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گونه می داند :نظامی ،سیاسی ،امتصادی ،محیطی و اجتمااعی

مقدمه
افراد برای تحقق اهدا

جمعی خود ،به ايجاد و گسترش امنیت

و اين گونه از امنیت اجتماعی ياد میكند.

در جامعه نیاز دارند .در كشاور ماا نیاز باهدلیال مومعیاتهاای

به نظر ويور ،امنیت اجتماعی « توانايی هر جامعاه بارای

خاص ،با انبوهی از مسائل و مشكالت روباهرو هساتیم كاه در

تداوم ب ش یدن به خصصی ذاتی خويش در وضعیت منقول و

سايه آسايش و امنیت حل و فصال مایشاوند مساائلی مانناد:

در مقابل تهديدات بالقوه است» (.)Waever,1993: 23

ماومی ،وساعت جغرافیاايی ،مومعیات

از ديدگاه فعاالن ،امنیت اجتمااعی را در دو بعاد عینای

استراتژيك خاص میهنمان (وامعشدن در خاورمیانه و همسايگی

(امنیت وامعی) و بعد ذهنای (احسااس امنیات) طبقاه بنادی

با كشورهايی كه دائام در حاال نازاا و جناه هساتند) وجاود

میكنند.

وجود گونه های م تل

درصد زياد جمعیت جوان و بهوياژه مومعیات خااص گاذار از

در بعد عینی میزان و مقدار وامعای امنیات ازنظار نباود

سنت .اين مسئله (مومعیت خاص گذار از سنت) موجاب شاده

جرائم ،بزهكاری و كالس آسیب ها و ناهنجاری هاای اجتمااعی

است همچون ديگر جوامع درحالگذار ،تغییراتی متنوا و متعدد

مدنظر است كه تغییر در میزان آنها جامعه را تغییر مای دهاد

و معمااوالس سرشااار از تضاااد در ساااختارهااا و زيرساااختارهای

(حاجیانی )7981 ،و در بعد ذهنی امنیات ياا «احسااس امنیات

امتصادی ،اجتماعی و ...را تجربه كنیم و در سازگاری اجتمااعی

اجتماعی» كه در صورت وجود آن ،فرد با خود يا ديگر افراد

عناصر مادی و غیرمادی فرهنه (بهويژه باهدلیال روياارويی باا

جامعااه احساااس امنیاات دارد (بیااات .)7988 ،در اياان زمینااه،

جهانی شدن) موانع و مشكالتی داشته باشیم .بنابراين ،در چناین

كالهچیان ( )7981معتقد است كه احساس امنیات اجتمااعی

وضعیتی نیاز به امنیت اهمیتی خاص دارد.

به احساس روانی افراد از وجود يا وجودنداشاتن امنیات در

امنیت ،مفهومی پیچیده است كه انواا گونااگونی را شاامل

جامعه بر میگردد.

میشود و برخی آن را شامل دو نوا فردی (كه در آن فرد ترس

به اين ترتیب ،امنیت در بعد عینی میزانی از امنیت اسات

آسیبرسیدن به جان و مال يا ...را ندارد) (آشوری )7989 ،و ملای

كه در وامعیت امر و در بطن جامعه وجود دارد اماا در بعاد

(كه ملتی فارغ از تهديد از دسات دادن اسات) (درینجا آباادی،

ذهنی يا احساس امنیت ،میزانی مد نظر است كاه افاراد آن را

 )7913دانستهاند.

احساس می كنند .بنابراين ،احساس امنیت در جامعه ،مهم تار

در يك تقسیمبندی ديگار ،امنیات امتصاادی (تهديدنشادن

از امنیت عینی است ،زيرا ممكن است در يك جامعه امنیات

سرمايه امتصادی و اموال فرد) (شريعتمادارجزايری )7913 ،امنیات

وامعی وجود داشته باشد ،اما افراد آن را احساس نكنند يا به

مضايی (اعتماد شهروندان به مسئوالن و تساوی در برابر ماانون)

میزانی كمتر از میزان وامعی احساس كنند.

(مصریمنش )7983 ،و امنیت شغلی (حق داشتن شاغل بارای هار

در اين وضعیت ،به نظار پهلاوان اگار ماردم جامعاه ای

مصاالم عماومی و حقاور ديگاران

احساس كنند كه پديده امنیت اجتمااعی كام رناه شاده ياا

نباشد) (ناصری و رحیمینژاد )7911 ،ذكر شده است اما دلنگرانای

كاهش يافته است ،در مرحل ن ست احتماالس آن را به صورت

از تهديد هويت گروهها بود كه موجبات ورود گونا ديگاری از

يك وامعیت ذهنی تلقی خواهند كرد اماا در مرحلا بعاد و

امنیت ،يعنی امنیت اجتمااعی را باه دسات انديشامندان مكتاب

به طور ناخودآگاه ،به شكل پديده ای بیرونای تجلای خواهاد

كپنهاگ فراهم آورد.

يافت (پهلوان.)99 :7987،

فرد به شرطی كاه م اال

اين مفهوم وارد مطالعات راهبردی شد برای

در اين صورت ،نداشاتن ياا ضاعی دانساتن امنیات در

مثال بوزان ( )1998ضمن برشمردن انواا امنیت ،آنها را پانج

وهل ن ست به صورت يك احساس تلقی مای شاود اماا در

ا ز آن پ
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مرحل حادتر به شكل يك وامعیت يا پديده اجتمااعی باروز

دراين خصوص ،مهم تارين ساؤال مطار در ذهان ايان

می كند كه در اين مرحله ،به يك معضل و آسایب اجتمااعی

است كه چرا با وجاود موفقیات نسابی حكومات در تاأمین

تبديل خواهد شد.

امنیت اجتماعی باز میزان احساس آن وضع مناسبی ندارد.

در ايران ،مطالعات انجام شاده نتاايج رضاايتب شای را

احساااس امنیاات اجتماااعی افااراد جامعااه از عواماال و

دربارة وضعی ت احساس امنیات اجتمااعی نشاان نمای دهاد

متغیرهای متفاوتی تأثیر می پاذيرد كاه يكای از ايان عوامال،

چنان كاه علای خاواه و نجیبای ( )7981رباانی و افشااركهن

افكار عمومی است.

( )7989تاجیااك ( )7989ربااانی و ماساامی ( )7987دراناای

امنیت اجتماعی يكی از فراگیرترين موضاوعات جواماع

( )7989و شريعتی ( )7981طی مطالعات جداگانه باه نتیجاه

بشری است كه به دست افراد جامعه تولیاد مای شاود .افاراد

مشابهی رسیدند .آنها نشان داده اند در برخی از شاخصهاای

جامعه باتوجه به تأثیری كه از افكار عمومی می پذيرند ،درباره

جزئی احساس امنیات اج تمااعی وضاعیت خاوبی مشااهده

امنیت اجتماعی و ديگار موضاوعات حسااس تولیدشاده در

می شود اما درمجموا ،نتايج پژوهش های انجاام شاده تأيیاد

جامعه ،مضاوت میكنند.

می كنند كه احساس امنیت اجتماعی وضعیت مطلوبی ندارد.
اين در حالی است كه وجود احساس امنیات اجتمااعی
در جامعه ،زمینه را برای سازگاری بین گروههاای اجتمااعی،

گسترش ايده دموكراسی و اهمیت زيااد مادنیت ،نقاش
افكار عمومی را عظمت و اهمیت ب شایده و ايان موضاوا،
يكی از نزديك ترين مفاهیم به ارادة جمعی است.

(باتوجه به تنوا اين شاخص هاا

افكااار عمااومی سااازه ای نظااری اساات كااه بااه دساات

در كشور ما) فراهم می كند و فضای اجتماعی امن تری بارای

انديشمندان ،برای نشان دادن عقاياد بیاان شاده ماردم عاادی

باا يكاديگر

ساخته شده و به دلیل پیچیدگی و چندبعدی بودن اين مفهوم،

مومی ،دينی و نژادی م تل

تعامالت اجتماعی اين گروه ها و امشار م تلا

ايجاد می كند .به عباارت ديگار ،در صاورت تاأمین احسااس
امنیاات اجتماااعی امنیاات گااروه هااای م تل ا

منتسااب بااه

هويت های گوناگون ،تقويت خواهد شد.
باتوجه به اهمیتی كه احساس امنیت اجتماعی برای بهبود

دستیابی به يك تعري

دمیق از آن ،تقريباس غیرممكن است.

افكار عمومی سرچشم وامعی مدرت و تواناايی اسات
كه مانند شمشیر دولبه ،كاركرد مثبت يا منفی دارد و دروامع،
به صورت افزاينده يا كاهنده امنیت اجتماعی عمل میكند.

عملكرد همه جانب جامعه دارد و مطاابق كاركردهاای مثبات

باتوجه به تأثیر افكار عمومی بر احساس امنیت اجتماعی

مطاار شااده در سااطور پیشااین ،همچنااین ،بااا عناياات بااه

و با عنايت به مطالعه مقدماتی انجامشده در ايان زمیناه (كاه

كافی نباودن میازان احسااس امنیات اجتمااعی در مطالعاات

بیانگر چنین تأثیری است) هد

اصلی اين مطالعه بررسی و

انجام شده افراد جامعه ،به نظر می رسد اين موضاوا باه ياك

شناخت چگونگی ،جهت و شدت تاأثیر افكاار عماومی بار

مسئله اجتماعی تبديل شده است.

احساس امنیت اجتماعی در جامع آماری مدنظر است.

يكی از راهكارهای عملی برای اين مسائله (تاا مبال از

افكار عمومی نتیج كنش و واكنش افكار افاراد جامعاه

اينكه به يك بحران اجتماعی تبديل شود) تحقیقات عمیق تار

است اما هنگامی كاه ايجااد شاد مادرتی فراتار از ذهنیات

و جزئی تر در اين زمینه ،بارای كماك باه تقويات احسااس

هريك از افراد پیدا میكند

 )Ginsberg,بنابراين ،هنگام

امنیت اجتماعی موجود ،جلوگیری از كاهش و تقويت آن باه

تأثیرگذاری بر احساس امنیت اجتمااعی نیاز مادرت زياادی

شكل يكی از ابزارهای اصالی دساتیابی باه ثباات و توساعه

دارد و همااین اماار بااه آن حساساایت و رافاات ماایب شااد.

است.

همچنین ،به دلیل ويژگی سرايت جمعی افكار عماومی تاأثیر

( 1993
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آن بر احسااس امنیات اجتمااعی ساريع اسات و مهاار ايان

جامع آماری شهروندان منطقه  71تهران و حجم نموناه نیاز

مساائله ،معمااوالس متولیااان اماار امنیاات را درصااورت نداشااتن

 981نفر بوده است .نتیج پژوهش بیانگر رابط معنادار باین

برنامه ريازی دمیاق و پایش بینا ی بهنگاام ،باه دردسارخواهد

رضايتمندی افكار عمومی و ارتق اء احساس امنیت اجتمااعی

انداخت.

بوده است .به عبارت ديگار ،باه دنباال اثار افازايش احسااس

مالحظه می شود كه با شناسايی دمیق و علمی چگاونگی
تأثیر افكار عمومی بر احساس امنیات اجتمااعی و ماديريت

امنیت اجتماعی رضاايتمندی افكاار عماومی افازايش يافتاه
است.

صحیم آن ،امكان پیش بینی و كنترل آن تاحدزيادی فاراهم و

م تاری ( )7988مقاله ای به نام «رساانه و جهات گیاری

بدين وسیله از بروز آشوب و بی نظمی تاحدامكان جلاوگیری

افكار عمومی در تصمیم گیری عماومی» نوشاته اسات .طباق

میشود.

باور او رسانه ها يكی از اجزای م درتمند جامع مدنی هستند
كه بر جهت گیری افكار عمومی نیز تأثیر دارند .او مای گوياد

مروري بر تحقيقات پيشين

رسانه هاا در هويات ساازی و هويات جاويی نقاش دارناد و

باتوجه به اهمیت زيادی كه احساس امنیت اجتماعی برای

به وسایل تأثیرگاذاری بار حاوزه هاای فرهنگای و اجتمااعی

جامعه دارد ،مطالعاتی در حوزة امنیت اجتماعی انجام شده

تغییرات آرام و كام هزيناه ای را ايجااد مای كنناد .همچناین،

است بااين حال ،درباره چگونگی ،جهت و شدت تأثیر افكار

رسانه ها به شكل يكای از اركاان جامعا مادنی باه صاورت

عمومی و احساس امنیت اجتماعی تحقیقاتی وجود ندارد .به

میانجی و انتقالدهنده خواسته ها به حكومت ها نقش دارند.

همین دلیل نگارندگان مقاله ،با در نظر گرفتن كمبود

عیوضی ( )7981در تحقیق خود «ماديريت رساانه ای و

پژوهش ها در اين حوزه ،به ناچار تحقیقات مرتبط با تأثیر

مهندسی افكار عمومی» معتقد است رسانه هاا باا اساتفاده از

يكی از شاخص های افكار عمومی بر احساس امنیت

راهبردهای خاص ،هنگام تحوالت سیاسی اجتماعی در ايجاد

اجتماعی را ذكر كردهاند.

وضعیت بحرانی به طور وسیعی نقش دارند و به شكل گیاری

پژوهشی با عناوان «آماوزش رساانه ای ،تاأمین و حفا
امنیت اجتماعی» به دست سلطانی فر ( )7981انجام شده كاه
هد

اصلی آن ،بررسی راهبردی رسانه ها در تأمین و حفا

افكار عمومی منجر می شوند .درحقیقت ،رسانه ها به شایوه ای
نظام مند افكار عماومی ،گارايش هاا و نگارش هاای افاراد را
رهبری می كنند .ازنظار او بارای ماديريت راهباردی رساانه،

امنیت اجتماعی باوده اسات .يافتاه هاای او نشاان مای دهاد

تأكید بر گیرنادة پیاام ،افكاار عماومی و شاناخت م اطاب

رسانه ها مردم را با انواا خطراتی آشانا مایكنناد كاه امنیات

ضرورت دارد و دروامع ،با وجود چنین وضعیتی دستیابی باه

اجتماعی را به خطر می اندازند همچنین ،مرامبت های الزم را

اهدا

فرهنگی ،سیاسی و ...ضروری است.

به آنها مای آموزناد و افاراد را بارای حفا و تاأمین امنیات

پژوهشی با عنوان « استفاده از اينترنت و احساس امنیات

اجتماعی ترغیب می كنند البتاه باه شارن آنكاه راهبردهاای

اجتماعی» با تالش رستگار و محمديان ( )7939انجاام شاده

رسانه ها به گونه ای طراحای شاود كاه م اطاب را از انفعاال

است .سؤال اصلی اين مقاله اين بوده است كه آيا اساتفاده از

خارج كند.

اينترنت باعث تضعی

احساس امنیت اجتمااعی مای شاود

تحقیق رودانی و همكاران ( )7939باا عناوان «بهینگای

روش تحقیق پیمايشی و حجم نمونه  913نفر از دانشجويان

اجرای طر ارتقاء امنیت اجتماعی در بوته سانجی از ناحیاه

باهنر كرمان بوده است .نتايج نشان می دهد كه هرچه میزان و

افكار عمومی» انجاام شاده اسات .روش تحقیاق پیمايشای،

سااابق اسااتفاده از اينترناات بیشااتر شااود ،احساااس امنیاات
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اجتماعی كاهش می يابد .همچنین ،بین نوا و میازان اساتفاده

به طوری كه اخبار جديد را در دنیا منتشر و حتای مانناد ياك

از اينترنت و احساس امنیت اجتماعی نیز رابطه وجاود دارد،

همراه برای كودكان عمل میكنند .سؤال اصالی ايان نوشاتار

ابزاری

اين است كه آيا رسانه به شكل يك ابزار مدرتمند ايجادكننده

آن ،احساس امنیت را بیشتر كاهش می دهد و نیز كسانی كاه

عقايد عمومی عمل می كند نتیجه نشان می دهد رسانه دنیايی

از سايت های فیلترشاده اساتفاده مای كنناد ،احسااس امنیات

را به تصاوير مای كشاد كاه در آن عقاياد افاراد ،بار مبناای

كمتری نسبت به بقیه دارند.

عضويت آنها در گروه جمعیتی و نژادی شان است و باه ايان

به گونه ای كه استفاده از اينترنت در مقايسه با مصر

خواجه نوری و همكاران ( )7939تحقیقی با نام «مطالعه

طريق ،عقايدی را ايجاد می كند كه افراد تمايل به نشاان دادن

رابطه بین مصر

رسانه ای و احساس امنیت اجتماعی» انجام

داده اند كه هد

آن ،تأثیر رساانه هاای جمعای بار احسااس

كاتفورد ) (1995در پژوهش خود «رسانه همگانی مارده

امنیت اجتماعی بوده است .جامع آمااری شاامل كلیا زناان

است :زنده باد چندرسانه ای» رابطه رسانه و امنیت اجتمااعی

 71تا  91سال شهر سانندج باوده ،روش تحقیاق پیمايشای،

را بررسی كرده است .طبق نتايج رسانه ها راهای ماؤثر بارای

شیوه نمونه گیری چندمرحله ای و حجم نمونه نیاز  989نفار

آموزش دادن گروه های بزرگ جمعیتی هستند كه تماام افاراد

برآورده شده است .يافته ها نشان می دهد كه تلويزيون داخلی

جامعه و حتی امشار پنهان را پوشش می دهند .رساانه هاا بار

و راديو داخلی بیشترين تأثیر را بر احساس امنیات داشاته و

هنجارهای اجتماعی و فرهنگای تأثیرگذارناد و بناابراين ،باا

تااأثیر تعاااملی اسااتفاده از اينترناات و بلوتااو  ،رسااانههااای

نمااايش دادن الگوهااای خااود ،رفتااار افااراد جامعااه را تغییاار

خارجی و اينترنت در مراتب بعدی بوده است.

می دهند .او می گويد رسانه ها منبع تغییار رفتاار را باه ماردم

هاشیمان فر و همكاران ( )7939در پژوهش خود «تاأثیر

آنها دارند.

نشان می دهند و منبعی تأثیرگذار بر رفتار آنها هستند.

دين داری و رسانه های جمعی بر احسااس امنیات اجتمااعی

براين اساس ،پژوهش های پیشین كمتر افكار عماومی را

دانشجويان» كلی دانشاجويان دانشاگاه مازنادران را بررسای

بر احساس امنیت اجتماعی بررسای كارده اناد .بارای مثاال،

كرده اند كه تعداد  199نفر از آنان به شیوه تصاادفی طبقاهای

سلطانی فر ( )7981تأثیر يكی از ابعااد افكاار عماومی يعنای

انت اب شده اند .مطابق نتايج ،میزان احساس امنیت اجتماعی

رسانه ر ا بر احساس امنیت اجتماعی ارزيابی كرده و عیوضی

كم است و میزان استفاده از رسانهها نسبت به يافتههای ديگر

( )7981به مطالعه نظری در حوزه رسانه و احسااس امنیات

متوسط بوده و اين امر ،بیانگر آن است كاه احسااس امنیات

اكتفا كرده است .رودانی و همكاران ( )7939نیز تأثیر ارتقااء

اجتماعی با میزان استفاده از رسانه هاای داخلای ،تلويزياون،

امنیت اجتماعی بر افكار عمومی را بررسی كردهاند.

راديو و ماهواره به طور معنا داری رابطه دارد ولای باا میازان

پژوهش های خارجی همگی مطالعات نظری هستند كاه

استفاده از اينترنت ،مجلاه و روزناماه باه صاورت معنااداری

يا مانند آ ناستاسیو و همكاران ( )1999در حوزة تأثیر رساانه

رابطه ندارد .همچنین ،رابطاه احسااس امنیات اجتمااعی باا

بر احساس امنیت اجتماعی هساتند ياا مثال بایكمن ()1964

میزان استفاده از رسانه های داخلای مساتقیم ،ولای باا میازان

رابط متغیرهايی غیر از افكار عمومی را بر احسااس امنیات

استفاده از ماهواره معكوس است.

بررسی كرده اند.

آناستاسیو و چاپمن ( )1999در مطالعه ای با عنوان «آياا

بهاين ترتیب ،در پژوهش های پیشین در حوزة تأثیر افكار

رسانه افكار عمومی ايجاد میكند» تأكید دارند كه رسانهها به

عمومی بر احساس امنیت بهويژه باتوجهبه ابعاد شناسايیشده

شااكل مدرتمناادی در فرهنااه آمريكااايی حضااور دارنااد

شاديدی وجاود دارد .نويساندگان باا

در اين مقاله ،ضاع

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،71شماره دوم ،تابستان 7931
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عنايت به چنین ضعفی و نیز برای رفع نقص های ذكرشده در

میزند .ديگر آنكه امنیت ذاتی است ،چون به علت نیاز نادارد.

اين مطالعات ،بر آن شدند كه تأثیر افكار عمومی و هم ابعاد

همچنین ،از مهمترين ويژگیهای ديگر امنیت آن است كاه باا

آن را بر احساس امنیت اجتماعی باه صاورت دمیاق بررسای

ساير امور زندگی اجتمااعی و فاردی انساانهاا رابطاه دارد و

كنند.

برای فهم آن ،بايد ايان موضاوا را باهصاورت مفهاومی در
كرد.

امنیاات مفهااومی نساابی اساات و ماننااد بقیااه مفاااهیم

مباني نظري
نیاز به امنیت ،يكی از مهم ترين نیازهای انساان و همازاد

ابدااشونده در زندگی اجتماعی مطلق نیست .امنیات مفهاومی

زندگی اجتماعی بشر است .در دوران اولیاه ،طبیعات زنادگی

چندبعاادی اساات و ابعااادی چااون داخلاای ،خااارجی ،ملاای،

بشر را تهديد میكرد و بقا و حفا موجوديات بارای افارادی

منطقهای و ...را در بر میگیرد .اين مفهوم هم بعد عینی و هام

ممكن بود كه امنیت آنها تضمین میشد .باه هماین دلیال ،در

بعد ذهنی را شامل می شود كه در بعد عینی باه معناای نباودن

شاد كاه يكای از داليال اصالی

تهديد وامعی است و در بعد ذهنی فقدان احسااس هاراس را

دوران های بعد دولت تأسی

تشكیل آن ،تضمین امنیات بارای زنادگی اجتمااعی افاراد در
جامعه بود و امنیت ملی هم در ايان زماان از اهمیات خاصای
برخوردار شد.

در بر میگیرد (ماندل.)7913 ،
عالوه بر خصوصایتهاای يادشاده ،ماوارد ديگاری هام
ذكرشدنی است .برای مثال ،امنیت عمومی است و هما افاراد

در دوران معاصر ،چارچوب امنیت ملی باه طاور اساسای

جامعه را در بر میگیرد و مسؤالن حف امنیت ،مو فناد آن را

تغییراتی كرد و مركز ثقل امنیت از دولت به انسان و از ملی به

برای هم مردم به طاور يكساان در نظار بگیرناد .درحقیقات،

جهانی منتقال و امنیات ،مفهاومی توساعهيافتاه شاد .در ياك

امنیاات را بايااد بااهصااورت كااااليی عمااومی در اختیااار مااردم

تعري

«امنیت به معنای فقدان تهديد و رهايیساازی و آزادی

مااردم اساات آزادی از محاادوديتهااای انسااانی و فیزيكاای

گذاشت.
امنیت از نقطهنظرهای م تل

تقسیمبندی میشود ،مانناد

بهطوریكه آنان آزادانه انت اب كنناد و كااری را انجاام دهناد

ذهنی و عینی (عیوضی )7981 ،فردی و اجتماعی

(صالحیامیاری و

( .)Baker,1990: 319بعضی ديگر معتقدند« :مفهوم امنیت اساساس

افشارنادری )7939 ،امتصاادی ،سیاسای ،فرهنگای

(صاالحیامیاری،

مرتبط با نیازهای انساان بناا شاده اسات :بقاا،

 )7988بهداشااتی ،حیثیتاای ،عاااطفی و فااردی (حاجیااانی)7981 ،

بر چهار هد

رشد ،آزادی و هويت كه اين چهار هد  ،با يكديگر بار روی

امنیت عمومی (ره پیاك )7981 ،امنیات داخلای (باوزان )7918 ،و

يك چارچوب برای توصی

امنیت تركیب شدهاند و مفهاومی

امنیت اجتماعی (افت اری 7981 ،و بوزان و همكاران.)7981 ،

مستقل و پايا را تشكیل داده اناد .امنیات باه معناای «آزادی از

امنیت اجتماعی به بقای گروههای اجتماعی توجه دارد كه

تهديد (هم به شكل ذهنی و هام باه شاكل عینای) محساوب

ازنظر استراتژيك اعضاای آن در انديشاه ،احسااس و اعماال،

میشود» (.)Ayoob, 1997: 130

كلیت يكپارچهای را تشكیل میدهند كاه باه آن هويات گفتاه

بر مبنای مطالعات انجامشده ،برخای ويژگایهاا را بارای
امنیت بر میشمرند كه يكی از اين ويژگیها جامعبودن اسات

میشود (موالر به نقل از نويدنیا)7989 ،
به زعم بوزان و همكاران ( )7981امنیت اجتماعی به حفا

زيرا كلی امور مربون به ادارة جامعه را در بر میگیرد .از ديگر

ويژگیهايی بر میگردد كه بر مبنای آنها افراد خود را باه شاكل

ويژگیهای امنیات ،تجزياهنااپاذيری آن محساوب مایشاود،

عضو يك گروه اجتماعی میشناسند يا بهعبارتديگر ،جنبههايی

چنانكه دروامع ،فقدان امنیت در هر بعد به كل ابعاد آن لطماه

از زندگی افراد كه هويت گروهی آنها را سامان میدهد.
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بیاارو نیااز امنیاات اجتماااعی را محافظاات و پاسااداری از

نظام بايد بتواند خود را منساجم و يكپارچاه نگاه دارد و نیاز

احساس تعلق يا همان احساس «ما بودن» میداند و ايان امار،

هماهنگی درونای اجازای خاود را حفا كناد باهطاوریكاه

حراست و نگهداری از احساسهايی است كه ريشه در حفا

تاحدامكان ،حالت تعادل داشته باشد (كرايب.)7918 ،

عوامل اجماا میان افراد دارد و درصورتیكه میان ايان عوامال

اختالل در هركدام از كاركردهای مذكور ناامنی اجتمااعی

اجماا و همبستگی حف شود ،افراد جامعه احسااس تعهاد و

ايجاد میكناد .بارای مثاال اخاتالل در فعالیات ساازمانهاا و

مسؤلیت نسبت به مشكالت و مسائل يكديگر و جامعه دارناد

كاركردهای امتصادی فرآيند انطبارپذيری را با مشاكل مواجاه

(بیرو.)711 :7919،

میكند باهطاوریكاه باا اخاتالل در فعالیات نهااد سیاسات،

جامعه با حف و نگهداری احساس امنیت ،برای مقابله باا

فرصتهای دستیابی به منابع و منافع در جامعه نابرابر میشاود

خطرات مدرت پیدا میكناد .باوزان و همكااران ( )7981هام

و توزيع منزلت هاای اجتمااعی ،تعاارض و تضااد باه وجاود

معتقدنااد امنیاات اجتماااعی يااك موضااوا هااويتی اساات و

می آورد .ناامنی هنجاری و مانونی با ايجاد تضادهای هنجااری

نااامنیهاای اجتماااعی هنگاامی ري مایدهااد كاه در جامعااه،

يكپارچگی جامعه را به خطر می اندازد و باا اخاتالل در نظاام

گروه های مهمی احساس كنند مهاجرت ،واگرايای و ...هويات

فرهنگی ،اجتماا مادر نیست مشروعیت الزم اخالمی را عرضه

آنها را به خطر انداخته است .او مایگوياد در گذشاته هنگاام

كند زيرا نهاد فرهناه اسات كاه براسااس ياك اصال عاالی

احساس تهديد ،ملتها از دولت میخواستند كه به آنها پاساخ

اخالمی يا وامعیتنمايی مفاهیمی را بهصورت ارزش فرهنگای

دهد ،اما امروزه اين امر امكان پذير نیست و ايان تهديادات را

تبديل به رفتار و آنها را مشروا میكند .بناابراين ،برخاورداری

با تقويت فرهنگی پاسخ میدهند.

اعضااای جامعااه از احساااس امنیاات اجتماااعی كااافی بااه

از ديد مارك  ،امنیت اجتماعی به وضعیتی گفته میشاود

متعادلكردن نظام اجتماعی كمك میكند.

كه بهوسیله آن ،مشاغل گوناگون اساتقالل و آزادی خاويش را

چلبی ( )7911احساس امنیت اجتماعی را بر چهاار ناوا

حف و با آزادی در تنظیم روابط تولیدی از اعضاای خاود در

مااالی ،جااانی ،جمعاای و فكااری دانسااته اساات .بااه اعتقاااد او

حمايات و دفااا كنناد.

احساس امنیت مالی به احساس فرد برای داشتن توانايی مالی،

بهعبارتديگر ،كاركنان مشاغل بايد بر فرآيند كار كنترل داشاته

شغل مطمئن و درآمدزايی اشاره دارد و احساس امنیت جاانی

باشند و عنان اختیار به دست آگاهی راستین انسان سپرده شود

احساس فرد در اطمینان از اين موضوا است كه زندگیاش در

(كیوسیو.)11 :7989 ،

مقابل تهديدات بیرونی با مشكل روبهرو نمای شاود .احسااس

مقابل تهديدات و آسیبهای م تلا

امنیت اجتماعی اين امكان را فراهم میآورد كه نیروهاای

امنیت جمعی شركت آزادانه و بیدغدغه در گروهها ،انجمنها

تولید ،بر مدرت تولید خود حاكم باشند و جامعه هام مو ا

و حزبهای م تل

است آنها را از تهديدهای مربون به حوزة امنیت شاغلی افاراد

احساس مربون است كه فرد ،آزادانه و بدون تهديد هیچ فعال

مصون بدارد .ايان آسایبهاا عباارتاناد از :ضارب و جار

ديگاری افكااار و نظاارات خاود را بیااان كنااد .بااوزان ()7918

غیرمانونی ،اخراج ،نابرابری در پرداخت دستمزد ،جلوگیری از

احساس امنیت امتصادی را همان مفهوم چلبی از اين موضاوا

اعتراض ،تحصن مسالمتآمیز و(. ...كرايب.)7918 ،

میداند و شفیعیفینی ( )7988نیز احساس امنیت فاردی را باه

است و احساس امنیت فكری نیز به ايان

پارسونز ،با مطالعه خردهنظامهای فعالیت معتقد است كاه

مفهوم احساس حفا ت زندگی شا ص از اناواا تهديادهای

هر نظامی بايد بتواند با محیط خود انطبار يابد و وسايلی برای

دولت و ديگران دانسته است .همچنین ،طبق باور او احسااس

بسیج افراد برای دستیابی به اهدا

داشته باشد .همچناین ،هار
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امنیت سیاسی به معنای محافظات از حقاور سیاسای افاراد و
دموكراسی سیاسی است.

نويسندگان اين تحقیق در جمعبنادی كلیاه تعريا هاای
مطر شده و بر مبنای اهدا

مدنظر ،اين تعريا

را از افكاار

مطالعات مقدماتی نشان میدهد احساس امنیت اجتمااعی

عمومی ارائه میدهند :افكار عمومی پديدهای روانایاجتمااعی

تأثیر میگیرد و يكی از ايان عوامال ،افكاار

با خصلتی جمعی و همچنین ،داوری مردم درباره ياك مساأله

از عوامل م تل

همگانی چالش برانگیز در يك زمان مش ص اسات بناابراين،

عمومی است.
بعضی معتقدند افكار عماومی پديادهای ساازمانيافتاه و

حاصل جمع افكار فردی نیست ،بلكاه نتیجاه فعالیات متقابال

محصااول ارتباطااات و آثااار متقاباال اساات و حاصاالجمااع

فردی و گروهی افراد در جامعه است .دروامع ،افكاار عماومی

داوریهاای جداگاناه افاراد نیسات

(1909: 121

 .)Cooley,در

نوعی تولید جمعی است (زيرا جامعه آن را تولید میكند).

جايی ديگر ،افكار عمومی پديده اجتماعی دانسته شاده اسات

به زعم بیكر ،روسو ن ستین كسی بود كاه عباارت افكاار

( Ginsberg,

عمااومی را در حاادود سااال  1744بااه كااار باارد و آن را در

كه حاصل فعالیت و واكنش بسیاری از اذهان است
.)1993: 115
بااراي

چااارچوب دومااین مفهااوم از واژه افكااار بااه كااار گرفاات.
7

 ،افكااار عمااومی را مجموعااهای از مفاااهیم،

درحقیقت ،او آن را بارای اساتناد باه سانتهاای اجتمااعی و
شیوههای رفتاری جامعه به كار برد (.)Baker, 1990

معتقدات ،تصورات ذهنی ،تعصبات ،آمال و آرزوهای م تل
می داناد .باه اعتقااد او افكاار عماومی درهامپیچیاده و فاماد

بااينحال ،بعضای معتقدناد اصاطال افكاار عماومی باه

پیوستگی ،شكل و فرم است و روز باه روز و هفتاه باه هفتاه

معنای امروزی ن ستین بار به دسات ژا

نكاه ،وزيار دارايای

تغییر میكند .همچنین ،در میان اين درهموبرهمی (پیچیادگی)

لويی شانزدهم ،در آغاز انقالب فرانسه مطار شاده اسات .او

هر مسئلهای كه پیش میآيد ،بهتدريج ماوت و صاراحت پیادا

ايااان تركیاااب را بااارای باااازگوكردن علااات رویگردانااای

میكند بهطوریكه مجموعهای از نظرها با يكاديگر ارتباان و

باه كاار بارده اسات (صافوی،

سرمايهگذاران از بورس پااري
9

پیوستگی پیدا می كنناد و شاكل و فارم م صاوص باه خاود

 .)7917لیزرسن  ،تأكید می كند كه افكار عماومی باه مرجاع و

میگیرند و از هريك از آنها گروهی افراد پیروی و طر داری

ملجائی همچون ياك الهاه زمینای تباديل شاده و از آنگوناه

میكنند .مدرت و نفوذ چنین نظرهايی ومتی كه اكثريت زيادی

واژههای اسطورهگونهای اسات كاه شاهروندان ،دانشامندان و

(ترابیاان،

ارباب منصبها باهطاور يكساان در برابار آن احسااس تعهاد

از افراد پیرو آن باشند ،افكار عمومی دانسته مایشاود

میكنند تعهدی كه گاه جنبه ايمانی ،گاه جنبه وامعبینی و گااه

.)7 :7989
بهطوركلی ،افكار عمومی به مجموعه گرايشهاای ذهنای

جنبه مداستی دارد (كريستین.)99 :7911 ،

افراد يك واحد اجتماعی نسبت به موضوعات مطار شاده ياا

لوول ،9در اوايل مارن بیساتم در بحاث از ماهیات افكاار

مجموعهای از داوریهای ماردم دربااره موضاوعی خااص در

عمومی بر اين امر تأكید دارد كه افكار عمومی باياد عمومیات
داشته باشند .هد

زمانی معین گفته میشود (ترابیان.)7 :7989 ،

او از اين س ن آن است كه افكار عماومی

تارد ،افكار عماومی را مجموعاهای از داوریهاای ماردم

مستلزم بحث و منامشه هستند ،اما با رضايت و مبول املیت نیز

درباره مسائل روز می داند كه نزد بیشتر افراد جامعه پاذيرفتنی

مالزمه دارند .بهعبارت ديگر ،اين افكار با تمايل املیات هاا باه

است (.)Maisonneuve, 1985: 101

پیروی از عقیده مسلط هماراهاناد ،چراكاه بادون ايان تمايال

Bryce

1

Lizerson
Lowell

2
3

بررسی تأثیر مديريت افكار عمومی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان اصفهانی

موضوعی به نام افكار عمومی و نیز دموكراسای وجاود نادارد
(.)Maisonneuve, 1985: 101
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افكار عمومی افراد را مادر می كند تا اطالعاات جدياد را
تفسیر و درباره آنها ابراز عقیده كنناد همچناین ،مطاابق بااور

امروزه افكار عمومی ضمیر باطنی و پنهاان ياك ملات و

متولی ( )7981افكار عمومی به مردم كمك میكند تا باا افاراد

هور آن ،بازتاب ديدگاه اكثريت ياك جامعاه اسات .مادرت

موافق با نظر خود ،هم هويت و همراه شوند و بدين ترتیب ،به

افكار عمومی تاحدی اسات كاه بعضای آن را باه جاو تشابیه

آنها كاركرد همهويتسازی میب شاد .ديگار آنكاه در دنیاای

كردهاند كه با وجود غیر عینی بودن ،فشار آن بار افاراد وجاود

مدرن امروزی كه افاراد دائمااس در معارض مساائل م تلا

و

دارد .بهزعم دادگران ( )18 :7981اين مفهوم تاا پایش از مارن

انت اب های گوناگون مرار می گیرند ،ازطريق جاذب افاراد در

 78با محتوای امروزی به كار گرفته نشاد ،هرچناد ردپاای آن

گروه های هم هويت ،ازنظر باطنی به آنها آرامش میدهد .افكار

حتی تا پیش از مرون وسطی يافت میشود.

عمومی باوجود داشتن كاركردهای مثبتی چون ماوارد ماذكور،

انديشمندان آن دوره ،باه وياژه روساو ،اراده و خواسات

كاركردهااای منفاایای هاام دارد .باارای مثااال ،مااردم بااا افااراد

افراد جامعه را همان افكار عمومی امروزه میدانند .در

همعقیده با خود همهويت میشوند ،در گروههاای آناان مارار

مرن نوزدهم ،مفهوم افكار عمومی به جريان اصلی نظريه هاای

میگیرند و آرامش درونی پیدا میكنند درعینحاال ،باا افاراد

سیاسی وارد شد و طبقه متوسط اروپا از آن به شاكل ساالحی

ديگری كه م ال

آنان هستند در گروه مقابل مرار میگیرند و

در برابر نظام مديم استفاده كرد .طبق نظر كريساتین ،مطالعاات

درصورتیكه فرآيندهای مانونی تضمینشده برای بروز و هور

جديد در افكار عمومی احتماال متعلاق باه الساول ،باا عناوان

عقايد فاراهم نباشاد ،ايان عقاياد متضااد باه تهديادی بارای

افكار عمومی و حكومت مردمی و كتاب افكار عمومی نوشاته

همبستگی اجتماعی تبديل میشود .بهايانترتیاب ،ايان عقاياد

لیپمن 7است (كريستین.)991 :7911 ،

ناسازگار جامعه را به آشوبهاای ناگهاانی دچاار مایكنناد و

مشتر

به نظر سیرز ،افكار عمومی چهار مؤلفه نهاادين و اصالی

درنهايت ،به كاهش احساس امنیت اجتماعی منجر مایشاوند.

دارد :جهت ،يعنی تقسیمبندی افكار عمومی برای موافقات ياا

بنابراين ،وجود سازوكارهای مانونی پشتیبان برای باروز افكاار

م الفت با موضوعی به درجات م تل

(غیار از كساانی كاه

عمومی به شیوة مانونی ،امری ضروری و الزم است.

نظری ندارند) شدت ،يعنی شادت اعتقااد بعضای از افاراد در

هريك از ابعاد افكاار عماومی باه شایوه ای متفااوت بار

مقايسه با ديگران ،درباره يك موضوا خاص بیشتر و شاديدتر

احساس امنیت اجتماعی تأثیرگذارناد .رساانههاای جمعای باا

است كه اين امر ،احتمال عملكردن براسااس آن عقاياد را در

گردآوری و انتشار اطالعات و اخباار ،آگااهیهاای الزم را در

آنها افزايش میدهد .برجستگی ،يعنی شدت اعتقاد برخی افراد

حوزههای م تل

اجتمااعی در میاان ماردم ايجااد مایكنناد

نسبت به بعضی مسائل ،بیشاتر اسات و درنهايات ،همساازی،

هرچند اين رسانهها بنا بر اهدا

يعنی افكار عمومی و نگرش افراد دربااره موضاوعی در طاول

بعضاای موضااوعات و مسااائل ،فورياات و ضاارورت بیشااتری

زمان ،چقدر ثابت میماند يا تغییر میكند (راش.)783 :7987 ،

میب شند .هنگامی كه اخباار باه ماردم مایرساد ،هركادام از

و سیاستهای سازمانشان به

متولی معتقد اسات افكاار عماومی معماوال ساه ويژگای

گروه های اجتماعی برداشت و تفسایر خاود را از آن دارناد و

دارند :تازگی ،داشتن طر عماومی و مرارگارفتن در معارض

درحقیقت ،افكار عمومی شكل می گیرد .افكار عمومی دربااره

منامشه و مباحثه (متولی.)33 :7981 ،

مسائل مطر شده به مضاوت مینشیند و درصورتیكه اخبار و
اطالعات ،بهخصوص دررابطهبا مسائل پراهمیت زندگی افاراد
Lipman

1

باشد ،اين افكار به احساس ناامنی اجتماعی دچار خواهد شاد.
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برای مثال ،ومتی كه احساس «مايی» يا هويت افراد و گروه هاا

سودطلب هستند و برای حف مناافع اعضاای خاود كوشاش

در معرض تهديد مرار بگیرد ،اين مضااوت انجاام مایشاود و

می كنند و برخی به دنبال پیادهساازی آرماانهاای بشاریاناد.

يكی از اين موارد ،زمانی است كه بهصورت پیدرپی اخبااری

گروههای فشاار ،اغلاب از شایوه گفتگاو بارای جلاب افكاار

درباره فرار مغزهاا ياا مساائل ديگاری مانناد افشااگری هاا و

عمومی م اطبان استفاده میكنند (دادگران .)7981 ،آنها مساائلی

انتقادهای سیاسیاجتماعی ازطرياق رساانههاا باه ماردم ارائاه

را به بحث میگذارناد و از راه نشااندادن شاواهد و مادار ،

میشود .همچنین ،اخباار و اطالعااتی كاه رساانههاا باهطاور

افكار عمومی را با خود همراه میكنند .همچنین ،شواهدی دال

روزمره در حوزه های امتصادی و مردم ارائه میكنند ،آنها را به

بر در خطر بودن امنیت اجتمااعی در ابعااد شاغلی ،سیاسای و

سردرگمی و نگرانی درباره وضعیت معیشتی و امتصادی دچار

امتصادی مطر و برای وصول به اهدا

خود ،از رسانهها نیاز

میكند و چنین وضعیتی به ناامنی اجتماعی منجر میشود.

استفاده میكنند .اين گروههاا افاراد جامعاه را در حاوزههاای

باوجوداين ،الزارسفلد و همكارانش ( )1944نشان دادهاند

م تلا

امنیات اجتمااعی و مساائلی كاه ازنظار ماردم بارای

كااه فهاام كاماال تااأثیرات پیااام ازطريااق رسااانه ،يااك جريااان

همبستگی و يكپارچگی اجتماعی ضروری است ،باه تشاويش

دومرحله ای است بدين معنا كه پیام از رساانههاا باه رهباران

دچار میكنند و آنها را باه سامت مسایر دل اواه خاود ساور

فكااری (سیاسااتمدارها ،ماضاایهااا ،چهاارههاای ورزشاای و)...

میدهند .برخی از آنها از امدامهای مبالغهآمیز و دروغ نیز برای

رهبران فكری پیام را در میان اطرافیاان خاود

خود استفاده میكنند ،اما ايفاای نقاش ايان

می رسد و سپ
منتشر میكنند.

دستیابی به اهدا

گروه هاا نیاز نماادی از دموكراسای اسات .گاروههاای فشاار

رهبران فكاری نقاش مهمای در جنابش هاای سیاسای و

به صورت كانال ارتباطی بین مردم و دولات عمال مایكنناد و

اجتماعی ايفا میكنند .آنها افرادی آگااه از مساائل اجتمااعی و

بدينوسیله ،خواسته های افراد را به گوش مسؤوالن میرسانند

سیاسی هستند و اطالعااتی كاه از رساانه دريافات كاردهاناد،

و از انباشااتگی درخواسااتهااا و ساارريز آنهااا بااه شاایوههااای

ازطريق روابط رسمی و غیررسامی باا افاراد جامعاه در میاان

برهمزننده نظم و امنیت ،جلوگیری میكنند.

میگذارناد و بادين ترتیاب ،در شاكلگیاری و بسایج افكاار

تبلیغااات ،كوششاای باارای شااكلدادن و دسااتكاااری

عمومی نقش مهمی دارناد (بلیاك و هارولدسان .)7918 ،رهباران

از پیش تعیاین

ذهنیتهای افراد و هدايت آنها به طر

اهدا

فكری اغلب ازلحاظ اجتمااعی بسایار فعالناد و درون جامعا

شده است .بعضی اهدا

خود ،ارتباطات بسیار موی دارند .ازنظر مومعیات اجتمااعی و

همكاااری و ايجاااد هااراس اساات و اغلااب م اطبااانی را باار

تحصیلی نیز اندكی بهتر از بقیه هستند و آگاهیهای الزم برای

میانگیزد كه با پیامهای مبلا هماهناه باشاند .باا اساتفاده از

جهت دهی به افكار عمومی را در اختیار دارند ،بناابراين ،آنهاا

انواا تبلیغات و البته در مجرايی چون رسانهها افكار عماومی

به راحتی با اعاالم مواضاع در حاوزة تهدياد احسااس امنیات

را نسبت به پديده های حساس ،درگیر میكنناد (متاولی)7981 ،

اجتماعی يا اعالم خطر دربااره مساائل سیاسای و اجتمااعی و

بهطوریكه افكار عمومی درباره آن مسئله واكنش نشاان دهاد.

امتصادی بر افكار عماومی تاأثیر مایگذارناد و حتای گااه در

اين تبلیغات در صورت هد

مرار دادن امنیات اجتمااعی ياا

برخی موارد ،موجب میشاوند جنابشهاای اجتمااعی شاكل

آنچاه كاه جامعاه باه عناوان هساتی خاود در ابعااد سیاساای،

بگیرند.

اجتماعی و امتصاادی مایشناساد ،بار احسااس نااامنی دامان

از ديگر عوامل مؤثر بر احساس امنیت ،گاروههاای فشاار
هسااتند كااه نفااوذ اجتماااعی دارنااد .بعضاای از اياان گااروههااا

میزند.

تبلیغات تسلیم سازی ،مفهوم ساازی،
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شايعه نیز خبری غیردمیق ،ناموثق و نامص است و انتقاال
آن ازطريق دهانبهدهاان انجاام مایشاود (دادگاران )7981 ،اماا

میزان استفاده از تبلیغات بر احساس امنیت اجتماعی افراد
تأثیر دارد

امروزه با ايجاد و گسترش فضای مجازی بهراحتی انتقالپاذير
است و بیش از هر موضوعی موجب ترس و استرس و نهايتااس
ناامنی اجتماعی میشود .هرگونه شايعات مطر شده باهوياژه،
درخصوص مسائل حساس امنیت اجتماعی مانند خطر هجاوم

گروه های فشار بر احساس امنیات اجتمااعی افاراد تاأثیر
دارد
شايعات بر احساس امنیات اجتمااعی افاراد تاأثیر دارد و
رهبران فكری بر احساس امنیت اجتماعی افراد تأثیر دارند.

به كشور يا مساائل امتصاادی و ...در كامتارين زماان ممكان
فراگیر می شود و موجی از احساس ناامنی اجتماعی را باه باار

روششناسي تحقيق

میآورد .اگرچه شايعه در فضاهای همراه با سانسور ،بیشاترين

در اين پژوهش از دو شیوه اسنادی و پیمايشی استفاده شاده

نفوذ را دارد ،گاه نیز در اثر وجود ياك رخاداد مهام در ياك

اساات .بااا اسااتفاده از روش اساانادی كلیااه منااابع از جملااه

جامعه باز ،شكل میگیرد.

كتاب ها ،مجله ها و سايت های اينترنتای مرباون باه موضاوا

شااايعه نااوعی مكانیساام دفاااعی كاااذب باارای احساااس

مطالعااه شااده و براساااس اياان مطالعااات ،مبااانی نظااری و

محرومیت است كه افاراد باه وسایل آن ،از شادت فشاارهای

چارچوب نظری طر ريزی شده است .همچناین ،از مطالعاه

درونی خود میكاهند و در كوتاهمدت باه آراماش مایرساند

اسنادی برای شاخص سازی متغیرهاا و ياافتن شااخص هاای

بنابراين ،در وضاعیت نابساامانی هاای اجتمااعی ،امتصاادی و

متناسااب بااا متغیرهااا اسااتفاده شااده و بااا اسااتفاده از آنهااا

فرهنگی بروز و هور شايعه در هريك از حوزههاای ماذكور،
پديدة رايجی است كه عوامل احساس نااامنی اجتمااعی را باه
وجود میآورد.
باتوجهبه اين مطالب ،فرضیههای پژوهش به اين صاورت
ارائه میشود:

پرسش نامه طراحی شده

است.

در ب ش دوم با اساتفاده از روش پیمايشای فرضایههاای
مدنظر آزموده شادهاناد .شایوه جماعآوری اطالعاات در ايان
مسمت ،ابزار پرسشنامه بوده و رايجترين تكنیك استفادهشاده
پیمايش است.

میزان استفاده از رسانههاای داخلای بار احسااس امنیات
اجتماعی افراد تأثیر دارد
میزان استفاده از رسانههای خاارجی بار احسااس امنیات
اجتماعی افراد تأثیر دارد
میزان اساتفاده از فضااهای مجاازی بار احسااس امنیات
اجتماعی افراد تأثیر دارد

جامعه آماري
در اين تحقیق جامعه آماری شهروندان 71ساله و بیشاتر از آن
در شهر اصفهان هستند كاه تعاداد آنهاا  7919119نفار باوده
است.
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جدول  -1شاخصسازي افكار عمومي
متغيرهاي
مستقل

شاخص

جمعي

رسانههاي

میزان استفاده افراد از رسانههايی چون شبكههای داخلی ،تلويزيون داخلی ،راديو داخلی ،راديو خاارجی ،مااهوارههاای
تفريحی ،وات آپ ،تلگرام ،اينستاگرام ،وايبر ،فی بو  ،اينترنت ،وبالگ و...

رهبران فكري

میزان جدی تلقیكردن اخباری كاه باه دسات ايان گاروههاا دربااره امنیات ارائاه مایشاود :ورزشاكاران ،روحانیاان،
سیاستمداران ،اساتید دانشگاه ،هنرپیشهها ،نويسندگان ،شاعران و فعاالن سیاسی.

سود طلب

گروههاي

نظر افراد درباره اينكه تا چه حد اين سازمانها درباره امنیت ديدگاه های كارآمدی دارند كه باه آنهاا اعتمااد مایشاود:
اتحاديه های بازرگانی ،كانون پزشكان ،كانون وكالی دادگستری ،كانون نويسندگان ،كانون معلمان ،كاانون دانشاجويان و
انجمنهای صنفی بازار.

افكار عمومي

آرمانگرا

گروههاي فشار

نظر افراد دررابطهبا اينكه تا چه حد اين سازمانها نظرهای كارآمدی درباره امنیت دارند :انجمان حمايات از معلاوالن و
عقب ماندگان ذهنی ،انجمن حمايت از محیط زيست ،انجمن حمايت از اتباا خارجه ،انجمن حمايات از زناان ،انجمان
حمايت از مومیتهای م تل

و انجمن حمايت از حیوانات.

مضطربشدن بهدلیل تبلیغات درباره كاهش امنیت در شهر :نظر افراد درخصوص اينكه تبلیغات امنیت وامعیت نادارد و
تبليغات

برای ترساندن است ،نظر افراد راجع به اينكه برخی از تبلیغات منفی برای سودبردن بعضی افراد است ،نظر افراد دربااره
اينكه وامعا میزان امنیت كم است ،اعتقاد به اينكه تبلیغات منفی به ناراحتی افراد منجر میشود ،اعتقااد باه اينكاه اخطاار
درباره امنیت الزم است و اعتقاد به اينكه میزان امنیت در شهر اصفهان مطلوب است.

شایعات

اعتقاد به اينكه شايعات وامعیت دارند ،اعتقاد به اينكه شايعات درباره نبود امنیت نگرانی به وجاود مایآورد ،اعتقااد باه
اينكه سانسور در خبررسانی شايعات را ايجاد میكند ،اعتقاد به اينكه كمبود امنیت شايعه رسانههای بیگانه است ،اخباار
دروغ حتی اگر دروغ باشد ،افراد را میترساند و برای بیشتر مردم شايعات اهمیت ندارند.

شیوه نمونهگیری سهمیهای متناساب باا حجام ،برحساب

حجم نمونه
حجم نمونه با استفاده از نرمافزار SPSSو  Sample Powerبار

متغیرهای جن  ،گروه سنی و منطقه محل زندگی بوده اسات

مبنای پیش فرض هايی مانند تاوان آزماون ،حجام اثار ،میازان

به طوری كه بر مبنای چارچوب نمونه گیری حجام متناسابی از

از انجاام

و گاروه سانی در منااطق چهااردهگاناه

اطمینان و تعداد متغیرهای دخیل در پژوهش و پا

افراد براسااس جان

آزمااون مقاادماتی و باتوجااهبااه نااوا فرضاایههااا (كااه از نااوا

اصفهان انت اب شده اند .باه دلیال در دساترس نباودن اسام و

همبستگی بودند) برای توان آزمون 19درصاد و حجام نموناه

آدرس پاس گويان ،اين شیوه نمونهگیاری عملایتارين شایوه

 911نفر برآورد شده است.

ممكن بوده است.
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جدول  -2شاخصسازي احساس امنيت اجتماعي
متغيرهاي
وابسته

گویه

شاخص
احساس امنيت سياسي احساس امنيت فرهنگي

نظر افراد درباره اينكه :امكان ا هار نظر سیاسی برای همه افراد وجود دارد ،بیان نظر درخصوص اداره كشور بادون تارس،
انتقاد به مسئوالن بدون پیامدداشتن ،سیاستمداران تمايلی بارای شاركت دادن ماردم در اداره سیاسای كشاور ندارناد ،نظار
اكثريت مردم برای مسئوالن محترم است و نتیجه انت ابات اكثرا همان است كه مردم میخواهند ،تعامال ماردم و مسائوالن
بیشتر دوستانه است تا بر مبنای زور.
نظر افراد درباره اينكه :هیچ برخوردی با افراد نامض ارزشهای اجتماعی نمیشود ،باه ارزشهاای دينای احتارام گذاشاته
میشود ،میرا

فرهنگی دارايی گران بهايی است كه بايد از آن نگهداری كرد ،هر فردی در جامعه فعالیات خالماناه داشاته

باشد ،امكانات فرهنگی بهطور برابر در اختیار همه مرار میگیرد ،مردم در باورداشتن به هرنوا تفكاری آزادناد ،هويات ماا
ايرانی ها در معرض تهديد است ،هر فردی بدون دغدغه مطالبش را بنويسد و آنها را چاپ كند ،همه شهروندان ومت كافی
برای پرداختن به موسیقی و هنر دارند.

اقتصادي
تعاملي
رفاهي

احساس امنيت احساس امنيت احساس امنيت

احساس امنيت اجتماعي

اخالقي

احساس امنيت

نظر افراد درباره اينكه :همه همشهريان به نوا دين و مومیت يكاديگر احتارام مایگذارناد ،شاهروندان بارای مقدساات و
باورهای هم احترام مائل هستند ،بعضی رفتارها عفت عمومی را جريحهدار میكند ،باوجود دستورات دينای فاراوان بارای
زندگی اجتماعی برخی بهراحتی آنها را زير پا میگذارند ،ومتی در شهر تصادفی پایش بیاياد ،ديگاران تاحادامكان كماك
میكنند ،به نظر میرسد ارزشهای اخالمی در جامعه ما به فراموشی سپرده شده است.
شغل دل واه خود را داشته باشد ،درآمد مردم برای زندگی آبرومندانه كافی نیست ،وضاعیت

نظر افراد درباره اينكه :هرك

امتصادی طوری است كه نیازهای ضروری مردم برطر

میشود ،ثروت عادالنه توزيع شده است ،سرمايهگاذاری ريساك

زيادی دارد ،در مبادالت امتصادی امكان كالهبرداری زياد شده است.
نظر افراد درباره اينكه :جرم وجود دارد ،اما خطرنا

نیست ،در رابطه نبايد به غريبههاا اعتمااد كارد ،رواباط ماردم بیشاتر

براساس منافع ش صی است ،میزان جنايت از مقدار تعیین شده به دست مسئوالن بیشتر است ،نباياد ومات خودماان را در
كمككردن به ديگران تل

كنیم ،افراد به برابری حقور خود با ديگران اعتقاد دارند و براساس آن عمل میكنند.

نظر افراد درباره اينكه :از سالمندی میترسم بهدلیل نبود امكانات در جامعه ،دسترسی افراد برای مرامبتهای پزشكی حتای
فقرا ،راه پیشرفتی برای خانوادههای فقیر وجود ندارد ،وضعیت تحصیل و آموزش مناسب برای همه وجود دارد.

احساس امنيت قضایي

نظر افراد درباره اينكه :هرك

جرمی مرتكب شود ،برابر مانون با او رفتار میشاود ،ماوانین در كشاور ماا عادالناه اعماال

می شود ،اگر به كسی لم شود ،برای احقار حق خود نگرانی ندارد ،بعضی افراد هر خالفی مرتكب شاوند نادياده گرفتاه
میشود درحالی كه ديگران برای كوچكترين خال

مجازات میشوند ،همه رويههای مضايی در مورد افراد يكسان اجارا

میشود ،احساس آسودگی داشتن از اينكه نیروی انتظامی تالش خود را در پیشگیری از جرم انجام میدهد ،امنیت جاانی و
مالی به اندازه كافی وجود دارد.

روایي یا اعتبار پرسشنامه

فیش ها با رويكرد طر سؤال مارور و باازبینی و ساؤالهاای

درزمینه اعتبار مهم تارين بحاث ازنظار محتاوايی و شاامل دو

م تلفی مطار شاده اسات .ساپ

ب ش است :ن ست اعتبار نمونهای ،دوم اعتبار صوری.

سؤالهايی مرار گرفته كه از پرسشنامههای اعتبارياابیشاده و

پ

ايان ساؤالهاا در كناار

برای اطمینان از اينكه پرسش ناماه اعتباار نموناه ای دارد،

مرتبط با موضوعات مطار شاده (افكاار عماومی و احسااس

از مطالعه و فیش برداری از مقالهها و كتابهای م تلا ،

امنیت اجتماعی) به دست آمده اند .در انتها با مارور و باازبینی
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آنها و سرانجام با مطالعه مقدماتی برخی پرساشهاا حاذ

و

قابليت اعتماد پرسشنامه

اصال شدند ،به نحوی كه سؤال های باامیماناده ويژگایهاای

در اياان تحقیااق باارای ساانجش مابلیاات اعتماااد ابعاااد فرعاای

افكار عمومی و احساس امنیت بودند .دروامع ،بارای دساتیابی

پرسشناماه براسااس تكنیاك همااهنگی درونای گوياههاا از

به اين گويه ها سؤال های زياادی طار و ياك م ازن ساؤال

ضريب آلفای كرونباي استفاده شده است.

ايجاد شده و از بین گويههای انت ابشاده ،ماواردی برگزياده
شدهاند بهطوریكاه گوياههاای باامیماناده كال ساؤالهاا را
توصی

جدول  -3محاسبه ضریب اعتمادپذیري براي ابعاد فرعي پرسشنامه

مای كنناد .بناابراين ،تاحادزيادی از اعتباار نموناه ای

متغير مورد سنجش

پرسشنامه اطمینان حاصل شده است.

تعداد گویه

مقدار ضریب

رسانههای اجتماعی

79

9/39

تبلیغات

8

9/11

اعمالكردن نظر آنها و جر وتعديل در بعضی گويهها از اعتبار

گروههای فشار سودطلب

1

9/19

گروههای فشار آرمانگرا

1

9/89

صوری پرسش نامه نیز اطمینان حاصال شاده اسات .بناابراين،

شايعات

1

9/81

بهطوركلی پرسشنامه اعتبار محتوايی دارد كه نشاندهنده ايان

رهبران فكری

3

9/83

موضوا است كه دمیقاس همان موضوا مدنظر تحقیق را خواهاد

احساس امنیت سیاسی

8

9/88

احساس امنیت فرهنگی

3

9/81

احساس امنیت اخالمی

1

9/87

احساس امنیت امتصادی

1

9/87

و ابعاد و شاخصهايشاان براسااس مباانی نظاری

احساس امنیت تعاملی

1

9/89

از آن ،همبساتگی زيااد مؤلفاههاای

احساس امنیت رفاهی

1

9/88

تشكیلدهنده هركدام از سازهها با يكديگر تأيید شدهاناد و باا

احساس امنیت مضايی

1

9/81

همچناااین ،ايااان پرساااشناماااه بااارای نظرخاااواهی از
صااحبنظااران و محققااان در اختیااار آناان ماارار گرفتااه و بااا

سنجید .همچناین ،در تماامی طاول مسایر ،ساازههاای افكاار
عمومی و احساس امنیت اجتماعی بهدمات وارسای و مفااهیم
آنها تعري

مشا ص شادهاناد .پا
حذ

گويههاای ناهماهناه ،از گارد هام آمادن گوياههاای

طبق اين اطالعات ،ضريب اعتمادپذيری كلیه ابعاد فرعی

بامیمانده حول سازههاای افكاار عماومی و احسااس امنیات،

پرسشنامه پذيرفتنی

اطمینان حاصل شده است بنابراين ،پرساش ناماه تاحادزيادی

نتيجه

اعتبار سازه دارد.

است.

جدول  -4توصيف پاسخگویان برحسب سن
ميانگين
سن

91

ميانه
91

مد
91

براساس اين جدول ،میانگین سنی پاس گويان  91سال و

انحرافمعيار
71

واریانس
991/18

حداقل
71

حداکثر
19

تشكیل دادهاند.

انحرا معیاار  71اسات و بیشاترين تعادادافراد نیاز 91سااله

براساس تجزيه وتحلیال اطالعاات91/8 ،درصاد از افاراد

بودهاند .همچنین ،كمترين سن پاس گويان  71سال و بیشترين

پاس گو مجرد13/7 ،درصد متأهل1/7 ،درصد بیهمسر بهدلیل

سن  19ساال باوده اسات .يافتاههاای ديگار نشاان مایدهاد

فوت و 9/8درصد بیهمسر بهدلیل طالر بودهاند.

11/1درصد از پاسا گويان را ماردان و 19/9درصاد را زناان

بررسی تأثیر مديريت افكار عمومی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان اصفهانی
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جدول  -5فراواني پاسخگویان برحسب مقایسه وضعيت امنيت اجتماعي شهر اصفهان با دیگر شهرهاي مشابه
وضعيت امنيت اجتماعي شهر اصفهان

درصد

فراوني

درصد معتبر

خیلی ضعی

1

7/1

7/1

ضعی

71

9/1

9/8

متوسط

791

98

98/1

خوب

711

11/1

11/9

خیلی خوب

19

78/1

73

بدون پاسخ

1

7/1

جمع

911

799

799

مطااابق آمااار جاادول ( )1بیشااتر افااراد وضااعیت امنیاات

براساس جدول( )1بیشتر افاراد فعالیات اعضاای نیاروی

اجتماعی شهر اصفهان را در مقايساه باا شاهرهايی كاه ازنظار

انتظامی درباره امنیت اجتماعی را در مقايسه با ديگار اعضاای

جمعیت و مساحت مشابه آن هستند ،به اين صاورت ارزياابی

نیااروی انتظااامی در شااهرهای ديگاار ،بااا 11درصااد خااوب،

كرده اند11/9 :درصد خوب98/1 ،درصاد متوساط73 ،درصاد

97/1درصد متوساط71/9 ،درصاد خیلای خاوب1/9 ،درصاد

خیلی خوب9/8 ،درصد ضعی

و 7/1درصد خیلی ضعی .

و 7/3درصد خیلی ضعی

ضعی

ارزيابی كردهاند.

یافتههاي استنباطي
فرضيه نخست :ميزان استتفاده از رستانه هتاي داخلتي بتر
احساس امنيت اجتماعي افراد مدنظر تأثير

دارند.

هر دو متغیر در سطم فاصلهای سنجش شدهاند ،بناابراين
برای آزمون فرضیه از ضريب همبستگی پیرسون استفاده شاده
است.
فرضیههای آماری به اين شر است:
جدول  -6فراواني پاسخگویان برحسب مقایسه ميزان فعاليت اعضاي
نيروي انتظامي در حوزه امنيت اجتماعي با دیگر اعضاي نيروي انتظامي
در شهرهاي دیگر
ميزان فعاليت نيروي انتظامي در
امنيت اجتماعي شهر اصفهان
خیلی ضعی
ضعی
متوسط
خوب
خیلی خوب
بدون پاسخ
جمع

فراواني

درصد

1
73
771
718
11
79
911

7/3
1/7
99/1
11/8
71/3
9/1
799

درصد
معتبر
7/3
1/9
97/1
11
71/9
799

H0: ρ = 0
H1: ρ > 0

در فرض صفر ،فرض بر اين است كه بین میزان اساتفاده
از رسانههای داخلی و احساس امنیت اجتمااعی افاراد مادنظر
هیچ رابطهای وجود ندارد و در فرض مقابل (تحقیق) فرض بر
اين است كه میزان استفاده از رسانه های داخلای بار احسااس
امنیت اجتماعی افراد تأثیر

دارند.
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جدول  - 7آزمون همبستگي بين استفاده از رسانههاي داخلي و
احساس امنيت اجتماعي
متغيرمستقل

تأثیر دارند.

احساس امنيت اجتماعي

متغيروابسته

است كه رسانه های خارجی بر احساس امنیت اجتماعی افاراد

ضريب پیرسون

9/713

میزان استفاده از رسانههای

ضريب تعیین

9/998

داخلی

سطم معناداری

9/997

حجم نمونه

911

طبق نتايج حاصل از آزماون فرضایه ،ضاريب همبساتگی

جدول  - 8آزمون همبستگي بين رسانههاي خارجي و احساس امنيت
اجتماعي
متغيرمستقل
متغيروابسته

رسانههای خارجی

پیرسون بین میزان اساتفاده از رساانههاای داخلای و احسااس

احساس امنيت اجتماعي
ضريب پیرسون

-9/711

ضريب تعیین

9/991

سطم معناداری

9/997

حجم نمونه

911

امنیت اجتماعی برابر با  9/713به دست آمده اسات .بناابراين،
بین میزان اساتفاده از رساانه هاای داخلای و احسااس امنیات

نتايج جدول ( )8نشان مایدهاد كاه ضاريب همبساتگی

اجتماعی در جامعه نمونه ،همبستگی وجود دارد و باتوجاهباه

پیرسون بین میزان استفاده از رسانه هاای خاارجی و احسااس

سطم معناداری  9/997يعنی كمتر از  9/91اين میازان ضاريب

امنیت برابر با  -9/711به دست آمده است بنابراين ،بین میزان

همبستگی معنادار اسات و آن را باا اطمیناان 31درصادی باه

استفاده از رساانههاای خاارجی و احسااس امنیات اجتمااعی

جامعه آماری تعمیم می دهیم .بنابراين ،فرضیه تحقیق مبنی بار

همبستگی معكوس وجود دارد و باتوجاهباه ساطم معنااداری

تأثیر میزان استفاده از رسانههاای داخلای بار احسااس امنیات

 9/997يعنی كمتر از  9/91اين میزان همبستگی معنادار اسات

اجتماعی افراد تأيید میشود و فارض صافر رد خواهاد شاد.

و آن را با اطمینان 31درصدی به جامعه آماری تعمیم میدهیم.

همچنین ،با در نظر گرفتن مقدار ضريب تعیین بهدساتآماده،

درنتیجه ،فرضیه تحقیق تأيید و فرض صافر رد مایشاود ،اماا

احساااس امنیاات اجتماااعی

چون مقدار ضريب منفی به دست آماده ،ايان تاأثیر معكاوس

انتظااار دارياام  9/998از واريااان

بهوسیله میزان استفاده از رسانههای داخلی تعیین شود.

است .بهعباارت ديگار ،هرچاه میازان اساتفاده از رساانههاای
خارجی افزايش يابد ،احساس امنیات اجتمااعی كااهش پیادا

فرضيه دوم :ميزان استفاده از رسانه هتاي ختارجي بتر
احساس امنيت اجتماعي افراد مدنظر تأثير دارد.
برای آزمون اين فرضیه از آزمون پیرساون اساتفاده شاده
است ،زيرا هر دو متغیر مستقل و وابساته در ساطم فاصالهای
سنجش شدهاند.

میكند .باتوجهبه مقدار ضاريب تعیاین محاسابهشاده ،انتظاار
داريم  9/991از واريان

احساس امنیات اجتمااعی باهوسایله

استفاده از رسانههای خارجی تعیین شود.
فرضيه سوم :میزان استفاده از شبكههتاي اجتمتاعي بتر
احساس امنيت اجتماعي افراد مدنظر تأثير دارد.

فرضیههای آماری به اين شر است:
H0: ρ = 0
H1: ρ > 0

در فرض صفر ،فرض بر اين است كه بین میزان اساتفاده
از رسانه های خارجی و احساس امنیت اجتمااعی افاراد هایچ
رابطه ای وجود ندارد و در فرض مقابل (تحقیق) فرض بر اين

برای امتحان اين فرضیه از آزمون پیرساون اساتفاده شاده
است.
فرضیههای آماری به اين شر است:
H0: ρ = 0
H1: ρ > 0

بررسی تأثیر مديريت افكار عمومی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان اصفهانی
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در فرض صفر ،فرض بر ايان اسات كاه باین اساتفاده از

برای آزمايش اين فرضیه از آزمون پیرسون اساتفاده شاده

شبكه های اجتماعی و احسااس امنیات اجتمااعی افاراد هایچ

است ،زيرا هر دو متغیر در سطم فاصلهای سانجیده شادهاناد.

رابطه ای وجود ندارد و در فرض مقابل (تحقیق) فرض بر اين

فرضیههای آماری به اين شر است:
H0: ρ = 0
H1: ρ > 0

است كه استفاده از شبكههاای اجتمااعی بار احسااس امنیات
اجتماعی افراد تأثیر دارند.

در فرض صفر ،فرض بر اين است كه رهبران فكری بر

جدول  -9آزمون همبستگي بين شبكههاي اجتماعي و احساس امنيت
اجتماعي
متغيرمستقل
متغير وابسته

احساس امنیت اجتماعی افراد هیچ تأثیری ندارند و در فرض
مقابل (تحقیق) فرض بر اين است كه رهبران فكری بر
احساس امنیت اجتماعی افراد تأثیردارند.

احساس امنيت اجتماعي
ضريب پیرسون

-9/799

جدول  -11آزمون همبستگي بين رهبران فكري و احساس امنيت

استفاده از شبكههای

ضريب تعیین

9/971

اجتماعي

اجتماعی

سطم معناداری

9/991

حجم نمونه

911

نتايج آزمون فرضیه بیانگر آن است كه ضريب همبساتگی
پیرسون بین استفاده از شبكههای اجتماعی و احسااس امنیات

متغيرمستقل
متغيروابسته

جامعه نمونه ،همبستگی معكوس وجود دارد و باتوجهبه سطم
معناداری  9/991اين میزان همبستگی معنادار است و آن را باا
اطمیناان 31درصادی باه جامعاهی آمااری تعمایم مایدهاایم.
درنتیجه ،فرضیه تحقیق تأيید میشود ،اما چون مقادار ضاريب
منفی به دست آمده ،اين تأثیر معكوس است .بهعباارتديگار،
هرچه میزان اساتفاده از شابكه هاای اجتمااعی افازايش ياباد،
احساس امنیت كاهش پیدا میكند .همچنین ،باتوجهباه مقادار
ضريب تعیین بهدست آمده ،انتظاار داريام  9/971از وارياان
احساااس امنیاات اجتماااعی بااهوساایله اسااتفاده از شاابكههااای
اجتماعی تعیین شود.
فرضيه چهتارم :رهبتران فكتري بتر احستاس امنيتت
اجتماعي افراد مدنظر تأثير دارند.

ضريب پیرسون

9/783

ضريب تعیین

9/991

سطم معناداری

9/9

حجم نمونه

911

رهبران فكری

اجتماعی برابر با  -9/799به دست آمده اسات بناابراين ،باین
استفاده از شبكههای اجتماعی و احساس امنیات اجتمااعی در

احساس امنيت اجتماعي

طبق جدول ( )79ضريب همبستگی پیرسون بین رهباران
فكری و احساس امنیت اجتمااعی برابار باا  9/783باه دسات
آمده است بنابراين ،در جامعاه نموناه باین رهباران فكاری و
احساس امنیت اجتماعی همبساتگی وجاود دارد و باتوجاهباه
سطم معناداری  9/9يعنی كمتر از  9/91اين میازان همبساتگی
معنادار است و آن را با اطمینان 31درصدی به جامعاه آمااری
تعمیم میدهیم.
براين اساس ،فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر رهبران فكری بر
احساس امنیت اجتماعی افراد مدنظر تأيید و فارض صافر رد
میشود .همچنین ،باتوجهبه مقدار ضريب تعیین بهدستآماده،
انتظار داريم  9/991از واريان

احسااس امنیات اجتمااعی باا

استفاده از رهبران فكری تعیین شود.
فرضيه پنجم :گروه هاي فشار ستودطلب بتر احستاس

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،71شماره دوم ،تابستان 7931
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فرضيه ششم :گروههاي فشار آرمتانگترا بتر احستاس

امنيت اجتماعي افراد مدنظر تأثير دارند.
برای آزمون اين فرضیه از آزمون پیرساون اساتفاده شاده
است.

امنيت افراد مدنظر تأثير دارند.
برای آزمون اين فرضیه از آزمون پیرساون اساتفاده شاده

فرضیههای آماری به اين شر است:
H0: ρ = 0
H1: ρ > 0

است ،زيرا هر دو متغیر در سطم فاصلهای سنجش شدهاند.
فرضیههای آماری به اين شر است:
H0: ρ = 0
H1: ρ > 0

در فرض صفر ،فرض بر اين اسات كاه باین گاروههاای
فشار سودطلب و احساس امنیت افاراد هایچ رابطاهای وجاود

در فرض صفر ،فرض بر اين است كه بین گروههای فشار

ندارد و در فرض مقابال (تحقیاق) فارض بار ايان اسات كاه

آرمانگرا و احساس امنیت اجتماعی افراد هیچ رابطهای وجود

گروههای فشار سودطلب بر احسااس امنیات اجتمااعی افاراد

ندارد و در فرض مقابل (تحقیق) فرض بر اين است كه

تأثیر دارند.

گروههای فشار آرمانگرا بر احساس امنیت اجتماعی افراد
تأثیر دارند.

جدول  -11آزمون همبستگي بين گروههاي فشار سودطلب و احساس
امنيت اجتماعي
متغيرمستقل

امنيت اجتماعي

احساس امنيت اجتماعي

متغيروابسته

ضريب پیرسون

9/771

گروههای فشار

ضريب تعیین

9/979

سودطلب

سطم معناداری

9/979

حجم نمونه

911

نتايج اين جدول نشان می دهد ضريب همبستگی پیرسون
بین گروههای فشاار ساودطلب و احسااس امنیات اجتمتاعي
برابر با  9/771به دست آمده است .بناابراين ،باین گاروههاای
فشار سودطلب و احساس امنیت همبساتگی وجاود دارد و باا
درنظر گرفتن سطم معناداری  9/979يعنی كمتار از  9/91ايان
میزان همبساتگی معناادار اسات و آن را باا اطمیناان  %31باه
جامعه آماری تعمیم می دهیم .بنابراين ،فرضیه تحقیق مبنی بار
تأثیر گروه های فشار سودطلب بار احسااس امنیات اجتمااعی
افراد ،تأيید و فرض صافر رد مایشاود .همچناین ،باتوجاهباه
مقدار ضريب تعیاین باهدساتآماده ،انتظاار داريام  9/979از
واريان

جدول  -12آزمون همبستگي بين گروههاي فشار آرمانگرا و احساس

احساس امنیت اجتماعی بهوسیله استفاده ازگروه های

فشار سودطلب تعیین شود.

متغيرمستقل
متغيروابسته

گروههای فشار آرمانگرا

احساس امنيت اجتماعي
ضريب پیرسون

9/7

ضريب تعیین

9/97

سطم معناداری

9/991

حجم نمونه

911

طبق نتايج جدول ( )79ضريب همبساتگی پیرساون باین
گروههای فشار آرمانگرا و احساس امنیت اجتمااعی برابار باا
 9/7به دسات آماده اسات بناابراين ،باین گاروههاای فشاار
آرمااانگاارا و احساااس امنیاات اجتماااعی در جامعااه نمونااه
همبستگی وجود دارد و باتوجهبه سطم معناداری  9/991يعنی
كمتر از  9/91اين میزان همبساتگی معناادار اسات و آن را باا
اطمینااان 31درصاادی بااه جامعااه آماااری تعماایم ماایدهاایم.
براين اساس ،فرضیه تحقیق مبنای بار تاأثیر گاروه هاای فشاار
آرمانگرا بر احساس امنیت اجتماعی افراد تأيید و فرض صافر
رد ماایشااود .همچنااین ،باتوجااهبااه مقاادار ضااريب تعیااین
به دست آمده ،انتظار داريم  9/97از وارياان

احسااس امنیات

اجتماعی بهوسیله استفاده از اين گروهها تعیین شود.

بررسی تأثیر مديريت افكار عمومی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان اصفهانی
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افراد مدنظر باوده اسات و هار دو متغیار در ساطم فاصالهای
سنجیده شدهاند.

مدنظر تأثير دارند.
برای امتحان اين فرضیه از آزمون پیرسون اساتفاده شاده،

فرضیههای آماری به اين شر است:
H0: ρ = 0
H1: ρ > 0

زيرا سطم سنجش متغیرهای مستقل و وابسته فاصلهای است.
فرضیههای آماری به اين شر است:

در فرض صفر ،فرض بر اين اسات كاه باین شاايعات و

H0: ρ = 0
H1: ρ > 0

احساس امنیت اجتماعی افراد هیچ رابطهای وجود نادارد و در

در فرض صفر ،فرض بر اين اسات كاه باین تبلیغاات و

فرض مقابل (تحقیق) فرض بار ايان اسات كاه شاايعات بار

احساس امنیت اجتماعی افراد هیچ رابطهای وجود نادارد و در

احساس امنیت اجتماعی افراد تأثیردارند.

فرض مقابل (تحقیق) فارض بار ايان اسات كاه تبلیغاات بار
احساس امنیت افراد تأثیر دارند.

جدول  -14آزمون همبستگي بين شایعات و احساس امنيت اجتماعي
متغيرمستقل

جدول -13آزمون همبستگي بين تبليغات و احساس امنيت اجتماعي
متغيرمستقل
متغيروابسته

تبلیغات

متغيروابسته

احساس امنيت اجتماعي
ضريب پیرسون

9/711

ضريب تعیین

9/991

سطم معناداری

9/997

حجم نمونه

911

نتايج جدول ( )79نشان میدهاد كاه ضاريب همبساتگی
پیرسون باین تبلیغاات و احسااس امنیات اجتمااعی برابار باا
 9/711به دست آمده است بنابراين ،بین تبلیغاات و احسااس
امنیات اجتمااعی همبسااتگی وجاود دارد و باتوجااهباه سااطم
معناداری  9/997يعنای كمتار از  9/91ايان میازان همبساتگی
معنادار است و آن را با اطمینان 31درصدی به جامعاه آمااری
تعمیم میدهیم .بهاينترتیاب ،فرضایه تحقیاق مبنای بار تاأثیر
تبلیغات بر احساس امنیت افراد مدنظر تأيید و فرض صافر رد
میشود .همچنین ،مقدار  9/991از وارياان

احسااس امنیات

اجتماعی بهوسیله تبلیغات تعیین میشود.
فرضيه هشتم :شایعات بتر احستاس امنيتت اجتمتاعي
افراد مدنظر تأثير دارند.
برای آزمايش اين فرضیه از آزمون پیرسون استفاده شاده،
زيرا هد  ،بررسی تأثیر شايعات بر احساس امنیات اجتمااعی

شايعات

احساس امنيت اجتماعي
ضريب پیرسون

-9/771

ضريب تعیین

9/979

سطم معناداری

9/979

حجم نمونه

911

مطااابق جاادول ( )71ضااريب همبسااتگی پیرسااون بااین
شايعات و احساس امنیت اجتماعی برابر باا  9/771باه دسات
آمده است بنابراين ،بین شايعات و احساس امنیات اجتمااعی
در جامعه نمونه همبساتگی وجاود دارد و باا در نظار گارفتن
سااطم معناااداری  9/979يعناای كمتاار از  9/91اياان میاازان
همبستگی معنادار اسات و آن را باا اطمیناان 31درصادی باه
جامعه آماری تعمیم می دهیم .براين اساس ،فرضیه تحقیق مبنی
بر تأثیر شايعات بر احساس امنیات اجتمااعی تأيیاد و فارض
صفر رد میشود .همچنین ،باتوجهبه منفیبودن مقدار ضاريب،
اين همبستگی معكوس است .به عبارت ديگر ،شاايعات باعاث
كاهش احساس امنیت اجتماعی میشود.
نتيجه و پيشنهادات
امنیت ،يكی از پیچیاده تارين مفااهیم بنیاادی ضاروری بارای
جوامع بشری است كه كشورهای م تلا

بناا باه وضاعیت و

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،71شماره دوم ،تابستان 7931
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مومعیت جغرافیايی ،فرهنگی و توان نظامی خود با شایوههاای
م تل

درصدد پاس گويی به اين نیاز بر آمدهاند.

جمعی (رسانههای داخلی و خارجی ،رهبران فكری ،گروههای
سودطلب و آرمانگرا ،تبلیغات و شايعات) عملیاتی میشوند.

از ديرباز در تاريخ ،امنیت در كشور اياران باهدلیال مومعیات

نتايج آزمون فرضیههای تأثیر رسانههای داخلی و خارجی

خاص فورالجیشای و مومعیات خاصای كاه در خاورمیاناه دارد،

و شبكههای اجتماعی نشان مایدهاد رساانههاای داخلای بار

از

احساس امنیت اجتماعی تأثیر مثبات و معناادار و رساانههاای

انقالب نیز تالشهای بسیاری برای حف امنیت در كشاور انجاام

خااارجی و شاابكههااای اجتماااعی تااأثیر معكااوس و معنااادار

شااده اساات و بنااا بااه شااواهد موجااود (ازجملااه در مقايسااه بااا

داشته اند .اين نتايج يافتههای سلطانیفار ( )7981آناستاسایو و

كشورهای منطقه كه بهشدت ناامن هستند) به نظر میرساد ازنظار

همكاران و رودانی و همكاران ( )7939را تأيید مایكناد .آنهاا

دستیابی به امنیت ،موفق عمل كردهاند .بااوجود مادار مساتندی

به اين نتیجه رسیده اند كه رسانه ها بر احساس امنیت اجتماعی

كااه دال باار كفاياات امنیاات اجتماااعی در جامعااه اساات ،نتااايج

تأثیر دارند .ديدگاه گربنر ،در مالاب نظرياه كاشات باهخاوبی

پژوهشهای انجامشاده نشاان مایدهاد میازان احسااس امنیات

تبیینكننده اين يافتههاست .طباق بااور او تلويزياون باه منباع

اجتماعی (امنیت اجتماعی در بعد ذهنی) وضعیت مطلوبی ندارد.

اصلی بیان ومايع در دنیای امروز بدل شده است چنانكاه بار

مدنظر دغدغهورزان اين حوزه بوده است .در طول سالیان پا

احساس امنیت اجتماعی آن ب ش از امنیات اجتمااعی را

هستی اجتماعی تأثیر میگذارد و وامعیت مدنظر خود را به آن

در بر می گیرد كه افاراد ازنظار احسااس آن را در و تجرباه

القاء میكند .تلويزيون ،با تكرار مداوم الگوهاای مادنظر خاود

میكنند چنانكه كاهش احساس امنیت اجتماعی آسایب هاای

درصدد تالش برای تعري

جهاان و مشاروعیتب شایدن باه

فراوانی را بر پیكره زندگی اجتماعی افراد جامعه وارد میكناد.

نظم اجتماعی است .اين نظريه ،نشان دهنادة تاأثیر بلنادمادت

اين در حالی است كه در جامعه ما باهدلیال وضاعیت خااص

رسانه ها بر باورها و تلقی عماوم از وامعیات خاارجی اسات،

ذكرشده ،برای ثبات ،توسعه و همبساتگی اجتمااعی احسااس

بهطوریكه حتی آن را باه وجاود مایآورد (ماككوايال.)7981 ،

امنیت به میزان زيادی ضروری است.

نتايج اين پژوهش نشان می دهاد كاه رساانههاای داخلای بار

نويسندگان به دنبال پاس گويی به چالش يادشده ،عوامال

احساس امنیت اجتماعی تأثیر مثبات و معناادار و رساانههاای

مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی را مطالعه كردهاند و مطالعات

خارجی و شبكه های اجتماعی تأثیر منفی دارند .درحقیقت ،بر

مقدماتی نشاان مایدهاد افكاار عماومی بار احسااس امنیات

مبنای نظريه كاشت ،هركدام از رسانهها بر مبنای مناافع خاود،

اجتماعی تأثیرگذار است .افكار عماومی نمايناده اراده جمعای

افكار عمومی را بهطور خاصی جهتدهی كردهاند چنانكه در

افراد جامعه اسات و ضاريب نفاوذ و سارايت بسایار زيااد و

تعريا هااای افااراد مصاار كننااده آثااار متفاااوتی داشااتهانااد.

همچنین ،مدرت تأثیرگذاری دارد.

رسانههای خارجی و شبكههای مجاازی وماايع را باهصاورت

افكار عمومی مضاوت همگانی درباره پديدههای حسااس

الگوهای تكرارشونده به م اطبان تحمیل كردهاند بهطوریكاه

اجتماعی سیاسی است و همانگونه كه برای افازايش احسااس

جهان ذهنی آنها و در وامع باورهاا و تلقای ماردم از احسااس

امنیت عمل میكند ،مدرت عملكردن باهصاورت ياك عامال

امنیت از همان الگوهايی تبعیت كارده اسات كاه رساانههاای

برهمزننده نظم را هم دارد و افراد جامعاه را باه واكانشهاای

خارجی و شبكه های مجازی القاء كردهاند .باه نظار مایرساد

هیجانی ،ت ريبگری و ناامیدی سور میدهد.

رسانه های خارجی در اين زمینه به صورت منفی عمل كردهاند

مطابق نتايج مرور مباانی نظاری و چاارچوب نظاری در

و باعث كاهش احساس امنیت اجتمااعی شادهاناد .همچناین،

حوزه افكار عمومی اين افكاار در عاواملی چاون رساانههاای

همین نظريه بهخوبی نشان میدهد كه رسانههای داخلی دمیقاا

بررسی تأثیر مديريت افكار عمومی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان اصفهانی
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به همین منوال اما با الگوهايی متفاوت عمل كردهاند و آنچه به

عقايد خود را با آنها هماهنه كند (ماككوايال .)7981 ،رهباران

ذهنیت و باورهای افراد القاء كرده اند ،برای افازايش احسااس

فكری يكی از بهترين گروههايیاناد كاه افاراد جامعاه در پای

امنیت اجتماعی بوده است.

هماهنهكردن نظرها و عقايد خود با آنهاا هساتند زيارا آناان

رسانه های جمعی با مطر كردن موضواهاای حسااس و

ازنظر جايگاه ،منزلت اجتماعی و تأثیرگذاری بر ذهنیات افاراد

پراهمیت جامعه و با پررنهكردن بعضی مسائل ،مضاوتهاای

جامعه ،مومعیتی دارند كه بیش از ديگران بار آراء افاراد تاأثیر

افراد را تغییر میدهند.

می گذارند .بنابراين ،درصورتی كه رهبران فكری ديادگاه هاايی

درصورتی كاه اطالعاات ارائاهشاده باهوسایله رساانههاا

مطابق با افزايش احساس امنیت اجتماعی ات اذ يا باا گفتاار و

همجهت با حف و افزايش احسااس امنیات اجتمااعی باشاد،

اعمال خويش در ايان جهات عمال كنناد ،افاراد باا مالحظاه

چنین وضعیتی مشكلی ايجاد ن واهاد كارد ،اماا هنگاامی كاه

ديدگاه غالب آنان ،برای افزايش امنیت اجتماعی به اين جاناب

ايان باشاد ،جامعاه شااهد

گرايش پیدا خواهند كرد حتی اگر دراينخصاوص ،م الفات

دريافت افراد از رسانهها بارخال

كاهش احساس امنیت اجتماعی خواهد بود.

ذهنی نسبی داشته باشند.

بنابراين ،مالحظه می شود كاه رساانه هاای داخلای بارای

بهعبارتديگر ،رهباران فكاری چاون روحانیاان ،مراجاع

كاهش احساس امنیت اجتماعی همساو باا افازايش احسااس

تقلید ،اساتید دانشگاه ،ورزشكاران ،هنرپیشهها و ...نقش مهمی

امنیت اجتماعی شهروندان ،رسانه های خاارجی و شابكههاای

در تقوياات احساااس امنیاات اجتماااعی دارنااد .آنهااا اخبااار را

اجتماعی عمل كردهاند .باتوجهبه افزايش روزافزون اساتفاده از

دريافت میكنند و تفسیر خاود را از ايان اخباار و اطالعاات،

رسانههای خارجی و شبكههای اجتماعی و همچنین ،با عنايت

ازطريق كانال های م تلا

ارتبااطی باه افاراد جامعاه منتقال

به سهلالوصول و كمهزينهبودن استفاده از ايان وساايل ،اداماه

میكنند .باهايان ترتیاب ،چگاونگی تعبیار ،تفسایر و مضااوت

روند فعلی اين دسته رسانهها تهديدی بارای احسااس امنیات

رهبران فكری درباره ومايع و اماور مهام ،بار میازان احسااس

اجتماعی تلقی مای شاود .در ايان وضاعیت ،بهتارين راهكاار

امنیت اجتماعی شهروندان تأثیرگذار است.

تقويت رسانههای داخلی به نحوی اسات كاه بارای م اطباان

گفتنی است با اينكه روز به روز بر مدرت رسانهها افزوده

پذيرفتنی باشد و نیاز به استفاده از رساانههاای خاارجی را در

می شود و بر شدت و جهت احسااس امنیات اجتمااعی تاأثیر

شهروندان كاهش دهد.

می گذارند ،بااين حال سیاستمداران ،ورزشكاران ،روحانیان و...

نتیجه آزمون فرضیه تأثیر رهبران فكری بر احساس امنیت

كماكان حتی در جهتدهی به اخبار و اطالعات همین رسانهها

اجتماعی شهروندان اصفهانی بیانگر تاأثیری حادودا برابار باا

ازطريق تعبیر ،تفسیر و مضااوتهاای خااص و انتقاال آن باه

 9/73بر احساس امنیت اجتماعی بوده است.

شهروندان ،بسیار مؤثر هستند و از اين پتانسیل به نفاع ارتقااء

نظريه مارپیچ سكوت ،بهخوبی تبیینكننده اين يافته است.

احساس امنیت اجتماعی استفاده میشود.

طبق اين نظريه ،اكثر افراد كوشش مایكنناد از باورداشاتن باه

آزمون فرضیههاای تاأثیر گاروههاای فشاار ساودطلب و

يك نگرش يا باور بهصاورت فاردی اجتنااب كنناد .افاراد باا

آرمان گرا بیاانگر تاأثیر مثبات و معناادار بار احسااس امنیات

توجه كردن باه نظرهاای اطرافیاان خاود ،مایخواهناد بدانناد

اجتماعی بوده است بهعبارتديگر ،اين گروهها باعاث ارتقااء

كدام يك از آنها حاكم و غالب است و اگر فاردی درياباد كاه

احساس امنیت اجتماعی میشوند .در اين بعد از افكار عمومی

نظرهای ش صیاش باا نظرهاای غالاب همااهنگی نادارد ،از

نكته جالب توجه فعالیتنداشتن زياد اين گاروههاا در كشاور

ا هارنظر خودداری و البته سعی میكند اين نظرهاا را در و

ماست و مهمتر آنكه آن دسته از گروههايی كه فعالیات دارناد،
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ازنظر شهروندان ،به مدر كفايت شناختهشاده نیساتند .ايان در
حالی است كاه يكای از نمادهاای مادنیت هار كشاور ،تناوا
گستردگی فعالیت اين گروهها است ،اما اكثر پاس گويان ،حتی

براساس نتايج اين مقاله ،پیشنهاداتی برای مديريت افكاار
عمومی و افزايش احساس امنیت اجتماعی ارائه شده است.
مطالعه حاضر نشان می دهد ابعاد م تل

افكاار عماومی

بهطور كامل با نحوه فعالیت آنها آشنايی نداشتند .بهطاور مثاال

تأثیرات متفاوتی بر احساس امنیت اجتماعی داشتهاناد و بارای

مردم تصور می كردند كانون نويسندگان يا كاانون دانشاجويان

مثال رسانههای خارجی و شبكههای اجتماعی تاأثیر منفای بار

برای منافع مردم عمل می كنند و به اين موضوا توجه نداشتند

احساس امنیت اجتماعی شهروندان داشتند .پیشینه مواجهاه باا

كه اينها گروه های صنفی هستند كه باهمنظاور احقاار حقاور

اين مشكل ،نشان میدهد كه برخاوردهاای مهارآمیاز باا ايان

خود ايجااد مایشاوند و بارهمین اسااس نیاز فعالیات

رسانهها كارساز نیست ،بناابراين ،بساترساازی مناساب ازنظار

میكنند .درهرحال ،باتوجه به طرز تلقی مثبت مردم نسابت باه

فرهنگاای ،آگاااهیب شاای درباااره اسااتفاده از اياان رسااانههااا،

اين گروهها از آنها برای افزايش احساس امنیت اجتماعی بهاره

آسیب های مرتبط با آنهاا و مهام تار از هماه ،متناسابساازی

میگیرند .اين گروهها ازنظر ماهیت به دنبال منافع صنفی خاود

برنامه های رسانه هاای داخلای باا سااليق فرهنگای م اطباان

هستند ،اما به هرحال ،ب شی از مناافع آناان باا مناافع جمعای

(بهويژه جوانان) تاحدزيادی در اين زمینه كارسااز اسات .ايان

شهروندان ديگر در حاوزه احسااس امنیات اجتمااعی همساو

امر به میزان زيادی استفاده از رساانههاای خاارجی را كااهش

است و به همین دلیل برای افزايش احساس امنیات اجتمااعی

می دهد و حتی در صورت استفاده نیز افاراد م اطاب صار

از تأثیرگااذاری اياان گااروههااا اسااتفاده ماایشااود .باتوجااهبااه

ن واهند بود و با ديدگاه انتقاادی باا ايان رساانههاا برخاورد

شاخص های مطر شده در بعد تبلیغات ،نتیجه گرفته میشاود

خواهند داشت و بنابراين ،كمتار باه كااهش احسااس امنیات

اكثريت شهروندان به ماهیت وامعای تبلیغاات پای باردهاناد و

اجتماعی دچار خواهند شد.

صن

هرچند ممكن است از آنها تأثیر بپذيرند ،درحقیقت ،در تفسیر

نقش رهبران فكری در تأثیرگاذاری بار احسااس امنیات

و مضااوت ذهناای خاود بااه تبلیغاات منفاای در زمیناه امنیاات

اجتماعی در اين مقاله نیز تأيید شد .همچنان كاه الزارسافلد و

اجتماعی كمتر توجه دارند بنابراين ،احساس امنیت اجتمااعی

همكاران گفته اند ،رهبران فكری پ

از دريافات اطالعاات و

نیز در آنان كمتر كاهش پیدا میكند.

اخبار ،بهويژه در زمینه مسائل حسااس و پراهمیات ،تفسایر و

آزمون فرضیه تأثیر شايعات بر احساس امنیات اجتمااعی

تعبیر خود را به شهروندان منتقل مایكنناد بناابراين ،بهتارين

نشان دهنده تأثیر معكوس و معنادار شايعات بر احساس امنیت

راهكار برای ارتقاء احساس امنیت اجتماعی شهروندان در اين

اجتماعی شهروندان بود .شايعه بهطور معمول در اكثار جواماع

حوزه ،بهخصاوص در ماوارد حسااس و موضاوعات پیچیاده

وجود دارد اما بستر مناسب رشد آن زمانی ايجاد میشاود كاه

اجتماعی ورود رهبران فكری ازجمله روحانیان ،مراجع تقلیاد،

سانسورهای خبری حاكم شود .باتوجهبه نتیجه بهدساتآماده،

ورزشكاران ،سیاساتمداران و ...اسات .آنهاا باا اعاالم موضاع

به نظر میرسد بهترين راه مقابله با ايجاد و افازايش شاايعات،

درباره اين مسائل و موضعگیاریهاای هامجهات باا افازايش

شفا سازی و رساندن اخبار بهطور دمیق ،درسات و باهموماع

احساس امنیات اجتمااعی از بار هام ري اتن نظام و كااهش

به شهروندان است زيارا در غیار ايان صاورت ،موضاوعاتی

احساس امنیت اجتماعی جلوگیری میكنند.

هرچند كوچك به ايجااد و گساترش شاايعات بزرگای منجار

گروههاای فشاار ساودطلب و آرماانگارا از نشاانههاای

میشوند كه احسااس امنیات اجتمااعی شاهروندان را كااهش

رشديافتگی مدنی در جامعه هستند بهطوریكه افزايش تنوا و

میدهند.

تكثر اين گروهها و سازمانها از راههاای م تلا

باه افازايش
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احساس امنیت اجتماعی و نیز دنبالكاردن اهادا

صانفی ياا

آرمانی آنها منجر میشود .باهطاور مثاال ،شاهروندان باهدلیال
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بااوزان ،ب .)7918( .مااردم ،دولااتهااا و هااراس ،تهااران:
پژوهشكده مطالعات راهبردی.

داشتن شغل های م تل  ،با عضويت در هريك از گاروههاای

بوزان ،ب ،ويور ،ا و دوويلد ،پ .)7981( .چارچوبی تاازه بار

شغلی و پیگیری منافع ش صی و

تحلیلی امنیات ،ترجماه :علیرضاا طیاب ،تهاران:

مرتبط ،در رسیدن به اهدا

شااغلی خااود ،احساااس آرامااش خواهنااد داشاات .همچنااین،
شهروندانی كه دغدغههای انسانی و آرمانی دارند ،با عضاويت
در هريك از گروههای مطلوب خود ،ضمن برمراری پیوناد باا
شهروندان متعهاد در ايان حاوزه و پیگیاری مناافع و عالياق
اخالمی و انسانی خاود ،باه فاراهمكاردن احسااس آراماش و
امنیت و درنتیجه ،افازايش احسااس امنیات اجتمااعی كماك

انتشارات مطالعات راهبردی.
بیااات ،ب .)7988( .جامعااهشناساای احساااس امنیاات ،تهااران:
امیركبیر.
بیاارو ،آ .)7919( .فرهنااه علااوم اجتماااعی ،ترجمااه :بااامر
ساروخانی ،تهران :كیهان.

پهلااوان« .)7987( . ،مسااائل اجتماااعی و امنیاات» ،مجموعااه
مقاااالت همااايش علماای امنیاات اجتماااعی و

میكنند.
تبلیغات تأثیر مثبتی بر افزايش احساس امنیات اجتمااعی
دارند بناابراين ،شاكل گیاری ،محتاوا و چگاونگی دسترسای
شهروندان به آنها بسیار مهم اسات و باياد برناماه ريازی ايان
تبلیغات طوری انجام شود كه ازلحاظ محتوا همسو با افازايش
احساس امنیت اجتماعی در جامعه باشد.
گذشته ازآن ،تبلیغاتی كه مرار است برای مقابله با تبلیغات

راهكارهای توسعه ،دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد
بابل.978 -999 ،

تاجیك ،م .ر .)7989( .مقدمهای بر استراتژی امنیت ملای ا.ج.ا
(رهیافتها و راهبردها) ،تهران :فرهنه گفتمان.
ترابیان ،م« .)7989( .افكار عماومی» ،مجلاه گازارش ،ص-31
.31

منفی رسانههای خارجی و شبكههای مجازی ارائه شاود ،باياد

چلبی ،م .)7911( .جامعهشناسی نظم ،تهران :نشر نی.

از تبلیغات منفی بسیار مویتر باشد ،وگرنه تاأثیر آن معكاوس

حاجیانی ،ا« .)7981( .چارچوب روش شناسای بارای بررسای

خواهد بود و احساس امنیت اجتماعی را كاهش خواهد داد.
توضيحات :اين مقاله برگرفته از طر پژوهشی با عناوان
«نقااش مااديريت افكااار عمااومی باار ارتقاااء احساااس امنیاات

احساااس امنیاات» ،فصاالنامه مطالعااات امنیاات
اجتماعی ،س  ،7ش  9و ،9ص .7-9
خواجه ناوری ،ب .و كااوه ،م« .)7939( .رابطاه باین مصار

اجتماعی شهروندان اصفهانی» است كه با حمايت مادی دفتار

رساااانهای و احسااااس امنیااات اجتماااااعی»،

تحقیقات كااربردی نیاروی انتظاامی اصافهان در ساال 7931

پژوهش های راهبردی امنیت و نظام اجتمااعی ،د

انجام شده است.

 ،9ش  ،9ص .11-18
دادگران ،م .)7981( .مبانی ارتبان جمعی ،تهران :نشر مرواريد
و فیروزه.

منابع
افت اااری ،ا« .)7981( .معمااای امنیاات عمااومی ،درآماادی باار

درانی« .) 7989( . ،بررسی نمادها و نشانههای امنیات در سااختار

جايگاااه تااازه پلاای

در جامعااه» ،كنكاشاای باار

خیاالی و نمااادگرايی نوجوانااان شااهر تهااران» ،مجلااه

جنبااههااای م تلاا

امنیاات عمااومی و پلاای

روانشناسی و علوم تربیتی ،د  ،97ش  ،9ص .3-91

(مجموعه مقاالت) ،تهران :دانشگاه علوم انتظاامی
ناجا.99-19،

راش ،م .)7987( .جامعه و سیاست :درآمدی بر جامعهشناسای
سیاسی ،ترجمه :منوچهر صبوری ،تهران :سمت.
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ربانی خوراسگانی ،ا و ماسمی ،و« .)7987( .نگرش مردم شهر

احساااس امنیاات در بااین ساااكنان شااهر كاشااان،

اصفهان درباره آسیب های نظام اجتماعی ايران باا

پاياااننامااه كارشناساای ارشااد ،دانشااگاه عالمااه

تأكید بر تحلیل آسایب ديانگريازی در جامعاه»،

طباطبايی.

جامعهشناسی ايران  ،د  ،1ش  ،9ص .718-711

صفوی .)7917( . ،افكار عمومی ،تهران :انتشارات دانشاكده

ربااانی ،ر .و افشاااركهن ،ج« .)7989( .شهرنشااینی و امنیاات
تحقیقی در عوامال و وضاعیت ماؤثر بار امنیات

علوم اجتماعی.
علیخواه،

 .و نجیبایربیعای ،م« .)7981( .زناان و تارس از

شااهرها از ديااد شااهروندان» ،مجلااه پژوهشاای

جرم در فضاهای شهری» ،رفاه اجتماعی ،د  ،1ش

دانشگاه اصفهان ،ش ،)7(71ص .799-798

 ،99ص .793-797

« .)7939( .استفاده از اينترنات

عیوضی ،م .ر« .)7981( .مديريت رساانهای و مهندسای افكاار

رستگارخالد ،ا .و محمديان،

و احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه دانشگاه

عمومی» ،فصلنامه مطالعات تربیتی و روان شناسی

باهنر كرمان» ،مطالعات فرهنه ارتباطاات ،د ،71

دانشگاه فردوسی مشاهد ،د  ،79ش  ،9ص -919

ش  ،99ص .19-83

.917

رهپیك ،س« .)7981( .در امنیت عماومی» ،فصالنامه امنیات

مصری منش .)7987( . ،امنیت ملای ازمنظار مارآن كاريم و

عمومی ،انتشارات دانشگاه امام صادر (ا) ،س ،7

نهجالبالغه ،پاياننامه كارشناسای ارشاد ،دانشاگاه

ش  ،7ص .91-91

مم.

روداناای ،ا .رئیساایوانااانی ،ر .و نا رحضاارت ،ج.)7939( .
«بهینگی اجرای طر ارتقااء امنیات اجتمااعی در
بوتهسنجی از ناحیه افكار عمومی (مطالعه موردی

منطقه  71شهر تهران در سال  ،»)7939فصالنامه
مطالعات اجتماعی ،ش  ،91ص .31-799

كرايب ،ی .)7918( .نظريه های مدرن جامعهشناسای ،ترجماه:
محبوبه مهاجر ،تهران :سروش.
كريستین ،د ،.ام .و مك ويلیامز ،ر .او .)7911( .صادای ماردم،
ترجمه :محمود عنايت ،تهران :كتابسرا.
كالهچیان ،م« .)7981( .راهكارهای تحقق امنیات اجتمااعی»،

ريااد ،ب .و هارولدساان ،ا .)7918( .طبقااهبناادی مفاااهیم در

مجموعااه مقاااالت همااايش امنیاات اجتماااعی،

ارتباطااات ،ترجمااه :مسااعود اوحاادی ،تهااران:

معاونت اجتماعی ناجا ،تهران :نشار گلپوناه-39 ،

سروش.

.19

ساالطانیفاار ،م« .)7981( .آمااوزش رسااانهای و حفاا امنیاات
اجتماعی» ،فصالنامه كارآگااه ،د  ،9ش ،9ص -719
.799
شريعت مادارجزايری ،ن .ا« .)7913( .امنیات در فقاه سیاسای
شیعه» ،علوم سیاسی ،ش  ،913ص .1-97
شريعتی ،ر .ا« .)7981( .مبانی و حقور جهاانگردان از ديادگاه
منابع اسالمی» ،حقور اسالمی  ،د  ،91ش  ،1ص
.1-99

شفیعیفینی .)7988( . ،بررسی رابطه بین اعتماد اجتمااعی و

كیوسیو ،پ .)7989( .انديشههاای بنیاادی در جامعاهشناسای،
ترجمه :منوچهر صبوری ،تهران :نشر نی.
ماندل ،ر .)7913( .چهره متغیر امنیت ملی ،ترجمه :پژوهشكده
مطالعات راهبردی ،تهران :پژوهشكده راهبردی.
متااولی .)7981( . ،روابااط عمااومی و تبلیغااات ،تهااران:
انتشارات بهجت.
م تاری ،م .ا« .)7988( .رسانه و جهتگیاری افكاار عماومی

در تصاامیمگیااری عمااومی» ،كتاااب ماااه علااوم
اجتماعی ،ش  ،91ص .19-11
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 سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی،اجتماعی
. اداره چاپ و نشر:تهران
،» «گفتمااانی پیرامااون امنیاات اجتماااعی.)7989( . م،نوياادنیا
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