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تحقیاق حاضار از لحاا

اعتماد اجتماعی سااننا منققاه  2شاهر تهارا اسا

حا ه

گردآوری دادهها ت صیفی از ع پیمایشی اس  .جامعه آماری م رد مقالعه این تحقیاق
نلیه ساننا منققه  2شهر تهرا هستند نه طبق سرشماری عم می ف س و مسکن در
سال  1395برابر  314112فر میباشند .جه تعیین حجم م ه از فرم ل م هگیاری
ن نرا استفاده شده اس نه حاصل آ ا تخاا  385فار اسا و باا اساتفاده از روش
م هگیری تصادفی ساده افراد م ه ا تخا شد د ابزار جمعآوری دادههاا پرسا

اماه

محقق ساخته اسا ناه پایاایی آ باا اساتفاده از ضاریی آلفاای نرو باا تأییاد شاد
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از رمافزار  SPSS22ا جام شد .تاای تحقیاق شاا داد
بین سن و میزا اعتماد اجتماعی رابقه معناداری وج د دارد .جنسی ز ا و ماردا بار
میزا اعتماد اجتماعی تأثیر مثب دارد .بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و اعتماد اجتماعی
رابقه معناداری وج د دارد .بین میزا استفاده از اینتر

و میزا اعتماد اجتماعی رابقه

معناداری وج د دارد .مدل رگرسی ی شا میدهد در حال تعدیلیافتاه  0/496درصاد
از واریا س متغیر میزا اعتماد اجتماعی ت سط متغیرهاای ماد زماا اساتفاده میازا
استفاده الگ ی اطالعاتی و تن ع و سای ها پی بینی میش د.
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بیان مسئله
دوران جوانی از بسیاری جهات دوره تالطمها ،مسائل و مشکالت مربوط به تجربه
و درک زندگی و هویتیابی متناسب

ببا ابرایج اجتیبافی ،گرهنابی ،ایت بادی،

سیاسی و  ...است (مکدونالد .)24 :1999 ،1فیوماً اگراد در دوران جوانی در نوفی
اغتشاش هویتی یرار دارند .آنها در حال گباار از وابسبتایهبای دوران وبودوی،
نوجوانی و نیاز به استقاللی هستند وه فیومباً در دوران ببرر سبالی وجبود دارد.
بنابراین در این دوره جوانان با نوفی مسائل و مشکالت برای هویتیبابی روببهرو
می اوند .اگرچه جوانان به دنبال استقالل بیشتر از والبدین و ببرر ترهبای خبود
هستند ،اما دروایع گرد بهتنهایی نییتواند یک مویعیت گرهنای و اجتیافی متیبایر
از دیاران برای خود تعریف وند .به هیین دلیل در دوران نوجوانی ،تیبایر هبویتی
بیشتر حول ارتباطات گردی با گروه های هیساالن ،ارتباطات متنبو و متنبایب ببا
دیار گروههای اجتیافی و دیار جنبههای زندگی اجتیافی اکل میگیرد (هیبان،
 .)25بهخ وص جوانان ابهری در رویبارویی گسبترده ببا نشبانههبا و دالهبا ببا
اندیشههای متنوفی روببهرو هسبتند وبه ببه آنهبا نبوفی هویبت جهبانی-محلبی
می بخشد .در این میان با توجه به سیطره و نفوذ رسانهها ،بهخ بوص اببکههبای
اجتیافی مجازی ،جوانان با توجه به اینکه واربران گعال و م رفوننبدگان اصبلی
مطال

و محتوای این ابکهها هستند ،در معرض مستقیم نتایج و پیامدهای افبم از

مثبت و منفی این گضا یرار دارند .درمجیو گفتاوهای مجازی ،فرصه جدیدی را
بر گاران گراغت جوانان و اکلگیری حوزه گرهنگهبای مختلبف ببا زمینبههبا و
1. McDonald
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فالیق متنو گراهم ساخته است و سبک زندگی جدیدی را برای جوانان خلبق یبا
در حال خلقوردن است.
با توجه به آنچه گفتبه ابد درک و ابناخت تبث یرات اببکههبای اجتیبافی
مجازی در اگکار ،رگتار اجتیافی -گرهنابی و ابکل دهبی ببه اباخک گکبری و
هویتی و به فبارتی بهتر ،اکلدهی به ایوه و سبک زنبدگی ببهویبهه ببرای نسبل
جوان ،یکی از مسائلی است وه در طرح حاضبر مبورد توجبه یبرار گرگتبه اسبت.
بسیاری از محققان گناوری و منتقدان اجتیافی افتقباد دارنبد وبه گضبای مجبازی،
خ وصاً ابکههای اجتیافی مجازی ،در حال تغییبر حیبات اجتیبافی و گرهنابی
اگراد هستند (برای مثبال آندرسبن و بیکسبون ،الو ،میتچبل .)1998 ،درهرصبورت
تحلیلگران با ماهیت این تغییرات و اینوه تغییرات خوب یا بد هستند با یکبدیار
مخالفت دارند .برخی محققان استدالل میوننبد وبه اببکههبای مجبازی موجب
میگردد وه اگراد از لحاظ اجتیافی منروی اوند و از روابج اجتیافی اصیل دست
بکشند ،چراوه آنها بهتنهایی در ونار وامپیوترهای خبود نشسبته یبا ببا بیاانابانی
نااناس از طریق یک رسانه از لحباظ اجتیبافی ارتبباط مجبازی بریبرار مبیوننبد
(تارول .)50 :1996 ،آنان بسیار ناران این موضو هستند وبه سبهولت ارتباطبات
مجازی میتواند اگراد را تشویق یا منجر به یک روابج م نوفی به یییت از دسبت
دادن گفتاوها و م احبتهای رودررو با خانواده و دوستان وننبد (پاتنبا.)2000 ،،
هیچنببین فرصببه جدیببدی را بببر گبباران گراغببت جوانببان و اببکلگیببری حببوزه
گرهنگهای مختلف با زمینهها و فالیق متنو گراهم ساخته است .اگرچبه نابرش
غال

به این فرصه جدیبد ارتبباطی و بهبرهمنبدی از آن فیومباً ببه آابناییهبا و

گفتاوهای غیرجدی ونجکاوانه و فادتی است ،با اینحال ایلیتی مجال را بهمنظبور
تثمل ایوه زندگی خود و تغییر هویت خویش گراهم ساخته است.
در نهایت ابکههای اجتیافی مجازی در ایران و نیر در اهر تهران ببهتببع از
آن ،به فلت ومرنگ بودن وارورد ایت ادی و تجاری ابکههبای مجبازی ،گضبایی
بیشتر با رنگ و بوی گرهنای و اجتیافی است .واربران خ وصاً جوانان به فلبت
ارایج فینی و ذهنی زندگی خود و هیچنین فکسالعیلها به هنجارهای موجبود
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و در جهت گسترش تعامالت اجتیافی با دیارانی وه امکان بریراری ونش متقاببل
با آنان در دنیبای وایعبی بسبیار نبادر یبا پرهرینبه اسبت ،در پبی دسبتیبابی ببه
گرصتهای جدید و به دنبال وس

تجربههای بهاصطالح جدید ،به گضای مجازی

روی میآورند و زیستن در این گضا را بهطور حاایهای نییه گعال یا گعبال تجرببه
میونند.
با توجه به اهییت موضو  ،پرسش اصلی این تحقیق فبارت است از ایبنوبه
آیا ابکه جهانی اینترنت در اکلگیبری اباخکهبای گکبری و هبویتی جوانبان
تث یرگاار است؟ آسی ها و پیامدهای اببکه جهبانی اینترنبت در حبوزه گکبری و
هویتی جوانان به چه صورت است؟ راهبردها و راهکارهای مواجهبه ببا تبعبات و
پیامدهای ابکه جهانی اینترنت در حوزه گکری و هویتی جوانان ودامند؟
اهداف تحقیق
 اناخت و بررسی ا رگااری ابکه جهانی اینترنت اکلگیری ااخکهای
گکری و هویتی جوانان؛
 اناخت آسی ها و پیامدهای اببکه جهبانی اینترنبت در حبوزه گکبری و
هویتی جوانان؛
 راهبردها و راهکارهای مواجهه با تبعات و پیامدهای ابکه جهانی اینترنبت
در حوزه گکری و هویتی جوانان.
پرسشهای تحقیق
 .1آیا استفاده از ابکه جهانی اینترنت در اکلگیری اباخکهبای گکبری و
هویتی جوانان تث یرگاار است؟
 .2آسی ها و پیامدهای استفاده از ابکه جهانی اینترنبت در حبوزه گکبری و
هویتی جوانان به چه صورت است؟
 .3راهبردها و راهکارهای مواجهه با تبعات و پیامدهای ابکه جهانی اینترنبت
در حوزه گکری و هویتی جوانان ودامند؟
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فرضیههای تحقیق
 .1بین سن و میران افتیاد اجتیافی رابطه معنیداری وجود دارد.
 .2جنسیت زنان و مردان بر میران افتیاد اجتیافی تث یر معنیداری دارد.
 .3بین پایااه ایت ادی -اجتیافی و میران افتیاد اجتیافی رابطبه معنبی داری
وجود دارد.
 .4بین میران استفاده از اینترنت و میران افتیباد اجتیبافی رابطبه معنبیداری
وجود دارد.
 .5استفاده از ابکه جهانی اینترنت بر افتیاد اجتیافی تث یرگاار است.
پیشینه تجربی موضوع
تحقیقات داخلی

 رجبی ( )1389پهوهشی با فنوان «بازنیایی گرایشهای سیاسی وباربران ایرانبی
در ابکههای اجتیافی مجازی با مطالعه موردی گیسبوک» انجا ،داده اسبت .ایبن
پهوهش با بهرهگیری از تروی

دو روش تحلیل محتبوا ویفبی و م باحبه آنالیبن

انجا ،اده است و جامعه آماری این تحقیق صفحات پروگایل گبیسببوک وباربران
گارسی بوده است .این تحقیق در جهت یاگتن پاسب ببه ایبن پرسبش اساسبی وبه
گرایشهای سیاسی واربران چاونه در ابکه اجتیافی گیسبوک بازنیایی میابود،
انجا ،اده است .برای یاگتن پاس مقبوالتی متناسب

ببا یابلیبتهبای گبیسببوک

طراحی اده و مشخک میاود وه گرایشهای واربران در گیسبوک ببا نیادهبای
ااخک هر یک از سه نامرد مطرح در دهیین دوره ریاسبت جیهبوری ایبران وبه
اامل پرچم ایران ،ت ویر احیدینهاد برای واربران طرگدار محیبود احیبدینبهاد؛
پرچم سبر ،روبان سبر ،ت بویر موسبوی ،موسبوی و رهنبورد در ونبار هبم ببرای
واربران طرگدار میرحسین موسوی؛ دستبند سفید ببا نوابته تغییبر ،دسبتبند سبفید،
ت ویر وروبی برای واربران طرگدار مهدی وروبی در گیسببوک اسبت .هبمچنبین
ابراز فالیهمندی ببا ولیبک روی گرینبه  Likeدر صبفحات گبیسببوک طرگبداران
نامردهای ریاستجیهوری ،فضویت در گروههای مختلبف مرببوط ببه نامردهبای
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ریاستجیهوری ،فضویت در جنبشها ،ااتراکگاااتن لینکها ،ت بویر پروگایبل
واربر ،خود اظهاری واربران با بیان نظرات از طریق پست جیله یبا ولیبه یبا ابعر
روی دیوارنواتهها ،وامنتگاااتن برای بیان فقاید سیاسبی از ابرارهبایی مختلفبی
است وه در نیونه مورد بررسی توسج واربران گبیسببوک اسبتفاده ابده اسبت و
گرایشهای سیاسی واربران در گیسبوک با این ابرارها بازنیایی اده است.
 مهدیزاده ( )1380تحقیقی با فنوان «تلویریون و نوگرایی» انجبا ،داده وبه
اهداف آن مطالعه و تث یر تلویریبون ببر ایجباد نابرش گبرد در جامعبه و میبران و
محتوای استفاده از رسانهها با توجه به متغیرهای جیعیتاناختی بوده است .نتبایج
تحقیق نشان داد تلویریون یکی از فوامل القا یا تشدید نوگرایی است.
 رضویزاده ( )1383در پایاننامه خود با فنوان «تث یر ارتباطات در تیایل به
تغییر سبک زندگی روستایی» نشان میدهد وه درخ بوص اسبتفاده از رسبانههبا،
میران استفاده بر مبنای جنسیت تغییر محسوسی نییوند و بیشتر سن اگرادی وبه از
رسانهها استفاده میونند و هیچنین تغییر درآمد اگراد روسبتایی تبث یر زیبادی روی
آنها نییگاارد ،اما تح یالت باال به استفاده بیشتری از رسانهها ارتباط دارد.
 چاوایان ( )1380پایاننامهای با فنوان «سبک زندگی و هویبت» ببه انجبا،
رسانده وه در آن به این پرسش اساسی پاس داده اده است وه در اوضا واحبوال
گعلی والناهری مثل تهران وه جامعهای در حال گار و اتاب است ،آیا مبیتبوان
خطوط تیایر و تشابه سبکهای زندگی خبود را ببر اسباس متغیرهبای سباختاری
تعیین ورد؟ و این گرضیه ولی را استنتاج نیبوده اسبت وبه خ وصبیات گرهنابی
افضای یک جامعه مدرن به ویک مویعیت یا ویهگبیهبای سباختاری آنهبا یاببل
پیشبینی نیست و بین فناصر گوناگون سبک زندگی ارتباط و سازگاری معنباداری
وجود دارد .برای آزمودن این گرضیه متغیرهایی مثبل پایاباه اجتیبافی ،ایت بادی،
سرمایه گرهنای ،ذوق و سلیقه هنری ،دینداری و  ...روی نیونههای  825نفری از
ساونان باالی  18سال اهر تهران به روش پییایش ،مبورد مطالعبه یبرار گرگتنبد و
یاگتههای تحقیق تا حد زیادی با گرضیات ولی آنها هیخوانی دارد.
در این تحقیق واروردهای اجتیافی فکبسهبای اخ بی متشبکل از چهبار

تبیین جامعهشناختی تأثیر استفاده از شبکه جهانی اینترنت بر اعتماد اجتماعی شهروندان تهران 95

وارورد )1 :وارورد یادمان؛  )2وارورد آیینی؛  )3وارورد هویتی؛  )4وارورد ارتباطی
بررسی اده و این نتایج به دستآمده است وه  )1فد ،ونترل بر انتشار فکسهبای
اخ ی موج

خداهدارادن؛  )2گرایند آگاهانبه مبدیریت تث یرگبااری :اهییبت

بیشتر نسبت به دغدغههای امنیتی؛  )3امکان تابواکنی تدریجی در جامعبه نسببت
به معیارهای پیشین روابج و رگتارهای خ وصی درنتیجه رسانهایابدن تعبامالت
روزمره اگراد.
پیشینه خارجی

ارتباط و تث یر گضای مجازی در رگتبار ،در تحقیقبات متعبددی مبورد توجبه یبرار
گرگته است؛ اما نتایج پهوهشها متفاوت هستند .تحقیقات ورات و هیکاران وه در
سال  2002به مبدت دو سبال ببر روی خبانوادههبا انجبا ،ابد ،نیونبه خبوبی از
تالشهای این اندیشیندان در مورد تثیید گضای مجازی در روابج خانوادگی ببود.
نتایج این تحقیقات وه بر روی خانوادههایی وه بهطور ت ادگی انتخاب اده بودنبد
و از اینترنت و ابکههای اجتیافی اسبتفاده مبیوردنبد ،نشبان داد وبه اسبتفاده از
ابکهها هیراه با واهش متوالی در ارتباطات خانوادگی ،حضور اجتیبافی ،انبروا و
پیوندهای ضعیف اجتیافی و اگسردگی در خانوادهها و بهخ وص جوانبان هیبراه
بوده است.
نیونههای بررسیاده مشابه نیر در گااته توسج محققانی هیچون ولیبان و
ورتلی ( ،)1990والرک ( )1996و هاوارد و هیکاران ( ،)2001نیر مورد تثیید یرار
گرگته است.
هیچنین تحقیقات دیاری وه در زمینه تث یرات احتیالی استفاده از ابکههبای
اجتیافی مجازی بر جوانان انجا ،اده است ،توسبج محققبانی چبون سباندرز ،ا،
گیلد ،میکل دیاو ،وپالن ( ،)2007بولن و هری ( )2000نشان میدهد جوانبانی وبه
از گضای مجازی استفاده میونند بیشتر از جوانبانی وبه اسبتفاده نیبیوننبد دچبار
واهش گعالیت های اجتیبافی ،حیایبت اجتیبافی ،ارتبباط ضبعیف ببا دوسبتان و
هیساالن و واهش مشاروت در انجینهای فلیی ،گرهنای و اجتیافی مبیابوند.
استانفورد نیر نشان داد وه استفاده از اینترنت بر ااکال سبنتی رسبانههبای جیعبی
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تث یر دااته و استفاده گراینده از اینترنبت ببا وباهش تیاابای تلویریبون و مطالعبه
روزنامه رابطه دارد .دیاران نیر استدالل میونند وه اببکههبای مجبازی منجبر ببه
روابج بهتر و بیشتر اجتیبافی و گرهنابی ببهوسبیله رهباوبردن اگبراد از موانبع و
محدودیتهای جغراگیایی و گرهنای یا انبروای ناابی از برچسب

خبوردنهبای

بییاری یا زمانبندی میگردد (واتر و آسپدن 1997 ،به نقل از بایری.)24 :1391 ،
یاگتههای پروژه پیو اینترنت (ببرای مثبال هباوارد و هیکباران )2001 ،نشبان
میدهد وه استفاده از اینترنت بهجای آنکه تیاس اجتیافی را واهش دهد ،اگبرایش
داده است .هاوارد و هیکاران هیچنین گرارش دادنبد وبه وباربران در مقایسبه ببا
میاناین دیار واربران ،گضای سایبر بر زندگی اخ ی آنها تث یر بهسرایی دااته و
منجر به بهبود ایوه یادگیری در مورد سرگرمیها ،یادگیری چیرهای جدید ،ونتبرل
امور اخ ی و به دست آوردن اطالفاتی در مورد مرایبتهبای بهداابتی و انجبا،
امور خرید اده است .مطالعه پیو اینترنت هیچنین نشان مبیدهبد وبه  24میلیبون
آمریکایی از ابکههای مجازی برای پیداوردن دوستان و ایبوامی وبه آنهبا را گبم
ورده بودند ،استفاده وردهاند 16 .میلیون نفر اظهار دااتند وه آنها چیرهای زیبادی
در مورد ایوا ،خود از زمانی وه ارو به اسبتفاده از پسبت الکترونیبک وبردهانبد،
آموختهاند و  54میلیون نفر به گروهی تعلق دارند وه در آن از این گضبای مجبازی
جهت جستجوی تاریخچه خانوادگی یا اجرهنامه استفاده میاود 71 .درصد زنبان
گفتهاند وه پست الکترونیک تیاس آنها با دوستانشبان را اگبرایش داده و احتیباالً
بیشتر از این گضا بهفنوان مکانیسم حیایتی استفاده میونند .هیانطور وه لن مارک
و هیکاران ،وروت و هیکاران ( )2002و پاتنا ،گرارش دادند وه اینترنت ،دوسبتی
واربران را تا حدی یا خیلی زیاد اگبرایش داده و هیبراه ببا پیامبدهای مثببت مثبل
واهش تنهایی و اگرایش مشاروت اجتیافی بوده است.
تعریف متغیرهای تحقیق
سن :منظور از سن تقوییی یا تعداد سالهای واملی اسبت وبه از زمبان تولبد گبرد
گااته است.
جنسيت :تفاوت های بیولوژیک و آنومیک وه زنان را از مردان متیایر میسازد،
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بهفبارتدیار تعیین مرد یا زنبودن پاسخاو.
پايگاه اقتصادي -اجتماعي :ببه مویعیبت هبای اجتیبافی و جایاباهی اطبالق
می اود وه گرد در ساختار مرتبه اجتیافی یک گروه در مقایسه با گروههبای دیابر
احراز می وند ،پایااه و مویعیت اجتیافی گرد ،حقوق و مرایبای ابخک را تعیبین
میوند (و ویی ،نیکخلق247:1380 ،؛ ووئن .)82 :1378 ،مفهو ،پایااه ایت بادی-
اجتیافی نه تنها وضع ایت ادی بلکه یدرت ،نحوه زندگی ،گعالیت هبای خباص در
گاران اویات گراغبت ،زمینبه آموزابی ،محبل ایامبت و غیبره را درببر مبیگیبرد
(ساروخانی .)808 :1370 ،در این تحقیق پایااه ایت ادی -اجتیافی اگراد در ابهر
خلخال با توجه به ااخک هایی چون میبران تح بیالت ،ابغل ،درآمبد سبنجیده
خواهد اد.
چارچوب نظری تحقیق
نظریهپردازان والننار ازجیلبه پاتنبا ،،گووویامبا و اینالهبارت معتقبد ببه فوامبل
ساختاری و والن افتیاد هستند .هیه این نظریهپردازان سطح تحلیل والن را ببرای
بررسی خود درباره افتیاد برگریبدهانبد .هیبینطبور در بررسبی و تحلیبل مفهبو،
افتیاد ،سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتیبافی متیروبر سباختهانبد .آنهبا
افتیاد را بهفنوان ویهگی روابج اجتیافی یا ویهگی نظبا ،اجتیبافی و ببهطبورولی
بهفنوان یک ویهگی جیعی مفهو،سازی میونند .در مقابل نظریههای والن افتیباد،
نظریه های خرد در تحلیل و بررسی افتیاد به فوامل گبردی و خبرد توجبه دارنبد.
یعنی فواملی وه متث ر از برخوردهبا ،مببادالت یبا ویهگبیهبای زیسبتی ،روانبی و
اخ یتی گرد یا اگراد است .نظریهپردازان خردنار بهمنظور تحلیبل معنبا و مفهبو،
افتیاد سطح تحلیل خرد و سطح مطالعه ونش را برگریدهاند .در این میان ،ببه نظبر
میرسد وه مناس ترین راه برای بررسی افتیاد اجتیافی ،دوریگرینی از هرگونبه
خردناری و والنناری محب مفهو ،افتیاد است .در بینابین نظریبههبای خبرد و
والن افتیاد ،نظریهپرازانی چون گیدنر هرگونه تقلیبلگرایبی را در بررسبی مفهبو،
افتیاد رد ورده و بر ارتباط پدیده های خرد و والن و تروی

و تلفیق این دو سطح

در تحلیل و بررسی افتیاد اجتیافی تثوید میونند (اوجایلو ،زاهبدی.)101 :1384،
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نظریه فقالنی بهطورولی مبتنیبر این اصل است وه انسانها در مورد ت ییمگیبری
و گرینش در مورد چند وار یا انتخاب ،به آن وباری دسبت مبیزننبد وبه احتیبال
موگقیت در آن وار بیشتر بوده و احتیال اکست و آسی دیدن ویتر باابد .تثویبد
در نظریه ونش فقالنی بر روی ونشاران (فامالن) است .در این دیدگاه ونشباران
انسانهای هدگیندی به نظر میرسند بهطوریوه ببا داابتن اهبداف و آرمبانهبای
مشخک در جهت رسیدن به آنها تالش میونند ،هیینطبور ونشباران سبعی در
باالبردن مناگع و مطلوبیتهبای خبود نیبر دارنبد (ریتبرر .)408 :1383،مبدلهبای
انتخاب فقالنی هییشه بر مفهو ،ونشاران هدگیند و نیبتمنبد تثویبد دارنبد .ایبن
ونشاران توجیهات (ارزای یا انتفافی) دارند وه برای به دست آوردن نتبایجی وبه
دارای سلسلهمرات

میبااند ،فیل میونند (ارمکی)298 :1381،؛ از صاح نظبران

این دیدگاه ولین است.
گیدنر :از نظر گیدنر امنیت وجودی یکی از صورتهای مهم احسباس امنیبت
به معنای وسیع آن است .این اصطالح به اطیینانی برمیگردد وه بیشتر انسانها ببه
تداو ،تشخیک هویت خود و دوا ،محیج های اجتیافی و مادی وبنش در اطبراف
خود دارند .احساس افتیادپایری ااخاص و چیرها برای احساس امنیت وجبودی
اهییت بنیادی دارد .برای هیین است وه این دو احسباس از جهبت روانابناختی
پیوند نردیکی با هم دارند .امنیت وجودی با «هستی» یبا اصبطالح پدیبدهاناسبی،
«هستی در جهان» سرووار دارد .گیلسوگان به ما نشان دادهاند وه در سطح ابناختی
ویتر جنبهای از وجود اخ یمان وجود دارد وه درباره آن میتوان اطیینان داات
این امر ااید بخشی از بازاندیشی مدرنیت بااد ،اما واربرد آن بی گیان محدود ببه
یک دوره تاریخی خاص نبوده است.
زتومکا :حدگاصل بین افتیاد بین اخ ی و افتیاد اجتیافی طبقات اجتیافی
یرار دارند ،اوثر اگرادی وه در ویهگیهای معین و مشترک با آنها سهیم هستیم وبه
ازجیله افتیاد یا فد ،افتیاد میکن است به سیت جنسیت سوق داده ابود .مبثالً
من به مردها افتیاد دار ،ولی نسبت به زنها بیافتیاد .،یا بهطرف سن سبوق داده
اود مثلاینکه من به اگراد پیرتر افتیاد ولی به جوانترها بیافتیباد ،یبا ببه نبهاد و
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نظایر آن.
اگه :هر چه گردی وه افتیاد میوند راحتتر بتوانبد ببه منبابع دیابر ازجیلبه
یدرت ،پول ،اطالفات و غیره متوسل اود در براببر از میبان رگبتن رابطبه افتیباد،
ویتر آسی پایر خواهد بود .درنتیجه روتیندان ،یدرتیندان و وسانی وه اطالفبات
زیادی دارند میتوانند هرینههای افتیاد را بپردازند چون بهراحتی میتوانند در هبم
اکستن افتیاد را تحیل ونند ولی افتیادونندگان یا معتیدین ومیدرتتبر میکبن
است از در هم اکستن رابطه افتیاد بهابدت متضبرر ابوند .ایبن دیبدگاه نشبان
می دهد وه افتیاد نظارت بر دیار منابع اجتیافی تا حدی مکیل یکدیار هستند و
تنها جایارین یکدیار نیی اوند .هبر چبه یبک گبرد روتینبدتر باابد راحبتتبر
میتواند افتیاد وند و از افتیاد دیاران بهرهمند اود و برفکس.
پاتنا :،پاتنا ،در انترافی ترین سطح ،میران تعامل و ارتباط را فامبل ببه وجبود
آورنده افتیاد می داند .به هیین خاطر است او اروت در انجینهای مبدنی را وبه
موج

تعامل بیشتر اگراد میاود ،موجد افتیاد مبی دانبد .هیچنبین پاتنبا ،معتقبد

است وه اگراد برخوردار از منابع نسبت ببه اگبراد گایبد منبابع ،از افتیباد بیشبتری
برخوردارند .به نظر وی تقریباً در هیه جوامع «ندارها» ویتر از روتینبدان افتیباد
می ونند .ااید به این خاطر است وبه دیابران ببا اگبراد دارای منبابع ،باصبدایت و
احترا ،بیشتری رگتار میونند .ببیافتیبادی در ببین «بازنبدگان» یعنبی اگبراد دارای
تح یالت ،درآمد و منرلت پایین و نیر افضای گروههای ایلیبت (یبومی ،مباهبی،
نهادی و  )...و وسانی وه از زندگی خود ابرار نارضایتی میونند ،رایجتبر اسبت .از
این دیدگاه افتیاد اجتیافی حاصل تجربههای زندگی است و وسبانی وبه زنبدگی
موگقیت آمیری دارند نسبت ببه وسبانی وبه از گقبر ،بیکباری ،تبعبیب ،اسبتثیار و
محرومیت اجتیافی رنج میبرند ،دارای افتیاد بیشتری

هستند.

اینالهارت :به نظر اینالهارت افتیاد در ایجاد حس مشبترک و تعباون نقبش
مؤ ر دارد .استدالل اینالهارت این است وه درجه باالی توسبعه ،امنیبت ایت بادی
باالتری را به اگراد جامعه ارزانی ورده و از این طریق هرینه پایرش ریسبک ناابی
از افتیاد به اگراد ناآانا را واهش میدهد .سطح پایینتر افتیاد در جوامبع گقیبر در
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ت ور اینالهارت ناای از این است وه افتیاد نابجا و زیانبار در این وشبورها (در
مقایسه با وشورهای روتیندتر) می تواننبد لطیبه بسبیار جببرانناپبایری ببه گبرد
افتیادوننده وارد وند .افتیاد با ارزشهای مشترک ارتباط دارد ،پایرش ارزشهبای
مشترک خواه از منظر افتقادات ماهبی ،سیاسی و تعهد به موضبوفات اجتیبافی و
خواه از منظر هنجارهای رگتار اجتیافی به اگراد امکبان مبیدهنبد وبه ببا دیابران
هیرادپنداری ونند و تعیین ونند چه انتظاراتی از ایدامات و نیبات یکبدیار دارنبد.
در بستر سازمانهای داوطلبانه این امر نبهتنهبا ببه ارزشهبای ولبیتبر مرببوط ببه
نیکوواری یا نو دوستی ارتباط دارند بلکه به ارزشهبای سبازمانی نظیبر ابراگت،
صدایت یا دمووراسی درونیاده نیر اااره

دارد.

گووویاما :افتیاد را انتظاری مبیدانبد وبه در یبک جامعبه از رگتبار مقرراتبی،
مسئوالنه و همیارانه بخشی از افضای دیار جامعه وه بر هنجارهای مشبترک فبا،
مبتنی است ،تعریف می وند .طبق این تعریف افتیاد یک پیامبد فیلکبرد هنجباری
است .ابکه بهفنوان نوفی سازمان رسیی به تعریف نیامده ،بلکه ببهصبورت یبک
ارتباط اخالیی مبتنیبر افتیاد تعریف مبیابود .یبک اببکه ،گروهبی از فبامالن
منفردی است وه در هنجارها یا ارزشهبای گراتبر از ارزشهبا و هنجارهبای الز،
برای دادوستدهای متداول بازار مشترک هستند .هیه ما ببا اببکههبای تعباونی ببر
اساس خویشاوندی ،دوستی ،فشق یا امثال چنبین فبواملی آابنا هسبتیم .افضبای
چنین ابکهای در ارزشهبا و هنجارهبای مشبتروی بباهم سبهیم هسبتند .یومیبت
مشترک می تواند افتیاد و مبادله در میان افضای یک گروه یومی را تسهیل وند ،اما
از مبادله بین افضای گروه های مختلف میانعبت مبیونبد؛ تح بیالت انببوهی از
هنجارهای گوناگون به وجود میآورد و تح یالت مبیتوانبد منجبر ببه گسبترش
ایدئولوژیها یا ایدههای منظم جدید اود.
جدول  .١مفاهیم اصلی استخراجشده از نظریه

نظریهپرداز
گیدنز
زتومکا
افه
پاتنام

مفاهیم اصلی استخراجشده از نظریه
اعتماد ،امنیت وجودي ،اعتمادپذیري ،اطمینان
طبقه اجتماعی ،سطح اعتماد ،جنسیت ،سن
منابع اجتماعی ،اقتصادي ،آسیبپذیري و عدم آسیب پذیري ،اعتماد ،طبقات اجتماعی
میزان تعامل و ارتباط ،میزان برخورداري از منابع ،رضایت از زندگی
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اینگلهارت
فوکویاما

امنیت اقتصادي ،ارزشهاي مشترك ،اعتماد ،توسعه
انتظار ،هنجارهاي مشترك ،شبکه ،ارزشهاي مشترك ،تحصیالت

نظریه جبرگرایی رسانهای مک لوهان
ماراال مک لوهان ( )1964با بیان اینوبه رسبانه پیبا ،اسبت 1جهبان را تکبان داد
(مهرداد .)163:1388 ،او فامل اساسی تاریخی و اجتیافی را نظا،هبای ارتبباطی و
نو رسانهها در انتقال پیا ،میداند .وی ببا تغییبرات اساسبی نظبا،هبای ارتبباطی،
ااکال و مراحل سهگانه متوالی زندگی اجتیافی را به سه دوره یبیلهای ،یبیلهزدایی
و یبیله ایادن مجدد تقسبیم مبیونبد (مهبدیزاده .)25:1391 ،در دوره نخسبت،
پیا،ها از طریق بیان افاهی و دریاگت سیعی منتقل میاود ،بنابراین حبس غالب
حس انوایی است و در این ف ر ارتباطات چهره ببه چهبره و صبیییانه اسبت و
گرد بیواسطه در محیج طبیعی خبویش یبرار دارد و خبود را ببا گبروه اجتیبافی
خویش یعنی یبیله ادغا ،میوند .در دوره دو ،،پیا،هبا از طریبق چبا  ،نوابتار و
دریاگت بینایی منتقل میاود ،لاا حس غال  ،حس بینبایی اسبت .در ایبن ف بر،
ارتباطات از حالت رودررو و صیییانه خارج و بهواسطه مجباری ارتبباطی جدیبد
یعنی وتاب و مطبوفات میسر میاود .ایوه ارتباط مکتوب بافث جدایی انسبان از
محیج پیرامون و گروه اجتیافی خویش یعنی یبیله میگردد .در دوره سو ،،پیا،هبا
از طریق وسایل ارتباط الکترونیکی (رادیو و تلویریبون) منتقبل مبیابوند و وجبه
مشخ ه گرهنگ مبتنیبر رسانههای الکترونیک ،وس

افتببار مجبدد بیبان ابفاهی

است و به فقیده مک لوهان این امر برگشتی به جامعه یبیلهای است ،اما در سبطح
جهانی و دهکده جهانی ،یبیلهایادن مجدد زنبدگی بشبر و غلببه حبس ابنوایی
تحت تث یر رسانههای الکترونیک است؛ بنبابراین طببق نظریبه مبک لوهبان تحبول
گناوری در ف ر جدید بهطور اجتنابناپایری به تغییر نظبم و صبورتبنبدیهبای
گرهنای و اجتیافی منجر مبیابود (هیبان )26 ،و نسببتهبای ببین حبواس یبا
الاوهای ت ورات ذهنی انسانها را بهطبور مبداو ،و ببدون هبیق مقباومتی تغییبر
میدهند ،بهفبارت دیار از نظر او مهمترین تث یر رسانههای هیاانی در ف ر جدید
1. The Media is the message
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این است وه فادات ،ت ورات و نحوه تفکر انسانها را تحت تث یر یرار مبیدهنبد.
مک لوهان با مطرحوردن گرضیه حواس وه بهمنرله تبوازن ببین حبواس انسبانهبا
است ،تشریح میوند وه انسان اولیه بر هر پنج حبس خبود تثویبد مبینهباد؛ ولبی
تکنولوژی بهویهه رسانههای هیاانی سب

اده وه انسان تنها بر یبک حبس و ببه

بهای فد ،استفاده از دیار حواس تثوید بورزد .امروزه باوجود تلویریون ببهفنبوان
یک رسانه دیداری ،انیداری و لیسی ،نسبت حواس انسان را به او بازمیگرداند و
طبق نظریه مک لوهان ،تلویریون انسان را به وضعیت یبیلهای بازمیگرداند و سب
میاود وه ملتها از وضعیت جدا از هم گاصله بایرند و امروزه ببه یبک دهکبده
جهانی تبدیل اوند (مهرداد.)163 :1388 ،
نظریه تزریقی( 1گلوله)
نظریه ترریقی نامی است وه محققان ارتباطی به نخستین گرضیاتی وه دربباره تبث یر
رسانههای هیاانی ارائه اد ،نهادند وبه ببه ایبن نظریبه ،نظریبه گلولبه نیبر گفتبه
میاود .این نظریه م بداق تبث یر مطلبق محتبوای رسبانهای ببر نابرش و رگتبار
مخاطبان است .بر اساس این نظریه ،مخاطبان در برابر یدرت رسانههبا ،موجبوداتی
منفعل و وامالً تث یرپایر هستند و اگر پیا ،مناس

را از طریق رسانهها به مخاطببان

ترریق ونند ،آنها رگتارهای مورد انتظار را انجا ،خواهند داد و پیشبینبی مبیوننبد
وه پیا،های ارتباطجیعی بر هیه مخاطبانی وبه در معبرض آنهبا یبرار مبیگیرنبد
ا رهای یوی وموبیش یکسانی دارند (بهرامی وییل .)24:1391 ،بهطوریوه جریبان
اطالفات یوی و منسجم وه بهصورت مستقیم از یک منبع یدرتیند بر مخاطب

یبا

دریاگتوننده پیا ،میرسد ،هیچون گلوله از دهانه یک تفنگ وبه در اینجبا منظبور
رسانهها هستند به مغر مخاط

و دریاگتوننده آن الیک میاود .در ایبن دیبدگاه

رسانه یک منبع یدرتیند و خطرناک تلقی میاود ،چراوه گیرنبده یبا مخاطب

در

مقابل هرگونه تث یر پیا ،ناتوان است و هیق راهی ببرای گبرار از تحبت تبث یر یبرار
گرگتن در مقابل پیا ،در این مبدل دیبده نیبیابود (ورمبانی )340:1390 ،در ایبن
نظریه اساس مدل گلولهای را دو فامل «محروه» و «فکسالعیل» تشکیل مبیدهنبد
1. Hypodermic Theory
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و به مدل «محروه -پاس » مشهور ابده اسبت .مشخ بات اساسبی ایبن مبدل را
میتوان بهصورت زیر نیایش داد:
فکسالعیل

دریاگتوننده

پیا،

طبق مدل باال پیا ،از طریق رسانه به دریاگتوننده منتقل و سپس دریاگبتوننبده آن
از خود فکسالعیل نشان میدهد .این مدل ،وموبیش ،هم در مورد ا رگبااری «ببا
ی د» و هم «بدون ی د» دارای واربرد برابر است .مک گوایر با اسبتفاده از گراینبد
اساسی هیین مدل ،دیدگاه پیچیدهتری را پیشنهاد وبرده اسبت .ایبن مبدل دارای 6
مرحله و بدین اکل است:
ناهداری
ا ر رگتار

پایرش

درک

توجه

ارائه

تحلیل مک گوایر گویای این مسئله است وه مدل «محروه-پاس » ناگریر به ایجباد
تغییراتی در ساختار تئوریک بود تا به نحبوی بتوانبد جنببههبایی چبون «انتخباب،
توجه ،تعبیر ،پاس و ناهداری» را به اصل تئوری اضاگه وند و ظباهر پیچیبدهتبری
بدان بدهد .مدل باال بسیار وایعگرا و دارای یدرت پیشبینی وننبده اسبت و ویبو
هر گونه پاس افاهی یا یک ایدا ،رگتاری را مووول به حضور یک فامبل محروبه
مناس

پیا ،میداند .بباوجوداین ،گبرض اساسبی در ایبن مبدل ،وبموببیش هیبان

تث یرگااری مستقیم است وه مطابق با ی د گرستنده پیا ،انجبا ،مبیابود (مهبرداد،
.)159:1388
بنا بر آنچه در تشریح نظریه ترریقی آمده است ویهگیهای اصلی ایبن نظریبه
بدین یرار است:
 مخاطبان بهطور مستقیم و بدون میانجی سباختار اجتیبافی یبا گروهبی ببا
رسانهها در ارتباط هستند.
 مخاطبان بهصبورت مجیوفبه هیسبان ،یکپارچبه و از نظبر وزن و ارزش
برابر گرض میاود ،بهطوریوه ویهگیهای متیایر گردی و اجتیافی آنهبا نادیبده
گرگته میاود.
 طبق این نظریه رسانهها یدرت تا یرگبااری بباالیی دارنبد (مبک ووایبل و
ویندال.)72:1388 ،
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نظریه استحکام 1یا تأثیر محدود
نظریه استحکا ،بر اساس تحقیقبات الزارسبفلد و الیهبو وباتر ( )1940بنیبان ابده
است .بر اساس این نظریه ،تث یر پیا،های ارتباطی ببر نابرش و رگتبار مخاطب

را

محدود و فیدتاً در جهت تقویت و اسبتحکا ،فقایبد و باورهبای یبلبی مبیدانبد
(الگی.)25 :2007 ،
نظریه استحکا ،ناظر بر ایجاد تث یرات رگتاری پیا،ها نیست بلکبه تنهبا مبدفی
تث یرگااری پیا،ها بر اطالفات و معرگت اگبراد اسبت وبه از یببل در آنهبا زمینبه
دااته است .دروایع نقش رسانهها ،بازسازی زمینههای گکبری و تثبیبت و تقویبت
باورهای موجود مخاط

است و گرد به انتخاب خودش پیا ،را انتخباب مبیونبد.

بنابراین تثوید اصلی در این نظریه ببر مخاطب

اسبت ،مخاطب

پویاسبت و تبث یر

پیا،های ارتباطی ،تقویت فقاید موجود است و انتخبابهبایش برحسب
گردی ،گروهی و اجتیافی صورت میگیرد .مخاط

نیازهبای

از دریاگت پیبا،هبایی وبه ببا

فقاید او در تنایب است دوری میجوید ،او تنها پیا،هایی را انتخاب میوند وه ببا
دیدگاههای او هیاهنگ بااد .رسانه بهفنوان یکی از فوامل میانجی در ونبار دیابر
فوامل میانجی مانند سنتهای خانوادگی ،سیاست و دین فیبل مبیونبد و بیشبتر
منجر به تقویت و استحکا ،فقاید و رگتارهای اگراد میاوند تا تغییر آنها؛ بنابراین
طبق این نظریه پیا،ها یادر نیستند تغییرات بنیادی و یابل یبولی در فقاید ،نارشها
و رگتار به وجود آورند بلکه فقاید و گرایشها را استحکا ،میبخشد؛ هیچنین این
نظریه به پارامترهای غیر ارتباطی مانند سن ،اغل ،خانواده وه مرببوط ببه مخاطب
است برای ا رگااری پیا ،اهییت بیشتری میدهد .به هیبین دلیبل نبا ،دیابر ایبن
نظریه را نظریه تث یرات محدود وسایل و پیبا،هبای ارتبباطی نهبادهانبد (زارفیبان،
.)119 :1382
نظریه یادگیری اجتماعی و جامعهپذیری 2باندورا
یکی از نظریههای مربوط به ا برات رسبانههبا ،نظریبه یبادگیری اجتیبافی آلببرت
1. Reinforcement Theory
2. The Theory of Social learning And Socialization
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باندورا )1986( 1است وه بهطور ویهه با ارتباطجیعی در ارتباط اسبت .ببر اسباس
این نظریه ،انسانها بیشتر آنچه را وه برای راهنیایی و فیل در زندگی نیباز دارنبد
صرگاً از تجربه و مشباهده مسبتقیم یباد نیبیگیرنبد ،بلکبه فیبده آنهبا ببهطبور
غیرمستقیم به ویهه از طریق رسانههای جیعی آموخته میاود (مبکووایبل:2006 ،
 .)493ادفای اصلی باندورا این است وه بیشتر رگتارهای آدمی بهصبورت مشباهده
رگتار دیاران و از طریق الاوبرداری یاد گرگته میابود .طببق ایبن نظریبه گبرد از
طریق مطالعه و مشاهده نیونههای رسانهای رگتارهای مناس

را گرامیگیرند یعنبی

دروایع میگهید ودا ،دسته از رگتارها پاداش میگیرند و ودا،یک ویفر میبیننبد .از
این طریق مخاطبان میوواند در زندگی وایعی پاداش بایرند و بنابراین به تقلید و
الاوبرداری از نیونههای رسانهای گرایش پیدا میونند (مهدیزاده.)56:1391 ،
در این الاو چهار گرایند اصلی یادگیری اجتیافی فبارتند از :توجه ،2حفب و
یادآوری ،3تولید 4و انایرش .5نقطه ارو یادگیری یک رویداد ،مشاهده مستقیم یبا
غیرمستقیم است .نخستین ید ،در یادگیری اجتیافی ،توجبه ببه آن رویبداد اسبت.
بدیهی است بدون توجه به یک رویداد ،گرد نخواهد توانست بخشهای مهبم آن را
درک وند و از آن رویداد چیری بیاموزد .دومین مرحلبه بحبث حفب و یبادآوری
است .گرد آنچه را وه توجه و سپس آموخبت ببه ذخبایر ابناخت پیشبین اضباگه
میوند تا در مویع لرو ،آن را به یاد آورد؛ بنابراین درصورتیوه گرد رویداد یا فیل
مشاهدهاده را به یاد ندااته بااد ،اجرای الابوبرداری امکبانپبایر نخواهبد ببود.
سومین مرحله در الاو ،تولید است .گرایند تولید یعنی واربرد فیلی آموختههبا وبه
به پاداش و تنبیه منجر میاود و در آخر ،انایره برای ادامه مسیر الز ،اسبت و ببه
فیل دیاری چون تشویق نیر بستای دارد (باندورا.)140:2002 ،
طبق الاوی یادگیری اجتیافی ،رسانههای جیعی در مورد ا بر جامعبهپبایری
1. A.Bandura
2. Attentian
3. Retention
4. Production
5. Motivatian
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رسببانههببا و نیببر ایتببباس الاوهببای متعببدد وببنش توسببج مخاطبببان وبباربرد دارد،
بهطوریوه رسانهها ارزشها و هنجارهای مقبول و جااگتاده اجتیافی را از رهابار
پاداش و تنبیه نیادین برای انوا متفاوت رگتار به مرد ،یباد مبیدهنبد .ببه فببارتی
جامعهپایری ،گرایند توسعه احساس پیوستای گرد با جهان ببرر تبر اجتیبافی از
طریق یادگیری و درونیسازی ارزشها ،باورها و هنجارهای گرهنابی و اجتیبافی
است و رسانهها در ونار دیار نهادهبای جامعبهپبایری ماننبد مدرسبه و خبانواده،
مهمترین جامعهپایری در جهان رسانه امروز هستند (هیان.)141 ،
به فقیده باندورا ازجیله تث یرات مربوط به آ بار جامعبهپبایری رسبانههبا در
مقایسه با دیار نهادهای جامعهپایری این است وبه رسبانههبا ببا انتقبال و انتشبار
ارزشها و هنجارهای جدید ،ارزشهبای جااگتباده یبدییی را مبورد تهدیبد و ببه
چالش میوشند .مبکووایبل وبارورد جامعبهپبایری رسبانههبا را دارای دو جنببه
میداند :ازیکطرف ،رسانهها دیار فوامل جامعهپایری را حف و تقویت مبیونبد
و از سوی دیار ،تهدیدی بالقوه برای مجیوفهی ارزشهای مبورد نظبر جامعبه و
فوامل ونترل اجتیافی هستند (مکووایل.)494:2006 ،
مدل نظری تحقیق

روش تحقیق
در این تحقیق از دو روش استفاده اده است ،روش اسنادی وه در آن از وتابهبا،
مقاالت ،پایاننامهها و منابع اینترنتبی اسبتفاده ابده اسبت .از مجیبو نظریبات و
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مطالعات ،متغیرها استخراج وه درنهایت منجر به تنظیم پرسشنامه و ورود به حبوزه
میدانی تحقیق اده است .روش پییایشی ،روای در تحقیبق اجتیبافی اسبت وبه
«بیکر» آن را چنین تعریف میوند« :توصیفی است از نارش و رگتبار جیعیتبی ببر
اساس انتخاب نیونهای ت ادگی و معرف از اگبراد آن جیعیبت و پاسب آنهبا ببه
یکراته سؤال» (بیکر .)196 :1377 ،جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیبق ،ولیبه
ساونان منطقه  2اهر تهران هستند وه طبق سرایاری فیومی نفوس و مسبکن در
سال  1395برابر  314112نفبر مبیباابند .جهبت تعیبین حجبم نیونبه از گرمبول
نیونه گیری وووران استفاده اده است وه حاصل آن انتخاب  385نفر است .بعد از
تعیین و تخ یک نیونه به هر واحد از طریق نیونهگیری ت ادگی ساده نسبت ببه
جیعآوری اطالفات از طریق پرسشنامه ایدا ،اده است.
یافتههای تحقیق
 .1بین سن و میران افتیاد اجتیافی رابطه معنیداری وجود دارد.
با توجه به اینوه سن و میران افتیاد اجتیبافی متغیرهبای رتببهای هسبتند از
آزمون ضری

هیبستای اسپیرمن استفاده میاود.

جدول  .2آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابطه میان سن و میزان اعتماد اجتماعی
Correlations

اعتماد اجتماعی

سن

.312
.043
385
1.000
.
385

1.000
.
385
.312
.043
385

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

سن
Spearman's rho

اعتماد اجتماعی

جدول  .٣آزمون همبستگی اسپیرمن میان سن و میزان اعتماد اجتماعی

متغیرها
سن و میزان اعتماد اجتماعی

با توجه به جدول  3میران ضری

تعداد
385

مقدار ضریب همبستگی
0/312

سطح معنیداري ()0/05
0/043

هیبستای میان متغیرهای ت سن و میران افتیاد

اجتیافی برابر با  0/312محاسبه اده است وه این میران نشبانار وجبود رابطبهای
نسبتاً یوی و مستقیم است .بدین معنی وه با اگرایش (یا واهش) سن میبران افتیباد
اجتیافی اگرایش (یا واهش) مییابد .با توجه به سطح معناداری این رابطه وه برابر
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با  0/043است و ووچکتر از  0/05محاسبه اده است ،بنابراین گرض صبفر رد و
گرضیه پهوهش تثیید میابود؛ یعنبی ببین سبن و میبران افتیباد اجتیبافی رابطبه
معناداری وجود دارد.
 .2جنسیت زنان و مردان بر میران افتیاد اجتیافی تث یر معنیداری دارد.
با توجه به اینوه جنسیت زنان و مردان و میران افتیباد اجتیبافی متغیرهبای
رتبهای و اسیی میباابند از آزمبون وبای اسبکوئر ،ضبری

پیوسبتای و نسببت

درستنیایی استفاده میاود.
جدول  .4آزمون کای اسکوئر برای سنجش رابطه جنسیت و میزان اعتماد اجتماعی
)Asymp. Sig. (2-sided

df

.000
.000
.000
.000

4
4
4
4

Chi-Square Tests
Value
41.339
59.446
67.817
61.316
385

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

بببا توجببه بببه نتببایج آزمببون وببای اسببکوئر میببران وببای اسببکوئر برابببر اسببت بببا
  2  41/ 339و درجه آزادی برابر است با  df  4و در گاصبله اطیینبان %95

سطح معنیداری بهدستآمبده براببر اسبت ببا  Sig  0/ 000یعنبی ببا اطالفبات
موجود

𝐻0

ابطال اده و

𝐻1

(گرضیه پهوهشار) تثیید مبیابود ،ببهفببارتدیابر

جنسیت زنان و مردان بر میران افتیاد اجتیافی تث یر مثبت دارد.
 .3بین پایااه ایت ادی -اجتیافی و میران افتیاد اجتیافی رابطبه معنبی داری
وجود دارد.
با توجه به ایبنوبه پایاباه ایت بادی -اجتیبافی و میبران افتیباد اجتیبافی
متغیرهای رتبهای هستند از آزمون ضری

هیبستای اسپیرمن استفاده میاود.

جدول  .5آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابطه میان پایگاه اقتصادی-اجتماعی و اعتماد اجتماعی
Correlations

اعتماد اجتماعی پایگاه اقتصادي -اجتماعی
.542
.006
385
1.000
.
385

1.000
.
385
.542
.006
385

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

پایگاه اقتصادي -اجتماعی
Spearman's rho

اعتماد اجتماعی
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جدول  .6آزمون همبستگی اسپیرمن میان پایگاه اقتصادی -اجتماعی و اعتماد اجتماعی

متغیرها
پایگاه اقتصادي -اجتماعی و اعتماد اجتماعی

با توجه به جدول  6میران ضری

تعداد
385

مقدار ضریب همبستگی
0/542

سطح معنیداري ()0/05
0/005

هیبسبتای میبان متغیرهبای پایاباه ایت بادی-

اجتیافی و افتیاد اجتیافی برابر با  0/542محاسبه اده است وه این میران نشانار
وجود رابطهای نسبتاً یوی و مستقیم است .بدین معنی وه ببا اگبرایش (یبا وباهش)
پایااه ایت ادی -اجتیافی میران افتیاد اجتیافی اگرایش (یا وباهش) مبییاببد .ببا
توجه به سطح معناداری این رابطه وه برابر با  0/005اسبت و ووچبکتبر از 0/05
محاسبه اده است ،بنابراین گرض صفر رد و گرضیه پهوهش تثیید میابود؛ یعنبی
بین پایااه ایت ادی -اجتیافی و افتیاد اجتیافی رابطه معناداری وجود دارد.
 .4بین میران استفاده از اینترنت و میران افتیباد اجتیبافی رابطبه معنبی داری
وجود دارد.
با توجه به اینوه میران استفاده از اینترنت و میران افتیاد اجتیافی متغیرهبای
رتبهای هستند از آزمون ضری

هیبستای اسپیرمن استفاده میاود.

جدول  .7آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابطه میان میزان استفاده از اینترنت و میزان
اعتماد اجتماعی
Correlations

اعتماد اجتماعی استفاده از اینترنت
.372
.004
385
1.000
.
385

1.000
.
385
.372
.004
385

Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
Correlation Coefficient
)Sig. (2-tailed
N

استفاده از اینترنت
Spearman's rho

اعتماد اجتماعی

جدول  .٨آزمون همبستگی اسپیرمن میان میزان استفاده از اینترنت و میزان اعتماد اجتماعی

متغیرها
میزان استفاده از اینترنت و میزان اعتماد اجتماعی

با توجه به جدول  8میران ضبری

تعداد
385

مقدار ضریب همبستگی
0/372

سطح معنیداري ()0/05
0/004

هیبسبتای میبان متغیرهبای میبران اسبتفاده از

اینترنت و میران افتیاد اجتیافی برابر با  0/372محاسبه اده است وبه ایبن میبران
نشانار وجود رابطهای نسبتاً یوی و مستقیم است .بدین معنی وبه ببا اگبرایش (یبا
واهش) میران استفاده از اینترنت میران افتیاد اجتیافی اگرایش (یا واهش) مییابد.
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با توجه به سطح معناداری این رابطه وه برابر با  0/004است و ووچکتبر از 0/05
محاسبه اده است ،بنابراین گرض صفر رد و گرضیه پهوهش تثیید میابود؛ یعنبی
بین میران استفاده از اینترنت و میران افتیاد اجتیافی رابطه معناداری وجود دارد.
 .5استفاده از ابکه جهانی اینترنت بر افتیاد اجتیافی تث یرگاار است.

جدول  .٩متغیرهای وارد شده در مدل و روش برازش رگرسیونی

مدل
1

متغیرهاي واردشده در مدل
مدتزمان استفاده
میزان استفاده
الگوي اطالعاتی
تنوع وبسایتها

متغیرهاي حذفشده

روش رگرسیونی

--

Enter

با توجه به جدول  9متغیرهای وارداده در مدل وه فبارتند از مدتزمبان اسبتفاده،
میران استفاده ،الاوی اطالفاتی و تنو وبسایتها و هیچنین روش برازش مبدل
رگرسیونی ( )Enterارائه ادهاند .در این روش هیه متغیرها وارد مدل مبیابوند و
از تیامی اطالفات وارداده در تحلیل مدل استفاده میاود .ببهفببارتدیابر ایبن
روش هیه رگرسیونهای میکن را در اختیار محقق میگاارد.
جدول  .١0ضریب تعیین برازش رگرسیونی

مدل
1

ضریب همبستگی
0/64

با توجه به جدول  10ضبری

ضریب تعیین
0/506

ضریب تعیین تعدیلشده
0/496

خطاي استاندارد برآورد
0/3002003

هیبسبتای متغیرهبای مبدتزمبان اسبتفاده ،میبران

استفاده ،الاوی اطالفباتی و تنبو وبسبایتهبا براببر  0/64و مجباور آن یعنبی
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ضری

تبیین برابر  R 2 = 0/506و ضری

تبیین تعبدیلابده نیبر براببر = 0/496

 R 2است .بهفبارت دیار در حالت تعدیلیاگته  0/496درصبد از واریبانس متغیبر
میران افتیاد اجتیافی توسج متغیرهای مدتزمان استفاده ،میبران اسبتفاده ،الابوی
اطالفاتی و تنو وبسایتها پیشبینی میاود.
جدول  .١١تحلیل واریانس برازش رگرسیونی

رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مربعات
31/171
12/977
44/148

درجه آزادي
4
380
384

میانگین مربعات
7/792
0/034

F

سطح معنیداري ()0/05

4/454

0/000

جدول  11تحلیل واریانس برازش رگرسیونی را نشان میدهبد وبه در آن مجیبو
مربعات ،میاناین مربعبات ،درجبات آزادی ،مقبدار آمباره  )4/454( Fو هیچنبین
سطح معنیداری ( )0/000نشان داده اده است .با توجبه ببه اینکبه مقبدار سبطح
معنیداری ویتر از  0/05بهدسبتآمبده اسبت ،مبیتبوان معنبیداری رگرسبیون را
استنتاج نیود.
جدول  .١2ضرایب مدل رگرسیون

مدل
(ثابت)
مدتزمان استفاده
میزان استفاده
الگوي اطالعاتی
تنوع وبسایتها

ضرایب غیراستاندارد
خطاي استاندارد
B
0/294
3/389
0/062
0/441
0/076
0/188
0/047
0/007
0/051
0/562

جدول  12برآورد ضرای

ضرایب استاندارد
Beta

0/366
0/154
0/008
0/759

t

11/532
7/129
2/484
0/141
11/079

مدل رگرسیونی را نشان میدهد .ضری

سطح معنیداري
()0/05
0/000
0/000
0/014
0/008
0/000

رگرسیون برای

متغیر مدتزمان استفاده براببر  ،0/441مقبدار خطبای اسبتاندارد  0/062و ضبری
استاندارد برابر  0/366بهدستآمده است .با توجبه ببه اینکبه مقبدار آمباره  tبراببر
 7/129بهدستآمده و سطح معنیداری (برابر  )0/00ویتبر از  0/05ببهدسبتآمبده
است ،میتوان معنیداری ضری

متغیر مبدتزمبان اسبتفاده و تبث یر آن ببر متغیبر

افتیاد اجتیافی را تثیید ورد .برای دیار متغیرها نیر چنین نتیجبهای حاصبل ابده
است .نتایج حاصله از تحلیل رگرسیونی متغیرهای موجبود در معادلبه را مبیتبوان
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بهصورت استاندارد اده در رابطه ریاضی زیر نشان داد:
Y  1 X 1   2 X 2   3 X 3   4 X 4  
بهفبارتدیار
(میران استفاده) ( +0/154مدتزمان استفاده)  = 0/366میران افتیاد اجتیافی
(تنو وبسایتها) ( 0/759الاوی اطالفاتی)   + 0/008

نتیجهگیری
میران ضری

هیبستای میان متغیرهای ت سن و میران افتیاد اجتیبافی براببر ببا

 0/362محاسبه اده است وه ایبن میبران نشبانار وجبود رابطبهای نسببتاً یبوی و
مستقیم است .بدین معنی وه با اگرایش (یا وباهش) سبن میبران افتیباد اجتیبافی
اگرایش (یا واهش) مییابد .با توجه به سطح معناداری این رابطه وه برابر با 0/043
است و ووچکتر از  0/05محاسبه اده است ،بنبابراین گبرض صبفر رد و گرضبیه
پهوهش تثیید میاود؛ یعنی بین سن و میبران افتیباد اجتیبافی رابطبه معنباداری
وجود دارد .با توجه به نتایج آزمون وای اسکوئر میران وای اسکوئر برابر اسبت ببا
  2  61 / 489و درجه آزادی برابر است با  df  4و در گاصبله اطیینبان %95

سطح معنیداری بهدستآمبده براببر اسبت ببا  Sig  0/ 000یعنبی ببا اطالفبات
موجود

𝐻0

ابطالاده و

𝐻1

(گرضیه پهوهشار) تثییبد مبیابود ،ببهفببارتدیابر

جنسیت زنان و مردان بر میران افتیاد اجتیبافی تبث یر مثببت دارد .میبران ضبری
هیبستای میان متغیرهای پایااه ایت ادی -اجتیافی و افتیباد اجتیبافی براببر ببا
 0/732محاسبه اده است وه ایبن میبران نشبانار وجبود رابطبهای نسببتاً یبوی و
مستقیم است .بدین معنی وه با اگرایش (یبا وباهش) پایاباه ایت بادی -اجتیبافی
میران افتیاد اجتیافی اگرایش (یا واهش) مییابد .با توجه به سطح معنباداری ایبن
رابطه وه برابر با  0/006است و ووچکتر از  0/05محاسببه ابده اسبت ،بنبابراین
گرض صفر رد و گرضیه پبهوهش تثییبد مبیابود .یعنبی ببین پایاباه ایت بادی-
اجتیافی و افتیاد اجتیافی رابطه معناداری وجود دارد .میران ضبری

هیبسبتای

میان متغیرهای میران استفاده از اینترنت و میران افتیباد اجتیبافی براببر ببا 0/532
محاسبه اده است وه این میران نشانار وجود رابطهای نسبتاً یوی و مستقیم است.
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بدین معنی وه با اگبرایش (یبا وباهش) میبران اسبتفاده از اینترنبت میبران افتیباد
اجتیافی اگرایش (یا واهش) مییابد .با توجه به سطح معناداری این رابطه وه برابر
با  0/006است و ووچکتر از  0/05محاسبه اده است ،بنابراین گرض صبفر رد و
گرضیه پهوهش تثیید میاود .یعنی بین میران استفاده از اینترنبت و میبران افتیباد
اجتیافی رابطه معناداری وجود دارد .متغیرهای وارد اده در مبدل وبه فبارتنبد از
مدتزمان استفاده ،میران استفاده ،الاوی اطالفاتی و تنو وبسایتها و هیچنبین
روش برازش مدل رگرسیونی ( )Enterارائه ادهانبد .در ایبن روش هیبه متغیرهبا
وارد مدل میاوند و از تیامی اطالفات وارداده در تحلیل مدل استفاده میابود.
بهفبارتدیار این روش هیه رگرسیونهای میکن را در اختیار محقق مبیگباارد.
ضری

هیبستای متغیرهای مدتزمان استفاده ،میران استفاده ،الابوی اطالفباتی و

تنو وبسایتها برابر  0/64و مجاور آن یعنی ضری
ضری

تبیین براببر  R 2 = 0/40و

تبیین تعدیل اده نیر برابر  R 2 = 0/496است .بهفببارتدیابر در حالبت

تعببدیل یاگتببه  0/496درصببد از واریببانس متغیببر میببران افتیبباد اجتیببافی توسببج
متغیرهای مدتزمان استفاده ،میران استفاده ،الاوی اطالفاتی و تنو وبسبایتهبا
پیش بینی میاود .مقدار آماره  )4/454( Fو هیچنبین سبطح معنبیداری ()0/000
نشان داده اده است .با توجبه ببه اینکبه مقبدار سبطح معنبیداری ویتبر از 0/05
بهدستآمده است میتوان معنیداری رگرسیون را استنتاج نیود .ضری

رگرسبیون

برای متغیر مبدتزمبان اسبتفاده براببر  ،0/441مقبدار خطبای اسبتاندارد  0/062و
ضری

استاندارد برابر  0/366بهدستآمده است .با توجه ببه اینکبه مقبدار آمباره

t

برابببر  7/129بببهدسببتآمببده و سببطح معنببیداری (برابببر  )0/00ویتببر از 0/05
به دستآمده است ،میتوان معنیداری ضری

متغیر مدتزمان اسبتفاده و تبث یر آن

بر متغیر افتیاد اجتیافی را تثیید وبرد .ببرای دیابر متغیرهبا نیبر چنبین نتیجبهای
حاصل اده است .نتایج حاصله از تحلیل رگرسیونی متغیرهای موجبود در معادلبه
را میتوان بهصورت استاندارداده در رابطه ریاضی زیر نشان داد( :میران اسبتفاده)
( +0/154مدتزمان استفاده)  = 0/366میران افتیاد اجتیافی

(تنو وبسایتها) ( 0/759الاوی اطالفاتی)   + 0/008
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