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چکیده
امروزه زندگی انسانها ،شدیداً تحت تأثیر ارتباطات نوین قرار گرفته است و حتی این تأثیر به خصوصیترین ابعاد
زندگی آنها نیز رسوخ کرده است .شبکههای اجتماعی امکانی را فراهم آوردهاند که کاربران به واسطه آنها می-
توانند عالقهمندیها ،افکار و فعالیتهای خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند .از طرفی ،یکی از ویژگییهیای
این شبکههای اجتماعی ،ایجاد سهولت در برقراری ارتباطهای اجتماعی است .در کنار هر رابطه ،بحث اعتماد بیه
آن رابطه نیز همواره مطرح است ،لذا هدف از انجام پژوهش حاضر ،سنجش عوامل مؤثر بر قصد تداوم اسیتفاده از
شبکههای اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی اعتماد به شبکههای اجتماعی تلگرام و سروش در بیین  523نفیر از
شهروندان باالی  19سال در شهر سمنان است .این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی ،از نوع تحقیقات توصیفی و با
روش پیمایشی است .جهت جمعآوری اطالعات ،از پرسشنامه مبتنی بر طیی لیکیرت و بیرای تجزییه و تحلییل
دادههای تحقیق ،از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که نفوذ
اجتماعی و سهولت کاربری بر اعتماد به شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین ،بیین متیییر
اعتماد به شبکههای اجتماعی و قصد تداوم استفاده از شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری یافت شد.
واژههای کلیدی :شبکههای اجتماعی؛ اعتماد؛ سهولت کاربری؛ قصد تداوم.
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مقدمه
در سالهای اخیر ،شبکههای اجتماعی به عنوان یک پدیده جهانی ،تعداد زیادی از افیرادی کیه تماییل بیه
اشتراکگذاری نظرات و احساسات خود دارند را جذب کرده است .شبکههای اجتماعی به کیاربران ایین امکیان را
میدهند که محتوای اطالعاتی را جهت انتشار در سایتها و وبالگها ،شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای اشیتراک
گذاری آنالین ،ایجاد کنند .کاربر شبکههای اجتماعی میتواند خالق اطالعات ،تفسیر کننده یا بازنگر اطالعات در
جامعه اجتماعی باشد .همچنین تحقیقات اخیر نشان می دهد که شبکههای اجتماعی در جهت رونق کسب و کار
از طریق تحقیق و توسعه محصول ،فروش ،بازاریابی و ارائه خدمات به مشتری میتواند نقیش سیودمندی را ایفیا
کند .بهکارگیری شبکههای اجتماعی مزایای مختلفی را برای کاربر فراهم میکند ،ماننید تسیهیل همکیاری بیین
دوستان ،گسترش ارتباطات انسانی ،افزایش بهرهوری شرکت در جهیت توسیعه ارتبیاط بیا مشیتریان (هییدمن و
همکاران9719 ،1؛ جانگ و همکاران.)9713 ،9
بهرهگیری از خدمات شبکههای اجتماعی مجازی ،مستلزم ارائه اطالعات شخصی از سوی کاربران از قبیل اسامی،
عکسها ،منافع شخصی و جزئیات تماس شخصی اسیت (چانیگ5و همکیاران .)9710 ،کیاربران ممکین اسیت از
اطالعات ارائه شده به شبکههای اجتماعی ،برای توسعه منافع شخصی خود مانند ایجاد روابیط حرفیهای و ایجیاد
فرصتهای تجاری استفاده کنند .همچنین ،کاربران ممکن است به اشیتراک گذاشیتن اطالعیات خصوصیی را بیا
هدف حفظ روابط اجتماعی خود ،پیدا کردن کاربران با منافع مشابه و به دست آوردن دانش از طریق شبکههیای
اجتماعی انتخاب کنند .بنابراین در اکثر مواقع کاربران ،محبوبترین شبکههای اجتمیاعی را جهیت بیه اشیتراک
گذاری وضعیت شخصی ،اطالعات ،نظرات ،گزارهها یا مکالمات با سایر افراد ،مورد استفاده قرار میدهنید (بویید و
الیسون.)9770 ،4
طرح مسئله
مراقبت از شبکههای اجتماعی ،خط قرمز مهم حوزه برنامه ریزیهای اجتماعی را تشکیل میدهد .شیبکه-
های اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،احترام به قانون ،وجدان جمعی و فردی ،همبستگی ملی ،احساس هویت جمعی
و اجتماعی و سایر مفاهیم مرتبط با آنها ،سرمایههای ارزندهای هستند که طی سالیان طوالنی ایجاد میشیوند و
اگرچه تخریب آنها بصورت ناگهانی ممکن است لکن به هیچ عنوان یک شبه قابل بازسازی نیسیت (ابراهیمیی و
همکاران .)1525 ،مطالعات نشان میدهد که در بهرهگیری از شبکههای اجتماعی ،تنشهیایی بییش از اسیترس
افشای اطالعات محرمانه ،بین کاربران وجود دارد (یوکویاما و سکیگوچی .)9714 ،3استفاده از شبکههای اجتماعی
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ممکن است منجر به بروز مسائل امنیتی مربوط به اعتماد و حریم خصوصی شود .روشهای بیه اشیتراکگیذاری
اطالعات شخصی از طریق شبکههای اجتماعی باعث ایجاد نگرانی مربوط بیه احتمیال نقیح حیریم خصوصیی و
پذیرش ریسک میشود .دانشمندان اخیراً بر مشخصههای اعتماد در رفتار کاربران تمرکز کردهاند تیا ایین عوامیل
نفوذ را بهتر درک کنند (کیم و هسو.)9719 ،0
اجتماعات شبکهای یا به عبارتی شبکههای اجتماعی ،مجموعهای از پیوندهای انجمنی میان فردی محسیوب میی
گردند که افراد در سنین مختل  ،آنها را در عرصه هیای گونیاگون زنیدگی خیود تجربیه کیرده انید (کالنتیری و
حسینیزاده آرانی .)1525 ،در دنیای امروز بدون کاربست شبکههای اجتماعی ،زندگی دشوار اسیت .شیبکههیای
اجتماعی مجازی یکی از رایجترین و پرکاربردترین شبکههای اجتماعی است .این شبکهها اطالع رسانی میکنند،
سرگرمکننده هستند و گاهی اوقات به ما هجوم میآورند .شبکههای اجتماعی یکی از عوامل تییییرات اجتمیاعی
هستند .این شبکهها قطعاً بر جامعه و فرهنگ نفوذ دارند (نظیر .)9710 ،0کاربران ایرانی که سابقه طیوالنیای در
پیشگام بودن در استفاده از شبکههای اجتماعی دارند ،در حال حاضر بیشترین استفادهکننیدگان از برنامیه پییام-
رسان تلگرام هستند .تلگرام به جرأت یکی از قدرتمندترین برنامههای پیام رسانی در سالهای اخیر بیوده کیه بیا
ارائه امکانات بسیار گسترده به کاربران خود و همچنین رعایت اصل حریم خصوصی و تضیمین امنییت اطالعیات
کاربران خود ،تاکنون توانسته کاربران زیادی را به خود جذب کند .این برنامه به سبب سیرعت بیاال در امیر پییام
رسانی توانسته در ایران جایگاه بسیار خوبی کسب کند .تعداد باالی کاربران ایرانی تلگرام ،بحثهای زیادی را نیز
در حوزه عمومی کشور بهوجود آورده است .بحثهایی که بیشتر حول فیلتر شدن این برنامه و همچنیین مباحیث
درگرفته بین مسئوالن ایرانی و مالکان تلگرام مربوط میشد (کرمانی و همکاران .)1523 ،بعیالوه ،سیرعت خیوب
پیام رسانی و تبلییات گسترده دو عاملی هستند که سبب شدهاند تا پیام رسان سروش نیز بیه عنیوان ییک پییام
رسان برجسته ایرانی مطرح شود .مطالعۀ حاضر عوامل مؤثر بر اعتماد به شبکههای اجتماعی تلگرام و سروش را با
درنظر گرفتن یافتههای تحقیقات قبلی در مورد نگرانیهای امنیتی ،حریم خصوصی و ریسک درک شده نسبت به
شبکههای اجتماعی بررسی میکند (چانگ و همکاران9710 ،؛ تان 9و همکیاران9719 ،؛ النکتیون و مکنیگیت،2
9711؛ 9719؛ فوگل و نحمد .)9772 ،17به طور خاص ،چارچوب تحقیق ،هر دو تأثیر مثبت و منفی را در رابطه
با اعتماد کاربران خدمات شبکههای اجتماعی و قصد دائمی برای استفاده از خدمات شبکههیای اجتمیاعی میورد
توجه قرار میدهد .مدل تحقیق حاضر ،مدل جدیدی است که بر اساس اصالحات صورت گرفته بر مدلهای قبلی
به دست آمده است و برای اولینبار مورد آزمون قرار میگیرد.
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مروری بر ادبیات و توسعۀ فرضیات پژوهش
اعتماد و قصد استفاده از شبکههای اجتماعی
اعتماد ،به باور فردی یا انتظارات رفتارهای اخالقی دیگران ،تحت عوامل تأثیرگذار مختلفی مانند هنجارهای
ذهنی ،ریسک ،اعتماد و امنیت اشاره دارد (گرندیسون و سلومان .)9772 ،11اعتماد به عنوان تماییل بیه پیذیرش
وضعیت آسیبپذیر ،مبتنی بر انتظارات مثبت از نیات یا رفتار دیگری تعری مییشیود .محققیان از عوامیل میؤثر
مختلفی برای تعیین تمایل به اعتماد و سازه اعتماد به عنوان یک جنبه مرکزی در تمامی انیواع روابیط اسیتفاده
میکنند (چانگ و همکاران .)9710 ،به عنوان مثال ،مطالعات خدمات ابری اعتماد فردی به توانایی ،مهیارتهیا و
تخصص ارائه دهندگان خدمات را برای انجام وظای میؤثر بیرای آنهیا را میورد بررسیی قیرار دادنید (گییفن 19و
همکاران .)9775 ،اعتماد به فن آوری به این معنی است که کاربران مایل به وابسته بیودن در عملکیرد سیسیتم
خود هستند ،کاربران معتقدند که تکنولوژی دارای ویژگیهای مطلوب برای محافظت از نگرانیهیای خیود اسیت
(مکنیگیت .)9773 ،مطالعات پیشین نشان میدهد که ریسک با اعتماد همراه است (دانی 15و همکیاران.)1229 ،
روابط انسانی با خطرات مختلفی مواجه است که ممکن است عملی را از کار بیاندازد یا منجیر بیه احسیاس غیر
شدن ،نگرانی یا اضطراب شود .عالوه بر این ،پیشایندهای اعتماد آنالین شامل امنیت درک شده ،حریم خصوصیی
درک شده ،شهرت خوب درک شده ،تمایل به گوش دادن به مشتری ،کیفیت سیستم و کیفییت اطالعیات اسیت
(ژو و لی .)9714 ،14اعتماد یک عنصر حیاتی در زمینههای مجازی است و میتواند از طریق تعامل اجتماعی ییاد
گرفته شود و به عنوان یک پیشبینی کننده مثبت بیرای تعیامالت و رفتارهیای افیراد محسیوب شیود (گییفن و
همکاران .)9775 ،سازه اعتماد اثر مستقیمی بر نیات کاربران در خیدمات شیبکههیای اجتمیاعی دارد (ژو و لیی،
 .)9714بنابراین پیشنهاد شده است که درک کاربر از اعتماد در خدمات شبکههای اجتماعی ممکن است بر روی
قصد ادامه استفاده از این شبکهها تأثیر بگذارد (چانگ و همکیاران .)9710 ،در ایین مطالعیه ،اعتمیاد بیه عنیوان
اعتقاد کاربر تعری میشود که خدمات شبکههای اجتماعی نشان از صیداقت ،یکپیارچگی و صیالحیت از لحیاظ
حفاظت از اطالعات خصوصی کاربر است .با توجه به مباحث مطرح شده در باال میتوان فرضییه زییر را پیشینهاد
نمود:
فرضیۀ هفتم :اعتماد به خدمات شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت و معنییداری بیر قصید اسیتفاده از شیبکههیای
اجتماعی دارد.
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سهولت کاربری
درجهای که یک فرد معتقد است که با استفاده از سیستم ،از تالشهای ذهنیی آزاد خواهید بیود ،سیهولت
کاربری نام دارد .سهولت کاربری ،درجهای از تمایل کابر بر استفاده از سیستم است که در آن هیج تالشی نمیی-
کند .سهولت کاربری معموالً مربوط به ویژگیهای ذاتی فناوری اطالعات است (رامایه 13و همکاران .)9770 ،شاید
یکی از علل تمایل افراد به سهولت در شبکههای اجتماعی ،عادت کردن باشد .نگرشها نسبت بیه میدل پیذیرش
تکنولوژی بوسیله دو عنصر کلیدی سهولت کاربری و میزان مفیدبودن درک شده که رفتار تکنولوژیکی را تعییین
میکنند ،تحت تأثیر قرار میگیرند .بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی ،سیهولت کیاربری بیر روی اعتمیاد فیرد در
استفاده از یک سیستم تأثیر میگذارد (ابوالماجد و گبا .)9715 ،10مطالعات موجود نشان مییدهید کیه سیهولت
کاربری از ویژگیهای اصلی کاربردهیای کسیب و کیار همچیون تجیارت اینترنتیی (چین 10و همکیاران،)9779 ،
بانکداری آنالین (گاریتینگ و ندوبیسی )9770 ،19و تجارت تلفن همراه (لین و وانیگ )9773 ،12اسیت .سیهولت
کاربری به عنوان یک متییر باعث افزایش اثر مثبت کنترل رفتاری درک شده بر نیت استفاده از خدمات و اعتماد
در شبکههای اجتماعی میشود (ابوالماجد و گبا .)9715 ،نتایج تحقیق کان و کایا )9710( 97مؤید رابطیه مثبیت
سهولت کاربری با عادت رفتاری و نگرش نسبت به تبلییات شبکههای اجتماعی است .عالوه بر این ،وقتی کاربران
در فضایی که تعامل در آن دوستانه و استفاده از آن آسان باشد قرار گیرند ،مایل به اسیتفاده از آن فضیا هسیتند
چرا که کاراییشان را بیش از پیش افزایش میدهد (حییدری و همکیاران .)1523 ،بنیابراین فرضییههیای زییر را
پیشنهاد میکنیم:
فرضیه  )1سهولت کاربری بر اعتماد کاربران به شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
فرضیه  )9سهولت کاربری بر قصد استفاده از شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
نفوذ اجتماعی
نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری ،91یک چارچوب گسترده در زمینه پذیرش فناوریهای جدید،
ارزیابی احتمال موفقیت در معرفی اینگونه فناوریها و همچنین مطالعۀ پذیرش فن آوریهای مربیوط بیه شیبکه
های اجتماعی فراهم آورده است (ونکاتش 99و همکاران .)9775 ،ساختار مدل نظریه یکپارچه پذیرش و اسیتفاده
از فناوری شامل امید به تالش ،نفوذ اجتماعی ،تسهیل شرایط و قصد کاربر است .محققان نفیوذ اجتمیاعی را بیه
عنوان گستره اعضا و افرادی تعری میکنند که در شبکه ارتباطی کاربران وجود دارد .نفوذ اجتماعى عبارت است
از تیییر شکل رفتار یا باورهاى فرد بر اثر عاملی واقعى یا خیالی ،ارادى یا غیرارادی ،که از طرف ییک شیخص ییا
گروهى از اشخاص اعمال مىشود و تأثیر نظرات مردم بر افراد را نشان میدهد (چانگ و همکاران .)9710 ،نفیوذ
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اجتماعی ممکن است شامل هنجارهای ذهنی ،عوامل اجتماعی و تصاویری باشد که بر روی اهداف رفتاری تیأثیر
بگذارد (ونکاتش و همکاران .)9775 ،اعتماد کاربر به خدمات شبکههای اجتماعی تحت تأثیر دوستان ،همکاران و
اعضای خانواده است .نظرات ،پیشنهادات و توصیههای ارائه شده در جوامع اجتماعی آنالین میتوانید بیر اعتمیاد
کاربران به خدمات شبکههای اجتماعی تأثیر بگذارد .نفوذ اجتماعی به عنیوان درجیهای تعریی شیده اسیت کیه
کاربران بر این باورند دوستان مهم ،همکاران و سایر افراد مرتبط میخواهند آنها را به اعتماد و استفاده از خدمات
شبکههای اجتماعی جلب کنند .ارتباط مثبتی بین نفوذ اجتماعی و اعتماد در شیبکههیای اجتمیاعی وجیود دارد
(چانگ و همکاران .)9710 ،در این راستا میتوان فرضیه سوم را به صورت زیر مطرح کرد:
فرضیه  )5نفوذ اجتماعی بر اعتماد به شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
نگرانیحریم خصوصی
حریم خصوصی ،که اغلب به عنوان حق افراد برای تنها ماندن تعری میشود ،اشاره بیه اطالعیات شخصیی
دارد که دارای ابعاد متعددی مثل حریم خصوصی رفتار شخصیی ،حیریم خصوصیی ارتباطیات شخصیی و حیریم
خصوصی اطالعات شخصی است (النکتون و مکنیگت .)9719 ،نگرانیهای حفظ حریم خصوصی کاربران شیبکه-
های اجتماعی تأثیر مستقیمی بر پذیرش کاربران ندارند بلکه بر روی نیات رفتاری تیأثیر دارنید ،امیا سیودمندی
درک شده و سهولت کاربری را واسطهگری میکنند (تان و کین .)9719 ،95دلیل اصلی موفقیت اینترنت و افسون
جاذبه عظیم آن تبادل اطالعات در سراسر جهان است؛ اما این آزادی اغلب باعث ایجاد مشکل برای کسانی میی-
شود که اطالعات با ارزشی را در اینترنت منتقل میکنند .این اطالعات میتواند اطالعات حساس درباره کیاربران
باشد که بدون هیچ رد و پا و به طور الکترونیکی جا به جا میگردند (نقیزاده شمیلی .)1523 ،فراوانی اطالعیات
در اینترنت برخی منافع اقتصادی را نیز برای کاربرانش به ارمیان مییآورد و کیاربران مییتواننید بیه راحتیی بیه
اطالعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و در وقت خود صرفهجویی نمایند .بنابراین اینترنت یک شمشییر
دو لبه است چرا که معایبی مانند نقح حریم خصوصی را در بردارد (یانکسین و نوچانککید .)9710 ،94خیدمات
شبکههای اجتماعی ،اطالعات شخصی (مانند دادههای پروفایل ،اطالعات مربوط به مکان فعلی اشخاص و گرافیک
اجتماعی) را در رابطه با کاربران جمع آوری میکند و این میتواند نگرانیهای مربوط به حریم خصوصی کیاربر را
افزایش دهد (چانگ و همکاران .)9710 ،موضوع حریم خصوصی مانع مهمی در استفاده از اینترنت به عنوان ابزار
بازاریابی است .بسیاری از کاربران به دلیل شک و تردید درمورد حریم خصوصیی و امنییت اطالعیات مربیوط بیه
معامله ،تمایلی به خرید محصوالت ندارند (نقیزاده شمیلی .)1523 ،مطالعات پیشین به این نتیجه رسیدهاند کیه
نگرانیهای حریم شخصی کاربران درباره اطالعات پروفایلشان بستگی به ارزیابی آنهیا از تیالشهیای شیبکههیای
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اجتماعی برای محافظت از حریم خصوصیشان دارد (یانکسین و نوچانککید .)9711 ،همانطور که بیان شد این
نگرانی در مورد اطالعات شخصی ،میتواند روی اعتماد کاربران به شبکههای اجتماعی اثر منفی بگذارد .از ایینرو
با توجه به این اطالعات ،فرضیه زیر مطرح میشود:
فرضیه  )4نگرانیهای حریم خصوصی بر اعتماد به شبکههای اجتماعی تأثیر منفی و معنادار دارد.

ریسک درک شده

ریسک درک شده ،درک فرد از عدم قطعیت و پیامدهای ناسازگار پیگیری فعالیت یا رفتار است (داولینگ و
استائلین .)1224 ،93ریسک درک شده ،ابعاد مختلفی از جمله مالی ،عملکردی ،اجتمیاعی ،زمیانی و روانشیناختی
دارد و میتواند حریم خصوصی را متالشی کند ،همچنین ممکن اسیت بیر پیذیرش تکنولیوژی و قصید اسیتفاده
کاربران از تکنولوژی اثر منفی داشته باشد (کریسپو 90و همکاران .)9772 ،ریسیک ادراک شیده خریید اینترنتیی
برای کاربران اینترنت ،به عنوان انتظار زیاد در یک معامله الکترونیکی خاص تعری میگردد (سیعیدا اردکیانی و
جهانبازی .)1524 ،تحقیقات پیشین نشان داده است که ابعاد اقتصادی و عملکیرد ریسیک درک شیده تیأثیرات
منفی بیشتری بر پذیرش تجارت الکترونیک نسبت به ابعاد اجتمیاعی و زمیان دارد (چانیگ و همکیاران9710 ،؛
کریسپو و همکاران .)9772 ،زمانی یک خرید دارای ریسک در نظر گرفته میشود که کاربران در زمینه محصیول
و خدمات و مقایسه آن با جایگزینهای متداول آن اطالعات کافی نداشته باشند (الحسینی المدرسی و همکیاران،
 .)1520ریسک درک شده به طور قابل مالحظهای نگرانیهای حفظ حریم خصوصی را تحت تأثیر قرار میدهد و
همچنین نگرانیهای حفظ حریم خصوصی بر تمایل به استفاده از شبکههای اجتماعی تأثیر میگیذارد (ژو و لیی،
 .)9714ریسک درک شده در ارتباط با به اشتراک گذاشتن نامها ،عکسها ،آدرسهیای تمیاس و وضیعیت فعلیی
است .به طور خالصه ،افزایش ریسک درک شده ممکن است احتمال ادامه فعالیت کاربران شبکههای اجتماعی را
کاهش دهد .بنابراین پیشبینی شده است که درک مخاطبیان از ریسیک ممکین اسیت تیأثیر منفیی روی قصید
استفاده از شبکههای اجتماعی داشته باشد زیرا ریسک حفظ حریم شخصی ،ممکن است بر اعتمیاد تیأثیر منفیی
داشته باشد (چانگ و همکاران .)9710 ،بنابراین فرضیههای زیر را پیشنهاد میکنیم:
فرضیه  )3ریسک درک شده بر اعتماد به شبکههای اجتماعی تأثیر منفی و معنادار دارد.
فرضیه  )0ریسک درک شده بر قصد استفاده از شبکههای اجتماعی تأثیر منفی و معنادار دارد.
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چارچوب مفهومی پژوهش

سهولت کاربری

نفوذ اجتماعی

قصد تداوم استفاده از
شبکه های اجتماعی

اعتماد به شبکه های
اجتماعی

نگرانی حریم خصوصی

ریسک درک شده

شکل  )1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
این مطالعه از نظر هدف توصیفی و با روش پیمایشی و به صورت تک مقطعیی انجیام شیده اسیت .جامعیه
آماری این پژوهش را شهروندان باالی  19سال در شهر سیمنان کیه از شیبکههیای اجتمیاعی تلگیرام و سیروش
استفاده میکنند تشکیل میدهد .روش نمونهگیری در این پژوهش ،نمونهگیری در دسترس است .بر این اسیاس
پرسشنامه پیامرسان تلگرام بین  993نفر و پرسشنامه پیامرسان سروش بین  154نفر توزیع شد .در نهایت 905
پرسشنامه تلگرام و  199پرسشنامه سروش جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .مقییاسهیای تحقییق
برای سنجش متییرها ابتدا از مبانی نظری استخراج شد .سپس بر اساس نظر خبرگان از روایی صوری و محتوایی
مقیاسها بررسی و تأیید شد .همچنین برای اطمینان از پاییایی مقییاسهیای سینجش ،مقیدار آلفیای کرونبیاخ
محاسبه شد که در جدول ( )1ارائه شده است .به منظور بررسی پایایی و روایی مدل اندازهگیری ،از نرمافزارهیای
اس پی اس اس 90و اسمارت پی ال اس 99استفاده شد.
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جدول .1نتایج پایایی و منابع مقیاسهای سنجش
متغیرهای پژوهش

منبع مقیاسهای سنجش

تعداد گویه

سهولت کاربری

92

کن و کایا 9710 ،

4

نفوذ اجتماعی

چانگ و همکاران9710 ،

3

نگرانی حریم خصوصی

چانگ و همکاران9710 ،

4

ریسک درک شده

آلکانتارا-پیالر 57و همکاران9719 ،

4

اعتماد به شبکههای اجتماعی

چانگ و همکاران9710 ،

3

قصد تداوم استفاده از شبکههای اجتماعی

چانگ و همکاران9710 ،

4

تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق از طریق مدلسازی معادالت ساختاری انجام گرفته است .به منظیور
گردآوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه مورد استفاده ،در مجموع  90گویه دارد
و در آن از طی پنج سطحی لیکرت استفاده شده است .در جدول ،9ویژگیهای جمعییتشیناختی نمونیه میورد
بررسی ارائه شده است.
جدول .2مشخصات فردی شهروندان فعال در شبکههای اجتماعی تلگرام و سروش

سطوح (گزینهها) دموگرافی

فراوانی

درصد
فراوانی

سطوح (گزینهها) دموگرافی

گروه ( 1تلگرام)
جنسیت
وضعیت
تأهل

توزیع
سن

تحصیالت

مجموع

فراوانی

درصد
فراوانی

گروه ( 9سروش)

زن

23

7/53

مرد

109

7/03

مجرد

193

7/40

متأهل

149

7/34

19 -99

09

7/92

19 -99

92 -59

179

7/59

92 -59

49

52 -49

07

7/99

52 -49

90

7/99

42 -39

93

7/72

42 -39

19

7/2

32+

9

7/79

جنسیت
وضعیت
تأهل

توزیع سن

زن

39

7/45

مرد

07

7/30

مجرد

32

7/49

متأهل

05

7/39

59

7/90
7/52

+

32

4

7/75

کمتر از دیپلم

0

7/79

کمتر از دیپلم

5

7/79

دیپلم

30

7/91

دیپلم

19

7/13

فو دیپلم

90

7/59

فو دیپلم

52

7/59

لیسانس

22

7/50

لیسانس

40

7/59

فو لیسانس و
باالتر

94

7/9

فو لیسانس و باالتر

10

7/14

-

905

177

-

199

177

تحصیالت

مجموع
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از نظر جنسیت ،مردان به ترتیب با  03و  30درصد سهم بیشتری در استفاده از پییامرسیانهیای تلگیرام و
سروش نسبت به زنان به خود اختصاص دادهاند .از حیث وضعیت تأهل ،گروه متأهلین در هر دو گروه کاربران در
اکثریت قرار دارند .از نظر توزیع سن ،گروه سنی  92تا  59سال بیشترین کاربر را در شبکههای اجتماعی تلگرام و
سروش به خود اختصاص داده است .از حیث تحصیالت نیز کاربران دارای مدرک تحصییلی کارشناسیی ،در بیین
کاربران پیام رسانهای تلگرام و سروش به ترتیب با حدود  %50و  %59بیشتر فراوانی را دارا هستند.
برای بررسی برازش مدل اندازهگیری سه معیار پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده میشود.
جدول .3شاخصهای پایایی و روایی

تلگرام
متغیرهای مکنون

آلفای
کرونباخ

سروش
CR

AVE

7/95

7/04

7/09

بار عاملی

آلفای

استاندارد

کرونباخ

CR

AVE

7/313
7/251

سهولت کاربری

7/99

نفوذ اجتماعی

7/27

7/29

نگرانی حریم خصوصی

7/92

7/29

7/09

ریسک درک شده

7/94

7/99

7/04

اعتماد به شبکههای
اجتماعی

7/21

7/25

7/05

قصد تداوم استفاده از
شبکههای اجتماعی

7/29

7/25

7/02

7/003

بار عاملی
استاندارد
7/405

7/97

7/09

7/09

7/057
7/300

7/247

7/993

7/997

7/949

7/937

7/952

7/927

7/29

7/25

7/00

7/029

7/992

7/219

7/972

7/922

7/953

7/919

7/273
7/277

7/047

7/997

7/33

7/902
7/945

7/910

7/037

7/937

7/047

7/919
7/953

7/93

7/92

7/09

7/993
7/040

7/279

7/952

7/973

7/915

7/092

7/250

7/943

7/24

7/23

7/95

7/271

7/993

7/275

7/217

7/209

7/930

7/247

7/942
7/913
7/922

7/25

7/23

7/93

7/219
7/930
7/235
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پایایی از طریق ضریب بارهای عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ ،شاخصهای میانگین تبییین شیده و پاییایی
ترکیبی صورت میپذیرد که در جدول  5ارائه شده است .با توجه به اینکه مقدار مناسب بیرای بیار عیاملی،7/4 ،
آلفای کرونباخ  ،7/0پایایی ترکیبی  7/0و برای  7/3 ،AVEاست ،همانطور که نتایج جدول باال نشیان مییدهید
مطابق با یافتهها تمامی این معیارها در مورد متییرهای مکنون مقدار مناسب اتخاذ نمودهاند که میتوان مناسب
بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تأیید ساخت .برای بررسی روایی واگرا ،میزان رابطه ییک
سازه با شاخصهایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازهها ،به وسیله ماتریس فورنل الرکر نشیان داده میی-
شود .در این روش تنها متییرهای پنهان درجه اول در ماتریس وارد میشوند .جدول  4نتایج این بررسی را نشان
میدهد.
جدول  )4روایی واگرا (روش فورنل الرکر)
6

5

4

3

2

1
تلگرام

-

-

-

-

-

7/90

 -1سهولت کاربری

-

-

-

-

7/94

7/049

 -9نفوذ اجتماعی

-

-

-

7/94

7/993

7/950

 -5نگرانی حریم خصوصی

-

-

7/97

7/933

7/910

7/997

 -4ریسک درک شده

-

7/93

7/913

7/099

7/005

7/037

 -3اعتماد به شبکههای اجتماعی

7/92

7/992

7/079

7/359

7/073

7/333

 -0قصد تداوم استفاده از شبکههای اجتماعی

سروش
-

-

-

-

-

7/99

 -1سهولت کاربری

-

-

-

-

7/90

7/390
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در شکل ( 9و )5ضرایب مسیر که بیانگر شدت رابطه است مشخص شده است .اعیداد روی مسییرها نشیان
دهنده ضریب مسیر و اعداد روی فلشهای متییرهای پنهان بیانگر بارهای عاملی است .در مدل آزمون شده ابتیدا
معنیدار بودن ضرایب مسیر و بارهای عاملی در سطح  7/23بررسی شد که مطابق شکل  9مشاهده میشود کیه
تمام بارهای عاملی در این سطح اطمینان معنیدار هستند (بار عاملی کلیه متییرها در حد قابل قبول بیاالتر از 4
دهم میباشند) .این بدان معناست که ضریب همبستگی متییرهای آشکار در برآورد متییر پنهان مربوط به خیود
از توانایی الزم برخوردارند و در نتیجه نشاندهنده این است که روایی سازه مدل مورد قبول واقع شده است.
بررسی فرضیات پژوهش
مدل درونی نشانگر ارتباط بین متییرهای مکنون پژوهش است .با استفاده از مدل درونی میتوان به تحلیل
فرضیههای پژوهش پرداخت .مالک تأیید فرضیههای پژوهش این است که آماره  tباالتر از  1/20باشد .در جدول
 3نتایج برازش مدل درونی مشاهده میشود.
جدول )5بررسی فرضیات پژوهش
ضریب مسیر

مسیر

آماره آزمون

نتیجه آزمون

تلگرام
سهولت کاربری← اعتماد به شبکههای اجتماعی ()H1

7/992

1/397

رد

سهولت کاربری← قصد تداوم استفاده از شبکههای اجتماعی ()H9

7/599

3/004

تأیید

نفوذ اجتماعی← اعتماد به شبکههای اجتماعی ()H5

7/597

4/799

تأیید

نگرانی حریم خصوصی← اعتماد به شبکههای اجتماعی ()H4

-7/900

5/999

تأیید

ریسک درک شده ← اعتماد به شبکههای اجتماعی ()H3

-7/750

9/029

تأیید

-7/702

9/052

تأیید

7/93

9/933

تأیید

ریسک درک شده ← قصد تداوم استفاده از شبکههای اجتماعی ()H0
اعتماد به شبکههای اجتماعی ← قصد تداوم استفاده از شبکههای اجتماعی ()H0
سروش
سهولت کاربری← اعتماد به شبکههای اجتماعی ()H1

7/112

1/799

رد

سهولت کاربری← قصد تداوم استفاده از شبکههای اجتماعی ()H9

7/915

9/397

تأیید

نفوذ اجتماعی← اعتماد به شبکههای اجتماعی ()H5

7/192

9/705

تأیید

نگرانی حریم خصوصی← اعتماد به شبکههای اجتماعی ()H4

-7/70

4/007

تأیید

ریسک درک شده ← اعتماد به شبکههای اجتماعی ()H3

-7/119

3/943

تأیید

-7/129

0/293

تأیید

7/59

5/039

تأیید

ریسک درک شده ← قصد تداوم استفاده از شبکههای اجتماعی ()H0
اعتماد به شبکههای اجتماعی ← قصد تداوم استفاده از شبکههای اجتماعی ()H0

بحث و نتیجهگیری
یکی از عوامل و مؤلفههای مهم انسجام در هر شبکۀ اجتماعی وجود اعتماد به این شبکههیا اسیت .در ایین
پژوهش  523نفر از شهروندان دارای سن بیشتر از 19سال شیهر سیمنان کیه از شیبکههیای اجتمیاعی تلگیرام و
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سروش استفاده میکنند مورد مطالعه قرار گرفتند .با توجه به جدول جمعیت شناختی شهروندان فعال در شبکه-
های اجتماعی تلگرام و سروش (جدول  ،)9کاربران پیامرسان تلگرام متشکل از  03درصد با جنسییت میرد و 53
درصد با جنسیت زن و همچنین کاربران پیامرسان سروش متشکل از  30درصد از جنسیت میرد و  45درصید از
جنسیت زن هستند .این ترکیب جنسیتی بیانگر این واقعیت است که مردان نسبت به زنان تماییل بیشیتری بیه
استفاده از شبکه اجتماعی خارجی (تلگرام) دارند و در مقابل زنان نیز به نسبت مردان به کاربرد شبکه اجتمیاعی
داخلی (سروش) گرایش بیشتری از خود بروز میدهند .از نظر میزان تحصیالت کاربران ،جدول  9نشان میدهید
که افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر نسبت به افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم ،بیشتر از پییامرسیان
سروش استفاده میکنند که به نظر میرسد اقدام دولت در جهت محدودیت فعالیت دستگاههای اجرایی در پیام-
رسان خارجی ،بر حضور کارکنان بخش عمومی و دانشگاهیان در پیامرسان داخلی و شکلگیری این تفاوت بیی-
تأثیر نبوده است .از حیث وضعیت تأهل و توزیع سن نیز تفاوت معنی داری بین دو گروه کاربران تلگرام و سروش
مشاهده نمیشود .هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی عوامل مؤثر بر قصد تداوم استفاده از شبکههای اجتماعی با
تأکید بر نقش میانجی اعتماد به شبکههای اجتماعی تلگرام و سروش است.
فرضیۀ اول پژوهش بیانگر وجود تأثیر مثبت و معنادار سهولت کاربری بر اعتماد بیه شیبکههیای اجتمیاعی
تلگرام و سروش است .ازآنجایی که میزان آماره معنیداری این فرضیه در سیطح  %23معنییدار نبیوده (کمتیر از
آمارۀ  ،)1/20در نتیجه فرضیۀ اول پژوهش رد میشود .نتایج بدست آمده مبین این واقعیت است که ایجاد محیط
جذاب و کاربرپسند در بستر شبکههای اجتماعی مجازی به تنهایی موجب جلب اعتماد کاربران نخواهد شد.
نتایج آزمون فرضیۀ دوم در راستای مطالعات کان و کایا ( )9710نشان میدهد سیهولت کیاربری بیر روی
قصد تداوم استفاده از شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت و معنیداری ( )7/915 ،7/599دارد و میزان آماره آزمیون
این فرضیه در سطح  %23معنیدار بوده (آمارۀ آزمون باالتر از  ،)1/20در نتیجه فرضیۀ دوم پژوهش تأییید میی-
شود .میتوان نتیجه گرفت درصورتی کاربران به این ادراک برسند که به آسانی میتوانند از محییط ییک شیبکه
اجتماعی بهره ببرند ،استفاده از آن شبکه اجتماعی را بیشتر مورد توجه قرار میدهند .با توجه به ضیرایب مسییر
مندرج در جدول  ،3مشاهده میشود که کاربران پیامرسان تلگرام با قوت بیشتری نسبت به کیاربران پییامرسیان
سروش تأثیر سهولت کاربری بر قصد تداوم استفاده از شبکههای اجتماعی را مورد تأیید قرار دادهاند ،بیه عبیارت
دیگر کاربران تلگرام اهمیت بیشتری برای سهولت کاربری یا کاربرپسند بودن محیط پیامرسیان قائیل هسیتند .از
نکات حائز اهمیت در شبکههای اجتماعی این است که فضای آنها به گونهای کاربر پسند ،توسعه و تکامیل یافتیه
باشد که این امر باعث سهولت استفاده از این شبکههای اجتماعی در بین کاربران شود و به راحتی بتوانند ضیمن
برقراری ارتباط با یکدیگر از طریق این شبکهها ،اطالعات مورد نیاز را نیزکسب کنند.
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همچنین ،فرضیه سوم با توجه به ضریب مسیر ( )7/192 ،7/597نشاندهنده برقراری رابطه مثبت و معنی-
دار میان دو متییر نفوذ اجتماعی و اعتماد به شبکههای اجتماعی است و این فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد .می
توان استدالل کرد که در فضای مجازی افراد بیشتر دنباله رو اعضای دیگر بوده و سعی دارند به نوعی خیود را بیا
الگوها و معیارهای افراد جامعه مجازی سازگار کنند.
فرضیه چهارم بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار ( )-7/70 ،-7/900نگرانی حریم خصوصی بیر اعتمیاد بیه
شبکههای اجتماعی است و بنابر باال بودن آماره آزمون از حد مطلوب رابطه منفی مورد تأیید قرار گرفته است .بر
مبنای مطالعه یانکسین و نوچنککید ( ،)9711گروههای مرجع و نگرانیهای حیریم خصوصیی از جملیه عوامیل
روانشناختی هستند که بر نگرش نسبت به شبکههای اجتماعی اثر منفی میگذارد .نگرانییهیای حیریم شخصیی
کاربران درباره اطالعات حساب آنها بستگی به ارزیابی آنها از تالشهای رسانه اجتماعی برای محافظت از حریم
خصوصیشان دارد .بنابراین ،اعتماد نسبت به شبکههای اجتماعی ،ممکن است تحت تیأثیر رفتارهیای محافظیه-
گرایانه سایتهای شبکههای اجتماعی قرار بگیرد .امروزه ،یکی از دغدغههای اساسی کاربران در مورد شبکههیای
اجتماعی حفظ حریم شخصی خود است .کاربران شبکههای اجتماعی در حفظ حیریم شخصیی حسیاب خیود در
شبکههای اجتماعی نگرانی بیشتری نشان میدهند ،آنها نگران اطالعات شخصیشان هستند کیه مییتوانید بیه
وسیله دیگران و بدون اجازه آنها به سرقت رفته یا استفاده شود ،این دالیل باعث میشود بر اعتماد آنها نسبت
به شبکههای اجتماعی و رفتارشان در اینترنت ،تأثیر منفی بر جای بگذارد .عالوه بر این ،عدم آگاهی در حفاظیت
از حریم خصوصی در شبکههای اجتماعی ،شک و تردید درمورد حریم خصوصی و امنیت اطالعات کاربران شبکه-
های اجتماعی از جمله عواملی هستند که بر کاربست شبکههای اجتماعی اثر منفی میگذارند.
نتایج آزمون فرضیه پنجم نشان میدهد ریسک درک شده بر روی اعتماد بیه شیبکههیای اجتمیاعی تیأثیر
منفی و معنیداری ( )-7/119 ،-7/750دارد .میزان آماره آزمون این فرضیه در سطح  %23معنیدار بیوده اسیت
(آمارۀ آزمون باالتر از  ،)1/20در نتیجه فرضیۀ پنجم پژوهش در دو گروه کاربران تلگرام و سروش تأیید میشیود.
ریسک درک شده به میزان خطری اشاره دارد که فرد در حین استفاده از پیامرسان خاص ،متوجه خود میدانید.
با توجه به نتایج پژوهش ،همزمان با افزایش خطرات درک شده ،میزان اعتماد افراد به شیبکه اجتمیاعی کیاهش
مییابد .با توجه به میزان ضریب مسیر محاسبه شده در جدول  ،3تأثیر منفی و معنیدار ریسیک درک شیده بیر
اعتماد به شبکه اجتماعی سروش ،با قوت بیشتری نسبت به پیامرسان تلگرام تأیید شده است .نتایج اشاره شیده،
بیانگر این واقعیت است که کاربران پیامرسان سروش دغدغه بیشتری در حوزه خطرات احتمالی اسیتفاده از ایین
نرمافزار نسبت به کاربران تلگرام دارند .همچنین نتایج فرضیه ششم با توجه به ضریب مسیر ()-7/129 ،-7/702
نشاندهندهی برقراری رابطه منفی و معنیدار میان دو متییر ریسک درک شده و قصد تداوم استفاده کیاربران از
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شبکههای اجتماعی است و این فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد .کاربرانی که در بهرهگیری از خدمات شبکههیای
اجتماعی ،خود را در معرض خطرات احتمالی تصور کنند یا به تعبیری احساس عدم امنیت داشته باشند ،دربیاره
ادامه فعالیت در این شبکهها تجدیدنظر میکنند .با توجه به ضرایب مسیر مندرج در جدول  ،3کاربران پیامرسان
سروش تاکید بیشتری بر رابطه منفی بین ریسک درک شده و قصد تداوم استفاده از شبکههای اجتماعی داشتند
و این مهم میتواند به عنوان یکی از عوامل عدم اقبال مناسب به پیامرسان سروش تلقی گیردد .سیرانجام ،نتیایج
آزمون فرضیه هفتم نیز نشان میدهد اعتماد به شبکههای اجتماعی بر قصد تداوم استفاده کاربران از شبکههیای
اجتماعی تأثیر مثبت و معنیدار دارد .این فرضیه با مطالعیه چانیگ و همکیاران ( )9710و پیژوهش رائونییار 51و
همکاران ( )9710که نشان دادهاند اعتماد بر قصد استفاده کاربران تأثیر مثبتی داشته است ،همخوانی دارد .علی-
رغم همه جذابیتهای موجود در این فضا ،تمامی شهروندان برای مشارکت آزادانه و تعامل در فضای شیبکههیای
اجتماعی آنالین ،نیازمند یک محیط امن هستند .از اینرو ،حفظ امنیت و حریم خصوصی افراد از حیداقل پییش
شرطهای الزم در این خصوص است .در این راسیتا ،وجیود سیازمانی بیرای حماییت از حیریم خصوصیی افیراد و
رسیدگی به مسائل امنیتی ضروری به نظر میرسد.
پیامرسان اجتماعی داخلی ،پیامرسانی است که بیشترین درصد سهام آن متعلق به شیخص ایرانیی بیوده و
میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود دارد .یکی از این پیامرسانهیا،
پیامرسان سروش است که امکان چت فردی و گروهی ،تماس صوتی ،ایجاد کانال و ...را به کاربران خود میدهید.
در این راستا و با توجه به ضرایب مسیر اشاره شده در جدول  3که نشاندهنده اهمیت بیشیتر تیأثیر اعتمیاد بیه
شبکههای اجتماعی بر تداوم استفاده در بین کاربران تلگرام میباشد ،میتوان یکی از دالیل عدم رغبیت کیاربران
به استفاده از پیام رسان ایرانی (سروش) را بیاعتمادی به فضای مجازی ایرانی دانسیت کیه بسییاری از کیاربران
احساس میکنند ،تضمینی وجود ندارد که اطالعات آنها در این فضا امین بمانید .اگیر کارکردهیای شیبکههیای
اجتماعی را ارتباط ،همکاری و به اشتراکگذاری منابع تلقی نماییم ،استفاده شهروندان از شیبکههیای اجتمیاعی
آنالین در راستای اهداف آموزشی منجر به سازماندهی منابع و فعالیتهای ایشان میگردد و شهروندان میتوانند
با صرفهجویی در زمان ،کار بیشتری را با تالش کمتری انجام دهند .با توجه به یافتههای تحقیق (جدول  )3می-
توان گفت؛ از نظر کاربران ،تلگرام یک برنامه ایمنتر است و این به دلیل فضاسیازی رسیانهای وضیدتبلی شیکل
گرفته پیرامون پیامرسان داخلی از یک سو و استفاده از رمزنگاری قدرتمند تلگرام از سویی دیگر است کیه باعیث
شده امنیت اطالعات کاربران در سطح بسیار باالیی حفظ شود .از طرف دیگر ،دلیل اینکه کاربران تلگیرام رغبیت
چندانی به استفاده از سروش ندارند ،عدم اعتماد به این پیامرسان میباشد .بسییاری از افیراد بیا تیرس ییا تیوهم
نظارت بر پیامهای رد و بدل شده آنان در محیط پیامرسان سروش ،ترجیح میدهند تا از این پیامرسان اسیتفاده
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نکرده و تا حد امکان پیام رسانهای داخلی را جایگزین مناسبی برای تلگرام نمیدانند .بیا توجیه بیه یافتیههیای
پژوهش و در راستای تقویت نقش شبکههای اجتماعی داخلی ،به نظر مییرسید شایسیته باشید سیاسیتگذاران و
مجریان این حوزه ،به دو مؤلفه زیر توجه بیشتری داشته باشند؛ نخستین تالشها باید در جهیت ارتقیای فنیی و
رفع مسائل فنی پیامرسان داخلی یا به تعبیری سهولت کاربری نظیر :سرعت ،دقت ،زیبایی و  ...صورت گیرد ،چرا
که با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،سهولت کاربری یکی از دالیل برجستهای است که کاربران جهت قصد تیداوم
استفاده از شبکههای اجتماعی مورد اشاره قرار داده اند .درگام دوم نیز بهتر است جلب اعتماد عمومی بیه پییام-
رسان داخلی در کانون توجه قرار گیرد ،چرا که بزرگترین دغدغه کاربران در حیطههای نگرانی حیریم خصوصیی،
ریسک درک شده و عدم اعتماد مشاهده شده است و مادامی که اقنیاع عمیومی در میورد ایین تردییدها صیورت
نگیرد ،نمیتوان انتظار تیییرات شگرف در اقبال کاربران به شبکههای اجتماعی داخلی را داشت.
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