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Objective: Today, tendency towards the use of information 

technology and information systems among the social networks 

users is increasing. One of the most important of these 

technologies is social networks. Users’ trust on these networks, 

impacts on their intention to use this type of technology. The 

purpose of this paper is to examine the impact of electronic trust 

on the tendency to use the WhatsApp network among the users of 

this network in Tehran. 

Methodology: The present research method is applied, 

descriptive-survey in terms of data collection method, correlation 

between variables and cross-sectional research. The statistical 

sample for unlimited population according to Morgan table 

includes 384 WhatsApp’s users in Tehran.  
Findings: Findings show that the dimensions of electronic trust, 

including perceived information quality, security and privacy 

impact on the tendency to use WhatsApp network and among 

them, the security perceived by networks users is the most 

important and privacy is the least important.  

Conclusion: The results showed that among the factors studied, 

security is the most important for users. Therefore, this issue 

should be considered by social media designers. 

Originality: This research is the first qualitative study that seeks 

to conceptualize ghostwriting as one of academic misconduct. 
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 :های اجتماعی، مورد مطالعهاعتماد الکترونیک بر تمایل به استفاده از شبکه تأثیر

 کاربران شبکه اجتماعی واتساپ در شهر تهران
 

 |3مهناز فرقانی |2مجید رمضان |1*میترا دیلمقانی

12/08/11399تاریخ دریافت: 15/10/1399تاریخ ویرایش:     30/10/1399تاریخ پذیرش: 

 دهیچک
فزایش است. یکی اهای اطالعاتی در بین کاربران رو به امروزه، گرایش به استفاده از فناوری اطالعات و سیستم هدف:

به ادامه استفاده از این  ها، بر تصمیم آنهاهای اجتماعی بوده و اعتماد کاربران به این شبکهها، شبکهاز مهمترین این فناوری

های استفاده از شبکه الکترونیک ادراک شده بر تمایل به اعتماد تأثیرگذارد. هدف این مقاله، بررسی می تأثیرفناوری  نوع

 اجتماعی در بین کاربران شبکه واتساپ در شهر تهران است.

نظر ارتباط بین  پیمایشی، از -وصیفیها تاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری داده :روش

امحدود بر اساس ن. تعداد اعضای نمونه آماری انتخاب شده برای جوامع استمتغیرها، همبستگی و از نوع تحقیقات مقطعی 

 .استنفر از کاربران شبکه واتساپ شهر تهران  384جدول مورگان، شامل 

ت، امنیت و حفظ دهنده اعتماد الکترونیک شامل کیفیت اطالعادهد ابعاد تشکیلنشان می پژوهشهای یافته :هاافتهی

ابعاد، امنیت درک  دارند. در بین این تأثیرهای اجتماعی حریم خصوصی ادراک شده بر تمایل کاربران به استفاده از شبکه

 د.رنهای اجتماعی دارا در به کارگیری شبکه تأثیرشده توسط کاربران بیشترین و حفظ حریم خصوصی کمترین 

ان دارد. بنابراین این نتایج نشان داد ک بین عوامل مورد مطالعه، امنیت بیشترین اهمیت را برای کاربر: گیرینتیجه

 های اجتماعی قرار گیرد.موضوع بابد مورد توجه طراحان شبکه

 یهایاز بدرفتار یکیعنوان  به یسینو هیسا یسازاست که به دنبال مفهوم یفیک کردیپژوهش با رو نینخست نیا :اصالت

 است. یدانشگاه

 های اجتماعی.اعتماد الکترونیک، امنیت ، حریم خصوصی، واتساپ، تمایل به استفاده از شبکه :هادواژهیکل

های یل به استفاده از شبکهاعتماد الکترونیک بر تما تأثیر(. 1400فرقانی، مهناز، ) دیلمقانی؛ میترا، رمضانی، مجید، استناد:

، یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحقکاربران شبکه اجتماعی واتساپ در شهر تهران.  :مورد مطالعه اجتماعی،

55(1 ،)117-134. 

  

_______________________________________________________________ 
 gmail.com8mdilmaghani@، تهران، ایران.، تهران، ایران. رایانامه: دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مدیریتاستادیار، گروه  1

 yahoo.com83m_ramezan@، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران. رایانامه: مدیریت دانشیار، گروه 2
 forghani.mahnaz@yahoo.comکارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد،تهران، ایران، ایران. رایانامه:  3



 
 1400، 1، شماره 55 دوره ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق

 

118 

 مقدمه. 1

های پذیری برخط و محتوای تولید شده توسط کاربران، شبکهبا توجه به افزایش چشمگیر جامعه

ی هااست. حضور در دنیای مجازی و شبکهاجتماعی به بخش مهمی از زندگی روزمره تبدیل شده 

ای در تعامالت اجتماعی و زندگی افراد دارد. چالش مهم این دهه، وجود فزاینده تأثیراجتماعی 

آن بر رفتار  تأثیرها در زندگی و دامنه نفوذ و ات شگرف این شبکهتأثیرهای بالقوه، تغیرات و توانمندی

ها به یکی از موضوعات جذاب رفتاری کاربران این شبکه شناخت الگوهایاست. بنابراین، کاربران 

ی تبدیل شده است. یکی از موارد حائز اهمیت در شناخت الگوهای رفتاری، رضایت کاربران و پژوهش

. رضایت در محیط است( برخطهای اجتماعی تمایل آنها به ادامه استفاده از یک فناوری )مانند شبکه

 برخطهای اجتماعی ارائه خدمات اطالعاتی است. از آنجا که شبکه هاییکی از مهمترین جنبه برخط

 .(2010، 1شوند )تروسوو و همکارانمحسوب می برخطنوع منحصر به فردی از جوامع 

های اجتماعی به چند دلیل اهمیت های شبکهگاهدرک چگونگی رفتار کاربران در زمان اتصال به وب

هایی را برای طراحی بهتر وبگاه اجازه ارزشیابی عملکرد چنیندارد: اول اینکه مطالعه رفتارکاربران 

و بازاریابی بسیار حائز اهمیت است  کند، دوم اینکه نتایج چنین مطالعاتی برای اهداف جامعهفراهم می

کند )بنونتو توزیع محتوا کمک زیادی می و سوم اینکه به طراحی نسل بعدی زیرساخت اینترنت و سامانه

 (. 2009، 2و همکاران

گیری آن های جهانی را در ارزشیابی و انـدازهاعتماد مسئله ای جهانی است و باید تفـاوت امروزه

های بسیاری برای مطالعه اعتماد در محیط مورد تـوجـه قرار داد. سرعت تغییرات زیـاد است و فرصت

در فضای سایبر و  الکترونیککه الگوی اعتماد  (. از آنجا2005، 3وجود دارد )اربان و همکاران برخط

متفاوت بـاشد، شناخت ابعاد  تواند کامالًبا استفاده از سازوکارهای اینترنتی، با الگوی فضای فیزیکی می

ها به یابد. با توجه به حرکت اقتصاد کشور و همچنین سازماناعتماد در فضای سـایبر اهمیت بیشتری می

کارگیری دانش در چنین فضایی، شاهد افزایش روزافزون سمت دانش بنیان شدن و اهمیت تولید و به 

های اجتماعی هستیم که از بین آنها، واتساپ یکی از کاربران در فضای مجازی و به ویژه شبکه

. بنابراین، اعتماد کاربران به این شبکه بسیار با استهای اجتماعی در کشور ایران پرکاربردترین شبکه

. با توجه به اهمیت موضوع اعتماد الکترونیک به است مؤثررگیری از آن اهمیت بوده و در تداوم به کا

_______________________________________________________________ 
1 Trusov et al. 
2 Benevenuto et al. 
3 Urban et al. 
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های اجتماعی، تاکنون مطالعات اندکی در گذاری آن بر به کارگیری شبکهتأثیرفضای مجازی و میزان 

اعتماد الکترونیک  شود:گونه مطرح می، اینپژوهشاصلی  پرسش، بنابراینکشور ما انجام شده است. 

 دارد؟ تأثیربه چه میزان بر تمایل کاربران به استفاده از شبکه اجتماعی واتساپ 

 پیشینۀ پژوهش. 2

 گیری سرمایه اجتماعی در تعامالت اجتماعیمفهوم اعتماد: شکل

ست. اما ای مختلف علمی مطرح شده هاتعاریف متعددی از اعتماد از سوی صاحب نظران رشتهتاکنون 

اعتماد یک  تعریفی مورد قبول همگان از این واژه ارائه نشده است.به تعبیر روان شناسان شخصیت،

دارد )روتر،  اعتقاد، انتظار یا احساسی است که ریشه در شخصیت آدمی و یا ظرفیت روانی اولیه فرد

فزایش و یا مل زمینه ای که ممکن است باعث ا(. روان شناسان اجتماعی از طریق تاکید بر عوا1971

اجتماعی مطرح  کاهش اعتماد شود، اعتماد را به عنوان انتظار فرد از رفتار دیگران در حین تعامالت

ماعی را در (. اعتماد شاخصی از سرمایه اجتماعی است که تبادل اجت1995کنند )لوسکی و بانکر، می

 (. 2001ند )کوک، کمی شرایط عدم اطمینان و ریسک تسهیل

های شخص مورد اعتماد را به سوی یک نتیجه مطلوب اعتماد، شامل یک باور است که فعالیت

دهد که اعتماد عنصر زیربنایی ایجاد سرمایه اجتماعی است میها نشان کند. پیشینه پژوهشمیهدایت 

رح این فرضیه شود که موجب ط تواندمیچنین وضعیتی  کند.میو منافع اجتماعی دوجانبه را تأمین 

سطوح باالی اعتماد بـه طور مستقیم با سطوح باالی سرمایه اجتماعی ارتباط دارد و بالعکس. تا زمانی 

از سرمایه اجتماعی یا  شکلی( یا 1995)پوتمن،  که اعتماد به عنوان عامل اصلی در سرمایه اجتماعی

های متفاوتی در مطالعات و شاهد خروجی ( باشد،2000حتی به عنوان خـود سرمایـه اجتماعی )التمن، 

های مشترک هایی در حوزة ارزشگیری خود از پرسشدر اندازه 2و بالمی 1ها خواهیم بود. هیوزسنجش

ای منطقه پارامترهای اجتماعی و سایر -جهـانی برای تعیین رابطة بین اعتماد اجتماعی و شرایط اقتصادی

تواند با سنجش اعتماد می (.1390؛ به نقل از خانیکی و بابایی، 2000، 3)گونتر و فالکاند استفاده کرده

های اعتماد، موقعیت، وضعیت و سازوکارهای گوناگون، متفاوت باشد و نتایج متفاوتی توجه به گونه

 نیز به بار آورد. 

_______________________________________________________________ 
1 Hughes  
2 Bellamy 
3 Guenther and Falk 
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 های اجتماعی پرطرفدارهای اجتماعی: یکی از رسانهشبکه

ها دهند. امکاناتی که شبکهاز زندگی روزمره ما را تشکیل میهای اجتماعی بخشی مهم امروزه شبکه

در بدست آوردن اطالعات و پشتیبانی اجتماعی و نیز حفظ ارتباطات اجتماعی دارند، از جمله دالیل 

عنوان یکی از پرکاربردترین ه ی اجتماعی بها(. شبکه2011، 1مشارکت کاربران است )ژانگ و همکاران

که مطلوبیت و سهولت کاربرد آنها باعث افزایش روزافزون تعداد کاربران  ستندهی اجتماعی هارسانه

در جهان شده است. تعاریف مختلفی از مفهوم رسانه اجتماعی ارائه شده است. به رغم  هااین شبکه

است. برخی « تعامل»و « اشتراک گذاری»گستردگی این تعاریف، نقطه تمرکز اغلب آنها بر دو عنصر 

اند که امور اند و رسانه اجتماعی را رسانه ای دانستهتولید و انتشار محتوا را برجسته تر کردهاز تعاریف 

شود و در محیط اجتماعی منتشر ای در آن توسط کاربران انجام میتولید ویدئو، صدا، متن یا چند رسانه

 ییزبان قطعات ویدیویهای م، یا سایت2شوند، مانند بالگ، ویکیو بین همتایان به اشتراک گذارده می

رسانه اجتماعی را به مثابه  4(. کاپالن و هینلین1391خانیکی و بابایی،  در:؛ نقل 2010، 3)کاپیالنو و باتلر

استوار  2کنند که بر بنیان ایدئولوژیک و فناوری وبای از ابزارهای مبتنی بر اینترنت تعریف میمجموعه

خانیکی  در:؛ نقل 2010دهند )کاپالن و هانلین، مبادله آن را می هستند، و به کاربران امکان تولید محتوا و

 (. 1391و بابایی، 

ای است که برای تعامل و انتشار محتوا رسانه اجتماعی، رسانه که توان گفتبندی میدر یک جمع

فنون در محیط اینترنت از طریق تعامالت اجتماعی طراحی شده، قابلیت دسترسی بسیار باالیی دارد و از 

های اجتماعی که در کشور ما کاربرد انتشار مقیاس پذیر در آن استفاده شده است. یکی از انواع شبکه

. امروزه، واتساپ استشود، واتساپ و روز به روز نیز به کاربران آن افزوده میای داشته نسبتاً گسترده

انان مطرح است )روزنفلد و برای ارتباطات شبکه در بین جو مؤثربه عنوان ابزاری ساده، ارزان و 

های این شبکه اجتماعی عبارتند از: تماس صوتی، ارسال گروهی (. مهمترین ویژگی2018، 5همکاران

  و ... .  هاها، استفاده از اینترنت، شخصی سازی اعالنپیام

_______________________________________________________________ 
1 Zhang et al 
2 Wiki 
3 Capilanou & Bottlep 
4 Kaplan & Haenlein 
5  Rosenfeld et al. 
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 های اجتماعیهای اجتماعی: مفهوم اعتماد الکترونیک در شبکهاعتماد در شبکه

گذاری اطالعات شخصی است. کاربران با های اجتماعی مستلزم به اشتراکاستفاده از شبکه

یابند )چانگ و همکاران، گذاری به منافعی مانند توسعه روابط اجتماعی یا شغلی و ... دست میاشتراک

های برخط خودآگاه هستند، اما نگرانی (.کاربران اگر چه از خطرات و تهدیدهای مرتبط با فعالیت2017

د. این پدیده که به عنوان پارادوکس حریم خصوصی )مطابق شور رفتار واقعی آنها منعکس نمیآنها د

( نامیده شده 2010، 3)به تعبیر برندتزاگ و همکاران 2( یا معضل حریم خصوصی2006، 1تعبیر بارنز

 های اجتماعی بستر مناسبی را برای ایجاداست. متخصصان فناوری اطالعات تاکید دارند که شبکه

(. شواهدی 38: 2011، 4کنند )ویر و دیگرانهای مجرمانه و سایر اقدامات ناشایست فراهم میفعالیت

افکار، تجارب، ری های اجتماعی در به اشتراک گذاها کاربر شبکهبسیار حاکی از این است که میلیون

باشند. است، مشغول میهایی که فاقد استانداردهای امنیتی ها و ... در محیط، فیلمهاپروندهتصاویر، 

(. 2012)توکلی فرد،  ها و مشکالت مختلفی را به همراه داردهای اجتماعی چالشگاهی اعتماد در شبکه

ای مرکب از چندین بعد است. این ابعاد شامل ها یا به عبارتی اعتماد الکترونیک سازهاعتماد به این شبکه

 . است حفظ حریم خصوصی، امنیت درک شده و کیفیت اطالعات

ها ههای اجتماعی و اعتماد آنها به این شبکتفسیر روابط پیچیده علت و معلولی بین کاربران شبکه

تواند ناشی از عضویت در تر میقوی تأثیرکاری دشوار است. این رابطه ممکن است متقابل باشد، اما 

توان مشاهده ها میشبکهکنندگان آمیزی که در مشارکتهای اجتماعی باشد. رفتارهای مخاطرهشبکه

افشای اطالعات شخصی، است: های مختلفی مشارکت اعضا به شکلنمود نیز ناشی از اعتماد است. نوع 

مشارکت و ، (. از طرفی2009، کاتر-حریم شخصی، تبادل اطالعات و پشتیبانی اجتماعی )گرابنر

بلی کاربر باشد که این امر تعامالت مداوم با یک سایت یا شبکه ممکن است ناشی از تجارب مثبت ق

های اجتماعی یا همان اعتماد سبب توسعه و تداوم اعتماد خواهد شد. چرخه عمر اعتماد به شبکه

توان اینگونه متصور شد: مرحله اولیه اعتمادسازی، زمانی که اعضا وارد شبکه الکترونیک را می

حضور دارند و اعتماد ایجاد شده؛ مرحله شوند؛ مرحله تثبیت اعتماد، زمان که اعضا از قبل در شبکه می

اند. در مرحله اعتمادسازی، مبادی آخر انحالل اعتماد، زمانی که اعضا اعتمادشان را از دست داده

ها وجود دارد. عالوه بر اعتماد موقت، ی تخصصی یا یا دیگر شبکههابسیاری برای ایجاد اعتماد در شبکه

_______________________________________________________________ 
1 Barnes 
2 Privacy dilemma 
3 Brandtzaeg et al. 
4 Weir et al. 
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های بالقوه و مزایای مشارکت و محاسبه منطقی از هزینه این مبادی شامل اولین برداشت کاربر،

کند، اعتماد اولیه براساس ی آن است. زمانی که کاربر برای اولین بار از یک سایت بازدید میهاویژگی

(، این 1998(. به تعبیرمک نایت و همکاران )1998 ،1نایت و همکارانهای فرد است )مکاولین برداشته

های های سریع شناختی یا برداشتشناختی است که برخالف تعامالت شخصی، به نشانهاعتماد مبتنی بر 

های شبکه، مانند اندازه، تعداد اعضای برخط، اولیه متکی است. این ادراک شناختی ناشی از ویژگی

موضوعات مورد بحث، حفظ حریم خصوصی، مفید بودن، سهولت استفاده و ... مرتبط است. در مرحله 

های شخصیتی یا بتنی بر وضعیت، ساز و کار رسمی برای ایجاد اعتماد که متکی بر ویژگیاعتماد م

سوابق فردی باشد وجود ندارد. این اعتماد به یک درک و برداشت شخصی از ساختارها )حقوقی و یا 

(. 2002شود یک محیط قابل اعتماد تلقی گردد )مک نایت و چروانی، فناوری( اشاره دارد که باعث می

را مناسب تشخیص دهد، مسلما اعتماد  کاربری که احساس راحتی با محیط اینترنت کند و امنیت آن

یابد. رابطه اعتماد ممکن است وارد مرحله دوم یعنی توسعه اعتماد شود که این اعتماد بر پایه بیشتری می

نای تجربه یا دانش( اعتماد و درک فرد از شخص مورد اعتماد از برپایه تعامالت گذشته )اعتماد بر مب

 اشاره شده است. پژوهشبه برخی از مطالعات اخیر و مرتبط با موضوع  1است. در جدول 

 اجتماعی هایانجام شده در زمینه اعتماد به شبکه هایپژوهش .1جدول 

 های اجتماعی(ی اطالعاتی و شبکهها)منبع: ادبیات نظری مرتبط با حوزه سیستم 

 پژوهششرح  عنوان محقق

دهقانی 
 فیروزآبادی

1387 

بررسی اقدامات امنیتی 
 تأثیردر فضای سایبر و 

آن بر افزایش اعتماد 
 مشتری

و سطح  تجاری گاهبه بررسی میزان و نحوه استفاده از وب ،پژوهشدر این 
 های امنیتی پرداختهی پرداخت و فناوریهاآگاهی کاربران از روش

های یها، وجود فناورگاهوبکه استفاده راحت از شد. نتایج نشان داد 
 های حریم خصوصی در افزایش اعتمادامنیتی مناسب و رعایت سیاست

 دارند. تأثیر گاهمشتریان به وب

 مؤمن کاشانی
1387 

شناسایی عوامل مؤثر بر 
ایجاد اعتماد به تجارت 
الکترونیکی در مشتریان 

 ایرانی

عامل بر روی  15دهد نتایج تحلیل عاملی در این پژوهش نشان می
 حریم خصوصی،»گذار است که از این میان، تأثیراعتماد مشتریان 
ن . همچنیستبیشترین سهم از واریانس کل را دارا« قوانین و امنیت

مشتری  دانش»و میزان « تجربه خرید اینترنتی»ها نشان داد تحلیل داده
عتماد بر سطح ا« های ایجاد امنیتاطالعات و مکانیزمنسبت به کاربری 

 است. مؤثرمشتریان ایرانی 
دامغانیان و سیاه 
 سرایی کجوری

فضای سایبر و 
 اجتماعی یهاشبکه

در این مطالعه رابطه امنیت ادراک شده و اعتماد به بانکداری اینترنتی 
ه بعد اعتبار، از دیدگاه مشتریان بررسی گردید. امنیت ادراک شده با س

_______________________________________________________________ 
1 McKnight et al. 
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شود. نتایج نشان داد که امنیت اطمینان و حریم خصوصی شناخته می 1391
 ی مستقیم و مثبت بر اعتماد دارد. تأثیر

جعفری، کریمی 
 و ابرقوی زاده

1395 

گذار بر تأثیر عوامل
تمایل به ادامه استفاده 

های سایت شبکهاز وب
 اجتماعی

گردید  ا این نتیجه حاصلپس از تحلیل عاملی متغیرها و روابط بین آنه
امنیت  ها، سهولت استفاده،ها، ارزشکه اثرات اجتماعی، محتوا، قابلیت

 هایدرک شده، زمان، میزان همبستگی و رضایت کاربران از شبکه
های گاهبگذار بر تمایل به ادامه استفاده از وتأثیراجتماعی از عوامل 

تر، های اجتماعی است که از این میان رضایت با ضریب مسیر باالشبکه
 تری دارد.مثبت قوی تأثیرنسبت به سایر عوامل 

فرقانی و 
 مهاجری 

1397 

وضعیت اعتماد جوانان 
های اجتماعی به شبکه

 شهر تهران

فن همراه ی اجتماعی مبتنی بر تلهادر این مطالعه میزان اعتماد به شبکه
شان در شهر تهران، به روش نمونه گیری خوشه ای بررسی شد. نتایج ن

د داد که تفاوت معناداری بین جنسیت، وضعیت تاهل با اعتماد وجو
 اد دارد. را در اعتم تأثیرندارد. متغیرهای ظاهری و راحتی کار بیتشرین 

کامران، غیاثیان 
و اختر محققی 

1397 

سی میزان اعتماد برر
اجتماعی به تبلیغات 

 های اجتماعیشبکه

 وهای اجتماعی با هدف یافتن رابطه بین تبلیغات شبکه پژوهشاین 
آموزش  اعتماد در سه بعد به تبلیغات، تأثیراعتماد صورت گرفته است. 

و تحصیالت، سبک زندگی و خرید به روش پیمایشی مورد سنجش 
اط و اعتماد ارتب پژوهشبین ابعاد  قرار گرفت. نتایج نشان دادکه

 داری وجود دارد. امعن

ناصر صفایی و 
هما عاطف یکتا 

1398 

وابستگی  تأثیر 
اجتماعی بر اعتماد 

های مشتریان در شبکه
 اجتماعی

با هدف کشف میزان اعتماد کاربران اینستاگرام و  پژوهشاین 
اثرگذاری صفحات فروش مجازی بر تصمیم خرید کاربران صورت 

ها با کمک مدل سازی رگرسیون تحلیل شده است. گرفته است. داده
را  نتایج نشان دادکه تعداد دفعاتی که مشتری از صفحه اینستاگرام

  دارد. تأثیرکند بر میزان خرید بررسی می

آدالی و 
 2010همکاران 

سنجش اعتماد رفتاری 
 های اجتماعیدر شبکه

ی هاهاز طریق مطالعة رفتار ارتباطی کنشگران در ارتباطات درون شبک
اند. آنان به گیری کردههای سنجش اعتماد را اندازهاجتماعی، شاخص

بکة شها، برای کارآمدی محاسبة اعتماد رفتاری بر روی بسط الگوریتم
 اند.پرداخته« توییتر»

جانسون و 
 همکاران

2011 

مفهوم اعتماد در 
اجتماعی  یهاشبکه
در اینترنت قابل  برخط

 اعتماد

، ی اجتماعی اگر چه راه کارهای نوینی برای اشتراک گذاریهاشبکه
وشایند خاند، اما این امکانات تعامل و مالقات با یکدیگر فراهم ساخته

 هایی در زمینة حریم خصوصی، امنیت ونگرانیو جذاب، موجب بروز 
 در بین کاربران شده است.« اعتماد»در یک کالم 

ریکولمه و 
 1رامن
2014 

حریم خصوصی  تأثیر 
و امنیت بر اعتماد 

 کنندگانمصرف برخط

و حریم خصوصی و امنیت را بررسی کردند.  برخطآنها رابطه اعتماد 
خصوصی و امنیت بر اعتماد در حریم  تأثیرنشان داد که  پژوهشنتایج 

_______________________________________________________________ 
1 Riquelme & Román 
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برای مردان، افراد جوان، وبا تحصیالت باالتر قوی  برخطخرده فروشی 
 تر است.

 1هاجلی و لین
2016 

بررسی امنیت اشتراک 
ی هااطالعات در سایت

 ی اجتماعیهاشبکه

و  متغیرهای کنترل اطالعات ادراک شده تأثیربه بررسی  پژوهشاین 
ریسک مرتبط با حریم خصوصی بر نگرش و قصد رفتاری پرداختند. 

ی هاکنترل اطالعات ادراک شده و ریسکتأثیرنتایج نشان داد که 
 مرتبط با حریم خصوصی بر نگرش کاربران زنان بیشتر است.

ابیودان، دنیلس، 
پیمر و 
 22020چیپس

انجمن حرفه ای 
برای حمایت  واتساپ

از فارغ التحصیالن 
جدید پرستاری در 

 آفریقا

ر بآن  تأثیردر این مطالعه به ارزیابی کاربرد حرفه ای واتساپ و 
ر دای داوطلبان تازه فارغ التحصیل رشته پرستاری های حرفهفعالیت
ز هفته پرداخته شد. تحلیل نظرسنجی نشان دادکه استفاده ا 8مدت 

ین امر ه و سهولت استفاده و مفید بودن عامل اواتساپ بسیار زیاد بود
بحرانی  ها نشانگر اهمیت واتساپ برای گذر از مراحل اولیه واست.یافته

 ای بود.شغل و توسعه حرفه

منیت و حفظ دهنده اعتماد الکترونیک شامل: کیفیت، ابا توجه به پیشینه تحقیقات، ابعاد تشکیل

رغم دارد. علی تأثیرها که بر تمایل کاربران به استفاده از این شبکه استحریم خصوصی ادراک شده 

در شبکه ها وهشپژاین نوع  ای در زمینهمشابهت میان متغیرهای تحقیق حاضر با مطالعات پیشین، مطالعه

فظ حریم حاعتماد الکترونیک با سه بعد امنیت،  تأثیراجتماعی واتساپ یافت نشد. در این مدل، 

قیق مورد فرضیه تح با طرح سه ها اجتماعییفیت بر تمایل کاربران به استفاده از شبکهخصوصی و ک

 ( به شرح زیر است:1های تحقیق )شکل شماره مدل مفهومی و فرضیه .بررسی قرار گرفت

 تأثیرتساپ اصلی: اعتماد الکترونیک بر تمایل کاربران به استفاده از شبکه اجتماعی وا فرضیه

 داری دارد.امعن

 داری دارد.اعنم تأثیر فرضیه فرعی اول: امنیت ادراک شده بر تمایل آنها به استفاده از این شبکه

اری معناد تأثیره بر تمایل آنها به استفاده از این شبک کیفیت اطالعات ادارک شده فرضیه فرعی دوم:

 دارد.

 ین شبکهفاده از احفظ حریم خصوصی ادراک شده افراد بر تمایل آنها به است فرضیه فرعی سوم:

 داری دارد.امعن تأثیر

_______________________________________________________________ 
1 Hajli & Lin 
2 Abiodun, Daniels, Pimmer & ChIpps 
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 (2003)اقتباس از ابعاد اعتماد الکترونیک موکهرجی و ناث، پژوهشمدل مفهومی  .1 شکل

 شناسی پژوهشروش. 3

 -ها، توصیفیاین پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روش گردآوری داده

، پژوهشاز نظر زمانی مقطعی بوده و از لحاظ ارتباط بین متغیرهای  پژوهش. همچنین این استپیمایشی 

امنیت های استاندارد نیاز، از پرسشنامه مورد هایآوری دادهبرای جمع .است از نوع تحقیقات همبستگی

های و همچنین پرسشنامه تمایل به استفاده از شبکه( 2003حریم خصوصی ادراکی )چالپا، ادراکی و 

 ، از روشپژوهشهای ها و آزمون فرضیهبه منظور تحلیل داده استفاده شـده است.( 2010ال،اجتماعی )شوک

 استفاده شده است.  همبستگی پیرسون و معادالت خطی رگرسیون

تعداد اعضای . هستندجامعه آماری این پژوهش، کاربران شبکه اجتماعی واتساپ در شهر تهران 

به  کهنفر از کاربران است  384نمونه آماری برای جوامع نامحدود بر اساس جدول مورگان، شامل 

توسط  هاروایی محتوای پرسشنامهها بین آنها توزیع شد. پرسشنامه صورت تصادفی ساده انتخاب و

شنامه از روش آلفای منظور تعیین پایایی پرسقرار گرفت. به أیید خبرگان صاحب نظر بررسی و مورد ت

 .پرسشنامه پیش آزمون توزیع گردید 30کرونباخ استفاده گردیده است. به این صورت که یک نمونه اولیه شامل 

 منابع مورد استفاده جهت تدوین پرسشنامه .2جدول 

 منابع مورد استفاده هاتعداد گویه متغیر 

 2003، 1چالپا 4 کیفیت اطالعات ادراک شده

 2003چالپا،  5 شده از سیستمامنیت ادراک 

 2003چالپا،  5 حریم خصوصی ادراک شده

 2010، 2شوکال 3 های اجتماعیشبکه تمایل به مشارکت و استفاده از
 

_______________________________________________________________ 
1 Chellappa 
2 Shukla 

تمایل کاربران به استفاده از شبکه 

 اجتماعی واتساپ

 اعتماد الکترونیک ادراک شده -

 یفیت اطالعات ادراک شدهک -

 امنیت ادراک شده از سیستم -

 حفظ حریم خصوصی ادراک شده  -
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 افزارها، ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرمهای به دست آمده از پرسشنامهسپس با استفاده از داده

ا  محاسبه شد. 1اساسپیاس توان بوده، می 70/0توجه بـه اینکـه مقدار آلفای تمام متغیرهای یادشده باالتر از ـب

  .از پایایی مطلوبی برخوردار بوده است پژوهشابزار  ،ها باال و به عبارت دیگرگفت همبستگی درونی گویه

 پژوهشهای تحلیل داده. 4

ورد بررسی می تحقیق را هان فرضیهاپژوهشگرها و ورود اطالعات به نرم افزار، پس از گردآوری داده

 شود.قرار دادند که نتایج آن در ادامه تحقیق ارائه می

های تفاده از شبکهاجتماعی واتساپ بر تمایل کاربران به اس امنیت ادراک شده کاربران شبکهفرضیه اول: 
 داری دارد.امعن تأثیراجتماعی 

های اجتماعی )متغیر مربوط به دو متغیر امنیت ادراکی از شبکهداد که ضریب پیرسون نشان  هاتحلیل داده

است که از سطح خطای  000/0و سطح معناداری برابر  73/0مستقل( و میزان اعتماد )متغیر وابسته( به آنها برابر 

گردیده  f >2و قدر مطلق sig <05/0مقدار شود،دیده می 2گونه که در جدول . همچنین هماناستکمتر 05/0

مبستگی بین این دو هدهد ارتباط معناداری بین این دو متغیر وجود دارد. با توجه به این که ضریب ینشان م که

ه امنیت ادراک شده متغیر دارای عالمت مثبت است، ارتباط مستقیم و معناداری بین آنها وجود دارد. یعنی هرچ

های کت شان در شبکهآنها و در نتیجه میزان مشارهای اجتماعی بیشتر باشد، میزان اعتماد افراد نسبت به شبکه

 اجتماعی بیشتر خواهد شد.
 ضریب همبستگی پیرسون بین امنیت ادراک شده شبکه اجتماعی .3 جدول

 و تمایل کاربران به استفاده از این شبکه واتساپ

 

تمایل 
 امنیت ادراک شده کاربران

 73/0 1 همبستگی پیرسون 

Sig. (2-tailed)  000/0 

N 384 384 

 1 730/0 همبستگی پیرسون 

Sig. (2-tailed) 000/0 206 

N 384 384 
 

 

_______________________________________________________________ 
1 SPSS 
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 تحلیل رگرسیون بین امنیت ادراک شده شبکه اجتماعی واتساپ و تمایل به استفاده. 4جدول 

 کاربران از این شبکه

 مدل
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

 داریامعن Fمقدار 

 000/0 06/232 238/33 1 238/33 رگرسیون 

  8 1430/0 204 218/29 باقیمانده

    384 456/62 جمع
 

 

ی اجتماعی هااجتماعی واتساپ بر تمایل کاربران به استفاده از شبکه کیفیت اطالعات شبکه فرضیه دوم: 
 داری دارد.امعن تأثیر

کیفیت اطالعات )متغیر مستقل( و میزان اعتماد )متغیر ضریب پیرسون مربوط به دو متغیر نشان داد  هاتحلیل داده

کمتر است. از طرفی 05/0است که از سطح خطای  000/0داری برابر او سطح معن 693/0برابر  وابسته(

این بدین معناست که  .استاست، ارتباط معنادار  f >2و قدر مطلق sig <05/0مطابق جدول، چون مقدار 

های جتماعی از کیفیت بهتری برخوردار باشد، اعتماد کاربران به شبکههای اهر چه اطالعات در شبکه

 اجتماعی و در نتیجه میزان مشارکت، افزایش خواهد داشت.

اجتماعی واتساپ و  ضریب همبستگی پیرسون بین کیفیت اطالعات شبکه .5جدول 

 تمایل کاربران به استفاده از این شبکه

 کیفیت اطالعات تمایل کاربران 

 ./693 1 همبستگی پیرسون 

Sig. (2-tailed)  000/. 

N 384 384 

 1 693/0 همبستگی پیرسون 

Sig. (2-tailed) 000/0  

N 384 384 
 

 تحلیل رگرسیون بین کیفیت اطالعات شبکه اجتماعی واتساپ و تمایل کاربران به استفاده از این شبکه.  6جدول 

 داریامعن Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 ./000 446/189 990/29 1 990/29 رگرسیون 

   159/0 204 466/32 باقیمانده

    384 456/62 جمع
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حفظ حریم خصوصی ادراک شده افراد در شبکه اجتماعی واتساپ بر تمایل کاربران به  :3فرضیه 
 داری دارد.امعن تأثیری اجتماعی هااستفاده از شبکه

ضریب پیرسون مربوط به دو متغیر حفظ حریم خصوصی ادراک شده )متغیر نشان داد که  هانتایج تحلیل

است که از سطح خطای  000/0داری برابر او سطح معن535/0برابر  مستقل( و میزان اعتماد )متغیر وابسته(

و قدر  sig <05/0شود، مقدار نیز مشاهده می 6گونه که در جدول کمتر است. به عالوه همان05/0

 .استاست که نشان دهنده ارتباط معنادار بین دو متغیر  f >2مطلق

ضریب همبستگی پیرسون بین حفظ حریم خصوصی ادراک شده از شبکه  . 7 جدول

 اجتماعی واتساپ و تمایل کاربران به استفاده از این شبکه 

 
تمایل 

 کاربران
 حریم خصوصی

 

 535/0 1 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)  000/0 

N 384 206 

 

 1 ./535 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 000/.  

N 384 384 

 

تحلیل رگرسیون بین حفظ حریم خصوصی ادراک شده از شبکه اجتماعی  .8 جدول

 واتساپ و تمایل کاربران به استفاده از این شبکه

 مجموع مربعات مدل
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

مقدا

 Fر 
 داریامعن

 رگرسیون 
939/30 1 939/30 

252/

200 
000/0 

   ./154 204 518/31 باقیمانده

    384 456/62 جمع

 

 خالصه مدل رگرسیونی .9جدول 

 ضریب همبستگی مدل
ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

شده اصالح 

 شده

خطای استاندارد 

 ضریب

1 446/. 199/. 195. 87663/. 
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دهد، بین تمام ابعاد متغیر اعتماد نتایج تحلیل همبستگی نشان میطور که نهما

داری وجود اهای اجتماعی رابطه مثبت و معنالکترونیک و تمایل به کاربرد شبکه

دهد که رابطه علی نسبتاً قوی نیز بین های رگرسیون نشان میدارد. همچنین تحلیل

 . این دو متغیر برقرار است

 پژوهشنتایج تحلیل فرضیه اصلی 

فرضیه اصلی: اعتماد الکترونیک بر تمایل کاربران به استفاده از شبکه اجتماعی واتساپ 
 داری دارد.امعن تأثیر

این دلیل که میزان  شود، بهمشاهده می 11و  10گونه که در جداول شماره همان

گردیده است،  2بیش از  fو قدر مطلق  sig <05/0و مقدار  876/0همبستگی 

ارتباط بین اعتماد الکترونیک )متغیر وابسته( و تمایل کاربران به مشارکت در 

دار شده است. همچنین ضریب تشخیص اهای اجتماعی )متغیر مستقل( معنشبکه

بدست آمده از طریق تحلیل رگرسیون نشان دهنده وجود رابطه علی نسبتاً قوی 

 .است پژوهشبین دو متغیر اصلی 

 

 نتایج تحلیل رگرسیون  .10جدول

 مجموع مربعات مدل

درجه 

 آزادی

میانگین 

 داریامعن Fمقدار  مربعات

 000/0 308/50 661/38 1 661/38 رگرسیون 

   ./768 203 003/156 باقیمانده

    384 664/194 کل

 

 

 رگرسیون  استاندارد و غیر استاندارد متعیر درمدل نتایج ضرایب. 11جدول

 متغیرها
 ضرایب استاندارد نشده 

ضرایب 

 داریمعنا  Tمقدار  شده استاندارد

B انحراف استاندارد میزان Beta  ضریب 

 
 ./704 -./381  ./392 -./149 مقدار ثابت

 000/0 093/7 ./446 ./127 ./898 اعتماد
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 گیری بحث و نتیجه. 6

دانش در جوامع نقش بسیار با اهمیتی دارند و موجب های اجتماعی در تولید و تسهیم امروزه، شبکه

اند. های زندگی و به ویژه در روابط اجتماعی افراد شدهگیری تحوالت گسترده در تمام جنبهشکل

. به استاعتماد کاربران  تأثیرها، تحت دهد که میزان به کارگیری این شبکهمطالعات پیشین نشان می

تواند شود، میهای اجتماعی که ازآن با عنوان اعتماد الکترونیک یاد میعبارت دیگر، اعتماد به شبکه

های تحقیق گذار باشد. نتایج تحلیل فرضیهتأثیرها بر انگیزه کاربران در فراوانی بکارگیری این شبکه

حاکی از آن است که امنیت ادراک شده کاربران به عنوان یکی از ابعاد اعتماد الکترونیک، بر تمایل به 

که برای کاربران شبکه اجتماعی واتساپ،  امعناداری دارد. به این معن تأثیرستفاده از شبکه واتساپ ا

های اجتماعی باید مورد توجه طراحان رسانه ویژه مهمترین اصل حفظ امنیت است که این موضوع به

کاربران را  دومین موردی که توجهقرار گیرد. از سه عامل مورد بررسی در بحث اعتماد الکترونیک، 

هایی بیشتر به خود جلب نموده، کیفیت اطالعات ادارک شده است. اغلب کاربران، تمایل به شبکه

دارند که به روز رسانی شده و اطالعات جدید و قابل فهم در اختیار آنها قرار دهند و تعامالت در شبکه 

هش، کیفیت اطالعات ادراک شده پژو هاییافتهبرای کاربر به آسانی صورت پذیرد. بنابراین، بر اساس 

 تأثیربه عنوان یکی از ابعاد اعتماد الکترونیک، در رتبه دوم اهمیت برای کاربران واتساپ بوده و 

. سومین بعد اعتماد الکترونیک، حفظ حریم ل به استفاده از شبکه واتساپ داردداری بر تمایامعن

 تأثیرتمایل به استفاده از شبکه واتساپ ر دهد این بعد نیز بنتایج نشان می .استخصوصی کاربران 

 داری دارد.امعن

نتیجه گرفت که اعتماد به عنوان یک موضوع توان های تحقیق، میید تمام فرضیهتأیبا توجه به  

های رفتاری، بر نوع ادراک و نگرش کاربران تاثیرگذار بوده و رفتارهای آنها را در زمینه کاربرد شبکه

افراد همسو ها و نوع نیازهای های اجتماعی با خواستهبه بیان دیگر، اگر شبکه دهد.اجتماعی شکل می

 اجتماعی خواهند داشت.  هایباشند، کاربران انگیزه و تمایل بیشتری به استفاده از شبکه

در  ،کنند. به عنوان مثالید میتأیهای این تحقیق را مطالعات انجام شده در تحقیقات پیشین نیز یافته

ها، به عنوان منبع بسیار مهم برای مطالعه (، اطالعات موجود در سایت1391خانیکی و بابایی ) تحقیق

ای، قلمداد شده است. همچنین نتایج تحقیق ی درون شبکههاها و رفتار کنشگران در تعاملشبکه

ها، با بکهگذار بر تمایل به استفاده از شتأثیر( در خصوص عوامل 1395زاده )جعفری، کریمی و ابرقوی

این تحقیق مشابه است. براساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، اعتماد به عنوان یک عامل کلیدی 
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در این . است( 2011های پژوهش جانسون و همکارانش )برای مشارکت کاربران است که همانند یافته

اعتماد الکترونیک شناخته ها، به عنوان مهمترین بعد تحقیق حفظ حریم خصوصی کاربران و امنیت شبکه

 . است( همسو 2010) ( و یائو و همکاران2010اند که این نتیجه با تحقیقات مرلند و همکاران )شده

توجه به این موضوع که یک شبکه اجتماعی از چه مقیاس امنیتی جهت محافظت از اطالعات 

یا حذف کند، در کسب اعتماد تواند اطالعاتی را ایجاد کند و اینکه چگونه میکاربران استفاده می

بنابراین، به طور کلی در طراحی هر نوع شبکه و یا رسانه اجتماعی  الکترونیک افراد حائز اهمیت است.

طراحان به این امر مهم توجه خاص داشته و فضای امنی را برای کاربران ایجاد نمایند. ضرورت دارد که 

گردد در تحقیقات بعدی به بررسی و مقایسه اعتماد به حاضر پیشنهاد می پژوهشبا توجه به نتایج 

های اجتماعی ثیر امنیت شبکهأکشورهای مختلف پرداخته شود و همچنین ت های اجتماعی دررسانه

ها در علوم مختلف و و نیز اثرات مثبت و منفی کاربرد این شبکه مختلف بر میزان اعتماد کاربران آنها

استفاده از  تأثیرتوان به بررسی میزان مچنین در موضوعات رفتاری میای پرداخته شود. همجامع حرفه

ها در رضایت شغلی و انگیزه کارکنان و همچنین سطح وفاداری و دلبستگی شغلی آنها این شبکه

تواند به شکل گیری ادراک ها در سازمان میبه کارگیری این شبکه پرداخت و بررسی نمود که آیا

برخی از رفتارهای فراشغلی و داوطلبانه مانند رفتارهای ، شود؟ از سوی دیگر عدالت در کارکنان منجر

 ها در سازمان افزایش پیدا کند. این شبکه تأثیرتحت  تواندشهروندی سازمانی نیز می

 منابع . 7

سازوکارهای ارتباطی اینترنت، بر الگوهای تعامل  تأثیر(. 1391خانیکی، هادی و بابایی، محمود )

 116-73( ص 56)19، فصلنامه علوم اجتماعی. کنشگران فضای سایبر ایران

های اجتماعی: مفهوم و کارکردها. ( . فضای سایبر و شبکه1390بابایی، محمود ) خانیکی، هادی و

 .(1)1، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی

گذار بر تمایل به ادامه تأثیر (. عوامل1395زاده، زاهده )و ابرقوی حمدباقر، کریمی، آصفجعفری، م

-147 ،(17) 5 ،فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعاتاجتماعی.  سایت شبکهاستفاده از وب

182 

امنیت ادراک شده بر اعتماد تأثیر (. بررسی 1391دامغانیان، حسین، سیاه سرایی کجوری، محمدعلی )

 88-71(: 13)4 ،مدیریت فناوری اطالعاتبه بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان زن. 
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(. بررسی اقدامات امنیتی در فضای 1387درهمی، ولی ) زاده، محمد ودهقانی فیروزآبادی، سمیه، قاسم

، تهران: بانکداری الکترونیکیدومین کنفرانس جهانی آن بر افزایش اعتماد مشتری.  تأثیرسایبر و 

 .سسه مطالعات بهره وری و منابع انسانیؤم

فصلنامه های اجتماعی. (. عوامل مؤثر بر تولید محتوا در شبکه1391رضا و مرادی، مریم )رسولی محمد
 .56، شماره علوم اجتماعی

های وابستگی اجتماعی بر اعتماد مشتریان در شبکه تأثیر(. بررسی 1398صفایی، ناصر و یکتا، عاطفه )

 76-55(: 4)9 ،تحقیقات بازاریابی نوین اجتماعی.

های اجتماعی شهر (. وضعیت اعتماد جوانان به شبکه1397فرقانی، محمد مهدی و مهاجری، ربابه.)

 .53-31 ،(41)19 ،مطالعات فرهنگ ارتباطاتتهران. 

(. بررسی میزان اعتماد اجتماعی به تبلیغات 1397محققی، مهدی )کامران، فریدون، غیاثیان، علی و 

 .52-31: 2 ،تحقیقات رسانههای اجتماعی آنالین. شبکه

شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد به تجارت الکترونیکی در مشتریان (. 1387مؤمن کاشانی، نوشین )
 )س(. دانشگاه الزهرا. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی ایرانی
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