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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،بررسی و شناخت عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتمااعی کااربران در
شبکههای اجتماعی مجازی می باشد .روش پژوهش ،پیمایشی از نوع تحلیلی اسات .جامهاه آمااری ایا
پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تبریز در سال تحصیلی  3191-94می باشاد ،حجا
نمونه با استفاده از فرمول کوکران تهداد  133نفر تهیی شد و به جهت باال بردن ضریب اطمینان  444نفر
را از شیوه نمونهگیری تصادفی ساده از نوع خوشهای چند مرحلهای برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب
شد .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته است .دادههاا از طریاق نار افازار  spssتجزیاه و
تحلیل شدهاند .چارچوب نظری ای تحقیق بر نظریات"مربوط به اعتماد" ،برنارد باربر ،نایکالس ووماان،
دیوید جانسون ،کالس اوفه "،نظریات مربوط به احساس امنیات" ،مکتاب کننهاا  ،دورکای  ،پارساونز،
مارکس ،مازوو ،مرتون ،باری بوزان "،نظریه تهلقات مذهبی" ،دیویاد درسالر" ،نظریاه مشاارکت "جیماز
کلم  ،جان اوستر و گری بکرو استوار است .یافتههای پژوهش نشان داد ،میزان احساس امنیت اجتمااعی
در شبکههای مجازی اکثریت پاسخگویان ( 56درصد) در حد متوسط میباشد .ه چنی مه تاری نتاای
حاکی از آن است که :بی س پاسخگویان ،میزان تحصیالت آنها ،مادت حضاور افاراد در شابکههاای
اجتماعی مجازی ،اعتماد بی فردی پاسخگویان ،تهلقات مذهبی پاسخگویان ،میازان اساتفاده از محتاوای
مطاوب به اشتراک گذاشته شده افراد ،میزان مشارکت در فهاویتهاای شابکه ای پاساخگویان و احسااس
امنیت اجتماعی آنها در شبکههای اجتماعی مجازی ،رابطه مهناداری وجوددارد .ها چنای بای وضاهیت
 .6دانشآموخته کارشناسیارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -ایران (نویسنده مسئول).
E-mail: Reza_mohasel@yahoo.com

 .2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه – ایران.

E-mail: S.hayati@gmail.com
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تاهل پاسخگویان ،جنسیت آن ها ،میزان پایبنادی کااربران باه ارزشهاای فرهنگای و احسااس امنیات
اجتماعی آنها در شبکههای اجتماعی مجازی رابطه وجود ندارد.
واژگان کلیدی :احساس امنیتاجتماعی ،شبکههای مجازی ،تبریز.
مقدمه

شبکههای اجتماعی مجازی ،نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با ای که عمار خیلای
زیادی ندارند ،توانستهاند به خوبی در زندگی مرد جا باز کنند .از سال  5446میالدی تاکنون شابکههاای
اجتماعی مجازی اصلیتری مشغله کاربران اینترنات در دنیاا و تبا آن ایاران باوده اسات .شابکههاای
اجتماعی مجازی در حال حاضر قویتری رسانه بر خط (آنالی ) در دنیا به شمار میروند .ای شبکهها به
دویل تکثر و تنوع محتوایی و قابلیتهای متهدد نر افزاری و اینترنتی با استقبال وسایهی توساط کااربران
مواجه شدهاند .ویژگی ای شبکهها ،قدرت برقراری نظا شبکهای میاان دوساتان و همفکاران کااربر باه
صورت منظ و سامانمند است .ایرانیان از اووی سالهای ایجاد موج شبکهسازی یهنی رشاد سرساا آور
وبنوشتها ،در ای زمینه پیشتاز بودهاند .فناوری جهانی اطالعات و ارتباطاات و در راس آنهاا اینترنات
سبب شده تا آسانتری و ک هزینهتری تهدید متوجه امنیت اجتماعی شود (رفی و دیگری.)91 :3139 ،
شکی نیست که اینترنت موجب وسهت افق دید ما میشود و فرصتهای بیسابقهای بارای برقاراری
تماس با دیگران در اختیار ما میگاذارد ،اماا ضاربآهنا وگاا گسایخته رشاد و گساترش اینترنات و
شبکههای اجتماعی ،نشانگر تهدیادهاا و چااوش هاایی بارای شاکل سانتی تهامال انساانی نیاز هسات
(گیدنز.)534 :3135 ،
ورود به محیط مجازی ،ه چون سفر به منطقهای غیرواقهی است ،که از دادههای انفورماتیکی ذخیره
شده در کامنیوتر زاده شده است .محیط مجازی در مهنی وغتشناسانه ای واژه ،حاوتی ناکجا آباد دارد ،چرا
که بیمکان است .بدی ترتیب ،تجربهای چندبهدی است که کامالً یا به طور نسابی از طریاق کاامنیوتر
خلق میشود و هر استفادهکنندهای میتواند از طریق ادراک وجود یا هویت آن را تایید نماید.
برخی ویژگیهای ای جهان مجازی عبارتند از  .3 :بیمکانی .5 ،فرازمانی .1 ،صنهتی بودن محا ،
 .4عد محدودیت به قوانی مدنی متکی بر دووت -ملتها .6 ،برخورداری از مهرفتشناسی تغییار شاکل
یافته پسامدرن .5 ،قابل دسترس بودن به طور همزمان و  .3روی فضا باودن و برخاورداری از فضااهای
فرهنگی ،اعتقادی ،اقتصادی و سیاسی جدید(عاملی.)53 :3135 ،
اما در فضای مجازی در بسیاری از موارد ،فرد در حری خصوصی باا جهاان مجاازی ارتبااط برقارار
میکند .ای ارتباط بی فرد با فرد دیگر فراه شدهاست؛ منتهی ای ارتباطات در یك موقهیت خصوصای
و در تنهایی فرد به واسطه کامنیوتر صورت میگیرد .خصیصه خودفرمانی ،هدایت و کنترل و یا به عبارتی
[
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فرمانروایی فضای مجازی بر کاربر نیز ای حری خصوصی را تشویق میکناد .فضاای ساایبر باا هادف
ایجاد یك جهان کامل در اطراف انسان ،که به نوعی امکان ورود به حری خصوصی را فراه کند ،ایجااد
شده است .حریمی که فرد از هنجارهای اجتماعی رها شاده و باا احسااس آزادی عمال بیشاتری زنادگی
روزمره خود را دنبال میکند(عاملی.)35 :3133 ،
امروزه شبکههای اجتماعی به بخش جداییناپذیری از فرهن زندگی آنالی تبدیل شدهاند .در کناار
آن ،هرجا تهداد کاربر زیاد میشود ،توجه هکرها و افراد سواستفادهگر را نیز به خود جلب مایکناد .بارای
همی منظور ،ای شبکهها در حال تبدیلشدن به حفرههای مه امنیتی هستند ،اوبته مفهو امنیت در هر
جامهه و هر فرهنگی با توجه به هنجارها و ارزشهای آن جامهه متفاوت است .ه چنای در هار کشاور و
هر جامههای متناسب با فرهن  ،تهاامالت اجتمااعی و فهاویاتهاای سیاسای و اقتصاادی ،کارکردهاای
شبکههای اجتماعی باه متفاوت است(عاملی.)33 :3133 ،
احساس امنیت ،پیشنیاز هرگونه توسهه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی محساوب شاده و باا
سطح پیشرفت جوام در ارتباط است(محمدی سرواوه.)11 :3191 ،
براساس واژهنامه وبستر ،3امنیت به مهنای کیفیت یا حاوت ام بودن ،رهایی از خطر ،ترس و احساس
نگرانی و تشویش میباشد .ای تهبیر در دنیای اوکترونیکی نیز صادق میباشد .اما اگار بخاواهی تهریفای
تخصصی در ای زمینه داشته باشی  ،میتوانی بگویی که برقراری امنیت در حفا و بقاا ،دارای  4اصال
میباشد:
 .3محرمانگی :اطالعات فقط و فقط بایستی توسط افراد مجاز قابلدسترس باشد.
 .5تمامیت :یك سیست از عناصری متشکل است که در کناار ها بارای رسایدن باه هادفی یکساان
همکاری دارند .حف تمامیت به مهنای پیشگیری از بروز مشکل در ای همکاری و پیوساته نگاهداشات
عناصر یك سیست میباشد.
 .1دسترسپذیری :اطالعات بایستی به هنگا نیاز ،توسط افراد مجاز قابلدسترس باشد.
 .4عد انکار :بههنگا انجا کاری و یا دریافت اطالعات یا سرویسی ،شخص انجاا دهناده یاا گیرناده
نتواند آن را انکارکند.
گسترش اینترنت خود باه خلاق محایط هاای جدیادی منجار گردیاده کاه نیازمناد ایجااد نظریاات
روانشناسی شناختی و ارتباطی جدید است .امنیت از مقووهها و نیازهای اساسی انسان است کاه باا زوال
آن آرامش خاطر انسان ،مختلشده و نگرانی و اضطراب جای آن را میگیارد .آبراهاا ماازوو 5در نظریاه
سلسله مراتبی نیازهاایش ،احسااس امنیات را بالفاصاله بهاد از ارضاای نیازهاای اوویاه انساانی مطار
میکند(کاهه.)311 :3134 ،
Webster
Abraham Maslow.

1.
2.

22

مطالعات جامعهشناسی ،سال ششم ،مشاره بیست و یکم ،زمستان 2932

امنیت نیز مثل هر مقوواه ذهنای و اجتمااعی دیگار در جهاان دساتخوش تغییار و دچاار دگرگاونی
شدهاست .ه عوامل و متغیرهای "امنیتزا" و ه عوامال و متغیرهاای "امنیاتزدا" در دو دنیاایی کاه
اطالعات و ارتباطات ،مرزهای آنها را از یکدیگر متماایز مایکنناد ،متفااوت باا گذشاتهاناد .متاسافانه،
بررسیها نشان میدهد که حضور بسیاری از کاربران ایرانی در فضای شبکههای اجتماعی ،با مخااطراتی
در رابطه با تهدید حری خصوصی آنان مواجه است و سهلانگاری ای دسته از کااربران ،گااه صادمات و
وطمات جدی بر آنان وارد کردهاست .بایستی ای حقیقت را پذیرفت کاه مها تاری چااوش شابکههاای
اجتماعی اینترنتی ،موضوع « اعتماد » به مخاطب یا کسانی است که در ویست دوستان شما قرارمیگیرناد.
مطاوهه سبك کاربری ،کاربران ایرانی نشانمی دهد که مهموالً کااربران درخواسات ساایر کااربران بارای
دوستی را به راحتی میپذیرند .ای در حاوی است که به طور مهمول ،در شبکههای اجتماعی ،دوستیاابی
صورت نمیپذیرد و تنهاا دوساتان و آشانایان در دنیاای واقهای در ایا فضاا نیاز نسابت باه اتصاال و
اشتراکگذاری اطالعات و محتوا اقدا میکنند و ای آغاز به مخاطره افتادن امنیت در فضای شابکههاای
مجازی است .در ای برهه زمانی روز به روز بر تهداد کاربران افزوده میشود و افراد با عمومیشادن ایا
فرصت شکل دیگری از حضور در اجتماع مدرن و امروزی را تجرباه مایکنناد .ایا موضاوع بساته باه
فرهن های اجتماعی و اعتقادات مذهبی ما ایرانیان ،قدری مساوه را پیچیدهتر و قابل تاملتر مینماید.
طبق آمار سایت اوکسا ،3فیسبوک 5یکی از ده سایت برتر مورد استفاده ایرانیان در فضای وب اسات.
بیشك میزان استقبال تهامالت شبکهای مجاازی ،تغییراتای را در ارتباطاات انساانی شاکل خواهاد داد.
همانطور که همه روزه استفاده افراد از شبکههای اجتماعی از قبیل فیسبوک ،تویتر 1و فرندفید 4بیشتر و
بیشتر میشود ،حف حری خصوصی نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند .عضویت در شابکههاای اجتمااعی
همواره برای عده زیادی با نگرانی و اضطراب همراه بودهاست و در مواردی نیز منجر باه مشاکالتی نیاز
شدهاست .ک نیستند افرادی که از برچساب خاوردن عکاسهایشاان توساط دیگاران و یاا دیادهشادن
عکسهای خصوصیشان توسط دوستان نه چندان صمیمیشان شاکیاناد و باه ناوعی از حضورشاان در
شبکههای اجتماعی مجازی احساس ناامنی ماینمایناد .مهماوالً در شابکههاای اجتمااعی ،جز ایتاری
اطالعات کاربران نیز قابلدریافت و انتشاراست .عالقهمندیها ،میزان تحصایالت ،ارتباطاات خاانوادگی،
ارتباطات دوستانه ،شغل ،محل زندگی ،محل تحصیل ،محل توود و بسیاری از جز یات دیگر مورد پرسش
قرار میگیرد .برخی از وبسایتهای شبکههای اجتماعی ،حتی رن مو ،رن چش و اندازه قد کااربر را
نیز می پرسند .اطالعاتی که با توجه به فرهن کشور ما ،حری خصوصی محسوب شاده و ورود باه ایا
1.

www.alexa.com
Facebook
3.
Twitter
4.
FriendFeed
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حری از طریق افراد ناآشنا و غریبه به نوعی احساس امنیت را در افراد تهدید میکند .متاسفانه بسیاری از
کاربران ایرانی به علت نداشت آگاهی کامل و بدون در نظر گرفت خطارات و تهدیادات امنیتای در ایا
شبکهها فهاویت میکنند ،که میتواند باعث به خطر افتادن حری شخصی آنان شود .در ارتبااط باا حاری
خصوصی و امنیت در شبکههای اجتماعی ،متاسفانه از سوی نهادهای متووی داخلی ،آگاهسازی به مهناای
واقهی صورت نگرفته است(خاکی.)1 :3195 ،
از ابتدای زندگی بشر ،امنیت یکی از دغدغههای اصلی انسانها بودهاست .امروزه با گسترش اینترنت
و فضاهای شبکهای در کشورمان وزو امنیت بارای فهاویات در ایا فضااهای مجاازی بایش از پایش
احساس میشود .ترس و بی از تخریب مبانی اخالقای ،اجتمااعی و نداشات احسااس امنیات روانای و
فرهنگی ناشی از هجو اطالعات آووده و مخرب از طریق اینترنت و فضاهای مجازی واکنشای منطقای
است ،زیرا هر جامههای چارچوبهای اطالعاتی خاص خود را دارد .طبیهی است که هار ناوع اطالعااتی
که ای حد و مرزها را بشکند ،میتواند سالمت و امنیت جامهه و افراد را به خطر اندازد .بارخالف وجاود
جنبههای مثبت شبکههای اجتماعی مجازی ،استفاده نادرست از ای شبکههاای رایاناهای توساط افاراد
هنجارشک  ،احساس امنیت کاربران را با خطر رو به رو ساختهاست .از ایا رو باه کاارگیری روشهاا و
راهکارهای مختلف برای پیشگیری از نفوذ دادههاای مخارب و مضار و گازینش اطالعاات سااو در ایا
شبکهها ضروری است .و ما بهعنوان فهاوی حوزه علو ارتباطات اجتماعی نسبت به ایجاد و حف و باالتر
بردن احساس امنیت در میان کاربران داخلی شبکههای مجازی مسئول هستی .
شواهد نشان میدهد که گسترش و توسهه روزافزون ف آوریهای جهانی اطالعاتی و ارتباطی ،بایش
از آنکه در راستای تامی امنیت اجتماعی باشد ،به نوعی تهدیاد علیاه امنیات تبادیل شادهاناد .انقاالب
ف آوری ،به شیوه ارتباطات (اینترنت ،ارتباطات ماهوارهای و رایانههای پیشرفته) اشارهدارد کاه باا کماك
پیشرفتهای فناوری ،فاصله و مکان را به عوامل غیرمه تبدیل کردهاست(رفی و دیگری .)33 :3139 ،و
ای گسترش ف آوریها از طریق اختالل در فرهن و هویات ملای ،قاومی و ماذهبی ،امنیات را زا ال
میسازد(کاستلز.)53 :3134 ،
ف آوری جهانی اطالعات و ارتباطات و در راس آنها اینترنت سبب شدهاست تاا آساانتاری و کا
هزینهتری تهدید متوجه امنیت اجتماعی شود(رفی و دیگری.)91 :3139 ،
در عی حال بر اساس آمار ارا ه شده از سوی پایگاه اینترنتی "دادهها و آماراینترنت" بایش از نیمای از
کاربران اینترنت خاورمیانه ،به کشور ایران اختصاص دارد .از ای رو ایران پر کاربرتری کشاور خاورمیاناه
است و در صورت بیتوجهی به ای پدیده به جاای بهارهگیاری از آن ،باا تهدیادات ناشای از آن مواجاه
خواهی شد .و ممک است در نهایت شاهد زوال احساس امنیت در جامهه خود باشی (رستگار خاود و همکاران،
 .)34 :3195احساس امنیت اجتماعی ،بهعنوان یك پدیده روانشناختی و اجتماعی ،تحت تاثیر تجربههای
مستقی و غیرمستقی افراد از شرایط متفاوت اجتماعی است ،که انسانها برای دستیابی به زندگی ساو و
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تداو روابطاجتماعی نیازمند آن میباشند .احساس ناامنی ،از مه تری دغدغههای جوام مهاصر ،به ویژه
در کشورهای در حال توسهه میباشد .ای بدان مهنی است که گسترش ای پدیده ،با سطح توسهه جامهه
رابطه داشته و به گونهای آینده اغلب جوام محسوب میگردد .ای مساوه برطرف نخواهد شد ،مگار آنکاه،
با تجزیه و تحلیل ،علل و زمینههای پیدایش و گسترش احساس ناامنی را در اعضای جامهه تشخیصداده
و برای برطرفسازی آن ،آمادگی کسب نمایی  .با توجه به شتاب اعجابآور و رشد تصاعدی همهگیری و
همهجایی شبکههای مجازی و شیوه ارتبااطی کاه در جمهیات کشاور ماا ،باه خصاوص بای جواناان و
دانشجویان جامهه در حال شکلگیری است و بهعلت تاثیرپذیری و دسترسی بیشتر ای قشار باه فضاای
مجازی و اینترنت ،میزان احساس امنیت کاربران و عوامل تاثیرگذار بر آن ،در فضای شبکههای اجتماعی
میتواند یکی از آثار و پیامدهای اجتماعی باشد ،که در بی ای نسل از جامهه به وجودمیآید .ای مسااوه
ما را برآن داشت تا از طریق پژوهش ،در بی کاربران نسلجوان به عنوان مخاطبان اصالی ایا فضاای
ارتباطی ،ای پدیده را مورد سنجش قراردهی  .ذکر ای موضوع دارای اهمیت است که امنیات اجتمااعی
دارای دو بهد عینی (حفاظت از خطر) و ذهنی (احساس ایمنای) اسات .هادف ماورد بررسای ماا در ایا
پژوهش ،بهد ذهنی امنیت است که احساس امنیت را در بر میگیرد.
رسیدن به یك نتیجه تحقیقی خوب و ه چنی به یك مدل برازندهتر ،نیازمناد اساتفاده از تجربیاات
پیشی محققان قبلی نسبت به مساوه است .در ذیل به برخی موارد که بهعنوان پیشینه تحقیق از آن بهره
جستهای میپردازی .
" تاثیر فضاهای مجازی بر کنشاجتماعی جوانان دانشاجوی دختار باا تاکیاد بار اینترنات" عناوان
پژوهش ساروخانی و همکارانش در سال  3133میباشد .چارچوب نظری تحقیق مربوط به نظریه پردازان
کنشاجتماعی ،رسانهها و فضاهای مجازی ،پستمدرن و گستره نوی همگانی هابرماس میباشد .شایوه
تحقیق میدانی  -پیمایشی و ابزار جم آوری اطالعات پرسشنامه بوده و حج نموناه شاامل  136نفار از
دانشجویان دانشگاه تبریز میباشد .پردازشها و آزمونهای آماری مبی ای واقهیت است کاه بارخالف
تصور مرسو  ،ای کنشها از ویژگیهای فردی مانند سا  ،تاهال ،تحصایالت و عاواملی چاون میازان
ساعات ،هزینه استفاده و زمینه کاربرد اینترنت متاثر نیست و ه چنی استدالل میشود که کانشهاای
اجتماعی ،دارای ماهیتی هدفمند بوده است .تفاوتهای شاناختی ،شخصایتی ،باه هماراه محایطهاای
اجتماعی واقهی از قبیل نهادهای اجتماعی و ه چنی اعتقادات و ارزشها در باروز آنهاا ماوثر اسات.
یافتههای تحقیق نشان میدهد بی حوزه عمومی اینترنت و اشکال کنش اجتماعی ،از قبیال خادمات -
اجتماعی ،فرهنگی ،وکاوت و ساازماندهای ،تغییار و دگرگاونی ،تهلای و تربیات اجتمااعی و آگااهی از
ارزشهای مذهبی رابطه مهنادار و همبستگی ضهیفی وجود دارد .از ای رو استباط میشود که کنشهای
واقهی را باید در نهادهای واقهی که افراد رفتار خود را در درون آن بنا میکنند جستجوکرد.
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"تهامل در فضای مجازی شبکههای اجتماعی اینترنتی و تاثیر آن بر هویت دینی جواناان؛ مطاوهاه
موردی فیسبوک و جوانان شهر اصفهان"عنوان پژوهش قاسمی و همکارانش در سال  3195مایباشاد.
پرسش اصلی تحقیق ای است که استفاده از فیسباوک چاه تااثیری بار هویات دینای کااربران دارد؟ آیاا
فیسبوک بهعنوان یکی از ابزارهای جهانیشدن ،تضهیفکننده هویات دینای اسات؟ پاژوهش حاضار باه
صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونهگیری داوطلبانه و در دساترس و بهارهگیاری از پرسشانامه
اینترنتی محقق ساخته ،با تکیه بر نظریههای کاشت و ساختیابی گیدنز صاورت گرفتاه اسات .جامهاه
آماری پژوهش را کاربران جوان فیسبوک شهر اصفهان تشکیل میدهند .نتای پژوهش حاضر حاکی از
آن است که بی مدت زمان عضویت ،میزان استفاده ،میزان مشاارکت و فهاویات کااربران در اساتفاده از
فیسبوک ،رابطه مهنادار مهکوس ،و بی واقهی تلقی کردن محتوای فیسبوک و هویت دینای کااربران
رابطه مهنادار مثبتی وجود دارد .یهنی هر چه مدت زمان عضاویت ،میازان اساتفاده ،میازان مشاارکت و
فهاویت کاربران در استفاده از فیسبوک افزایش پیدا میکند ،از برجستگی هویت دینی نزد آنها کاساته
میشود .ه چنی یافتهها بر ای واقهیت دالوت دارد که جوانان متناسب با نوع نیازهای دینی و ماذهبی
خود از فیسبوک استفاده میکنند و به همان ترتیب استفاده از فیس بوک بر شیوه و سابك دیا داری
آنها تأثیر میگذار" .استفاده از اینترنت و احساس امنیتاجتماعی "عنوان پژوهشی است که توسط امیار
رستگار خاود و فاطمه محمدیان در سال  3193صاورت پذیرفتاه اسات .روش تحقیاق در ایا پاژوهش
پیمایشی بوده و در بی نمونهای  149نفری از دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان اجرا شدهاست .چاارچوب
نظری ،یك چارچوب تلفیقی از نظریههای مکتب کننهاک و نظریه چلبی براساس آجیل پارسونز میباشد.
نتای به دست آمده از آزمون فرضیات نشان میدهد ،که هر چه میزان و سابقه استفاده از اینترنت بیشاتر
شود ،احساس امنیت اجتماعی کاهش مییابد .ه چنی بی نوع و میزان اساتفاده از اینترنات و احسااس
امنیت اجتماعی نیز رابطه مهنیداری وجوددارد .به گونهای که از یك سو استفاده از اینترنت در مقایسه باا
مصرف ابزاری آن احساس امنیت اجتماعی را بیشتر کااهش مایدهاد و از ساویی دیگار کساانی کاه از
سایتهای فیلتر شده استفاده میکنند ،احساس امنیت پایی تری نیز نسبت به مابقی افراد دارند.
"احساس امنیت اجتماعی ،شبکههای اجتماعی و نهادهای نظ و قاانون (مطاوهاه ماوردی مشاهد)"
عنوان تحقیقی است که توسط حسی قدرتی و همکارانش در سال  3133صورت پذیرفت .روش تحقیاق
در پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است ،و جامههآماری ای پژوهش را کلیه ساکنی شهر مشهد
که در محدوده سنی  33تا  56سال تشکیل میدهند ،که به روشنمونهگیاری خوشاهای چناد مرحلاهای
 544نفر انتخاب و مورد بررسی قرارگرفتند .برای گردآوری اطالعات از ابازار پرسشانامه اساتفادهشاده و
یافتههای تحقیق نشان میدهد که متغیرهای اعتماد به دادگاه ،اعتماد به پلیس ،عضویت در انجم هاای
ادبی -هنری ،جنسیت و وضهیت تاهل وارد مدل رگرسیون میشوند .ای یافتههاا نشاانمایدهاد کاه در
وهله اول بهبود عملکرد نهادهای دووتی و به ویژه دو نهاد یاد شده و در وهله دو گساترش شابکههاای
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اجتماعی ،میتواند به تقویت احساس امنیتاجتماعی شهروندان کمكکند .در ای تحقیاق مادل نظاری
مازوو بهعنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار گرفتهاست.
"رابطه احساس امنیتاجتماعی ونگرش مذهبی " عنوان تحقیقی است که در سال  3135توسط
علیربانی و وحید قاسمی صورت پذیرفته و روش به کار گرفته شده در ای تحقیق از نوع پیمایشی
بوده که درآن به بررسی تاثیر نگرش مذهبی شهروندان  36ساوه و باالتر مقی شهراصفهان بر احساس
امنیت اجتماعی وابهاد چهارگانه آن پرداخته شده است .یافتهها نشان میدهد که؛ احساس امنیت به
ترتیب درابهاد روانی ،اقتصادی ،سیاسی و قضایی کمتر است .واریانس عامل نگرش مذهبی تا  61درصد،
توان تبیی عاملاحساس امنیت اجتماعی را داراست .در بی ابهاد دوگانه نگرش مذهبی ،شاملنگرش به
روحانیت و نگرش به دی داری ،بهد نخست ،ازتوان تبیی بیشتری برخوردار است .به ای مهنی که
افرادی که بنحو قابل توجهی ،نسبت به روحانیت نگرش مثبتتری داشتهاند از احساس امنیت باالتری
نیز برخوردار بودهاند و باوهکس.
3
"زندگی آمریکایی و اینترنتی"عنوان پروژه تحقیقاتی است که در سال  ،5443موسسه مطاوهاتی پو ،
به انجا رسانیده که نتای تحقیق نشان داد  55درصد از نوجوانان پروفایل شخصیشان در اینترنات را از
نظر میزان دسترسی محدود میکنند .براساس برآورد ای پژوهش 35 ،درصد نوجوانان ،نا کوچك خود را
در اینترنت ثبت میکنند و از ای میان  39درصد عکس خود را ه ضمیمه و  53درصد نا شهر خاود را
ثبت کردهاند و 59درصد نیز پست اوکترونیك خود را قرار میدهند .براساس مطاوهه پاو ،مهماوالً دختاران
اطالعاتی را ثبت نمیکنند که از طریق آن بتوان موقهیت فیزیکیشان را شناسایی کرد .در مقابل ،مهموالً
پسران اطالعات بیشتری از موقهیت واقهیشان ارا ه میدهند(و هارت 5و دیگری.)5443 ،
"اطالعات و حری خصوصی در شبکههای اجتماعی آنالی " مطاوهاتی است کاه گاراس و آکواساتی
روی چهار هزار پروفایل فیسبوک دانشجویان دانشگاه کارنژی ملون 1انجا دادهاند .نتای تحقیق نشاان
میدهاد ،تهدیادهای گونااگونی از اطالعاات شخصای پسات شاده در شابکههاای اجتمااعی مجاازی
برخاستهاند .فقط  3/5درصد کاربران ،میزان امنیت اطالعاات خاود را از حاوات عاادی ارتقاا دادهبودناد.
بنابرای  ،اطالعاتی کامل از کاربران (از جمله نا کوچك ،نا خانوادگی ،عکس شخصی ،شهر توود ،تاریخ
توود و کد پستی) برای هر کسی که عضو فیسبوک باشد ،به سادگی قابال دساترس باود .باا در اختیاار
داشت ای اطالعات میتوان شماره امنیت اجتماعی افراد را حدس زد و اطالعات درمانی حساس آنهاا
را بهدست آورد .با استفاده از اطالعات موجود در فیسبوک ،بهسادگی میتوان به موقهیات فیزیکای هار
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فردی پیبرد .در ای پژوهش آمده؛ امروزه شبکههای اجتماعی اینترنت ،به تهدیدی برای حوزه خصوصی
زندگی کاربران تبدیل شدهاست(گراس 3و دیگری.)5446 ،
با بررسی نظریات تهدادی از جامههشناسان و روانشناسان در زمینه احساس امنیت ،میتاوان متوجاه
گردید ،که هر یك از ای نظریهپردازان جنبه خاصی از موضوع امنیت را مورد بحث قراردادهاناد .ووای در
همه نظریات بر اهمیت ای بهد از امنیت ،یهنی احساس امنیت اجتماعی یا همان بهد ذهنی تاکید فراوانی
شدهاست .آنچه که از نظریات بر میآید بیانگر ای موضوع است که امروزه مفهو امنیت ،از بهد فیزیکی
خارج شده و ابهاد اجتماعی ،فرهنگی و هویتی را به خود اختصااص دادهاسات .باا بررسای آرای صااحب
نظران میتوان به اهمیت فرهن و هویت در بحث امنیت اجتماعی پیبرد و همانگونه که مشاهده شاده
است ،ای مکاتب ،امنیت را مترادف هویت در نظر گرفتهاند و در واق مهتقد هستند هر آنچه که فرهن
را مورد هجمه قرار میدهد ،امنیت را نیز به خطر میاندازد .در جوام امروزی ،عوامال متهاددی احسااس
امنیت اجتماعی را با خطر مواجه ساخته که از جمله آنها جهانیشدن میباشد .اوبته جهانیشدن در غاوب
رسانه ،ای مساوه را موجب میشود .شبکههای اجتماعی مجازی ،بهعنوان یکی از رسانههاای ناوی و از
جمله مه تری ای رسانهها میباشند که احساس امنیت اجتماعی را دچار اختالل میکنناد .شابکههاای
اجتماعی به عنوان ابزاری که به طور مستقی یا غیرمستقی بر روی هنجارها ،ارزشها ،فرهن و هویات
افراد تاثیر میگذارند ،میتواند؛ عامل خطری برای امنیت هویتی ،فرهنگی و اجتماعی باشند .ه چنی بار
اساس نظریات مربوط به اعتماد بی فردی ،مشارکت و تهلقات مذهبی ،ای متغیارهاا مایتوانناد بار روی
احساس امنیت اجتماعی ،در فضای شبکههای اجتماعی تاثیرگذار باشند .در باب اعتمااد ،نظریاه پردازانای
ه چون باربر ،زیربنای بهوجود آمدن اعتماد را در صداقت و درستی ،پایبندی بر اصول اخالقی ،اعتماد باه
کارایی و کارآمدی یا توانایی اجرای وظایف محووه و تارجیح منااف جمهای باه منااف فاردی مایدانناد.
ه چنی وومان از زاویه دیگری به اعتماد میپردازد .وی اعتماد را یك سازوکار اجتماعی میداناد ،کاه از
طریق آن انتظارات ،اعمال و رفتار انسانها هدایت و تنظی میشود .وی ه چنی مهتقد به اجرای درست
قوانی در جامهه بوده و همکاری و مشارکت را در بی اعضای جامهه ،از تبهات اعتمااد بای فاردی تلقای
کردهاست .اوفه نیز ه چون باربر ،در نظریه خود در رابطه با ایجاد اعتماد ،انگیزه جمهی و گروهی را غاوب
بر انگیازه فاردی مایپنادارد و یکای دیگار از ماوارد تقویات اعتمااد اعضاا را ،هویات هاای مشاترک
( مذهب ،دی  ،ارزش و  )...و ه چنی احساس تهلق فرد نسبت به گروه بیان نمودهاسات .باه نظار دیویاد
جانسون عامل تاثیرگذار بر اعتماد ،تضاد بی اعضای گروه میباشد ،که نسبت به ه رابطه مهکوس دارند.
یهنی باال گرفت تضاد در بی اعضا ،اعتماد را پایی مایآورد و پاایی آمادن آن (تضااد) اعتمااد را بااال
میبرد .در حوزه تهلقات مذهبی ،دیوید درسلر مهتقد است که تهلقات مذهبی و مذهبگرایی ،عاملی بارای
به وجود آمدن احساس امنیت در افراد است .در ادامه اصل محوری ،نظریه مشارکت جیماز کلما  ،جاان
Gross

1.
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اوستر و گری بکر و  ...بر ای موضوع است که رفتار آدمیان هدفدار و سانجیده اسات .آدمیاان راهای را
انتخاب میکنند که با اغراضشان (هدف و مقصود) همسو است .به ای مفهو که به طور مثال اگر افراد
در شبکههای اجتماعی عضویت دارند ،اهداف مشترکی را دنبال مایکنناد و باه دنباال فایاده ،تساری و
تسهیل در اهداف خود هستند .در ای نظریه ،فرض بر ای اسات کاه انساانهاا از بای تماا مساا ل و
راههایی که در پیش رو دارند ،راهی را که با اغراضشان موافق است و دوست دارند در آن مسیر حرکات
کنند ،اختیار میکنند .و برای رفت به هر راهی محاسبه سود و زیان میکنند و پس از بررسی ادوه مختلف
راهی را بر میگزینند که موافق میل آنها باشد و بر ای اساس اقدا به مشارکت مینمایند.
هدف اصلی مقاوه ،مطاوهه و شناخت عوامل مرتبط با میازان احسااس امنیات اجتمااعی کااربران ،در
شبکههای اجتماعی مجازی است ،تا بدی وسیله به اهداف جزییتر زیر دست یابد:
 بررسی احساس امنیت اجتماعی کاربران. بررسی عوامل شخصیتی تاثیرگذار بر میزان احساس امنیت اجتماعی کاربران در شبکههای اجتمااعیمجازی (متغیرهای شخصیتی مانند س  ،جنسیت ،میزان تحصیالت و .)...
 بررسی تاثیر مدت زمان حضور افراد در شبکههای اجتماعی مجازی بر میزان احساس امنیت اجتماعیآنان.
 بررسی تاثیر تهلقات مذهبی افراد بر میزان احساس امنیت اجتماعی آنان در شبکههای مجازی. بررسی رابطه بی اعتماد فردی کاربران و میزان احساس امنیت اجتماعی آنها. بررسی رابطه بی محتوای مطاوب به اشتراک گذاشته شده در شبکههای مجاازی و میازان احسااسامنیت اجتماعی.
 بررسی رابطه بی میزان پایبندی به ارزشهای فرهنگی کاربران در شبکههاای اجتمااعی مجاازی واحساس امنیت اجتماعی.
 بررسی رابطه بی میزان مشارکت در فهاویتهای شبکهای و احساس امنیت اجتماعی.ابزار و روش تحقیق

جامهه آماری در پژوهش حاضر ،دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تبریز در سال تحصایلی 3191-94
میباشد که تهداد  51435بوده و در شبکههای اجتماعی مجازی عضو هستند .با توجه به اهمیت تحقیاق
تالش شده کاه در پیماایش از دانشاجویان ،از کااربرانی کاه در شابکههاای مجاازی عضاویت دارناد،
نمونهگیری انجا پذیرد .حج نمونه براساس فرمول کوکران با در نظر گرفت فاصله اطمینان  96درصد،
 133نفر محاسبه شدهاست .برای باالتر بردن ضریب اطمینان بیش از  6درصد به حجا نموناه انتخاابی
اضافهشد .از آنجا که همواره عواملی وجود دارد که سبب میشود افراد انتخاب شده نهایتاً در نمونه قارار
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نگیرند ،عد پاسخگویی آنها مشکل اصلی را به وجود میآورد .کاهش غیرقابل پیشبینیحج نموناه و
سوگیری آنها ،حدود  54درصد نارسایی پاسخگویان را پدیاد مایآورد ،بناابرایا مایتاوان نموناهای را
استخراج کرد که  54درصد بزر تر از آن چه میخواهی باشد(ببی.)94 :3134 ،
نهایتاً تهداد  55نفر بیشتر از حج بهدسات آماده از فرماول کاوکران انتخااب مایشاوند کاه بارای
پرسشنامههایی است که احتماالً با خطا تکمیل میگردد ،بنابرای تهداد حج نموناه  444نفار مایباشاد.
روش نمونه گیری در ای پژوهش تصادفی ساده از نوع خوشهای چناد مرحلاهای اسات .ابازار جما آوری
اطالعات پرسشنامه محقق ساخته میباشد که بر اساس اهداف و پرسشهای تحقیق تهیهشده و برخی از
پرسشها در قاوب طیف ویکرت ،برخی به صورت باز و برخی چندگزینهای طراحی گردیادهاسات .قبال از
ویرایش نهایی به منظور تهیی روایی صوری سوالهای پرسشنامه ،از چناد کارشاناس حاوزه سانجش و
پژوهش استفادهشد ،به طوری که بر اساس نظر کارشناسان ،تهدادی از پرسشها که دارای ابهاا بودناد،
تغییر و برخی از پرسشهای غیرضروری و تکراری نیز حذفشدند.
برای توصیف و تحلیل دادهها ،از روشهای آماری استفاده شده است .در ای پژوهش ،باا اساتفاده از
اطالعات جم آوری شده از طریق پرسشنامه ،به وسیله نر افازار  spssعملیاات آمااری ماورد نیااز ،اجارا
شدهاست .اطالعات جم آوری شده ،با استفاده از دو نوع آماره مورد مطاوهه و بررسی قارارگرفتاهاناد ،کاه
عبارتند از:
آماره توصیفی؛ که در ای قسمت از تحقیق ،برای تجزیه و تحلیل اطالعاتی که به منظور توصایف و
مهرفی خصوصیات جمهیت نمونه گردآوری شدهاند از آمارههای جداول توزی فراوانی ،شاخص میاانگی و
نمودار ها ،استفاده شدهاست .ه چنی برای تجزیه و تحلیال اطالعاات تحقیاق ،کاه باه منظاور آزماون
فرضیات و تبیی تحقیق جما آوری شادهاناد ،از آمااره هاای اساتنباطی مانناد آنااویز واریاانس ،ضاریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شدهاست.
جدول شماره ( :)1بررسی قابلیت اعتبار و اعتماد متغیرهای تحقیق
متغیر

تعداد گویه

میزان احساس امنیت اجتماعی کاربران در شبکههای مجازی

5

0/867

5

0/887

اعتماد بینفردی در ارتباطات مجازی

مقدار آلفا

تعلقات مذهبی

4

0/788

میزان مشارکت در فعالیتهای شبکهای مجازی

5

0/758

استفاده از محتوای مطالب به اشتراک گذاشتهشده

6

0/824

میزان پایبندی به ارزشهای فرهنگی کاربران

4

0/867
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همانطور که در جدول شماره ( )3مالحظه میکنید ،یافتههای حاصل از آزمون کرونباخ نشان میدهد
که کلیه متغیرهای تحقیق دارای آوفای باالتر از  4/3میباشند .یهنی گویههای در نظر گرفته شاده جهات
سنجش هر یك از متغیرهای تحقیاق ،از همبساتگی درونای بااالیی برخاوردارباوده و مناساب سانجش
متغیرهای موردنظر میباشند.
یافتهها

در ای بخش به تحلیل یافتهها و روابط بی متغیرها یا فرضیات تحقیق میپردازی  .در ابتدا رابطه بی
دو متغیر را از طریق ضریب همبستگی پیرسون ،آناویز واریانس و آزمون تایتسات مایسانجی  ،سانس
نمودار و جدول آزمون ضریب همبستگی هر فرضیه را می آوری  .برای آزمون فرضایات باه ایا دویال از
آزمون پیرسون استفاده شده ،که میپذیری دادههای ما فاصلهای میباشاند و باه ایا خااطر آنهاا را باا
یکدیگر جم میکنی .
آزمون فرضیه  :3بی س کاربران و احساس امنیت اجتماعی آنها در شبکههاای اجتمااعی مجاازی
رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( :)2آزمون تحلیل واریانس بین میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکه های مجازی و سن ANOVA
جمع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

میزان خطا

میانگین بین گروهی

8476/45

4

787/67

64/87

0/000

میانگین درون گروهی

5848/8

885

78/58

---

---

کل

7784/76

888

-----

---

---

همان گونه که در جدول شماره ( )5مشاهده میکنید نتای حاصل از آزماون تحلیال واریاانس نشاان
می دهد ،میزانخطای آزمون  Fکمتر از  4/46و برابر ( )sig =4/44می باشد .یهنی میانگی احساس امنیت
اجتماعی در گروههای سنی مختلف با یکدیگر برابر نبوده و متفاوت است .بنابرای مایتاوان گفات بای
میزان احساس امنیت اجتماعی کاربران شبکههای مجازی و س آنها رابطه مهناداری وجود دارد و نتای
قابل تهمی به جامهه آماری میباشند .بنابرای بی س پاسخگویان و احساس امنیت اجتماعی آنهاا در
شبکههای اجتماعی مجازی رابطه مهناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه  :5بی میزان تحصیالت کااربران و احسااس امنیات اجتمااعی آنهاا در شابکههاای
اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد.
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جدول شماره ( :)3آزمون تحلیل واریانس بین میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی ومیزان تحصیالت ANOVA
جمع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

میانگین بین گروهی

7880/22

5

846/04

78/78

0/000

میانگین درون گروهی

8708/88

884

77/08

---

---

کل

7784/76

888

-----

---

---

همانگونه که در جدول شماره ( )1مشاهده میکنید ،نتاای حاصال از آزماون تحلیال واریاانس نشاان
میدهد ،سطح مهناداری آزمون  Fکمتر از  4/46و برابر ( )sig = 4/444میباشد .یهنی میاانگی احسااس
امنیت اجتماعی کاربران با میزان تحصیالت مختلف برابر نبوده و متفاوت است .بنابرای مایتاوان گفات
بی میزان تحصیالت و میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی رابطه مهناداری وجود دارد و
فرضیه محقق تاییدمیشود .بنابرای بی میزان تحصیالت کاربران پاسخگو و احسااس امنیات اجتمااعی
آنها در شبکههای اجتماعی مجازی رابطه مهناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه  :1بی وضهیت تاهل پاسخگویان و احسااس امنیات اجتمااعی آنهاا در شابکههاای
اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( :)4نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه نمرات احساس
امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی در بین دو گروهمجرد و متاهل

ضریبf

7/85

882/88

0/788

0/650

0/488

-0/288

7/58

 tارزش
7/84

887

0/788

0/650

0/478

-0/288

7/58

0/284

درجه آزادی

میزان خطا

تفاوت میانگین

برای نابرابری واریانسها

کمترین

بیشترین

میزان خطا

برای برابری واریانسها
7/70

احتمال انحراف استاندارد

آزمون
لوین

ضریب فاصله اطمینان در
سطح % 85

برای پاسخ به ای پرسش ،از طریق آزمون تیتست ( )T-Testمیازان احسااس امنیات اجتمااعی در
شبکه های مجازی در بی دو گروه مجرد و متاهل را محاسبه مینمایی  .برای اساس همانگوناه کاه در
جدول شماره ( )4مشخص است ،طبق نتای آزمون ووی  ،میزان خطا بیشاتر از  4/46برابار ()sig =4/594
و آماره  fبرابر  3/34میباشد و با توجه به مهنادار نبودن نتای آزمون ووی  ،مقدار  tبرابر با  3/14و میازان
خطا برابر با ( )sig=4/339میباشد .بنابرای میتوان گفت میزان احساس امنیت اجتماعی در شابکههاای
مجازی در بی دو گروه مجرد و متاهل تفاوت مهناداری ندارد و فرضیه محقق رد میشود .بنابرایا بای
وضهیت تاهل پاسخگویان و احساس امنیت اجتماعی آنها درشبکههای اجتماعی مجازی رابطه مهناداری
وجود ندارد.
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آزمون فرضیه  :4بی جنسیت پاسخگویان و احساس امنیت اجتماعی آنها در شابکههاای اجتمااعی
مجازی رابطه وجود دارد.
جدول شماره( :)5نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه نمرات احساس
امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی در بین دو گروه زن و مرد

آزمون لوین
ضریبf

میزان خطا

-7/86

887

0/788

-0/648

0/484

-7/58

0/27

-7/85

868/57

0/785

-0/648

0/486

-7/57

0/28

 tارزش

کمترین

بیشترین

درجه آزادی

میزان خطا

برای نابرابری
واریانسها

تفاوت میانگین

7/04

احتمال انحراف
استاندارد

برای برابری
واریانسها

ضریب فاصله اطمینان
در سطح %85

0/807

برای پاسخ به ای پرسش ،از طریق آزمون تیتست ( )T-Testمیازان احسااس امنیات اجتمااعی در
شبکههای مجازی در بی دو گروه زن و مرد را محاسبه مینمایی  .برای اساس همانگونه که در جادول
شماره ( )6مشخص است ،طبق نتای آزمون ووی میزان خطا بیشتر از  4/46برابر ( )sig =4/143و آمااره
 fبرابر  3/44بوده و با توجه به مهنادار نبودن نتای آزمون ووی  ،مقدار  tبرابر با  -3/15و میزان خطا برابر
( )sig=4/331میباشد .پس میتوان گفت احساس امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی در بی دو گروه
زن و مرد تفاوت مهناداری ندارد و فرضیه محقق ،رد میشود .بنابرای بی جنسیت پاسخگویان و احساس
امنیتاجتماعی آنها در شبکههای اجتماعی مجازی رابطه مهناداری وجود ندارد.
آزماون فرضایه  :6بای ماادت حضاور افاراد در شابکههااای اجتمااعی مجاازی و میازان احساااس
امنیت اجتماعی آنها رابطه وجود دارد.
جدول شماره (:)6آزمون تحلیل واریانس میزان احساس

امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی و مدت حضور افراد در شبکههای مجازی ANOVA
F

سطح معناداری

52/88

0/000

---

---

-----

---

---

میانگین مربعات

جمع مربعات

درجه آزادی

میانگین بین گروهی

8060/002

4

865

میانگین درون گروهی

5884/75

885

74/67

کل

7784/76

888

همانگونه که در جدول شماره ( )5مشاهده میکنید ،نتاای حاصال از آزماون تحلیال واریاانس نشاان
میدهد ،سطح مهناداری آزمون  Fکمتر از  4/46و برابر ( )sig = 4/444می باشد .یهنی میاانگی احسااس
امنیت اجتماعی کاربران در ردههای زمانی مختلف حضور در شبکههای مجازی با یکدیگر یکسان نبوده و

92

مطالعه و شناخت عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی کاربران ...

متفاوتاست .بنابرای میتوان گفت بی مدت حضور افراد در شبکههای مجازی و میزان احساس امنیات
اجتماعی آنها در شبکههای مجازی رابطه مهناداری وجود دارد و نتیجه قابل تهمی به جامهه آماری بوده
و فرضیه محقق ،تایید میشود .و مدت حضور افراد در شبکه های اجتماعی مجاازی بار میازان احسااس
امنیت اجتماعی تاثیرگذار است به طوری که هر چه مدت حضور بیشتر ،احساس امنیت نیز بیشتر میشود.
آزمونفرضیه  :5اعتماد بی فردی پاسخگویان در ارتباطات مجازی بر میزان احساس امنیت اجتماعی
آنها در شبکههای اجتماعی مجازی تاثیرگذار است.
جدول شماره ( :)7ضریب همبستگی بین میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی و اعتماد بین فردی
میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی
اعتماد بین فردی در ارتباطات مجازی

مقدار ضریب همبستگی

0/852

حجمنمونه

400

میزانخطا

0/000

برای بررسی ای فرضیه ،بهد از بهدست آوردن نماره میازان احسااس امنیات اجتمااعی کااربران در
شبکههای مجازی ازسوالهای پرسشنامه و نیز محاسبه امتیااز مرباوط باه تااثیر اعتمااد بای فاردی در
ارتباطات مجازی ،از طریق ضریب همبساتگی پیرساون ،میازان همبساتگی بای دو متغیار را محاسابه
مینمایی  .بر ای اساس همانطور که در جدول شماره ( )3مشاهده میکنید ،شدت همبستگی بی تااثیر
اعتماد بی فردی در ارتباطات مجازی و میزان احساس امنیات اجتمااعی در شابکههاای مجاازی ،برابار
 4/165گردیده است ،که حکایت از همبستگی مستقی بی دو متغیر دارد .با توجه به میزان خطای کمتر از
 4/46و برابر ( )sig=4/444میتوان با اطمینان  99درصد گفات کاه همبساتگی بای دو متغیار مهناادار
میباشد و می توان نتیجه را به جامهه آماری تهمی داد .در نتیجه اعتماد بی فردی پاسخگویان بار میازان
احساس امنیت اجتماعی آنها در شبکههای اجتماعی مجازی تاثیرگذار اسات و باا افازایش اعتمااد بای
فردی کاربران ،میزان احساس امنیت اجتماعی آنها در شبکههای اجتماعی مجازی نیز افزایش مییابد.
آزمون فرضیه  :3بی تهلقاات ماذهبی پاساخگو یاان و میازان احسااس امنیات اجتمااعی آنهاا در
شبکههای مجازی رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( :)8ضریب همبستگی بین میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی و تعلقات مذهبی
میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی
-0/288
مقدار ضریب همبستگی
400
حجمنمونه
تعلقات مذهبی
0/000
میزانخطا

برای بررسی ای فرضیه ،بهد از بهدست آوردن نمره میزان احساس امنیات اجتمااعی در شابکههاای
مجازی از سوالهای پرسشنامه و نیز محاسبه امتیاز مربوط به تااثیر تهلقاات ماذهبی ،از طریاق ضاریب
همبستگی پیرسون ،میزان همبستگی بی دو متغیر را محاسبه مینمایی  .برای اساس همانطاور کاه در
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جدول شماره ( )3مشاهده میکنید ،شدت همبستگی بی تاثیر تهلقات ماذهبی و میازان احسااس امنیات
اجتماعی در شبکههای مجازی ،برابر  -4/593گردیدهاست ،که حکایات از همبساتگی مهکاوس بای دو
متغیر دارد .یهنی همبستگی بی دو متغیر در خالف جهت همدیگر است و هرچه میازان تهلقاات ماذهبی
باال رود ،میزان احساس امنیت اجتماعی کاربران در شبکههای مجازی پایی میآید .با توجاه باه میازان
خطای کمتر از  4/46و برابر ( )sig=4/444میتوان با اطمینان  99درصد گفات کاه همبساتگی بای دو
متغیر مهنادار میباشد و می توان نتیجه را به جامهاه آمااری تهمای داد .در نتیجاه بای تهلقاات ماذهبی
پاسخگویان و میزان احساس امنیت اجتماعی آنها در شبکههای اجتماعی مجازی ،رابطه مهناداری وجود
دارد و با افزایش تهلقات مذهبی دانشجویان پاسخگو ،میزان احساس امنیت اجتماعی آنها در شبکههاای
مجازی کاهش مییابد.
آزمون فرضیه  :3بی محتوای مطاوب به اشتراک گذاشتهشده در شبکههای مجازی و میزان احساس
امنیت اجتماعی کاربران رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( :)9ضریب همبستگی بین میزان احساس
امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی و محتوای مطالب به اشتراک گذاشته شده در شبکههای مجازی
میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی
محتوای مطالب به اشتراک
گذاشته شده در شبکههای مجازی

مقدار ضریب همبستگی

-0/746

حجمنمونه

400

میزانخطا

0/004

برای بررسی ای فرضیه ،بهد از بهدست آوردن نماره میازان احسااس امنیات اجتمااعی کااربران در
شبکههای مجازی ،از سوالهای پرسشنامه و نیز محاسبه امتیاز مربوط به تاثیر میزان استفاده از محتاوای
مطاوب به اشتراک گذاشته شده از طریق ضریب همبستگی پیرسون ،میزان همبساتگی بای دو متغیار را
محاسبه مینمایی  .بر ای اساس همانطور که در جدول شماره ( )9مشاهده میکنید ،شادت همبساتگی
بی محتوای مطاوب به اشتراک گذاشته شده و میزان احساس امنیت اجتمااعی در شابکههاای مجاازی،
براباار  -4/345گردیااده اساات ،کااه حکایاات از همبسااتگی مهکااوس باای دو متغیاار دارد .یهناای
همبستگی بی دو متغیر در خالف جهت همدیگر است و هرچه میازان اساتفاده از محتاوای مطاواب باه
اشتراک گذاشته شده باال رود ،میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی پایی میآید .با توجه
به میزان خطای کمتر از  4/46و برابر ( )sig=4/444میتوان با اطمینان  99درصد گفات کاه همبساتگی
بی دو متغیر مهنادار میباشد و میتوان نتیجه را به جامهه آماری تهمی داد .در نتیجه بی میزان اساتفاده
از محتوای مطاوب به اشتراک گذاشته شده افراد و میزان احساس امنیت اجتمااعی آنهاا در شابکههاای
مجازی رابطه مهناداری وجود دارد و با افزایش میزان استفاده از محتوای مطاوب به اشتراک گذاشته شاده
در شبکههای اجتماعی مجازی میزان احساس امنیت اجتماعی کاهش مییابد.
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آزمون فرضیه  :9بی میزان پایبندی به ارزشهای فرهنگی کاربران در شبکههای اجتماعی مجازی و
احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
جدول شماره ( :)11ضریب همبستگی بین میزان احساس امنیت اجتماعی
در شبکههای مجازی و میزان پایبندی به ارزشهای فرهنگی کاربران
میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی
پایبندی به ارزشهای فرهنگی کاربران

مقدار ضریب همبستگی

-0/040

حجمنمونه

400

میزانخطا

0/428

برای بررسی ای فرضیه ،بهد از بهدستآوردن نمره میزان احساس امنیات اجتمااعی در شابکههاای
مجازی از سوالهای پرسشنامه و نیز محاسبه امتیاز مربوط به تاثیر میزان پایبندی به ارزشهای فرهنگی
کاربران ،از طریق ضریب همبستگی پیرسون ،میزان همبستگی بی دو متغیر را محاسبه مینمایی  .برای
اساس همانطور که در جدول شماره ( )34مشاهده میکنید ،شدت همبستگی بی تاثیر میزان پایبندی به
ارزش های فرهنگی کاربران و میزان احساس امنیات اجتمااعی در شابکههاای مجاازی ،برابار -4/444
گردیده است ،که حکایت از همبستگی مهکوس بای دو متغیار دارد .یهنای همبساتگی بای دو متغیار در
خالف جهت همدیگر است .با توجه به میزان خطای بیشتر از  4/46و برابر ( )sig=4/459میتاوان گفات
که همبستگی بی دو متغیر مهنادار نمیباشد و فرضیه محقق ،رد میشود .در نتیجه بی میزان پایبندی به
ارزشهای فرهنگی کاربران در شبکههای اجتماعی مجازی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود ندارد.
آزمون فرضیه  :34میزان مشارکت در فهاویتهای شبکه ای پاسخگویان بار میازان احسااس امنیات
اجتماعی آنها تاثیرگذاراست.
جدول شماره ( :)11ضریب همبستگی بین میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی و مشارکت در فعالیتهای شبکهای
میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی
میزان مشارکت در فعالیتهای شبکهای

مقدار ضریب همبستگی
حجمنمونه
میزانخطا

0/828
400
0/000

برای بررسی ای فرضیه تحقیق نیز به روش فرضیه قبل عملشده و همانطور که در جادول شاماره
( )33مشاهده میکنید ،شدت همبستگی بی تاثیر مشارکت در فهاویتهاای شابکهای و میازان احسااس
امنیت اجتماعی در شبکههای مجازی ،برابر  4/359گردیدهاست ،که حکایت از همبستگی مستقی بی دو
متغیر دارد .با توجه به میزان خطای کمتر از  4/46و برابر ( )sig=4/444میتاوان باا اطمیناان  99درصاد
گفت که همبستگی بی دو متغیار مهناادار مایباشاد و مای تاوان نتیجاه را باه جامهاه آمااری تهمای داد.
در نتیجه بی میزان مشارکت در فهاویتهای شبکهای پاسخگویان و میزان احساس امنیت اجتماعی آنهاا
در شبکههای مجازی رابطه مهناداری وجود دارد.
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جدول شماره ( :)12جدول ترکیبی نتایج آزمون فرضیات تحقیق
متغیرمستقل
سن
میزان تحصیالت
وضعیتتاهل
جنسیت
مدت حضور افراد
در شبکه های
اجتماعی مجازی
اعتماد
بینفردی در
ارتباطات مجازی
تعلقات مذهبی
استفاده از محتوای
مطالب به اشتراک
گذاشتهشده
میزان پایبندی به
ارزشهای
فرهنگی کاربران
در شبکههای
اجتماعی مجازی
میزان مشارکت در
فعالیتهای
شبکهای

نوع آزمون

ضریب
همبستگی

تحلیل واریانس

---

64/87

تحلیل واریانس

---

78/78

0/000

تی تست

---

7/70

0/284

رد

تی تست

---

7/04

0/807

رد

تحلیل واریانس

---

52/88

0/000

تایید

ضریب همبستگی
پیرسون

0/852

---

0/000

تایید

ضریب همبستگی
پیرسون

-0/288

---

0/000

تایید

ضریب همبستگی
پیرسون

-0/746

---

0/004

تایید

میزان احساس امنیت
اجتماعی در شبکههای
مجازی

ضریب همبستگی
پیرسون

0/040

---

0/428

رد

میزان احساس امنیت
اجتماعی در شبکههای
مجازی

ضریب همبستگی
پیرسون

0/828

---

0/000

تایید

متغیروابسته
میزان احساس امنیت
اجتماعیدرشبکههای
مجازی
میزان احساس امنیت
اجتماعی در شبکههای
مجازی
میزان احساس امنیت
اجتماعی در شبکههای
مجازی
میزان احساس امنیت
اجتماعی در شبکههای
مجازی
میزان احساس امنیت
اجتماعی در شبکههای
مجازی
میزان احساس امنیت
اجتماعی در شبکههای
مجازی
میزان احساس امنیت
اجتماعی در شبکههای
مجازی
میزان احساس امنیت
اجتماعی در شبکههای
مجازی

آماره F

سطح معناداری

تایید یا رد
فرضیه

0/000

تایید
تایید

بحث و نتایج

در مجموع ،از یافتههای ای پژوهش میتوان پیشنهادها و راهکاارهاایی را بارای بااال باردن میازان
احساس امنیت اجتماعی کاربران در شبکههای اجتماعی مجازی ارا ه نمود که مه تری آنها عبارتند از:
 پیشنهاد میگردد تا شبکههای اجتماعی قانون مدار شوند و در مورد استفاده نابجا از ای شبکهها ،حد ومرزی در قانون کشور مشخصگردد.
 تصویب مهیارها ،سیاستها و نظا های کنترل کیفی و فنی در همه زمینههای فضای مجازی ،از جملهامنیتی و محتوایی و ه چنی سیاستها و مهیارهای ارا ه محتوا ،خدمات ،توسهه و بهرهبرداری در فضای
مجازی کشور ،در چارچوب مصوبات شورایعاوی.
 پیشنهاد می گردد مراج نظارتی ،به جای فیلتر نمودن شبکههای اجتماعی ،در باالتر بردن سطح ساوادو دانش رسانهای افراد به خصوص خانوادهها تالش کنند.
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 پیشنهاد میگردد رسانهها به خصوص تلویزیون با ساخت سریال و مستند ،آگاهی افراد را در خصاوصخطرات احتماوی که شبکههای اجتماعی ایجاد مینماید باال برده و در برنامههایشان به بیان نکات مثبت
و منفی شبکههای اجتماعی بنردازند.
 پیشنهاد میگردد تحقیقهای انجا شده در زمینه احساس امنیت اجتماعی در فضای شابکه مجاازی،به صورت به روز ،در اختیار سازمانهای اصلی متووی امنیت ،به ویژه نیروی انتظامی قرارگیرد.
 سمینارها و جلسات متنوعی برای شناسایی ابهاد امنیت در بی اقشار مختلف جامهه ،بر حساب شارایطهر منطقه ،از سوی کارشناسان و دانشگاهیان انجا گیرد.
 خانوادهها به منظور کاهش اشتباهات ،باید خود را بیش از پیش در جریان ارتباطاات فرزنادان خاود درشبکههای مجازی قراردهند.
 پیشنهاد میگردد در تحقیقهای آتی احساس امنیت اجتماعی را در ابهاد متفاوتتری بررسی نمایند. ای تحقیق به بررسی میزان احساس امنیت در کاربران دانشاجوی دانشاگاه آزاد تبریاز پرداختاه ،باهعنوان یك موضوع پیشنهادی میتوان سایر اقشار جامهه را مانند زناان ،شاهروندان ،داناشآماوزان و ...
مورد مطاوهه گستردهتر قرارداد و نتای به دست آمده را با یکدیگر قیاس نمود.
 پیشنهاد میگردد در تحقیق دیگری عالوه بر روش کیفی ،از روش مشاارکت محاور نیاز بارای بااالتربردن کیفیت کار تحقیق استفاده شود.
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