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 چکیده
های اجتماعی مجازی در زندگی مردم بسیار پررنگ و اثرگذار شده است. این امروزه نقش شبکه

 شده است.  های اجتماعی مجازی با اعتماد معلمان انجام پژوهش باهدف بررسی رابطه شبکه

آباد، به روش این پژوهش پیمایشی و جامعه آماری معلمان دوره دوم متوسطه شهرستان پارس

نفر  165است که با استفاده از جدول مورگان تعداد  1399- 1400نفر در سال تحصیلی  290تعداد 

گیری ها پرسشنامه بود و روش نمونهعنوان حجم نمونه تعیین و انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهبه

های ناشی از آن، از طریق فضای مجازی و سایت پژوهش به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت

و آزمون  SPSSافزار  ها از نرموتحلیل داده ای پر شد. برای تجزیهسهمیهمربوط به معلمان به روش 

های اجتماعی مجازی( و همبستگی پیرسون استفاده شد تا رابطه بین متغیر مستقل )شبکه

یافته، اعتماد نهادی و اعتماد مدنی(  متغیرهای وابسته اعتماد )اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم

 گیرد.معلمان موردسنجش قرار 

های اجتماعی مجازی با اعتماد همبستگی مستقیم و معناداری نتایج نشان داد که بین شبکه

وجود دارد. شبکه اجتماعی مجازی روی اعتماد بین شخصی و نهادی تأثیر مثبت و مستقیم دارد، اما 

یافته نیز  میمهای مجازی و اعتماد تعبر اعتماد مدنی تأثیر منفی و معکوس دارد. بین استفاده از شبکه

 رابطه وجود نداشت.

 آباد. های اجتماعی مجازی، اعتماد، معلمان، پارسشبکه واژگان كلیدی:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 zmohammadiz@gmail.com ؛شناسی دانشگاه پیام نورستادیار گروه جامعها  1

 daryaavazpoor@gmail.com ؛در پارس آبلد رستانیدب ریو دب یارشد جامعه شناس یکارشناس  2
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 مقدمه

ای بدون اعتماد انسان موجودی اجتماعی و ناگزیر از ارتباط با دیگران است. اصوالً هیچ رابطه

طور که در بین همانهاست و گیرد، اعتماد عامل اصلی برقراری پیوند میان انسانشکل نمی

ها  کند، در میان آحاد جامعه و روابط متقابل میان آنترین نقش را بازی می مهم اعضای خانواده

 نیز اهمیت دارد.

های ها و فناوریبریم که تحت تأثیر رسانهسر میامروزه در عصر جدیدی از روابط انسانی به

رتباطات با حضور غیرفیزیکی افراد در ای از ازنجیره 1اطالعاتی است. شبکه اجتماعی مجازی

ای از ارتباطات انسانی از یک محل مجازی است، درواقع از نوع مجازی و غیرقابل لمس و شبکه

میالدی در  90های اجتماعی مجازی از زمان ظهور در اواخر دهه طریق اینترنت است. شبکه

زمان و غیر همزمان،  ط سریع همواسطه ایجاد امکان برقراری ارتبا روند تکاملی خود تاکنون به

دسترسی به حجم زیادی از اطالعات و انتشار گسترده آن کاربردهای اقتصادی، فرهنگی، 

ها کاربر را از سیاسی و اجتماعی بسیاری را در این زیست جهان جدید رقم زده و توجه میلیون

بعد تأثیرگذاری بر  دلیل رشد روزافزون تعداد اعضا وسراسر دنیا به خود جلب کرده است. به

اند )رضاییان قیه ها اهمیت بسزایی یافته و به پدیده جهانی تبدیل شدهفضای واقعی، این شبکه

 (.8:  1391باشی،

ها با  های مجازی، تبیین نقش و ارتباط آنامروزه با توجه به گستردگی و نفوذ شبکه

ها، آموزش فراد از واقعیترسانی و آگاه کردن ا اعتماد اهمیت خاصی دارد، زیرا در اطالع

های رایج و اجتماعی کردن افراد، ایجاد همدلی و انسجام اجتماعی در بین هنجارها و ارزش

پذیری است، کارکرد زیادی دارد )حسین پور و معتمد  افراد که از عوامل اصلی فرایند جامعه

 (.132: 1390نژاد، 

سازی و  گردآوری، ساماندهی، ذخیرههای مجازی با اتکای به ظرفیت فرامتنی خود از شبکه

ای و مخابراتی برای جذب نشر اطالعات در اشکال صوت، تصویر، متن و رقم مبتنی بر ابزار رایانه

ها فضای مناسبی برای اقشار مختلف ها به دلیل داشتن این قابلیتبرند. این شبکهافراد بهره می

با توجه به شیوع ویروس کرونا مدارس  آموزان و معلمان است. چنانچه امروزهویژه دانشبه

تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و آموزش از فضای واقعی یعنی محیط مدرسه به فضای مجازی 

آموزان و معلمان اندازی شده است که دانش ای به نام برنامه شاد راهکشیده شده و حتی برنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 virtual social networks 
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ل مهمی برای گسترش دامنه تقریباً ملزم به عضویت و فعالیت در آن هستند. همین امر دلی

 ها را دوچندان کرده است. های مجازی شده و اهمیت آنشبکه

های الزم برای استقرار فرایند آموزشی و ریزیمعلمان اگر در گذشته برای برنامه

های آموزشی و تخصصی بخشی آموزشی کالس درس خود با عضویت در سایت کیفیت

های آموزشی  ها و کلیپتوای الکترونیکی، فیلمکشوری و استانی و استفاده از تولید مح

شدند، اما امروزه در پی شیوع ویروس کرونا و های مجازی میهمکاران خود، وارد شبکه

ها فضای مجازی شده است. با گسترش این  تعطیالت اجباری مدارس، تنها راهبر اصلی آن

وزش فرصتی خوب است که مهمان ناخوانده، استفاده از فضای مجازی برای تکمیل فرآیند آم

در این شرایط جایگزین دیگری ندارد و بهترین روش برای تداوم امر تعلیم و تربیت است. این 

آموزان ها برای سالمتی فرزندانشان کاسته و ارتباطی معقول بین دانشامر از دلواپسی خانواده

ها نسبت به  در بین آن و معلمان و عوامل مدرسه ایجاد کرده است و احتماالً در تقویت اعتماد

های مجازی در این این فضاهای مجازی تأثیرگذار خواهد بود. با این توصیف، استفاده از شبکه

تواند در تسهیل، تقویت و یا تضعیف اعتماد و ابعاد شرایط که ابزار اصلی کار معلمان است می

های اجتماعی هآن مؤثر باشد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه استفاده از شبک

یافته، اعتماد نهادی  مجازی و اعتماد معلمان در چهار بعد )اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم

 و اعتماد مدنی( است.

 مبانی نظری

های نوظهور در فضای مجازی که امکان تشکیل اجتماع مجازی را فراهم آورده یکی از پدیده

رونده در تغییرات اجتماعی جوامع  پیشهای اجتماعی مجازی هستند و از نیروی است، شبکه

های پایانی قرن بیستم، با وقوع انقالب اطالعات و گسترش روزافزون شوند. در دههمحسوب می

های نظری بسیاری صرف ای، کوششهای رایانهدسترسی جوامع مختلف به اینترنت و شبکه

اجتماعی آن شد. به عقیده های مجازی و ابعاد و آثار یافتن الگوی مناسب برای مطالعه شبکه

آورند ای از جوامع مجازی را به وجود میای و مجازی، مجموعه، ارتباطات رایانه1مانوئل کاستلز

شوند  که در نتیجه آن، همه ساختارها و فرایندهای مادی و معنوی بشر دگرگون می

ت مجازی را به های جهانی با اجتماعا(. اینترنت تعداد زیادی از دهکده2: 1390)نورمحمدی، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Manuel Castells 
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(. با حضور 568: 1384وجود آورده است که فاقد محدودیت زمان و مکان هستند )کاستلز، 

اینترنت، عالوه بر وجود دنیای واقعی و الگوهای ارتباط سنتی در آن، فضاهای مجازی نیز ایجاد 

پذیرد نمیها دیگر به شیوه سنتی صورت  اند که نحوه تولید، انتقال و مصرف اطالعات در آنشده

 (.105: 139۷اند )دهقان و مروت، و این الگوها، کامالً دگرگون شده

آورد  هایی هستند که امکانی فراهم می های اجتماعی اینترنتی پایگاه یا مجموعه پایگاه شبکه

های خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و  ها، افکار و فعالیت مندی تا کاربران بتوانند عالقه

ای از ها را با آنان سهیم شوند. یک شبکه اجتماعی، مجموعه ن هم این افکار و فعالیتدیگرا

آورد که توصیفات  های مبتنی بر وب است که این امکان را برای اشخاص فراهم میسرویس

عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند، منابع 

به اشتراک بگذارند و از میان توصیفات عمومی افراد دیگر، برای یافتن اتصاالت ها  خود را با آن

 (. Boyd200۷ :62,)   جدید استفاده کنند

قدر سریع رواج پیدا کرد و آن 1طور گسترده با اورکات های اجتماعی بهدر ایران مفهوم شبکه

اورکات شد. در حال سریع رشد کرد که بعد از برزیل و آمریکا، ایران سومین کشور حاضر در 

آپ، تلگرام، اینستاگرام و تا حدودی فیسبوک در ایران کاربران زیادی های واتس رسان حاضر پیام

های اجتماعی ها که موجب تشکیل شبکه رسان (. انواع پرکاربرد پیام55: 1398دارد )عدلی پور، 

تلگرام، اینستاگرام،  آپ، هایی مانند واتسرساناند شامل پیاممجازی در جهان و ایران شده

 فیسبوک، توییتر، اسکایپ، وایبر، اسنپ چت و غیره است.

دهند،  ها و فضای مجازی به تصورات افراد از محیط شکل می محققان معتقدند که رسانه

توانند با ارائه تصویری زشت و یا زیبا از جامعه، میزان اعتماد در بین مخاطبان خود را ها می آن

کنند تا در گیری الگوهای کنش در بین مخاطبان کمک میدهند، به شکل افزایش و یا کاهش

توانند زمینه دسترسی به نهادهای انتزاعی و  های گوناگون دست به کنش بزنند، میموقعیت

اعتمادی به این  تخصصی را برای مخاطبان خود فراهم کرده و در نتیجه موجب اعتماد و یا بی

 (.133: 1390ند )حسین پور و معتمد نژاد، نهادها در بین مخاطبان خود شو

های خود به نقش شبکه اجتماعی مجازی در تضعیف و یا  در بحث 3و هندرسون 2زتومکا

عنوان منبع مهم اطالعات و  ها بهترتیب که این شبکه این اند بهتقویت اعتماد تأکید کرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Orkut 

2 Zetomka 

3 Handerson 
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ایند اعتماد کردن بازی پذیری نقش مؤثری در فر همچنین یکی از عوامل اصلی فرایند جامعه

 (.215: 1393کنند )وثوقی و رحمانی خلیلی، می

( در مطالعه خود پیرامون اعتماد نظریه اعتماد زتومکا را توسعه داده و 2004هندرسون )

این نظریه را در مورد فضای مجازی آزمایش کرده است، در این پژوهش نیز از نظرات وی در 

ویژه به دلیل تأکید بر سطوح اعتماد افراد در فضای  ش بهکامل کردن چارچوب نظری این پژوه

شده است. هندرسون معتقد است تعهد و پاسخگویی در فضای مجازی موجب  مجازی استفاده

کند. بنابراین هم شود و روابط تشدید شده فردی را تسهیل میاعتماد بیشتری در این فضا می

خگو بودن افراد در فضای مجازی سهم بسزایی در از منابع اعتماد آنالین است و هم در کنار پاس

گیری فرهنگ اعتماد در این فضا دارد. در فضای مجازی فرد باهدف ایجاد اعتماد دیگران شکل

زند و تکرار چنین وضعیتی در سطح وسیع، زمینه نسبت به خودش، به خوداظهاری دست می

شود. ای اعتماد مهیا میشناختی فرهنگ اعتماد در فض برای ظهور فرهنگ تحلیل جامعه

های ساختاری فضای مجازی همچون: گمنامی، فقدان عالئم و نظر هندرسون، ویژگی ازنقطه

های عنوان ویژگی ای و اجتماعی، ناپایداری و عدم شفافیت ساختاری اغلب بههای زمینهنشانه

داد، بیشتر این شوند، اما نتایج مطالعه هندرسون نشان اعتماد کننده قلمداد میساختاری بی

-اعتماد در فضای مجازی نمیویژه گمنامی در فضای مجازی باعث بی های ساختاری بهویژگی

شود، بلکه منابعی چون عملکرد، شهرت )اعتبار( و تعهد و پاسخگویی را فعال کرده و به اعتماد 

 شود. آنالین منتهی می

ر جامعه است که در طول اعتماد محصول اتوماتیک شرایط اجتماعی و اقتصادی خاصی د 

(. در حال حاضر با توجه به 1995، 1گیرد )فوکویاماها شکل میای از تعاملزمان با تکرار سلسله

جای حضور فیزیکی در جامعه و به خاطر حفظ جانشان، شرایط کرونایی در جامعه افراد به

دهند و لذا جام میصورت مجازی ان بیشتر امور خود )اعم از نیازهای مادی و غیرمادی( را به

تعامالت مجازی نسبت به قبل بیشتر شده است. این تعامالت زمانی بیشتر خواهد شد که 

توان ها تمایل به ادامه این روش داشته باشند که در واقع می نیازهای افراد برطرف شود و آن

های بکهها، اعتماد به تعامالت مجازی و شگفت با توجه به استفاده روزافزون از این شبکه

ها کاربردهای زیادی ازجمله در حوزه اجتماعی تا حدی ایجادشده است. استفاده از شبکه

آموزان عالوه بر های درس، معلمان و دانشآموزش دارد. با توجه به محدودیت حضور در کالس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Fukuyama 
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های واتساپ و غیره نیز شده بود، از شبکه وپرورش طراحی شبکه شاد که از سوی آموزش

های مجازی را نوعی اعتماد نسبت به شبکه توان گفت استفاده فراگیر بهاند و میردهاستفاده ک

ها ممکن است متفاوت باشد. گیدنز اعتماد را به چهار دهد. البته نوع اعتماد به شبکهنشان می

 کند:دسته تقسیم می

به چهره  شخصی شکلی از اعتماد است که در روابط چهره شخصی: اعتماد بین اعتماد بین -1 

کند و با   دهد. از نظر فوکویاما این شکل از اعتماد موانع ارتباطی را رفع می  خود را نشان می

شود. اعتماد بین شخصی   کاستن از حالت دفاعی، بسیاری از تعامالت روزانه را موجب می

ای از تعامالت میان عشاق، دوستان و همکاران و همچنین اعتماد میان رئیس و  حوزه

مند، سرپرست و کارگر، معلم و شاگرد، فروشنده و مشتری، پزشک و بیمار و... را در کار

شود محدود بودن  گیرد. مشکل اصلی اعتمادی که از تجربه تعامل شخصی ایجاد می برمی

ها و اتکا به آنان را دارد، این نوع از  ای که نیاز به همکاری با غریبه قلمرو آن است. در جامعه

 (.101: 1384راهگشا نیست )اوجاقلو و زاهدی، اعتماد چندان 

توان داشتن حسن ظن به بیشتر افراد جامعه  یافته را می یافته: اعتماد تعمیم اعتماد تعمیم -2 

عنوان  ای تعریف کرد. موضوع این اعتماد به های قومی و قبیلهها به گروه جدای از تعلق آن

شده و از آن برای متمایز کردن جوامعی ترین عنصر نگرشی سرمایه اجتماعی قلمداد  مهم

که دارای سرمایه اجتماعی سطح باال هستند نسبت به جوامعی که دارای سطح پایین 

(. این نوع اعتماد در 100: 1389شود )بختیاری،   سرمایه اجتماعی هستند، استفاده می

د است هدف یا گیرد. زتومکا معتق تر از خانواده، دوستان و آشنایان قرار می سطحی گسترده

ها اعتماد دارم، اما به مردها  گیری اعتماد ممکن است معطوف به جنسیت )من به زن جهت

سال اعتماد دارم و...(، نژاد، قومیت، مذهب و... باشد  اعتماد ندارم(، سن )من به افراد میان

 (.81-80: 1386)زتومکا، 

و اعتمادی که مردم به نهادها  ( اعتماد نهادی: اعتماد نهادی بر میزان مقبولیت، کارایی3

)رسمی دولتی( دارند، داللت دارد. به تعبیر پاتنام انعکاس فقدان اعتماد به نهادها در اغلب 

دار امور آن نهادها هستند. بنابراین میزان  اعتمادی به افرادی است که عهده موارد نتیجه بی

ها و  ها در قالب ادارات، ارگاناعتماد نهادی برحسب نوع ارزیابی مردم از کارکنان این نهاد

شود. مدرسه،  ها ارتباط دارند سنجیده می نهادهای مختلفی که در زندگی روزمره با آن

ها، بازار سهام، دولت، مجلس و... دارای این  دانشگاه، ارتش، دادگاه، نیروی انتظامی، بانک
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در بین جوامع  نوع از اعتماد است. میزان اعتمادی که مردم به نهادهای مختلف دارند

 (.116: 1392شود )علی پور،  متفاوت است و در زمان نیز دستخوش تغییراتی می

داند  های انجام کار فنی یا مهارت تخصصی می های انتزاعی را نظام اعتمادمدنی: گیدنز نظام -4

دهد. مثل  های وسیعی از محیط مادی و اجتماعی زندگی کنونی ما را تشکیل می که حوزه

های  ما از اعتماد به نهادهای مدرن و نظام»نظام پزشکی، نظام معماری و غیره. به نظر وی 

های مدرنیته که جهانی شده باشد، ناگزیریم. یکی  موقعیتی که بسیاری از جنبهانتزاعی در 

های تخصصی در نهادهای  از معانی قضیه باال این است که هیچکس نیست که بتواند از نظام

تکه  های انتزاعی تخصصی تکه مدرن کامالً دوری گزیند. زندگی در دوره مدرن توسط نظام

« مانند گذشته همه یا بیشتر کارهای خود را مستقالً انجام دهدتواند شود و یک نفر نمی می

 (.34: 1383)گیدنز، 

های فرهنگ و هاتمدن مهد اجتماعی، هایشبکه نظران معتقدند؛ امروزه ای از صاحبعده

 افراد تمام حضور امکان اجتماعی، هایدر رسانه مختلف هایزبان وجود است. بشری گوناگون

 عموم دید معرض در را جامعه خود بر حاکم فرهنگ توانندمی که کندمی فراهم را جامعه

معلم و  دانشجو، و بین استاد روزی شبانه ارتباط ایجاد و فرایند آموزش در سرعت افزایش بگذارند.

 ها نقشاین شبکه شک در وضعیت حاضر،بی است. مجازی هایشبکه هایمزیت از آموزدانش

نظارت  امکان عدم علت به اگرچه دارند. عمومی و تخصصی هایتوسعه آموزش در مؤثری بسیار

-حال شبکه درعین اما ندارد، قبولی علمی قابل اعتبار هنوز محتواهای اینترنتی از بسیاری علمی،

  خودجوش صورت به بسیاری از آن که کاربران اینترنت است هایعرصه از یکی اجتماعی های

کنند. اگر به دیگران استفاده می خویش عمومی و تخصصی هایدانسته انتقال و برای آموزش

کرد. روز گسترش پیدا نمی ها روزبه ها و استفاده از آنها نبود حضور در شبکه اعتماد به آن

ها  های مجازی و تمایلی نیز به استفاده از آنهرچند هنوز بعضی از افراد هیچ اعتمادی به شبکه

 شود.ها اشاره می است که به بعضی از آناکاوی شدهندارند. این امر از جوانب مختلف و

 مطالعات پیشین

های اجتماعی و  رابطه بین شبکه»( پژوهشی با عنوان 1400سردارنیا، بدری و امینی زاده )

های آنان اند. یافتهبا روش پیمایش انجام داده« اعتماد نهادی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز

« اعتماد نهادی»% درصد از متغیر وابسته یعنی 38نشان داد، در قالب معادالت ساختاری، 

توسط اعتماد به شبکه اجتماعی )متغیر مستقل( و عوامل یا منابع اعتماد اجتماعی همچون 
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ای تبیین شدند. اعتماد  عنوان متغیرهای کنترل یا واسطه خانواده، هویت ملی و هویت دینی به

ویژه  درصد بر کاهش اعتماد به عوامل اعتماد اجتماعی به 26های اجتماعی در حد  شبکه به

هویت ملی تأثیر گذاشته و این کاهش اعتماد اجتماعی نیز باعث کاهش اعتماد نهادی عمدتاً در 

های عوامل اعتماد اجتماعی،  حکومتی شده است. در بین مؤلفه -سطح نهادهای حاکمیتی

های  های اجتماعی گرفته است. در بین مؤلفه % را از شبکه23تأثیر منفی با  هویت ملی بیشترین

% 14صورت غیرمستقیم بیشترین تأثیر منفی را با  اعتماد نهادی، اعتماد به نهادهای حکومتی به

 .های اجتماعی گرفته است از شبکه

تلویزیون(  ای )رادیو وبررسی مصرف رسانه»( در تحقیقی با عنوان 139۷اسالمی و حسنی )

اعتماد در ابعاد اعتماد بینابین، اعتماد بین فردی و « با اعتماد در مناطقی از شهر کرمانشاه

اند. روش ای در ابعاد اینترنت، تلویزیون و رادیو را سنجیدهیافته و مصرف رسانه اعتماد تعمیم

استفاده از پرسشنامه ها با این پژوهش به لحاظ اجرا پیمایشی و از نوع کاربردی بوده است. داده

تا  20نفر از شهروندان کرمانشاهی  383محقق ساخته، گردآوری و با استفاده از فرمول کوکران 

ای مشخص شدند. نتایج نشان داد بین نحوه استفاده از گیری خوشهساله به روش نمونه 35

اعتماد همبستگی تلویزیون و اعتماد همبستگی وجود دارد، ولی بین نحوه استفاده از اینترنت و 

 وجود ندارد. بین نحوه استفاده از رادیو و مشارکت همبستگی وجود ندارد.

های وضعیت اعتماد جوانان به شبکه»( تحقیقی با عنوان 1396فرقانی و مهاجری )

انجام دادند. روش این پژوهش پیمایشی بود و با استفاده از روش « اجتماعی در شهر تهران

ساله  45تا  15پرسشنامه محقق ساخته بین شهروندان  800ای هگیری تصادفی خوشنمونه

تهرانی در پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران توزیع شد. نتایج داد که وضعیت 

های اجتماعی در شهر تهران متوسط و رو به باال است. اعتماد با اعتماد جوانان به شبکه

ای نداشت. متغیر طراحی ظاهری و کاربران رابطهتحصیالت، سن، وضعیت تأهل و محل زندگی 

افزار کمترین تأثیر  های اجتماعی بیشترین تأثیر و متغیر امنیت نرمافزار شبکه راحتی کار با نرم

 را در اعتماد داشتند.

های تأثیر میزان استفاده از رسانه»( تحقیقی با عنوان 1396جوادی بورا و هاشمی نژاد )

انجام دادند. « شهر اعتماد اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد قائم جمعی مجازی بر میزان

پژوهش از نوع همبستگی و با روش پیمایش بود. جامعه آماری همه دانشجویان دانشگاه آزاد 

هزار نفر بوده است که  9تعدادشان برابر با  1395شهر بودند که در سال  اسالمی واحد قائم
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گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از آزمون روش نمونهنفر به  368براساس جدول مورگان 

های پژوهش نشان داد ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. یافته

های جمعی های جمعی داخلی، میزان استفاده از رسانهکه متغیرهای میزان استفاده از رسانه

 اعتماد اجتماعی دانشجویان تأثیر بسزایی دارد.های مجازی بر خارجی و میزان استفاده از رسانه

های جمعی بر اعتماد بررسی تأثیر رسانه»( پژوهشی با عنوان 1385جواهری و باالخانی )

نفری از شهروندان تهرانی انجام دادند. در  400ای به روش پیمایشی با نمونه« شهروندان تهرانی

ای و )تلویزیون داخلی، تلویزیون ماهوارهاین پژوهش رابطه استفاده از سه نوع رسانه جمعی 

روزنامه( با سه نوع اعتماد میان فردی، عام و نهادی بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان 

داری ندارد، اما با  های جمعی با اعتماد میان فردی رابطه معنیداد میزان استفاده از رسانه

 اعتماد عام و نهادی رابطه دارد.

های اجتماعی مجازی بر اعتماد بررسی تأثیر شبکه»( تحقیقی با عنوان 2018) 1میروات

ها با انجام داده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و داده« معلمان زن شهر ماکاسار اندونزی

نفر  216استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. حجم نمونه با فرمول کوکران 

های تحقیق نشان داد که بین میزان تصادفی انتخاب شدند. یافتهصورت  محاسبه شده و به

های اجتماعی مجازی با اعتماد بین شخصی، میزان اعتماد نهادی، میزان استفاده از شبکه

 یافته و میزان اعتماد مدنی معلمان زن شهر ماکاسار رابطه وجود دارد. اعتماد تعمیم

های اجتماعی ماعی و اثرپذیری آن از شبکهاعتماد اجت»( تحقیقی با عنوان 2018) 2منسا

انجام داده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و با « مجاری در بین معلمان بخش حلوان قاهره

نفر از معلمان این بخش  185ها گردآوری شدند. حجم نمونه ای محقق ساخته دادهپرسشنامه

اد بنیادی، اعتماد نهادی و اعتماد بوده است. نتایج نشان داد که میزان اعتماد بین شخصی، اعتم

های کمتری از کنند، از کاربرانی که ساعتیافته کاربرانی که از اینترنت بیشتر استفاده می تعمیم

 اینترنت استفاده می کنند، بیشتر است.

های اجتماعی مجازی بر اعتماد افراد پیامدهای شبکه»( تحقیقی با عنوان 2016) 3پالسکی

انجام داده است. تحقیق با روش « ردی: معلمان شهر وارساوی لهستانحقیقی )مطالعه مو

نفر از معلمان شهر  320پیمایش و با تکنیک پرسشنامه انجام شده است. حجم نمونه تحقیق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Mirwat 

2 Mensa 

3 Palski 
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های تحقیق نشان داد که گستره ای انتخاب شدند. یافتهمذکور بوده که به روش تصادفی طبقه

د به اعضای شبکه شده است. معلمان این شهر به خاطر شبکه روابط موجب پایین آمدن اعتما

رغم گمنامی پروفایلشان در  های اجتماعی علیهایشان در شبکه گروهی عدم شناخت از هم

 اند.کاری روی آورده بیشتر موارد به محافظه

ای اجتماعی و مسئله اعتماد در بین کارکنان شبکه»( تحقیقی با عنوان 2016) 1رینا

انجام داده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و با استفاده « ش شهر مورلیا مکزیکوپرور آموزش

های تحقیق حاکی از آن است که نفوذ اجتماعی و از ابزار پرسشنامه انجام شده است. یافته

های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، بین سهولت کاربری بر اعتماد به شبکه

های اجتماعی رابطه مثبت و های اجتماعی و قصد تداوم استفاده از شبکههمتغیر اعتماد به شبک

 معناداری وجود داشت.

های مطرح شده نمایانگر تأثیر وسیع پیشرفت تکنولوژی و توسعه بندی دیدگاهجمع

های مجازی بر تمامی ابعاد  های نوین همچون اینترنت و شبکهارتباطات از طریق رسانه

ی  معلمان است. مخصوصاً امروزه به علت وجود بیماری کرونا استفادهزندگی مردم ازجمله 

عنوان ابزار آموزشی امکان تجربه فضاهای عینی و امکان  های مجازی بهمعلمان از این شبکه

ها سلب کرده که این  های دوجانبه و تعامالت زندگی روزمره را تقریباً از آنگفتگو و ارتباط

گذارد. معلمان در ارتباط مداوم با مبتنی بر اعتماد در جامعه اثر مینوبه خود به روابط  امر به

توانند در تقویت و تضعیف اعتماد ساز جامعه )دانش آموزان( هستند و می قشر عظیم آینده

های اجتماعی مجازی با اعتماد ها تأثیرگذار باشند، تحقیق حاضر نیز با هدف رابطه شبکه آن

های د، درصدد است تا تحقیقات قبلی را تکمیل کند و فرضیهآبا معلمان در شهرستان پارس

 زیر را به آزمون بکشد.

های اجتماعی مجازی با اعتماد معلمان فرضیه اصلی این است که بین استفاده از شبکه

 رابطه معناداری وجود دارد.

 های فرعی عبارت است از: فرضیه

 بین شخصی معلمان رابطه معناداری  های اجتماعی مجازی با اعتمادبین استفاده از شبکه

 وجود دارد.

 آباد رابطه  پارس یافته معلمان های اجتماعی مجازی با اعتماد تعمیمبین استفاده از شبکه

 معناداری وجود دارد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Reina 
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 آباد رابطه  های اجتماعی مجازی با اعتماد نهادی معلمان پارسبین استفاده از شبکه

 معناداری وجود دارد.

  آباد رابطه  های اجتماعی مجازی با اعتماد مدنی معلمان پارساز شبکهبین استفاده

 معناداری وجود دارد.

 آباد رابطه معناداری  های اجتماعی مجازی با اعتماد معلمان مرد پارسبین استفاده از شبکه

 وجود دارد.

 اداری آباد رابطه معن های اجتماعی مجازی با اعتماد معلمان زن پارسبین استفاده از شبکه

 وجود دارد.

 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع توصیفی کاربردی بوده و روش آن پیمایشی است. جامعه آماری معلمان 

آباد )از شهرهای استان اردبیل( است. طبق استعالم از کارگزینی  دوره دوم متوسطه شهر پارس

ستفاده از جدول نفر بود. با ا 290تعداد آنان 1399- 1400وپرورش، در سال تحصیلی  آموزش

گیری به دلیل شیوع ویروس عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نمونه نفر به 165مورگان تعداد 

های پژوهش ای انجام شد. دادههای ناشی از این اپیدمی، به روش سهمیهکرونا و محدودیت

های شامل سؤاالتی درباره سن، جنس، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت و میزان استفاده از شبکه

ها از طریق فضای مجازی و سایت مربوط به معلمان اجتماعی مجازی بود. بخشی از پرسشنامه

 صورت دستی گردآوری شد. صورت آنالین و بخشی به به

منظور بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوایی، استفاده شد. برای تعیین اعتبار  به

نظران و اساتید علوم اجتماعی داده و  از صاحب محتوایی در تحقیق حاضر، پرسشنامه به تعدادی

 ها نظرخواهی شد تا اعتبار پرسشنامه تائید شود. از آن

برای محاسبه پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای این منظور تعدادی پرسشنامه، 

واریانس نمرات  ها، آوری آن صورت آزمایشی در بین برخی از اعضای نمونه توزیع شد و پس از جمع به

سؤاالت مربوط به هر متغیر در پرسشنامه و واریانس کل آزمون محاسبه شد. آلفای کرونباخ برای 

 هاست.دهنده انسجام درونی گویه ( که نشان1بود )جدول  ۷0/0تمام متغیرها باالی 
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 محاسبه آلفای كرونباخ متغیرها -1جدول 

 آلفای كرونباخ متغیر

 ۷6/0 مجازیهای استفاده از شبکه

 81/0 اعتماد بین شخصی

 ۷۷/0 یافته اعتماد تعمیم

 ۷6/0 اعتماد نهادی

 ۷4/0 اعتماد مدنی

ها از آزمون کولموگوروف اسمیرنوف استفاده برای تعیین نرمال یا نرمال نبودن توزیع داده

بود  06/0شد که نتایج آن با توجه به سطح معناداری آزمون برای تمامی متغیرها باالتر از 

 ها نرمال بود.(، در نتیجه توزیع داده2)جدول 

 ها با استفاده از آزمون كولموگروف اسمیرنوفنتايج نرمال بودن توزيع داده -2جدول 

 سطح معناداری تعداد نمونه متغیر

 0۷4/0 165 شبکه اجتماعی مجازی

 066/0 165 اعتماد بین شخصی

 065/0 165 يافته اعتماد تعمیم

 061/0 165 نهادی اعتماد

 064/0 165 اعتماد مدنی

ها در ادامه برای تعیین رابطه میان متغیر وابسته و مستقل به دلیل نرمال بودن توزیع داده

و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد تا رابطه  SPSSافزار  ها از نرم وتحلیل آن برای تجزیه

متغیر وابسته اعتماد )اعتماد بین شخصی، های اجتماعی مجازی( و بین متغیر مستقل )شبکه

 یافته، اعتماد نهادی، اعتماد مدنی( معلمان مشخص شود. اعتماد تعمیم

 تعريف عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق -3جدول 

 هاگويه متغیرها

های اجتماعی شبکه

 مجازی

 های مجازی( رسان میزان آشنایی با فضای مجازی )پیام

 روز های مجازی در طول شبانه رسان پیاممیزان استفاده از 

 های مجازیمیزان عضویت در گروه

 میزان تجربه دوستی و مصاحبت با افراد ناشناس

 های مجازیآوری اطالعات علمی از شبکه میزان جمع

 آوری اطالعات اقتصادی و سیاسی میزان جمع

 آوری اطالعات هنری، فرهنگی و ورزشی میزان جمع

 العات مذهبیآوری اط میزان جمع
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 تعريف عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق -3دول ادامه ج

 هاگويه متغیرها

 اعتماد بین شخصی

 اعتماد به همسر )یا شریک عاطفی(

 اعتماد به اعضای خانواده

 اعتماد به دوستان

 هااعتماد به همسایه

 اعتماد به مدیر مدرسه

 وپرورش اعتماد به مدیران آموزش

 )همکاران(اعتماد به معلمان 

 اعتماد به شاگردان

 

 يافته اعتماد تعمیم

 اعتماد به جنس موافق

 اعتماد به جنس مخالف

 اعتماد به جوانان

 اعتماد به بزرگساالن

 اعتماد به شیعیان

 اعتماد به سایر مذاهب

 هااعتماد به هم ملیت

 هااعتماد به سایر قومیت

 

 اعتماد نهادی

 اعتماد به دانشگاهیان

 وپرورش آموزشاعتماد به 

 امنای مسجد اعتماد به هیئت

 هااعتماد به بانک

 اعتماد به قوه قضاییه

 اعتماد به دولت

 اعتماد به شورای شهر

 اعتماد به قوه مقننه

 

 اعتماد مدنی

 های مجازیاعتماد به رسانه

 های تلویزیونیاعتماد به رسانه

 های هنری و ادبیاعتماد به انجمن

 خیریههای اعتماد به انجمن

 اعتماد به احزاب سیاسی

 اعتماد به روحانیون

 اعتماد به اصناف

 اعتماد به اتحادیه معلمان
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 هاتحلیل داده

های توصیفی شامل سن، جنس، وضعیت تأهل و تحصیالت بود که نتایج آن در جداول زیر داده

 آمده است:

 توزيع پاسخگويان برحسب گروه سنی -4جدول 

 فراوانیدرصد  فراوانی گروه سنی

 12/12 20 سال 30زیر 

 61/40 6۷ سال 40تا  31بین 

 9۷/36 61 سال 50تا  41بین 

 30/10 1۷ سال 50باالی 

 100 165 جمع

 61/40شود، بیشترین تعداد نمونه آماری پژوهش با مشاهده می 4طور که در جدول همان

 41درصد مربوط به گروه سنی  3۷سال و در مرتبه بعد با حدود  40الی  31درصد در گروه سنی 

اند. ساله تشکیل داده 50تا  31سال است. درمجموع حدود دوسوم جامعه آماری را معلمان  50تا 

 اند.سال قرار گرفته 50درصد در گروه سنی باالی  30/10کمترین درصد نمونه آماری پژوهش با 

 فراوانی براساس جنس پاسخگويان -5جدول 

 نیدرصد فراوا فراوانی جنس

 60/60 100 مرد

 40/39 65 زن

 100 165 جمع

درصد مرد و  60/60شود، نمونه آماری پژوهش، مشاهده می 5طور که در جدول همان

 درصد زن هستند. 40/39

 فراوانی براساس وضعیت تأهل پاسخگویان -6جدول 

 درصد فراوانی فراوانی وضعیت تأهل

 20/81 134 متأهل

 80/18 31 مجرد

 100 165 جمع
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درصد متأهل و  20/81شود، نمونه آماری پژوهش، مشاهده می 6طور که در جدول همان

 درصد مجرد هستند. 80/18

 فراوانی سطح تحصیالت پاسخگويان -7جدول 

 درصد فراوانی فراوانی دهندگان سطح تحصیالت پاسخ

 3/50 83 لیسانس

 9/4۷ ۷9 لیسانس فوق

 8/1 3 دکتری

 100 165 جمع کل

درصد، افراد دارای  3/50، بیشترین درصد نمونه آماری پژوهش با ۷توجه به جدول با 

لیسانس و کمترین درصد نمونه آماری پژوهش،  درصد فوق 9/4۷تحصیالت لیسانس و بعد با 

 اند. درصد عنوان کرده 8/1دارای مدرک دکترای تخصصی 

ها  های آن اعتماد توسط مؤلفه های اجتماعی و انواعمتغیرهای پژوهش شامل استفاده از شبکه

 ها محاسبه گردید. ( و میانگین آن8که در تعریف عملیاتی آمده است، سنجیده شد )جدول 

 های متغیرهای پژوهش در بین پاسخگويانمیانگین گويه -8جدول 

 میانگین متغیرها

 38/2 های اجتماعیشبکه

 32/3 اعتماد بین شخصی

 68/2 يافته اعتماد تعمیم

 69/2 اعتماد نهادی

 41/2 اعتماد مدنی

های اجتماعی در بین پاسخگویان شود، میانگین استفاده از شبکهچنانکه مالحظه می

( است. در بین انواع اعتماد بیشترین میانگین مربوط به اعتماد بین 38/2براساس طیف لیکرت )

( 41/2میانگین به اعتماد مدنی )( است که باالتر از حد میانگین است و کمترین 88/3شخصی )

 تعلق دارد.
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 های استنباطیيافته

ها و تعیین رابطه متغیر مستقل و وابسته از ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیه

 استفاده شده است.

های اجتماعی مجازی با اعتماد معلمان رابطه معناداری فرضیه اصلی: بین استفاده از شبکه

 وجود دارد.

 های اجتماعی مجازی با اعتمادهمبستگی بین شبکه -9جدول 

 همبستگی سطح معناداری تعداد

165 000/0 162/0 

های اجتماعی مجازی با اعتماد همبستگی در دهد که بین شبکه نتایج آزمون نشان می

های رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش استفاده از شبکه 162/0سطح 

 .یابد مجازی، اعتماد نیز افزایش میاجتماعی 

های اجتماعی مجازی با اعتماد بین شخصی آزمون فرضیه اول: بین استفاده از شبکه

 معلمان رابطه معناداری وجود دارد.

 های اجتماعی مجازی با اعتماد بین شخصیهمبستگی بین شبکه -10جدول 

 همبستگی سطح معناداری تعداد

165 000/0 498/0 

های اجتماعی مجازی با اعتماد بین شخصی دهد که بین شبکه آزمون نشان مینتایج 

های % وجود دارد. یعنی با افزایش استفاده از شبکه498همبستگی مثبت و معناداری در سطح 

 یابد. اجتماعی مجازی، اعتماد بین شخصی نیز افزایش می

یافته معلمان  ا اعتماد تعمیمهای اجتماعی مجازی بآزمون فرضیه دوم: بین استفاده از شبکه

 .رابطه معناداری وجود دارد

 یافته های اجتماعی مجازی با اعتماد تعمیمهمبستگی بین شبکه -10جدول 

 همبستگی سطح معناداری تعداد

165 16۷/0 38/0- 

های اجتماعی مجازی با اعتماد دهد که بین استفاده از شبکه نتایج آزمون نشان می

 همبستگی منفی وجود دارد که البته این ارتباط معنادار نیست.یافته  تعمیم
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های اجتماعی مجازی با اعتماد نهادی معلمان آزمون فرضیه سوم: بین استفاده از شبکه

 رابطه معناداری وجود دارد.

 های اجتماعی مجازی با اعتماد نهادیهمبستگی بین شبکه -11جدول 

 همبستگی سطح معناداری تعداد

165 000/0 356/0 

های اجتماعی مجازی با اعتماد نهادی رابطه مثبت دهد که بین شبکه نتایج آزمون نشان می

های اجتماعی مجازی، وجود دارد. یعنی با افزایش استفاده از شبکه 356/0و معناداری در سطح 

 یابد. اعتماد نهادی نیز افزایش می

جتماعی مجازی با اعتماد مدنی معلمان های اآزمون فرضیه چهارم: بین استفاده از شبکه

 .رابطه معناداری وجود دارد

 های اجتماعی مجازی با اعتماد مدنیهمبستگی بین شبکه -12جدول 

 همبستگی سطح معناداری تعداد

165 000/0 161/0- 

های اجتماعی مجازی با اعتماد مدنی رابطه دهد که بین شبکه نتایج آزمون نشان می

وجود دارد و همبستگی معکوس است؛ یعنی با افزایش استفاده از  -161/0 معناداری در سطح

 یابد. های اجتماعی مجازی، اعتماد مدنی کاهش میشبکه

های اجتماعی مجازی با اعتماد معلمان مرد رابطه آزمون فرضیه پنجم: بین استفاده از شبکه

 معناداری وجود دارد.

 مجازی با اعتماد معلمان مردهای اجتماعی همبستگی بین شبکه -13جدول 

 همبستگی سطح معناداری تعداد

165 001/0 516/0 

های اجتماعی مجازی با اعتماد معلمان بین استفاده از شبکه 13با توجه به اطالعات جدول 

های وجود دارد؛ یعنی با افزایش استفاده از شبکه 516/0مرد رابطه مثبت و معناداری در سطح 

 یابد. اعتماد در معلمان مرد افزایش میاجتماعی مجازی، 
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های اجتماعی مجازی با اعتماد معلمان زن رابطه آزمون فرضیه ششم: بین استفاده از شبکه

 معناداری وجود دارد.

 های اجتماعی مجازی با اعتماد معلمان زنهمبستگی بین شبکه -14جدول 

 همبستگی سطح معناداری تعداد

165 005/0 549/0 

های اجتماعی مجازی با اعتماد معلمان بین استفاده از شبکه 14به اطالعات جدول با توجه 

های وجود دارد، یعنی با افزایش استفاده از شبکه 549/0زن رابطه مثبت و معناداری در سطح 

 یابد. اجتماعی مجازی، اعتماد در معلمان زن افزایش می

 گیریبحث و نتیجه

لی پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون بین دو های فرضیه اصوتحلیل داده تجزیه

است، که  000/0و در سطح معناداری  162/0های اجتماعی مجازی و اعتماد برابر متغیر شبکه

های اجتماعی توان گفت بین متغیر شبکهاست، در نتیجه می 05/0تر از سطح معناداری کوچک

رد، البته شدت این تأثیر ضعیف است. مجازی و اعتماد معلمان رابطه معناداری وجود دا

دیگر، هرچه میزان استفاده از فضای اجتماعی مجازی بیشتر باشد، میزان اعتماد  عبارت به

آباد بیشتر است. این همبستگی با نتایج پیشینیان ازجمله  معلمان دوره دوم متوسطه شهر پارس

( و رینا 2016(، منسا )1396های سردارنیا و همکاران، جوادی بورا و هاشمی نژاد )پژوهش

 .( تضاد دارد2016( همخوانی دارد و با نتایج پالسکی )2016)

های فرضیه اول پژوهش نشان داد ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر نتایج داده

 000/0و با سطح معناداری برابر  498/0های اجتماعی مجازی و اعتماد بین شخصی برابر شبکه

های توان گفت بین متغیر شبکهاست، در نتیجه می 05/0طح معناداری تر از ساست که کوچک

اجتماعی مجازی و اعتماد بین شخصی معلمان رابطه معناداری وجود دارد، شدت این تأثیر در 

دیگر، هرچه میزان استفاده از فضای اجتماعی مجازی بیشتر باشد،  عبارت حد متوسط است. به

شود. این آباد بیشتر می وره دوم متوسطه شهر پارسمیزان اعتماد بین شخصی معلمان د

(، فرقانی و 1396های جوادی بورا و هاشمی نژاد )همبستگی با نتایج پیشینیان ازجمله پژوهش

 ( همخوانی دارد.2016( و منسا )1396مهاجری )
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های آزمون فرضیه دوم نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر شبکه

است، که  16۷/0با سطح معناداری برابر  -038/0یافته برابر  و اعتماد تعمیم اجتماعی مجازی

های اجتماعی توان گفت بین متغیر شبکهاست. در نتیجه می 05/0تر از سطح معناداری  بزرگ

یافته معلمان رابطه معناداری وجود ندارد. این نتیجه با نتایج جوادی بورا  مجازی و اعتماد تعمیم

 ( در تضاد است.1396( و فرقانی و مهاجری )1396) و هاشمی نژاد

های فرضیه سوم پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر شبکه

است که  000/0و با سطح معناداری برابر  356/0اجتماعی مجازی و اعتماد نهادی برابر با 

های اجتماعی متغیر شبکهتوان گفت بین است. در نتیجه می 05/0تر از سطح معناداری کوچک

مجازی و اعتماد نهادی معلمان رابطه معناداری وجود دارد. شدت این تأثیر متوسط است که با 

ولی با نتایج تحقیق سردارنیا و همکارانش ( همخوانی دارد، 2016( و رینا )2018نتایج منسا )

 ( سازگار نیست.1400)

های یرسون بین دو متغیر شبکهآزمون فرضیه چهارم نشان داد که ضریب همبستگی پ

است که  000/0و با سطح معناداری برابر  -161/0اجتماعی مجازی و اعتماد مدنی برابر 

های اجتماعی توان گفت بین متغیر شبکهاست. در نتیجه می 05/0تر از سطح معناداری کوچک

تأثیر ضعیف مجازی و اعتماد مدنی معلمان رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. شدت این 

دیگر، هرچه میزان استفاده از فضای اجتماعی مجازی بیشتر باشد، میزان اعتماد  عبارت است. به

یابد که با نتایج پژوهش پالسکی آباد کاهش می مدنی معلمان دوره دوم متوسطه شهر پارس

 ( در تضاد است.2018( همخوانی دارد و با نتایج منسا )2016)

های اد که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر شبکهآزمون فرضیه پنجم نشان د

است،  001/0و با سطح معناداری برابر  516/0اجتماعی مجازی و اعتماد معلمان مرد برابر با 

های توان گفت بین متغیر شبکهاست، در نتیجه می 05/0تر از سطح معناداری که کوچک

ی وجود دارد، شدت این تأثیر متوسط اجتماعی مجازی و اعتماد معلمان مرد رابطه معنادار

دیگر، هرچه میزان استفاده از فضای اجتماعی مجازی بیشتر باشد، میزان اعتماد  عبارت است. به

( 2018شود که با نتایج میروات )آباد بیشتر می معلمان مرد دوره دوم متوسطه شهرستان پارس

 راستا است. هم

های بستگی پیرسون بین دو متغیر شبکهفرضیه ششم پژوهش نشان داده شد که ضریب هم

است، که  005/0و با سطح معناداری برابر  549/0اجتماعی مجازی و اعتماد معلمان زن برابر با 
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های اجتماعی توان گفت بین متغیر شبکهاست، در نتیجه می 05/0تر از سطح معناداری کوچک

ت این تأثیر متوسط است. مجازی و اعتماد معلمان زن رابطه معناداری وجود دارد. شد

دیگر، هرچه میزان استفاده از فضای اجتماعی مجازی بیشتر باشد، میزان اعتماد  عبارت به

( 2018شود که با نتایج منسا )آباد بیشتر می معلمان زن دوره دوم متوسطه شهرستان پارس

 راستا است. هم

کمترین زمان و برقراری ارتباط گیری اطالعات زیاد در  امروزه با استفاده از اینترنت، بهره

پذیر شده است. افراد بسیاری در  ای نسبتاً کم امکان گفتاری، نوشتاری و دیداری با هزینه

های اجتماعی مجازی  اند و این نفوذ و گستردگی، شبکه های اجتماعی مجازی جذب شده شبکه

بودن  یت به معنی فعال را به بخشی از زندگی روزمره افراد تبدیل کرده است، حتی اگر این عضو

شود. عصر جدید، عصر  ها می این کاربران نباشد، موجب دگرگونی در تعامالت و زندگی آن

ها و اطالعات  گیرد. فضای مجازی همواره پیام ارتباطات انسانی است و ابعاد گوناگونی را دربر می

مجازی، مجموعه  کند. فضایمتنوعی دارد، بنابراین، نقش مهمی در ایجاد ارتباط ایفا می

شود. این رسانه ارتباطی، قابلیت دیداری،  هایی دارد که باعث سهولت زندگی می قابلیت

نسبت کمی با افراد مدنظر خود در سراسر جهان شنیداری و نوشتاری دارد و کاربران با هزینه به

ه ارتباطی است شونده نیست، بلک سویه و تحمیل کنند. ارتباط با این رسانه، یک ارتباط برقرار می

ها نیز  پذیرند و بر آن که در آن فرد نقش فعالی دارد. افراد در این ارتباطات از دیگران تأثیر می

تواند مثبت یا منفی های اجتماعی میخصوص شبکهگذارند، تأثیرات فضای مجازی و به تأثیر می

هاست. اعتماد یکی از بکهباشد. یکی از اثرات مهم آن روی اعتماد افراد استفاده کننده از این ش

ها و نهادهای اجتماعی است و در های مهم روابط انسانی و اجتماعی در میان افراد، گروهجنبه

های اجتماعی، نقش مهمی را در های متقابل بین افراد و گروهجریان تعامالت اجتماعی و کنش

حال، اعتماد، از عناصر  ینها بر عهده دارد. درع ایجاد نظم و همبستگی و اعتماد و نیز حفظ آن

شود و بسترساز تعامالت اجتماعی و کانون مهم در پذیرش و همدلی اجتماعی محسوب می

های مربوط به انواع اعتماد؛ در اعتماد بین شخصی دریافتیم مفهوم اعتماد است. در بررسی گویه

-ود. در بررسی گویهها ببیشترین اعتماد مربوط به اعضای خانواده و کمترین اعتماد به همسایه

ها و کمترین یافته دریافتیم که بیشترین اعتماد به افراد هم ملیت های مربوط به اعتماد تعمیم

های مربوط به اعتماد نهادی اعتماد مربوط به اعتماد به جنس مخالف بود. در بررسی گویه

ماد مربوط به شورای دانشگاهیان و کمترین اعتدریافتیم بیشترین اعتماد مربوط به اعتماد به هم

های مربوط به اعتماد مدنی نشان داد بیشترین اعتماد به اتحادیه معلمان و شهر بود. گویه

 کمترین اعتماد مربوط به اعتماد به احزاب سیاسی بود.
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شبکه مجازی روی اعتماد بین شخصی و نهادی تأثیر مثبت و مستقیم داشت، در تبیین 

، تعامالت بین شخصی از نوع تعامالت روزانه بین دوستان و نظری این رابطه بنابر نظر گیدنز

آشنایان، همسایگان و معلم و شاگرد است که چون شناخته شده هستند و جامعه آماری نیز 

شناسند. لذا در  آباد بودند و به علت کوچکی شهر همدیگر را خوب می معلمان شهر پارس

هم اعتماد دارند و رابطه بین این دو هایی که عضو هستند به علت همین آشنایی به شبکه

متغیر مثبت بوده است. برای اعتماد نهادی نیز چون اعتماد به نهادهای دولتی است. بنابر نظر 

 کنند.ها اعتماد میپاتنام افراد به اعضای این نوع شبکه

تأثیر بود. در تبیین نظری این  یافته بی های مجازی روی اعتماد تعمیماستفاده از شبکه

یافته اعتماد به اکثریت افراد جامعه جدای از تعلقات گروهی است  رابطه، اعتماد تعمیم

که بنابر نظر زتومکا ممکن است اعتماد برحسب جنسیت و یا سن و سال متفاوت باشد  درحالی

 که در این پژوهش چنین بوده است.

ت. در تبیین های مجازی روی اعتماد مدنی رابطه منفی و معکوس داشاستفاده از شبکه

نظری این رابطه بنابر نظر گیدنز این نوع اعتماد به نهادهای تخصصی است که در دوران مدرن 

تواند کارهای خود را مستقل انجام دهد.  تکه شده و فرد مانند گذشته نمی توسط نهادها تکه

ابطه منفی گونه باشد و لذا این ر آباد هنوز آنقدر مدرن نشده که این که شهرستان پارس درحالی

 و معکوس شده است.

های علمی برای آموزش و رسمیت یافتن نتیجه اینکه گسترش فضای مجازی و ایجاد شبکه

 شود.تواند امر آموزش را به پیش ببرد و موجب اعتماد بین معلمان آن در شرایط فعلی جامعه  می

 پیشنهادات
در بین اقشار دیگر ازجمله های اجتماعی مجازی با اعتماد شود رابطه شبکهپیشنهاد می

 ها و... سنجیده شود.دانشجویان، اساتید دانشگاهی، پرسنل بیمارستان

طور آپ، تلگرام، اینستاگرام، توییتر و یوتیوب و...( بههای مختلف )واتس رسان تأثیر پیام

 جداگانه روی اعتماد و انواع آن سنجیده شود.

ل و وابسته را جابجا کرد و اثر انواع اعتماد را توان متغیرهای مستقپیشنهاد دیگر اینکه می

 های اجتماعی سنجید.بر میزان استفاده از شبکه

ی و دسترسی کادر آموزشی به درنهایت با در نظر گرفتن برخی مزایای آموزش مجاز

 های علمی آموزشی گسترش یابد.های جدید علمی، شبکه یافته
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