
 
 

  تاثير  فيس بوك بركاهش سرمايه اجتماعي پيوندي در خانواده
  

  

  3عطيه صادقي،2مرتضي چرخ زرين،1محسن نوغاني
  

  : چكيده
خانواده نخستين نهادي است كه فرد از ابتداي تولد تا پايان زندگي در آن به سر مي برد، در نتيجه تعامل با اعضاي : مساله و هدف

عوامل متعددي بر ميزان تعامالت اعضا موثر است كه مي توان به نقش اينترنت و . مي گذاردتاثير  خانواده بر رشد يا انحطاط افراد
نفوذ سريع و افزايش تعداد كاربران فيس بوك در ميان نسل جوان و به خصوص . شبكه ي اجتماعي فيس بوك اشاره نمود

است بر كيفيت شكل گيري روابط اجتماعي در ميان لذا شبكه ي اجتماعي فيس بوك توانسته  ،دانشجويان غيرقابل اغماض است
تعامالت  ،هر چه ميزان استفاده از شبكه هاي مجازي در فضاي خانواده بيشتر باشد. جوانان و ارزش هاي خانواده  تاثير گذارد

ت كه به بررسي در نتيجه مساله اساسي پژوهش اين اس. كاهش يافته و سرمايه اجتماعي پيوندي در خانواده رو به زوال مي رود
  .نحوه اثرگذاري شدت استفاده از فيس بوك بر ميزان سرمايه اجتماعي پيوندي بپردازد

دانشجويان ايراني عضو  جامعه آماري،. پيمايش بوده و با استفاده از پرسش نامه انجام گرديده است روش تحقيق حاضر،: روش
  .ورد گرديدنفر از دانشجويان برآ 105فيس بوك بوده است كه حجم نمونه 

بررسي نتايج تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد كه بين شدت استفاده از فيس بوك و سرمايه اجتماعي پيوندي رابطه : يافته ها
  . معكوسي وجود دارد به نحوي كه افزايش ميزان استفاده از فيس بوك  باعث كاهش سرمايه اجتماعي پيوندي مي گردد

است شبكه هاي اجتماعي مجازي مي توانند به طرز چشمگيري باعث كاهش تعامالت و سرمايه  نتايج پژوهش حاكي از آن: نتايج
  .يوندي در خانواده گردنداجتماعي پ

  
 ، سرمايه اجتماعي پيوندي، شبكه هاي مجازي، فيس بوكخانواده: واژگان كليدي

 
  :بيان مساله

هنجارها و ارزش هاي اجتماعي  ن اصلي حفظسلول سازنده زندگي انسان و كانو ،خانواده پايه بنيادين اجتماع
خانواده شالوده استوار پيوندهاي اجتماعي، روابط خويشاوندي و كانوني در جهت بروز و ظهور عواطف انساني و . است

عنوان نخستين نهاد زندگي اجتماعي نقش به  كه به )1388 مجيد، ،كفاشي(مكاني براي پرورش اجتماعي است
د و اركان شخصيت او در خانه است كه فرزند با پيرامون آشنا مي شو .و رواني فرزند داردسزايي در رشد اجتماعي 

. در نتيجه تعامل با اعضاي خانواده بر رشد يا انحطاط افراد تاثير مي گذارد .)1387،حميد،نگارش( شكل مي گيرد
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. يد همچون اينترنت اشاره نمودعوامل متعددي بر ميزان تعامالت اعضا موثر است كه مي توان به نقش تكنولوژي جد
اينترنت عالوه بر  .بوجود آمده استبا ورود تكنولوژي و وسايل ارتباط جمعي تغييراتي در رفتار و گفتمان نسل جوان 

، همچنان كه جدار ط جمعي فواصل را ناپديد مي سازندوسايل ارتبا. امروزه داراي نقاط ضعفي هم هست نقاط قوت،
بنابراين چگونه مي توان تصور كرد كه  .)83: 1380سلوين ، ا(حدود زيادي شفاف تر مي سازد  نيز تارا بين انسانها 

از جمله تاثيرات مهم آن  .اين وسايل بر گروه هاي اجتماعي از جمله گروهي به تمام معني يعني خانواده اثر نگذارند
عاطفي در دسترس فرد اشاره دارد كه  سرمايه اجتماعي پيوندي به منابع. كاهش سرمايه اجتماعي پيوندي مي باشد

  )2000پاتنام،(نمايد به سبب پيوند قوي با گروه هاي متجانس چون خانواده يا دوستان صميمي كسب مي 
كه ه آن روي آورده اند فيس بوك است يكي از سايت هاي پرمخاطب در اينترنت كه امروزه جوانان بسياري ب

. مي باشدبوك در ميان نسل جوان و به خصوص دانشجويان غيرقابل اغماض نفوذ سريع و افزايش تعداد كاربران فيس 
رشد روزافزون تعداد كاربران اين سايت ها به حدي رسيده است كه در بين هزاران شبكه اجتماعي مجازي تنها سايت 

ميليون  483داشته و روزانه  2011ميليون كاربر فعال در دسامبر  845فيس بوك بر اساس جديدترين آمار رسمي 
سال از تاسيس اين سايت  8و اين در حاليست كه تنها  1)سايت آمار فيس بوك(نفر از اين سايت بازديد كرده اند 
درصد كاربران فيس بوك كاربران غيرآمريكايي هستند و محبوبيت  70بيش از . توسط مارك زوكربرگ مي گذرد

اگرچه . زبان زنده دنيا ارائه شود 75نات آن امروزه به باالي اين سايت در كشورهاي مختلف جهان باعث شده كه امكا
به دليل فيلتر شدن اين سايت در ايران آمار دقيقي از تعداد اعضاي ايراني آن موجود نيست اما بر اساس تخمين هاي 

 12.5 گفت به صورت ميانگين مي توان، خاورميانه مبر اساس اشتراكات فرهنگي و اقتصادي مردصورت گرفته و 
با  و فيس بوك استفاده ي بيشتر از اينترنت ).1390حسني، (مي باشند عضو اين شبكه اجتماعي ايراني يون نفر ميل

و فضاي صميمت و تعامل را در بين  )152:  1380سلوين ،ا( ه استپيامدهاي كاهش ارتباطات خانوادگي همراه بود
  .ده رو به زوال و نابودي مي كشاندافراد خانوا

شبكه اجتماعي فيس بوك بر روابط اجتماعي جوانان مساله اي است كه در كشور ما كمتر مورد بررسي تاثيرات 
گزارشات و تحليل هايي درباره فيس بوك و اثرات استفاده از آن گرچه در رسانه هاي جمعي . فته استتوجه قرار گر

انجام نپذيرفته و صحت ، معتبر بر مبناي پژوهش هاي تجربي اما به نظر مي رسد كه اين تحليل هااست ارائه شده 
همانطور كه گفته شد آمار دقيقي از تعداد كاربران اين سايت در كشور ما ارائه نشده . علمي آن ها مورد ترديد است

به . اما نفوذ سريع و افزايش تعداد كاربران آن در ميان نسل جوان و به خصوص دانشجويان غيرقابل اغماض است
يرات استفاده از فيس بوك به عنوان يكي از محبوب ترين شبكه هاي اجتماعي در ميان همين جهت بررسي علمي تاث

با توجه به مجموعه مسائل مطرح شده در مورد اثرگذاري فيس بوك بر . دانشجويان داراي اهميت ويژه اي است
ه اجتماعي مجازي بر كيفيت روابط اجتماعي، در اين تحقيق تالش داريم به بررسي تاثير ميزان استفاده از اين شبك

  .دانشجويان بپردازيمپيوندي  سرمايه اجتماعي
  

  

  سرمايه اجتماعي
شواهد  .در مورد اين كه واژه سرمايه اجتماعي اولين بار به وسيله چه كسي ابداع شد اتفاق نظر قاطعي وجود ندارد

از اصطالح سرمايه  نخستين نويسنده اي است كه )Hanifan(هاني فان" 1919موجود نشان مي دهند در سال 
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از نظر هاني فان سرمايه اجتماعي شامل  .)1386، ،مصطفياجتهادي: به نقل از 2003پاتنام،("اجتماعي استفاده كرد
و احساس همدردي  ،رفاقت و دوستي ،فراد وجود دارند مانند حسن تفاهمدارايي هايي است كه در زندگي روزانه ا

  .هايي كه يك واحد اجتماعي را تشكيل مي دهندروابط اجتماعي در بين افراد و خانواده 
ماعي از تسرمايه اج .انجام شد 1972در  )Bourdieu( اولين توضيح و تفسير يكپارچه اين اصطالح توسط پير بورديو

بورديو  .)1384 ،،غالمحسين و موسوي،مرضيهتوسلي ( نظر بورديو بر تعهدات و ارتباطات اجتماعي مبتني است
عريف مي ا به عنوان مجموعه منابع بالقوه و بالفعل كه به عضويت در يك گروه مرتبط مي شود تسرمايه اجتماعي ر

كه عضويت در يك گروه براي هر يك از اعضايش از طريق  )1388نير،  پيراهري،: به نقل از 1986:243 ،بورديو(كند 
 معاني مختلف كلمه مي كندحمايت يك سرمايه جمعي صالحيتي فراهم مي كند كه آنان را مستحق اعتبار به 

ونه كه افراد چگبه اين ترتيب كاربرد سرمايه اجتماعي در نزد بورديو بر اين درك استوار است  .)1997:51،پير بورديو،(
جامعه سرمايه (با سرمايه گذاري بر روابط گروهي وضعيت اقتصادي خود را در يك فضاي اجتماعي سلسله مراتبي 

ايتا اين جهت مي توان اين رويكرد را روي هم چنان كه پورتس بيان مي دارد ابزاري و نهاز  .بهبود مي بخشند )داري
گرايانه ناميد گرچه خاستگاه آن عضويت در گروه و سرمايه گذاري بر نهاد هاي گروهي و رقابت بر سر وضعيت فرد

جيمز كلمن فصل مهمي  1980در دهه . )1384 مرضيه، و موسوي،،غالمحسين توسلي (برتر گروه هاي مسلط باشد 
خود را به بحث سرمايه اجتماعي اختصاص داد  و در سراسر كتاب نيز به "بنيان هاي نظريه اجتماعي "از كتاب 

كلمن سرمايه اجتماعي را از طريق كاركردش . )462: 1377 ،جيمز ،كلمن(توضيح عناصر و اجزاي آن پرداخت 
ساختاري است كه دارايي و سرمايه افراد محسوب مي  -اجتماعياز نظر وي سرمايه اجتماعي منبعي  "تعريف مي كرد

شود اين دارايي شي واحدي نيست بلكه ويژگي هايي كه در ساختار اجتماعي وجود دارد و باعث مي شود افراد با 
 لكاكو. )1382سعيد،  مدني،:به نقل از 467: 1377جيمز كلمن،( "سهولت بيشتري وارد كنش اجتماعي شوند

)woolcook( ي را به سه نوع تقسيم نموده استسرمايه اجتماع:  
ي ميان اعضاي شناخته مي شود مانند پيوستگي ها با پيوستگي قوي 1سرمايه اجتماعي درون گروهي -

 .يا ميان اعضاي يك گروه قومي دهخانوا
با پيوند هاي ضعيف و كم عمق تر شناخته مي شود كه پيوند هاي بين  2اجتماعي بين گروهيسرمايه  -

 . ري دولتي با گروه هاي قومي مختلفوهي را موجب مي شود مانند همكاري هاي تجاگر

اين سرمايه به روابط عمودي اشاره دارد كه به افراد كمك مي كند به منابع : 3سرمايه اجتماعي اتصالي -
: به نقل از 2003 ولكاك،( .نهادهاي رسمي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي دسترسي داشته باشند

 )1388 ،نير ،هريپيرا

  :نارايان نيز چون وولكاك بين سه سطح سرمايه اجتماعي تمايز قايل شد    
 .مي نامد bonding سرمايه اجتماعي در درون گروه هاي ابتدايي كه او آن را سرمايه اجتماعي -1
  bridgingكه گروه هاي اجتماعي را به هم پيوند مي دهد سرمايه اجتماعي )cross-cutting(پيوند هاي -2

  .ناميده مي شود
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 ،و شريفيان ثاني 1388 ، نير ،پيراهري: به نقل از 1999 نارايان،(كاركرد نهاد هاي دولتي رسمي دولتي  -3
  .كه در اين پژوهش محققان قصد بررسي سرمايه اجتماعي پيوندي را دارند) 1380 ،مريم

  

  و فيس بوك مجازيشبكه هاي اجتماعي 
با رشد و گسترش شبكه وب و ظهور ارائه دهندگان سرويس هاي اينترنتي كه به ازاي  ميالدي، 90در اواخر دهه 

دريافت مبالغ ماهيانه دسترسي دائمي به اينترنت را براي كاربران خود تضمين كردند، جهش چشمگيري در استفاده 
فت و امكان به شته جنبه هاي تصويري به خود گرفضاي مجازي بيش از گذ. ه وجود آمداز اين شبكه جهاني ب

به موازات . اشتراك گذاشتن عكس و بعدتر فيلم را در كنار پست هاي مبتني بر متن در اختيار كاربران خود گذاشت
اين تغييرات، تكنولوژي هاي جديدي در زمينه ارتباطات بين كاربران از جمله چت و سرويس ارسال پيام فوري به 

زه ارتباطات مجازي به وجود آمده و كاربران زيادي را به خود جذب كرده يكي از گرايشاتي كه اخيرا در حو. وجود آمد
اين سايت ها را ) 2007(بويد و اليسون . ازي نام گرفته اندي آناليني است كه شبكه اجتماعي مجاست سايت ها

دهند كه اين امكان ايجاد پروفايل عمومي يا نيمه عمومي را در اختيار كابران قرار مي  :سرويس هايي مي دانند كه
همچنين از طريق آن . را شامل مي شود... پروفايل ها اطالعاتي مختلفي از جمله ميزان تحصيالت، عالقه مندي ها و 

ن ها مي توانند ليستي از كساني كه با آن ها در آكاربران با استفاده از  .مي توان به ارسال عكس يا فيلم پرداخت
افراد مي توانند از طريق آن  .شناخته مي شود "ليست دوستان"يت ها با عنوان ارتباط اند ايجاد كنند كه در برخي سا

 .ها از ارتباطات ساير افراد در درون شبكه آگاهي يابند
شبكه هاي اجتماعي مجازي عالوه بر اينكه قابليت حفظ اطالعات شخصي ميليون ها نفر در سرتاسر جهان را دارند 

و يا مخاطباني كه به يك زمينه ) به عنوان مثل فيس بوك و ماي اسپيس(د مي توانند مخاطباني عام داشته باشن
تمركز اين سايت ها مي تواند بر ارتباطات ميان  . )GothPassions.comو  Caster.com مثال(خاص عالقه مندند 

ال سايت به عنوان مث. فردي و دوستي هاي مجازي باشد و يا با هدف به اشتراك گذاشتن محتوا ايجاد شده باشند
يوتيوب در جايگاه يك شبكه اجتماعي به كاربرانش اجازه مي دهد پروفايل شخصي ايجاد كرده و فيلم ها را با 

با عامه ) فيلم(حال هدف اصلي از شكل گيري اين سايت توليد و ارسال محتوا  با اين. دوستانشان به اشتراك بگذارند
راي سايت يوتيوب در مرحله دوم از اهميت قرار دارد و ارتباطات بين فردي بو پروفايل ها . كاربران است

گرچه  .بازديدكنندگان آن براي مشاهده فيلم هاي اين سايت نيازي به ايجاد پروفايل يا دوستي با ساير كاربران ندارند
به اين سايت ها با محوريت مخاطبين آمريكايي به وجود آمدند اما امروزه شبكه هاي اجتماعي مجازي صرفا محدود 

درصد آن ها  17برزيلي و ) وگلوابسته به گ(درصد كاربران سايت اوركات  54به طور مثال . بران غربي نيستندركا
با رشد و توسعه شبكه هايي مانند فيس بوك و ماي اسپيس ديگر شبكه هاي اجتماعي مجازي در . هندي هستند

انحصار مردم عامي نيست بلكه بسياري از مراكز تجاري صفحاتي را براي تبليغ توليدات خود و بسيج نيروها ايجاد 
ني را هاي آنالي همايش Second Lifeبا استفاده از صفحه خود در سايت  IBMبه عنوان مثال شركت . كرده اند

برگزار كرده و همه كاركنانش در سرتاسر جهان را در يك مكان جمع مي كند اگرچه اين ديدار صرفا يك مالقات 
اجتماعي و  امروزه سايت هاي شبكه اجتماعي مي توانند در دسترس همه افراد فارغ از سن، نژاد، پايگاه. مجازي است

  . موقعيت جغرافيايي باشند و اين ايده باعث رشد و گسترش روزافزون اين سايت ها شده است
يكي از تفاوت . همانطور كه در تعريف باال آمده بود ايده عمومي بودن مطالب، ايده اصلي در اين سايت هاست

ست كه فرد مي تواند بدون احراز هويت ر سايت هاي مشابه متمايز مي كند اين اايهايي كه اين شبكه ها را از س



 
 
 

بسياري از اشكال اوليه اين سايت ها با فراهم آوردن امكان فعاليت ناشناس . واقعي خود به فعاليت در آن ها بپردازد
ناشناس ). 2006؛ كريسفورسن، 2002پستمس و همكاران، (بران خود به موفقيت چشم گيري دست يافتند ربراي كا

فراغ بال در مورد مسائل مناقشه برانگيز به اظهار نظر  فرد مي دهد كه بدون اظهار هويت بابه بودن اين آزادي را 
اين امكان را هم فراهم آورده اند كه فرد بتواند روابطي كه شبكه هاي اجتماعي مجازي حال امروزه  با اين. بپردازد

اين مساله در ). 2007، همكارانن و اليسو(پيش از اين در محيط آفالين داشته اشت به محيط مجازي بكشاند 
نتايج نشان مي دهد كه كاربران بيشتر تمايل دارند در . مطالعاتي كه پيرامون فيس بوك انجام شده مشاهده مي شود

به جستجوي افرادي بپردازند كه پيش از اين نوعي رابطه آفالين با آن ها داشته اند و نه افراد كامال غريبه  فيس بوك
قابل رويت بودن اطالعات پروفايل نيز مي تواند راه را براي جستجوي افرادي كه روابط ). 2006ان، لمپ و همكار(

  .آفالين با آن ها داريم باز كند
يكي ديگر از ويژگي هاي شبكه هاي اجتماعي مجازي اين است كه مي توانند توهم محبوبيت را صرفا بر اساس 

بران فيس بوك در ارسال پيام، پژوهشگران به اين نتيجه رعه رويه كادر مطال. كميت تعداد دوستان به وجود آورند
رسيده اند كه براي رابطه بين افراد مجازي در محيط حقيقي دوست بودن در فيس بوك شرط الزم است اما كافي 

تر از اين نتايج نشان مي دهد كه حداقل براي برخي از افراد كميت ارتباطات مهم). 2006گولدر و همكاران، (نيست 
از آنجا كه اين روابط در محيط مجازي صورت مي گيرد، كاربران تالش مي كنند لذت . كيفيت برقراري آن است

بيشتري از استفاده از اين سايت ها ببرند و به همين جهت پروفايل هاي خود را به شكلي تغيير مي دهند كه دوستان 
  . بيشتري جذب كنند

  

  سرمايه اجتماعي پيونديفيس بوك و 
همانطور كه گفته شد سرمايه اجتماعي پيوندي به نوعي از سرمايه اجتماعي گفته مي شود كه در شبكه هاي 
اجتماعي بسته در جريان است و بر پيوندهاي قوي بين اعضاي گروه هاي همگن همچون اعضاي يك خانواده يا 

برخوردار  پيوندي سرمايه اجتماعي با توجه به اين تعريف هر شخصي از مقاديري از. دوستان صميمي داللت دارد
به  .و جدايي فرد از هر يك از اين گروه ها ممكن است باعث كاهش يا زوال اين نوع از سرمايه اجتماعي شود است

جهت بررسي اين فرضيه كه شدت استفاده فرد از فيس بوك تا چه حد مي تواند بر سرمايه اجتماعي پيوندي او 
به بررسي اين موضوع ) 2007(ي بيشتر مي تواند آن را تسهيل كند، اليسون و همكاران تاثيرگذار باشد و چه امكانات

نتايج نشان داد كه سرمايه اجتماعي . نفر از دانشجويان مقطع ليسانس دانشگاه ميشيگان پرداختند 286در بين 
 تعاملي محيط ).p > 100/0( پيوندي به طرز معناداري با شدت استفاده دانشجويان از فيس بوك پيش بيني مي شود 

 و صميميت فضاي كه پردازند مي وگو به گفت آن در راحتي به كاربران كه گرفت نظر در فضايي توان مي را اينترنت
 نيازهاي كاربران همچنين پذيرفته تأثير يكديگر از كه گيرد شكل مي اينترنت تعاملي هاي محيط در احساسات ابراز
 محيط دراين را خود عاطفي انرژي و كنند مطرح را خود مشكالت و مسائل ها گروهآن  در كرده، مطرح هم با را خود
 مجيد، كفاشي،( شود واقع مؤثر تواند مي خانواده هاي ارزش بر احتماالً انرژي تخليه اين كه مصروف نمايند ها

  .و همين امر به تدريج منجر به زوال خانواده و اررزش هاي آن مي گردد )1388
  
  
  
  



 
 
 

  

  يقروش تحق
جامعه آماري تمامي دانشجويان   .و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفته است با پيمايشروش تحقيق حاضر 

براي حصول اطمينان از  .نفر به طور تصادفي انتخاب گرديد 105كه از آن ميان  ايراني عضو فيس بوك بوده است
نفر از افراد پاسخگو  10گرفتند و در يك مطالعه ي مقدماتي اعتبار و روايي، سواالت  پرسش نامه مورد  آزمون قرار 

پس از كدگذاري و استخراج نتايج آزمون آلفاي كرانباخ براي تعيين ميزان . پرسش نامه را تكميل نمودند) غير نمونه (
ه براي سنجش اعتبار سواالت از اعتبار صوري استفاده شد به طوري ك. روايي سواالت پرسش نامه انجام گرفت

سواالت در نظر گرفته شده براي سنجش مفاهيم اصلي تحقيق به تعدادي از كارشناسان و متخصصان براي داوري 
متخصصان برخي از سواالت حذف و سواالت داراي اعتبار كافي به عنوان سواالت  بر اساس نتايج ارزيابي. ارائه شد

ده از فيس بوك و سرمايه اجتماعي پيوندي از روش براي پي بردن به رابطه بين شدت استفا. پرسش نامه انتخاب شد
  . رگرسيون استفاده شد

  

  تعريف نظري و عملياتي متغيرها
  :شدت استفاده از فيس بوك

به منظور سنجش شدت استفاده از فيس بوك طراحي كردند كه ) 2007(اين شاخص را اليسون و همكاران 
ميزان دلبستگي  ،فاده از فيس بوك در يك روز معموليتركيبي است از تعداد دوستان در فيس بوك، ميزان است

  .عاطفي به فيس بوك و اينكه چقدر آن را بخشي از زندگي روزمره خود مي دانند
  

 :سرمايه اجتماعي پيوندي
سرمايه اجتماعي پيوندي به نوعي از سرمايه اجتماعي گفته مي شود كه در شبكه هاي اجتماعي بسته  ،بنابر تعريف

و بر پيوندهاي قوي بين اعضاي گروه هاي همگن همچون اعضاي يك خانواده يا دوستان صميمي  در جريان است
ابعاد اعتماد، مشاركت، حمايت و تعامالت سرمايه اجتماعي پيوندي و در ارتباط با  با توجه به تعريف .داللت دارد

  .ه استسرمايه اجتماعي پيوندي ساخته شد اجتماعي شاخص
  

  يافته ها
براي بررسي . استپيوندي اين تحقيق بررسي ميزان تاثيرگذاري شدت استفاده از فيس بوك بر سرمايه اجتماعي  فرضيه اصلي

  استفاده شد رگرسيون آماري اين فرضيات از روش 
  
  
  

 جدول آزمون فرضيه

 رديف متغيرهاي مستقل متغير وابسته  آزمون دارينيسـطـح مع نتيجه آزمون

 فرضيه اول شدت استفاده از فيس بوك سرمايه اجتماعي پيوندي رگرسيون 0.001 تأييد فرضيه

 



 
 
 

 R R squre Adjusted r متغير

    مدل
.352 

  
.124  

  
.112  

 
 
 

 Sum of squre Df f sig  مدل    

   1 2326.901  رگرسيون
11.003  

  
.001 

   78 16495.099  باقيمانده
 -- 

  
 -- 

  

  و نتيجه گيريبحث 
به تقسيم انواع سرمايه اجتماعي   بر مبناي نظريات گرانووتر،) 2000(پاتنام  كه در فصول قبل گفته شدهمانطور 

سرمايه اجتماعي پيوندي به منابع عاطفي در دسترس فرد اشاره دارد . و پل زننده پرداخته است در دو دسته پيوندي
ا ورود تكنولوژي و ب. چون خانواده يا دوستان صميمي كسب مي شوند  كه به سبب پيوند قوي با گروه هاي متجانس

مهم آن كاهش غييرات از جمله ت وسايل ارتباط جمعي تغييراتي در رفتار و گفتمان نسل جوان بوجود آمده است
و ميزان صميمت در ميزان ارتباط و تماس با اعضاي خانواده كاهش يافته  كهچرا سرمايه اجتماعي پيوندي مي باشد

رمخاطب در اينترنت كه امروزه جوانان بسياري به آن روي آورده اند يكي از سايت هاي پ. بين آنان كاهش مي يابد
فيس بوك است كه نفوذ سريع و افزايش تعداد كاربران فيس بوك در ميان نسل جوان و به خصوص دانشجويان 

تحقيق مشتمل  جامعه آماري .لذا ضرورت بررسي اين امر در بين دانشجويان احساس گرديد غيرقابل اغماض مي باشد
دانشجويان ايراني عضو شبكه اجتماعي فيس بوك بوده اند كه به دليل محدوديت هاي به وجود آمده براي استفاده  رب

براي بررسي . پرسشنامه مورد تحليل آماري قرار گرفت 105. از اين سايت نمونه محدودي از آن ها انتخاب شدند
استفاده از فيس بوك بر سرمايه اجتماعي پيوندي تاثير شدت . آماري اين فرضيات از روش رگرسيون  استفاده شد

فرضيه اصلي  اين تحقيق بوده است كه به طور معني داري تاييد گرديد و مي توان گفت شبكه اجتماعي فيس بوك 
كه در نتيجه كاهش سرمايه  گرديدهبر ميزان تعامالت اعضاي خانواده تاثير گذاشته و منجر به كاهش اين تعامالت 

اين امر مي تواند آسيب هاي اجتماعي ديگري را نيز در پي داشته باشد لذا مي بايست  .دي را در بر دارداجتماعي پيون
  .توجه بيشتري به اين امر نمود تا با كنترل بهينه اين امر از آسيب هاي احتمالي آن جلوگيري شود
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