نقش شبکههای اجتماعی در ارتقاء احساس امنیت اجتماعی با استفاده از نظر نخبگان
و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی
رستمی1

دکترحسن درزبان
فرزانه بهزادی پور

چکیده
هدف این پژوهش برر سی نقش شبکههای اجتماعی در ارتقاء اح ساس امنیت اجتماعی با ا ستفاده از نظر نخبگان و کار شنا سان
مرکز ملی فضای مجازی است .تحقیق حاضر یک تحقیق کمی است که از نظر هدف که کاربرد نتایج در یک زمینه خاص است،
کاربردی بوده و از نظر نوع گردآوری دادهها و اطالعات توصیییفی -پیمایشییی از شییاخه همبسییتگی و از نوع مدی یابی مداد ت
سییاختاری اسییت و چون تحقیق در یک دوره زمانی انجام شییده و دادهها طی یک مدتزمان خاص جمعآوری شییده اسییت ،از نظر
زمان مقطدی مح سوب می شود .جامده آمار این پژوهش را  180نفر از کار شنا سان مرکز ملی ف ضای مجازی ا ستان تهران ت شکیل
داده اسییت .با اسییتفاده از فرموی کوکران برای جامده محدود نیز حجو نمونه  105نفر تدیین شیید .دادههای پژوهش از طریق ابزار
پر س شنامه جمعآوری و با ا ستفاده از نرمافزار SmartPLSو مدلیابی مداد ت ساختاری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .روایی
پرسشنامه نیز توسط دو مدیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدی سازی مداد ت ساختاری است ،بررسی شد .نتایج فر ضیههای
پژوهش ن شان داد که بین عوامل متغیر عوامل جمدیت شناختی کاربران شبکههای اجتماعی ،میزان ا ستفاده از شبکههای اجتماعی،
عوامل فرهنگی و مذهبی اعتماد به نهادهای نظو و قانون و ارتقا احسییاس امنیت اجتماعی با اسییتفاده از نظر نخبگان و کارشییناسییان
مرکز ملی فضای مجازی رابطه مثبت و مدنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی :شبکههای اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،مرکز ملی فضای مجازی

 1عضو هیت علمی واحد تهران مرکز

 -1مقدمه
شبکهها ی اجتماعی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند ،توانسته اند به
خوبی در زندگی مردم جا باز کنند(محصل و حیاتی .)1395 ،بدیه ی یی اس ی یت ک ی یه ن ی یگاه جام ی یع گرایان ی یه هی ی یچگاه
مخاطییرات فناوری هییای نوظهییور ارتباطییی و رسییانهای همچییون شبکههای اجتماعییی را نیییز مغفییوی نخواهیید
گذاش ی یت بلک ی یه از منظ ی یری بازت ی یر ه ی یو ب ی یه مخاط ی یرات آن نظ ی یر دارد و ه ی یو ب ی یه فرصته ی یا و پتانس ی ییلهای
آن(.بیگی .)1394،برخالف وجود جنبه های مثبت شبکههای اجتماعی مجازی ،سوء ا ستفاده از این شبکههای رایانه ای
توسط افراد هنجارشکن ،امنیت و احساس امنیت کاربران را با خطر روبرو ساخته است(کالنتری و همکاران.)1395 ،
اح ساس امنیت اجتماعی به عنوان یک پدیده روان شناختی و اجتماعی ،تحت تأثیر تجربه های م ستقیو و غیرم ستقیو
افراد از شرایط متفاوت اجتماعی است که انسانها برای دستیابی به زندگی سالو و تداوم روابط اجتماعی نیازمند آن است
و احساس ناامنی از مهمترین دغدغههای جوامع مداصر ،به ویژه در کشورهای در حای توسده میباشد ،این بدان مدنی است
که گسترش این پدیده با سطح توسده جامده رابطه داشته و به گونهای ،آیندۀ اغلب جوامع محسوب میگردد ،این مسئله بر
طرف نخواهد شد ،مگر آنکه ،با تجزیه و تحلیل ،علل و زمینه های پیدایش و گسترش احساس ناامنی را در اعضای جامده
ت شخیص داده و برای برطرف سازی آن ،آمادگی ک سب نماییو(حبیب زاده و بخ شی .)1395 ،اح ساس امنیت اجتماعی با
میزان اسییتفاده از رسییانههای داخلی ،تلویزیون ،رادیو و ماهواره رابطه مدنیداری دارد ،اما با اسییتفاده از اینترنت ،مجله و
روزنامه رابطه مدنیداری ندارد .رابطه احسییاس امنیت اجتماعی با میزان اسییتفاده از تلویزیون ،رادیو و رسییانههای داخلی
مستقیو است ،اما این رابطه با میزان استفاده از ماهواره مدکوس است (هاشمیان فر و دیگران.)1392 ،
امروزه با گسترش اینترنت و فضاهای شبکه ای در کشورمان لزوم امنیت برای فدالیت در این فضاهای مجازی بیش از
پیش اح سا س می شود .ترس و بیو از تخریب مبانی اخالقی و اجتماعی و ندا شتن اح ساس امنیت روانی و فرهنگی نا شی از
هجوم اطالعات آلوده و مخرب از طریق اینترنت و ف ضاهای مجازی واکن شی منطقی ا ست ،زیرا هر جامده ای چارچوب
های اطالعاتی خاص خود را دارد .طبیدی اسییت که هر نوع اطالعاتی که این حد و مرزها را بشییکند ،میتواند سییالمت و
امنیت جامده و افراد را به خطر اندازد..پرداختن به موضوع ارتقاء امنیت اجتماعی با رویکرد شبکههای اجتماعی در شرایط
کنونی که این شبکهها بدد امنیتی ،انتظامی و منفی دارد نگاهی نو به بدد فرصتهای این شبکهها در افزایش امنیت اجتماعی
ا ست که تا کنون ک سی به آن دقت ندا شته ا ست.مرکز ملی ف ضای مجازی بهعنوان ناظران این ف ضا و با در اختیار دا شتن
اطالعات خاص میتوانند تأثیر این فضییا را در تغییر احسییاس امنیت سییرمایه اجتماعی موردبح

قرار دهد .لذا هدف این

پژوهش بررسی نقش شبکههای اجتماعی در ارتقاء احساس امنیت اجتماعی با استفاده از نظر نخبگان و کارشناسان مرکز
ملی فضای مجازی است.
 -2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
 .2-1ادبیات نظری
شبکههای اجتماعی

شبکه اجتماعی ،سایت یا مجموعه سایتهایی است که برای کاربرانی که دوست دارند عالقه مندی ها ،افکار و فدالیتهای
خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند(و دیگران هو با آنان به اشتراک بگذارند) ،امکانات مورد نیاز را فراهو میکند.
شبکهها ی اجتماعی به خصوص آنهایی که کاربردهای مدمولی و غیرتجاری دارند ،مکان هایی در دنیای مجازی هستند
که مردم ،خود را بهطور خالصه در آنجا مدرفی کرده و امکان برقراری ارتباط بین خود و همفکرانشان را در زمینه های
مختلف مورد عالقه ،فراهو میکنند .این شبکههای اجتماعی در عین حالی که فضاهایی جهت پیدا کردن دوستان جدید
است ،افراد می توانند با دوستان قدیمی خود که در جریان تغییرات زندگی شان قرار داشته اند ،ارتباط برقرار کنند .مکان
هایی برای تبادی نظر هستند که در آن ها جوانان عقاید و نظرات خود را با هو به اشتراک می گذارند .از جمله شبکههای
اجتماعی مشهور که کاربران زیادی را از نقاط مختلف دنیا به خود جذب نموده است ،می توان فیسبوک ،2توییتر،3
تلگرام ،4واتساپ ،5لینکدین 6و گوگل پالس 7را نام برد.
امنیت
امنیت از جمله مفاهیو ،پیچیدهای ا ست که ارائه تدریف واحدی از آن به سادگی می سر نی ست «امنیت» پیش از آنکه
مقولهای قابل تدریف باشیید ،پدیده ادراکی و احسییاسییی اسییتی یدنی این اطمینان باید در هن توده مردم ،دولتمردان و
تصییمیو گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه ،امنیت زم وجود دارد یا نه .امنیت واژه عربی از ریشییه
امن ا ست و تداریف گوناگون که تقریباً مدنای یک سانی را میر ساند ،از آن بهد ستآمده ا ست .در فرهنگ فار سی عمید
امنیت به« :درامان بودن ،ایمنی ،بیترسی ،آرامش و آسودگی» مدنی شده (عمید )1360 ،در فرهنگ فارسی مدین ،امنیت
به «ایمن شدن ،در امان بودن و بی بیمی» مدنی شده است( .مدین1360 ،ص.)157در فرهنگ انگلیسی آکسفورد ،امنیت به
مدنی« :در حفظ بودن ،فراغت از خطر یا اضیطراب و تشیویش» آمده اسیت .در دانشینامه سییاسیی ،امنیت در لغت ،حالت
فراغت از هرگونه تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله آمده است (آشوری.)1366 ،
امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی مقولهای اسییت که افراد و دولت همواره یکدیگر در تأمین آن سییهیو و شییریک هسییتند و ازاینرو،
بهتدریج و همگام با غیرقابل تفکیک شییدن دولت و جامده از یکدیگر ،همین حالت در خصییوص ناامنی آن دو مصییدا
پیدا میکند .در حای حاضییر با توجه به کاهش کنتری حکومتها بر جوامع خود ،ظهور جنبشهای جداییطلب فرو ملی،
افزایش روزافزون مهاجرت و جریان حرکت پناهندگان و چارچوبهای در حای تحوی داخلی و خارجی ،برر سی روابط
دو لت و مردم امری اجت ناب نا پذیر اسیییت و تدریف گفت مان جد ید امنیتی برای تنظیو م یان مردم و دو لت ها در قا لب
گروههای اجتماعی ضروری است.
احساس امنیت و شبکههای اجتماعی
اح ساس امنیت اجتماعی با میزان ا ستفاده از ر سانههای داخلی ،تلویزیون ،رادیو و ماهواره رابطه مدنیداری دارد ،اما با
اسییتفاده از اینترنت ،مجله و روزنامه رابطه مدنیداری ندارد .رابطه احسییاس امنیت اجتماعی با میزان اسییتفاده از تلویزیون،
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رادیو و ر سانههای داخلی م ستقیو ا ست ،اما این رابطه با میزان ا ستفاده از ماهواره مدکوس ا ست (ها شمیان فر و دیگران،
.)1392
 .2-2پیشینه پژوهش
خالصه ای از پژوهش های مرتبط با عنوان پژوهش در جدوی شماره  1آورده شده است:
جدوی .1خالصه پژوهش های پیشین
نویسنده
/سای

عنوان پژوهش

متغیرهای پژوهش

نتایج پژوهش

احساس امنیت
کاربران از منظر
جنسیت ،سن ،میزان

سن

حاج

تحصیالت و میزان

جنسیت

مرادعلی

استفاده از شبکههای

تحصیالت

()1396

اجتماعی مطالده

میزان استفاده از

موردی :دانشجویان

شبکههای اجتماعی

دانشگاه آزاد

نتایج پژوهش نشان داد که میان
سن ،جنسیت ،تحصیالت ،میزان
استفاده از شبکههای اجتماعی با
احساس امنیت و احساس آرامش
کاربران رابطه مدنیداری وجود
دارد.

اسالمی کرمان
ارتباطات تداملی

نتایج پژوهش نشان داد که بین

گرایشهای مذهبی

ارتباطات تداملی کاربران،

حبیب زاده

شبکههای اجتماعی

شیوههای عمل

گرایشهای مذهبی ،شیوههای

و بخشی

مجازی و امنیت

هو پیوندی

عمل ،هو پیوندی اجتماعی و

()1395

عمومی

اجتماعی

مطرحشده موضوعات مدنی در

مطرحشده

شبکههای اجتماعی مذهبی و ارتقا

موضوعات مدنی

امنیت رابطه مدناداری وجود دارد.

نقش شبکه اجتماعی
مرادی نیا و فیسبوک و احساس
ملکیان

امنیت اجتماعی زنان

()1395

(مطالده موردی زنان
غرب شهر تهران)

کارکردهای
فیسبوک
کارکردهای
سیاسی
کارکردهای
اجتماعی

بر اساس آزمون رگرسیون خطی،
کارکردهای فیسبوک ،قابلیت
تأثیر بر روی امنیت اجتماعی زنان
را داشته است .همچنین نتایج
حاصل از آزمون تی تکنمونهای،
نشان میدهد کارکردهای سیاسی،
اجتماعی و ارتباطی در وضدیت

کارکردهای

مطلوب و تنها کارکرد فرهنگی از

ارتباطی

وضدیت نامطلوبی برخوردار بوده و

کارکردهای

احساس امنیت اجتماعی زنان نیز

فرهنگی

در شبکه اجتماعی فیسبوک در
وضدیت مطلوبی قرار داشته است.

عوامل جمدیت
نقش شبکههای

شناختی (سن افراد،

اجتماعی در احساس

جنسیت ،وضدیت

فرامرزی و امنیت اجتماعی افراد

تأهل و)...

کشاورز

(موردمطالده:

میزان استفاده از

()1396

دانشجویان

شبکههای اجتماعی

کارشناسی ارشد

(فیسبوک ،توییتر،

دانشگاه اصفهان)

واتس آپ ،وایبر و
اینستاگرام)

احساس امنیت
کاربران ایرانی در
شبکههای اجتماعی
زیویار و

از حی

جنسیت،

شهیر

سن ،میزان

()1394

تحصیالت و میزان
استفاده (مطالده
موردی :شبکه
اجتماعی فیسبوک)

نتایج پژوهش نشان داد که بین
میزان استفاده از شبکههای
اجتماعی و احساس امنیت
اجتماعی دانشجویان ارتباط
مدناداری وجود دارد .سایر
یافتههای پژوهش نشان میدهد که
بین متغیرهای جنسیت ،وضدیت
تأهل و قومیت بااحساس امنیت
اجتماعی نیز ارتباط مدناداری
وجود دارد.

جنسیت
سن

نتایج پژوهش نشان داد که میان

میزان تحصیالت

جنسیت ،سن و میزان استفاده از

میزان استفاده

شبکه اجتماعی فیسبوک با

هفتگی از اینترنت

احساس امنیت و آسایش کاربران

میزان استفاده

شبکههای اجتماعی رابطه

هفتگی از شبکه

مدنیداری وجود دارد.

اجتماعی فیسبوک

نتایج حاصیل از بررسیی مطالدات و تحقیقات پیشیین نشیان میدهد عوامل عوامل جمدیت شیناختی ،میزان اسیتفاده از
شیییبکههای اجتماعی ،عوامل فرهنگی و مذهبی و اعتماد به نهادهای نظو و قانون در بین کاربران شیییبکههای اجتماعی بر
ارتقا اح ساس امنیت اجتماعی تأثیر دا شته ا ست .بر این ا ساس تحقیق حا ضر بر آن ا ست که با ارائه مدلی به برر سی نقش
شبکهها ی اجتماعی در ارتقا اح ساس امنیت اجتماعی با ا ستفاده از نظر نخبگان و کار شنا سان مرکز ملی ف ضای مجازی
بپردازد.
 -3مدل مفهومی پژوهش

در این پژوهش بر آنیو تا بر ا ساس الگوی پی شنهادی ،روابط موجود و فر ضیههای برآمده از آن را مورد برر سی قرار
دهیو.مدی مفهومی پژوهش به کم یک روش ح یداقل مربدات جزئی بهوسیله نرمافزار  Smart PLSآزمون خواهد شد.
مدی مفهومی پژوهش حاضر در شکل شماره  1نشان دادهشده است:
شبکه های اجتماعی

ارتقا احساس امنیت اجتماعی

.1

جمعیت شناختی

.2

میزان استفاده از شبکههای اجتماعی

.3

عوامل فرهنگی و مذهبی

.4

اعتماد به نهادهای نظم و قانون

شکل  .1مدی مفهومی پژوهش
با توجه به مدی پیشنهادی پژوهش فرضیات زیر مطرح است:
 :1Hبین عوامل متغیر عوامل جمدیت شیییناختی کاربران شیییبکههای اجتماعی و ارتقا احسیییاس امنیت اجتماعی رابطه
مثبت و مدنادار وجود دارد.
 :2Hبین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی و ارتقا احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت و مدنادار وجود دارد.
 :3Hبین عوامل فرهنگی و مذهبی و ارتقا احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت و مدنادار وجود دارد.
 :H4بین اعتماد به نهادهای نظو و قانون و ارتقا احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت و مدنادار وجود دارد.
 -4روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر یک تحقیق کمی است که از نظر هدف که کاربرد نتایج در یک زمینه خاص است ،کاربردی بوده و از
نظر نوع گردآوری دادهها و اطالعات توصیفی-پیمایشی از شاخه همبستگی و از نوع مدی یابی مداد ت ساختاری است
و چون تحقیق در یک دوره زمانی انجام شییده و دادهها طی یک مدتزمان خاص جمعآوری شییده اسییت ،از نظر زمان
مقطدی مح سوب می شود .جامده آماری این پژوهش ،جامده آمار این پژوهش  180نفر از کار شنا سان مرکز ملی ف ضای
مجازی استان تهران میباشد .با استفاده از فرموی کوکران حجو نمونه  105نفر تدیین شد.
همه سیییتا ت پرسیییشییینامه بر مبنای طیف  5گزینهای لیکرت از  1کامالً مخالف تا  5کامالً موافق مورد ارزیابی قرار
گرفته است .جدوی شماره  2تدداد و منبع ستا ت مربوط به هر متغیر را نشان میدهد.
جدوی  .2تدداد و منبع ستا ت مربوط به متغیرهای پژوهش
متلفه

ابداد
سن

عوامل جمدیت

جنسیت

شناختی

میزان تحصیالت
وضدیت تأهل

منبع
(حاج مرادعلی( ،)1396 ،محصل و
حیاتی( ،)1395 ،فرامرزی و کشاورز،
( ،)1394زیویار و شهیر،)1394 ،

وضدیت سکونت

(خواجهنوری و کاوه )1392 ،و
(حبیبزاده و بخشی)1395 ،

مدت حضور افراد در شبکههای
اجتماعی
میزان استفاده
از شبکههای
اجتماعی

میزان استفاده هفتگی از شبکههای
اجتماعی
میزان مشارکت در شبکههای
اجتماعی

(فتحی و همکاران( ،)1395 ،کالنتری
و همکاران( ،)1395 ،خواجهنوری و
کاوه)1392 ،

میزان استفاده از محتوای مطالب به
اشتراک گذاشته شده
عوامل فرهنگی
و مذهبی
اعتماد به

تدلقات مذهبی
پایبندی به ارزشهای فرهنگی در
شبکههای اجتماعی
اعتماد به پلیس و نیروی انتظامی

نهادهای نظو و

اعتماد به قضات

قانون

امنیت مالی
احساس امنیت

امنیت جانی

اجتماعی

امنیت فکری
امنیت جمدی (اطالعاتی)

(محصل و حیاتی )1395 ،و (مرادی نیا
و ملکیان)1395 ،
(قدرتی و همکاران )1389 ،و
(حبیبزاده و بخشی)1395 ،
(زیویار و زهیر( ،)1394 ،هزارجریبی
و همکاران )1393 ،و (بحریپور و
هماران)1392 ،

 -5برازش مدلهای اندازهگیری
برای بررسی برازش مدی اندازهگیری ،از سه مدیار پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده میشود.
الف -معیار اول پایایی:
پایایی ابزار که از آن به اعتبار ،دقت و اعتمادپذیری نیز تدبیر میشیییود ،عبارت اسیییت از اینکه اگر یک وسییییلۀ
اندازهگیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد،
نتایج م شابهی از آن حا صل شودی بهعبارتدیگر ،ابزار پایا یا مدتبر ابزاری ا ست که از خا صیت تکرارپذیری و سنجش
نتایج برخوردار باشد.
برای سنجش پایایی مدی به بررسی بارهای عاملی ،پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ پرداخته شده است.
سنجش بارهای عاملی:

پایایی هریک از گویهها به مقدار بارهای عاملی هریک از متغیرهای م شاهده شده ،اشاره دارد و برای م شخص کردن
اینکه شییاخصییهای اندازهگیری (متغیرهای مشییاهدهشییده) تا چه اندازه برای سیینجش متغیرهای پنهان قابل قبو ند ،مورد
اسییتفاده قرار گرفته و حداقل مقدار قابلقبوی آن  0/3و بارهای عاملی  0/4سییطح مدناداری توسییط را نشییان میدهد .در
تحلیلهای عاملی تأییدی ،مقادیر بارهای عاملی با تر از  0/5ن شانگر سطح مدناداری قوی و همب ستگی زیاد بین متغیرهای
مشاهده شده و عامل بوده و نیز بیانگر آن است که سازه خوب تدریف شده است (عباسی اسفنجانی.)1396 ،
اعداد مندرج در ستون ضرایب بارهای عاملی جدوی شماره  2نشان میدهد تمام ستالها با سطح همبستگی با بهخوبی
متغیرهای مشاهدهشده را اندازهگیری میکند.
آلفای کرونباخ:
یکی از روشهای محاسبه قابلیت اعتماد است که بسیار مدروف و بین دانشگاهیان ایرانی رایج میباشد.
مدیار کالسیییک برای سیینجش پایایی و شییاخص ارزیابی پایداری درونی محسییوب میشییود .پایداری درونی نشییانگر
میزان همب ستگی یک سازه و شاخصهای مربوط به آن ا ست .در مورد متغیرهای با تدداد ستایهای کو ،مقدار ضریب
آلفای  0/6بهعنوان سرحد ضریب مدرفی و با تر از  0/7نشانگر پایایی قابل قبوی است (عباسی اسفنجانی.)1396 ،
پایایی ترکیبی:
برای تدیین پایایی هریک از سیییازهها عالوه بر مدیار سییینتی آلفای کرونباخ از مدیار مدرنتر پایایی ترکیبی اسیییتفاده
میکنند .برتری این مدیار ن سبت به ضریب آلفای کرونباخ این ا ست که پایایی سازهها نه به صورت مطلق بلکه با توجه به
همبستگی سازههایشان با یکدیگر محاسبه می شود .برای سنجش بهتر پایایی هردو مدیار به کار برده میشود .مقدار پایایی
ترکیبی با ی  0/7برای هر سازه ،ن شان از پایداری درونی منا سب برای مدیهای اندازهگیری دا شته و مقدار کمتر از 0/6
عدم وجود پایایی را نشان میدهد (عباسی اسفنجانی .)1396 ،نتایج در جدوی شماره  3آورده شده است.
جدوی  .3نتایج مدیارهای پایایی پژوهش
متلفه

عوامل جمدیت
شناختی

میزان استفاده
از شبکههای
اجتماعی

ابداد

بارهای

آلفای

عاملی

کرونباخ

سن

0/914

جنسیت

0/900

میزان تحصیالت

0/926

وضدیت تأهل

0/811

وضدیت سکونت

0/734

مدت حضور افراد در شبکههای
اجتماعی
میزان استفاده هفتگی از
شبکههای اجتماعی

0/789

پایایی ترکیبی

0/801

0/918
0/823
0/910

0/865

میزان مشارکت در شبکههای
اجتماعی
میزان استفاده از محتوای مطالب
به اشتراک گذاشته شده
عوامل فرهنگی
و مذهبی
اعتماد به

تدلقات مذهبی
پایبندی به ارزشهای فرهنگی
در شبکههای اجتماعی

0/930
0/790
0/939
0/924

اعتماد به پلیس و نیروی انتظامی

0/867

اعتماد به قضات

0/924

امنیت مالی

0/869

احساس امنیت

امنیت جانی

0/861

اجتماعی

امنیت فکری

0/646

امنیت جمدی (اطالعاتی)

0/731

نهادهای نظو و
قانون

0/797

0/881

0/823

0/823

0/894

0/862

نتایج جدوی فو نشیییان میدهد که نشیییانگرهای انتخابی جهت اندازهگیری سیییازههای مدی از دقت زم برخوردار
بودهاند چون همه بارهای عاملی همگی بی شتر از  0/7ا ست .برای هرکدام از سازهها مقدار آلفای کرونباخ محا سبه شده
است که مقادیر محاسبه شده بیشتر از  0/7است که نشان دهنده پایایی مناسب سازهها میباشد .شاخص پایایی مرکب نیز
از  0/7بیشییتر اسییت که نشییان از سییازگاری درونی مدیهای اندازهگیری اندکاسییی تحقیق میباشییدی بنابراین هرکدام از
سازههای مدی از روایی و پایایی مطلوبی جهت اندازهگیری متغیرهای پژوهش برخوردار هستند.
ب) معیار دوم :روایی همگرا
پس از بررسی مدیار پایایی ،دومین مدیار برازش مدیهای اندازهگیری روایی همگرا است.
مدیار(AVE 8میانگین واریانس ا ستخراج شده) ،میزان همب ستگی یک سازه با شاخصهای خود را ن شان میدهد که
هر چه این همب ستگی بی شتر با شد ،برازش نیز بی شتر ا ست .مقدار AVEمربوط به سازههای پژوهش در جدوی شماره 4
آمده است.

جدوی  .4روایی همگرا در مدی اصلی بر اساس شاخص میانگین واریانس تبیین شده
AVE

متغیر

Average Variance Extracted

8

عوامل جمدیت شناختی

0/632

میزان استفاده از شبکههای اجتماعی

0/599

عوامل فرهنگی و مذهبی

0/643

اعتماد به نهادهای نظو و قانون

0/602

احساس امنیت اجتماعی

0/577

نتایج جدوی با نشان میدهد که مقدار شاخصهای میانگین واریانسهای استخراج شده ( )AVEبرای کلیه سازهها
بیشتر از  0/5یدنی متغیرها دارای اعتبار درونی میباشند
ج) معیار سوم :روایی واگرا
سیییومین مدیار سییینجش برازش مدیهای اندازهگیری در تحلیلهای  ،PLSروایی واگرا اسیییت که با روش فورنل و
رکر 9بررسی میشود.
روایی ت شخی صی یا واگرا توانایی یک مدی اندازهگیری اندکا سی را در میزان افترا م شاهده پذیرهای متغیر پنهان آن
مدی با سایر مشاهدهپذیرهای موجود در مدی میسنجد .یکی از روشهای سنجش این روایی آزمون فورنل کر ()1981
اسیییت و طبق این مد یار یک متغیر پن هان در م قایسیییه با سیییایر متغیرهای پن هان ،با ید پراک ندگی بیشیییتری را در بین
10

مشییاهدهپذیرهای خودش داشییته باشیید تا بتوان گفت متغیر پنهان مدنظر روایی تشییخیصییی با یی دارد( .فورنل و رکر،
 .)1981جدوی شماره  5نتایج به دست آمده برای متغیرهای این تحقیق را نشان میدهد.

جدوی  .5روایی واگرای مدی اصلی بر اساس شاخص فورنل و رکر
احساس

اعتماد به

عوامل

امنیت

نهادهای نظو و

فرهنگی و

اجتماعی

قانون

مذهبی

میزان
استفاده از
شبکههای
اجتماعی

عوامل
جمدیت
شناختی

متغیرهای
پژوهش
عوامل

0/877

جمدیت
شناختی

0

Fornell & Larcker
Fornell & Larcker

9
1

میزان استفاده
0/889

0/876

0/891

0/886

0/873

0/894

0/889

0/852

0/837

0/896

0/845

0/839

0/802

از شبکههای
اجتماعی
عوامل
فرهنگی و
مذهبی
اعتماد به
نهادهای نظو
و قانون
احساس

0/903

امنیت
اجتماعی

نتایج آزمون فورنل– رکر در جدوی شماره  5میدهد که تمام اعداد سمت چپ قطر اصلی کوچکتر از مقدار جذر
شاخص  AVEمیباشد ،لذا آزمون واگرای متغیرهای پژوهش مورد تائید میباشد.
 -6برازش مدل ساختاری
در مرحله بددی روابط میان متغیرها با اسییتفاده از مدی سییاختاری در روش PLSبررسییی شیید که در دو حالت اعداد
 12نتایج درج شیید .در ابتدا مدی مربوط به حالت مدنیداری ( )t-valueو پس از آن تخمین
 11و تخمین اسییتاندارد
مدناداری
استاندارد مسیر گزارش شده است .ضرایب مدناداری  Zیا همان مقادیر  t-valueاست .در صورتی که مقادیر  tاز 1/96
بی شتر با شد ،بیانگر صحت رابطه بین سازهها و در نتیجه تائید فر ضیههای پژوهش در سطح اطمینان  95در صد ا ست .در
شکل زیر مقادیر  tبرای ارزیابی بخش ساختاری مدی نشان داده شده است.

1
2

T-values
Standardized Estimation

1
1

شکل  .2مدی تحقیق در حالت مدنیداری ()t-value
همانطور که در شکل شماره  2مشاهده می شود مقادیر  T-valueبرای همه مسیرها از میزان اسییییتاندارد قدر مطلق
 1/96بیییا تر اسیییت و گیییواهی بیییر وجیییود رابطههای مدنیدار بین ابداد پژوهش است.نتایج بررسی ضرایب مسیر نیز در
شکل شماره  3نشان داده شده است .نتایج اجرای مدی در دو حالت اعداد مدناداری و تخمین استاندارد در جدوی شماره
 6آمده است:

شکل  .3مدی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر
جدوی  .6نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه

ضریب مسیر

tآماره

نتیجه

 :H1بین عوامل متغیر عوامل جمدیت شناختی کاربران
شبکههای اجتماعی و ارتقا احساس امنیت اجتماعی

0/790

2/090

تائید

رابطه مثبت و مدنادار وجود دارد.
 :H2بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی و ارتقا
احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت و مدنادار وجود

0/713

4/093

تائید

دارد.
 :H3بین عوامل فرهنگی و مذهبی و ارتقا احساس امنیت
اجتماعی رابطه مثبت و مدنادار وجود دارد.
H4:بین اعتماد به نهادهای نظو و قانون و ارتقا احساس
امنیت اجتماعی رابطه مثبت و مدنادار وجود دارد.

0/228

3/304

تائید

0/910

4/187

تائید

 -7نتیجهگیری و پیشنهادها
در این تحقیق سدی بر آن بود تا به برر سی نقش شبکههای اجتماعی در ارتقاء اح ساس امنیت اجتماعی با ا ستفاده از
نظر نخبگان و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی پرداخته شود .بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد که
فرضیه شماره  1پژوهش :بین عوامل متغیر عوامل جمدیت شناختی کاربران شبکههای اجتماعی و ارتقا احساس امنیت
اجتماعی با استفاده از نظر نخبگان و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی رابطه مثبت و مدنادار وجود دارد.
ضییریب  tبه دسییت آمده برای این فرضیییه  2/090اسییت و مقدار آن با تر از مقدار بحرانی یدنی  1/96اسییت ،به این
ترتیب ،این فرضیییه تأیید میشییود .در نتیجه میتوان مدعی شیید که عوامل جمدیت شییناختی کاربران شییبکههای اجتماعی بر
ارتقا اح ساس امنیت اجتماعی تأثیر مدنادار دارد .نتایج این فر ضیه با نتایج تحقیق حاج مرادعلی در سای  1396انجام شد
هو را ستا میبا شد .نتایج پژوهش حاج مرادعلی ن شان داد که میان عوامل جمدیت شناختی سن ،جن سیت ،تح صیالت،
میزان ا ستفاده از شبکههای اجتماعی با اح ساس امنیت و اح ساس آرامش دان شجویان دان شگاه آزاد ا سالمی کرمان رابطه
مدنیداری وجود دارد .نتایج پژوهش محصل و حیاتی در سای  1395نشان داد که بین سن و جنسیت دانشجویان دانشگاه
آزاد تبریز و همچنین میزان تحصییییالت آن ها و احسیییاس امنیت اجتماعی آنها در شیییبکههای اجتماعی مجازی رابطه
مدناداری وجود دارد.
همچنین با نتایج پژوهش فرامرزی و کشیییاورز ( ،)1396زیویار و شیییهیر ( )1394و خواجهنوری و کاوه ( )1392هو
راستا میباشد.
فر ضیه شماره  2پژوهش :بین میزان ا ستفاده از شبکههای اجتماعی و ارتقا اح ساس امنیت اجتماعی با ا ستفاده از نظر
نخبگان و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی رابطه مثبت و مدنادار وجود دارد.
ضییریب  tبه دسییت آمده برای این فرضیییه  4/093اسییت و مقدار آن با تر از مقدار بحرانی یدنی  1/96اسییت ،به این
ترتیب ،این فرضیه تأیید میشود .در نتیجه میتوان مدعی شد که میزان استفاده از شبکههای اجتماعی بر ارتقا احساس امنیت
اجتماعی تأثیر مدنادار دارد .نتایج این فرضیییه همراسییتابا نتایج پژوهش رسییتگار خالد و محمدیان ( )1391و محصییل و
حیاتی ( )1395میباشد.

فرضیییه شییماره  3پژوهش :بین عوامل فرهنگی و مذهبی و ارتقا احسییاس امنیت اجتماعی با اسییتفاده از نظر نخبگان و
کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی رابطه مثبت و مدنادار وجود دارد.
ضییریب  tبه دسییت آمده برای این فرضیییه  3/304اسییت و مقدار آن با تر از مقدار بحرانی یدنی  1/96اسییت ،به این
ترتیب ،این فر ضیه تأیید می شود .در نتیجه میتوان مدعی شد که عوامل فرهنگی و مذهبی بر ارتقا اح ساس امنیت اجتماعی
تأثیر مدنادار دارد.
نتایج پژوهش حبیب زاده و بخ شی ( )1395ن شان داد که بین گرایشهای مذهبی و ارتقا امنیت رابطه مدناداری وجود
دارد.
فرضیه شماره  4پژوهش :بین اعتماد به نهادهای نظو و قانون و ارتقا احساس امنیت اجتماعی با استفاده از نظر نخبگان
و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی رابطه مثبت و مدنادار وجود دارد.
ضییریب  tبه دسییت آمده برای این فرضیییه  4/187اسییت و مقدار آن با تر از مقدار بحرانی یدنی  1/96اسییت ،به این
ترتیب ،این فرضیییه تأیید میشییود .در نتیجه میتوان مدعی شیید که اعتماد به نهادهای نظو و قانون بر ارتقا احسییاس امنیت
اجتماعی تأثیر مدنادار دارد.
نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق فتحی و همکاران در سای  1395انجام شد هو راستا میباشد .نتایج آن ها نشان داد که
متلفه عملکرد ناجا و قوانین حکومتی در دو گروه افراد دارای عضویت در شبکههای اجتماعی و افراد غیر عضو مدنیدار
میباشیید .یافتههای حسییین قدرتی و همکارانش در سییای  1389نشییان داد که در بهبود عملکرد نهادهای دولتی و بهویژه
دادگاه و پلیس میتواند به تقویت احساس امنیت اجتماعی شهروندان کمک کند.
بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهادت کاربردی زیر بیان میشود:
پی شنهاد می شود م سولین ف ضای مجازی ک شور به جای سیا ست های تدافدی ،سلبی ،سلیقهای ،سطحی ،ظاهرگرا و
شتاب زده درباره ا ستفاده از شبکه های اجتماعی ،روی به سیا ست های تداملی ،پویا ،ایجابی و سنجیده متنا سب با پیش
بینی آینده شبکههای اجتماعی آورند.
برای ایجاد احساس امنیت در شهروندان ،پیشنهاد می شود عملکرد نهادهای دولتی به ویژه دادگاه ها ،پلیس سایبری و
نیروی انتظامی بهبود یابد.
جهت تقویت احسییاس امنیت اجتماعی در بین شییهروندان ،باید شییبکههای اجتماعی را که به اعضییای خود احسییاس
امنیت می بخشند ،شناسایی کرد و به تقویت آنها پرداخت.
کمک به ایجاد و راه اندازی شبکههای اجتماعی سالو و مفید برای مبارزه با شبکههای اجتماعی مخربی البته باید به
این مهو توجه داشت که به دلیل مخاطبان عمدتاً جوان این شبکهها بایستی رویکرد انتقادی و پاسخ به ستا ت و شبهات
در د ستور کار قرار بگیرد .ورود م ستقیو د ستگاه های حاکمیتی احتما ً چندان مفید واقع نخواهد شد و صرفاً آن ها در
مقام تسهیل کننده این امر می توانند ایفای نقش کنند.
کاربران شبکههای اجتماعی با راه اندازی اجتماعات در شبکههای اجتماعی در تدامل و همسو با فدالیت های پلیس و
با توجه به ویژگی ب سیج کنندگی و هو افزایی شبکههای اجتماعی ،اح ساس واب ستگی و تدامل درون گروهی خود را با
پلیس در شبکههای اجتماعی افزایش داده و این رویکررد میتواند در ارتقاء احساس امنیت اجتماعی موثر و مفید باشد.

پیشنهاد میشود جهت ارتقاء احساس امنیت اجتماعی ،تدامل و گفت وگوی دوسویه کاربران درخصوص موضوعهای
مرتبط با امنیت عمومی(بین کاربران با همدیگر و کاربران با پلیس) و مشیییارکتهای اجتماعی فدا نه آنان در شیییبکههای
اجتماعی مذهبی برای تبادی نظر با پلیس صورت بگیرد.
پیشیینهاد میشییود همفکری و همکاری های دوجانبه کاربران شییبکههای اجتماعی مذهبی برای مددرسییانی به پلیس،
ا شتراک عالقهمندیها و خوا ستههای مرتبط با امنیت عمومی در شبکههای اجتماعی مذهبی مبادله شود تا اح ساس امنیت
اجتماعی ارتقا یابد.
پیشنهاد میشود تحقیقهای انجام شده در زمینه احساس امنیت اجتماعی ،به صورت به روز ،در اختیار مرکز ملی فضای
مجازی و سازمانهای اصلی متولی امنیت قرارگیرد.
پی شنهاد میگردد تا شبکههای اجتماعی قانونمدار شوند و در مورد ا ستفاده نابجا از ای شبکهها ،حد و مرزی در قانون
کشور مشخص گردد.
پی شنهاد میگردد مراج نظارتی ،به جای فیلتر نمودن شبکههای اجتماعی ،در با تر بردن سطح سواد و دانش ر سانهای
افراد به خصوص خانوادهها تالش کنند.
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