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 مجازی اجتماعی های شبکه و اجتماعی ی سرمایه 
 

 1 پوری ولی شیریه

 :چکیده

.  ضَد هی هحسَة ثطزی ّزاجتوبع تمَیت ٍ تؼبلی هْن اساثشارّبی جبهؼِ یک هؼٌَی ثؼذ یبّوبى  اجتوبػی ی سزهبیِ

 ػَاهل ػٌَاى ثِ تَاًٌذ هی ٍ گذاضتِ تشایذ ثِ رٍ ضْزًٍذاى درثیي ّوکبری ٍ هطبرکت ؛ اجتوبػی ی سزهبیِ ٍجَد درصَرت

 .ًوبیٌذ فزاّن را جبهؼِ ضکَفبیی ٍ رضذ هَججبت سیبسی ًظبم یک ثخص تحکین

 هی هسئَل اجتوبع سزًَضت درهمبثل را خَد افزاد ٍ ضذُ دیذُ ًحَی ثْتزیي ثِ ّوذلی ، هطبرکت ٍ ضکَفبیی ٍ رضذ ایي در

 ٍ ًْبدى ٍدیؼِ ایي.گذارد هی ٍدیؼِ ثِ افزاد درًْبد حبکویت کِ است اػتوبدی ، اجتوبػی ی سزهبیِ تمَیت اسبس.داًٌذ

 .گیزد صَرت حکیوبًِ لَاًیي ٍضغ ٍ ػمالیی ّبی ریشی ثزًبهِ اسطزیك تَاًذ هی اػتوبدسبسی

 ّوبى دلیمبً ٍایي ًوبیذ استفبدُ هلت ًفغ ثِ دراجتوبع هَجَد اثشارّبی استوبهی حبکویت کِ دارد ضزٍرت ریشیْب ثزًبهِ درایي

 .است ضذُ اثزاس صزاحت ثِ ایزاى اسالهی جوَْری اسبسی لبًَى سَم دراصل کِ است هَضَػی

 فزصت اسایي ثیطتز اهٌیت ایجبد ثزای ایزاًی همٌي کِ ّستٌذ اثشارّب ایي ّبی ًوًَِ اس یکی هجبسی فضبی اجتوبػی ّبی ضجکِ

 اسایي ثْیٌِ ی استفبدُ ثزای ٌَّس رسذ هی ًظز ثِ لیکي.ًوَد تصَیت را ای رایبًِ جزاین لبًَى 8811درسبل ، آهذُ پیص

 .ضْزًٍذی  - هذًی حمَق ثب هزتجط غیزکیفزی لَاًیي اسجولِ ّست دیگزی لَاًیي ثِ ًیبس ، فزصت

 ّبی ثبضجکِ درهَاجِْ ایزاًی همٌي ی هذاراًِ اهٌیت -اًگبراًِ جزم ًگبُ ثِ ًسجت اًتمبدی - تحلیلی ثبتفکزی پژٍّص درایي

 هی تَجِ ًتیجِ ایي ثِ ٍ خَاّذضذ پزداختِ ّب ضجکِ ایي اس استفبدُ ثزای ضْزًٍذی – هذًی لَاًیي فمذاى ثزرسی ثِ اجتوبػی

 ٍ لزارگزفتِ همٌي ٍ حبکویت دردست فزصت یک ػٌَاى ثِ تَاًذ هی ضْزًٍذی درهجبحث هجبسی فضبی ایي پذیزش کِ ضَد

 اجتوبػی ّبی آسیت ٍ اسهؼضالت ثسیبری کبّص ٍ حل راستبی در حتی السم اجتوبػی ی سزهبیِ هیشاى افشایص هَجت

 .ضَد ثیطتز پذیزی ٍفزٌّگ

 

 اجتوبػی، ّبیآسیت ضْزًٍذی، -هذًی حمَق کیفزی، حمَق اجتوبػی، ّبی ضجکِ اجتوبػی، ی سزهبیِ واژگان کلیدی:

 .ای رایبًِ جزاین حبکویت،
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