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هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطة میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با نظم اجتماعی در میان شهروندان
شهروندان باالی  18سال شهر اردبیل است .حجم نمونه ،با استفاده از فرمول کوکران تعداد  384نفر ،به صورت
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته ،که اعتبار آن مورد تأیید
متحصصان و استادان دانشگاه بود ،با سطح پایایی(آلفای کرونباخ)  0/82استفاده شده است .همچنین برای تجزیه
و تحلیل دادهها ،با توجه به سطح سنجش متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده شد .این
پژوهش تحقیق شامل  5فرضیه است ،که در قالب پرسشنامه محققساخته  36سوالی انجام شد .یافتههای تخقیق
نشان داد که بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با نظم اجتماعی در میان شهروندان اردبیلی همبستگی معنادار
وجود دارد .همچنین بین میزان استفاده از شبکههای 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 :شبکههای اجتماعی ،نظم اجتماعی ،جامعه پذیری ،تعهد ،امنیت اجتماعی.
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اردبیل است .برای دستیابی به این هدف از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شد .جامعه آماری ،تمامی
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جهانی که در آن زندگی میکنیم ،پیوسته در حال تغییر است .آنچه هر روز از اکتشافات و فناوریهای
جدید میشنویم ،ناگزیر بر زندگی ما تأثیر میگذارند .اما در دهههای اخیر هیچ فناوری به اندازه
فناوری ارتباطات و اطالعات ،گسترش و توسعه نداشته است (ربيعي و همکاران .)1392 ،استفاده
از فناوریهای جدید ارتباطی و اطالعاتی ،در عرصة تجارت و زندگی شخصی افراد ،یک محیط
جدید و روشهای نوینی را برای ارتباط با مخاطبان ایجاد کرده است .جهان تجارت دیگر نمیتواند
این ابزار اطالعاتی و ارتباطی جدید را نادیده بگیرد( .علیخانی)1383 ،
رسانهها واﺳﻄﺔ ﻓﻌﺎل و اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪة ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻫﻢ در واﺣﺪﻫﺎي ملی و
ﻫﻢ در واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮاملی ،هستند .رسانهها با ذﻫﻨﻴﺖﺳﺎزي و ﻧﻤﺎدﭘﺮدازي ﺑﻪ پدیدهها ،ﺣﻮادث و
ﻛﺮدارﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮا و درونداﺷﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را تولید کرده و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهاي
می ﻧﻮﻳﺴﺪ ،اﻣﺮوزه ﻣﺎ در متن و بطن یک فرایند رسانهای شدن رو ﺑﻪ رﺷﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ (گیبینز
و بوریمر .)60 :1381 ،ﻫﻤﺎنطور ﻛﻪ ﺗﺎﺟﻴﻚ میﻧﻮﻳﺴﺪ ،فرایند رسانهای ﺷﺪن ،اﻧﺴﺎن زﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ را در
آﺳﺘﺎﻧﺔ ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮ و ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﻗﺮارداده است( .تاجیک)151 :1388 ،
ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﻠﻄﺔ رسانهای ،ﺑﺮ اﺑﻌﺎد و ﺳﺎﺣﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ
ﻳﻚ ﻓﻨﺎوري از ﺟﻨﺲ زﻳﺴﺖ ﻗـﺪرت ،اﺑـﺪان و اذﻫـﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻣﺴﺨﺮ و ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ در ﭘﻲ دارد :ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺘﻲ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ برخی از متخصصان این شبکة اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزي ﺗﺠﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ دوم ( )second lifeهستند.
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻼﻳﻦ ،زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺠﺎزي و زﻧﺪﮔﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
شبکههای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزي ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ذاﺋﻘﺔ ﻣﺮدم ،ﺳﺒﻚ ﻣﺮدم ،ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﭘﺎراداﻳﻢهای
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺑﺎ ﺗﺤﻮالت ویژهای ﻣﻮاﺟﻪ کنند .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻬﺎﻧﻲ در آﺳـﺘﺎﻧﺔ ورود ﺑﻪ دوراﻧﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﺪة ﻣﺴﻠﻂ در آن ،ایده ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎل اﺳﺖ؛ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎرز آن ،ﭼﻨﺪﭘﺎرﮔﻲ و ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ اﺳﺖ.
(پوررضا)67 :1393 ،
شبکههاي اجتماعی ( ،)Social Networksجنبههاي ساختاري و تعاملی یک نظام حمایتی
تعریف میشوند ،که مبناي آن تعداد افراد ،نوع ،فراوانی ،دوام ،پایداري و شدت روابط متقابل بین
افراد است .شبکههاي اجتماعی ،گروههایی مرتبط و پیوستهایي از افراد هستند و از روشهای
خاصی پیروي میکنند که در سطح خرد ،شامل اعضاي خانواده یا گروههاي دوستی میشوند .افراد
میتوانند همزمان ،عضو چندین گروه از این گروههاي کوچک باشند ،هر یک از این گروهها داراي
شبکهاي از روابط اجتماعی متقابل و نقاط مشترکی با یکدیگر هستند .عضویت در هریک از این
شبکههاي اجتماعی براي افراد ،حمایتهای اجتماعی خاصی را در موقعیت هاي مختلف به دنبال
دارد( .هندرسون و همکاران )2000،
نظم اجتماعی ( )Social orderرا ﻣﻲﺗﻮان از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و موضوعهای ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
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و ﺑـﻪ تبع آن ،از ﻛﺎﻧﻮﻧﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺴﺖ ،ﺑـﻪ ﻃﻮريﻛـﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﻲ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ
و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﺑﻪ دو ﻣﻜﺘﺐ ﻧﻈﻢ و ﺗﻀﺎد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد.
نظم اجتماعی به معنای اطاعت تمامی اعضای یک جامعه از هنجارها ،ارزشها و قوانینی
است که اساس قوام جامعه را تشکیل میدهند .به این قرار اصطالح نظم اجتماعی را میتوان برای
مشخص کردن مجموع نهادهای اجتماعی از این نظر ،که در جهت عملکرد مطلوب حیات اجتماعی
و مناسبات اجتماعی به خوبی تنظیم شدهاند ،به کار برد .عالوه بر این ،مفهوم نظم اجتماعی میتواند
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 میشود
که اطاعت همگان را از یک نظم ارزشی جا افتاده و رایج ،به منظور مرجع داشتن طبقات و قشرهای
ممتاز ،اولویت میبخشد .اساس این نظم ،بر این اندیشه استوار است که ثروت اساسی یک جامعه
را صلح و آرامش تشکیل میدهد .نتیجهای که از آن گرفته میشود ،این است که تمامی اعضا ،باید
خواه ناخواه ،در برابر نظام سیاسی ــ اجتماعی یا شکلی از سازمان اجتماعی سرتمکین فرود آورند،
که این خود باعث تداوم نابرابریها ،بیعدالتیها و علل و عوامل بروز تنازع اجتماعی میشود (بیرو،
 .)368 :1367مسئلة ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ میشود ﻛﻪ اﺻﻮﻻً ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ،ﺑﺮاي ﺑﻘـﺎ،
دوام و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻠﻲ از ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ و ﺑﺪون آن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل میشود و ﺗﺎ
ﻣﺮز ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲرود.
اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﭼﻮن ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ توسعة اﻗﺘﺼﺎدي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﻓﺮاد در اﻳﻦ
ﺟﻮاﻣﻊ از ﻣﺮز ﻧﻴﺎزﻫﺎي اولیة زﻧﺪﮔﻲ ﻋﺒﻮر ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد و ﺗﻌﺎﻟﻲ
ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻮﻋﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻤﻌﻲ در آﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪي ﮔﺴﺘﺮده و
ﻋﻤﻴﻖ در ﺑﻴﻦ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﺷﻮد و آﻧﻬﺎ را در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺟﻤﻌﻲ ﻳﺎري ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲﻛـﻪ
در ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘـﻪ ،دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻲاﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻪ دﻳﮕﺮان وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع،
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﺣﺴﺎس راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻮﻋﻲ ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺑﺮ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي و ﺗﺪاوم ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺛﺮي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲﮔﺬارد .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻳﺎ اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﻼن،
ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺧﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،شبکههای اجتماعی از ﻳـﻚﺳﻮ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ اﻓﻜﺎر
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و از ﺳـﻮي دﻳﮕﺮ ،از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﮕﻮﺳﺎزي ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد
دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪي ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي آن
وﺟﻮد دارد ،آسانتر است ،زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ،اﻓﺮاد درك ﺑـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﻮﺟﻮد دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺗﻨﻮع و ﺗﻜﺜﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ،ﺑﺎورﻫﺎ و ارزشﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
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دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﺷﻮارﺗﺮ و ﺗﺎ ﺣﺪي ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ( .لبیبی)142 :1391 ،
با توجه به مطالب ذکر شده ،تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بین
میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با نظم اجتماعی در میان شهروندان اردبیل رابطه معناداری
وجود دارد؟
شبکههای اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و نمیتوان آنها را نادیده گرفت .این
سایتها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بینالملل تأثیر
میگذارند ،به همین دلیل در حال گسترش هستند و در آینده نقش به مراتب بیشتر و مهمتری را
در زندگی بازی خواهند کرد (اسالمی .)1391 ،بنابراین نتایج پژوهش حاضر میتواند با بررسی
نقش استفاده از شبکههای اجتماعی با نظم اجتماعی راهگشای مشاوران و کارشناسان در راستای
برنامهریزی بهتر برای نظم شهری باشد .همچنین نتایج این پژوهش میتواند زمینهساز پژوهشهای
جدید در حوزة نظم اجتماعی جوامع مختلف باشد .با توجه به مطالب فوق ،این تحقیق به دنبال
رسیدن به اهداف زیر است:
yyبررسی رابطه میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با نظم اجتماعی در میان شهروندان اردبیل.
yyبررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با جامعه پذیری در میان شهروندان اردبیل.
yyبررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با قانونمندی در میان شهروندان اردبیل.
yyبررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با تعهد به هنجارهای شهری در میان
شهروندان اردبیل.
yyبررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با امنیت اجتماعی در میان شهروندان
اردبیل.
با توجه به اهداف فوق و مبانی نظری فرضیه هایی به شرح زیر تدوین شد:
yyبین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با نظم اجتماعی در میان شهروندان اردبیل رابطه
معناداری وجود دارد.
yyبین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با جامعهپذیری در میان شهروندان اردبیل رابطه
معناداری وجود دارد.
yyبین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با قانونمندی در میان شهروندان اردبیل رابطه معناداری
وجود دارد.
yyبین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با تعهد به هنجارهای شهری در میان شهروندان اردبیل
رابطه معناداری وجود دارد.
yyبین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با امنیت اجتماعی در میان شهروندان اردبیل رابطه
معناداری وجود دارد.
عباسی و همکاران ( )1394تحقیقی با عنوان “تاثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر نظم اجتماعی”
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با روش توصیفی ــ پیمایشی انجام دادند .جامعة آماری این طرح شامل کلیة کاربران اینترنتی
شهرستان ایالم در سال  1393بود .از بین  20کافینت فعال شهر ایالم ،تعداد  200نفر به روش
نمونهگیری خوشهای ،که در دو گروه افراد عضو در شبکههای اجتماعی و افرادی که در شبکههای
اجتماعی عضو نیستند انتخاب شدند .نتایج پژوهش نشان داد در گروهی که عضو فعال شبکههای
اجتماعی هستند ،نظم اجتماعی در سطح پایینتری وجود دارد ،بنابراین میتوان گفت که شبکههای
اجتماعی عامل مؤثری در نظم و امنیت اجتماعی هستند.
جعفري و پرستار ( ،)1395تحقيقي با عنوان “رابطة استفاده از شبکههای اجتماعی (اینستاگرام،
تلگرام و الین) با احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل”
انجام دادهاند .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي و احساس امنيت
اجتماعي ،امنيت جاني و امنيت مالي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل رابطه معناداری
وجود دارد.
ﻟﺒﻴبی ( )1391تحقیقی با عنوان “رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي
ﺗﻬﺮان ،ﻟﻨﺪن و ﺑﻤبئی)” با روش مطالعه ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﻧﺠﺎم داده است .جامعة آﻣﺎري ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ
 750ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي و از ﻃﺮﻳـﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪهاﻧﺪ .نتایج ﻧﺸﺎن داد که نظم اجتماعی با ﺷﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴـﺰان اﺣﺴﺎس بیﻋﺪاﻟﺘﻲ ،ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس
ﻧﺎاﻣﻨﻲ ،ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻧﻮادهﮔﺮاﻳﻲ ،ﺷﺪت ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ و ﺷﺪت ﺑﺎورﻫﺎي
اﺧﻼﻗﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دارد.
ﺑﻴﺎت ( )1383ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺧﻼق ،ﺗﺎ ﺣﺪ زیادی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺎمﮔﺮاﻳﻲ،
ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎم ،اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺎم و ُﻛﻨﺶ ﻋﻘﻼﻧﻲ اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮ ،ﻋﺎم و
ﻏﻴﺮﺷﺨﺼﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺿﻮاﺑﻂ را ﺑﺮ رواﺑـﻂ ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﻨـﺪ ،ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ارزشﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﻫﺮﭼﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮد از داﻳﺮة دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﻳﺸﺎن ﻓﺮاﺗﺮ رود،
اﺧﻼﻗﻲﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎورﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﮕﻴﺰة ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟلهی و ﻣﺮوت ( )1384در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
رﺑﺎﻧﻲ ( ،)1388در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎصﮔﺮاﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي
ﺗـﻀﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳـﺖ ،اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﻛـﺎرﻛﺮد ﻣﺜﺒﺖ و وﺣﺪتﺑﺨﺶ ،داراي ﻛﺎرﻛﺮد
ﻣﻨﻔﻲ و ﺗﻌﺎرض آﻓﺮﻳﻦ در فرایند ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺘﻮازن اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارﺗﻘـﺎء
ﺳـﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺮونﮔﺮوﻫﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،زمینة ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻼكﻫﺎي ﻋﺎم را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻪ ( )Shah, 1998ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،راﺑطة رﺳﺎﻧﻪﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎعی ﻳﻚ
رابطة ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع رﺳـﺎﻧﻪ ،ﻧـﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻴﺰ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
ﻓﺮدي و ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ .در ﺑﺮﺧﻲ ﻣـﻮارد ،اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ ،مانند
ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﺒﺮي ،ﻋﻠﻤﻲ و ﻳﺎ ﺳﺮﻳﺎلﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ و روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
راﺑﻄﻪ دارد ،اﻣﺎ در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ مانند ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺮﺳﻨﺎك ،وﺟﻮد اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
بجرجرد ( )Bjerregaard, 2010در تحقیقی با عنوان “بررسی اثراتفیسبوک ،در برنامهنویسی
ظریف احساسات ،و حفاظت از هویت” به این نتیجه رسیدهاند که استفاده از فیسبوک ،بر حفاظت
از هویت دانشجویان تأثیر منفی و معناداری داشته است.
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺶ
ﻋﺎمل ﺑﺮ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرتاند از :ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس ﺑﻲﻋﺪاﻟﺘﻲ،
ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﻲ ،ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻧﻮادهﮔﺮاﻳﻲ ،ﺷﺪت ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ،
ﺷﺪت ﺑﺎورﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ .در واﻗﻊ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از طریق تحکیم ﻳﺎ ﺗـﻀﻌﻴﻒ اﻳـﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﺮ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ،اﮔﺮ ﭼﻪ رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ ،ﺧﻮد
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ولی ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ
ﻣﺸﺨﺺ ،از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در جامعه اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .تفاوت مقالة حاضر با تحقیقات
پیشین در این است که این مقاله چهار متغیر متفاوت از تحقیقات پیشین ،شامل :جامعهپذیری،
قانونمندی ،تعهد به هنجارهای شهری و امنیت اجتماعی ،برگرفته از پیوست فرهنگی شورای
عالی انقالب فرهنگی دربارة نظم اجتماعی را در ارتباط با شبکههای اجتماعی مورد مطالعه قرار
خواهد داد.

مفاهیم نظری

شبکههای اجتماعی .ساختاری اجتماعی است و از گرههایی ،که عموم ًا فردی یا سازمانی هستند،
تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی ،مانند ایدهها و تبادالت مالی،
دوستها ،خویشاوندی ،لینکهای وب ،سرایت بیماریها (اپیدمولوژی) به هم متصل هستند
(شهابی .)1391 ،در این تحقیق ،شبکههای اجتماعی شامل تلگرام ،اینستاگرام و فیسبوک مد نظر
است.
نظم اجتماعی .وضعیتی اجتماعی ،حاصل بجا آوردن مجموعهای از ضوابط و قوانین و ساز و
کارها و عرفهای اجتماعی که باعث انسجام جامعه و هماهنگی میان ُکنشگران اجتماعی میشود
( ریتزر .)1374 ،در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ،ﻧﻈﻢ انسجامی است و معرف
ﮔﻮﻧﻪاي از ﻧﻈﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﺰﻫﺎ ،ﻧﻮﻋﻲ اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺮاي
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك ،ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻋﻘﻼﻧﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻲ

ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد ،در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ در ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ نظم انتظامی ،ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻗﺪرت و
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪاي از ﻧﻈﻢ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل زور از ﺳﻮي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآید.
همچنین برای سنجش میزان نظم اجتماعی در این تحقیق ابعاد جامعه پذیری ،قانونمندی ،تعهد به
هنجارهای شهری و امنیت اجتماعی مورد سنجش قرار گرفتهاند.

مبانی نظری
ﻣﻚﻛﻮایل ( )McQuailﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺑﻴﻨﺶ درﺑﺎرة اوﺿﺎع و اﺣﻮال دﻳﮕﺮان ،ﻫﻤﺪﻟﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻫﻤﺬات ﭘﻨﺪاري ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ،ﻛﺴﺐ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ،ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي گفتوگو ،ﺗﻌﺎﻣﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺟﺎي ﻳﻚ ﻫﻤﺮاه واﻗﻌﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ،ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻧﻘﺶﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻮاﻧﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳـﺘﺎن و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،از ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ
و از آن ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ (مککوایل .)112 : 1382 ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ اﻋﻀﺎي
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﻲ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪاي در رأس ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻮﻳﺖﻫﺎ
ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﭘﻲ دارد ( .چلبی)140 :1375 ،

نظریه استفاده و رضایتمندی ( )Uses and gratification Theoryضمن فعال انگاشتن مخاطب،
بر نیازها و انگیزههای وی ،در استفاده از رسانهها تأکید میکند و بر آن است که ارزشها ،عالیق و
نقش اجتماعی مخاطبان مهم است و مردم بر اساس این عوامل آنچه را میخواهند ببینند و بشنوند،
انتخاب میکنند (مککوايل .)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.
نظرية امنيت اجتماعي بوزان و ويور .امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ مجموعه ویژگیهایی
ارجاع دارد که بر مبنای آن خودشان را عضو یک گروه اجتماعی قلمداد میکنند یا به بیان دیگر،
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نظرية السول در مورد كاركرد رسانهها .سال  1948در مقالهای تحت عنوان “ساخت و کارکرد
ارتباطات در جامعه برای پیام” سه نقش مشخص را تعریف میکند:
 .1نظارت (حراست ) بر محیط (نقش خبری)؛
 .2ایجاد و توسعه همبستگیهای اجتماعی افراد ( نقش راهنمایی)؛
 .3انتقال میراث فرهنگی (نقش آموزشی)؛
چارلز رایت نقش سرگرمی را به این نقشها اضافه کرد.
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مربوط به جنبههایی از زندگی فرد میشود که هویت اجتماعی او را سامان می بخشند .یعنی حوزهای
از حیات اجتماعی که فرد خود را به ﺿمیر ما متعلق و منتسﺐ میداند و در برابر آن احساس تعهد
و تکلیﻒ میکند .حال هر عامل و پدیدهای 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
میشود .بدین جهت است که بوزان مفهوم ارگانیکی امنیت اجتماعی را هویت دانسته و امنیت
اجتماعی را مترادف امنیت هویتی تلﻘی کرده است ( .نویدنیا)65 :1382 ،
ویور ،رویکرد پنج بُعدی بوزان به امنیت را رد و به جای آن ،تنها دو صورت امنیت ،یعنی
امنیت دولت و امنیت اجتماعی را مﻄرح میکند .وی »امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای
حفﻆ ویژگیهای اساسیاش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واﻗعی و محتمل تعریﻒ میکند«.
(ﻏفاری .)122 :1390،او بر ارتباط نزدیک میان هویت ،جامعه و امنیت تأکید دارد و خاطرنشان
میکند که جامعه امنیت هویتش را جستوجو میکند .به طوریکه باید ﻗادر به حل اختالالت هویتی
باشد و اعضای آن نمیتوانند نسبت به ﭼیزهایی که هویتشان را تهدید میکند ،احساس مسئولیت
نداشته و آنها را تنها به دولت واگذار کنند .جامعه در این تعریﻒ بیشتر شامل مجموعهای از افرادی
میشود که در یک سرزمین تحت حاکمیت یک دولت ــ ملت زندگی میکنند.
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شکل .1مدل مفهومﻲ تحقیق

روششناسی تحقیق
تحﻘیق حاﺿر از نظر هدف ،کاربردي ،از نظر ماهیت و روش ،ک ّمی و از نظر شیوة گردآوری
اطالعات ،پیمایشی است ،که در کنار روش پیمایشی از روش اسنادی و کتابخانهای نیز برای مرور
مبانی و پیشینه استفاده شد .جامعة پژوهش حاﺿر ،شامل کلیة شهروندان باالی  18سال 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 خوشهای ﭼندمرحلهای 384 ،نفر به عنوان

نمونه انتخاب شدند.
برای جمع آوری اطالعات ،در این پژوهش از پرسشنامه محققساخته  36سوالی استفاده شد.
پرسشنامة مذکور دارای اعتبار صوری و مورد تأیید استاد راهنما و متخصصان علوم اجتماعی بود.
این پرسشنامه در اختیار  30نفر از پاسخگویان قرار گرفت و با استفاده از آزمون آلفای کرونمباخ،
پایایی آن سنجیده شد ،سپس گویههایی که پایایی باالیی داشتند در پرسشنامة اصلی گنجانده و
گویههایی که از پایایی پایینی برخوردار بودند از روند تحقیق حذف شدند .در ادامه پرسشنامة اصلی
در اختیار پاسخگویان قرار گرفت و دادههای به دست آمده با استفاده از نرم افزار  SPSSتحلیل شد.

یافتههای تحقیق
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یافتههای تحقیق نشاندهنده این مطلب است که سن 19/27درصد ( 74نفر) از اعضای نمونه زیر 20
سال است ،در حالیکه 39/32درصد افراد  21تا  30سال 33/33 ،درصد افراد  31تا  40ساله هستند؛
لذا بیشتر افراد نمونه را ،افراد بین  30-21سال تشکیل میدهند .همچنین توصیف فراونی پاسخگویان
بر اساس جنسیت ،نشان میدهد که 50درصد( 192نفر) پاسخگویان مرد و 50درصد ( 192نفر)
دیگر زن هستند .توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تحصیالت نشان میدهد که 16/4درصد از
اعضای نمونه تحصیالت زیر دیپلم21/7 ،درصد 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 میدهند .توصیف فراونی پاسخگویان ،بر اساس درآمد
خانوار حاكي از آن است كه درآمد خانوار 37/7درصد ( 145نفر) از افراد نمونه تا  1میلیون تومان و
درآمد خانوار  48/69درصد ( 187نفر) از آنها  1الی  2میلیون تومان است.
آمارة توصیفی عدم استفاده از شبکههای اجتماعی نشان میدهد48 ،درصد ( 72نفر) از
پاسخگویان به دلیل عالقه نداشتن از شبکههای اجتماعی استفاده نمیکنند9/45 ،درصد (  14نفر) از
پاسخگویان به دلیل نداشتن وقت و  28/37درصد ( 42نفر) نداشتن امکانات را دلیل عدم استفاده
از شبکههای اجتماعی بیان کردند.
در بخش آمارة توصیفی نوع شبکههای اجتماعی مورد استفادة کاربران در شهر اردبیل ،آمار
پاسخدهندگان نشان میدهد 30/08 ،درصد ( 71نفر) از پاسخگویان از شبکه اجتماعی تلگرام،
 27/12درصد ( 64نفر) از شبکه اجتماعی فیسبوک و  2/18درصد ( 5نفر) از پاسخگویان از
شبکههای اجتماعی الین استفاده کردند ،که کمترین میزان استفاده مربوط به شبکة الین است.
زمان استفادة 27/12درصد ( 64نفر) از پاسخگویان ،بین  4-2ساعت و 16/1درصد ( 38نفر)
بیش از  4ساعت در روز از شبکههای اجتماعی است .همچنین در اين ميان 36/01درصد ( 85نفر)
از پاسخگویان بین ساعت  24-20و  20/34درصد ( 48نفر) از پاسخگویان بین ساعت  12- 8صبح
از شبکههای اجتماعی استفاده کردند.

در بخش انگیزة استفاده از شبکههای اجتماعی نیز  30/08درصد( 71نفر) از پاسخگویان انگیزة
خود را سرگرمی و اوقات فراغت و  18/22درصد ( 43نفر) از پاسخگویان انگیزة خود را آموزش
بیان کردند ،که کمترین فراوانی است.
جدول  .1آماره مربوط ابعاد نظم اجتماعی
متغیر

تعداد پاسخگویان

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

جامعهپذیری

384

3/666

0/503

0/254

 0/451ـ

قانونمندی

384

3/997

0/611

0/374

 0/384ـ

3/064

0/437

0/191

 0/386ـ

2/896

0/410

0/169

0/292ـ

تعهد به هنجارهای شهری
امنیت اجتماعی
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یافتههای جدول  1نشان میدهد که تحلیل آمارههای 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 میدهد .نتایج توصیفی ،در کنار وضعیت میانگین اختصاصیافته برای هریک از عوامل،
در جدول  1نمایش داده شده است .بیشترین میانگین مربوط به بُعد قانونمندی ( )3/99±0/61و
کمترین میزان مربوط به بُعد امنیت اجتماعی ( )2/89±0/41بود.
در این بخش ،پیش از انجام آزمونهای آماری و به دلیل پیشفرض جهت استفاده یا عدم
استفاده از آزمونهای پارامتریک از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد .بر این اساس ،ابزار
مورد استفاده در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 2قابل مشاهده است.
جدول  .2آمارههای آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف جهت نرمال بودن توزیع دادهها
آمارهها

ردیف

معیارهای پرسشنامه

1

نظم اجتماعی

1/02

2

جامعهپذیری

1/06

0/147

3

قانونمندی

0/867

0/412

4

تعهد به هنجارهای شهری

0/754

0/514

طبیعی

5

امنیت اجتماعی

0/904

0/473

طبیعی

Z

P

توزیع

0/117

طبیعی
طبیعی
طبیعی

طبق نتایج جدول  2و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان 0/95
بیش از  0/05است ،میتوان گفت که توزیع متغیرهاي تحقيق نرمال است و میتوان جهت تحلیل
فرضیات از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد .در تحقیق حاضر چون متغیرهای جامعهپذیری،
قانونمندی ،تعهد به هنجارهای شهری و امنیت اجتماعی نرمال و شبکة اجتماعی از نوع دادههای
رتبهای و اسمی هستند برای آزمون فرضیهها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

آزمون فرضیههای تحقیق
جدول .3ارتباط بین استفاده از شبکههای اجتماعی با متغیرهای تحقیق
ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معناداری

تعداد

نظم اجتماعی

0/375

0/001

236

جامعه پذیری

0/252

0/027

236

قانونمندی

0/452

0/000

236
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0/305

0/001

236

امنیت اجتماعی

0/189

0/041

236
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متغیرها

استفاده از شبکههای
اجتماعی

استفاده از شبکههای اجتماعی

جدول  3ضریب همبستگی .بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با جامعهپذیری ،در میان
شهروندان ( )r=0/252است و سطح معناداری ( )P=0/027نشان میدهد که بین این دو متغیر
همبستگی معناداری وجود دارد ،همچنین مثبت بودن این ضریب ،نشان میدهد تغییر در جهت
افزایش یک متغیر همراه با افزایش متغیر دیگر است؛ لذا با افزایش میزان استفاده از شبکههای
اجتماعی متغیر جامعهپذیری هم در میان شهروندان افزایش یافته است .از این رو ،فرضیة صفر رد
و فرضیة تحقیق تأیید میشود .به عبارت دیگر بین استفاده از شبکههای اجتماعی با جامعهپذیری
در میان شهروندان شهر اردبیل ،رابطه معناداری وجود دارد.
در فرضیة دوم طبق جدول  ،3ضریب همبستگی بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی
با قانونمندی ( )r=0/452است و سطح معناداری ( )P=0/000نشان میدهد که بین این دو متغیر
همبستگی معناداری وجود دارد و همچنین مثبت بودن این ضریب ،نشان میدهد تغییر در جهت
افزایش یک متغیر همراه با افزایش متغیر دیگر است؛ لذا با افزایش میزان استفاده از شبکههای
اجتماعی متغیر قانونمندی نیز افزایش یافته است .از این رو ،فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تأیید
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میشود .به عبارت دیگر بین استفاده از شبکههای اجتماعی با قانونمندی شهروندان شهر اردبیل
رابطه معناداری وجود دارد.
در جدول  3میزان همبستگی استفاده از شبکههای اجتماعی با تعهد به هنجارهای شهری
( )r=0/305و سطحمعناداری ( )P=0/001نشان میدهد 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 شبکههای اجتماعی متغیر تعهد به هنجارهای
شهری نیز افزایش یافته است .از این رو ،فرضیة صفر رد  ،و فرضیة تحقیق تأیید میشود .به عبارت
دیگر بین استفاده از شبکههای اجتماعی با تعهد به هنجارهای شهری شهر اردبیل ،رابطة معناداری
وجود دارد.
در فرضیة چهارم طبق جدول  3ضریب همبستگی بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با
امنیت اجتماعی ( )r=0/189و سطح معناداری ( )P=0/041است که نشان میدهد 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 شبکههای اجتماعی
متغیر امنیت اجتماعی افزایش یافته است .از این رو ،فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تأیید میشود.
به عبارت دیگر بین استفاده از شبکههای اجتماعی با امنیت اجتماعی شهر اردبیل ،رابطة معناداری
وجود دارد.
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جدول  .4نتایج رگرسیون متغیر مستقل مربوط به نظم اجتماعی شهروندان
متغیرها

B

ضریب
رگرسیون

T

Sig

نتیجه فرض

مقدار ثابت

0/271

-

1/072

0/235

-

جامعهپذیری

0/291

0/256

4/621

0/001

تأیید

قانونمندی

0/471

0/447

5/351

0/000

تأیید

تعهد به هنجارهای شهری

0/362

0/305

4/281

0/003

تأیید

امنیت اجتماعی

0/194

0/174

3/24

0/014

تأیید

ضریب تبیین()R2

0/843

در جدول  ،4رگرسیون 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 میتوانند  0/84از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.

بحث و نتیجهگیری
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فرایند رﺳﺎﻧﻪاي ﺷﺪن ،اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ را از یکسو در چارچوبﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛
ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻀﺎ اﺷﻜﺎل تازهای از ﭘﺎره ﺷﺪنها و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در ﭘﺎﻳﺎن میتوان گفت شبکههای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻮﻳﻦ ،به ﻣﺜﺎﺑﺔ ﺑﺴﺘﺮ اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،آﻛﻨﺪه از
“ﻓﺮﺻﺖ و تهدید” هستند.
ﺟﻬﺎن شبکهاي ﺷﺪه ،ﻗﻠﻤﺮو ارتباﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﮔﺴﺘﺮش داده و دﻧﻴﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻧﺴﺎن
ﺷﺒﻜﻪاي را از ﺧﺼﻠﺖ تکساحتی به ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪﻫﺴﺘﻪای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده است .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی نوین
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖﺳﺎزي بسترهای امر اجتماعی ،نوعی ﻓﺮﺻﺖﺳﺎزي ﻫﻢ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻮیتﺳﺎزي و
ﺗﺪﺑﻴﺮﻛﻨﻨﺪﮔﻲ و هم در ﻧﻘﺶﺳﺎزي ﻓﻌﺎل باشند.
یافتههای تحقیق ﻧﺸﺎن داد بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با نظم اجتماعی در میان
شهروندان اردبیل ،رابطة معناداری وجود دارد .همچنین نشان داد که چهار ﻣﺘﻐﻴﺮ جامعهپذیری،
قانونمندی ،تعهد به هنجارهای شهری و امنیت اجتماعی ،ﺑﺎ ﻧﻈﻢ اجتماعی رابطة ﻣﻌﻨﺎداري دارﻧﺪ،
اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﻳﺎ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ تأثیر ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﻛﻪ شبکههای اجتماعی ﻗﺎدرﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ جامعهپذیری ،قانونمندی ،تعهد به هنجارهای شهری و
امنیت اجتماعی ،ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان اﺣـﺴﺎس ﺑﻲﻋﺪاﻟﺘﻲ و ﻧـﺎاﻣﻨﻲ در اﻓـﺮاد ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻧﺎن ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎورﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ اﻓﺮاد ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ آنها ﺑﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ،رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق
ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﻳﮕﺮان و ﭘﺮﻫﻴﺰ از اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان ﺷﻮﻧﺪ؛ در ﻧﻬﺎﻳﺖ،
ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
براساس یافتههای این پژوهش بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با نظم اجتماعی
شهروندان شهر اردبیل ،رابطه معناداری وجود دارد .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق لبیبی()1391
همخوانی دارد .تحقیق وی ﻧﺸﺎن داد که استفاده از رسانههای جمعی ﺑﺎ ﻧﻈﻢ اجتماعی رابطة ﻣﻌﻨﺎداري
دارد .نتایج تحقیق عباسی و همکاران ( )1394با نتایج این تحقیق همسو است .پژوهش ایشان نشان
داد ،در گروهی که فعال در شبکههای اجتماعی هستند ،نظم اجتماعی وجود دارد ،بنابراین میتوان
گفت که شبکههای اجتماعی ،عامل مؤثری در نظم و امنیت اجتماعی هستند .بر این مبنا نتایج
تحقیق حاضر ،مؤید نظریه مککوایل ،دربارة نقش رسانهها در جهت تحکیم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
است.
همچنین نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق ﻋﺒﺪاﻟلهی و ﻣﺮوت ( )1384همخوانی دارد .آنان
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺑﺮ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .یافتههای تحقیق همخوان با نظریة کارکردهای
رسانهای السول است؛ زیرا از نظر السول ،یکی از کارکردهای رسانهها حفظ یکپارچگی و
انسجام است.
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نتیجة فرضیههای فرعی ،بیانگر این است که بین استفاده از شبکههای اجتماعی با ابعاد مختلف
نظم اجتماعی شهروندان شهر اردبیل ،رابطه معناداری وجود دارد ،که با نتایج پژوهشهای ربانی
( ،)1388بیات ( )1383و میرکها و همکاران ( )2013همسو است.
نتايج تحقیق حاضر با يافتههاي تحقيق جعفري و پرستار ( )1395نیز همخواني دارد .تحقيق
آنها نشان ميدهد كه بين استفاده از شبكههاي اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي ،امنيت جاني و
امنيت مالي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل رابطه معناداری وجود دارد ،نتایج تحقيق
حاضر نیز نشان داد كه بين استفاده از شبکههای اجتماعی با احساس امنيت اجتماعي رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد.
از نظر بوزان ،امنیت اجتماعی ،به حفظ مجموع ویژگیهایی ارجاع دارد که بر مبنای آن افراد
خودشان را عضو یک گروه اجتماعی قلمداد میکنند ،یا به بیان دیگر معطوف به جنبههایی از
زندگی فرد میشود که هویت گروهی را سامان میبخشد .بوزان بحث خود را با بیان ارگانیکی
نهفته در این تئوری ،آغاز می کند و معتقد است امنیت اجتماعی به مقابله با خطراتی میپردازد ،که
به صورت نیروهای بالقوه یا بالفعل ،هویت افراد جامعه را تهدید میکنند .نتایج تحقیق مؤید نظریة
امنیت اجتماعی بوزان و ویور است.
در پایان بر اساس یافتههای این پژوهش پیشنهاد میشود :مدیران شهری نسبت به تبلیغات
و معرفی معایب استفاده از شبکههای اجتماعی و همچنین فرهنگسازی استفاده از شبکههای
اجتماعی و  ...در خصوص جامعهپذیری 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 شبکههای اجتماعی با تعهد به هنجارهای شهری شهر اردبیل رابطه معناداری
وجود دارد ،لذا پیشنهاد میشود 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 شبکههای اجتماعی با امنیت اجتماعی شهر
اردبیل ،رابطة معناداری وجود دارد ،لذا پیشنهاد میشود جهت تبلیغ و آشنایی هرچه بیشتر مردم
با شبکههای اجتماعی صدا و سیما و دیگر متولیان امور فرهنگی برنامههایی جهت آموزش سواد
رسانهای تدوینکنند.

منابع

اسالمی ،مروارید (“ ،)1391بررسی شبکههای اجتماعی و تأثیرات آنها بر ابعاد مختلف زندگی ،نخستین کنگره ملی
فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید” ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،تهران.
ﺑﻴﺎت ،ﻓﺮﻳﺒﺮز (“ ،)1383اﺧﻼق و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﺪار” ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ملی ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻳﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،تهران.

بیرو ،آلن ( ،)1367فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمة دکتر باقر ساروخانی ،کیهان ،چاپ اول ،تهران.

پوررضا کریمسرا ،ناصر (“ ،)1393تأثیر رسانه بر شبکههای اجتماعی و کنش اجتماعی در ایران” ،فصلنامة رسانه و
فرهنگ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،سال چهارم ،شمارة دوم.

ﺗﺎﺟﻴﻚ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ( ،)1388ایران در چشم انداز  ،1400ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت علوم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،تهران.
جعفري ،علي و طاهر پرستار (“ ،)1395بررسی رابطه بین استفاده از شبکههای اجتماعی با احساس امنیت در بین
دانشجویان” ،فصلنامة دانش اجتماعی اردبیل ،شمارة  ،9دورة سوم.
ﭼﻠﺒﻲ ،ﻣﺴﻌﻮد ( ،)1375ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﻢ ،نشر ﻧﻲ ،تهران.
رﺑﺎﻧﻲ ،رﺳﻮل (“ ،)1388ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲــ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﺎصﮔﺮاﻳﻲ” ،فصلنامة ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲﻛﺎرﺑﺮدي،
داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن.
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