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چکیده
هدف اساسی این پژوهش بررسی نقش انواع رسانههای جمعی در احساس امنیت اجتماعی
شهروندان شهر تهران است .جامعه آماری پژوهش شامل همه شهروندان  91سال به باالی شهر
تهران است که با استفاده از جدول کرجسی ومورگان به تعداد  914نفر به روش نمونه گیری
تصادفی ناحیهای انتخاب شدند پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و
روش توصیفی از نوع پیمایشی است .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه است .به منظور
روایی ابزار سنجش گویههای مناسبی ب رای هر یک از متغیرهای تحقیق از مبانی نظری تدوین
گردید و پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ  %14به دست آمد .و برای آزمون
فرضیهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید .نتایج تحقیق
نشان داد که بین میزان استفاده از تلویزیون و احساس امنیت اجتماعی همبستگی مثبت و
معنیدار ( ،)p<0. 05همچنین بین رسانههای ماهوارهای ( ،)p<0. 05سایتهای اینترنتی
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( ،)p<0. 05شبکههای اجتماعی مجازی ( )p<0. 05با احساس امنیت اجتماعی رابطه معکوس
که شدت آن ضعیف بود ،اما بین میزان استفاده از روزنامه و مجالت با احساس امنیت اجتماعی
رابطه معنی دار وجود نداشت .نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که میزان استفاده از تلویزیون
داخلی به تنهایی ( ،)β= 0/943از تغییرات متغیر وابسته احساس امنیت اجتماعی را تبیین
میکند.
واژههای کلیدی :امنیت اجتماعی ،تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت ،شبکههای اجتماعی.
مقدمه و بیان مسأله
امنیت از نیازها و انگیزههای انسانی بشر به شمار میرود ،به طووری کوه بوا زوال آن آراموش
خاطر از انسان سلب میشود و تشویش ،اضطراب و ناآرامی جای آن را میگیرد و مرتفع شودن
بسیاری از نیازهای آدمی در گورو توامین امنیوت اسوت (کاهوه .)999 :9914 ،الرونوی امنیوت را
عبووارت از تیوومین رفوواه آتووی و جووان مووورز امنیووت را رهووایی نسووبی از تهدیوودات زیووان بخووش
میداند(بوزان .)99 :9917 ،امروزه ،امنیت اجتماعی تمامی زوایا و سطوح زندگی را تحت تاثیر
قرار میدهد و به عنوان یکی از نیازهای اولیه با وجود شکل گیری در یک بستر عینی در اسواس
یک پدیده ذهنی است و بر اساس فرآیندهای خاص این حوزه شکل میگیورد (نویودنیا:9911 ،
.)66-64
در تامین امنیت اجتماعی ،عوامل و عناصر گوناگون دخیل هسوتند کوه یکوی از آن عوامول،
رسانههای جمعی هستند (سمیراپور و همکاران .)61 :9939 ،بررسی تأثیرات رسانه بر جنبوههوای
متفاوت زندگی اجتماعی ،همواره به عنوان موضوعی مهم در مطالعوات رسوانه ای مطورح بووده
است .تواناییهای ذاتی وسایل ارتباطی در جریان سازیهای فرهنگی و سیاسوی ،توأثیر آنهوا بور
شیوههای رفتاری و سلیقههای عمومی و جایگاه آنها به عنوان منبعی اصلی و مسول بورای ارایوه
تصاویر ذهنی از واقعیتها ،ارزشها و هنجارهای اجتمواعی يیرقابول انکوار اسوت .ایون وسوایل
ضمن اینکه به عنوان واسطه ای در رواب اجتمواعی نقوش خوود را ایفوا موی نماینود ،قادرنود در
سطحی وسیعتر و مدت زمانی طووالنی تور بوا موردم ارتبوار برقورار کورده ،توأثیر اولیوه مدرسوه،
خانواده و مذهب و امثال آن را بور افوراد تحوت شوعاع قورار دهنود (خواجوهنووری.)46 :9939 ،
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رسانهها با توجه به توسعة کمی و کیفوی کوه یافتوه انود ،در عمول مویتواننود هوم فرصوت و هوم
تهدیدی برای دوام و قوام فرصتها و تهدیودات اجتمواعی باشوند؛ کوه مفهووم امنیوت و امنیوت
اجتماعی از جمله آنهاست .در خطر افتادن امنیت اجتماعی ذهن بسیاری از جامعه شناسان را به
خود مشغول کرده است؛
با جایگاهی که رسانهها ی گروهوی و وسوایل ارتبوار جمعوی از تولود توا مورد در زنودگی
امروزی بشر پیدا کرده اند ،میتوان آنها را در زمره نهادهای اجتماعی و یکوی از عوامول عموده
مؤثر بر پذیرش هنجارها و ارزشهای اجتماعی قلمداد کرد؛ در نتیجوه آنهوا توأثیر بوه سوزایی در
نگرش افراد نسبت به وقایع اطراف خود دارند.
امروزه استفاده گسترده از رسانههای جدید ،دنیای جدیدی را ایجاد کرده است ،کوه شوامل
مجموعه ای در حال بهم پیوستن ،در هم تنیده و چند وجهی است .این تحووالت کوه در عرصوه
جهانی در حال رخ دادن است ،چالشهای مختلفی را برای جوامع به دنبال داشوته ،کوه یکوی از
مهمترین چالشها در عرصه بروز مسائل اجتماعی جدیود ،خوود را نشوان داده اسوت (عزیوزی و
حیدرخانی.)994 :9939 ،
رسانههای جمعی که در ارتبار تنگاتنگ با انتقال مفواهیم امنیتوی قورار دارنود ،هماننود یوک
سیستم در هم تنیده ،با پیام رسانی به اقصی نقار جهوان ،رسوالت رسوانهای خوویش را بوه انجوام
میرسانند .جریان یکسویه اطالعات و توزیوع کنتورل شوده ایون فنواوری ،تقریبوا بوه چالشوی در
فرآیند حفظ احساس امنیت و حریم ملی و شخصی افراد بدل شده است کوه در جریوان جهوانی
سازی و ایجاد وحدت رویه در کشوورها ،نقوش بوه سوزایی را ایفوا موینمایود .ورود و پوردازش
اطالعات به این سیستم و تبودیل آن بوه یوک ابور رسوانه ،مواهواره را بوه ابوزاری اسوتراتژیک بوا
کاربردهای متعدد در چارچوب سیاستهای جهانی مبدل ساخته که در ابعواد فیواهای مجوازی
منجر به انقالبی عظیم گردیده است (مصطفوی.)911-917 :9934 ،
شناخت کاربرد و عملکرد رسانههای جمعی در جامعه و نقشی که آنها در جوامع بشوری بوه
عهده دارند ،امری بسیار مهم است و از طریق شوناخت تواثیرات و کوارکرد رسوانههوای جمعوی
میتوان به طرح برنامههای موثری برای استفاده مطلوب و عقالنی از این تکنولوویی پرداخوت و
در عین حال از اشتباهات و انحرافاتی که در جریان ارائه کارکرد رسانهها به مردم داده میشوود
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پرهیز کرد .ارائه راهکار و طرحهای مناسب جهت سالم سواختن و افوزایش نقوشهوای مثبوت و
سازنده رسانههای جمعوی در حرکوت مطلووب جامعوه ،نیازمنود شوناخت عمیوق وسوایل ارتبوار
جمعی است .رسانههوای ارتبوار جمعوی اعوم از تلویزیوون ،مطبوعوات ،شوبکههوای اجتمواعی و
شبکههای ماهوارهای در دنیا ،مشغول فعالیت و جلب مخاطب میباشند (متانی .)199 :9934 ،بوه
همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقوش هور یوک از رسوانههوای جمعوی در احسواس
امنیت اجتماعی شهروندان شهر تهران است.
مروری بر مطالعات پیشین
در اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه امنیت اجتماعی به نقش رسوانههوا بصوورت کواربردی
کمتر اشاره گردید ،در عین حال به تعدادی از پژوهشهای تقریبا مرتب اشاره میشود:
شکربیگی و همکاران ( .)9930در مقالهای به بررسی تواثیر رسوانههوای جمعوی بور احسواس
امنیت اجتماعی پرداختهاند کوه شوامل بررسوی نظوری ،تجربوی و سونجش ابعواد مختلوف میوزان
احساس امنیت است .نتایج این تحقیق نشان می دهود بوین میوزان توجوه و اعتمواد بوه رسوانههوای
داخلی و ابعاد مختلف احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبوت وجوود دارد .نتوایج پوژوهش زنگوی
آبادی و زنگنه(  .)9930نشان داد که بین سرمایه اجتماعی ،ارزیابی عملکرد رسوانههوا ،ارزیوابی
نقش نیروی انتظامی ،پایگاه اجتماعی افوراد و ارزیوابی فیوای فیزیکوی شوهر و احسواس امنیوت
رابطه مستقیم وجود دارد .بیات ( ،)9917در پژوهش خوود تحوت عنووان تبیوین جامعوه شوناختی
احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی با تاکید بر نقش پرداخت رسانهای و سرمایه اجتمواعی،
به این نتایح دست یافت که میزان تاثیرگذاری اخبار حوادث و جنایات در مطبوعات بر احساس
امنیت موثر بود.
الیاسی ( ،)9917در پژوهش خود تحت عنوان سنجش میزان تواثیر نشوریات زرد در کواهش
احساس امنیت و سالمت روانی زنان تهرانی ،به این نتایج دست یافت که مطالعه مستمر نشوریات
زرد ،میزان اعتماد زنان به دیگران را به شودت کواهش مویدهود و ایون تورس را در زنوان پدیود
میآورد که ممکن است اموال آنان توس سارقین مورد دستبرد قرار گیرد و بر وحشت زنوان از
اراذل و اوباش میافزاید .بهیان و فیروزآبادی ( .)9931در پژوهشی بوه بررسوی عوامول مووثر بور
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احساس امنیت اجتماعی در شهر کرمان پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان داد که بین متغیرهوای
فیای فیزیکی شهر ،فیای اجتماعی ،مشاهده تلویزیوون داخلوی ( ،)r= 0. 572گووش دادن بوه
رادیو داخلی (  )r= 0. 443و استفاده از اینترنت ( )r= 0. 332با میزان احساس امنیوت اجتمواعی
رابطه معناداری وجود دارد .خواجه نوری و کاوه ( .)9939در پژوهشی به بررسی مطالعوه رابطوه
بین مصرف رسانهای و احساس امنیت اجتماعی پرداختهاند و به این نتایج دست یافتهاند که تاثیر
تعاملی استفاده از تلویزیون داخلی و رادیوی داخلی بیشترین تاثیر را بور امنیوت اجتمواعی داشوته
است.
الیندستروم و همکاران ( )1009در مطالعهای به بررسی تاثیر سورمایه اجتمواعی بور احسواس
ناامنی در محله اقدام نمودند .در این مطالعه ،سرمایه اجتماعی با توجه به عوامل فردی و محلهای
سنجیده شد و سرمایه اجتماعی با توجوه بوه مشوارکت در انتخابوات سونجیده شود و توانسوت توا
حدود زیادی احساس نا امنی افراد را تبیین نماید (الیندستروم و همکاران.)14 :1009 ،
باراک ( .)9334در کتاب رسانه ،فرایند و ساختار اجتماعی جرم به رابطه رسانهها و جورم در
جامعه پرداخت و به این نتیجه رسید که تمایل رسانهها به ارائه گزارشهوا و وقوایع يیور واقعوی،
احساس و نیز ناتوانی رسانهها در قرار دادن اخبار در بسترهای واقعی خود و ارائه آن به مخاطبان
باعث اطالع رسانی يل به مخاطبوان و ایجواد تورس از جورم و خشوونت در جامعوه شوده اسوت.
رسانههای عمومی باعث ایجاد ماهیتی اجتماعی از جورم شودهانود کوه حوامی الگووی مبوارزه بوا
جرائم است .از ویژگیهای این الگو ،بی اعتمادی ،بدبینی ،بیگانگی ،احسواس وجوود تهدیود و
جرم در جامعه است .همچنین ،رسانهها باعث ایجاد جوی در جامعه شودهانود کوه حواکی از آن
است که جهان از کنترل خارج شده است (باراک.)19 :9334 ،
مبانی نظری پژوهش
امنیت اجتماعی
امنیت اجتمواعی مقولوهای اسوت کوه افوراد و دولوت هموراه یکودیگر در توامین آن سوهیم و
شریک هستند و از این رو ،به تدریج و همگام بوا يیور قابول تفکیوک شودن دولوت و جامعوه از
یکدیگر ،همین حالت در خصوص ناامنی آن دو مصداق پیدا میکند .در حال حاضر با توجه به
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کاهش کنترل حکومتهوا بور جواموع خوود ،ظهوور جنبشوهای جوداییطلوب فروملوی ،افوزایش
روزافزون مهاجرت و جریوان حرکوت پناهنودگان و چوارچوبهوای در حوال تحوول داخلوی و
خارجی ،بررسی رواب دولت و مردم امری اجتنابناپذیر است و تعریف گفتمان جدید امنیتوی
برای تنظیم میان مردم و دولتها در قالب گروههای اجتماعی ضروری است.
بدین ترتیب امنیت جوامع ،آشکارا با امنیت سیاسی پیوند دارد ،اما مجزا از آن است .امنیوت
سیاسی بوه ثبوات سوازمانی کشوورها ،نظوامهوای دولوت و ایودئولوییهوایی کوه بوه دولوتهوا و
حکومتها مشروعیت میبخشد ،مربور میشود اما امنیت اجتماعی به بقای گروههای اجتماعی
توجه دارد که به جهت اشتراک اعیای آن در اندیشوه ،احسواس و اعموال ،کلیوت یکپارچوه را
تشکیل میدهند که از آن به عنوان هویت یاد میشود (نویدنیا .)7 :9911 ،به هر حال ،در دنیوای
امروز ،در خصوص امنیت و مفاهیم آن ،برداشتهای گوناگون در جامعه مشاهده مویشوود کوه
گاهی منظور از آن امنیت فردی است ،یعنی حیثیت و آبروی افراد در امان باشد ،مورد تجواوز و
تعدی افراد و دستگاههای حکومتی قرار نگیرد .در برخی موارد نیز منظور از امنیت ،همانا امنیت
اجتماعی است ،یعنی طراحی سیستم امنیتی چنان باشد که مال و جان مردم جامعه در امان باشد،
در این مفهوم ،حفظ جان و موال افوراد جامعوه از مسووولیتهوای مهوم هور حواکمیتی محسووب
موویشووود (لرنووی .)99 :9919 ،امنیووت اجتموواعی توانووایی جامعووه در دفوواع از خصوصوویات و
ویژگیهای اساسی خود در برابر تغییرات و تهدیدات واقعی و احتمالی اسوت .امنیوت اجتمواعی
زمانی مطرح میشود که جوامع احساس میکنند هویتشان در خطور اسوت (نیوازی و همکواران،
 .)991 :9930امنیت اجتماعی بوه عنووان پیامود مطلووب و مثبوت ،حاصول تاثیرگوذاری سورمایه
اجتماعی بر زندگی فرد و به تبع آن در زندگی اجتماعی است .اصوطالح امنیوت هور چنود یوک
نگرش کلی را درذهن تداعی میکند ،اما اسواس مفهووم امنیوت اجتمواعی کوه آن را از مفواهیم
دیگر نظیر امنیت ملی و عمومی جدا مویکنود ،توامین امنیوت موادی و معنووی بورای فورد اسوت
(ابراهیم پور و علمی.)44 :9934 ،

بررسی نقش انواع رسانههای جمعی در احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر تهران 49 /

دیدگاه صاحب نظران در زمینه امنیت اجتماعی
از نظر باری بوزان ،9امنیت اجتماعی زمانی برای فرد مطرح میشود ،که فورد خوود را عیوو
یک گروه اجتماعی بداند .وی معتقد است که حووزهای از حیوات کوه فورد خوود را بوه واسوطه
مفهوم «ما» بدان متعلق میداند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف میکنود موورد نظور اسوت.
بنابراین هر عامل و پدیدهای که باعث ایجاد اختالل در احساس تعلق و همبستگی اعیاء یک
گروه گردد ،در واقع هویت آن گروه را به مخاطره انداخته و تهدیودی بورای امنیوت اجتمواعی
آن قلمداد میگردد (بوزان.)9 :1000 ،
از طرف دیگر بووزان و ویوور امنیوت را در دو بعود عینوی و ذهنوی مطورح کورده و اظهوار
میدارند که تهدیدهای امنیتی در دامنهای وجود دارند که به طور ذهنی نیز قابول تجربوه هسوتند
(نبوی و همکاران .)77 :9913 ،بوزان ،نقطه آيازین امنیت را ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران
معرفی می کند .او بیان میدارد که ،مسأله امنیت در اجتمواع شوناخته مویشوود ،زیورا بوازیگران
میتوانند به آن رجوع کنند و برخی پدیدهها را به عنوان تهدیود نگواه کننود (ابراهیموی:9916 ،
.)444
آل ویور 1مدعی است که باید از رویکردی جامعه شناسانه به امنیت نگریسته شود و پس از
تحلیل مبانی جامعه شناختی امنیت ،به تعریف آن همت گمارد (موککوین الی و لیتول:9910 ،
 .)41بر این اساس ،ویور حوزه امنیوت را بور حسوب نووعی دوگوانگی امنیوت دولوت و امنیوت
اجتماعی در نظر میگیرد و خاطرنشان می کند که افراد جامعه نمیتوانند نسوبت بوه چیزهوایی
که امنیت و هویتشان را تهدید میکنود احسواس مسوؤلیت نداشوته و آنهوا را تنهوا بوه دولوت
واگذار نمایند بدین ترتیب ،ویور بر لزوم مشوارکت افوراد در توأمین امنیوت اجتمواعی خوود و
جامعه صحه میگذارد (نبوی و همکاران.)11 :9913 ،
چلبی در بین جامعه شناسان داخلی ،معتقود اسوت ،امنیوت یکوی از اخیوار جمعوی اسوت کوه
جامعه برای شهروندان خود و هر آن کس که در آن به سور موی بورد ،فوراهم مویکنود .در بعود
عینی ،امنیت را میتوان به عنوان فرايت از تهدید تعریوف کورد .در بعود ذهنوی موراد از امنیوت،
1 Buzan
2 Weaver
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احساس آرامش و یا عدم احساس تهدید و عدم احساس ترس ناشی از آن از سوی محوی هوای
دور و نزدیک فرد است .البته این دو بعد معموالً با یکدیگر احساس همبستگی قوی دارنود ،هور
چند در تحلیل نهایی ،اولی تا حد زیادی تعیین کننده دومی اسوت ،بوا وجوود ایون ،درصودی از
واریانس متغیر امنیت در بعد ذهنی ،متاثر از محی نرم افوزاری جامعوه و نحووه اطوالع رسوانی و
میامین آن است ( چلبی.)907 :9914 ،
بر این اساس میتوان گفت ،احساس امنیت اجتماعی به فقدان هراس از تهدیود شودن یوا بوه
مخوواطره افتووادن ویژگوویهووای اساسووی و ارزشهووای انسووانی و نبووود توورس از تهدیوود حقوووق و
آزادیهای مشروع گفته میشود (افشار.)69 :9914 ،
لویی آلتوسر 9طی نظریه فرهنگی و ایودئولوییکی ،رسوانههوای ارتبوار جمعوی را بوه عنووان
بخشی از «دستگاههای ایدئولوییک» از ابزارهای اساسی قدرت حاکم میداند که مویتواننود بوا
ارائه تصویرهای مطلوب نظام جهانی یا اجتماعی ،اندیشه مناسب را «بازتولیود» کننود (روحوانی،
.)90 :9917
زمانی که اسوتفاده از خشوونت رسوانه ای افوزایش یابود ،حساسویت زدایوی در مخاطوب نیوز
افزایش مییابد .عادی شدن خشونت نزد مخاطبان این خطر را افزایش میدهود کوه ارزشهوای
اخالقی در موورد خشوونت تغییور یابود و ارزشهوایی کوه اعموال خشوونت را ناپسوند و موذموم
میشمارند اهمیت خود را از دست بدهند.
این نظریه تصریح میکند ،رسانهای که خشونت را بودون درد و رنوج نشوان مویدهود سوبب
گمراهی مخاطب می شود و او را نسبت به عواقب مصیبت بار خشونت بی تفواوت مویکنود ،در
نتیجه مخاطب برای اثرات منفی خشونت چندان نگران نمیشود و هموین موضووع سوبب عوادی
شدن خشونت و بی تفاوتی او (حساسویت زدایوی) مویشوود .در نتیجوه ایون وضوع اسوت کوه بوا
افزایش خشونت احساس ناامنی نیز افزایش پیدا میکند (عزیزی و حیدرخانی.)9939 ،
تیلور و هیل 1از بزرد نمایی جرم توس رسانهها اسم بردهاند .یکی از رویکردهوای نظوری
درباره احساس امنیت بر این اصل استوار است که احساس ناامنی محصوول مواجهوه شخصوی بوا
1. Louis Althusser
2. Taylor & Hale
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جرم و یا مطلع شدن از آن ،به وسیله شنیدهها ،اعم از تماس با دیگران و یا رسوانههوای همگوانی
است .از میان «تجربههای ناامنی» توأثیر بوزه دیودگی مسوتقیم بوا نگرانوی دربواره انوواع معینوی از
«نگرانی» درباره جرم و ناامنی معینی ارتبار دارد .البته به نظر میرسد چنوین تجربوههوایی بخوش
کوچکی از یک تبیین نیرومند از احساس ناامنی را تشکیل دهد (بیات.)993 :9917 ،
به عالوه این رویکرد بر بزرد نمایی یا برجسته سازی خطر و در معور

جورم واقوع شودن

به عنوان یکی از بسترهای توسعه احساس ناامنی تأکید مینماید .تیلوور و هیول ایون پدیوده را بوه
عنوان روایت بزرگنمایی جرم توس رسانهها تعریف کردهاند« .فرایندی که در محوی زنودگی
انسانها به گونهای عمل میکند که تأثیرات ترسوناک رویودادهای مجرمانوه را انتشوار مویدهود
(بیات.)993 :9917 ،
دانیل لرنر 9در طی تحقیقاتی که در کشورهای جهان سوم انجام داده است به نتوایجی دسوت
یافته است که یکی از این یافتهها تأثیر رسانههای جمعی در تغییر ذهنیت افراد اسوت .بوه نظور او
رسانههای جمعی در این جوامع باعث آشنایی با امکانات و شرای کشورهای توسعه یافته شوده
و سطح انتظارات آنها را باال میبرد و به دلیل ناتوانی این جوامع در برآوردن این خواستههوا ،در
افراد احساس محرومیت و نارضایتی را به وجود میآورد و ایون محرومیوت و نارضوایتی کوه از
طریق مقایسه اجتماعی با دیگر کشورها به وجود امده است منجر به بی ثباتی و ناامنی میگوردد
(دادگران.)991 :9974 ،
نقش رسانهها در ایجاد امنیت اجتماعی
رسووانههووای جمعووی نقووش بسوویار مهمووی در ارائووه و اجوورای برنامووههووای سیاسووی -امنیتووی و
بسترسازی افکار عمومی و تامین امنیت عمومی ایفا میکنند .آنچه مسلم است اینکه ،رسانهها بوا
توجه به توسعه کمی و کیفی که یافتهاند ،در عمل میتوانند هوم فرصوت و هوم تهدیودی بورای
دوام و قوام امنیت اجتماعی باشند.
رسانهها از آياز زندگی انسان تا پایان حیات در کنار او نقش یک همزاد را بازی میکنند و
انسان را در خزانه بیپایان اطالعات قرار میدهند .به تعبیری میتوان گفت در گردونه رسانههوا،
1 Daniel Lerner
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انسانها تولدی تازه مییابند و ارزشها ،عادات و اندیشههای جدیدی میآموزند .رسانهها تواثیر
شگرفی بر افکار و عقاید عمومی میگذارند.
رسانهها در واقع شکلدهنده افکار عمومی از طرفی منعکس کننوده آنهوا هسوتند و در یوک
کالم ،بر ادراک ما از جهان پیرامون تاثیر میگذارند .جهانبینی انسانها به شدت توابع عملکورد
رسانههاست ،در دنیای جدید ،هیچ تصمیمی بودون مشوارکت و مشوارکتآفرینوی رسوانههوا بوه
سامان نمیرسد .امروزه رسانههای جمعی با کارکردهای مشخص و تعیوین شوده خوود ،جایگواه
ویژهای یافتهاند .مهمترین وظایف رسانهها بخش سرگرمی ،تفریحوی ،اطوالعرسوانی و همگون-
سازی اجتماعی آنها نیست .ایفای نقش اثرگذار رسانهها ،آنها را بوه عنووان اثرگوذارترین عامول
نظم ،امنیت اجتماعی ،وفاق ،همبستگی و مشارکت مردمی در آورده است .رسوانههوای جمعوی
نقش بسیار مهمی در ارائه و اجرای برنامههای سیاسی ،امنیتوی و همچنوین بورانگیختن مشوارکت
مردمی در تامین امنیت اجتماعی ایفا میکنند (مصطفوی.)997-991 :9934 ،
رسانهها در برقراری ارتبار عقالنی و گسترش فیواهای عموومی بوه هموراه تبیوین اهمیوت و
ضرورت یک موضوع ،نقش بسزایی دارند .بر اساس همین موضوع ،رسانهها با پوشش خبری و
اطالعرسانی وقایع امنیتی و جنایی به شیوهای مطلوب و ارائوه برناموههوای آموزشوی مطلووب در
خصوص ضرورت امنیت اجتماعی در جامعه و حتی آموزش چگونگی حفاظوت از موال ،جوان،
زمینه مساعدی را برای این همکاری و مشارکت مردمی به وجود میآورند .رسانهها یک میدان
عمومی جدید برای گفت و گوی میان انسانها تلقی میشوند که از طریق آنها هموه مویتواننود
با هم تماس بگیرند و ارتبار برقرار کنند .بر اثر هموین ارتبوار و نزدیکوی ،بوین انسوانهوا تفواهم
ایجاد میشود و تقابل خصمانه و خشونت از میان میرود .در واقع ،رسانهها جهانی نو ساختهانود
که حذف آنها از این دنیا میسر نیست (ساروخانی .)44 :9919 ،رسانهها در نیای کنونی در عوین
تنوع ،بسیار پیچیدهاند و بسان یک شمشیر دو لبه هستند که هم میتوانند کوارکرد مثبوت داشوته
باشند و هم کارکرد منفی ،بر اسواس ایون واقعیوت ،رسوانههوا در رونود تثبیوت یوا وفواق ،امنیوت
عمومی و مشارکت همه جانبه مردم مختلفی نمود مییابند ،کارکردهایی که بور آموده از توجوه
یا بیتوجهی به ساختار فرهنگی جامعه و شدت و شتاب تغییرهای آن هستند (لرنی و مصولحتی،
 .)33 :9914به عبارتی دیگر ،رسانههای جمعی در فرایند تداخل ضروریات اجتماعی و فرهنگی
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که از شتابزدگی تاریخ در عصر ما نشأت میگیرد ،میتواننود نقوشهوای سوازنده یوا ویرانگور
داشته باشند.
در یک نظام هماهنگ رسانهای ،انسجام و پایداری توسوعه و در نتیجوه تقویوت امنیوت ملوی
مدنظر است ،اما در از هم گسیختگی رسانهها ،تهدید امنیت ملی قابل پیشبینی است (خوانیکی،
 .)943 :9976بنابراین با در نظر گرفتن سووابق تحقیوق و دیودگاههای صواحب نظوران در زمینوه
عوامل موثر در امنیت اجتماعی بویژه نظریههای آلتوسر ،تیلوور ،هیول ،ترنور و دانیول لرنرکوه بور
نقش استفاده از رسانههای جمعی و رابطه آن بوا احسواس امنیوت اجتمواعی تاکیود دارنود ،مودل
مفهومی پژوهش بصورت زیر بیان میشود.

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی
 بین استفاده از انواع رسانههای جمعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.فرضیههای فرعی
 بین میزان استفاده از تلویزیون داخلی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد. -بین میزان استفاده از ماهواره و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
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 بین میزان استفاده از سایتهای اینترنتی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد. بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و احساس امنیت اجتمواعی رابطوه وجووددارد.
 بین میزان استفاده از روزنامهها و مجالت و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.روش تحقیق
تحقیق ح اضر از نظر هودف کواربردی اسوت و بور حسوب ماهیوت و روش توصویفی از نووع
پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان  91سال به بواالی شوهر تهوران اسوت
که با اسوتفاده از جودول تعیوین حجوم نمونوه کرجسوی و مورگوان بوه تعوداد  914نفور بوا روش
نمونهگیری تصادفی ناحیهای انتخاب شدند .ابزارسنجش در این پژوهش ،پرسشنامه است ،بورای
مشخص کردن ویژگیهای جمعیتشناختی با استفاده از طرح سوال در پرسشنامه اقدام شود .بوه
منظور روایی ابزار سنجش سواالت متناسبی برای هر یوک از متغیرهوای تحقیوق از مبوانی نظوری
مرتب تدوین گردید .پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ  %14به دست آمد کوه نشوان
دهنده ضریب قابل قبول پایایی ابزار سنجش است ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی
برای رسم جداول ،میانگین و پراکندگی فراونی و همچنین بورای آزموون فرضویههوا از ضوریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد.
یافتهها
یافتههای مربور به میزان استفاده از رسانههای جمعی ،نشان مویدهود کوه بیشوترین میوانگین
مربور به شبکههای اجتماعی ( )76 .9و کمترین میانگین مربوور بوه روزناموههوا و مجوالت (.1
 )64است .همچنین میانگین استفاده از ماهواره ( ،)44 .9تلویزیون داخلی ( )74 .9و اینترنوت (.9
 )93است .نتایج مربور به متغیر میزان احساس امنیت اجتماعی و مولفههای آن ،نشوان مویدهود
که در میان مولفههای احساس امنیوت اجتمواعی ،بیشوترین میوانگین مربوور بوه احسواس امنیوت
جمعی ( )47 .9و کمترین میانگین مربور به احساس امنیت موالی ( )97 .9اسوت .میوانگین کلوی
احساس امنیت اجتماعی در میان پاسخگویان باالتر از حد متوس ( )44 .9است.
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آزمون فرضیهها
 بین استفاده از انواع رسانههای جمعی (تلویزیوون داخلوی ،مواهواره ،سوایتهوای اینترنتوی،شبکههای اجتماعی مجازی و روزنامهها و مجالت) بوا احسواس امنیوت اجتمواعی رابطوه وجوود
دارد.
جدول  -1همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
نام متغیر

رسانههای جمعی

شاخصها

احساس امنیت اجتماعی
ضریب همبستگی

سطح معناداری

تلویزیون داخلی

0/49

0/000

ماهواره

-0/99

0/000

سایتهای اینترنتی

-0/13

0/000

شبکههای اجتماعی مجازی

-0/14

0/001

روزنامهها و مجالت

0/01

0/039

-0/90

0/000

میزان کل استفاده از رسانههای
جمعی

یافتهها حاکی از آن است که بین اسوتفاده ازانوواع رسوانههوای جمعوی بوه جوز روزناموههوا و
مجالت با احساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .در این میان رابطه بین استفاده از
تلویزیون داخلی و احساس امنیت اجتماعی مثبت ( )r=0/49و رابطه بین اسوتفاده از سوایتهوای
اینترنتی ( ،)r=-0/13ماهواره ( )r=-0/99و شبکههای اجتماعی مجازی ( )r=-0/14بوا احسواس
امنیت اجتماعی منفی و معکوس هستند .بوه طوور کلوی بیشوترین میوانگین مربوور بوه اسوتفاده از
تلویزیون داخلی با ( )r=0/49و کمترین شدت ارتبار بین استفاده از روزنامه و مجوالت ()0/01
و احساس امنیت اجتماعی است.
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تحلیل رگرسیون
سهم هریک از ابعاد مختلف متغیرهای مستقل در پیش بینی متغیر وابسته به چه میزان است؟
جهت پی بردن به این امر از رگرسیون چندگانه استفاده میشود .یافتهها به شرح زیر است:
جدول  -2آزمون رگرسیون چندگانه
متغیرهای
پیش بین
مقدار
ثابت
مدل 9

ماهواره
تلویزیون
داخلی
سایتهای
اینترنتی
شبکههای
اجتماعی

B

β

6/10

t

sig

1/491

0/091

VIF

Tol

0/911

-0/999

4/467

0/000

0/404

1/463

0/407

0/943

6/731

0/000

0/107

9/193

0/199

-0/149

1/477

0/009

0/134

9/404

0/941

-0/917

9/970

0/001

0/177

9/949

R

-0/41

R2

0/170

F

14/047

DW

9/664

جهت بررسی بهترین تبیین کننده پیشبینی احساس امنیت اجتمواعی از رگرسویون چندگانوه
استفاده شد .بنابراین یک مدل به شرح جدول  1تشکیل شده است که در آن متغیر مالک همان
احساس امنیت اجتماعی و متغیر پیش بین همان انواع رسانههای جمعوی هسوتند .قبول از بررسوی
مدل رگرسیونی ،الزم است که مفروضههای مدل مورد بررسی قرار گیرند .در این مدل میوزان
احساس امنیت اجتماعی در بین پاسخگویان تبیین شده است .یافتهها نشوان مویدهود کوه تموامی
مولفههای مودل دارای مقوادیر  tبیشوتر از  1و مقودار سوطح معنوی داری کمتور از  0/04هسوتند.
بنابراین این متغیرها پیش بینی کننوده احسواس امنیوت اجتمواعی هسوتند .در ایون مودل قوویترین
پیشبینی کننده ،متغیر تلویزیون داخلی است که مقدار تاثیر آن برابر  0/943است (.)β= 0/943
الزم به ذکر است که همبستگی چندگانه متغیرهای پیش بین با احسواس امنیوت اجتمواعی نسوبتاً
باال ( ) R=-0/41است .همچنین این متغیرها به طور کلی توانسته اند بوه میوزان  0/17درصود از
تغییرات متغیر احساس امنیت اجتماعی را تبیین معنادار کنند (.)R2=0/170
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بحث و نتیجه گیری
تواناییهای ذاتی وسایل ارتباطی در جریان سازیهای فرهنگوی و سیاسوی ،و توأثیر آنهوا بور
شیوههای رفتاری و سلیقههای عمومی و جایگاه آنها به عنوان منبعی اصلی و مسول بورای ارایوه
تصاویر ذهنی از واقعیتها ،ارزشها و هنجارهای اجتمواعی يیرقابول انکوار اسوت .ایون وسوایل
ضمن اینکه به عنوان واسطه ای در رواب اجتمواعی نقوش خوود را ایفوا موی نماینود ،قادرنود در
سطحی وسیعتر و مدت زمانی طووالنی تور بوا موردم ارتبوار برقورار کورده ،توأثیر اولیوه مدرسوه،
خانواده و مذهب و امثال آن را بر افراد تحت شعاع قرار دهند .رسانهها با توجه به توسوعة کموی
و کیفی که یافته اند ،در عمل می توانند هم فرصت و هم تهدیدی برای دوام و قوام فرصتها و
تهدیدات اجتماعی باشند؛ که مفهوم امنیت و امنیت اجتماعی از جمله آنهاست.
در همین راستا در این پژوهش پس از واکاوی مفهومی امنیوت اجتمواعی و احسواس امنیوت
اجتماعی به تئوریهوای تواثیر اسوتفاده از رسوانههوا بور افوراد پرداختوه شود ،و نهایتوا بوه بررسوی
فرضیههای پژوهش یعنی ارتبار بین رسانههای جمعی با احساس امنیت اجتماعی پرداخته شد.
یافتهها حاکی از آن است که بین استفاده ازانواع رسانههای بوه جوز اسوتفاده از روزناموههوا و
مجالت با احساس امنیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .در این میان رابطه بین استفاده از
تلویزیون داخلی و احساس امنیت اجتماعی مثبت ( )r=0/49و رابطه بین اسوتفاده از سوایتهوای
اینترنتی ( ،)r=-0/13ماهواره ( )r=-0/99و شبکههای اجتماعی مجازی ( )r=-0/14بوا احسواس
امنیت اجتماعی منفی و معکوس هستند .زنگی آبادی و زنگنه نیز در پژوهش خود به رابطوه بوین
ارزیابی عملکرد رسانهها و احساس امنیت اجتماعی دست یافتهاند.
به طور کلی بیشترین میانگین مربور به استفاده از تلویزیون داخلوی بوا ( )r=0/49و کمتورین
شدت ارتبار بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ( )r=-0/14و احساس امنیوت اجتمواعی
است.
ضریب همبستگی چند متغیره  Rنیز نشوان داد کوه بوین مجموعوه متغیرهوای مسوتقل و متغیور
وابسته تحقیق (احساس امنیت اجتماعی) همبستگی نسبتاً بواال ( ) R= -0/41وجوود دارد .مقودار
ضریب تبیین نیز نشان داد که  0/17درصد از کل تغییرات میزان احساس امنیت اجتماعی وابسوته
به استفاده از رسانههای جمعی است.
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یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر ارتبار بین استفاده از رسانههوای جمعوی و احسواس امنیوت
اجتماعی با نتایج پژوهشهای شکربیگی و همکواران ( ،)9930خواجوه نووری و کواوه (،)9939
بهیان و فیروزآبادی( .)9931و همچنین با مطالعات نظری باراک ( ،)9934همخوانی دارد.
از طرفی باید به اثرات منفی استفاده از رسانههای جمعی جهانی به ویژه ماهواره بور احسواس
امنیت اجتماعی توجه جدی داشت ،و از آنجائیکه نمیتووان مرزهوایی بورای ایون رسوانه ایجواد
نمود بایستی با روشنگری مردم به ویژه جوانان نسبت به تهدیدهای رسانههوای نووین و آمووزش
نوجوانان و جوانان همراه با اطالع رسانی به خانوادهها ،فیا را به سمتی سوق داد که میزان تواثیر
پذیری منفی از این رسانه به حداقل ممکن برسد.
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