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 دهیچک

های مهم در دنیای امروز که از نقش و اهمیت زیاادی در ققییات و ارققااد تاارت اجیماا   و از جمله مؤلفه     

ای کاه ااتاا باه نوایی کاه جام اه باشا.حفظ انسجام و همبسیگ  جیامع برخیردار است سرمایه اجیما   م 

شینا. باا ایاح حاام اماروزا  یامال م یلفا  در های آن ابیر و قلف م ایهاجیما   کاا  باشا، سایر سرمسرمایه

گاردد. در حقیقات های اجیما   برم قیس ه یا قض یف سرمایه اجیما   نقش دارنا. یک  از ایح  یامل به شبکه

 قویلاات  رصاه در مهما  دسیرسا  آساان باه م اا بیح نقاش حاضر به دلیال  صر در اجیما   هایشبکه

قیانناا درآن قاییرگارار باشانا، مبوا  های اجیماا   ما یک  از اب ادی که ایح شبکه .دارنا  هاا رب اجیما  

باشا. میضی   که در ایح پژوهش ترار است مایرد کنکاا  سرمایه اجیما   و چگینگ  قض یف و یا رشا آن م 

-اصال  ایاح پاژوهش ما های اجیما   در قض یف سرمایه اجیما  ، سیام ترار گیرد. برایح اساس نقش شبکه

هاای اولیاه شید قا با اسیفادا از منابع م یبر  لم  باه ایاح میضایر پرداخیاه شاید. اماا یاایاهباشا که س   م 

شان در میاان کااربران و قساهیل ارقباا  های اجیما  ، با قیجه به میت یتپژوهش حکایت از آن دارد که شبکه

 بارای هساینا،  اامل  سارمایه اجیماا   قیس ه ایبر های ظرایت یدارا ینکها بر وا القیانناا در میان آنها، م 

 نیز باشنا. سرمایه اجیما   قض یف

 هاکلید واژه

 های اجیما  ، مشارکت، ا یماد، هنجارهای اجیما  .سرمایه اجیما  ، شبکه
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 مقدمه

ر  رصه های از جمله وات یات های جیامع امروزی به نقش آارین  رسانه و شبکه های اجیما   د     

جهان امروز باون رسانه، شناخین  نیست. انسان امروز م یلف برم  گردد. بطیری که م  قیان گفت 

ای است و مصرف رسانه وموصیلات آن جزد لاینفک حیاق  انسان جایا است چرا که نیز انسان رسانه

 ا رسانه م  دها)ساروخان ،ارقبا ات انسان با انسان در بسیاری از میارد جای خید را به ارقبا  انسان ب

انایشنا، دنیا شینا، مىمى مییلا اىها امروزا در م رض نهادهاى رسانهدر حقیقت انسان(. 933:03:

ها از جمله رادیی، شناسنا و رایارهاى خید را براساس الگیهاى برگرایه از رسانهرا در ایح رهگرر مى

دهنا. م ا بان، ب ش  ظیم ارهنگ، رنت سامان مىقلییزیین، کیاب، مجله، ایلم، ماهیارا، و اینی

 )ایلادی، کنناها دریاات مىها و هنجارهاى جام ه خید و دیگر جیامع را از  ریق رسانهارز 

30333:03) 

سرمایه اجیما   که از مفاهیم جایا در  لیم اجیما   م  باشا، در نیمه دوم ترن بیسیم در کنار      

نگ  و نمادیح، مطرح شا. مفهیم سرمایه اجیما   با مفاهیم سرمایه سرمایه های اتیصادی، اره

پیشان  و قشابه تابل قیجه  دارد که برای اولیح بار قیسط بیردیی مطرح ارهنگ  و سرمایه نمادیح هم

اجیما   در برگیرناا مفاهیم  همچین مفهیم سرمایه به  بارق  (37 3:03شانا.)نقیب زادا و اسییار،

ری و همیاری میان ا ضای یک گروا یا یک جام ه است که نظام هاامنای را شکل ا یماد، همکا

رو شناخت  یامل کنا. از ایحهای ارزشمنا هاایت م دهنا و آنها را در جهت دسییاب  به هافم 

قیانا در گسیر  اب اد سرمایه اجیما   کمک کردا و مییر در ققییت یا قض یف سرمایه اجیما   م 

در ایح بیح یک  از ابزارهای  که به  ش  ملکرد اجیما   و اتیصادی ااراد در جیامع شید.میجب اازای

دلیل میت یت خاص  که در اخییار دارد و همیارا به  نیان یک ابزار کارآما از نقش چشمگیری در 

در  قویلات و قبادم ا لا ات و ارقبا ات در میان اتشار م یلف جام ه برخیردار بیدا است و م  قیانا

ققییت یا قض یف سرمایه اجیما   و همچنیح گسیر  اب اد آن قاییرگرار باشا، رسانه ها و شبکه 

های اجیما   م  باشنا. که س   م  شید در ایح قوقیق با اسیفادا از منابع م یبر  لم  و کیاب انه 

را  مجازی   اجیما های ای و همچنیح نظریات انایشمناان در ایح دو حیزا، نقش رسانه ها و شبکه

صراا از لواظ قض یف سرمایه اجیما   میرد بررس  ترار داد. میضی   که کمیر به آن پرداخیه شاا 

 است و ضرورت بررس  آن به دلیل اهمیت مبو  سرمایه اجیما   کاملا میرد نیاز و کاربردی است.
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 پیشینه تحقیق؛-1

 بیدا مطرح کلاسیک جام ه شناسان هاینظریه  در غیرمسیقیم  یر به اجیما   سرمایه مفهیم     

 ا یماد، تبیل از مفاهیم   رح خیدکش ، میزان با اجیما   انسجام میزان ارقبا  مطال ه. است

 کیفیت بررس  و کلاسیک شناسان جام ه آیار در ها ارز  و هنجارها اجیما  ، انسجام و همبسیگ 

 در اجیما   سرمایه با مرقبط مطال ات با جام ه شناس  کلاسیک مطال ات اشیراک نقطه انسان  روابط

اما در ارقبا  با ق امل میان شبکه های اجیما   و سرمایه اجیما   قای  آنها بر . است م اصر دورا

یکایگر آیار می ادی از سیی انایشمناان به نگار  در آماا است. که در ایح بیح م  قیان به آیاری زیر 

 و اجیما   رسانه های از اسیفادا اب اد ارقبا   نیان با پژوهش  در( 3:01)ظروا  و اشارا نمید3 اریای

 اب اد بیح قهران، دو منطقه ماارس مایران بیح در3 انا یاایه دست زیر های یاایه به اجیما   سرمایه

 نشان حاضر پژوهش نییجه. دارد وجید م ن  داری همبسیگ  رسانه ها از اسیفادا و اجیما   سرمایه

 قیجه  تابل میزان به همراا قلفح برنامه های و اینیرنت قلییزیین، رسانه سه از فادااسی که میاها

 اجیما  ، ا یماد) میغیرهای و همسی جهت در را مول  اجیمار در مشارکت و اجیما   سرمایه شاخص

 .میکننا قبییح ناهمسی جهت در را( اجیما   درشبکه های روابط و گروه  مشارکت

 میزان و ها رسانه مصرف میزان رابطه بررس   نیان با پژوهش  در( 3:01)یگرید و م یمانژاد     

 کنار در ااراد گردآمان میجب قلییزیین3 انا یاایه دست زیر نیایج به قهران  شهرونان اجیما   سرمایه

 ییزیینقل و روزنامه به ا یماد. است شاا خانیادا ااراد بیح ق املات و روابط شبکه ققییت برای  امل  و هم

 سرمایه ققییت جهت در آنها های پیام از قاییرپریری و ها رسانه ایح به م ا بان جرب در  امل 

 وجید رابطه اجیما   سرمایه و ها رسانه مصرف بیح که میاها نشان ها یاایه نیایج. باشا م  اجیما  

 آنان اجیما   سرمایه یابا، م  اازایش ااراد قیسط ها رسانه از اسیفادا میزان هرچه که م ن  بایح دارد،

 از قیانا م  خید بالای پیشش با کشیر رسانه قریح اصل   نیان به قلییزیین نهایت در. یابا م  اازایش نیز

 .بگرارد آن های میلفه و اجیما   سرمایه بر را مثبی  قاییرات میفاوت های برنامه  ریق

 اینیرنت و قلییزیین از اسیفادا قاییر و میزان بررس   نیان با پژوهش  در (:3:0)دیگری و وییت      

 سرمایه میغیر سنجش3 انا یاایه دست زیر های یاایه به قهران شهر کلان در ااراد اجیما   سرمایه بر

 سا ت میزان  ریق از ای، رسانه مصرف میغیر و سازی بیم  از پس اسیین مام از الهام با اجیما  

 حاضر بررس  های یاایه از برخ . است گرایه صیرت اینیرنت و قلییزیین از اسیفادا برای شاا صرف

 قماشای برای شاا صرف زمان میزان که دها م  نشان پیرسین همبسیگ  ضریب آزمین اساس بر

  ل  بررس  در که دارد م نادار و مثبت رابطه اجیما  ، سرمایه با اینیرنت، از اسیفادا و قلییزیین
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 برای شاا صرف زمان میزان به مربی  قاییر بیشیریح مرکیر، میغیر ود بیح از رگرسیین، آزمین قیسط

 .است اینیرنت از اسیفادا

 سرمایه ارققای برای ابزارهای  ب نیان ماارس در مجازی اجیما ات دربارا( 0939)قیم  پژوهش     

 بطهرا هم با شبکه درون صیرت به که آمیزان  دانش3 داد نشان دبیرسیان امیزان دانش اجیما  

 در که داشینا دیگران  از قری تیی می هاانة و دهناا پیینا اجیما   سرمایه  شبکه از بیرون داشینا،

 داشینا، آنلایح رابطة که کسان  اجیما   سرمایه دیگر،  بارت به. نااشینا  ضییت مجازی شبکه هیچ

 رابطه پیینادهناا اجیما   ایهسرم نیر با قنها اسیفادا شات اما بید، دیگران از بالاقر م ناداری  یر به

با ایح حام نیایج  که م  قیان از بررس  ایح آیار  .می هاانه اجیما   سرمایه قا داشت م ناداری

مشاهاا نمید ایح است که هر کاام از ایح آیار س   داشیه انا به ب ا خاص  از ارقبا  میان شبکه 

ح پژوهش ایح است که سیای در نظر داشیح های اجیما   و سرمایه اجیما   بپردازنا. اما هاف ای

ایح مباح ، صراا به نقش  و قاییر شبکه های اجیما   و اضای مجازی در قض یف سرمایه اجیما   

 دارنا، بپردازد. 

 

 روش پژوهش؛-2

 که هسینا قوقیقاق  کاربردی، )قوقیقات. باشا م  کاربردی نیر از هاف، لواظ از حاضر قوقیق     

 راع جهت شاا اراهم بنیادی قوقیقات  ریق از که م لیماق  و شناخی  بسیر و زمینه از اسیفادا با

 و آسایش و رااا قیس ة جهت در ها الگی و ها رو  ابزارها، سازی بهینه بهبید و بشر های نیازمنای

 درصاد موقق قوقیق، ایح در که ایح به قیجه با (.شید م  گرایه کار به ها انسان زناگ  سطح ارققاد

م  باشا، لرا س   شاا است قا  اجیما   سرمایه در قض یف اجیما   های و نقش شبکه قاییر بررس 

  ریق از مطالب م یبر  لم  آوری با بکارگیری رو  قولیل  و قیصیف  در کنار اسیفادا و جمع

 م دست یابا.به ایح مه الگیها و ها نظریه ها، ق اریف، ویژگ  قاری چه، کیاب انه ای، و اسنادی مطال ات

 چارچوب مفهومی؛-3

 شبکه های اجتماعی؛ -1-3

 رح کرد و از آن  3091اصطلاح شبکه های اجیما   را برای ن سییح بار چ  ای بارنز در سام      

پس به سر ت به شییا ای کلیای در قوقیقات و مطال ات بام گشت. در قئیری شبکه اجیما   

ریف م  شید که یک مجمی ه ای از نهادهای اجیما   سنی ، یک شبکه اجیما   به ایح صیرت ق 

که شامل مردم و سازمانها که به وسیله مجمی ه ای از روابط م ن  دار اجیما   به هم میصل انا و با 
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در حقیقت در ارقبا  با ( 39733:03.)م مار و دیگران؛هم در به اشیراک گراشیح ارزشها ق امل دارنا

دو های وبهای اجیما   مجازی موصیم اناوریت که شبکهشبکه های اجیما  ، م  قیان گف

هسینا. وب دو به آن دسیه از اناوری های  ا لاق م  شید که امکان مشارکت کاربر در قیلیا موییا و 

به اشیراک گراری ا لا ات شامل3 میح،  کس، ایلم، پیینا، اایل و هرگینه دادا دیگر را اراهم م  

مکان ق امل گسیردا میان کاربران اینیرنت و قبادم سریع و گسیردا آورنا. اناوری های وب دو ا

ا لا ات میان آن ها را اراهم م  آورنا. وب دو دنیای کناوهای کاربران در مویط های مجازی است و 

شبکه های اجیما   مجازی ب ش  از اناوری های وب دو هسینا که درون آن ها، ق املات کاربران و 

ای دوسی ، گروا های رای ده ، ارقبا ات ااق  و سفارش  شان صفوات وب امکان ایجاد حلقه ه

( بر ایح اساس شبکه های اجیما   مجازی یا واسط، 0933:50 اراهم م  شید.)ضیای  پیر و  قیل ،

های  ا لاق م  شینا که با مشارکت کاربران و موییای رایانه ای و اینیرنی ، در ق ریف کل  به وب گاا

آورد که ایح وب گاا ها برای کاربران خید ایح امکان را اراهم م  .رود ان پیش م قیلیا شاا آن

ق املات اجیما   را براساس اناوری های جایا به گینه ای پییسیه )برخط( و گسسیه )در کنار خط( 

(شبکه های اجیما   اضای  را ایجاد نمیدا انا که ااراد 3033:09 قنظیم کننا.)حبیب زادا و ب ش ،

گاا ها و  لاته منای های خید را در آنها بیان م  کننا و با دیگران به اشیراک م  گرارنا.هرچنا دیا

روابط کابران اضای مجازی رابطه ای با واسطه است و نه رودرو، اما بسیاری از دست انارکاران اینیرنت 

 ننا)آهن  و ابراهیم ،برای اشارا به جم یت چنیح کاربران  اسیفادا ک« اجیمار»قمایل دارنا از واژا 

30033:00) 

امروزا با پیاایش اینیرنت و ارقبا ات دوربرد رایانه ای و گسیر  آن، نی   حیزا  میم  مجازی      

ست که ا نکبیق  ایح حیزا  میم ، هماننا شبکه قار ست. اشکل گرایه در اضای سایبرنییک  

ان و یگرزبام آن، قصا  انقاو در ن دارد جریا  آن خطیق در برژی نرایا ن خین همچیت  ال اا

، مل اارو سطح مل  در لی  دوغیری هانمازسا، جیما  ی اجمله جنبش هان، از گیناگیان کنشگر

سایی  ، ( یک شبکة اجیما  39333:55 سردارنیا،نا.)ر دارحضیری سیاس  ب شمای هاواگراب و حزا

ت خیدشان را روی آن ایجاد کننا و است که در مرحله اوم به ااراد و سازمان ها اجازا م دها صفوا

 )ضیای  پیر،در مرحلة دوم اجازا م دها ایح صفوات بر اساس مشیرکات گیناگین به هم میصل شینا

اشیراک گراری،   به(. در هر حام، شبکه های اجیما   دارای برخ  ویژگ  ها از تبیل؛ 3333:55

 بان، اسایناد و ق میم، چنارسانه ای بسیج کنناگ  و سازمان ده ، دوسی ، ا یماد، حلقه های م ا

بیدن،گپ، نقا ب  رحمانه، دنبام کردن و دنبام شان، پرسییژ، باز انشار، خرد جم  ، جهان  بیدن، 
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سرگرم ، ساخیار دمیکراقیک، تارت سرمایه اجیما  ، قورک اجیما   و ابیکار و خلاتیت)حیاری و 

ر حیزا های م یلف اجیما  ، سیاس  و م  باشنا که قیان قاییرگراری ب( 1133:00 شاوردی،

ارهنگ  و... را به ایح شبکه ها م  دها.شبکه های اجیما   مجازی در حام حاضر تیی قریح رسانه 

با ( در واتع ایح شبکه ها 0133:50 برخط )آنلایح( در دنیا به شمار م  رونا.)ضیای  پیر و  قیل ،

در قأییرگراری ، قیان نقش آارین  و اضای سایبرتابلیت ایجاد شبکه و ارقبا ات مجازی ق امل  در 

و نیز ققییت و یا قض یف سرمایه های  سیاستهای رسم مویط های م یلف اجیما   و همچنیح 

 نا.ردارا  اجیما  

 زیمجا جتماعیا یها شبکه یفرتعا 1 ولجد

 تعریف                                             ندیشمندا منا

 ساخت زاجاا ادارا به که هسینا وب بر مبین  یها یسوسر جیما  ا شبکه یها سایت وب    نلیسوا و بوید

 به نادار رحضی سیسیم آن در که ن ابررکا سایر با ،هناد م   میم  نیمه یا  میم  یها اایلوپر

 را هسینا سیسیم آن در که را ن ایگرد و دخی یپییناها لیست و نادازبپر ت ال اا و نظردمقبا

 کننا. امشاها

 انیگرد و رشنید

 

 

 هیدمن

 

 

 

   شیپلی

 ،ها ا الیت ک،مشیر منااع سساا بر نالین آ تجیما اا که ستا اضای  ،نالیحآ جیما  ا شبکه

 اایلوپر زاجاا انبررکا به و هسینا وب بر مبین  .کننا م  دیجاا ادارا ایبر سی دو یا ها مینهز

 هنا.د م   قباار ویایی( و و یروقصا ،)میح دپلیآ زی،سا

 بیح تقبا اار و تق امال ها آن در که هسینا  قباار اریبرتر از خاص  مار نالیحآ جیما  ا یها شبکه

 یحا در .دگیر م  ارتر پشییبان  ردمی ینیرنتا یرساختز و ان  اپایگا یک قیسط ای شبکه ملا ی

 ملا ی قا دشی م    با که باشا اهنادپیینا ی نصر نااقی م  کمشیر زنیا یا و  الته ف،ها ها شبکه

 اناگرایه ارتر حقیق  جمعو رجیماا یکدر کنناکه سحساا ایزیک  رحضی ونبا حی  مرقبط

 ن،سیادو دنکر ضااها ،ق امل تمکاناا آن در که دشی م  ق الا وب بر مبین  ینیرنی ا شبکه

 و ها واگر به پییسیح و امویی شیحاگر اکشیرا به جایا یها واگر دیجاا ،اایلوپر در نظررظهاا

 ستا میسر نماز هم ر ی به گفیگی و بو  شیحدا

 اایل وپر دخی ایبر که کننا م  دیجاا انبررکا ایبر را نمکاا یحا که هسینا نالین آ یها سایت انیگرد و پمپیک

 کننا. اربرتر  قباار ای حراه یا ش ص  الیلد ایبر انیگرد با و نازبسا
 

 سرمایه اجتماعی؛ -2-3

ا   از مفاهیم جایا در  لیم اجیما   است که در نیمه دوم ترن بیسیم در کنار سرمایه اجیم     

سرمایه های اتیصادی، ارهنگ  و نمادیح، مطرح شا. مفهیم سرمایه اجیما   با مفاهیم سرمایه 

پیشان  و قشابه تابل قیجه  دارد که برای اولیح بار قیسط بیردیی مطرح ارهنگ  و سرمایه نمادیح هم
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اجیما   در برگیرناا مفاهیم  همچین ا یماد، (مفهیم سرمایه37 3:03یب زادا و اسییار،شانا.)نق

دهنا و همکاری و همیاری میان ا ضای یک گروا یا یک جام ه است که نظام هاامنای را شکل م 

همچنیح دربرگیرناا میجیدیت های  کنا.های ارزشمنا هاایت م آنها را در جهت دسییاب  به هاف

است که قمام  آنها در دو  نصر مشیرک هسینا، ی ن  همه آنها جنبه ای از ساخت  م یلف 

 "کلمح"اجیما   را در خید دارنا و واکنش م ین  از کنشگران را درون ایح ساخیار قسهیل م  کننا.

پس از ایح ق ریف از سرمایه اجیما  ، مجمی ه های م یلف  از کنشها، پیاماها و روابط را سرمایه 

   م  ناما. از نظر او سرمایه اجیما   ذاقًا تادر به کار است و سرمایه اجیما   هر آن چیزی اجیما

است که به مردم و نهادها امکان  مل م  دها.سرمایه اجیما   از نظر کلمح به لواظ هنجاری و 

یر کنش اخلات  خنث  است. ی ن  نه مطلیب است و نه نامطلیب و صرااً با اراهم کردن منابع لازم، وت

 (3130 3:77ها را امکان پریر م  سازد.)کلمح،

همچنیح سرمایه اجیما   را م  قیان به مثابه وجید مجمی ه م ین  از هنجارها یا ارز  های غیر      

رسم  ق ریف کرد که ا ضای گروه  که همکاری و ق اون میان شان مجاز است، در آن سهیم 

ه  خیدی خید با   قیلیا سرمایه اجیما   نم  گردد، چرا هسینا.  مشارکت در ارز  ها و هنجارها ب

( ول  در هر حام امروزا 333 3:70که ایح ارز  ها ممکح است ارز  های منف  باشا.)ایکییاما، 

های کنا و شبکهسرمایه اجیما   نقش  بسیار مهمیر از سرمایه ایزیک  و انسان  در جیامع ایفا م 

های سنی  مایریت هاست. در دیاگااها و سازمانمیان انسان روابط جم   و گروه  انسجام ب ش

کردنا اما در  صر های اتیصادی، ایزیک  و نیروی انسان  مهمیریح نقش را ایفا م قیس ه، سرمایه

اتیصادی، ایزیک  و انسان  نیازمنا باشیم به سرمایه حاضر برای قیس ه بیشیر از آنچه به سرمایه

ها به  یر بهینه انجام ن یاها شا. باون ایح سرمایه، اسیفادا از دیگر سرمایه اجیما   نیازمنایم زیرا

رو شینا. از ایحماننا و قلف م ها ابیر م اجیما   کاا  است سایر سرمایهای که ااتا سرمایهدر جام ه

میضیر سرمایه اجیما   به  نیان یک اصل اساس  برای نیل به قیس ه پایاار موسیب شاا و 

های لازم و ارائه راهکارهای شینا که بییاننا با اق اذ سیاستها و دولیمردان  میاق تلمااد م تحکیم

 (333 3:57 مناسب در ارقبا  با جام ه به قیلیا و قیس ه سرمایه اجیما   بیشیر نائل شینا.)مبشری،

 

 پیشینه نظری؛ -4

ه شناسانه م یلف نظریات مطرح شاا در ارقبا  با سرمایه اجیما   از سیی انایشمناان و جام      

است، که هر کاام به نویی س   در قبییح ایح میلفه داشیه انا. در اینجا قلا  بر آن است که به مهم 
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، در مقاله ای قیسط 3033اصطلاح سرمایه اجیما   تبل از سام قریح آنها پرداخیه شید. اما در کل 

مریکا بیسیله آ، کیاب  در 3033اما اولیح بار در سام  هان  اان از دانشگاا ویرجینیای غرب  مطرح شا.

ش ص  به نام ژان ژاکیب نیشیه شا که ایح اصطلاح سرمایه ی اجیما   را بکار برد و منظیر  ایح 

قیاننا به خیب  با های  وجید دارنا که آنها م ها و خصلتهای شهر، ویژگ نشیحبید که در حاشیه

و گروههای  را قشکیل دهنا که خیدشان مسائل و مشکلاقشان را حل همایگر ارقبا  برترار کننا 

در اصل، منظیر از سرمایه ی اجیما  ، نی   همکاری و هم اکری خیدجی  و از درون  کننا.

اصطلاح سرمایه اجیما   ن سییح بار  بنابرایح (30 3:51 ،گروههای موروم حاشیه نشیح بید.)قیسل 

. بکار رایه است «مرگ و زناگ  در شهرهای بزرگ آمریکای »یان در ایر کلاسیک جیح جاکیب با  ن

که شبکه های اجیما   اشردا در مواودا های حیمه تایم  و م یلط شهری، وی م یقا است 

صیرق  از سرمایه اجیما   را قشکیل م  دهنا و در ارقبا  با حفظ نظاات،  ام وجید جرم و جنایت 

بید کیفیت زناگ ، در مقایسه با نهادهای رسم  ماننا نیروی خیابان  و دیگر قصمیمات در میرد به

کاربرد با ایح حام خید نشان م  دهنا.  حفاظی  پلیس و نیروی انیظام ، مسئیلیت بیش قری از

رایج شاا  3009مفهیم سرمایه ی اجیما   بصیرت آنچه که امروزا مانظر است به قاریج در دهه 

آیار جام ه شناسان کلاسیک ایری از ایح مفهیم نباشا، در آیار م نا نیست که در  ااناست اما ایح ب

 .قیان به جسیجیی ایح مفهیم پرداختوبر و دورکیم م  ،انایشمناان و جام ه شناسان  چین مارکس

نفع جم  ،  ،میل دورکیم، وبر و پارسینز به مفاهیم  همچین اضطراریانایشمناان  چین مارکس، ز

که هر یک اب ادی از مفهیم سرمایه ی اجیما   را در بر  داشیه انایجه ارزشها و ا یماد اجیما   ق

در ایح رابطه امروزا نیز انایشمناان بسیار در حیزا جام ه شناس  به  (:، 3:51گیرد.)قیسل ؛ م 

 بررس  مبو  سرمایه اجیما   پرداخیه انا. که از آن جمله م  قیان به جیمزکلمح، پیربیدریی، جیرج

ایکییاما و نیز رابرت پانیام اشارا نمید. که در ادامه به  ارانسیس گیانز، آنیین  بلیمر، هربرت زیمل،

 بررس  دیاگاا های آنها خیاهیم پرداخت.

جیمز کلمح؛ از نظر کلمح، سرمایه اجیما   ش  واحا نیست، بلکه انیار چیزهای گیناگین  است که      

از یک ساخت اجیما   هسینا، و کنشهای م یح  دو ویژگ  مشیرک دارنا3 همه آنها شامل جنبه ای

( به ا یقاد کلمح سرمایه 3130 3:77اارادی را که در درون  ساخیار هسینا، قسهیل م  کننا.)کلمح، 

اجیما   یک هسی  منفرد نیست، بلکه قنی   از هسی  های میفاوق  است که دارای دو خصیصیت 

اجیما   هسینا و همگ  کنش های خاص  از مشیرک هسینا3 همگ  دارای وجیه  از یک ساخیار 

( به ا یقاد وی، سرمایه اجیما   م  قیانا به سه 1333:53ااراد داخل ساخیار را قسهیل م  کننا.)ایلا،
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قکالیف و انیظاراق  که بسیگ  به میزان تابلیت ا یماد به مویط اجیما   دارد،  -شکل ظاهر شید3 اوم

حرکت در ساخیار اجیما   قا بییان پایه ای برای کنش اراهم نمید، ظرایت ا لا ات برای انیقام و  -دوم

وجید هنجارهای  که قیام با ضمانت اجرای  مییر هسینا. برایح اساس کلمح م یقا است که  -سیم

 (319 3:55 سرمایه اجیما   می لق به ق امل اجیما   است.)قنهای  و حضرق ،

اجیما   چیزی است که در  یم زمان برای کسب آن بایا به ا یقاد بیردیی سرمایه  پیر بیردیی؛     

قلا  کرد و نی   سرمایه گراری اردی یا جم  ، آگاهانه یا ناآگاهانه است که به دنبام قثبیت یا 

 ,Field) بازقیلیا روابط اجیما   است که مسیقیما درکیقاا مات یا بلنامات تابل اسیفادا هسینا.

ا   در ب ا اوم بر اساس میزان کل  سرمایه ای که در شکل های در واتع  املان اجیم (17 :2003

میفاوت آن دارا هسینا، و در ب ا دوم بر اساس ساخیار سرمایه شان، ی ن  بر اساس وزن نسب  هریک 

از انیار م یلف سرمایه، اتیصادی و ارهنگ ، که به صیرت جااگانه دارا هسینا، قیزیع م  

های  یاگاا وی سرمایه اجیما  ، ماحصل منابع وات   یا ظرایت( از د1:-::3 3:51شید.)بیردیی،

است که در ارآینا روابط نهادینه شاا و شبکه ای  ضییت در گروا و آشنای  با ا ضا شکل م  

 یریکه در ایح شبکه هریک از ا ضا خید را از پشییبان  سرمایه جم   برخیردار م  گیرد.به 

یرس  به منابع اتیصادی و ارهنگ  از  ریق ارقبا ات اجیما   کنا.سرمایه اجیما   نی   ابزار دس

 (:9933:5:است.)انجمح جام ه شناس  ایران، 
زیمل م یقا بید که ساخیار جام ه، قرکیب یاایه از وات یت های دوگینه ای است که  جیرج زیمل؛     

را از قکامل قاریخ باشا، در برابر هم م ن  م  گیرنا، و گاا ممکح است ایح ققابل، نشان دهناا دو دو

ول ، درک هرکاام مسیلزم درک دیگری، و درک کلیت و قمامیت جام ه نیز مسیلزم درک روابط 

( جام ه باای  از کنش های میقابل و الگیدار 3033:70:دیالکییک ایح اجزاد دو گانه است.)قنهای ، 

که در دورا های گیناگین است و وظیفه جام ه شناس  بررس  صیرقهای ایح کنش ها است، همچنان 

(به نظر وی، 07133:70قاری   و در زمینه های مینیر ارهنگ  پییسیه رخ م  دهنا.)کیزر، 

ارآیناهای  نظیر ققسیم کار ازایناا،  قلانیت مفر ، سلطه روزاازون و نظایر آن سبب پیاایش 

شرایط ، اهمیت دلزدگ  و احییا  در روابط اجیما   میجید در کلان شهرشاا  است. در چنیح 

زناگ  از میان م  رود، قمام امیر و ا الییها یکنیاخت م  شینا و رضایت از زناگ  کاهش م  یابا. 

احییا  نیز از دیگر ویژگ  های روابط اجیما   در زناگ  کلان شهری است. به ا یقاد زیمل، نییجه 

3 :3:5 م ه شناس  ایران،چنیح شرایط  ناپایااری روابط و کاهش ا یماد اجیما   است.)انجمح جا

با بررس  و واکاوی رو  شناس  زیمل م  قیان گفت که به نظر او هر وات یت جام ه شناس  ( 001
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دارای دو ب ا است3 صیرت و موییا و یا به  بارت دیگر ساخیار و موییا؛ لرا م  قیان گفت که سرمایه 

ف ققسیم بنای سنی  میجید در نظریه اجیما    دارای دو جزد ا یماد و پیینا است. ایح دو جزد م ر

؛ به نقل از قنهای  و :9933:5:اجیما   بیح ساخیار و موییا است.)انجمح جام ه شناس  ایران، 

 (30-333 3:55حضرق ، 
رو  شناس  هربرت بلیمر  بی ت گرایانه است و آن به ایح م ناست که  بی ت  هربرت بلیمر؛     

رت مفاهیم  که در خید وات یت میجید هسینا و حیات دارنا و جهان قجرب  را به گینه ای که بصی

دائما در ارآینا قکییح و بازآارین  میرد قیجه ترار م  گیرنا، در جهان خارج است بشناسیم.جهان 

قجرب  از نظر بلیمر، مول برخیردهای وات   مردم یا قشکیل کنش میقابل نمادی است و بایا در 

( بلیمر صراحیا قاکیا م  کنا که انسان 139-3190 3:70گیرد.)قنهای ،همانجا نیز میرد آزمین ترار 

در مقابل شرایط اجیما   که در برابر آن ترار دارد و ترار است در برابر آن شرایط، با اشارا م ان  به 

خییشیح خییش و قفسیر آن م ان ، به کنش بپردازد، بایسی  ظرف وجیدی خاص  داشیه باشا. او از 

ی و ظرف وجیدی به  نیان یک ساخت بو  م  کنا که م  قیانسیه است در ارآینا ایح قیانمنا

قکامل  میناسب با حیات بشری با کنش میقابل اجیما   قنظیم شاا باشا، و پس از ایح هم در 

ارآینا دیالکییک  کنش میقابل نمادی انسان با قفاسیر قازا خید، م  قیانا در ایح قنظیم دخالت کنا. 

ز یک سی قیانمنای قفسیر، قغییر و قویم شرایط در ساخت بشری خید رابه  نیان پس انسان ا

خصیصه قکامل  به میراث و همراا دارد، و از سیی دیگر در برابر مردم و میت ییهای ترارداد که او را 

ه ق ریف م  کننا، و از او انیظار دارنا که نه قغییر، بلکه پیروی از سنح و هنجارهای اجیما   را پیش

 (15-313 3:55 )قنهای ، کنا.
نقطه آغاز هسی  شناس  گیانز دیالکییک میان ا الییها و شرایط است که در زمان  آنیین  گیانز؛     

( ا یماد به شیرازا زمان و مکان مربی  م  شید. زیرا ا یماد 15533055 و مکان رخ م  دها.)رییزر،

ظام در  یم زمان آیناا؛ انایشه ا یماد نیز یک ی ن  ضمان ضمانت و ق ها دادن به ش ص، گروا یا ن

به یک ش ص، یا  -انایشه مارن است. ریسک و ا یماد به  یر قنگاقنگ  به یکایگر مربی  انا. ا یماد

به م ن  انطباق با ریسک است، در حال  که تبیم ریسک م   -به یک نظام، به  یر مثام نظام بانک 

را در یار برخیردهای  که زناگ  امروزی ( ان373-3379 3:51 قیانا به م ن  ایجاد باشا.)گیانز،

مویط های  ناشناس ا الیت اجیما   مارن م  سازنا، در وهله ن ست با آن چیزی حفظ م  شید 

نامیاا است. ب  قیجه  مان  بنیادی قریح نیر پایبنای چهرا « ب  قیجه  مان »که گاامح آن را 

« زمزمه زمینه ساز»ط مارنیت است. ب  قیجه  مان  همان دار در رویاروی  با بیگانگان در شرای
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 (05-03ا یماد است، که از یک نیاخت اجیما   به دتت نظارت و قنظیم شاا برخیردار است.)همان3 
ا یماد به ااراد  -0ا یماد به ااراد خاص و  -3اما آنیین  گیانز بیح دو نیر ا یماد قمایز تائل م  شید3 

ا یماد انیزا   دربرگیرناا آگاه  از م ا را و ارد میرد ا یماد است. لرا در حال   یا نظام های انیزا  .

که کنشگر م  قیانا به راحی  در میرد میزان ارز  ا یماد به ااراد خاص تضاوت کنا م  قیانا دربارا 

ارآینا م   میزان ارز  ا یماد نسبت به دیگران ق میم یاایه نیز دارای ایاا ها و باورهای  باشا. از ایح

قیان با سطح نهادی ا یماد نام برد. ایح همان چیزی است که گیانز آن را ایاا ا یماد به نظام های 

ق صص  م  ناما.برای ارزیاب  سرمایه اجیما   در سطح مل ،سنجش ا یماد به نهادهای م یلف  

سرمایه اجیما   در اجیما   ضرورت دارد. در حال  که ا یماد به ااراد خاص م  قیانا در سطح خرد 

؛ به نقل از 97:-3:93 :3:5سطح مل  ویژگ  مهم قری موسیب شید.)انجمح جام ه شناس  ایران،

 (10-313 3:55 قنهای  و حضرق ،
ایکییاما در بررس  سرمایه اجیما   و میلفه های آن، بر وجید هنجارها و  ارانسیس ایکییاما؛     

. وی سرمایه اجیما   را ایح گینه ق ریف م  کنا3 سرمایه ارزشهای غیررسم  در یک گروا قاکیا دارد

اجیما   را به سادگ  م  قیان به  نیان وجید مجمی ه م ین  از هنجارها یا ارزشهای غیررسم  

ق ریف کرد که ا ضای گروه  که همکاری و ق اون میان آنان مجاز است، در آن سهیم هسینا؛ 

د با   قیلیا سرمایه اجیما   نم  گردد، چرا که ایح مشارکت در ارزشها و هنجارها به خیدی خی

ارزشها ممکح است منف  باشا. بر کس هنجارهای  که قیلیا سرمایه اجیما   م  کننا اساسًا بایا 

شامل سجایای  از تبیل صااتت، ادای ق هاات و ارقبا ات دو جانبه باشنا. ایکییاما م یقا است که در 

نکیه م  بایا روشح گردد3 ن ست ایح که سرمایه اجیما   می لق به ارقبا  با سرمایه اجیما   دو 

همه گروا هاست. دوم، سرمایه اجیما   با قیجه به  لم سیاست و  لم اتیصاد لزوما چیز خیب  نیست. 

در ایح  لیم همکاری و همیاری برای قمام ا الیت های اجیما   خیاا خیب یا با، ضروری 

همچنیح از نگاا ایکییاما، هنجارهای  که قیلیا سرمایه اجیما   م   (:3-339 3:59است.)ایکییاما، 

کننا ققسیم پریرنا، ی ن  م  قیاننا قنها میان گروا مواودی از مردم از همان اجیمار  مشیرک 

باشنا و نه در میان دیگران، در حالیکه سرمایه اجیما   در همه جیامع وجید دارد، اما م  قیانا به 

 (313 3:55 گردد.)قنهای  و حضرق ،  رق م یلف قیزیع
رابرت پاقنام از می صصیح اخیر سرمایه اجیما   است که چگینگ  قاییرگراری  رابرت پاقنام؛     

سرمایه اجیما   بر رژیم های سیاس  و نهادهای دمیکراقیک را میرد بررس  ترار دادا است.)ایلا، 

مفاهیم  ماننا ا یماد، هنجارها و شبکه ها م   ( پاقنام سرمایه اجیما   را مجمی ه ای از393 3:53
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دانا که میجب ایجاد ارقبا  و مشارکت بهینه ا ضای یک اجیمار شاا و در نهایت منااع میقابل آنان 

را قامیح خیاها کرد. از نظر وی ا یماد و ارقبا  میقابل  ا ضا در شبکه به  نیان مناب   هسینا که در 

ست. وی سرمایه اجیما   را وسیله ای برای رسیان به قیس ه کنش های ا ضای جام ه میجید ا

اقنام، قمام ویژگ  های پ سیاس  و اجیما   در سیسیم های م یلف سیاس  تلمااد م  کنا.

اجیما   نهادها و سازمان ها از تبیل ا یماد، هنجارها و شبکه های اجیما   را سرمایه اجیما   

غلب موصیم جانب  دیگر ا ّالیت های اجیما   م  باشا. ایح نامیاا و م یقا است سرمایه اجیما   ا

سرمایه به  یرم میم در پییناها، هنجارها و ا یمادها قشکیل م  شید و از یک شرایط اجیما   به 

وی سرمایه ی اجیما   را براساس منابع آن ق ریف م  کنا و به آن  .شرایط دیگر انیقام پریر است

آن را در رشا و قیس ه اتیصادی کشیر مؤیر م  دانا و به ایح لواظ  به صیرت کلان نگاا م  کنا و

 .ق ریف او جم   بیدا و سرمایه اجیما   را به منزله دارای  گروا ها و جیامع قلق  م  کنا

شناس  امام خمین )را(، منبع در ایح رابطه م  قیان گفت که انسان دیاگاا امام خمین )را(؛     

است. از نظر امام)را(، حکیمت ضرورت جام ه است. و ادارا جام ه نیازمنا مبان  سرمایه اجیما   

ها گر و ارزیاب  کنناا نیازها و ارز تانین است. تانین نیاز به مجری دارد و جام ه نیز به مایر و هاایت

ا و احییاج دارد. وظیفه حفظ اسلام و احکام اسلام به  هاا همگان است که در راس آنها  لما ترار دارن

(  لما واسطه میان امام و مردم 093 ،33 ج3:70مسئیلیت در درجه اوم مییجه آنهاست.)امام خمین ،

هسینا. اقیه حاکم بایا مردم را بر اساس نظام ارزش )دیح( قربیت کنا و روابط اجیما   مبین  بر آن 

مایه اجیما   پریری سیاس  و مهناس  ارهنگ ( روابط اجیما  ، هسیه سررا قنظیم نمایا)جام ه

است. پرواضح است که روابط اجیما  ، قربیت دین  و رهبری و مشارکت مردم در یک اضای ا یماد و 

وجید دیاگاا  اایا. با ایحگیرد. چرخ بزرگ اجیمار باون ا یماد از کار م ریسک پریری صیرت م 

و ا یماد است که  امام خمین )را( درخصیص سرمایه اجیما  ، حیم مویر اخیّت اسلام  و مشارکت

-از موییای دین  و انسان شناخی  خاص  برخیردار است. ایشان به سرمایه اجیما   از منظر جام ه

باشا، قیجه به نگرنا. از آنجا که انسان منشاد قویم ارهنگ ، سیاس  و اجیما   م پریری انسان م 

مایگر و دولت و مردم را از ایح کنا. امام رابطه مردم با هقربیت او بر اساس اطرت اهمیت پیاا م 

-دها و در جهت قشکیل دولت هادی و شناسانان آاات آن تام برم زاویه میرد قیجه ترار م 

(در مجمیر با گراری بر نظریات سرمایه اجیما  ، مشهید است که مویر 7:-3:3 3:09دارد.)ایو ،

ی نیل به اهااف مطلیب آن همه نظریات بر ا یماد و مشارکت و همال )اخیّت اسلام ( در راسیا

جام ه است که امام خمین )را( نیز بارها بر ایح مفاهیم مویری در مرحله قاسیس نظام اسلام ، 
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از سیی دیگر، امام خمین )را(  انا.نهادینه نمیدن نظام اسلام  و اسیمرار و قااوم ایح نظام قاکیا داشیه

-رّات بر مفهیم مشارکت به مثابه یک  از میلفهدر قبییح انایشه سیاس  و الگیی حکیمت اسلام ، به ک

انا. ایشان آگاه ، مشارکت، نظارت های اساس  سرمایه اجیما   و نهاییًا تارت اجیما   قاکیا داشیه

داننا.)امام  مردم و همگام  آنها با حکیمت منی ب خید را بزرگیریح ضمانت حفظ امنیت جام ه م

ارها را به  نیان نی   از مشارکت در امیر اجیما  ، از ( و مشیرت در ک015، 31 ج3:70خمین ، 

( بر ایح اساس مشیرت، ق اون و همکاری 39 ،303 ج3:70 شمارد.)امام خمین ،دسییرات اسلام  م 

های سرمایه ها و شاخصهپریری و نظارت اجیما   و مشارکت و ا یماد که از میلفهو مسئیلیت

باشنا، به کرات در انایشه سیاس  نظریه پردازان ایح  رصه م اجیما   میرد قیااق تریب به اکثریت 

انا. با امام خمین )را( با مویریت دیح مبیح اسلام در تالب قئیری ولایت اقیه میرد قیجه ترار گرایه

قیان ایح گینه قرسیم ایح وجید الگیی نظری قیلیا سرمایه اجیما   در انایشه امام خمین )را( را م 

 نمید.

 
 اندیشه امام خمینی)ره( الگوی نظری سرمایه اجتماعی در. 1ر نمودا

 

 عناصر تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی؛ -5

 م  حاصل جانبه دو ق امل و شناخت سبب به که را شبکه ا ضای میان مثبت ا یماد؛ نگر  -3-9

 ایجاد برای ای وسیله که درحال  اجیما  ، سرمایه اصل  تلب  نیان به ا یماد .داننا م  ا یماد گردد،

 به ا یماد جلب و ا یماد .آیا م  حساب به نیز آن اهااف مهمیریح از یک  است، اجیما   سرمایه

 در و کردا کاری روغح را اتیصادی و اجیما   مبادلات چرخ که گردد م  ارض اجیما   گریس مثابه
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 زارر غیاث آبادی،گردد. )گنج  و  م  س ت و زا هزینه بسیار روزانه ق املات آن، نبید صیرت

33:33:0:) 

 از منظیر. است اجیما   هنجارهای اجیما  ، سرمایه دیگر هنجارهای اجیما  ؛ ب ا -0-9

 ا ضای چگینه که م  کننا بیان که است غیررسم  و رسم  تیا ا از دسیه آن اجیما   هنجارهای

 است ایح مارن جیامع در راندیگ با ارقبا  برتراری شر  اصیلاً  .کننا رایار یکایگر با بایسی  شبکه

 ااراد که است آن به منی  ایح و دهنا گسیر  مول  اجیما ات ورای در را خید پییناهای ااراد که

 خاص و ببیننا اوست خاص های تابلیت دارای که ارد به منوصر ش ص یک  نیان به را یکایگر

 دها. گرای   ام به را خید جای روابط در گرای 

 در یا و بردن سید آن از و یاایح چیزی در م نای سهم  به را مشارکت بیرو مشارکت؛ آلح -9-:

 مشارکت شبکه های پیقنام.است کردا داشیح ق ریف همکاری آن با بنابرایح و جسیح شرکت گروه 

 همیاری و اجیما   ا یماد ی ن  اجیما   سرمایه مؤلفه های دیگر خاسیگاا  نیان به را اجیما  

 اجیما   های مشارکت تالب در  لب مساوات یا ااق  های شبکه است م یقا وی.است کردا مطرح

 گیری شکل میجب همکاری برای ارهنگ  های چارچیب دلیل به ها انجمح و ها باشگاا احزاب، ماننا

 (331 -:333 :3:0ا یماد اجیما   م  شینا)گنج  و زارر غاث آبادی، هنجار گسیر  و

اجیما    سرمایه ساخت دارد که  یامل  که م  قیاننا درالبیه دسیه بنای دیگری هم وجید 

 3نمیدا است که شامل ققسیم دسیه چهار م  قیان به را قاییرگرار م  باشنا 

 یا سیاس  زناگ  در که است سازمان  یا و  ادت ،  رف ، رسم ، تانین م نای به نهاد3 نهادی  یامل. 3

 سازمان اجیمار   یک نیازهای راع جهت در را ارید هاف ونظام شید م  واتع مؤیّر مردم، اجیما  

 .کنا م  ایجاد یاایه،

 از ، رسم  نهادهای دیگر و تانین جای به ، خیدجی  صیرت به که هنجارهای 3 خیدجی   یامل. 0

 ایح نیسینا،در ق مّای های انی اب از ناش  و آینا م  وجید به اجیمار یک ا ضای میقابل های کُنش

 . ناگیر م  ترار دسیه

 اجیما   همان از غیر ، جای  از که هسینا هنجارهای   یامل، دسیه ایح از منظیر3 بیرون   یامل. :

 قجربه یا ارهنگ و ایائیلیژی مرهب، دیح،3  همچین گیرنا، م  سرچشمه انا، رایه کار به آن در که

 .قاری   مشیرک

 و تیم  های همبسیگ » و «اونایخییش روابط3 » یامل از دسیه دو گروا، ایح در3 بی    یامل. 1

 .گیرنا م  ترار «نژادی
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 اجتماعی؛ اهمیت سرمایه -6

 در اخیراً  و اتیصاد اجیما  ،  لیم گیناگین هایحیزا در اخیر هایسام سرمایه اجیما   در مفهیم     

 که ایاجیما   هایشبکه و ارقبا ات از است  بارت اجیما  سرمایه. است شاا مطرح سیاس   لیم

 نقش از نبایا میان ایح در. آورنا پایا جام ه یک ااراد میان در را ا مینان و همکاری حس قیاننام 

 امروز روی، هر به. شا غاال اضاهای  چنیح گشیدن در دولت نقش نیز و دمکراقیک و مان  نهادهای

 از. است اجیما   ایهسرمایه به قیجه ایقیس ه هر مهم اب اد از یک  که شاا یابت شناسانجام ه بر

در  .آیام  شمار به ایجام ه هر قیس ه و رشا هایشاخصه مهمیریح از یک  اجیما  ،سرمایه  روایح

همبسیگ   برای آن وجید که است نییح شناس  جام ه در مهم مفاهیم از اجیما   واتع سرمایه

 (  333 3:57 باشا.)مبشری، م  لازم جام ه اهااف به رسیان و اجیما  

همچنیح سرمایه اجیما   هر منب   است که به دارناا آن امکان م  دها با ایرگراری در مویط      

منااع خید را در رتابت با دیگران باست آورد. در واتع سرمایه اجیما   نیروی میجید در ساخت و 

ی ه سازمان جام ه است که کم و کیف کنش های میقابل را سامان م  دها. ساخت جام ه به مجم

هنجارها، ارقبا ات، ا یماد اجیما  ، شبکه های اجیما  ، مشارکت اجیما   و به  یر کل  میاان 

ارهنگ  یک جام ه دلالت م  کنا. همچنیح به بیان دیگر م  قیان گفت که سرمایه اجیما   

کم و مجمی ه منابع وات   یا مجازی است که به واسطه مزیت پایاار شبکه ها و روابط سازمان  مسیو»

شناخت و آگاه  های میقابل به ااراد یا گروا ها ق لق م  گیرد. شبکه ای که هر یک از ا ضا خید را از 

 :Bourdieu, 1985)«.پشییبان  سرمایه جم   بر خیردار نمیدا و آنان را شایسیه ا یبار م  سازد

 میزان دهناا نشان ایجام ه یا گروا هر در اجیما   سرمایه میزان کل   یر با ایح حام، به (.249

 قسهیل میجب اجیما  سرمایه از تبیل  تابل میزان وجید همچنیح. است یکایگر به ااراد ا یماد

 از مشکلات حل برای قیانم  بوران  میاتع در که  یری به شید،م  اجیما   هایکنش

اما از آنجا .برد سید میجید ارآیناهای اصلاح و مشکلات حل منبع قریحاصل   نیان به اجیما  سرمایه

 در که اجیما   ارقبا  هایشبکه و ارقبا ات از دسیه آن مجمیر دربرگیرناۀ اجیما   سرمایه که

 گفت قیانم  اینجا در میجید م  باشا، لرا روابط میان همکاری و ا یماد میزان نیز و میجیدنا جام ه

 اجیما   قله وض یت به جام ه آن ادناای خطر باشا، پاییح اجیما   سرمایه میزان ایجام ه در اگر

 بیح یکایگر به ا مینان و ا یماد نبیدن پاییح، اجیما   سرمایه ی ن  اجیما   قله. بالاست بسیار

 م  باشا. .... و قرس اتیصادی، -اداری اساد رواج مردم،
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 های سرمایه کنار در همچنیح در رابطه با اهمیت سرمایه اجیما   م  قیان گفت که امروزا     

 سرمایه. است گرایه ترار قیجه میرد نیز اجیما   سرمایه نام به دیگری سرمایه اتیصادی، و انسان 

 و «همکاری» به ااراد قشییق  ریق از که است قاری   میرای  اجیمار، یک م نیی ب ا یا اجیما  ،

 اجیمار، آن در میجید م ضلات از بیشیری میزان حل به است تادر اجیما  ، ق املات در «مشارکت»

 از.سازد پریر امکان را...  و ارهنگ  سیاس ، اتیصادی، شیابان وقیس ه رشا سیی به حرکت و آیا اائق

 لرت و قر سادا را زناگ  و ب شا م  مفهیم و م ن  ارد، زناگ  به اجیما  ، سرمایه دیگر، سیی

 آن باشا، بیشیر ملی  یما  اج سرمایه چه هر3  گفت قیان م  کل   یر به پس. کنا م  قر ب ش

 .بید خیاها یروقمناقر و قر خیشب ت ملت،

 مزیت برشمرد؛ اجیما   سرمایة برای قیانهمچنیح م  را دیگری می اد مزایای  لاوا بر ایح ها     

 برای اناک زمان و پاییح هزینه با زیاد ا لا ات گراشیح اخییار در اجیما   سرمایة  ماا و اصل 

 از نفیذ و تارت همچنیح کسب .کننام  ایفا اجیما   سرمایة در را اصل  نقش که تاس بازیگران 

 «مجلس نمایناگان کلیپ» واژا به اشارا خید هاینیشیه در کلمح.است اجیما   سرمایة دیگر مزایای

 نمایناگان به نسبت بیشیری تارت نمایناگان برخ . است «تارت» بو  منظیر واتع در که دارد

 ایح ا یبار از و اناکردا ایجاد خید برای نمایناگان سایر با میفاوت ق هاات آنها که چرا ا؛دارن دیگر

 در) اصل  بازیگر به تارق  چنیح یک.کننام  اسیفادا خید رایار به ب شیان مشرو یت برای ق هاات

 یجادا اجیما   سرمایة دیگر مزیت.یابا دست خید اهااف به قا دهام  اجازا( اجیما   سرمایة

 شیدم  تیی اجیما   شبکه ایجاد میجب موکم باورهای و هنجارها. ا ضاست میان در «یکپارچگ »

. شینام  رسم  کنیرلهای جایگزیح هنجارها ایح و است خاص  تیانیح و رسیم و آداب دربرگیرناا که

 رسم  رغی هنجاری یا اجیما   جیهر ظرایت، یک اجیما   سرمایه3 که گفت قیان م  کل   یر به

 برای اجیما  ، شبکه هر. ب شا م  ارققا را جام ه یک نهادهای و ااراد میان همکاری که است

 ا یماد،3 ماننا  یامل به مادی، ابزار و امکانات و قجربه با و آگاا ااراد بر  لاوا خید، اهااف به دسییاب 

 حی . هسینا اجیما   های هسرمای همان  یامل، ایح که دارد نیاز هم...  و پریری مسئیلیت و ق ها

 سرمایه به خید کار در میاقیت برای هم( تاچاتچ  یا دزد گروه  مثل) خلااکاران از گروا یک

 بیح در میقابل ا یماد و خطرپریری تانینمااری، اخلات ، رایارهای3 ماننا هنجارهای  و اجیما  

 سرمایه وجید هم، تانین  غیر رامی در جم   دسیه میاقیت برای واتع در. دارد نیاز گروا، ا ضای

است. اما در ب ا دیکر نیز لازم به ذکر است که کاهش سرمایه اجیما    لاوا بر نیایج  شر  اجیما  

مهم در  ام شکل گیری قیس ه پایاار در میان  بقات اجیما  ، منجر به ایجاد شکاف و قنش های 
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ا اجیما   و کیفیت آمیز  منجر به اجیما   نیز م  شید. در میان  بقات اجیما  ، کاهش راا

شکل گیری آسیب های اجیما   همچین  لاق، خیدکش ، بوران هییت، خشینت، درگیری و مهم 

 (:03333:0 قر از همه مهاجرت ن بگان م  شید)وییت  و رحمان  خلیل ،

 

 سطوح سرمایه اجتماعی؛ -7

سطح خرد، میان  وکلان میرد دریک نیر ققسیم بنای، سرمایه اجیما   را م  قیان در سه      

 مطال ه ترار داد3 

سطح خرد3 در سطح خرد، سرمایه اجیما   ناظر بر رایار شبکه های  از ااراد و خانیارهاست.  -3-7

سرمایه اجیما   در سطح خرد، براساس میزان صمیمیت حاکم بر روابط ااراد،  به دو نیر غیر رسم  

 )آونای یا میان گروه ( ققسیم م  شید.  )پیینای یا درون گروه ( و ق میم یاایه

الف(سرمایه اجیما   با پیینای3 ایح نیر سرمایه اجیما   میان اارادی که ارقبا  نزدیک و صمیم  

باهم دارنا وجید دارد،  مثل ا ضای خانیادا، دوسیان نزدیک و همسایگان. دربرخ  مطال ات، ماننا 

 سرمایه  اجیما  ، با  نیان غیر رسم  یاد م  شید. (،  از ایح سطح 0990مطال ات اسیین و هییز)

ب(سرمایه اجیما   ق میم یاایه یا اونای3ایح نیر سرمایه اجیما   در میان اارادی رواج دارد که 

روابط دوسیانه و خصیصیات مشیرک کمیری میان آن ها حاکم است، مثل ا ضای گروا های اجیما   

ک انایشه و گروا اکری خاص  پیروی نم  کننا. برخ  ایح و سیاس  یا  میم مردم که لزوماً از ی

سطح از سرمایه اجیما   را ب نیان ق میم یاایه م را  م  کننا چرا که سطح قولیل را از ااراد 

 نزدیک و صمیم ،  به کل ااراد اجیمار ق میم م  دها. 

ونای نیز م روف سطح میان 3 سرمایه اجیما   در سطح میان  که به سرمایه اجیما   هما -0-7

است، شامل پیینا ها و روابط  میم  است. ب نیان مثام به روابط حاکم میان ا ضای گروا ها،  سازمان 

ها و بنگاا ها م  پردازد. ق ریف دتیق سرمایه اجیما  ،  لاوا بر پیینا های ااق ، شامل پیینا های 

  گیرد. پیینا های  میدی با روابط  میدی نیز م  شید و رایار حاکم میان گروا ها را نیزدر نظر م

سلسله مراقب  و قیزیع یک تارت نا برابر میان ا ضای شناخیه م  شید. قفاوت ایح  بقه از سرمایه 

اجیما   با سرمایه اجیما   در سطح خرد آن است که جایگاا  ااراد در سطح میان  یکسان نیست. با 

 یا و با ویژگ  های خاص م  شید. ایح قفاوت جایگاا ، غالبا میجب ایجاد روابط  جا

سطح کلان3 آخریح و اراگیرقریح جنبه ی سرمایه اجیما   جنبه ی کلان است که شامل  -7-:

رسم  قریح روابط و ساخیارهای نهادی م  شید. به همیح لواظ در برخ  مطال ات ایح سطح از 
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ه اجیما   به مویط سرمایه اجیما   با  نیان نهادی هم م را  م  شید. ایح ب ش از سرمای

اجیما   و سیاس  م  پردازد که به ساخیارهای اجیما   شکل م  دها و هنجارها را تابل قیس ه 

م  کنا. رژیم سیاس  سلطه ی تانین نظام تضای  و آزادی های سیاس  و مان  نهادهای  است که از 

میرد اسیفادا برای   ریق آن ها سرمایه ی اجیما   کلان شکل م  گیرد. با ایح حام شاخص اصل 

آگاه  از نهاد های حاکم بر جام ه و بالیل آن، سنجش سرمایه اجیما   نهادی، برداشت ا ضای 

جام ه از نهاد هاست. به  نیان مثام برای سنجش رو  تانین، از نگر  مردم نسبت به ر ایت تیانیح 

ا یماد ااراد به اصناف  پرسش م  شید، یا چنانچه در ایح مقاله هم ملاحظه خیاهیا نمید، میزان

م یلف، ب نیان شاخص  برای  ملکرد نهای  مان  و رابطه ایشان با مردم اسیفادا شاا است، وایح، 

رابطه ای است که سرمایه اجیما   نهادی نام دارد و هر چه بیشیر بیدن آن؛ میجبات انجام راحت قر 

ز سرمایه اجیما  ، رسمیت میجید سیاست ها را اراهم م  نمایا. ویژگ  ممیاز کنناا ایح سطح ا

 میان کنش گران آن است. 

در هر صیرت دسیه بنای سرمایه اجیما   به اهم بهیر آن کمک م  کنا. در هرکاام از سطیح      

خرد،  میان  و کلان، سرمایه اجیما   ایر خید بر قیس ه را ب نیان نییجه کنش میان دو نیر سرمایه 

ساخیاری و شناخی .  به  یر کل ،  ساخیاری ناظر بر کمیت  اجیما   مش ص ا مام م  کنا3

سرمایه اجیما   است و شناخی  ناظر بر کیفیت آن. دسیه ساخیاری با اشکام م یلف سازمان های 

اجیما  ،  به خصیص نقش ها،  تیا ا، سنح و رویه ها، در ارقبا  است. سرمایه اجیما   ساخیاری 

و بطیر خارج  تابل مشاهاا ماننا شبکه ها، قشکل ها، نهادها،  مربی  به امیر به نسبت  ین  قر 

تیانیح و قشکیلات شکل گرایه قیسط آن ها است. ارقبا  سرمایه اجیما   ساخیاری بیشیر با شبکه 

هاست که از  ریق آن ها همکاری و ب صیص ا الیت های جم   دارای منااع میقابل شکل م  

ز سرمایه اجیما   باست م  آیا. گروا های ورزش  و میسیق  و گیرد. ایح ها همه مناا   است که ا

همچنیح گرد همای  همسایگان، مثام های سرمایه اجیما   اتیصادی هسینا. سرمایه اجیما   

ساخیاری، به اشیراک گراشیح ا لا ات و کارهای جم   و قصمیم گیری را از  ریق نقش های قثبیت 

ح،  قشریفات و رسیم حمایت م  شینا، قسهیل م  کنا. اما شاا، شبکه های اجیما   که با تیانی

سرمایه اجیما   شناخی  به ارز  ها، ا یماد گرایش ها و  قایا مشیرک باز م  گردد. به همیح 

خا ر،  بیشیر امری ذهن  ومفهیم  ناموسیس است. لازم به ذکر است که ققسیم سرمایه اجیما   به 

 سرمایه اجیما   نیز کمک م  کنا.دو نیر ساخیاری و شناخی  به سنجش 

 



 انباوندپوری و همکار؛ ...اجتماعی در  هایشبکه نقش           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35 

 

 رابطه سرمایه اجتماعی و قدرت اجتماعی؛ -8

قا ایح مرحله از پژوهش، با شناخت حاصل نمیدن از ارهنگ)نظام ارزش ، نظام هنجاری و نظام      

رایاری جام ه( و نیز با قبییح جایگاا بنیادی ارهنگ در نیل به قیس ه و پیشرات، به ایح مهم دست 

پریر شان نظام ارهنگ  مطلیب به که سرمایه اجیما   حاصل احیا و درون  شان و جام ه یااییم

م نای  ام و به  بارق  سرمایه ارهنگ  است. بر ایح اساس سرمایه اجیما   منبع و منشاد اصل  

های اجیما  ، های نظیر3 ا یماد، همال ، همکاری، مشارکت، شبکهتارت اجیما   است که میلفه

اسلام  ما، در صیرت مایریت  -پریری و... به  نیان سرمایه اجیما   در جام ه ایران تمسئیلی

ارهنگ و مهناس  ارهنگ تابلیت قبایل به تارت اجیما   را دارنا. تارق  که از جنس نرم است و 

بر ابزارهای  قیاق  و م نیی و دین  بنیان نهادا شاا است و در سطیح اردی، نهادی و دین  تابل 

  ناصر ارهنگ  و اجیما   میجید در بطح جام ه قریحیابا.  بنابرایح مهممام است و میجیدیت م ا 

  میم ، امیر به آگاه  3از  بارقنا داد ترار سنجش میرد آنها با را اجیما   سرمایه قیانم  که

 ا یماد رآینا،ب هاآگاه  از دسیه ایح کسب پ  در که جام ه ااراد در انگیزا وجید اجیما  ، سیاس ،

 هایا الیت در همیارانه رسم  غیر مشارکت دولی ، و مردم  نهادهای به ا یماد یکایگر، به  میم 

م  ... و  لم  و صنف  هایانجمح ها،اقوادیه مرهب ، ای،خیریه دولی ،غیر هایقشکل در داو لبانه

 شییا و شکل اجیما   رمایهس شناخت در اصل  م یارهای از یک  که گفت قیانم  مجمیر در. باشا

حام بایا در ذکر .است مطال ه میرد جام ه در آنها همزیسی  نویا و یکایگر با ااراد اجیما   روابط

پیینا ایح  ناصر سرمایه اجیما   با تارت اجیما  ، اذ ان داشت که مایریت و نهادینه نمیدن ایح 

انا، میجبات قیلیا و بازقیلیا یر نمیدا ناصر و نمادهای اجیما   که از بطح اجیمار و ارهنگ ظه

ها در شید که قجل   ین  آن، مشارکت مسئیلانه و آگاهانه و نهادمنا ااراد و گرواتارت اجیما   م 

 هایشبکه و ارقبا  را اجیما   یک  از نمیدهای سرمایه همه امیر مربی  به جام ه است. در واتع اگر

 بو  میرد هایشبکه در حاضر ااراد میان در را همکاری حس و ا مینان قیاننام  که ایاجیما  

 ایح قشکل در مان  جام ه نهادهای نقش کنام  پیاا اهمیت پیش از بیش آنچه باانیم، کننا، ایجاد

پس پرواضح است که نهادمنای و . است سرمایه و نیز نقش ایح نهادها در قیلیا تارت اجیما  

کارکرد  .ای در قیلیا تارت اجیما   داردارهنگ ، جایگاا ویژانهادینه نمیدن سرمایه اجیما   و 

پایان  ایح نهادها  لاوا بر دیاار و شناخت و ا یمادسازی، ایجاد انگیز  مشارکت آگاهانه و نهادمنا 

 لازم در جام ه اسلام  ایران، حیما البیه است که ماحصل ایح ارآینا قیلیا تارت اجیما   است.

 هایارم و هارو  بیشیر بلکه باشا مان  جام ه نهادهای داخل در قنها گفیهپیش ارقبا  که نیست
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 نیز را ها، مراسمات مرهب  و ...(های مرهب ، قکیهها، هیئتاجیما   و مرهب )نظیر مساجا، حسینیه

 ریهمکا حس و ا یماد که برد یاد از نبایا اما. گیردبرم  در دارنا، شااسازماناه  و مااوم ارقبا  که

منا بیدا و شینا، چرا که نهادمنا و نظامم  درست مان  جام ه نهادهای داخل در قرآسان ایشییا با

ای است که به هر یک از ا ضا شبکه روابط اجیما   ایجاد شاا، دارای ارماسیین و ساخت ویژا

 است.ده  نمیدا ب شا و نیر ارقبا  آنها با یکایگر را سازمانمسئیلیت و حقیق خاص  م 

 اسلام  منب   از نظام ارهنگ  -بر ایح اساس بایا گفت که سرمایه اجیما   در جام ه ایران      

ها، هنجارها، رایارها( و مطلیب مردم ایران با همة قنیر و کثرت تیمیی  و ارهنگ  م  باشا. به )ارز 

ح اسلام در آن جایگاا  بارت دیگر سرمایه اجیما   میلید احیاو ارآوری سرمایه ارهنگ  است که دی

ها و نمادهای ارهنگ  ایران  و جهان  میجید در نظام های دین ، سایر آمیزامویری دارد و آمیزا

ارهنگ  ما را قوت قاییر ترار دادا است. با ایح اوصاف بایا در پایان ایح ب ش به ایح نکیه اذ ان داشت 

های نظیر3 اخیت اسلام ، که آمیزا که دیح اسلام منبع اصل  سرمایه اجیما   در جام ه است

همکاری، ق اون، مسئیلیت پریری، مشیرت، نظارت، امر به م روف و نه  از منکر، حقیق سیاس  و 

نماینا. حام در ذکر ارقبا  مان  مردم و حق ق ییح سرنیشت و ...  به وضیح ایح میضیر را ایبات م 

ها انگیز  مشارکت کرد که زمان  که ایح سرمایهقیان اسیالام ها با تارت اجیما  ، م ایح سرمایه

کنا، در ایح وض یت های میجید در جام ه ایجاد م نهادمنا، مسئیلانه و آگاهانه را در ااراد و گروا

یابا و با مایریت و سازماناه  مسیمر، ایح تارت نرم و است که تارت اجیما   میجیدیت م 

 یابا.م نیی، بازقیلیا شاا و ارققا م 

 

 رابطه شبکه های اجتماعی و سرمایه اجتماعی؛ -9

 انسان  و ایزیک  سرمایه از قر مهم بسیار نقش  اجیما  ، سرمایه امروزا آنچه مسلم است ایح که     

 از را خید ب ش  ایر ها سرمایه سایر اجیما  ، سرمایه غیاب در و م  کنا ایفا جیامع و ها سازمان در

 اتیصادی، و ارهنگ  قکامل و قیس ه های راا پیمیدن اجیما  ، سرمایه باون و دهنا م  دست

 روح  آمادگ  از که است ای نهفیه دارای  و یروت اجیما   سرمایه واتع در .شید م  دشیار و ناهمیار

 پایا جم    مل در شان درگیر و ش ص  منااع از کردن نظر صرف برای جام ه یک ااراد روان  و

 وجید انسان  جیامع قمام  در بالقیا صیرت به که است سرمایه از شکل  اجیما   سرمایه آیا. م 

 که دارد نیاز ویژا شرایط  حقیق و  یامل  دگرگین  به درآمان، ا لیت به و شان  شکیاا برای و دارد

 است مسلم امیر ایح ( امروزا:33933:0 آیا.)گنج  و زارر غیاث آبادی، م  اراهم دشیار و نارت به
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 قنها اجیما   زیست برای مناسب بسیر شمیم و جهان م یارهای مان ، جام ه قیس ه، به که رسیان

 مثل رسان  ا لار های جریان از  ریق اجیما   سرمایه. گیرد م  شکل اجیما   وجید سرمایه با

 های شبکه در م املات مربی  به هنجارهای ا لا ات قبادم  قایا، قبادم به مشاغل، مربی  آمیز 

 نیر و اردگرای  در برابر گرای  جمع روحیه یاری، خید های گروا های مردم ، مشارکت اجیما  ،

 ( 9333:03 گیرد.)قیسل  و کلاریجای ، م  شکل دوسی 

 نجها آن، دیجاا و منیقاا اشیی قغییر و تقبا اار و ت ال اا یاایح همیتا لیلد بهبر ایح اساس و      

 زیمجا جیما  ا یشبکه ها ایژو به نییح یها وریانا دجیو آن در که ستا اشا یجایا  صر وارد

 قغییر با   زیمجا جیما  ا یها شبکه ایژو به نییح یها وریانا ،ست. ب شکا حیاق  یمرا

( به 333:05:خانیک  و خجیر،ست)ا اشا جایا جیما  ا رساخیا دیجاا و جام ه دمیجی یهارساخیا

 شبکه است، خیردا پیینا اجیما   های شبکه با انسان زناگ  امروز دنیای  بارق  م  قیان گفت در

 را چیز همه  یرکل  به و مفاهیم و م ان  ها، حیزا قمام  پییسیه هم به و قنیاا درهم ارقبا اق  های

 دگرگین حام در انسان ارقبا  ا الیت اساس به مثابه ای شبکه ارقبا ات. انا دادا ترار قأییر قوت

 لیهاو یهاروز نهما از ینیرنتدر واتع ا (033:09 احمای،است) انسان  ارقبا ات همه ساخیح

 ههد یک    ماا .ستا دابی ه وگر بیح و دیار بیح تقبا اار اریبرتر ایبر اریبزا ی،شکلگیر

 جیما  ا شبکه" که یما داسایتهای  بی تالب در زیمجا تق امال از یجایا شکل شار شاها گرشیه

 ،ش ص  اایلوپر ساخت تابلیت نچی مکاناق ا آوردن هماار با سایتها یحا .نااگرایه منا "زیمجا

 یطاشر ناا نسیهاقی...  و نسیادو لیست به ادارا دنکر ضااها ،کامنت و خصیص  مپیا مساار نای اقی

 تمکاناا یحا به قیجه با .ناآور دجیو به نجها سرقاسر در نفر ها نمیلیی ایبر را سریع و ارزان  قباار

   اجیما بطروا ماهیت قغییر محادر  زیمجا جیما  ا یههاشبک سارم  نظر به" نییح

( به  یری که از  ریق ماهیارا، اینیرنت و... جهان جایای 37133:00 .)نیغان  و چرخ زریح،"هسینا

به میازات جهان وات   به وجید م  آیا. در چنیح شرایط ، اضای مجازی شکل م  گیرد و ارهنگ 

نیک  منیقل م  شینا و مفاهیم زمان و مکان م ان  قازا ای پیاا ها همه از  ریق واسطه های الکیرو

م  کننا. ایاصل زمان  و مکان  از میان برداشیه م  شینا و انیقام ا لا ات، دادا ها و سرمایه ها و 

امکان ارقبا  هم زمان میان ااراد در نقا  م یلف به وجید م  آیا.هاف شبکه اجیما   ایح است که 

امکان ارقبا  بیح سرمایه های اردی و قشکیل سرمایه اجیما  ، به رشا و ارققای با اراهم آوردن 

 (:03333:0 جیامع کمک کنا)وییت  و رحمان  خلیل ،
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 تابلیت و چت ،قصییر و تصی ،میح اکشیرا نچی مکاناق ا ناام قی ینیرنتا که نجاآ در واتع از     

 سرمایه و بطروا از یجایا شکل یشکلگیرنامکا ،هاد ارتر انبررکا رخییاا در را ادارا یجسیجی

( در 37333:00 نیغان  و چرخ زریح،ست.)ا اماآ دجیو به زیمجا جیما  ا یها شبکه در جیما  ا

 ااکار گرایح خامت به برای مییرقری و جایا اضاهای قر، پیشرایه های رسانه ظهیر با واتع امروزا

 گسیرا به قیجه با قلییزیین و اجیما   های شبکه اینیرنت، .است شاا ایجاد همگان  رایار و  میم 

 م  (آنها33133:03 ابرس ، نژاد و هاشم بیرا )جیادی.هسینا ها رسانه نیر ایح از آن ای برنامه پیشش

 یا و اازایش را خید م ا بان بیح در ا یماد میزان جام ه از زیبا و یا زشت قصییری ارائه با قیاننا

 برای را ق صص  و انیزا   های نهاد به دسیرس  زمینه قیاننا م   اجیما  های رسانه.دهنا کاهش

 م ا بان بیح در ها نهاد ایح به ا یمادی ب  یا و ا یماد میجب نییجه در و کردا اراهم خید م ا بان

 نقش پریری جام ه  یامل از یک   نیان به اجیما   ارقبا  های رسانه اینکه نهاییا و شینا خید

( به ایح :33دارنا.)همان3  خید م ا بان بیح در ا یماد هنجارهای و ارزشها کردن در نهادینه مییری

 و نسان ا سرمایه ققییت با    ضاا بیح نسان ا تقبا اار ققییت با جیما  ا یها شبکهشکل که 

 در ( در مجمیر م  قیان گفت که9033:05 )خانیک  و خجیر،.شینا م  انکنشگر جیما  ا سرمایه

 غیرتابل انکار مشارکت انیار جلب در ها رسانه نقش اجیما  ، سرمایه و ی اجیما  شبکه ها رابطه

 همچین دیگر ب ض  و  امل قریح مهم ها رسانه که شرام م یقانا همچین ویلبر ای  اا حی  و است

 به (:33933:0 داننا.)گنج  و زارر غیاث آبادی، م   امل مشارکت هابرماس قأییرگرارقریح ییرگح

 پریری جام ه اراینا اصل   یامل از یک  همچنیح و ا لا ات مهم منبع  نیان به ها رسانه بقرقی ایح

 .کننا م  بازی اجیما   سرمایه در مییری نقش

 

 نقش شبکه های اجتماعی در تضعیف سرمایه اجتماعی؛ -11

 یش اپیا هاشا ،ینیرنتا ایژو به تقبا اار و ت ال اا نییح یها آوری اح قیس ه و شار منباد به     

 جایا که زیمجا ینیاد یحا و ،هسییمدی  ا و ت  وا ینیاد رکنا در زیمجا و جایا ینیاد یک

 م  را ق اقأییر آن از هم و اردگر م  قأییر ت  وا یایندبر هم دارد نیز دخی به صم صی ریساخیا

 یاضا در ادارا تق امال از مهم  ب ش وزامر( در واتع ا01033:01 د.)میسیی و احماآبادی،پریر

 دارد زیمجا یاضا که ای ایژو رساخیا بچیرچا در ق امالق  چنیح  ب اً و دگیر م  رتصی ینیرنتا

 در مثبی  نقش زیمجا ینیاد ریساخیا یها یژگ و یاآ ینکها به دنبر پ  یحابنابر ،ستا پریر نمکاا

 کننا م  یفاا د( یماا )ارهنگ د یماا بر مبین  یها کنش و بطروا ،ها ارز  ،هارهنجا یتاها و دیجاا
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 رخیدر ای مسئله دخی نیبه به نیز هسینا د یماا ارهنگ یگیر شکل راا سر بر مان   دخی ینکها یا

 خید خیدی به رسانه است با ایح وجید بایه ( 30333:07 )شاه  و دیگران،.ستا  کنکا و قأمل

 ااراد که دارد ایح به بسیگ  آن بیدن م رب و پریری آسیب بلکه باشا م رب و مضر قیانا نم 

 از کاا  شناخت ااراد آیا اینکه .دارنا ها رسانه ایح به ارزش  نظر از نگرش  و رویکرد چه جام ه

 ها رسانه ایح از اسیفادا مرزهای و حا به مقیا را خید آیا خیر؟ یا دارنا ای رسانه نییح های قکنیلیژی

 شناخی  گینه هیچ جایا ای رسانه یژیهایقکنیل از اسیفادا م ا رات باب در ااراد آیا داننا؟ م 

 است، م روف ارقبا   و ا لا اق  جام ه و ا لا ات  صر به که م اصر دوران برایح اساس در دارنا؟

 و نفیذ و گیرد م  شکل ها رسانه  ریق از پیرامینشان زناگ  میرد در مردم  قایا از  ظیم  ب ش

 ذهن  اولییت ها، رسانه که باورنا ایح بر ارقبا   دازانپر نظریه از برخ  که است جای  قا رسانه قأییر

با ایح قفاسیر دیاگاا  (:33933:0 کننا.)گنج  و زارر غیاث آبادی، م  ق ییح را ما رایاری حی  و

میفاوق  در میرد قاییر اضای مجازی و شبکه های اجیما   بر سرمایه اجیما   از سیی انایشمناان 

اینیرنت و  قأییر خصیص در میفاوت دیاگاا سه که بیان م  کنا ولمح مطرح م  شید بطیری که

 ممکح اینیرنت که کنا م  بیان ن ست دیاگاا.دارد وجید اجیما   سرمایه بر شبکه های اجیما  

 دیاگاا .دها اازایش وات   دنیای در میجید های مواودیت بر غلبه ایر بر را اجیما   سرمایه است

 زمان صرف اازایش و گردد م  وات   کاهش ارقبا ات میجیب ینیرنتا که است ا یقاد ایح بر دوم

 که باورنا ایح گردد. گروا سیم بر ااراد م  اجیما   سرمایه با   کاهش اینیرنت اضای در ااراد

 میجب کاهش اینیرنت ایح که میرد در تضاوت هسینا م یقا آنان .است قکمیل  نقش دارای اینیرنت

( در 333 کنا.)همان، م  پیاا م نا ش ص، زناگ  چارچیب در شید، م   اجیما  سرمایه اازایش یا

 م  کاهش نناآ نمیا در میقابل د یماا سطح ،باشا بیشقر ها سانهر به ادارا سیرس د چه هرواتع 

 دیجاا مانع انیگرد از گزین  دوری و  حییاا ،باگمان  بر دنکر مبین  جیما  ا یها اشیی و یابا

 های رایانه (  لاوا بر ایح گسیر 3:933:03باتری زنیز و  لم ،ست.)ا دیما ا ایبر صل ا مینهز

 اینیرنی  ا ییاد نام به م ضل  ظهیر به منجر کار مول و خانه در اینیرنت به اقصام اازایش و ش ص 

 خریاهای و آنلایح تمار نگاری، هرزا زن ، گپ های اقاق به ا ییاد شامل اینیرنت به ا ییاد. است شاا

 ق ریب میجب قیانا م  اینیرنت شبکه به ا ییاد همچین رایاری، ا ییادهای.شید م  رنی اینی

 (933:09 دیگران، و احمای)شید ارد روان و روح نهاییاً  و احساسات روابط، سلامت،

 اجیما   های سرمایه گیری شکل در مهم   امل  ین  و رو در رو روابط دریفیس ا یقاد به     

 به قبایل تابل اجیما   و نمادیح انسان ، مادی، م یلف های سرمایه اینکه به قیجه با. هسینا
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 در که است حال  در ایح و گیرد م  صیرت سادگ  به وات   اضای در میضیر ایح هسینا، همایگر

 و ا یماد تابل غیر خید که شینا، قبایل نمادیح سرمایه به بایا سرمایه انیار ی همه مجازی اضای

 خانیادا، از و شینام  مشغیم آن با و آورنام  خانه به را بیرون کار ااراد (3:50 یا،رضان.)است اقکا

 به ول  ب شا، شات را آشنایان با قماس است ممکح اینیرنت. ماننام  باز دیگر هایا الیت و دوسیان

 آنلایح روابط حام  یح در. آوردم  وجیدبه انوراف تیی و ض یف روابط میان قیازن در نسبت همان

 هاینمایش نظیر خاص  لاته یک به پرداخیح با اغلب ااراد. باشا میجانس خید ب ا در است ممکح

 کیقه هایدیاگاا بروز به منجر امر ایح. شینام  ظاهر آنلایح مویط در و ام ب  اقیمبیل خریا یا اپرا،

 دها، کاهش را اجیما   مایهسر اینیرنت اگر بنابرایح .شیدم  جایا ا لا ات به دسیرس   ام و بینانه

 یک در ااراد ق ها و سازمان  و سیاس  مشارکت  ام به نهایت در بایا آن ازحا بیش و اارا   کاربرد

  یر به ارقبا   الگیهای که همچنان نیز بیرون  ب ا در (0993 دیگران، و ولمح.)بیانجاما جام ه

 حام در قصا ای  یر به آن کاربران و اینیرنت به اقصام ارتام میرود، اراقر مل  مرزهای از روزاازون 

 های ب ش میان همزمان ارقبا  دیجییال ، های اناوری و ماهیارا اینیرنت، پرشیاب انیشار. است رشا

. انا شاا ایر ب  ا لا ات مل  های کنیرم از بسیاری درنییجه. است ساخیه ممکح را جهان از وسی  

  ماا نقش .نیست پیشیاا کس  بر جیامع سیاس  ساخت در نهاآ نفیذ میزان و ها رسانه نقش امروزا

 ترار قیجه میرد حا ایح قا ها رسانه اهمیت شاا با    میم  ااکار به ده  شکل در ها رسانه

 (:5033:0 دیگران، و اسکیی .)گیرد

در مجمیر برخ  از میضی اق  که در ایر  ملکرد اضای مجازی و شبکه های اجیما   م  قیان نقش 

 حش  در کاهش و یا قض یف سرمایه اجیما   داشیه باشنا را م  قیان در میارد زیر لواظ نمید؛اا

 ذبکا مان  یهادنها و انبررکا از برخ  قیسط ذبکا تمطالبا دیجاا ذب؛کا تمطالبا دیجاا و ح ر -

  ریبق با   ،نیست مان  جام ه ت  وا تمطالبا از برخاسیه ینکها بر وا ال که ستا زیمجا یاضا در

 و مان  جام ه به نسبت لتدو و حاکمیت منف  حساسیت دیجاا حی  یا آن قض یف و مان  جام ه

 .دم  شی نیز جام ه در ت  وا مان  انکنشگر

 ی اضای مجازی برای سرمایه اجیما  ،ها چالش از یک  زی؛مجا یاضا در میح بر حاشیه غلبه -

 یگیردر و تشای ا به زدن محدا ،کیچک تمیضی ا زیسا برجسیه اوان،ار یها زیسا حاشیه دجیو

 ها امجا از پرهیز یمبنا بر مان  ا الیت که ق رصیدر.ستا تمیضی ا یحا به انبررکا از  ظم ا ب ش

 یاضا که داد ننشی ها مسا یحا    زیمجا یاضا ست.ا وریغیرضر و سسااب   یها مجنجا و
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خانیک  و هاست..) شای ه و ها حاشیه از پر .نیست مان  جام ه و  میم  زاحی و گفیگی ایبر مناسب 

 (9733:05خجیر،

 مصرف ارزشهای گیری اوج شاها  اکنین هم گفت بایا ماگرای  زمینه در گرای ؛ مصرف ماگرای  و -

 ایح در و آورنا م  روی ماگرای  و گرای  قجمل به گرشیه از بیش مردم هسییم، گرای  مصرف و

 بسیار  ریق ایح از که چرا زننا، م  دامح مسأله ایح به شات به مجازی اجیما   های شبکه راسیا

 کانام ایح از مردم قرقیب ایح به که. کرد قبلیغ را م یلف اجناس قیان م  زمان کمیریح در هزینه، کم

 و روزی هر صیرت به نیاز احساس آنها آن در و کننا م  پیاا آشنای  بیشیر لیکس و قزئین  اجناس با

 ایثار، و گرشت به مربی  اخلات  و دین  ارزشهای قرقیب ایح به.شید م  یابازقیل لوظه به لوظه

 اروغ کم و قر رنگ کم روز به روز کارزار ایح در...  و قبریر و اصراف  ام کردن، مصرات درست تنا ت،

 (3533:09 )احمای و دیگران،.شا خیاهنا قر

 مان  یهادنها یا  لبانهداو ا الیت به دممر نجاکهاز آ ذب؛کا مان  یهادنها و انبررکا داریبر اکال -

 و صفوه دیجاا با ها شبکه در که ستا اشا هماار دارانبر اکال برخ  ایبر نمکاا یحا نادار د یماا

 خانیک  و خجیر،کننا.) داسیفادامان  سی یهادنها به ها آن د یماا و انناوشهر از یبررکا بحسا

9733:05) 

 و ا ضا وات   هییت شناسای  امکان  ام  لت به 3کرب خبارا و شای ات سریع قرویج و گیری شکل -

 قریح مهم از یک  اجیما  ، های شبکه کاربران قیسط شاا قیلیا موییای کنیرم امکان  ام نیز

 قیسط که بید خیاها کرب  اخبار و شای ات سریع قرویج و گیری شکل ها، شبکه ایح منف  پیاماهای

 پلیس خبری پایگاا).شید م  منیشر سیاس  غالباً و خاص هاافا با و ها شبکه ایح ا ضای از برخ 

 (3:01ایران، 

3 از جمله دیگر  یامل  که به نی   شکل گیری هاسلبریی  و مطرح هایچهرا به بالا اجیما   ا یماد -

آن برگرایه از اضای شبکه های اجیما   م  باشا و در کاهش و قض یف سرمایه اجیما   به ویژا 

 ا یماد مردم به دلیل اینکه واتع در»ما نقش دارد، به میضیر سلبریی  ها بر م  گردد.  برای جام ه

 اازایش در هاآن موبیبیت سطح بیدن بالا دارنا، لرا هاسلبریی  و مطرح هایچهرا به بالای  اجیما  

 بنا دارنا های سلبری ایح از مردم که هایمقبیلیت هرگاا. است قأییرگرار ااراد ایح به اجیما   ا یماد

 شاها حیم  یربه برود، بیح از کشیر از خارج و داخل در هاسلبریی  میفاوت پیشش جمله از دلایل  به

 خشینت نیز اجیما   دیاگاا اساس بید؛بر خیاهیم اجیما   انزجار اازایش و اجیما   ا یماد کاهش
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ایح آنیم  اجیما   ( و 3:05ای ، )بق.«شیدم  گرایه یاد دیگران رایار مشاهاا  ریق از جام ه، در

 .شیداز  ریق قض یف هنجارهای مسلط بر رایارها م  با   کاهش سرمایه اجیما  

 

 نتیجه گیری

در مجمیر یاایه های پژوهش م  قیان گفت که اولاً سرمایه ی اجیما   از جمله مفاهیم چنا      

های ل؛ ق امل اجیما   میقابل؛ گرواانا از3 ا یماد میقابوجه  در  لیم اجیما   است که  بارت

اجیما  ؛ احساس هییت جم   و گروه ؛ احساس وجید قصییری مشیرک از آیناا؛ کار گروه . 

همچنیح مویط ایفای نقش سرمایه اجیما   مشارکت مردم، درجه ا یماد مردم به دولت و رابطه 

اجیما    -ا   که صبغه ارهنگ امت و امام و سبک زناگ  م  باشا. در کنار آن مفهیم سرمایه اجیم

وری سرمایه انسان  و ایزیک  و راه  برای نیل به میاقیت تلمااد دارد، بسیر مناسب  برای بهرا

های منا و م طیف به ارز  دسیگااشید. بنابرایح در صیرق  که در ایر قلا   لم  و رایارهای نظامم 

ل کننا و ا یماد بیح دولت و ملت را ققییت اجیما   قبایارهنگ ، میراث ارهنگ  را به سرمایه 

نماینا، ضمح اینکه جام ه در مسیر قیس ه و پیشرات ترار خیاها گرات، در  یح حام سرمایه 

کنا. و در کل منبع و منشا اصل  تارت اجیما   به  نیان پیشران ارققای تارت اجیما    مل م 

مایه اجیما   دخیل هسینا، که از جمله آنها اجیما   م  باشا. اما  یامل  در ققییت یا قض یف سر

بنابه شرایط امروزا به رسانه ها و شبکه ای اجیما   برم  گردد که دارای نقش  پر رنگ در حیزا های 

 م یلف اجیما   و قویلات مربی  به آن م  باشنا.

ما   صراا در کل میضی   که در ایح پژوهش میرد بررس  ترار گرات ایح بید که شبکه های اجی     

چه نقش  در قض یف سرمایه اجیما   م  قیاننا داشیه باشنا که با بررس  های انجام شاا مش ص 

 سرمایه اجیما   قیس ه ایبر های  ظرایت دارای ینکها بر وا ال جیما  ا یها شبکهگردیا که اولا 

 م  مجازی ضایا در واتعشینا.  م  سرمایه اجیما   قض یف با   که نادار نیز های  چالش هسینا

 انورااات ساز زمینه ااراد، خصیص  روابط کردن پنهان با و یا اراغت، اوتات کردن خصیص  با قیانا

دها. به  بارق  شبکه های اجیما    کاهش را اجیما   مشارکت باشا و میزان جیانان برای اجیما  

 با   و در نهایت وات   ارقبا ات کاهش میجب اینیرنت اضای  در ااراد زمان صرف به دلیل اازایش

 و انبررکا از برخ  قیسطکه  ذبکا تمطالبا دیجاا همچنیح .گردد م  ااراد اجیما   سرمایه کاهش

 ت  وا تمطالبا از برخاسیه ینکها بر وا الو  مطرح م  شید زیمجا یاضا در ذبکا مان  یهادنها

 و حاکمیت منف  حساسیت دیجاا حی  یا آن قض یف و مان  جام ه ق ریب با  بلکه  ،نیست جام ه
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 یها زیسا حاشیه دجیو یا و د.م  شی نیز جام ه در ت  وا مان  انکنشگر و آن به نسبت لتدو

 قجمل روی آوردن به س،ساا ب  تشای ا به زدن محدا ،کیچک تمیضی ا زیسا برجسیه اوان،ار

زننا و  م  دامح سألهم ایح به شات به مجازی اجیما   های شبکه راسیا ایح در که ماگرای  و گرای 

 ایثار، و گرشت به مربی  اخلات  و دین  ارزشهای و در تبام آن .بید خیاهنا مصرف ذائقه با   قغییر

 و گیری قبریر کم رنگ خیاهنا شا. همچنیح شکل و اصراف  ام کردن، مصرات درست تنا ت،

  گردد. همچنیح کرب که منجر به کاهش و سلب ا یماد  میم  م اخبار و شای ات سریع قرویج

 در و باشا م  اجیما   های شبکه اضای از برگرایه آن گیری شکل نی   به که  یامل دیگری

 به بالا اجیما   دارد بو  ا یماد نقش ما جام ه برای ویژا به اجیما   سرمایه قض یف و کاهش

ما   جام ه ما ها م  باشا که اخیرا ایح مسئله به دلیل باات خاص اجیسلبریی  و مطرح هایچهرا

 ااسار صیرت جایا به اجیما   های شبکه از و در مجمیر اسیفادا بسیار پرنگ قر نیز شاا است.

شکل م  گیرد،  قرمیم  و شناخی  منابع اقاان که در نییجه مرزی و حا گینه باون هیچ و گسی یه

 و خانیادگ  یها قنش اخلات ، و دین  ارزشهای شان رنگ کم ماگرای ، هییت، بوران نی   میجب

 به .است که نییجه آن کاهش و قض یف سرمایه اجیما   م  باشا شاا پریر آسیب های دوسی 

 و ارهنگ با میناسب خاص  اسیراقژی ارزش  و هنجاری نظر از ایم نییانسیه ما زمینه ایح در  بارق 

 در مردم واتع رد. کنیم اق اذ پایا، نی مجازی اجیما   های رسانه به نسبت مل  و دین  ارزشهای

 بنابرایح. ناارنا چناان  ا لا ات ها رسانه ایح بیدن زا آسیب نویا و آنها از اسیفادا میزان و نویا زمینه

 و قغییر میجبات که هسییم جایا های رسانه ایح از جیانان و مردم پریری آسیب شاها روز به روز

 دامح اجیما   و روان  های آسیب به و شینا م  جیانان و مردم در نگرش  و هنجاری ارزش ، قویم

 بهرا و احیمال  های آسیب از اجیما   های شبکه کاربران مانان مصین جهت پایان در زننا. م 

 های شبکه اناازی راا و ایجاد. 33 میگردد ارائه پیشنهاد چنا ها شبکه ایح مثبت آیار از برداری

. :.  سازی؛ ارهنگ و آمیز . 0 م رب؛   اجیما های شبکه با مبارزا برای مفیا و سالم اجیما  

 .آیناا برای ریزی برنامه و مجازی جیامع اضای بر مسیمر و کارشناسانه نظارت

 
 

 

 

 



 ـــــ ـــــــــــــــــــــــ    0410 زمستان، 25اپی ، پي04 شماره، ششم؛ سال فصلنامه راهبرد سياسی

 

42 

 

 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسی
 شبکه از اسیفادا زای آسیب اب اد بررس (. »3:09)  ل  چراغ، سیا احمای، حبیب و منصیری، اردیح و شاا
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 فصلنامه ،« میم  امنیت و مجازی اجیما   هایشبکه(. »3:09) روحالله ،ب ش و  اصواب ،حبیبزادا

 .:7 شمارا ،انتظامی دانش

 قهایاهای و ارصیها تیمیت؛ و مجازی اجیما   های شبکه(. »3:00) قهمینه شاوردی، حسیح و حیاری،

  .زمسیان ،1 شمارا ،بیسیم سام ،ارتباطی هایپژوهش فصلنامه ،«پیشرو

 جام ه ایبر زیمجا  جیما ا یهاشبکه یها چالش و ها»ظرایت (.3:05) ییسف، خجیردی و ها، خانیک 

 .37، سام پنجم، شمارا ت رسانه های نوینمطالعا فصلنامه«. انیرا مان 
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 پژوهش و آموزش مرکز سایت در ،«مجازی اجیما ات در اجیما   سرمایه بررس . »(3:50) آوات نیا، رضا

 /http://www.hamshahritraining.ir/details 37613  .همشهری موسسه

 و ینظر س ربر) هااض یرا بسیج و جایا جیما  ا یجنبشها ،ینیرنتا(. »3:55) هللا خلیل ،نیادارسر

 .نمسیاز ،1 راشما ،همدشانز مسا ،تباطیار یها هشوپژ فصلنامه، («جیما  ا جنبش چنا ت امصا

 سرمایه بر مجازی اضای اجیما   قاییرات ردیاب (. »3:07) ونا، سلمان و آتابابای ، زهرا شاه ، رضا و آدینه

 (. هجاهم شمارا پنجم، سام) ،تهران استان شرق انتظامی دانش فصلنامه ،«جام ه در ا  اجیم

 کاربران میان در مجازی اجیما   های شبکه نفیذ بررس (. »3:55) وحیا سیا ، قیل و حمیا  ،پرور ضیای 

 .59 شمارا ،رسانه اصلنامه ،«ایران 

 ،بیسیم سام ،رسانه فصلنامه ،«اجیما   هایبکهش اضای در سایبری نرم جنگ(. »3:55) حمیا ضیای  پیر،

 .0 شمارا

قهران3  ، قرجمه غلام باس قیسل ،سرمایه اجتماعی و حفظ آن پایان نظم، (.3:59) ایکییاما، ارانسیس

 حکایت تلم نییح.

 انیشارات جام ه ایرانیان. ، قرجمه غلام باس قیسل ، قهران3پایان نظم .(3:70) ایکییاما، ارانسیس

 ، قرجمه غلامرضا غفاری و حسیح رمضان ، قهران3 کییر.سرمایه اجتماعی (.3:53جان ) ایلا،

 ، قرجمه منیچهر صبیری، قهران3 نشر ن .بنیادهای نظریه اجتماعی .(3:77) کلمح، جیمز

 ، قرجمه موسح یلای ، قهران انیشارات  لم .«زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی(. »3:70کیزر، لیییس )

 سرمایه میزان و جم   های رسانه از اسیفادا رابطه(. »3:01) آبادی، اا مه غیاث موما و زارر گنج ،

(، 39)پیاپ   شمارا ششم، و بیست سام ،کاربردی شناسی فصلنامه جامعه«. کاشان شهر در اجیما  

 شمارا چهارم.

 رهنگ انایشه اسلام .، قهران3 پژوهشگاا اسیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی .(3:51) زای ، نجفلک

، سام شانزدهم، مهر 9:سه شنبه  ،روزنامه همشهری ،«سرمایه اجیما   چیست. »(3:57) موما مبشری،

 .1370شمارا 

 های شبکه قأییر(. »:3:0) اراهان ، سهیلا اکبری، مرضیه سادات و بیرتان  مرقضیی اسکیی ، سیا بهرام؛

 ،«قوقیقات و  لیم دانشگاا دانشجییان میردی مطال ه دانشجییان اجیما   سرمایه بر مجازی اجیما  

 پنجم. و بیست شمارا ،هشیم سام ،فرهنگی مدیریت مجله

 بر قأکیا با) هییت بوران و مجازی اجیما   هایشبکه» (.3:03)ا اائز خاکسار،و  صما پیر،  ال  ؛یریا م مار،

 .زمسیان. اوم دورا ،1 شمارا ،ایران در اجتماع تحقیقات و مطالعات فصلنامه(«. ایران هییی  بوران
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 در د یماا ارهنگ شناخی  جام ه قولیل (.»3:01م صیمه)دی، باآحماا ادسانژا ولایح ا مکما سیای، میسی

 .1، سام اوم، شمارا ت رسانه های نوینمطالعا فصلنامه  «.زیمجا یاضا

، 0، شمارا10لنامه سیاست، دورا ، اص«بیردیی و تارت نمادیح. »(3:03) نقیب زادا، احما و اسییار، مجیا

 قابسیان.

رابطه رسانه های جم   و سرمایه اجیما   در کلان شهر » (.:3:0) وییت ، منصیر و رحمان  خلیل ، احسان

 . 03، سام پانزدهم، شمارا ارتباطات –فصلنامه مطالعات فرهنگ «. قهران
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