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   علی اکبر فرهنگی و   علی ربیعی  ، مهدی اختر محققی



چکیده

 یادیها تنوع ز شبکهاست این  یاجتماع  یها وب شبکه یدر حوزه فضا میمفاهپرکاربردترین و  نیاز مهمتر یکی

از افراد جامعه فارغ از  یعیف وسیط .ول استو تح رییبه سرعت در حال تغ آنهاکارکرد و خدمات  ،دارند

 نیدر ا خود مورد نیاز و خدمات ازهاینو به طور روزمره  دارند تیها عضو شبکه نیدر ا یاجتماع یها یقشربند

در   یا هر جامعه یعوامل توسعه رشد و ارتقا نیتر از مهم توان یرا م یاجتماع هیسرما.کنند دریافت میها  شبکه

 یگوناگون به بررس یدانشمندان حوزه ها لیدل نیدانست و به هم یو اجتماع یفرهنگ ،یاسیس ،یابعاد اقتصاد

درصد و  07 زانیبه م نترنتینفوذ ا بیبا باال رفتن ضر. پردازند یم یاجتماع هیتوسعه سرما یها ابعاد و روش

امر  نیدارند ا یدسترس نتنتریکه به ا یکسان انیدرصد در م 07 زانیبه م یاجتماع  یها کاربران شبکه نیهمچن

های اجتماعی بستر تسهیل کننده ارتباطات  شبکه.باشد یبر فرهنگ و رفتار کاربران م ها شبکه نیا رینشانگر تأث

 بیداشتن معا رغم یعل و دشو یشناخته م یاجتماع یوگو جهت تعامل و گفت یبه عنوان بسترمیان فردی و 

چگونه که  پرسش اساسی در این موضوع این است .دکمک کن یجتماعا هیابعاد سرما یارتقا وبه نشر  تواند یم

جهت پاسخ به این پرسش ابتدا بهره جست؟ یاجتماع هیارتقاء سرما یبرا یاجتماع یها شبکه یتوان از مجرا یم

ها  های اجتماعی شناسایی شوند تا بتوان بر اساس این یافته ها و شاخص های سرمایه اجتماعی و شبکه باید مولفه

های اجتماعی بر مبنای الگوی ارتباطات میان فردی اثر  به الگویی جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی از طریق شبکه

 .بخش دست یافت

 گو و ، ارتباط میان فردی اثر بخش، گفتهای اجتماعی شبکه, سرمایه اجتماعی :واژههایکلیدی
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مقدمه

از  یعیوسگ  فیگ ط حیتوضگ  یااست و پژوهشگگران بگر   یچند بُعد یمفهوم یاجتماع  هیسرما

ابعگاد   یدارا هیسگرما  نیگ ا. گیرنگد  را بگه کگار مگی    آن یاسگ یو س یو اقتصگاد  یفرهنگ یندهایفرآ

 یاجتمگاع  ی و هنجارهگا  یاجتماع مشارکت ،یاجتماع ی، همبستگیاجتماع چون اعتماد یگوناگون

 .وجود دارد یاجتماع هیخصوص ابعاد سرما رد یگوناگون فیتعار ،است

هگا   و   در سگازمان  یو انسگان  یکیزیف هیتر از سرما مهم اریبس ینقش یاجتماع هیامروزه سرما

هگا   سازمان، ها انسان انیم یانسجام بخش یو گروه یروابط جمع یها کند و شبکه می فایجوامع ا

هگا   سگرمایه  ریسگا  یاجتماع هیسرما ابینماید در غ را فراهم می گریکدیها  با  ها و سازمان و انسان

و  یتوسگعه و تکامگل فرهنگگ    یهگا  راه مگودن یو بگدون آن پ  دهنگد  یود را از دست مخ یبخشاثر

 (9ص  : 0  ، واین)شود  ناهموار و دشوار می یاقتصاد

سرمایه اجتماعى از مفاهیم نوینى است که امروزه در بررسیهاى اقتصادى و اجتماعى جوامع 

سگرمایه  . ئگه شگده اسگت   از سگرمایه اجتمگاعى تعگاریف متعگددى ارا    . مطرح گردیده اسگت  مدرن

براى نخستین بار از سگوى جامعگه شناسگان     997 جدید است که از سالهاى  اجتماعى مفهومى

 ،کگامران و  اختگر محققگی  )  .مطرح گردید... بوردیو، کلمن، پاتنام و فرانسوى وآمریکائى توکویل،

 .(11 ص  :91  

فگارغ از تعگاریف متفگاوت     مد نظر داشت کگه  یاجتماع  هینکته را در مطالعات سرما نیا دیبا

گوناگون، این تعاریف نقیض یکدیگر نیسگتند، بلکگه مکمگل     یها سرمایه اجتماعی در حوزه یبرا

 .شوند یکدیگر محسوب می

ها بگه صگورت فیزیکگى وجگود نگدارد بلکگه حاصگل         سرمایه اجتماعى بر خالف سایر سرمایه

تواند موجب پگایین   زایش آن مىتعامالت وهنجارهاى گروهى و اجتماعى بوده و از طرف دیگر اف

 ،اخترمحققی) .هاى عملیاتى سازمانها گردد هاى اداره جامعه و نیز هزینه هزینه آمدن جدى سطح

 ( 4 ص : 9  ، کفاشیو  کامران

در  یشناسگ  سگنخ  ازمندیدر جامعه، ن یاجتماع  هیسرما عیشفاف از توز یریداشتن تصو یبرا

در  یاجتمگاع   هیدهد کگه سگرما   ها نشان می داده ،یکلبه طور . میهست یاجتماع  هیخصوص سرما

از . قرار دارد نییمتوسط به پا تیها در وضع از بخش یمتوسط و در برخ تیدر وضع رانیا  جامعه

اسگت کگه    یتیتگالش و فعگال   ازمنگد یخگود، ن  یاجتمگاع  هیحفظ سرما یبرا رانیا  امعهرو، ج نیا

چرا . خرد و کالن مشارکت و سهم داشته باشند یها ها و مجموعه در آن تمام دستگاه ستیبا یم
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 دیگ جامعه در تول یاجزا  بلکه همه ستین لیسازمان دخ کیتنها  ،یاجتماع  هیسرما دیکه در تول

 (94   ،غفاری). ندو حفظ آن نقش دار

اطالعگات،   دیگ هسگتند کگه عگالوه بگر تول     یجمع یها از منابع سه گانه اطالعات؛ رسانه یکی

از  ینهادها، ممکن اسگت ناشگ   یکاهش اعتماد به بعض. کند یهمراه آن م زیو آموزش را ن ریتفس

و  کامران ،اختر محققی)  .کننده اطالعات باشد ریرسانه ها، به عنوان منبع و تفس ندهیقدرت فزآ

 (  ص  ،90  ، غیاثیان

 شیوب روز بگه روز افگزا   طیقابگل اجگرا در محگ    یو ابزارها و نرم افزارهگا  نترنتیاستفاده از ا

ی ها بانک، شبکه نترنتیهمچون ا یمیمفاه. شود  می شتریبه آنها ب زیافراد  ن یو وابستگ ابدی یم

ناآشنا بود اما امگروزه بگه مگدد گسگترش      یمیمفاه شیپ یتا چند امیفوروارد پ ک،یال ،یاجتماع 

 .اند روزمره شده یمیمفاه ینولوژتک

 نترنگت یکگاربران ا  زانیم یالدیم 777 سال  رانیآمده است که در ا  ESI یعلم گاهیپا در

هزار نفر  077و  ونیلیم 11 زانیکاربران به م نیا 0 7 اند که در سال  هزار نفر بوده17 حدود 

و کگاربرد آن در کگار روزمگره بگه      نترنتینفوذ ا بیدهد که ضر مطلب نشان می نیا. است دهیرس

درصگد   0, تنهگا   یالدیمگ  777 کگرد کگه در سگال     انیگ توان ب و می. است افتهی شیشدت افزا

درصگد   07بگه   یالدیمگ  0 7 در سگال   زانیگ م نیگ انگد کگه ا   بوده نترنتیا یدارا رانیا تیجمع

 کیگ هگا از   سگال  یدر تمام 0 7 تا  777 از سال  رانیدر ا نترنتینفوذ ا. است دهیرس تیجمع

سگال   تیگ کگه نسگبت بگه جمع    یالدیمگ  7 7 جز در سال  هبرخوردار بوده است، ب یرشد خط

 (91   ،ضریب نفوذ اینترنت در ایران و جهان) درصد کمتر بوده است  ,1حدود  779 

هسگتند،   یاجتمگاع  ی ها وب شبکه یدر حوزه فضا میمفاه نیگذارترترین و تأثیر از مهم یکی

ها به سگرعت در حگال    شبکه نیدارند کارکرد و خدمات ا یادیاجتماعی امروزه تنوع ز های  شبکه

هگا عرضگه    شگبکه  نیگ و خدمات  روزمره افگراد در ا  ازهایاز ن یاریچه بسو تحول است چنان رییتغ

 تیها عضگو  شبکه نیدر ا یاجتماع یها یاز افراد جامعه فارغ از قشربند یعیف وسیگردد و ط می

 .دارند

من در تالش  :گوید او میکند  می بیانبه تفاهم  دنیفراتر از رسوگو را  هابرماس مفهوم گفت

 یبررسگ  یرا به شکل گفتمگان  یعمل یها توان پرسش ام کگه می نگکته نیاندن ارس  اثبات  به  یبرا

طگور روشگمند نسگبت موجگود      وجود دارد که بگه  یعلم -یاجتماع لیحلت  یبرا  امکان نیکرد و ا

چنگان بگه قگگوت     پرسگش هگم   نیا. مورد مالحظه قرار دهد  را  قتیوحق  یهنجار یها نظام انیمگ
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 ونگد یپ ییواقعگا بگه هنجارهگا    زهیانگ نیتکو  هم  هنوز  دهیچیجوامع پدر  ایاست که آ یخگود بگاق

برداشگته   انیگ از م قتیبا حق یهنجار  یها نظام  نگسبت   گنکهیا ای قندیکه مستلزم تصد خورد یم

 (47  ص: 07  ، هابرماس) .شده است

 یاجتمگاع  یها شبکه یتوان از مجرا چگونه میکه  پرسش اساسی در این موضوع این است 

هگا و   جهت پاسگخ بگه ایگن پرسگش ابتگدا بایگد مولفگه       بهره جست؟ یاجتماع هیارتقاء سرما یبرا

های اجتماعی شناسایی شوند تا بتوان بر اسگاس تعامگل و    های سرمایه اجتماعی و شبکه شاخص

های اجتماعی  وگو در حوزه عمومی به الگویی جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی از طریق شبکه گفت

 .وی ارتباطات میان فردی اثر بخش دست یافتبر مبنای الگ

 

 سرمایهاجتماعی

های  هایی که در میان گروه روابط دو جانبه، تعامالت و شبکهاز نظر الوانی سرمایه اجتماعی 

گردند و سطح اعتمادی که درمیان گروه و جماعت خاصی به عنوان پیامد  انسانی پدیدار می

  ( 0   ،الوانی) .شود اجتماعی یافت می تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار

های  جمع منابع واقعی و یا بالقوه ای است که حاصل شبکه را سرمایه اجتماعیتاجبخش 

بادوام از روابط کمابیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل یا به بیان دیگر، عضویت در یک 

کند،  مایه جمعی برخوردار میاین شبکه هر یک از اعضای خود را از پشتیبانی سر. گروه است

این روابط ممکن است فقط در حالت عملی در مبادالت . سازد وآنان را مستحق کسب اعتبار می

بدین سان . کند، وجود داشته باشد مادی و یا نمادینی که آنان را در حفظ آن روابط کمک می

گی دارد که او حجم سرمایة اجتماعی مورد تملک یک فرد به اندازه شبکه پیوندهایی بست

اقتصادی، )تواند به طرزی مؤثر بسیج کند؛ و عالوه بر آن وابسته است به حجم سرمایه  می

این بدان معنی است که . در تصرف کسانی که وی با آنان مرتبط است( فرهنگی، یا نمادین

سرمایه اجتماعی اگرچه به سرمایه اقتصادی و فرهنگی مورد تملک یک فرد، یا حتی مورد 

ناپذیر است، با این حال،  کل مجموعه عواملی که وی با آنها مرتبط است، نسبتاً تقلیل تملک

هرگز از این حجم مفروض کامالً مستقل نیست؛ چون مبادالت نهادینه ساختن شناخت متقابل، 

همچنین چون سرمایة . کند باز شناسی حداقلی از همگنی عینی را پیشاپیش ایجاب می

 کند که او به سهم خودش در تملک دارد، اثری متکثرکننده اعمال میای  اجتماعی بر سرمایه

(40 ص  :01  ، تاجبخش)
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 9ویبوردریپ

تفکر  یاصل یدو پاره  ییگرا تیو ذهن ییگرا تینیع کردیمعتقد است که دو رو ویبورد

و  ییگرا تینیع بیترک یبرا ویبورد. دارند گریکدیبا  یکیالکتید یهستند و رابطه  یاجتماع

 هیو سرما دانیملکه، م میرا وضع کرد که با مفاه میاز مفاه عیبد یمجموعه ا ییگرا تینذه

ماندگار و  یو خصلت ها یاز خو یملکه مشخص کننده نظام و مجموعه ا. ودب افتهیاستحکام 

 یخود عمل م رامونیکرده و در جهان پ یآن ادراک و داور قیاست که از طر ییقابل جابجا

 ی، مدل ها... و  استیاقتصاد، س ن،یهنر، علم، د ،یاگون و متفاوت زندگگون یها حوزه.میکن

 دانیآن را م ویدهد که بورد از قاعده ها، مقررات و اشکال قدرت را شکل می یزیکوچک متما

 ماتیاست که تصم یقدرت دانیم. هاست گاهیاز جا یساخت مند یفضا دانیم. نامد یم

هر گونه خاستگاه و  هیسرما. کنند می لیشوند تحم که وارد آن می یمشخص خود را بر کسان

که در  یاز منافع خاص یبهره مند یفرد برا ییاست که در توانا یاجتماع یسرچشمه در عرصه 

 هیسرما: شود  می دهیاساساً به چند صورت د هیسرما. گردد مؤثر واقع شود صحنه حاصل می نیا

، (ابیکم نینماد نیکاال، مهارتها و عناو) یفرهنگ هی، سرما(یو ماد یمال ییدارا) یاقتصاد

که  یمنابع) یاجتماع هیو سرما( شود  داده می یکه به افراد خاص یصفات اخالق) نینماد هیسرما

و  یاز بررس ینیع یساختارها لیو تحل یبررس(. گیرد در گروه به فرد تعلق می تیبه صِرف عضو

 یمحصول درون یه خود تا حدودک یستیز دِدر درون فر یذهن یساختارها شیدایپ لیتحل

 کیساختارها، تفک نیخود ا شیدایپ یو بررس لیاز تحل زیاست و ن یاجتماع یشدن ساختارها

 (0  -4  ص  :09  ، استونز) .است ریناپذ

کاربرد سرمایه اجتماعی در نزد بوردیو بر این درک استوار است که افراد چگونه با 

مراتبی  اقتصادی خود را در یک فضای اجتماعی سلسلهگذاری بر روابط گروهی، وضعیت  سرمایه

توان رویکرد او را ابزاری، فردگرا و متاثر  از این جهت می. بخشند بهبود می( داری جامعه سرمایه)

 (7 ص  :04  ، موسویو  توسلی) .از تئوری سرمایه مارکس و بیشتر تضادگرا تلقی کرد

.  : هر عامل اجتماعی به دو امر وابسته است از نظر بوردیو مقدار سرمایه اجتماعی در تملک

مقدار سرمایه  . . اندازه شبکه ارتباطاتی که عامل اجتماعی به خوبی بتواند آنها را بسیج نماید

او با . هر یک از کسانی که عامل اجتماعی با آنها در ارتباط است( اقتصادی، فرهنگی، نمادی)

اگرچه سرمایه »: نویسد انواع سرمایه چنین میتصریح تفاوت میان سرمایه اجتماعی با سایر 

                                                           
 
 Bourdieu , Pierre 
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اجتماعی به سرمایه اقتصادی و فرهنگی در تملک هر یک از عامالن، یا حتی مجموعه کامل 

عامالنی که با فرد در ارتباط هستند قابل تقلیل نیست، با این حال هرگز بطور کامل از آن 

های از روابط، یک ودیعه  وان شبکهبه اعتقاد بوردیو سرمایه اجتماعی به عن.باشد مستقل نمی

طبیعی یا حتی یک ودیعه اجتماعی نیست بلکه چیزی است که در طول زمان برای کسب آن 

گذاری فردی یا جمعی،  به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی محصول نوعی سرمایه. باید تالش کرد

است که مستقیما در آگاهانه یا ناخودآگاه است که هدفش تثبیت یا بازتولید روابط اجتماعی 

 (90   ،الدین تاج)  .کوتاه یا بلندمدت قابل استفاده هستند

 

9لیننان

قلمداد  یاجتماع هیسرما یهای را دو عنصر مفهوم شبکه یها تیمنابع نهفته و موقع نیلنان 

که  حال آن نامد، یم هیسرما یشخص یها را شکل یانسان هیو سرما یاقتصاد هیسرما لین. کند می

شکل  نیدر ا یگذار هیسرما. برد یکار م را به «یارتباط ییدارا»عنوان  یاجتماع هیسرما یبرا

  (7 ص :  77 لین، ) .ردیگ یروابط صورت م یفرد بلکه بر رو ینه بر رو هیسرما

های اظهاری یکدیگر را تقویت  او معتقد است که اغلب اوقات کنشهای ابزاری و کنش

سرمایه اقتصادی و سرمایه   جتماعی با اشکال دیگر سرمایه،لین در مقایسه سرمایه ا.کنند می

حال آنکه برای سرمایه اجتماعی عنوان دارایی . نامد های شخصی سرمایه می انسانی را شکل

شود ، مباحث لین صرفاً بر منافع  در کل همان گونه که مالحظه می.برد ارتباطی را به کار می

داند  ایه اجتماعی را در درجه اول امری فردی میفردی سرمایه اجتماعی متمرکز است و سرم

 .نمایند گذاری در روابط اجتماعی می که افراد با انگیزه کسب سود برای خود اقدام به سرمایه

 ( 9   ،میرمحمد رضایی)

مطرح نمود که دستیابی به منابع اجتماعی و (  90 )لین با طرح نظریه منابع اجتماعی 

 های سال در او لذا. شود منجر بهتر اقتصادی –به موقعیتهای اجتماعی تواند  استفاده از آنها می

 با که کرد مطرح اجتماعی ساختار در نهفته منابع عنوان به را اجتماعی سرمایه مفهوم اخیر

نابع ارزشمند در اکثر جوامع ثروت، م لین نظر از. باشد می دسترسی قابل هدفمند های کنش

د و لذا سرمایه اجتماعی افراد را بر حسب میزان یا تنوع باش قدرت و پایگاه اجتماعی می
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 .داند های دیگرانی که فرد با آنها پیوندهای مستقیم وغیرمستقیم دارد قابل سنجش می ویژگی

  (7 ص  :04   ،توسلی)

 

 9کلمنمزیج

واحد  یش یاجتماع هیسرما: کند یم فیگونه تعر نیرا ا یاجتماع هیکلمن سرما مزیج

همه آنها شامل جنبه : مشترک دارند یژگیاست که دو و یگوناگون یزهایانواع چبلکه  ست،ین

را که که در درون ساختار  یافراد نیمع یهستند، و کنش ها یساخت اجتماع کیاز  یا

 یابیمولد است و دست هیسرما گرید یها مانند شکل ،یاجتماع هیسرما. کنند می لیهستند تسه

، کلمن) .سازد یم رینخواهد بود امکان پذ یافتنیدن آن دست را که در نبو ینیمع یبه هدف ها

 ( 41ص  :00  

. باشد ای متفاوت از نظرات بوردیو و نان لین می سرمایه اجتماعی در مباحث کلمن به گونه

دهد تا با  بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشگر اجازه می یبه اعتقاد او سرمایه اجتماع

کلمن به جای تعریف سرمایه اجتماعی برحسب ماهیت . فع خود دست یابداستفاده از آن به منا

همه آنها شامل  - :برد و محتوی به کارکرد آن توجه دارد و دو ویژگی را برای آن نام می

کنشهای معین افرادی را که در درون ساختار  - .ای از یک ساخت اجتماعی هستند جنبه

در تعاریف فوق، تأکید کلمن بر منافع فردی  ،وقیهستند اعم از اشخاص حقیقی یا عامالن حق

 :گوید او می. سرمایه اجتماعی، متأثر از به کارگیری نظریه انتخاب عقالنی در تبیین رفتار است

کند  نمایم یعنی اینکه کنشگر، کنشی را انتخاب می من از مفهوم عقالنیت در اقتصاد استفاده می

 ( 9   ،رمحمد رضاییمی) .که حداکثر فایده را نصیب او سازد

 

 رابرتپاتنام

داند  یها م مانند اعتماد، هنجارها و شبکه یمیاز مفاه یرا مجموعه ا یاجتماع هیپاتنام سرما

منافع متقابل آنان را  تیاجتماع شده و در نها کی یارتباط و مشارکت اعضا جادیکه موجب ا

هستند که در  یدر شبکه منابع ءاعتماد و ارتباط متقابل اعضا یاز نظر و. خواهد کرد نیتام

به توسعه  دنیرس یبرا یا لهیرا وس یاجتماع هیسرما یو. اعضا جامعه موجود است یکنش ها
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و دولتمردان  مردم انیاعتماد م. دانست یم یاسیمختلف س یها ستمیدر س یو اجتماع یاسیس

 هیاز سرما یزشار اعتماد منبع با نیبنابرا. شود می یاسیموجب توسعه س ،یاسیو نخبگان س

 زانیاعتماد وجود داشته باشد به همان م ادیز زانیبه م یشود  که اگر در حکومت محسوب می

اجتماعی وجوه  رمایةاعتقاد دارد که س وی. خواهد شد شتریب یو توسعه اجتماع یاسیرشد س

 توانند با تسهیل ها است که می گوناگون سازمان اجتماعی، نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه

 (01 ص  :07   ،پاتنام) .اقدامات هماهنگ کارایی جامعه را بهبود بخشند

برد اگرچه  و مفهوم سرمایه اجتماعی را در مقیاسی متفاوت از بوردیو، لین، کلمن بکار میا

او سرمایه اجتماعی را .باشد تعریف او از مفهوم سرمایه اجتماعی مستقالً تحت تأثیر  کلمن می

 ،ای گیرد و به چگونگی کارکرد سرمایه اجتماعی در سطح منطقه کار می فراتر از سطح فردی به

مند  سرمایه اجتماعی بر نهادهای دمکراتیک و درنهایت توسعه اقتصادی عالقه و نوع تأثیراتملی

 همیاری، هنجارهای ،شبکه :برد او سه مؤلفه را به عنوان ویژگی سازمان اجتماعی نام می. است

پردازان سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی افراد و  او مانند دیگر نظریه :ها شبکه (الف .اعتماد

ها را به  کند و شبکه ترین جزء سرمایه اجتماعی معرفی می تعامالت آنان با یکدیگر را بنیادی

 مطرح همیاری و عنوان خاستگاه دو مولف دیگر سرمایه اجتماعی یعنی هنجارهای اعتماد

 ( 9   ،میرمحمد رضایی). سازد می

 

9امایفوکوسیفرانس 

های اجتماعی  موجود در سیستم سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهایاز نظر فوکویاما 

و موجب پایین آمدن سطح  سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده ءکه موجب ارتقا هستند

 (0 ص  :09   ،فوکویاما) .گردد هزینه های مبادالت و ارتباطات می

دهد، بلکه آنها باید  ارهای جا افتاده، سرمایه اجتماعی را تشکیل نمیای از هنج هر مجموعه

ها منجر شوند و با ارزشهای معنوی سنتی همچون صداقت، پایبندی به  به همکاری در گروه

سرمایه اجتماعى را به سادگى .شناسی، رابطه متقابل و نظیر آن مرتبط باشند تعهدات، وظیفه

معینى از هنجارها یا ارزشهاى غیر رسمى تعریف کرد که وجود مجموعه  توان به عنوان مى

 مشارکت در. اعضاى گروهى که همکارى وتعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند

گردد، چرا که این ارزشها  ى نمىعارزشها و هنجارها به خودى خود باعث تولیدسرمایه اجتما
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بهره از سرمایه  به عنوان منطقه بى لیابه طور مثال جنوب ایتا. ممکن است ارزشهاى منفى باشد

نیست که در آنجا  اجتماعى عمومیت یافته و اعتماد متقابل شناخته شده، اما این بدان معنا

 بلکه( اشاره بر هنجارهاى گروه مافیا. )هنجارهاى اجتماعى قوى و استوارى وجود ندارد

شواهد و دالیل فراوانى ثابت . همکارى اجتماعى کمکى نخواهد کرد ایهنجارهاى موجود به ارتق

 .است که این امر هم براى دولت و هم توسعه اقتصادى نتایج منفى به بار آورده است کرده

 (  ص  :09   ،فوکویاما)

هنجارهاى رفتارى  گذارد که چون سرمایه اجتماعى وجود فوکویاما فرض را بر این مى

ماعى بالفعل نیز بازتاب نبودسرمایه مبتنى بر تشریک مساعى را منعکس مى کند، انحرافات اجت

اشکال است اما  اطالعات آمارى انحرافات اجتماعى گرچه به ندرت بى. اجتماعى خواهد بود

هاى  او با استفاده از این روش و شاخص.پذیرى فراوان و قابل استفاده هستند درسطح مقایسه

مقایسه با چند کشور صنعتى آمریکا رادر  97تا دهه  17مذکور اطالعات و آمار موجود از دهه 

  (10ص  :01   ،اختر محققی). دادمورد مطالعه قرار 

 

 اجتماعیشبکه

 دذی به اطالعات الکترونیکی آغاز شجنبشی در جهت تبدیل اطالعات کاغ ،909 در سال 

 من جنبش، میلیونها صفحة وبی است که هحاصل ای. کنند یاد می ، از آن تحت عنوان وب که

 . رنت، حاوی اطالعات مختلف استاکنون در اینت

، ایجاد  مشکل بزرگ وب. وب، منسوخ شدند در نسل های بعگدی ، خصوصیات وباغلب 

شد و حاصل آن،  با سرعت زیادی انجام می شدن فرایند دیجیتالی. افزونگی و انبوهی داده بود

ای وب ذخیره و قانون خاصی بود که در فض بوه، گسسته و بدون هیچ نظم و ترتیاطالعاتی انب

 نافزارهای مبتنی بر وب را در ذهاشت تا ایدة نرماین موضوع، متخصصین وب را بر آن د .شد می

 ، محیط وب را از وب. بود نرم افزارهای مبتنی بر وب.  این ایده تبیین گر وب نسل . بگذرانند

 در آن فراهم صفحات ساده، تبدیل به دنیایی کردند که امکان ارتباطات فردی و کارهای گروهی

 از، کاربران بدون نیوب  در . های اجتماعی بود این بستر، محیط مناسبی برای ایجاد شبکه. شد

دلخواه  زاریافرمتوانند از هر جایی، بگه امکانات ن افزار بر روی رایانة شخصی خود میبه نصب نرم

 نزدیک اطارتبشتر و پیروی از استانداردهای طراحی وب، امنیت بی. خود، دسترسی داشته باشند
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  ةیشرفت تکنولوژی در زمینپ بوده که مدیون  تر کاربران با یکدیگر از خصوصیات وب

محتوای  اای از اطالعات، ب هگر جریان یک طرف ینتبی ، است در حالی که وب ای رایانه های شبکه

ایجاد  الاعملکرد پایین به ب وب مدلی غیرمتمرکز بر محتوای وب گاه و  فقط خواندنی بود؛ 

 ، وب  در. ستند، تولیدکننده بخش عظیمی از اطالعات هکرد؛ به طوری که خود کاربران

 همین رویکگرد. آمد شمار می وبگاهی شخصی دارای چند صفحة ایستا، یک وب گاه معمولی به

 ههر کاربر پستها و نظرات مربوط ب شود که های  اجتماعی مطرح می وب، به شکل شبکه  در 

 (4 ص  : 9   ،پوری) .کنند دارد و سایر کاربران نظرات خود را ابراز می ان میخود را بی

 د وبرن یلت افقی بودنشان از عدم رهبری رنج مهای اجتماعی مجازی، به دلیل خص شبکه

 هر یک از اعضای شبکه ممکن است بر اساس نظر و. ها وجود ندارد نیروی هدایت کننده در آن

 ةنکت. کند و از آن الگوبرداری کندا اینکه به رفتار دیگران رجوع اش عمل کند ی دیدگاه شخصی

 تمرکز ورتهای اجتماعی به ص باید بدان توجه داشت این است که رهبری شبکه مهم دیگر که

 : 9   ،پوری) .داردن وجود نایین در آست و ارتباط و تأثیرگذاری باال به پگرایی کالسیک نی

 (  ص 

 

9 یایازارتباطاتانسانشبکهابهمثبهیهایاجتماعشبکه

 لهیوس هستند که به( ها   و نهادها سازمان ای)       افراد انیساختار روابط م یاجتماع یها شبکه

 گریکدیمنافع مشترک و اعتقادات به  ،یشاوندیخو ،یمشترک مانند دوست یژگیچند و ای کی

 اجتماعی نقشه روابط افراد مورد بکهش کیتر  ساده انیبه ب. اند خورده اصطالح گره به ایمتصل 

 ( ص : 994   واسرمن و فاوست،) .دهد را نشان می العهمط

عموماً فردی یا سازمانی  های اند که از گروه اجتماعی ساختارهایی اجتماعی  های شبکه

   پیشرفت فناوری. ها و عالیق گوناگون به هم متصل هستند تشکیل شده، و بر اساس وابستگی

هایی از  شبکه برقراری ارتباط، آنچه سبب شده چنین ارتباطات، افزون بر ابزارهای اطالعات و

 اجتماعی آنهاست؛ چرا که انسان موجودی اجتماعی موقعیت خوبی برخوردار شوند، رنگ و بوی

  (09   ،شبکه های اجتماعی اینترنتی) .است 

  شوند می مرتبط یکدیگر به ارتباطی بندهای طریق از که هستند هایی گروه شامل ها شبکه
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 هم به نیز ها شبکه شوند، می ساختاربندی تعامل طریق ها از گروه و روابط که طور همان درست

لیتل ) .شود می ایجاد گروهی دیگر به گروهی از فردی اطالعات انتقال با شبکه هر. اند پیوسته

 ( 4 ص  :04   ،جان

 جهانی های شبکه در را عالم دور نقاط عات،اطال نوین های   فناوری کاستلز امانوئل تعبیر به

 و آورند می وجود به را مجازی جوامع از ای مجموعه ای ارتباطات رایانه میدهند، پیوند همدیگر به

, کاستلز) .شوند می بشری دگرگون معنوی و مادی فرایندهای و ساختارها همه آن نتیجه در

 (40. ص, 07  

 

9 یاجتماعیهاشبکهیهاسیسرواجتماعیبهمثابهشبکه

است،  های اجتماعی مجازی گوناگون در دنیای مدرن، یکی از تکنولوژیهایی که دارای شبکه

های ارتباطی  شبکه ه در دسترسوسیع و در حال رشد است ک یجریاناینترنت . اینترنت است

ر را پیوتمجرای کام کاربرد گستردة اینترنت در سطح جهان، ارتباطات از. دارد کامپیوتری قرار

ارتباطات از گذشته در ویژگیهای  ات وتا این حد آسان کرده که مزیتهای همة فنّاوریهای اطالع

 (1ص : 7 7   لی و لی،) .شوند اینترنت خالصه می

پیشرفته  ایاز اینترنت روابط میان افراد را با تکنولوژیه کنند که استفاده محقّقان اظهار می

 توزیع اطالعات د ازتوان یجامعه م. کند اط اجتماعی را قویتر میهای ارتب بخشد و شبکه بهبود می

 .کند و متصل می ؤثرکه این اطالعات جامعه را بیشتر مشده به صورت آنالین بهره ببرد و این

 ( ص :  77   ولمن، هاس و هامپتون،)

 

 4 یهایاجتماعوتوسعهشبکهجادیاتالیجیدیهاسیسرواجتماعیبهمثابهشبکه

پراکنگده   یهگا  گروه تیهو انیب یبرا یمناسب یفضا ،یاجتماع نینو یها شبکه نیا شگستر

 تیگ کگه بگه مگدد ارتباطگات، هو     انگد  افتگه یامکان را  نیاجتماعات ا نیاکنون ا. فراهم آورده است

 ینیوسعت سرزم یامر به خصوص در کشور ما که دارا نیا. کنند تیتقو یخود را به نوع یجمع

هگای   شگبکه  نیا قیتا از طر ردیتواند مورد توجه قرار گ گوناگون است، می یتیقومفراوان و تنوع 

                                                           
 
 Social networking services 
 
 Lee & Lee 
 
 Wellman, Haase, & Hampton 
 
 Digital social networking services 
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امکگان انتقگال    ،اجتماعی های  شبکه یها تیاز مز.گردد سرتریم یامکان تبادل فرهنگ ،اجتماعی 

 ،یهگر کگار   نیسازد که در ح یامکان مردم را قادر م نیا نیهمچن. اطالعات در آنها است عیسر

بگه   نگد توان اجتماعی مگی   کاربران در هزاران گروه و شبکه ن،یافزون بر ا. دندگراز اطالعات باخبر 

رسگانه   یبه نوع. کنند و در آنها عضو شوند دایخود را پ یموضوعات مورد عالقه و تخصص یراحت

 ،یاز منظگر اقتصگاد   نیهمچنگ . قگرار دارد  یبا و قیجا در خدمت مخاطب و در تعامل دق نیدر ا

و  غگات یتبل ایگ  تیحگق عضگو   قیگ کگار از طر  نیا. پول هستند جادیبه ا دراجتماعی قا های  شبکه

بگه   کیامروزه، نزد. خواهد بود ریو فروشنده امکان پذ داریخر نیب میرابطه مستق جادیا نیهمچن

 ( 9   ،واحدی فرد) .اجتماعی هستند شبکه کینفر حداقل عضو  اردیلیم  

 

یاثربخشفردمیانارتباط

 قیفرد اطالعات و احساسات خود را از طر کیاست که در آن  یندیفرآ یفرد انیروابط م

تعامل  کی یفرد انیروابط م. رساند می گریافراد د ایفرد  کیبه  یکالمریو غ یکالم یها پیام

 نیمشترک ب یاست که موجب خلق معان شرفتیمند، منحصر به فرد و رو به پ نظام ،ینشیگز

 (01   ،قدسیو  انوری ،کربالیی اسماعیلی) .شود می دهو فرستن رندهیگ

 ایتلفن  قیدو نفر  داللت دارد منطقا ارتباط از طر یبر ارتباط رو در رو یفرد میانارتباط 

 یعنی یدیاشکال را تحت عنوان جد نیمقوله گنجاند اما امروزه ا نیتوان در ا می زیرا ن لیمیا

 افراد یوقت میبدان میخواه یما م یفرد نایارتباط ب یکنند در بررس می یای بررس ارتباط شبکه

شود   که محقق می یافتد ارتباط می یشوند چه اتفاق معمول رخدادها با هم مواجه می ریدر مس

 هستند ریترین شان عوامل ز مهم انیکه در آن م انیدارد که در م یبستگ یادیبه عوامل ز

  .لیافراد دخ -  

 .بافت ای تیموقع - 

   (1 -1 ص  :04   ،ادمز وگیل ) .مورد استفاده یها گانرمز ایرمزگان  -  

غیر  اریاثربخش، بس اریتواند بس می یانسان گرید یهمچون رفتارها یفرد انیارتباطات م

از  یاریتواند بس قابل مالحظه در ارتباطات می فیط نیتوجه به ا. آنها باشد انیدر م ایاثربخش 

 یرفتار متقابل انسان چیه. هد و به حل آنها منجر شودرا در مد نظر قرار د یارتباط یهایدشوار

 یتواند به سو رفتار می نیا. باشد توأم با شکست و ناکامی کامالً ایو  زیآم تیتواند کامال موفق نمی
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 .وجود دارد زیآن ن بیکند و گاه در مقابل، احتمال بدتر شدن و تخر دایپ شیبهبود گرا

 (  ص  : 0   ،فرهنگی)

                حوزهعمومی

 در که ای داریم؛ حوزه نیاز عمومی حوزه به اجتماعی وفاق به رسیدن برای هابرماس، نظر از

گو  و گفت به( تزویر و زور زر،) سلطه نوع هر از دور و خردمندانه آزادانه، بتوانند ها انسان آن

 که است ای حوزه حوزة عمومی، است معتقد او. کنند گیری تصمیم خود روابط در و بپردازند

 حوزة دیگر، عبارت به. استفاده کرد فئودالیسم بردن بین از برای آن از داری سرمایه دنیای

 درباره عقاید و اطالعات تبادل که اجتماعی است حیات از قلمرویی آرمانی، شرایط در عمومی

 ختلفم های زمینه در عمومی افکار گیری درنتیجه شکل و عمومی حساس و توجه مورد مسائل

 داشته را همدیگر با اجتماع و گردهمایی حق وقتی شهروندان. پذیرد می انجام حوزه آن در

 شکل عمومی حوزه بپردازند، وگو گفت به سیاسی مسائل و موضوعات روز مورد در و باشند

 ( 0   ،نظام بهرامی) .گیرد می

 خواست ارتقاء و ایجاد برای اجتماعی شرایط از است های مجموع همگانی گستره ساختارپ

 اجرا قابل مردم دمکراتیک بدون مشارکت عقالنی سیاستگذاری...  سیاسی نظر از دمکراتیک

. نیست کافی ولی است، الزم سیاسی آزاد در انتخابات شرکت مشارکتی چنین برای نیست؛

. پذیرد صورت شده نهادی گیری تصمیم فرآیندهای طریق از مشارکتی باید چنین به دستیابی

 حال قابلیت درعین و باشند اجتماع عمومی فضای از جدایی ناپذیر جزئی باید ونه فرآیندهااینگ

 و گفت از استفاده با خود باید عمومی آراء ولی. باشند داشته نیز را سیاسی روابط امواج دریافت

 دارای باید پس باشند؛ داشته بر سیاست عقالنی نفوذی بتوانند تا شوند ساخته نظر تبادل و گو

ص  :04   ،جهانبگلو) .باشد نداشته بازدارنده که ساختاری باشیم ای سیاسی همگانی گستره

  0) 

 به به ویژه او که نیست شگفت انگیز ارتباطات، به هابرماس زیاد توجه گرفتن نظر در با

 بزرگ های شرکت. بود اقتصادی عالقمند و سیاسی نخبگان دست در ها رسانه قدرت تمرکز

 این. کنند بیرون عرصه از و خفه را مخالف تا صدای اند کرده ظهور همگانی های رسانه ترکیبی

. هستند نیز آن مدافع و گر توجیه برعکس، و نیستند مستقل قدرت سیاسی از بزرگ های شرکت

 آن. است داده عمومی روابط و تبلیغات به را خود جای عمومی واقعی بحث که این است نتیجه
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 .است ساختگی عمومی حوزة یک در عمومی بحث  ساختگی قرائت هماند باقی ما برای چه

 (   ص  :00   ،کیویستو)

. حاد یک جامعه اشاره داردآدر این معنا حوزه عمومی اغلب به شیوه زیستی دموکراتیک 

برخی دیگر معانی مدرن آن را مد نظر دارند و به حلقه اتصال میان حوزه شخصی و حوزه 

 (49 ص  : 0   ،معینی علمداری) .کنند سیاسی اشاره می

های خود قرار داده، طبیعی است که  ة بحثها را پای یا که هابرماس تفاهم در همکنشاز آنج

درک متقابل من و شما  الزمهه مگر به غیر از این است ک. به معنا و زبان اهمیت بسیاری دهد

 یترین همکنش زئیترک است؟ بنابراین در جتن زبان و مفاهیمی مشدر خصوص این متن، داش

ضروری ترک امری هایی که نیاز به توافق طرفین وجود داشته باشد، وجود مفاهیم و زبان مش

ای محلی  هها جلس ایهکوچه با همس تاست؛ به عنوان مثال زمانی که قرار است در مورد نظاف

شترک معانی می و توانیم بدون داشتن حیطة زبان ترتیب دهیم، واضح است که به هیچ وجه نمی

حضور هریک از ما به این منظور در جلسه، خود شاهدی اسگت بر  اصال. یمبه توافقی جمعی رس

ال بود بتوانیم در نی و فهم مشترک را نداشتیم، محئله؛ که اگر آن زبان و معاتصدیق این مس

وان آن احساس ا متوجه شویم، چه رسد به اینکه با مضمون و یا فراخوهلة اول دعوت به جلسه ر

 (07ص  :91   ،طبی مسرور). مدلی داشگته باشیمه

  ، امروزه است  شده  هابرماس  عمومی  حوزه  بر نظریه  نظر از انتقادها و نقدهایی که صرف

های  اینترنت و شبکه  ویژه و به  ارتباطی  نوین اطالعاتی و  های   فناوری معتقدند که   ای عده

حوزه   گیری شکل  احیا کنند و به  را مجدداً در تاریخ  عمومی  توانند حوزه می  اجتماعی مجازی

را   عمومی  حوزه  اساسی  ها ی ، اگر مولفه بینانه خوش  در حالت. منجر بشوند  مجازی  عمومی 

از   هر یک  ظهور و تجلی  برای  بستر مناسبی  ، اینترنت بدانیم   و کنش وگو، افکارعمومی گفت

  و موضوعات  مسائل  پیرامون  وگو و تعامل گفت  به  اینترنت  ازطریق توانند می  شهروندان.  اینهاست

  بگیرد و هر یک  شکل  مردم  صدای  عنوان به  افکارعمومی  طریق  بپردازند و از این  مورد عالقه

  کنش  به  دست  وسیاسی  اجتماعی  و موضوع  مسئله  با یک  یا موافقت  توانند در مخالفت می

  سیاسی  های ها و اندیشه ایده  آزادانه  اندیشد، مبادالت می   عموم  درباره  انسان  وقتی .بزنند  مناسب

  شهروندان  مشارکت  خواهان  که  دموکراتیکی  های با آرمان  عموم  ایده. کند تصور می  را در ذهن

نظر و   ، اشتراک شهروندی  های بر ایده   عموم  واژه. دارد تنگاتنگ   ، رابطه است  در امور عمومی

 (7  ص  : 0   ،زاده مهدی) .کند می  داللت  غیرشخصی  چیزهای
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را با   اجتماعی  از فضای  جدیدی  های اجتماعی مجازی، نوع در عصر حاضر اینترنت و شبکه

  حوزه  تواند برای ، می فضاها نیز هست  ترین از غیرفیزیکی  فضا که  این. اند آورده ارمغان   خود به

  روز افزایش  روز به  آن  اهمیت  شک  باشد و بدون  در برداشته  آثار و فواید فراوانی  عمومی

  استفاده  ، برای و کاربران  کنندگان مشارکت  همه  به  که  است  ای رسانه  اینترنت. یابد می  بیشتری

از   محدودیت  اعمال  لحاظ، و بدون  از این  اینترنت. کند اعطا می برابر  ، فرصت از اطالعات  مشترک

ها،  و روزنامه  تلویزیون. کند می  عمل جمعی  واسطه  یک  مثابه  و به  جمعی  های سایر رسانه  سوی

  کسانی  باید دید چه نیاز دارند و در نتیجه   قیمت  و گران  عظیم  های زیرساخت  ، به طور خاص به

هر   که  است  این  معنای  به  اینترنت  پیدایش. ندآنها را دار  و کنترل  مالکیت  برای  مالی  استطاعت

  را برای  هایش و دیدگاه  بشود و دانش  وصل  دیگران  ، به و دشواری  تالش  تواند با حداقل می کس 

  تقویت  پایدار جهت  ای وسیله  لحاظ، اینترنت  از این. منتشر سازد  یا همگان  خصوص به  فردی

  اُ برین،)  است  خیر مشترک  مربوط به  ازمسائل  وسیعی  طیف در مورد  عمومی  وگوی گفت

 77 ). 

 

 وگوگفت

جامعه شناسان . شود  گو انجام می و صحبت با گفت قیاز کنش متقابل ما از طر یادیز زانیم

آمده  یکردیرو رایدارد اما اخ یاساس تیاهم یاجتماع یزندگ یاند که زبان برا رفتهیهمواره پذ

 .هر روزه توجه دارد یزندگ یعاد یها کاربرد زبان در زمینه یبه چگونگ هژیاست که به و

 (   ص  : 0   ،گیدنز)

 م؛یگو یسخن م یمن از کنش ارتباط( یو ابزار( کیاستراتژ) یکنش راهبرد) نهایدر مقابل ا

عمل  قیبلکه از طر تیمحاسبات خودخواهانه موفق قیکارگزاران نه از طر یها آنجا که کنش

 یسو کنندگان در وهله اول به مشارکت یدر کنش ارتباط. شود  اهم هماهنگ میحصول تف

 یطیخود را تحت شرا یفرد یها  ها هدف کنند آن نمی یریگ خود سمت یفرد یها تیموفق

 تیمشترک از وضع فیتعار یکنش خود را بر مبنا یها کنند که بتوانند نقشه دنبال می

به  دنیرس ندیمراد از آن فرآ و یفهم کنش ارتباط یدیمولفه کل حصول تفاهم .هماهنگ کنند

 یکنش ارتباط هابرماسبه تعبیر  .باشد وعمل کننده می ندهیفاعالن در مقام گو انیتوافق در م

آن است تا اهداف و  یدر پ یکنش ارتباط .«توافق است دیحفظ و تجد ،یابیبه دست لیمتما»

                                                           
 
 O’Brien 



9911مارهچهلوهشت،پاییزاجتماعی،سالدوازدهم،شپژوهشةفصلنام  911 

کنش . هماهنگ سازد یو اعتقادات جمعمشترک از اهداف  یرا با فهم یمشخص فرد یآرمانها

که به  یزمان ستیجهان ز». کار را انجام دهد نیا دتوان می ستیتنها در بستر جهان ز یارتباط

 یکالم طیهم افق شرا ،کند می دیباز تول یجار یجمع یکنشها قینوبه خود، خود را تنها از طر

 (97  - 9  و7 4ص  ص: 04   ،هابرماس) .دهد را شکل می ریو هم منبع تفاس



یریگجهینتبحثو

در  ابعاد  یا هر جامعه یترین عوامل توسعه رشد و ارتقا توان از مهم را می یاجتماع هیسرما

گوناگون  یدانشمندان حوزه ها لیدل نیدانست و به هم یو اجتماع یفرهنگ ،یاسیس ،یاقتصاد

توان  به  که از آن جمله می. پردازند یم یاجتماع هیهای  توسعه سرما ابعاد و روش یبه بررس

منابع نهفته در روابط حفظ منابع  نیبا هدف تام نیل ،یاقتصاد هیسرما نیبا هدف تام ویربوردیپ

کارآمد  یدموکراس نیبا هدف تام امایپاتنام و فوکو ،یانسان هیسرما نیموجود، کلمن با هدف تام

 .اشاره نمود یو توسعه اقتصاد

 یرا  در کشورها یمتعدد قاتیتحق یاجتماع هیه سرماکه در حوز یاز منظر بانک جهان

هر  یبر اساس فرهنگ و بافت اجتماع دیها با ها و مولفه شاخص نیدهد  ا مختلف  انجام می

صورت گرفته در  قاتیترین تحق امر در خصوص مهم نیکه ا رندیمورد استفاده قرار گ یکشور

باشد که  می دایهزار نفر بود هو 4 ز ا شیب یآن وزارت کشور با جامعه آمار یکشور که متول

 .داشته است یرو هماهنگ شیبخش از رساله پ نیا جیبا نتا زیآن ن یها ها و مولفه شاخص

شناخته  یاجتماع یوگو جهت تعامل و گفت  یبه عنوان بستر یاجتماع یها شبکه

 سیب نترنتیو بستر ارائه خدمات در بخش ا یفارغ از تکنولوژ یمجاز یشبکه اجتماع .شوند می

رغم داشتن  های اجتماعی علی شبکه. ی هستندها و خدمات متعدد یژگیو یدارا سیب لیو موبا

این رویه با گسترش . توانند به نشر و ارتقای سرمایه اجتماعی و ابعاد آن کمک کنند معایب می

مردم، وگو بین  ای در جامعه از سوی دولتها و باز گذاشتن مجراهای تعاملی و گفت سواد رسانه

توانند نقش تسهیل  نهادهای غیر دولتی و نخبگان ممکن خواهد شد و در این زمینه دولتها می

ای با  ارائه حمایتها و ایجاد قوانین و مقررات مناسب و حذف قوانین دست و پا گیر ایفا  کننده

به حیات از سوئی دیگر باید اذعان کرد در شرایط کنونی رشد تکنولوژی و بستر ارتباطی . نمایند

خود خواه یا ناخواه ادامه خواهد داد و این قوانین و مقررات هستند که می بایست خود را با این 

گیری را از مواهب ارتباطی آن در ارتقای  ها همسو سازند تا بتوانند بهترین بهره گونه رسانه
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ی به عنوان های اجتماع در رساله حاضر شبکه.سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف آن کسب نمایند

وگو بین کاربران با توجه به نتایج بخش کمی و کیفی  پلی ارتباطی با رویکرد ایجاد تعامل و گفت

های  وگو و تعامل در حوزه شبکه های آماری گفت بر مبنای داده. در نظر گرفته شده است

اختاری هایی در تحلیل س ترین مولفه اجتماعی و اعتماد اجتماعی در حوزه سرمایه اجتماعی مهم

  .ها داشتند بودند که رابطه تأثیر  گذاری بر سایر مولفه

 :استل ئوگو قا گفت خصوصدر ارزیابی وضعیت آرمانی گفتار، هابرماس شروط را در 

 قابل فهم بودن؛.  

 متشکل از قضایایی باشد که حقیقت دارند؛: دارای قضایای حقیقی بودن.  

 اشد؛گوینده در طرح قضایایش صادق ب: صداقت.  

 :00   ،لسلی) .گوینده باید نطقی را انتخاب کند که دارای صحت و درستی باشد: درستی. 4

 (1 ص 

این عناصر چهارگانه برای اعتبار گفتار الزم بوده و برای داشتن یک کنش ارتباطی سالم 

های اعتبار مطرح و  شود  که این داعیه الزم است و اساساً توافق و تفاهم زمانی حاصل می

 .یرفته شوندپذ

 یزیماست که در آن چ یاجتماع یاز زندگ ییدر وهله اول قلمرو یمنظور ما از حوزه عموم 

شهروندان  یتمام یقلمرو برا نیبه ا یدسترس. ردیشکل بگ دتوان می یبه افکار عموم هیشب

را  یعموم کرهیتا پ ندیآ یگرد هم م یکه در آن افراد خصوص ییوگو در گفت. شده است نیتضم

 (11 ص  :07   ،هابرماس) .ردیگ یشکل م یعموم حوزهاز  یل دهند، بخششک

ترین اصول حفظ  در حوزه کنش ارتباطی رسیدن به یک تفاهم در موضوعات مورد بحث از مهم

 .وگو و مشارکت در این زمینه است و ادامه گفت

توافق  دیجدحفظ و ت ،یابیبه دست لیمتما»کند که  می فیتعر یرا کنش یهابرماس کنش ارتباط

 ( 9 ص  :04   ،هابرماس) .است

های اجتماعی در اقسام گوناگونی متصور است، این  مشارکت در سطح تعامالت شبکه

تواند شامل شروع یک موضوع و یا پاسخگویی به دیگران و یا همراهی  باشد که با  مشارکت می

 .است های اجتماعی قابل بحث توجه به ارزشهای مورد نظر هر گروهی در شبکه

 هیابعاد سرما یتواند موجب ارتقا می یاجتماع یها وگو و تعامل در بستر شبکه گفت

آن همچون  یها مولفه تیموجب تقو تیو کالن و در نها یانیدر سه سطح خرد و م یاجتماع
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شرط  رایگردد ز یاجتماع یو هنجاره یاجتماع یهمبستگ ،یمشارکت اجتماع ،یاعتماد اجتماع

اعتماد در سطوح گوناگون شکل  هیاول یها هیاعتماد است تا پا ییوگو گفتبه هر  رودو هیاول

 ینمود به نوع تیاعتماد را بتوان تقو نیگیرد اگر چنانچه ا صورت نمی ییوگو گفت ردینگ

 هیترین نظر از مهم یکی .کرد تیرا تقو یاجتماع هیسرما یها مولفه نیاز مهتر یکی یمتوان می

خصوص ارائه  نیرا در ا یحوزه عموم شهیعامل هابرماس است که اندوگو ت پردازان در حوزه گفت

  .کرد

وگو و انتشار تولیدات  های اجتماعی تعامل و گفت ترین موارد استفاده از شبکه یکی از مهم

 .ای در شبکه اجتماعی است ای افراد جهت دوستان و آشنایان در فضاهای رسانه رسانه

ترین مبانی تعامالت در  وگوی مسالمت آمیز از مهم توگو، انتقاد، و نقدپذیری و گف گفت

در این سطح عموما افراد با کسانی . باشد های اجتماعی خصوصا در سطح خرد آن می شبکه

مشترکی  کنند که شناخت نسبی با آنها دارند و دارای عالیق نسبتاً تعامالت خود را برقرار می

قی افراد نیز نقش بازی کند و موجب استحکام و تواند در روابط حقی این تعامالت  می. باشند می

 .یا تزلزل آن شود

شناسی  غدغة تنزل روابط اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعهد

شاید بتوان به تعبیری گفت که تولد جامعه شناسی، معلول . کالسیک معاصر به چشم میخورد

در قرن حاضر نیروهای . تیجه صنعتی شدن است نگرانی از روند رو به تنزل روابط اجتماعی در ن

های  اقتصادی رونق یافته و اندازه دولت رشد قابل توجهی داشته و در مقابل قدرت شبکه

رسد که به تعبیر وولف هم بازار و هم  اکنون به نظر می. اجتماعی تا حدودی کاهش یافته است 

این تضعیف اجتماع، برای . سازان  ه قاعدهگرند ن ها   به عنوان پیروان قواعد مین دولت به انسان

به همین جهت سیاست گذاریهای عمومی بایستی . دولت و بازار هم مشکالتی پدید آورده است 

بکوشند تا تعادل درستی بین اقتصاد بازار، دولت و جامعه مدنی به وجود آورند ولی در اغلب 

  (1ص  :01  ، شارع پور) شده استموارد، نقش بازار و دولت افزایش یافته و اجتماع تضعیف 

های ذیل  سرمایه اجتماعی را به عنوان همبستگی اجتماع محلی حاصل شده دارای ویژگیپاتنام 

 :داند می

 .های اجتماع محلی ها   و شبکه ای متراکم از سازمان وجود مجموعه  - 

 .های اجتماعی محلی سطوح باالی تعهد مدنی یا مشارکت در شبکه  - 

 .محلی قوی و مثبت و نیز احساس تجانس و برابری با اعضای اجتماع محلیهویت - 
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هنجارهای تعمیم یافته محلی مربوط به اعتماد و کمک متقابل بین اعضای اجتماع محلی و -4

  (00 ص  : 0  ، غفاریو  ازکیا). شناسند یا خیر اینکه آیا آنها یکدیگر را به لحاظ شخصی می

وگو و تعامالت انسانی  های اجتماعی ایجاد فضایی جهت گفت ی شبکهترین کارکردها یکی از مهم

های اجتماعی  و اجتماعی است و به نوعی شاهد ایجاد روابط فردی اثر بخش در حوزه شبکه

 . توانیم باشیم می

تواند حوزه عمومی مورد نظر هابرماس را جهت تقویت  های اجتماعی در کشور ما می شبکه

تواند موجب ارتقای  وگو می در بعد میانی تقویت کند تعامالت و گفتارکان سرمایه اجتماعی 

مشارکت و همبستگی اجتماعی شود، و این ارتقا موجب گسترش دامنه سرمایه اجتماعی از بعد 

 .گردد میانی به کالن می

  ، امروزه است  شده  هابرماس  عمومی  حوزه  بر نظریه  نظر از انتقادها و نقدهایی که صرف

های  اینترنت و شبکه  ویژه و به  ارتباطی  نوین اطالعاتی و  های   فناوری معتقدند که   یا عده

حوزه   گیری شکل  احیا کنند و به  را مجدداً در تاریخ  عمومی  توانند حوزه می  اجتماعی مجازی

 را گفت  عمومی  حوزه  اساسی  های ، اگر مولفه بینانه خوش  در حالت. منجر بشوند  مجازی  عمومی 

از   هر یک  ظهور و تجلی  برای  بستر مناسبی  ، اینترنت بدانیم و کنش  عمومی گو، افکار و

 (7  ص  : 0  ، زاده مهدی) . هاست این

های اجتماعی بنگریم در می  به موضوع سرمایه اجتماعی در حوزه شبکه بُعدکالنچنانچه از 

ت منولوگ و یکطرف از سوی حاکمان و از وگویی که تا پیش از این بصور بابیم تعامل و گفت

در هیچ . وگویی دوسویه شده است ها وجود داشت امروز تبدیل به منولوگ و گفت طریق رسانه

وگو با   ن بدین صورت به گفتکجای تاریخ چنین رویکرد اجتماعی را سراغ نداریم که مسئوال

 .نخبگان و حتی مردم عادی بپردازند



قیحاصلتحقشنهاداتیپ

 های اجتماعی ای در شبکه یریت نظام تولید و توزیع و مصرف تولیدات رسانهمد 

  اسگتفاده از ابزارهگای ارتبگاطی و افگزایش     ، از جمله آموزش مهارتهای عمومیآموزش

 سواد رسانه ای

 شود  های اجتماعی می موجب عدم رشد شبکهکه در  یو مقررات نیاصالح قوان 

  های اجتماعی شبکهدر هویت فرهنگ بومی و محلی توجه به 
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 در بازه زمانی محدود و قابل سنجش ارائه برنامه مدون ارتقاء سرمایه اجتماعی 

 های سرمایه اجتماعی در بستر رسانه تصویر سازی روشن مولفه  

 های اجتماعی در راستای  ای در شبکه اصالح فرایندهای تولید و توزیع و مصرف  رسانه

 تقویت و ارتقای سرمایه اجتماعی

 ن سیاسگگت گذاری فرهنگی و معقوالنه برای رشد و سواد رسانه ای تدوی 

  و ورزشگکاران  و هنرمندانهای مرجع اجتماعی همچون  بهره مندی از ظرفیت گروه ...

 در راستای توسعه گفتمان سرمایه اجتماعی

     ی هگا  شگبکه  تیگ ظرف ازایجاد نظام سازمانی ارتقای سرمایه اجتماعی بگا بهگره منگدی

 یاجتماع
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