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  جوانان عضو شبکه هاي اجتماعی مجازيسرمایه اجتماعی ابعاد بررسی 

  1امراهللا امانی کالریجانی

      13921392//1010//1111: : تاریخ دریافت مقالهتاریخ دریافت مقاله                                                  

    13921392//1212//44: : تاریخ پذیرش مقالهتاریخ پذیرش مقاله                                                  

جوانان ابعاد سرمایه اجتماعی را در میان یکی از بر آن است تا   این پژوهش به عنوان یک تحقیق کاربردي

ولمن  .مدل بررسی بر اساس مدل ولمن است. مورد بررسی قرار دهد عضو شبکه هاي اجتماعی مجازي

هر بعد نیز از  که سرمایه اجتماعی شبکه را در سه بعد ساختی، تعاملی و کارکردي مورد بحث قرار داده

یعنی دو . انجام پژوهش از دو روش ترکیبی استفاده شده استدر . شاخص هاي خاصی تشکیل شده است

در واقع در این پژوهش ادبیات تحقیق و مبانی نظري بر اساس . روش اسنادي و پیمایشی را تلفیق نموده ایم

روش اسنادي گردآوري شده است، اما ادامه مسیر یعنی جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات بر اساس 

با توجه به گستردگی تحقیق، در این مقاله تنها به بررسی یک بعد از ابعاد  .شده است روش پیمایشی انجام

در بعد کارکردي نیز میزان . سرمایه اجتماعی پرداخته شد و آن بعد، بعد کارکردي سرمایه اجتماعی است

انی در انواع ششگانه ارایه و دریافت حمایت اجتماعی بررسی گردید که به تفکیک در قالب توزیع فراو

میزان  عضو جوانان عضو شبکه هاي اجتماعی مجازينتایج نشان می دهد که . مقاله نشان داده می شود

 5/19درصد میزان حمایت را کم،  8/62حمایت اجتماعی متقابل را پایین می دانند، به طوري که حدود 

  .درصد زیاد می دانند 8/17درصد متوسط و 

صوصیات تعاملی، خصوصیات کارکردي و وصیات ساختی، خسرمایه اجتماعی، خص :کلیدي واژگان

  حمایت اجتماعی
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  مقدمه

تواند براي  هاي اخیر، مفهوم سرمایه اجتماعی به معناي این که مشارکت کردن در گروه و جامعه می در سال

هایی است که از علوم اجتماعی وارد  ترین واژه فرد منافع و کارکردهاي مثبت داشته باشد، یکی از رایج

اهمیت اثرات مثبت روابط تأکید بر . هاي دیگر علمی و حتی وارد زبان عمومی شده است ادبیات حوزه

اجتماعی بر روي فرد و نگرانی و دغدغه نسبت به تنزل روابط اجتماعی معنادار در جوامع جدید، از مفاهیم 

توان گفت واژه سرمایه اجتماعی در این معنی، مفهوم نو و  باشند و می شناسی می هاي قدیمی جامعه و بحث

مانند کارل ماکس، امیل دورکیم و یا گئورك زمیل بر  شناسی جدیدي نیست و به آراي پیشکسوتان جامعه

ها و هنجارهاي جامعه  به نظر امیل دورکیم، در شرایطی که انسجام اجتماعی کاهش یابد و سنت. گردد می

شود و بسیاري از رفتارهاي  می) آنومی(هنجاري  اش راهنمایی نکنند، فرد دچار بی فرد را در رفتار اجتماعی

   . خودکشی، افزایش خواهند یافت ناهنجار، از جمله

آثار منفی و مخرب تقسیم فزاینده کار بر » از خود بیگانگی«کارل مارکس در بحث معروف خود درباره 

کرد که شهرنشینی با بوجود آوردن عقالنیت ابزاري و  ها را مطرح نمود و گئورك زیمل ادعا می روي انسان

نسبت به  انسان هاتفاوتی  وابط اجتماعی و همچین بیتحریک شدید عصبی، باعث پیدایش دلزدگی در ر

تواند مطرح شود این است که با توجه به مسبوق به سابقه بودن  سؤاالتی که اکنون می. شود یکدیگر می

، اهمیت یافتن مفهوم سرمایه مانند آنمفاهیم انسجام اجتماعی، وحدت گروهی، ادغام بودن فرد درجامعه و 

  ت؟ اجتماعی از چه قرار اس

به این نتیجه عام ) 5: 1379فوکویاما، (توان گفت که تحقیقات معاصر درباره جامعه مدنی  به طور کلی می

اند که در نظام اجتماعی، سه عنصر مهم وجود دارند که بعضاً با یکدیگر متحاضم بوده و اگر بین  دست یافته

، اجتماع )اقتصاد(بازار  :ند ازا ها عبارت زهاین حو. آنها تعادل ایجاد نشود، جامعه با مشکل روبرو خواهد شد

ها،  دهد که تسلط و قدرت بالمنازع هر یک از این حوزه تجربه کشورهاي گوناگون نشان می. و دولت

دولت بسیار قدرتمند و یکه تاز . هاي جدي براي جامعه به همراه داشته باشد تواند آثار مخرب و آسیب می

که بازار افسار گسیخته و بدون نظارت به مافیاهاي  شود، در صورتی یبه استبداد و استالینیسم منجر م

که ن آنچنا(و اجتماع به خود رها شده نیز ) مانند روسیه بعد از فروپاشی شوروي(شود  اقتصادي منجر می

مانند (داخلی ختم شود  جنگ تواند به منازعات قومی و می) جده ادعا کرده بودیتوماس هابز در قرن ه

در چنین فضایی است که طرح سرمایه اجتماعی جذاب به نظر ) 295: 1383پور،  شارع(. )یوگسالوي
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فرآیند جهانی شدن،  بخصوصهاي تکنولوژیک و  یعنی در قرن حاضر، با توجه به پیشرفت ؛رسد می

ها  دولت ،یننهمچ .وسیع شده است ثرگذاري آنها بسیاراند و حیطه ا نیروهاي اقتصادي رونق فراوانی یافته

ها بازي  گیرند و نقش فعالی که در بسیاري از زمینه هاي هر چه بیشتري که به عهده می با توجه به مسئولیت

ند، نک جامعه بازي می در مقابل روابط اجتماعی و نقشی که آنها در .اند بسیار قدرتمند و بزرگ شده ،کنند می

صحبت کردن از اهمیت روابط اجتماعی و اینکه اینگونه روابط  ،ین فضاییدر چ و  آرام آرام تضعیف شده

 درواقع، واژه سرمایه اجتماعی که در. کند توانند کارکردهاي مثبت و منافعی داشته باشند جلب توجه می می

ترین  توسط افرادي چون کلمن و یا بوردیو مطرح گردید، امروزه به یکی از مصطلح 1980هاي  اواسط سال

درعین حال وجود کلمه سرمایه درواژه سرمایه اجتماعی، تأکید بر این . اهیم علوم انسانی تبدیل شده استمف

تواند از طریق  یعنی فرد می ؛انی یا سرمایه اقتصادي، مولد استدارد که سرمایه اجتماعی مثل سرمایه انس

مأموریتی را به انجام برساند  و اري انجام دهد، به هدفی نایل شودسرمایه اجتماعی ارزشی بوجود آورد، ک

  .آید که در صورت فقدان سرمایه اجتماعی، آن اثر بوجود نمی

                                                                                                         بیان مساله

. و گذران امور می کند می سازدانسان به طور ذاتی در تعامل و تقابل با دیگران نیازهاي خود را بر طرف 

اما در . متقابل و نقش آنها تا حدي است که حذف آن ، زندگی را غیر ممکن می سازد ،ها اثرات این کنش

ها پرداخته و به  سایی این کنشنه در جوامع، به شنان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوااین میان دانشمندا

مفهوم سر مایه اجتماعی در بر گیرنده . مجمو عه عواملی پی برده اند که آن را سر مایه اجتماعی نامیده اند

همکاري و همیاري میان اعضاي یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندي  ،اعتماد :مفاهیمی همچون

شناخت سرمایه  ،از این رو. ی به هدف ارزشمند هدایت می کندرا شکل می دهند و آنها را به سوي دستیاب

و موجب افزایش عملکرد  ایداجتماعی می تواند جوامع را در گسترش ابعاد سرمایه اجتماعی کمک نم

                                                                        . اجتماعی و اقتصادي افراد در جوامع گردد

وسعه را به معناي بهبود استاندارد هاي زندگی و ارتقاي مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوي اگر ت

چه عواملی می توانند پیش برنده این خواسته در یک واحد ملی باشند؟  ،زندگی بهتر و انسانی تر بدانیم

مطالعات توسعه  ، 70دهه تا قبل از . پاسخ گویی به این سوال، ادبیات غنی و پردامنه اي را رقم زده است

امل اجتماعی و فرهنگی تکیه و تاکید داشت، در این دهه توجهات بیشتر به سوي عو بر پارامترها بیشتر

متمرکز شده ) مایه اجتماعیسر(مقوله  بر ،این چرخش نظري و در معطوف گشته

                             .است
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اما ریشه در روابط نوع  ،در عرصه مطالعات اجتماعی استسرمایه اجتماعی اگر چه مفهومی نوین و نو پا 

جامعه مدنی، معیارهاي جهان شمول و بستر  ،امر مسلم است که رسیدن به توسعه امروزه این. بشر دارد 

   سرمایه اجتماعی از طریق. وجود سرمایه اجتماعی شکل می گیردتنها با  ،مناسب براي زیست اجتماعی

جریان هاي اطالع رسانی مثل آموزش مربوط به مشاغل، تبادل عقاید، تبادل اطالعات هنجارهاي مربوط به 

هاي خود یاري، روحیه جمع گرایی در  هاي مردمی، گروه معامالت در شبکه هاي اجتماعی، مشارکت

همسایگان، هم  ،سرمایه اجتماعی در بین گروه هاي دوستی. برابر فرد گرایی و نوع دوستی شکل می گیرد

در کل می توان سرمایه . قابل مشاهده است...... کلوپ هاي ورزشی و يمسلکان، هم مدرسه اي ها، اعضا

پس به دلیل قرار داشتن کشور ما در  .مدرنیزاسیون دانستاجتماعی را زیربنا و زمینه ساز اصلی فرایند 

یابی به توسعه پایدار و عبور از حالت حالت گذار و ضرورت برنامه ریزي هاي همه جانبه به منظور دست

گذار و رسیدن یه یک ثبات نسبی و واقعی، شناخت میزان و نوع سرمایه اجتماعی و به کارگیري عواملی که 

به منظور روشن تر شدن ما نیز در این مقاله بر آنیم تا . سبب افزایش این متغیر اجتماعی می شود، الزم است

آن  نظريو چارچوب انی به بررسی مب ن تعریف مفهوم سرمایه اجتماعی،ضم مسئله،ابعاد و فضاي نظري 

در میان را وضعیت یکی از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی  ،با نتایج یک تحقیق میدانیدر ادامه مطابق . پردازیمب

 این بعد مهم، -مورد بررسی قرار می دهیم) تهران شرق(دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قیام دشت 

   .به شمار می آیدهمان حمایت اجتماعی است که خود از خصوصیات کارکردي سرمایه اجتماعی 

ند، در کشورهاي غربی ه ااکثر تحقیقاتی که با رویکرد شبکه، بحث حمایت اجتماعی را مورد مطالعه قرار داد

. جا افتاده است انجام شده اند که موضوع خدمات تأمین اجتماعی و کمک هاي رسمی دولت در آنجا کامالً

این در حالی است که در کشورهاي در حال توسعه شرایط تا حدي متفاوت است؛ بخش رسمی هنوز 

قابلیت و توانایی خدمات رسانی را ندارد و منابع بیرونی در یاري رسانی به افراد، معموالً پیوندهاي آنان با 

انواع پیوندها، نوع خاصی از حمایت را  خویشاوندان، همسایگان و دوستان خواهد بود که البته هریک از

پیوندهاي افراد با . فراهم می کنند و به نوعی پیوندها از نظر حمایتی که ارائه می دهند، شخصی شده اند

اما اینکه تعداد هریک از این گروه پیوندها در شبکه افراد  ،خویشاوندان، دوستان و همسایگان متفاوت است

  )1391باستانی، (.هنگی سیاسی، اقتصادي و اجتماعی جامعه بستگی داردچقدر باشد، به ویژگی هاي فر

که حمایت اجتماعی را در قالب یکی از (ضرورت یک تحقیق میدانی با رویکرد جامعه شناختی  ،در نتیجه

  .بیشتر احساس گردید) ی می بیندابعاد سرمایه اجتماع

  تعریف سرمایه اجتماعی
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  رابرت پوتنام

که همکاري را داند  میهاي پیوند  و شبکه اعتماد، هنجارها اي از سرمایه اجتماعی را مجموعه ،رابرت پوتنام

او سه ) 3: 2000وینتر،. (هاي جمعی است نتیجه آن انواع متفاوتی از کنش وکند  سهیل میتبراي سود متقابل 

  .آگاهی، مشارکت و نهادهاي مدنی: گیرد شاخص براي سرمایه اجتماعی در نظر می

  مز کلمنجی

و تعریف کارکردي از سرمایه  می گیردکلمن در تعریف سرمایه اجتماعی از نقش و کارکرد آن کمک 

به نظر او سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست، بلکه انواع چیزهاي گوناگونی است . دهد اجتماعی ارایه می

هاي  کنش ،دوم ؛اي از یک ساخت اجتماعی هستند همه آنها شامل جنبه ،اول: دنکه دو ویژگی مشترك دار

شکل معینی از سرمایه اجتماعی در . کنند معین افرادي که در درون یک ساختار قرار دارند را تسهیل می

کلمن معتقد . فایده باشد فایده یا کم هاي دیگر بی تسهیل کنش معین ارزشمند بوده و ممکن است براي کنش

  .سرمایه اجتماعی نه در افراد و نه در ابزار فیزیکی تولید قرار دارد است که

  :گیرد هاي زیر را براي سرمایه اجتماعی در نظر می او شاخص

  تعهدات ایجاد شده -

  دسترسی اطالعات -

  هنجارهاي اجتماعی -

  اقتدار -

  هویت  -

  )160 :1377 ،کلمن( .داز نظر کلمن سرمایه اجتماعی در نهایت براي افراد سرمایه انسانی به همراه دار

  پیر بوردیو 

سرمایه اجتماعی جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از روابط  ،از نظر بوردیو

 ،در واقع. تر، عضویت در گروه براي دستیابی به منابع آن گروه است نهادي شده بین افراد و به عبارت ساده

  .از نوع خاصی باشند، یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد بایداي  پیوندهاي شبکه

  )1375چلبی، . (تواند سرمایه اقتصادي به همراه داشته باشد از نظر بوردیو سرمایه اجتماعی در نهایت می
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  .پیوند) 2اعتماد ) 1: از دیدگاه بوردیو سرمایه اجتماعی دو شاخص اساسی دارد

  فرانسیس فوکویاما  

هاي غیر رسمی است که  یه اجتماعی وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشسرما ،از دید فوکویاما

ها و  مشارکت در ارزش. اعضاي گروهی که همکاري و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند

ها و هنجارها ممکن  گردد، چرا که این ارزش هنجارها به خودي خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی

  . منتهی باشد یهای ها و ارزشاست به هنجار

  :کند دو نکته را تأکید میبر فوکویاما در ارتباط با سرمایه اجتماعی 

هنجارهایی که شالوده سرمایه  ،به عبارت دیگر ؛هاست نه افراد سرمایه اجتماعی متعلق به گروه -1

  .دهند در صورتی معنی دارند که بیش از یک فرد در آن سهیم باشند اجتماعی را تشکیل می

پس . ضروري است) خواه بد و خواه خوب(هاي اجتماعی  همکاري و همیاري براي تمام فعالیت -2

  )1384بند،  عالقه. (تواند مثبت و منفی باشد ها و هنجارهاي غیر رسمی می ارزش

  .هنجارهاي غیر رسمی) 2هاي غیر رسمی  ارزش) 1: از نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی دو بعد اصلی دارد

  حمایت اجتماعی

  :که الزم است به برخی از آنها اشاره می شود هدرباره حمایت اجتماعی تعاریف متعددي ارایه شد

کند که پیوندهاي عاطفی، کمک هاي حمایت اجتماعی را نوعی مبادله بین فردي تلقی می ) 1981(هاوس 

تامین کننده  ،حمایت عاطفی. موثر ابزاري، ارایه اطالعات و اظهار نظر و ارزیابی دیگران را در بر می گیرد

رفتارهاي . دوست داشتن، مراقبت و توجه از وي داللت دارد بر اعتماد، همدلی و عشق براي فرد است و

حمایت . و منابع براي فرد، حمایت ابزاري به شمار می آیند کمک کننده متکی بر تامین زمان، مهارت

اطالعاتی نیز به مشورت و راهنمایی ارجاع می شود، حال آنکه حمایت ارزیابی کننده بازخوردهاي ارزیابی 

  . کننده عملکرد فرد را در بر می گیرد

ی را ارزشیابی ها و ارزیابی با تاکید بر ادراکات ذهنی فرد، حمایت اجتماع) 1981(شافر، کوین و الزاروس 

هاي فرد از اینکه آیا و به راستی تا چه حد یک تعامل یا الگوي تعامالت یا روابط براي وي سودمند است، 

  )384: 1981به نقل از اسچفر، 162: 1381رستگار خالد،. (می دانند
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و ارزشمندي براي حمایت اجتماعی را ادراك فرد از اینکه مورد محبت، عالقه مندي ) 1987(ساراسون 

دیگران است و به حضور افرادي که آمادگی همیاري و مساعدت به فرد را در موقعیت هاي فردي دارند، 

  )31: 1371لیوارجانی،. (تعریف می کند

  :ساراسون ابعاد حمایت اجتماعی را به پنج دسته تقسیم می کند

                افتن فشار روانی را شامل به هنگام شدت ی مهارت در کسب کمک از دیگران :حمایت هیجانی -1

  .می شود

موجب کاهش فشار روانی از طریق دسترسی به عضویت در شبکه و کمک به  :حمایت شبکه اجتماعی -2

  .فراموش کردن مشکالت می گردد

  . به این معنا که دیگران به فرد بقبوالنند که قابلیت هاي ویژه اي دارد :حمایت عزت نفس -3

ست از دسترسی به منابع مالی و خدماتی به هنگام مواجهه با رویدادهاي ا عبارت :وسیله ايحمایت  -4

  .فشارزاي روانی

. در بر دارنده ارایه اطالعات براي درك رویدادهاي فشارزاي روانی است :حمایت اطالعاتی -5

  )1990ساراسون،(

اطفه، تصدیق و یاري تعریف کرده حمایت اجتماعی را ترکیبی از سه عنصر ع) 1980(کوهن و آنتونیسمی 

عاطفه شامل اظهار عشق و محبت، تصدیق آگاهی از رفتار و بازخوردهاي مناسب و یاري شامل . اند

به نقل  31: 1371لیوارجانی،. (است) مانند پول قرض دادن و یاري دادن در انجام کارها(مساعدت مستقیم 

  )1985از آبی 

حمایت  :حمایت اجتماعی را به دو نوع کارکردي و ساختاري طبقه بندي می کنند ،گانستر و ویکتور

در بر گیرنده امور عینی و به خصوص روابط اجتماعی رسمی یا غیررسمی فرد با  1اجتماعی ساختاري

هایی است که او ایفا می کند و به همین دلیل، حمایت ساختاري ناظر به شبکه روابط  دیگران و تعداد نقش

ماعی با دیگران، به ویژه تعداد افرادي که با یکدیگر تعامل دارند، نوع و میزان ارتباطی است که مجموعه اجت

                                                           

١
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 1در حالی که حمایت اجتماعی کارکردي. اي از افراد را در یک شبکه اجتماعی معین به هم پیوند می دهد

دي به ویژگی ها و خصایص بعد کیفی روابط اجتماعی است که فرد برقرار می کند و تا حد زیا) کنشی(

روابط مذکور تا چه حد می تواند براي فرد  اهمیت آن از این روست که. دروابط اجتماعی مربوط می شو

به همین اعتبار این نوع . در برخورد با فشارهاي روانی و اجتماعی نقش محافظ و تعدیل کننده داشته باشد

تعامالت اجتماعی براي فرد حاصل می شود و چند ی است که از روابط و جحمایت ناظر بر آثار و نتای

براي رفع مشکل،  ه اطالعات و راهنماییئحمایت اطالعاتی از قبیل ارا: ند ازا شکل عمده دارد که عبارت

حمایت ابزاري نظیر قرض دادن پول و خریداري اجناس و حمایت عاطفی نظیر تعامل صمیمانه یا روابط 

به نقل از  163: 1381رستگار خالد،. (رد و حس ارزشمندي در اواحترام آمیز و تقویت حرمت ذات ف

  )386: 1981اسچفر،

  :رویکردهاي مختلف محققان در بررسی حمایت اجتماعی عبارت است ازکه معتقد است ) 1985(تریدي 

    حمایت اجتماعی نوعی مبادله اجتماعی است که در آن حمایت هم داده و گرفته : حمایت 2جهت -1

  .هر چند بیشتر تحقیقات بر حمایت گرفته شده تمرکز داشتند -می شود

کیفیت و کمیت  ،یعنی ؛برخی از تحقیقات بر حمایت در دسترس توجه کرده اند: حمایت 3ترتیب -2

حال آنکه برخی محققان بر حمایت به اجرا گذاشته شده تاکید . حمایتی که فرد به آنها دسترسی داشته باشد

  .که فرد تا چه حد عمالً از این منابع بهره برده است بدین معنا. داشته اند

 ؛این دو مفهوم در بر گیرنده دو جنبه متمایز از حمایت اجتماعی هستند: حمایت 5یا ارزیابی 4توصیف -3

از یک سو برخی از محققان بر رضایت فرد از حمایت اجتماعی ایی که دریافت داشته است تاکید کرده اند، 

  .از مطالعات صرفاً توصیف فرد از حمایت اجتماعی را مطرح کرده انداز سوي دیگر برخی 

  . محتواي حمایت از یک وضعیت به وضعیت دیگر تا حد زیادي تنوع می پذیرد: حمایت 1محتواي -4
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این بعد در بر گیرنده ابعاد پیشین است و بر منابع اصلی حمایت اجتماعی نظیر : شبکه هاي حمایت -5

برخی مطالعات بر . دیک، همسایگان، همکاران، متخصصان و اجتماع داللت می کندخانواده، دوستان نز

شبکه متمرکز بوده اند، در حالی که برخی مطالعات، خصایص افراد درون شبکه هاي حمایت را بررسی 

  )  188: 1985تریدي،. (کرده اند

الت نامتقارن گرم و شئونات روابط و مباد: مسعود چلپی نیز حمایت اجتماعی را این گونه تعریف می کند

راهنمایی، مشاوره و (مختلف زندگی و ابعاد مختلف روابط امداد رسانی داوطلبانه که شامل بعد معرفتی 

) اعاده کرامت انسانی(و بعد منزلتی ) ابراز همدردي(، بعد عاطفی )هاي اقتصادي کمک(، بعد مادي )آموزش

  )158: 1375چلپی،. (می شود

  :ان و روانشناسان منبع حمایت اجتماعی دو قسم دارداز نظر جامعه شناس

  .چگونگی و تعداد روابط با دیگران می پردازد در درون جامعه و روابط آن قرار دارد و به روابط،: الف

فرد احساس حمایت و در نتیجه آرامش و عزت نفس می کند، . در درون فرد و ادراك او وجود دارد: ب

  )38: 1375گل رضایی،. (باشدحتی اگر ارتباطات او کم 

  چارجوب نظري 

سرمایه اجتماعی یک مفهوم نو و کارآمد در علوم اجتماعی است که از اقتصاد گرفته شده است و همان بار 

است به عبارت دیگر، همان احکام سرمایه هاي اقتصادي بر سرمایه اجتماعی نیز حاکم . مفهومی را نیز دارد

همانند یک منبع قابل استفاده و کارآمد براي افراد اجتماع ایجاد کرد و روند  و می توان سرمایه اجتماعی را

سرمایه اجتماعی را می توان همانند سرمایه هاي اقتصادي . و بستر افزایش یا کاهش آن را برنامه ریزي نمود

کارهاي براي سرمایه اجتماعی نیز می توان سازو. تقویت یا تضعیف نمود و یا در آن سرمایه گذاري کرد

افزاینده و یا کاهنده را طراحی و با سیاست گذاري هاي متناسب، آن را ارتقا داد و یا از فرسایش آن 

آنچه که در سرمایه اجتماعی و مفهوم آن مطرح می شود، سرمایه گذاري در روابط اجتماعی . جلوگیري کرد

ی و یا از طریق آن براي تسهیل و همچنین افزایش، گسترش و به اشتراك گذاشتن منابع در روابط اجتماع

از این رو، روابط اجتماعی بستر اصلی مفهوم . کنش جمعی و گسترش اعتماد و بده و بستان در جامعه است

در نتیجه سازوکارهاي کنترل ) 5: 1387شجاعی باغینی و همکاران،. (سرمایه اجتماعی محسوب می شود
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د بین سطوح مختلف جامعه و یا در آن، و همچنین میزان مارپیچ هاي افزاینده و یا کاهنده اعتما اجتماعی،

بده و بستان، تعامالت، همیاري، همکاري و سیستم هاي حمایت اجتماعی همگی تابعی از میزانت و نوع 

سرمایه اجتماعی موجود در جامعه هستند و شدت و ضعف موارد فوق می تواند تعیین کننده وجود، 

      در نتیجه ) 8: همان. (هاي اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه باشد گستره، روند و دامنه انواع بحران

می توان سرمایه اجتماعی را بین افراد جامعه به منزله یک شبکه اجتماعی از روابط دید که افراد در پناه آن 

یل ضمن ارتباط مستمر و مداوم می توانند به ارایه و دریافت انواع حمایت هاي اجتماعی از یکدیگر نا

چارچوب نظري این تحقیق و مقاله نیز بر مبناي تئوري هایی بنا گردید که سرمایه اجتماعی را به . گردند

دیدگاه شبکه از مهمترین این . هاي مختلف جامعه می بینند عنوان یک شبکه اي از روابط بین افراد و گروه

ه منطق و نگرش این مقاله و نگاهشان ب رندست که جامعه شناسان مختلف در آن حضور داها دیدگاه

ولمن از مهمترین و تاثیرگذارترین آنها می باشد که از نظریه او در  ،از بین این جامعه شناسان. نزدیک است

  .مقاله استفاده می شود

ولمن معتقد است مساله اصلی در دیدگاه شبکه روابط . ولمن است ،یکی از اعضاي اصلی دیدگاه شبکه

ساخت اجتماعی به عنوان یک . است و واحدهاي تشکیل دهنده ساخت جامعه، شبکه هاي تعاملی هستند

         ها را به هم متصل  که افراد، کنشگران و گروه» پیوندها«و مجموعه اي از » اعضاي شبکه«شبکه، از 

ها، نهادها و موجودیت هاي حقوقی و  اعضاي شبکه ها می توانند افراد، گروه. شده است می سازد، تشکیل

بلوك هاي اصلی شبکه ) 49: 1386به نقل از باستانی و صالحی، 1998ولمن،. (باشند.... ها و یا سازمان

تحلیل ساخت  هستند و دیدگاه شبکه با مطالعه روابط اجتماعی موجود بین مجموعه اي از افراد، به» ارتباط«

اجتماعی می پردازد و ضمن اینکه به کل ساخت توجه می کند، الگوي روابط موجود در ساخت را نیز مورد 

بنابراین نقطه تمرکز دیدگاه شبکه این است که به جاي تاکید بر کنشگران و ویژگی . توجه قرار می دهد

به  1: 2004کارتوسی،. (وجه می کندهاي فردي شان به عنوان واحد تحلیل، به ساختار روابط کنشگران ت

پیوندها و روابط که بحث اصلی دیدگاه شبکه است، به عنوان سرمایه ) 68: 1386نقل از باستانی و صالحی،

  : محققان دیدگاه شبکه خصوصیات شبکه را در سه بعد طبقه بندي می کند. اجتماعی محسوب می شود

 3و ترکیب 2، تراکم1اندازه: خصوصیات ساختی
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 3و صمیمیت 2، دوام رابطه1شیوه تماس، فراوانی تماس: یات تعاملیخصوص

 )68: 1386باستانی و صالحی(انواع حمایت : خصوصیات کارکردي

. ولمن معتقد است بهترین روش براي مطالعه ساختار اجتماعی مطالعه روابط بین اعضاي آن ساختار است

او می کوشد نشان دهد که چگونه . ستتحلیل گر ساختاري به دنبال شناسایی ساختارهاي عمیق ا

به همین جهت ولمن مدعی است که تحلیل . ساختارهاي شبکه اي، رفتارها را تحت تاثیر قرار می دهند

  ) 60: 1385چلبی،.(شبکه یک ابزار فکري اساسی در مطالعه ساخت هاي اجتماعی است

و هم نوعی محدودیت، زیرا  ولمن معتقد است الگوهاي پیوند بین اعضاي شبکه، هم نوعی فرصت است

از نظر او، نظام . این الگوها بر میزان دسترسی افراد به منابعی نظیر اطالعات، ثروت و قدرت اثر دارند

اجتماعی به صورت شبکه اي از روابط به هم وابسته است که در آن افراد دسترسی یکسانی به منابع کمیاب 

یعنی دسترسی نابرابر  ؛ها توجه کند بیین رفتار به توزیع فرصتمحقق اجتماعی باید در ت ،از این رو. ندارند

  )170: 1388شارع پور،. (به منابعی مثل اطالعات، ثروت، نفوذ و دسترسی افراد به منابع

) محتوا ساخت، ترکیب و(مچنین خصوصیات شبکه در مورد شبکه ها و روابط اجتماعی میان افراد و ه

که این مطالعات به تاثیر ساختار، ترکیب و محتواي روابط اجتماعی، بر تحقیقات بسیاري انجام گرفته است 

در این تحقیقات، روابط و پیوندهاي بین افراد و . رفتار افرادي که با هم در کنش متقابل هستند پرداخته اند

و .....) سایز، تراکم، ترکیب، فراوانی و شیوه تماس، چندگانگی، تجانس و(کیفیت و کمیت این روابط 

  .حمایت هایی که در این پیوندها بین کنشگران رد و بدل می شود، مورد توجه قرار گرفته است

مطالعات گسترده در مورد حمایت . افراد حمایت هاي متنوعی را از اعضاي شبکه خود دریافت می کنند

          ، دوستان، همسایگان و همکاران منابع مهمی )دور و نزدیک(اجتماعی نشان داده است که خویشاوندان 

ن، حمایت هاي اجتماعی پیوندهاي گوناگو. می باشند که می توان در صورت نیاز به آنان مراجعه کرد

از به عبارت دیگر، با تنوع روابط، افراد به طیف وسیعی . متنوعی را براي اعضاي شبکه فراهم می سازد

حمایت هاي اجتماعی افراد را قادر می سازد تا توانایی رویارویی با . حمایت هاي مختلف دست می یابند
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منبع حمایت و اینکه چه نوع ) 1992(ه نظر ولمن ب. مشکالت روزمره و بحران هاي زندگی را داشته باشند

  .پیوندهایی، چه نوع حمایتی را فراهم می کنند از اهمیت بسزایی برخوردار است

، حمایت ٢، حمایت عاطفی١حمایت مصاحبتی: حمایت اجتماعی انواع متفاوتی دارند که عبارتند از

به نقل از باستانی و  210: 1992ولمن،(. ٦و حمایت مشورتی ٥، حمایت اطالعاتی٤، حمایت مالی٣خدماتی

حمایت مشورتی، حمایت مصاحبتی و حمایت : بر سه نوع حمایت تاکید می کند ٧فیشر) 68: 1386صالحی،

  . ٨حمایت عملی

در مطالعه حمایت اجتماعی، عوامل موثر بر انواع حمایت ها مورد توجه قرار گرفته است که نتایج حاکی از 

اهم شده، بیشتر تحت تاثیر خصوصیات روابط هستند تا ویژگی هاي آن است که انواع حمایت هاي فر

بر این اساس، اندازه . به عبارت دیگر، ویژگی هاي شبکه مهمتر از ویژگی هاي فردي می باشند. فردي

شبکه، ترکیب، تراکم و دیگر خصوصیات شبکه در ابعاد ساختی و تعاملی بر میزان و نوع حمایت دریافتی 

  ) 69: 1386به نقل از باستانی و صالحی،  24-25: 1999ولمن، ( .تاثیر می گذارند

  شاخص هاي ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی شبکه: 1جدول 

  بعد کارکردي  بعد تعاملی  بعد ساختی

  حمایت مالی  شیوه تماس  اندازه شبکه

  حمایت عاطفی  فراوانی تماس  تراکم شبکه

  حمایت مشورتی  دوام رابطه  ترکیب شبکه

                                                           

1
- Companionship 

2
- Emotional 

3
- Service 

4
- Financial 

5
- Informational 

6
- Advice 

7
- Fischer 

8
-Practical 
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  حمایت مصاحبتی  صمیمیت  

  حمایت عملی    

  حمایت اطالعاتی    

  )26: 1999: ولمن(

که از طریق دستیابی به اطالق می گردد سرمایه اجتماعی بر منابع ابزاري و حمایتی موجود در شبکه ها 

 پیوندهاي اجتماعی در دسترس فرد قرار می گیرد و از این طریق فرد می تواند به طیف وسیعی از حمایت

سرمایه اجتماعی در سه بعد ویژگی هاي ساختی، ویژگی هاي تعاملی و  .هاي گوناگون دسترسی یابد

در بعد ساختی سرمایه اجتماعی شبکه، اندازه شبکه و . ویژگی هاي کارکردي مورد بررسی قرار می گیرد

د افرادي است منظور از اندازه شبکه، تعدا. ترکیب شبکه مطرح می شود که شاخص هاي این بعد می باشد

منظور از ترکیب شبکه، . که فرد به طور غیررسمی در شبکه روابط خود با آنها در تعامل و ارتباط است

نسبت هاي مختلف هر یک از اعضا در شبکه فردي می باشد که این متغیر از تعداد خویشاوندان دور و 

  .نزدیک، دوستان، همسایگان و همکاران ساخته شده است

سرمایه اجتماعی شبکه، فراوانی تماس افراد، شیوه تماس آنها با هم و  صمیمیت در رابطه به  در بعد تعاملی

منظور از فراوانی تماس، دفعات ارتباطی است که . عنوان شاخص ها و مولفه هاي این بعد مطرح می باشند

. س و ارتباط می باشندافراد با هر یک از اعضاي شبکه خود دارند و اینکه هر چند وقت یکبار با آنها در تما

منظور از شیوه تماس، روش برقراري ارتباط با اعضاي شبکه می باشد که شیوه هاي تماس مانند رودررو، 

البته در شبکه هاي اجتماعی مجازي شیوه هاي تماس به . حضوري، تلفنی، نامه و اینترنت می تواند باشد

منظور . ها می باشد ست داشتن و نظردادن در وبالگشکل ایمیل یا پیام، چت، کامنت یا دیدگاه، الیک یا دو

  .از صمیمیت رابطه، احساس نزدیکی و خودمانی شدن با اعضاي شبکه است

در بعد کارکردي سرمایه اجتماعی شبکه، حمایت هاي دریافتی از اعضاي شبکه و ارایه حمایت به آنها در 

  .بتی، عملی و اطالعاتی می باشدقالب شش نوع حمایت شامل حمایت مالی، عاطفی، مشورتی، مصاح

ولمن، ، کمی در مورد تئوري حمایت اجتماعیدر ادامه به منظور روشن تر شدن فضاي نظري بحث 

  .بیشتر سخن می گوییم ابعاد سرمایه اجتماعیخصوصیات کارکردي و ارتباط آن با سایر 

  اندازه شبکه و حمایت اجتماعی - 1
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شبکه . دارند و با فرد در ارتباط می باشند، اندازه شبکه را می سازندتعداد افرادي که در شبکه فرد وجود 

و دوستان، همسایگان، همکاران، خویشاوندان و حتی .هاي اجتماعی مرزهاي مبهم و نامحدودي دارند

وسیعترین شبکه فردي ممکن از روابط مستقیم، همه کسانی را که . خانواده در شبکه ها رفت و آمد دارند

  .بناي غیر رسمی در ارتباط می باشند را در بر می گیردبا فرد بر م

شبکه هاي بزرگتر حمایت . هر چه اندازه شبکه بزرگتر باشد امکان دسترسی فرد به منابع بیشتر می شود

، اجتماعی تر، معاشرتی تر، ارتباطی و از این رو ، شبکه هاي  بزرگترهمچنین. هاي بیشتري فراهم می کنند

البته برخی مطالعات نشان می دهند که شبکه هاي بزرگتر به همان اندازه که . تندحمایت کننده تر هس

 .حمایت بیشتري را فراهم می کنند، مشکالت بین فردي و اجتماعی بیشتري را نیز به بار می آورند

  )209-210: 1992ولمن،(

  تراکم  شبکه و حمایت اجتماعی  - 2

رند و همدیگر را می شناسند، براي بررسی تراکم شبکه مورد اینکه اعضاي شبکه فرد چقدر با هم ارتباط دا

  بلکه اندازه گیري به کل شبکه مربوط ، در اینجا با خود فرد سر و کار نداریم. اندازه گیري قرار می گیرد

تراکم شبکه نیز با میزان حمایت اجتماعی در ارتباط . می شود و میزان ارتباط اعضاي شبکه مد نظر می باشد

باستانی، . (دورکیم از جمله کسانی است که تحلیل روابط بین تراکم و حمایت به او بر می گردد. دمی باش

2001 :106(  

فرضیه متعارف در مورد رابطه تراکم با حمایت اجتماعی این است که پیوند با شبکه هاي متراکم، منجر به 

به نظر . یشتر را فراهم می کندارتباطات و مشارکت وسیعتري خواهد شد و در نتیجه حمایت اجتماعی ب

بلکه ارتباط، پیوستگی و تماس است که  ،ولمن آن چیزي که منتهی به حمایت می شود، تراکم نیست

تامین کننده حمایت بین اعضا  ،یعنی انواع ارتباطات یا پیوندها بین اعضاي شبکه ؛موجب حمایت می شود

  )211: 1992ولمن،( .می باشد

  اجتماعیقوت ارتباط و حمایت  - 3

  :ست ازا سه خصوصیت ویژه پیوندهاي قوي و مستحکم عبارت

با یک سرمایه گذاري داوطلبانه در پیوند و تمایل براي و ویژه  داشتن یک رابطه صمیمی: صمیمیت -

 .دوستی و همراهی با شریک پیوند
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داشتن عالقه و تمایل به دارا بودن حتی االمکان کنش هاي متقابل متعدد، در زمینه هاي : تعدد رابطه -

 . اجتماعی مختلف، در یک دوره زمانی طوالنی که موجب ارتباط اعضاي دو یا چند شبکه می شود

 )211-212: 1992ولمن،(. آگاهی و حمایت از نیازهاي شریک رابطه: متقابل بودن رابطه -

، متقابل و داوطلبانه بودن رابطه در پیوند قوي اهمیت دارد، اما 1نطور که مطرح شد صمیمیت، چندگانگیهما

از متاسفانه بیشتر مطالعات روانشناسی در مورد روابط صمیمی و نزدیک تنها بر یک مجموعه محدودي 

شوقه ها، صمیمیت بین مثالً عالقه و تمایالت بین همسران صمیمی و مع -پیوندهاي قوي متمرکز می باشند

تحلیل هاي جامعه شناسانه از دوستی، بر . دوستان و خویشان در شبکه را مورد تحلیل قرار نداده اند

تحلیلگران شبکه همچنین . پیوندهاي غیر احساسی غیر تخیلی بین افراد عاقل و بالغ متمرکز می باشد

آنها بحث می کنند که اعضاي شبکه . باشدمعتقدند که چندگانگی از خصوصیات ویژه و مهم پیوند قوي می 

چندگانگی به معنی داشتن (با پیوندهاي چندگانه شان، پیوندهاي قوي تر و حمایت آمیزتري خواهند داشت 

گوونووتر است و عقیده مخالف او این  ،تنها مخالف این نظر) رابطه در زمینه هاي مختلف به طور همزمان

ارتباط هاي بهتري را با محیط هاي اجتماعی و ) گانگی کمترصمیمیت و چند (است که پیوند ضعیف 

. فرهنگی متفاوت فراهم می سازد، زیرا امکان تماس با افراد متفاوتی را از نظر اجتماعی به وجود می آورد

چنین پیوندهایی همانند پل هایی هستند که دستیابی به اطالعات و خدمات حمایتی را بیشتر  ،از این رو

  )212: 1992ولمن،( .دممکن می سازن

  و حمایت اجتماعی 2تجانس  - 4

تجانس به این معناست که اعضاي شبکه . تجانس و تشابه یکی دیگر از ویژگی هاي شبکه روابط می باشد

افراد تمایل . می باشد..... تا چه حد با پاسخگو مشابهت دارند که این تشابه از نظر شغلی، سنی، جنسی و

مثالً . هستند در ارتباط باشنددارند که با افرادي که از جنبه هاي مختلف یا حداقل یک جنبه با آنها شبیه 

افرادي که همسن هستند یا افراد همجنس و یا افرادي از یک قوم و نژاد، بیشتر احتمال دارد که با هم ارتباط 

با این حال، هر چه عدم تجانس، بین اعضاي شبکه بیشتر باشد، براي فرد بهتر است و موجب . برقرار نمایند

پیوند با افراد متفاوت و عدم . یق افراد متفاوت و متنوع دسترسی یابدمی شود که به منابع بیشتري از طر

تجانس در ویژگی ها و خصوصیات، دسترسی به منابع متفاوتی را موجب می شود و از این طریق خدمات 

  )65: 1999ولمن،(. و حمایت هاي گوناگونی در اختیار افراد قرار می گیرد

                                                           

1
- Multiplexity 

2
-Homogeneity  
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  مجاورت، تماس و حمایت اجتماعی  - 5

ر تماس، سطح کنش متقابل در یک اجتماعی فردي را اندازه گیري می کند و اینکه اعضاي اجتماع عنص

اکثر . چگونه با یکدیگر تماس و ارتباط برقرار می کنند و آنها واقعاً تا چه اندازه با یکدیگر در تماس هستند

و این فراوانی هاي تماس ها افراد، حداقل چند بار در هفته با برخی اعضاي شبکه شان در تماس می باشند 

  .اخت ویژگی هاي رابطه اهمیت داردبراي شن

. نشان داد که تماس هاي مکرر، پیوندهاي حمایتی و قوي را فراهم می سازد) 1981و  1950(هومنز 

تحقیقات دیگر نیز در موافقت با این نظر، نشان دادند که تماس هاي مکرر با پیوندهاي قوي است که 

  )220: 1992ولمن،(. حمایت را به وجود می آورد

  شبکه هاي فردي 1ترکیب

اعضاي این شبکه ها، از . ترکیبی از دوستان، خویشاوندان، همکاران و همسایگان می باشدشبکه هاي فردي 

منابع مختلف حمایتی و خدماتی برخوردار بوده و هریک از این اعضا نوع خاصی از حمایت ها را براي 

اشکال  تنوع روابط امتیاز مهمی براي فرد محسوب می گردد و مهمترین. اعضاي دیگر شبکه فراهم می سازد

وجود نسبت هاي  ،تنوع آنهایی هستند که دستیابی به منابع متنوع و گوناگون را فراهم می کنند، بنابراین

مختلف و متنوعی از دوستان، خویشاوندان، همسایگان و همکاران در شبکه، حمایت هاي اجتماعی متنوعی 

  ). 200 -205: 2001باستانی، ( را براي افراد شبکه فراهم می سازد

ما همانطوري که قبالٌ مطرح شد ، ولمن معتقد است که بیشتر پیوندهاي اجتماع فردي در دوران معاصر، ا

تخصصی شده اند و اعضاي شبکه، هریک از حمایت هاي مورد نیاز خود را از پیوندهاي خاص دریافت 

ی از منابع و تامین تخصصی حمایت در اجتماعات به این معناست که افراد نمی توانند تنوع. می دارند

       حمایت را تنها از یک منبع دریافت دارند، بلکه پیوندهاي گوناگون حمایت هاي گوناگونی را تامین 

تا در صورت لزوم  دي زیادي را حفظ و گسترش می دهندبنابر این افراد پیوندهاي غیر خویشاون. می کنند

  . از آنها استفاده نمایند

شبکه هاي  خوردار می باشد و عمده ترین اعضايترکیب هاي متفاوتی بر که روابط افراد ازببطور کلی، ش

  . ، دوستان، همکاران و همسایگان-دور و نزدیک -خویشاوندان: ند ازا فردي عبارت

                                                           

1
-Composition 
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اغلب خویشاوندان، اعضاي مفید و سودمند شبکه هاي فردي می باشند و به عنوان : خویشاوندان -1

    ه کار می رود، در صد باالیی از اعضاي شبکه را تشکیل قویترین روابطی که در تعریف یک شبکه ب

ز کل روابط فعال موجود در شبکه، درصد روابط خویشاوندي از روابط غیر ابه طور کلی، . می دهند

 . خویشاوندي بیشتر است

که همان  ن، خواهر، برادر، همسر و فرزندانوالدی(اکثر روابط خویشاوندي فعال، از خویشاوندان نزدیک 

شتر دوستان یناشی می شود و بیشتر خویشاوندان نزدیک، دوستان صمیمی هم می باشند و ب) خانواده است

مطالعات نشان . مثل افراد همسن خانواده و خواهران و برادران: صمیمی فرد خویشاوندان نزدیک او هستند

در . ک شبکه می باشندصمیمی ترین و نزدیک ترین عضو ی "داده که خویشاوندان از نظر اجتماعی معموال

در مطالعه . مقایسه، خویشاوندان دور اعضاي فعال غیر صمیمی هستند و حتی پیوندهاي ضعیفتري دارند

بنابراین با . کل افراد صمیمی را خویشاوندان دور تشکیل می دادند درصد 6یورك شرقی در تورنتو، تنها 

اما الگوي معمول حفظ روابط  ،اختیار دارند وجودي که افراد، مجموعه هاي وسیعی از خویشاوندان را در

قوي، تنها با مجموعه کوچکی از خویشاوندان نزدیک می باشد و روابط با خویشاوندان دورتر، تنها براي 

 )Wellman,1992:213-214( .مواقع خاص و در صورت لزوم مثل مهاجرت همچنان حفظ می شود

داد که افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد، بیوه و مطلقه، و فیشر در مطالعه خود در کالیفرنیاي شمالی نشان 

همچنین زنان بیشتر از مردان و افراد با در آمد متوسط بیشتر از افراد مرفه و فقیر، با خویشاوندان خود 

ولمن معتقد است ارتباطات درونی خویشاوندي، از  )Fischer,1982: 80. (رفت و آمد و ارتباط دارند

محدودیت هاي ناشی از تعداد معدود و کم . متقابل را افزایش و از طرفی محدود می کندیک طرف کنش 

خویشاوندان در دسترس براي اعضاي شبکه می باشد، اما از طرفی پیوندهاي خویشاوندي، تماس هاي 

مکرري را با بسیاري از افرادي که شخص به صورت دیگري نمی توانست با آنها ارتباط و مالقات متقابل 

  )Wellman,1992: 214. (داشته باشد افزایش می دهد

چنین . خویشاوندان روابط منسجم، مفید و سودمندي براي همکاري، حمایت یا نظارت فراهم می آورند

همکاري و تشریک مساعی زمانی موثر خواهد بود که خویشاوندان با دوستان و همسایگان براي تامین 

عه یورك شرقی، ولمن و همکاران نشان دادند که خویشاوندان در در مطال. حمایت همراه و همگام باشند

مقایسه با غیر خویشاوندان، نقش هاي حمایتی متفاوتی در زمینه هاي احساسی، خدماتی، ارتباطی، مادي، 

در شبکه هاي اجتماع فردي ایفا می کنند و به این نتبجه رسیدند که خویشاوندان ....شغلی و اطالعاتی و 

آنها همچنین نشان دادند که رابطه بین والدین و . حمایت با غیر خویشاوندان متفاوت هستنددر الگوهاي 

فرزندان ارشد، دلسوزانه ترین و حمایت کننده ترین پیوندهاي فعال و صمیمی است که باالترین سطوح 

ي به خواهران و برادران نیز حمایت هاي زیاد )Ibid: 215(.حمایت عاطفی و مادي را فراهم می کند
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ولی نه به اندازه والدین و فرزندان ارشد، با این حال در روابط خواهران و برادرانی  ،یکدیگر می دهند

مشترك و  "همچنین آنها به دلیل عالیق و سرگذشت و زندگی تقریبا. تنوع حمایتی بیشتري وجود دارد

نجام و حمایت عاطفی و مشابه، بیشتر همانند دو دوست رفتار می کنند و کارها را با همکاري هم ا

نشان داده که پیوندهاي خواهر و برادري ) 1990( 1مطالعه اهوجن. خدماتی فراوانی به یکدیگر می دهند

نسبت به پیوندهاي دوستی تا حدودي ابزاري و موثر هستند و در عوض پیوندهاي دوستی از نظر 

مقایسه با خویشاوندان نزدیک  در. احساسی و عاطفی حمایت کننده تر و همراهی کننده تر می باشند

خویشاوندان دور نقش هایی دارند که آنها را از دیگر خویشاوندان و ) والدین، خواهر و برادر و فرزندان(

پدر و مادربزرگ، عمه، عمو، خاله، دایی و ( نسبت پایین خویشاوندان دور. دوستان متمایز می سازد

است که خویشاوندان دور یک منبع کم اهمیت کمک و  که فعال، نشان دهنده اینبدر ش) فرزندان هر یک

اما صرف نظر از عدم حمایت . حمایت در مواقع مشکالت جدي یا بحرانی به حساب می آیند

به ... و ت غلب در موقعیت هایی مثل یافتن کار به عنوان پیوند ضعیف، مهاجراخویشاوندان دور، آنها 

  )Ibid: 216-217( .محسوب می شوند علت پراکندگی فضایی و مکانی یک امتیاز مهم

نیمی از  "نیمی از شبکه هاي فعال و صمیمی افراد را تشکیل می دهند و معموال "دوستان تقریبا: دوستان -2

پیوندهاي دوستانه، نسبت به  اگرچه  بیشتر. پیوندهایی هستند که انواع حمایت ها را فراهم می سازند

، اما از نظر کمیت و )از نظر کیفیت( کمتري را ارائه می دهند رابطه والدین و فرزندان ارشد، حمایت هاي

در بسیاري موارد افرادي که پیوندهاي . تنوع حمایت ها همانند پیوند خواهر برادري عمل می کنند

خویشاوندي فعال ندارند یک یا دو دوست صمیمی دارند که همانند خویشاوندان صمیمی براي آنها عمل 

دوستان به علت . از حمایت هاي اجتماعی را برایشان فراهم می سازند می کنند و دامنه وسیعی

شبکه، منبع مهم و برجسته مصاحبت و همراهی با آنها در  يخصوصیات و ارزش هاي مشترك با اعضا

عالوه . رسیدگی به وظایف غیر تکنیکی می باشند و منبع ممتازي از کمک ابزاري موثر و عاطفی هستند

ستانه، بیشتر داوطلبانه و نا پیوسته هستند و این موجب می شود که دریافت کنندگان بر این پیوندهاي دو

. حمایت احساس کنند که نظارت اندکی روي روابط دارند و حمایت را به عنوان هدیه دریافت می دارند

یک رابطه  "دوستی معموال .به هر حال دوستی نسبت به خویشاوندي شکننده تر و آسیب پذیر تر است

ماهیت . سجم به طور پراکننده و نا متراکم می باشد بدون اینکه تعهدي براي حمایت گروه داشته باشدمن

داوطلبانه بودنش نیز که آن را از سایر شبکه ها متمایز می سازد، به معنی آن است که باید همواره حفظ 

دهاي دوستانه سودمند و وقتی که این پیون ،از این رو. شود و حمایت ها را براي طرفین، متقابل سازد

                                                           

1
- Auhagen 
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                               حمایت بخش نباشند، اغلب به خاطر فقدان حمایت گروهی خود به خود پایان 

 )Wellman,1992: 217(.می پذیرند

مرزي و اختالف مکانی مطرح می شود، اما مجاورت  علیرغم اینکه امروزه، مسئله روابط فرا: همسایگان -3

که بیشتر پیوندهاي شهرنشینان با اقوام  در حالی. از اهمیت بر خوردار می باشندو همسایگی هنوز 

در شبکه روابط فردي نقش مهمی را  ، اما پیوندهاي همسایگی نیزنزدیک و دوستان صمیمی می باشد

بر خالف پیوندهاي دوستانه که داوطلبانه و اردي هستند، پیوندهاي همسایگی کمتر ارادي . ایفا می نماید

مجاورت و نزدیکی مکانی با . ی باشد و همسایگان در زندگی روزمره نقش فعالی را بازي نمی کنندم

همسایه، تماس مکرر و ارتباطات منسجم انبوه، آگاهی متقابل از مشکالت و نیازها و کمک کردن را 

، بیشتر از تحقیقات نشان داده است که زنان به دلیل مسئولیت اصلی شان در خانه داري. ایجاب می کند

همسایگان منبع اصلی و مهم دوستی، . مردان، تمایل دارند تا با همسایگان شان در ارتباط باشند

آنها تامین کنندکان اصلی . مصاحبت، همراهی، کمک براي نگهداري و مراقبت از بچه و خانه هستند

 .می باشند حداقل کاال و خدمات، مصاحبت، امنیت، کسب اطالعات، حمایت عاطفی و گاهی مالی

)Wellman,1992: 218( 

فیشر معتقد است که موقعیت ساختاري فرد در جامعه، ارتباطات او را در زمینه اي تقویت می کند 

در زندگی مدرن امروزه، ارتباط . و در برخی مواقع موجب کاهش ارتباطات او در زمینه دیگري می شود

قدان ارتباط با همسایگان به عنوان مشخصه هاي خویشاوندي و همسایگی کمتر شده است و ف با گروه

و به ندرت هم  رنددر شهرها، همسایگان آشنایی مبهم و ضعیفی با هم دا. زندگی شهري مطرح می شود

در  ،به عقیده فیشر. را می شناسند و این مسئله حمایت مادي، اجتماعی و احساسی را کاهش می دهد

ل انجمن ها و کلوپ ها و مکان هاي تفریحی، افراد که هاي مختلف دیگر مثبشهرها به علت گسترش ش

  )Fischer,1982: 97(. کمتر با همسایه ارتباط پیدا می کنند

در صد کمی از پیوندهاي موجود در شبکه هاي فردي را تشکیل می دهند "همکاران معموال: همکاران -4

 . و تعداد آنها کمتر از خویشاوندان، دوستان و همسایگان است

تامین کنندگان حمایت در زمینه شغلی، کسب اطالعات در زمینه تسهیالت و امکانات شغل، همکاران 

ابط با همکار، نه تنها محدود به ساعات کار ور. حمایت مالی و مصاحبتی بویژه براي مردان می باشند

بلکه در بیشتر مواقع پیوندهاي همکاران به بعد از ساعات کار و حتی رفت و آمدهاي  ،نمی باشد

همکاران به دلیل داشتن کار مشترك، اهداف و منافع مشترك،  ،نیهمچن. خانوادگی نیز منتهی می گردد

بهتر می توانند نیازها و مشگالت یکدیگر را رفع نمایند و انواع مختلف حمایت ها را براي یکدیگر 

  176و 104: 2001باستانی، ( .فراهم نمایند
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  سرمایه اجتماعی

 ویژگیهاي ساختی

 ویژگیهاي کارکردي  ویژگیهاي تعاملی

 حمایت اجتماعی ترکیب شبکه  اندازه شبکه

 صمیمیت فراوانی تماس
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تقسیم شده است که هر بعد داراي چند  در مدل نظري تحقیق ابتدا سرمایه اجتماعی به سه بعد اساسی

نکته قابل توجه این است که شاخص هاي ابعاد ساختی و تعاملی سرمایه . شاخص اصلی و اساسی می باشد

اجتماعی بر روي بعد کارکردي آن تاثیر می گذارند و همچنین بین شاخص هاي این ابعاد نیز رابطه و 

  .همبستگی وجود دارد

  روش شناسی تحقیق

جامعه آماري این . پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت - حاضر با روش کتابخانه ايتحقیق 

در این پژوهش، روش نمونه گیري روش . شبکه هاي اجتماعی مجازي است جوان تحقیق، کلیه اعضاي

نفر انتخاب  400حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه گردیده و . است 1غیراحتمالی گلوله برفی

انجام گرفته است و در قالب تجزیه و تحلیل  spssتجزیه و تحلیل آماري آن از طریق نرم افزار . شده است

 .مورد بررسی قرار گرفته است آماري

  یافته هاي پژوهش

  ویژگی هاي جمعیتی: الف

  سن پاسخگویان -1

  وزیع فراوانی بر اساس سن پاسخگویانت: 1جدول 

  درصد فراوانی تجمع  درصد فراوانی  فراوانی  سن

20-18  114  5/28  5/28  

25-21  196  49  5/77  

30-26  90  5/22  100  

  -  100  400  تعداد کل

                                                           

-
١

این روش به این صورت است که محل معدودي از . نمونه گیري گلوله برفی وقتی مطلوب است که یافتن محل اعضاي یک جمعیت ویژه دشوار باشد  

. محل اعضاي دیگر آن جمعیت دارند در اختیار شما قرار دهندجمعیت هدف را پیدا کرد و سپس از آنان می خواهید که اگر اطالعات الزم را درباره 

  )406: 1381ببی،. (هاي دیگر را به شما معرفی می کند یعنی وقتی یک آزمودنی را یافتید، او آزمودنی
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  جنس پاسخگویان - 2

  توزیع فراوانی بر اساس جنسیت پاسخگویان: 2جدول 

  درصد فراوانی تجمع  درصد معتبر  درصد فراوانی  فراوانی  جنسیت

  3/54  3/54  3/54  217  مرد

  100  8/45  8/45  183  زن

  -  100  100  400  تعداد کل

  عضویت در نوع شبکه اجتماعی مجازي -3

  توزیع فراوانی بر اساس عضویت در نوع شبکه هاي اجتماعی مجازي پاسخگویان: 3جدول 

  درصد فراوانی تجمع  درصد فراوانی  فراوانی  نوع شبکه اجتماعی

  1/65  1/65  260  فیس بوك

  3/69  5/6  26  تویتر

  8/90  5/21  86  ایرانوویچ

  8/97  7  28  کلوپ

  -  100  400  تعداد کل

  

  جمایت اجتماعی: ب

در بعد کارکردي سرمایه اجتماعی شبکه، حمایت هاي دریافتی از اعضاي شبکه و ارایه حمایت به آنها در 

  .مشورتی، مصاحبتی، عملی و اطالعاتی می باشدقالب شش نوع حمایت شامل حمایت مالی، عاطفی، 

  حمایت هاي دریافتی

مطالعات گسترده در مورد حمایت . افراد حمایت هاي متنوعی را از اعضاي شبکه خود دریافت می کنند

    ، دوستان، همسایگان و همکاران منابع مهمی)دور و نزدیک(اجتماعی نشان داده است که خویشاوندان 

  .می باشند که می توان در صورت نیاز به آنان مراجعه کرد
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  دریافت انواع حمایت اجتماعی - 1

 حمایت مالی -1- 1

این متغیر را با این گویه سنجیده ایم که تا چه اندازه در شبکه اجتماعی از اعضاي شبکه درخواست کمک 

شبکه پاسخ هایی حاصل شد در پاسخ به این گویه و دریافت حمایت هاي مالی از اعضاي . مالی می کنید

  .که در ادامه به آن می پردازیم

  توزیع فراوانی بر اساس میزان دریافت حمایت مالی اعضاي شبکه اجتماعی: 2دول ج

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  میزان دریافت حمایت مالی

  3/79  3/79  317  کم

  5/89  3/10  41  متوسط

  100  5/10  42  زیاد

  -  100  400  تعداد کل

  حمایت عاطفی -2- 1

) 3(توزیع فراوانی بر اساس میزان دریافت حمایت عاطفی از اعضاي شبکه هاي اجتماعی که در جدول 

  :نشان داده شده است

  توزیع فراوانی بر اساس میزان دریافت حمایت عاطفی از اعضاي شبکه اجتماعی: 3جدول 

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  میزان دریافت حمایت عاطفی

  8/56  8/56  227  کم

  8/81  25  100  متوسط

  100  2/18  73  زیاد

  -  100  400  تعداد کل

  حمایت مشورتی -3- 1
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توزیع فراوانی بر اساس میزان دریافت حمایت مشورتی از اعضاي شبکه هاي اجتماعی که در جدول 

  :نشان داده شده است) 4(

  اعضاي شبکه اجتماعیتوزیع فراوانی بر اساس میزان دریافت حمایت مشورتی از : 4جدول 

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  میزان دریافت حمایت مشورتی

  3/64  3/64  257  کم

  3/86  22  88  متوسط

  100  7/13  56  زیاد

  -  100  400  تعداد کل

  حمایت مصاحبتی -4- 1

توزیع فراوانی بر اساس میزان دریافت حمایت مصاحبتی از اعضاي شبکه هاي اجتماعی که در جدول 

  :نشان داده شده است) 5(

  توزیع فراوانی بر اساس میزان دریافت حمایت مصاحبتی از اعضاي شبکه اجتماعی: 5جدول 

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  میزان دریافت حمایت مصاحبتی

  5/37  5/37  150  کم

  71  5/33  134  متوسط

  100  29  116  زیاد

  -  100  400  تعداد کل

  حمایت اطالعاتی -5- 1

فراوانی بر اساس میزان دریافت حمایت اطالعاتی از اعضاي شبکه هاي اجتماعی که در جدول توزیع 

  :نشان داده شده است) 6(
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  توزیع فراوانی بر اساس میزان دریافت حمایت اطالعاتی از اعضاي شبکه اجتماعی: 6جدول 

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  میزان دریافت حمایت اطالعاتی

  8/31  8/31  127  کم

  8/59  28  112  متوسط

  100  3/40  161  زیاد

  -  100  400  تعداد کل

  دریافت حمایت عملی  -6- 1

) 7(توزیع فراوانی بر اساس میزان دریافت حمایت عملی از اعضاي شبکه هاي اجتماعی که در جدول 

  :نشان داده شده است

  شبکه اجتماعیتوزیع فراوانی بر اساس میزان دریافت حمایت عملی از اعضاي : 7جدول 

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  میزان دریافت حمایت عملی

  5/52  5/52  210  یک گروه

  80  5/27  110  دو گروه

  8/94  8/14  59  سه گروه

  5/98  8/3  15  چهار گروه

  100  5/1  6  پنج گروه

  -  -  -  شش گروه

  -  100  400  تعداد کل

پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق، در پاسخ به این  ،مالحظه می شود) 7(همان طور که در جدول 

             تا چه اندازه افراد ( سئوال که تا چه حد از اعضاي شبکه خود درخواست حمایت عملی می کنید،

با توجه به حضور ) هاي ششگانه در شبکه اجتماعی از شما حمایت کرده و به شما کمک می کنند گروه

. هایی که فرد انتخاب می کند مهم است ین قسمت و در وهله اول تعداد گروههاي ششگانه در ا گروه

درصد پاسخگویان بیان  5/52حدود . هایی که افراد داده اند به شرحی است که در ادامه می بینید پاسخ

درصد  5/27داشتند که یک گروه در مسایل مختلف در شبکه هاي اجتماعی از آنها حمایت می کنند، 
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درصد پنج گروه را انتخاب کردند که از  5/1درصد چهار گروه،  8/3درصد سه گروه،  8/14دو گروه، 

 .آنها حمایت می کنند

  ها حمایت عملی از گروه  -7- 1

هاي ششگانه شبکه هاي اجتماعی مجازي  توزیع فراوانی بر اساس دریافت حمایت عملی از گروه

  :نشان داده شده است) 8(فارسی زبان که در جدول 

  توزیع فراوانی بر اساس دریافت حمایت عملی از گروههاي حمایت کننده: 8جدول 

  درصد معتبر  درصد فراوانی  فراوانی  هاي حمایت کننده عملی گروه

  2/27  2/27  109  خانواده

  7/24  25  100  خویشاوندان دور

  7/7  7/7  31  همسایگان

  2/66  2/66  265  دوستان

  7/15  7/15  63  همکاران

  21  21  84  غریبه ها

  -  -  652  تعداد کل

پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق، در پاسخ به این  ،مالحظه می شود) 8(همان طور که در جدول 

تا چه اندازه افراد ( سئوال که تا چه حد از اعضاي شبکه خود درخواست حمایت عملی می کنید،

با توجه به ) کنند گروههاي ششگانه در شبکه اجتماعی از شما حمایت کرده و به شما کمک می

هایی  هاي ششگانه در این قسمت و در وهله دوم این مساله مهم است که چه گروه حضور گروه

طبق این گویه به ترتیب . را فرد انتخاب می کند و معتقد است که از او حمایت عملی می کنند

اجتماعی  درصد پاسخگویان بیان داشتند که دوستان در مسایل مختلف در شبکه هاي 2/66حدود 

درصد  25درصد خانواده را انتخاب می کنند،  2/27مجازي از آنها حمایت عملی می کنند، 

درصد همسایگان را انتخاب  7/7درصد همکاران و  7/15درصد غریبه ها،  21خویشاوندان دور، 

  .کردند که از آنها در شبکه هاي اجتماعی مجازي حمایت عملی می کنند
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که به دلیل انتخاب بیش از یک گزینه در این گویه، تعداد کل و درصد نکته قابل توجه آن است (

  .)فراوانی از میزان عادي حجم نمونه فراتر می رود

  دریافت حمایت از شبکه هاي اجتماعی   -8- 1

توزیع فراوانی بر اساس میزان دریافت حمایت و کمک در مواقع گوناگون و ضروري از اعضاي شبکه 

  :نشان داده شده است) 9(هاي اجتماعی که در جدول 

  توزیع فراوانی بر اساس میزان دریافت حمایت وکمک از اعضاي شبکه اجتماعی: 9دول ج

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  میزان دریافت حمایت

  5/59  5/59  238  کم

  85  5/25  102  متوسط

  100  1/15  60  زیاد

  -  100  400  تعداد کل

  ارایه حمایت به دیگران-2

کارکردي سرمایه اجتماعی شبکه، حمایت هاي دریافتی از اعضاي شبکه و ارایه حمایت به آنها در در بعد 

  .قالب شش نوع حمایت شامل حمایت مالی، عاطفی، مشورتی، مصاحبتی، عملی و اطالعاتی می باشد

 ارایه حمایت مالی -1- 2

اعی ، اعضاي شبکه از شما درخواست این متغیر را با این گویه سنجیده ایم که تا چه اندازه در شبکه اجتم

در پاسخ به این گویه و ارایه حمایت هاي مالی به اعضاي شبکه پاسخ هایی حاصل . کمک مالی می کنند

  .شد که در ادامه به آن می پردازیم

) 10(توزیع فراوانی بر اساس میزان ارایه حمایت مالی به اعضاي شبکه هاي اجتماعی که در جدول 

  :استنشان داده شده 
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  توزیع فراوانی بر اساس میزان ارایه حمایت مالی به اعضاي شبکه اجتماعی: 10جدول 

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  میزان ارایه حمایت مالی

  8/70  8/70  283  کم

  88  3/17  69  متوسط

  100  1/12  48  زیاد

  -  100  400  تعداد کل

  ارایه حمایت عاطفی -2- 2

) 11(میزان ارایه حمایت عاطفی به اعضاي شبکه هاي اجتماعی که در جدول  توزیع فراوانی بر اساس

  :نشان داده شده است

  توزیع فراوانی بر اساس میزان ارایه حمایت عاطفی به اعضاي شبکه اجتماعی: 11 دولج

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  میزان ارایه حمایت عاطفی

  5/45  5/45  182  کم

  3/77  8/31  127  متوسط

  100  8/22  91  زیاد

  -  100  400  تعداد کل

  ارایه حمایت مشورتی -3- 2

) 12(توزیع فراوانی بر اساس میزان ارایه حمایت مشورتی به اعضاي شبکه هاي اجتماعی که در جدول 

  :نشان داده شده است

  توزیع فراوانی بر اساس میزان ارایه حمایت مشورتی به اعضاي شبکه اجتماعی: 12جدول 

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  میزان ارایه حمایت مشورتی

  47  47  188  کم

  5/79  5/32  130  متوسط
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  100  6/20  82  زیاد

  -  100  400  تعداد کل

  ارایه حمایت مصاحبتی -4- 2

توزیع فراوانی بر اساس میزان ارایه حمایت مصاحبتی به اعضاي شبکه هاي اجتماعی که در جدول 

  :شده استنشان داده ) 13(

  توزیع فراوانی بر اساس میزان ارایه حمایت مصاحبتی به اعضاي شبکه اجتماعی: 13جدول 

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  میزان ارایه حمایت مصاحبتی

  3/36  36  144  کم

  70  5/33  134  متوسط

  100  5/30  101  زیاد

  -  100  400  تعداد کل

  ارایه حمایت اطالعاتی -5- 2

فراوانی بر اساس میزان ارایه حمایت اطالعاتی به اعضاي شبکه هاي اجتماعی که در جدول توزیع 

  :نشان داده شده است) 14(

  زیع فراوانی بر اساس میزان ارایه حمایت اطالعاتی به اعضاي شبکه اجتماعیتو: 14جدول 

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  میزان ارایه حمایت اطالعاتی

  3/31  3/31  125  کم

  8/68  5/37  150  متوسط

  100  3/31  125  زیاد

  -  100  400  تعداد کل

2  
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  ارایه حمایت عملی -6- 2

) 15(توزیع فراوانی بر اساس میزان ارایه حمایت عملی به اعضاي شبکه هاي اجتماعی که در جدول 

  :نشان داده شده است

  اعضاي شبکه اجتماعیتوزیع فراوانی بر اساس میزان ارایه حمایت عملی به : 15جدول 

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  میزان ارایه حمایت عملی

  3/50  3/50  201  یک گروه

  5/74  3/24  97  دو گروه

  8/93  3/19  77  سه گروه

  5/98  8/4  19  چهار گروه

  5/99  1  4  پنج گروه

  100  5/0  2  شش گروه

  -  100  400  تعداد کل

پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق، در پاسخ به  می شود،مالحظه ) 15(همان طور که در جدول 

تا چه اندازه ( این سئوال که تا چه حد اعضاي شبکه مجازي از آنها درخواست حمایت عملی می کنند،

هاي ششگانه در شبکه اجتماعی از شما درخواست کمک و حمایت کرده و از شما حمایت  افراد گروه

هاي ششگانه در این قسمت و در وهله اول تعداد  توجه به حضور گروهبا ) و کمک عملی می خواهند

درصد  3/50حدود . هایی داده اند که در ادامه می بینید پاسخ، هایی که فرد انتخاب می کند گروه

پاسخگویان بیان داشتند که یک گروه در مسایل مختلف در شبکه هاي اجتماعی مجازي از آنها طلب 

درصد پنج 1درصد چهار گروه،  8/4درصد سه گروه،  3/19رصد دو گروه، د 3/24حمایت می کنند، 

  . درصد شش گروه را انتخاب کردند که از آنها طلب کمک و حمایت می کنند 5/0گروه و 

  ها ارایه حمایت عملی به گروه -7- 2

بکه هاي ششگانه حمایت کننده در ش توزیع فراوانی بر اساس ارایه حمایت هاي عملی به اعضاي گروه

  :نشان داده شده است) 16(هاي اجتماعی که در جدول 
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  هاي حمایت کننده توزیع فراوانی بر اساس ارایه حمایت عملی به گروه: 16جدول 

  درصد معتبر  درصد فراوانی  فراوانی  هاي حمایت کننده عملی گروه

  5/30  5/30  122  خانواده

  5/27  5/27  110  خویشاوندان دور

  5  5  20  همسایگان

  7/66  7/66  267  دوستان

  5/16  5/16  66  همکاران

  7/16  7/16  67  غریبه ها

  -  -  652  تعداد کل

پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق، در پاسخ به  ،مالحظه می شود) 16(همان طور که در جدول 

تا چه اندازه افراد ( این سئوال که تا چه حد از اعضاي شبکه خود درخواست حمایت عملی می کنید،

با توجه به حضور ) هاي ششگانه در شبکه اجتماعی از شما حمایت کرده و به شما کمک می کنند گروه

هایی را فرد  این مساله مهم است که چه گروه ،وهله دومهاي ششگانه در این قسمت و در  گروه

 7/66طبق این گویه به ترتیب حدود . انتخاب می کند و معتقد است که از او حمایت عملی می کنند

درصد پاسخگویان بیان داشتند که دوستان در مسایل مختلف در شبکه هاي اجتماعی مجازي از آنها 

درصد  5/27درصد خانواده را انتخاب می کنند،  5/30طلب حمایت و کمک عملی می کنند، 

درصد همسایگان را انتخاب کردند  5درصد همکاران و  5/16درصد غریبه ها،  7/16خویشاوندان دور، 

  . که از آنها در شبکه هاي اجتماعی مجازي درخواست کمک و حمایت عملی می کنند

گزینه در این گویه، تعداد کل و درصد نکته قابل توجه آن است که به دلیل انتخاب بیش از یک (

  .)فراوانی از میزان عادي حجم نمونه فراتر می رود

  شبکه هاي اجتماعی اعضاي ارایه حمایت به  -8- 2

          توزیع فراوانی بر اساس میزان ارایه حمایت و کمک در مواقع گوناگون و ضروري به اعضاي 

  :داده شده استنشان ) 17(شبکه هاي اجتماعی که در جدول 
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  توزیع فراوانی بر اساس میزان ارایه حمایت وکمک به اعضاي شبکه اجتماعی: 17جدول 

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  میزان ارایه حمایت

  5/45  5/45  182  کم

  5/86  41  164  متوسط

  100  6/13  54  زیاد

  -  100  400  تعداد کل

  دانشجویانمیزان حمایت در شبکه هاي اجتماعی  - 3

توزیع فراوانی بر اساس میزان ارایه و دریافت حمایت و کمک در مواقع گوناگون و ضروري در شبکه 

  :نشان داده شده است) 18(هاي اجتماعی که در جدول 

  توزیع فراوانی بر اساس میزان حمایت وکمک اعضاي شبکه اجتماعی به یکدیگر: 18جدول 

  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  میزان حمایت

  8/62  8/62  251  کم

  3/82  5/19  78  متوسط

  100  8/17  71  زیاد

  -  100  400  تعداد کل

  نتیجه گیريبحث و 

جوانان عضو شبکه هاي اجتماعی در صدد آن بود تا دریابد وضعیت سرمایه اجتماعی در میان  مقالهاین 

با توجه به تاکید چارچوب نظري بر شبکه روابط و پیوندهاي اجتماعی، می توان . چگونه است مجازي

گفت که شبکه روابط و تعامالت فرد با سایر اعضاي شبکه و منابع ابزاري و حمایت هایی که از طریق 

مل کنشگران دستیابی به این پیوندها در دسترس فرد قرار می گیرد، سرمایه اي است که تنها در صورت تعا

  .و کم و کیف روابط آنها با هم و میزان قوت و صمیمیت رابطه محقق می گردد

در این پژوهش با توجه به الگوي نظري شبکه روابط، به تبیین نظري مساله پرداخته شد و ویژگی هاي 

) بطهفراوانی تماس، شیوه هاي تماس و صمیمیت را(، ویژگی هاي تعاملی )اندازه و ترکیب شبکه(ساختی 



٣٣ 

 

مورد بررسی قرار گرفتند و تاثیر و تاثر آنها بر ) حمایت ها و منابع ابزاري متقابل(و ویژگی هاي کارکردي 

) حمایت ها(اما در این مقاله تاکید بیشتر بر خصوصیات کارکردي  -دیکدیگر نیز مورد بحث واقع گردیدن

ولمن حمایت . عی را مطرح می کندچارچوب نظري تحقیق در بعد کارکردي انواع حمایت اجتما. می باشد

  .ارایه حمایت به دیگران و دریافت حمایت از دیگران: اجتماعی را به دو قسمت تقسیم می کند

 اعضاي شبکه هاي اجتماعی مجازيبا توجه به چارچوب نظري تحقیق، تالش نموده ایم که  ،از طرف دیگر

در . وش نمونه گیري گلوله برفی استفاده نمودیمبه همین دلیل از ر. را در قالب یک شبکه اجتماعی ببینیم

نفر از دوستان خود که با آنها مراوده و ارتباط  5واقع بعد از مصاحبه با هر فرد، از او می خواستیم که 

هاي روزانه مسایل خود را با آنها در میان بگذارد را به محقق  نزدیک و دوستانه دارد و سعی دارد در کنش

با این روش شبکه . نفر ادامه پیدا کرده است 400وند تا رسیدن تعداد نمونه ها به این ر. معرفی نماید

  .اجتماعی نیز مصداق یافته است

حمایت مصاحبتی، حمایت در ادامه ارایه و دریافت حمایت اجتماعی در قالب شش نوع حمایت شامل 

مورد بررسی قرار  مشورتیعاطفی، حمایت خدماتی یا عملی، حمایت مالی، حمایت اطالعاتی و حمایت 

  . گرفته است و هر یک به تفکیک مورد سوال و مصاحبه قرار گرفته است

درصد میزان آن را  5/45در مجموع از نظر ارایه حمایت اجتماعی به اعضاي شبکه اجتماعی خود، حدود   

ششگانه حمایت ها این میزان شامل همه انواع . درصد آن را زیاد دانسته اند 6/13درصد متوسط و  41کم، 

درصد آن را  5/59حدود  ،از نظر دریافت حمایت هاي اجتماعی از دیگر اعضاي شبکه اجتماعی. می شود

اگر یک مقایسه ساده بین میزان ارایه و . درصد آن را زیاد دانسته اند 1/15درصد آن را متوسط،  5/25کم، 

ایه حمایت خود به دیگران را بیشتر از میزان که افراد میزان اریابیم ، در می دریافت حمایت انجام دهیم

ولی در مجموع سطح ارایه حمایت اجتماعی، که از شاخص هاي مهم . دریافت حمایت از دیگران می دانند

سرمایه اجتماعی می باشد، پایین بوده و فقدان این عامل به سایر ابعاد سرمایه اجتماعی ضربه وارد خواهد 

ري تحقیق ابعاد سرمایه اجتماعی بیشتر در جهت رسیدن به انواع حمایت چرا که مطابق با مدل نظ ؛کرد

اجتماعی می باشد و طراحان و برنامه ریزان جامعه باید در جهت فراهم نمودن بسترها و شرایط الزم براي 

و این  کنند ارتقاي حمایت اجتماعی و بالطبع سرمایه اجتماعی، سیاست ها و برنامه ریزي هاي الزم تالش

ر و شرایط را به منظور رسیدن به مشارکت اجتماعی اعضاي جامعه و همچنین قرار گرفتن در مسیر بست

روستایی کشورها در چند هاي توسعه در مناطق شهري و  عدم تحقق کامل اهداف برنامه. توسعه ایجاد نمایند

توجه قرار داده بودند،  که الگوهاي مبتنی بر رشد اقتصادي و افزایش تولید ناخالص ملی را مورد دهه گذشته

را در از باال به پایین هاي متمرکز و  ریزي صاحب نظران توسعه را بر آن داشت تا در رویکرد خود، برنامه
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و براي عناصر و منابع بومی در قالب سرمایه انسانی واجتماعی اهمیت  بگذارندیابی کنار  فرایند توسعه

رویکرد توسعه مشارکتی که در آن مشارکت هم به صورت الگوي توسعه از پایین با . بیشتري قائل شوند

وري، تحقق  افزایش تولید و بهره :نماید با مواردي چون غایی و هم به صورت ابزاري ایفاي نقش می

هاي برابر، دسترسی به منابع قدرت، دسترسی به خدمات و نهادهاي تولید، اشتغال سودمند، تقویت و  فرصت

همه این مسایل نشان دهنده اهمیت سرمایه اجتماعی . قرابت دارد... اعتالء، اعتماد به نفس و خود اتکایی و 

کید بر حمایت اجتماعی به عنوان مهمترین شاخصه و بعد سرمایه ضرورت تا از و استدر جریان توسعه 

 .حکایت دارداجتماعی 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



٣۵ 

 

 منابع  

  سال  .کتاب ماه علوم اجتماعی ."اسیسرمایه اجتماعی، کلید جادویی دموکر" )1383(افروز، محمد

 .5هشتم، شماره 

 نشر نی :تهران .توسعه روستایی )1383( ازکیا،م و غفاري،غ 

 33-34شماره .فصلنامه مدیریت ."اجتماعی، مفاهیم و نظریه هاسرمایه " )1381(مهدي  ،الوانی.  

  120 شماره .نشریه تدبیر ".سرمایه اجتماعی اصل محوري توسعه ")1383(الوانی، سید مهدي.  

  7شماره  .فصلنامه مدیریت شهري ".سرمایه اجتماعی و مدیریت شهري ")1381(ایمانی، حسین.  

  سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل " )1386(باستانی، سوسن و کمالی، افسانه و صالحی، مریم

 .61، شماره 16سال  .له دانشکده ادبیات و علوم انسانیمج ".بین شخصی

 ،انتشارات نقش نگار :تهران .مرتضی مردیها .نظریه کنش )1380(پیتر  بوردیو 

 ،دفتر مطالعات سیاسی  :تهران .محمد دلفروز .دموکراسی وسنت هاي مدنی )1377(رابرت  پوتنام

 وزارت کشور

  نشر شیرازه: تهران .افشین خاکباز وحسن پویا .سرمایه اجتماعی )1384(تاجبخش، کیان  

  انتشارات سمت :تهران .مشارکت اجتماعی در شرایط جامعه آنومیک )1382(توسلی، غالمعباس  

     ،مفهوم سرمایه اجتماعی در نظریات کالسیک و ") 1384(غالمعباس و موسوي، مرضیه توسلی

  .26شماره  .نامه علوم اجتماعی. "جدید

  مجله جامعه  ".تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطح کالن و خرد" )1384(چلبی، مسعود

 .2دوره ششم، شماره . شناسی

  تهران .فرهنگی در ایران - نگرش ها و رفتارهاي اجتماعیبررسی آگاهی ها،  )1379(حسینی، منوچهر: 

 انتشارات دبیرخانه شوراي فرهنگ عمومی

 یانتشارات ن :تهران .هوشنگ نایبی .پیمایش درتحقیقات اجتماعی )1381(اي .دواس، دي 

    افزار  آمار در علوم اجتماعی با کاربرد نرم )1377(ساعی، علیSpss/PC هاي  در پژوهش

 انتشارات جهاد دانشگاهی :تهران. اجتماعی

 ،نامه انجمن جامعه شناسی  ".فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامد هاي آن" )1380(محمود  شارع پور

 نشر کلمه :تهران

  فصلنامه ". نقش شبکه هاي اجتماعی در بازتولید نابرابري آموزشی ")1388(شارع پور، محمود

 .91شماره  .تعلیم و تربیت



٣۶ 

 

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی شبکه و سالمت " )1388(ارشادي، خدیجه  ، فریدون وکامران

 .3سال دوم، شماره  .فصلنامه پژوهش اجتماعی ".روان

 ، نشر نی :تهران .بنیاد هاي نظریه هاي جامعه شناسی )1377(جیمز  کلمن 

 ایرانیانانتشارات جامعه : تهران .غالمعباس توسلی .پایان نظم )1379 ( فرانسیس. فوکو یاما 

 ،42شماره  .مجله جامعه شناسی معرفت .در آمدي بر سرمایه اجتماعی )1384(مهدي  عالقه بند.  

 Kartosi, Z. (2004) Aspect of gender in social network, social identity, 
information and markets. Proceeding of faculty of economics and 
business Administration.  

 Lin, N. (1999) “Social capital”: a theory of social structure and action. 
Cambridge university press. 

 Wellman, B. (1992) "Network into the global village". Boulder, Co: 
Westwood. 

 Wellman, B. (1992) "Which type of ties and network of social 
support". Advances in group processes. 207-235. 

 Wellman, B. (1999) "Network in global village".  Boulder, Co: 
Westwood. 

 Wellman, B. (1992) "Which type of ties and network provide what kind 
of social support?" advances in group processes. Vol:9. 
 Winter, lan (2000) Toward a theorized understanding of family life and 

social capital.      

 

 

 

 

 

 

 

 



٣٧ 

 

  

Analysis of social capital dimensions in the virtual social network 

Amrollah Amani kolarijani 

Received: 1 Jan. 2014 

Accepted: 23 Feb. 2014  

 

The present research aims at studying the social capital in virtual social 
networks (Virtual social capital). Its theoretical bases are related to the 
theories discussed by classic as well as contemporary sociologists. The 
research's theoretical framework is Wolman's theory of the social capital 
network. He has provided three models: missed society; leaved society and 
preserved society; and considered the network's social capital in three 
dimensions: structural dimension (the network's size and configuration), 
interactive dimension (contact frequency, the relation and intimacy severity) 
and functional dimension (supports); and assumes them as this research's 
bases. The research has been conducted using a combination of survey and 
documentary methods. In fact, the literature and theoretical bases have been 
collected using documentary method; however data collection and their 
analysis have been performed using survey method. Statistical population 
consists of all Farsi language virtual social networks in which Iranian users 
have been members and have continuous interactions. The sample volume 
was predicted as 400 people based on the amended Cochran's formula. 
Sampling method was snowball method. Of course, since data were collected 
in a theoretical space, interviews were conducted in the form of 
questionnaires sent through e-mail; the answering system was as self-
responding. Respondents answered the items and questions in the virtual 
space. In the statistical analysis various methods have been applied including 
one-variable (descriptive statistics), two-variable (different statistical tests) 
and multi-variable (regression and route analysis). 

Key Words: Network social capital, Virtual social network, Social 
communication network and Social support 

 

 


