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  بیان مسئلهمقدمه و 

بـدون وجـود   . کنـد  امنیت چیزي است که هر شخصی باید احساس کند که خطري در جامعه او را تهدید نمـی 

ریـزي و هـر    گـذاري، برنامـه   شکوفایی اقتصادي، سرمایه. اي در داخل کشور قابل اجرا نیست هیچ برنامه ،امنیت

بنابراین امنیت عمالً در زمره اهداف . فعالیت دیگر به حداقل زمینه مطمئن و آرام نیاز دارد که همان امنیت است

کـه یـک نیـاز     ن گفت که امنیت عالوه بر اینتوا پس می. گیرد اي قرار می هاي اصولی و الزمه هر جامعه و ارزش

هـاي مختلـف    زمینـه . به شمار مـی آیـد  هاست، عامل بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه هر کشوري  براي انسان

توسعه اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی مستلزم وجود احساس امنیت در ابعاد مختلـف فـردي، اجتمـاعی و ملـی     

  .است

امنیت نظامی و توسل به قواي قهریه براي حصول آرامـش و فـرار از   : است ازامنیت به معناي سنتی آن عبارت 

افـزاري جـایگزین    محـور خـود فاصـله گرفتـه و پارامترهـاي نـرم       اما امروزه این مفهوم از رویکرد نظامی ؛خطر

 توان گفت یابند تا جایی که می د نظامی آن، نمود کمتري میاند و روز به روز ابعا افزاري گشته پارامترهاي سخت

شده و در معناي ذهنـی یعنـی فقـدان هـراس از      کسبهاي  امنیت در معناي عینی، فقدان تهدید نسبت به ارزش

  ).86 :1378بوزان، (شود  هاي مزبور مورد حمله قرار گیرد محسوب می که ارزش این

هـاي نـوین از    در عصر حاضر، دامنه و گستره امنیت فرهنگی و اجتماعی با رشد و گسـترش روزافـزون رسـانه   

هـاي بهداشـتی، رفـاهی و     هاي اجتماعی مجازي، توسعه یافتـه اسـت و از صـرف مقولـه     جمله اینترنت و شبکه

هـا، میـراث فرهنگـی، دیـن، افکـار، باورهـا، سـاخت         هایی نظیر هویت، ارزش اقتصادي خارج شده و به مقوله

این، هم مطالعه پدیده امنیت فرهنگـی  بنابر. شخصیت، هستی و وجود فرد، اجتماع و جامعه گسترش یافته است

هاي مفهومی و ادراکی شده و هم تـامین و پایـداري آن از اهمیـت خـاص      و اجتماعی حائز ظرافت و پیچیدگی

از  اجتماعی فرهنگی و به عقیده برخی از متفکران، احساس امنیت ،از سوي دیگر .خود برخوردار گردیده است

احساس امنیت فرهنگـی را   ).54  :1392رستگارخالد و محمدیان، ( تر است خود امنیت فرهنگی و اجتماعی مهم

بخش و خالی از هر گونه تهدید و تعرض در انسـان، نسـبت بـه دیـن،      وضعیتی مطمئن، آراماحساس "توان  می

امیـري،   صـالحی ( ".دانسـت  بـی و غیـره  ها، میراث فرهنگی، آثار اد افکار، اخالق، آداب و رسوم، باورها، ارزش
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هاي اساسی و  به فقدان هراس از تهدید شدن یا به مخاطره افتادن ویژگی احساس امنیت اجتماعیو  )56 :1386

   ).61  :1385افشار، ( .شود هاي مشروع گفته می هاي انسانی و نبود ترس از تهدید حقوق و آزادي ارزش

و مختـل   ندهم زاس امنیت فرهنگی و اجتماعی را بر تواند احس متعددي میبا توجه به تعریف یاد شده، عوامل 

هـاي   طـور عـام و اسـتفاده از شـبکه     هاي نوین اطالعاتی و ارتبـاطی بـه   توان فناوري ها می نماید که از جمله آن

چرا  ؛طور خاص نام برد گیرد را به بوك که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار می اجتماعی مجازي همچون فیس

شواهد نشان . آورند اي را براي ارتباطات مثبت و منفی براي افراد فراهم می هاي اجتماعی مجازي زمینه که شبکه

کـه در راسـتاي تـامین     هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی بیش از آن دهد که گسترش و توسعه روزافرون فناوري می

 :1392رسـتگارخالد و محمـدیان،   (انـد   ت تبدیل شدهامنیت اجتماعی و فرهنگی باشد، به نوعی تهدید علیه امنی

هاي نوین از طریق ایجاد اختالل در فرهنگ و هویت قومی، ملی و دینـی، امنیـت را زائـل     در واقع، رسانه). 55 

هاي اجتمـاعی مجـازي سـبب     ها اینترنت و شبکه فناوري جهانی اطالعات و ارتباطات و در رأس آن. سازند می

تردیدي نیست کـه  . ترین تهدید متوجه احساس امنیت فرهنگی و اجتماعی شود هزینه ین و کمتر اند تا آسان شده

اي براي برقراري تماس با دیگران در  سابقه هاي بی شوند و فرصت هاي نوین موجب وسعت افق دید ما می رسانه

هـایی بـراي    ا و چـالش ها، نشانگر تهدیده گسیخته رشد و گسترش آن آهنگ لگام اما ضرب ،گذارند اختیار ما می

  ).684 :1386گیدنز، (هاي سنتی تعامل انسانی نیز هست  شکل

هـاي اجتمـاعی    که ایران با جوانی جمعیت رو به روست و جوانان بیشـترین اسـتفاده را از شـبکه    با توجه به این

امنیـت  بوك چه تاثیري بر احساس  مجازي دارند، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که شبکه اجتماعی فیس

  دارد؟ ایرانیفرهنگی و اجتماعی جوانان 

  پیشینه پژوهش

هـاي جمعـی و احسـاس امنیـت      یقی که دقیقاً به مطالعـه رابطـه رسـانه   قتح باید گفتادبیات پژوهش  مورددر 

هاي جمعی بـر امنیـت اجتمـاعی و احسـاس امنیـت       اما در مورد تاثیر رسانه ،فرهنگی پرداخته باشد، یافت نشد

هـاي داخلـی و خـارجی     به مقایسه تاثیر رسانه بیشترها  اجتماعی تحقیقات زیادي انجام شده که در این پژوهش

هیچ کـدام از مطالعـات صـورت     ،همچنین. بر احساس امنیت اجتماعی پرداخته شده است) ماهواره و اینترنت(

پـژوهش  دلیل به همین . اند هاي اجتماعی مجازي بر احساس امنیت نپرداخته رفته به مطالعه نقش و تاثیر شبکهگ
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شدن بر احسـاس امنیـت    بوك به عنوان یکی از ابزارهاي جهانی حاضر درصدد مطالعه تاثیر شبکه اجتماعی فیس

هاي جمعی بر امنیت  مورد تاثیر رسانههاي انجام شده در  از مهمترین پژوهش. استفرهنگی و اجتماعی جوانان 

  :توان به موارد زیر اشاره کرد و احساس امنیت، می

به این نتیجه  "هاي جمعی بر احساس امنیت اجتماعی بررسی تاثیر رسانه"در رساله خود با عنوان ) 1386(آقایی 

امنیـت اجتمـاعی، رابطـه     هاي داخلی و ابعاد مختلف احساس دست یافت که بین میزان توجه و اعتماد به رسانه

  .مستقیم و باالیی وجود دارد

نشـان داد کـه    "ها در امنیت ملی و عمومی بررسی نقش کارکردي رسانه"در تحقیقی با عنوان ) 1388(صادقیان 

ها در تقابل بـا امنیـت عمـومی و ملـی نیسـتند، بلکـه مکمـل و مهمتـرین عامـل           برخالف تصور برخی، رسانه

رسانی و ایجـاد   پذیري، آموزش، اطالع هاي جمعی نقش فرهنگ رسانه. و عمومی هستند کننده امنیت ملی تقویت

سـاز   هـا زمینـه   ویژه امنیت عمومی و ملی و مشارکت اجتماعی را بر عهده دارند که تقویت آن احساس امنیت به

  .توسعه امنیت ملی خواهد بود

هـاي منفـی بـاالیی بـراي      سایبر داراي ظرفیتشان نشان دادند که فضاي  در مطالعه) 1390(پرور و حیدري  جان

به طوري که حضور و استفاده رو به گسترش  ؛باشد تحت تاثیر قرار دادن و به چالش کشیدن امنیت اجتماعی می

گرفتن افراد از  گاه و پایه اصلی هر جامعه، فاصله  افراد از این فضا زمینه سست شدن بنیان خانواده به عنوان تکیه

اعتمادي نسبت به مسئوالن و غیره را فراهم آورده است و سـبب   گرایی، فردگرایی، مدگرایی، بی یکدیگر، تجمل

  .شده امنیت اجتماعی دچار چالش و مشکل شود

 و هـاي داخلـی   رسانه به اعتماد و توجه میزان نشان داد که بین) 1390(هاي پژوهش شکربیگی و همکاران  یافته

 کـه  این اسـت  تحقیق نتایج در توجه قابل نکته .دارد وجود اي مثبت رابطه اجتماعی امنیت احساس ابعاد مختلف

 بلکـه  نیسـت،  ملمـوس   احسـاس امنیـت   بر ها رسانه تأثیر و لزوماً وابسته و مستقل متغیر بین وجود همبستگی

 و داخلـی  هـاي  رسـانه  بـه  اعتمـاد  و در انتخـاب  گرایش متفاوتی متفاوت، احساس امنیت با افراد توان گفت می

  .را دارند مخاطبان قبلی نگرش کننده نقش تقویت صرفاً ها رسانه و دارند خارجی

حاکی از آن است کـه هـر چـه میـزان و سـابقه اسـتفاده از       ) 1392(هاي پژوهش رستگارخالد و محمدیان  یافته

ز اینترنت و بین نوع و میزان استفاده ا ،همچنین. کند اینترنت بیشتر شود، احساس امنیت اجتماعی کاهش پیدا می
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اي که استفاده از اینترنت در مقایسه با مصـرف ابـزاري آن    گونه احساس امنیت اجتماعی نیز رابطه وجود دارد؛ به

  .دهد احساس امنیت اجتماعی را بیشتر کاهش می

اي و احسـاس امنیـت اجتمـاعی     در پژوهشی به مطالعه رابطه بین مصـرف رسـانه  ) 1392(نوري و کاوه  خواجه

 ؛امنیـت وجـود دارد   احسـاس  و اي رسـانه  بین مصـرف  مثبتی دهد که رابطه ها نشان می هاي آن یافته. ندا پرداخته

 داخلی و رادیوي داخلی تلویزیون مشاهده بین تعامل امنیت به احساس نسبت تأثیر تعاملی طوري که بیشترین به

  .گذارند می برجاي ماهواره و را تعامل اینترنت تعاملی تأثیر کمترین است و

دهنده آن است که احساس امنیت اجتماعی با میزان اسـتفاده   نشان) 1392(فر و همکاران  نتایج پژوهش هاشمیان

ولی با میزان استفاده از اینترنت، مجله و  ،و ماهواره رابطه معناداري دارد) تلویزیون و رادیو(هاي داخلی  از رسانه

ساس امنیت اجتماعی با رادیو و تلویزیون، مستقیم، ولی با میزان استفاده رابطه اح. روزنامه رابطه معناداري ندارد

  .از ماهواره معکوس است

هاي تلویزیونی مرتبط با جرم، بسیار بیشـتر   حاکی از آن است تماشاي برنامه )2005( 1هاي پژوهش کاناالن یافته

هـا   اطالع از اخبار رسانه ،همچنین. وثر استها، بر ترس افراد از جرم م از مطالعه اخبار مرتبط با جرم در روزنامه

امـا بـه افـزایش تـرس      ،دهد پوست، ترس را افزایش می جرم در مردان و زنان سفیدپوست و زنان سیاه مورددر 

 .شود تبار یا مردم آمریکاي التین منجر نمی هاي آفریقایی پوست، آمریکایی مردان سیاه

هـاي وي نشـان    یافتـه . کننده ترس از جـرم پرداختـه اسـت    بینی در پژوهشی به متغیرهاي پیش) 2005( 2ترومن

هـاي   خبـار روزنامـه  اخبار تلویزیون سراسري، اخبار رادیو، اخبار مجـالت، ا (ها  دهد که بین استفاده از رسانه می

ترس از جرم از سوي دیگر، رابطه از یک سو و ) هاي سراسري و استفاده از فضاي مجازي محلی، اخبار روزنامه

ها و ترس از جرم رابطه معنادار ضعیفی وجـود   اگرچه بین استفاده از مجموع این رسانه -معناداري وجود ندارد

  .دارد

پـردازد و در آن دالیـل اسـتفاده از     در پژوهشی به بررسی رابطه رسانه و امنیت اجتمـاعی مـی  ) 2011( 3کاتفورد

هـا، راهـی مـوثر     کند که رسـانه  می بیانوي در این پژوهش . شمارد ه امنیت را بر میهاي همگانی در حوز رسانه

. دهنـد  پوشـش مـی   هاي بزرگ جمعیتی هستند که تمام افراد جامعه و حتی اقشـار پنهـان را   آموزش گروهبراي 

                                              
1. Callanan 
2. Truman 
3. Catford 
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بـه دور هسـته   هاي زیـادي را   بر هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی، تاثیر واقعیتی اجتماعی، الیهها  رسانههمچنین، 

  .اصلی خود در بر گرفته است

هاي سیاسـی   بر این باور است که اگر نظام "رسانه و امنیت در نیجریه"در پژوهشی با عنوان ) 2013( 1ییوالاوال

تواننـد   اند درست و به موقع پوشش دهنـد، مـی   طوري که در محیط اتفاق افتاده ها بتوانند اخبار را همان یا دولت

 .باعث افزایش امنیت مردم شوند

   پژوهش نظريچارچوب 

آمیـز بـودن جامعـه     که براي درك ضرورت توجه به امنیت بایـد بـه سـیماي مخـاطره     بر این باور است  2گیدنز

ماننـد تقسـیم    -این خطرات. نامیده است "شدن مخاطرات جهانی"وي این سیما را  -مدرنیته به دقت توجه کرد

. ذار اسـت بر سرنوشت تمام افراد جهان اثرگ و در سرتاسر جهان افراد را تحت تاثیر خود قرار داده -کار جهانی

یا به کرده توان موقعیتی خواند که در آن با یک رشته خطرهاي خاص مقابله  امنیت را می  ،با توجه به این مسئله

معناي بالفعل و چه بـه  چه به امنیت . به تعادل اعتماد و مخاطره بستگی دارد ،تجربه امنیت. حداقل رسانده باشد

به . تا به مرز امنیت جهانی یا به افراد ارتبط داشته باشد ها آدم هایی از معناي تجربی آن، ممکن است به مجموعه

خطر و امنیـت دو روي   ،در نظر گیدنز. گیدنز مصونیت در برابر خطرها را امنیت تعریف کرده است ،این ترتیب

 بـرعکس خطر رخت بر بسته است و  ،اي که وقتی روي امنیت در دست است به گونه ؛دهند سکه را تشکیل می

  ).120  :1390، غفاري( کنیم، امنیت مخشوش و پنهان است زمانی که با خطر دست و پنجه نرم می

وجـودي عبـارت از ایمـن بـودن یعنـی در      امنیت  .کند گیدنز در بحث امنیت اشاره به مفهوم امنیت وجودي می

ودي بنیـادین کـه   هاي وجـ  هایی در سطح ناخودآگاه و خودآگاهی عملی براي بعضی پرسش اختیار داشتن پاسخ

گـردد کـه    این اصطالح بـه اطمینـانی برمـی    ،عبارت دیگر به. اند همه آدمیان طی عمر خود به نحوي مطرح کرده

 هاي اجتماعی و مادي کنش در اطـراف خـود دارنـد    دوام محیطتها به تداوم تشخیص هویت خود و  بیشتر آدم

بخشد، پایه  شناسی فرد را سامان می ها، هستی شناختامنیت وجودي که ضمن اطمینان به ). 110  :1387 گیدنز،(

گاه و بنیـان سـایر وجـوه     نوردد و به اعتقاد گیدنز برخورداري از چنین امنیتی، تکیه و بنیان وجود آدمی را در می

شرط اول بـراي مقابلـه بـا سـایر      ،داشتن شخصیت و هویتی استوار و بدون تزلزل .امنیت را تشکیل خواهد داد

                                              
1. Olayiwola 
2. Giddens 
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شخصیتی مضطرب و مشوش با وجود شرایط متقن و مطمئن از آرامش و اعتماد  برعکسهد بود و خطرات خوا

   .بهره است بی

) 63 :1389(بندي چهار بعدي چلبی  هاي دیگري که در حوزه امنیت صورت گرفته است، تقسیم سازي از مفهوم

علقـه  : از عبـارت انـد  اي که از یکدیگر قابل تمیز هستند  چهار علقه عمده که معتقد است او. می باشداز امنیت 

امنیـت مـالی،    ان چهار بعد اساسی قائـل شـد، شـامل   تو براي علقه امنیتی می. شناختی، مادي، اجتماعی و امنیتی

اد چلبـی نـاامنی را ناشـی از تضـعیف اعتمـ     ). 76  :1382نویدنیا، (جانی و بهداشتی، جمعی و گروهی و فکري 

از دیدگاه وي، در صورتی کـه ابعـاد   . اجتماعی داردسدن نظم  که خود ریشه در سیاسی می کنداجتماعی فرض 

یعنی ضعف در اجتماع عـام یـا وفـاق اجتمـاعی      -ضعیف شوداي  فرهنگی نظام اجتماعی در جامعه -اجتماعی

صـورت   گرا بـه  اطفی و خاصبه همان نسبت نیز روابط بین کنشگران در تمام سطوح، براساس سوگیري ع -عام

یافته، تضعیف گشته و علقـه امنیتـی    شود و همین طور میزان اعتماد اجتماعی تعمیم دوست و دشمن تعریف می

کننـد   هـا احسـاس امنیـت مـالی، جـانی و فکـري نمـی        در چنین وضعیتی، افـراد و گـروه  . شود ته میسآنان گس

  ).59-60 :1392رستگارخالد و محمدیان، (

تر نسبت به قبل اتخـاذ   شناسانه  هاي علمی بر روي امنیت، یک رویکرد جامعه از جنگ سرد، مطالعه در دوره بعد

 نمـود به تبعیت از ایـن رویکـرد، مفهـومی نـوین از امنیـت اجتمـاعی ارائـه         1993در سال  مکتب کپنهاگ. کرد

 ،2نظرات بـاري بـوزان   نقطهبر آثار و  1ینمکتب کپنهاگ اصطالحی است که بیل مک سوئی). 15  :1388نویدنیا، (

اندیشمندان مکتب یاد شده، امنیت را ). 32  :1382خانی،  عبداهللا(و برخی دیگر اطالق کرده است  4، دویلد3ویور

دهنـد و آن را بـه قابلیـت حفـظ      ربـط مـی  ) هاي قومی و غیـره  گروه(به تهدیدهاي هویت واحدهاي مورد نظر 

دهنـد   الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، و هویت و عرف ملی با شرایط قابـل قبـولی از تحـول ارجـاع مـی     

اي کـه هـویتش را از    جامعـه . است "هویت"ن تعریف، امنیت دربرگیرنده طور کلی در ای به). 34: 1378 ،بوزان(

  ).2: 2002وروستیک، (ذات ادامه حیات دهد ه ب  طور قائم دیگر قار نخواهد بود که به ،دهد دست می

                                              
1. Bill McSweeney 
2. Barry Buzan 
3. Waever 
4. De Wilde 
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پردازان مکتب کپنهاگ، امنیت نباید به معناي نبود تهدید سنتی تلقـی شـود، بلکـه امنیـت      مطابق با دیدگاه نظریه

این مکتب بـا توجـه بـه    . زیست و رفاه اقتصادي دارد ابعادي مختلف همچون مسائل اجتماعی، فرهنگی، محیط

نظـر کسـانی کـه     ایره تنگ نظامی، به نقطههاي امنیتی و تالش براي خارج شدن از د رهیافتی نوین در در مطالعه

نماید  و امنیت را فراگیر و چندبعدي معرفی می می کنددانستند نقد وارد  بعدي و در بعد نظامی می امنیت را تک

اعضاي مکتب کپنهاگ معتقدند که زبـان، تـاریخ و فرهنـگ و حتـی نـژاد و مرزهـاي       ). 450 :1386ابراهیمی، (

ماهیت امنیت، در بستر  پیرامونها  ذکر این نکته نیز ضروري است که نظریه. ستندسیاسی در تعیین هویت مهم ه

بر وجه خاصی از امنیت نظر دارنـد   اند که هر یک نتی و مدرن طرح شدهدو گفتمان سلبی و ایجابی یا گفتمان س

ه براي از بین بردن اي از خطرها و تهدیدها مواجه است ک امنیت در هر دو بعد، با مجموعه). 25 :1388نویدنیا، (

جـا کـه نـوع     آمده، نیازمند توانمندي و قدرت است؛ امـا از آن  هاي پیش ها و مخاطره یا به حداقل رساندن صدمه

با نوع خطرها در وجه ایجابی کـه نـاظر بـه کیفیـت      ،خطرها در وجه سلبی امنیت به بقا و حیات معطوف است

بـوزان نیـز بـه عنـوان یکـی از       ).62 :1392حمـدیان،  رسـتگارخالد و م (زندگی هستند، متفـاوت خواهـد بـود    

امنیـت در مفهـوم عینـی بـه فقـدان      . داند نظران مکتب کپنهاك، امنیت را داراي دو بعد عینی و ذهنی می صاحب

هـایی مـورد هجـوم قـرار      ها و در مفهوم ذهنی به فقدان احساس ترس از این که چنین ارزش تهدید علیه ارزش

  ).1: 2000مولر، (رد خواهند گرفت، اشاره دا

جا که اصوالً امنیت اجتماعی و فرهنگی به الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، هویـت دینـی و قـومی و رسـوم      از آن

ولـی امـروزه بـا توجـه بـه       ،گیـرد  ها اغلب در داخل کشورها مورد تهدید قـرار مـی   شود، این ارزش مربوط می

یعنـی بـازیگران فرامـرزي از     ؛این روند تشدید شده استبینیم که  شدن فناوري اطالعات و ارتباطات می جهانی

جـایی   اند و از آن هاي قومی، مذهبی و فرهنگی دامن زده ها و اختالف طریق وسایل ارتباطی مدرن به این تفاوت

محیطـی و منـابع سیاسـی،     ماهیت نظامی داشت، تهدیدهاي اقتصادي، زیست بیشترکه افزون بر تهدید سنتی که 

ما شاهد از هم گسـیختگی درونـی، گـرایش    ). 11-12 :1384 راجرز،(نگی گسترش یافته است اجتماعی و فره

شدن فرهنگی است و باعث سـلب اعتمـاد و    بینی در افراد هستیم که در اثر جهانی افراطی به غیر خود و خودکم

باطـات همچـون   بنابراین در نتیجه تحول فنـاوري نـوین اطالعـات و ارت   ). 95  :1385عیوضی، (گردد  امنیت می

رسانی متنوع و متعدد به صورت مستقل و  اي، منابع اطالع هاي اجتماعی مجازي در جامعه شبکه اینترنت و شبکه

شـود و بـه دنبـال آن     صـورت فرامـرزي مـی    هـا بـه   آزادانه در اختیار افراد قرار گرفته و این باعث ارتباط انسـان 



9 

 

که چه بسا این مسئله باعث ) 201  :1390علیزاده،  و لعلغفاري (گیري مبناي جدیدي از هویت را شاهدیم  شکل

احساس  ،از این رو .گرددمی دینی   تضعیف هویت و فرهنگ دینی، ملی و خودي و گسترش فرهنگ غربی و بی

  .کند را تضعیف می اجتماعیامنیت فرهنگی و 

هاي نوین اطالعاتی   رسانهها  اند و از جمله آن عوامل متعددي احساس امنیت را به خطر انداخته در عصر حاضر،

باشـند کـه احسـاس امنیـت      ها می ترین این رسانه از جمله مهم هاي اجتماعی مجازي شبکه .دنباش می و ارتباطی

طور مستقیم یـا    عنوان ابزاري که به هاي نوین به که رسانه  چنان که ؛کنند فرهنگی و اجتماعی را دچار اختالل می

ـ توان د، مـی نگذار ها، فرهنگ و هویت افراد تاثیر می غیرمستقیم بر روي هنجارها، ارزش د عامـل خطـري بـراي    ن

تـوان نتیجـه    مـی  زدر واقع، مطابق با دیـدگاه گیـدن  . هاي جامعه باشند امنیت هویتی، فرهنگی، اجتماعی و ارزش

ازي از جمله مظاهر جامعه مدرن امروزي هستند که عالوه بر مزایاي غیرقابـل  هاي اجتماعی مج گرفت که شبکه

آمیـز در   اند و تا حدي باعث تقویـت محـیط مخـاطره    انکار، در بسیاري موارد امنیت وجودي را به خطر انداخته

نظـران مکتـب    فضاي مجازي و به تبع آن کاهش احساس امنیت اجتمـاعی و فرهنگـی در معنـایی کـه صـاحب     

  ).64  :1392رستگارخالد و محمدیان، ( اند شده ،بردند اگ به کار میکپنه

  

  

  

  

  

  مدل نظري پژوهش :1شکل 

  

  فرضیه هاي پژوهش

هـاي زیـر را طـرح     توان فرضیه می و مدل نظري پژوهش چارچوب نظريپیشینه تجربی، در مجموع با تکیه بر 

  :نمود

 بوك و احساس امنیت فرهنگی و اجتماعی رابطه وجود دارد بین مدت زمان عضویت در فیس. 

 بوك و احساس امنیت فرهنگی و اجتماعی رابطه وجود دارد بین میزان استفاده از فیس. 

بوك شبکه اجتماعی فیس  

 احساس امنیت اجتماعی

فرهنگیاحساس امنیت   
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 جود داردبوك و احساس امنیت فرهنگی و اجتماعی رابطه و بین نوع استفاده از فیس. 

 بوك و احساس امنیت فرهنگـی و اجتمـاعی رابطـه وجـود      بین واقعی تلقی کردن محتواي مطالب فیس

  .دارد

  پژوهششناسی روش 

و با  است اي و مجازيو فضایی بین رایانه ر دنیاي واقعی نیستکه فضاي مجازي داراي مکان خاصی د جا از آن

بوك عمالً در دنیاي واقعی به لحاظ کردن این نکته که دسترسی به کاربران متنوع و متفاوت شبکه اجتماعی فیس

بـوك در  و اصوالً مطالعه یک کاربر شـبکه اجتمـاعی فـیس    باشدپذیر نمیافیایی آنان امکانعلت پراکندگی جغر

نامـه   تر است، در ایـن پیمـایش از تکنیـک پرسـش    تر و پربازدهفضاي کاربري و در محیط مورد مطالعه، مناسب

بـوك  جوانان کاربر شبکه اجتماعی فـیس کلیه جمعیت آماري این پیمایش نیز شامل . اینترنتی استفاده شده است

گونه چارچوب نمونه در پیمایش فوق به علت موجود و در دسترس نبودن هیچ. است 1395شهر تبریز در سال  

هـاي در  گیري غیراحتمالی بـا اسـتفاده از نمونـه   عیت آماري مورد نظر، از نمونهگیري مشخص و پراکندگی جم

هزار نفـر از   نامه این پژوهش در ابتدا براي نزدیک به دو در واقع، پرسش. دسترس و داوطلبانه استفاده شده است

هـاي بازگشـته و   هنام بوك شهر تبریز فرستاده شد و در مرحله بعد، از پرسشجوانان کاربر شبکه اجتماعی فیس

   هـاي   نامـه  اري پـژوهش و پـس از حـذف پرسـش    تکمیل شده توسط کاربران، با توجه به تعریف جمعیـت آمـ  

الزم به توضیح است که این . برداري نهایی قرار گرفتنامه مورد ارزیابی و بهره پرسش 384دار در نهایت مشکل

جمعیت آماري مورد مطالعه و متعاقب آن عدم امکان  حجم نمونه با توجه به عدم اطالع درست از تعداد واقعی

هاي مشـابه  هاي رایج تعیین حجم نمونه، به طور تجربی و با عنایت به حجم نمونه در پژوهشاستفاده از فرمول

  .انتخاب شده است

  مفاهیم و متغیرهاي پژوهش

  هاي اجتماعی مجازي شبکه

در یک سیستم مشخص و معین پروفایـل شخصـی خـود را    دهند خدمات آنالینی هستند که به افراد اجازه می 

. شان را به اشتراك بگذارند و با دیگران ارتباط برقرار کنندداشته باشند، خود را به دیگران معرفی کنند، اطالعات

هاي اجتماعی جدیدي را شکل  چنین ارتباطنند و همشان با دیگران را حفظ کتوانند ارتباطاز این طریق افراد می
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هـاي اجتمـاعی اینترنتـی بـراي افـزایش و تقویـت تعـامالت        در واقع، شبکه ).12: 2007بوید و الیسون، ( ددهن

افـراد قـرار    از طریق اطالعاتی که بر روي پروفایـل  ،طور کلی به. است اجتماعی در فضاي مجازي طراحی شده

هویت فـرد فـراهم    پیرامونها اطالعاتی را که همه این -بر، اطالعات شخصی و عالیقگیرد مانند عکس کار می

هـاي  هاي دیگران را ببینند و از طریق برنامه توانند پروفایل کاربران می .گرددبرقراري ارتباط تسهیل می -آورد می

   ).228: 2009پمپک و همکاران، ( کاربردي مختلف مانند ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند

  :هاي زیر استفاده شده است بوك از معرف یر شبکه اجتماعی فیسبراي عملیاتی کردن متغ

در . بوك در آمده اسـت  عبارت است از مدت زمانی که فرد به عضویت فیس: بوك زمان عضویت در فیس  مدت

از شش ماه تـا   -2، کمتر از شش ماه -1: بوك در پنج طبقه پژوهش حاضر مدت زمان عضویت کاربران در فیس

از سـه سـال تـا     -5از دو سال تا کمتـر از سـه سـال،     -4از یک سال تا کمتر از دو سال،  -3 ،یک سالکمتر از 

  .بندي شده است بیشتر، دسته

در . کنـد  بـوك اسـتفاده مـی    روز که فرد از فـیس  عبارت است از مدت زمانی از شبانه: بوك میزان استفاده از فیس

بین پانزده دقیقه  -2کمتر از پانزده دقیقه،  -1: بقهبوك در شش ط پژوهش حاضر میزان دسترسی کاربران به فیس

از دو  -5از یک ساعت تا کمتر از دو سـاعت،   -4بیشتر از نیم ساعت تا کمتر از یک ساعت،  -3تا نیم ساعت، 

  .بندي شده است از سه ساعت تا بیشتر، دسته -6ساعت تا کمتر از سه ساعت و 

  بوك نوع استفاده از فیس

بـوك سـوق    اجتمـاعی فـیس    شود که کاربران را بـه اسـتفاده از شـبکه    یاز و شرایطی اطالق میبه میزان عالقه، ن

بـوك در دو نـوع    هاي افـراد در اسـتفاده از فـیس    در پژوهش حاضر، تفاوت در نیازها، اهداف و انگیزه. دهد می

  :شود گیري به شرح ذیل منعکس می جهت

کنـد کـه بـه انتخـاب و      اي فعال و هدفمند اشاره مـی  سانهگیري به رفتار ر این نوع جهت: مند گیري هدف جهت

-و همکالسی استفاده از محتواي رسانه براي هدف خشنودي نیازهایی مانند برقراري ارتباط با دوستان، آشنایان

و شـرکت   ، تشکیل گـروه )یابی دوست(ها، پیدا کردن دوستان دوران کودکی و قدیمی، پیداکردن دوستان جدید 

گذاري عکس، ویدئو و غیـره بـا دیگـران منجـر      گروهی، بیان احساسات و افکار خود، به اشتراكهاي در بحث

  .شود می
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کند که کمتر هدفمند و فعـال اسـت و    اي اشاره می گیري به رفتار رسانه این نوع جهت: مند گیري غیرهدف جهت

  .رود القی به کار می، و دیدن صفحات و ویدئوهاي غیراخ)هاي آنالین بازي(و سرگرمی   براي تفریح

  بوك از دید کاربران واقعی تلقی کردن محتواي فیس

بـوك   اجتماعی فیس  به میزان شناخت و اعتقاد کاربران نسبت به صحت محتواي مطالب مورد استفاده در شبکه 

هاي زیـر   بوك از معرف در پژوهش حاضر براي سنجش واقعی تلقی کردن محتواي مطالب فیس. شود اطالق می

  :شود استفاده می

   بوك؛ اعتقاد کاربران نسبت به صحت و درستی اخبار و اطالعات فیس .1

هـاي   بـوك در مقایسـه بـا رسـانه     بینی کاربران نسبت به محتواي مطالب فیس میزان اعتماد و خوش .2

   داخلی؛

  .بوك از دید کاربران رسانان فیس اعتبار و مقبولیت پیام .3

  احساس امنیت فرهنگی و اجتماعی

 و اعتقـادات  رسـوم،  و آداب هـا،  ارزش کـه  اسـت  هایی حلقه و ها هجمه از ترس فقدان ،امنیت فرهنگی احساس

 ).54 :1390امیـري و افشـاري نـادري،     صـالحی (دهـد   مـی  قرار نابودي یا و استحاله خطر معرض در را باورها

هاي انسانی مورد هجوم قرار گیرد یا به مخاطره  که ارزش به معناي فقدان هراس از این احساس امنیت اجتماعی

هاي مشروع، اطمینان و آرامش قلب و خاطر جمـع بـودن    نیفتد و به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادي

  ).2016لی و لین، (است 

هویت ملی و هویت (بعد امنیت هویتی در پژوهش حاضر، متناسب با چارچوب و تعریف نظري ارائه شده، دو 

امنیـت   احسـاس  بـراي سـنجش  ) هاي خانوادگی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی ارزش(ها  و دفاع از ارزش) دینی

و براي سنجش احساس امنیت اجتماعی از سه بعد امنیت هویتی، امنیـت فکـري و   فرهنگی در نظر گرفته شده 

به تفکیـک هـر یـک از ابعـاد در      و اجتماعی امنیت فرهنگیاس احسهاي متغیر  گویه. جمعی استفاده شده است

  . ارائه شده است 1جدول 

 اعتبـار  و هـم چنـین   محتـوایی  اعتبـار  از متغیرهـا  سنجش در رفته به کار هاي طیف اعتبار تأمین همچنین جهت

 نظـري  هـاي  سـازه  و نظري موجـود  از تعاریف استفاده با متغیر هر که بدین صورت  ؛استفاده شده است صوري
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توسط  طراحی از پس پرسشنامه ،همچنین). محتوایی اعتبار(شده است  بندي عملیاتی مفهوم یک سازه صورت به

به منظور دسـتیابی بـه   ). اعتبار صوري( گرفته است قرار مورد تأیید شناسی و روانشناسی دو نفر از اساتید جامعه

. دسـت آمـد   به 70/0براي تمام متغیرها میزان آلفا بیش از . است پایایی نیز از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده

  .نشان داده شده است 1این محاسبات در جدول 

 به تفکیک ابعاد آن و اجتماعی هاي سنجش احساس امنیت فرهنگی گویه :1جدول 

  آلفاي کرونباخ  معرف  مولفه  بعد  متغیر

احساس 

امنیت 

  فرهنگی

امنیت 

  هویتی

هویت 

  ملی

هاي به برنامه به فیلم ایرانی، عالقه موسیقی ایرانی، عالقهبه  عالقه

به لباس  هاي رادیویی ایرانی، عالقهبه برنامه تلویزیونی ایرانی، عالقه

هاي غذاي ایرانی،  ایرانی، عالقه به غذاي ایرانی، رفتن به رستوران

 به آثار ادبی ایرانی، عالقه فارسی، عالقه زبان و خط به افتخار و عالقه

 هاي اسطوره و نمادها به خاطر به آداب و رسوم ایرانی، تعلق افتخار و

فرهنگی، توجه و اهمیت به معماري ایرانی،  میراث با ملی، آشنایی

  افتخار به ایرانی بودن

90/0  

هویت 

  دینی

 قیامت، احساس و برزخ عالم به خداوند، اعتقاد وحدانیت به اعتقاد

اسالمی،  نمادهاي به خاطر تعلقبودن،  مسلمان از رضایت و غرور

اجتماعی، رفتن به مسافرت هاي  امور اداره در دین کفایت به اعتقاد

  دینی شعائر و مناسک در مذهبی، شرکت

88/0  

دفاع از 

  ها ارزش

هاي  ارزش

  خانوادگی

احترام به پدر و مادر، تمایل براي تشکیل خانواده، احترام به بزرگترها، 

  خانواده، سپري کردن وقت با خانوادهتالش براي تامین رفاه 
71/0  

هاي  ارزش

  مذهبی

 به زندگی، متعصب بودن امورات در صبر اهمیت ایمان به خدا، داشتن

دینی، شخص با تقوا بودن، به خطر انداختن جان خود  هاي ارزش

  براي دین، اهمیت فروتنی در زندگی، اهمیت روزي حالل

77/0  

هاي  ارزش

  اجتماعی

داري، توجه به مهربانی در زندگی، اهمیت صداقت در  امانتاهمیت 

پذیري، اهمیت گذشت در زندگی، اهمیت  زندگی، توجه به مسئولیت

  اعتماد در زندگی، اهمیت و اجراي عدالت براي فرد

70/0  

هاي  ارزش

  فرهنگی

تناسب بدنی، تالش براي  اهمیت تحصیالت در زندگی، اهمیت داشتن

اي  و مناطق روستایی، پیشرفت به سوي جامعه زیباتر شاختن شهرها

تر، توجه افراد جامعه به سالمت روانی، اهمیت  کمتر انتزاعی و انسانی

  شجاعت در زندگی

73/0  

احساس 

امنیت 

  اجتماعی

امنیت 

  هویتی

هایم را مطرح  با صراحت عقاید و دیدگاه. کنم شخص با ارزشی هستم احساس می

به طور کلی، . آیم آید، برمی مشکالتی که برایم پیش میاطمینان دارم از پس . کنم می

در بیشتر موارد . باشد صحبت کردن در جمع برایم مشکل می. از خودم راضی هستم

هر وقت به هدفم نرسم امیدم را از دست . کنم مصرفی و پوچی می احساس بی

هاي من  این باورها و ارزش. کنم زندگیم داراي هدف است احساس می. دهم می

توانم  در مواجهه با مشکالت، می. است که به زندگی من معنا بخشیده است

  .احساسات خودم را مدیریت کنم

78/0  
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امنیت 

  فکري

در جامعه ایران افراد . کنند در جامعه ما افراد به راحتی افکار و عقایدشان را بیان می

موافق و مخالف از در ایران همه افراد اعم از . از آزادي مذهب و اعتقاد برحوردارند

فضاي نامناسب جامعه باعث شده است که دغدغه . آزادي قلم و بیان برخوردارند

شرایط . کنم در ابراز افکار و عقایدم احساس نگرانی می. زیادي فکري داشته باشم

  .توانم در کارهایم تمرکز داشته باشم جامعه ما طوري است که به ندرت می

80/0  

امنیت 

  جمعی

توانید به دوستان خود نیز اعتماد  اي شده که شما حتی نمی شرایط به گونهاین روزها 

در . االن وضع طوري شده که آدم نباید به غیر از خودش به کسی فکر کند. کنید

جامعه ما هر کس باید به فکر خودش باشد و سرنوشت دیگران نباید برایش مهم 

وست دارند مراوده اجتماعی توانند با هر کسی که د در جامعه ما افراد می. باشد

در شرایط کنونی جامعه ما، مردم بیشتر به فکر سواستفاده از همدیگر . داشته باشند

  .دهم می ترجیح فردي کارهاي بر را گروهی و جمعی کارهاي. هستند

75/0  

  هاي پژوهش یافته

از . باشـند  درصد مرد می 42درصد پاسخگویان زن و  58هاي توصیفی حاکی از آن است که از نظر جنس،  یافته

ـ   33تا  19سنی  گویان در بازهپاسخ ،بندي سنی نظر گروه  27ن افـراد حـدود   سال قرار دارند و میانگین سـنی ای

 20  درصـد کارشناسـی،   37درصـد کـاردانی،    23درصد دیـپلم،   20از نظر سطح تحصیالت  ،همچنین. باشد می

درصـد نیـز مجـرد     65درصد پاسـخگویان متاهـل و    35عالوه بر این، . ارشد و دکتري هستند درصد کارشناسی

  . بودند

خگویان درصـد پاسـ   15بـوك   هاي توصیفی بیانگر آن است که از نظر مدت زمان عضـویت در فـیس   سایر یافته

 19درصد از یک سـال تـا کمتـر از دو سـال،      25سال،  درصد از شش ماه تا کمتر از یک  20کمتر از شش ماه، 

از نظـر   ،همچنین. بوك بودند درصد نیز از سه سال بیشتر عضو فیس 21درصد از دو سال تا کمتر از سه سال و 

درصد بیشـتر از نـیم    21نزده دقیقه تا نیم ساعت، درصد بین پا 15درصد کمتر از پانزده دقیقه،  4میزان استفاده، 

درصد از دو ساعت تا کمتر از  17درصد از یک ساعت تا کمتر از دو ساعت،  30ساعت تا کمتر از یک ساعت، 

عالوه بـر ایـن، در   . کنند بوك در طول روز استفاده می درصد نیز از سه ساعت تا بیشتر از فیس 13سه ساعت و 

درصـد داراي میـزان    7/51درصـد داراي میـزان مشـارکت و فعالیـت پـایین،       6/27رتیـب  بین پاسخگویان، به ت

. بـوك بودنـد   درصد نیز داراي مشارکت و فعالیت بـاال در اسـتفاده از فـیس    8/20مشارکت و فعالیت متوسط و 

بـوك را در   درصد محتواي مطالب ارائه شـده در فـیس   4/7ترتیب  از میان کاربران مورد مطالعه، به ،عالوه بر این

بـوك را در سـطح    درصد نیز محتواي مطالب فیس 6/23را متوسط و   این شبکه  درصد محتواي 69سطح پایین، 

  .اند باال واقعی ارزیابی کرده
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نتایج این جدول نشانگر این است کـه میـزان   . دهدرا نشان می بوك توزیع فراوانی نوع استفاده از فیس 2جدول 

 72/2بوك بـا میـانگین    اندکی بیشتر از استفاده هدفمند از فیس 78/2بوك با میانگین  استفاده غیرهدفمند از فیس

  . در حد متوسطی قرار دارد 75/2بوك با میانگین  نوع استفاده از فیس ،به طور کلی. باشدمی

 بوك  توزیع فراوانی و درصدي نوع استفاده از فیس :2جدول 

  بوك نوع استفاده از فیس  مند گیري غیرهدفجهت  مند گیري هدفجهت  

  پایین
  162  126  120  فراوانی

  2/42  8/32  2/31  درصد

  متوسط
  102  186  204  فراوانی

  6/26  4/48  1/53  درصد

  باال
  120  72  60  فراوانی

  2/31  8/18  6/15  درصد

  کل
 384 384  384  فراوانی

  100  100  100  درصد

  75/2  78/2  72/2    میانگین

  86/0  86/0  54/0    انحراف معیار

بـر  . ، قابـل مشـاهده اسـت   هاآنهاي  و شاخصامنیت اجتماعی و فرهنگی  احساس میزان متغیرهاي 3در جدول 

) 97/2با میانگین ( گویانامنیت اجتماعی پاسخاحساس شود که میانگین  اطالعات این جدول مشاهده می  اساس

باشد و هر دو میـانگین در حـد متوسـط قـرار     می) 90/2با میانگین ( امنیت فرهنگی آنهااحساس کمی بیشتر از 

درصـد در حـد متوسـط و     5/37 درصد از پاسخگویان در حد پـایین،  2/31 با توجه به نتایج این جدول،. دارند

درصد  4/23 امنیت فرهنگی،احساس در متغیر . ندرامنیت اجتماعی برخوردااحساس درصد در حد باال از  2/31

امنیت فرهنگـی  احساس درصد در حد باال از  9/35درصد در حد متوسط و  6/40 از پاسخگویان در حد پایین،

  . برخوردارند

 هاي آن بر حسب فراوانی و درصدافراد و شاخص فرهنگی و اجتماعی امنیت احساس میزان :3جدول 

  
  امنیت

  هویتی

 امنیت

 فکري

 امنیت

 جمعی

  احساس امنیت

 اجتماعی

  هویت

  دینی

  هویت

  ملی

  دفاع از

  ها ارزش 

  احساس امنیت

  فرهنگی

  پایین
  90  54  36  180  120  102  114  60  فراوانی

  4/23  1/14  4/9  9/46  2/31  6/26  7/29  6/15  درصد

  متوسط
  156  222  186  174  144  180  156  108  فراوانی

  6/40  8/57  4/48  3/45  5/37  9/46  6/40  1/28  درصد
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  باال
  138  108  162  30  120  102  114  216  فراوانی

  9/35  1/28  2/42  8/7  2/31  6/26  7/29  2/56  درصد

  کل
 384 384 384  384  384  384  384  384  فراوانی

  100  100  100  100  100  100  100  100  درصد

  90/2  91/2  27/3  61/2  97/2  93/2  63/2  36/3    میانگین

  26/0  56/0  50/0  59/0  29/0  55/0  57/0  36/0    انحراف معیار

فرضیه بود که به منظـور بررسـی صـحت و سـقم ایـن       4طور که قبال هم گفته شد، پژوهش حاضر داراي  همان

  .شودها پرداخته میهاي آماري مختلفی استفاده شد که در این قسمت، به آناز آزمون ها هفرضی

 رابطه معناداري  اجتماعیفرهنگی و امنیت احساس  و بوك فیس مدت زمان عضویت دربین  :فرضیه اول

  . وجود دارد

در هر مـورد مقـدار آمـاره آزمـون و سـطح       4در جدول . شداستفاده  پیرسونبراي آزمون این فرضیه از آزمون 

احسـاس  بوك و  فیس بین مدت زمان عضویت درشود  طور که مشاهده می همان. معناداري نشان داده شده است

بـوك،   فیس مدت زمان عضویت دریعنی با افزایش  ؛دداروجود  همبستگی معکوسیاجتماعی  فرهنگی و امنیت

واقـع  تأییـد  مـورد  بنابراین فرضـیه اول پـژوهش   . شود اجتماعی کاربران تضعیف میفرهنگی و امنیت احساس 

  . شود می

  رابطه معناداري وجود  و اجتماعی امنیت فرهنگی احساس و بوك فیس از استفاده بین میزان :فرضیه دوم

  . دارد

و  امنیـت فرهنگـی  احساس  بوك و میزان استفاده از فیسبین دهد که نشان می 4در جدول  پیرسوننتایج آزمون 

و  امنیـت فرهنگـی  احسـاس  بـوك،   یعنی با افزایش میزان استفاده از فـیس  ؛وجود دارد معکوسیرابطه  اجتماعی

  . شود تأیید می نیزپژوهش  دومبنابراین فرضیه . یابدکاربران کاهش می اجتماعی

  جتماعی رابطه معناداري بوك و احساس امنیت فرهنگی و ا بین نوع استفاده از فیس: پژوهش سومفرضیه

  .وجود دارد
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منـد باشـد، احتمـال تأثیرپـذیري      بوك هدف هر چقدر نوع استفاده کاربران از فیس این فرضیه بدان معناست که 

بـوك   بر عکس هر چـه نـوع اسـتفاده کـاربران از فـیس      است وها بیشتر  رهنگی و اجتماعی آناحساس امنیت ف

نتایج آزمـون   .ها کمتر خواهد بود مند باشد، احتمال تأثیرپذیري احساس امنیت فرهنگی و اجتماعی آن غیرهدف

بوك و احساس امنیت فرهنگی و اجتمـاعی   مند از فیس هدف دهد که بین استفاده نشان می 4پیرسون در جدول 

بوك و احسـاس امنیـت فرهنگـی و اجتمـاعی      مند از فیس اما بین استفاده غیرهدف ،جود داردرابطه معکوسی و

  .شود بنابراین فرضیه سوم پژوهش مورد تایید واقع می. رابطه معناداري وجود ندارد

  و اجتمـاعی  امنیت فرهنگی احساس بوك و فیس مطالب بین واقعی تلقی کردن محتواي» چهارمفرضیه 

 .وجود داردرابطه معناداري 

و  امنیـت فرهنگـی  احسـاس   بـوك و  فـیس  واقعی تلقی کردن محتواي بین دهد کهنتایج آزمون پیرسون نشان می

امنیـت  احساس بوك،  فیس یعنی با افزایش واقعی تلقی کردن محتواي ؛وجود دارد کوسیمعهمبستگی  اجتماعی

  .شود تأیید مینیز پژوهش  چهارمبنابراین فرضیه . یابدکاربران کاهش می و اجتماعی فرهنگی

  هاي پژوهش آزمون فرضیه :4 جدول

رابطه متغیرهاي مستقل 

امنیت احساس و 

  اجتماعی

 نوع

  آزمون

مقدار 

  آماره

(sig) 

 نتیجه

  فرضیه

رابطه متغیرهاي مستقل و 

  امنیت فرهنگیاحساس 

 نوع

  آزمون

مقدار 

 آماره

(sig) 

 نتیجه

  فرضیه

زمان عضویت در  مدت

و  احساس  بوك فیس

 امنیت اجتماعی

 پیرسون
25/0- 

)033/0(  
  تایید

مدت زمان عضویت در 

بوك و احساس امنیت  فیس

 فرهنگی

 پیرسون
27/0-  

)000/0(  
  تایید

میزان استفاده از 

  بوك فیس

و احساس امنیت 

  اجتماعی

 پیرسون
28/0- 

)004/0(  
  تایید

  بوك میزان استفاده از فیس

 و احساس امنیت فرهنگی
 پیرسون

30/0-  

)000/0(  
  تایید

مند از  استفاده هدف

بوك و احساس  فیس

  امنیت اجتماعی

 پیرسون
35/0- 

)001/0(  
  تایید

مند از  استفاده هدف

بوك و احساس امنیت  فیس

  فرهنگی

 پیرسون
37/0- 

)000/0(  
  تایید

مند از  استفاده غیرهدف

بوك و احساس  فیس

  امنیت اجتماعی

 پیرسون
11/0- 

)112/0(  
  رد

از مند  استفاده غیرهدف

بوك و احساس امنیت  فیس

  فرهنگی

 پیرسون
09/0- 

)214/0(  
  رد
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واقعی تلقی کردن 

 بوك و  محتواي فیس

  امنیت اجتماعیاحساس 

  پیرسون
31/0- 

)042/0(  
  تایید

واقعی تلقی کردن محتواي 

بوك و احساس امنیت  فیس

  فرهنگی

  پیرسون
33/0-  

)000/0(  
  تایید

  

هـر یـک از متغیرهـاي مسـتقل بـر متغیرهـاي وابسـته بـه تحلیـل          در ادامه به منظور مشخص شدن سهم تـأثیر  

اجتماعی را نشان فرهنگی و امنیت  احساس مدل رگرسیونی چند متغیره،  5جدول  .شود رگرسیونی پرداخته می

 ودرصـد محاسـبه شـده     35دهد همبستگی چندگانـه معـادل   نشان می اطالعات مندرج در این جدول .دهد می

نـوع اسـتفاده و واقعـی تلقـی کـردن       مدت زمان عضویت، میزان استفاده،گویاي این مطلب است که متغیرهاي 

 12ضـریب تعیـین نیـز    . امنیت اجتماعی ارتباط دارنـد احساس درصد با  35بوك به طور همزمان  محتواي فیس

اجتمـاعی توسـط    امنیـت س ااحسـ درصـد از تغییـرات    12به این معنی کـه حـدود    ؛درصد محاسبه شده است

     تـرین  دهـد کـه قـوي   مـی  نشـان  5 جـدول  در موجـود  استاندارد تأثیر ضرایب. شودمی تبیینمستقل  هايمتغیر

، )-14/0=بتـا (بـوك   نوع استفاده از فـیس  به ترتیب متغیرهاي اجتماعی امنیتاحساس هاي متغیر کنندهبینیپیش

و واقعـی تلقـی کـردن    ) -11/0=بتـا (بوك  فیس عضویت درزمان ، مدت )-12/0=بتا( بوك میزان استفاده از فیس

  .باشندمی ) -10/0=بتا(بوك  محتواي فیس

متغیرهاي مدت زمان درصد محاسبه شده که گویاي این مطلب است که  43همبستگی چندگانه معادل  ،همچنین

درصـد بـا    43ان طـور همزمـ    بـه  بـوك  عضویت، میزان استفاده، نوع استفاده و واقعی تلقی کردن محتواي فیس

 16به این معنی که حدود  ؛درصد محاسبه شده است 16ضریب تعیین نیز . امنیت فرهنگی ارتباط دارنداحساس 

 استاندارد تأثیر ضرایب. شودتوضیح داده می متغیرهاي مستقلامنیت فرهنگی توسط احساس درصد از تغییرات 

امنیـت فرهنگـی بـه ترتیـب     احسـاس  هاي متغیر کنندهبینیترین پیشدهد که قويمی نشان 5 جدول در موجود

، نوع اسـتفاده  )-18/0=بتا( بوك ، میزان استفاده از فیس)-19/0=بتا(بوك  فیس زمان عضویت درمتغیرهاي، مدت 

  .باشندمی ) -13/0=بتا( بوك و واقعی تلقی کردن محتواي فیس) -17/0=بتا( بوك از فیس

  امنیت اجتماعی و فرهنگی احساس متغیرهاي مستقل برايتحلیل رگرسیونی مدل  :5جدول 

 B Beta T Sig R R2 F Sig متغیرهاي مستقل متغیرهاي وابسته

احساس امنیت 

 اجتماعی

بوك میزان استفاده از فیس  02/0-  12/0-  16/2-  031/0  

35/0  12/0  3/15  000/0 بوك مدت زمان عضویت در فیس   03/0-  11/0-  08/2-  038/0  

بوك استفاده از فیس نوع  03/0-  14/0-  85/2-  000/0  
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بوك کردن محتواي فیسواقعی تلقی  03/0-  10/0-  99/1-  045/0  

احساس امنیت 

  فرهنگی

بوك میزان استفاده از فیس  05/0-  19/0-  96/3-  000/0  

43/0  16/0  2/21  000/0  
بوك مدت زمان عضویت در فیس  06/0-  18/0-  59/3-  000/0  

بوك نوع استفاده از فیس  05/0-  17/0-  47/3-  001/0  

بوك کردن محتواي فیسواقعی تلقی  06/0-  13/0-  49/2-  010/0  

 ريگی بحث و نتیجه

امنیت، . ترین نیازهاي اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند اي از اساسی امنیت در هر جامعه

نحوي که نگرانی نسـبت بـه هـیچ امـوري وجـود       به ؛جانبه به حال و آینده است همه احساس آرامش و اطمینان

هـاي نـوین    کننـد کـه فنـاوري    نقش ایفا می گیري و ایجاد آن هاي متعددي در شکل عوامل و زمینه. نداشته باشد

پژوهش حاضـر  عنوان یکی از عوامل موثر بر آن، در  هاي اجتماعی مجازي به اطالعاتی و ارتباطی همچون شبکه

دهی به گفتار، کردار، پندار، رفتار عمـوم   ها در شرایط کنونی در شکل نقش رسانه. مورد بررسی قرار گرفته است

نقـش   ،از طرفی. نکار استامردم و انطباق یا عدم انطباق الگوهاي رفتاري افراد یا هنجارهاي اجتماعی غیرقابل 

هاي اجتماعی و فرهنگی و میـزان   نگاه جامعه به هویت، ارزشدهی به واکنش اجتماعی و نوع  ها در شکل رسانه

  .اجتماعی انکار ناشدنی استفرهنگی و احساس امنیت 

بـوك، میـزان اسـتفاده از     هاي پژوهش حاضر حاکی از آن است کـه بـین مـدت زمـان عضـویت در فـیس       یافته

وك و احساس امنیت فرهنگـی و  ب بوك و واقعی تلقی کردن محتواي مطالب فیس بوك، نوع استفاده از فیس فیس

اجتماعی همبستگی معکوسی وجود دارد؛ یعنی با افزایش میزان متغیرهاي یاد شده در کاربران، میـزان احسـاس   

پـرور و حیـدري    هاي پژوهش جان این یافته در راستاي یافته .کند امنیت فرهنگی و اجتماعی آنها کاهش پیدا می

است که نشان دادند بین استفاده از ) 1392(فر و همکاران  و هاشمیان )1392(، رستگارخالد و محمدیان )1390(

تـوان   تحلیل این یافته مـی در  .هاي خارجی همچون اینترنت و احساس امنیت رابطه معکوسی وجود دارد رسانه

 که در راستاي هاي اجتماعی مجازي، بیش از آن ویژه شبکه هاي نوین، به گسترش و توسعه روزافزون رسانه گفت

هـاي   نـوعی تهدیـد علیـه دولـت، باورهـا و ارزش       تامین امنیت ملی، اجتماعی، فرهنگی و منافع ملی باشد، بـه 

سـو بـه سـایر کنشـگران،      زیرا از یک است،خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، هویت دینی، هویت ملی و فرهنگی 

دهند و از طـرف دیگـر،    را میهاي مختلف داخلی و خارجی یک دولت  توانایی الزم براي تاثیرگذاري بر بخش

دولت دیگر کنترل انحصاري بر اطالعات و اخبار را ندارد و در کنار دولـت، سـایر بـازیگران نیـز وارد عرصـه      
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هاي نـوین اطالعـات و ارتباطـات،     از همین روي، وقتی بیگانگان از طریق فناوري. اند اطالعاتی و ارتباطی شده

انـد و از   را دارند، در واقع اقتدار و امنیت آن کشور را هدف قرار داده قصد نفوذ بر افکار و فرهنگ ملی کشوري

سان با ضربه زدن بر پیکره  ، بدین)166  :1388صادقیان، (رسند  افزاري به اهداف خود می اي کامالً نرم طریق شیوه

و  سـازي جسـته  و بـا بر  ر راستاي منافع خودشان قـرار دارد روانی و هویت یک جامعه و با نشر اطالعاتی که د

  . زنند شده، به احساس ناامنی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دامن می نمایی اخبارهاي گلچین بزرگ

ویژه در جوامع در حال گذار، روند نوسازي  هاي نوین، به افزون رسانه توان گفت که با گسترش روز همچنین می

هـا و رفتـار شـهروندان تـاثیر      ننـد در نگـرش  توا هاي نوین می این رسانه. انجامد به تضعیف پیوندهاي سنتی می

و باعث کاهش همدلی، احساس تعلق ملی، دینی، فرهنگی، انسجام اجتماعی و احساس امنیت فرهنگی  بگذارند

هـا و   اسـت کـه ورود سـریع ارزش    بـاور با طرح مفهوم انقالب خاموش، بر ایـن   اینگلهارت. و اجتماعی شوند

هـاي جـدي در مبـانی هـویتی      تواند گسست هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی می هاي جدید از طریق فناوري ایده

  . جامعه ایجاد کند

 با کشـورهاي  سوم جهان کشورهاي فرهنگ سازي همسان زمینه در چه آن پژوهش بااین هاي  یافتهعالوه بر این، 

 یافتـه  توسـعه  عمدتاً کشورهاي هاي نوین رسانه کنندگان اداره که جا آن از .دارد مخوانیگیرد ه میصورت غربی 

احسـاس امنیـت   و  ها هویت فرهنگی، دینی، ملـی  آن هاي تحت کنترل رسانه که ندارد هم تعجبی ،هستند غربی

  .نماید تضعیف و هندد قرار تأثیر تحت را کننده مصرف کشورهاي فرهنگیاجتماعی و 
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 سـال بیسـت و    .فصلنامه سیاست خارجی ".تاملی بر مبانی و فرهنگ کپنهاگ" .)1386(اهللا  ابراهیمی، نبی

  .439-458صص  ،2یکم، شماره 

 ارشـد،   رسـاله کارشناسـی   ".بررسی امنیت اجتماعی زنان در شـهر تهـران  " .)1385(العابدین  افشار، زین

  .دانشگاه تهران

  رسـاله   ".هـاي جمعـی بـر احسـاس امنیـت اجتمـاعی       بررسـی تـاثیر رسـانه   " .)1386( .آقایی، زهـرا

  .ارشد، دانشگاه اصفهان کارشناسی

 انتشـارات مطالعـات   : تهـران  .پژوهشکده مطالعات راهبردي .ها و هراس مردم، دولت .)1389( .بوزان، باري

  راهبردي

 نظم و  ".امنیت اجتماعیشناسی فضاي سایبر بر  آسیب" .)1390( .پرور، محسن و حیدري، طهمورث جان

  .141-172صص  ،3سال چهارم، شماره  .امنیت انتظامی

  نی: شناسی نظم، تهران جامعه .)1389(چلبی، مسعود.  

 اي و احسـاس امنیـت    مطالعه رابطـه بـین مصـرف رسـانه    " .)1392( .، بیژن و کاوه، مهديينور خواجه

 .57-78صص  ،2وم، شماره سال د .هاي راهبردي امنیت و نظم اجتماعی پژوهش ".اجتماعی

 امیرمحمد یوسفی و مژگان جلیلـی  .امنیت جهانی در قرن بیست و یکم: زوال کنترل .)1384( .راجرز، پل .

  پژوهشکده مطالعات راهبردي: تهران
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Security is one of the most fundamental human needs and is considered as the 
primary and necessary condition for progress and development of civilized 
societies. Various researches have indicated that new information and 
communication technologies such as virtual social networks are factors affecting 
the sense of cultural and social security. Accordingly, the main research question is 
what are the effects of using the Facebook social network on the youth's sense of 
cultural and social security? The present study was conducted using a researcher-
made questionnaire with a sample size consisting of 384 participants selected from 
among the youth of Tabriz city who were Facebook users in 2016.They were 
selected via the convenience and voluntary sampling method. The research 
findings indicate that there is a significant indirect correlation between the duration 
of membership in Facebook, the rate of using Facebook, the type of use of 
Facebook, and the actual perception of the content of Facebook with the 
users’sense of social and cultural security in such a way that the increase in the 
duration membership, the rate of use, type of use, the considering the content of 
Facebook actual reduces their degree of sense of cultural and social security. 
Independent variables included in the research regression model can explain 12% 
of variations in the users' sense of social security and 16% of variations in their 
sense of cultural of security. 

Keywords: Social Security, Cultural Security, Virtual Social Networks and 
Facebook  
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