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چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با نظم اجتماعی در میان شهروندان 
اردبیل است. برای دستیابی به این هدف از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری، تمامی 
شهروندان باالی 18 سال شهر اردبیل است. حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر، به صورت 
خوشه ای چندمرحله ای  انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته، که اعتبار آن مورد تأیید 
متحصصان و استادان دانشگاه بود، با سطح پایایی)آلفای کرونباخ( 0/82 استفاده شده است. همچنین برای تجزیه 
و تحلیل داده ها، با توجه به سطح سنجش متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده شد. این 
پژوهش تحقیق شامل 5 فرضیه است، که در قالب پرسشنامه محقق ساخته 36 سوالی انجام شد. یافته های تخقیق 
نشان داد که بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با نظم اجتماعی در میان شهروندان اردبیلی همبستگی معنادار 
وجود دارد. همچنین بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با ابعاد نظم اجتماعی )جامعه پذیری، قانونمندی، 
تعهد به هنجارهای شهری و امنیت اجتماعی( در میان شهروندان اردبیل همبستگی معناداری وجود دارد. نتایج 
این بیشترین همبستگی را  بین میزان استفاده از شبکة اجتماعی و قانونمندی شهروندان، کمترین همبستگی را بین 

میزان استفاده از شبکه اجتماعی و امنیت اجتماعی نشان داد.

 کلیدواژه: شبکه های اجتماعی، نظم اجتماعی، جامعه پذیری، تعهد، امنیت اجتماعی.
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مقدمه
جهانی که در آن زندگی می کنیم، پیوسته در حال تغییر است. آنچه هر روز از اکتشافات و فناوری های 
جدید می شنویم، ناگزیر بر زندگی ما تأثیر می گذارند. اما در دهه های اخیر هیچ فناوری به اندازه 
فناوری ارتباطات و اطالعات، گسترش و توسعه نداشته است )ربیعي و همکاران، 1392(. استفاده 
از فناوری های جدید ارتباطی و اطالعاتی، در عرصة تجارت و زندگی شخصی افراد، یک محیط 
جدید و روش های نوینی را برای ارتباط با مخاطبان ایجاد کرده است. جهان تجارت دیگر نمی تواند 

این ابزار اطالعاتی و ارتباطی جدید را نادیده بگیرد. )علی خانی، 1383( 
رسانه ها واسطة  فعال و ایجادکنندة تفاهم و تزاحم میان شهروندان، هم در واحدهاي ملی و 
هم در واحدهاي فراملی، هستند. رسانه ها با  ذهنیت سازي و نمادپردازي به پدیده ها، حوادث و 
کردارها، محتوا و درون داشت خاص خود را  تولید کرده و انتقال ميدهند. همان طور که نویسنده اي 
می نویسد، امروزه ما در متن و بطن یک فرایند رسانه ای شدن رو به رشد زندگي مي کنیم )گیبینز 
و بوریمر، 1381: 60(. همان طور که تاجیک می نویسد، فرایند رسانه ای شدن، انسان زمانة ما را در 

آستانة ورود به عصر و جهاني از نوع دیگر  قرارداده است. )تاجیک، 1388: 151(
مي توان گفت سلطة رسانه ای، بر ابعاد و ساحت هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي، به مثابة 
یک فناوري از جنس زیست قـدرت، ابـدان و اذهـان انسان ها را مسخر و متأثر کرده  است. این 
خاصیت پیامدهایي در پي دارد: ميتواند سبب ارتباط نظام هاي بسیار متفاوت و حتي نامتجانس شود.  
به نظـر  برخی  از متخصصان این شبکة اجتماعي مجازي تجلي زندگي دوم )second life( هستند. 
این وضعیت را تحت عناوین زندگي آنالین، زندگي مجازي و زندگي الکترونیکي نیز ميشناسند. 
شبکه های اجتماعي مجازي مي توانند ذائقة مردم، سبک مردم، تمایالت سازماني و پارادایم های 
سازماني را با تحوالت ویژه ای مواجه کنند. بنابراین، جامعة جهاني در آسـتانة ورود به دوراني است 
که  ایدة مسلط در آن، ایده ارتباط و اتصال است؛ ویژگي بارز آن، چندپارگي و همگرایي است. 

)پوررضا، 1393: 67(
نظام حمایتی  تعاملی یک  و  جنبه هاي ساختاري   ،)Social Networks( اجتماعی  شبکه هاي 
تعریف می شوند، که مبناي آن تعداد افراد، نوع، فراوانی، دوام، پایداري و شدت روابط متقابل بین 
افراد است. شبکه هاي اجتماعی، گروه هایی مرتبط و پیوست هایي از افراد هستند و از روش های 
خاصی پیروي می کنند که در سطح خرد، شامل اعضاي خانواده یا گروه هاي دوستی می شوند. افراد 
می توانند هم زمان، عضو چندین گروه از این گروه هاي کوچک باشند، هر یک از این گروه ها داراي 
شبکه اي از روابط اجتماعی متقابل و نقاط مشترکی با یکدیگر هستند. عضویت در هریک از این 
شبکه هاي اجتماعی براي افراد، حمایت های اجتماعی خاصی را در موقعیت هاي مختلف به دنبال 

دارد. )هندرسون و همکاران ،2000( 
نظم اجتماعی )Social order( را ميتوان از مهمترین مسائل و موضوع های مورد بحث در جامعه 
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و بـه تبع آن، از کانوني ترین مباحث جامعهشناسي دانست، بـه طوري کـه ميتوان  تمامي دیدگاهها 
و نظریههاي جامعه شناسي را به دو مکتب نظم و تضاد تقسیم کرد. 

قوانینی  و  ارزش ها  از هنجارها،  اعضای یک جامعه  تمامی  اطاعت  معنای  به  اجتماعی  نظم 
است که اساس قوام جامعه را تشکیل می دهند. به این قرار اصطالح نظم اجتماعی را می توان برای 
مشخص کردن مجموع نهادهای اجتماعی از این نظر، که در جهت عملکرد مطلوب حیات اجتماعی 
و مناسبات اجتماعی به خوبی تنظیم شده اند، به کار برد. عالوه بر این، مفهوم نظم اجتماعی می تواند 
به طور مستقیم هماهنگی، تعادل و انسجام روابط اجتماعی را برساند، که مجموع افراد جامعه را از 
طریق فعل و انفعال ساز و کارهای اقتصادی و سیاسی به سوی زندگی مشترک جلب کنند و خواست 
گذران حیات در جمع را پدید آورند؛ لیکن بیشترین نظم اجتماعی، به نظم رایجی اطالق می شود 
که اطاعت همگان را از یک نظم ارزشی جا افتاده و رایج، به منظور مرجع داشتن طبقات و قشرهای 
ممتاز، اولویت می بخشد. اساس این نظم، بر این اندیشه استوار است که ثروت اساسی یک جامعه 
را صلح و آرامش تشکیل می دهد. نتیجه ای که از آن گرفته می شود، این است که تمامی اعضا، باید 
ـ اجتماعی یا شکلی از سازمان اجتماعی سرتمکین فرود آورند،  خواه ناخواه، در برابر نظام سیاسیـ 
که این خود باعث تداوم نابرابری ها، بی عدالتی ها و علل و عوامل بروز تنازع اجتماعی می شود )بیرو، 
1367: 368(. مسئلة نظم اجتماعي از این واقعیت ناشي می شود که اصوالً هر جامعهاي، براي بقـا، 
دوام و پیشرفت خود نیازمند حداقلي از نظم اجتماعي است و بدون آن دچار اختالل می شود و تا 

مرز فروپاشي پیش مي رود.  
این عقیده وجود دارد که چون جوامع پیشرفته به توسعة اقتصادي دست یافته اند و افراد در این 
جوامع از مرز نیازهاي اولیة زندگي عبور کرده اند و به دنبال ارتقاء سطح کیفي زندگي خود و تعالي 
بخشیدن به آن هستند، نوعي اعتماد جمعي در آنها شکل گرفته که باعث ایجاد پیوندي گسترده و 
عمیق در بین آحاد جامعه ميشود و آنها را در دستیابي به اهداف جمعي یاري مي رساند، در حالي کـه 
در جوامع کمتر توسعهیافتـه، دالیل مختلفي براي بياعتمادي به دیگران وجود دارد و همین موضوع، 
باعث تضعیف احساس رابطه با دیگران ميشود و نوعي فردگرایي خودخواهانه را ایجاد مي کند 
که در نهایت، بر شکلگیري و تداوم نظم اجتماعي اثري نامطلوب بر جاي ميگذارد. عوامل مهمي 
مي توانند بر شکلگیري یا اختالل در نظم اجتماعي مؤثر واقع شوند، این عوامل در سه سطح کالن، 
میاني و خرد قابل مطالعه هستند، شبکه های اجتماعی از یـک سو، از طریق تأثیر گذاشتن بر افکار 
عمومي جامعه و ارتقاء سطح آگاهي هاي عمومي و از سـوي دیگر، از طریق الگوسازي مي توانند 
بر چگونگي رفتار شهروندان تأثیر بگذارند، اما میزان این تأثیرگذاري خود تحت تأثیر عوامل متعدد 
دیگري است، به طوري کـه شکلگیري نظم اجتماعي در جوامعي که همانندي بین اعضاي آن 
وجود دارد، آسان تر است، زیرا در این جوامع، افراد درک بـه نسبت مشابه و فهم  مشترکي از شرایط 
موجود دارند، در حالي که به هر میزان که تنوع و تکثر عقاید، باورها و ارزش ها در جامعه بیشتر باشد، 
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دستیابي به نظم اجتماعي دشوارتر و تا حدي پیچیدهتر خواهد بود. ) لبیبی، 1391: 142(  
با توجه به مطالب ذکر شده، تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بین 
میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با نظم اجتماعی در میان شهروندان اردبیل رابطه معناداری 

وجود دارد؟ 
شبکه های اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و نمی توان آنها را نادیده گرفت. این 
سایت ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین الملل تأثیر 
می گذارند، به همین دلیل در حال گسترش هستند و در آینده نقش به مراتب بیشتر و مهم تری را 
در زندگی بازی خواهند کرد )اسالمی، 1391(. بنابراین نتایج پژوهش حاضر می تواند با بررسی 
نقش استفاده از شبکه های اجتماعی با نظم اجتماعی راهگشای مشاوران و کارشناسان در راستای 
برنامه ریزی بهتر برای نظم شهری باشد. همچنین نتایج این پژوهش می تواند زمینه ساز پژوهش های 
جدید در حوزة نظم اجتماعی جوامع مختلف باشد. با توجه به مطالب فوق، این تحقیق به دنبال 

رسیدن به اهداف زیر است:
y .بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با نظم اجتماعی در میان شهروندان اردبیل
y .بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با جامعه پذیری در میان شهروندان اردبیل
y .بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با قانونمندی در میان شهروندان اردبیل
y  بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با تعهد به هنجارهای شهری در میان

شهروندان اردبیل.
y  بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با امنیت اجتماعی در میان شهروندان

اردبیل.
با توجه به اهداف فوق و مبانی نظری فرضیه هایی به شرح زیر تدوین شد:

y  بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با نظم اجتماعی در میان شهروندان اردبیل رابطه
معناداری وجود دارد.

y  اردبیل رابطه با جامعه پذیری در میان شهروندان  بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی 
معناداری وجود دارد.

y  بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با قانونمندی در میان شهروندان اردبیل رابطه معناداری
وجود دارد.

y  بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با تعهد به هنجارهای شهری در میان شهروندان اردبیل
رابطه معناداری وجود دارد.

y  بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با امنیت اجتماعی در میان شهروندان اردبیل رابطه
معناداری وجود دارد.

عباسی و همکاران )1394( تحقیقی با عنوان “تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر نظم اجتماعی” 
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اینترنتی  انجام دادند. جامعة آماری این طرح شامل کلیة کاربران  با روش توصیفی ــ پیمایشی 
شهرستان ایالم در سال 1393 بود. از بین 20 کافی نت فعال شهر ایالم، تعداد 200 نفر به روش 
نمونه گیری خوشه ای، که در دو گروه افراد عضو در شبکه های اجتماعی و افرادی که در شبکه های 
اجتماعی عضو نیستند انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد در گروهی که عضو فعال شبکه های 
اجتماعی هستند، نظم اجتماعی در سطح پایین تری وجود دارد، بنابراین می توان گفت که شبکه های 

اجتماعی عامل مؤثری در نظم و امنیت اجتماعی هستند.
جعفري و پرستار )1395(، تحقیقي با عنوان “رابطة استفاده از شبکه های اجتماعی )اینستاگرام، 
تلگرام و الین( با احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل” 
انجام داده اند. یافته هاي تحقیق نشان مي دهد که بین استفاده از شبکه هاي اجتماعي و احساس امنیت 
اجتماعي، امنیت جاني و امنیت مالي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبیل رابطه معناداری 

وجود دارد.
لبیبی )1391( تحقیقی با عنوان “رسانه هاي جمعي و نظم اجتماعي )مطالعه تطبیقي شهرهاي 
تهران، لندن و بمبئی(” با روش مطالعه  تطبیقي بیروني انجام داده است. جامعة آماري پـژوهش شامل 
750 نفر است که به طور مساوي و از طریـق نمونهگیري تصادفي در هر یک از این سه شهر انتخاب 
شده اند. نتایج نشان داد که نظم اجتماعی با شش متغیر میـزان احساس بیعدالتي، میزان احساس 
باورهاي  دیني و شدت  باورهاي  میزان خانوادهگرایي، شدت  اجتماعي،  میزان مشارکت  ناامني، 

اخالقي رابطه معناداري دارد.
   بیات )1383( به این نکته اشاره مي کند که پایبندي به اخالق، تا حد زیادی وابسته به عامگرایي، 
تعهد عام، اعتماد عام و ُکنش عقالني است. افراد هرچه بیشتر بـر اساس معیارهاي فراگیر، عام و 
غیرشخصي عمل کنند و ضوابط را بر روابـط ترجیح دهنـد، پایبندي بیشتري به ارزشهاي اخالقي 
رود،  فراتر  و خویشان  دوستان  دایرة  از  فرد  مسئولیت  و  تعهد  احساس  داشت، هرچه  خواهند 
اخالقي تر عمل خواهد کرد. در این پژوهش باورهاي اخالقي و مشارکت اجتماعي از اصليترین 
عوامل مـؤثر بـر  نظم اجتماعي قلمداد ميشوند. به این ترتیب، در صورتي که رسانههاي جمعي 
بتوانند انگیزة الزم را برای مشارکت اجتماعي فراهم کنند، نقش مهمي در شکلگیري نظم اجتماعي 

در جامعه خواهند داشت.
عبداللهی و مروت )1384( در پژوهش خود بر این باورند که رسانههاي جمعي از طریق ایجاد 

همبستگي بین آحاد جامعه بر شکلگیري نظم اجتماعي مؤثر واقع ميشوند. 
رباني )1388(، در پژوهش خود، به این نکته اشاره ميکند که خاصگرایي یکي از عوامل کلیدي  
تـضادهاي اجتماعي اسـت، این ویژگي  بـه جـاي کـارکرد  مثبت و وحدت بخش، داراي کارکرد 
منفي و تعارض آفرین در فرایند توسعه پایدار و متوازن است. رسانههاي جمعي ميتوانند با ارتقـاء 

سـطح  تعامـل  بـرون گروهي شهروندان، زمینة تقویت پذیرش مالک هاي عام را فراهم آورند. 
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نتایج پژوهش شه )Shah, 1998( نشان ميدهد، رابطة رسانه هـاي جمعي با اعتماد اجتماعی یک 
رابطة چندوجهي است، به این معني که نتایج بر اساس نوع رسـانه، نـوع برنامه و نیز ویژگيهاي 
فردي و نگرشي مخاطبان،  متفاوت اسـت. در برخي مـوارد، استفاده از رسانههاي جمعي، مانند 
تماشاي برنامههاي خبري، علمي و یا سریالهاي تلویزیوني و روزنامه خواندن، با اعتماد اجتماعي 
رابطه دارد، اما در موارد دیگر مانند برنامههاي مستند و ترسناک، وجود این رابطه تأیید نشده است.  
بجرجرد )Bjerregaard, 2010( در تحقیقی با عنوان “بررسی اثرات  فیسبوک، در برنامه نویسی 
ظریف احساسات، و حفاظت از هویت” به این نتیجه رسیده اند که استفاده از فیسبوک، بر حفاظت 

از هویت دانشجویان تأثیر منفی و معناداری داشته است.
شش  طریق  از  جمعي  رسانه هاي  ميدهد،  نشان  انجام شده  پژوهشهاي  نتایج  جمعبندي 
عامل بر نظم اجتماعي مؤثر واقع مي شوند؛ این عوامل عبارت اند از: میزان احساس بيعدالتي، 
دیني،  باورهاي  شدت  خانوادهگرایي،  میزان  اجتماعي،  مشارکت  میزان  ناامني،  احساس  میزان 
شدت باورهاي اخالقي. در واقع، رسانههاي جمعي مي توانند از طریق تحکیم یا تـضعیف ایـن 
عوامل ششگانه، بر نظم اجتماعي مؤثر واقع شوند. در یک نگاه، اگر چه رسـانه هاي جمعي، خود 
تحت تأثیر ساختارهاي اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و فرهنگي جامعـه هستند، ولی به صورتي 
مشخص، از طریق این عوامل نقش مهمي در جامعه ایفا ميکنند. تفاوت مقالة حاضر با تحقیقات 
پیشین در این است که این مقاله چهار متغیر متفاوت از تحقیقات پیشین، شامل: جامعه پذیری، 
فرهنگی شورای  پیوست  از  برگرفته  اجتماعی،  امنیت  و  به هنجارهای شهری  تعهد  قانونمندی، 
 عالی انقالب فرهنگی دربارة نظم اجتماعی را در ارتباط با شبکه های اجتماعی مورد مطالعه قرار

خواهد داد.

مفاهیم نظری
شبکه های اجتماعی. ساختاری اجتماعی است و از گره هایی، که عمومًا فردی یا سازمانی هستند، 
تشکیل شده  است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی، مانند ایده ها و تبادالت مالی، 
هستند  متصل  هم  به  )اپیدمولوژی(  بیماری ها  سرایت  وب،  لینک های  خویشاوندی،  دوست ها، 
)شهابی، 1391(. در این تحقیق، شبکه های اجتماعی شامل تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک مد نظر 

است.
نظم اجتماعی. وضعیتی اجتماعی، حاصل بجا آوردن مجموعه ای از ضوابط و قوانین و ساز و 
کارها و عرف های اجتماعی که باعث انسجام جامعه و هماهنگی میان ُکنشگران اجتماعی می شود 
) ریتزر، 1374(. در این مقاله، منظور از نظم اجتماعي به طور عمده، نظم انسجامی است و معرف 
گونهاي از نظم است که در آن، با حفظ تفاوت ها و تمایزها، نوعي انسجام و همبستگي جمعي براي 
دستیابي به اهداف مشترک، بر پایه خرد جمعي و همکاري بین افراد در فضایي عقالني و منطقي 
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شکل ميگیرد، در حالي که در شکل دیگر نظم اجتماعي، یعني نظم انتظامی، تأکید بر قدرت و 
حاکمیت است و گونه اي از نظم که از طریق اعمال زور از سوي نهادهاي سیاسيبه وجود مي آید. 
همچنین برای سنجش میزان نظم اجتماعی در این تحقیق ابعاد جامعه پذیری، قانونمندی، تعهد به 

هنجارهای شهری و امنیت اجتماعی مورد سنجش قرار گرفته اند.

مبانی نظری
همدلي  دیگران،  احوال  و  اوضاع  دربارة  بینش  کردن  پیدا  است،  معتقد   )McQuail( مککوایل 
اجتماعي، همذات پنداري با دیگران، کسب احساس تعلق، یـافتن مبنایي بـراي گفت وگو، تعامل 
اجتماعي، پر کردن جاي یک همراه واقعي در زندگي، کمک به اجراي نقشهاي اجتماعي و توانا 
ساختن فرد به ایجاد پیوند با خانواده، دوسـتان و جامعـه، از خدماتي است که رسانهها ارائه ميدهند 
و از آن طریق ميتوانند همبستگي  اجتماعي را تحکیم کنند )مک کوایل، 1382 : 112(.  به این ترتیب، 
رسانههاي ارتباط جمعي از طریق کاهش انزواي اجتماعي و تقویت احساس مشترک با اعضاي 
جامعه، موجد نوعي احساس تعلق ميشوند، به طوري که هویت جامعه اي در رأس سایر هویتها 
قرار ميگیرند، در نتیجه تعهد عمومي تقویت ميشود و این نیز به دنبال خود افزایش اعتماد اجتماعي 

در جامعه را در پي دارد. ) چلبی، 1375: 140(

نظریة السول در مورد کارکرد رسانه ها. سال 1948 در مقاله ای تحت عنوان “ساخت و کارکرد 
ارتباطات در جامعه برای پیام” سه نقش مشخص را تعریف می کند: 

1. نظارت )حراست ( بر محیط )نقش خبری(؛ 
2. ایجاد و توسعه همبستگی های اجتماعی افراد ) نقش راهنمایی(؛

3. انتقال میراث فرهنگی )نقش آموزشی(؛ 
چارلز رایت نقش سرگرمی را به این نقش ها اضافه کرد.

نظریه استفاده و رضایت مندی )Uses and gratification Theory( ضمن فعال انگاشتن مخاطب، 
بر نیازها و انگیزه های وی، در استفاده از رسانه ها تأکید می کند و بر آن است که ارزش ها، عالیق و 
نقش اجتماعی مخاطبان مهم است و مردم بر اساس این عوامل آنچه را می خواهند ببینند و بشنوند، 
انتخاب می کنند )مک کوایل، 1382(. فرض اصلی این نظریه این است که مخاطبان، کم و بیش به 
صورت فعال، به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را برای آنان فراهم سازد. میزان این 

رضایت بستگی به نیازها و عالیق فرد دارد. 
نظریة امنیت اجتماعي بوزان و ویور. امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ مجموعه ویژگی هایی 
ارجاع دارد که بر مبنای آن خودشان را عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند یا به بیان دیگر، 
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مربوط به جنبه هایی از زندگی فرد می شود که هویت اجتماعی او را سامان می بخشند. یعنی حوزه ای 
از حیات اجتماعی که فرد خود را به ضمیر ما متعلق و منتسب می داند و در برابر آن احساس تعهد 
و تکلیف می کند. حال هر عامل و پدیده ای که باعث اختالل در احساس تعلق و پیوستگی اعضای 
گروه شود، در واقع هویت گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماع محسوب 
می شود. بدین جهت است که بوزان مفهوم ارگانیکی امنیت اجتماعی را هویت دانسته و امنیت 

اجتماعی را مترادف امنیت هویتی تلقی کرده است. ) نویدنیا، 1382: 65(
ویور، رویکرد پنج بُعدی بوزان به امنیت را رد و به جای آن، تنها دو صورت امنیت، یعنی 
برای  توانایی جامعه  را  اجتماعی  «امنیت  را مطرح می کند. وی  اجتماعی  امنیت  امنیت دولت و 
حفظ ویژگی های اساسی اش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل تعریف می کند.» 
)غفاری،1390: 122(. او بر ارتباط نزدیک میان هویت، جامعه و امنیت تأکید دارد و خاطرنشان 
می کند که جامعه امنیت هویتش را جست وجو می کند. به طوری که باید قادر به حل اختالالت هویتی 
باشد و اعضای آن نمی توانند نسبت به چیزهایی که هویتشان را تهدید می کند، احساس مسئولیت 
نداشته و آنها را تنها به دولت واگذار کنند. جامعه در این تعریف بیشتر شامل مجموعه ای از افرادی 

ـ ملت زندگی می کنند. می شود که در یک سرزمین تحت حاکمیت یک دولتـ 

مدل مفهومی تحقیقمدل مفهومی تحقیق

شکل1.  مدل مفهومي تحقیق

روش شناسی تحقیق
از نظر شیوة گردآوری  از نظر ماهیت و روش، کّمی و  از نظر هدف، کاربردي،  تحقیق حاضر 
اطالعات، پیمایشی است، که در کنار روش پیمایشی از روش اسنادی و کتابخانه ای نیز برای مرور 
مبانی و پیشینه استفاده شد. جامعة پژوهش حاضر، شامل کلیة شهروندان باالی 18 سال در شهر 
اردبیل بود، که مطابق با آخرین سرشماری نفوس تعداد آنها 115هزار نفر است. برای انتخاب نمونه 
از فرمول کوکران استفاده شده است، با بهره از روش خوشه ای چندمرحله ای، 384 نفر به عنوان 
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نمونه انتخاب شدند. 
برای جمع آوری اطالعات، در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته 36 سوالی استفاده شد. 
پرسشنامة مذکور دارای اعتبار صوری و مورد تأیید استاد راهنما و متخصصان علوم اجتماعی بود. 
این پرسشنامه در اختیار 30 نفر از پاسخگویان قرار گرفت و با استفاده از آزمون آلفای کرونمباخ، 
پایایی آن سنجیده شد، سپس گویه هایی که پایایی باالیی داشتند در پرسشنامة اصلی گنجانده و 
گویه هایی که از پایایی پایینی برخوردار بودند از روند تحقیق حذف شدند. در ادامه پرسشنامة اصلی 
در اختیار پاسخگویان قرار گرفت و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد.

یافته های تحقیق
یافته های تحقیق نشان دهنده این مطلب است که سن 19/27 درصد )74 نفر( از اعضای نمونه زیر 20 
سال است، در حالی که 39/32 درصد افراد 21 تا 30 سال،  33/33 درصد افراد 31 تا 40 ساله هستند؛ 
لذا بیشتر افراد نمونه را، افراد بین 21-30 سال تشکیل می دهند. همچنین توصیف فراونی پاسخگویان 
بر اساس جنسیت، نشان می دهد که 50 درصد)192 نفر( پاسخگویان مرد و 50 درصد )192 نفر( 
دیگر  زن هستند. توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تحصیالت نشان می دهد که 16/4 درصد از 
اعضای نمونه تحصیالت زیر دیپلم، 21/7درصد دیپلم و 61/9درصد دارای تحصیالت لیسانس و 
باالتر هستند؛ لذا کمترین فراوانی مربوط به تحصیالت زیردیپلم است و بیشترین تعداد پاسخگویان 
را افراد با تحصیالت لیسانس و باالتر تشکیل می دهند. توصیف فراونی پاسخگویان، بر اساس درآمد 
خانوار حاکي از آن است که درآمد خانوار 37/7درصد )145 نفر( از افراد نمونه تا 1 میلیون تومان و 

درآمد خانوار 48/69 درصد )187 نفر( از آنها 1 الی 2 میلیون تومان است. 
از  نفر(   72( 48درصد  می دهد،  نشان  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  عدم  توصیفی  آمارة 
پاسخگویان  به دلیل عالقه نداشتن از شبکه های اجتماعی استفاده نمی کنند، 9/45 درصد ) 14 نفر( از 
پاسخگویان  به دلیل نداشتن وقت و 28/37 درصد )42 نفر(  نداشتن امکانات را دلیل عدم استفاده 

از شبکه های اجتماعی بیان کردند. 
در بخش آمارة توصیفی نوع شبکه های اجتماعی مورد استفادة کاربران در شهر اردبیل، آمار 
پاسخ دهندگان نشان می دهد، 30/08 درصد )71 نفر( از پاسخگویان  از شبکه اجتماعی تلگرام، 
از  پاسخگویان  از  نفر(   5( فیسبوک و 2/18 درصد  اجتماعی  از شبکه  نفر(   64( 27/12 درصد 

شبکه های اجتماعی الین استفاده کردند، که کمترین میزان استفاده مربوط به شبکة الین است. 
زمان استفادة 27/12 درصد )64 نفر( از پاسخگویان، بین 2-4 ساعت  و 16/1 درصد )38 نفر( 
بیش از 4 ساعت در روز از شبکه های اجتماعی است. همچنین در این میان 36/01 درصد )85 نفر( 
از پاسخگویان بین ساعت 20-24 و 20/34 درصد )48 نفر( از پاسخگویان بین ساعت 8 -12 صبح 

از شبکه های اجتماعی استفاده کردند. 
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در بخش انگیزة استفاده از شبکه های اجتماعی نیز 30/08 درصد)71 نفر( از پاسخگویان انگیزة 
خود را سرگرمی و اوقات فراغت و 18/22 درصد )43 نفر( از پاسخگویان انگیزة خود را آموزش 

بیان کردند، که کمترین فراوانی است.

جدول 1.  آماره مربوط  ابعاد نظم اجتماعی

چولگیواریانسانحراف معیارمیانگینتعداد پاسخگویانمتغیر

0/451ـ 3843/6660/5030/254جامعه پذیری

0/384ـ 3843/9970/6110/374قانونمندی

0/386ـ 3843/0640/4370/191تعهد به هنجارهای شهری

0/292ـ3842/8960/4100/169امنیت اجتماعی

یافته های جدول 1 نشان می دهد که تحلیل آماره های توصیفی هریک از عوامل مرتبط با “نظم 
اجتماعی” بر اساس میانگین طیف به دست آمده، سطح متوسطی را برای هریک از متغیرهای مورد 
ارزیابی نشان می دهد. نتایج توصیفی، در کنار وضعیت میانگین اختصاص یافته برای هریک از عوامل، 
در جدول 1 نمایش داده شده است. بیشترین میانگین مربوط به بُعد قانونمندی )0/61±3/99( و 

کمترین میزان مربوط به بُعد امنیت اجتماعی )0/41±2/89( بود.
در این بخش، پیش از انجام آزمون های آماری و به دلیل پیش فرض جهت استفاده یا عدم 
استفاده از آزمون های پارامتریک از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد. بر این اساس، ابزار 
مورد استفاده در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول2 قابل مشاهده است. 

جدول 2. آماره های آزمون کولموگروفـ  اسمیرنف جهت نرمال بودن توزیع داده ها

معیارهای پرسشنامهردیف
آماره ها

ZPتوزیع

طبیعی1/020/117نظم اجتماعی1

طبیعی1/060/147جامعه پذیری2
طبیعی0/8670/412قانونمندی3
طبیعی0/7540/514تعهد به هنجارهای شهری4

طبیعی0/9040/473امنیت اجتماعی5
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طبق نتایج جدول 2 و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان 0/95 
بیش از 0/05 است، می توان گفت که توزیع متغیرهاي تحقیق نرمال است و می توان جهت تحلیل 
فرضیات از آزمون های پارامتریک استفاده کرد. در تحقیق حاضر چون متغیرهای جامعه پذیری، 
قانونمندی، تعهد به هنجارهای شهری و امنیت اجتماعی نرمال و شبکة اجتماعی از نوع داده های 

رتبه ای و اسمی هستند برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

آزمون فرضیه های تحقیق

جدول3.  ارتباط بین استفاده از شبکه های اجتماعی با متغیرهای تحقیق

استفاده از شبکه های اجتماعی استفاده از شبکه های
اجتماعی

تعدادمتغیرها سطح معناداری ضریب همبستگی اسپیرمن

236 0/001 0/375 نظم اجتماعی

236 0/027 0/252 جامعه پذیری

236 0/000 0/452 قانونمندی

236 0/001 0/305 تعهد به هنجارهای شهری

236 0/041 0/189 امنیت اجتماعی

جدول 3 ضریب همبستگی. بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با جامعه پذیری، در میان 
شهروندان )r=0/252( است و سطح معناداری )P=0/027( نشان می دهد که بین این دو متغیر 
همبستگی معناداری وجود دارد، همچنین مثبت بودن این ضریب، نشان می دهد تغییر در جهت 
افزایش یک متغیر همراه با افزایش متغیر دیگر است؛ لذا با افزایش میزان استفاده از شبکه های 
اجتماعی متغیر جامعه پذیری هم در میان شهروندان افزایش یافته است. از این رو، فرضیة صفر رد 
و فرضیة تحقیق تأیید می شود. به عبارت دیگر بین استفاده از شبکه های اجتماعی با جامعه پذیری 

در میان شهروندان شهر اردبیل، رابطه معناداری وجود دارد.
     در فرضیة دوم طبق جدول 3، ضریب همبستگی بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی 
با قانونمندی )r=0/452( است و سطح معناداری )P=0/000( نشان می دهد که بین این دو متغیر 
همبستگی معناداری وجود دارد و همچنین مثبت بودن این ضریب، نشان می دهد تغییر در جهت 
افزایش یک متغیر همراه با افزایش متغیر دیگر است؛ لذا با افزایش میزان استفاده از شبکه های 
اجتماعی متغیر قانونمندی نیز افزایش یافته است. از این رو، فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تأیید 
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می شود. به عبارت دیگر بین استفاده از شبکه های اجتماعی با قانونمندی شهروندان شهر اردبیل 
رابطه معناداری وجود دارد.

در جدول 3 میزان همبستگی استفاده از شبکه های اجتماعی با تعهد به هنجارهای شهری 
)r=0/305( و سطح معناداری )P=0/001( نشان می دهد بین این دو متغیر همبستگی معناداری وجود 
دارد. همچنین مثبت بودن این ضریب، نشانگر تغییر در جهت افزایش یک متغیر همراه با افزایش 
متغیر دیگر است، لذا با افزایش میزان استفاده از شبکه های اجتماعی متغیر تعهد به هنجارهای 
شهری نیز افزایش یافته است. از این رو، فرضیة صفر رد ، و فرضیة تحقیق تأیید می شود. به عبارت 
دیگر بین استفاده از شبکه های اجتماعی با تعهد به هنجارهای شهری شهر اردبیل، رابطة معناداری 

وجود دارد.
در فرضیة چهارم طبق جدول 3 ضریب همبستگی بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با 
امنیت اجتماعی )r=0/189( و سطح معناداری )P=0/041( است که نشان می دهد بین این دو متغیر 
همبستگی معناداری وجود دارد، همچنین مثبت بودن این ضریب نشانگر تغییر در جهت افزایش 
یک متغیر همراه با افزایش متغیر دیگر است؛ لذا با افزایش میزان استفاده از شبکه های اجتماعی 
متغیر امنیت اجتماعی افزایش یافته است. از این رو، فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تأیید می شود. 
به عبارت دیگر بین استفاده از شبکه های اجتماعی با امنیت اجتماعی شهر اردبیل، رابطة معناداری 

وجود دارد.

جدول 4. نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به نظم اجتماعی شهروندان

ضریب Bمتغیرها
رگرسیون

TSigنتیجه فرض

-1/0720/235-0/271مقدار ثابت

تأیید0/2910/2564/6210/001جامعه پذیری

تأیید0/4710/4475/3510/000قانونمندی

تأیید0/3620/3054/2810/003تعهد به هنجارهای شهری

تأیید0/1940/1743/240/014امنیت اجتماعی

)R2(0/843ضریب تبیین

در جدول 4، رگرسیون چندگانه نتایج حاصل از رگرسیون عوامل نظم اجتماعی شهروندان، که 
تحت تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی است، نشان داده شد. با توجه به ضریب تعیین به دست آمده، 

متغیرهای این تحقیق می توانند 0/84 از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. 
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بحث و نتیجه گیری
فرایند رسانهاي شدن، انسان معاصر را از  یک سو در چارچوب هاي تجربي همسان قرار داده است؛  
ازسوي دیگر، در همین فضا اشکال تازه  ای از  پاره شدن ها و پراکندگي ها به چشم ميخورد. 
بنابراین، در پایان می توان گفت شبکه های اجتماعي نوین، به مثابة  بستر امر اجتماعي، آکنده از  

“فرصت و  تهدید” هستند.
انسان  اجتماعي،  دنیاي  داده و  را گسترش  اجتماعي  ارتباطات  قلمرو  جهان شبکه اي شده، 
نوین  رسانه های  است.  کرده  تبدیل  چندهسته ای  حالت  به  تک ساحتی  از خصلت  را  شبکه اي 
ميتوانند با ظرفیتسازي بسترهای امر اجتماعی، نوعی فرصت سازي هم در بافت هویت سازي و 

تدبیرکنندگي و  هم در نقش سازي فعال باشند.
یافته های تحقیق نشان داد بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با نظم اجتماعی در میان 
شهروندان اردبیل، رابطة معناداری وجود دارد. همچنین نشان داد که چهار متغیر جامعه پذیری، 
قانونمندی، تعهد به هنجارهای شهری و امنیت اجتماعی، با نظم اجتماعی رابطة معناداري دارند، 
این متغیرها ميتوانند بر ثبات یا ناپایداري نظم اجتماعي تأثیر بگذارند به این ترتیب، ميتوان گفت 
که شبکه های اجتماعی قادرند از طریق جامعه پذیری، قانونمندی، تعهد به هنجارهای شهری و 
امنیت اجتماعی، کاهش میـزان احـساس بي عدالتي و نـاامني در افـراد، تقویت میزان مشارکت 
اجتماعي آنان، تقویت باورهاي اخالقي افراد، موجب پایبندي بیشتر آنها به قـانون، رعایت حقوق 
سایر شهروندان، اعتماد به دیگران و پرهیز از اعمال خشونت نسبت بـه  دیگـران شوند؛  در نهایت، 

بر افزایش میزان گرایش به نظم اجتماعي در جامعه تأثیرگذار باشند.
اجتماعی  نظم  با  اجتماعی  از شبکه های  استفاده  میزان  بین  پژوهش  این  یافته های  براساس 
شهروندان شهر اردبیل، رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق لبیبی)1391( 
همخوانی دارد. تحقیق وی نشان داد که استفاده از رسانه های جمعی با نظم اجتماعی رابطة معناداري 
دارد. نتایج تحقیق عباسی و همکاران )1394( با نتایج این تحقیق همسو است. پژوهش ایشان نشان 
داد، در گروهی که فعال در شبکه های اجتماعی هستند، نظم اجتماعی وجود دارد، بنابراین می توان 
گفت که شبکه های اجتماعی، عامل مؤثری در نظم و امنیت اجتماعی هستند. بر این مبنا نتایج 
تحقیق حاضر، مؤید نظریه مک کوایل، دربارة نقش رسانه ها در جهت تحکیم همبستگي  اجتماعي 

است.
همچنین نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق عبداللهی و مروت )1384( همخوانی دارد. آنان 
در پژوهش خود بر این باورند که رسانههاي جمعي از طریق ایجاد همبستگي بین آحاد جامعه، 
بر شکلگیري نظم اجتماعي مؤثر واقع ميشوند. یافته های تحقیق همخوان با نظریة کارکردهای 
از کارکردهای رسانه ها حفظ یکپارچگی و  از نظر السول، یکی  رسانه ای السول است؛ زیرا 

انسجام است.
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نتیجة فرضیه های فرعی، بیانگر این است که بین استفاده از شبکه های اجتماعی با  ابعاد مختلف 
نظم اجتماعی شهروندان شهر اردبیل، رابطه معناداری وجود دارد، که با نتایج پژوهش های ربانی 

)1388(، بیات )1383( و  میرک ها و همکاران )2013( همسو است. 
نتایج تحقیق حاضر با یافته هاي تحقیق جعفري و پرستار )1395( نیز همخواني دارد. تحقیق 
آنها نشان مي دهد که بین استفاده از شبکه هاي اجتماعي و احساس امنیت اجتماعي، امنیت جاني و 
امنیت مالي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبیل رابطه معناداری وجود دارد، نتایج تحقیق 
حاضر نیز نشان داد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی با احساس امنیت اجتماعي رابطه مثبت 

و معناداری وجود دارد.
از نظر بوزان، امنیت اجتماعی، به حفظ مجموع ویژگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن افراد 
خودشان را عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند، یا به بیان دیگر معطوف به جنبه هایی از 
زندگی فرد می شود که هویت گروهی را سامان می بخشد. بوزان بحث خود را با بیان ارگانیکی 
نهفته در این تئوری، آغاز می کند و معتقد است امنیت اجتماعی به مقابله با خطراتی می پردازد، که 
به صورت نیروهای بالقوه یا بالفعل، هویت افراد جامعه را تهدید می کنند. نتایج تحقیق مؤید نظریة 

امنیت اجتماعی بوزان و ویور است.
در پایان بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود: مدیران شهری نسبت به تبلیغات 
و معرفی معایب استفاده از شبکه های اجتماعی و همچنین فرهنگ سازی استفاده از شبکه های 
اجتماعی و ...  در خصوص جامعه پذیری شهروندان تالش کنند. همچنین، شناخت حق و حقوق 
شهروندی و آموزش قانونمندی آنان، در اولویت کاری مسئوالن شهری قرار گیرد. مطابق فرضیة 
سوم، بین استفاده از شبکه های اجتماعی با تعهد به هنجارهای شهری شهر اردبیل رابطه معناداری 
وجود دارد، لذا پیشنهاد می شود شهروندان به تعهد به هنجارهای شهری بیشتر توجه کرده و در 
جهت تعهد به هنجارهای شهری از طریق مشاوران شهری و علوم اجتماعی تدابیر مناسب دیده 
شود. در نهایت مطابق فرضیة چهارم، بین استفاده از شبکه های اجتماعی با امنیت اجتماعی شهر 
اردبیل، رابطة معناداری وجود دارد، لذا پیشنهاد می شود جهت تبلیغ و آشنایی هرچه بیشتر مردم 
با شبکه های اجتماعی صدا و سیما و دیگر متولیان امور فرهنگی برنامه هایی جهت آموزش سواد 

رسانه ای تدوین  کنند.
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