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تحلیل جامعهشناختی رابطه ی اعتماد اجتماعی و تحقّق شهروند الکترونیک در
شهر یاسوج
سیروس احمدی  ،9آرمان حیدری  ،2محبوبه زارعی
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چکیده
توسعه یشهروندالکترونیک،راهکارمناسبیبرایمشکالتاجتماعیشههرهایبهگراااهرا 
هایزاستمحیطیومصرفزاادانرژیاستاماشهروندالکترونیهک

همچو ترافیک،آلودگی
دراارا توسعهیمطلوبینداشتهاست.بااستنادبهمباحثنظراههپهردازا اعتمهاداجتمهاعی،
استفادهازخدم اتالکترونیکتوسطشهروندا ،پیوندنگداکیبااعتماداجتماعیدارد.براان
اساس،هدفپژوهشحاضرااناستکهرابطهیاعتماداجتماعیرابهاشههروندالکترونیهک

واکاویکند.روشپژوهش،پیمااشیاستوجامعهیآماریپژوهش،شههروندا 81سها بهه

گیریتصادفیچندمرحله ایانتخاب

باالیشهرااسوجهستندکه 643نفرازآنا بهروشنمونه
اند.ابگارتحقیقبرایسنجششهروندالکترونیک،پرسشنامهیپژوهشگرساختهاستکهبا


شده
استفادهازاعتبارمحتواتعییناعتبارشدهوبااستفادهازروشکودر -راچاردسو تعیینپااهاای
یسنجشاعتماداجتماعی،پرسشنامهیاسهتانداردشهدهاعتمهاد

گردادهاست.ابگارتحقیقبرا
هایتحقیق،رابطهیمعنهاداریبهین


)است.براساساافته
اجتماعیصفارینیاوشراف(8631
اعتماداجتماعیوتحققشهروندالکترونیکوجودداردوطیآ ،اعتماداجتماعیقادراسهت
 0/803تغییراتشهروندالکترونیکراتبیی نکند.باورودمتغیرهایکنتر جنسیت،وضعتأهل
 - 8دانشیار علوماجتماعی  دانشگاه  ااسوجsahmadi@yu.ac.ir
- 1استاداار علوم اجتماعی  دانشگاه  ااسوجalheidari2011@yu.ac.ir
- 6کارشناس ارشد علوم اجتماعی  دانشگاه  ااسوجmzarei1398@g mail.co m
تاریخ وصول35 /1 /3 :

تاریخ پذیرش35 /5 /86 :
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افگااشمیاابد.نتیجههگیهریپهژوهش

وتحصیالتدانشگاهیبهمد ،ضرابتبیینبه0/153
حاضرااناستکهباارتقایاعتماداجتماعیمیتوا ،شهروندالکترونیکراگسترشدادواز

اانطراقبهتسکینبرخیازمسائلاجتماعیحادّشهرهاکمکنمود .
واژگان کلیدی :شهروندالکترونیک،اعتماداجتماعی،ااسوج

مقدمه و بیان مسأله
یاخیرباسرعتبیسهابقهایافهگااشاافتهه

جمعیتشهرنشیناارا درطو ششدهه
واز 68/4درصددرسا 8665به18/4درصهددرسها 8630رسهیدهاسهت(مرکهگآمهار
اارا .)8638،ااهنرشهدسهراعکههبههطهورمتوسهط10درصهدفراتهرازمتوسهطرشهد
جمعیتشهریدنیاست(بانکجهانی)1083،پیامدهایمتعهددیبهههمهراهداشهتهاسهت.
ورودسالیانهحدوددومیلیو خودروبهخیابها  ههاباعهثشهدهاسهت،ترافیهکبههاهک
بیماریمگمندرشهرهایاارا تبهدالشهود(احمدیوهمکهارا .)8631،مصهرفانهرژی
شاملبرق،آب،بنگانوگازدرشهرهایاارا فراترازتمهاماسهتانداردهایشهناختهشهده
جهانیاست(احمهدیوهمکهارا 8634،؛تهوانیر8638،؛شهرافیدرآبهاد8613،؛ابراشه 
چیوهمکارا ) 8613،ودرنتیجههدوعامهلبهاال،شههرهایااهرا بهابرخهیمشهکالت
اساسیزاست محیطیهمچو آلودگیههوا،آلهودگیصهوتیوکمبهودمنهابعآبشهیران

مواجهنهد(هسهو.)1083،تهداومااهنوضهعیتههاباعهثمهیشهود،شههرهایکشهوربهها
بحرا  هایجدیمواجهشوند.اکراهکهاراساسهیدرتسهکینمسهائلجامعههیشههری
استکهازدههی8330ودرنتیجهگسترششهبکهههای

اارا ،اادهیدولتالکترونیک 4
اافته یجها مطرحگرداد.دولهتالکترونیهک،اهکدولهت
اانترنتی،درکشورهایتوسعه 

داجیتا وبدو کاغه است(فییهی)8614،کههتهالشمهی کنهد،بهااسهتفادهازفهنآوری
ارتباطی  -اطالعاتی،خهدماتآنالاهنارائههکنهد(گهوئرانی.)1001،گمها داوس()1004
دولتالکترونیکعبارتاستازاسهتفادهیگسهتردهازفهنآوریاطالعهاتی -ارتبهاطیدر
تمامعملکردهایدولتبرایحمااتازفعّالیهت ههایدولهت،درگیهرکهرد شههروندا و
1- Electronic Government
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ارائههیخههدمات.ااهده یدولههتالکترونیههک،بههزودیباعههثگرداهد،مفهههومشهههروند
الکترونیک  5مطرحشودکهعبارتاستازفردیکهتواناایاستفادهازخهدماتآنالاهنرا
کهدولتارائهمی کنددرحدمطلهوبداشهتهباشد(شهکرراگ.)8631،درچهارچوبمفههوم

شههروندالکترونیهک،حجه بسهیارزاهادیازکارههاازخراهدروزانهه،دراافهتقبههو
پرداخهتقبهو

،

،دراافهتپهو ،پرداخهتپهو ،تهیههیگهگارشصورتحسهاببههانکی،

تجارت،اشتغا وغیره،بهراحتیازطراهقسیسهت ههایالکترونیکهیامکانپه ارشهدهانهد
(ناصری8631،؛ توربها  )8613،وانتظهارمهیرودشههروندا ،امهوراتمختلهفخهودرا
هرچهبیشتربااستفادهازسیست  ههایالکترونیهکانجهامدهنهد.اانترنهت،موبااهل،تلفهن،
ودستگاه هایکارتخوا  ،1برخیازمهمتهرانابگارههاایهسهتند

دستگاه هایخودپرداز 3

فادهقرارمی گیرند .

کهدرراستایتحققشهروندالکترونیک،مورداست
 تحقهههقشههههروندالکترونیههههکازابعهههادمختلههههف،دارایکارکردههههایمتعههههدد
است(شههکرراگ 8631،؛فتحههیوبهبیههو 8611،؛ایتههیامآیای.)1080،دربعههدفههردی
باعثتواناایبیشهتر،صهرفهجهوایدرزمها وکهاهشحمهلونقهلمهی گهردد.دربعهد
سازمانیباعثکاهشازدحام،کاهش هگانههوافهگااشسهاعاتارائههیخهدماتتوسهط
سازما هامیشود.دربعداقتصادیباعثکاهشحملونقل،کهاهشمصهرفسهوختو
کاهشآلودگی هایزاستیمی گهرددودربعهداجتمهاب،باعهثسهالمتوامنیّهتبیشهتر
هایمختلفتالشمی کنند،بهاگسهترشفرهنههشههروند


شود.برهمیناساس،دولت
می
الکترونیک،ازمگااایآ درراستایتوسعهاستفادهکنندمثالًحسببرخیمحاسهباتاگهر
شهروندالکترونیکدراارا توسهعهاابهد،دولهتازچهاغکاغه یبهیشاز100میلیهو 
انوابقبض(آب،برق،گاز،تلفن)کههگانه هایبسیارزاادیدارد،معافمهیشهود(آمهاده

وجعفرپور .)8611 ،
براساسگگارشسهازما ملهلمتحّهد ()1086میهگا اسهتفادهازاانترنهتبههازایههر
1- Electronic Citizen
)2- Automated Teller Machine (ATM
)3- Point of Sale (Pos
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اکصد نفرجمعیتدرنروژ(34نفر)،هلند(31نفهر)،سهوئد(38نفهر)ودانمهار (38نفهر)
است.به عالوه،براساسگگارشبانکجهانی ()1086نصهبدسهتگاهههایخهودپردازبهه
ازایهراکصدهگارنفهرجمعیهتدرکشهورهایکهرهجنهوبیوآمراکهابهیشازسیصهد
دستگاهاست .باوجوداانکهدولهتالکترونیهکوشههروندالکترونیهک،مهدتهاسهتدر
اارا مطرحشدهوضرورتتوسعه یآنهاباتوجههبههشهرااطااهرا ،ضهروریبههنظهر
توسعهیچندانینیافتهاست(فیلهیوبهاارامپهور،

میرسد،اماشهروندالکترونیکدراارا 
8630؛محسنی )8613،بهطوریکه،برحسبگگارشسازما مللمتحّهد()1086میهگا 
استفادهازاانترنتدرااهرا بههازایههر اکصهدنفر جمعیّهت(18نفهر)اسهتوبراسهاس
گههگارشبانههکجهههانی( )1086تعههداددسههتگاههههایخههودپردازدرااههرا بهههازایهههر
اکصدهگارنفرجمعیهت43،دسهتگاهاسهت.بههعهالوه،براسهاسگهگارشسهازما ملهل
متحّد() 1084کهکشورهارابراسهاساسهتقراردولهتالکترونیهکبههچههارگهروهپهااین،
متوسط،باالوبسیارباالتقسی بندیمی کنهد،ااهرا دررداهفکشهورهایمتوسهطقهرار
دارد  .
 عدمتوسعه یشهروندالکترونیکمتهأّرازعوامهلمتعهددیاسهت(آمهادهوجعفرپهور،
)امابهلحاظمنطقیبهنظرمیرسد،پیوندنگداکهینیهگبهامیهگا اعتمهاداجتمهاعی

8611
شهروندا داشتهباشد(تا وسوترلند1004،؛ا عداوی)1081،کههااهنامهرکمتهرمهورد
توجّهوبررسیعلمیقرارگرفتهاست.بهاااهنتفاصهیل،ههدفاساسهیپهژوهشحاضهر
بررسی میگا تحققشهروندالکترونیکورابطهیآ بااعتماداجتماعی است .
پیشینهی تحقیق

حقیقیوهمکارا ()8638درپژوهشیبهاعنهوا « تهأّیراعتمهادآنالاهنبهراسهتفادهی
بیمه گ ارا ازخدماتالکترونیکیشرکتهایبیمه»نشا دادنهد،رابطههیمعنهاداریبهین
اعتمهاددر شههدهواسههتفادهازخههدماتالکترونیههکوجههوددارد.بخشههعلیوهمکههارا 
()8613درپژوهشیباعنوا « بررسیعواملمهثّربهرپه ارشواسهتفادهازبانهکداری
،بهبررسیرابطهی بیناعتمادبهساختارسنتیبانهک ههاوپه ارشواسهتفاده

الکترونیکی»
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ازبانکداریالکترونیکیتوسطمشتراا پرداختندونشها دادنهد،رابطههیمعنهاداریبهین
اعتمادواستفادهازبانکداریالکترونیکیوجهودنهدارد.ااهرا زادهوهمکهارا ()8611در
پژوهشیبهبررسیعواملتأّیرگ اربرتعهدمشتریدربانکهداریالکترونیهکپرداختنهد.
اافته هایاانپژوهشکهباتمرکگبربانکتجارتدرشههرمشههدانجهامشهدنشها داد،
بینمتغیرهایارزشمشتر واعتماد،ارتباطهاتواعتمهاد،ارتباطهاتوجه بمشهتری،
رفتارفرصتطلبانهواعتماد،اعتمادوتعهدوهمچنهینجه ابیتوتعهّهدرابطههیمثبتهی
وجوددارد.نوریوهمکارا ()8611درپژوهشیبهاعنهوا «بررسهیاعتمهاددرپه ارش
خدماتالکترونیکیدفاترپلیس »80+نشا دادنهد،افهگااشاعتمهادباعهثافهگااشقصهد
استفادهازخدماتالکترونیکمی گردنهد.پاپهادامیکالکیومنهگس()1088درپژوهشهیدر
مورددولتالکترونیکنشا دادنهد،قابلیهتاطمینها وکهاراایوپشهتیبانیازشههروندو
اعتماد،رابطهیمثبتومعناداریبهاکیفیهتخهدماتالکترونیکهیدارد.ههاراگوگهودی
سده هیآنالا هن،اعتمههادوخرا هد
()1080درپژوهشهیب ها عنههوا «رابطهههیب هینسههروا 
مشتراا » ،نشا دادند،درطو مبادلهآنالان،اعتمادمتغیرکلیدیاست.بهعالوه،تفاسهیر
مصرفکنندگا ازمحیط هایآنالاهن،تهأّیرقدرتمنهدیبهراعتمهادوقصهدخراهددارد.
بالنگههروکههارتر()1001درپژوهشههیبههاعنههوا «پهه ارشاعتمههادوخطههردردولههت
الکترونیک» ،بهااننتیجهرسیدندکهتماالبهاعتماد،تأّیرمثبتیبراعتمادبههاانترنهتو
اعتمادبهدولتونیّتاستفادهازخهدماتدولهتالکترونیهکدارد.توهوولیهو()1005در
پژوهشیبههبررسهیاعتمهادمصهرف کننهدهبههتجهارتالکترونیهکدرسهنگاپوروچهین
پرداختندونشا دادند،اعتمادمشتریرابطهیمثبتهیبهاطهرزتلقهیورابطههیمنفهیبها
راسکمشاهدهشده،دارد.ساحوها ()1001درپژوهشهیبههبررسهیتهأّیراعتمهادبهر
پ ارشبانکداریاانترنتیت وسطمشهتریپرداختنهد.اافتهه ههایااهنپهژوهشنشها داد،
اعتماداکهیازمهمتهرانعقااهدوباورههادرمهوردنگهرشمشهتریدرمهورداسهتفادهاز
بانکداری اانترنتیبهشمار میرود  .
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مبانی نظری
درفرآاندشهروندالکترونیک،حج زاهادیازامهورروزمهرههمچهو خراهد،دراافهت
پو ،پرداختپو ،گگارشصورتحساببانکی،تجارتوغیره ،به طهور مسهتقی توسهط
شهههروندا ازطرا هق اانترنههت،موبااههل،تلفههن،دسههتگاه هههایخههودپردازودسههتگاههههای
انجاممیشود.اانامهرباعهثشهدهاسهتگسهتره ایازانحرافهاتاجتمهاعی

کارتخوا ،

جدادظهوراابند(محسنی8613،؛مجید)1003،ودرنتیجه،تحقهقشههروندالکترونیهک
بابرخینگرانی هاتوأمباشد(ساتیه.)8333،برمالشد رمگکهارتداهدهشهدهاطالعهات
شخصیتوسطداگرا درصف،رههاشهد رسهیددراهافتیدرمحهل،اشهتباهواردکهرد 
شماره یحسابدرهنگامواراگپو ؛گ شهد کهارت،اسهتفادهازخودپردازههادرشهب،
استفادهازخودپردازهادرمحل هایک رفتوآمد،پاسخبهاامیلههااهاپیامهکههاایکهه

خواها اطالعهاتمحرمانهههسهتند،عهدماسهتفادهازصهفحهیکلیهدمجهازیدرخراهد
اانترنتی،انجامعملیّاتبانکیدرمکانهایعمومیمانندکافینت،پرداخهت ههایاانترنتهی
ازطراقساات هایغیرمعتبراهاناشهناسوغیهره،برخهیازااهننگرانهی ههاهسهتندکهه
شهروندا الکترونیکباآنها مواجهند .
هایفوقال کر،ا عتمهاداجتمهاعیمهی توانهدنقهش


باتوجهبهماهیتومحتواینگرانی

مهمّهیدرتسههکیناههاکهاهشااههننگران هیهههاداشهتهباشههد(تهها وسههوترلند1004،؛ا 
عداوی.) 1081،اعتمادمفهوموسیعیاستکهدرمتهو مختلهفبههعنهوا نیّهترفتهاری
(مکنااتوهمکارا ،)8331،رفتاردرونیمانندانتخهاب،قیهاوتوتهرجیل(لهواسو
واگهرت،)8315،قابلیههتاطمینهها (بههوتلروکههانتر ،)8314،گونهههایشخصههیت(وبو
ورچهههل،)8313،همکهههاریوخطرپههه اری(کیونهههاکس)8310،ونهههوعیکههههاالی
عمومی(میسگتا )8333،تعرافگردادهاست.درادبیّاتجامعهشناختی،اعتمادبههعنهوا 
اکیازمثلفه هایاساسیسهرمااه یاجتمهاعی،ابهگاریبهرایااجهادونگهداشهتروابهط
اجتماعیاست(ولشوهمکارا .)1005،بهگما روتر()8:8310اعتمهاداجتمهاعیاهک
متغیّرمهّ استکهبرروابطانسانیدرتمهامسهطوحآ همچهو روابهطبهیندولهتهها،
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روابطبیناقلیّت هاواکثراّت ها،روابطخرادارا وفروشندگا ،روابطوالدانوفرزنهدا 
وروابطبیمارا ودرمانگرا تأّیرمی گ ارد.اهمیتاساسیاعتماداجتمهاعی،کارکردههای
آ درسطوحفر دیواجتماعیاسهت.افهگااشاعتمهاداجتمهاعیدرسهطلفهردیباعهث
مشهارکتدرزنهدگیسیاسهی(لهین،)8353،خههوشبینهیبههآانهده(پاتنههام،)643:1008،
افگااشهمدلی(پاتنام،)111:1008،مشارکتمهدنیبیشهتر(بره وراههن،)8001:8331،
همکاریدردستیابیبهاهدافمشتر (ههاردان،)16:1008،نوعدوسهتی(کهو :1008،
،)8کههاهشهگانههه هههایدادوسههتد(هیههر ،)806:8331،بهبههودعملکههردشههغلیو
راسکپه اریمهیشهود(کلکیهتوهمکهارا .)388:1001،بههعهالوه،افهگااشاعتمهاد
اجتماعیدرسطلاجتمهاعیباعهثسهاختارکمتهرسلسهلهمراتبهی(فوکواامها،)15:8335،
وافگااشتحملپ اریمهردم(پاتنهام،)111:1008،کهاهشانجمنههای

کاهشوضعقانو 
داوطلبانه(پاتنام،)408:1008،افگااشبههرهوریملی(میلهر)613:1008،وبرابهریبیشهتر
(والکینسهو وهمکههارا )510:8331،مهی گههردد.بهاااههنتفاصهیل،مههردمدراسههتفادهاز
خدماتالکترونیکبهدالالیکهبکرگرداد،هموارهبانوعیعدمقطعیتمواجهههسهتند
کهبهگما لوهما () 31:8311ناشهیازغیرقابهلکنتهر بهود رفتهارداگهرا اسهت.بهه
)اعتماداجتماعیمی تواند،اانعدمقطعیهتراحتهیاگهرقواعهددقیهق

اعتقادگفن(1000
حقوقینیگوجودداشتهباشند،کاهشدهدبنابراان،اعتمادبهعنوا  اکمکهانیگمعهامّبها
مشخصنمود وقطعیساختنکنش هاورفتارها،باعثکهاهشپیچیهدگیوعهدمتعهیّن
دهدباموقعیت هاینامشهخصوپیچیهده ایکههمجبورنهددر


شودوبهافراداجازهمی
می
دنیایمدر باآنهامواجهشوند(هماننداستفادهازخدماتالکترونیک)انطبهاقپیهداکننهد.
رااناساس،بااستنادبهمباحثمطرحشده،بهنظرمیرسدرابطههایمنطقهیبهینسهطل

ب
اعتماداجتماعیوتحققشهروندالکترونیکوجودداردوطیآ هرچهاعتمهاداجتمهاعی
افگااشاابد،شهروندالکترونیکبیشترمحققمیشود .
فرضیهی تحقیق

الکترونیکرابطهیمعناداریوجوددارد .

بیناعتماداجتماعیوتحققشهروند 
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روش تحقیق
پیمااشیانجامشدهاست.جامعهیآماری،شههروندا بهاالی81

 اانپژوهشبهشیوهی 
سا شهرااسوجهستندکهبرحسبگگارشمرکگآمارااهرا ()8638تعهدادآنههاحهدود
برایتعییناندازهینمونههازفرمهو نمونهه گیهریکهوکرا ()8311

هفتادهگارنفراست.
استفادهشد.بااستنادبهمطالعهیمقهدماتی،مقهادارP=0/34وq=0/63بهرآوردگرداهد.بها

اندازهینمونهه643،نفهربهرآوردگرداهدکهه
تعیینمقادارd=0/05،t=8/33و N=10000
بههااسههتفادهازروشنمونههه گیههریتصههادفیچنههدمرحلههه ای،انتخههابگردادنههد.فرآانههد
نقشهیجامعشهرااسهوج،منهاطق
نمونه گیریبهاانصورتبودکهدرگاماوّ ،برروی 
دوگانهیشهرداری  ومحلاتمشهخصگرداهد.درگهامدوّم،بهااسهتفادهازنمونههگیهری
تصادفیسادهازهرناحیه،ششمحلهودرمجموب81محله (اکبرآباد،ترمینا ،راهنمهاای،
سال آباد،گلستا ،زارتل،امامت،شهر امامحسهین،شههر جههاد،شههر امهامعلهی،
دولتآباد،شاهد)انتخابگرداد.درگامسوّم،با توجهبهحجه نمونهه،سهه ههرمحلهه
چهارم،محدودهیهرمحلهبررویمحهورمختصهاتxو y

مرحلهی

مشخصگرداد.در
قرارگرفتوباگ اشتنمقادارتصادفیبررویمحور،اکنقطههینمونهه گیهریدرههر
محلهتعیینشدوسپسبهاانجهامنمونهه گیهریازجهتههایجغرافیهاای(شهما ،جنهوب،
مشرقومغرب)ازپرسشگرا خواستهشهددرجههت ههایخواسهتهشهده،حرکهتوبها
مراجعهبهافرادموردنظربهشرط تماالبههمشهارکتدرتحقیهق،مصهاحبهواطالعهات
الزمراجمعآوریکنند.پرسشگرا بهدالالمختلهف،بهرایجمهعآوریاطالعهاتالزماز

نمونه هایتحقیقمجبورشدندبهحهدود500خانههمراجعههنماانهد.ابهگارتحقیهقبهرای
سنجششهروندالکترونیک،پرسشنامهیپژوهشگرساختهومشتملبر84آاهت اسهتکهه

درقالبدوبعدامورپرداخت(1آات )واموردراافت(1آات )وباسهطلسهنجشاسهمی
)ودامنهینمهرات، 0- 84تنظهی گرداهد.ازپاسهخگواا خواسهتهشهد

(خیر= 0وبلی=8
پاسخدهند،طهیدومهاهاخیهرازکهدامیکازخهدماتالکترونیهک(پرداخهتقهبضآب،
پرداختقبضبرق ،پرداختقبضگاز،پرداختقبضتلفنّابت،پرداخهتقهبضتلفهن
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همراه،پرداخهتاقسهاطوام،پرداخهتبههایسهوخت؛دراافهتگهگارشصورتحسهاب،
دراافتموجودیحساب،تغییررمگکهارت،دراافهتپهو ،خراهداجنهاس،انتقها پهو ،
خرادشارژ)استفادهکرده اند؟برایتعییناعتباراانپرسشنامهبا توجهبههمحتهوایآنکهه
متمرکگبررفتارافرادبود،ازاعتبارمحتواوقیاوتداورا متخصّهصاسهتفادهگرداهدو
برایتعیینپاااایآ باتوجهبهنوبطراحیسثاالت،ازهمسانیدرونیبهروشکهودر -
راچاردسو استفادهشدکهضرابآ  0/333،بهدستآمهد.ابهگارتحقیهقبهرایسهنجش
اعتماداجتماعی،پرسشهنامهیاعتمهاداجتمهاعیصهفارینیهاوشهراف()8631اسهتکهه
مشتملبر 15آات وپنجبعدرفتارمبتنهیبهراعتمهاد(5آاهت )،تمهااالتهمکهاریجواانهه
(5آات )،صراحت(5آاهت )،صهداقت(5آاهت )واطمینها (5آاهت )اسهت.ااهنمقیهاسدر
سطلسنجشرتبه ای(ازکامالًموافق= 5تاکهامالًمخهالف=)8تنظهی گرداهدهودامنههی
نمراتآ   15- 815است.بررسیضراابپاااایبااسهتفادهازهمسهانیدرونهیبههروش
آلفههایکرانبههاانشهها داد،مقههدارآلفههادررفتههارمبتنههیبههراعتمههاد(،)0/50تمههااالت
همکههاریجواانههه(،)0/35صههراحت(،)0/38صههداقت(،)0/31اطمینهها ()0/38وکههل

پرسشنامه( )0/14است .
یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
براساساافته ههایتوصهیفیتحقیهقکههدرجهدو شهمارهی8انعکهاساافتههاسهت،
اکثراتپاسخگواا بهلحاظجنسیتی،مرد؛بهلحاظوضعتأهل،متأهال ؛بهلحاظمیهگا 
تحصیالت،دارایتحصیالتدانشگاهیوبهلحا ظقومیت،لرهستند.بهعهالوه،میهانگین
سنیپاسخگواا  61/5سا باانحرافمعیار 3/5است .
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جدول شمارهی  :9توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرهای جمعیتی
متغیر
جنس 
وضعتأهل 

تحصیالت 

قومیت 

مقولهها

فراوانی

درصد

ز 

 846

 48/6

مرد 

 106

 51/1

متأهل 

 111

 35/3

مجرد 

 883

 64/4

کمترازداپل 

 66

 3/5

داپل 

 813

 61/1

دانشگاهی 

 814

 56/6

لر 

 683

 38/4



 83

 4/3

فارس 

 84

4

تر

اافته هایحاصلازمتغیرهایاصلیتحقیهق،بیهانگرآ اسهتکههمیهانگیننمهرهی
شهروندالکترونیکبررویمقیاسیبادامنهی،0- 84برابربها80/6بهاانحهرافمعیهار1/5

ومیانگیننمره یاعتماداجتماعیبررویمقیاسیبهادامنههی،15- 815برابهربها33/4بها
انحهرافمعیهار 1/3اسهت.توزاهعفراوانهیشههروندالکترونیکبهرحسهبشهاخصههای
مختلفدرقالبجدو شمارهی1ارائهشدهاست.بهراسهاسدادهههایجهدو ،دراافهت
پو با()%38/1دارای بیشهترانفراوانهیاسهتوپهسازآ ،دراافهتموجهودیحسهاب
(،)%11/3خرادشارژ(،)%13/5وانتقا پو بههحسهابهایشخصهی()%13قهراردارنهد.و
پرداختبهایسوخت(،)%43/1پرداختقهبضتلفهنّابهت()%58/1وپرداخهتاقسهاط
وام( )% 55/8دارایکمترانمیگا فراوانیاااستفاده دربینشهروندا بودهاند .
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جدول شمارهی  :2توزی ع فراوانی و درصدی تحقق شهروند الکترونیک
خیر

بلی
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

پرداختقبضآب

 134

 15

 51

 85

پرداختقبضبرق

 138

 14/8

 55

 85/3

پرداختگاز 
پرداختقبضتلفنّابت 

 113
 813

 11/1
 54/3

 30
 851

 81/6
 45/4

پرداختقبضتلفنهمراه 

 133

 11/1

 11

 11/6

پرداختاقساطوام 

 105

 53/1

 848

 40/1

پرداختبهایسوخت 
دراافتگگارشصورتحساب 

 815
 111

 50/3
 10/6

 818
 31

 43/4
 83/1

دراافتموجودیحساب 

 611

 36/8

 14

 3/3

تغییر  رمگکارت 

 151

 14/3

 11

 15/4

دراافتپو

 613

 34/1

 10

 5/1

خراداجناس
انتقا پو 

 131
 681

 14/4
 30/1

 54
 64

 85/3
 3/1

خرادشارژ

 603

 13/6

 61

 80/1

یافتههای استنباطی
برایبررسیرابطه یدومتغیراعتماداجتماعیوشهروندالکترونیکازضرابهمبستگی


پیرسو وتحلیلرگرسیو خطیاستفادهشدهاستکهنتااجدرجدو شمارهی6و4ارائه
اند.براساسداده هایجهدو شهمارهی، 6همبسهتگیمثبهتومعنهاداریبهیناعتمهاد

شده
اجتماعیوشهروندالکترونیکوجوددارد(.)r=0/614،Sig=0/000بررسیروابطبینابعاد
متغیرهانشها مهیدههد،اعتمهاداجتمهاعیرابطهه یمثبهتومعنهاداریبهاامهوردراافهت
()r=0/11،Sig=0/000وامههورپرداخههت()r=0/11،Sig=0/000دارد.همچنههین،بررسههی
شهروندالکترونیکوابعاددوگانهیآ شاملاموردراافت

روابطبینابعاداعتماداجتماعیبا
وامورپرداختنشا میدهد،اعتمادکرد ،رابطهی مثبتومعناداریباشهروندالکترونیکو
امورپرداختداردامارابطه یمعناداریبااموردراافتندارد.تمهااالتهمکهاریجواانهه،

رابطهی  مثبتومعناداریبهاشههروند الکترونیکوامهوردراافهتوامهورپرداخهتدارد.
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صراحت،رابطه یمثبتومعناداریباشهروندالکترونیکوامورپرداختدارداماباامهور
دراافترابطه یمعناداریندارد.صداقت،رابطه مثبتومعناداریبهاشههروندالکترونیکو

ابعاددوگانهیآ اعنیاموردراافتوپرداختداردوبهاالخره،اطمینا ،رابطههیمثبهتو

معناداریراباشهروندالکترونیکوابعاددوگانهآ نشا میدهد .
براساسداده هایجهدو شهمارهی، 4افهگااشاعتمهاداجتمهاعی،باعهثتحقهقبیشهتر
شهروندالکترونیکمیشود.همچنا کهازجدو پیداسهت،اعتمهاداجتمهاعیقهادراسهت،
 0/803تغییراتشهروندالکترونیک راتبیینکند .
جدول شمارهی :3ماتریس همبستگی اعتماد اجتماعی و شهروند الکترونیک

.8شهروندالکترونیک (کل )
.1پرداخت 
.6دراافت 
.4اعتماداجتماعی (کل )
.5اعتمادکرد 

8

1

6



-

** 
 0/11
**  ** 
-

4

5

3

1

1

3














































































































-

  0/83  0/35
**  **  **
 0/11  0/11  0/66

-

 ** 
**  ** 
 0/34 0/05  0/81  0/83

-

**  **  **  **  ** 
.3تمااالتهمکاریجواانه 
 0/10  0/53  0/83  0/81  0/18
.1صراحت 

**  **  ** 
**  * 
0/03
 0/66  0/11  0/34
 0/86  0/84

.1صداقت

* **  **  **  **  **  **  1
 0/13  0/83  0/14  0/38 0/81  0/85  0/10

.3اطمینا 


 ** 

**  **  **  **  ** 
 -  0/81  0/03  0/03  0/18  0/55  0/10  0/10  0/15

* رابطههمبستگیدرسطل5درصدمعتبراست .
** رابطههمبستگی درسطل8درصدمعتبر است.

-
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جدول شمارهی  :9بررسی رابطهی اعتماد اجتماعی و شهروند الکترونی ک با استفاده از تحلیل رگرسیون
متغیرها

R

اعتماداجتماعی 
شهروندالکترونیک 

R2

Sig

F

 40/6  0/803  0/615

 0/000

t

Beta

 3/6

 0/614

Sig

 0/000

برایپیش بینیشهروندالکترونیکبراساسمتغیرمستقلاعتمهاداجتمهاعیومتغیّرههای
جمعیتیوزمینهای(سن،جنس،وضهع تأههل،تحصهیالت،درآمهدوقومیهت)از تحلیهل
رگرسیو چندگانهبهروشهمگما استفاده  گردادکهنتااجآ درجدو شمارهی5ارائهه
شدهاست.مطابقجدو شمارهی، 5ضرابهمبستگیمجموبمتغیرهایپیشبینبامتغیر
وابسههتهشهههروندالکترونیک 0/503،اسههتوااههنمتغیرهههاقادرنههد0/153واراهههانس
شهروندالکترونیکراتبیینکنند.براساسنتااججدو ،ازمجموبمتغیرهایپیشبینکهدر
مد واردشده اند،متغیرهایاعتماداجتمهاعی(،)Beta=0/66,t=3/4,sig=0/000جنسهیت
(،)Beta=0/16,t=4/6,sig=0/000وضههعتأهههل()Beta=0/84,t=1/1, sig=0/011و
)رابطهیمعناداریبامتغیهروابسهته

تحصیالتدانشگاهی(Beta=0/81,t=1, sig=0/04
شهروندالکترونیکدارندوقادرندآ رابهطورمعناداریپیشبینیکنند .
جدول شمارهی  :5پیش بینی شهروندالکترونیک بر حسب اعتماد اجتماعی و متغیرهای جمعیتی
متغیرها 
مقدارّابت 
اعتماداجتماعی 

R2

R







Sig

F







B

Beta

 0/51

-

t

Sig

 0/161  - 0/64

 0/80

 0/66

 3/4

 0/000





جنسیت 




 0/06
سن 
وضعیتتأهل   0/31  0/000  88/1  0/153  0/503


 0/15
تحصیالت


دانشگاهی 

 - 0/08
تحصیالتداپل 

 - 0/44
قومیتلر 

 0/16

 4/6

 0/000

 0/88
 0/84

 8/3
 1/1

 0/804
 0/011

 0/81

1

 0/04

 8/8

قومیتفارس 
درآمد 

 0/08

 0/311  0/06
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نتیجهگیری

بحث و
 گسترششهروندالکترونیکدراارا ،راهکارمناسبیبرایبرخیازمشکالتاجتمهاعی
هایزاستمحیطیومصرف


هایسنگین،آلودگی
مه شهرهایبگرااارا همچو ترافیک
یقابلقبولینیافتهاست.توسعهنیافتگیشهروند

زاادانرژیاستامااانامردراارا توسعه
الکت رونیکمتأّرازعواملمختلفیاست(آمادهوجعفرپور)8611،امابهاتوجههبههاانکهه
هاهمراهاست،می تهوا تصهورنمهود


ایازنگرانی

استفادهازخدماتالکترونیکباگستره
ارتباطنگداکیبااعتماداجتماعیدارد(ا -عداوی1081،؛فهونتین.)1001،بهرااناسهاس،
پژوهشحاضرتالشکر دهاست،وضعیتشهروندالکترونیکرادرشهرااسهوجبررسهی
کردهرابطه یآ رابااعتماداجتماعیموردواکاویقراردهد.براساساافته هایتوصهیفی
ایکه،نمرهی


تحقیق،تحققشهروندالکترونیک،درسطلمتوسط(روبهباال)است؛بهگونه
شهروندالکترونیکبررویدامنهی،0- 84برابربا 80/6است.میگا باالیعهدماسهتفادهاز

الکترونیکدربرخیشاخصهاهمچو پرداختقبضتلفنّابت،پرداختبهایسوختو
پرداختاقساطوام،باتوجهبهرشدشتابا دنیایالکترونیک،اکتهداهدبهرایمهدارات
یکدرشاخصههاایماننهد

شهریاستامادرنقطه یمقابل،میگا باالیاستفادهازالکترون

پرداختقبو

آب،برقوگازوغیره،باتوجههبههنیهازشههرهایکشهوربههگسهترش

شهروندالکترونیک،اکفرصتمحسوبمیشود .

درپاسخبهفرضیهیتحقیقمبنیبراانکههبهیناعتمهاداجتمهاعیوشههروندالکترونیک
رابطهیمثبت
رابطهیمعناداریوجوددارد،اافتههایتحقیقنشا میدهند،بینااندومتغیر 

ومعناداریوجودداردوطیآ باافهگااشاعتمهاداجتمهاعی،میهگا اسهتفادهازخهدمات
الکترونیکافگااشاافتهوشهروندالکترونیکبیشترمحققشدهاست.ااناافتهتحقیقبهه
اعیباعثراسکپ اریومواجهه

لحاظنظریبارواکردهاینظریکهمعتقدند،اعتماداجتم
باموقعیتهاینامشخصونامتعّینمیشهود(لوهمها 31:8311،؛کلمهن)38:8330،منطبهق
استوآنهاراتأایدمی کند.بهعالوه،بهلحاظتجربیبانتااجپژوهشحقیقیوهمکهارا 

(  )8638کهنشا دادند،رابطه یمعنهاداریبهیناعتمهادادرا شهدهواسهتفادهازخهدمات
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الکترونیکوجوددارد،پژوهشنوریوهمکارا ()8611کهنشا دادند،افهگااشاعتمهاد
باعثافگااشقصداستفادهازخدماتالکترونیکیدفاترپلیس80+می گردد،پژوهشهاراگو
گودی(  )1080کهنشا داد،درطو مبادله یآنالان،اعتمهاداهکمتغیهرکلیهدیاسهتو
باالخره،پژوهشساحوها () 1001کهنشا داد،اعتماداکیازمهمترانعقاادوباورهها
دررابطهبانگرشمشتریدرمورداستفادهازبانکداریاانترنتیاست،منطبقاستوآنهارا
کنداماااناافتهی تحقیقبانتااجپژوهشبخشعلیوهمکارا ()8613کهنشا داد،


تأایدمی
رابطه یمعناداریبیناعتمادواستفادهازبانکداریالکترونیکیوجودندارد،منطبقنیست.
اانتفاوتاحتماالًناشیآ استکهدرپژوهشبخشعلیوهمکارا ()8613اساساًاعتماد
راعتماددرسطحیوسیعتری

بهساختاربانکملیموردنظربودهاستامادرپژوهشحاض
موردنظربودهاست.بهعالوه،درپژوهشبخشهعلیوهمکهارا ()8613سهنجشمتغیهر
وابسته یخدماتالکترونیکیبهصورتمحدودودرقالبسنجشاسمی(پ ارشخدمات
الکترونیکی/عدمپ ارشخدماتالکترونیکی)بودهاستامادرپژوهشحاضراسهتفادهاز
خدماتالکترونیکیدرقالب 84موقعیتمختلفموردنظربودهاست .
تحقیقحاضرمبنیبررابطه یمعناداراعتماداجتماعیوشهروندالکترونیکبیهانگر

اافتهی 
ااناستکهشهروندا دراستفادهازخدماتالکترونیکبانگرانیهاایمواجهندوافگااش
تواندااننگرانی هاراکاهشدهد.اگراعتماد

حساعتماداجتماعی،سازوکاریاستکهم 
ی
اجتماعیدربینشهروندا افگااشوارتقااابد،میگا استفادهآنهاازخدماتالکترونیکدر
شودوازاانطراقمی توا امیدواربودبرخیازمسائلاجتماعیمه 


امورمختلفبیشترمی
شهرهاهمچو ترافیک هایسنگینوآلودگیههو اتسهکیناابهدواسهتفادهاززمها مفیهد
شبانهروزافگااشاابد .

پاپادامیکالکیومنگس() 1088درپژوهشیدرمورددولتالکترونیکنشا دادنهد،قابلیهت
اطمینا وکاراایوپشتیبانیازشهروندواعتماد،رابطهیمثبتومعناداریباکیفیتخدمات
سدههی
رابطهیبینسهروا 
الکترونیکیدارد.هاراگوگودی()1080درپژوهشیبا عنوا  
آنالان،اعتمادوخرادمشتراا ،نشا دادند،درطو مبادلهیآنالان،اعتمادمتغیرکلیهدی
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است.بهعالوه،تفاسیرمصرف کنندگا ازمحیط هایآنالان،تأّیربسیاریبراعتمادوقصد

خراددارد.بالنگروکارتر()1001درپژ هشیباعنوا پ ارشاعتمهادوخطهردردولهت
الکترونیک،بهااننتیجهرسیدندکهتماالبهاعتماد،تأّیرمثبتیبراعتمادبهاانترنتواعتماد
بهدولتونیّتاستفادهازخدماتدولتالکترونیکدارد.تووولیو()1005درپژوهشیبه
بررسیاعتمادمصرف کنندهبهتجارتالکترون یکدرسنگاپوروچینپرداختندونشا دادند،

یمنفی ایباراسکمشاهدهشهده،دارد.


یمثبتیباطرزتلقیورابطه
اعتمادمشتریرابطه
ساحوها () 1001درپژوهشیبهبررسیتأّیراعتمادبرپ ارشبانکداریاانترنتیتوسط
مشتریپرداختند.اافته هایاانپژوهشنشا داد،اعتماداکیازمهمترانعقاادوباورهادر

رابطهبانگرشمشتریدرمورداستفادهازبانکداریاانترنتیبهشمارمیرود .

هایتحلیلیتحقیق،متغیرهایجنسیت،وضعتأهلوتحصیالت،رابطهی

براساساافته
معناداریباشهروندالکترونیکدارند.براساساافته هایتحقیق،باتغییرجنسیتازز بهه

مرد،وباتغییروضعتأهّلازمجردبهمتأهل،میگا استفادهازالکترونیکافگااشپیدامیکند.
هاباتوجهبهساختارمردانه یجامعهموردبررسیکهحیورزنا درحهوزهههای


ااناافته
عمومیبامحدودات هایمتعددیمواجهاستونیگبااستنادبهاانکهافر ادمتأهلبهدلیل
برعهدهداشتنمسثولیتمعیشتخانواده،بیشتردرگیراموراتدراافتوپرداختهاهستند،

بهراحتیقابلتوجیهاست.بهعالوه،براساساافته هایتحقیق،باتغییرتحصیالتازکمتر

تهیتحقیقنیگ
ازداپل بهتحصیالتدانشگاهی،استفادهازالکترونیکافگااشمی اابد.اانااف 
منطقیوتوجیهپ اراست.زاراشهروندالکترونیکبرایاستفادهازخدماتآنالان(همچو 

خرادروزانه ،دراافتقبو

،پرداختقبو

،دراافتپو ،پرداختپو ،تهیهیگگارش

صورتحساببانکی،تجارت،اشتغا وغیره)،نیازمندبرخیمهارتههاوقابلیّهتهاسهت.بها
هاومهارتهایشناختیبیشترمیشودواانامهرازاهکطهرف

افگااشتحصیالت،قابلیّت
دهدوازسویداگر،برخیازنگرانیههای


تواناایاستفادهازخدماتآنالانراافگااشمی
یاستفادهازخدماتالکترونیکراکاهشمیدهد .
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