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 بسمه تعالی

 موضوع : 

 های اجتماعی مجازی  امنیت اجتماعی کاربران  در شبکه و شناخت عوامل مرتبط با میزان  احساس مطالعه

 دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز  ( )مطالعه موردی

 1رضا محصل

 2صفر حیاتی دکتر 

 چکیده 
 در کاربران اجتماعی امنیت احساس میزان با مرتبط و شناخت عوامل هدف پژوهش حاضر، بررسی

 این آماری باشد. روش پژوهش پیمایشی، از نوع تحلیلی است. جامعهمجازی می اجتماعی هایشبکه

 باشد، حجممی 39-39 تحصیلی سال در تبریز اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان کلیۀ شامل پژوهش

 944 اطمینان ضریب بردن باال جهت به و شد تعیین نفر 933 تعداد کوکران فرمول از استفاده با نمونه
 پرسشنامه به پاسخگویی برای ایمرحله چند ایخوشه نوع از ساده تصادفی گیرینمونه شیوه از را نفر

تجزیه  spssابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است. داده ها از طریق نرم افزار  .برگزیدیم
، نیکالس لومان ،برنارد باربر، "مربوط به اعتماد"نظریات اند. چارچوب نظری این تحقیق برو تحلیل شده

 ،پارسونز ،مکتب کپنهاگ، دورکیم، "نظریات مربوط به احساس امنیت "،کالس اوفه ،دیوید جانسون
جیمز " مشارکت نظریه"، دیوید درسلر، "تعلقات مذهبینظریه "، باری بوزان، مرتون ،مازلو ،مارکس

در  میزان احساس امنیت اجتماعیهای پژوهش نشان داد، استوار است. یافته وگری بکر،جان الستر ،کلمن
ترین نتایج همچنین مهم. باشددر حد متوسط میدرصد(  56) اکثریت پاسخگویان های مجازیشبکه

 هایشبکه در افراد حضور ها، مدتتحصیالت آن میزان پاسخگویان، سن بین حاکی از آن است که:
 محتوای از استفاده پاسخگویان، میزان مذهبی پاسخگویان، تعلقات فردی بین مجازی، اعتماد اجتماعی

 احساس پاسخگویان و ایشبکه های فعالیت در مشارکت افراد و میزان شده گذاشته اشتراک به مطالب
 وضعیت بین . همچنیندارد وجود معناداری رابطه مجازی اجتماعی هایشبکه در هاآن اجتماعی امنیت
 امنیت احساس و های فرهنگییبندی کاربران به ارزشها، میزان پاپاسخگویان، جنسیت آن تأهل

 .ندارد وجود رابطه مجازی اجتماعی هایشبکه در هاآن اجتماعی

 ، تبریز.های مجازیشبکه، احساس امنیت اجتماعیواژگان کلیدی: 

                                                           
 ایران)نویسنده مسئول( -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزکارشناس ارشد علوم ارتباطات دانش آموخته  .1

 Reza_ mohasel@yahoo.com                                                                                               
                                      S.hayati90@gmail.com                                                            . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مراغه2
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 مقدمه 

 زیادی خیلی عمر اینکه با که هستند اجتماعی روابط فضای از جدیدی نسل مجازی اجتماعی هایشبکه
های میالدی تاکنون شبکه 5006از سال . باز کنند جا مردم زندگی در خوبی به اندتوانسته ندارند،

ی هاو تَبع آن ایران بوده است. شبکه ترین مشغله کاربران اینترنت در دنیااجتماعی مجازی اصلی
ها به روند. این شبکهشمار می دنیا به ترین رسانۀ بر خط )آنالین( دراجتماعی مجازی در حال حاضر قوی
ستقبال وسیعی توسط کاربران افزاری و اینترنتی با اهای متعدد نرمدلیل تکثر و تنوع محتوایی و قابلیت

ان کاربر به ای میان دوستان و همفکرها، قدرت برقراری نظام شبکهاین شبکه مواجه شده اند. ویژگی
آور سازی یعنی رشد سرسامهای ایجاد موج شبکهمند است. ایرانیان از اولین سالصورت منظم و سامان

ها اینترنت ی جهانی اطالعات و ارتباطات در رأس آنفناوراند. ها، در این زمینه پیشتاز بودهوب نوشت
: 9831ترین تهدید متوجه امنیت اجتماعی شود )رفیع و جانباز،ترین و کم هزینهسبب شده تا آسان

 (.18ص
 ای برای برقراریهای بی سابقهشود و فرصتاینترنت موجب وسعت افق دید ما میشکی نیست که 

ترنت و گذارد، اما ضرب آهنگ لگام گسیخته رشد و گسترش اینتماس با دیگران در اختیار ما می
ست برای شکل سنتی تعامل انسانی نیز اهایی ها و چالشاجتماعی، نشانگر تهدید هایشبکه

 (.536:ص9835)گیدنز،
که از داده های انفورماتیکی ذخیره  ،واقعی استای غیرهمچون سفر به منطقه ،ورود به محیط مجازی

کجا آباد دارد، شده در کامپیوتر زاده شده است. محیط مجازی در معنی لغت شناسانه این واژه، حالتی نا
ر بعدی است که کامالً یا بطور نسبی از طریق کامپیوتای چندترتیب، تجربه نمکان است. بدیچرا که بی

یید نماید. برخی أمی تواند از طریق ادراک وجود یا هویت آن را تای خلق می شود و هر استفاده کننده
عدم  -6 صنعتی بودن محض -8زمانی فرا -5 مکانیبی -9: های این جهان مجازی عبارتند ازویژگی

از معرفت شناسی تغییر شکل یافته پسامدرن  -6 هاملت -ه قوانین مدنی متکی بر دولتمحدودیت ب
روی فضا بودن و برخورداری از فضاهای  -7زمان دسترس بودن به طور همقابل  -5 ردار بودنوبرخ

 .(57: ص 9835و سیاسی جدید ) عاملی،  فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی
کند. با جهان مجازی ارتباط برقرار می اما در فضای مجازی در بسیاری از موارد، فرد در حریم خصوصی

منتهی این ارتباطات در یك موقعیت خصوصی و در  ؛است هم شدهآاین ارتباط بین فرد با فرد دیگر فر
هدایت و کنترل و یا به عبارتی  ،فرمانیگیرد. خصیصه خودی فرد به واسطه کامپیوتر صورت میتنهای

کند. فضای سایبر با هدف ایجاد فرمانروایی فضای مجازی بر کاربر نیز این حریم خصوصی را تشویق می
انسان، که به نوعی امکان ورود به حریم خصوصی را فراهم کند، ایجاد شده  یك جهان کامل در اطراف

ری زندگی روزمره است. حریمی که فرد از هنجارهای اجتماعی رها شده و با احساس آزادی عمل بیشت
 .(95 : ص9837)عاملی،  کندخود را دنبال می
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اند. در کنار آن آنالین تبدیل شدهاز فرهنگ زندگی های اجتماعی به بخش جدایی ناپذیری امروزه شبکه
کند. برای گر را هم به خود جلب میکرها و افراد سوء استفادههَ شود، توجهجا تعداد کاربر زیاد میهر

، البته مفهوم امنیت در های مهم امنیتی هستندها در حال تبدیل شدن به حفره، این شبکهمنظور همین
در هر کشور و  همچنین و ارزشهای آن جامعه متفاوت است.ارها هر جامعه و هر فرهنگی با توجه به هنج

های سیاسی و اقتصادی، کارکردهای تلیای متناسب با فرهنگ، تعامالت اجتماعی و فعاهر جامعه
 .(93 :ص9837)عاملی،  های اجتماعی با هم متفاوت استشبکه

و سیاسی محسوب شده و با سطح  فرهنگی اقتصادی، پیشنیاز هرگونه توسعه اجتماعی، احساس امنیت،
 (.88: ص9818)محمدی سرواله،پیشرفت جوامع در ارتباط است 

، ترس و احساس امنیت به معنای کیفیت یا حالت امن بودن، رهایی از خطر،  3ۀ وبسترنامبر اساس واژه
بخواهیم تعریفی باشد اما اگر در دنیای الکترونیکی نیز صادق میباشد. این تعبیر نگرانی و تشویش می

اصل  4تخصصی در این زمینه داشته باشیم می توانیم بگوییم که، برقراری امنیت در حفظ و بقاء 
 باشد:می

تمامیت : یك -2محرمانگی : اطالعات فقط و فقط بایستی توسط افراد مجاز قابل دسترس باشد. -1
سان همکاری دارند. حفظ سیستم از عناصری متشکل است که در کنار هم برای رسیدن به هدفی یک

تمامیت به معنای پیشگیری از بروز مشکل در این همکاری و پیوسته نگه داشتن عناصر یك سیستم 

-4.دسترس پذیری : اطالعات بایستی به هنگام نیاز، توسط افراد مجاز قابل دسترس باشد -3باشد.می
ی، شخص انجام دهنده یا گیرنده نتواند عدم انکار : به هنگام انجام کاری و یا دریافت اطالعات یا سرویس

یازمند ایجاد نظریات های جدیدی منجر گردیده که نگسترش اینترنت خود به خلق محیط آن را انکار کند.
. امنیت از مقوله ها و نیازهای اساسی انسان است که با زوال شناسی شناختی و ارتباطی جدید استروان

در نظریه  4مازلو آبراهام گیرد.و نگرانی و اضطراب جای آن را می آن آرامش خاطر انسان مختل شده
کند ای نیازهای اولیه انسانی مطرح میسلسله مراتبی نیازهایش احساس امنیت را بالفاصله بعد از ارض

 (.988: ص 9836)کاهه ،
نیز مثل هر مقوله ذهنی و اجتماعی دیگر در جهان دستخوش تغییر و دچار دگرگونی شده است.  امنیت

در دو دنیایی که اطالعات و  "امنیت زدا"و هم عوامل و متغیرهای  "امنیت زا"هم عوامل و متغیرهای 
ها نشان ررسیمتأسفانه، باند. متفاوت با گذشته د،کننآنها را از یکدیگر متمایز میمرزهای  ت،ارتباطا

های اجتماعی، با مخاطراتی در رابطه با دهد که حضور بسیاری از کاربران ایرانی در فضای شبکهمی
انگاری این دسته از کاربران، گاه صدمات و لطمات جّدی تهدید حریم خصوصی آنان مواجه است و سهل

های اجتماعی اینترنتی، چالش شبکهترین حقیقت را پذیرفت که مهمن است. بایستی ای بر آنان وارد کرده
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4. Abraham Maslow 
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سبك  ۀگیرند. مطالعبه مخاطب یا کسانی است که در لیست دوستان شما قرار می« اعتماد»موضوع 
دهد که معموالً کاربران درخواست سایر کاربران برای دوستی را به کاربران ایرانی نشان می ،کاربری

یابی صورت دوست های اجتماعیل، در شبکهپذیرند. این در حالی است که به طور معموراحتی می
ی گذارپذیرد و تنها دوستان و آشنایان در فضای واقعی در این فضا نیز نسبت به اتصال و اشتراکنمی

 های مجازی است.نیت در فضای شبکهو این آغاز به مخاطره افتادن ام کننداطالعات و محتوا اقدام می
عمومی شدن این فرصت شکل با  افراد شود و روز بر تعداد کاربران افزوده می در این برهۀ زمانی روز به

های کنند. این موضوع بسته به فرهنگمیحضور در اجتماع مدرن و امروزی را تجربه  دیگری از
 نماید. می ترتأملتر و قابل پیچیدهرا قدری مسأله اجتماعی و اعتقادات مذهبی ما ایرانیان، 

ی یکی از ده سایت برتر مورد استفاده ایرانیان در فضای وب است. ب 6فیس بوک ،5الکسا طبق آمار سایت
همانطور ای مجازی، تغییراتی را در ارتباطات انسانی شکل خواهد داد. شك میزان استقبال تعامالت شبکه

بیشتر و بیشتر  8و فرندفید 7تویترفیس بوک ، های اجتماعی از قبیل ز شبکهکه همه روزه استفاده افراد ا
های اجتماعی همواره کند. عضویت در شبکهخصوصی نیز اهمیت بیشتری پیدا می شود، حفظ حریممی

زیادی با نگرانی و اضطراب همراه بوده است و در مواردی نیز منجر به مشکالتی هم شده  ۀبرای عد
دیده شدن عکس های  است. کم نیستند افرادی که از برچسب خوردن عکس هایشان توسط دیگران و یا

ی هاو به نوعی از حضورشان در شبکه شان شاکی اندشان توسط دوستان نه چندان صمیمیخصوصی
های اجتماعی، جزئی ترین اطالعات کاربران معموالً در شبکه نمایند.اجتماعی مجازی احساس ناامنی می

ارتباطات خانوادگی، ارتباطات دوستانه، ها، میزان تحصیالت، دریافت و انتشار است. عالقمندینیز قابل 
گیرد، برخی ز جزئیات دیگر مورد سوال قرار میشغل، محل زندگی، محل تحصیل، محل تولد و بسیاری ا

پرسند. چشم، اندازه قد کاربر را نیز می های اجتماعی، حتی رنگ مو، رنگاز وب سایتهای شبکه
ود به این حریم از طریق وصی محسوب شده و وراطالعاتی که با توجه به فرهنگ کشور ما حریم خص

 بسیاری از کاربرانکند و متاسفانه حساس امنیت را در افراد تهدید میآشنا و غریبه به نوعی اافراد نا
ها بدون در نظر گرفتن خطرات و تهدیدات امنیتی در این شبکه ایرانی به علت آگاهی کامل نداشتن و

خطر افتادن حریم شخصی آنان شود. در ارتباط با حریم خصوصی و  عث بهتواند باکنند که میفعالیت می
سازی به معنای واقعی صورت از سوی نهادهای متولی داخلی آگاهمتأسفانه  های اجتماعیامنیت در شبکه

 .(3:ص1332نگرفته است )خاکی،
 اینترنت و گسترش با امروزه است، بوده هاانسان اصلی دغدغه های از یکی امنیت بشر زندگی ابتدای از

احساس  پیش از بیش مجازی فضاهای این در فعالیت برای امنیت لزوم کشورمان در ایشبکه فضاهای
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 فرهنگی و روانی امنیت احساس نداشتن و اجتماعی و اخالقی مبانی تخریب از بیم و ترس شود.می

 زیرا است، منطقی واکنشی مجازی فضاهای و اینترنت طریق از مخرب و آلوده اطالعات از هجوم ناشی

 حد این که اطالعاتی نوع هر که است طبیعی دارد. را خود خاص اطالعاتی های چارچوب ایهر جامعه

 هایجنبه وجود برخالف اندازد. خطر به را افراد جامعه و امنیت و سالمت تواندمی بشکند، را و مرزها

 هنجارشکن، افراد توسط ای رایانه هایشبکه این از استفاده سوء اجتماعی مجازی، هایمثبت شبکه

 راه و ها روش کارگیری به رو این است. از ساخته روبرو خطر و احساس امنیت کاربران را  با امنیت

 این در سالم اطالعات گزینش و مضر و مخرب هایداده نفوذ از برای پیشگیری مختلف کارهای

و باالتر  نسبت به ایجاد و حفظ اجتماعی ارتباطاتعلوم به عنوان فعالین حوزه  ما وضروری است  هاشبکه
 هستیم.های مجازی مسئول در میان کاربران داخلی شبکه احساس امنیت بردن

دهد که گسترش و توسعۀ روز افزون فن آوری های جهانی اطالعاتی و ارتباطی بیش از شواهد نشان می
اند. انقالب فن تهدید علیه امنیت تبدیل شده نوعیکه در راستای تأمین امنیت اجتماعی باشد، به آن

آوری، به شیوه ارتباطات )اینترنت، ارتباطات ماهواره ای و رایانه های پیشرفته( اشاره دارد که با کمك 
: 9831های فناوری، فاصله و مکان را به عوامل غیر مهم تبدیل کرده است )رفیع و جانباز،پیشرفت

  .(33ص
قومی و مذهبی، امنیت را زائل  از طریق اختالل در فرهنگ و هویت ملی، آوری هاو این گسترش فن

 (.57: ص9830سازد )کاستلز،می
ترین و کم ها اینترنت سبب شده است تا آسانآوری جهانی اطالعات و ارتباطات و در رأس آنفن

 (.18: ص9831ترین تهدید متوجه امنیت اجتماعی شود ) رفیع و جانباز،هزینه
بیش از نیمی از  "داده ها و آمار اینترنت"حال بر اساس آمار ارائه شده از سوی پایگاه اینترنتی در عین 

کاربران اینترنت خاورمیانه به کشور ایران اختصاص دارد. از این رو ایران پر کاربرترین کشور خاورمیانه 
ت ناشی از آن مواجه گیری از آن، با تهدیداای بهرهاست و در صورت بی توجهی به این پدیده به ج

خواهیم شد و ممکن است در نهایت شاهد زوال احساس امنیت در جامعه خود باشیم )رستگار خالد و 
 (.96: ص9815دیگران،

های مستقیم و اختی و اجتماعی، تحت تأثیر تجربهاحساس امنیت اجتماعی به عنوان یك پدیده روان شن
ها برای دستیابی به زندگی سالم و تداوم ست که انسانایط متفاوت اجتماعی امستقیم افراد از شرغیر

ویژه در های جوامع معاصر، به ترین دغدغهو احساس ناامنی از مهمروابط اجتماعی نیازمند آن است 
باشد، این بدان معنی است که گسترش این پدیده با سطح توسعه جامعه کشورهای در حال توسعه می

گردد، این مسئله بر طرف نخواهد شد، مگر آیندۀ اغلب جوامع محسوب میای، بطه داشته و به گونهرا
های پیدایش و گسترش احساس ناامنی را در اعضای جامعه ، با تجزیه و تحلیل، علل و زمینهآنکه

آور و رشد شتاب اعجابتشخیص داده و برای برطرف سازی آن، آمادگی کسب نماییم. با توجه به 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

مجازی و شیوۀ ارتباطی که در جمعیت کشور ما به خصوص های جایی شبکهگیری و همههمه ،تصاعدی
گیری است و به علت تاثیر پذیری و دسترسی بیشتر این ان و دانشجویان جامعه در حال شکلبین جوان

گذار بر آن، در فضای ساس امنیت کاربران و عوامل تاثیراح میزان قشر به فضای مجازی و اینترنت،
تواند یکی از آثار و پیامدهای اجتماعی باشد که در بین این نسل از جامعه به اجتماعی میهای شبکه

آید، این مسئله ما را بر آن داشت تا از طریق پژوهش، در بین کاربران نسل جوان به عنوان وجود می
ای اهمیت مخاطبان اصلی این فضای ارتباطی این پدیده را مورد سنجش قرار داده و ذکر این موضوع دار

هدف مورد  ،است )احساس ایمنی( و ذهنی )حفاظت از خطر( امنیت اجتماعی دارای دو بعد عینیاست که 
 گیرد.است که احساس امنیت را در بر می بررسی ما در این پژوهش بعد ذهنی امنیت

یشین ات پرسیدن به یك نتیجه تحقیقی خوب و نیل به یك مدل برازنده تر نیازمند استفاده از تجربی
نه تحقیق از آن بهره در ذیل به برخی موارد که به عنوان پیشی له است.أمحققان قبلی نسبت به مس

 پردازیم. ایم میجسته
عنوان پژوهش  "اینترنت بر تأکید دختر با دانشجوی جوانان اجتماعی کنش بر مجازی فضاهای تاثیر "

 پردازان نظریه به مربوط تحقیق نظری چهارچوب باشد،می 9837ساروخانی و همکارانش در سال 

 باشد.می هابرماس همگانی نوینۀ گستر و مدرن مجازی، پست فضاهای و هارسانه اجتماعی، کنش
 896شامل  حجم نمونهو ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه بوده،  پیمایشی - شیوه تحقیق میدانی

 که است واقعیت این مبین آماری هایآزمون و هاپردازش باشد،تبریز می دانشگاه دانشجویان از نفر

 چون و عواملی تحصیالت تأهل، سن، چون فردی هایویژگی از هاکنش این ، مرسو تصور برخالف

 هایکنش که شودمی استدالل و متأثر نیست اینترنت کاربرد زمینه و استفاده هزینه و ساعات میزان

 اجتماعی هایمحیط همراه به شخصیتی، شناختی، هایتفاوت و بوده هدفمند ماهیتی دارای اجتماعی

 هاییافته و است مؤثر هاآن بروز در ارزشها و اعتقادات همچنین و اجتماعی هاینهاد قبیل از واقعی

 اجتماعی، خدمات قبیل از اجتماعی کنش و اشکال اینترنت عمومی حوزه بین دهدمی نشان تحقیق

 مذهبی هایارزش از آگاهی اجتماعی، و تربیت تعلیم و دگرگونی، تغییر دهی،سازمان و وکالت فرهنگی،

باید در  را واقعی هایکنش که شودمی این رو استباط از دارد وجود ضعیفی همبستگی و دارمعنا رابطه
 . کرد جستجو کنندمی بناء آن درون در را خود رفتار افراد که واقعی هاینهاد

 موردی مطالعه دینی جوانان؛ هویت بر آن تأثیر و اینترنتی اجتماعی هایشبکه مجازی فضای در تعامل"

پرسش  باشد،می 1932قاسمی و همکارانش در سال عنوان پژوهش "اصفهان شهر جوانان و بوکفیس
بوک فیس آیا دارد؟ کاربران دینی هویت بر تأثیری چه بوکفیس از استفاده که است این اصلی تحقیق

 صورت به حاضر است؟ پژوهش دینی هویت کننده تضعیف شدن، جهانی ابزارهای از یکی عنوان به
 اینترنتی نامهپرسش از گیریبهره و در دسترس و داوطلبانه گیرینمونه روش از استفاده با و پیمایشی

 آماری جامعه است. گرفته صورت گیدنز یابیو ساخت کاشت هاینظریه بر تکیه با ساخته، محقق
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 آن از حاکی حاضر پژوهش نتایج .دهندمی تشکیل اصفهان بوک شهرفیس جوان کاربران را پژوهش

 از استفاده در کاربران فعالیت و میزان مشارکت و استفاده میزان عضویت، زمان مدت بین که است
 کاربران دینی هویت و بوکفیس محتوای تلقی کردن واقعی بین و معکوس معنادار رابطه بوک،فیس
 و مشارکت میزان و استفاده میزان عضویت، زمان هر چه مدت یعنی دارد؛ وجود مثبتی معنادار رابطه

 کاسته هاآن نزد دینی هویت برجستگی از کندمی پیدا بوک افزایشفیس از استفاده در کاربران فعالیت
 مذهبی و دینی نیازهای نوع با متناسب جوانان که دارد داللت این واقعیت بر هایافته شود. همچنینمی
 داریدین سبك و شیوه بر بوک فیس از استفاده ترتیب همان به و کننداستفاده می بوکفیس از خود
 . گذاردمی تأثیر هاآن

 امیر رستگار خالد وپژوهشی است که توسط  عنوان"استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی "

صورت پذیرفته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی بوده و در  1931فاطمه محمدیان در سال

نفری از دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان اجرا شده است. چارچوب نظری، یك  993ای بین نمونه
ج به باشد. نتایهای مکتب کپنهاک و نظریه چلبی بر اساس آجیل پارسونز میچارچوب تلفیقی از نظریه

دهد که هر چه میزان و سابقه استفاده از اینترنت بیشتر شود، دست آمده از آزمون فرضیات نشان می
یابد. همچنین بین نوع و میزان استفاده از اینترنت و احساس امنیت احساس امنیت اجتماعی کاهش می

اینترنت در مقایسه با مصرف  ای که از یکسو استفادۀ ازداری وجود دارد. به گونهاجتماعی نیز رابطه معنی
های دهد و از سویی دیگر کسانی که از سایتابزاری آن احساس امنیت اجتماعی را بیشتر کاهش می

 تری نیز نسبت به مابقی افراد دارند.کنند، احساس امنیت پایینفیلتر شده استفاده می

عنوان  ")مطالعه موردی مشهد( های اجتماعی و نهادهای نظم و قانونشبکه ،احساس امنیت اجتماعی"
صورت پذیرفت، روش تحقیق در  9833تحقیقی است که توسط حسین قدرتی و همکارانش در سال 

پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری این پژوهش را کلیه ساکنین شهر مشهد 
ای ای چند مرحلهخوشهگیری دهد که به روش نمونهسال تشکیل می 56تا  93که در محدودۀ سنی 

نامه استفاده شده و نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطالعات از ابزار پرسش 500
های اعتماد به پلیس، عضویت در انجمن های اعتماد به دادگاه،دهد که متغییرهای تحقیق نشان مییافته

دهد که در شوند. این یافته ها نشان مین میادبی هنری، جنسیت و وضعیت تأهل وارد مدل رگرسیو
های های دولتی و به ویژه دو نهاد یاد شده و در وهله دوم گسترش شبکهوهله اول بهبود عملکرد نهاد

د. در این تحقیق  مدل نظری تواند به تقویت احساس امنیت اجتماعی شهروندان کمك کناجتماعی می
 استفاده قرار گرفته است.به عنوان چارچوب نظری مورد مازلو 

 1931عنوان تحقیقی است که در سال  "نگرش مذهبی  و اجتماعی امنیت احساس رابطه "
صورت پذیرفته و روش به کار گرفته در این تحقیق از نوع  قاسمی وحید و ربانی علی توسط
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 مقیم باالتر و ساله 51شهروندان  مذهبی نگرش تاثیر بررسی بهپیمایشی بوده که در آن  

 می نشان هاند. یافتهاهآن پرداخت چهارگانه ابعاد و اجتماعی امنیت احساس بر اصفهان شهر
کمتر است،  قضایی و سیاسی اقتصادی، روانی، ابعاد در ترتیب به امنیت که؛ احساس دهد

 اجتماعی امنیت احساس عامل تبیین توان درصد 15 تا مذهبی نگرش عامل واریانس

 به نگرش و روحانیت به نگرش شامل مذهبی، نگرش دوگانه ابعاد بین داراست، در را

 افرادی که معنی این به است، برخوردار بیشتری تبیین توان از نخست، بعد داری، دین

 امنیت احساس از اندداشته تریمثبت نگرش روحانیت به نسبت توجهی، قابل نحو به که

 .بالعکس و اندبوده برخوردار نیز باالتری
، به 9، موسسه مطالعاتی پو2443عنوان پروژه تحقیقاتی است که در سال  "زندگی آمریکایی و اینترنتی"

شان در اینترنت را از نظر درصد از نوجوانان پروفایل شخصی 11انجام رسانیده، نتایج تحقیق نشان داد 

نوجوانان، نام کوچك خود را درصد  32کنند. بر اساس برآورد این پژوهش ، میزان دسترسی محدود می

درصد نام شهر خود را  11درصد عکس خود را هم ضمیمه و  33کنند و از این میان در اینترنت ثبت می

دهند. بر اساس مطالعه پو، معموالً دختران درصد نیز پست الکترونیك خود را قرار می23اند. ثبت کرده
شناسایی کرد. در مقابل،  شان راموقعیت فیزیکیکه از طریق آن بتوان  کننداطالعاتی را ثبت  نمی

 (10،2443)لن هارت و مادند ندهشان ارائه میپسران اطالعات بیشتری از موقعیت واقعیمعموالً 
ستی روی مطالعاتی است که گراس و آکوا "آنالین های اجتماعیدر شبکه حریم خصوصی اطالعات و"

انجام داده اند نتایج تحقیق نشان  11کارنژی ملون دانشگاهبوک دانشجویان چهار هزار پروفایل فیس
اند. های اجتماعی مجازی برخاستهشبکه گونی از اطالعات شخصی پست شده دردهد تهدیدهای گونامی

درصد کاربران، میزان امنیت اطالعات خود را از حالت عادی ارتقاء داده بودند. بنابراین،  2/1فقط 
)از جمله نام کوچك، نام خانوادگی، عکس شخصی، شهر تولد،تاریخ تولد،کد  اطالعاتی کامل از کاربران

بوک باشد، به سادگی قابل دسترس بود. با در اختیار داشتن این پستی( برای هر کسی که عضو فیس
توان شماره امنیت اجتماعی افراد را حدس زد و اطالعات درمانی حساس آنها را به دست اطالعات می
در  توان به موقعیت فیزیکی هر فردی برد،بوک، به سادگی میاده از اطالعات موجود در فیسآورد. با استف

به تهدیدی برای حوزه خصوصی زندگی کاربران  های اجتماعی اینترنت،امروزه شبکه این پژوهش آمده
 ( 5006، 12ستیاکوگراس و آ)بدل شده است

توان متوجه گردید شناسان در زمینه احساس امنیت، میشناسان و روانبا بررسی نظریات تعدادی از جامعه
اند، ولی در همه ضوع امنیت را مورد بحث قرار دادهپردازان جنبه خاصی از موکه هر یك از این نظریه

                                                           
9.Pew Research Center  
10 . Lenhart&Madden 

11 .Carnegie Mellon 

12 . Gross & Acquisti 
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ده کید فراوانی شمنیت اجتماعی یا همان بعد ذهنی تأنظریات بر اهمیت این بُعد از امنیت، یعنی احساس ا
آید بیانگر این موضوع است که امروزه مفهوم امنیت از بعد فیزیکی آن یات بر میاست، آنچه که از نظر

ست. با بررسی آراء صاحب خارج شده و ابعاد اجتماعی، فرهنگی و هویتی را به خود اختصاص داده ا
گونه که مشاهده شده توان به اهمیت فرهنگ و هویت در بحث امنیت اجتماعی پی برد و هماننظران می

ه که فرهنگ چاند و در واقع معتقد هستند هر آننیت را مترادف هویت در نظر گرفتهاین مکاتب، اماست، 
اندازد. در جوامع امروزی عوامل متعددی احساس دهند، امنیت را نیز به خطر میرا مورد هجمه قرار می

بته جهانی شدن در باشد، الته که از جمله آنها جهانی شدن میامنیت اجتماعی را با خطر مواجهه ساخ
های نوین عی مجازی، به عنوان یکی از رسانههای اجتماود. شبکهشالب رسانه، این مسئله را موجب میغ

های کند. شبکهامنیت اجتماعی را دچار اختالل میباشد که احساس ها میترین این رسانهو از جمله مهم
ها، فرهنگ و هویت ها، ارزشمستقیم بر روی هنجارابزاری که به طور مستقیم یا غیر اجتماعی به عنوان

تواند؛ عامل خطری برای امنیت هویتی، فرهنگی و اجتماعی باشند. همچنین بر گذارند، میافراد تاثیر می
توانند بر روی ها میو تعلقات مذهبی، این متغیراساس نظریات مربوط به اعتماد بین فردی و مشارکت 

در باب اعتماد، نظریه پردازانی گذار باشند. های اجتماعی تاثیرفضای شبکهحساس امنیت اجتماعی در ا
اعتماد  صداقت و درستی، پایبندی بر اصول اخالقی؛همچون باربر، زیر بنای به وجود آمدن اعتماد را در 

دانند، می منافع جمعی به منافع فردیو ترجیح  توانایی اجرای وظایف محوله یابه کارایی و کارآمدی 
از  که داندمییك ساز و کار اجتماعی پردازد، وی اعتماد را میاعتماد  از زاویه دیگری به لومانهمچنین 

و معتقد به اجرای درست قوانین در  شودها هدایت و تنظیم میآن انتظارات، اعمال و رفتار انسان طریق
تلقی کرده است،  بین فردیاز تبعات اعتماد جامعه بوده و همکاری و مشارکت را در بین اعضای جامعه 

گروهی را غالب بر انگیزه اوفه نیز همچون باربر در نظریه خود در رابطه با ایجاد اعتماد انگیزه جمعی و 
های مشترک )مذهب، دین، ارزش پندارد و یکی دیگر از مواردی تقویت اعتماد اعضاء را هویتفردی می

د نسبت به گروه بیان نموده است، به نظر دیوید جانسون عامل تاثیر و... ( و همچنین احساس تعلق فر
یعنی باال گرفتن باشد که نسبت به هم رابطه معکوس دارند، اعتماد، تضاد بین اعضاء گروه می گذار بر
برد، در حوزه تعلقات آمدنش )تضاد( اعتماد را باال می آورد و پاییندر بین اعضاء اعتماد را پایین میتضاد 

گرایی عاملی برای به وجود آمدن احساس عتقد است که تعلقات مذهبی و مذهبم دیوید درسلرمذهبی 
نظریه مشارکت جیمز کلمن، جان الستر و گری بکر و ... بر اصل محوری امنیت در افراد است. در ادامه 

کنند که با آدمیان راهی را انتخاب می دار و سنجیده است.که رفتار آدمیان هدفاین موضوع است 
های ه به طور مثال اگر افراد در شبکهبه این مفهوم ک سو است.شان )هدف و مقصود( هماغراض

کنند و به دنبال فایده، تسریع و تسهیل در اهداف دارند اهداف مشترکی را دنبال می اجتماعی عضویت
یش رو و راههایی که در پها از بین تمام مسائل در این نظریه فرض بر این است که انسانخود هستند. 

کنند و در آن مسیر حرکت کنند اختیار می شان موافق است و دوست دارنددارند راهی را که با اغراض
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گزینند بررسی ادله مختلف راهی را بر می کنند و پس ازبه هر راهی محاسبه سود و زیان میبرای رفتن 
 نمایند.شارکت میبر این اساس اقدام به م ها باشد ونکه موافق میل آ

س امنیت اجتماعی کاربران در مطالعه و شناخت عوامل مرتبط با میزان احساهدف اصلی مقاله، 
 های اجتماعی مجازی است تا بدین وسیله به اهداف جزئی تر زیر دست یابد :شبکه

 بررسی احساس امنیت اجتماعی کاربران. -
های اجتماعی امنیت اجتماعی کاربران در شبکهس بررسی عوامل شخصیتی تاثیرگذار بر میزان احسا -

 مجازی. )متغیرهای شخصیتی مانند سن، جنسیت، میزان تحصیالت و ...(
های اجتماعی مجازی بر میزان احساس امنیت اجتماعی بررسی تاثیر مدت زمان حضور افراد در شبکه -

 .آنان
 .های مجازیاجتماعی آنان در شبکهحساس امنیت بررسی تاثیر تعلقات مذهبی افراد بر میزان ا -
 ها.بررسی رابطۀ بین اعتماد بین فردی کاربران و میزان احساس امنیت اجتماعی آن -

های مجازی و میزان احساس لب به اشتراک گذاشته شده در شبکهبررسی رابطۀ بین محتوای مطا -
 امنیت اجتماعی.

های اجتماعی مجازی و ی کاربران در شبکهارزشهای فرهنگ بررسی رابطۀ بین میزان پایبندی به -
 احساس امنیت اجتماعی.

 ای و احساس امنیت اجتماعی.میزان مشارکت در فعالیت های شبکهبررسی رابطه بین  -

 ابزار و روش پژوهش

 39-39در سال تحصیلی  دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تبریزجامعه آماری در پژوهش حاضر، 

هستند. با توجه به اهمیت  اجتماعی مجازی عضو هایر شبکهدبوده و  69032باشد که تعدادمی
 های مجازی عضویت دارند،که در شبکه دانشجویان، کاربرانی که در پیمایش از شدهتحقیق تالش 

 39حجم نمونه براساس فرمول کوکران با در نظر گرفتن فاصله اطمینان گیری انجام پذیرد. نمونه
درصد به حجم نمونه  9برای باالتر بردن ضریب اطمینان بیش از نفر محاسبه شده است.  973درصد، 

 .انتخابی اضافه شد
نگیرد،  جا که همواره عواملی وجود دارد که سبب می شود افراد انتخاب شده نهایتاً در نمونه قراراز آن

کاهش غیر قابل پیش بینی حجم نمونه و سوءگیری  آورد،ها مشکل اصلی را به وجود میپاسخگویی آننا
ای را استخراج کرد این می توان نمونهآورد، بنابردرصد نارسایی پاسخگویان را پدید می 60ها، حدود آن

 (.30:ص3939خواهیم باشد)ببی،درصد بزرگتر از آنچه می 60که 
برای شوند، انتخاب مینفر بیشتر از حجم به دست آمده از فرمول کوکران  66 تعدادنهایتاً 

 باشد.نفر می 900راین تعداد حجم نمونه گردد، بنابتکمیل میبا خطا  هایی است که احتماالًپرسشنامه
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آوری معبزار جا.ای استای چند مرحلهگیری در این پژوهش تصادفی ساده از نوع خوشهروش نمونه
باشد که بر اساس اهداف و سواالت تحقیق تهیه شده و برخی از میمحقق ساخته اطالعات پرسشنامه 

قبل از  ،گردیده است یحاای طرخی به صورت باز و برخی چند گزینهسواالت در قالب طیف لیکرت، بر
حوزه سنجش و های پرسشنامه، از چند کارشناس ویرایش نهایی به منظور تعیین روایی صوری سوال

پژوهش استفاده شد به طوری که براساس نظر کارشناسان، تعدادی از سواالت که دارای ابهام بودند، 
 تغییر و برخی از سواالت غیر ضروری و تکراری نیز حذف شدند.

در این پژوهش، با استفاده از اطالعات  بهره برده شده،ها از روشهای آماری تحلیل داده برای توصیف و
 عملیات آماری مورد نیاز، اجرا شده است. spssآوری شده از طریق پرسشنامه، بوسیله نرم افزار جمع

 اند، که عبارتند از: آوری شده، با استفاده از دو نوع آماره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهاطالعات جمع
در این قسمت از تحقیق، برای تجزیه و تحلیل اطالعاتی که به منظور توصیف و آماره توصیفی؛ که 

های جداول توزیع فراوانی، شاخص میانگین و اند از آمارهخصوصیات جمعیت نمونه گردآوری شدهمعرفی 
حقیق که به منظور آزمون برای تجزیه و تحلیل اطالعات تهمچنین  ها، استفاده شده است.نمودار

های استنباطی مانند آنالیز واریانس، ضریب همبستگی اند، از آمارهآوری شدهعتبیین تحقیق جم فرضیات و
 پیرسون، رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

 بررسی قابلیت اعتبار و اعتماد متغیرهای تحقیق :(1شماره ) جدول

تعداد  متغیر

 گویه

 مقدار آلفا

 867/0 5 مجازی هایکاربران در شبکه میزان احساس امنیت اجتماعی

 881/0 5 اعتماد بین فردی در ارتباطات مجازی

 788/0 4 تعلقات مذهبی

 758/0 5 ای مجازیمیزان مشارکت در فعالیت های شبکه

 824/0 6 مطالب به اشتراک گذاشته شدهاستفاده از محتوای 

 867/0 4 های فرهنگی کاربرانمیزان پایبندی به ارزش

دهد که های حاصل از آزمون کرانباخ نشان میکنید یافته( مالحظه می1)همانطور که در جدول شماره

رفته شده جهت های در نظر گباشند ، یعنی گویهمی 3/4کلیه متغیرهای تحقیق دارای آلفای باالتر از 
سب سنجش های تحقیق از همبستگی درونی باالیی برخوردار بوده و مناسنجش هر یك از متغیر

 باشند.متغیرهای مورد نظر می

 یافته ها

پردازیم. در ابتدا رابطه بین بین متغیرها یا فرضیات تحقیق می روابط یافته ها و در این بخش به تحلیل
سنجیم، سپس نالیز واریانس و آزمون تی تست میدو متغیر را از طریق ضریب همبستگی پیرسون، آ

به این دلیل از  آوریم. برای آزمون فرضیاتمیگی هر فرضیه را نمودار و جدول آزمون ضریب همبست
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ن خاطر آنها را با باشد و به ایای میهای ما فاصلهپذیریم دادهآزمون پیرسون استفاده شده، که می
 کنیم.همدیگر جمع می

 ها در شبکه های اجتماعی بین سن کاربران و احساس امنیت اجتماعی آن"آزمون فرضیه اول
 "رابطه وجود داردمجازی 

 "میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکه های مجازی و سن "آزمون تحلیل واریانس :(2)جدول شماره 

ANOVA 

  جمع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F میزان خطا

 میانگین بین گروهی 45/8476 4 61/781 87/64 000/0

 میانگین درون گروهی 8/5848 885 58/18 --- ---

 کل 16/7784 888 ----- --- ---

دهد از آزمون تحلیل واریانس نشان می کنید نتایج حاصلمشاهده می( 2)گونه که در جدول شماره همان

گین احساس امنیت باشد یعنی میان( می sig= 444/4و برابر ) 40/4کمتر از  F میزان خطای آزمون
توان گفت بین نبوده و متفاوت است، بنابراین میهای سنی مختلف با یکدیگر برابر اجتماعی در گروه

ارد و نتایج ها رابطه معناداری وجود دهای مجازی و سن آنحساس امنیت اجتماعی کاربران شبکهمیزان ا
ها  در بین سن پاسخگویان و احساس امنیت اجتماعی آنبنابراین:  آماری می باشد.قابل تعمیم به جامعه

 . ابطه معناداری وجود داردشبکه های اجتماعی مجازی ر
 های در شبکه هاساس امنیت اجتماعی آنبین میزان تحصیالت کاربران و اح"آزمون فرضیه دوم

 "اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد

 "میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکه های مجازی ومیزان تحصیالت "آزمون تحلیل واریانس :(8)جدول

ANOVA 

  جمع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F سطح معناداری

 میانگین بین گروهی 22/1880 5 04/846 18/18 000/0

 میانگین درون گروهی 88/8108 884 08/17 --- ---

 کل 16/7784 888 ----- --- ---

دهد میکنید نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان ( مشاهده می9گونه که در جدول شماره )همان

باشد یعنی میانگین احساس امنیت ( می sig=  444/4و برابر ) 40/4کمتر از  Fسطح معناداری آزمون 
توان گفت بین میزان نبوده و متفاوت است بنابراین می اجتماعی کاربران با میزان تحصیالت مختلف برابر

وجود دارد و فرضیۀ ی های مجازی رابطه معنادارزان احساس امنیت اجتماعی در شبکهتحصیالت و می
در  هاساس امنیت اجتماعی آناح بین میزان تحصیالت کاربران پاسخگو وبنابراین: شود.محقق تایید می

 .رابطۀ معناداری وجود دارد های اجتماعی مجازیشبکه
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  های در شبکهها ساس امنیت اجتماعی آنبین وضعیت تأهل پاسخگویان و اح "آزمون فرضیه سوم
 "مجازی رابطه وجود دارداجتماعی 

در شبکه های مجازی در بین دو گروه مجرد  احساس امنیت اجتماعینتایج آزمون تی  مستقل برای مقایسه نمرات  ":  (4)جدول شماره 

 "و متأهل

ضریب فاصله اطمینان در سطح 

85 % 

احتمال 

انحراف 

 استاندارد

 

تفاوت 

 میانگین

 

 میزان خطا

 

 درجه آزادی

 

t ارزش 
  

 آزمون لوین

 

میزان 

 خطا

 fضریب  

 کمترین بیشترین

 

58/1 
 

288/0- 
 

478/0 
 

650/0 
 

188/0 
 
887 

 

84/1 
 
 
 

284/0 

 
 
 

10/1 

برای برابری 

 واریانس ها

 

58/1 
 

288/0- 
 

488/0 
 

650/0 
 

188/0 
 

88/882 
 

85/1 
برای نابرابری 

 واریانس ها

 

های در شبکه احساس امنیت اجتماعیمیزان  (T-Test)تست طریق آزمون تیبرای پاسخ به این سوال از 
گونه که در جدول نماییم. بر این اساس همانرا محاسبه میمجازی در بین دو گروه مجرد و متأهل 

و  ( sig= 239/4) برابر 40/4، طبق نتایج آزمون لوین میزان خطا بیشتر از ( مشخص است9شماره )

و میزان  99/1برابر با  tمی باشد و با توجه به معنادار نبودن نتایج آزمون لوین مقدار  14/1برابر  f آماره

های در شبکه توان گفت میزان احساس امنیت اجتماعیمیباشد بنابراین می (=133/4sigبا ) خطا برابر
این: بین بنابر شود.می ناداری ندارد و فرضیه محقق ردتفاوت مع مجازی در بین دو گروه مجرد و متأهل

های اجتماعی مجازی رابطه ها در شبکهحساس امنیت اجتماعی آنوضعیت تأهل پاسخگویان و ا
 معناداری وجود ندارد.

  در شبکه های  هابین جنسیت پاسخگویان و احساس امنیت اجتماعی آن"آزمون فرضیه چهارم
 "اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد

 "مردهای مجازی در بین دو گروه زن و در شبکه احساس امنیت اجتماعینتایج آزمون تی  مستقل برای مقایسه نمرات  ":(5)جدول شماره

ضریب فاصله اطمینان در سطح 

85 % 

احتمال 

انحراف 

 استاندارد

 

تفاوت 

 میانگین

 

 میزان خطا

 

 درجه آزادی

 

t ارزش 
 

 

 

 میزان خطا

 آزمون لوین

 

 fضریب

 

 کمترین بیشترین

 

27/0 
 

58/1- 
 

484/0 
 

648/0- 
 

188/0 
 
887 

 

86/1- 
 
 
 

807/0 

 
 
 

04/1 

برای برابری 

 واریانس ها

 

28/0 
 

57/1- 
 

486/0 
 

648/0- 
 

185/0 
 

57/868 
 

85/1- 
برای نابرابری 

 واریانس ها
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های در شبکه احساس امنیت اجتماعیمیزان  (T-Test)تست برای پاسخ به این سوال از طریق آزمون تی

 (0)نماییم. بر این اساس همانگونه که در جدول شماره را محاسبه میمجازی در بین دو گروه زن و مرد 

برابر  f و آماره( sig= 943/4) برابر 40/4 از بیشتر خطا میزان لوین آزمون نتایج ، طبقمشخص است

و میزان خطا برابر  -91/1 با برابر t مقدار لوین آزمون نتایج نبودن معنادار به توجه بوده و با 49/1

(139/4sig= )های مجازی در بین دو در شبکه توان گفت احساس امنیت اجتماعیمیباشد پس می
بنابراین: بین جنسیت پاسخگویان و  شود.ناداری ندارد و فرضیه محقق رد میتفاوت معگروه زن و مرد 

 مجازی رابطه معناداری وجود ندارد.ها  در شبکه های اجتماعی احساس امنیت اجتماعی آن

 

 
 های اجتماعی مجازی و میزان احساس مدت حضور افراد در شبکهبین  " آزمون فرضیه پنجم

 "ها رابطه وجود دارد امنیت اجتماعی آن
های مجازی و مدت حضور افراد در شبکه هایزان احساس امنیت اجتماعی در شبکهمی "آزمون تحلیل واریانس(:6شماره) جدول

 "مجازی 

ANOVA 
  جمع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F سطح معناداری

 میانگین بین گروهی 002/8060 4 865 88/52 000/0

 میانگین درون گروهی 15/5884 885 61/14 --- ---

 کل 16/7784 888 ----- --- ---

دهد از آزمون تحلیل واریانس نشان می کنید نتایج حاصل( مشاهده می1گونه که در جدول شماره)همان

اس امنیت باشد یعنی میانگین احس( می sig=  444/4و برابر ) 40/4کمتر از  Fسطح معناداری آزمون  
های مجازی با یکدیگر یکسان نبوده و های زمانی مختلف حضور در شبکهاجتماعی کاربران در رده

های مجازی و میزان احساس امنیت ور افراد در شبکهگفت بین مدت حض تواناین میمتفاوت است بنابر
ماری بوده های مجازی رابطه معناداری وجود دارد و نتیجه قابل تعمیم به جامعه آها در شبکهاجتماعی آن

های اجتماعی مجازی و میزان مدت حضور افراد در شبکهبنابراین: بین  شود.و فرضیۀ محقق تایید می
های اجتماعی مدت حضور افراد در شبکه و ها رابطه معناداری وجود داردناحساس امنیت اجتماعی آ

بیشتر، احساس امنیت نیز مجازی بر میزان احساس امنیت اجتماعی تاثیرگذار است و هر چه مدت حضور 
 شود.بیشتر می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 زی بر میزان احساس امنیت ارتباطات مجااعتماد بین فردی پاسخگویان در  "آزمون فرضیه ششم
 "ها در شبکه های اجتماعی مجازی تاثیرگذار استآن عیاجتما

 "اعتماد بین فردی های مجازی و در شبکه میزان احساس امنیت اجتماعی "ضریب همبستگی  (:8شماره)جدول 

 های مجازیدر شبکه میزان احساس امنیت اجتماعی

 

 اعتماد بین فردی در ارتباطات مجازی

 852/0 مقدار ضریب همبستگی

 400 نمونهحجم 

 000/0 میزان خطا

های کاربران در شبکه دست آوردن نمره میزان احساس امنیت اجتماعیبرای بررسی این فرضیه بعد از به
، تماد بین فردی در ارتباطات مجازیاز سواالت پرسشنامه و نیز محاسبه امتیاز مربوط به تاثیر اع مجازی

نماییم. بر این اساس بستگی بین دو متغیر را محاسبه میاز طریق ضریب همبستگی پیرسون میزان هم

کنید شدت همبستگی بین تاثیر اعتماد بین فردی در مشاهده می (3)که در جدول شماره همانطور 

گردیده است، که 902/4، برابر در شبکه های مجازی ارتباطات مجازی و میزان احساس امنیت اجتماعی

و برابر  40/4متغیر دارد. با توجه به میزان خطای کمتر از حکایت از همبستگی مستقیم بین دو 

(444/4sig= ) باشد و همبستگی بین دو متغیر معنادار میدرصد گفت که  33می توان با اطمینان
ان بر میزان احساس در نتیجه : اعتماد بین فردی پاسخگوی توان نتیجه را به جامعه آماری تعمیم داد.می

های اجتماعی مجازی تاثیرگذار است و با افزایش اعتماد بین فردی کاربران، شبکه امنیت اجتماعی آنها در
 یابد.های اجتماعی مجازی نیز افزایش میجتماعی آنها در شبکهمیزان احساس امنیت ا

 ها در آن یان و میزان احساس امنیت اجتماعیبین تعلقات مذهبی پاسخگو "آزمون فرضیه هفتم
 "وجود داردشبکه های مجازی رابطه 

 "تعلقات مذهبی های مجازی و در شبکه میزان احساس امنیت اجتماعی "ضریب همبستگی  (:7جدول شماره)

 های مجازیدر شبکه میزان احساس امنیت اجتماعی

 

 تعلقات مذهبی

 -288/0 مقدار ضریب همبستگی

 400 حجم نمونه

 000/0 میزان خطا

 های مجازیدر شبکه آوردن نمره میزان احساس امنیت اجتماعی دستبرای بررسی این فرضیه بعد از به
، از طریق ضریب همبستگی یاز مربوط به تاثیر تعلقات مذهبیاز سواالت پرسشنامه و نیز محاسبه امت

اساس همانطور که در جدول شماره  نماییم. بر اینبستگی بین دو متغیر را محاسبه میپیرسون میزان هم

در  شدت همبستگی بین تاثیر تعلقات مذهبی و میزان احساس امنیت اجتماعیکنید مشاهده می (3)

گردیده است، که حکایت از همبستگی معکوس بین دو متغیر دارد،  -233/4، برابر های مجازیشبکه
یعنی همبستگی بین دو متغیر در خالف جهت همدیگر است و هر چه میزان تعلقات مذهبی باال رود 

آید. با توجه به میزان خطای بران در شبکه های مجازی پایین میجتماعی کارمیزان احساس امنیت ا

ن دو متغیر درصد گفت که همبستگی بی 33می توان با اطمینان ( =444/4sigو برابر ) 40/4کمتر از 
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در نتیجه : بین تعلقات مذهبی  توان نتیجه را به جامعه آماری تعمیم داد.دار می باشد و میمعنا
های اجتماعی مجازی رابطه معناداری وجود ها در شبکهآن و میزان احساس امنیت اجتماعی یانپاسخگو

های ها در شبکهحساس امنیت اجتماعی آندارد و با افزایش تعلقات مذهبی دانشجویان پاسخگو، میزان ا
 .یابدمجازی کاهش می

 های مجازی و میزان شبکهلب به اشتراک گذاشته شده در بین محتوای مطا "آزمون فرضیه هشتم
 "احساس امنیت اجتماعی کاربران رابطه وجود دارد 

لب به اشتراک گذاشته شده محتوای مطا های مجازی ودر شبکه میزان احساس امنیت اجتماعی "ضریب همبستگی (: 8شماره )جدول 

 "های مجازی در شبکه

 های مجازیدر شبکه میزان احساس امنیت اجتماعی

لب به اشتراک گذاشته شده در محتوای مطا

 های مجازیشبکه

 -146/0 مقدار ضریب همبستگی

 400 حجم نمونه

 004/0 میزان خطا

های کاربران در شبکه برای بررسی این فرضیه بعد از به دست آوردن نمره میزان احساس امنیت اجتماعی
میزان استفاده از محتوای مطالب به ه تاثیر از سواالت پرسشنامه و نیز محاسبه امتیاز مربوط ب مجازی

بستگی بین دو متغیر را محاسبه ، از طریق ضریب همبستگی پیرسون میزان هماشتراک گذاشته شده

ن تاثیر کنید شدت همبستگی بی( مشاهده می3)نماییم. بر این اساس همانطور که در جدول شماره می
های در شبکه مطالب به اشتراک گذاشته شده و میزان احساس امنیت اجتماعی میزان استفاده از محتوای

گردیده است، که حکایت از همبستگی معکوس بین دو متغیر دارد، یعنی  -191/4، برابر مجازی
مطالب به  و هر چه میزان استفاده از محتوایهمبستگی بین دو متغیر در خالف جهت همدیگر است 

آید. با توجه های مجازی پایین میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکه رود میاشتراک گذاشته شده باال

درصد گفت که  33توان با اطمینان می( =449/4sigو برابر ) 40/4به میزان خطای کمتر از 
ه : بین در نتیج توان نتیجه را به جامعه آماری تعمیم داد.باشد و میهمبستگی بین دو متغیر معنادار می

ها در آن راد و میزان احساس امنیت اجتماعیمطالب به اشتراک گذاشته شده اف استفاده از محتوایمیزان 
لب به اشتراک های مجازی رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش میزان استفاده از محتوای  مطاشبکه

 یابد.زان احساس امنیت اجتماعی کاهش میهای اجتماعی مجازی میگذاشته شده در شبکه
 های اجتماعی ارزشهای فرهنگی کاربران در شبکه بین میزان پایبندی به "آزمون فرضیه نهم

 "مجازی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد 
های فرهنگی میزان پایبندی به ارزش های مجازی ودر شبکه میزان احساس امنیت اجتماعی "ضریب همبستگی (: 10شماره) جدول

 "کاربران 

 های مجازیدر شبکه ان احساس امنیت اجتماعیمیز

 

 های فرهنگی کاربرانپایبندی به ارزش

 -040/0 مقدار ضریب همبستگی

 400 حجم نمونه

 428/0 میزان خطا
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 های مجازیدر شبکه برای بررسی این فرضیه بعد از به دست آوردن نمره میزان احساس امنیت اجتماعی
، های فرهنگی کاربرانمحاسبه امتیاز مربوط به تاثیر میزان پایبندی به ارزشنامه و نیز از سواالت پرسش

اساس  نماییم. بر اینبستگی بین دو متغیر را محاسبه میاز طریق ضریب همبستگی پیرسون میزان هم

کنید شدت همبستگی بین تاثیر میزان پایبندی به ( مشاهده می14همانطور که در جدول شماره )

 -494/4، برابر های مجازیدر شبکه فرهنگی کاربران و میزان احساس امنیت اجتماعیهای ارزش
گردیده است، که حکایت از همبستگی معکوس بین دو متغیر دارد، یعنی همبستگی بین دو متغیر در 

توان می (=923/4sigو برابر ) 40/4خالف جهت همدیگر است. با توجه به میزان خطای بیشتر از 
در نتیجه : بین میزان  شود.یباشد و فرضیه محقق رد مستگی بین دو متغیر معنادار نمیگفت که همب

های اجتماعی مجازی و احساس امنیت اجتماعی رابطه هنگی کاربران در شبکههای فرپایبندی به ارزش
 وجود ندارد.

 س امنیت ای پاسخگویان بر میزان احسامیزان مشارکت در فعالیت های شبکه "آزمون فرضیه دهم
 "ها تاثیرگذار است ناجتماعی آ

 "ای های شبکهمشارکت در فعالیت های مجازی ودر شبکه میزان احساس امنیت اجتماعی "ضریب همبستگی  (:11شماره)جدول 

 های مجازیدر شبکه میزان احساس امنیت اجتماعی

 

 میزان مشارکت در فعالیت های شبکه ای

 828/0 مقدار ضریب همبستگی

 400 حجم نمونه

 000/0 میزان خطا

همانطور که در جدول شماره  تحقیق نیز به روش فرضیه قبل عمل شده و  برای بررسی این فرضیه

ای و میزان احساس های شبکهکنید شدت همبستگی بین تاثیر مشارکت در فعالیتمیمشاهده  (11)

است، که حکایت از همبستگی مستقیم بین گردیده  323/4، برابر های مجازیدر شبکه امنیت اجتماعی

 33توان با اطمینان می (=444/4sigو برابر ) 40/4دو متغیر دارد. با توجه به میزان خطای کمتر از 
 توان نتیجه را به جامعه آماری تعمیم داد.باشد و میهمبستگی بین دو متغیر معنادار میدرصد گفت که 
ساس امنیت اجتماعی  ای پاسخگویان و میزان احهای شبکهفعالیتمیزان مشارکت در در نتیجه : بین 

 های مجازی رابطه معناداری وجود دارد.آنها در شبکه

 بحث و نتایج
 (: جدول ترکیبی نتایج آزمون فرضیات تحقیق12جدول شماره )

 

 متغیر مستقل

 

 متغیر وابسته

 

 نوع آزمون

ضریب 

 همبستگی

 

آماره 

F 

سطح 

 معناداری

رد تایید یا 

 فرضیه

/87 --- تحلیل واریانس در شبکه های مجازی میزان احساس امنیت اجتماعی سن

64 

 تایید 000/0

/18 --- تحلیل واریانس در شبکه های مجازی میزان احساس امنیت اجتماعی میزان تحصیالت

18 

 تایید 000/0
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 رد 284/0 10/1 --- تی تست در شبکه های مجازی میزان احساس امنیت اجتماعی وضعیت تأهل

 رد 807/0 04/1 --- تی تست در شبکه های مجازی میزان احساس امنیت اجتماعی جنسیت

مدت حضور افراد در شبکه های اجتماعی 

 مجازی

/88 --- تحلیل واریانس در شبکه های مجازی میزان احساس امنیت اجتماعی

52 

 تایید 000/0

ضریب    در شبکه های مجازی احساس امنیت اجتماعیمیزان  اعتماد بین فردی در ارتباطات مجازی

 همبستگی پیرسون

 تایید 000/0 --- 852/0

ضریب    در شبکه های مجازی میزان احساس امنیت اجتماعی تعلقات مذهبی

 همبستگی پیرسون

 تایید 000/0 --- -288/0

استفاده از محتوای  مطالب به اشتراک 

 گذاشته شده

ضریب    در شبکه های مجازی اجتماعیمیزان احساس امنیت 

 همبستگی پیرسون

 تایید 004/0 --- -146/0

میزان پایبندی به ارزشهای فرهنگی 

 کاربران در شبکه های اجتماعی مجازی

ضریب    در شبکه های مجازی میزان احساس امنیت اجتماعی

 همبستگی پیرسون

 رد 428/0 --- 040/0

ضریب    در شبکه های مجازی میزان احساس امنیت اجتماعی ایمیزان مشارکت در فعالیت های شبکه 

 همبستگی پیرسون

 تایید 000/0 --- 828/0

برای باال بردن میزان احساس هایی را توان پیشنهادات و راهکارهای این پژوهش میدر مجموع از یافته
 ها عبارتند از: آن ترینارائه نمود که مهم های اجتماعی مجازیکاربران در شبکه امنیت اجتماعی

 بجا از این مدار شوند و در مورد استفاده ناهای اجتماعی قانونتا شبکه گرددمی پیشنهاد
 گردد. مشخص در قانون کشور ها، حد و مرزهاشبکه

 های فضای مجازی زمینه ۀهای کنترل کیفی و فنی در همها و نظامتصویب معیارها، سیاست
ها و معیارهای ارائه محتوا، خدمات، توسعه و محتوایی و همچنین سیاستاز جمله امنیتی و 

 .برداری در فضای مجازی کشور در چارچوب مصوبات شورای عالی بهره

  های اجتماعی در باالتر بردن سطح نظارتی به جای فیلتر نمودن شبکه گردد مراجعمیپیشنهاد
 تالش کنند.ها خانوادهای افراد به خصوص سواد و دانش رسانه

 ا در آگاهی افراد ر ،ها به خصوص تلویزیون با ساخت سریال و مستندگردد رسانهپیشنهاد می
نماید آگاه سازند و در های اجتماعی ایجاد میخصوص خطرات احتمالی که شبکه

 های اجتماعی بپردازند.ن به بیان نکات مثبت و منفی شبکههایشابرنامه
 نیت اجتماعی در فضای شبکه جام شده در زمینه احساس امگردد تحقیقات انپیشنهاد می

های اصلی متولی امنیت، بخصوص نیروی انتظامی قرار باید به روز در اختیار سازمان مجازی،
 گیرد.

  سمینارها و جلسات متنوعی جهت شناسایی ابعاد امنیت در بین اقشار مختلف جامعه بر حسب
 شگاهیان انجام گیرد.شرایط هر منطقه از سوی کارشناسان و دان
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 ان ارتباطات فرزندان باید خود را بیش از پیش در جری نواده ها به منظور کاهش اشتباهاتخا
 های مجازی قرار دهند.خود در شبکه

 تری بررسی  گردد در تحقیقات آتی احساس امنیت اجتماعی در ابعاد متفاوتپیشنهاد می
 نمایند.

  امنیت در کاربران دانشجوی دانشگاه آزاد تبریز پرداختهاین تحقیق به بررسی میزان احساس، 
ان، دانش به عنوان یك موضوع پیشنهادی می توان سایر اقشار جامعه را نظیر زنان، شهروند

 تر قرار داد و نتایج به دست آمده را با یکدیگر قیاس نمود.آموزان و ... مورد مطالعه گسترده

 برای  روش کیفی از روش مشارکت محور نیزوه بر گردد در تحقیق دیگری عالپیشنهاد می
 باالتر بردن کیفیت کار تحقیق استفاده شود.

 

 

 منابع:

(، بررسی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت دختران در شبکه های اجتماعی با 9815لیال.) خاکی،
ارشد، رشته علوم  تأکید بر فیسبوک )مطالعه موردی :کاربران دختر شهر ایالم(. پایان نامه کارشناسی

 ارتباطات اجتماعی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قیام دشت تهران.

(.تاثیر فناوری های جهانی اطالعاتی و ارتباطات بر امنیت ملی کشورها. 1933جانباز،دیان.)رفیع، حسین. 

 .33تا 33، بهار ،صفحه 1، شماره 94.دوره نشریه علوم سیاسی

 امنیت احساس و اجتماعی اعتماد بین رابطه .بررسی(9815عباس.) بحریپور، .امیر ،خالد رستگار

 سال ،جوانان جامعه شناختی مطالعات فصلنامهکاشان.  شهرستان موردی: مطالعه اجتماعی

 .1-55صفحه دهم، شماره چهارم،

. مجموعه مطالعات و دو فضایی شدن فرهنگ دو جهانی شدن(. 1933عاملی، سعید رضا. )

 فرهنگی و روزمره ایرانیان، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی .فرهنگی ، مصرف 

، کتاب ماه علوم اجتماعی(. دو جهانی شدن ها و آینده جهان. 1332) عید رضا.عاملی، س

 .۸۲-۵۱صفحه، خرداد و تیر ، ۹۶ -07شماره

، چاپ مجموعه مقاالت و سخنرانی های همایش امنیت اجتماعی(.1939احمد.) کاهه،
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Subject   

study on the factores associated with the virtual social security (Case of 

Azad University of Tabriz) 

 

Abstract   

The aim of the present research is studying and understanding of the factors related to the 

amount of social security feeling of users in virtual social networks. The research method 

was survay from analytical type. The Statistical Society of this research was include all 

students of Tabriz Islamic Azad University in the academic year 93-94, the sample size was 

determined by using the formula Cochrane formula as 378 and for increasing confidence 

coefficent raise to 400 people . Sample size was select by simple random sampling from 

multistage ccluster type to respond to the questionnaire . Data collecting tool was 

researcher-made questionnaire . Data was analyzed by SPSS software. The theoretical 

framework of the study based on the theories related to"trust", such as Bernard Barber, 

Nicholas loman, David Johnson, Cellass Ofeh" , theories related to "the sense of security," 

such as" the school of Copenhagen, dorakim, Parsons, Marx, Mazlu, Merton, Bari Buzan 

","Theory of religious affiliations," David Dersler "," the theory of participation by James 

Colman, John Alester, Gary Bekero. Findings of this study show that the level of social 

security feeling in virtual networks for majority of respondents is moderate ( 65 % ) . Also 

the most important results of this study show that: There is significant relationship between 

age , level of education , amount of presence of people in virtual social networks, religious 

affiliations of respondents, interpersonal trust between respondents, the amount of use the 

content of shared materials and participation of respondents in the activities of a social 

network and security feeling that they have in a virtual social network .There is no 

relationship between the marital state and gender of respondents and their level of 

adherence to cultural values and social security which they feel in virtual social networks. 

Key words: Social security, virtual networks, Tabriz. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

