات رودر رو اسژت ،کژاه
میکند.
واژههای کلیدی :فضای مجازی ،خانواده ،سرمایه اجتماعی ،مشارکت ،اعتماد ،انسجام.
مقدمه و بیان مسأله
خانواده اساسی تژری و نخسژتی نهژاد اجتمژاعی و یژ

گژروه پویاسژت کژه اعضژای آن بژا

برقراری ارتباط با یادیگر و انجام کار و فعالیت مشترک هدف مشترکی را نیز دنبال مژیکننژد.
ای ارتباط به درستی انجام نمی گیرد مگر آناه اعضای خانواده با نوعی تفهژیم و درک متقابژل
با یادیگر تعامل داشته باشند و مهمتری کارکرد خژود کژه انتقژال ارزشژها و اجتمژاعی نمژودن
فرزندان است را به انجام رساند .دوران کنونی زندگی انسانهژا بژه لحژا فرهنگژی یژ

دوران

خاص و پیچیده است ،دورانی که جهان و جامعهی مژا بژه وسژیلهی امژوا رسژانههژای ارتبژاطی
احاطه شده انژد .دهاژده جهژانی و جامعژهی شژباهای عنژاوینی هسژتند بژرای توصژی

جهژان و

جامعه ی جدید؛ جهان و جامعه ای که درآن فرهنگ ها به شال بی سابقهای با همدیگر بژه تبژادل
پرداختهاند .برخی با چشمانی نگران به ای تبادل مینگرند و آن را نژه یژ

تبژادل ،بلاژه نژوعی

تهاجم به شمار می آورند ،تهاجمی که به زعم آنها از سوی فرهنگ های مسلط مربوط به جوامع
توسعه یافته و سرمایه داری به سوی جوامع توسعه نیافته و جهژان سژوم در جریژان اسژت؛ برخژی
دیگر معتقدند ای تبادل فرهنگی در نهایت به نفژع جوامژع در حژال توسژعه خواهژد بژود؛ چنژی
جوامعی می توانند با اقتباس عناصر فرهنگی جوامع مدرن به پیشرفت و توسعه در ابعاد گوناگون
دست یابند .به طور کلی ،گروه اول نسبت به ظهور جهانی شدن ،به ویژه جهانی شدن فرهنگژی،
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بدبی بوده و گروه دوم نسبت به آن خوشبی هستند .اما رویارد سوم نسبت به پدیژدهی جهژانی
شدن محتاطانه می نگرد .چنی رویاردی نسبت به ای فرایند نه کژامالً بژدبی اسژت و نژه کژامالً
خوشبی  .ای رویارد مبتنی بر ای پی

فرض بنیادی است که فرهنگ از معژدود دسژتاوردهای

بشری است که به کندی دچار تغییر می شژود ،از ایژ رو ،نگرانژی نسژبت بژه بژروز چژال هژای
فرهنگی در فرایند جهژانی شژدن ناشژی از عژدم درک ماانیسژم تغییژرات و تحژو ت فرهنگژی
است ..بر ای اساس نظام اجتماعی در جامعه دچار ضعفمیگردد و عالوه بر آناه پیوند عژاطفی
بی اعضای ای نظام کمرنگ شده و انسجام آن نیز دچار تزلزل خواهد شد .از طژرف دیگژر بژه
دلیل ارتباط دوطرفه ای که کاربران در فضای مجازی برقرار میکنند ومحدودیتی از نظر زمژانی
وماانی وجود ندارد افراد با رغبت و به راحتی وارد ای رابطهها شده و روابط بژا اطرافیژان را در
حد ضرورت حفط میکنند .از طرفی یای از مهمتژری ظرفیژتهژایی کژه بژرای افژراد توانژایی
حضور موثر در جامعه را ایجاد می کند سرمایه اجتماعی است.از نظر بوردیو ،سژرمایه اجتمژاعی
حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالایت شباه بادوامی از روابژط نهژادی شژده
بی افراد و به عبارت ساده تر ،عضویت در ی

گروه است (بوردیو513 :5531 ،و.)517ازطرفی

وقتی صحبت از فضای مجازی به میان می آید مردم اغلب به کژاميیوتری فاژر مژی کننژد کژه بژه
اینترنت متصل است در حالیاه ایژ فقژط بخژ

بسژیار کژوچای از فضژای مجژازی را تشژایل

می دهژد .صژاحبنظران فضژای سژایبر 5را بژه مجموعژه ای از ارتباطژات درونژی انسژانها از طریژق
کاميیوتر ووسایل مخابراتی بدون در نظر گرفت جغرافیای فیزیاژی تعریژ

کژرده انژد .تسژهیل

روابط از طریق ابزارهای الاترونیای باعث شده تا بسژیاری از جنبژههژای ارتبژاط انسژانها وامژور
مرتبط با آن مانند سژرمایه اجتمژاعی تحژت تژاثیر قژرار بگیژرد.از نظژر کلمژ سژرمایه اجتمژاعی
هنگامی ایجاد می شود که روابط میان اشخاص به شیوه ای تغییر یابد که کژن

را آسژان سژازد.

بنابرای به اعتقژاد او سژرمایه اجتمژاعی شژی واحژدی نیسژت ،بلاژه جنبژههژای متفژاوت سژاختار
اجتمژاعی را در بژر مژژیگیژرد کژه کژژن

جمعژی و فژردی را تژژرویج مژینمایژد (کلمژ :5577 ،

.)195جنبههایی مانند اعتماد ،مشارکت وهمبستگی اجتماعی که در روابط اجتماعی بسژیار تژاثیر
گذار است .طبق آمارهای ارائه شده مرکز مژدیریت توسژعه ملژی اینترنژت در آخژری گژزارش
1 Cyber space
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خود ،شمار کاربران اینترنت در ایران تا پایان  1ماهه نخست سال  35بالغ بر  13میلیون و  3هژزار
و  111نفر اعالم شده است که به وسیله پارامترهایی چون اینترنت دایژل آپ ،اینترنژت ،ADSL
اینترنت موبایل  ،GPRSوایماس و فیبر بژه شژباه متصژل مژیشژوند .اسژتان اصژفهان بژه عنژوان
سومی استان کشور بعد از استان مازندران و تهران بژا تری ضژریب نفژو اینترنژت را بژه خژود
اختصاص داده است (مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت .) 5539 ،شژهر اصژفهان نیژز بژه عنژوان
یای از بزرگتری کالن شهرهای ایران همچون دیگر مناطق کشور تحت نفو اینترنت میباشژد
به دلیل اثرگذاری اماانات ارتباطی بژرروابط افژراد درخژانواده باعژث شژد ،محقژق در پژژوه
حاضر به بررسی تاثیر استفاده از فضای مجازی بر سرمایهاجتماعی در خانوادهها در خانوادههای
شهر اصفهان بيردازد .هدف اصلی پژوه

حاضژر بررسژی تژاثیر اسژتفاده از فضژای مجژازی بژر

سرمایه اجتماعی در خانوادهها میباشد .از آنجا که ارتباطات افراد از طریق فضای مجازی منجر
به تغییراتی در زندگی فردی واجتماعی آنهامی شود ،محقق بر آنست که به بررسی تاثیر فضژای
مجازی بر برخی از ابعاد سرمایه اجتماعی در بی خانوادههای شهر اصفهان بيردازد.
پیشینه پژوهش
گنجی در پژوه

خود با عنوان "بررسی الگوی کاربران اینترنت وعوامل اجتماعی موثر بر

آن "در سال  5533به بررسی الگوی کاربران اینترنت در ایران پرداخته است .ای پژوه

نشان

می دهد که به میزانی که محدودیت ارتباطات اجتماعی بیشتر می شود ،افژراد تمایژل بیشژتری بژه
بهره گیری از الگوی ارتباطی اینترنت نشان مژی دهنژد .پیونژد اجتمژاعی نیژز در ایژ زمینژه نقژ
مهمی دارد .به عبارت دیگر ،کسانی که ،بنژا بژه علژل مختلژ  ،دارای پیونژد اجتمژاعی قژویتژر
هستند ،تمایل کمتری به بهرهگیری از الگوی ارتباطی اینترنت ،به ویژه الگوی ارتباطی نامناسژب
و نابهنجار ،پیدا خواهند کرد .عواملی همچون دلبستگی به دیگژران و افژراد پیرامژونی ،تعهژدات
گوناگون ،همچون تعهد نسبت به خژانواده ،شژغل ،دوسژتان و غیژره ،درگیژریهژا و مشژغلههژای
مختل

همچون مشژارکت مژداوم در فعالیژتهژای زنژدگی ،کژار ،خژانواده ،و غیژره و باورهژا،

ارزشها و اصول اخالقی ،نق

اساسی در ای زمینه ایفا میکنند (گنجی.)511 -539 :5533 ،
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دوران در پژوهشی که با عنوان "تاثیر فضژای سژایبر نتیژ

بژر هویژت اجتمژاعی " در سژال

 5533انجام داده است نشان می دهند که انزوا یژا عژدم انژزوای کژاربران اینترنژت بژه زمینژه هژای
اجتماعی ،هویتی و فرهنگی آنها بستگی دارد .به طور مثال ،اینترنژت بژرای افژراد بژرون گژرا ،یژا
کسانی کژه از حمایژت اجتمژاعی بیشژتری برخوردارنژد ،دسژتاوردهای خژوبی فژراهم مژی کنژد،
همچون بهبود وضعیت مشارکت در جامعه ،با بردن عزت نفس ،کاه

تنهژایی و ...امژا بژرای

افراد درون گرا ،یا آناناه از حمایت احتماعی کمتری برخوردارنژد ،مژی توانژد پیامژدهای منفژی
داشته باشد .استفاده ی بیشتر از اینترنت برای نوجوانان و بزرگسا ن نیز پیامدها و نتژایج متفژاوتی
داشته است ،مثالً ،برای بزرگسا ن باعث با رفت میزان ارتباطژات چهژره بژه چهژره و محلژی و
نزدیایشان به دوستان و بستگان دور شده است (دوران.)557 -5535:553 ،
برتون در پژوهشی با عنوان "آیی اینترنت ،تهدیژدی بژرای پیونژد اجتمژاعی " بژه پیامژدها و
آثار مخرب اینترنت ،پرداخته است که در ایا ت متحده روی  931نفژر در طژی دو سژال انجژام
شد .نتایج پژوه
کاه

نشان داد که استفاده از اینترنژت حلقژهی روابژط اجتمژاعی دور و نزدیژ

داده ،گوشهگیری و ،در نتیجه ،افسردگی ،را افزای

را

میدهد .در نتیجه ،نوع جدیژدی از

گوشه گیران در همه جا ظاهر می شوند که فقط دارای ارتبژاط اطالعژاتی و ابژزاری هسژتند .ایژ
افراد ی

پیوند اجتماعی را بنا می کنند که دیگژر شژباهتی بژه پیونژد اجتمژاعی جامعژه ی بشژری

ندارد (برتون519 -513 :5539 ،به نقل از ساروخانی).

بیگر در پژوهشی ،که در سال  9222انجام گرفته است ،نشان می دهد که اینترنت برای زنژان
یاژی از ابزارهژای ایجژاد ارتبژاط تمژاسهژای بیشژتر بژا شژباههژای اجتمژاعی ،چژون دوسژتان و
خانوادهیشان ،بوده است .ای زنان اظهار داشتهانژد کژه بژا اسژتفاده از اینترنژت ،احسژاس پیونژد
اجتماعی و حمایت عاطفی بیشتر میکنند (بیگر ،به نقل از گنجی.)51 :5533 ،
نتژژایج پژژژوه

جواانژژا کژژژارالهو وهماژژاران بژژا عنژژژوان" عملاژژرد خژژانواده وفنژژژاوری

خانواده"( ،)9253نشژان مژیدهژد در زنژدگی روزمژره خژانواده یژ

محژل برجسژته در حژوزه

پژوهشی به دست آورده است .در ای مقاله بژه بررسژی  13مقالژه بژی سژالهژای  5333و 9255
منتشر شده در بررسی رابطه فناوری اطالعات و ارتباطات و عملاژرد خژانواده فژراهم مژیکنژد.
جستجو برروی پژوه های انجژام شژده درحژوزههژای نگژرش نسژبت بژه فنژاوری اطالعژات و
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ارتباطات ،انواع  ICTو استفاده از الگوها ،،انسجام خانواده ،نقژ

خژانواده ،قژوانی و درگیژری

بی نسلی ،و مرزهای خژانواده اسژت .نتژایج نشژان مژیدهژد کژه فنژاوری اطالعژات و ارتباطژات
تغییرات کیفی در عملارد خانواده ،شال جدید حا ت تعامل ایجاد کژرده و ضژرورت چیژن
دوباره الگوهای رابطه در خانواده را نشان میدهد.
در ی
پژوه

جمع بندی میتوان به ای ناته دست یافت کژه تحقیقژات فراوانژی پیرامژون مسژدله
انجام شده که هر کدام ابعادی را مورد بررسی قرار داده اند ،اما محقق پژوهشی کژه بژه

بررسی تاثیرات فضای مجازی برخژانوادههژا پرداختژه باشژد نیافژت .بژا توجژه بژه ایناژه خژانواده
ازبنیادی تری ارکان در همه جوامع محسوب میشود وآسیب در آن به سایر ارکژان جامعژه نیژز
تسری پیدا می کنژد واز طژرف دیگژر سژرمایه اجتمژاعی از مهمتژری مولفژههژایی اسژت کژه در
برقراری ارتباط با دیگران وزندگی اجتماعی به افراد کم

میکنژد در پژژوه

حاضژر سژعی

شده تا به بررسی تاثیر فضای مجازی بر سرمایه اجتماعی افراد در خانوادهها پرداخته شود.
مبانی نظری پژوهش
ابتدا زم است برای درک بهتر مسدله به شناسژایی مفژاهیم اصژلی پژژوه

بيژردازیم نظریژه

پردازان معتقدند فضای مجازی5عبارت است از "فضای قابژل هژدایت " کژه بژه معنژای هژدایت
کردن وساان داری کشتی است ) .)kizza,1998:131از نگاه دیویژد بژل فضژای مجژازی فقژط
مجموعهای از سخت افزار نیسژت بلاژه مجموعژهای از تعژاری

نمژادی اسژت کژه شژباهای از

عقاید و باورها را در قالب داد وستد بی افراد رد و بژدل مژی کننژد .بژرخالف فضژای واقعژی در
فضای مجازی نیاز به جابجایی های فیزیای نیست همه فعالیت ها از طریق فضای سژایبر صژورت
میگیرد وباعث ایجاد شباه عظیمی از افراد میشود که مرزهای سیاسی وجغرافیژایی را در هژم
میشژانند وگژاه مرزهژای فرهنگژی را کمرنژگ مژیکننژد وبژر تمژام ابعژاد زنژدگی بشژر تژاثیر
میگذارند(.)Suler,2008:6
از نظر ولم  ،افراد متفاوت به شباههای متفاوت متصل میشوند و میتوانند برای یژ

فژرد

منابع متنوع تری فراهم آورند .اما در زندگی واقعی معمو ً با افرادی رابطه برقرار می کنند که به
1 Vitual space

تبیی جامعهشناختی سرمایه اجتماعی خانواده و فضای مجازی 597 /

خود آنان شباهت دارند واز ای جهت منابع موجود در شباه اجتماعی شخصی خود را کژاه
میدهند .اما در فضای مجازی شرایط به گونهای دیگر است ،عدم شناخت اولیژه از کسژانی کژه
در فضای مجازی و شباه های اجتماعی مجازی حضور دارند احتمژال ایجژاد رابطژه میژان افژراد
بسیار متفاوت را فراهم می آورد .چنی رابطه ای که تنژوع بیشژتری نسژبت بژه روابژط موجژود در
زندگی واقعی دارند تژوان شژخص را بژرای دسژتیابی بژه منژابع بیشژتر (بژویژه اطالعژات بیشژتر و
متنوعتر) فراهم میآورد .هر چند مما اسژت ایژ پیونژدها ضژعی

پنداشژته شژوند (محسژنی،

 .)39 :5533کاستلز نیز معتقد است فضای مجازی ،ماژان نیسژت ،دا ن وراهرویژی بژی ماانهژا
است .شما در حالی که در محل خودتان اقامژت داریژد ،مژیتوانیژد در فضژای مجژازی گژردش
کرده ومردمی را مالقات کنید که در ماانهای دیگری زندگی میکنند ،اما میتوانید با اسژتفاده
از فضای مجازی در جهان هنی خودتان باشید.بنابرای فضای مجازی نژوعی فژرا فضژا وفضژای
ه است فضایی که ما هر روز در آن دست به عمل میزنیم وبژا مژردم واندیشژه هژا وماژان هژا
وزمانهایی دیگر مالقات میکنیم (کاستلز واینیس ،5531:17 ،به نقل از کیخایی).
گیدنز معتقد است تغییرات ساختاری در قدرت ،بژه واسژطه سژطو چندگانژه جهژانی شژدن
ماننژژد مبادلژژه پژژولی ،پیشژژرفتهژژای فناورانژژه و مژژردم سژژا ری سیاسژژی گسژژترده ،باعژژث تغییژژر و
دگرگونی حس ما از زما ن و ماان شده است .در جوامع پیشامدرن ،زمان و ماان یانواخژت و
همبسته بودند ،به ای معنی که مردم به تعامل در مجاورت یادیگرو برقراری ارتباطات شژفاهی
بایادیگر تمایل داشتند؛ اما یای از پیامدهای مهم مدرنیته ای است که ظرفیت ما برای زندگی
و کار در گستره زمان و ماان به صورت مجزا از یادیگر ،گسترش یافته است .به نظژر گیژدنز،
کن های روزمره به وسیله خود کن گران به لحا سژاختاری مقیژد مژی شژود و فنژاوری هژای
رسانه ای نیز در ای امر دخیل هستند .در فرایند امتداد زمان و ماژان ،تجربیژات رسژانه ای شژده،
قادر به وادار کردن رویدادهای متفاوت به درون آگاهی روزمره است که می تواند بژه احسژاس
عدم امنیت و واژگونی واقعیت منجر شود .برای وی ،تجربیژات رسژانه ای شژده ،شژرط بیرونژی
کن

هستند که به ما اطالعاتی دربژاره دیگژران مژی دهنژد و روایتژی را کژه مژا دربژاره دیگژران

داریژژم ،تغییژژر مژژیدهنژژد ایژژ تغییژژرات در حژژوزه سژژرمایه اجتمژژاعی بسژژیار مشژژهود اسژژت
(.)Laughey, 2007, p.97
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متغیر وابسته پژژوه

حاضژر سژرمایه اجتمژاعی اسژت .لیژداجیهانیفژان در وصژ

سژرمایه

اجتماعی می گوید " :چیزی ملموس که بیشتری آثار را در زندگی روزمژره مژردم دارد :حسژ
نیت ،رفاقت همدلی وارتباط و معاشرت اجتماعی در بی افژرادو خژانوادههژا کژه سژازنده واحژد
اجتمژژاعیانژژد (ولاژژاک ونارایژژان  .)355-391 :5531پاتنژژام سژژرمایه اجتمژژاعی را جنبژژههژژایی از
سازمان اجتماعی از قبیل هنجارها ،شباه های اجتماعی و اعتماد متقابل مژی دانژد کژه همیژاری و
هماهنگی افراد را برای دستیابی به منافع مشترک تسهیل میکند(پاتنام.)933:5532 ،
به زعم بوردیو سرمایه اجتماعی جمع منابع بالقوه ای کژه حاصژل شژباه بژا دوامژی از روابژط
نهادینه شدة آشنایی و شناخت متقابل یا به عبارتی عضژویت در گژروه اسژت :شژباه ای کژه هژر
ی

از اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار میکند ،و آنژان را مسژتحق «اعتبژار»

میسازد.
از نظر بوردیو حجم سرمایه اجتماعی مورد تمل

ی

فرد او ً به انژدازة شژبا پیونژدهایی

بستگی دارد که او می تواند بژه طژرزی مژؤثر بسژیج کنژد ،ثانیژاً وابسژته اسژت بژه حجژم سژرمایه
(اقتصادی ،فرهنگی و یا نمادی ) در تصرف کسانی که وی با آنان مرتبط است .به نظژر بوردیژو
تطابقی بی موقعیت طبقاتی افراد و رفتارهای آنان وجژود دارد .در واقژع بژی جایگژاه اجتمژاعی
افراد در جامعه و نوع سلیقهها و رفتارهای آنان هماهنگی وجود دارد (مثالً افژراد طبقژ بژا نژوع
خاصی از موسیقی ها ،ورزش ها ،گرای های سیاسژی را تژرجی مژی دهنژد) .او اعتقژاد دارد کژه
درهر دوره و جامعه ای با مجموعه ای از موقعیت های اجتماعی روبرو هستیم که با یژ

رشژته از

ثروتها یا فعالیتها زیر چتر واحد گرد هم میآیند .به نظر بوردیو ای فرمول که مماژ اسژت
انتزاعی و مبهم باشد اولی شرط خوان

معتبر از تحلیل میان جایگاه اجتماعی افژراد و اماانژات

آنها است .در واقژع میژان شژباه روابژط اجتمژاعی و رفتارهژایی کژه عژامالن اجتمژاعی انتخژاب
می کنند رابطه وجود دارد .اما او ای رابطه را تنها عالمت تمییز یژا خژط فاصژله ای مژی دانژد کژه
اعضای ی

طبقه با دیگران دارند .در واقژع افژراد یژ

طبقژه زیژر چتژر واحژدی هسژتند امژا از

دیگران متفاوت هستند و ای فضای اجتماعی به ای شال ساخته می شود که گروه ها و عژامالن
اجتماعی براساس جایگاهشان اول بر اساس میزان کلی سرمایه ای که در شال های متفژاوت آن
دارا هستند و دوم براسژاس سژاختار سژرمایه شژان ،یعنژی براسژاس وزن نسژبی هژر یژ

از انژواع
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مختل

سرمایه ،اقتصادی ،فرهنگی که به صورت جداگانه دارا هستند ،توزیع می شوند(بوردیو،

.)517 :5531
فوکویاما سرمایه اجتماعی را هنجاری غیر رسمی و جا افتاده مژی دانژد کژه باعژث هماژاری
افراد می شود .در حقیقت وی هنجار همیاری و لزوم داشت تعامل سازنده بژا دیگژران را سژرمایه
اجتماعی قلمداد می کند .فوکویاما سرمایه اجتماعی را هنجارهای غیررسمی که هماژاری میژان
دو یا چند نفر را ارتقاء می بخشد می داند .هنجارهایی که سرمایه اجتماعی را تشژایل مژی دهنژد.
از روابط متقابل میان دو نفر تا رسوم بسیار پیچیده و تنظیم شژده ای همچژون آئژی مسژیحیت یژا
کنفوسیوسی تنژوع دارنژد .البتژه ایژ هنجارهژا بایژد در رابطژ انسژانی واقعژی جژا افتژاده باشژند،
هنجارهای متقابل به هنگام سر و کار داشت با تمام مژردم بژه طژور بژالقوه وجژود دارد .امژا تنهژا
هنگام برخورد با دوستان بالفعل می شود .با توجه به تعریفی که ارائه می دشود ،اعتماد ،شباه هژا،
جامعه مدنی و موارد دیگری که با سرمایه اجتماعی همراهند تماماً آثار و نتایج سرمایه اجتماعی
هستند نه اجزای تشایل دهنده آن .او معتقد است هر مجموعه از هنجارهای جژا افتژاده ،سژرمایه
اجتماعی را تشایل نمی دهند بلاه آنها باید به همااری در گروه هایی منجر شوند و بنژابرای بژا
ارزشهای معنوی سنتی چون صداقت ،پایبندی به تعهدات ،قابل اعتماد بژودن در انجژام وظیفژه،
روابط متقابژل و نظژایر آن مژرتبط شژوند ،آنگژاه مژا مژی تژوانیم شژاهد افژزای

میژزان اعتمژاد و

شال گیری شباه های اجتماعی جهت پاسخگویی به نیازهای افراد باشیم.فوکویاما برای بررسژی
همه جانبه سرمایه اجتماعی دست بژه تقسژیم بنژدی انژواع کلژی آن یعنژی سژرمایه اجتمژاعی بژی
گروهی و درون گروهی میزند .بنژابر نظژر فوکویامژا هنجارهژایی کژه تولیژد سژرمایه اجتمژاعی
میکنند تقسیمپذیرند ،یعنی میتوانند تنهژا میژان گژروه معژدودی از مژردم یژ

اجتمژاع باشژد،

گروهی که مما است به کوچای دو دوست باشند که با همدیگر تبادل اطالعات می کنند یژا
در پروژه ای مشترک هماارند و یا در مقیژاس بزرگتژری بژی گژروه هژای بزرگتژر کژه اهژداف
مشترک دارند و می توانند حتی در مقیاس بزرگتری تمامی ی

ملت را فرا گیژرد .از تمژام ایژ

مثالها تفاوت بی دو نوع سرمایه اجتماعی مشخص می شود .او برای روش شدن نظرات

مفهوم

شعاع اعتماد را مطر می سازد ،یعنی ایناه مردم تژا چژه میژزان بژه افژرادی کژه مشژابه خودشژان
نیستند اعتماد دارند آیا تنها از افراد خانواده ،دوستان و آشنایان حلقه ای به دور خژود سژاخته انژد
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که با دیگر حلقه های موجود در اجتماع همااری مشترکی نداشژته و گژاهی نیژز در تضژاد قژرار
می گیرند و یا مما است شعاع اعتماد گسژترة وسژیع تژری را شژامل شژود و شژعاع هماژاری و
همیاری با دیگر افراد جامعه را نیز در بر می گیرد .از نظر فوکویامژا تمژام گژروه هژایی کژه درون
خود سرمایه اجتماعی دارند ،شعاع اعتماد معینی دارند ،یعنژی دایژره ای از افژراد کژه در میانشژان
هنجارهایی مشترک وجود دارد .در واقع اگر سرمایه اجتماعی گروهی ،پیامدهای مثبتژی داشژته
باشد ،شعاع اعتماد از خود گروه بزرگتر خواهد بود ( فوکویاما.):59-5573:55،
پاتنام سرمایه اجتماعی را شامل شباه های اجتماعی ،هنجارها و اعتماد متقابل میدانست کژه
همااری و هماهنگی برای منافع متقابل را تسهیل می کنند و اماان دستیابی به اهژدافی را فژراهم
می کند که بدون آن غیر قابژل دسترسژی خواهژد بژود .اوسژرمایه اجتمژاعی را کژا یی همگژانی
میداند که همچون دیگر اشاال سرمایه مولد است .از نظر پاتنام شژباههژای اجتمژاعی در همژه
جوامع دو نوع هستند :شژباه هژای رسژمی و شژباه هژای غیررسژمی کژه بژه دو صژورت افقژی و
عمودی ،قابل مشاهده اند .در شباه های افقی شهروندان از لحا موقعیت تقریباً از یژ

برابژری

نسبی برخوردارند .کن های افقژی مژوثر و قژوی هسژتند و در قالژب مشژارکت مژدنی افژراد در
گروهها و انجم های داوطلبانه ،باشگاههای ورزشی و احژزاب سیاسژی نمایژان مژیشژود .امژا در
شباه های عمودی با سلسله مراتب اقتدار که نابرابری محسوسی بی افراد مشارکت کننده اسژت
میزان مشارکت افراد نسبت به شباه های افقی بسیار پایی تر است و ای شاید به دلیل ضع

ای

شباه ها در برقراری اعتماد بی افراد است که می تواند ناشی از جریان ناقص و ناسالم اطالعژات
در شباه های عمودی و عدم احتمال مجازات کافی بر مقامژات عژالی در اینگونژه شژباه هژا کژه
بی اعتمادی را تقویت می کند باشدو بنابرای میزان مشارکت را کمتر می کند ( ایمانی جاجرمی،
.)57 :5532

دردیدگاه پاتنام اعتماد یای از اجزاء اصلی سرمایه اجتماعی است ،که هماژاری را تسژهیل
می کند .هر چه سط اعتماد جامعهای با تر باشد احتمال هماژاری هژم بژی تژر خواهژد بژود و
خود همااری نیز اعتماد ایجاد می کند .او بی دو نژوع «اعتمژاد صژمیمانه» و «اعتمژاد اجتمژاعی»
تفاوت قائل است اعتماد صمیمانه (شخصی) یعنی اعتمادی که بی آشنایان نزدی

وجود دارد،

اما در جوامع مدرن که روابط پیچیده تر و گسترده تر می شود .باید ای اعتماد شخصی به اعتمژاد
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اجتماعی تبدیل گردد .اعتماد اجتماعی در جوامع مدرن از دو منبع هنجارهای متقابژل عمومیژت
یافته و شباه های مشارکت مدنی ناشی میشود .هنجارها از طریق پایی آوردن هزینژه معژامالت
اعتماد اجتماعی را تقویت می کنند و همااری و مشارکت را تسهیل میکنند و روابط اجتمژاعی
مداوم انگیزه هایی برای قابل اعتماد بودن ایجاد می کند .پاتنام اعتمژاد را هسژته مرکژزی سژرمایه
اجتماعی می داند ،به طوری که اگر شهروندی به دیگری اعتمژاد کنژد آنهژا بیشژتر مژی تواننژد از
روی میل همااری و مشارکت اجتماعی داشته باشند او تأکید می کنژد کژه جنبژه هژای متفژاوت
اعتماد ،تأثیر متقابل انها و شباههای اجتماعی به یادیگر وابسژتهانژد کژه وابسژتگی بژه یاژدیگر
سرمایه اجتماعی را تولید و باز می کند .مطالعات پاتنام در آمریاژا کژاه
نشان می داد که وی مهم تری متغیرهای مؤثر بر کاه

سژرمایه اجتمژاعی را

میزان سرمایه اجتماعی را به صورت زیر

برشمرد:
 -5کمبود زمان :برای ایجاد ارتباطات و مضیق مالی در نتیجه ناامنی شغلی .

 -9جا به جایی و پراکندگی :که باعث عدم شال گیری روابط پایدار و مستمر با افراد محل
و بنابرای سرمایه اجتماعی میشود .

 -5تانولوژی و رسانه های جمعی :زیرا افراد را در خان خژود و دور از دیگژران نگژه داشژته
است و اینترنت و وسایل و ابزارهای صنعتی جدید همه به ره ای کردن افژراد و بژه انژزوا رانژدن
آنها نق

اساسی داشته است.

 -1تفاوت نسلها :که نسل فعلی آمریاا در شرایطی متفاوت با نسل انقالب مدنی دهژ  12را
تجربه کرده و زندگی میکنند و بنابرای انگیزههای مشارکت را ندارند .

 -3فروپاشی ساختار خانواده :خانواده سنتی آمریاا که اعضا را گردهم مژی آورد و بژه آنهژا
هویت جمعی می بخشید دگرگون شده و فرزندان دیگر روابط سابق را بژا والژدی خژود ندارنژد
(پانتام 933 -522 :5532 ،و  533- 532و پانتام.)35 -555 :5531 ،

پوتنام معتقژد اسژت اگژر شژباههژای افقژی مشژارکت مژدنی ،بژه مشژارکت جویژان در حژل
مشاالت جمعی کم

میکنند پس هرچژه سژاختار یژ

سژازمان افقژیتژر باشژد قاعژدتاً بایژد

موفقیت نهادی را در اجنماع تقویت نمایند بنابرای عضژویت در گژروه هژای برخژوردار از نظژم
افقی باید ارتباط مثبتی با حاومت خوب داشته باشد در نهایژت پوتنژام ،بژا اسژتفاده از مطالعژات
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خود تمایزی را بی دو شال سرمایه اجتمژاعی مشژخص مژی کنژد :سژرمایه اجتمژاعی فراگیژر و
سرمایه اجتماعی اختصاصی( مبارکی. )59-55 :5535 ،

سرمایه اجتماعی فراگیر باعث گردآمدن افراد از تمام طبقات اجتماعی گوناگون به دور هم
میشود هر شال از ای سرمایهها به برآورده ساخت نیازهای متفاوت کمژ

مژیکنژد .سژرمایه

اجتماعی اختصاصی برای مجهز کردن روابط متقابل ویژه و فراهم نمودن انسجام مطلوب اسژت
و به عنوان نژوعی از رابطژهی جامعژهشناسژی باعژث حفژ و وفژاداری درون گروهژی و تقویژت
هویت های ویژه می شود .روابط فراگیر برای مرتبط ساخت سرمایه های خارجی و منتشر نمژودن
اطالعات مطلوب است و موجب ایجاد هویت هژای گسژترده و روابژط متقابژل وسژیع مژی شژوند
(.)FIELD, 2003:32
آنتونی گیدنز ،اعتماد و تأثیر آن بر فرآیند توسژعه را زیربنژا و زمینژه سژاز اصژلی در جوامژع
مدرن می دانژد ،هژر جژا کژه سژط اعتمژاد اجتمژاعی بژا باشژد مشژارکت و همیژاری مژردم در
عرصههای اجتماعی بیشتر و آسیبهای اجتماعی کمتر است (اکبری.)55 :5535 ،
کلم معتقد است هر چه ی

گروه اجتمژاعی دارای شژعاع اعتمژاد بژا تری باشژد ،سژرمایه

اجتماعی بیشتری نیز خواهد داشت .رسانه های جمعی می توانند اعتماد اجتماعی اعضاء جامعه را
تحت تاثیر قرار دهند .جیمز کلم از جمله افرادی است که به تاثیر رسانههای جمعی بژر اعتمژاد
اجتماعی اعتقاد دارد .از نظر او کنشگران ،افراد عاقلی هستند که بر مبنژای محاسژبه سژود وزیژان
حاصل از کن  ،به ی
کن

انتخاب عقالنی دست می زنند .اعتماد کردن مسژتلزم ارزیژابی موقعیژت

و میزان سود یا زیان حاصل از اعتماد و عدم اعتماد است .ای ارزیژابی همژواره مبتنژی بژر

مجموعه ای از اطالعات است؛ زیرا اطالعات میتواند براورد ما را از احتمال منفعت بژه بژا تر از
نقطه بحرانی انتقال دهد(کلم .)537-515 :5577 ،
حمایت اجتماعی عبارت است از ادراک فرد از ایناه مورد توجه و عالقه دیگران بژوده ،از
دیژژدگاه آنژژان ارزشژژمند اسژژت ،چناناژژه دچژژار مشژژال و نژژاراحتی شژژود ،سژژایر افژژراد مژژؤثر در
زندگیاش(مثل دوستان وخانواده و همااران ) به او یاری خواهند رساند .بژر طبژق ایژ تعریژ
حمایت اجتماعی مفهومی است که به دامنه ارتباطات متقابل بژی فژردی توجژه دارد ،و هژر چژه
میزان مباد ت بی فردی بیشتر باشد ،میزان حمایت اجتماعی که فرد دریافژت مژیدارد ،افزونتژر

تبیی جامعهشناختی سرمایه اجتماعی خانواده و فضای مجازی 555 /

خواهد بود .عاس ای رابطه نیز صادق است بنابر تعری  ،حمایت اجتماعی دوجنبژه یژا دوبعژد
اساسی دارد:

ال  :جنبه دهنی :بعد هنی حمایت اجتماعی به تصوری اطالق می گژردد کژه فژرد از افژراد
موثر دارد که قادرند به طور بالقوه در مواقع درماندگی و ناچاری وی را مسژاعدت نماینژد .ایژ
جنبه در میزان عملارد فرد تأثیر فراوانی دارد و یافته های تحقیقاتی حاکی ازآن است که هرچژه
هنیت فرد در برخورداری از حمایت دیگران ژ حمایت بژالقوه ژژ بیشژتر باشژد میژزان پاسژخهای
موفقیت آمیزی که به فشارهای روانی وموقعیتهای بغرنج نشان می دهد ،بیشتر است .بر عاژس،
اگر فرد احسژاس کنژد کژه از حمایژت اجتمژاعی کژافی اطرافیژان برخژورد دار نیسژت ،احتمژا ً
آمادگی کمتری برای مقابله با خطر از خود نشان می دهد و مما است که به جژای رویژارویی
با مشاالت

به رفتارهای اجتنابی یا فرار متوسل شود.

ب:جنبژژه عینژژی :بعژژد عینژژی یژژا بالفعژژل حمایژژت اجتمژژاعی بژژه میژژزان واقعژژی مسژژاعدتهای و
همیاریهای ارائه شده به فرد بستگی دارد هرنوع تغییر یا بروز مصیبتی در زنژدگی فژرد ،از جملژه
منابع فشاری است که مما است موجب پریشانی و نگرانژی فژرد شژود .حضژور افژراد مژوثر و
مساعدت آنان تاحد قابل مالحظه ای از شدت فشار روانژی مژی کاهژد و فژرد را قژادر بژه انطبژاق
دوباره خواهد ساخت (بیگیفرد.)5573 ،
اما به طور کلی درباره تأثیر ظهور فضای مجازی بژر سژرمایه اجتمژاعی دو دیژدگاه عمژده و
ی

دیدگاه بینابینی وجود دارد که به اختصار در اینجا معرفی مژی شژوند .هایژدگر نگژران پایژان

یافت تفار در فرآیند پردازش اطالعات به طورعام ،تغییر ماهیت بشژر بژه مژوازات اسژتفاده روز
افزون ازتانولوژی در همه وجوه زندگی که با گسترش تانولوژی خود را بژه صژورت هژر چژه
شدیدتر نمایان میکرد ،بود (کازنو. .)39 :5531 ،از طرفی فضای مجازی میتوانسژت تعژامالت
جهانی را تقویت کند و گسترش دهد ،افژراد را در خانژه نگژه دارد ،نگژاه آنژان را بژه صژفحات
مانیتور خیره سازد و تعامالت و برقراری ارتباط با همسایگان را به فراموشی سيارد .ای گژروه از
متفاران منتقد از سر شناخت ،ناآگاهی یا صرفاً خشم ،بژا نژوعی مقاومژت غیرفعژال ،پنهژانی امژا
مؤثر با اشاعه فناوریهای جدید اطالعاتی مخالفت میورزند (برتون.)95 :5539 ،
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دیدگاه دیگراینترنت را بازتاب دهنده سرمایه اجتماعی می داند :به نظر گروهژی از محققژان،
شباه های اجتماعی که از طریق کاميیوتر حمایت می شوند ،جامعژه واقعژی را از بژی نمژی برنژد
بلاه به صورت عاس العملی و بازتابی عامل توسعه انواع جوامعی هستند کژه در جهژان توسژعه
یافته ،متداول و شایع شده است .مردم فضای مجازی را برای حف تماس های اجتماعی موجژود
خود به کار گرفته و با اضافه کردن تماسهای الاترونیاژی بژه تمژاسهژای حضژوری یژا تلفنژی
خود ،همان سرگرمی ها و عالئق سیاسژی دنیژای واقعژی خژود را بژه صژورت بژر خژط نیژز ادامژه
میدهند .در ای راستا ،دو جامعه شناس به نامهای دیوید نژود و آتمژا معتقدنژد کژه تحژت تژأثیر
فناوری اینترنت دستهای از فضاهای مصنوعی به وجود آمده اند که در واقع خالی هسژتند و زم
است تا کاربران آنها در ماان های خالی عضو شده ،ابتدا فضای تعژاملی را بسژازند و بعژد از آن
بهره گیرند .واقعیت مجازی جدیدی که ای گونه سزاور آن است کژه بژه تژدریج بژا واقعیژت و
دنیای فیزیای ما پیوند بیشتری بخورد .بژه زعژم نژود و آتمژا ،در دنیژای مجژازی درسژت همژان
چیزهایی که در دنیای واقعی وجود دارند ،موجود است و جهان فیزیاژی و جهژان مجژازی روز
به روز در یادیگر آمیختهتر شده و بیشتر به سمت یاژی شژدن پژی
استناد به پژوه

مژیرونژد .نژود و آتمژا بژا

های متعدد بر ای باورند که همبستگی قابل تژوجهی میژان وضژعیت افژراد درد

نیای واقعی و دنیای مجازی آن ها به چشم می خورد .آن هایی که در دنیای واقعی موفق تر هستند
عمدتاً همان گروهی هستند که در دنیای مجازی نیز موفژق تژر عمژل کژرده و بیشژتری احسژاس
رضایت را دارند .حتی تعداد دوستانی که فرد در دنیای واقعی دارد به شدت بژا تعژداد دوسژتانی
که در فضای مجازی دارد همبستگی نشان میدهد (نود وآتما5 :9221 ،و.) 3
هابرماس جامعه اطالعاتی و جهانی شدن رسانه ای را در مقابل «حوزه عمژومی» مژورد توجژه
قرار داده است .وی اینترنت را محیطی می داند کژه یژ

حژوزه و فضژای عمژومی را در جامعژه

فراهم کرده است .حوزه عمومیهابرماس عرصهای است کژه در آن حضژور افژراد در مباحثژات
باز و علنی و کن

ارتباطی از طریق بیان و گفتگو تحقق می یابد .ای حوزه فقط در جامعه هژای

باز و مردمسا ر شاوفا میشود ،قدرت درآن دخالتی ندارد و در ای فضا گفتگوها بژه صژورت
آزادانه انجام شده و افراد می توانند مسائل مورد عالقه خژود را مطژر کننژد .در نگژاه هابرمژاس
شباه ارتباطی اینترنت مدت هاست که به عنوان ی

حوزه عمومی جدید مطر شده و هر چند
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به نظر بعضی ها آن فقط ی

حوزه عمومی مجازی است ،ولی با ای حال ای حژوزه بژه شژدت

در حال رشد است)ساروخانی ،بابایی فرد.) :5535 ،براساس همی مباحژث نظژری در خصژوص
فضای مجازی ونق

آن در سرمایه اجتماعی افراد در خژانوادههژا ،در ایژ پژژوه

تاثیر ای مسدله بر ابعادمختل

چگژونگی

سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

مدل نظری پژوهش

فرضیه اصلی این پژوهش بدین شرح است
استفاده از فضای مجازی بر سرمایه اجتماعی افراد در خانوادهها تاثیر گذار است.
روش پژوهش
روش پژوه

درای پژوه

باتوجه به ماهیت و موضوع پژوه  ،به گونژه هژای توصژیفی،

تحلیلی است که از جهت نوع پژوه

در زمژره پژژوه هژای کژاربردی و در زمژرة تحقیقژات

پیمایشی مقطعی قرار میگیرد .جامع آماری در ای پژوه

کلیژ خژانوادههژای شژهر اصژفهان

می باشند که بر اساس سرشماری سال  5532ای تعداد 373529خژانواده گژزارش شژده اسژت و
حجژژم نمونژژه مطلژژوب برابژژر  531خژژانواده محاسژژبه شژژده اسژژت .بژژا توجژژه بژژه احتمژژال دریافژژت
پرسشنامههای ناقص وبا توجه به موضوع پژوه

و عدم وجود آمژار دقیژق در خصژوص تعژداد

خانواده و جهت رفع ای نواقص تعداد  122خژانواده انتخژاب شژدند بژا در نظژر گژرفت مژالک
ورود به پژوه

که همانا حضور اعضای خانواده که شژامل پژدر ،مژادر و فرزنژد اسژت ،تعژداد

پرسشنامههای توزیع شده 5922نفر است .که از ای تعداد با حذف پرسشژنامههژای مخژدوش و
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ناقص تعداد  5539پرسشنامه که شامل اعضای  531خانواده میشژود در اختیژار پژوهشژگر قژرار
گرفته تا فرآینژد تجزیژه و تحلیژل داده هژا انجژام شژود .شژیوه نمونژه گیژری در پژژوه

حاضژر

سهمیهای و بر اساس محله مساونی صژورت گرفتژه اسژت .مژالک سژ فرزنژدان بژدلیل اجژازه
استفاده از فضای مجازی از سوی والدی در نظر گرفتژه شژده اسژت .متغیژر مسژتقل ،اسژتفاده از
فضای مجازی در بعد کمیت توسط  5گویژه و در بعژد کیفیژت توسژط  3گویژه سژنجیده شژد و
متغیر وابسته ،سرمایه اجتماعی خانواده  53گویه مورد سنج

قرار گرفت .شیوة تجزیه و تحلیل

داده ها برمبنای روش کمی بوده اسژت .جهژت انجژام محاسژبات آمژاری کژه عمژدتاً مربژوط بژه
اطالعات پرسشنامه است از نرم افزار  spssاستفاده شده است جهت آزمون فرضیه های پژژوه
و آزمون مدل مفهومی از مدل سازی معادله ساختاری با تأکید بر پارامتر و مدلهای دو متغیژره و
چند متغیره استفاده شده است .همچنی جهت تجزیژه و تحلیژل داده هژا از نژرم افژزار کژاميیوتری
 SPSSو برای آزمون مدلسازی معادل ساختاری از برنامه  Amos:18استفاده شده است.
برای تعیی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .در تحقیق حاضر بژا
آزمون) و به کمژ

استفاده از داده های آزمون مقدماتی (پی

رایانژه و نژرم افژزار  ،spssمیژزان

آلفای کرونباخ برای متغیرهایی که تهیه شده بودند محاسبه شد.ای محاسبات در جدول شژماره
 5نشان داده شده است.
جدول -1ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پرسشنامه

سازه
وابسته
مستقل

برآورد دقت اندازهگیری

مقیاس

مطالعه نهایی

سرمایه

والدی

2/721

اجتماعی

فرزندان

2/725

استفاده از

والدی

2/797

فضای مجازی فرزندان

2/729
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یافتههای پژوهش
پژوه

حاضر درصدد تحلیل جامعهشناختی تاثیر فضای مجازی بر سژرمایه اجتمژاعی افژراد

در خانواده های شهر اصفهان بوده است.بدی منظژور در ابتژدا بژا رویاژردی جامعژه شژناختی بژه
مطالعه نظریات اندیشمندان اجتمژاعی در ایژ زمینژه پرداختژه شژد ،و مهمتژری تژاثیرات فضژای
مجازی را بر سژرمایه اجتمژاعی در خژانوادههژا مشژخص گردیژد .سژيس بژا اسژتفاده از رویاژرد
مطالعات کمی و باارگیری روش توصیفی-میژدانی و بژا اسژتفاده از ابژزار پرسشژنامه ی محقژق
ساخته به جمع آوری اطالعات از جامعه مورد مطالعه و آزمون فرضیات متناسب بژا مسژدله مژورد
بررسی پرداخته شد.
فرضیه پژوهش
استفاده از فضای مجازی بر سرمایه اجتماعی خانواده موثر است.
فرضیههای آماری:
استفاده از فضای مجازی بر سرمایه اجتماعی خانواده تأثیری نداردH  : ˆ  0.

استفاده از فضای مجازی بر سرمایه اجتماعی خانواده مؤثر استH1 : ̂  0 .

جدول  -2برآوردهای استاندارد و غیر استاندارد در سطح استنباطی برای بررسی تأثیر
استفاده از فضای مجازی برسرمایه اجتماعی خانواده
روابط متغیرها
سرمایه اجتماعی خانواده--
کمیت
سرمایه اجتماعی خانواده--
کیفیت

برآورد

برآورد

خطای

نسبت

معیار

بحرانی

معناداری

2/535

/211

2/53

9/121

2/223

-2/553

2/223

2/225

9/325

2/221

استاندارد

غیر
استاندارد

سط

ضریب
تعیی

2/233
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مدل معادله ساختاری جهت تعیی مقدار تأثیر استفاده از فضای مجازی بر سژرمایه اجتمژاعی
خانواده.

جهت آزمون ای فرض از مدل ساختاری استفاده شژده اسژت .در نمونژ آمژاری ،و کیفیژت

استفاده از فضای مجازی (ˆ  0 / 118 ) ،بر سرمایه اجتماعی خانواده تژاثیر داشژته و کمیژت
استفاده از فضای مجازی (ˆ  0 /153 ) ،بر سرمایه اجتماعی خانواده موثر بوده است .پس در
نمون آماری متغیر مستقل بژر متغیژر وابسژته یعنژی سژرمایه اجتمژاعی خژانواده تژأثیر دارد .نتژایج
پژوه

حاضر حاکی از آن است که کیفیژت وکمیژت اسژتفاده از فضژای مجژازی ،بژر سژرمایه

اجتماعی خانواده تاثیر داشته است .بدی معنا که هرچه میژزان اسژتفاده از فضژای مجژازی بیشژتر
باشد سرمایه اجتماعی کژه ناشژی از ارتبژاط افژراد در دنیژای واقعژی وارتباطژات رودر رو اسژت،
کاه

پیدا میکند .سط معنژاداری محاسژبه شژده کمتژر از  )p =2/223( ،2/23و ()p =2/221

است .بنابرای فرضی صفر رد میشود؛ یعنژی متغیژر مسژتقل بژر متغیژر وابسژته در جامعژ آمژاری

تبیی جامعهشناختی سرمایه اجتماعی خانواده و فضای مجازی 553 /

حاضر ،تأثیر میگذارد .میزان ضریب تعیی  2/233است بژدی معنژا کژه مژدل مفژروض  3/3درصژد از
تغییرات سرمایه اجتماعی خانواده را توضی مژیدهژد .در جژدول فژوق بژرای متغییژر کمیژت اسژتفاده از
فضژای مجژازی و سژرمایه اجتمژاعی خژانواده بژرآورد غیراسژتاندارد  ،2/211بژرآورد اسژژتاندارد ،2/535
خطای معیار ( )S.E =2/53و نسژبت بحرانژی ( )C.R =9/121و بژرای متغییژر کیفیژت اسژتفاده از فضژای
مجازی و سرمایه اجتماعی خانواده بژرآورد غیراسژتاندارد  ،2-/223بژرآورد اسژتاندارد  ،2-/553خطژای
معیار ( )S.E =2/225و نسبت بحرانی ( )C.R =-9/325است.
نتیجه گیری
عصر جدید عصر ارتباطات انسانی است و ای ارتباط ابعاد گوناگونی را در بر مژیگیژرد .از
آنجا که فضای مجازی همواره حامل پیامها و اطالعژات متنژوعی اسژت نقژ
ارتباط ایفا میکند .با توجه به ایناه فضای مجازی ی

رسانه ی

مهمژی در ایجژاد

سویه نیست افراد در معژرض

فرهنگها و گفتمانهای متعدد قرار میگیرند و در برابر آنها مقاومت دارند.کلم معتقژد اسژت
فضای مجازی مما است کن های افراد در سژط جامعژه تضژعی

کنژد .او همچنژی معتقژد

است که رسانه های جمعی اعتماد اجتماعی افراد در جامعه را تحت تاثیر قرار میدهند .از نظر او
رسانههای جمعی به عنوان واسطه اعتماد در جوامع مدرن عمل مژیکننژد ،بژه طوریاژه افژراد بژه
قضاوت آنهژا در مژورد امژور مختلژ

اعتمژاد مژیکننژد .حمایژت اجتمژاعی بژه معنژای مراقبژت

وهمدردی با شخص دیگر یا گوش دادن یا بودن در آنجا زمانی که او به ی

دوست نیژاز دارد

است ،به عبارت دیگر حمایت اجتماعی را به معنای در دسترس بودن تلقی میکند ،آ نچه که با
وجود ارتباط از طریق فضای مجازی نمیتوان به آن دست یافت.فضای مجژازی بژه دلیژل آناژه
ارتباط رودر رو را با اخژتالل مواجژه مژیکنژد باعژث تضژعی

حمایژت اجتمژاعی مژیشژود .در

حقیقت فضای مجازی مرزهای فضا و زمان را در هم شاسته و دگرگونی عظیمژی در تعژامالت
ایجاد کرده که براساس پیوند شباههای مبتنی بر منافع اجتماعی است .فضای مجژازی بژا ایجژاد
اشاال جدید در تعامالت انسانی ،فراهم آوردن زمینه و فضای مالقات برای افراد دارای عالیژق
مشترک ،غلبه بژر مرزهژای زمژان و ماژان ،بازسژازی حیژات اجتمژاعی را در دسژتور کژار دارد.
همچنی فضای مجازی نه تنها فرصت تماس با دوستان و خویشان را با هزینه های انژدک فژراهم
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می کند ،بلاه با آگاهی اعضای شباه از نیازهای یادیگر ،به سهم خود ارتباطات افژراد و حتژی
مشارکتهای آنان را در امور مختل

جامعژه افژزای

مژیدهژد ،بنژابرای بژا نگژاهی خوشژبینانه

می توان گفت فضای مجازی ازجنبه هایی مما است منجر به افزای

سرمایه اجتمژاعی گژردد،

اما گاهی تعامالت به شالی دیگر برقرار مژیشژود ،بژه طژوری کژه در پژاره ای از مواقژع فضژای
مجازی بی

از هر رسانه دیگری به عنوان عامل تغییردر زندگی روزمره مطژر مژی شژود ،زیژرا

افراد و سازمانها را به فضایی هدایت میکند که در مقابله با واقعیت قژرار دارد .در ایژ شژرایط
استفاده از آن مانع توجه افراد به اجتمژاع واقعژی مژی شژود و تعژامالت شژباه ای مژردم از میژزان
ارتباط حضوری و مستقیم آن ها پیشی می گیرد .در ای حالت کاربران به دلیژل جژذابیت دنیژای
مجازی از دنیای واقعی دور شده و ارتباط خود را با آن قطع میکنند.ای امژر انژزوای اجتمژاعی
کاربران را به دنبال دارد .از طرفی به دلیل ایناه افراد دیگری در فضای مجازی با ایژ کژاربران
در ارتباط هستند حضور فعال کاربران در فضای مجازی آنهژا را از دنیژای واقعژی اطژراف خژود
دور کرده وباعث ایجاد نوعی انزوای اجتمژاعی ثانویژه بژرای سژایر افژراد در خژانواده مژیشژود.
بنابرای حاضران در دنیای واقعی به ناچژار بژه فعالیژتهژای شخصژی مژیپردازنژد بژدی ترتیژب
ریشههای همبستگی کمرنگ شده و زمینه بروز افسژردگی و انژزوای اجبژاری ناخواسژته در ایژ
افراد فراهم میشود .افرادبا حضور در فضای مجازی با یادیگر پیوند برقرار مژیکننژد ،امژا ایژ
پیوندهای مجازی «به ندرت» به ترویج دوستیهای عمیق ،حمایتهای عژاطفی اثرگژذار و ارائژه
کم

های مادی واقعی منتهی میشود .از ای منظر ،کار با فضای مجازی نه تنها زمان پژرداخت

به سایر فعالیت ها را کاه

می دهد بلاه توجه افراد را از محیط اطراف خود نیژز بژاز مژیدارد و

منجر به منزوی شدن آنها میشود .پوتنام می گوید« :فناوری نق

اساسی را در خصوصی شژدن

فزاینده تجربه دارد که به نوبه خود منجر به شال گیری جامعهای متفرق و بژی سژامان مژیشژود،
جامعهای که در آن حف روابط سنتی دشوار است و روابط بژی انسژانهژا متزلژزلتژر مژیشژود.
ایناه چگونه فضای مجازی می تواند بر سرمایه های اجتماعی تأثیر بگذارد ،حائز اهمیژت اسژت.
پوتنام سرمایه اجتماعی را در شال دیگری نیز تعریژ

مژیکنژد او ،سژرمایه شژباهای راجهژت

برقراری رابطه با دوستان ،همسایگان ،خویشاوندان و هماارانی که به تبژادل کا هژا و خژدمات
واطالعات مفهومی مشغول هستند ،مطر میکند ..تدوری سژرمایه اجتمژاعی پوتنژام مژی گویژد:
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ی

وجه سرمایه اجتماعی را می توان شباه اجتماعی دانست که براسژاس هنجارهژای متقابژل و

اعتماد شال گرفته است .ای شال اجتماعی دارای ارزش واقعی برای تمژام کسژانی اسژت کژه
عضو ای شباه هستند .عضو ی
میدهد و خود تبدیل به ی

شباه اجتماعی بودن ارزش هژای فژردی و گروهژی را اعژتالء

ارزش میشود ،اما در عی حال ایژ سژرمایه ابژزاری و یژا سژرمایه

شخصی (تحصیالت و هنرها) که دارای ارزش های مختل

(از مثبت تا منفی) هستند ،می تواننژد

چهره های متضادی از خود ارائژه دهندکژه باعژث منژزوی شژدن کژاربران شژباههژای اجتمژاعی
مجازی گردد که تهدیدی برای زندگی اجتماعی کاربران خواهد بود .ارتباطات بژی
افراددر فضای مجازی منجر به کاه

از انژدازه

سرمایه اجتماعی میشود چرا که افراد را از محژیط واقعژی

خود دور کرده و ارتباطات رودر رو را کاه

میدهد ،امژا حضژور افژراد در فضژای مجژازی و

ارتبژژاط بژژا سژژایر کژژاربران در دنیژژای مجژژازی باعژژث ایجژژاد حژژس همبسژژتگی و مشژژارکت در
فعالیتهای مختل

اجتماعی سیاسی فرهنگی و اقتصادی میشود که از طریق فناوری ارتباطات

برای افراد فراهم مییشود.در ای شرایط استفاده از فضای مجازی باعث افزای

سرمایه اجتماعی

شباه ای افراد گردیده و میتواند به همبستگی اجتماعی در همان فضژا منجژر شژود .آنچژه مسژلم
است مهمتژری فرآینژد رشژد وتربیژت افژراد جامعژه پژذیری اسژت کژه حژی آن افژراد ارزشژها
والگوهای رفتاری را میآموزند ودر جریان تعامل با دیگران به کار میبرند .در ای میژان نقژ
خانواده ونظام آموزشی در انتقال ای بخ

از فرهنگ بسیار مهم است بژه همژی دلیژل اعضژای

خانواده در جامعه ایرانی امروز نیازمند آموزش مهژارت هژای زنژدگی اسژت .آمژوزش مژدرن و
سازمان یافته در مدارس ،دانشگاه ها به نوجوانان و جوانژان و اسژتحاام بخشژیدن بژه رابطژه هژای
فراالاتریای در قالب طر های اجرایی مثبت و آموزش هژای مژرتبط بژا نحژوه اسژتفاده درسژت
جوانان و نوجوانان از فضای مجازی ضروری به نظر میرسد.
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