
  
  
  
  

  شناختی فرهنگ اعتماد در فضاي مجازي تحلیل جامعه

 *الدین موسوي سید کمال   

  **احمدآبادي اسدنژاد معصومه 
   20/11/94 :اریخ دریافت     ت

   17/3/95 :تاریخ پذیرش                     
  

  چکیده
هم با توجه به  گیري فرهنگ اعتماد در فضاي مجازي آن امکان شکلبررسیِ 
 بوده  هدفِ اصلیِ پژوهشِ حاضراي فضا اي ساختاريه ویژگی و ساختار

و نیز  اعتماد اجتماعی زتومپکا یه از نظر با موضوع تحقیق در تناسب.است
و بر اساس  شده  پژوهش حاضر استفاده عنوان چارچوبِ تئوریک هندرسون به

 و دریک جامعه نمونه  تدوینادبیات نظري و تجربی تحقیق، تعدادي فرضیات
. قرار گرفتی و سنجش بررس مورد شهر اسالمشهر و در 1391در آذرماه 

شهر واقع   اسالمهاي شهر نت یکافمراجعین به  شامل کلیه آماري تحقیق امعهج
و به کمک  نفر 383اي با حجم   نمونه آن میان، و ازهدر استان تهران بود

ي ا مرحله دوگیري  گیري کوکران محاسبه، و با شیوه نمونه فرمول نمونه
                                                

  Okna8062@yahoo.com          ). نویسنده مسئول( کاشان دانشگاه استادیار *

  omidm@ukr.net         . شاهد دانشگاه ارشد کارشناس دانشجوي **
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به یج عمده تحقیق از نتابرخی . انتخاب شدند اي متناسب یهو سهمدفی تصا
  :است  زیرشرح

  نشان داد که فرهنگ اعتماد در فضاي مجازي شکلاین پژوهش نتایج 
   میزان فرهنگ اعتمادي که در فضاي مجازي شکلهرچندوجود دارد  گرفته و

  .قرار دارد "به پایین  متوسط رو"  گرفته است در حد
دهد که میان ساختار فضاي مجازي و فرهنگ  آمده نشان می دست  بهنتایج

و در همین راستا، . سطح متوسط وجود دارد در اعتماد یک رابطه مستقیم و
 فرهنگ اعتماد نشان "بعد ذهنیِ"تري را با  ساختار فضاي مجازي رابطه قویی

  . آن"بعدِ عینی" تا دهد می
میزان فرهنگ عاملی اینترنتی هاي ت  در محیطهمچنین مشخص گردید که

 باالترین میزان ي کها گونه به، دهد میاعتماد تفاوت معناداري با یکدیگر نشان 
 نهایتاً  وایمیل و سپس بوك یسفترتیب در محیط تعاملی ه ب فرهنگ اعتماد

 .گرفته است   شکلسرگرمی بازي و در محیط

 حیطفرهنگ اعتماد، ساختار فضاي مجازي، م :هاي کلیدي واژه
  تعاملی مجازي، حوزه تعاملی مجازي

  
  مقدمه

ها،  هاي میان افراد و گروه منزله یکی از ابعاد مهم روابط، تعامالت و کنش اعتماد به
که موجبات   اجتماعی بر عهده دارد چراینقش چشمگیري را در ایجاد نظم و همبستگ

یشترِ اعضاي پذیرش و همدلی را فراهم نموده و مسیر سازگاري و انطباق هرچه ب
 به اذعان محققان، اعتماد مفهوم محوري سرمایه اجتماعی، و. نماید یجامعه را تسهیل م

 متغیر و نامتعین امروزي یط در شرایژهو به  و بودهتعامالت اجتماعی روابط و بسترساز
 است که اي یدهدر حقیقت، اعتماد پد. باشد ی میموضوعی مهم و درخور توجه و بررس

ها، هنجارها،  توجه به ارزش با ها نطفه بندي شده و و گروه یان افراددر تعامالت م
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صورت یک  بدان جا که به  تایابد یگرفته و قوام م  معین شکلییها نشانه نمادها و
فرهنگ اعتماد دربرگیرنده هنجارها، . گردد ی در سطح جامعه نمایان م"فرهنگ اعتماد"

مجموعاً  گرفته و  در جامعه شکل تمادها و تجاربی است که در ارتباط با اع ارزش
ها و رفتارهاي مبتنی بر اعتماد نیز بر اساس  کنش. اند آورده فرهنگ اعتماد را به وجود

زتومپکا فرهنگ که انداز است  از این چشم. گیرند ی شکل م...ها، هنجارها و همین ارزش
نگ با توجه به  به این معنا که فرهداند یاعتماد را محصول ترکیب ساختار و کنش م

 و متقابالً، آورد یجامعه فراهم م در هنجارهاي خود امکان اعتماد را ها و ارزش
 شکل یتنیز باعث پیدایش و تقو) تجارب اعتماد آمیز( مبتنی بر اعتماد يها کنش

ها  دریک کالم، فرهنگ به کنش. شوند ی م"فرهنگ اعتماد"خاصی از فرهنگ یعنی 
  .شوند یگیري و قوام فرهنگ م عث شکلها نیز با دهد و کنش جهت می

هاي نوین اطالعات و ارتباطات  آوري از سوي دیگر، به دنبال رشد و توسعه فن
ویژه اینترنت، شاهد پیدایشِ یک دنیاي جدید و مجازي در کنار دنیاي واقعی و عادي  به

 هم -ي مخصوص به خود نیز دارد که ساختار–هستیم، و این دنیاي مجازي جدید 
اي که  گمان، در آینده بی. پذیرد می هم از آن تأثیراتی را  وگذارد ی واقعی تأثیر ماي ینبرد

هاي زندگی اجتماعی همچون  حرکتیم، بسیاري از نهادها و حوزه سوي آن در شتابان به
پذیري، خانواده، ازدواج و همسرگزینی، انتخابات و مشارکت  آموزش و یادگیري، جامعه

تحت تأثیر اینترنت و دنیاي مجازي ...  فردي و اجتماعی وهاي هیسیاسی، اشتغال، سرما
 نوینی از اشتغال، همسریابی، آموزش، سرمایه يها  شکلیجتاًنت گرفت و خواهند قرار

این راستا، کم و  در و. خواهیم بود گر را نظاره.... فرهنگی، تجارت، روابط اجتماعی و
له موضوعاتی است که با توجه به  اعتماد اجتماعی و فرهنگ اعتماد نیز ازجمیفک

 مورد کنکاش و بررسی قرار تواند یتأثیرات احتمالی اینترنت و فضاي مجازي بر آن م
 از پدیده یطورکل جامعه ایرانی به دهد می شده نشان   نگاهی به تحقیقات انجام.گیرد

عتماد متأسفانه مسئله عدم ا ، و)24:1389گالبی، (برد  ی رنج م"ضعف اعتماد اجتماعی"
ها و نهادهاي  مردم به یکدیگر، و پایین بودن سطح اعتماد عمومی نسبت به سازمان
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گردد  یرسمی کشور موضوعی است که در نتایج تعدادي تحقیقات داخلی مشاهده م
بررسی :  سیاهپوش-1382 و 456:1380هاي ایرانیان،  ها و نگرش پیمایش ملی ارزش(

بنابراین در شرایط کنونی جامعه، به نظر ). 45 :1388 سرمایه اجتماعی یلیفرا تحل
مطالعه، در  درخور منزله موضوعی جدي و رسد بتوان اعتماد و فرهنگ اعتماد را به می

نظر   نقطه جمله فضاي مجازي بررسی نموده و از هاي گوناگون و از ها و حوزه محیط
  .ویژه نقش عوامل ساختاري مؤثر بر آن را تحلیل نمود شناختی به جامعه

طور که میدانیم امروزه بخش مهمی از تعامالت افراد در فضاي اینترنت  همان
اي که فضاي مجازي  یژهساختار و در چارچوب چنین تعامالتی طبعاًگیرد و  یمصورت 

هاي ساختاري دنیاي مجازي   پی بردن به اینکه آیا ویژگییر است، بنابراینپذ امکاندارد 
هاي مبتنی بر اعتماد  ها، روابط و کنش ارها، ارزش هنجیتنقش مثبتی در ایجاد و هدا

 گیري فرهنگ اعتماد راه شکل  یا اینکه خود مانعی بر سرکنند یایفا م) فرهنگ اعتماد(
 که ییها یکی از نمونه.  درخور تأمل و کنکاش استيا نوبه خود مسئله به نیز هستند

ود دارد مطالعه گیري اعتماد وج دهد در فضاي مجازي نیز امکان شکل نشان می
از % 75. باشد ی همسرگزینی آنالین میرامون پ2005همکارانش در سال  گونترهیتچ و
 زندگی و یکها از طریق اینترنت به دنبال یافتن همسر و شر بررسی آن جامعه مورد

 هاي یابی از همسریتوجه  آنان ضمن دریافت این نکته که بخش قابل. اند  خود بودهيبرا
 بوده و به ازدواج منتهی شده است، اذعان داشتند که همسرگزینی آمیز تیاینترنتی موفق

عنوان شکل نوین همسرگزینی در  به) همسریابی در فضاي مجازي (یناینترنتی و آنال
پیوند این مسئله به موضوع ). 56:2005هیتچ و همکاران، (حال رشد و توسعه است 

از عناصر مهم و تأثیرگذار در پروسه  تحقیق آن است که، با توجه به اینکه اعتماد یکی 
 و مطالعات متعدد دیگر در این زمینه حاکی از 1 یتهمسرگزینی است، نتایج تحقیق ه

 امکان -ها ها و عرصه ویژه در برخی حوزه  به-ست که در فضاي مجازي نیز اآن
ج گرفته را توسعه داد و از نتای توان اعتماد شکل می دارد، و وجود گیري اعتماد شکل

هم در دنیاي مجازي وهم واقعی سود برد چراکه بر اساس مطالعه ذکرشده،  مثبت آن
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دنیاي واقعی آنان  در ها را گرفته است رفتار انسان  اعتمادي که در دنیاي مجازي شکل
البته نباید فراموش کرد که دنیاي مجازي نیز مانند دنیاي واقعی . دهد می قرار تحت تأثیر

گیري فرهنگ اعتماد در  که نوع، میزان و نحوه شکل متفاوتی دارد يها ها و حوزه محیط
 با توجه به باید یاست و بنابراین م هاي خاصی برخوردار ویژگی هر حوزه و محیط از

 با توجه به اینکه اعتماد از سویی در .بررسی قرار گیرند ساختارهاي هرکدام مورد
 ها پدید ي افراد و تجارب اجتماعی آنپذیر جریان جامعه در  تعامالت انسانی، ويال البه
آید و از سوي دیگر تحت تأثیر شرایط اجتماعی و اقتصادي خاصی در جامعه است،  می

توجهی از  اکنون بخش قابل سؤال اینجاست که آیا دنیاي مجازي و آنالین که هم
 د را فرهنگ اعتماتواند یدر برگرفته است نیز م پذیري را جامعه روند تعامالت انسانی و

درون خود بپروراند یا خیر؟ به عبارتی، مسئله اصلی که در این پژوهش دنبال  در
هاي ساختاري فضاي مجازي، آیا امکان   آن است که با توجه به ویژگیشود یم

که پاسخ مثبت است   صورتی گیري فرهنگ اعتماد در آن وجود دارد؟ در شکل
   حوزه تعاملی و به چه میزان؟ مجازي، در کدامط بدانیم در کدام محیخواهیم یم

  
 پیشینه تحقیق

اند   پرداخته یا همان اعتماد در فضاي مجازيجمله تحقیقاتی که به اعتماد آنالین از
 2009که در سال " مجازي هاي یمسرمایه ارتباطی در ت"اي با عنوان   به مطالعهتوان یم

 دانشگاه والنسی اسپانیا در"ویست پناروجا " و "ویرجینیا ارنگو" ،"آنا زورنوزا "توسط 
 به دنبال مطالعه نقشی که اعتماد در پژوهشمحققین در این . شده است اشاره کرد  انجام

ها معتقدند اعتماد در ابعاد ارتباطی سرمایه  آن. اند  بودهکند ی مجازي بازي مهاي یمت
. ودش ی کاري در محیط مجازي نیز مربوط مهاي یماجتماعی وجود دارد بنابراین به ت

ها پاسخ به این سؤال بوده که آیا میان سطوح مجازي بودن رابطه  هدف پژوهش آن
 روابط مجازي یااعضاي گروه و سودمندي و کارایی گروه همبستگی وجود دارد؟ آ
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؟ محققان براي پاسخ در یک گردد یباعث پایین آمدن کارایی و سودمندي گروه م
 شد ی مي عضو4 یم ت47 که شامل بررسی خود را بررسی آزمایشگاهی نمونه مورد

عنوان گروه کنترل انتخاب شدند که   بهیدادند، گروه طور تصادفی در سه گروه قرار به
 دو سطح دیگر نیز با، دو گروه کردند یاعضاي آن از تعامالت چهره به چهره استفاده م

سطح مجازي بودن رابطه نیز بر اساس . ندشد گوناگون تقسیم "رابطه مجازي"
 گرفت یاستفاده قرار م هایی که توسط اعضا براي تعامل با یکدیگر مورد يژلوتکنو

که گروهی از ویدئوکنفرانس استفاده کردند و گروهی نیز تنها  طوري تعیین شده بود، به
 و سودمندي گروه نیز در ییکارا. از کامپیوتر براي ارتباط با یکدیگر استفاده نمودند

 رضایت و خشنودي گروهینهایتاً   و،و انسجام گروهیپیوستگی  ،کارگروهی هاي ینهزم
هاي  یم مطالعه نشان دادند که کارایی و سودمندي تیجنتا. موردمطالعه قرار گرفت

 اعتمادي که افراد از جانب یکدیگر دریافت هم به دلیل ، آن در هر سه زمینهمجازي
ها   بررسی آنیج نتا.شده بود کرده بودند و با یکدیگر به اشتراك گذاشته بودند تضمین

 بازي  مجازيهاي یمشاهدي بود بر اینکه سرمایه ارتباطی نقش بسزایی در اثربخشی ت
 .کند یم

اي کیفی چارچوب مفهومی   مطالعهیط) 2004 ("گیلدینگ" و"هندرسون"
و از ه زتومپکا را در مورد روابط مبتنی بر اعتماد در فضاي مجازي به بوته آزمون گذاشت

 آنالین به بررسی ارتباط میان اعتماد و ارتباطات هاي یر روي دوستطریق مطالعه ب
اعتماد یک نوع  توانند یها در مورد اینکه افراد چگونه م آن. تشدید شده فردي پرداختند

این اعتماد به روابط تشدید شده فردي بیانجامد، از اي که  گونه ایجاد کنند بهآنالین 
در نشان داد که تحقیق آنها همچنین  نتایج . بردند اعتماد اجتماعی زتومپکا بهرهنظریه

و   اعتبار-1 :اند از اعتماد وجود دارد که عبارتبراي چهار منبع اصلی فضاي آنالین 
عملکرد که  نحوه -2. خواه هویت واقعی افراد و صورت نام مستعار  خواه به،شهرت

و پاسخگویی  تعهد -3 .کند ینقش بسیار مهمی در ایجاد روابط دوستانه آنالین بازي م
  .اي و شخصیتی  زمینههاي  ویژگی-4 و. متقابل
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 هاي یشده در فضاي مجازي حول موضوع دوست  انجاميها برخی از پژوهشالبته 
گیري و رشد  توان مطالعاتی در مورد شکل ها را نیز می اند که آن گرفته اینترنتی شکل

در این قسمت به . انست در فضاي مجازي د"فرهنگ اعتماد"اعتماد و حتی ظهور 
  :گردد یآنها اشاره م تعدادي از

 روابط اینترنتی را در سطوح متعادل و هاي یفیتک) 1996( "فلویر" و"پارکز"
کنندگان با دوستان اینترنتی خود احساس  از مشارکت% 61فشرده مطالعه کردند حدود 

د بودند که معتق) آنان% 57(، بیش از نیمی از پاسخگویان نیز کردند یصمیمیت م
این . گیرند گفتگوهاي آنان با دوستان اینترنتی خود گستره وسیعی از مسائل را در برمی

ي که طی آن فرآیندکرده بودند یعنی   اشاره"همگرایی رمزگانی"همچنین به   ناکاربر
کننده در این پیمایش  حدود نیمی از کاربران اینترنتی شرکت. یابد یدرك متقابل بهبود م

از کاربران نیز % 30حدود . دي را نسبت به روابط آنالین خود ابراز کرده بودندتعهد زیا
محققان به این رسیدند که روابط اینترنتی . دوستی خود را بسیار جدي تلقی کرده بودند

که روابط اینترنتی شکل  فلوید معتقدند هنگامی و پارکز. مکمل روابط واقعی فرد هستند
هاي روابط واقعی مانند همگرایی رمزگانی،   بعضی ویژگیشود ی و زمانمند مگیرند یم

تر ایجاد  بینی پذیري، وابستگی متقابل، تعهد و تمایل براي روابط نزدیک درك و پیش
  .شوند یم

 اینترنتی را در میان هاي یاي دوست  در مطالعه2005 را در سال "ها" و"یوم"
 دانشجو را در این 361ها درمجموع  نآ. ها مقایسه کردند اي ها و کره ها، آمریکایی ژاپنی

 112 دانشجو ژاپنی، 126پاسخگویان این پژوهش متشکل از . سه فرهنگ انتخاب کردند
پژوهشگران طول مدت خود .  دانشجو اهل کره جنوبی بودند123دانشجو آمریکایی و 

 فرهنگی را در خود يها نتایج تفاوت. ابرازي را به همراه عمق و گستره آن سنجیدند
ابرازي براي جنس مخالف نشان داد و روابط میان اعتماد و خود ابرازي تنها در میان 

  .کاربران آمریکایی دیده شد
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اي با  آوا رضانیا در مقاله حمید عبدالهیان استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران و
، به مطالعه موردي کاربران سایت کلوب "خود و اظهار خود در فضاي مجازي"عنوان 

به . اند که ازجمله مصادیق پرداختن به اعتماد در فضاي مجازي است  کام پرداختهدات
 یدطور که جورج هربرتم گفته محقق مسئله آنان این بوده که نمایش خود دیگر آن

 و بین خود واقعی گیرد یمعتقد بوده صرفاً درصحنه اجتماعی واقعی صورت نم
 به -هاي کاربران تگی بودن ویژگیازجمله ساخ- ییها اجتماعی و خود مجازي تفاوت

بنابراین محقق در پی آن بوده که به راهکارهایی براي کاهش فاصله . وجود آمده است
آید دست یابد تا ارتباط  کنترل به نمایش درمی خود واقعی و خود مجازي که غیرقابل

که به این تحقیق . اعتمادي و کاهش سرمایه اجتماعی آسیب نبیند مؤثر بین افراد از بی
روش کیفی صورت گرفته است محقق با دیدگاه نظري نمایش خود گافمن وارد میدان 

 پرکاربر ایران است شده و با استفاده از هاي یتتحقیق در سایت کلوب که یکی از سا
 را در دي و ییها روش مشاهده به گردآوري اطالعات به مدت دو ماه پرداخته و داده

حال فردي با رعایت   شرح20در این دوره زمانی . آوري نموده است  جمع1386بهمن 
ها  شده و عناصر آن  صورت تصادفی از سایت کلوب انتخاب توزیع سنی و جنسی به

 که ارتباطات دهند ی این پژوهش نشان مهاي یافته. گرفته است وتحلیل قرار مورد تجزیه
تنیده شده   ی درهمگرفته با دنیاي واقع اینترنتی و فضاي اجتماعی که بر محور آن شکل

همچنین کاربران در این سایت پدیده . گیرد یاست و البته از طریق ارجاع به آن شکل م
 خالقانه نمایش خود هاي یوهعدم امکان ارجاع به جسم واقعی خود را با کاربرد ش

 که این گذارند ی و تصویري دلخواه از خود را به نمایش مکنند یجایگزین و جبران م
اعتمادي، براي این  این بی. زند اعتمادي در بین کاربران سایت دامن می  بینوعی امر به

ناپذیر  نوع ارتباط که کمتر به دنبال تحقق ارتباطات محکم و مداوم است اجتناب
 و سبب شده تا ارتباطات اینترنتی در سایت کلوب به ارتباطاتی گذرا و سطحی باشد یم

 اما مدیریت گیرد یآسانی صورت م ت نمایش بهبنابراین در این فضا مدیری. تبدیل شود
نمایش خود نیز در این فضا . اعتمادي سخت و مشکل است تأثیرگذاري به علت بی
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صحنه   فضاي مجازي از قبیل عدم دسترسی به پشتهاي یتشدت تحت تأثیر محدود به
 در فرد براي مخاطبان، عدم امکان مدیریت کامل صحنه، استفاده محدود از ابزار موجود

 هاي یبصفحه فضاي مجازي و همچنین امکاناتی مانند نمایش آزاد و رها از نقص و ع
 يها  کنشفرآینداما در همین فضاي محدود، خود گافمنی در . بدنی و جسمی قرار دارد

  .شود یاجتماعی متقابل و تحت تاثیرفرهنگ و زبان رسمی جامعه ایران متبلور م
 که موضوع اعتماد را در فضاي اینترنتی مورد رسد تحقیقاتی واقع، به نظر می در

هاي دوستی،  اند غالباً به تجارب عملی اعتماد و اعتماد ورزي سرگروه بررسی قرار داده
تفاوت و مزیت پژوهش . اند داشتهو برخی اثرات آن توجه ...شغلی، همسرگزینی و

ن یک نوع فقط رفتار اعتمادورزانه، بلکه امکان شکل گرفت حاضر دران است که نه
کند، فرهنگی که رفتار فقط یکی از  فرهنگ اعتماد را در فضاي آنالین جستجو می

  .، باورها، هنجارهاي اعتماد نیز نظر داردها ارزشهاي آن است و عالوه بر آن به  مؤلفه
  

  مبانی نظري
دهد   پیوند می"کنش" را با "فرهنگ" که هایی یوه شناسان بر شر جامعهبیشتامروزه 
ز نیز ا، زتومپکا کند ی صحبت م"دوگانگی ساختاري"گونه که گیدنز از  رند، همانتأکیددا

اي از منابع  طرف فرهنگ ذخیره  ازیکبدین معنا که: گوید یمسخن  "دوگانگی فرهنگ"
  در اختیار کنش قرارمثالً ارزش را براي تنظیم اهداف (کند یرا براي کنش فراهم م

کدها را براي بیان  ل، نمادها را براي معنا آرایی،، هنجار را براي تخصیص وسایدهد می
الی تو ها، شعائر را براي تداوم و ها را براي تنظیم مؤلفه محتواي شناختی، چارچوب

کننده و توان دهنده  بخش، تسهیل کننده، تحقق  یک نیروي تعیینعنوان به  و....) وکنش
از طرف دیگر زمانی  متقابالً مطرح است، -مقیدکننده و  بازدارنده بعضاًو –براي کنش 
 نوبه گیري و به ، شکلشود ینشست م ته صورت فردي و جمعی انباشته و که کنش به
در همین راستا . )14:1386 ،زتومپکا(شود  ی شکل فرهنگ را موجب مخود تجدید
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 گیري  را درباره شکل"شدن اجتماعی اعتماد"زتومپکا با رویکردي تلفیقی نظریه 
او در عین اینکه بحث عاملیت انسانی . کند یر جامعه مطرح م د"فرهنگ اعتماد"
و در راستاي آن مفهوم سرمایه فردي و )  فردي یا جمعی و خلقیات اجتماعیيها کنش(

، از سازد یرا مطرح م) حاصل جمع امکاناتی که در اختیار افراد جامعه قرار دارد(جمعی 
 با محیط یی، آشنایت، شفافوحدت هنجاري، ثبات و پایداري( ساختاري هاي ینهزم

مؤثر در اعتماد  عنوان عامل مهم و  بهیزن) اجتماعی و پاسخگو بودن افراد و نهادها
فرهنگ "دانیم  گونه که می همان) 123:1389 یگالب(برد  ینام م) فرهنگ اعتماد(همگانی 

ها و   محصول ترکیب ساختار و کنش است، درواقع فرهنگ با توجه به ارزش"اعتماد
، و آورد یرا فراهم مآمیز  اعتماد يها گیري کنش ارهاي خود امکان اعتماد و شکلهنج

فرهنگ " اعتماد آمیز موجب پیدایش يها نشست تجارب حاصل از کنش درنهایت ته
ها و تجارب   دربرگیرنده هنجارها، ارزش، در حقیقتفرهنگ اعتماد. گردند ی م"اعتماد
  . با اعتماد استمرتبط

ست اگر ساختارها اعتماد ساز باشند، نقش اساسی در ظهور زتومپکا معتقد ا
اند  هاي یک ساختار اعتماد ساز عبارت ازنظر او ویژگی. فرهنگ اعتماد خواهند داشت

. پاسخگویی و هدعت ، انس و آشنایی ویتثبات و پایداري، وحدت هنجاري، شفاف: از
خواهد  مانی اعتماد سازتوان گفت ساختار فضاي مجازي ززتومپکا شاید بمطابق دیدگاه 

و وحدت ) وضوح (یتهایی ازجمله ثبات و پایداري، شفاف بود که در این فضا ویژگی
 در بین کاربران یا همان شهروندان جهان مجازي و تعهد و پاسخگویی ییهنجاري، آشنا

 ساختاري را در اختیار کاربران در يها ها فرصت درواقع این ویژگی .وجود داشته باشد
 در فضاي مجازي "فرهنگ اعتماد"گیري   و باعث شکلدهند یازي قرار مفضاي مج

 در فضاي مجازي زمانی است که روابط "ثبات و پایداري " در این رابطه،.گردند یم
خود "مرور زمان با   بهتوانند یها م ثبات برخوردار باشد، آن کاربران با یکدیگر از

 نمایند و درنتیجه شواهد بیشتري ، اطالعات بیشتري راجع به همدیگر کسب"افشایی
 گفت توان ی م"وحدت هنجاري"در مورد . در مورد اعتماد کردن در دست داشته باشند
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ها  وجود یک سري قواعد و هنجارهاي ارتباطی در مورد اعتماد که توافق بر سر آن
وجود دارد موجب تشویق یا وادار شدن افراد به پذیرش و رعایت کردن این هنجارها و 

 در فضاي مجازي نیز "شفافیت"منظور از . گردد ی م"فرهنگ اعتماد"نهایت ظهور در
 و نهایتاً به عقیده زتومپکا .کاري، کنترل و سانسور است ارائه اطالعات و پرهیز از پنهان

  .باشد ی مؤثر م"فرهنگ اعتماد" مجازي نیز در ایجاد هاي یطکاربران با مح "آشنایی"
  و نمایش آن را"خود"در مورد " گافمن "اي نظریه لعهگونه که میلر در مطا همان

 "میکائیل گیلدینگ"همکارش   و"سامانتا هندرسون"در اینترنت موردبررسی قرارداد 
 به نظرِ .اند  در مورد اعتماد را در فضاي مجازي توسعه داده"زتومپکا"نظریه ) 2004(

کند که  ن تداعی میذه در این معنی راي مجازي در فضاموجود  "گمنامی"هندرسون 
. تعامالت چهره به چهره است از برانگیزتر تعامالت مجازي در اینترنت؛ شک

اعتماد "هایی که زتومپکا براي   اصول و پایه وي)488 :2004هندرسون و دیگران (
هاي ساختاري فضاي مجازي   را در ارتباط با ویژگیکند ی مطرح م"ثانویه" و"اولیه
اعتماد گیري  هاي شکل  و زمینه در مورد شرایط بخصوص.دهد مطالعه قرار می مورد

هاي ساختاري باعث  معتقد است ویژگی، وي "ظواهر"و"عملکرد"،"شهرت"اولیه یعنی 
 . داشته باشند بر اعتماد تأثیرات متفاوتیاین موارد که هرکدام از شوند یم

 مانند دشون ی یعنی چیزهایی که دیده م"ظواهر"  موردنیز در 1هندرسونسامانتا 
هاي حاصله از دیدن ظواهري مانند سن، جنس  لباس، نظم بدن، رفتار و ادب و استنباط

، باشد یترین عامل اعتماد در فضاي مجازي م اهمیت  کم"ظواهر"و قومیت، معتقد است 
در مورد .  در این فضا"ها فقدان عالئم و نشانه"هم به دلیل ویژگی ساختاري  آن
که  آنجا  اززعم وي، به که از گذشته فرد وجود دارد، اي  یا همان سابقه"شهرت"

و هویت در اختیار ، اینترنت میدان وسیعی را براي ساختن و جعل کردن گذشته، نام
اي براي اعتماد در فضاي مجازي باشد،   پایهتواند یظاهراً نم بنابراین دهد افراد قرار می

                                                
1. Henderson. S 
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 در فضاي "شهرت" و"وجهه "، "اعتبار"مطالعه او نشان دادند که واقعیِ اما نتایج 
 در فضاي "نام مستعار" که از ییها حتی آن بلکه. کنند یعمل م ظواهر از تر مجازي مهم

توأم با اعتماد متقابل را شکل   روابط صمیمانه وتوانند یمهم  کنند یمجازي استفاده م
ز نام مستعار  و افرادي که ا،که استفاده از نام مستعار با گمنامی تفاوت دارد دهند، چرا
و نام  .اي از تعامالت شخصی داشته باشند  با دیگران تاریخچهتوانند ی مکنند یاستفاده م
در  . براي افراد وجهه و اعتبار به ارمغان بیاوردتواند ی مدر فضاي مجازي حتیمستعار 

رفتارِ حالِ حاضر افراد و نتایج حاصله از آن رفتارها و که شامل اعمال  "عملکرد"مورد 
 در ایجاد روابط "عملکرد"شود نیز مطالعه هندرسون نشان داد که کاربران بر اهمیت  می

اند   نشان دادهدیگر نیزبسیاري از تحقیقات . اند صمیمانه و مبتنی بر اعتماد اذعان داشته
 "عملکرد"ویژه در محیط مجازي ایمیل   به"ناهمزمانی ارتباطات" که ویژگی ساختاري

 ترین یکی از امیدوارکننده "عملکرد"در نگاه هندرسون، بنابراین  .دهد را افزایش می
. هاي ساختاري آن است با توجه به ویژگیهم   آنامل ایجاد اعتماد در فضاي مجازي،وع
  )492 :2004همان (

در مطالعه خود پیرامون اعتماد نظریه ) 2004(که هندرسون  آنجا  ازهرتقدیر،  به
رده فضاي مجازي به آزمایش گذامورد  و این نظریه را در را توسعه دادهاعتماد زتومپکا 

به دلیل  ویژه این پژوهش به، ما نیز از نظرات او در کامل کردن چارچوب نظري است
 .کنیم ی افراد در فضاي مجازي استفاده م"تعهد و پاسخگویی" تأکید وي بر ویژگی

 "د افشاییخو" در فضاي مجازي موجب  و پاسخگوییهندرسون معتقد است تعهد
 ینبنابرا. کند ی را تسهیل م"روابط تشدید شده فردي" و شود یبیشتري در این فضا م

 است و هم در کنار پاسخگو بودن افراد در فضاي مجازي "اعتماد آنالین"هم از منابع 
ویژه با تأثیري که بر   در این فضا دارد به"فرهنگ اعتماد"گیري  سهم به سزایی در شکل

در فضاي مجازي فرد باهدف ایجاد اعتماد در دیگران نسبت به . دارد "خود افشایی"
 دست بزند که این عمل خود باعث تشویق دیگران به خود "خود اظهاري"خودش، به 
زمینه براي ظهور فرهنگ تکرار چنین وضعیتی در سطح وسیع، گردد و  اظهاري می
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ن افراد در فضاي مجازي را به نظر هندرسون، تعهد و پاسخگو بود .گردد یاعتماد مهیا م
 ،هندرسوننظر  نقطه  اینکه ازنهایتاً . از خود افشایی و مشارکت آنان استنباط کردتوان یم

 يها فقدان عالئم و نشانه  گمنامی،:همچونهاي ساختاري فضاي مجازي  ویژگی
هاي  عنوان ویژگی ناپایداري و عدم شفافیت ساختاري اغلب به اي و اجتماعی، زمینه
، اما نتایج مطالعه او نشان دادند بیشتر این شوند یاعتماد کننده قلمداد م اري بیساخت

 اعتماد در فضاي مجازي نیستند بلکه لّخِتنها م ویژه گمنامی نه هاي ساختاري به ویژگی
و پاسخگویی فعال و تعهد ) اعتبار( منابعی چون عملکرد، شهرت شوند یباعث م

ارچوب چهندرسون  و نظرات زتومپکا درمجموع، .نجامند به اعتماد آنالین بیاگردیده و
  ها شکل آننظراتِ بر اساس  نظري پژوهش را تشکیل داده و فرضیات تحقیق عمدتاً

 .گرفته است
 

  فرضیات تحقیق
با توجه به اهداف تعیین شده، ادبیات نظري و پیشینه تحقیق، فرضیاتی به شرح 

  :زیر تدوین و سنجش شدند
فضاي مجازي و میزان فرهنگ اعتماد در این فضا رابطه وجود ساختار نوع میان 

  .دارد
تفاوت معناداري با  تعاملی اینترنتی هاي یطمیزان فرهنگ اعتماد در انواع مح

 .یکدیگر دارند

تفاوت معناداري با  تعاملی اینترنتی يها میزان فرهنگ اعتماد در انواع حوزه
 یکدیگر دارند

 .تفاوت معناداري با یکدیگر داردان دختر و پسر در کاربر میزان فرهنگ اعتماد

 .میان سن و میزان فرهنگ اعتماد رابطه وجود دارد

  .میان سابقه آشنایی با اینترنت و میزان فرهنگ اعتماد رابطه وجود دارد
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  تعریف متغیرهاي تحقیق
ها، باورها و تجاربی در مورد  فرهنگ اعتماد دربرگیرنده ارزش: فرهنگ اعتماد

زمانی که تجربیات افراد . شود یداست که به سهم خود ایجادکننده فرهنگ اعتماد ماعتما
ها باهم  یافته و افراد در آن   متقابلِ مبتنی بر اعتماد گسترشيها جامعه پیرامون کنش

 اعتماد آمیز به امور طبیعی و سرانجام به اصول و قواعد هنجاري يها سهیم شوند، کنش
شده، فرهنگ اعتماد را  ستهِ مثبت و مبتنی بر اعتماد تأییدتجارب زی. شوند یتبدیل م

فضاي  در  در این پژوهش فرهنگ اعتماد).114:1384زتومپکا (ایجاد خواهند کرد 
 بدانیم کاربران اینترنت و فعاالن دنیاي خواهیم یگرفته و م بررسی قرار مجازي مورد

ند هستند و چه اندازه تجارب و باورهاي مربوط به اعتماد پایب ها مجازي چقدر به ارزش
 ما را در شناخت فرهنگ تواند ی که مياند، دوبعد اعتماد آمیزي در دنیاي مجازي داشته

 ها بدین منظور فرهنگ اعتماد به دو بعد ذهنی شامل ارزش. اعتماد مجازي یاري نماید
ر  گویه در نظ16و بعد عینی شامل تجارب زیسته تقسیم شد و براي هرکدام  باورها و

در  شده که حاصل جمع نمراتِ این دو بعد کمک خواهد کرد تا فرهنگ اعتماد  گرفته
سطح سنجش متغیر . گیري نماییم بررسی تحقیق اندازه در جامعه مورد فضاي مجازي را

  .بوده استاي  فرهنگ اعتماد آنالین در این تحقیق فاصله
باورهاي مربوط  و ها بعد ذهنی فرهنگ اعتماد، ارزش: بعد ذهنی فرهنگ اعتماد

 ها را ها معتقدند و آن که مردم به آن اند معیارهایی یا چیزها ها ارزش. باشد می به اعتماد
ها، امکان کنش متقابل مبتنی بر  ارزش سر توافق بر. دانند یشان مهم م زندگی در

 باورها نیز آن چیزهایی هستند که .)82:1382 ،شارون. (دهد همکاري را افزایش می
 مهم آن است یها معتقدند، که البته ممکن است درست یا نادرست باشند، ول بدانمردم 

 سنجش بعد ذهنی ي برا).84 :همان(اند  بخشی از فرهنگ شده  واند یجکه در جامعه را
مطالعه، با توجه به ادبیات نظري تحقیق، از  فرهنگ اعتماد آنالین کاربران مورد

 یه گو16قالبِ  در درباره اعتماد بهره جسته و "هاي باورها و ارزش"هایی چون  شاخص
  .اي است سطح سنجش این متغیر فاصله. اي آن را سنجش خواهیم کرد  گزینه6
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  مفهوم فرهنگ اعتماد آنالینهاي  ابعاد و شاخصجدول 
شماره 
 سؤال

سطح  منابع
 سنجش

 مفهوم ابعاد مؤلفه شاخص

1-12  
2-12  
3-12  
4-12  
5-12  

  
6-12  
7-12  
8-12  
9-12  
10-12  

  
11-12  

  
12-12  
13-12  
14-12  
15-12  
16-12 

گالبی 
1389  

 یکمال
1383  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وکول

2003  

  
  
  
  
  
 اي فاصله

پایبندي به ارزش  -
  داري امانت

 پایبندي بهارزش انصاف -
پایبندي  ارزش درستکاري -

 به
  خیرخواهی ارزش به پایبندي -
  ارزش صداقت و به پایبندي -
  راستگویی -
  پایبندي به قول و قرار -
  ویی و تظاهردور -
  برداري تقلب و کاله -
  پاسخ مهربانانه به اعتماد -
 گفتگو با اعتماد گیري شکل -

  درباره مسائل گوناگون
تبادل  با گیري اعتماد شکل -

  ایده و احساسات
 نگرانی دائمی از سوء -

  استفاده
  عدم الزام به پاسخگویی -
امکان اعتماد دریک رابطه  -

  مداوم
  دشواري اعتماد دوسویه -
   دیگرانوظایف در قبال -
 

  
  
  
  
  
  ها ارزش
  و

 باورها

  
  
  
  
  
بعد 
  ذهنی
 
 
 
 
  
  
 

  
  
  
  
  

فرهنگ 
  اعتماد
در 

  فضاي
 مجازي
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1-13  
2-13  
3-13  

  
4-13  

  
5-13  
6-13  
7-13  
8-13  
9-13  
10-13  
11-13  
12-13  
13-13  

  
14-13  
15-13  
16-13 

  
  
  
  
  
  

  کالیدن
)2007(  

  
  
  
  
  
  
  
  

 یلیامزو
2006 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 اي فاصله

  اعتماد کردن به دیگران -
شک تردید در ابتداي  -

  روابط
در میان گذاشتن مشکالت  -

  با دیگران
 برابر العمل در عکس -

پرسش از خصلت 
  غیراخالقی

  اعتماد براي حل مشکالت -
  مشاوره در تصمیمات مهم -
  پرهیز از گمنامی -
  معرفی با اسم مستعار -
  بودن هویت دیگران جعلی -
  دروغ گفتن براي امنیت -
عدم لزوم ترس دائمی از  -

  فریب
اندیشانه بودن منفعت  -

  رفتار همه
با دیگران در مورد  صحبت -

  شخصی و محرمانه امور
  اعتماد متقابل بودن ضروري -
  اینترنتی روابط بودن رمزآلود -
 اسم مستعار با عدم صداقت -

  
  
  
  
  

رفتارها 
  و

تجارب 
 زیسته
 
 
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
بعد 
  عینی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  
اي   فرهنگ اعتماد، درواقع تجاربِ زیستهبعد عینی: بعد عینی فرهنگ اعتماد

 حاصل از يها تجربه. اند است که افراد از تعامالت مبتنی بر اعتماد به دست آورده
 یستز. نامند ی آگاهانه انسان را تجربه زیسته یا زیست جهان ميها ها و کنش فعالیت
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کمن،  خود ما نیست، بلکه به گفته شوتس، برگر و اليها جهان فقط شامل تجربه
طور غیرمستقیم نیز کسب   که از دیگران و بهشود ی نیز مییها  شامل تجربهینهمچن
 براي سنجش بعد عینی فرهنگ اعتماد آنالین کاربران ).219:1390 ،کنوبالخ (یما کرده
تجارب  و رفتارها"هایی چون  مطالعه، با توجه به ادبیات نظري تحقیق، از شاخص مورد

سنجش  اي آن را  گزینه6 یه گو16در قالب  بهره جسته وزمینه اعتماد   در"زیسته
دهنده مفهوم  جدول زیر نشان. اي است سطح سنجش این متغیر فاصله. خواهیم کرد

  :هاي آن است مؤلفه  وها  شاخصو فرهنگ اعتماد
 هر چیزي، شامل عناصر و اجزاي اصلی آن و  ساختارِ:اختار فضاي مجازيس

واقع شامل اجزاي  مثال ساختار جامعه در  عنوان به. هاست روابط نسبتاً پایدار میان آن
مفهوم  ).53:1387 ،يموسو(شود  یها م اصلی جامعه و روابط نسبتاً پایدار میان آن

  فضا که درهاي ساختاريِ ی ویژگیبرخساختار فضاي مجازي در این تحقیق به کمک 
ابتدا شاخص سازي شده شده است  ها اشاره ادبیات نظري توسط محققان اینترنت به آن

ثبات و پایداري، : هایی چون ویژگی. گرفته است بررسی و سنجش قرار و سپس مورد
اي از  وحدت هنجاري، شفافیت، آشنایی، و تعهد و پاسخگویی در قالب مجموعه

از کاربران فضاي مجازي برش قطبین هم به شیوه  صفات جفتی و متضاد، آن
 که توسط "برش قطبین"یا" افتراق معناییمقیاس".شود یموردمطالعه پرسیده م

شده عبارت   از طرف دیگر ساخته"هوف شتتر"طرف و همفکرانش ازیکو "اوزگود"
برابر محرکی  در) منفعل –مانند دو صفت فعال  (یاست از ارائه یک وضعیت دوقطب

 که ارزیابی شود یوسیله آن از پاسخگو خواسته م که به) مانند یک فرد پاسخگو(واحد 
اي نشان   درجه7را نسبت به آن وضعیت یا صفت مربوطه بر روي یک مقیاس  دخو
در هر گویه نمراتی از  اي از گویه هاي دوقطبی است،  مقیاس که شامل رشتهینا. دهد

ها با  کردن نمرات گویه  دهد و نهایتاً با جمع یکتا هفت را بین دو قطب نشان می
 نمره مقیاس براي هر پاسخگو به دست انگینیها، م یکدیگر و تقسیم آن بر تعداد گویه

در این تحقیق چنانچه نظر پاسخگویان در مورد ). 463:1386 ،یکرب( خواهد آمد
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 نمره و ینهاي ساختاري فضاي مجازي مثبت و گزینه کامالً موافق باشد، باالتر ویژگی
معِ  که پس از جآید ی نمره براي هر ویژگی به دست مترین ییندر غیر این صورت پا

.  نتایج را بر روي یک طیف نمرات نشان دادتوان یشده، م هاي ذکر نمراتِ ویژگی
پست که به نظر کاربران، ساختار فضاي مجازي بیشتر  کسب نمرات پایین حاکی ازآن

متقابالً کسب نمره باال . سازي براي اعتماداست ظرفیتفاقد یک ساختارِ فاقد اعتماد و یا 
اعتماد ساز  ه کاربران، ساختار فضاي مجازي یک ساختارپست که در نگا حاکی ازآن

الزم به ذکر است حداقل و حداکثر نمره اخذشده در رابطه با ساختار فضاي . باشد یم
این متغیر  سنجش ، و سطح60 و میانگین نظري مقیاس 105 و 15مجازي به ترتیب 

  . خواهد بوداي فاصله
 يها  مشتمل بر شبکهمحیط مجازي، محیطی است: محیط تعاملی مجازي

 کامپیوتري با يها شبکه. پردازند یکامپیوتري که در لحظه به مبادله اطالعات با یکدیگر م
زمینه را براي ارتباط و تبادل ... سایت، چت روم و   چون وبهایی یطایجاد مح

هم در خارج از فضاي ارتباط مستقیم و واقعی  اطالعات و تجربیات میان افراد، آن
منظور از محیط مجازي در این پژوهش اخص از فضاي مجازي بوده و . سازد یفراهم م

 بازي، سایت سیاسی یتبوك، وبالگ، سا ، فیسیمیل چون چت روم، اهایی یطشامل مح
 هنري، فیلم و موسیقی و یت اقتصادي، سایت علمی تخصصی، سایتاجتماعی، سا

  .هد بودضمناً سطح سنجش این متغیر اسمی خوا. باشد یسایت مذهبی م
 تعاملی اینترنتی يها در این پژوهش منظور از حوزه: حوزه تعاملی مجازي

 ها  بر محور آن است که افراد عمدتاً روابط آنالین خود راهایی ینهموضوعات و زم
سرگرمی و  یادگیري،  چون آموزش وییها ها شامل حوزه این حوزه. کنند یبرقرار م
 سیاسی اجتماعی و هاي ینه اعتقادي، زم دینی وهاي ینهخریدوفروش، زم تفریح،
ضمناً سطح سنجش این متغیر نیز اسمی . یابی و همسرگزینی خواهد بود دوست

  .باشد یم
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 درباره اعتماد بنیادین، معتقد است اعتماد بنیادین یکسون ار:اعتماد بنیادین
داریم، نگرشی که اعمال و  و محیط اطراف خود نگرشی است که ما نسبت به خود

هم و افرادهم  که شود ی و موجب تقویت این احساس مسازد یار ما را متأثر مرفت
 در ).23:1378 ،گیدنز(اعتماد بوده و داراي ثبات و استمرارند   قابلي پیرامونشرایط دنیا

اعتماد به زندگی و  اعتماد به خود،" منظور سنجش اعتماد بنیادین ابعادِ و بهاین تحقیق 
 سؤال 6شده و عملیاتی کردن این مفهوم در قالب  ظر گرفته در ن"اعتماد به دیگران

اي  سطح سنجش این متغیر نیز در سطح فاصله. پایانی پرسشنامه صورت پذیرفته است
  .باشد یم

  
  شیوه اجراي تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش همچون دیگر تحقیقات اجتماعی روش پیمایشی بوده 
آوري اطالعات الزم از یک  ا با جمع تکند یبه محقق کمک مپیمایش روش . است

 .جمعیت نمونه و عمدتاً از طریق پرسشنامه اهداف تحقیق را مطالعه و بررسی نماید

 ها نت کننده به کافی جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه کاربران اینترنتِ مراجعه
داد که آمار رسمی در مورد تع ازآنجایی. باشد یاستان تهران م از شهر اسالمشهر در

 داراي مجوز از يها نت ابتدا آمار کافی. کاربران اینترنت در این شهر وجود نداشت
نت داران نیز تحت   که کافی"هاي کامپیوتري داران و ماشین اتحادیه عکاسان، چاپخانه"

 کاربران اینترنت از طریق  تخمینیسپس آمار. گرفته شدباشند  ینظر این اتحادیه م
که   شدمحاسبه فعال و داراي مجوز در سطح شهر يها نت مراجعه مستقیم به کافی

 تعیین حجم نمونه منظور  در ادامه و به.شود ی نفر را شامل م17160جمعیتی معادل 
 که درنتیجه با توجه به محاسباتِگردید  استفاده گیري کوکران تحقیق، از فرمول نمونه

  . نفر تعیین شد383صورت گرفته حجم نمونه تحقیق 
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اي  اي تصادفی و سهمیه صورت دومرحله گیري در این پژوهش به شیوه نمونه

عنوان کاربر در فضاي   بودیم که بهییها که نیازمند به نمونه آنجا از. متناسب بوده است
عنوان بهترین مکان جهت دسترسی به  ها به نت رو کافی مجازي فعالیت نمایند، ازاین

 اسالمشهر تعدادي يها نت لیست کامل کافی زابتدا ا.  فوق تشخیص داده شديها مونهن
اي متناسب با نسبت مراجعینِ آن  نت سهمیه صورت تصادفی انتخاب و براي هر کافی به
آوري اطالعات محقق با مراجعه  در مرحله جمع. کل جامعه آماري در نظر گرفته شد به

ها را در اختیار کاربران   پرسشنامه1391آذرماه  در  موردنظريها نت حضوري به کافی
  .آوري اطالعات اقدام نمود فضاي مجازي قرار داده و به جمع

  
   و اعتبار و پایایی آنابزار تحقیق

 سنجش اعتبار پرسشنامه تحقیق، باشد و براي یابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه م
 .، بهره بردیمشود ی محسوب ماز روش اعتبار صوري که جزئی از اعتبار محتوا

بر آن اساس   چند، وییها  براي سنجش هر یک از متغیرهاي اصلی شاخصهمچنین،
 برگرفته از منابع یه گو80 بیش از مقدماتیدر پرسشنامه . هایی در نظر گرفته شد گویه

شده بر اساس چارچوب نظري تحقیق، مورد بازبینی و بررسی  گوناگون و یا تدوین
ها تأیید  ر گرفت و پس از اصالحات و اعمال نظرات کارشناسی، اعتبار گویهاساتید قرا

اعتبارِ پرسشنامه، جهت سنجش پایایی  تأیید پس از. و پرسشنامه نهایی تدوین شد
شده با   پرسشنامه تنظیم) فرهنگ اعتماد و متغیرهاي مستقل تحقیق( آن هاي یاسمق
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قرار گرفت ) کاربران اینترنت( نمونه یتمعج  نفر از30نت در اختیار   کافی2مراجعه به 
همسازيِ درونیِ   ناآمده با آزمون آلفاي کرونباخ سنجش شد تا میز  دست و نتایج به

آمده براي خرده   دست  آلفاي کرونباخ بهیبضر. سؤاالت پرسشنامه تحقیق معلوم گردد
  : پرسشنامه در جدول زیر آمده استهاي یاسمق
  

 ضریب آلفاي کرونباخ
 

 ها یاسرده مقخ

79,1%  عد ذهنی فرهنگ اعتماد آنالینب 

71,8%  عد عینی فرهنگ اعتماد آنالینب 

 اعتماد بنیادین  54,4%

 ساختار فضاي مجازي  93,1%

  
  تحقیق هاي یافته 

اي  بررسی در این تحقیق جامعه دهد جامعه مورد هاي توصیفی نشان می نگاهی به یافته
 42ترین   سال و بزرگ15ین پاسخگو تر کوچک( سال 24,5است جوان با میانگین سنیِ 

چهارم این جامعه از مجردها  و سه%) 62,9(دهد  می، اکثریت آن را مردان تشکیل )سال
بررسی تحصیالت بااليِ دیپلم داشته،  جامعه مورد% 90یباً تقر. شده است تشکیل%) 74(

بوده، و %) 38,8(و باال %) 52(متوسط  یک پایگاه عمدتاًپایگاه اجتماعی اقتصادي آن نیز 
نکته . برخورداراست) سطح باال% 55,4 متوسط و سطح% 43,9(از اعتماد بنیادین خوبی 

  ساعت3( ساعت 3مهم آنکه میانگین استفاده روزانه از اینترنت در این جامعه بیش از 
این میزان . باشد یم  سال4,5و میانگین سابقه آشنایی و کار با اینترنت نیز ) یقه دق15و 
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سابقه آشنایی و استفاده روزانه از اینترنت گواه روشنی است بر مناسب بودن جامعه 
اي که با فضاي مجازي هم آشناست وهم در آن فعال  عنوان جامعه هم به موردبررسی آن

هاي تعاملی در فضاي مجازي که جامعه موردبررسی درآنها  یطمحین تر عمده. است
  :ز ااند عبارتفعالیت دارد 

، سایت %)17,2(بوك  ، فیس%)19,3(، ایمیل %)20,2 (یتخصصهاي علمی  یتسا
هاي  یتسا، %)5,2(چت روم ، %)6(، بازي الکترونیکی %)10,2(هنري، فیلم و موسیقی 

  %1,8هاي مذهبی با  یتساو تا %) .... 3,4(اقتصادي 
 ي اصلی فعالیت در فضاي مجازي نیز در جامعه موردبررسیها حوزههمچنین 

، %)33,4(، حوزه سرگرمی و تفریح %)42,8(حوزه آموزش و یادگیري : عبارتنداز
، %)4,2(دینی اعتقادي  ،%)6,5(، خریدوفروش %)9,4(هاي سیاسی اجتماعی  ینهزم

  %)3,7(همسرگزینی 
کاربران  بین میزان فرهنگ اعتماد آنالین در" :یکی از فرضیات تحقیق آن بود که*
 میزان فرهنگ  احتمالیِ بررسی تفاوتِمنظور و به، "ر داردو پسر تفاوت معنادادختر 

 یآزمونت مقایسه میانگین دو گروه مستقل یا ان در فضاي مجازي، آزمونن و مردنااعتماد ز
  :باشد یجدول زیر بیانگر نتیجه آزمون میان جنسیت و فرهنگ اعتماد م. استفاده شد

  
سطح 

 معناداري

Sig. 

درجه 
 آزادي
Df 

 یآزمونت

T 

 راف معیارانح

S 

میانگین نمره 
 فرهنگ اعتماد

 جنسیت

 مردان 101,45 18,36 2,113 381 0,035

 زنان 97,28 19,15   
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) 2,113= ی، نمره آزمونت0,035=سطح معناداري(آمده   دست با توجه به نتایج به
 بررسی قرار  مالحظه کرد بین کاربران مرد و زن که در این تحقیق موردتوان یم

نظر میزان فرهنگ اعتماد آنالین تفاوت جدي و معنادار وجود دارد و   ازاند، گرفته
گفت  توان یآمده م دست  بههاي یانگینضمناً با توجه به م. گردد یفرضیه تحقیق تأیید م

 بیشتر و نیرومندتر از فرهنگ اعتماد در بین کاربرانِ مرد در داخل فضاي مجازي،
  .استگرفته   شکل کاربرانِ زن  اعتماد در بینفرهنگ
 در فضاي میان سن کاربران و میزان فرهنگ اعتماد"فرضیه دیگر تحقیق *  
 بررسی فرضیه فوق آزمون جهتِ بوده است و " وجود دارد معنادار رابطهمجازي

  : است زیر منعکس و نتایج در جدولاستفاده قرار گرفت  موردهمبستگی پیرسون
  

 
 متغیرها

  تعداد
N 

آزمون 
  همبستگی

R 

سطح 
  ناداريمع

Sig.  
 0,030 0,111 383  فرهنگ اعتماد در فضاي مجازي-سن کاربران

  
 )0,111=، ضریب همبستگی0,030=سطح معناداري(حاصله با توجه به نتایج 

 و بین دو متغیرِ فرهنگ اعتماد آنالین و سن کاربران رابطه وجود داردگردید مالحظه 
به  .گردد ی فرضیه تحقیق تأیید مرو است، و ازاینمستقیم و ضعیف در سطح  رابطه این

کاربران  افزایش یابد میزان فرهنگ اعتمادفضاي مجازي  عبارتی هرچقدر سن کاربرانِ
  .یابد ینیز اندکی افزایش م

 فضاي مجازي فرهنگ اعتماد آیا در"تحقیق مبنی بر اینکه براي بررسی سؤال * 
شده و با   شخیص داده مناسب تاي  تک نمونهیآزمونت "؟ وجود دارد وگرفته شکل

 نظريِ از میانگین) 99,9( شده  توجه به نتیجه آزمون که نشان داد میانگین محاسبه
 این تفاوت معنادار نیز  بوده وتر کوچک) 112 (در فضاي مجازيمقیاسِ فرهنگ اعتماد 
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منزله یک   به که اعتمادتوان اذعان داشت یم )0,000=يسطح معنادار(باشد  یم
 در حال حاضر ایند دارد اما گرفته است و وجو  شکلاي مجازي  در فض"فرهنگ"
  .ضعیف و بوده و کمی پایین تراز حد متوسط است "فرهنگ اعتماد"

فرهنگ اعتماد   ساختار فضاي مجازي بایان م:یکی از فرضیات عبارت بود از* 
 ترین یمنظور بررسی فرضیه فوق که اصل به . دارد معنادار وجوددر این فضا رابطه
آزمون -اي بودن دو متغیر مستقل و وابسته  با توجه به فاصله-باشد یفرضیه تحقیق نیز م
البته قبل از اجراي این آزمون در مورد .  مورداستفاده قرار گرفتهمبستگی پیرسون

. هاي نرمال بودن نمرات و نیز خطی بودن رابطه دو متغیر اطمینان حاصل شد فرض پیش
 و – این فضا  ساختار فضاي مجازي و فرهنگ اعتماد درنتایج آزمون همبستگی میان
  :شده است جدول زیر منعکس -همچنین ابعاد فرهنگ اعتماد

  
 

 متغیرها
  تعداد

N 
آزمون 

  همبستگی
R 

سطح 
  معناداري

Sig.  
 0,000 0,320 383  فرهنگ اعتماد در فضاي مجازي- ساختار فضاي مجازي

اد در  بعد ذهنیِ فرهنگ اعتم- ساختار فضاي مجازي
 فضاي مجازي

383 0,366 0,000 

 بعدِ عینیِ فرهنگ اعتماد در - ساختار فضاي مجازي
 فضاي مجازي

383 0,202 0,000 

  
 )0,320=، ضریب همبستگی0,000=سطح معناداري(با توجه به نتایج جدول فوق 

 دو متغیر فرهنگ اعتماد آنالین و ساختار فضاي مجازي ین مالحظه نمود، بتوان یم
بدین ترتیب فرضیه . باشد یاین رابطه مستقیم و در حد متوسط م و  وجود داردرابطه

بر این اساس، هرچقدر ساختار فضاي . گرفته است تحقیق مورد تأیید قراراصلیِ 



   
  
  
  

 271  ...    شناختی فرهنگ اعتماد در فضاي   تحلیل جامعه

 
 

 ساز تر عنوان یک فضاي اعتماد به )هاي ساختاري این فضا با توجه به ویژگی(مجازي 
نیز  )شهروندان مجازيدر بین (جازي تلقی گردد، فرهنگ اعتماد موجود در فضاي م

ِ  هاي ساختاري ویژگی در داخل فضاي مجازي در حقیقت، هرچقدر. یابد یافزایش م
در  ...پاسخگویی و وحدتِ هنجاري، تداوم، ثبات و پایداري، آشنایی، ،یت شفاف:چون

ش مجازي نیز افزای  انتظار داشت فرهنگ اعتمادتوان یآینده وضعیت بهتري پیدا کنند م
  .یابد

 یک از ساختار فضاي مجازي بر کدام"که منظور بررسیِ این نکته  در ادامه، و به
مجازي اثرگذاري بیشتري داشته و رابطه همبستگی  در فضاي فرهنگ اعتماد ابعاد

 و سپس بعد ذهنیبا ابتدا رابطه ساختار فضاي مجازي " دهد؟ بیشتري با آن نشان می
 توان یمآمده  دست بهبر اساس نتایج  .دیده است سنجش گر فرهنگ اعتمادبعد عینی

بین دو متغیر بعد ذهنیِ فرهنگ اعتماد آنالین و ساختار فضاي مجازي  مالحظه نمود
  به عبارتی هرچقدر.باشد ی رابطه مستقیم و در حد متوسط م و اینرابطه وجود دارد

 و ها ی گردد، ارزشمطالعه، اعتماد سازتر تلق نظر کاربران مورد فضاي مجازي از ساختار
. یابد یها نیز افزایش م  میان آن نیز در)بعد ذهنی(باورهاي مربوط به فرهنگ اعتماد 

نظر ذهنی  ، ازدانند یکسانی که ساختار فضاي مجازي را یک ساختار اعتماد ساز م
تحقیق فرعیِ ترتیب فرضیه  و بدین اند فرهنگ اعتماد باالتري در فضاي مجازي داشته

سطح (بر اساس نتایج حاصله در جدول فوق  بعالوه، .گرفته است  قرارمورد تأیید
 دو متغیر بعد ین مالحظه نمود، بتوان یم) 0,202= ، ضریب همبستگی0,000=معناداري

این لی و  وجود داردنیز رابطهعینیِ فرهنگ اعتماد آنالین و ساختار فضاي مجازي 
هرچقدر ساختار فضاي مجازي واقع،   در.بوده استرابطه مستقیم و در حد ضعیف 

تجارب و " یا همان تلقی گردد بعد عینی فرهنگ اعتماد ازنظر کاربران اعتماد ساز تر
 البته باید خاطرنشان نمود که با. یابد یها افزایش م در میان آن "هاي اعتماد آمیز کنش

گفت  توان یآمده در مورد ابعاد ذهنی و عینی، م دست  بهضرایبِ همبستگیِ ٔیسهمقا
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فضاي  در ذهنیِ فرهنگ اعتماد  را با بعدتري  قوییرابطه وضعیتِ ساختار فضاي مجازي
  . بیشتري را بر آن داردتأثیرنشان داده و درواقع، مجازي 
میزان فرهنگ اعتماد آنالین در "دیگر تحقیق مبنی بر اینکه در بررسی فرضیه * 
با توجه به اسمی ، "یکدیگر داردتفاوت معنادار با  تعاملی اینترنتی هاي یطانواع مح

تحلیل واریانس  آزمون ياي بودن متغیر وابسته، اجرا بودن متغیر مستقل و فاصله
 ین قبل از اجراي این آزمون، نسبتِ به تأم و البته. مناسب دیده شدراهه یک

ها و نیز  ، اعم از توزیع نرمال یا شبه نرمال بودن نمرات میانگین گروهآنهاي  فرض پیش
  : استنتایج آزمون در جدول زیر آمده. ها اطمینان حاصل شد گنی واریانس آنهم

 
سطح 

 معناداري

Sig. 

ضریب 
 آزمون

F 

درجه 
 آزادي
Df 

میانگین 
 مجذورات

MS 

مجموع 
  مجذورات

SS 

 منبع تغییرات

 بین گروهی 7116,944 790,77 9 2,321 0,015

 گروهی درون 127063,672 340,65 373  

 کل 134180,616  382  

  
 توان یم )2,321=، نمره آزمون 0,000=سطح معناداري(با توجه به نتایج حاصله 

هاي تعاملی اینترنتی تفاوت جدي و  دریافت میزان فرهنگِ اعتماد کاربران در محیط
اثبات این فرضیه . گردد یبر این اساس فرضیه تحقیق تأیید م و دارد یکدیگر معناداري با

 هاي یط فرهنگ اعتماد آنالین در محیزانجامعه موردبررسی، مبدان معنا است که در 
 .تعاملی اینترنتی متفاوت از یکدیگر است

 ، آزمون"اِف"در ادامه بررسی و با توجه به معنادار شدن نمره آزمون فیشر یا 
 هاي یطیک از مح استفاده گردید تا مشخص شود فرهنگ اعتماد در کدامتعقیبی شفه 
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نتایج آزمون تعقیبی شِفِه نشان . گرفته است  سطح نیرومندتري شکلتعاملی اینترنتی در
 بوده و بوك  فیسداد که باالترین نمره فرهنگ اعتماد آنالین، مربوط به محیط تعاملی

 دوم و سوم قرار يها در رتبهبازي و سرگرمی  هاي یطمحسپس  و ایمیلبعدازآن محیط 
هنگ اعتماد آنالین باید به ترتیب از چت در ادامه و با توجه به میزان نمره فر. دارند

 سیاسی اجتماعی و سایت مذهبی یت علمی، سایت اقتصادي، وبالگ، سایتروم، سا
 هنري، موسیقی و هاي یت میزان نمره فرهنگ اعتماد آنالین نیز به ساترین یینپا. نام برد

  .فیلم تعلق داشته است
ماد آنالین در انواع میزان فرهنگ اعت": دیگرِ تحقیقدر بررسی فرضیه  *

با توجه به اسمی  نیز ،"تفاوت معنادار با یکدیگر دارد تعاملی اینترنتی يها حوزه
 تحلیل واریانس آزمون ياي بودن متغیر وابسته، اجرا بودن متغیر مستقل و فاصله

 ،0,070=سطح معناداري(آمده  دست با توجه به نتایج به اما.  مناسب دیده شدراهه یک
 تعاملیِ يها  میزان فرهنگ اعتماد در حوزه معلوم شد)2,058=  فیشرنمره آزمون

حوزه (کنند  یفعالیت مبر آن اساس  در داخل فضاي مجازيگوناگونی که کاربران 
 تفاوت معناداري با یکدیگر ندارد ...)آموزشی، حوزه علمی تخصصی، حوزه اقتصادي و

 هاي ینهها و زم  در حوزهآنالین درواقع فعالیتِ. گردد یو لذا فرضیه تحقیق ابطال م
با همچنین، . گوناگون تأثیري بر میزان فرهنگ اعتماد کاربران در فضاي مجازي ندارد

فرهنگ اعتماد آنالین و میزان " تحقیق معلوم گردید که میان توجه به نتایج حاصله
آشنایی فرهنگ اعتماد آنالین و سابقه " ونیز میان "استفاده روزانه کاربران از اینترنت

  در اینها بدان مربوط  فرضیاتو  وجود نداردرابطه معناداري "کاربران با اینترنت
  شود یتحقیق رد م

  
  ها متغیره داده تحلیل چند: آزمون تکمیلی

یکی از اهدافی که این پژوهش دنبال کرده است بررسی و شناخت سهم کلی 
ضاي مجازي بوده است، و در ف اي از عوامل در تأثیرگذاري بر فرهنگ اعتماد مجموعه
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وتحلیل  دانیم رگرسیون چند متغیره روشی است مناسب براي تجزیه چنانچه می
). 10:1384 ینجرکرل(مشارکت جمعی ِچند متغیر مستقل در تغییرات یک متغیر وابسته 

البته . بهره گرفته شدروش همزمان  از تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از ینبنابرا
 الزم آن از قبیل اطمینان از رابطه يها نجام تحلیل رگرسیون، در مورد مفروضهقبل از ا

 از عدم هم خطی متغیرهاي مستقل با ینانخطی میان متغیرهاي مستقل و وابسته، اطم
  .یکدیگر، و نیز توزیع نرمال یا شبه نرمال نمرات اطمینان حاصل گردید

اعتماد بنیادین : اي چون امل عمدهمنظور بررسی تأثیر عو  و به، ابتدادر این راستا
کاربران و ساختار فضاي مجازي بر روي میزان فرهنگ اعتماد از تحلیل رگرسیون چند 

 متغیرهاي مستقل موردنظر ، همزمانگیري از روش  بهرهبا. متغیره بهره گرفته شد
آمده در جدول خالصه  دست که نتایج به باره وارد تحلیل رگرسیونی شدند صورت یک به

  :زیر منعکس است
  

سطح 
 معناداري

Sig. 

 آزمون فیشر
F 

ضریب تعیین 
 استاندارد

^r2 

 ضریب تعیین
r2 
 

ضریب 
 همبستگی

R 

شاخص 
 آماري

 متغیرها
 

0,000 
 

21,793 
 

0,098 
 

0,103 
 

0,321 
اعتماد 
  بنیادین

ساختار      
فضاي 
 مجازي

  
% 99 ینانطمکه در سطح ا) 21,79(بر اساس نتایج حاصله، مقدار آزمون فیشر 

بیانگر رابطه معنادار مجموعه متغیرهاي  )0,000=سطح معناداري(کامالً معنادار است 
مقدار ضریب همبستگی . باشد یم مستقل در این معادله رگرسیونی با متغیر وابسته
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سطحِ متوسط میان مجموعه  در دهنده همبستگی مستقیم و نشان) 0,321 (یزنچندگانه 
 کننده نیز بیان) 0,103(نهایتاً مقدار ضریب تعیین . باشد یته ممتغیرهاي مستقل و وابس

 یا همان "در فضاي مجازي میزان فرهنگ اعتماد"نسبت تغییرپذیريِ متغیر وابسته 
 توسط مجموعه متغیرهاي ،)فرهنگ اعتماد آنالین( در فضاي مجازي فرهنگ اعتماد

به عبارتی عوامل  .باشد یم) بین پیشمتغیرهاي (اعتماد بنیادین و ساختار فضاي مجازي 
در فضاي  فرهنگ اعتماد( متغیر وابسته ییراتتغ از  درصد10دوگانه فوق در حدود 

  .کنند ی را تبیین م)مجازي
عنوان مجموعه متغیرهاي مستقل  که عوامل دیگر تحقیق نیز به  در ادامه، هنگامی

 13قدرتِ تبیین متغیرهاي ذکرشده درمجموع  معلوم شد وارد تحلیل رگرسیونی شدند
. ندرفضاي مجازي را دا در نوسانات متغیر وابسته یا همان فرهنگ اعتماد از درصد

 فرهنگ اعتماد(درواقع با افزوده شدن یک واحد به متغیرهاي مستقل، نمره متغیر وابسته 
شده در جدول  نتایج آزمون ذکر. یابد ی افزایش م0,13نیز به مقدار  )در فضاي مجازي

  :استزیر منعکس 
  

  
 متغیرهاي مستقل

ضریب 
  همبستگی

 )r( چندگانه

ضریب 
  تعیین

) 

ضریب تعیین 
  استاندارد

)( 

تحلیل 
  واریانس

)F( 

سطح 
  معناداري

Sig)(  
  ساختار فضاي مجازي

  اعتماد بنیادین
  سن

  پایگاه اجتماعی
میزان استفاده از 

  اینترنت
سابقه آشنایی با 

 اینترنت

  
0,360  
 

  
0,130 

  
0,094 

  
3,605 

  
0,002 
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  گیري بندي و نتیجه جمع
گیري فرهنگ اعتماد در فضاي مجازي   امکان شکلبررسیِدف اصلی در این تحقیق ه

در همین راستا و . اي فضا بوده است هاي ساختاري ویژگی و هم با توجه به ساختار آن
آیا در فضاي مجازي، : با توجه به هدف تحقیق سؤاالتی نیز مطرح شدند ازجمله اینکه

هاي ساختاري که این فضا دارد، اساساً فرهنگ اعتماد  هم با توجه به ویژگی آن
دیگر اینکه، در کدام محیط و  ؟ و درجه سطحی استدارد وجود اگر گرفته و شکل

با توجه به هدف اصلی پژوهش  است؟ نیرومندتر حوزه تعاملی اینترنتی فرهنگ اعتماد
، سعی شد نظریه فرهنگ اعتماد "هنگ اعتماد در فضاي مجازي فر میزان شناخت"یعنی

تحقیقات تجربی مربوط به فضاي  دیگر  و هندرسونبا توجه به نظریاتویژه  بهزتومپکا 
بر همین اساس . سازي شود مجازي، براي مطالعه فرهنگ اعتماد در این فضا متناسب

  .فرضیات تحقیق تدوین و در دودسته اصلی و فرعی بررسی شدند
در فضاي  «یا اصلی تحقیق این مسئله بود که اساساً آها و سؤاالت دغدغهیکی از 

در این رابطه نتایج نشان داده است که فرهنگ » مجازي فرهنگ اعتماد وجود دارد؟
 تک یگرفته است و وجود دارد لیکن با توجه به آزمونت اعتماد در فضاي مجازي شکل

گرفته است   اعتمادي که در فضاي مجازي شکلاي روشن گردید که میزان فرهنگ نمونه
 99,9شده فرهنگ اعتماد   زیرا میانگین محاسبهباشد ی م" متوسط روبه پایین"در حد 

متوسطِ "وضعیتِ قرار دارد 112بوده که مقداري کمتر از میانگین نظري مقیاس یعنی 
اي در  فته یاتوان ی یا ضعیف بودن فرهنگ اعتماد در فضاي مجازي را م"روبه پایین

اي سرمایه اجتماعی  بررسی مقایسه"با عنوان) 1389 (يراستاي یافته تحقیق فریده حداد
 تحقیق يها حدادي با توجه به داده.  قلمداد نمود"در دنیاي واقعی و دنیاي مجازي

 در دنیاي مجازي در )و مؤلفه اعتماد (خود، به این نتیجه رسیده بود که سرمایه اجتماعی
، همچنین سرمایه اجتماعی مجازي بازتابی از سرمایه اجتماعی باشد یحد متوسط م

در این راستا با توجه به نتایج تحقیقات تجربی در . کاربران در دنیاي واقعی بوده است
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زمینه اعتماد اجتماعی در دنیاي واقعی که میزان اعتماد را در جامعه ضعیف گزارش 
 ضعیف بودن فرهنگ اعتماد در رسد ر میبه نظ) 1383 کمالی، ؛1389 گالبی،(اند  کرده

وین و . فضاي مجازي بازتابی از ضعیف بودن فرهنگ اعتماد در دنیاي واقعی است
 از دنیاي یرترناپذ نیز معتقد بودند دنیاي مجازي درمجموع شاید محاسبه) 1998(کاتز 

اقعی روزمره باشد، اما درمجموع بر پایه همان قواعد و قراردادهاي اجتماعی دنیاي و
اي که قواعد مربوط به فرهنگ   شاید بتوان گفت در جامعهینبنابرا. گرفته است شکل

الشعاع  ها را تحت  و تصمیمات آنکنند یاعتمادي فشار هنجاري بر کنشگران وارد م بی
 فرهنگ در فضاي مجازي نیز رخنه کرده و تعامالت مجازي را نیز ین، ادهند یقرار م

 معتقدند در دنیاي مجازي یزن) 2006 (" آتما" و"نود".تحت تأثیر قرار خواهد داد
و جهان فیزیکی . درست همان چیزهایی که در دنیاي واقعی وجود دارند، موجود است

 بسیاري از دهند ی نیز نشان م" اسالتر"مطالعات. اند یختهو مجازي به یکدیگر آم
 دنیاي واقعی  آنان دريها  افراد در جهان مجازي با رفتارها و انتخابيها کنش

با توجه به جامعه  (توان یهمچنین در این رابطه م. همبستگی و همخوانی داشته است
 پیش مدرن يها ، به نظر آنتونی گیدنز در مورد اعتماد در فرهنگ)نیمه سنتی خودمان

اطمینان و مبتنی بر   پیش مدرن تعامالت قابليها  معتقداست در فرهنگيو. اشاره کرد
 که هنوز از طریق روابط بافاصله، فهمِ زمان و مکان در چرا(هستند "رمکان محو"اعتماد

در .  دارد"حضوروغیاب"و اعتماد، رابطه تنگاتنگی با ) دگرگون نشده است آنها
آنکه در مدرنیته   است، حال "هم حضوري"  ماقبل مدرنیته اعتماد مبتنی بريها نظام

پس در چنین . شناس استصورت غیرشخصی و به دیگرانِ نا به متأخر، اعتماد
در مورد .  بودن فرهنگ اعتماد در فضاي مجازي قابل تبیین استیفاي، ضع جامعه

 باید بگوییم کاربران بر اساس اینکه چقدر "ساختار فضاي مجازي"متغیر وابسته 
، نمراتی کسب کردند میانگین کردند یساختار فضاي مجازي را اعتماد ساز تلقی م

 یربود و تفاوت اندکی با میانگین نظري مقیاس این متغ) 96/56(شده کاربران  محاسبه
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اي در   نمره بودن دیگر، ساختار فضاي مجازي به لحاظ میزان اعتماد ساز عبارت به). 60(
  .داشته است) تر یینو کمی پا(حد متوسط 

میان ساختار فضاي مجازي «: فرضیه مهم دیگر در این تحقیق عبارت بود از اینکه
که با توجه به نتیجه آزمون ضریب » عتماد در این فضا رابطه وجود داردبافرهنگ ا

راستا با نظر علیرضا   گفت این نتیجه همتوان یم. همبستگی پیرسون این فرضیه تأیید شد
دهقان استاد دانشگاه تهران است مبنی بر اینکه روابط و تعامالتِ فضاي مجازي در 

 دهقان،(شوند  ی و هدایت میابند یان ماي فضا سازم هاي ساختاري چارچوب ویژگی
درواقع کاربران فضاي مجازي تعامالت خود را با توجه به نگرش و ). 24 :1387

همسو با آن اعتماد  اي فضا دارند سازمان داده و هاي ساختاري برداشتی که از ویژگی
 مبنی بر اینکه  زتومپکا"شدن اجتماعی"  با توجه به نظریهینهمچن. کنند یورزي م

ها،   است و البته کنش"عاملیتِ انسان"  اجتماعی هماناهايفرآیندنیروي محرکه 
 در شود یها و تصمیمات فردي و جمعی که توسط کنش گران گرفته م انتخاب

، پذیرد ی موجود صورت ميوسیله ساختارها شده به   ارائهيها چارچوب فرصت
ساختار فضاي مجازي را فرصت هاي  میزانی که کاربران ویژگی  بگوییم به هرتوانیم یم

شده توسطِ ساختار دست به    ارائهيها ، در همان چارچوب فرصتکنند یتلقی م
 که این خود موجد فرهنگ گیرند یانتخاب زده و تصمیمات مبتنی بر اعتماد ورزي م

اعتماد ورزي نیز  از تلقی شود منزله تهدید به که ساختار اعتماد است، ولی درصورتی
در ادامه، ابعاد ذهنی و عینی فرهنگ اعتماد را با ساختار فضاي . رددگ یاجتناب م

مجازي در ارتباط قراردادیم که این فرضیات نیز با توجه نتیجه آزمون همبستگی 
  .پیرسون تأیید شدند

 تعاملی اینترنتی متفاوت هاي یطمیزان فرهنگ اعتماد در انواع مح«همچنین فرضیه 
که فهم این مسئله   و براي.آزمون تحلیل واریانس تأیید شد، نیز با توجه به نتایج »است

 آزمون" است از گرفته   و نیرومندتر شکلدر کدام محیط تعاملی فرهنگ اعتماد بیشتر
به  استفاده شد که نتیجه این آزمون نشان داد باالترین میزان فرهنگ اعتماد " شفهتعقیبیِ
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رتبه بعدي سایت  در  وایمیلملی  و سپس محیط تعابوك فیسترتیب در محیط تعاملی 
 هاي یت نمره فرهنگ اعتماد در ساترین یینپاو متقابالً گرفته   شکلسرگرمی بازي و

  .موسیقی و فیلم دیده شد
 تعاملی اینترنتی يها میزان فرهنگ اعتماد در انواع حوزه«ناگفته نماند که فرضیه 
جه به نتایج آزمون تحلیل ، با تو»، متفاوت استکنند یکه کاربران در آن فعالیت م

میزان فرهنگ اعتماد در کاربران «اما فرضیه بعدي که عبارت بود از . واریانس تأیید نشد
و با   مستقل تأیید گردیديها  گروهیبا توجه به نتیجه آزمونت» دختر و پسر متفاوت است

الینِ فرهنگ اعتماد آن کاربران مرد در آمده معلوم شد دست هاي به تأمل در میانگین
وجود رابطه میان سن کاربران «همچنین فرضیه . گرفته است بیشتري نسبت به زنان شکل

نیز با توجه به نتیجه حاصل آزمون همبستگی پیرسون » و میزان فرهنگ اعتماد آنالین
یک رابطه ضعیف و مثبت است بدین معنا که ) 0,111(آمده  دست رابطه به. تأیید گردید

 فضاي مجازي، شاهد افزایش جزئی در فرهنگ اعتماد آنالین فزایش سن کاربرانِابا 
در ادامه و با توجه به نتیجه حاصل آزمون ضریب همبستگی پیرسون، باید . خواهیم بود

میان میزان استفاده روزانه از اینترنت و فرهنگ اعتماد آنالین «گفت این فرضیه که 
سابقه آشنایی با " رابطه میان متغیر بگوییم یدبا. تأیید نشد» .کاربران رابطه وجود دارد

 کاربران نیز، با توجه به نتیجه حاصل آزمون "فرهنگ اعتماد آنالین" و "اینترنت
 "اعتماد بنیادین کاربران"  متغیریانم. معنا بود و فرضیه تأیید نشد همبستگی پیرسون، بی

یر همراه با متغیر  نیز رابطه معناداري وجود نداشت اما این متغ"و فرهنگ اعتماد آنالین 
 تأثیرگذار " اعتماد آنالین"ساختار فضاي مجازي با استناد به نتیجه آزمون رگرسیون بر

 .بوده است
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  .ی، نچاپ هفتم، تهران
 محسن ثالثی، تهران، مرکز مدرنیتهیامدهايپ ،)1377. (یگیدنز، آنتون ،.  
 ی، ناصر موفقیان، تهران، نتجدد و تشخص ،)1378. (یگیدنز، آنتون..  
 مطالعه اعتماد اجتماعی در شهر تبریز با تأکید بر رویکرد ،)1389. (گالبی، فاطمه 

  . دانشگاه تهرانشناسی رساله دکتراي جامعهنسلی، 
 مطالعه تطبیقی اعتماد اجتماعی در دو حوزه فرهنگ و ،)1383. (کمالی، افسانه 

 دانشگاه شناسی رساله دکتراي جامعه تخصصی، يها سیاست با تأکید بر سازمان
  .تهران

 بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی در جهان واقعی و ،)1390. (یدهحدادي، فر 
 شهر يها نت کننده به کافی له مراجعه سا25-15جهان مجازي، با تأکید بر جوانان 

  .شناسی، دانشگاه شاهد  جامعهنامه کارشناسی ارشد پایاناصفهان، 
 مطالعه شیوه رفتار افراد در محیط ،)1385. ( نیکبخش، مرسده؛دهقان، علیرضا 
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 خود و اظهار خود در فضاي مجازي؛ ،)1387. ( نیا، آوارضا ؛عبداللهیان، حمید 
فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات کام،  مطالعه موردي کاربران سایت کلوپ دات

  .)13( 4 ،فرهنگی و ارتباطات
 اي سرمایه   تحلیل مقایسه،)1390. (یده، فري حداد؛الدین موسوي، سید کمال

 ساله 25-15جتماعی در جهان واقعی و جهان مجازي، با تأکید بر جوانان ا
  .)2( 6 ،مجله جهانی رسانه شهر اصفهان، يها نت کننده به کافی مراجعه
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