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مقدمه
اعتماد نهادی بهعنوان جزئی از دایره اعتماد اجتماعی است که به معنممی اعتممماد و پممذیرش
عمومی نسبت بممه نهادهمما در دو حيطممه حمماکميتی (نظممام سياسممی و نهادهممای حمماکميتی) و
نهادهای مدنی است .بدون شک ،ارتقای اعتماد شهروندان به نهادهای حمماکميتی و مممدنی
میتواند بر ایجاد انسجام و همکاری بين شهروندان و نهادهای حکومتی و مممدنی ،کمماهش
فاصله و شکاف بين آنها ،گسممترش درگيرشممدگی و مشممارکت شممهروندان در پویشهمای
سياسی و تقویت پشتوانه و مشروعيت مردمی نهادها بسيار مفيد و موثر باشد .اعتممماد مممردم
و شهروندان از جایگاه بسيار باال و راهبردی در مشارکت سياسی نهادمنممد ،ایجمماد دولممت-
ملت واقعی و نهادینه کردن مشروعيت حکومت و نهادها برخوردار اسممت .بممدون اعتممماد،
نهادها در دو سطح حاکميتی و مدنی و حکومت ،فاقد بنيممان ممموثر بممرای جلممب همکمماری
شهروندان بوده و احتماال بمما نافرمممانی مممدنی مواجممه میشمموند .مفمماهيمی همچممون اعتبممار،
اعتماد ،مشارکت و مشروعيت سياسی از تشکيل دهندههای مه مولفههای «قممدرت نممرم»1
هر کشور هستند.
دانشگاه به مثابه قلب تپنده تحول اجتماعی در جوامع مدرن است و دانشجویان نيممز
به مثابه یکی از مه ترین نيروهای اجتممماعی اثرگممذار بممر جامعممه هسممتند .از آنجمما کممه
دانشجویان به مثابه نيروی اجتماعی تحول ساز ،یک «گروه مرجع »2مه برای پيونممد و
ارتباط بين مردم و نهادهای حکومت و مدنی هستند لذا شناخت و واکاوی متغيرهممای
تاثيرگذار اجتماعی و ارتباطی و سایر متغيرها بر ميزان اعتماد نهادی و ارائه راهبردهمما
برای تقویت سطح اعتماد نهادی از اهميت باالیی برخوردار است .اگر اعتممماد و بمماور
این کنشگران مه اجتماعی ،بررسی و آسيب شناسی نشود و راهبردهایی برای تقویت
و رفع این مسا ئل ارائه نشود طبعا مردم ساالری و رکن جمهوریت نظام بمما چالشهممای
جدی مواجه می گممردد .بممدون جلممب اعتممماد ایممن کنشممگران اجتممماعی و شممهروندان،
حکومممت و نهادهممای حکممومتی نمی تواننممد کارکردهممای خممود را ایفمما کممرده و بمما
کژکممارکردی مواجممه می شمموند؛ در نهایممت سممبب بی کممارکردی و سمملب مشممروعيت
عملکردی و سياسی می شوند.
1. Soft Power
2. Reference Group
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ما در «موج سوم ارتباطممات» یمما عصممر انقممالب ارتباطممات و اطالعممات ،حيممات خممود را
سپری میکني  ،اینترنت به عنوان ابررسانه و شبکههای اجتماعی سایبری به شکل ژرف بممر
حيات اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سياسی جوامع تاثير گذاشممتهاند ،شمماید بتمموان گفممت
که هيچ جنبه از حيات بشری در جوامع مدرن از تاثيرات آنها مصون و بیتاثير باقی نمانده
بمموده اسممت .اعتممماد مممردم و شممهروندان ب مه حکومممت و نهادهممای مممدنی و حمماکميتی و
مشروعيت نظام سياسی متاثر از اینترنت و شبکههای اجتممماعی اسممت .هممدف از انجممام ایممن
پژوهش ،بررسی رابطه و نوع تاثير شبکههای اجتماعی اینترنتی مانند فيس بوه ،یوتيمموپ،
فليکر و غيره بر اعتماد دانشجویان به نهادهای حکممومتی و مممدنی چممه بممه طممور مسممتقي یمما
غيرمستقي بمما وارد کممردن متغيرهممای واسممطهای اجتممماعی ماننممد هویممت ملممی و مممذهبی و
خانوادهها اسممت .پرسممش اساسممی آن اسممت کممه چممه رابطممهای ميممان اعتممماد بممه شممبکههای
اجتماعی سایبری به واسطهگری عوامل اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی در بين دانشجویان
وجود دارد این پژوهش بمما روش پيمایشممی -کمممی و بمما تکنيممک جمممعآوری دادههمما بممه
صورت پرسشنامه بسته انجام شده که جامعه آماری تحقيق ،دانشممجویان کنممونی شمماغل بممه
تحصيل در دانشگاه شيراز در سطوح کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری هستند.

پیشینه پژوهش
صمد عدلی پور و همکارانش ( )1393در مقالهای با روش پيمایشی «تأثير استفاده از شبکه
اجتماعی فيسبمموه بممر اعتممماد و مشممارکت سياسممی جوانممان تبریممز» را بررسممی کردهانممد.
یافتههای این تحقيق حاکی از تایيد رابطه بين عضممویت ،ميمزان اسممتفاده و نمموع اسممتفاده از
فيسبوه و مشارکت سياسی جوانان است ،اما این مطالعه بممه رابطممه فيسبمموه و اعتممماد
نهادی در سطوح نهادهای حاکميتی و مدنی نپرداخته است.
مهدیه صالحی )1392( ،در پایاننامه خود« ،رابطه بين اسممتفاده از شممبکههای اجتممماعی
مجازی با اعتماد سياسی در بين جوانان شهر زنجان» را بررسی کرده اسممت .یافتممههای ایممن
پممژوهش نشممان میدهممد کممه اعتممماد سياسممی مممردم در حممد متوسممط ( 58درصممد) اسممت و
شبکههای اجتماعی مجازی بر اعتماد سياسی تاثير معناداری داشتهاند .اممما در ایممن مطالعممه،
عمدتا اعتماد سياسی در سطح کلی حکومت و بدون تفکيک نهادهای مختلممف حکممومتی
مورد توجه بوده و اعتماد به نهادهای مدنی بررسی نشده است (صالحی.)1392 ،
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عطاعلی عباس زاده )1393( ،در پایاننامه خود ،نقش شبکههای اجتممماعی مجممازی در
سياست را بررسی کرده است .این مطالعه به صممورت نظممری و بمما ارائممه مصممادیقی از تمماثير
شبکهها بر پویشهای سياسی در حوزه عمومی در تعممدادی از کشممورهای جهممان و منطقممه
خاورميانه انجام شده است .حميد عبدالهيان و محمدرضا زهرایی ( )1397در یممک مطالعممه
جامعهشناختی ،تاثير اینستاگرام بر اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتممماعی را بررسممی کردهانممد
اما اعتماد به نهادهای حکومتی را مد نظر نداشتهاند.
فانزه مصلحی نيک و ابراهي حاجيانی ( )1396در یک مقالممه مشممتره« ،تمماثير فضممای
مجازی بر همدلی اجتماعی دانشجویان» را بررسی کردهاند .در این مطالعه ،عمدتا همممدلی
اجتماعی به عنوان مولفه سرمایه اجتماعی به تاثير از شبکههای اجتماعی مممورد توجممه قممرار
گرفته است و اعتماد نهادی بررسی نشده است.
در حوزه مطالعات به زبان انگليسی ،وانيتمما شممرکان و همکممارانش در مقالممهای« ،مسمماله
اعتماد در شبکههای اجتماعی» را در سه جنبه بررسی کردهانممد کممه عبارتنممد از :اعتممماد بممه
نحوه جمعآوری اطالعات ،ارزیابی اعتماد و انتشممار اعتممماد (.)Sherchan, et.al: 2013
یافتههای مطالعه فردریک والتر و تيمو کمماتونن در مقالممهای بمما عنمموان «اعتممماد ،شممبکههای
اجتماعی و توسعه سازمانی» نشان میدهد که هر اندازه شرکتها توسعه و رشد میکننممد،
نوع اعتماد از شکل شخصی به سمت اعتماد سازمانی و نهادی تغيير میکند & (Welter

.)Kautonen, 2005
سممونجا گرابنممر کروتممر در مقالممهای ،نتيجممه بررسممی خممود را در اعتممماد بممه شممبکههای
اجتماعی بيان کرده است؛ شبکههای اجتماعی برخط محبوبيت زیادی به دست آوردهانممد،
صدها ميليون نفر از کاربران شبکههای اجتممماعی مقممدار زیممادی اطالعممات شخصممی را در
محيط وب  2قرار میدهند که عمدتا از استانداردهای امنيتممی و روشهممای امنيتممی محممروم
هستند .او پس از بررسی آسيبشناسانه موضوع اعتممماد ،در نهایممت چنممدین پيشممنهاد بممرای
افزایش اعتماد به شبکههای اجتماعی ارائه میدهد ).(Grabner-Kräuter, 2009
جهانگيری و سردارنيا ،در مقالمهای بممه زبممان انگليسممی بمما عنمموان «اسممتفاده و اعتممماد بممه
رسانهها :نوع حکومتداری و اعتماد سياسی» با روش پيمایشی و مقایسهای ،ميممزان اعتممماد
سياسممی دانشممجویان دانشممگاه شمميراز بممه تمماثير از نمموع حکمرانممی و اسممتفاده از شممبکههای
اجتماعی سایبری را بررسی کردهاند .نتيجه این تحقيق بيممانگر ارتبمماط مثبممت ميممان اسممتفاده
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دانشجویان از رسانههای داخلی و اعتماد به محتمموای آنهمما و اعتممماد سياسممی بممر دولممت و
نهادهای سياسی است .همچنين یممک ارتبمماط منفممی و معکمموس بممين اسممتفاده از اینترنممت و
کانالهای ماهوارهای و اعتماد سياسی دیده شد .نمموع ارزیممابی دانشممجویان از شمماخصهای
حکمرانی مانند شفافيت ،خدماترسانی ،مسئوليتپذیری ،پاسخگویی و غيره نيز بر اعتماد
سياسممی تمماثير معنمماداری داشممتهاند ( .(Jahangiri & Sardarnia, 2016بمما وجممود ایممن
مطالعات ارزشمند ،انجام این پژوهش بممه دالیلممی همچممون تفمماوت در متغيممر وابسممته یعنممی
تاثيرپممذیری اعتممماد نهممادی از نمموع سياسممی -حمماکميتی و مممدنی از شممبکههای اجتممماعی
سایبری ،لحاظ متغيرهای واسط اجتماعی مانند هویت مذهبی ،ملی و خممانواده ،چممارچوب
نظری متفاوت و تفاوت در جامعه آماری ،ضروری به نظر میرسد.

چارچوب نظری پژوهش
رابطه شبکههای اجتماعی با اعتماد سیاسی -نهادی
اعتماد به مثابه هسته محوری یا جوهره سممرمایه اجتممماعی اسممت ،مولفممههای بيرونممی آن را
شبکهها یا نهادها و مجامع اجتماعی داوطلبانه ،مشارکت و همکاریها در درون و بين ایممن
شبکهها تشکيل میدهند .اعتماد سياسی به حکومممت و نهادهممای سياسممی از نشممانگان مهم
مشروعيت سياسی است ،ایممن مفهمموم بممه بمماور ،اطمينممان و اعتممماد مممردم یمما شممهروندان بممه
حکومت ،نهادهای حکومتی و مسئوالن یا مدیران اطالق میشممود .ميممزان و سممطح اعتممماد
سياسی و نهادی تابعی از عملکرد حکومت یا نحوه حکمرانی در سطوح سياسی ،اقتصادی
و اجتماعی -فرهنگی بمما طيممف گسممتردهای از شاخصهاسممت .اعتممماد سياسممی عبممارت از:
ميزان پذیرش و باور افراد به نهادهایی است که آنها را نماینممدگی میکننممد و ایممن امممر بممر
مشروعيت سياسی حکومت تاثير میگذارد .کمماهش اعتممماد در کوتاهمممدت نمیتوانممد بممه
تضعيف قابل توجه مشروعيت سياسی انجامد اما در بلندمدت میتوانممد تاثيرگممذار باشممد و
مشروعيت حکومت را با خطر مواجه سازد ).(Donovan, et.al, 2007: 1
به تعبير کاستلز در جهان امروز ،سياست بر بممال رسممانهها می چرخممد لممذا رسممانهها از
قدرت نمادین باال در شکل دهی به باورها ،نگرشها ،ا فکار عمومی و رفتارهممای سياسممی
و مدنی برخوردارند .اعتماد سياسممی نيممز می توانممد بمما درجممات گونمماگون در کشممورها و
ساختارهای سياسی گوناگون متاثر از این عامل باشممد .البتممه ميممزان تمماثير رسممانهها بممویژه
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رسانه های فراملی و سایبری به تبع نوع حکمرانی (خوب یمما بممد) و خروجممی عملکممردی
حکومت و ادارات و نهادهای حکممومتی متفمماوت خواهممد بممود .شممبکههای اجتممماعی یمما
سایبری نيز بسته به محتوای اطالعاتی و چالشی در بستر نوع عملکرد نهادهای حکممومتی
و مدنی نيز بممر اعتممماد سياسممی و نهممادی بسمميار تاثيرگممذار بوده انممد .امممروزه جنممگ نممرم
رسانه ای با محوریت کانالهای مماهواره ای و فضممای سممایبری اینترنتممی نيممز بممه درجممات
گوناگون بر ميزان اعتماد سياسی مردم به حکومت ها و نهادهای سياسی تاثير منفی داشته
است .در عصر حاضر که عصر انفجار اطالعات و دهکده جهانی نام گرفته و شهروندان
بممه شممدت از آگاهی هممای سياسممی و اجتممماعی برخوردارنممد ،حکومتهمما ب مه شممدت بمما
چالش ها و اضافه بار تقاضمماها و نقممدهای شممهروندان مواجممه شممده اند .در صممورت عممدم
تحقق و پاسخ مطلوب حکومت به خواسممته ها و مطالبممات ،مشممروعيت سياسممی و اعتممماد
شهروندان به حکومت و مدیران آسيب می بيند و احتماال به نافرمانی مدنی و جنبشها یا
اعتراضات جمعی میانجامد.
امروزه اینترنت و شبکههای اجتماعی با کارکرد انتشار خبری و تحليلممی در سممریعترین
زمان ،حکومتها را با چالشهای جدی مواجه میسازند .اینترنت و شبکههای اجتماعی بمما
انتشار اخبار و اطالعات بدون سانسور در ارتباط با موارد نق« حقوق بشر ،حکمرانی بد و
ناپاسممخگو ،فسمماد و سمموا اسممتفاده حکومتهمما از قممدرت ،فاصمملهگيری نهادهممای مممدنی و
احزاب و حکومتها از مردم و مواردی از این دسممت میتواننممد سممبب ایجمماد چالشهممای
جدی ،بیاعتمادی و سلب مشروعيت از حکومتها و نهادهممای مممدنی و حکممومتی شمموند
) .(Sardarnia & Safizadeh, 2017: 3عالوه بر آن ،اینترنت و شبکههای اجتماعی از
ظرفيت بسيار باال برای ایجاد هویتهممای جمعممی در شممکل جنبشهممای اجتممماعی ،فعمماالن
مدنی و سياسی و سازمانهای مردمبنياد برخوردار هستند که میتوانند اعتممماد بممه نهادهممای
مدنی کاذب و نهادهای حاکميتی را به چالش بطلبند .با برقراری ارتباط و تبادل اطالعممات
و باورها در فضای سایبرنتيکی است کممه هویتهممای فممردی و گروهممی در بسممتر باورهممای
مشتره میتوانند جنبش اجتماعی را تشکيل دهند ( .)Diani, 2001: 121عالوه بممر آن،
اینترنت و شبکههای اجتممماعی بمما کممارکرد شبکهسممازی و ایجمماد ائممتالف میتواننممد بممرای
شکلگيری افکار عمومی منتقد و چالشگر ،بیاعتمادسازی شهروندان و افکار عمممومی بممه
نهادهای حکومتی ،نهادهای مدنی منحممرف شممده ،احممزاب و تشممکلهای سياسممی اسممتفاده
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شوند .در دیدگاه دیانی و دالپورتا ،افراد در صورتی به یک جنبش اجتممماعی اعتراضممی و
چالشگر میپيوندند که شبکه جنبش بتواند بين آن فرد و سایر افراد پيرامون مسائل خاصممی
پيوند ،همدلی و حساسيت مشتره ایجاد کند یا افراد را مستعد و عالقمنممد بممه شممرکت در

کنش جمعی سازد (.)Diani,& Dellaporta, 1999: 113

بررسی اجمالی چند نظریه در ارتباط با اعتماد نهادی
آنتونی گيدنز از جامعهشناسان برجسته و صاحبنظر در ارتباط با منابع و کانالهای اجتماعی
اعتماد اجتماعی است .از دید گيدنز ،رسانه نوین و مدرنيزاسيون بر تمام منممابع اطالعمماتی و
هویت انسانها در ابعاد گوناگون تمماثير گذاشممته و بممه سمممت بازاندیشممی سمموق داده اسممت
(گيدنز .)1377 ،هویت ملممی و مممذهبی در هممر دوره تمماریخی بممه تمماثير از ویژگیهممای آن
دوره ،تغيير و تحول یافته است ،امروز به تاثير از ممموج سمموم انقممالب ارتباطممات ،گسممترش
شبکههای اجتماعی ،مدرنيزاسيون پرشتاب و عوامل تحولساز دیگر ،هویتها بسيار بيشممتر
از گذشته دچار دگردیسی و تحول شممدهاند .احسمماس هویممت بواسممطه تعامممل ميممان فممرد و
جامعه شکل میگيرد ،هویت در نگرش و احساسات افراد تجلی مییابد .در واقع ،زنممدگی
جمعی ،بستر و زمينه شکلگيری هویت است ،هویممت اجتممماعی نمممودیافتممه در شخصمميت
افراد جدا از دنيای اجتماعی آنان معنایی ندارد (یاکوبسن .)1998 ،اما در عصر کنممونی کممه
عصر انقالب ارتباطات و اطالعات و شبکههای اجتماعی سایبری است ،بر خالف گذشممته
که فرد از طریق سنت هویت مییافت انسانها و شهروندان تا حد زیادی به شممکل مسممتقل
از تعلقهای سنتی تعریف ميشمموند (هممال .)1996 ،رسممانههای ارتبمماطی جدیممد بممر شممکل و
ماهيت هویتیابی و اعتماد شهروندان و مردم تاثير ژرفی گذاشتهاند.
آنتونی گيدنز ،بين پایه های اعتماد در جوامع سنتی و مدرن از یک طرف و اعتممماد
اجتماعی و اعتماد نهادی از طرف دیگر ،تمایز قائل می شممود  .در جوامممع سممنتی چهممار
زمينه محلی اعتماد به ترتيب عبارتنممد از :نظممام خویشمماوندی ،اجتممماع محل می ،دیمن و
سنت .این چهار بنياد اعتماد سنتی در دوران مممدرن تحممت تممأثير سممه نيمروی بممزرگ و
پویای مدرنيت جدایی زمان و مکان ،مکانيس های از جا کندگی و بازاندیشی نهادی،
نيروهای تأثيرگذاری خود را از دست داده انممد .رسممانه های نمموین تمممامی ویژگی هممای
دوران مدرن را دارا هستند ،سيل اطالعاتی که به سمت افراد سرازیر می شود هممر روز

 | 106پژوهشهاي راهبردي سیاست| دوره  |10شماره  | 36بهار ()1400

موجب جایگزین اطالعات جدیممد در افممراد و بازاندیشممی در آنهمما می شممود .افممراد در
دنيای مدرن چاره ای جز اعتماد به مکانيس ها ندارند و ماهيت نهادهای مدرن به شکل
ژرفی به مکانيس های اعتماد به نظام هممای انتزاع می ب مویژه نظام هممای تخصص می وابسممته
هستند که اینها به نوبه خو د بر منابع محلی و سنتی اعتماد ،تمماثير منفممی می گذارنممد .از
اینرو اعتماد یا عدم اعتممماد بممه نظام هممای انتزاع می خمماص در معممرض تممأثير شممدید از
تجارب ما در نقاط دسترسمی و همچنمين دانشهممای روزی قممرار دارنممد کممه از طریمق
رسانه های جمعی و منابع دیگر در دسترس آدم های عادی و نيز متخصصان فنمی قممرار
می گيرنممد .اهميمت اعتممماد نهممادی از اینروسممت کممه هيچ کس می نيسممت کممه بتوانممد از
نظام های تخصصی دخيمل در نهادهممای مممدرن کممامال دوری گزینممد .بممه طور خالصممه،
اعتماد به نظام های نهادی تخصصی تحت تأثير «طرز رفتار مجریان نظام»« ،اطمينان بممه
دانش یا مهارت ها»« ،ت جارب ما از نقاط دسترسی» و همچنين «دانشهایی که از طریق
رسانه های ارتباطی به ما می رسند» قرار دارد (حيدری 89 :1393 ،م .)90
دیدگاههای روزستين و استول نيز در بررسی منابع اعتماد نهممادی در ایممن پممژوهش
استفاده شده است .از نظر این دو اندیشمند ،وجود اعتماد تعمي یافته نشان گر آمادگی
بالقوه شهروندان جهت همکاری و مشارکت بمماه و انجممام فعاليت هممای مممدنی اسممت.
نگرش همممای مربممموط بمممه اعتمممماد تعمي یافتمممه ،فراتمممر از مرزهمممای تعاممممل رودررو،
خویشاوندی ،دوستی و آشنایی هستند .برداشت های افراد از نهادهای سياسی کارآمد،
عادل و منصف بر اعتماد تعمي یافته افراد مؤثر است .نهادهای دولتی تنها در صممورتی
از اعتماد مردمی برخوردار می شوند که شممهروندان آن همما را قابممل اعتممماد و کارآمممد
بدانند .اگر شهروندان بدانند که این نهادها به طور منصفانه و کارآمد عمممل می کننممد،
می توانند به آنها اعتماد و باور داشته باشند (منصوریان و قدرتی)197 :1388 ،؛ آن همما
چهار مکانيس على تبيين ویژگی هممای نهممادی و اعتممماد تعمي یافتممه را به صممورت زیمر
مشخص می کنند :الف  -عدالت و کارآمدی نهادی بممر برداشممت فممرد از امنيمت خممود
تأثير می گذارد .به عبارت دیگر ترس از دیگران موجب بی اعتمادی به آن همما می شمود؛
ب  -عدالت و کارآمدی نهادها ،تعيينکننممده برداشممت فممرد نسممبت بممه حافظممان منممافع
عمومی است .اگر نهادها مورد اعتماد نباشند ،مردم نيز مورد اعتماد فرد نخواهند بود؛
پ  -عدالت و کارآمدی نهادها ،نگرش نسبت به رفتار شهروندان را شممکل می دهممد و
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ت  -نهادها ممکن است موجب تجربممه تبع مي« و بی عممدالتی در شممهروندان بممه هنگممام
تماس مستقي با آن ها شمموند .بعنمموان مثممال نهادهممای فاسممد و ناعممادل ،موجممب تجربممه
تبعي« و بی عدالتی می شوند که ایممن به نوبممه خممود تممأثير منفممی بممر اعتممماد تعمي یافتممه
می گذارد (منصوریان و قدرتی.)198 :1388 ،
الری دیاموند از نظریه پردازان مه دموکراسی است که از زاویه اعتماد نيز بممه آن
توجممه کممرده اسممت .او در مطالعممه پيمایشممی در مممورد چهممار منطقممه از جهممان شممامل
کشورهای کمونيستی سابق ،آسميای شممرقی ،افریقمما و آمریکممای الت مين بممه ایممن نتيجممه
می رسد که راه تحکي و تثبيت دموکراسی طوالنی تر و پيچيمده تر اسممت و بس مياری از
عوامل می توانند از سرعت آن کاسته یا آن را به عقب بازگردانند .در این ميان کارایی
و عملکممرد رژی هممای دموکراتي مک در شممکوفایی ی ما جلمموگيری از رشممد مشممروعيت
دموکراتيک و اعتماد اهميت اساسی دارن د .عملکردهممای سياس می و اقتصممادی هممر دو
مه هستند ،اما عوامل سياسی از اهميت بيشتری برخوردارند .هر جا که مردم رضایت
بيشممتری از ش ميوه عملکممرد دموکراس می داشممته اند ،بيشممتر بممه نهادهممای سياس می اعتممماد
داشته اند و هر جا تصور می کنند که نظام دموکراتيک اسممت ،احتممماال از دموکراسمی
حمایت خواهند کرد (دیاموند .)181 :1384 ،رونالد اینگلهارت نيز نقش مهمی بممرای
اعتماد ،نگرش های دموکراتيک و تعهد عمومی به نهادهای دموکراتيک در پایممداری
و تکامممل دموکراسممی قائممل اسممت (اینگلهممارت .)26 :1372 ،بممه اعتقمماد او پایممداری
نهادهای دموکراتيک به ویژگی های فرهنگی پایدار مانند رضایت از زندگی و اعتماد
متقابل وابسته است .فرهنگ مدنی که با سه شاخص اعتممماد بممه یکممدیگر ،رضممایت از
زندگی و حمایت از دگرگونی انقالبی شناخته می شود با تداوم نهادهای دموکراتيک
پيوند محکمی دارد (علی پور ،زاهدی ،شمميانی .)115 :1388 ،زتومکمما نيممز هماننممد دو
نظریه پرداز یاد شده ،اعتماد را شرط ضروری برا ی مشروعيت و پایداری جامعه مدنی
و دموکراسی تلقی می کند .مردم برای نيل به اهدافی که با تالش شخصی شان قادر بممه
دستيابی به آن ها نيستند ،باید به همدیگر بپيوندند که برای این نيازمند اعتماد نسبت به
یکدیگر هستند (رستگار خالد و عظيمی.)109 :1391 ،
رابرت پاتنام ،از نظریهپردازان مه علوم سياسی بر ایممن نظممر اسممت کممه هممر چممه سممطح
اعتماد در جامعه مدنی بيشتر باشد ،احتمال همکاری ه بيشتر میشممود و همکمماری نيممز بممه
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نوبه خود ،اعتماد را موجب میشود .منشأ اعتممماد اجتممماعی در جوامممع مممدرن عبارتنممد از:
هنجارهممای معاملممه متقابممل و شممبکههای مشممارکت مممدنی در قالممب انجمنهممای مممدنی و
داوطلبانه (پاتنام .)292 :1380 ،از دید وی ،هر چه شممبکههای مممدنی انجمنممی در جامعممهای
متراک تر باشد ،احتمال بيشتری میرود که شممهروندانش بتواننممد بممه یکممدیگر اعتممماد و در
جهممت منممافع متقابممل همکمماری .اعتممماد و هنجارهممای معاملممه و تعهممد متقابممل را تقویممت،
ارتباطممات را تسممهيل میکننممد و جریممان اطالعممات و شممناخت افممراد از یکممدیگر را بممرای
اعتمادسازی بهبود میبخشند (پاتنام.)294-293 :1380 ،
کالس اوفه ،بر این باور است که ميزان اعتماد ،تابعی از کيفيات عملکرد نظممام نهممادی
و قانونی است .نهادها واجد نوعی معنای هنجارآفرین و مقبوليت اخالقی هستند کممه افممراد
را تشویق میکنند به هنجارها و ارزشهایی که این نهادها نماینده آن هستند پایبند باشند و
به افرادی قابل اعتممماد مبممدل شمموند (قممدرتی .)78 - 77 :1387 ،نيوتممون معتقممد اسممت کممه
کارآمدی نهادهای سياسی و اجتماعی در حد واسط بين اعتممماد اجتممماعی افممراد و اعتممماد
سياسی است .سازمانهای سياسی  -اجتماعی کارآمد ،به ایجاد دولممت کارآمممد و مشممروع
یاری میرسانند .به نظر او سطوح باالی اعتماد اجتماعی میتواند بمما سممطوح بمماالی اعتممماد
سياسی همراه باشد اما حتمی و ضروری نيست .تصور یک دولممت خمموب بممدون بنيادهممای
محکمی چون نهادهای کارآمد عمومی و خصوصی مشممکل اسممت (سممردار نيما ،قممدرتی و
اسالم 143 :1388 ،م .)144
مدل مفهومی پژوهش
عامل اجتماعی
(خانواده)
رسانه نوین

اعتماد

(شبکههای اجتماعی)
هویت
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روش تحقیق
در این نوشتار روش تحقيق از نوع پيمایشی است .در تحقيق پيمایشی تممالش می شممود
از طریق اطالعات حاصل از حج نمونه مورد مطالعه و تعمي اطالعات حاص مل شممده
از نمونه به کل جامعه آماری ،اطالعات دقيقمی در مممورد ی مک جامعممه آممماری کسممب
شود .این اطالعات می تواند خطوط کل می مربمموط بممه سممن ،طبقممه ،خممانواده و سمماخت
جامعه را ترسي کند (بممرن و دیگممران .)112 :1390 ،تکنيممک مممورد اسممتفاده در ایممن
پژوهش از نوع پرسشنامه با  59گویممه یمما س منجه اس مت .در تجزی مه و تحليمل داده همما از
نرم افزار  Spssو  Amosدر دو سطح توصيفی و استنباطی استفاده شده است .جامعممه
آماری این تحقيق را کليه دانشجویان شاغل به تحصيل در دانشگاه شيراز (  8850مممرد
و  )7876با حج نمونه  300نفری تشکيل می دهند که تا پایان سممال تحصمميلی  1396م
 1397مشغول به تحصيل بوده اند .حج نمونه با فرمول کوکران به دست آمده اسممت.
در این پژوهش از روش نمونممه گيری تصممادفی طبقممه ای اسممتفاده شممده اسممت .جممداول
آماری دانشجویان به تفکيک جنسيت ،مقطع تحصيلی و گروه تحصمميلی ترسممي شممده
است .در جامعه آماری ،چهار گروه تحصمميلی علمموم انسمما نی و هنممر ،علمموم پایممه ،فنممی
مهندسی ،کشاورزی و دامپزشکی در سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
مورد مطالعه قرار گرفتند.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
شممبکه های اجتممماعی :1در تئوری هممای کالسمميک ،شممبکه های اجتممماعی سممنتی بممه
مجموعه ای از نهادهای اجتماعی متشکل از مردم و سممازمان ها گفتممه می شممدند کممه بمما
مجموعه ای از روابط معنی دار اجتممماعی ،ارزش همما و باورهممای مشممتره بممه یکممدیگر
مرتبط می شوند .شکل سنتی شبکه های اجتماعی بر دوستی ها و روابط چهره به چهممره
متمرکز بودند اما اکنون در جامعه مجازی بر ارتباطات کامپيوتری و سایبری متمرکمز
هستند .شبکه های اجتماعی اینترنتی همانند فيسبوه ،تویتر ،یوتيوپ و غيره ،پایگاه یا
مجموعممه پایگاه هممایی هسممتند کممه امکممانی فممراه می آورنممد تمما کمماربران بتواننممد
عالقه مندی ها ،افکممار و فعاليت هممای خودشممان را بمما دیگممران بممه اشممتراه بگذارنممد و
1. Social Networks
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دیگران ه در این افکار و فعاليت ها با آنممان سممهي می شمموند .یممک شممبکه اجتممماعی،
مجموعه ای از سرویسهای مبتی بر وب است که این امکان را بممرای اشممخاص فممراه
می آورد که توصيفات عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند یا با دیگممر اعضممای
شبکه ارتبمماط برقممرار کننممد ،منممابع خممود را بمما آن همما بممه اشممتراه بگذارنممد و از ميممان
توصيفات عمومی دیگر افراد ،برای یافتن ارتباط ها و پيوندهای جدیممد اسممتفاده کننممد
(معمار؛ عدلی پور و خاکسار.)157-158 :1391 ،
ميزان اعتماد به شبکههای اجتماعی (متغير مستقل) :عبارت است از اینکه چه مقدار بممه ایممن
شبکهها و مطالب منتشر شده در این شممبکهها اعتممماد وجممود دارد .بممه ایممن منظممور  4گویممه
طراحی شد ،منابع اجتممماعی اعتممماد (متغيممر واسممطه) متشممکل از خممانواده ،هویممت دینممی و
هویت ملی هستند .به این منظور  18سنجه طراحی شد.
اعتماد نهادی 1متغير وابسته تحقيق است .اعتماد به معنی اعتقمماد قمموی بممه صممداقت و
خوبی شخص یا چيممزی اسممت (  .)Jahangiri & Sardarnia, 2016: 21اعتممماد بمين
شخصی ،اعتماد نهادی و اعتماد تعمي یافته ،ابعاد تشکيل دهنده اعتماد اجتماعی هسممتند.
«اعتماد بين شخصی» ،اعتماد ميان افراد میباشد و به عبارتی اعتمادی است که شعاع آن
به رابطه خانوادگی ،خویشاوندی و همسایگی محدود میشممود« .اعتممماد نهممادی» شممامل
اعتماد افراد به نهادها و سازمانهای رسمی و غيررسمممی اسممت و اعتممماد تعمي یافتممه نيمز
اعتماد افراد در سطح گستردهتر از نهادها و فراتر از مرزهای قومی ،منطقهای و حتی ملی
است .اعتماد نهادی میتواند بهعنوان اعتمماد به نظام یا بازتابی از مشروعيت متصور شده
از حکومممت ،صممالحيت فن می و توانمممایی کارآممممد سممازمانهای حکممومتی بممرای انجممام
وظایف مربوطهشان در نممزد مممردم و اذهممان یمما باورهممای آنممان تعریممف شممود (حيممدری،
محمدی و باقری .)158 :1396 ،مننظور از اعتماد نهادی ،اعتممماد بممه نهادهممای سياسمی و
نهادهای مدنی است به این منظور  37سممنجه در شممکل کمممی اندازهپممذیر و کيفممی بممرای
سنجش متغير وابسته طراحی شد.

1. Institutional Trust
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روایی 1و پایایی 2تحقیق
روایی یا اعتبار تحقيق از نوع صوری است که با مشورت اسمماتيد و متخصصممان علمموم
اجتماعی و سياسی به عنوان داور تامين شده است .برای دستيابی به پایایی مورد قبممول
از دو روش انجام پيش آزمون با نمونه  30نفممره و اسممتفاده از آممماره آلفممای کرونبمماخ،
همسان سازی گویممه ها و سممازگاری درونممی پرسشممنامه اسممتفاده شممده اسممت .داده هممای
جدول ذیل ،نشان دهنده ضریب آلفای قابل قبول و باالبرای متغيرهای مستقل ،واسطه
و وابسته هستند.
جدول  :1پایایی متغیر مستقل
عنوان سنجه

تعداد گویه

مقدار ضریب آلفا

اعتماد به شبکههای اجتماعی و محتوای شبکهها

12

0/623

خانواده

5

0/849

هویت دینی

6

0/847

هویت ملی

7

0/847

اعتماد به نهادهای سیاسی

9

0/898

اعتماد به نهادهای مدنی

7

0/890

یافتههای آماری توصیفی تحقیق
در این تحقيق ،مردها با فراوانی  162نفر 62/5 ،و زنها با تعداد  37/5 ،97درصد از حجم
نمونه مورد مطالعه را تشکيل میدهند 81/1 .پاسخگویان متولد شهر و  18/9متولممد روسممتا
هستند 90/3 .پاسخگویان ،مجرد و  9/7متاهل هستند .از حيث قوميت ،بيشممترین را قوميممت
فارس با  66/8درصد و بقيه به ترتيممب از قمموم تممره  ،12/7لممر  ،11/6کممرد  ،5/8عممرب و
بلوچ هر کدام  1/5درصد از پاسممخگویان را تشممکيل میدهنممد .از حيممث مقطممع تحصمميلی،
دانشجویان کارشناسی ،66/4کارشناسی ارشد  22/4و دانشجویان دکتممری  11/2درصممد از
حجمم نمونممه را تشممکيل میدهنممد .از حيممث گروههممای تحصمميلی ،بيشممترین درصممد از

1. Validity
2. Reliablity
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پاسممخگویان را فنممی -مهندسممی  ،43/2علمموم انسممانی 42/5و پممس از آن کشمماورزی و
دامپزشکی  14/3از حج نمونه تشکيل میدهند.
جدول  :2توزیع پراکندگی متغیرهای تحقیق
متغیر

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف از
معیار

کشیدگی

چولگی

خانواده

259

5

25

14/62

4/41

-/01

-0/41

هویت دینی

259

6

37

21/84

5/74

-0/90

0/55

259

7

35

23/77

6/16

-0/37

-0/39

هویت ملی
اعتماد به نهادهای
سیاسی
اعتماد به نهادهای
مدنی

259

9

41

24/39

6/88

-0/16

-0/20

259

7

35

20/13

5/83

-0/19

-0/05

اعتماد به
شبکههای

259

5

19

12/07

2/09

-0/18

1/03

اجتماعی

بر اساس دادههای جدول شماره  ،2از آنجا که ميزان کشيدگی و چولگی دادههمما بممين بممازه
 -2تا  2میباشد میتوان گفت که متغيرهای پژوهش از توزیع نرمال آماری پيروی میکنند.

یافتههای آماری استنباطی
آزمون تکمتغیره فرضیهها
برای آزمون فرضيههای مربوط به متغيرهای فاصلهای از ضریب همبستگی پيرسون استفاده
شده است .ضریب همبستگی پيرسون شاخصی است که نوع ،جهت ،مقدار و ميزان رابطممه
را نشان میدهد .مقدار یا ميزان این شاخص بين  +1و  -1متغير است ،تفاوت این مقدار در
جهت رابطه آنها است ،به این معنمما کممه  -1رابطممه معکمموس و  +1رابطممه مسممتقي را نشممان
میدهد (یوسفی 47 :1393 ،م  .)48برای معنیدار شدن رابطه ،ضریب معنمماداری بایممد زیممر
 0/05باشد.
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جدول  :3آزمون ضرایب همبستگی متغیر مستقل و متغیرهای وابسته
ضریب همبستگی

معناداری

متغیرهای مستقل و وابسته

-0/080

0 /2 0 0

فرضیه  :2اعتماد به شبکههای اجتماعی و اعتماد به نهادهای مدنی

0/073

0/242

فرضیه  :3اعتماد به شبکههای اجتماعی و اعتماد به کلیت نهادها

-0/132

0/034

فرضیه  :1اعتماد به شبکههای اجتماعی و اعتماد به نهادهای
سیاسی

داده های جدول  3نشان می دهند که رابطه معکوس یا منفی بين دو متغير اعتماد به
شبکه های اجتماعی و اعتماد به نهادهای سياسی وجود دارد اما به خاطر اینکه ضممریب
معناداری باالتر از  0 /05است؛ لذا ایممن رابطممه معنممادار نيسممت و فرضمميه  1رد می شممود
(ضریب همبستگی  -0 /080و ضریب معناداری  .)0 /200در توضمميح ایممن رابطممه بایممد
گفت که هر چه قدر ميزان اعتماد به اطالعات و باورهممای انتشممار یافتمه و انتقممال داده
شده در شبکه های اجتماعی سایبری  -اینترنتی مانند فيسبوه ،یوتيمموپ و غيممره بمماالتر
باشد ميزان اعتماد به عملکرد ،صممداقت و پاسممخگویی نهادهممای سياسممی یمما حکممومتی
کاهش می یابد و بالعکس .گرچه فرضيه و پيش بينی در شکل منفی تایيد شممده اممما بممه
خاطر عدم معناداری رد می شود .عدم تایيد معناداری رابطه به لحمماظ آممماری از یممک
سو به این معنی است که در جهان اجتماعی به خاطر پيچيدگی ها و چنممدوجهی بممودن
روابط نمی توان پدیده ها یا متغيرهای وابسته را با تقليل گرایی بممه یممک عامممل و رابطممه
ساده علی  -معلولی تقليل داده و بسنده کرد اما منفی بو دن رابطه حاکی از قابممل تامممل
بودن تاثير اعتماد به شممبکه های اجتممماعی اسممت ،شممبکه ها ميممزان اعتممماد بممه نهادهممای
حاکميتی را تحت تاثير قرار داده و از این موضوع می تمموان بممه عنمموان نشممانگان اوليممه
بحران مشروعيت عملکرد نهادهای حکومتی و حکومت تلقممی کممرد .از سمموی دیگممر،
می توان گف ت که دخالت متغيرهای کنتممرل اجتممماعی ماننممد هویممت ملممی و مممذهبی و
ميزان استحکام و ریشه داری آنها و نوع رابطه حکومت با این متغيرها مممانع از تشممدید
بی اعتمادی به نهادهای حکومتی به تاثير از شبکه های اجتماعی سممایبری می شمموند .در
ضمن ،فعال بودن شبکه های اجتماعی سایبری متع لق به نهادهای حکومتی و نيز بهبممود
عملکرد جکومت به خمماطر پيامممدهای منفممی مشممروعيتی ناشممی از نقش آفرینممی منفممی
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شبکه های اجتماعی سایبری نيز می تواند سبب کاهش تاثيرگذاری منفی آنها بر اعتماد
عمومی مردم به نهادهای حکومتی می شود.
طبق جدول  ،3دادهها نشممان میدهنممد کممه رابطمه بممين اعتممماد بممه شممبکههای اجتممماعی
اینترنتی و اعتماد به نهادهای مدنی ،مثبت است بممه ایممن معنممی کممه هممر چممه قممدر اعتممماد بممه
شبکههای اجتماعی باالتر باشد به همان نسبت ،اعتماد به نهادهای مدنی بر خالف نهادهای
سياسی و حکومتی ،افزایش مییابد اما با این وجود ،رابطه معناداری بين دو متغير اعتماد به
شبکههای اجتماعی و اعتماد به نهادهای مدنی وجممود نممدارد (ضممریب همبسممتگی 0/073و
ضریب معناداری  )0/242بنابراین فرضيه 2رد میشود .وجود رابطممه مثبممت اممما غيرمعنممادار
آماری بين اعتماد به شبکههای اجتماعی و نهادهممای مممدنی بممرخالف نهادهممای حکممومتی،
حاکی از همسو بممودن نسممبی محتمموای انتقممادی هممر دو نمموع متغيممر در ارتبمماط بمما عملکممرد
نهادهای حکومتی است اما غير معناداری رابطممه را میتمموان در دخالممت متغيرهممای کنتممرل
مانند خانودهها و نوع باورها و ميزان ریشهداری هویتهای مذهبی و ملی دانست که کامال
مطيع و معتقد مح« به شبکههای اجتماعی سایبری نباشند.
طبممق جممدول  ،3دادههمما نشممان میدهنممد کممه رابطممه معکمموس بممين دو متغيممر اعتممماد بممه
شبکههای اجتماعی و اعتماد به نهادها اع از نهادهای سياسی یا حکومتی و نهادهای مدنی
وجود دارد؛ (ضریب همبستگی  -0/132و ضریب معناداری  )0/034و ایممن رابطممه معنممادار
است .بنابراین فرضيه تایيد میشود .بر این اساس ،هرچقدر اعتماد بممه شممبکههای اجتممماعی
اینترنتی افزایش یابممد ،بممه همممان نسممبت اممما در جهممت عکممس ،ميممزان اعتممماد بممه نهادهممای
حاکميتی -سياسی و مدنی کاهش مییابد و بالعکس.
جدول  :4آزمون ضرایب همبستگی متغیر مستقل و متغیرهای واسطه (کنترل)
ضریب همبستگی

معناداری

متغیرهای مستقل و واسطه
اعتماد به شبکههای اجتماعی و خانواده

-0/064

0/306

اعتماد به شبکههای اجتماعی و هویت دینی

-0/113

0/070

اعتماد به شبکههای اجتماعی و هویت ملی

-0/258

0/000

دادههممای جممدول ( 4ضممریب همبسممتگی  -0/064و ضممریب معنمماداری  )0/306نشممان
میدهد که رابطه معکوسی بين دو متغير اعتماد بممه شممبکههای اجتممماعی (متغيممر مسممتقل) و
خانواده (متغير واسطه) وجود دارد به ایممن معنممی کممه افممزایش سممطح اعتممماد بممه شممبکههای
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اجتماعی اینترنتی باعث کاهش اعتماد و باور به خانواده میشممود و بممالعکس اممما بممه خماطر
عدم معناداری ،این رابطه تایيد نمیشود .گرچه متغير شبکههای اجتممماعی بممر شممکلگيری
تزلزلهای اوليه نسممبت بممه خانوادههمما و ایجمماد تمممایالت اسممتقاللجویانه در دانشممجویان از
خانوادهها تاثير میگذارد اما استحکامها و ریشهداری سنتی خانوادهها از یممک سممو و عممدم
سوگيری مستقي شبکهها به خانوادهها در مقایسه با حکومممت سممبب شممده کممه نمموع رابطممه
منفی بين این دو متغير ،شدید و معنادار نباشد اما در عين حال به عنوان یک نشممانه منفممی و
آسيبشناسانه باید تلقی کرد که توجه بيش از پيش به استحکام خانوادهها را میطلبد.
دادههممای جممدول  4نشممان میدهممد (ضممریب همبسممتگی  -0/113و ضممریب معنمماداری
 )0/070رابطه معکوسی بين دو متغير اعتماد به شبکههای اجتماعی (متغير مستقل) و هویت
دینی (متغير واسطه) وجممود دارد؛ بممه ایممن معنممی کممه افممزایش سممطح اعتممماد بممه شممبکههای
اجتماعی اینترنتی باعث کاهش اعتماد و باور به هویممت دینممی میشمود و بممالعکس؛ اممما بممه
خاطر عدم معناداری ،این رابطه تایيممد نمیشممود .همچنممان کممه در ارتبمماط بمما متغيممر واسممطه
خانواده گفته شد ،گرچه متغير شبکههای اجتممماعی و اشمماعه اوليممه هویتهممای مممدنی و تمما
حدی سکوالر بر شکلگيری تزلزلهای اوليه نسبت بممه هویممت دینممی تمماثير میگممذارد اممما
استحکامها و ریشهداری تاریخی درازمدت دین و نهادهممای دینممی و علممما بممه عنمموان یممگ
گروه مرجع مه در ایران سبب شده که نوع رابطه منفی بين این دو متغير ،شدید و معنادار
نباشد لذا از آن به تضعيف شدید هویت مذهبی در ایران تعبير نکممرد اممما در عممين حممال بممه
عنوان یک نشانه منفی و آسيبشناسانه باید تلقی کرد که توجممه بمميش از پمميش بممه هویممت
دینی و عوامل اخاللگر در مبانی هویت مذهبی را میطلبد.
دادههممای جممدول  4نشممان میدهممد (ضممریب همبسممتگی  -0/258و ضممریب معنمماداری
 )0/000که رابطه معکوسی بين دو متغير اعتماد به شممبکههای اجتممماعی (متغيممر مسممتقل) و
هویت ملی (متغيممر واسممطه) وجممود دارد؛ یعنممی ضممریب همبسممتگی ممما برابممر بمما  -0/258و
ضریب معناداری ما برابر با  0/000است که معناداری بسيار باال است و لذا این رابطه تایيد
میشود .به این معنی که با افزایش ميزان اعتماد به شبکههای اجتماعی اینترنتی ،احساسممات
ملی کاهش مییابد و با کاهش اعتممماد بممه شممبکههای اجتممماعی ،احساسممات ملممی افممزایش
مییابد  .معناداری بسيار باالی رابطه بين این دو متغير مستقل و واسطه حاکی از تاثيرپذیری
منفممی احساسممات مردمممی و دانشممجویان از جنممگ نممرم رسممانهای بمما محوریممت شممبکههای
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اجتماعی سایبری است ،این شبکهها با محتواهای انتقادیتر سبب شممدهاند بممه مممرور زمممان،
احساسات ملیگرایانممه تضممعيف شمموند لممذا ایممن پدیممده منفممی نيممز بایسممتی بممه طممور جممد و
آسيبشناسانه مورد توجه قرار گيرد.

آزمون نظریه با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری
بنمما بممه مدلسممازی معممادالت سمماختاری ،پرسممش ایممن اسممت کممه آیمما دادهه مای تجربممی
گردآوری شده ،مدل نظری را تایيد میکننممد یمما خيممر بممه همممين خمماطر در ایممن روش،
تعدادی شاخص بهعنوان شاخص برازش معرفی میشوند که نشاندهنده ميزان همخوانی
مدل نظری و دادههای تجربی هستند .از نظر گروه متخصصان دانشگاه ایالتی کاليفرنيای
شمالی ،قضمماوت دربمماره بمرازش مممدل اگممر صممرفا بممر مبنممای مربممع کااسممکوئر و سممطح
معنیداری باشد میتواند گمراهکننده باشد .پژوهشگر اغلب نيازمنممد توجممه بممه شمماخص
خاص برازش برای تصمي گيری نهایی است (قاسمی .)1392 ،شاخص مربممع کااسممکوئر
( )CMIN/DFبهعنوان یکی از شاخصها برای قابل قبول بودن مدل اسممت .شمموماخر و
لومکس مقممادیر بممين  1تمما  5و حتممی گمماهی مقممادیر بممين  1تمما  3و  1تمما  2را قابممل قبممول
دانستهاند  ،در این مدل مربع کا بر درجه آزادی  3/51است .شاخص دیگری که استفاده
شده  ،برازش هنجار شده مقتصد است ،در این شاخص اغلب ،مقادیر باالی  ./50یا ./60
را مناسب تلقی کردهاند (قاسمممی .)1392،در ایممن مممدل نيممز  PCFIو  PNFIنيممز دارای
مقادیر نزدیک  ./50هستند کممه بممرای تممدوین مممدل قابممل قبممول اسممت .شمماخص بعممدی،
شاخص تطبيقی است ،به این معنی که هر چه عدد به یممک نزدیمکتر باشممد مممدل تائيمد
میشود .در اینجا مثال  ./92 CFIاست که نشاندهنده برازند گی باالی مدل است .سممایر
معيارها ی برازش در جدول زیر آورده شده است.
جدول  :5شاخصهای برازندگی
شاخص
برازش
مقدار
برازش

CMIN/
DF

TLI

CFI

PCFI

PNFI

RMSEA

NFI

RFI

IFI

GFI

3/513

/88

/92

/57

/55

/09

/90

/84

/92

/99
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پایه اصلی مدلسازی معادالت ساختاری و تحليل مسير بر مبنای رگرسيون قممرار دارد؛
برای این منظور معناداری ضریب هر رابطه تعریف شده در مدل مورد توجه قرار میگيرد.
در خروجی  Amosبخممش دیگممری از خروجیهمما بممه معنمماداری ایممن روابممط رگرسمميونی
میپردازد ،بنا به مدل مفهومی ،یک رابطه علی ادعا شده است .البته مدلهای تحليل مسمير
و معادالت ساختاری خود به چند دسته تقسي میشوند .در واقع برای آزمممون فرضميههای
پژوهش از طریق روش مدلیابی معادالت ساختاری و برای تحليل مسير ،سممه رویکممرد در
دسترس پژوهشگران است .رویکرد اول ( )Total Aggregationتراک سممازی کلممی نممام
دارد که در آن از نمره کل یک متغير بهعنوان نشانگر متغير استفاده میشود .ایمن رویکممرد
در ایران به نام «تحليل مسير» مشهور شده است .رویکرد دوم تراک سازی جزئی Partial

) )Aggregationنام دارد که از مؤلفههای پرسشنامه بممهعنوان نشممانگرهای متغيمر مکنممون
استفاده میشود .رویکرد سوم نامتراک سازی کلمی ) )Total Disaggregationنممام دارد
که از گویههای پرسشنامه بهعنوان نشانگرهای متغيرهای مکنون استفاده میشممود Vieira,

) .)A. L, 2011در این پژوهش ،بر اساس رویکرد دوم یعنی تراک سازی ،جزئی است.

مدل نهایی پژوهش

در قالب معادالت ساختاری %38 ،از متغير وابسته یعنی اعتماد نهادی توسممط متغيرهممای
مستقل یعنی اعتممماد بممه شممبکه اجتممماعی و متغيرهممای واسممطهای عوامممل اعتممماد اجتممماعی
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(خانواده ،هویمت ملممی و هویممت دینممی) تبيممين گردیدنممد .رابطممه علممی در قالممب معممادالت
ساختاری دارای ضرایب رگرسيون است که در جدول زیر آورده شده است.
جدول  :6ضرایب مسیر
برآورد

متغیر
اعتماد

عوامل اعتماد اجتماعی
به شبکههای اجتماعی

عوامل اعتماد

اعتماد نهادی
اجتماعی

C.R

S.E

معنی داری

پتا

-0/679

0/174

-3/895

0/000

-0/258

0/697

0/095

7/368

0/000

0/613

همانگونه که اطالعات جدول نشان میدهد تمام روابط فوق معنادار هستند .اعتممماد
به شبکههای اجتماعی دارای تاثير منفی و معنمماداری بممر عوامممل اعتممماد اجتممماعی (هویممت
دینی ،هویت ملی و خانواده) بهصورت کلی دارد؛ همچنين عوامل اعتماد اجتممماعی دارای
تأثير مثبت و معناداری بر اعتماد نهادی هستند.
جدول  :7تأثیرات مستقیم
اعتماد به شبکههای

عوامل اعتماد اجتماعی

اعتماد نهادی

-0/258

0/000

0/000

اعتماد نهادی

0/000

0/613

0/000

اعتماد به نهادهای مدنی

0/000

0/000

0/636

0/000

0/000

0/588

0/000

0/000

0/914

خانواده

0/000

0/344

0/000

هویت ملی

0/000

0/898

0/000

هویت دینی

0/000

0/621

0/000

اجتماعی
عوامل اعتماد اجتماعی

اعتماد به نهادها بهصورت
کیفی
اعتماد به نهادهای سیاسی

در تأثير مستقي نيز اعتماد به شبکههای اجتماعی دارای تممأثير منفممی بممر عوامممل اعتممماد
اجتماعی است؛ همچنين عوامل اعتماد اجتماعی دارای تأثير مثبممت اعتممماد نهممادی هسممتند.
مدل اندازهگيری خانواده و هویت ملی و هویت دینی در برازش جزئی دارای تممأثير مثبممت
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در سنجش عوامل اعتماد اجتماعی میباشد .همچنين اعتماد به نهاد سياسی دارای بيشممترین
اهميت نسممبی در متغيممر مکنممون اعتممماد اسممت و بعممد از اعتممماد بممه نهممادی مممدنی و نهادهمما
بهصورت کيفی دارای بيشترین اهميت نسبی میباشممند .اعتممماد در شممکل کيفممی بممه معنممی
کيفيممت عملکممردی نهادهمما اسممت کممه تمما چممه انممدازه در قالممب قانونمنممدی ،پاسممخگویی،
فسادناپذیری ،عدم تبعي« و کارامدی است.
جدول  :8تأثیرات غیرمستقیم
اعتماد به شبکههای

عوامل اعتماد اجتماعی

اعتماد نهادی

0/000

0/000

0/000

اعتماد نهادی

-0/158

0/000

0/000

اعتماد به نهادهای مدنی

-0/100

0/390

0/000

-0/093

0/361

0/000

اعتماد به نهادهای سیاسی

-0/144

0/560

0/000

خانواده

-0/089

0/000

0/000

هویت ملی

-0/231

0/000

0/000

هویت دینی

-0/160

0/000

0/000

اجتماعی
عوامل اعتماد اجتماعی

اعتماد به نهادها بهصورت
کیفی

آنچه در اینجمما مهم اسممت تممأثير منفممی شممبکه های اجتممماعی بممر تمممام متغيرهااسممت.
همچنين عوامل اعتماد اجتماعی بهصورت کلی دارای رابطه مثبت مؤثری با ابعاد اعتماد
نهادی دارند.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،نگارندگان به دنبال تبيين ميزان و سطح باورمندی و اعتماد نهادی در بممين
دانشجویان اع از نهادهای حاکميتی -سياسی و مممدنی بمما اسممتفاده از متغيممر مسممتقل ميممزان
دسترسی ،محتوا و ميزان باور و اعتماد به شبکههای اجتماعی در فضای سایبری بودنممد .اممما
در راسممتای نشممان دادن تفاوتهممای بممين جوامممع ،در ایممن پممژوهش تممالش شممد کمه ميمزان
اثرگذاری شبکههای اجتماعی بر اعتماد نهادی با وارد کردن متغيرهای واسطهای اجتماعی
یعنی متغيرهای اعتماد اجتماعی سنتی مانند خانواده ،هویت ملی و دینی تبيين گردد.
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نتایج و یافتممه های تحقيممق حمماکی از ایممن هسممتند کممه در دانشممجویان جامعممه آممماری
تحقيممق ،نقممش متغيرهممای اجتممماعی یمماد شممده مهمم بوده انممد و در راسممتای پرهيممز از
مطلق گرایی در جوامع انسانی ،نباید تاثير متغيرهای اجتماعی و ملی نادیده گرفته شمموند.
به اجمال ،مهمترین یافته های پژوهش عبارتند از :همبستگی منفی و معکوس بين اعتممماد
به شبکهها ی اجتماعی مجازی و اعتماد به نهادهای سيا سی یا حاکميتی نهادی تایيممد شممد
اما به لحاظ آماری معنادار نبود .در توضيح این رابطه باید گفت که هر چممه قممدر ميممزان
اعتماد به اطالعات و باورهای انتشممار یافتممه و انتقممال داده شممده در شممبکههای اجتممماعی
سایبری -اینترنتی مانند فيس بوه ،یوتيوپ و غيره باالتر باشد ميزان اعتماد به عملکممرد،
صداقت ،پاسخگویی و سایر مولفه های مطلمموب نهادهممای سياسممی یمما حکممومتی کمماهش
می یابد و بالعکس .رابطه بين اعتماد به شبکه های اجتماعی اینترنتی و اعتماد به نهادهممای
مدنی ،مثبت دیده شد به این معنی که هر چه قدر اعتماد بممه شممبکههای اجتممماعی بمماالتر
باشد به همان نسبت ،اعتماد به نهادهای مدنی بممر خممالف نهادهممای سياسممی و حکممومتی،
افزایش می یابد اما با ایممن وجممود ،رابطممه معنمماداری بممين دو متغيممر اعتممماد بممه شممبکههای
اجتماعی و اعتماد به نهادهای مدنی دیده نشد .رابطه معکمموس بممين دو متغيممر اعتممماد بممه
شبکههای اجتماعی و اعتماد به نهادها بهصورت کيفی و کلی اع از نهادهای سياسی یمما
حکومتی و نهادهای مدنی دیممده شممد و ایممن رابطممه معنممادار بممود؛ بنممابراین فرضمميه تایيممد
میشود .بر این اساس ،هرچقدر اعتماد به شبکهها ی اجتماعی اینترنتی افممزایش یابممد ،بممه
همان نسبت اما در جهت عکس ،ميزان اعتماد به نهادهممای حمماکميتی -سياسممی و مممدنی
کمماهش می یابممد و بممالعکس .همممين طممور همبسممتگی و رابطممه معکمموس بممين اعتممماد بممه
شبکه های اجتممماعی و متغيرهممای واسممطه ای اجتممماعی (خممانواده ،هویممت ملممی و دینممی)
حاصل شد که تنها در مورد هویت ملی ،به لحاظ آماری معنادار دیده شد .به ایممن معنممی
که با افزایش ميممزان اعتممماد بممه شممبکهها ی اجتممماعی اینترنتممی ،احساسممات ملممی کمماهش
مییابد و با کاهش اعتماد به شبکههای اجتماعی ،احساسممات ملممی افممزایش مییابممد .در
قالب معادالت سمماختاری %38 ،از متغيممر وابسممته یعنممی اعتممماد نهممادی توسممط متغيرهممای
مستقل یعنی اعتماد به شبکه اجتممماعی و متغيرهممای واسممطهای عوامممل اعتممماد اجتممماعی
(خانواده ،هویت ملی و هویت دینی) تبيين گردیدند.

سردارنیا و همکاران | 121

در این نوشتار ،در توضيح رابطههای آماری بين متغير مستقل یعنی شبکههای اجتممماعی
با متغيرهای وابسته و واسطه از بيان صرف دادهها و نتایج آماری رابطهها بين متغيرها پرهيممز
شد و چرایی رابطهها نيز توضيح داده شدند .در یک بيان و نتيجممهگيری کلممی بایممد خمماطر
نشان کرد به تاثير از نقشآفرینی شبکههای اجتماعی ،ميزان اعتماد بممه نهادهممای حمماکميتی
تحممت تمماثير قممرار گرفتممه و آن را میتمموان بممه عنمموان مسممببها یمما نشممانگان اوليممه بحممران
مشممروعيت عملکممرد نهادهممای حکممومتی و حکومممت تلقممی کممرد .حکومممت و نهادهممای
حکومتی ،بایستی بهبود عملکردها و پاسممخگویی بممه مممردم و شممهروندان را بمميش از پمميش
مورد توجه قرار داده و در این ارتباط ،سازوکارهای نظارتی نهادینممه شممده و فعممالتر شمموند.
در عين حال باید گفت که ریشهداری نهاد خانواده و هویممت مممذهبی بممه عنمموان متغيرهمای
کنترل سبب شممدهاند کممه تمماثير منفممی شممبکههای اجتممماعی بممر ميممزان اعتممماد بممه نهادهممای
حکومتی شدید نباشد اما در صورت عدم توجه میتواند تشدید کننده باشد .گرچممه متغيممر
شبکههای اجتماعی و اشاعه اوليه هویتهای مممدنی و تمما حممدی سممکوالر ،بممر شممکلگيری
تزلزلهای اوليه نسبت به هویت دینی تاثير میگذارد اما استحکامها و ریشممهداری تمماریخی
درازمدت دین و نهادهای دینی و علما به عنوان یگ گروه مرجع مه در ایران سبب شممده
که نوع رابطه منفی بين این دو متغير ،شممدید و معنممادار نباشممد و از آن بممه تضممعيف شممدید
هویت مذهبی در ایران تعبير نکرد .اما در عين حال از این رابطممه میتمموان بممه عنمموان یممک
نشانه منفی و آسيبشناسانه یاد کرد لممذا توجممه بمميش از پمميش ،بممه هویممت دینممی و عوامممل
اخاللگر در مبانی هویت مذهبی را میطلبد .معناداری بسيار بمماالی رابطممه بممين شممبکههای
اجتماعی سایبری و هویت ملی نشان میدهد که احساسات ملیگرایانه دانشجویان به تمماثير
از محتواهای انتقادی شبکههای اجتممماعی سممایبری ،جنممگ نممرم رسممانهای بممه مممرور زمممان
تضعيف میشود لذا این مورد نيز به طور جد و آسيبشناسانه مورد توجه قرار گيرد.
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