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تحقیق از  .پرداخته است بررسی نقش نوین ارتباط جمعی در احساس امنیت اجتماعی جوانانحاضر به  پژوهش

شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت  باشد کهمی پیمایشینوع کاربردی و به روش 

ها بر اساس آخرین سرشماری  کلیه شهرندان شهر ری هستند که تعداد آنجامعه آماری این تحقیق  .گرفته است

گیری نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه 989از این تعداد،  .نفر است 903933، (931 )عمومی نفوس و مسکن 

نتایج  .استفاده شده است SPSSها از نرم افزار  برای تجزیه و تحلیل داده. ای انتخاب شدند ای چند مرحله وشهخ

ضریب همبستگی از طریق افراد مورد مطالعه حاصل از تأثیر فردی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از دیدگاه 

س امنیت جسمی و جانی، احساس امنیت احساس امنیت مالی، احساحاکی از آن است که متغیرهای پیرسون 

فکری و سیاسی، احساس امنیت جمعی، احساس امنیت فرهنگی، احساس امنیت عمومی و احساس امنیت روانی با 
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The Role of New Media Mass Communication on the sense of 

youth social security (Case Study: Rey City) 

Abstract 

  The present research studies the new role of communicational communication on 

youth social security. The research is applied in a survey method. The method of 

doing it is field and using a questionnaire. The statistical population of this research 

is all townspeople of Shahr-e-rey, whose number is 007933 according to the latest 

population and housing census (5071). Of these, 080 were selected as sample and 

multi-stage cluster sampling. SPSS software was used to analyze the data. The 

results of the individual effect of independent variables on the dependent variable 

from the viewpoint of the subjects through Pearson correlation coefficient indicate 

that the variables of feeling financial security, the sense of physical and 

psychological security, the sense of intellectual and political security, the sense of 

collective security, the sense of cultural security, The feeling of public safety and 

sense of psychological security was positively and meaningfully associated with the 
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use of modern media. The results of the collective effect of independent variables on 

the dependent variable through linear regression show that from the viewpoint of the 

subjects, the variables of age, sex, marital status, use of mass media and the type of 

use of mass media have a positive effect Have had social security and predicted 

about 034 of the change in dependent variables. 

Keywords: New media, social communication, Sense of social security, Youth, Rey 

City. 
 مقدمه

های اساسی و های مهم و شایان توجهی است که از نیازها و ضرورتامنیت از جمله پدیده

های رود و فقدان آن یا اختالل در آن، پیامدها و بازتابهای فرد و جامعه به شمار میپایه

به طوری که با زوال آن آرامش (. 31 : 931 الماسی، )کننده و خطرناکی به دنبال دارد نگران

مرتفع شدن بسیاری از . گیردرود و اضطراب و ناآرامی جای آن را میاطر انسان از بین میخ

به طوری که آبراهام مازلو نیز در سلسله مراتب . نیازهای آدمی نیز در گرو تأمین امنیت است

بابایی و حسینی، )دهد نیازها، احساس امنیت را بالفاصله پس از ارضای نیازهای اولیه قرار می

تواند احساس امنیت را به هم زده و مختل نماید که از جمله عوامل متعددی می(. 9: 930 

 (.9 9: 983 احمدی و اسماعیلی، )های نوین ارتباط جمعی را نام برد توان رسانهها میآن

قابل ریغ یرهایکه دارند، تأث یاژهیو یهابا کارکردها و نقش ،های نوین ارتباط جمعیرسانه

 ازین نیا یدر سـاخت اجتماع یادیز زانیگذارند و به میم یاجتماع تیمفهوم امن بر یانکار

از  قبتاخبار و مرا شیپا ریها نظفراوان رسانه یهاتیقابل لیهستند، به دل لیبشـر دخ ةیاول

گوناگون جامعـه، انتقال  یاجزا نیب یهمبستگ جادیا ،یو اجتماع یاسیس یریپذجامعه ط،یمح

-رسانه ی،اجتماع یاز هنجارها تیحما یاخالق فـةیو وظ گریبه نسل د یاز نسل یفرهنگـ راثیم

بدون ترس از دسـت دادن  یاجتماع یهاهستند که در آن، فرد و گروه یطیخلق شـرا یها در پ

مصطفوی )امن ادامه دهند  طیدر شرا یخود به زندگ یآبرو ایبه جان، مال  دنیرسبیآس ایو 

 ایبر تمندرقد ربسیا اریبزا هاآن مثبت دکررکا ظلحا با ههاسانر(. 9  : 930 کهنگی، 

 مختلف تموضوعا صخصو در نهاآ به زمال یگاهیهاآ ئهو ارا جامعه ادفرا زیساسحسا

 تحت را جامعه یعضاا جمعیو  دیفر ندگیز نندامیتو هر سطحو در  عنوهر ه ـب که میباشند

و در  بشر ندگیز یعرصهدر  یندبنیا اتتغییرو  جتماعیا تتحوال ،قعدر وا. هندد ارقر تأثیر
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 شنرو یبراسیله و بهترین دـنناتومی سانههار. سانههاستر رتقداز  ناشی، تتباطاار عرصه

 (.0 3   تامپسون،)باشند  نظر ردمو عقایدو  رفکاا تلفیقو  نهااذ نشد

 ی،هنر هایآفرینش و تبلیغاتی یهادشگراز  یگیرهبهربا نند اتومی جمعی طتباار سایلو

 ینابر . کنند لقاا دخو نمخاطبا هـبرا  ینیو د ملی هایارزش و هاوربا لتزلز شتیو ز تنفر

 یعنی ؛تـسا سانیرعطالو ا زیسا هگاآ ،سانههار مهم یهادکررکاو  ظایفاز و یکی س،ساا

 شلغز یهاو راه دبعاو ا عقوو کیفیتو  جتماعیا تفاانحرو ا یماجر عقوو ردمو در سانیرعطالا

 یماجرو  تفاانحرا عقواز و تنفر دیجاا ،یگرد بعدو در  شکنیرهنجاو  ویکجر یسو هب ادفرا

 ،جمعی یسانههار شیزموآ نقش به با توجه ،لیکن (.  :  93 ران،همکاو  گلشنی)جتماعی ا

 ها نآ توسط احساس ناامنییش ازـفو ا جمعی یسانههار دنبو زامجر اننگر عمومی رفکاا

 سحساا کاهشو  انندوشهر خاطر تشویش تموجبا م،جراز  سترو  منیانا شگستر .هستند

. دشومی تبدیل ار،پرطرفد کاالیی به منیتا ،یطاین شرو در ا میکند همافررا  عمومی تـمنیا

ر و از منیتمحوا دیکررو حاکمیت یشاپیدو  رظهو یمینههازاز  یکی دخو منیانا شترـگس

 تضمینو  تأمین رمنظو به یبشر قوـحق تمالحظاو  حقوقی ینازمو نگاشتنا هیددنا جمله

 .رودمی رشما به منیتا

از  یکی که ستا ملیاعو تأثیر تحت انندوهرـش بیندر  باال منیانا سحساا علل یابییشهر

 تتباطاو  ار تطالعاا رـعص هـب که حاضر عصردر  ایرز ؛تـسا جمعی یسانههار هاآن صلیترینا

 تشد به جامعه منیتیا ضعاز و ادفرا یابیو ارز یشاگر رساختاو  هنیذ یقالبها ،ستا رمشهو

و  ادثحواز  سانیر عطالا عنو ،جامعه منیتیا یطاشر به سانههار ختنداپر عوـن طهـسوا به

 دمیشو تردهگسترروز  بهروز  ،سانههار هکنندینـتعی یژگیو ینو ا ددمیگر تعیین تجنایا

 تشریح به های تصویریانهرس حد از بیش تکیه ،ترتیب بدین (.31 :  93 ران،همکاو  بیاضر)

 را ناامیدی از موجی ،بدبینی جو ایجاد بر عالوه ،حوادث پنهان زوایای به ورود و جامعه در ناامنی

 آگاهى افزایش که کرد فراموش نباید سو دیگر از. آورد خواهد جودبه ومردم  بین در نیز

 حائز بسیار هم شد خواهند مواجه آن با روزمره زندگى در احتماالً  که تهدیداتى از هروندانـش

 از اجتماعى جرائم و حوادث اخبار انتشار که طورهمانگفت  باید خصوص این در. است اهمیت

 از شهروندان سازىآگاه ،است نقد مورد مجرمین نمودن آگاه دلیل به امر این مخالفین سوى

 .شودمى سوبمح اراخب گونهاینانتشار  ثمرات از آن با مقابله چگونگى و جرم وقوع هاىشیوه
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های جهانی های جدید فناوریی روزافزون رسانهدهد که گسترش و توسعهشواهد نشان می

که در راستای تأمین امنیت اجتماعی باشد، به نوعی تهدید علیه اطالعاتی و ارتباطی بیش از آن

ای و ت ماهوارهاینترنت، ارتباطا)های ارتباطات انقالب فناوری، به شیوه. اندامنیت تبدیل شده

های فناوری، فاصله و مکان را به عوامل غیر اشاره دارد که با کمک پیشرفت( های پیشرفتهرایانه

و از طریق ایجاد اختالل در فرهنگ و (. 88: 983 رفیع و جانباز، )مهم تبدیل کرده است 

های جهانی فناوری(. 99: 983 کاستلز، )سازد هویت ملی، قومی و مذهبی، امنیت را زایل می

ترین تهدید متوجه امنیت هزینه ترین و کماطالعات و ارتباطات سبب شده است تا آسان

های نوین ارتباط جمعی شکی نیست که رسانه(. 39: 983 رفیع و جانباز، )اجتماعی شود 

ای برای برقراری تماس با دیگران در سابقههای بیشود و فرصتموجب وسعت افق دید ما می

های نوین، نشانگر اما ضرب آهنگ لگام گسیخته رشد و گسترش رسانه. گذاردر ما میاختیا

: 930 گیدنز، )های سنتی تعامل انسانی نیز هست گیریهایی برای شکلتهدیدها و چالش

580 .) 

شود و مردان نیز باید این حق امروزه هر چند داشتن امنیت اجتماعی به زنان محدود نمی

ه در رفاه و آسایش به امور روزمره خود بپردازند، اما امنیت زنان بیشتر مورد را داشته باشند ک

لذا توجه به احساس امنیت زنان و مردان روز به روز بیشتر . گیرد تا مردان تهدید قرار می

از آن  تحقیق ینا منجاا ورتضر(. 3  : 983 مظلوم خراسانی و اسمعیلی، )شود احساس می

 ساسیا قحقواز  یکی انعنو قعیتوا بهو  نماآر یک مثابه به منیتا سحساا مقوله هـک سترو

 بین ریگازساو  ونتعا نیزو  تتعامالای از مجموعهآورد ره ،تـنهایو در  ستا حمطر دممر

و  قتو اران،سیاستگذو  هالتدو که سترو یناز ا چنینهم. ستا جتماعیا منظا مختلف ایجزا

 منظا تحیا اومتد مهزال منیتا سحساا که اچرنند، کتأمین آن می فصررا  سیعیو تمکاناا

 اساسی لهأمس و سوال وصف این با(. 13:  93 خواجه نوری و کاوه، )ست ا جتماعیو ا سیاسی

 امنیت احساس بر میزان چه به ،های نوین ارتباط جمعیرسانه اینکه از است عبارت ،تحقیق این

 یشافزدر ا جمعی یسانههار تأثیر و نقش ؟است ثیرگذارأتشهروندان شهری ری  آگاهى و

 انعکاس و ارائه آیا دیگر عبارت به ؟چیست منیتیا یهادیکررو یگیرشکلو  منیانا سحساا

 تاثیرگذار مخاطبان ناامنی احساس بر های نوین ارتباط جمعی،رسانه در ناامنی به مربوط اخبار

 ؟خیر یا است
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 ادبیات تحقیق

 سانهرود رابطه مستقیم بین میزان بهره مندی از مؤید وج( 3 3 )نتایج تحقیقات موی 

های جمعی در بنابراین نتایج تحقیق نشان می دهد رسانه. امنیت اجتماعی است انمیزو  جمعی

  موی،)توانند به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی عمل کنند شرایطی خاص می

 3 3.) 

تواند در جهت کاهش  یاطات و اطالعات مارتب یکه فناوربیان نموده است ( 9 3 )کلس 

و درست با  حیداده شود و اگر در راه صح قیفقرا تطب یازهایفقر به کار گرفته شود، اگر با ن

را ارتقاء دهد که به کاهش فقر  یتواند رشد اقتصاد یم ن،یهمچن. هدف مناسب استفاده گردد

 یدائم یاقتصاد -یاجتماع یها یبرها نابرا که در آن ییآن در کشورها یاما اجرا د،یکمک نما

از  یری، در جهت جلوگیاجتماع یهااستیراستا، س نیدر ا. باشد یم لرمحتمیوجود دارد، غ

 (.9 3   کلس،)باشد یم ازیمورد ن دار،یبه بازار و گسترش توسعه پا بیآس

با  رابطه فناوری اطالعات و ارتباطات»با عنوان ( 939 )نتایج تحقیق درجانی و همکاران 

 تیاطالعات و ارتباطات با امن ینشان داد که فناور« امنیت اجتماعی شهروندان ارومیه

 تیاعتماد شهروندان، هو) یاجتماع تیسه مؤلفة امن نیبت دارد و از بثرابطة م ،یاجتماع

 .است یآن، بر مؤلفة اعتماد اجتماع رثیتأ نیشتری، ب(یو فقر اقتصاد یاجتماع یخواه

فعالیت رسانه در حوزه جرم و جنایت مانند راه تحقیقی نشان داد که؛  در( 939 )بیابانی 

تواند در خدمت کاهش جرم گام بر دارد و گاه نیز با لغزش هم می یرفتن بر لبه تیغ است؛ یعن

 .گذاردیگام در مسیر افزایش جرم م ،یهای

 جادیدر اساز دارند و  تیامن یرسانه ها کارکردنشان داد که؛ ( 930 )مصطفوی کهنگی 

 یها در برقرارنشان داد که رسانههمچنین مقاله  نیا یهاافتهی. مؤثر برخوردارند یاز نقش تیامن

و وجدان  یاجتماع یهماهنگ ،یکپارچگی جادیکردن افراد، ا ریپذجامعه ،یاجتماع ـتیامن

 .ندباش رگذاریجامعه ما تأث یاجتماع تیامن شیتوانند در افزایم ومؤثرند  یجمع

درصد از دانشجویان، احساس  5/00در تحقیقی نشان دادند که ( 930 )ری و همکاران باپی

درصد از آنان، در حد  3 درصد نیز به میزان کم و تنها  09/ امنیتی در حد متوسط داشته اند، 

تحلیل واریانس چند متغیره نشان می دهد که بین . زیاد و خیلی زیاد، احساس امنیت کرده اند

                                                           

 . Moy 

 . Kelles 
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یت، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال و بومی و غیر بومی بودن یا برخی از ابعاد متغیرهای جنس

احساس امنیت، رابطه معنادار وجود دارد اما بین رشته و مقطع تحصیلی با ابعاد احساس امنیت 

 .رابطه معنادار وجود ندارد

 

 نظری مبانی

جورج . باشدیم« کاشت ةینظر»ها رسانه ریها در مورد تأثهینظر نیو با نفوذتر نیتریز قوا

دارد تا یکند و آنان را وا میهم م هیها را شبآدم ،ونیزیتلو ادیز یگربنر معتقد است تماشا

در واقع، محور بحث . از خود نشان دهند یالملل نیو ب یمل یدادهایبه رو یمشابه یهاواکنش

 نیبلکه ا ست،یتوده ن جادینقش آنها در ا لیها به دلرسانه یخیتار تیاسـت که اهم نیا نرگرب

و نظام ارائة ( یتکنولوژ) یمشترک محصول استفاده از فناور یهاوهیش جادیدر ا شتریب تیاهم

و درک مشترک از جهان اطراف منجر  دیاست که نقش واسطه را بر عهده دارند که به د امیپ

نوری و )نامد یم  «یمسلط ذهن یکاشت الگوها»را  یندیفرا نیگربنر محصول چن. شودیم

 (.99: 931 همکاران، 

ها در سطح شناختی بوده و مربوط به این موضوع است  این نظریه یکی از اشکال اثر رسانه

تواند به باورها و تلقی عموم از واقعیت خارجی،  ها، تا چه حد می که قرار گرفتن در معرض رسانه

دهنده  ین شده است؛ تا نشانشکل دهد؟ نظریه کاشت یا اشاعه برای ارائه الگویی از تحلیل، تبی

سورین و ) کنند هایی باشد، که اساساً در سطح برداشت اجتماعی، عمل می تأثیر بلندمدت رسانه

اش، نیروی  گرنبر عقیده دارد که تلویزیون به لحاظ عمق و نفوذ قابل مالحظه. (939 تانکارت، 

شده صنعتی اجتماعی  وی تلویزیون را ابزاری در دست نظم تثبیت. فرهنگی قدرتمندی است

داند، که بجای تغییر، تهدید یا تضعیف نظام سنتی باورها، ارزشها و رفتارها، در خدمت  می

پذیری یعنی اشاعة ثبات و  او که اثر اصلی تلویزیون را جامعه. حفظ، تثبیت یا تقویت آنهاست

به حداقل  داند، معتقد است که تلویزیون تغییرات را به تنهایی پذیرش وضعیت موجود می

 "گرنبر" .شود رساند؛ بلکه این امر با هماهنگی دیگر نهادهای عمدۀ فرهنگی محقق می نمی

های دنیا، رابطه وجود دارد و  مدعی است که میان تماشای تلویزیون و اظهارنظر در مورد واقعیت

 مصرف اختالف نظر تماشاگران پرمصرف تلویزیون نسبت به واقعیات زندگی با بینندگان کم

بینی و نظام  این نظریه معتقد است که تلویزیون در بلندمدت موجب تأثیر در جهان .دارند

شود و به آنها نگرش تلویزیونی واحد در مورد واقعیات  ارزشی بینندگان پرمصرف خود می
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در واقع نظریه گرنبر با تفاوت قائل شدن بین مخاطب عادی و پرمصرف، تأثیر زیاد . بخشد می

گرنبر عقیده دارد که پیام تلویزیون از چندین  .کند مخاطب پرمصرف را اثبات میتلویزیون بر 

اش، نهایتاً به عنوان دیدگاه مورد  جنبة اساسی از واقعیات فاصله دارد؛ اما به جهت تکرار دائمی

تواند نهایتاً به قبول دیدگاه  شود و تماس ممتد با جهان تلویزیون، می وفاق جامعه، پذیرفته می

 کند، دربارۀ جهان واقعی منجر شود زیون، که همواره واقعیت را به درستی منعکس نمیتلوی

 (933 آقایی، )

این نظریه یکی از اشکال اثر . چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریه کاشت است

ها، ها در سطح شناختی بوده و مربوط به این موضوع است که قرار گرفتن در معرض رسانهرسانه

تواند به باورها و تلقی عموم از واقعیت خارجی، شکل دهد؟ نظریه کاشت یا اشاعه،  د میتا چه ح

هایی باشد برای ارائه الگویی از تحلیل، تبیین شده است، تا نشان دهنده تأثیر بلندمدت رسانه

 (.3 9: 980 گونتر، )کنند که اساساً در سطح برداشت اجتماعی، عمل می

 

 فرضیه های تحقیق

مالى  امنیت های نوین ارتباط جمعی و احساس رسد بین استفاده از رسانه ظر میبه ن - 

 .داری وجود دارد جوانان شهر ری رابطه معنی

 جسمی امنیت های نوین ارتباط جمعی و احساس رسد بین استفاده از رسانه به نظر می  - 

 .داری وجود دارد جانى جوانان شهر ری رابطه معنی و

فکری و  امنیت های نوین ارتباط جمعی و احساس بین استفاده از رسانه رسد به نظر می  -9

 .داری وجود دارد سیاسی جوانان شهر ری رابطه معنی

جمعی  امنیت های نوین ارتباط جمعی و احساس رسد بین استفاده از رسانه به نظر می -0

 .داری وجود دارد جوانان شهر ری رابطه معنی

فرهنگی  امنیت های نوین ارتباط جمعی و احساس ده از رسانهرسد بین استفا به نظر می -1

 .داری وجود دارد جوانان شهر ری رابطه معنی

عمومی  امنیت های نوین ارتباط جمعی و احساس رسد بین استفاده از رسانه به نظر می -5

 .داری وجود دارد جوانان شهر ری رابطه معنی

روانی  امنیت نوین ارتباط جمعی و احساس های رسد بین استفاده از رسانه به نظر می -9

 .داری وجود دارد جوانان شهر ری رابطه معنی
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 روش

هـای نـوین ارتبـاط جمعـی بـر احسـاس       که هدف تحقیق بررسی نقش رسانهبا توجه به این

پیمایشـی   -می باشد، تحقیق از نـوع توصـیفی  ( شهر ری: مورد مطالعه)امنیت اجتماعی جوانان 

ع آوری اطالعات در این تحقیق، پرسشنامه است که به روش باز و بسـته و بـا   ابزار جم. باشد می

جهت اطمینان از روایی پرسشنامه پس از تهیه پرسشـنامه  . استفاده از طیف لیکرت تهیه گردید

مقدماتی، پرسشنامه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و پس از اصـالحات الزم بـرای   

 پایایی آن بررسی شد که ضریب آلفای کرونبـا     یک تحقیق مقدماتی سنجیدن اعتبار آن طی

کلیه شهرندان شهرری بودند که جامعه آماری این تحقیق  .بدست آمد (α=3/ 8-3/ 3)در بازه 

که از  .نفر بود 903933، (931 )تعداد آنها بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

گیری خوشـه ای چنـد مرحلـه ای انتخـاب     ه و با روش نمونهنفر به عنوان نمون 989این تعداد، 

تحلیلـی و   –روش های آماری مورد استفاده در ایـن تحقیـق  دو روش آمـاری توصـیفی     . شدند

از روش آمار توصیفی جهت تهیه جـدول فراوانـی، مشخصـه هـایی چـون      . استنباطی بوده است

. نه، مد و واریانس استفاده شـده اسـت  درصد فراوانی، درصد تجمعی، میانگین، انحراف معیار، میا

 .در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اتا استفاده شده است

 

 ها یافته

درصد آنان مرد   1/5درصد از شهروندان شهر ری زن و  1/99با توجه به نتایج تحقیق، 

سال  8 ها که کمترین سن آنسال بوده است  9 میانگین سنی شهروندان شهر ری . باشندمی

درصد 5/90درصد از شهروندان شهر ری مجرد و  0/51. سال بوده است 91و بیشترین سن آنها 

درصد دیپلم،  9 / درصد از شهروندان شهر ری زیر دیپلم،  5تحصیالت . باشندآنان متأهل می

افته های ی. درصد فوق لیسانس بود   /1درصد لیسانس و  3/93درصد فوق دیپلم،  0 /0

. حاصل از تحقیق نشان داد صد درصد افراد مورد مطالعه از رسانه های نوین استفاده می کردند

 3/99درصد از شهروندان شهر ری از ماهواره،    نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که 

صد از در  /9درصد از وایبر،  0/3درصد از اینستاگرام،  0/8درصد از الین،  9/ درصد از تلگرام، 

درصد از اسکایپ  9درصد از ایمو،  9/5تالک،  درصد از بی 1درصد از واتس اپ،  8/ فیس بوک، 

همچنین یافته های تحقیق نیز نشان می دهد . درصد از گوگل پالس استفاده می کردند 1/0و 

                                                           
 
- pilot test 
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درصد یک تا سه  5/98ساعت،   درصد از شهروندان شهر ری به مدت کمتر از  3/93که 

درصد بیش از ده  8/5درصد هفت تا ده ساعت و    /1رصد سه تا هفت ساعت، د 9/ ساعت، 

درصد از شهروندان شهر ری از  5/09ساعت از رسانه های نوین استفاده می کنند و نوع استفاده 

درصد پیام کوتاه و  5 /9بازی، -درصد تفریحی 5/9آموزشی، -های نوین به صورت علمیرسانه

 درصد اخبار و  8/5درصد تجاری و تبلیغاتی و  3/3یلم و عکس، درصد مشاهده ف1 /0 گفتگو،

 . حوادث اجتماعی می باشد

توان بیان داشت بیشترین ضریب همبستگی می  باتوجه به نتایج به دست آمده در جدول 

های نوین ارتباط جمعی و احساس امنیت اجتماعی جوانان، مربوط به بین استفاده از رسانه

دهد رابطه است که نشان می( r=090/3)و سیاسی با ضریب همبستگی احساس امنیت فکری 

های نوین ارتباط جمعی و احساس امنیت اجتماعی جوانان از شدت  بین استفاده از رسانه

در ارتباط با احساس امنیت . باشدمعنی دار می 31/3بیشتری برخوردار است، که در سطح آلفا 

طور کلی نوع همبستگی، از نوع همبستگی مثبت به . جمعی رابطه مشاهده شده ضعیف است

احساس امنیت ، (r=090/3)ها به ترتیب برای احساس امنیت فکری بوده و شدت این همبستگی

احساس امنیت جسمی و جانی ، (r=935/3)احساس امنیت فرهنگی ، (r=031/3)عمومی 

( 58/3=r) ، احساس امنیت مالی( 33/3=r)احساس امنیت روانی ، ( 58/3=r) احساس امنیت ،

 .، ظاهر شده است(r=38/3 ) جمعی
 

همبستگی بین استفاده از رسانه های نوین ارتباط جمعی و احساس امنیت اجتماعی : 6جدول 

 جوانان

متغیر های  ردیف 

 مستقل

 r p نوع آزمون متغیر وابسته

 333/3 33/3 * پیرسون  احساس امنیت مالی                                            

ساس امنیت حا  

 جسمی     

 پیرسون 
** 58/3 333/3 

احساس امنیت  9

 فکری       

استفاده از رسانه های نوین ارتباط 

 جمعی

 پیرسون
**090/3 333/3 

احساس امنیت  0

 جمعی      

 پیرسون 
* 38/3 391/3 

 پیرسون احساس امنیت  1
**935/3 333/3 
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 فرهنگی   

احساس امنیت  5

 ی     عموم

 پیرسون 
**031/3 333/3 

 پیرسون  احساس امنیت روانی    9
** 58/3 33 /3 

 3/ 3معنی داری در سطح =  **        31/3معنی داری در سطح = *

 دهد که بین متغیرهای سن، جنس، تأهل، میزان استفاده از نیز نشان می  نتایج جدول 

های نوین و احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت و های نوین و نوع استفاده از رسانهانهرس

های نوین و سطح تحصیالت معنای داری وجود دارد، در حالی که مدت زمان استفاده از رسانه

 .باشدمستقل از احساس امنیت اجتماعی می

 
 بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق با احساس امنیت اجتماعی:  2جدول 

 r p آزمون متغیر وابسته متغیر های تحقیق ردیف

 330/3 595/3 پیرسون  سن  

مدت زمان استفاده از رسانه های   

 نوین

 385/3 5/3   پیرسون 

 5/3   -398/3 اسپیرمن  سطح تحصیالت 9

احساس امنیت  جنس 0

 اجتماعی

 398/3 - تاا

 3/ 33 - اتا  تاهل 1

 395/3 - اتا  های نوینمیزان استفاده از رسانه 5

 3/ 33 - اتا  نوع استفاده از رسانه های نوین 9
*

        31/3معنی داری در سطح = 
**

 / 3معنی داری در سطح =  
 

 گیری بحث و نتیجه

و  های ارتباط جمعی نویناستفاده از رسانه زانیم نیب های تحقیق نشان داد کهیافته

احساس امنیت مالی، احساس امنیت جسمی و جانی، )آن  یهاو مولفه احساس امنیت اجتماعی

احساس امنیت فکری و سیاسی، احساس امنیت جمعی، احساس امنیت فرهنگی، احساس 

؛ توان گفت که در تبیین این یافته می. رابطه وجود دارد( امنیت عمومی و احساس امنیت روانی

 سازند، نامی کنند آش دینند مردم را با انواع خطراتی که امنیت اجتماعی را تهدتوامی هاانهرس
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 و ترغیب اجتماعی امنیت تامین و حفظ برای را افراد و بیاموزند آنها به را الزم هایمراقبت

راحی ط ایگونه به را ای رسانه موثر های تاکتیک و راهبردها که آن رطکنند، به ش یراهنمای

 توانمی دهادشی هایتاکتیک و راهبردها از ینبنابرا. کنند که مخاطب را از انفعال خارج سازند

 جرائم، کردن متوقف اجتماعی، امنیت حفظ و تامین به آنان ترغیب مردم، کردن متقاعد برای

و  ینمأای تتوجه داشت آموزش رسانه دبای که آن ضمن. کرد استفاده...  و بزهکاری کاهش

چون تغییر رفتار فردی و  یهایاخصش دیخود، با ییو کارا شیفظ امنیت اجتماعی، برای افزاح

نظر  اجتماعی، توانمندسازی و تفکر فعال را نیز در طشرای تغییر زندگی، بکجمعی، تغییر س

 رشو گست شیبا افزا دیای در حوزه امنیت اجتماعی، باآگاه سازی رسانه ت،یدر نها. داشته باشد

 عوامل و خطر معرض در رادکننده، نیازهای اف دتهدی و خطرزا عوام مورد در اتاطالع مداوم

 لدالی است الزم که آن ضمن. باشد همراه اجتماعی امنیت کننده تامین و کننده محافظت

  .قرار گیرند نگریباز و ارزشیابی مورد همواره ای، رسانه هایفعالیت و ها برنامه تموفقیت و شکس

موی  ،(333 )سال  الیندستروم و همکاران در در راستای نتایج حاصل از تحقیقاین نتیجه 

، اسمعیل زاده و همکاران ( 93 )خواجه نوری و کاوه ، (933 )آقایی و همکاران ، (3 3 )

به نتیجه (  93 )در حالی که خالد و محمدیان . می باشد( 930 )، مصطفوی کهنگی ( 93 )

 .منفی و معناداری دست یافتند

های تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه شهروندان شهر ری بین استفاده از داده

وجود دارد  3/ 3های نوین ارتباط جمعی و احساس امنیت مالی رابطه معناداری در سطح  رسانه

(333/3P=  33/3 و =r .)وسایل ارتباط جمعی نقش  که هددمی ننشا یافته ینا قعوا در

-دارند و این امر با همکاری موسسات مالی میسر می و مالی اقتصادی تولید امنیت سازنده در

تواند از های اقتصادی دارند و میوسایل ارتباط جمعی نقش سازنده در کاهش تنش. گردد

کنار اطالع رسانی مطلوب نقش  تبلیغات محیطی در. ها بکاهندفشارهای ناشی ازاین تنش

این نتیجه در راستای نتایج . کننداقتصادی ایفا می سسات مالی وؤسازنده در تثبیت محبوبیت م

 .می باشد( 1 3 )حاصل از تحقیق ایریو و روکائو 

های تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه شهروندان شهر ری بین استفاده از  داده

 3/ 3های نوین ارتباط جمعی و احساس امنیت جسمی و جانی رابطه معناداری در سطح  رسانه

قتل و جنایت، سرقت  که هددمی ننشا یافته ینا قعوا در(. r= 58/3 و  =333/3P)د وجود دار

 .گیرندها قرار میو درگیری از جمله موضوعاتی هستند که بـه سرعت مورد توجه مردم و رسانه
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انعکاس اخبار و حوادث که از تحلیـل کارشناسی الزم برخوردار نباشد و یا با استفاده از 

نه ای تنها برخی از جنبه های حادثه مورد توجه قرار گیرد، به خودی خود بر های رساتاکتیک

برای هرگونه حرکت، به طور کلی  .استگذار ساس امنیت اجتماعی مخاطبان تاثیرمیزان اح

های اجتماعی و ها و برخی از زمینهای از عملکرد رسانهپیشرفت، ارتقای اجتماعی، مجموعه

این نتیجه در راستای نتایج حاصل از .  امنیت اجتماعی تأثیر دارداقتصادی در به وجود آوردن 

 .باشد می( 939 )، بیابانی ( 93 )تحقیق پور قندی و همکاران 

های تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه شهروندان شهر ری بین استفاده از داده

 3/ 3داری در سطح های نوین ارتباط جمعی و احساس امنیت فکری و سیاسی رابطه معنا رسانه

در میان ابعاد احساس که  هددمی ننشا یافته ینا قعوا در(. r= 090/3و  =333/3P)وجود دارد 

این نتایج نشانگر . امنیت اجتماعی، احساس امنیت فکری و سیاسی باالتر از سایر ایعاد می باشد

علت این موضوع را  .کنندآنست که جوانان از نظر ابراز عقیده و افکار خود احساس ناامنی می

ای که فرد بتواند افکار و عقاید خود را به های نهادینه شده شاید بتوان از یک سو به فقدان کانال

ی آن بیان کند و از سوی دیگر به محدودیت در امکان مشارکت اجتماعی در جامعه واسطه

 .می باشد( 933 )آقایی و همکاران  این نتیجه در راستای نتایج حاصل از تحقیق. نسبت داد

داده های تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه شهروندان شهر ری بین استفاده از 

وجود  31/3های نوین ارتباط جمعی و احساس امنیت جمعی رابطه معناداری در سطح  رسانه

این نتیجه در راستای نتایج حاصل از تحقیق تومه و همکاران (. r= 38/3 و  =391/3P)دارد 

های تحقیق داده. می باشد (3 3 )موی  ، (333 )الیندستروم و همکاران درسال  ، (339 )

های نوین ارتباط  حاکی از آن است که از دیدگاه شهروندان شهر ری بین استفاده از رسانه

و  =333/3P)وجود دارد  31/3جمعی و احساس امنیت فرهنگی رابطه معناداری در سطح 

935/3 =r .)ها و اگر امنیت را پویایی و پایداری ارزش که هددمی ننشا یافته ینا قعوا در

ها در شکل دهی و تحول این هنجارها در اشکال انتزاعی و انضمامی آن بدانیم، نقش رسانه

توانند نقش مثبتی در ارتقاء امنیت ها میرسانه .ها و هنجارها به وضوح قابل مشاهده استارزش

ها و ارتقاء وضعیت پذیر در رسانهروط به شناسایی نقاط آسیبجامعه ایفا نمایند ولی این امر مش

های همگامی تمامی نهادهای مسئول، توجه به ارزش توجههمچنین مستلزم . اجتماعی است

ها در شرایطی نگهبان امنیت جامعه رسانه .باشدت وضعیت جدید جهانی میخجامعه و شنا

، اما از سوی دیگر جامعه هم باید از شوند که خود از امنیت برخوردار باشندمحسوب می
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هایی برخوردار باشند، مانند اینکه مردم از نظر عقلی، فکری و علمی به  ها و موهبتفرهمندی

امنیت فرهنگی، تضمین شده و با اغراض گوناگون . آن پایه برسند که مسائل روز را درک نمایند

تأثیرگذاری در امنیت فرهنگی داشته رسانه ها از بدو پیدایش خود همواره نقش . تهدید نگردد

 .می باشد( 933 )آقایی و همکاران  این نتیجه در راستای نتایج حاصل از تحقیق. اند

های  داده های تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه شهروندان شهر ری بین استفاده از رسانه

وجود دارد  3/ 3نوین ارتباط جمعی و احساس امنیت عمومی رابطه معناداری در سطح 

(333/3P=  031/3و =r .)بدون تردید، احساس امنیت  که هددمی ننشا یافته ینا قعوا در

ها هزینه، زمان و امکانات حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی است و دولتبرای  الزممقدمه 

مقوله احساس امنیت عمومی به مثابه یک آرمان و . کنند وسیعی را برای تأمین آن صرف می

ای از یت به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم مطرح است و در نهایت رهاورد مجموعهواقع

این نتیجه در راستای . تعامالت و نیز تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی است

(  93 )تحقیق صادقیان  یهایافتههمچنین . می باشد (3 3 )نتایج حاصل از تحقیق موی 

 بلکه ،نیستند ملیو  عمومی منیتا با تقابلدر  هاسانهر ،برخی رتصو فالخ بر که هددمی ننشا

 .دـیآمی بحسا به ملیو  عمومی منیتا هکنند تقویت عامل ترینمهم و مکمل

های  داده های تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه شهروندان شهر ری بین استفاده از رسانه

وجود دارد  3/ 3ابطه معناداری در سطح نوین ارتباط جمعی و احساس امنیت روانی ر

(33 /3P=  58/3 و =r .)دهی های جمعی در شکلرسانه که هددمی ننشا یافته ینا قعوا در

ها ها و رفتار افراد، مطالعات مختلفی را در مورد سنجش میزان و نوع تأثیرات رسانهافکار، نگرش

ای، های منفی و تخطی از اخالق رسانهوسایل ارتباط جمعی قادرند با کارکرد. دهندانجام می

سالمت فکری و اخالقی آحاد جامعه را تهدید کنند و الگوهای نابهنجار رفتاری را در جامعه 

ها، نوع وقوع انحرافات توانند با توجه به کارایی و توان رسانهتثبیت نمایند و از سوی دیگر می

آگاهی شهروندان از تهدیداتی که  نباید فراموش کرد که افزایش. اجتماعی را کاهش دهند

این نتیجه در . احتماالً در زندگی روزمره ایشان پدید خواهد آمد هم بسیار حائز اهمیت است

 .می باشد( 339 )راستای نتایج حاصل از تحقیق تومه و همکاران 

داده های تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه شهروندان شهر ری بین مدت زمان استفاده 

 در .های نوین و احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهر ری رابطه معناداری وجود داردرسانهاز 

های نوین بیشتر باشد هر چه مدت زمان استفاده از رسانهکه  تـگف انتومی مسئله ینا هـتوجی
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شان یابند در نتیجه امنیت اجتماعی تری میشهروندان با مسائل مربوط به امنیت آگاهی بیش

در تحقیق خود به این نتایج دست یافت که؛ بین مدت زمان ( 933 )پوریان . یابدمی افزایش

رستگار خالد و محمدیان  .ها و احساس امنیت رابطه معکوس وجود دارداستفاده از رسانه

دهد که هر چه میزان و سابقه استفاده از اینترنت بیشتر شود، احساس امنیت نشان می(  93 )

 .کندمی اجتماعی کاهش پیدا

داده های تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه شهروندان شهر ری بین سن و احساس 

 انتومی مسئله ینا هـتوجی در .امنیت اجتماعی شهروندان شهر ری رابطه معناداری وجود دارد

سن براساس درآمد،  .یابدبا افزایش سن میزان امنیت اجتماعی شهروندان افزایش میکه  تـگف

شده در مقاطع مختلف متفاوت است؛ بنابراین، احساس  های درونیها و ارزشو تجربه اشتغال

های ترها در مقایسه با دیگر گروهمسن. امنیت فرد نیز در مراحل مختلف سنی متفاوت است

م و الزهای دیدگی قرار دارند و در مقایسه با سایر سنین، احتیاطسنی، کمتر در معرض بزه

-نتیجه، با کاهش آسیب در. شودپذیری آنها نیز کمتر میبنابراین، آسیبکنند؛ بیشتری می

-رفتن سنشان کمتر میباال  خطر تجاوز به زنان، با. کنندپذیری، احساس امنیت بیشتری می

تبیین دیگر برای افزایش احساس امنیت افراد با افزایش سن این است که هرچه سن افراد . شود

-کنند، روابط اجتماعی و شبکهی از محیط اجتماعی حاصل میشود، شناخت بیشتر بیشتر می

نتیجه،  شوند و دریابند، از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار میهای تعاملی بیشتری می

(  93 )خواجه نوری و کاوه  در راستای نتایج حاصل از تحقیق. کنندبیشتر احساس امنیت می

 .به نتیجه منفی و معنی داری دست یافتند

ده های تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه شهروندان شهر ری بین جنس و احساس دا

 انتومی مسئله ینا هـتوجی در .امنیت اجتماعی شهروندان شهر ری رابطه معناداری وجود دارد

حساس امنیت کلی زنان و همچنین احساس امنیت آنان در ابعاد اجتماعی، فرهنگی اکه  تـگف

بودن احساس امنیت زنان در مقایسه با مردان  کمتر الیلاز د. مردان استو اقتصادی، کمتر از 

بودن توان جسمانی آنها در مقایسه با مردان، نگرانی از تجاوز و آزار جنسی،  توان به کمترمی

اشکال مختلفی  و هامحدودیت ها،فرصت که -زنان اجتماعی شدن شیوۀ خانگی، خشونت هتجرب

اند و در ایران، فضاهای اجتماعی بیشتر مردانه. اشاره کرد -دهندمیاز احساس ناامنی را شکل 

، در عصر حاضر زنان از  همچنین به قول بک. کند یاین فضا احساس امنیت را از زنان سلب م

                                                           
 
- Beck 
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اند؛ درنتیجه، بیشتر احساس های بین دو جنس آگاهتر شدهتداوم و شدت نابرابری و تبعیض

،  (930 )باپیری و همکاران  راستای نتایج حاصل از تحقیقاین نتیجه در . کنندناامنی می

 .می باشد(  93 )خواجه نوری و کاوه 

داده های تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه شهروندان شهر ری بین تأهل و احساس 

 انتومی مسئله ینا هـتوجی در .امنیت اجتماعی شهروندان شهر ری رابطه معناداری وجود دارد

حساس امنیت افراد مجرد و همچنین احساس امنیت آن ها در ابعاد اجتماعی، اکه  تـگف

های خانوادگی بیشتری تأهل، از حمایتافراد م. فرهنگی و اقتصادی، کمتر از افراد متأهل است

شود احساس امنیت بیشتری در مقایسه با مجردها داشته ها سبب میبرخوردارند و این حمایت

ها به انند منبع بزرگ حمایتی برای یکدیگر باشند و در حل مشکلتوزن و شوهر می. باشند

یکدیگر کمک کنند و حتی اگر قادر نباشند مشکل یکدیگر را حل کنند، میتوانند منبع آرامش 

می ( 930 )باپیری و همکاران  این نتیجه در راستای نتایج حاصل از تحقیق. یکدیگر باشند

 . باشد

که یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر استفاده از رسانه های  توان گفتدر جمع بندی کلی می

، سپس احساس امنیت عمومی. نوین ارتباط جمعی، احساس امنیت فکری و سیاسی می باشد

، احساس امنیت احساس امنیت مالی، احساس امنیت جسمی و جانی، احساس امنیت فرهنگی

و  ییایرا پو تیاگر امن .دارند های بعدی اهمیت قراردر رتبه احساس امنیت جمعی، روانی

ها در شکل نقش رسانه م،یآن بدان یو انضمام یها و هنجارها در اشکال انتزاعارزش یداریپا

آنچه که در  یبه طور کل. ارزش ها و هنجارها به وضوح قابل مشاهده است نیو تحول ا یده

. باشدیها مو رسانه جامعه تیامن نیب میشده است، ارتباط مستق دیاوقات بر آن تأک شتریب

امر مشروط به  نیا یول ند،ینما فایجامعه ا تیامن یدر ارتقا یتوانند نقش مثبت یها مرسانه

مستلزم  نیهمچن. است یاجتماع تیوضع یها و ارتقادر رسانه ریپذ بینقاط آس ییشناسا

 ینجها دیت جدیجامعه و شناخت وضع یهامسئول، توجه به ارزش ینهادها یتمام یهمگام

 تیشوند که خود از امنیجامعه محسوب م تینگهبان امن ی،طیها در شرارسانه .باشدیم

برخوردار  ییها و موهبت ها یاز فرهمند دیجامعه هم با گر،ید یبرخوردار باشند اما از سو

را در  وزبرسند که مسائل ر هیبه آن پا یو علم یفکر ،یمردم از نظر عقل نکهیباشند، مانند ا

-رسانه انیم نیداشـته اند؛ در ا یرگذاریخود همواره نقش تأث شیدایها از بدو پرسانه. ندینما

مؤثر برخوردارند  یاز نقش تیامن جادیساز دارند و در اتیامن یکارکرد ،یو نوشتار یدارید یها
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جامعه، آلوده،  یعاتاطال یفضا رند،یگینقش وارونه برعهده م یمنف یاما آنگاه که در کارکرد

 .خواهد شد کیو تارمبهم 
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سال دوم، . پژوهش های راهبردی امنیت  و نظم اجتماعی. احساس امنیت اجتماعی

 .19-98، شماره دوم، صص 5شماره پیاپی 

رابطه (. 939 . )و صوفی، یوسف. اسالمی، مجتبی. احمدی، حبیب. درجانی، حسین .  

فصلنامه رفاه اجتماعی، . فناوری اطالعات و ارتباطات با امنیت اجتماعی شهروندان ارومیه

 . 9 -83 ، صص 11سال چهاردهم، شماره 

تاثیر فناوری های جهانی اطالعاتی  و ارتباطی بر (. 983 . )و جانباز، دیان. رفیع، حسین .  

، 03و علوم سیاسی، دوره امنیت ملی کشورها، فصلنامه سیاسی، مجله دانشکده حقوق 

 . شماره 

استفاده از اینترنت و احساس امنیت (.  93 . )و محمدیان، فاطمه. رستگار خالد، امیر .9 

سال چهاردهم، شماره بیست و دوم، تابستان، . مطالعات فرهنگ و ارتباطات. اجتماعی

 .19-83صص 

مه علیرضا نشر ترج. نظریه های ارتباطات(. 939 . )و تانکارد، جیمز. سورین، جوزف .0 

 .دانشگاه تهران

بررسی نقش کارکردهای رسانه ها در امنیت ملی و (.  93 . )صادقیان، سید جالل .1 

 .فصلنامه دانش انتظامی، سال دوازدهم، شماره اول. عمومی

 احساس بر موثر عوامل سنجش(.  93 . )و زنگنه، مهدی. شرفی، زکیه. ضرابی، اصغر .5 

پزوهش های . عیجم های رسانه و پلیس عملکرد بر یدتاک با مشهد شهر شهروندان امنیت

 .39 -   ، صص  ، شماره  دوره . راهبردی امنیت و نظم اجتماعی

، ترجمه احمد 9جلد . عصر اطالعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ(. 983 . )کاستلز، مانونل .9 

 .طرح نو: علی نقبان و افشین خاکباز، تهران

 نی. تهران. ی، ترجمه حسن چاوشیانجامعه شناس(. 930 . )گیدنز، آنتونی .8 

نقش رسانه در توسعه (.  93 . )و اسکندری، صالح. جدیدی، علی. گلشنی، علیرضا .3 

سال . فصلنامه پژوهش های سیاسی. سیاسی و اجتماعی با تاکید بر جامعه معناگرای ایران

 . ، بهار دوم، شماره 



6931 پاییز، ششم، شماره سی و نهاجتماعی، سال  پژوهش ةفصلنام  691 

: و نیکو، چاپ اول، تهرانترجمه مین. روش های تحقیق رسانه ای(. 980 . )گونتر، بری .3 

 .اداره کل پژوهش های سیما

بررسی میزان احساس امنیت (. 983 . )و اسمعیلی، عطا. مظلوم خراسانی، محمد .  

و عوامل موثر بر آن، مجله علوم اجتماعی  981 -85اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 

 . 1 -3  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، صص 

فصلنامه دانش . نقش رسانه ها در امنیت اجتماعی(. 930 . )صطفوی کهنگی، فرحنازم .  

 1  -90 ، صص 90، پیاپی  سال هشتم، شماره . انتظامی پلیس پایتخت

نقش اثرات فرهنگی رسانه های جمعی در (. 931 . )آسوده، محمد علی. نوری، آزادی .9 

 . شماره  فصل نامه مطالعات راهبردی، سال نهم،. امنیت اجتماعی
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