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 چکيده

گيرری، گترترو و ترداوس اسرتفاده کراربران از چنري         های اجتماعی برخط، آنچه که موجب شکل با ظهور اینترنت و پيدایش شبکه

ای  سطح رمندی زنان و مردان از سرمایۀ اجتماعی یکتان نيتت بناب شود، موضوع اعتماد است. از آنجا که ميزان بهره هایی می شبکه

ميزان اثرگذاری و اولویت عوامل مرثثر برر    توان گفت ای  تفاوت بر دیدگاه آنان نتبت به اعتماد در زنان متفاوت با مردان است و می

هرای اجتمراعی    به شبکه بررسی اولویت عوامل اثرگذار بر اعتماد کاربران يز متفاوت است. مقاله حاضر بههای اجتماعی ن اعتماد شبکه

گيری ميان زنان  تفاوت چشمد ده . نتایج حاصل نشان میکند بندی می دگاه زنان و مردان رتبهاز دو دیرا ای  عوامل  ردازد وپ برخط می

تجربرۀ  »، «داخلی یرا خرارجی برودن شربکه    » ،«تخصيص حجم کافی به کاربران»عوامل در های اجتماعی و مردان در اعتماد به شبکه

 .وجود دارد «س » و« پذیریدسترس »، «استفادۀ قبلی کاربر

 کلمات کليدی

 فازی. جنتيت، تاپتيس ،کاربرهای اجتماعی برخط،  اعتماد، شبکه
 

 

 

 مقدمه -1
در حتا  ستتتره هتتتند کته      یوستته طور پ به ینترنتا کارکردهایخدمات و 

افتراد و   یتان م ینافتراد و هچننت   یندر بت  تتر  یشآن تباد  اطالعات بت  یجۀنت
تعتامالت   یکه بر کارآمتد است  یدیوامل کلع از یکیها است. اعتچاد  ساه وب
 یبو وبگاه مؤثر بوده و کاربر را به استفاده از خدمات برخط ترغ یانهبا را انانت
 .کند یم

در نظتر سرفتته     یاجتچتاع  یۀمطالعات، اعتچاد مترادف با سترما  یدر برخ
ارائه شتده   یاجتچاع یۀکه از سرما یفیبا توجه به تعر که ی، درحال]8[شده است

مانند اعتچاد، هنجارها،  یماز مفاه یا مجچوعه یاجتچاع سرمایه»؛ ]3،15[ستا
استت کته موجتب      یارزه آن جنبه از ساختار اجتچتاع  یطور کل ها و به شبکه

در  یاجتچاع شده و به عنوان منتابع  یک یاعضا ینۀارتباط و مشارکت به یجادا

اعتچاد  ،«بندیاخود دست تا بتوانند به اهداف و منافع  سیرد یاعضا قرار م یاراخت
آن بته شتچار    یو درواقع بُعد شتناخت  یاجتچاع یۀسرما یاز اجزا یکیبه عنوان 

 .سیرد یشکل م یکه در تعامالت و ارتباطات اجتچاع رود یم
کته   یروحت  یتوضتع  یتا و  پتییری  یببته آست   یتل م یاعتچاد را به معنتا 

ه و یشت ز اندبر استاس انتظتارات متبتت ا    پییری یبآس یرهقصد پی ۀدربردارند
 «اعتچاد برخط»در محیط برخط  .]11[کنند یم یفرفتار طرف مقابل است، تعر

 از آن، اشتاره دارد و منظتور   ینترنتت ا یطاست که به اعتچاد در محت  یاصطالح
ستو  استتفاده    یو پییری یباست که در آن از آس ینترنتا یطانتظار فرد از مح

شتدۀ   درک کچتر و پینیده حا  درعین ای دوطرفه و اعتچاد رابطه .]6[شود ینچ
دهنتد کته عوامتل     ها نشان می پژوهش ]1[است اجتچاعی شبکۀ یک در افراد

عوامتل،  سیری اعتچاد در افراد اثرستیار هتتتند؛ یکتی از ایتن      زیادی در شکل
ویژسی جنتیت  در  دهد مطالعات نشان می که جنتیت کاربران است، به طوری

کننتد ستط     هایی که بیان می پژوهش و هچننین ]7[استایجاد اعتچاد مؤثر 
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اعتچاد در زنان و مردان به دلیل برخورداری متفاوت آنان از سترمایۀ اجتچتاعی   
 .]1،13[متفاوت است

های اجتچاعی برخط در بین کتاربران و   با توجه به نفوذ و ستتره شبکه
هچننین با توجه به اهچیت موضوع اعتچاد در این زمینته، هتدف اصتلی ایتن     

رسی میزان اهچیت و اولویتت عوامتل اثرستیار بتر اعتچتاد کتاربران از       مقاله بر
متولیتان   دیدساه کاربران مرد و زن، به منظور بهبود خدمات ارائه شده از سوی

سیاری عوامتل، مبتنتی بتر     روه کاربردی برای اولویت .است این نوع خدمات
بختش   بیتان و در  این روه به اجچا در ادامه  لیا است. روه تاپتیس فازی

، «های تحقیتق  یافته»و پس از آن در بخشکار تشری   ، روه«تحقیق  روه»
ز میزان اهچیت و اولویت عوامل مؤثر بر اعتچاد کاربران مرد و زن با استتفاده ا 

نتتای  حاصتل از   « بحت  ». در بختش  شتود  روه تاپتیس فازی محاسبه می
، نیتز  انتد و در بختش آختر    بخش قبل متورد بررستی و مقایتته قترار سرفتته     

 سیری مقاله بیان شده است نتیجه

 روو تاپتيس فازی -2

1روه تاپتیس توسط هوانگ و یون
بیان شد. مبنای این  1118در سا    

آ  مطلتوب و   ترین فاصله را از جواب ایده ای است که کم روه، انتخاب سزینه
بته  در این مقاله نیز  اشد.آ  نامطلوب داشته ب ترین فاصله را از جواب ایده بیش
کیفتی بتوده و مقیتاس کچّتی بترای      معیارهتا   لیل این که ماهیتت عوامتل و  د

ها استفاده  بندی سزینه سیری آنها وجود ندارد، از تاپتیس فازی برای رتبه اندازه
هتا   سویان دربتارۀ میتزان عچلکترد سزینته     ایم. پس از تجچیع نظرات پاسخ کرده

ماتریس تصچیم  (1)ۀ شود و با استفاده از رابط ماتریس تصچیم تشکیل داده می
طبتق   معیارهتا  هتا  را بی مقیاس ساخته و پس از آن با ضرب آن در بردار وزن

 .[2]دهیم ماتریس هنجار وزن دار را تشکیل می ،(2)

()  

 
()  

ای استت کته کچتترین     ه دنبا  یافتن سزینته از آنجا که روه تاپتیس ب
آ  منفتی داشتته باشتد،     آ  متبت و بیشترین فاصله را بتا ایتده   فاصله را با ایده

 (1)و  (5)های متبت و منفی بته ترتیتب از روابتط     آ  بنابراین برای تعیین ایده
 .کنیم استفاده می

(5)  

 

(1)  

 
های متبت و منفی، فاصتلۀ هتر سزینته از     آ  دست آوردن ایدهه پس از ب

آ  منفی از  و فاصلۀ هر سزینه را از ایده (3)بطۀ آ  متبت را با استفاده از را ایده
 شود. محاسبه می (6)رابطۀ

(3) 
 

(6) 
 

 

آید بته   دست میه ( ب7)شباهت که از رابطۀ در آخر با استفادۀ از شاخص 
تتر   هت بتزر  که هر چه شاخص شبا پردازیم، به طوزی ها می بندی سزینه رتبه

 باشد، سزینۀ مورد نظر دارای رتبۀ باالتری خواهد بود. 

() 
 

 قيقتح  روو -3
ای و  بتته روه میتتدانی و بتتا استتتفاده از مطالعتتات کتابخانتته  تحقیتتق حاضتتر

ها،  نامه انجام سرفته است، بنابراین از نظر ماهیت و روه سردآوری داده پرسش
.روه کار بدین شکل است که با استتفاده از  استپیچایشی  ت پژوهشی توصیفی
محتیط   ای و مرور تحقیقات انجام سرفته در زمینۀ اعتچاد بتر  مطالعات کتابخانه

هتای اجتچتاعی بترخط     الکترونیکی، عوامل اثرسیار بر اعتچاد کاربران بر شبکه
مشتتتچل بتتر منیتی)هتتای ا ویژستتیشتتامل شناستتایی و در پتتن  طبقتتۀ اصتتلی 

مشتتچل بتر   هتای فنّاورانه)  پتییری، محرمتانگی(، ویژستی    یکپارچگی، دسترس
ز، تخصتیص  دهنده، میزبانی شبکه، پشتیبانی از فنّاوری بته رو  سیتتم پیشنهاد

داخلی یا خارجی بتودن  مشتچل بر های وبگاه) فضای کافی به کاربران(، ویژسی
شبکه، جتیابیت دیتداری، کاربردپتییری، شتهرت شتبکۀ اجتچتاعی، راهنچتا و        

جنتیت، ستن،  مشتچل بر ت اجتچاعی کاربر) های فردی آموزه مناسب(، ویژسی
شتامل  ربر)هتای فرهنگتی کا   تحصیالت، سط  درآمد، شغل کتاربر( و ویژستی  

های فردی و تجربۀ استفادۀ قبلی از  میزان برخورداری از اخالق، باورها و بینش
هتای موردنیتاز    آوری داده بندی شدند. برای جچتع  وبگاه شبکۀ اجتچاعی( دسته

ای طراحی شد که براساس روه انتخابی و  نامه ، پرسشعوامل بندی برای رتبه
هتای مترتبط    با استفاده از پیچتایش  و آوری شوند های نهایی که باید جچع داده
، بتا بررستی متخصصتان    د در مطالعات قبلی تهیته شتده استت؛ در آختر    موجو

نامته از روه   ی پرستش اصالحات الزم انجام سرفت. به منظور ستنجش پایتای  
نتتخۀ   SPSS 2افتزار  کرونباخ استفاده شد؛ این ضریب با استفاده از نرم ی آلفا
جامعۀ آمتاری  سیری است.  پایایی ابزار اندازه دست آمد که نشانگره /  ب11، 21

های کشور، پژوهشگران این حوزه  علچی دانشگاه یئتهپژوهش شامل اعضای 
های اجتچاعی مانند مدیران و  سازی شبکه ینۀ طراحی و پیادهزم درو افراد فعا  
تعتداد   استت.  در ایران ها های اجتچاعی و نیز کاربران این شبکه طراحان شبکه

 36کته   نامۀ توزیع شده، دریافت شد پرسش144شده از  نامه تکچیل شپرس 15
عدد آن توسط زنتان تکچیتل سردیتد     57ها توسط مردان و  نامه عدد از پرسش

نفتر از   56ستا  استت.    27سا  و میانگین سن زنان  54میانگین سن مردان 
و ست  نفر از زنتان پاستخ   23نفر آنان متأهل هتتند؛  24سو مجرد و  مردان پاسخ
 از هتای حاصتل    . نهایتاً بترای تحلیتل داده  نفر آنان متأهل هتتند 12مجرد و 

 یم.ا هاستفاده کرد 5افزار متلب نرممحیط در  روه تاپتیس فازی

 های تحقيق یافته -4

سویان مرد و زن وزن معیارهای مورد نظر محاسبه  پس از تجچیع نظرات پاسخ
تشکیل داده شد. پس از شد، هچننین ماتریس تصچیم هریک از این دو سروه 

دار  وزن با ضترب در وزن معیارهتا،   هنجارسازی ماتریس تصچیم، این ماتریس
های متبتت و منفتی محاستبه شتد.      آ  ها از ایده شده و فاصله هریک از سزینه

بندی عوامل اثرسیار بر اعتچاد کاربران حاصل از این روه برای دو  نتیجۀ رتبه
 .نشان داده شده است 1شکل و  1جدو سروه مردان و زنان در 
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به عنتوان اولتین عامتل    « پییری کاربرد»شود  که مشاهده می طور هچان
هتای   ویژسی»ی طورکل بهاست.  قرارسرفتهسیار بر اعتچاد کاربران مورد توجه  اثر

، در ایجاد اعتچتاد کتاربران نتتبت بته ستایر      «های فنّاورانه یویژس»و « وبگاه
عامتل  »ها دارای اهچیت بیشتری هتتند. اسرچه سچتان ایتن بتود کته      ویژسی

 های نختت قترار سیترد، امّتا    در رتبۀ باال و یا حداقل در بین رتبه« محرمانگی
سیترد. در بتین    عوامتل قترار متی    ز ستایر ا پتس  شود که این عامل مشاهده می

های فردی، عامل تحصیالت و شغل کاربر نتبت به بقیۀ عوامتل ایتن    سیویژ
هتای   کتب کرده است. عالوه بر ایتن از میتان ویژستی    را دسته، رتبۀ باالتری
رتبۀ باالتری را به دست آورده « میزان برخورداری از اخالق» فرهنگی، ویژسیِ

 است.
 

 حاصل از روو تاپتيس فازیبندی نهایی  : رتبه1جدول

 زنان مردان

 عامل
شاخص 
 شباهت

 عامل رتبه
شاخص 
 شباهت

 رتبه

 1 4/128 پییری کاربرد 1 4/174 پییری کاربرد

 2 4/114 یکپارچگی 2 4/817 یکپارچگی

پشتیبانی از فناوری به 
 روز

4/814 5 
میزان برخورداری از 

 اخالق
4/826 5 

میزان برخورداری از 
 اخالق

4/828 1 
پشتیبانی از فناوری به 

 روز
4/821 1 

راهنچا و آموزه 
 مناسب

4/717 3 
تخصیص حجم کافی 

 به کاربران
4/733 3 

 6 4/782 جیابیت دیداری
راهنچا و آموزه 

 مناسب
4/711 6 

 7 4/724 جیابیت دیداری 7 4/772 سیتتم پیشنهاد دهنده

تخصیص حجم کافی 
 به کاربران

 8 4/711 شهرت شبکۀ اجتچاعی 8 4/761

 1 4/751 شهرت شبکۀ اجتچاعی
داخلی یا خارجی بودن 

 شبکه
4/741 1 

 14 4/611 میزبانی شبکه 14 4/681 پییری دسترس

 11 4/681 سیتتم پیشنهاد دهنده 11 4/336 محرمانگی

داخلی یا خارجی بودن 
 شبکه

 12 4/638 محرمانگی 12 4/351

 15 4/316 تجربۀ استفادۀ قبلی 15 4/354 تحصیالت

 11 4/361 پییری دسترس 11 4/163 سن

 13 4/315 تحصیالت 13 4/164 میزبانی شبکه

 16 4/132 تجربۀ استفادۀ قبلی
های  باورها و بینش
 فردی

4/163 16 

های  باورها و بینش
 فردی

 17 4/517 شغل کاربر 17 4/125

 18 4/511 سن 18 4/115 شغل کاربر

 11 4/152 سط  درآمد 11 4/157 جنتیت

 24 4/458 جنتیت 24 4/426 سط  درآمد

 

 
 بندی عوامل اثرگذار بر اعتماد کاربران مرد و زن : نمودار رتبه1شکل 

 

 بحث -5
در بخش قبل، ترتیب اهچیت هریک از عوامل مؤثر بر ایجاد اعتچاد کاربران بر 

نشان داده شد.  1جدو محاسبه و در شبکۀ اجتچاعی از دید کاربران مرد و زن 
شود تقریباً عوامل در ایتن دو ستروه دارای اولویتت     می سونه که مشاهده هچان

پتییری و سیتتتم    مشابه و یا نزدیک به یکدیگر هتتند. عامل ستن، دستترس  
تته  تتری در مقای  دهنده با اختالف چهار رتبه در مردان از اهچیت بیش پیشنهاد

با دید زنان برخوردار هتتند امّا ویژسی تجربۀ استفادۀ قبلی و داخلی یا خارجی 
بودن شبکۀ اجتچاعی با اختالف سه رتبه و ویژسی میزبانی شتبکه بتا اختتالف    
پن  رتبه از نظر زنان دارای اهچیت باالتری در مقایتته بتا رتبتۀ آنتان از دیتد      

ز دید دو ستروه کتاربر متفتاوت    مردان هتتند و سایر عوامل با اختالف جزیی ا
بنتدی   های فرهنگی کاربر در رتبه ویژسی قرارسیری توالیاز دیدی دیگرهتتند. 

: میتزان برختورداری از   شتامل بته ترتیتب   بوده و  یکتان از نظر مردان و زنان
 تتوالی ؛ هچننتین تفتاوت دیتدساهی در     هتای فتردی   اخالق، باورها و بیتنش 

قرارسیتری ایتن    تتوالی زنان وجود نداشت و  های وبگاه از نظر مردان و ویژسی
پییری، راهنچا و آموزه مناسب، جیابیت دیتداری،   ها به صورت: کاربرد ویژسی

تتوالی  شهرت شبکۀ اجتچاعی و داخلتی یتا ختارجی بتودن شتبکه استت. امّتا        
بندی از دید زنان و مردان متفاوت بوده و  های امنیتی در رتبه ویژسی قرارسیری

پتییری و محرمتانگی استت در     ورت: یکپتارچگی، دستترس  برای مردان به ص
های  ویژسی توالیپییری دانتته و  محرمانگی را باالتر از دسترسکه زنان  حالی

پییری است. در  امنیتی برای آنان به صورت: یکپارچگی، محرمانگی و دسترس
 های فنّاورانه، از نظر مردان پشتیبانی از فنّتاوری بته روز در ر س   دسته ویژسی

اهچیت و پس از آن سیتتم پیشنهاد دهنده، تخصیص حجم کافی به کتاربران  
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نیز پشتتیبانی از فنّتاوری بته روز در     زناناز نظر و میزبانی شبکه قرار دارد؛ امّا 
ر س اهچیت این دسته ویژسی قرار دارد و  پس از آن تخصیص حجم کافی به 

 توالینتتده استتت.ده کتتاربران، میزبتتانی شتتبکه و در نهایتتت سیتتتتم پیشتتنهاد
 از نظتر متردان بته صتورت:     های فردی و اجتچاعی کتاربران  ویژسی قرارسیری

برای  توالیاین  که است درحالیتحصیالت، سن، شغل، جنتیت و سط  درآمد 
 زنان به صورت: تحصیالت، شغل کاربر، سن، سط  درآمد و جنتیت است.

ب بتا جنتتیت   هتای اجتچتاعی متناست    بنابراین الزم است که در طراحی شبکه
کاربران ترتیب اثرسیاری هر یک از عوامل در هر یک از این دو سروه در نظتر  

 سرفته شود تا بتوان اعتچاد آنان را جلب و افزایش داد.

 گيری نتيجه -6
این مقاله به بررسی دیدساه جنتیتی افراد بر میزان اثرسیاری و اولویت عوامتل  

ی پرداخته است و برای این منظور های اجتچاع مؤثر بر اعتچاد کاربران بر شبکه
هتای اجتچتاعی    بندی عوامل اثرسیار بر اعتچاد کاربران مرد و زن شبکه به رتبه

با استفاده روه تاپتیس فازی به دلیل وجود ابهام و عدم قطعیت در بعضی از 
عوامل پرداخته شد. پس از محاسبۀ نتای  حاصتل، مشتاهده شتد کته ترتیتب      

زنان در مقایته بتا اهچیتت آنتان از دیتد متردان در      اهچیت این عوامل از دید 
چندی از عوامل دارای تفاوت جزیی است امّا این تفاوت دیتدساه در اهچیتت و   

داخلی یتا ختارجی   »،«تخصیص حجم کافی به کاربران»ۀ عواملی هچنون رتب
زیتاد  « سن»و« دسترس پییری»، «تجربۀ استفادۀ قبلی کاربر»، «بودن شبکه

 است.
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