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فردي و اجتماعي انسانها بر جاي گذاشته است .در اين حوزه انديشمنداني
چون گيدنز ،پاتنام و فوکوياما بر نقش فناوريهاي جديد ارتباطي چون اينترنت
بر سرمايه اجتماعي و اعتماد اجتماعي تأکيد نمودهاند .در همين چارچوب،
هدف اساسي اين پژوهش بررسي رابطه اعتياد به اينترنت و تأثير آن بر اعتماد
اجتماعي است .روش تحقيق در اين پژوهش پيمايش اجتماعي1بوده و دادههاي
تحقيق با استفاده از تكنيک پرسشنامه توأم با مصاحبه جمع آوري گرديده است.
اعتبار و پايايي مقياسهاي اعتياد به اينترنت و اعتماد اجتماعي با استفاده از
آزمون آلفاي کرونباخ مورد سنجش و با توجه به نتايج آزمون به ترتيب برابر با
 85و  82درصد مورد تأييد قرار گرفته است .جامعه آماري پژوهش دانشجويان
دانشگاه کاشان در سال تحصيلي  89 - 90است که با استفاده از نمونه گيري
طبقهبندي احتمالي و فرمول نمونه گيري کوکران تعداد  370نفر از اعضاي
جامعه مورد نظر به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتهاند .يافتههاي
تحقيق رابطه بين دو متغير اعتياد به اينترنت و اعتماد اجتماعي در بين
پاسخگويان را نشان ميدهد .همچنين نتايج آماري با استفاده از ضريب
همبستگي پيرسون ،تحليل رگرسيون و تحليل مسير همبستگي معنادار ،متغيرهاي
تحقيق را مورد تأييد قرار دادهاند.
واژههاي كليدي :اعتماد اجتماعي ،سرمايه اجتماعي ،اينترنت ،اعتياد به
اينترنت

مقدمه
در سالهاي اخير ،فناوريهاي نوين ارتباطي  -اطالعاتي بويژه اينترنت رشد و
گسترش شگرفي در ابعاد گوناگون زندگي انسانها داشتهاند ،به گونهاي که زندگي
انسان ها بيش از هر زمان ديگري به اين دنياي مجازي وابسته گرديده است .اينترنت به

1

. Social Survey
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مرز اين قابليت دست يافته است که نيازهاي اطالعاتي و علمي بسياري از افراد و
سازمانها را در سراسر جهان پاسخگو باشد ،همچنين اين وسيله موانع ورود را کاهش
داده ،و امكان دسترسي براي تمام کساني را که مايلاند در اين محيط شرکت کنند ،را
فراهم آورده است .هر شخصي از هر نقطه اين کره خاکي اين فرصت را دارد که در
حالتهاي ارتباطي گوناگوني که در محيط آن  -الين وجود دارد ،مشارکت و ديدگاه و
نظراتش را در قالب متن ،تصوير يا صورت بيان کند و از سوي ديگر به حجم
گستردهاي از اطالعات و برنامههاي ارائه شده از سوي ديگران دسترسي يابد .در
حقيقت اينترنت قابليت عظيمي براي ايجاد يک جامعه پويا به دست آورده است،
جامعهاي که در آن پويايي فرهنگي ،اجتماعي ،مذهبي و زباني افزايش مييابد .با وجود
اين چهره جذاب ،نبايد به ابعاد و پيامدهاي آسيبي اين فناوري بي توجه بود .ميبايست
به پيامدهاي منفي و بحراني که دسترسي و مشارکت فعال به اين فناوري نوين ايجاد
ميکند ،نيز توجه داشت .از جمله اين پيامدها گسترش پديده اعتياد به اينترنت1است.
اعتياد به اينترنت مفهومي است که از دهة  1960توجه انديشمندان علوم گوناگون
را به خود جلب نموده ،اما با گسترش و وسعت دامنه استفاده از اينترنت در دهة اخير،
اين پديده مورد توجه و عنايت جدي محققان و پژوهشگران قرار گرفته و جزء
اختالالت رواني – اجتماعي دستهبندي گرديده است .اين اعتياد با ويژگيهايي از قبيل:
صرف زمان زياد براي اينترنت و موضوعات مربوط به آن ،احساس ناخوشايند اضطراب
و افسردگي در زماني که فرد در تماس با اينترنت نيست ،عادت و قابليت تحمل افراد
به تأثيرات اينترنت بر فعاليتهاي روزمره (دقيقي و مهدوي ،)695 :1387 ،ايجاد
مشكالت فراوان در زمينه وظايف فردي و اجتماعي ،کاهش ارتباط و تعامل با افرادي
که فرد با آنها سروکار دارد و در نهايت انزواي اجتماعي مشخص گرديده است.

1

. Internet Addiction
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از سوي ديگر اعتماد اجتماعي 1،مهمترين سازه سرمايه اجتماعي 2و عاملي بسيار
اساسي براي تداوم زندگي جمعي در دنياي پر مخاطره 3مدرن است .اعتماد اجتماعي
مفهومي است که در فرايند روابط اجتماعي بين افراد و سازمانهاي اجتماع با يكديگر
تبلور مي يابد .در حقيقت اعتماد اجتماعي تسهيل کننده و تعيين کننده کميت و کيفيت
تعامالت و روابط افراد در زمينههاي گوناگون نظام اجتماعي است .اين پديده از عناصر
مؤثر در پذيرش و همدلي محسوب ميشود و زمينه سازگاري و همنوايي هرچه بيشتر
اعضاي جامعه را فراهم مي آورد .اعتماد پيوند فرد و جامعه را استحكام ويژهاي بخشيده
و ضمن کمک به پيدايي احساس هويت ،سبب انسجام گروهي ميشود .از سوي ديگر
عدم اعتماد بستر ساز کاهش انسجام و مشارکت افراد در جامعه ميگردد .عالوه بر اين
عدم وجود اعتماد موجب فقدان منابع و فرصتهايي ميشود که خود سدي در برابر
گسترش آسيبهاي اجتماعي هستند.
اعتماد اجتماعي ،از دير باز مورد توجه انديشمندان علوم اجتماعي بوده است؛ اما
در سالهاي اخير به ويژه با توسعه و پيشرفت چشمگير در زمينه فناوريهاي نوين
ارتباطي  -اطالعاتي ،اعتماد اجتماعي جايگاه و اهميت ويژهاي يافته است .با
الكترونيكي شدن رابطه انسانها ،اعتماد نقش و اهميت ويژهاي مييابد ،چرا که اعتماد،
شرط الزم شكل گيري و تداوم هر رابطهاي است .از سوي ديگر ،اعتماد اجتماعي خود
برآمده و بستر ساز روابط افراد در دنياي واقعي است .حال اين سوال مطرح ميشود که
با کاهش روابط افراد در دنياي واقعي و چرخش آن به روابط الكترونيكي چه تحولي در
اعتماد اعضاي جامعه نسبت به يكديگر رخ ميدهد .عالوه بر اين ،تكنولوژيهاي نوين
ارتباطي -اطالعاتي با فراهم آوردن امكان پيدايي جامعه شبكهاي (کاستلز،)20 :1380 ،

1

. Social Trust
. Social Capital

2

 .3مفهوم جامعه مخاطره آميز توسط اولريک بک ( )Ulrich Beckدر کتاب جامعه مخاطره آميز :به سوي يک
نوگرايي نوين ( )1992ارائه گرديده است.
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نه تنها قواعد و قوانين حاکم بر ارتباط و تعامل ميان انسانها ،بلكه نگرش ما نسبت به
خود ،ديگران و جهان را دگرگون ساختهاند (اولسون .)5 :1377 ،بنابراين بايد اذعان
داشت که بيش از هر چيز ديگر اين آثار فناوريهاي نوين ارتباطي  -اطالعاتي است که
امروزه بسيار مهم بوده و بر فرهنگ و اجتماع جامعه اثر گذاشته است .اعتياد به اينترنت
به عنوان پيامد منفي اين پديده ،منجر به آسيبهاي اجتماعي همچون افزايش فردگرايي،
کاهش روابط اجتماعي و در نتيجه کاهش اعتماد اجتماعي و سرمايه اجتماعي شده
است .بر اين اساس هدف اصلي اين مطالعه تبيين وضعيت پديده اعتياد به اينترنت و
اعتماد اجتماعي و نيز چگونگي رابطه و پيوند اين دو متغير در جامعه مورد مطالعه
ميباشد.

مباحث نظري
در مباحث نظري ابتدا مفاهيم اعتياد به اينترنت به عنوان متغير مستقل و اعتماد
اجتماعي به عنوان متغير وابسته تحقيق تشريح و پس از آن رابطه دو متغير تبيين گرديده
است.

 )1اعتياد به اينترنت
اينترنت به عنوان يكي از مظاهر رشد و پيشرفت تمدن بشري ،محملي است براي
تماس و تبادل اطالعات ميان انسانها در يک دنياي کامالً مجازي .اينترنت به انسان اين
توانايي را بخشيده است که خارج از عرصههاي زمان و مكان ،فرهنگ سرزمينهاي دور
و نزديک را بكاود ،و با اشخاص متفاوت از نقاط گوناگون ارتباط برقرار نمايد .با وجود
چنين پتانسيل و ج ذابيتي ،جاي تعجب ندارد که افراد به آن معتاد و وابسته شوند
( .)Pawley, 2002: 215اعتياد به اينترنت گونهاي سبک استفاده از اينترنت است که
انسان را از مسير عادي و بهنجار استفاده از اينترنت خارج نموده و وارد يک مسير
نابهنجار و آنوميک وابستگي به آن ميکند.
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اين اصطالح نخستين بار توسط ايوان گلدبرگ ( )1994در توصيف استفاده
اجباري از اينترنت به کار رفت ( .)Block, 2008: 187گلدبرگ اين پديده را «به عنوان
يک الگوي ناسازگار استفاده از اينترنت که منجر به آسيب يا آشفتگي معنادار باليني مي-
شود ،توصيف کرد» (جاويد و کامران پور .)623 :1387 ،اورزاک ،)1999( 1يكي ديگر
از صاحب نظران اين حوزه ،اعتياد به اينترنت را به عنوان يک اختالل در نظر ميگيرد،
نوعي اختالل که در آن کاربران پرسه زني در دنياي مجازي را جذابتر از واقعيت
زندگي روزمره ميبينند .اورزاک ( )1991وابستگي به اينترنت را به عنوان يک مشكل
رواني داراي دو دسته عالئم و نشانهها ميداند :الف) نشانهها و عالئم رواني مانند
ناتواني در متوقف کردن فعاليت و يا احساس رضايت در استفاده؛ ب) نشانه و عالئم
جسماني مانند پشت درد ،سردرد ،بي نظمي در غذا خوردن و اختالل در خواب
(کراملي مقدم و حكمت دوست .)147 :1385 ،گريفيتز ( )1998نيز بر اين باور است
که اختالل اعتياد به اينترنت ممكن است از يک يا چند جنبه اينترنت مانند نبودن رابطه
روياروي و خالقيت هاي اجتماعي ناشي شود .وي معتقد است که اعتياد به اينترنت يک
اعتياد رفتاري است که داراي اجزاي زير ميباشد:
الف -برجستگي 2:زماني رخ ميدهد که فعاليت معيني مهمترين فعاليت زندگي
يک شخص ميشود و بر تفكر ،احساس و رفتار فرد مسلط ميشود؛
ب -تغيير خلق  3:فرد در يک حالت آرام بخش يا تخدير کننده قرار دارد؛
ج -تحمل  4:در آن نياز به فعاليت گسترده و روز افزوني براي رسيدن به همان
ثبات قبلي است؛
چ -نشانههاي کناره گيري  5:کاهش روابط و تعامالت فرد با ديگر اعضاي خانواده
و جامعه و تمايل به گوشهگيري و انزواي اجتماعي؛
1

. Orzack
. Salience
3
. Mood Modification
4
. Tolerance
5
. With Drawal Symptoms
2
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ح -تعارض  1:تعارض شامل بين شخصي (اين حالت شامل بوجود آمدن تعارض
بين معتاد و افرادي است که با وي سروکار دارند ،همچون اعضاي خانواده و دوستان)
و تعارض درون فردي است (در درون فرد) که در ارتباط با يک فعاليت معين وجود
دارد؛
د -بازگشت 2:شامل تمايل براي تكرار حالتهاي قبلي فعاليت معين است که در
موارد شديد سالها بعد از کنترل رفتار دوباره عود ميکند (اميدوار و صارمي:1381 ،
.)16

 )2اعتماد اجتماعي
در جامعه شناسي ،مفهوم اعتماد هم به عنوان ويژگي افراد و ويژگي ارتباطات
اجتماعي و هم بعنوان ويژگي سيستم اجتماعي يا تأکيد بر رفتار مبتني بر تعامالت و
سوگيري هايي در سطح فردي و اجتماعي مفهوم سازي شده است .به تعبيري اعتماد
يک نوع احساس است که فرد نسبت به امري دارد مبني بر تأييد آن .بنابراين نگرشي
مثبت نسبت به فردي يا امر خارجي به شمار ميرود (محسني تبريزي.)5 :1380 ،
اعتماد در روابط بين انسانها و کنشهاي آنان نمود مييابد (کلمن .)27 :1377 ،اعتماد
حالتي از راحتي ،اطمينان و اتكاء پذيري را در بر دارد .ابراز اطمينان نسبت به اشخاص
يا نظامهاي مجرد است که مشكالت ناداني و بياطالعي را مرتفع ميسازد (گيدنز،
 .)323 :1378به اعتقاد فوکوياما  3،اعتماد هزينه کنش را کاهش و کارايي را افزايش
ميدهد (اميري .) 13 :1374 ،به نظر آلموند و وربا ،اعتماد به يكديگر شرط تشكيل
روابط ثانوي است (اينگلهارت .)24 :1378 ،کريستوفر مور4اعتماد را «عبارت از قابليت
شخص براي اتكاء يا اطمينان به صداقت يا صحت اقوال يا رفتار ديگري» ميداند

1

. Conflict
. Relapse
3
. Fukuyama
4
. Christopher Moore
2
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(کوثري .)98 :1375 ،زتومكا1نيز ،اعتماد را نوعي شرطبندي نسبت به کنشهاي محتمل
در آينده ميداند ( .)Sztompka, 1999: 67با توجه به تعاريف پر شمار ارائه شده ،ديده
مي شود که اعتماد يک نوع نگرش ،باور ،اعتقاد ،کنش مبتني بر احساس خطر ،آرامش
اجتماعي ،کارکرد اجتماعي ،شرطبندي در مورد کنش آتي ،احساس و حسن ظن و
رابطه مثبت مبتني بر انتظار فرد يا توسط افراد جامعه است نسبت به کنش فرد ،افراد،
گروهها و سازمان هاي يک جامعه در محدوده کوچک يا جهاني ،که زندگي و کنش
جمعي يا عدم کنش يا تأمل و تأخر در آن را موجب ميشود.
بررسي ادبيات اعتماد ،نشان ميدهد که اين مفهوم در اشكال گوناگون  -اما مرتبط
با هم -تجلي يافته است و از لحاظ نظري همواره مورد توجه انديشمندان کالسيک و
متأخر جامعه شناسي بوده است .بر همين اساس زتومكا بيان داشته است که ايده
انسجام و اعتماد اجتماعي ،يک جريان فكري است که چندين قرن از آن ميگذرد .به
نظر وي برخورداري جامعه جديد از ويژگيهاي منحصر به فردي چون آيندهگرايي،
شدت وابستگي متقابل ،گستردگي و تنوع جوامع ،تزايد نقشها و تمايز اجتماعي ،بسط
نظام انتخاب ،پيچيدگي نهادها و افزايش ابهام ،ناشناختگي و تقويت گمنامي و غريبه
بودن نسبت به محيط اجتماعي ،نقش آن در حيات اجتماعي را واقعيتي جدي نموده
است (.)Sztompka, 1999: 10
از ديدگاه سليگمن «اعتماد يكي از ضروريترين شاخصها و مؤلفههاي روابط
مستمر اجتماعي قلمداد ميشود» ( .)Seligman, 1997: 13گود معتقد است بدون وجود
اعتماد اجتماعي زندگي روزمره امكانپذير نميگردد ( .)Good, 1988: 32پاتنام2بقاء و
پايداري تعاون و همكاري هدفمند را در گرو اعتماد اجتماعي دانسته است .بر اساس
استدالل جان فيلد ،حس تعلق و تجربه محر شبكههاي اجتماعي و روابط حاکي از
اعتماد مي تواند منفعت زيادي براي مردم داشته باشد .اعتماد بين افراد ،نهايتاً باعث
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اعتماد بين غريبهها و اعتماد به بافت وسيعي از مؤسسات اجتماعي ميگردد .در نهايت
مجموعهاي مشترک از ارزشها ،معيارها و انتظارات در کل يک جامعه ايجاد ميشود .از
سوي ديگر ،بدون اين تعامل ،اعتماد از بين ميرود ،و در نقطه معيني ،اين نابودي باعث
مشكالت جدي اجتماعي مي گردد .ايده سرمايه اجتماعي ادعا دارد که ايجاد يا تجديد
ساخت جامعه و اعتماد ،مستلزم روابط رودررو است (پناهي 34 :1386 ،به نقل از
.)Beem, 1999: 20
لومان اعتماد را در قالب رهيافت ساختي و کارکردي خود مورد توجه قرار داده و
معتقد است که اعتماد نوعي رابطه اجتماعي با قوانين خاص خودش است .به نظر او
اعتماد ،مكانيسمي اجتناب ناپذير و ضروري در کاهش معضالت اجتماعي موجود
اعضاء و عناصر سيستمها و سازمانهاي اجتماعي است .بدون وجود اعتماد ،افراد با
معضالت بسياري در جهان هستي روبرو خواهند شد و هيچ انساني توانايي ايستادگي
در مقابل چنين معضالتي را ندارد (احمدي .)70 :1388 ،به نظر لومان هر جا که اعتماد
مطرح باشد ،فرد براي تصميم گيري جهت در پيش گرفتن يک مسير کنش خاص،
شقوق گوناگوني را آگاهانه در ذهن دارد .به عقيده او اعتماد در نظام اجتماعي ،عدم
تعيين اجتماعي را کاهش و قابليت پيش بيني رفتارها را افزايش ميدهد .به اعتقاد او
قانون و قدرت مشروع ،خطر بي اعتمادي را کاهش ميدهد (.)Luhman, 1979: 168
اينگلهارت اهميت اعتماد اجتماعي را در حيات سياسي و اقتصادي جامعه مورد
توجه قرار داده است .از نظر وي اعتماد اجتماعي متقابل ،يكي از پيش نيازهاي فرهنگ
مدني و ايجاد دموکراسي پايدار محسوب ميشود .او معتقد است که اعتماد اجتماعي
متقابل بخشي از نشانگان فرهنگي پايدار است که به بقاي دموکراسي منجر ميشود.
اعتماد در ايجاد حس مشارکت و تعاون نقش مؤثر دارد ،به مردم کمک ميکند تا عاليق
و منافع خود را مطابق اميال و عاليق ديگران تعريف کنند و فرصت الزم را در اختيار
رهبران سياسي قرار مي دهد تا اصالحاتي را انجام دهند .از همه مهمتر اين که ارتباط و
گفتگو را ميسر و مستحكم ميکند .در رابطه با اقتصاد نيز اينگلهارت تأثير ميزان اعتماد
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بر رشد اقتصادي را ميپذيرد (احمدي .)71 :1388 ،بر همين اساس فوکوياما استدالل
ميکند که يكي از علل کارايي اقتصادي ،اعتماد اجتماعي است .بنابراين ،کارايي باالي
اقتصادي در اياالت متحده و ژاپن مربوط به سطح باالي اعتماد است .در مقابل شرايط
ضعيف اقتصادي در بيشتر بخشهاي افريقا مربوط به اعتماد کم است (پناهي:1386 ،
.)32

 )3رابطه اعتياد به اينترنت و اعتماد اجتماعي
امروزه با گسترش کاربرد اينترنت در دنيا به عنوان يک رسانه تعاملي ،بحثهايي
در مورد تأثيرات اينترنت بر ارتباطات ميان فردي و اجتماعي انسانها مورد توجه قرار
گرفته است ( .)Selvin, 2000: 98آنتوني گيدنز 1در بحث از فاصله گيري زمان و مكان
معتقد است که فناوريهاي ارتباطي – اطالعاتي بيشترين تأثير را در اين زمينه داشتهاند.
بدين صورت که هم ،زمان و هم ،مكان از محتوا تهي شدهاند ،و برقراري روابط با
کساني که در محل حضور ندارند و در فاصلهاي بس دور از ما قرار دارند ،بيش از پيش
امكان پذير گشته است .وي استدالل ميکند که در جوامع زير تسلط نظامهاي انتزاعي،
فاصله گيري زماني – مكاني اعتماد اجتماعي مهمترين مسأله است (ريتزر:1389 ،
 .)725بر همين اساس يان کرايب 2معتقد است ،اعتماد اجتماعي نيازمند اطالع کامل از
پديدههاي اجتماعي در بستر روابط متقابل با اين پديدههاست ،و در نتيجة فاصله گيري
روز افزون زماني و مكاني و کاهش روابط افراد در زمان و مكان واحد ،اعتماد بيش از
پيش ضروري ميشود (ريتزر ،)726 :1389 ،زيرا اعتماد ،احساس روابط اجتماعي است
و رابطه مستقيم با ميزان روابط اجتماعي دارد .به اين صورت که هرچه ميزان اعتماد
اجتماعي ميان افراد ،گروهها و سازمانهاي اجتماعي جامعه بيشتر باشد ،به همان ميزان
روابط اجتماعي ،از شدت ،تنوع ،ثبات و پايداري بيشتري برخوردار ميباشد (قاسمي و
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صادقي .) 199 :1388 ،به عبارت ديگر اعتماد و روابط اجتماعي ارتباط ديالكتيكي باهم
دارند.
پاتنام از صاحبنظران اصلي نظريه سرمايه اجتماعي ،گرچه ميپذيرد که اينترنت
سبب کاهش موانع در ارتباطات شده و نوع جديدي از شبكه اجتماعي را به وجود
آورده است ،اما در مورد آثار آن کمي مشكوک است .وي ميگويد ،به دليل اين که
ارتباطات اينترنتي تصادفي است و بازخورد مواجهه متقابل را ندارد ،سبب سست کردن
تقابل و باعث تقويت فردگرايي ميشود .ديگر آن که مردمي که روي خط ميروند
مايلند فقط با گروه کوچكي که با آنان ديدگاهها و عاليق مشترک دارند ،درآميزند و
تحمل افراد دگرانديش را ندارند و دچار کاهش روابط و سرمايه اجتماعي ميگردند
(فيلد .)157 :1385 ،زيگمونت باومن استدالل ميکند که تعامالت مجازي در نهايت
منجر به ايجاد انزواي اجتماعي و کاهش تمايالت کاربر در دنياي واقعي ميشود و
عموماً استفاده بيشتر از اينترنت به کاهش ارتباطات اجتماعي بويژه از نوع ارتباطات
نزديک و صميمي با اعضاي خانواده و دوستان نزديک منجر ميشود (زنجاني زاده و
محمدي جوادي.)130 :1384 ،
در اين رابطه فرانسيس فوکوياما ،يكي از بزرگان پسا مدرنيته ،بيان داشته است که
فناوري ديجيتالي دشمن ايجاد اعتماد اجتماعي است .وي معتقد است «وقتي که
بزرگترين هواداران عصر اطالعات ،فروپاشي هرم قدرت و توانايي را جشن ميگيرند،
متوجه يک عامل مهم ،يعني اعتماد و معيارهاي اخالقي مشترک زيربنايي آن نيستند»
( .)Fukuyama, 1995: 25بر همين مبنا مانوئل کاستلز 1،معتقد است که فناوريهاي
جديد ،کمكي به تخريب هويت منسجم مدرنيته صنعتي ،بر اساس طبقه و مليت بوده
است ،به طوري که در حال حاضر ،ما در جهان شبكهاي زندگي ميکنيم ،جايي که تمام
تماسها و ارزش هاي ما در احساس ما از آنچه که هستيم تجلي مييابد .از نظر کاستلز،
فناوري هاي جديد در قلب اين فرايند گشايش فضاي اجتماعي است ،چرا که با فراهم
1
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کردن مانعي ساختار يافته ،فرصتهاي بي مانند براي اتصال اجزاي جدا و متفرق فراهم
نموده است (فيلد.)158 :1385 ،
نمودار  -1نمودار متغيرهاي اصلي پژوهش

اعتياد به
اينترنت
فردگرايي

روابط اجتماعي

خودخواهانه
بحران هويت

اعتماداجتماعي

با توجه به مباحث نظري پژوهش و مطالعات صورت گرفته در اين زمينه ،در اين
پژوهش رابطه اعتياد به اينترنت با ميزان اعتماد اجتماعي به دو شيوه مستقيم و
غيرمستقيم از طريق بررسي متغيرهاي واسطهاي روابط اجتماعي ،بحران هويت و
فردگرايي خودخواهانه مورد مطالعه قرار گرفته است .بر اين اساس فرضيه اصلي
پژوهش به صورت ذيل تدوين گرديده است.


بين اعتياد به اينترنت و اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد.
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پيشينه پژوهش
در جامعه امروز ،گرايش به اينترنت و استفاده از آن چنان رايج شده است که
بيشتر خانواده ها ،رايانه شخصي دارند و اعضاي خانواده ،بخش زيادي از وقت خود را
در استفاده از اينترنت سپري ميکنند .در نتيجه اين دسترسي و گسترش دامنه استفاده از
اينترنت و به تبع آن گسترش پديده اعتياد به اينترنت توجه محققان و پژوهشگران
زيادي به اين حوزه جلب شده است .حجم قابل توجهاي از تحقيقات صورت گرفته
حكايت از آن دارند که اعتياد اينترنتي نوعي اختالل روانشناختي – اجتماعي است که از
مشخصههاي آن ،تحمل ،عالئم کنارهگيري ،اختالالت عاطفي و از هم گسيختگي روابط
اجتماعي و خانوادگي است .در اين راستا ميتوان به نتايج برخي از تحقيقات صورت
گرفته در مناطق گوناگون کشور اشاره نمود:
پژوهش با عنوان « بررسي رابطه احساس تنهايي با نوع استفاده از اينترنت در
گروهي از دانش آموزان دبيرستاني» توسط مشايخي و برجعلي ( )1382با هدف بررسي
رابطه احساس تنهاي ي و انزوا با چت کردن و استفاده آموزشي از راه اينترنت صورت
گرفته است .در اين پژوهش بين احساس تنهايي دانش آموزان دختر دبيرستاني و چت
کردن با اينترنت رابطه معناداري وجود داشته است .اين رابطه در ميان دانشآموزان پسر
دبيرستاني و استفاده از اينترنت تأييد نشده است ،همچنين بين استفاده آموزشي از
اينترنت و احساس تنهايي و انزوا رابطهاي ديده نشده است .پژوهش ديگر با عنوان
« بررسي اثرات استفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي کاربران اينترنت» توسط محسني،
دوران و سهرابي ( )1385انجام گرفته است .در اين پژوهش اثرات استفاده از اينترنت بر
کاربران اينترنت در کافي نت هاي شهر تهران مورد بررسي قرار گرفته است .فرضيات
پژوهش شامل تأثير ابعاد گوناگوني از اينترنت شامل :نوع استفاده از اينترنت (اجتماعي
– غير اجتماعي) ،ميزان استفاده از اينترنت در شبانه روز ،شدت ارتباطات اجتماعي با
جهان واقعي و ميزان تجربه و مهارت فرد در استفاده از اينترنت در انزواي اجتماعي
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بوده است .بر اساس فعاليت آماري رگرسيون چندگانه فرضيات مورد آزمون قرار گرفته
و اين نتايج بدست آمده است که ميان زمان استفاده از اينترنت در طول شبانه روز و
شدت ارتباطات اجتماعي رابطهاي معنادار و معكوس وجود دارد و استفاده اجتماعي از
اينترنت موجب انزواي اجتماعي کمتر ميشود .پژوهش ديگري با عنوان «بررسي شيوع
اعتياد به اينترنت و رابطه آن با احساس تنهايي و عزت نفس در دانشآموزان دبيرستاني
شهر تهران» توسط قاسم زاده ،شهرآراي و مرادي ( )1386انجام گرفته است .بر اساس
نتايج اين پژوهش مشخص گرديد که معتادان به اينترنت ،از کاربران معمولي و
غيرکاربران ،به طور معناداري روابط اجتماعي کمتري دارند و عزت نفس آنها نيز از
کاربران معمولي پايينتر است ( .)www.sid.irعالوه بر اين پژوهشي با عنوان «تأثير
فناوري جديد اطالعات و ارتباطات بر سرمايه اجتماعي «در ميان دانشجويان دانشگاه
عالمه طباطبائي» توسط حسين پناهي ( )1386انجام گرفته است .بر اساس نتايج بدست
آمده از اين پژوهش ميان ميزان استفاده از فناوريهاي جديد ارتباطات و اطالعات و
سرمايه اجتماعي دانشجويان رابطه مستقيمي وجود دارد ،هر چند که همبستگي به دست
آمده در سطح پاييني ميباشد (پناهي.)110 :1386 ،

روش پژوهش
اين پژوهش ميداني به روش پيمايش اجتماعي 1و از نوع کاربردي و مقطعي
است .پژوهش پيمايشي روشي است براي گردآوري دادهها که در آن از گروههاي
معيني از افراد خواسته ميشود به تعدادي پرسش مشخص  -که براي همه افراد يكسان
است  -پاسخ دهند .اين پاسخها مجموعه اطالعات پژوهش را تشكيل ميدهند.
پژوهش پيمايشي همانطور که بيكر 2بيان داشته است عامترين نوع تحقيقات اجتماعي
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است (بيكر .)196 :1388 ،جهت جمعآوري دادههاي پژوهش نيز از تكنيک پرسشنامه
توأم با مصاحبه که رايجترين تكنيکها در تحقيقات پيمايشي ميباشد ،استفاده گرديده
است.

تعريف مفاهيم و متغيرهاي پژوهش
 )1اعتياد به اينترنت :اعتياد به اينترنت يک الگوي ناسازگار استفاده از اينترنت
است که منجر به آسيب يا آشفتگي معنادار باليني ميشود (جاويد و کامران پور:1387 ،
 .) 623در اين پژوهش براي سنجش متغير اعتياد به اينترنت از مقياس يانگ ()2009
استفاده شده است .همانطور که مورن 1اظهار داشته است اين آزمون به عنوان ابزاري
جهت سنجش اعتياد به اينترنت از اعتبار و روايي بااليي برخوردار است (شايق:1387 ،
.)152
 )2بحران هويت  :بحران هويت بيانگر دوگانگي و سرگشتگي فرد ميان خود
موجود و خودهاي دلخواه خويش است ،همچنين جهت توصيف توانايي افراد در قبول
نقشي که جامعه از آنها انتظار دارد به کار رفته است .در اين پژوهش به منظور سنجش
بحران هويت دانشجويان از  8گويه در قالب طيف ليكرت (يوسفي)183 :1383 ،
استفاده شده است.
 )3فردگرايي خودخواهانه :فردگرايي خودخواهانه داللت بر اميال و احساسات
فرد و عدم توجه به احتياجات و عاليق ديگران دارد .در اين پژوهش به منظور سنجش
فردگرايي دانشجويان از هشت گويه در قالب طيف ليكرت (غفاري)236 :1380 ،
استفاده شده است.
 )4روابط اجتماعي :روابط اجتماعي در برگيرنده کنش متقابل و تعامل افراد و
اعضاي جامعه با يكديگر در سطوح گوناگون فردي و اجتماعي است .در اين پژوهش
1

. Moren
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به منظور سنجش روابط اجتماعي دانشجويان از هشت گويه در قالب طيف ليكرت
استفاده شده است.
 )5اعتماد اجتماعي :اعتماد يک نوع احساس است که فرد نسبت به امري دارد
مبني بر تاييد آن .بنابراين نگرشي مثبت به فردي يا امر خارجي به شمار ميرود
(محسني تبريزي .)5 :1380 ،اعتماد اجتماعي مفهومي است که در فرايند روابط
اجتماعي بين افراد و سازمانهاي اجتماع با يكديگر تبلور مييابد و تعيين کننده سطح و
کيفيت روابط اجتماعي ميباشد .در اين پژوهش به منظور سنجش اعتماد دانشجويان از
هشت گويه در قالب طيف ليكرت استفاده شده است.

اعتبار و پايايي مقياسهاي پژوهش
به منظور بدست آوردن اعتبار و پايايي الزم در اين پژوهش براي سنجش برخي
متغيرها از مقياسهاي استاندارد و به کار گرفته شده توسط ساير محققين استفاده شده
است .جهت سنجش پايايي مقياسهاي پژوهش نيز از آزمون آلفاي کرونباخ 1استفاده
شده است.
جدول  -1نتايج آزمون آلفاي كرونباا

رديف

مقياس

آلفاي کرونباخ

1

اعتياد به اينترنت

0/85

2

روابط اجتماعي

0/78

3

فردگرايي خودخواهانه

0/76

4

بحران هويت

0/87

5

اعتماد اجتماعي

0/82
1

. Cronbachs Alpha
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جامعه آماري و حجم نمونه
جامعه آماري پژوهش شامل تمام دانشجويان دانشگاه کاشان است که در سه
دانشكده علوم انساني ،فني و مهندسي و علوم پايه در سال تحصيلي  89 - 90مشغول
به تحصيل بودهاند .حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول نمونه گيري کوکران 1،ضمن
مفروض گرفتن احتمال خطاي  5درصد (با ضريب اطمينان  )0/95معادل  370نفر
محاسبه گرديده است.
در اين پژوهش براي انتخاب واحدهاي نمونه آماري از روش نمونه گيري طبقه-
بندي2احتمالي استفاده شده است .نمونهگيري طبقهبندي ،شكل اصالح شدهاي از نمونه
گيري تصادفي ساده3و سيستماتيک4است که هدف از آن رسيدن به نمونههاي معرفتر
و دقيقتر است (دواس .)72 :1386 ،بدين ترتيب که پس از تعيين حجم نمونه بر
اساس نسبت تعداد دانشجويان در هر دانشكده نسبت به کل دانشجويان دانشگاه ،تعداد
نمونه از هر دانشكده مشخص شده ،سپس ليست اسامي و تعداد دانشجويان از آموزش
هر دانشكده تهيه و بر اساس ليست موجود ،تعداد دانشجويان نمونه هر دانشكده به
صورت تصادفي سيستماتيک انتخاب گرديده است.

يافتههاي پژوهش و تجزيه تحليل
در اين بخش ،ابتدا يافتههاي پژوهش ارائه و وضعيت متغيرهاي مورد مطالعه در
پژوهش توصيف گرديده است .پس از آن رابطه متغيرهاي پژوهش ابتدا در سطح
تحليل دو متغيره با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون و سپس در سطح تحليل چند
متغيره با استفاده از آزمونهاي همبستگي تفكيكي ،تحليل رگرسيون و تحليل مسير
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
1

. Cochran
. Stratified Sampling
3
. Simple random Sampling
4
. Systematic Sampling
2
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الف) توصيف دادهها
در بخش توصيف دادههاي پژوهش ،ابتدا مشخصات فردي پاسخگويان شامل
جنس ،وضعيت تأهل ،سن ،دانشكده و مقطع تحصيلي توصيف و پس از آن دادههاي
مربوط به متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش در قالب جدول ارائه و سپس توصيف
گرديده است.

 مشخصات فرديدر اين پژوهش زنان  47/3درصد و مردان  51/4درصد از حجم نمونه آماري را
به خود اختصاص دادهاند .همچنين  83/5درصد از پاسخگويان مجرد و  14/6درصد
متأهل هستند .توزيع دانشجويان بر حسب سن ،دانشكده و مقطع تحصيلي نيز در
جدول  2ارائه گرديده است.
جدول  -2توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن ،دانشکده و مقطع تحصيلي
سن /دانشكده /مقطع تحصيلي

سن

دانشكده

مقطع تحصيلي

کل

فراواني
تعداد

درصد

18-21

228

61/6

22-25

116

31/4

26+

26

7

علوم پايه

81

21/9

فني و مهندسي

118

31/9

علوم انساني

171

46/2

کارداني

16

8/3

کارشناسي

320

82/5

ارشد و دکتري

34

8/9

تعداد

370

370

370

درصد

100

100

100
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همان گونه که ارقام و درصدهاي موجود در جدول  2نشان ميدهد  61/6درصد
از حجم نمونه پژوهش در سنين  18-21سال 31/4 ،درصد در سنين  22-25سال و 7
درصد در سنين  26سال يا بيشتر قرار دارند .همچنين محل تحصيل  46/2درصد از
پاسخگويان دانشكده علوم انساني 31/9 ،درصد دانشكده فني و مهندسي و  21/9درصد
دانشكده علوم پايه است .عالوه بر اين  8/3درصد از پاسخگويان در مقطع کارداني،
 82/5درصد در مقطع کارشناسي و  8/9درصد نيز در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري
به تحصيل اشتغال دارند.

 متغيرهاي اصلي پژوهشدر اين بخش توزيع درصدي هر يک از متغيرهاي ميزان اعتياد به اينترنت ،روابط
اجتماعي ،فردگرايي خودخواهانه ،بحران هويت و اعتماد اجتماعي به عنوان متغيرهاي
اصلي پژوهش ارائه گرديده است.
جدول  -3توزيع درصدي متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش
کم

متوسط

زياد

جمع

متغيرها
اعتياد به اينترنت

68/6

22/9

8/6

100

متغيرهاي

روابط اجتماعي

31

48/9

20/1

100

مستقل

فردگرايي خودخواهانه

18/9

68/1

13

100

بحران هويت

52/8

32/2

16

100

اعتماد اجتماعي

48/3

31/9

19/8

100

متغير وابسته

بر اساس درصدهاي موجود در جدول  3ميزان اعتياد به اينترنت  68/6درصد از
پاسخگويان کم 22/9 ،درصد متوسط و  8/6درصد از آنها زياد بوده است .روابط
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اجتماعي  31درصد از پاسخگويان کم 48/9 ،درصد متوسط و  20/1درصد از آنها زياد
بوده است .فردگرايي خودخواهانه  18/9درصد از پاسخگويان کم 68/1 ،درصد متوسط
و  13درصد از آنها زياد بوده است .بحران هويت  52/8درصد از پاسخگويان کم32/2 ،
درصد متوسط و  16درصد از آنها زياد بوده است .اعتماد اجتماعي  48/3درصد از
پاسخگويان کم 31/9 ،درصد متوسط و  19/8درصد از آنها زياد بوده است.

ب) تحليل دو متغيره دادهها
در تحليل دو متغيره ،همبستگي متغيرهاي کليدي پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته
است .با توجه به فرضيه مطرح شده در ارتباط با «تأثير اعتياد به اينترنت بر اعتماد
اجتماعي» در جدول  4به تحليل نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون پرداخته
شده است.
جدول  -4نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي پژوهش
آزمون آماري

اعتياد به اينترنت /اعتماد اجتماعي

ضريب همبستگي پيرسون

-0/379

سطح معناداري

0/000

تعداد معتبر

362

نتايج به دست آمده از انجام آزمون پيرسون بين دو متغير اعتياد به اينترنت با
اعتماد اجتماعي رابطه معناداري را نشان مي دهد .در اين باره ضريب همبستگي برابر
با  0/379و معناداري آن در سطح اطمينان  99درصد  0/000است .رابطه باال يک
رابطه خطي و منفي است .بدين معنا که با افزايش يكي از متغيرها ،متغير ديگر کاهش
مييابد و با کاهش يكي ،ديگري افزايش مييابد .بر اين اساس ميتوان نتيجه گرفت
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که هر چه ميزان اعتياد به اينترنت پاسخگويان باال مي رود ،از ميزان اعتماد اجتماعي
آنها کاسته مي شود و با کاهش اعتياد به اينترنت ،انتظار مي رود اعتماد اجتماعي آنها
افزايش يابد.

ج) تحليل چند متغيره
در آزمون فرضيه اصلي پژوهش ،رابطه متغيرهاي کليدي پژوهش مورد تحليل
قرار گرفت ،اما در تحليل چند متغيره تأثير ساير متغيرهاي پژوهش در رابطه ميان اعتياد
به اينترنت و اعتماد اجتماعي مورد تحليل قرار گرفته است .در اين رابطه ابتدا نقش
ساير متغيرهاي پژوهش با استفاده از آزمون همبستگي تفكيكي1مورد کنترل قرار گرفته
و پس از آن براي مطالعه تأثير همزمان متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابسته از تحليل
رگرسيون 2چند متغيره استفاده شده است؛ زيرا همبستگي احتمال تأثير متغيرها بر
يكديگر را نشان ميدهد ،اما تحليل رگرسيون نشان دهنده مقدار تفاوت احتمالي است
(دواس .)180 :1386 ،جهت بررسي تأثير مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي پژوهش نيز
از تحليل مسير3استفاده گرديده است.

 همبستگي تفکيکيدر همبستگي تفكيكي ،روابط ميان دو متغير اعتياد به اينترنت و اعتماد اجتماعي
بوسيله متغيرهاي روابط اجتماعي ،بحران هويت و فردگرايي خودخواهانه مورد آزمون
کنترل آماري قرار گرفته است.

1

. Partial Correlation
. Regression Analysis
3
. Path Analysis
2
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جدول  -5نتايج همبستگي تفکيکي بر حسب پارادايم تشريح در تحليل سه متغيره
رديف
1
2
3

متغير
مستقل

متغير وابسته

اعتياد به

اعتماد

اينترنت

اجتماعي

اعتياد به

اعتماد

اينترنت

اجتماعي

اعتياد به

اعتماد

اينترنت

اجتماعي

همبستگي
مرتبه صفر

متغير کنترل

همبستگي
تفكيكي

0/37

روابط اجتماعي

0/11

0/37

بحران هويت

0/14

0/37

فردگرايي
خودخواهانه

0/19

نتايج موجود در جدول  5در چارچوب پارادايم تشريح ،مورد تحليل قرار گرفته
است .بر اساس دادههاي موجود در جدول  ،5ارتباط ميان دو متغير اعتياد به اينترنت و
اعتماد اجتماعي با کنترل متغير روابط اجتماعي تضعيف گرديده است .رابطه موجود بر
اساس کنترل متغير روابط اجتماعي تفسير شده است ،زيرا ورود متغير روابط اجتماعي
رابطه اصلي را تضعيف کرده و متغير باال  ،ميانجي بين دو متغير مستقل و وابسته است.
در نتيجه روابط اجتماعي واسط رابطه اعتياد به اينترنت و اعتماد اجتماعي است .ارتباط
ميان متغير مستقل و وابسته بر اساس کنترل متغير بحران هويت نيز تضعيف گرديده
است ،رابطه باال نيز تفسير شده است ،زيرا متغير بحران هويت پيامد اعتياد به اينترنت و
واسطه آن با اعتماد اجتماعي است .همچنين ارتباط ميان اعتياد به اينترنت و اعتماد
اجتماعي با کنترل متغير فردگرايي خودخواهانه نيز تضعيف گرديده است .اين رابطه نيز
تفسير شده است ،زيرا متغير فردگرايي خودخواهانه بر اساس مباحث نظري پژوهش و
ديدگاه افرادي چون پاتنام پيامد استفاده از اينترنت و واسطه آن با اعتماد اجتماعي
است .در نتيجه متغيرهاي روابط اجتماعي ،بحران هويت و فردگرايي خودخواهانه هر
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کدام به عنوان متغير واسط رابطه ميان اعتياد به اينترنت و روابط اجتماعي را تحت تأثير
و کنترل قرار ميدهند.

 تحليل رگرسيوندر تحليل رگرسيون از روش تحليل گام به گام 1استفاده شده است .نتايج بدست
آمده بيانگر آن است که از ميان متغيرهاي اعتياد به اينترنت ،فردگرايي خودخواهانه،
بحران هويت و روابط اجتماعي ،فقط متغيرهاي روابط اجتماعي و بحران هويت وارد
معادله گرديدهاند.
جدول  -6نتايج آزمون تحليل رگرسيون درباره عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعي
روش ورود متغيرها :گام به گام

Method= Stepwise

ضريب همبستگي چندگانه

0/223

ضريب تعيين

0/07

ضريب تعيين تعديل يافته

0/067

خطاي معيار

0/431

تحليل واريانس

22/01

سطح معناداري

0/000

جدول  -7ضرايب آزمون تحليل رگرسيون در باره عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعي
متغيرهاي مستقل

b

Beta

S.E

t

Sig

مقدار ثابت

2/89

-

0/045

64/48

0/000

روابط اجتماعي

0/009

0/265

0/002

4/69

0/000

بحران هويت

0/407

0/231

0/104

3/930

/000
1

. Stepwise
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نتايج بدست آمده نشان ميدهد که ضريب رگرسيون متغير روابط اجتماعي برابر
 0/009و ضريب رگرسيون استاندارد شده آن برابر با  ،0/26و ضريب رگرسيون متغير
بحران هويت برابر با  0/407و ضريب رگرسيون استاندارد شده آن برابر با  0/23است.
ضريب تعيين در اين مطالعه برابر با  0/07گزارش شده است .اين يافته بدين معنا است
که متغيرهاي روابط اجتماعي و بحران هويت تنها توانستهاند  7درصد از واريانس
تغييرات مربوط به متغير اعتماد اجتماعي را تبيين نمايند .ضريب تعيين تعديل يافته در
اين پژوهش برابر با  0/067است .ضريب تعيين تعديل يافته نسبت به ضريب تعيين
تعديل نيافته حقيقيتر است ،زيرا الزاماً با افزايش تعداد متغيرهاي مستقل افزايش
نمي يابد ،در حالي که ضريب تعيين تعديل نيافته تابع تعداد متغيرهاي مستقل است
(غياثوند.)209 :1387 ،

 تحليل مسيرتحليل مسير مدلي علّ ي براي درک روابط بين متغيرهاست .به عبارت ديگر ،تحليل
مسير براي آزمون مدلهاي علّي به کار ميرود و مستلزم تنظيم مدلي به صورت نمودار
علّ ي است .اين مدل بر اساس تحليل رگرسيون است ،اما از آنجا که تصوير گرافيكي
ارائه ميدهد سودمندتر از روشهاي ديگر است (ببي ،)856 :1387 ،و به ما کمک ميکند
که ببينيم در پي چه چيزي هستيم .در تحليل مسير از

استفاده ميشود؛ از اين رو

ميتوان ميزان مناسب بودن مدل را ارزيابي کرد و با استفاده از وزن بتا( 1که در تحليل
مسير ،ضريب مسير 2خوانده ميشود) مقدار اثر هر متغير را تعيين کرد .عالوه بر اين،
تحليل مسير ما را قادر ميسازد که به سازوکار اثر متغيرها بر يكديگر پي ببريم؛ تحليل
مسير مشخص ميکند که اثر هر متغير تا چه حد مستقيم است و تا چه حد غيرمستقيم.
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بدين ترتيب تحليل مسير به طريق قابل فهم سادهاي اطالعات زيادي درباره فرايندهاي
علّي فراهم ميآورد (دواس.)222 :1386 ،
نمودار  -2نمودار مسير عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعي
جتماعي
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P: 0/16
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فردگرايي
خودخواهانه

همان طور که ديده ميشود تمام ضرايب مسير متغيرها در نمودار مشخص شده-
اند .يافته هاي حاصل نشان دهنده آن است که ميزان تأثير مستقيم متغير اعتياد به اينترنت
بر اعتماد اجتماعي  15درصد است و جمع تأثير غير مستقيم آن در سه مسير فردگرايي
خودخواهانه ،بحران هويت و روابط اجتماعي  19درصد و در نهايت اثر کل آن r:0/34
درصد است .نمودار مسير مزبور ،تأثيرات متفاوت اعتياد به اينترنت را بيان ميکند .اين
نمودار نشان ميدهد که اعتياد به اينترنت بصورت غير مستقيمتر و بواسطه عوامل و
متغيرهاي ديگر تأثير بيشتري بر اعتماد اجتماعي ميگذارد.
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نتيجهگيري
بر اساس يافتههاي پژوهش در سطح تحليل تک متغيره ،ميزان استفاده و اعتياد به
اينترنت بيشتر پاسخگويان ( 68/6درصد) در سطح پايين است و تنها  8/6درصد از
پاسخگويان بر اساس تست مورد استفاده ،به اينترنت اعتياد دارند .توزيع اعتماد
اجتماعي پاسخگويان نسبتاً يكنواختتر از اعتياد به اينترنت است .با وجود اين ،اعتماد
اجتماعي حدود نيمي از پاسخگويان ( 48/3درصد) در سطح پايين است .در سطح
تحليل دو متغيره رابطه ميان دو متغير اعتياد به اينترنت و اعتماد اجتماعي با ضريب
همبستگي  ،0/379در سطح اطمينان  99درصد مورد تأييد واقع گرديده است .رابطه
موجود رابطهاي معكوس است ،با ا ين تفسير که با افزايش ميزان اعتياد به اينترنت ،از
ميزان اعتماد اجتماعي پاسخگويان کاسته ميشود و برعكس ،با کاهش اعتياد به اينترنت،
اعتماد اجتماعي پاسخگويان افزايش مييابد .در سطح تحليل چند متغيره ،رابطه ميان دو
متغير اعتياد به اينترنت و اعتماد اجتماعي با توجه به چارچوب نظري پژوهش ،به
وسيله متغيرهاي روابط اجتماعي ،بحران هويت و فردگرايي خودخواهانه و با استفاده از
ضريب همبستگي تفكيكي مورد کنترل آماري قرار گرفته است .نتايج بدست آمده
بيانگر اين واقعيت هستند که متغيرهاي کنترل شده ،واسط ميان دو متغير کليدي
پژوهش هستند ،زيرا با کنترل هر يک از متغيرهاي فوق رابطه اصلي تضعيف گرديده
است .در ميان متغيرهاي کنترل شده ،متغير روابط اجتماعي بيشترين تأثير را در کاهش
رابطه اصلي داشته است ،به طوري که رابطه اصلي را از سطح  0/37به  0/11کاهش
داده است .به منظور سنجش و تعيين ميزان تأثيرگذاري هر يک از متغيرهاي باال بر
اعتماد اجتماعي پاسخگويان ،آنها را وارد تحليل رگرسيون نموديم .بر اساس نتايج
بدست آمده از رگرسيون ،متغيرهاي روابط اجتماعي و بحران هويت وارد معادله
گرديده و متغير فردگرايي خودخواهانه از معادله خارج گرديده است .عالوه بر اين به
منظور نشان دادن تأثير مستقيم و غير مستقيم اعتياد به اينترنت بر اعتماد اجتماعي ،با
کنترل متغيرهاي واسط تأثير هر يک از متغيرهاي مورد مطالعه در قالب نمودار مسير،
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ترسيم و مشخص گرديده است .نتايج بدست آمده از تحليل مسير نيز بيانگر اين امر
است که تأثير غير مستقيم ( 19درصد) اعتياد به اينترنت بيشتر از تأثير مستقيم (15
درصد) آن ميباشد.
در نتيجه با توجه به يافته هاي موجود ،هر چند رابطه ميان متغيرهاي کليدي
پژوهش در سطح اطمينان  99درصد تأييد گرديده است .اما اين رابطه يک رابطه واقعي
نيست ،زيرا بخش اعظم اين رابطه ،حاصل مداخله متغيرهاي واسط در رابطه موجود
است .با وجود اين ،از اهميت و ضرورت مسأله کاسته نميشود ،زيرا اعتياد به اينترنت
چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم موجب کاهش اعتماد اجتماعي
مي گردد .اين در حالي است که اعتماد اجتماعي سنگ بنا و الزمه حيات اجتماعي
اعضاي جامعه است و کاهش آن اثرات نامطلوبي بر کميت و کيفيت روابط اجتماعي و
مشارکت اعضاي جامعه ميگذارد.
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