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چكیده:

امنیت عمومی موضوعی روانشناختی و جامعهشناختی است كه در مباحثات امنیتی در نیمقرن اخیر

احسا

مورد توجه جدی قرار گرفته است .احسا

امنیت تحت تأریر متغیرها و موضوعات متعددی قرار دارد كاه

پديده تروريسم يكی از مهمترين اين موضوعات تلقی میشود .هدف از انجاام ايان تحقیاق بررسای تاأریر
تهديدات تروريستی بر احسا

امنیت عمومی با رويكردی بر فضای مجازی است.

سثال تحقیق اين است كه تهديدات تروريستی چه تاأریری بار احساا

امنیات عماومی دارد .روش ايان

پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است كه با استفاده از تكنیک تحلیل عاملی تأيیدی انجامشده است .بار
اسا

نتايج رگرسیون چند متغیره ،مقدار ضريب همبستگی ( )Rبین متغیرها  0/713است كه نشان میدهد

بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد؛ اماا مقادار ضاريب
تعديلشده ( )Rكه برابر با  0/612است كه نشان میدهد  61/2درصد از كال تغییارات احساا

امنیات

عمومی وابسته به متغیر مستقل تحقیق تهديدات تروريستی در فضای مجازی در قالب  3متغیار شابكههاای
اجتماعی ،تهديدات سايبری و رسانههای جمعی میباشد .همچنین شبكههاای اجتمااعی (تحات موبايال و
تحت وب) با بتای  0/790بیشترين میزان تأریر را بر متغیر احسا
کلیدواژهها :احسا

امنیت عمومی دارد.

امنیت عمومی ،تهديدات تروريستی ،شبكههای اجتماعی ،تهديدات سايبر ،رسانههاای

جمعی
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2

  88فصلنامه امنیت ملی ،سال هشتم ،شماره بیست و نهم ،پايیز 1397



مقدمه:

يكی از عوامل اصلی و همیشه اررگذار در تهديد امنیت عمومی كشورها در ابعااد مختلاف داخلای،
پديده پیچیده تروريسم است كه همواره و از گذشتههای دور بهعنوان يک عامال تهديدكنناده بارای
امنیت كشورها مطرح بوده است« .امروزه اين پديده به يكی از مهمترين دغدغههای امنیتی ملتها و
دولتها در سراسر جهان تبديلشده است» (افتخاری .)1 :1390 ،جمهاوری اساالمی اياران نیاز در
طول تاريخ خواسته و يا ناخواسته تحت تأریر پديده تروريسم قرار داشاته ،از ياکساو تحاوالت و
تغییرات صورت گرفته در اين زمینهها بر امنیات عماومی ايان كشاور و مثلفاههاای وابساته باه آن
اررگذاری متقابل داشته و دارند و از سوی ديگر وجود دغدغه و نگرانی نسابت باه ايان تهديادات
فضای ذهنی جامعه را به خود معطوف داشته و اين تصور را تقويت مینمايد كه تا زمانی تهديدات
گروههای تروريستی علیه كشور خودنمايی كند ،احساا

امنیات عماومی كشاور مایتواناد از آن

تأریرپذير باشد و افزايش اين تهديدات بر میزان احسا

ناامنی عماومی افازوده و نظاام حااكم در

اذهان آنها در برقراری امنیت ناتوان جلوه میكند.
ازآنجايی كه از يکسو ،عملیاتهای تروريستی منجر به از بین رفتن امنیات عماومی باهعناوان
يكی از سطوح مهم امنیت كشور و بهتبع آن تهديدات تروريساتی نیاز منجار باه مخادوش شادن
احسا

امنیت عمومی میگردد و از سوی ديگر ،متولیان امر نظم و امنیت كشور در پی دستیابی به

سازوكارهايی جهت ارتقاء احسا

امنیت عمومی در سطح ملی در برابر تهديدات مزبور باودهاناد؛

لیكن علیرغم تالشهای مستمر آنها ،همچنان اين موضوع با چالشهای جدی مواجه اسات .لاذا
انجام اين پژوهش ضروری و حائز اهمیت میباشد .هدف اصلي از انجام این تحقیق ،تبیین تأثیر
تهدیدات تروریستي در فضای مجازی بر احساس امنیت عمومي مايباشاد و همچناین ساثال
اصلی تحقیق ،عبارت است از :تهدیدات تروریستي در فضای مجازی چه تاأثیری بار احسااس
امنیت عمومي دارد؟
مبانی نظری

پیشینه تحقیق:
احسا

اليندستروم1و

همكاران ( )2003در مطالعهای به بررسی تأریر سارمايه اجتمااعی بار

ناامنی در محله اقدام نمودند .نتايج تحقیق آنها نشان داد كه عوامل محلهای  7/2درصد از

كل واريانس احسا

ناامنی افراد را تبیین میكند .ايان تاأریر باا واردكاردن عوامال فاردی در مادل
1- Lindestrom,Martin; Merlo,Joan & Ostergren, Per-Olof
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كاهشيافته و به  0/7درصد میرسد.
سارگین و تمروسین1با استفاده از دادههای مراكز پلیسای باه بررسای میازان امنیات در ناواحی
شهری تركیه پرداختهاند .نتايج تحقیقات آنها نشان داد كه تعداد جارائم در نقااط شاهری صانعتی
بیشتر از ساير نقاط است و در سواحل مديترانه و در نقاط گردشاگری میازان امنیات كمتار اسات
(.)Weisburd, Bruinsma, Bernasco, 2009:1
پژوهش دايجک و تورنواليت )1996(2نشان داد كاه تار

از نااامنی بیشاتر در میاان سااكنان

طبقات پايین جامعه و گروههای كمدرآمدی است كه تحصیالت كمتری نیز دارند .همچناین تار
از ناامنی در میان زنان و مردان با گروههای سنی مختلف متفاوت است و كهنساالن و زنان نااامنی
بیشتری در مكانهای عمومی گزارش كردهاند (حاجیلو و عباسی:1390 ،
نوروزی و سپهر ( )1388در مقاله «بررسی احسا

.)61

امنیت اجتماعی زنان  15 -29شهر تهران و

عوامل اجتماعی مثرر بر آن» به اين نتیجه دستيافتهاند كه متغیرهای احسا
پايگاه اقتصادی و اجتماعی و احسا
معكوسی بر احسا

امنیت محل سكونت،

نظم اجتماعی ،تأریر مستقیم و متغیر پايبنادی ماذهبی ،تاأریر

امنیت اجتماعی زنان دارد.

بیات و همكاران ( )1389نیز در پژوهشی با عناوان «فراتحلیال مطالعاات مرباوط باه احساا
امنیت اجتماعی» به اين نكته پرداختند كه از بین متغیرهای مثرر بر احسا

امنیت ،متغیرهاايی هام

چون طراحی محیطی ،تجربه غیرمستقیم از جرم ،عملكرد رساانه و احساا

محرومیات نسابی در

تمام تحقیقات بهكاررفته دارای رابطه معنیداری بااحسا

امنیت اجتماعی بوده است.

مفهوم شناسی

احساس امنیت عمومي :احسا

امنیت عمومی همانگونه كه برخی گفتهاند؛ وضاعیتی اسات كاه

ضمن حفظ و حراست از ارزشهای اساسی و هنجارهای جامعه ،عموم مردم از هرگوناه تعارض و
تهديدی نسبت به جان ،مال ،نامو

و عرض خود در امان بوده و در خصوص رعايت و حمايت از

حقوق مشروع خود از طرف ساير بازيگران (افراد ،گروهها ،نهادها و دولت) اطمینان خااطر داشاته و
احسا

آرامش نمايند» (مثمنی .)16 :1393 ،مفهوم احسا

امنیت عمومی اشاره به پديدهای ذهنی

دارد و نه واقعیت عینی ،اين پديده حاصال اساتنباطی ذهنای از تهديادات باالقوه موجاد وحشات

1-Sargin and Temrosin
2- Dayjk and Tornolight
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عمومی است كه بعضاً برخی از آنها در سطح فردی و يا عمومی به فعل درمایآيناد و مایتوانناد
برای عموم مردم ايجاد مخاطره كنند؛ بنابراين میتوان گفت كه احسا

ناامنی عمومی حاصل درك

تهديد از سوی جامعه مخاطب است بهنحویكه آنها تبديل تهديد به عمل را قريابالوقاوع تلقای
نمايند يا اين ذهنیت به نحوی به آنها القاء شود .از سوی ديگر آنها تاأمینكننادگان امنیات را در
برابر اين تهديدات ناتوان فرض نمايند.
اين احسا

از تجربههای عینی و اكتسابی افراد از شرايط و اوضاع پیراماونی ناشای مایشاود،

بنابراين افراد به صورتهای گوناگون آن را تجربه میكنند .بايد توجه داشات آنچاه مادنظر اسات
احسا

امنیت در معنای واقعی آن است و الزم است بین اين مسئله و مسائله نااامنی مرضای كاه

جنبه كامالً شخصی دارد تفكیک قائل شويم (بیات.)330 :1396 ،
تروریسم :از سوی انديشمندان و صاحبنظران ،تعاريف متعددی از تروريسم ارائه شده اسات
كه بیشتر آنها دارای شباهتهای زيادی باهم میباشند .ادوارد میكولاو 1تروريسام را اساتفاده از
خشونت برای مقاصد سیاسی فرد يا گروه ،خواه به طرفداری يا مخالفت با مقاماات دولات موجاود،
هنگامیكه اينگونه اقدامها بهمنظور اعمالنفوذ بر ديدگاههای گروه بزرگتری كه وسیعتر از قربانیان
مستقیم بوده و فراتر از مرزهای ملی رود میداند

((Mickolus. ,1978: 81

ژيلبر گیوم2تروريسم را به اين صورت تعريف میكناد« :ارتكااب برخای افعاال خشاونتآمیاز
بهنحویكه قتل يا صدمات جسمانی مهم به وجود آورد ،همراه با قصد معین يا طرح هماهنگ فردی
يا جمعی برای ارتكاب افعال مذكور بوده و قصد غايی آن ايجاد رعب و وحشت نزد شخصیتهاای
معین ،گروه ،اشخاص يا در بین عماوم ماردم باشاند،

تروريسام محساوب مایگاردد» (,1989: 11

 .)Gilbert Gullaumدر تعاريف ارائهشده از تروريسم ،مفاهیمی مانناد :خشاونت ،قرباانی ،هادف،
انگیزه ،قانونمندی و قبول مسئولیت مورد توجه قارار گرفتاهاناد .آلكاس اشامید3عناصار مشاترك
واصلی در تعاريف ارائهشده از تروريسم را اينگونه برشمرده است« :اعمال خشونت و زور ،تعقیب
اهداف سیاسی ،ايجااد وحشات و تار  ،تهدياد و واكانشهاای پایشدساتانه ،آمااج خشاونت و
سازمانيافتگی خشونت»

(.) corlett ,2003: 33

1
-Edward Mykvlvs
2
-Gilbert Gullaum
3
- Alwx schmid
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تهدیدات فضای سایبر :در عصر حاضر ،فضای سايبر باه دلیال ويژگایهاای خااص آن نظیار
پوشش فراگیر اينترنت و امكان ناشنا

ماندن در آن ،بدون مرز بودن ،كاهش هزينه جرم ،ساهولت

تدارك امكانات و عوامل موردنیاز برای اقدامات تروريستی و امكان همااهنگی لحظاهای عملیاات
(نورمحمدی )193 :1390 ،فضای مناسبی جهت اقدامات تروريستها قرار گرفته اسات .از جملاه
اقدامات تروريستها در فضای سايبر شامل« :حملههای تروريستی ،جمعآوری كماکهاای ماالی،
آموزش ،جذب نیرو ،ارتباطات مخفی ،دادهكاوی ،تبلیغات و ترويج بنیادگرايی» (گركاه)60 :1394 ،
میشود.
جاسوسی ،سابوتاژ و جعل از جمله اقدامات سايبری تروريستها در فضای مجازی عنوانشاده
است .تروريستها از شبكههای اجتماعی تحت وب نظیر :فیسابوك ،تاويیتر ،لیناک ديان ،گوگال
پال

و پینتريست و همچنین شبكههای اجتماعی تحت موبايل نظیر :تلگرام ،اينساتاگرام ،واتساا

و وايبر برای تبلیغات ،توجیه فعالیتهايشان ،جذب اعضای جديد ،تما

با اعضاء و حامیان ماالی

موجود و آموزش نظیر آموزش دستورالعمل های سااخت بماب ،كاار باا ساالح و انتخااب هادف
استفاده میكنند (همان.)66 :
نابودی يا تضعیف زيرساختهای بنیادی يک دولت ،كاهش اعتماد مردم باه دولات باهواساطة
رعب و هرا

ناشی از تروريسم سايبر ،افزايش دامنه ترويجی ايدئولوژی ،عضوگیری و تاداوم آن،

دستیابی به منابع مالی و اقتصادی و تضعیف وجهه و شأن دولت در عرصه منطقاهای و باینالمللای
توسط سازمانهای تروريستی از جمله پیامدهای فضای سايبر است (ساعد .)103 :1390 ،برخای از
تهديدات تروريستی در فضای مجازی علیه جمهوری اسالمی ايران شاامل :بهارهگیاری مناافقین از
پیامکهای تلفن همراه يا بلوتوث در جهت ناامنسازی فضای جامعه و ياا شاايعهپراكنای و ايجااد
ناامنی روانی ،ارتباط تلفنی و اينترنتی با برخی مسئولین رده میانی و تالش بارای تخلیاه اطالعااتی
آنان در فضای مجازی ،رخنه در وبالگ شخصی خبرنگاران و اعالم تمايال بارای جاذب هدفمناد
خبرنگاران آزاد در محیطهای مجاازی ،شانود مكالماات تلفان هماراه و جاسوسای (نورمحمادی:
.)1392
«اقدام گروهک ضدانقالب تندر يا انجمن پادشاهی ايران در آموزش شیوههای استراق سامع و
جاسوسی از ساختارهای راهبردی نظام با بهرهگیاری از شابكههاای مااهوارهای و ارساال گساترده
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پستهای الكترونیک به اعضای خود؛ كه از مهمترين اقدامات تروريستی منتسب به اين گروه مای-
توان به بمبگذاری در كانون رهپويان وصال شیراز در  24فروردين  1387اشاره كرد» (همان).
رسانهها :در عصر حاضر رسانهها نقش بسزايی در پیشبرد اهداف سازمانهای تروريستی دارند.
توضیح اينكه ،امروزه تروريستها بهجای ورود خسارت به دولتها ،به دنبال اجبار آنها برای تان
دادن به خواستههايشان هستند كه اصلیترين ابزارشان به وحشت انداختن جمعیات هادف اسات،
كاری كه رسانهها بهطور ناخواسته به وحشت پراكنی تروريستها كمک میكنند؛ زيرا انتشار اخباار
مربوط به رويدادهای تروريستی يكی از مأموريتهای رسانهها است .توضیح اينكاه ،ساازمانهاای
تروريستی با اقدامات تروريستی خود به دنبال جلاب حاداكثری رساانههاا جهات ايجااد رعاب و
وحشت در بین مردم و در نتیجه كاهش اعتبار حكومت هستند كه اين امر از سوی رسانهها به دلیل
جذب مخاطبان بیشتر و درنتیجه كسب پول بیشتر بارای آنهاا صاورت مایگیارد (تكگاز:1394 ،
.)193
سازمانهای تروريستی به دلیل اشاعة عقايد ،اهداف و مقاصد خود جهت تأریرگذاری بر افكاار
عمومی و گمراه كردن دستگاههای امنیتی ،ناگزيرند خود را مجهز به رسانههاا نمايناد .آنگوناه كاه
محققان مینويسند« :آنها از طريق پوشش خبری جناياتشان میتوانند به میزان تأریرگذاری عملیات
تروريستی خود پی ببرند تا اين حد كه برخی سازمانهای تروريستی معتقدند كه شكسات پوشاش
خبری عملیات آنها ،از شكست آن عملیات نشان دارد .از همین رو تالش سازمانهای تروريستی،
برای استفاده از رسانهها و ابزارهای تبلیغاتی بهمنظور اشاعه ايدههای تروريستی ،بزرگ جلاوه دادن
نقش خود ،تأریرگذاری بیشتر بر صحنه و جلب حمايت از افكار خود ،نماياانتار مایشاود .روان-
پژوهان معتقدند كه تروريستها اگر دريابند كه عملیات آنان تبلیغات رسانهای نخواهد داشات ،آن
را متوقف خواهند كرد چون تنها رسانهها هستند كه میتوانند از میازان خساارت وارده باه دشامن
سخن بگويند»( 1صالح السلطان.)23 :1390 ،

 -1مارگرت تاچر ،نخستوزير پیشین انگلیس اين تبلیغات مجانی را اكسیژن مورد نیااز تروريسام كاه نمایتاوان از آن
چشمپوشی كرد ،میخواند چون معتقد بود كه پوشش خباری روياداد تروريساتی بارای گرداننادگان آن دساتاوردهای
تاكتیكی و راهبردی به ارمغان میآورد.
2- socio-demographic
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چارچوب نظری:

احساس امنیت :محققین سه رويكرد نظری عمده را در تجزيه و تحلیل و علتيابی پديده احسا
امنیت از يكديگر متمايز كردهاند .اولین آنها با عنوان «آسیبپاذیری» اعام از آسایبپاذيریهاای
فیزيكی ،روانشناختی و اقتصادی شناخته میشود .رويكرد دوم ،عنوان «تجربه جرم» اعم از مستقیم
(بهعنوان قربانی) و غیرمستقیم (از طريق دوستان ،تما های اجتماعی و يا رسانه) را با خود دارد و
رويكرد سوم با عنوان «بومشناسي اجتماعي» بر محیط اجتماعی و فیزيكی بهعنوان مناابع احتماالی
احسا
احسا

ناامنی (مانند تأكید بر آشفتگیهاای فیزيكای و فقادان انساجام اجتمااعی باهعناوان منباع
تر

و ناامنی) متمركز است (بیات.)333 :1396 ،

 اولین رويكرد كه در واقع ،نگاهی «جامعه-جمعیتشناساانه» دارد ،از آن محققاانی همچاون
مكینتاير ( ،)1967باكس ،هیل و اندروز ) (1988است .اين محققین معماوالً در مطالعاات خاود بار
عواملی همچون جنسیت ،سن و موقعیت اجتماعی-اقتصادی تأكید كردهاند .در اين رويكرد آسیب-
پذيری برای انسانها در شرايطی قابل تصور است كه آنها از حیث ويژگیهای فردی و اجتمااعی
فاقد امكان دفاع مثرر باشند .اين تصور عمدتاً شامل حوزههای فردی ،اجتماعی و موقعیتی اسات و
به متغیرهايی چون جنس ،سن ،موقعیت اقتصادی -اجتماعی و جنبههای ماوقعیتی قارار مایگیارد
(همان.)334 :
از منظر اين رويكرد ،احسا

امنیت اگرچه يک ويژگی فردی است ولای تحات تاأریر زيسات

جهان اجتماعی است و تركیب اين دو حوزه واجد احساسی است كه بسته به اينكه فارد از حیاث
ويژگیهای جمعیت -جامعهشناسانه در چه جايگااهی قارار دارد ،ناوع و كیفیات احساا

امنیات

متفاوت میباشد.
 رويكرد نظری دوم بر اين اصل استوار است كه احسا

ناامنی محصول «تجربههای ناامني»

يعنی مواجه شخصی با جرم و يا مطلع شدن از آن ،بهوسیله شنیدهها ،اعم از تما

با ديگران و ياا

رسانههای همگانی است.
از میان «تجربههای ناامنی» تأریر بزهديدگی مستقیم يا غیرمستقیم و استفاده از رسانهها مهمتارين
متغیرهای مورد استفاده در تحقیقات هستند .برخی محققان در تحقیقات تجربی خود اين رابطاه را
نشان دادهاند ) .(skogan:1987شواهدی وجود دارد كه تجربه بزهديدگی مستقیم با نگرانای دربااره
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انواع معینی از «نگرانی» درباره جرم و ناامنی معینی ارتباط دارد .البته باه نظار مایرساد كاه چناین
تجربههايی بخش كوچكی از يک تبیین نیرومند از احسا

ناامنی را تشكیل دهد.

در اين رويكرد ،برداشت و ادراك افراد از میزان آسیبپذيری در برابر قربانی شدن عامل اصلی
از جرم است .به عبارت ديگر آنهايی كه خود را نسبت به ديگران آسیبپذيرتر تصور میكنند

تر
احسا

ناامنی بیشتری دارند .تر

از قربانی شدن سه بعد دارد :وجود ريسک ،پیشبینی پیامدهای

آسیبپذيری و فقدان كنترل .هر سه عامل منجر به تولید تر

میشوند (بیات.)335 :1396 ،

اين رويكرد بر «بزرگنمايی» يا برجستهسازی خطر و در معرض جرم واقع شدن بهعنوان يكای
از بسترهای توسعه احسا

ناامنی تأكید مینمايد .تیلر و هیل1اين پديده را باهعناوان بازرگنماايی

جرم توسط رسانهها تعريف كردهاند :فرآيندی كه در محیط زندگی انسانها به گونهای عمل میكند
كه تأریرات ترسناك رويدادهای مجرمانه را انتشار میدهد .محققین بر اين اعتقاد هستند كه شانیدن
اخبار مربوط به رويدادهای ناخوشايند برداشتهای شخصی از خطر را تحريک میكناد و در ايان
بین تأریر رسانههای همگانی بر احسا

ناامنی را بايد در اين واقعیت جساتجو كارد كاه رساانههاا

تصاوير بهشدت ترسناك و دراماتیكی از پديدههای ناامنی را پخش میكنناد ،باهگوناهای احساا
ربط شخصی با افراد پیدا میكند

(winkel&vrij:1990).

رسانههای همگانی بر مبنای رويكرد بزرگنمايی پرداختن به اخبار و جزئیات جرائم و جنايات
در سطح جامعه و با فضاسازیهای رسانهای بر افكاار عماومی تاأریر گذاشاته و احساا
قربانی شدن و بر اين مبنا احسا

احتماال

ناامنی را در افراد به وجود میآورند.

 در رويكرد نظری سوم كه گاه با عنوان رويكرد «باومشاناختی» و عمادتاً باا عناوان رويكارد
«اجتماعی» خوانده میشود؛ تالش بر اين است كه بین احسا

فردی و متغیرهاای زمیناهای مانناد

شهرنشینی ،زندگی اجتماعی ،سرمايه اجتمااعی و آشافتگی مادنی ارتبااط برقارار شاود .برخای از
مطالعات انجام شده در اين رويكرد تالش كردهاند ،نشان دهند كه بین برخی متغیرهاای اجتمااعی
چون سرمايه اجتماعی ،سطح روابط اجتماعی ،نحاوه زنادگی ،سابک زنادگی ،پايگااه اقتصاادی-
اجتماعی و ...و احسا

ناامنی رابطه وجود دارد .از جمله میتوان به اين ايده اشاره كرد كه عالئام

حاكی از انحطاط اجتماعی و فیزيكی روابط در محلهها و ضعف كنتارلهاای اجتمااعی مایتواناد
برداشت عمومی از خطر جرم و ناامنی را تحت تأریر قرار دهد .بینظمی میتواند بهعناوان جنباهای

1- Tiler and Hil
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از محیط اجتماعی و فیزيكی ،اين معنا را برای مشاهدهگر تداعی كند كه اوالً در محیط اجتماعی بار
روی افراد كنترل و نظارت وجود ندارد و رانیاً ارزشها و انگیزههای ساير شركای فضای اجتمااعی
مورد مشاهده ،دچار انحطاط است .از نظر محققینی همچون فرارو 1،آشافتگی مادنی باه معناای آن
است كه استانداردهای اجتماعی در سطح پايینی قرار دارد و بهنوبه خود اين عالمت را تداعی می-
كند كه ارزشها و هنجارهای مورد پذيرش عرفی تحلیل رفته است (بیات.)336 :1396 ،
تروریسم:

برای تبیین نظری تروريسم در اين تحقیق از يک ساو بار نظرياه جاامعنگار مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) تمركز شده است كه در تبیین تروريسم به تماام ابعااد و اجازاء و عناصار آن توجاه
دارند و از تقلیلگرايی بسیاری از نظريهها پرهیز دارند .از سويی ديگر با توجه باه كام رماق باودن
نظريههای سنتی در تحلیل پديده تروريسم از نظريه جديد و پستمادرن اساتفاده شاده اسات كاه
توسط كسانی چون ديويد كمبل 2،والتر لكوير3و راپاپورت4ارائه شده است.
از نظر مقام معظم رهبری (مدظلاهالعاالی) «تروريسام پديادهای زشات و وحشاتناك اسات و
جمهورى اسالمى ايران از سالها قبل اين پديده دهشتناك را باا تماام وجاود حاس كارده اسات،
بنابراين مبارزه با تروريسم را ضرورى و مهم میداند» (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)1383/4/22 :
البته ايشان تروريسم را فقط به مظاهر فردی و اقدامات برخی گاروههاا تقلیال ناداده و اعتقااد
دارند كه تروريسم فقط به معنای اقدامات تروريستی گروههای غیررسمی نیست ،بلكاه كشاتارهای
دستهجمعی مردم به دست برخی دولتها مانند حمله سعودی به مردم در مجلس عزاداری در يمن
با صدها كشته و زخمی نیز بدترين نوع تروريسم است (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)1395/8/5 :
در يک بیان مختصر از معظمله «تروريسم به مفهوم اقدامی است كه يک مجموعه ،سازمان و يا
دولتی بخواهد كار خود را با ايجاد ترور ،وحشت ،قتل و ناامنی بهپیش ببرد و جناايتی كاه مناافقین
روسیاه در حرم مطهر علی بن موسیالرضا (ع) مقد ترين مكان مذهبی ايران انجام دادناد ،مظهار
زشتترين نوع تروريسم محسوب میشود» (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)1373/4/29 :

1 - Feraro
2- david kambel
3- Walter Laqueur
4- Rapoport
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والتر لكاوير و ديدياد كمبال نیاز مهامتارين محورهاای تروريسام جدياد را باه شاكل زيار
برمیشمارند:
 -1تروريسم جديد ريشه در ايدئولوژیهای ماذهبی دارد .وی ماینويساد هرچناد بنیاادگرايی
اسالمی در اين زمینه برجسته بوده است ،اما تنها منشأ مذهبی اين نوع نبوده بلكه هر مذهب
و عقیده ديگری نیز میتواند در اين راستا حائز اهمیت باشد.
 -2تروريستهای جديد به دنبال حمالتی با قربانیان بسیار میباشند .اين مسائله يكای از نقااط
افتراق تروريسم سنتی از جديد است .در تروريسم سنتی تروريستها خواهان آن بودند كاه
تعداد مشاهدهكنندگان حادره تروريستی افزايش يابد ،درحالیكه در تروريسم جدياد عاالوه
بر اين مسئله خواهان ناابودی تعاداد زياادی از ماردم اسات .از ايان رو تروريسام جدياد
خشنترين شیوهها را برای رسیدن به هدف به كاار مایبارد و معماوالً ايان اقادامات را باا
انگیزههای متافیزيكی انجام داده و نابودی تروريستها نیز در اين بین ارزش تلقی میشود.
 -3تروريسم جديد به دنبال كسب سالحهای كشتارجمعی است .شرايط جديد نظام باینالملال
به نحوی است كه تروريستها میتوانند به بسیاری از ساالحهاای شایمیايی ،بیولوژياک و
حتی هستهای دست پیدا كنند و از آن استفاده نمايناد دلیال ايان مسائله قابلیات تخرياب و
كشتار اين سالحها به نسبت سالحهای مرسوم میباشد (گوهری مقدم.)13 :1388 ،
راپاپورت1با ارائه نظريه موجی در رويكرد پستمدرنیستی برای تروريسام مادرن ياک چرخاه
تاريخی قائل میشود كه ويژگی هر چرخه با دوره تااريخی مالزمات دارد .از نظار او اولاین ماوج
تروريسم مدرن در قرن  19و توسط بازيگران غیردولتی اتفاق افتاده است در اين مقطع جهان شاهد
شكلگیری امواج انقالبی ،ضد مونارشیستی ،آنارشیستی خصوصاً در روسیه تزاری و نیز در سراسر
اروپا و نهايتاً در آمريكا بوده است.
موج دوم تروريسم متعاقب جريانات ضد استعماری و امپراتوری در دنیا و تالش بارای تعیاین
حق سرنوشت در كشورهای مختلف به وجود آمده است .پس از انعقااد معاهاده ورساای پاس از
جنگ اول جهانی جنبشهای مختلفی خصوصا ًا در اروپاا شاكل گرفات كاه عمادت ًا اهاداف ضاد
استعماری داشت ،در اين مقطع تروريسم نیز بهعناوان ياک پدياده هماراه ايان تحاوالت گردياد.
بسیاری از اقدامات تروريستی در پاكستان ،هند ،غناء ،نیجريه و ...اتفاق افتاد .با اين وجاود از آنجاا

1- Rapoport

 تبیین تأریر تهديدات تروريستی بر احسا

امنیت عمومی 97

كه اين اقدامات ضد استعماری در بسیاری موارد ارزشامند تلقای شاده و حمايات افكاار عماومی
جهانی را به همراه داشت اين موج از تروريسم مشروعتر تلقی شاده و حامیاان سیاسای نیاز پیادا
نمود.

موج سوم تروريسم (دهههای  1960و  )1970در شرايط رقابت دوران جنگ سرد رخ داد و باه
نظر راپاپورت جنگ ويتنام مهمترين جريان سیاسی بود كه ارر مستقیم بر اين موج داشت .همچناین
در اين مقطع در غرب جريانات آگاهیدهنده نسبت به اوضاع جهاان ساوم نیاز رشاد پیادا كارد و
تودههای غربی باالخص جوانان به سرنوشت جهان سوم حسا

شادند .در ايان مقطاع جرياناات

چپ نو به انتقاد از رويكردهای غرب نسبت به مسائل داخلی و بینالمللی جامعه غربی پرداختاه و
حركات تروريستی را منجر شدند .به عقیده راپاپورت موج چهارم تروريسم از  1979آغااز شاده و
هنوز ادامه داشته و در حال شدت گرفتن اسات .راپااپورت ايان ماوج را ماوج ماذهبی تروريسام
میخواند .در اين موج تروريسم انتحاری توسعه يافته

است ). (Rapoport ,2004:61

آنچه در نظريه پستمدرن تروريسم قابل توجه است حركت باه سامت تحركاات انتحااری و
خشن شدن تروريسم و در نتیجه تأریر بیش از پیش تروريسم بر امنیت و احساا

امنیات عماوی

است .با توجه به اينكه تروريسم بنا به تأریرش بر امنیت وجاودی انساانهاا باا هار ساه رويكارد
احسا

امنیت مالزمه قابل توجهی دارد بر اين اسا

در اين تحقیق هر ساه حاوزه نظاری ماورد

توجه قرار گرفته است.
روششناسی

روش تحقیق حاضر از نوع تحقیق آمیخته است .جامعه آماری شامل كلیه خبرگان امنیتی ،انتظاامی،
نظامی و غیرنظامی و متخصصان امور امنیتی در سطح نیروهای مسلح ،كشور و سازمانهای مرتبط،
انتخاب است .روش نمونهگیری هدفمند و در دساتر

و تعاداد نموناه  88نفار مایباشاند .ابازار

گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساختهای است كه با استفاده از روش اسنادی و مصاحبه تادوين
شده است .بهمنظور بررسی روايی محتوايی ابزار ،پرسشنامه در اختیار تعدادی از صااحبنظاران و
متخصصان امر در حوزة موردنظر قرار گرفت و نظر صاحبنظاران در خصاوص روايای آن مثبات
بوده است.
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میزان پايايی در پژوهش حاضر از طريق ضريب آلفای كرانباخ محاسبهشده اسات كاه ضاريب
آلفای كرانباخ محاسبهشده برای پرسشنامه برابر  0/807گزارششده است .بهمنظور تجزياهوتحلیال
دادههای آماری پژوهش حاضر ،از نرمافزارهای ) SPSS(18.0و  Lisrelاستفاده شده است.
یافتههای تحقیق

یافتههای توصیفي
گویههای احساس امنیت

خیلي زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلي کم

حق تأمین

26%

31%

34%

6%

3%

حق امنیت

20%

35%

13%

17%

15%

10%

19%

39%

20%

11%

اعتماد به دولت

15%

17%

48%

10%

10%

حق حیات

31%

43%

11%

9%

6%

18%

15%

51%

13%

3%

26%

30%

33%

6%

6%

امنیت خانوادگی

19%

34%

27%

17%

2%

امنیت در محل زندگی

20%

22%

38%

9%

11%

امنیت شغلی

15%

7%

24%

34%

20%

امنیت سرمايهگذاری

11%

15%

44%

23%

7%

امنیت توسعهای

6%

7%

34%

36%

17%

اقتدار قضايی

23%

39%

18%

10%

10%

استحكام قوانین

8%

16%

49%

16%

11%

تسريع در اجرای احكام قضائی

27%

41%

23%

6%

3%

كاهش فاصله كشف به وقوع جرائم تروريستی

48%

18%

27

5%

2%

امنیت در مخاصمات مسلحانه

احسا

امنیت جانی

احسا
احسا
احسا
احسا

احسا
احسا
احسا

امنیت فكری

جدول شماره ( :)1نمرات و درصد فراواني احساس امنیت

در جدول شماره  1نمرات توزيع میزان احسا

ناامنی بهصورت درصد در پنج طیف از خیلای

زياد تا خیلی كم درج شده است كه نتیجه آن در سه طیف باال ،متوسط و پايین در جدول شماره 2
تركیب شده است.
سطح

باال

متوسط

پايین

درصد

44%/46

32%/03

23%/50

جدول شماره ( :)۲نمرات و درصد فراواني احساس امنیت

 تبیین تأریر تهديدات تروريستی بر احسا

با توجه به اطالعات جدول ،مشاهده میشود كه احساا

امنیت عمومی 99

امنیات از منظار پاساخگويان 23/50

درصد در حد پايین 32/03 ،درصد متوسط و  44/46درصد باال است.
مثلفههای تهديدات تروريستی

تعداد

میانگین

میانه

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

شبكههای اجتماعی

88

4.78

4.72

0.35

0.03

رسانههای جمعی

88

4.31

4.25

0.46

0.05

تهديدات سايبری

88

4.58

4.67

0.55

0.05

جدول ( :)3شاخصهای توصیفي مؤلفههای تهدیدات تروریستي

بر اسا

اطالعات گزارش شده در جدول فوق ،از نظر خبرگان میانگین و انحاراف اساتاندارد

اهمیت (وزن) عامل شبكههای اجتماعی به ترتیب برابر  4/78و  0/35گزارش شده است .به هماین
ترتیب ،میانگین و انحراف استاندارد اهمیت عامل رسانههای جمعی به ترتیاب برابار  4/31و 0/46
میانگین و انحراف استاندارد اهمیت عامل تهديدات فضای سايبری باه ترتیاب برابار  4/58و 0/55
میباشد .بر اين اسا  ،بعد شبكههای اجتماعی دارای بیشترين میانگین است.
یافتههای استنباطي :در اين بخش ابتدا ضرايب همبستگی باین ابعااد و مثلفاههاای تهديادات
تروريستی محاسبه شده و سپس معنیداری ضرايب همبستگی محاسبه شده در جامعة آماری ماورد
آزمون قرار گرفته است.
عوامل
شبكههای اجتماعی

رسانههای جمعی

تهديدات سايبری

مثلفه

همبستگی ()R

ضريب تبیین ()R2

مقدار t

سطح معناداری

شبكههای اجتماعی تحت موبايل

0.91

0.82

9.02

0

شبكههای اجتماعی تحت وب

0.82

0.67

14.39

0

ديداری

0.67

0.45

9.23

0

شنیداری

0.68

0.46

9.44

0

چاپی

0.87

0.76

17.90

0

جاسوسی رايانهای

0.83

0.69

15.22

0

سابوتاژ رايانه

0.66

0.44

21.63

0

جدول ( :)۴میزان همبستگي مؤلفهها و ابعاد تهدیدات تروریستي و آزمون معناداری

بر اسا

نتايج گزارش شده در جدول همبستگی باال آشكار است كه دامنه ضرايب همبساتگی

از ( 0/57همبستگی تهديدات تروريستی فیزيكی با تجزيهطلبی) با ضريب تبیین  32درصد تا 0/91
(همبستگی شبكههای اجتماعی با شبكههای اجتماعی تحت موبايل) باا ضاريب تبیاین  82درصاد
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متغیر است .البته بايد دانست كه اين واقعیت در نمونه انتخاب شده رخ داده است و ممكان اسات
در نمونههای ديگر شدت همبستگی كم يا زياد شود .از اين رو از مقدار ضريب همبستگی محاسبه
شده استفاده كرده و چگونگی كم و كیف اين همبستگی را در جامعاه آمااری باا ضاريب اطمیناان
 1- بررسی میكنیم.

بنابراين برای آزمون معناداری میزان همبستگی باین هركادام از ابعااد و مثلفاههاای تهديادات
تروريستی از آزمون  tبا درجات آزادی  n-2استفاده شده است .نتايج جدول باال نشان میدهد كه

t

محاسبه شده برای همبستگی بین تمامی ابعاد و مثلفههای تهديدات تروريستی در سطوح اطمیناان
 99درصد معنادار است .بدين ترتیب میتوان انتظار داشت كه همبستگی ابعاد و مثلفههای معناادار
تهديدات تروريستی در جامعة مورد نظر نیز در سطح اطمینان مورد نظر معنادار باشد.
تحلیل عاملی 1:اجارای تحلیال عااملی شارطی دارد و آن بررسای میازان اشاتراكات2هركادام از
سثاالت با كل پرسشنامه است .در مواقعی كه میزان استخراج عوامل در روناد اشاتراكات بااالتر از
 0/30شود ،میتوان به تجانس درونی متغیرها يا سازههای بنیادی ابزار انادازهگیاری تأكیاد داشات.
میزان اشتراكات برای هر مثلفه محاسبهشده است كه نتايج آن در جدول زير مشاهده میشود:
ابعاد

اشتراك

شبكههای اجتماعی

0.664

رسانههای جمعی

0.394

تهديدات سايبری

0.742

جدول ( )۵میزان اشتراک هرکدام از مؤلفهها با کل پرسشنامه

بهطوركلی نتايج نشان میدهد كه تمامی مقادير مرتبط با همبستگی سثاالت باا كال آزماون در
راستای تحلیل مثلفههای اصلی باالتر از  0/35قرار دارند كه نشان از همبستگی باالی بین تاکتاک
مثلفهها با كل آزمون و مناسب بودن آن جهت تحلیل عاملی است .بهمنظور تعیاین ايانكاه آزماون
محقق ساخته از چه عواملی تشكیلشده است ،ابتدا عوامل اولیه پرسشنامه استخراج

میگردد.

تحلیل عامل تأییدی مؤلفاه شابكههاای اجتمااعي :پاس از در نظار گارفتن شااخصهاای
(شبكه های اجتماعی تحت وب و شبكههاای اجتمااعی تحات موبايال) بارای مثلفاه شابكههاای
اجتماعی با استفاده از تكنیک تحلیل عامل تأيیدی میزان تجانس و تناسب شاخصهاای ماذكور باا
1
-Factor Analysis
2
- Communalities
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اين عوامل فوق مورد واكاوی و آنالیز قرار گرفات و باا توجاه باه ساادهساازی سااختار عااملی و
نگهداشتن شاخصهايی كه به لحاظ آمااری (آزماون  )tمعناادار باوده تعاداد شااخصهاای ماورد
تأيیدشده برای اين عامل به تعداد  2شاخص مورد تأيید قرار گرفته است.
تحلیل عامل تأییدی مؤلفه رسانههای جمعي :از میان مثلفههای اصلی مورد پاژوهش ،مثلفاه
رسانههای جمعی بهعنوان يكی از مثلفههای تشكیلدهنده تهديدات تروريستی در فضاای مجاازی
است كه دارای سه شاخص (رسانههای ديداری ،شنیداری و چاپی) است كه پس از تحلیال محتاوا
عوامل فوق مورد واكاوی و آنالیز قرار گرفت و با توجه به سادهسازی ساختار عاملی و نگاهداشاتن
شاخصهايی كه به لحاظ آماری (آزمون  )tمعنادار بوده میزان تجانس و تناساب شااخصهاای باا
عامل مذكور با استفاده از تكنیک تحلیل عامل تأيیدی مورد تأيید قرار گرفت.
تحلیل عامل تأییدی مؤلفه تهدیدات سایبری :پس از در نظر گرفتن شاخصهاای (جاساو
رايانهای و سابوتاژ رايانه) برای مثلفه تهديدات سايبری با استفاده از تكنیک تحلیال عامال تأيیادی
میزان تجانس و تناسب شاخصهای مذكور با اين عوامل فوق مورد واكاوی و آنالیز قرار گرفات و
با توجه به سادهسازی ساختار عاملی و نگهداشتن شاخصهاايی كاه باه لحااظ آمااری (آزماون )t
معنادار بوده میزان تجانس و تناسب شاخصهای با عامل مذكور با استفاده از تكنیک تحلیال عامال
تأيیدی مورد تأيید قرار گرفت.
تحلیل عامل تأییدی متغیر تهدیدات تروریستي :پس از تأيیاد عوامال ساهگاناه (شابكههاای
اجتماعی -رسانههای جمعی -تهديدات سايبری) با استفاده از تكنیک تحلیل عامال تأيیادی مرتباه
دوم مدل مفهومی راهبردی مثلفههای اصلی تشكیلدهنده تهديدات تروريستی با سه عامال ماذكور
مورد تأيید قرار گرفت .بر پايه مالك كیسر ،عواملی كه دارای ارزش ويژه باالتر از يک هستند مای-
توانند بهعنوان عوامل استخراج شوند ،ولی در تحلیل فوق اين عامل به لحاظ انسجام عاملهاا ايان
مالك باالتر از دو در نظر گرفته شد و همانطور كه در جدول نشان دادهشده اسات؛ 3عامال دارای
ارزش ويژه بیشتر از دو هستند و اين  3عامل بهطوركلی  71/30درصد واريانس كل را تبیاین مای-
كنند .كتل نشان داده است كه در ماتريسهای بزرگ اين راهحل تعداد عامالهاا را باهشادت بایش
برآورد میكند و در نتیجه برای استخراج تعداد عوامل بايد به مقدار واريانس تبیین شده توسط هار
عامل و بهخصوص نمودار اسكری توجه كرد .به همین جهت نمودار اسكری ترسیمشده است كاه
در ذيل مشاهده میگردد:
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با دقت در نمودار باال میتوان متوجه شد كه تنهاا  4عامال از مجموعاه عوامال تشاكیلدهناده
پرسشنامه ،باالتر از شیب خط هساتند و بقیاه عوامال تقريبا ًا در ياک محادوده و نزدياک باه هام
میباشند .بنابراين با توجه به نمودار اسكری نیز میتوان نتیجه گرفت كه تعداد  4عامل ساازنده در
ابزار پژوهش حاضر تأكید دارند.
چرخش عاملها :با توجه به دادههای فوق ،چون مااتريس عااملی چارخش نايافتاه و بارهاای
عاملی آن ،ساختاری بامعنا دست نداد ،تصمیم گرفته شد از روش چرخش واريماكس استفاده شود
تا هم كشف هیئت كلی مواد پرسشنامه و هم تشخیص ساختار سادهتری كه نمايشگر خطوط اصلی
و نسبتاً روشن برای رسیدن به راهحلهای تأریرپذير باشد ،امكانپذير باشد .ماتريس عااملی دادههاا
پس از هفت چرخش آزمايشی به بهترين تركیب ساختار و سثاالت رسیده اسات كاه نتاايج آن در
جدول زير مشاهده میگردد:
عوامل

مجموع مجذور بارهای چرخش يافته
كل

درصد واريانس

درصد تراكمی

شبكههای اجتماعی

6.287

20.957

20.957

رسانههای جمعی

4.334

14.448

53.362

تهديدات سايبری

2.441

7.120

71.309

جدول ( )۶واریانس کل تبیین شده توسط عوامل پس از چرخش برای اهمیت ابعاد تهدیدات تروریستي

همانطور كه مشاهده میگردد 20/95 ،درصد واريانس كال توساط عامال اول 14/48 ،درصاد
توسط عامل دوم و  7/120درصد توسط عامل سوم تبیاین مایگاردد .در مجماوع ايان ساه عامال
 71/309درصد واريانس كل پرسشنامه را تبیین مینمايند.
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رگرسیون خطي چند متغیره :بهمنظور بررسی میزان تأریرگذاری متغیرهای مستقل بر وابساته و
همبستگی بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته از رگرسیون چند متغیره اساتفاده مایكنایم كاه
امنیت بر اسا

برای پیشبینی تغییرات متغیر احسا

تهديدات تروريستی در قالب  3متغیر (متغیر

شبكههای اجتماعی ،تهديدات سايبری و رسانههای جمعی در قالب فضای مجاازی) از ياک مادل
رگرسیونی و روش  Enterاستفادهشده است.
خطای استاندارد برآورد
3/47222

میزان ضريب همبستگی

مربع ضريب

ضريب همبستگی

( )Rتعديلشده

همبستگی

() R

0/612

0/618

a0/713

مدل
1

جدول ( )7خالصه مدل رگرسیون

جدول باال خالصه مدل را نشان میدهد .مقدار ضريب همبستگی ( )Rبین متغیرها  0/713می-
باشد كه نشان میدهد بین مجموعه متغیرهای مستقل ( 3متغیار در قالاب تهديادات تروريساتی) و
متغیر وابسته تحقیق (احسا

امنیت عمومی) همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد؛ اماا مقادار ضاريب

تعديلشده ( )R2كه برابر با  0/612میباشد كه نشان میدهد  61/2درصد از كل تغییرات احساا
امنیت عمومی وابسته به متغیر مستقل تحقیق (تهديدات تروريستی) در قالب  3متغیار (شابكههاای
اجتماعی ،تهديدات سايبری و رسانههای جمعی) میباشد .بنابراين درمجموع میتوان گفت نزديک
نیمی از واريانس متغیر وابسته (احسا

امنیت عمومی) توسط متغیرهای مستقل پیشبینی (برآورد)

میگردد.
سطح معنیداری
()sig
b0/000

آزمون ()F
213/478

میانگین مربعات

درجه آزادی
()df

جمع مربعات

مدل

3254/712

5

21112/377

رگرسیون

13/741

83

220142/122

باقیماندهها

88

43153/499

جمع

جدول ( )۸آنالیز واریانس یکطرفه

با توجه به معنیداری مقدار آزمون  )213/478( Fدر سطح خطای كوچکتر از  ،0/01میتاوان
نتیجه گرفت كه مدل رگرسیونی تحقیق مركب از  3متغیر مستقل و يک متغیر وابساته مادل خاوبی
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بوده و مجموع متغیرهای مستقل در قالب تهديدات تروريساتی قادرناد تغییارات احساا

امنیات

عمومی را تبیین كنند.
تحلیل مسیر :بهمنظور سنجش كلیه تأریرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته و
آزمون مدل مفهومی نسبت به تحلیل مسیر اقدام مینمايیم .بهمنظور به دسات آوردن تاأریرات كال
متغیرهای مستقل بر وابسته بايد میزان تأریر مستقیم و غیرمستقیم هر متغیر مستقل را محاسبه كنایم.
بنابراين تأریرات مستقیم را مشخص میكنیم و بهمنظور به دست آوردن تأریر غیرمستقیم ابتادا بتاای
تمامی مسیرهای غیرمستقیم را مشخص و سپس آنهاا را در هام ضارب نماوده و حاصالضارب
مسیرها را باهم جمع مینمايیم و سپس كل تأریر غیرمستقیم بهدستآمده را با تاأریر مساتقیم جماع
مینمايیم .نتايج تحلیل مسیر و اررات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر متغیر وابسته (احسا

امنیت

عمومی) به شرح جدول زير است:
متغیرها

انواع تأریر
مستقیم

غیرمستقیم

كل

شبكههای اجتماعی

0/790

-

0/790

تهديدات سايبری

0/511

0/406

0/917

رسانههای جمعی

0/505

0/373

0/878

جدول ( )1۲جمعبندی نتایج تحلیل مسیر
تهديدات سايبری

0/511
0/79
احسا

امنیت

0/641
شبكه های اجتماعی

0/342
0/508

0/505

نمودار مرحله نهایي تحلیل مسیر

رسانه های جمعی
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نتایج تحلیل مسیر:
با توجه به نتايج بهدستآمده موارد زير را میتوان عنوان نمود:
میزان تأریر كل هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته عبارت است از جمع تأریرات مستقیم با غیرمستقیم
هر متغیر بنابراين:
تأریر كل متغیر شبكههای اجتماعی بر احسا
تأریر كل متغیر تهديدات سايبری بر احسا
و تأریر كل متغیر رسانههای جمعی بر احسا

امنیت عمومی برابر 0/790
امنیت عمومی 0/917
امنیت عمومی  0/878میباشد.

در بین متغیرهای مستقل بیشترين تأریر را متغیر شابكههاای اجتمااعی باهصاورت مساتقیم بار
احسا

امنیت عمومی دارد .همچنین درمجموع تأریرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر فضای سايبری

بیشترين تأریر را با تأریر كل  0/917بر احسا

امنیت عمومی دارد.

نتیجهگیری:

پس از تأيید عوامل سهگانه (شبكههای اجتماعی -رسانههای جمعی -تهديدات سايبری) با اساتفاده
از تكنیک تحلیل عامل تأيیدی مرتبه دوم مثلفههای اصلی تشكیلدهنده تهديادات تروريساتی باا 3
عامل مذكور مورد تأيید قرار گرفت و مثلفه شبكههاای اجتمااعی بااارزش آمااری ( ،)0/95مثلفاه
تهديدات سايبری باارزش آماری ( )0/93و مثلفه رسانههای جمعی بااارزش آمااری ( )0/93ماورد
تأيید قرار گرفتند .همچنین بر اسا

نتايج تحلیل عامل تأيیدی 20/95 ،درصد واريانس كل توساط

عامل اول 14/48 ،درصد توسط عامل دوم و  7/120درصد توسط عامل ساوم تبیاین مایگاردد .در
مجموع اين پنج عامل  71/309درصد واريانس كل پرسشنامه را تبیین مینمايناد .بار اساا

نتاايج

رگرسیون چند متغیره ،مقدار ضريب همبستگی ( )بین متغیرها  0/613میباشد كه نشان مایدهاد
بین مجموعه متغیرهای مستقل ( 3متغیر در قالاب تهديادات تروريساتی) و متغیار وابساته تحقیاق
(احسا

امنیت عمومی) همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد؛ اما مقدار ضريب تعديلشاده ( )كاه

برابر با  0/612میباشد كه نشان میدهد  61/2درصد از كل تغییرات احسا

امنیت عمومی وابسته

به متغیر مستقل تحقیق (تهديدات تروريستی) در قالب  3متغیار (شابكههاای اجتمااعی ،تهديادات
سايبری و رسانههای جمعی) میباشد .بنابراين در مجموع میتوان گفت بیش از نیمای از وارياانس
متغیر وابسته (احسا

امنیت عمومی) توسط متغیرهای مستقل پیشبینی (برآورد) میگردد.
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پیشنهادات:

 .1از آنجايی كه احسا

امنیت يک موضوع روانشناختی و جامعهشناختی است و باا برداشات و

پنداشت افراد از وضعیت زيست اجتماعی ارتباط وریق دارد ،لذا شايساته اسات كاه باا انجاام
اقدامات در سطوح مختلف از طريق رسانههای جمعای و اجتمااعی باا تزرياق واقعیاتهاای
وجودی جامعه و توان و ظرفیت بالقوه و بالفعل نظام در تأمین امنیت عمومی احسا

امنیات

بازسازی گردد.
 .2با توجه به نقش شبكههای اجتماعی در احسا

امنیات در حاوزههاای مختلاف و باهوياژه در

حوزه تروريسم ضرورت دارد تا باا همفكاری و باا باه كماک گارفتن شابكههاای اجتمااعی
تأریرگذار در فضای روانی و ذهنی جامعه اين واقعیت به جامعه منتقل شاود كاه باا مشااركت
حداكثری افراد ،گروهها و سازمانهای دولتی و غیردولتی امنیت عمومی و احسا

امنیت قابل

تأمین است.
 .3با توجه به شرايط امنیتی منطقه و ربات نسبی و قابل توجه در كشور در مقايساه باا همساايگان
كه بهصورت مداوم اتفاقات تروريستی بیشتری در آن كشورها به وقوع مایپیونادد ،باا انجاام
اقدامات روانی و بررسیهای تطبیقی وضعیت كشور با همسايگان نسابت باه ارتقاای ذهنیات
جامعه به نعمت امنیت در كشور زمینه ارتقای احسا

امنیت فراهم گردد.

 .4پیشنهاد میگردد ،نهادهای متولی امور امنیتای در كشاور در نیروهاای مسالح از جملاه نیاروی
انتظامی ،وزارت اطالعات و  ...نسبت به كنترل بیشتر شبكههای اجتماعی تحات موبايال و در
اولويت بعدی شبكههای اجتماعی تحت وب اقدام نمايند و شبكههای ناقص امنیت عمومی را
فیلتر و پلیس فتا نسبت به برخورد با عاملین كاهش امنیت عمومی اقدام نمايند.
 .5برخورد با تهديدات سايبری در دو حوزه جاسوسی اينترنتی و سابوتاژ رايانهای بهمنظور افزايش
احسا

امنیت عمومی در جامعه در دستور كار نیروهای انتظامی ،امنیتی و قضاايی در كشاور

قرار گیرد.
 .6توسط صداوسیمای كشور نهادهای ذیربط كنترل بیشتری بر رسانههاای دياداری ،شانیداری و
چاپی بهمنظور افزايش احسا

امنیت عمومی در كشور قرار گیرد و كنترل برنامههای ديداری

و شنیداری از رسانههای جمعی به لحاظ امنیتی با همكاری وزارت اطالعاات در دساتور كاار
قرار گیرد.
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 .7نتايج تحقیق انجامشده به مباادی ذیرباط و متولیاان اماور امنیتای در كشاور از جملاه وزارت
اطالعات ،نیروی انتظامی و ساير نهادها بهمنظور بهرهبرداری ارسال گردد.
 .8همايش راهكارهای ارتقاء احسا

امنیت عمومی در كشور باهصاورت مادون و باا همكااری

دانشگاه عالی دفاع ملی و نیروی انتظامی و وزارت اطالعات كشور بهمنظور دريافات مقااالت
معتبر علمی برگزار گردد.
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