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رابطه فنّاوری اطالعات و ارتباطات ()ICT
با امنيّت اجتماعی شهروندان اروميه
****

حسين درجانی* ،حبيب احمدی** ،مجتبی اسالمی*** ،يوسف صوفی

اجتماعی ،شام

اصالح امنیت اجتماعی و طراحی و مدیریت استراتژیک برنامههای امنیت

اجتماعی ،ضروری است .بنا به این ضرورت ،پژوهش حاضر به بررسی تأایر

ICT

بر احساس

امنیت اجتماعی شهروندان پرداخته است.
روش :پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،پیمایشی است .جامعه مورد بررسی
در این تحقیق ،شهروندان منطقه  1ارومیه بودند که از بین آنها  319نفر با استفاده از جدول
مورگان ،به عنوان حجم نمونه برآورد شدند و با تلفیقی از روشهای نمونهگیری تصادفی ساده،
طبقهبندیشده و نظا مند ،انتخاب و پیمایش شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که فناوری اطالعات و ارتباطات با امنیت اجتماعی ،رابطة م بت دارد و از
بین سه مؤلفة امنیت اجتماعی (اعتماد شهروندان ،هویتخواهی اجتماعی و فقر اقتصادی)،
بیشترین تأایر آن ،بر مؤلفة اعتماد اجتماعی است.
بحث :باتوجهبه یافتههای این مطالعه ،اگر از فناوری ارتباطات و اطالعات به درستی استفاده شود،
میتواند به عنوان ابزار توانمندسازی در جهت توسعة امنیت اجتماعی جامع تر ،مطرح شود.
کليد واژهها :امنيت اجتماعی ،اعتماد ،فقر اقتصادی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،هويتخواهی
تاريخ دريافت28/89/91 :

تاريخ پذيرش29/89/89:

* دکترای روابط بین المل  ،پژوهشگاه علو انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
** کارشلللناسارشلللد برناملللهریلللزی آموزشلللی ،پژوهشلللگاه عللللو انتظلللامی و مطالعلللات اجتملللاعی ناجلللا،
>( <ahmadihabib_2006@yahoo.comنویسنده مسئول)
***دانشجوی دکتری روانشناسی نظامی ،دانشگاه علو انتظامی امین
**** کارشناسارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه پیا نور
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مقدمه
کاربرد راهح های فناوری اطالعات و ارتباطات برای موفقیت اجرای سیاستهای
اجتماعی شام اصالح امنیت اجتماعی و طراحی و مدیریت استراتژیک برنامههای امنیت
گوهر دموکراسی را تغییر میدهد .با این حال ،در مباحث دموکراسی الکترونیکی ،به ندرت
این دگرگونی به طور مشروح توضیح داده شده است (فریدلند .)0993 ،1تکام نو بشر را
میتوان باتوجهبه اختراعات و تلفیق تکنولوژیهای جدید از نظر جامعهشناختی مورد
بررسی قرار داد (برو .)0980 ،3به نظر میرسد بیشترین پیشرفتهای تکنولوژیکی که
آشکارا و به طور واضح تأایرگذارند ،آنهایی هستند که مستقیماً راههای برقراری ارتباط میان
انسانها را تحت تأایر قرار میدهند (بگ دیکیان0983 ،؛ کاتلر .)0994 ،4در واقع ،فناوری
اطالعات و ارتباطات ( ،)ICTنقش بسیار مهمی را در تمامی ابعاد حیات ملی (سیاست،
اقتصاد ،توسعه اجتماعی و فرهنگی و )...جوامع امروزی ایفا مینماید .فناوری اطالعات و
ارتباطات ،به سرعت روند زندگیامان ،حتی شیوهای را که به سبب آن به تجارت
میپردازیم؛ به اطالعات و خدمات دسترسی مییابیم و به برقراری ارتباط با یکدیگر و
سرگر نمودن خودمان میپردازیم را ،دستخوش تغییر میسازد .فناوری اطالعات و
ارتباطات ،اقتصاد جهانی را تقویت و پشتیبانی مینماید .همچنین ،با حقوقبشر در ارتباط
بوده و در بهترین حالت ،از آزادی بیان و حق استفاده از اطالعات ،براساس ماده  09بیانیة
جهانی حقوق بشر حمایت به عم میآورد (کلس.)1553 ،0
تکنولوژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ،همواره یک وسیله ضروری بوده و خواهد

2. Freedland
4. Bagdikian -Cutler
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اجتماعی ،ضروری است (مؤسسه امنیت اجتماعی بینالمللی .)1501،0تکنولوژی جدید،
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بود .امروزه بر همگان روشن است که علت اصلی کندی کشورهای در حال توسعه در
پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی ،ناتوانی آنها در بازشناخت یا گسترش
تکنولوژی درست و بهرهگیری از آن در فعالیتهای تولیدی است (شریف .)0319 ،در
است .از این رو ،در دو دهه گذشته ،کشورهای پیشرفته و صاحب فناوری ،به فناوری
اطالعات به عنوان محور بنیادین توسعه توجه پیدا کردهاند؛ به طوری که هر یک از
کشورها به نوبه خود طرحهای ملی و منطقهای خاصی را برای توسعه این فناوری ،اجرا
کردهاند (علیاحمدی .)0381 ،فناوری ،همواره به عنوان یک ابزار ،بخشی از زندگی ما را
تشکی داده است و با افزایش تواناییهای بشر به عنوان سازگاری با محیط برای رهایی از
نیروهای قهار طبیعت ،مطرح بوده است (کامرانی.)0381 ،
چارچوب نظری
چارچوب نظری این تحقیق ،براساس دو ایده شک گرفته است :یکی مفهو امنیت
اجتماعی و دیگری پیرامون رابطة فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت اجتماعی.
مفهوم امنیت اجتماعی
ابعاد عینی و ذهنی امنیت اجتماعی :امنیت اجتماعی را در ابعاد و زوایای مختلفی
میتوان بررسی و تحلی کرد .آنچه که در این پژوهش به آن توجه میشود ،تقسیم آن به
بُعد عینی (امنیت واقعی) و بُعد ذهنی (احساس امنیت) است.
الف) بُعد عینی امنیت اجتماعی

این بعد از امنیت به کمیت جرایم ،آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه
میپردازد که تغییرات در میزان آنها ،امنیت جامعه را تغییر میدهد .بیتردید تأایر امنیت بر
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عصر حاضر ،فناوری اطالعات در تعریف قدرت و تمدن جوامع ،نقش کلیدی پیدا کرده
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بزهکاری ،از دلمشغولیهای نظری و تجربی اه نظر بوده و در این راستا کوششهایی هم
انجا شده است .همه پژوهشهایی که در حوزه حاشیهنشینی و پتانسی های آن برای
بزهکاری انجا شده است ،مؤید این ادعاست .برای م ال ،ایگبو 0و همکاران ( )1503در
فناوری اطالعات و ارتباطات در کنار عواملی همچون سن و جنس ،از عوام تأایرگذار بر
جرایم سایبری ،رفتار پرخاشگرانه ،جرایم جنسی و فرار از مدرسه میباشد (ایبگو و
همکاران.)1503 ،
لیکن امنیت اجتماعی در این تحقیق معنای وسیعی را در بر میگیرد .در واقع ،امنیت
اجتماعی به معنای فضایی است که فرد در زمان حال و آینده ،تصویر روشن و
امیدوارکنندهای از زندگی خود و خانوادهاش و جامعه دارد .مهمترین شاخ

های این بُعد

از امنیت عبارتند از:
 .0میزان آسیبهای اجتماعی :منظور معضالتی هستند که ریشه در کژکارکردی نهادهای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نظا اجتماعی دارند و از سوی دیگر در قانون
برای آنها مجازات تعیین نشده است.
 .1میزان وقوع جرایم و بزهکاری :میزان کمی جرایم و بزهکاری در یک جامعه،
نشاندهنده میزان امنیت عینی در آن جامعه است.
 .3میزان آشفتگیهای اجتماعی :آشفتگی اجتماعی یا آنومی اجتماعی ،به مرحله بحرانی
آسیبها و جرایم اطالق میشود که در این شرایط میزان و نرخ آسیبها و جرایم از یک حد
طبیعی فراتر رفته و به مرحله بحرانی رسیده است.
 .4توان و مهارت و قدرت عمل پلیس در مقابله با جرایم و ناامنی :به هر اندازه که
1. Igbo
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نیروهای پلیس در سطح جامعه با تکیه بر سه اص سرعت ،دقت و صحت ،بتوانند
قدرت عم خود را در مقابله با جرایم و ناهنجاریها نشان دهند؛ زمینه برای گسترش
ناامنی ،کاسته شده و فرآیند جر در حیطه کنترلی پلیس قرار میگیرد و در این شرایط
 .0هماهنگی نهادها و سازمانهای ذیربط در حوزة کنترل آسیبها و جرایم :از آنجائیکه
آسیبها و بهتبع آن جرایم ،در واقع در بستر کژکارکردیهای سازمانهای مختلف یک نظا
اجتماعی اعم از اقتصادی ،فرهنگی ،قضایی ،انتظامی و امنیتی به وجود آمده و گسترش
پیدا میکند ،ضرورت این هماهنگی بیش از پیش نمایان میشود.
 .1از دیگر شاخ

های مهم و مورد استفاده برای موضو امنیت ،امید به آینده است.

امیدواری به آینده ،خود ،محصول احساس امنیت از شرایط جامعه و احساس امنیت از
شرایط خانوادگی است .این شاخ

در بررسی ارتباط امنیت و بزهکاری ،بسیار قاب

اعتناست.
ب) بُعد ذهنی امنیت اجتماعی (احساس امنیت)

احساس امنیت پدیده روانشناختی -اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی میباشد.
این احساس ،ناشی از تجربههای مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضا محیط
پیرامونی است و افراد مختلف به صورتهای گوناگون آن را تجربه میکنند .منابعِ
تأمینکننده احساس امنیت ،برای آحاد و گروههای مختلف جامعه نیز متفاوت از همدیگر
است و این منابع در سطوح مختلف اارگذار میباشند.
امنیت اجتماعی و سایر تقسیمات آن
امنیت اجتماعی دارای ابعاد سیاسی و حکومتی بوده و به شدت آمیخته با مقوله اساسی
قدرت است و در مطالعات و بررسیهای استراتژیک ،در ذی امنیت ملی ،مورد مطالعه و
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بررسی قرار میگیرد .امنیت اجتماعی را از حیث شمولیت و فراگیری ،میتوان امنیت
عمومی نیز قلمداد نمود که حوزه امنیت جمعی و گروهی را ،میتواند پوشش دهد .در
میان نظریهپردازان امور امنیتی« ،ویور» ،امنیت اجتماعی را توانمندی جامعه برای مراقبت از
تعریف نموده و بر ارتباط نزدیک میان هویت جامعه و امنیت تأکید داشته و خاطرنشان
میکند که جامعه ،امنیت اهمیتیاش را میطلبد (نویدنیا .)0381 ،بر این اساس ،امنیت
اجتماعی ،آرامش و آسودگیِ خاطری است که هر جامعه ،موظف است برای اعضای خود
ایجاد نماید و غالباً به امنیت شغلی ،سیاسی و قضایی تقسیم میشود (رجبی:)0381 ،
 .0امنیت شغلی :یعنی ایجاد آرامش و آسایش برای انسان از طریق شغ در برابر تالش
عادالنه.
 .1امنیت اقتصادی :ایجاد آن چنان نظمی در اجرا و بخشهای اقتصادی جامعه که افراد
را از احساس خطر نسبت به کمبود و فقدان لواز و امکانات اساسی مورد نیاز مصون
میدارد.
 .3امنیت سیاسی :امکان اظهارنظر افراد ،میزان چگونگی اداره امور جامعه و شرکت در
این گونه امور ،بدون احساس بیم ،هراس ،خطر و تهدید.
 .4امنیت قضایی :ایمنی افراد از هر نو تعرض ،تجاوز ،ارعاب و تهدید نسبت به جان و
مال ،ناموس ،آزادی ،شرف ،حی یت ،شغ و مسکن و بهطور کلی تما حقوق قانونی و
مشرو آنان.
شایان ذکر است که طبق ماده  3اعالمیه جهانی حقوق بشر« ،هر فردی حق زندگی،
آزادی و امنیت شخصی دارد» و براساس ماده  11اعالمیه فوقالذکر ،هر شخ
عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد (لرنی.)0383 ،
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خصوصیات و ویژگیهای بنیادین خود در شرایط تغییر و تهدیدات عینی و احتمالی
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تهدید امنیت و پیامدهای آن
امروزه تهدیدات امنیتی ،براساس میزان ،شدت و قدرت آسیبزاییشان نسبت به
تمامیت و هویت ارزش نظا  ،تعریف و طبقهبندی میشوند .از این منظر ،باید به تهدیدهای
کیان کشور و استقالل و ابات و مشروعیت و مقبولیت آن را ،به خطر انداخته است .در
حقیقت ،امنیت و مؤلفههای آن را باید برپایه همین تهدیدها ،بنا نهاد .تهدیدهای امنیتی
متناسب با وضعیت هر کشور و هر جامعهای متفاوت بوده و درجات آسیبپذیریشان
متغیر میباشد .لذا میتوان گفت هرگونه رویدادی که ابات ،تعادل و انسجا جامعه را برهم
بزند« ،تهدید امنیتی» محسوب میگردد .به عبارت دیگر ،میتوان بیان داشت که« :تهدید
امنیتی» به مجموعه اقداماتی گفته میشود که بقای رژیمها و نظا شهروندی ،ارزشهای
حاکم و هنجارهای پذیرفته شده ،حاکمیت قانون و شیوه زندگی آحاد جامعه را مخت و
موجودیت آنها را به خطر بیندازد (محسنی.)0389 ،
فناوری اطالعات و ارتباطات ،تحولی اساسی است که تأایر چشمگیری بر همه جوانب
زندگی بشر گذاشته است .بانک جهانی )ICT( ،را اینگونه تعریف میکند« :مجموعهای از
فعالیتها با استفاده از ابزارهای الکترونیکی که به پردازش ،انتقال و نمایش اطالعات
میانجامد ».فناوری اطالعات و ارتباطات دارای آاار گستردهای بر اقتصاد جامعه در سطح
خرد و کالن است .امنیت ،زیربنای تأمین سایر مایحتاج میباشد که فقدان آن ابتدا به
روان پریشی اجتماعی منتهی شده و در پریشان حالی و عد آرامش ،انتظار تأمین مایحتاج
دیگر ،حتی در حد برنامهریزی اولیه ،نمیرود .از این رو ،دغدغه اصلی یک حکومت،
تأمین امنیت است؛ چراکه در صورت توفیق در این تأمین ،از یک سو شایستگی و
صالحیت حکومت به اابات میرسد و از سوی دیگر زمینه جلب مشارکت عمومی برای
هر نو همکاری با حکومت و برنامهریزیهای بعدی فراهم میشود (کهریزی.)0380 ،
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امنیتی ،نگاه دوباره نمود .سایة تهدید در تمامی جوامع وجود داشته و مصالح و منافع ملی،

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره00

غالب اندیشمندان غربی – از جمله اندیشمندان مکتب کپنهاگ -موضو یا مرجع
اصلی امنیت اجتماعی را ،ارزشهای سنتی و از پیش موجودِ 0گروههای اجتماعی میدانند
(ویور .)0993 ،این ارزشهای سنتی ،مانند عقاید دینی ،زبان و نو پوشاو ،در مجمو ،
یگانه مرجع امنیت نیست ،چه بسا هیچ تهدیدی تشکیالت دولتی و رسمی را تهدید نکند،
اما در عین حال گروههای مختلف جامعه ،از هم گسیخته شوند و جلوههایی از نارضایتی
در قالب اعتراض ،اعتیاد ،بیاعتمادی ،جنایتهای سازمانیافته و یا موردی ،پشتوانة
اجتماعی دولت را فرسوده کنند .برخورداری از اهمیت برابر (با دولت) ،یکی از مسائ
مورد تأکید در امنیت اجتماعی (نزد اندیشمندان غربی) است .بر این اساس ،نابرابری باید تا
حدی وجود داشته باشد که به نفع محرو ترین گروههای جامعه باشد و آزادی نباید به
حدی برسد که برابری را فقط کانونهای اروت (سرمایهگذاران) ،قدرت (حکا ) و
ایدئولوژی (کلیسا) تعریف کنند.
مقاله حاضر با تکیه بر آخرین پژوهشهای محققان علو اجتماعی در این زمینه ،به بررسی
مسائ یادشده و راهکارهای دموکراتیزه و همگانی کردن استفاده از تکنولوژیهای جدید
ارتباطی پرداخته است .در واقع ،براساس ادبیات بیانشده ،موضو اصلی تحقیق این است که
فناوریهای جدید چه تأایری روی امنیت اجتماعی دارند و به عبارتی ،بهکارگیری فناوری
اطالعات و ارتباطات تا چه حد امنیت اجتماعی شهروندان را تحت تأایر قرار میدهد؟
رابطۀ فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت اجتماعی
فناوری اطالعات و ارتباطات ،به سرعت در حال رشد و گسترش است .این فناوری،
جوامع و سازمانها را تحت تأایر خود قرار داده است .تولید روزافزون رایانههای شخصی و
1. primordial
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«هویت» گروههای مختلف را تشکی میدهند .از این منظر ،تصریح میشود که دولت،

رابطه فنّاوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبا امنیت اجتماعی ...

سایر تجهیزات سخت افزاری ،نشانهای از گسترش و توسعه این فناوری است .بهطوریکه
حجم تولید رایانههای شخصی در هر سال  00درصد افزایش مییابد و تنها در سال ،1550
تعداد  055میلیون دستگاه تولید و حم گردیده است .سرعت رشد و توسعه اینترنت
سراسر جهان از اینترنت استفاده میکردند ،ولی فقط  0سال قب از آن یعنی در سال ،0990
تنها  05میلیون نفر ،کاربر اینترنت بودهاند (رجببیگی .)0385 ،نتایج مطالعهای روی
کاربران سالخورده ،نشان داد که این گروه ،اینترنت را برای سرگرمی و اطالعات ،خصوصاً
برای برقراری ارتباط با خویشاوندان و دوستان و کاهش تنهایی استفاده میکنند (سا و
دیگران .)1558 ،0چنانکه ویلیا  )1559( 1گفته ،اینترنت نو جدیدی از سرمایة اجتماعی
است؛ لذا ،ما روز به روز شاهد رشد و توسعه بیشتر تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در
گوشه و کنار دنیا هستیم؛ سرعت پردازندهها زیاد میشود؛ هزینه انتقال اطالعات کاهش و
حجم آن افزایش مییابد و شبکههای اطالعاتی (اینترنت) گستردهتر میشوند؛ وسای و
ابزار کوچکتر و کاراتر به بازار میآیند؛ نر افزارها ،حوزه نفوذ خود را در زندگی مرد
توسعه میدهند و به طور ک

فرهنگها و شک

زندگی اجتماعی ،دستخوش تحوالت

اساسی قرار میگیرد (اکرمیفر.)0385 ،
از طرفی ،همانطور که  ،ICTبر فرهنگها و شک

زندگی اجتماعی و اقتصاد و

پیشرفتهای اجتماعی جوامع تأایر گذاشته است ،امنیت اجتماعی را نیز دستخوش تغییر و
تحوالت زیادی کرده است .تغییراتی را که امنیت اجتماعی رخ میدهد ،میتوان از دو جنبه
تغییر در نو و ماهیت بررسی کرد :از آنجا که توسعة فناوری اطالعات و ارتباطات ،سبب
فکریترشدن ،ناپایدارترشدن و تخصصیترشدن مشاغ میشود؛ لذا آموزش مستمر و ارتقای
1. Sum
2. Williams
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نسبت به سایر فناوریها ،بیسابقه بوده است .در سال  ،1555به میزان  355میلیون نفر در
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سطح دانش و آگاهی از ملزومات شغلی افراد ،ضروری به نظر میرسد .قاب ذکر است که
پتانسی اشتغالزایی فناوری اطالعات و ارتباطات ،در صورت فراهمبودن ،در شرایط مناسب
فعال میشود و بهرهگیری از این پتانسی  ،منوط به ایجاد و تسهی شرایطی چون فضای
گسترش زیرساختهای اطالعاتی است (همان منبع .)154 :0380 ،هر کشور در هر مرحله
ای که باشد ،نمیتواند از  ICTغفلت کند .اگرچه این فناوری ممکن است تأایر قطعی بر
کشورهای فقیر نداشته باشد ،اما میتواند به آنها در جهت فراگیری دانش کمک کند و آنها را
وارد شبکههای جهانی نماید .اگر کشورهای فقیر نتوانند از فناوری ،حداق استفاده را ببرند،
در آن صورت از بازارها کنار زده خواهند شد (کورتان.)1551 ،
فرضیهها
فرضیه اصلی
بین فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
فرضیههای فرعی
 .0بین فناوری اطالعات و ارتباطات و اعتماد رابطه وجود دارد.
 .1بین فناوری اطالعات و ارتباطات و هویتخواهی رابطه وجود دارد.
 .3بین فناوری اطالعات و ارتباطات و فقر اقتصادی رابطه وجود دارد.
روش
ماهیت و روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،پیمایشی است .تحقیق پیمایشی
روشی برای بررسی ،ماهیت ویژگیها و ادراوهای شخصی (نگرشها ،باورداشتها ،عقاید
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رقابتی در تولید و توزیع اطالعات ،جریان آزاد اطالعات ،احترا به مالکیت معنوی و ایجاد و

رابطه فنّاوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبا امنیت اجتماعی ...

و امور مورد عالقه) مرد از طریق تجزیه و تحلی پاسخ به پرسشهایی است که به دقت
تدوین شدهاند.
جامعه و نمونۀ آماری
با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه ،تعیین شدند .برای انتخاب نمونه نیز ،از
تلفیقی از روشهای نمونهگیری تصادفی ساده ،طبقهبندیشده و نظا مند ،استفاده شده
است.
تحلیل دادهها
به منظور تحلی دادههای بهدستآمده از پرسشنامهها ،از روشهای آماری توصیفی و
استنباطی استفاده شده است .بدین ترتیب که برای توصیف پاسخهای دادهشده به سؤاالت
پرسشنامه ،از جداول توزیع فراوانی استفاده شد .در سطح استنباطی ،برای آزمون فرضیهها،
از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه ،طیف لیکرت
بود که به صورت پنجگزینهای از خیلی کم شرو و به خیلی زیاد ختم میشدند.
اعتبار و پایایی پرسشنامه
در پژوهش حاضر برای تعیین اعتبار پرسشنامه ،از روایی محتوایی و صوری استفاده
گردید .بدین ترتیب که پرسشنامة اولیة تنظیمشده ،ابتدا در اختیار اساتید مدیریت و
کارشناسان امر قرار داده شد تا در رابطه با اعتبار پرسشنامه ،اینکه سؤاالت طرحشده ،آنچه را
که مدنظر است ،اندازه می گیرد یا نه؟؛ اظهارنظر نمایند .سپس ،نظرات اساتید و کارشناسان
در پرسشنامه ،لحاظ و تغییرات الز در سؤاالت به وجود آمد .برای برآورد پایایی پرسشنامه،
از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن  ،5/81برآورد شد که نشاندهندة سازگاری
درونی باالی گویههای هر شاخ

و در نتیجه پایایی پرسشنامه بوده است.
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جامعة آماری تحقیق حاضر ،شهروندان منطقه  1ارومیه میباشند که از بین آنها  319نفر
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يافتهها
ابتدا باید اشاره داشت که باتوجهبه اینکه متغیرهای مستق تحقیق از ترکیب  04سؤال
(سؤاالت  0تا  )04و متغیر وابستة امنیت اجتماعی از ترکیب  3سؤال (سؤاالت  00تا )09
برخودار بودند؛ به همین دلی برای آزمونِ رابطة بین متغیرها ،از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده شده است.
فرضیۀ اصلی :بین فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که در مورد فرضیة اصلی تحقیق ،با اطمینان
 99درصد و سطح خطای کوچکتر از  5/550بین فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت
اجتماعی ،رابطة م بت وجود دارد ( .)p<5/550 ،r=5/094یعنی هرچه استفاده از
فناوریهای اطالعات و ارتباطات بیشتر شود ،میزان امنیت اجتماعی بیشتر میشود و
برعکس ،کاهش استفاده از این فناوریها ،با کاهش امنیت اجتماعی همراه است.
فرضیه فرعی اول :بین فناوری اطالعات و ارتباطات و اعتماد رابطه وجود دارد.

چنانچه در جدول ( )4مالحظه میگردد ،با اطمینان  99درصد و سطح خطای کوچکتر
از  ،5/550بین فناوری اطالعات و ارتباطات و اعتماد ،رابطه م بت وجود دارد (،r=5/900
.)p<5/550
فرضیه فرعی دوم :بین فناوری اطالعات و ارتباطات و هویتخواهی رابطه وجود دارد.

در رابطه با فرضیة دو تحقیق نیز ،نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که با
اطمینان  99درصد و سطح خطای کوچکتر از  ،5/550بین فناوری اطالعات و ارتباطات و
هویتخواهی رابطه م بت وجود دارد (.)p<5/550 ،r=5/115
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ساخته شدهاند ،بنابراین همة متغیرها در سطح فاصلهای قرار داشته و از توزیع نرمال نیز

رابطه فنّاوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبا امنیت اجتماعی ...

جدول ( )0آزمون رابطة بین فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی

متغیر وابسته
p

<5/550

n

319

جدول ( )1آزمون رابطة بین فناوری اطالعات و ارتباطات و اعتماد

اعتماد

متغیر وابسته
فناوری اطالعات و ارتباطات

r

5/900

p

<5/550

n

319

جدول ( )3آزمون رابطة بین فناوری اطالعات و ارتباطات و هویتخواهی

هویتخواهی

متغیر وابسته
فناوری اطالعات و ارتباطات

r

5/115

p

<5/550

n

319

جدول ( )4آزمون رابطة بین فناوری اطالعات و ارتباطات و فقر اقتصادی

متغیر وابسته
فناوری اطالعات و ارتباطات

فقر اقتصادی
r

-5/833

p

<5/550

n

319

111

Downloaded from refahj.uswr.ac.ir at 0:18 +0430 on Sunday June 24th 2018

فناوری اطالعات و ارتباطات

r

5/094
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فرضیه فرعی سوم :بین فناوری اطالعات و ارتباطات و فقر اقتصادی رابطه وجود دارد.

اما در رابطه با فرضیة سو  ،برخالف دو فرضیة قبلی ،نتایج آزمون همبستگی پیرسون
نشان داد که با اطمینان  99درصد و سطح خطای کوچکتر از  ،5/550بین فناوری اطالعات
هر چقدر فناوری اطالعات و ارتباطات ،افزایش پیدا کند ،فقر اقتصادی کاهش مییابد.
بحث
نتایج حاص از بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق حاضر نشان می دهد:
فرضیه اصلی :با توجه یه نتایج مربوط به آزمون فرضیة اصلی تحقیق ،در مجمو بین
فناوری اطالعات و ارتباطات و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد؛ به طوری که استفاده از
فناوریهای اطالعات و ارتباطات  %33از واریانس متغیر وابسته امنیت اجتماعی را تبیین میکند.
فرضیه فرعی اول :نتایج آزمون فرضیه فرعی اول نشان داد که متغیر مستق فناوری
اطالعات و ارتباطات  %01/4از واریانس متغیر وابسته اعتماد را تبیین می کند .یعنی %01/4
تغییرات در اعتماد به فنآوری اطالعات و ارتباطات بستگی دارد .بنابراین ،باتوجهبه جهت
م بت این رابطه ،نتیجه می گیریم که که فناوری اطالعات و ارتباطات باعث ایجاد اعتماد
در جامعه می شود .تحقیقات قبلی نیز این همبستگی را نشان می دهند .برای م ال ،نرمال

0

( )1551همبستگی معناداری بین استفاده از  ICTو مولفههای مشارکت اجتما در فنالند را
گزارش داده است.
فرضیه فرعی دوم :براساس فرضیة فرعی دو  ،مقدار ضریب تعیین  5/50حاکی از آن
است که متغیر مستق

فناوری اطالعات و ارتباطات  %0از واریانس متغیر وابسته

هویتخواهی را تبیین می کند و باتوجهبه جهت م بت این رابطه ،نتیجه میگیریم که فناوری
1. Nurmela
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و ارتباطات و فقر اقتصادی ،رابطه منفی وجود دارد ( .)p<5/550 ،r= -5/833به طوریکه

رابطه فنّاوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبا امنیت اجتماعی ...

اطالعات و ارتباطات باعث ایجاد هویتخواهی در سطح اندکی میشود .تومه 0و همکاران
( )1559با بررسی عواقب روانشناختی استفاده از فنآوریهای اطالعات و ارتباطات ،گزارش
کردند که استفاده زیاد از این فناوریها ،احتمال مشکالت سالمت روان را در پی دارد.
موضو که متخصصان ما به جای پراکندگی در زمینه آشنایی و تسلط بر ابزار مختلف ،به
طور تخصصی در یک شاخه فعالیت نمایند ،از اهمیت بهسزایی برخوردار است.
فرضیه فرعی سوم :نتایج آزمون فرضیة سو نشان داد که متغیر مستق

فناوری

اطالعات و ارتباطات 19/4 ،درصد از واریانس متغیر وابسته فقر اقتصادی را ،تبیین می کند
که جهت رابطة آن نیز منفی است .لذا ،نتیجه میگیریم که فناوری اطالعات و ارتباطات،
باعث کاهش فقر اقتصادی میشود .نتایج تحقیقات پیشین ،وجود رابطه میان فناوری
ارتباطات و اطالعات و فقر اقتصادی را تأیید میکنند .برای م ال ،کلس )1553( 1بیان نموده
است که فناوری ارتباطات و اطالعات میتواند در جهت کاهش فقر به کار گرفته شود ،اگر
با نیازهای فقرا تطبیق داده شود و اگر در راه صحیح و درست با هدف مناسب استفاده گردد.
همچنین ،میتواند رشد اقتصادی را ارتقاء دهد که به کاهش فقر کمک نماید ،اما اجرای آن
در کشورهایی که در آنها نابرابریهای اجتماعی -اقتصادی دائمی وجود دارد ،غیرمحتم
میباشد .در این راستا ،سیاستهای اجتماعی مکم  ،در جهت جلوگیری از آسیب به بازار و
گسترش توسعه پایدار ،مورد نیاز میباشد.
در مجمو  ،اگر فناوری ارتباطات و اطالعات به درستی مورد استفاده قرار گیرد ،می-
تواند به ابزاری برای توانمندسازی در جهت توسعه امنیت اجتماعی جامعتر ،بدل گردد .در

1. Thomée
2. Kelles
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باتوجهبه تخصصیشدن نقشهای مختلف در فرآیند تولید نر افزار در دنیا ،توجه به این

فصلنامة علمی ل پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال چهاردهم ،شماره00

حال حاضر در کشور ما ،روز به روز ارائه خدمات الکترونیکی در حال گسترش است ،ولی
به دلی عد اطال و آشنایی مرد با این خدمات ،استفاده از این خدمات هنوز فراگیر
نشده است .باتوجهبه این که علت اصلی این موضو  ،پایینبودن سطح دانش مرد
برنامههای اصلی دولت قرار گیرد.
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میباشد ،توجه بیشتر به امر آموزش کاربرد فناوری اطالعات در جامعه ،باید جزء
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انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
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