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 بر امنیت اجتماعی جمعی هایبررسی تأثیر مصرف رسانه :پژوهشي مقاله

 نشهروندا

20.1001.1.33292538.1400.11.39.11.5 
 4، محمد مهتري آرانی3، فاطمه ناميان2، علی قنبري برزيان1طاها عشايري

 11/03/99ريخ پذيرش: تا 14/10/98تاريخ دريافت: 

 چکيده
عنوان ابزار الزامی دنیای مدرن در انتقال پیام بهه اجتمهاب بها امهن امنیهم اجتمهاعی       های جمعی بهرسانهزمینه و هدف: 

أثین نوندان را تحهم ته  م شه  یه شدت میهزان امن هب ،. آگاهی از اخبار، جنایات، جنائم اجتماعی و وقایع رخداداندتنیدهدرهم

ه که های موجود به این پنسش پاسخ دههد  بن این اساس این پژوهش قصد دارد با استفاده از فناتحلیل پژوهش دهد.قنار می

های آن با امنیم اجتماعی رابطه وجود دارد و درن ایم بهه ههه میهزان امنیهم اجتمهاعی را      ای و مؤلفهآیا بین مصنف رسانه

 کنند؟تبیین می

منههد و بخشههی، مههنور ن ههامسههم. هههدف ایههن روج، انسهه اما کمههی-مکانیسههم اجههنای پههژوهش فناتحلیههلروش: 

نمونهه   24که اسم ژوهش پ 34گنفته در یک حوزه معین پژوهشی اسم. جامعه آماری آن سازی مطالعات صورتیکدسم

 هدف تنکیب و شناسایی میزان تأثین آن انتخاب شدند. سند پژوهشی با

ای میزان اسهتفاده از تلویزیهون، عملکهند رسهانه، رسهانه      بینکه  های تحلیلی پژوهش حاکی از این اسمیافتهها: يافته

ههای  بهو،، رادیهو ، میهزان ح هور در شهبکه     شدن عملکند پلیس، میزان استفاده از )ماهواره، رسانه داخلی، اینتننم، فیس

ای، سهابقه  اد رسانهای، اعتمم ازی، میزان مطالعه مطبوعات، شبکه محلی غینرسمی )دوستان، آشنایان و... ، مشارکم رسانه

داری وجهود داشهته اسهم.    یاحساس امنیم اجتماعی رابطهه معنه   پایگاه طبقاتی با و ها، سن، تحصیالتع ویم در شبکه

اجتمهاعی را تبیهین    از امنیهم  sig =0.001و  Effect size ،3.672= Z= 0.427انهد  درم موب متغینههای فهوت توانسهته   

 د.ننمای

                                                           
 t.ashayeri@gmail.comشناسی دانشگاه محقق اردبیلی )نویسنده مسئول   علمی گنوه جامعهع و هیأت .1

 استادیار گنوه علوم اجتماعی دانشگاه اصف ان .2

 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی .3

 استادیار دپارتمان مدینیم دانشگاه پیام نور، ت نان، اینان .4
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 .ایی، امنیم اجتماعی، جنائم اجتماعی، اعتماد رسانههای جمعرسانه  :هاکليدواژه

 مقدمه و بيان مسئله

و از نیازههای    44: 1379)مانهدل،  اسهم  « نداشتن دل نه و دغدغهه »در لغم به معنای  1امنیم

که با زوال آن، آرامش خهاطن انسهان از بهین رفتهه و     طوریرود، بهاساسی انسان به شمار می

گنو تهأمین   شدن بسیاری از نیازهای آدمی در گیند. منتفعا میتشویش و ناآرامی جای آن ر

مناتب نیازها، احسهاس امنیهم را بالفاصهله    که آبناهام مازلو در سلسلهطوریامنیم اسم، به

به معنهای کهاهش    2. امنیم اجتماعی 133: 1384)کاهه، دهدپس از ارضای نیازهای اولیه قنار می

افهزایش رفهاه اجتمهاب، رفهع نگنانهی سیاسهی، اجتمهاعی،         ، 38: 1388)کهوردنن،  تنس از جهنم  

اسم. احساس امنیم به فقدان هناس از ت دید شهدن    23: 1395)حاجیهان،  اقتصادی و فنهنگی 

های انسانی و نبود تنس از ت دید حقوت و های اساسی و ارزجیا به مخاطنه افتادن ویژگی

. امنیهم شه نوندان تحهم تهأثین      17: 1389)نبهوی و همکهاران،   شود های مشنوب گفته میآزادی

دهنهده وقهایعی هسهتند کهه تهوان      بازتهاب  هاسم. رسانها هاعوامل گوناگونی ازجمله رسانه

رسهانه   بهه سهاین عوامهل دارنهد.     متأثینگذاری بیشتنی را بن احساس امنیم اجتماعی نسهب 

ههای  یهام عبارت از وسایل ارتباطی اسم که به م موعه وسایل غینشخصهی بهنای انتقهال پ   

مثابهه  شهود. رسهانه، بهه   سمعی، بصنی و مکتوب به مندم در مناطق دور و نزدیک گفته مهی 

طهور مسهتقیم بهه    ابزارهای غینشخصی ارتباطی، وسیله انتقال پیام دیهداری و شهنیداری بهه   

مخاطبان اسم. رسانه همگانی در جوامع امنوزی نقش م مهی در فناگهند اجتمهاعی شهدن     

شوند، این عملکهند  از طنیق رسانه جمعی از حوادث و اخبار آگاه میداشته و اکثنیم مندم 

رسهانه از دو  تواند هم از داخل منزهای یک کشور و هم بینون از منزها تأثینگذار باشد. می

هها کهه خهود    میزان فعالیم و روشنگنی رسهانه  -1ج م با موضوب امنیم در ارتباط اسم:

تواند در عنوان ابزار اجتماعی میرسانه به -2سم و متأثن از میزان امنیم موجود در جامعه ا

ههای جمعهی   . رسهانه  115: 1394)مصهطفوی،  افزایش امنیهم و پایهداری آن مفیهد واقهع شهود      

                                                           
1. secures 

2. Social Security 
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های )مطبوعات، سینما، رادیو و تلویزیون و اینتننم و ف ای م ازی  ابزار ارتباطی تمدن

د و شهعاب عمهل وسهیع    وانهایی زیها  هها قهدرت و ت  جدید هستند کهه ویژگهی اساسهی آن   

در جامعه، احساس ناامنی از میهزان بازنمهایی آن از طنیهق رسهانه اثهن      .  4: 1384)کازنو، اسم

های جمعهی، میهزان احسهاس تهنس از قنبهانی شهدن سهاکنان را        پذیند و مصنف رسانهمی

دهد یا با نحوه بازنمایی به افزایش اطمینان خاطن و احسهاس آسهودگی جمعهی    افزایش می

ها در حیات اجتمهاعی انسهان   ان من ن شود. امنوزه اهمیم و نقش روزافزون رسانهش نوند

های اجتماعی هنیک با سهودایی در  انکاری رسیده اسم. تمامی گنوهمعاصن، به حد غینقابل

کنند. بها توجهه بهه ههزاران     بخش بوده و س م خویش را از آن طلب میپی این ابزار قدرت

مطالعهه   های گوناگون دانشگاهی در ارتبهاط بها  نس و ای اد رشتهکتاب، مقاله، سمینار، کنفنا

ها در ساخم تصوین ذهنهی  ها، تندیدی در تأثین رسانههای گوناگون تأثینگذاری رسانهجنبه

های اجتماعی در جامعه وجود ندارد؛ تصوینی کهه همهواره منطبهق بهن واقعیهم      از واقعیم

عوامل تأثینگذار بن میزان تنس از جنم و احساس توانند یکی از ها مینیسم؛ بنابناین رسانه

سهزایی در تولیهد امنیهم دارد،    ه. رسانه جمعی نوین نقش ب 1392)احمدی و عنبی، ناامنی باشند 

بازانتشار و انتقال سنیع آن اسهم. بهه   از هون بخشی از ناامنی و عدم احساس امنیم ناشی 

اصلی آگاهی اجتماعی و کسهب اطهالب    عنوان یکی از عواملاین معنی که ابزارهای نوین به

، در عصن مدرن با توجهه بهه احاطهه شهدن زنهدگی توسهط       هستنداز وقایع محیط پینامونی 

مناتهب بهارتن   ، میزان دل نه و ناامنی افناد نیهز بهه  ...آپ و رسانه نوین ازجمله تلگنام، واتس

گنفتهه و خهود را در    نارهها قه  ناهار در ساختار و احاطه انتشاری رسانهرفته اسم و افناد به

ههای  ها و کانالهایی که هنروز در گنوهبینند؛ اخبار متنوب جنایی و غین اخالقیاین میان می

اعتمهادی، اضهطناب و تهنس را    د؛ اخباری که تن ا حس بهی نشومختلف تلگنام ردوبدل می

د. نه کندان افزایش داده و نهاامنی را در بهین کنشهگنان اجتمهاعی دوهنهدان مهی      نمیان ش نو

رسانی، آموزج و انتقال وقایع محیط پینامهون بهن سهاکنان    تأثینگذاری رسانه از طنیق اطالب

اجتماب، در کاهش یا افزایش تنس و احساس ناامنی مؤثن اسم. امنیم اجتمهاعی، محصهول   

ها، اعم از تماس بها دیگهنان یها    مواجه شخصی با جنم یا مطلع شدن از آن، از طنیق شنیده
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تنیهدگی رسهانه بها زیسهم     ای و درههم گانی اسم. فناگین شدن سیطنه رسانههای همرسانه

کهنش، تفکهن و نهوب     ساز اثنگذاری و تعیهین بهودگی رسهانه بهن    اجتماعی ش نوندان، زمینه

شهود. بازتهاب اخبهار منفهی و مهنتبط بها جهنائم ازجملهه         بنداشم ش نوندان از محیط مهی 

ماد مدنی و از بین رفتن پیوندهای اجتمهاعی  ربایی، سنقم، قتل و ...، باعث زوال اعتکود،

ثباتی سکونتی خواهد بهود. میهزان   اعتمادی به محیط و تشدید بیگندد و منوج نوعی بیمی

کنهد.  ها، ش نوندان را بیشتن دهار تنس و ناامنی مهی پیگینی جنائم و ناامنی از طنیق رسانه

گنفتهه اسهم.    نیم اجتمهاعی ان هام  در اینان مطالعات مختلفی درباره ارتباط بین رسانه و ام

های مناسب، از پناکنهدگی و فقهدان   گنفته ، ضمن داشتن یافتههای ت نبی )صورتپژوهش

گنفتهه  بنند. این پژوهش قصد دارد با نگاهی به آثار صورتانس ام ت نبی و ن نی رنج می

یده تها  بندی مناسب علمی رسدرباره مصنف رسانه و احساس امنیم اجتماعی، به یک جمع

یافم. بن این اسهاس، مطالعهه حاضهن قصهد دارد بها       بتوان به تصمیم جامع درباره آن دسم

ای و احسهاس امنیهم   گنفته، رابطهه مصهنف رسهانه   های صورترویکند فناتحلیل پژوهش

ای ههه  های مصنف رسهانه مؤلفه -1اجتماعی را بنرسی کند و به این پنسش پاسخ دهد که 

در کهل بهه ههه میهزان، احسهاس امنیهم        -2اجتمهاعی دارنهد و    احساس امنیم ارتباطی با

 شود.ای تبیین میوسیله مصنف رسانهاجتماعی به

 

 مباني و رویکردهای نظری پژوهش .1

امنیم عبارت از درامهان بهودن، آرامهش و آسهودگی، حفارهم در مقابهل خطهن        امنیت: 

نیم ذهنهی و روانهی  و   )امنیم عینی و مادی ، احساس آزادی از تنس و احساس ایمنی )ام

عهد  و دارای دو بُ  12: 1389)صهبوری،  های شخصهی اسهم  رهایی از تندید و اعتماد به دریافم

م م اسم: الف. ای ابی: یعنی وجود احساس رضایم و اطمینهان خهاطن نهزد دولتمهندان و     

. امنیهم   26: 1383 )افتخهاری و نصهنی،  ش نوندان و ب.سلبی: نبود تنس، اجبار و ت دیهد اسهم   

دارای دو عنصن اساسی ت دید و فنصم اسم و بنقناری امنیم منوط بهه رههایی نسهبی از    

 . 428: 1381)خلیلی، سم ا هاگینی ب ینه از فنصمت دید و ب نه
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 شناسيشناسي و جامعهاز نگاه علم روان امنیت چیستي -
 شناسيشناسي و جامعهچیستي امنیت از نگاه علم روان: 1جدول شماره 

 شرح دیدگاه دیدگاه

 سيشناروان

امنیم همان احساس اعتماد، آرامش و رهایی از اضهطناب و تهنس در رابطهه بها بهنآورده شهدن       

نیازهای خود در حال و آینده اسم؛ یعنی امنیم یک احساس درونی و روانی اسم که اگنهه این 

رضای نیازهای فند احساس باید بتواند در مورد نیازهای حال فند، عینیم خارجی پیدا کند، بنای ا

  .193: 1384، در آینده نیز یک احساس آرامش خاطن و آسودگی فناهم کند )عنبی

 شناسيجامعه

تن از امنیم یعنی احساس رهایی انسان از اضطناب، بیم و خطن اسم. امنیم دارای قدمتی طورنی

نصهه را شهاید   اسم. لکن نخستین مباحث فلسفی و سیاسی در ایهن ع « جامعه»و « اجتماب»مف وم 

یافم. هن دو این اندیشمندان بهن ای هاد   « ارسطو»و « افالطون»ای همچون بتوان در مباحث فالسفه

تقنیهب و   انهد. ارسهطو بهه   مثابه یکی از اهداف و ورایف حکومهم تأکیهد کهنده   و حفظ امنیم به

انهد  کهنده  تنین وسیله حکومم بنای نیهل بهه امنیهم تصهوین    را بنیادی« عدالم»افالطون به تأکید 

  .38: 1379، )تاجیک

 

 پیشینه تجربي پژوهش

ای و احسهاس امنیهم اجتمهاعی    گنفته درباره مصنف رسانههای ت نبی صورتپژوهش

 شده اسم. گزارج 2در جدول شماره 
 

 : پیشینه تجربي پژوهش2جدول شماره 
 عنوان پژوهش نویسندگان کد

 د مندم به تلویزیون و احساس امنیمبنرسی رابطه بین اعتما  1393کیا و همکاران ) 1

  1394شنبتیان و همکاران ) 3
شه ن  شناختی عوامل مؤثن بن امنیهم اجتمهاعی زنهان کهالن    مطالعه جامعه

 مش د

 بنرسی رابطه استفاده از ماهواره و احساس امنیم اجتماعی جوانان  1394زاده و ب نودفن )اسماعیل 4

  1391ضنابی و همکاران ) 5
ن بن احساس امنیم ش نوندان با تأکیهد بهن عملکهند پلهیس و     عوامل مؤث

 های جمعیرسانه

  1392فن و همکاران )هاشمیان 6
هههای جمعههی بههن احسههاس امنیههم اجتمههاعی داری و رسههانهتههأثین دیههن

 دانش ویان
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 عنوان پژوهش نویسندگان کد

 ای و احساس امنیم اجتماعیمطالعه رابطه بین مصنف رسانه  1392نوری و کاوه )خواجه 7

 بنرسی رابطه مصنف رسانه بااحساس امنیم اجتماعی زنان  1392گان و کنمی )زادصداقم 8

  1396متانی و همکاران ) 9
ههای جمعهی در احسهاس امنیهم اجتمهاعی      بنرسی نقش انهواب رسهانه  

 ش نوندان

 استفاده از اینتننم و احساس امنیم اجتماعی  1392رستگار خالد و محمدیان ) 10

 عوامل تأثینگذار بن امنیم اجتماعی ش نوندان تبنیز  1397جعفنی و همکاران ) 11

  1396کالنتنی و همکاران ) 12
های جمعی و احسهاس امنیهم اجتمهاعی در شه ن     بنرسی ارتباط رسانه

 کنمانشاه

 احساس امنیم اجتماعی بنرسی میزان و عوامل اجتماعی منتبط با  1396پور )ج انبخش و حسینی 13

  1390)آبادی و زنگنه زنگی 14
سن ش احساس امنیهم اجتمهاعی در بهین شه نوندان شه ن کوههک و       

 خواف  منزی )ش ن

  1391افشانی و همکاران ) 15
بنرسی احساس امنیم اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثن بهن آن در شه ن   

 یزد

  1393شنبتیان ) 16
سن ش ابعاد اجتماعی و روانی احساس امنیهم زنهان  مشه د و عوامهل     

 مؤثن بن آن

  1392ج انگینی و مساوات ) 17
 15-40مطالعه: زنهان   بنرسی عوامل مؤثن بن امنیم اجتماعی زنان؛ مورد

 سال ش ن شیناز

 رابطه میزان مصنف رسانه و احساس امنیم اجتماعی زنان  1392کنمی خالری ) 18

 رسانه، جنائم اجتماعی و احساس امنیم و آگاهی ش نوندان ت نانی  1388پوریان ) 19

 های پلیسی در ای اد احساس امنیم اجتماعینقش و کارکند سنیال  1395صدیق ) 20

  1395نیا )منادی 21
بهو، بهن احسهاس امنیهم اجتمهاعی      بنرسی نقش شبکه اجتماعی فهیس 

 ش نوندان

  1395واحدی ) 22
های اجتمهاعی تلفهن همهناه بهن احسهاس      بنرسی رابطه استفاده از شبکه

 امنیم اجتماعی زنان

  1392خاکی ) 23
ههای  بنرسی عوامل مؤثن بهن میهزان احسهاس امنیهم دختهنان در شهبکه      

 بو،اجتماعی با تأکید بن فیس

  1395خورشید وند ) 24
های اجتماعی موبایلی و احساس امنیم اجتمهاعی  رابطه استفاده از شبکه

 در بین جوانان
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 نوآوری پژوهش فعلي با مطالعات سابق

هها بهه جامعهه و    ازهای بشنی در دنیای امنوزی اسم. ورود رسانهتنین نیامنیم از م م 

در  احساس امنیم ش نوندان به اهمیم این مسهئله افهزوده اسهم.    تنیدگی شدید آن بادرهم

پژوهش در بهاب رسهانه و امنیهم بهه روج پیمهایش )کمهی  بها مکهان          24جامعه اینانی، 

ن ار مطلهوبی هسهتند. مشهکل ایه    جغنافیایی ویژه صورت گنفته که دارای دستاوردهای بسی

بنهدی دسهتاوردهای ت نبهی آن    مطالعات، نداشتن یک انس ام روشی، ن نی و عدم خوشهه 

حذف فاصهله زمهانی    و هدف کاهش پناکندگی جغنافیایی مطالعات اسم. پژوهش فعلی با

هها را بهن   پژوهش به تنکیب مطالعات با روج فناتحلیل پنداخته تا همبستگی و میزان اثن آن

 نیم اجتماعی به دسم آورد.ام

 

 نظری پژوهش چارچوب

ن ن بوزان، فند واحدی غینقابل تقسیم در کاربند مف وم امنیم اسهم.   از: 1باری بوزان -

تهن اسهم. پیگیهنی    های گستندهبه همین لحاظ امنیم فندی نقطه شنوب خوبی بنای تحلیل

بنیهادی وارد قلمهنو    طهور شهود کهه بهه   عنوان یک موضوب مستقل باعث مهی امنیم فندی به

شناسی شویم. امنیم فندی به شبکه روابط و تناق هات بهین   شناسی و جامعهسیاسم، روان

نیهز امنیهم    کند، دولم منشأ اصهلی ت دیهد و  امنیم شخصی و امنیم دولم ارتباط پیدا می

ن ن وی عواملی ن ین حیات، دارایی و ثنوت، موقعیم اجتمهاعی، سهالمتی و    از .افناد اسم

انهدازد. بهه   ها امنیم فندی را به خطن میاند و ت دید علیه آنمنجعن آن به امنیم فندی ن ای

اعتقاد بوزان اکثن ت دیداتی که متوجه افناد اسم، ناشی از این حقیقهم اسهم کهه افهناد در     

اجتنهاب اجتمهاعی،    بنند و این محیط موجد انواب فشارهای غینقابلمحیط انسانی به سن می

دههد  اسی اسم. ت دیدات موجود در جامعه به اشکال بسیار متنوعی رخ مهی اقتصادی و سی

اصل سه نوب هستند: ت دیدات فیزیکی یا جسمی )درد، صدمه و مهن( ، ت دیهدات   در ولی 

                                                           
1. Bari Buzan 
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اقتصادی )تصنف یا تخنیب اموال، عدم دستنسی به کهار یها منهابع ، ت دیهدات نسهبم بهه       

دی مدنی  همناه با ت دیهدات موقعیهم یها    های عاحقوت )زندانی شدن، از بین رفتن آزادی

یعنی  ،هم همبستگی دارندغلب این ت دیدات بهاوضعیم )تنزل رتبه، تحقین در ان ار عامه . 

ها، ممکن اسم به بنوز عواقبی در دیگنی من هن شهود. وی هنهین نتی هه     وقوب یکی از آن

این ت دیدات در امان باشهند  آورند تا از ها را به وجود میگیند که افناد در جامعه، دولممی

آید که از طنیق آن مندم درصدد دسهتیابی  صورت مکانیسمی درمیین تنتیب دولم بهه او ب

ای اسهم کهه   به سطوح کافی از امنیهم در مقابهل ت دیهدات جامعهه هسهتند و ایهن پدیهده       

. امنیهم اجتماعهات بشهنی بهه پهنج       51: 1388)بهوزان،  تنین بنجستگی تمدن جدید اسم م م

طهورکلی،  شهود. بهه  محیطهی تقسهیم مهی   قوله ن امی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیسمم

ها و نیز بنداشم های ت اجمی و دفاعی مسلحانه دولمامنیم ن امی به اثنات متقابل توانایی

هها،  ها از مقاصد یکدیگن منبوط اسم. امنیهم سیاسهی نهارن بهن ثبهات سهازمانی دولهم       آن

بخشهد. امنیهم   هها مشهنوعیم مهی   هایی اسم که بهه آن ئولوژیهای حکومتی و ایددستگاه

اقتصادی یعنی دستنسی به منابع مالیه و بازارهای رزم بنای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه 

و قدرت دولم. امنیم اجتماعی به قابلیم حفظ الگوهای سهنتی زبهان، فنهنهم، مهذهب و     

محیطی نهارن  وط اسم. امنیم زیسمهویم و عنف ملی، با شنایط قابل قبولی از تحول منب

کهه تمهامی حیهات    اسهم  عنوان سیستم پشهتیبانی ضهنوری   بن حفظ محیط محلی ج انی به

هها  کننهد. هنیهک از آن  ن متکی اسم. این پنج بخش، جدا از یکدیگن عمل نمهی ه آبشنی ب

 ها بهوده و از طنیهق  دارای کانون م می در درون مسئله امنیم و روشی بنای تن یم اولویم

. بوزان امنیم اجتماعی را بهه حفهظ    34: 1378)بوزان، ارتباطات قوی به یکدیگن متصل هستند 

دهد که بن مبنای آن افناد خود را ع و یهک گهنوه خها     هایی ارجاب میم موعه ویژگی

ههایی از زنهدگی   دیگن امنیم اجتماعی معطوف به جنبهه  عبارت اند؛ بهاجتماعی تلقی نموده

 . 378: 1382)تنابی و گودرزی، کند او را ت مین می شخص اسم که هویم

سنعم، خبن یک واقعه را در عنوان ابزار نوین ارتباطی، بهرسانه، بهای: مصرف رسانه -

 دهد. بازنمایی و نحوه قنائم رسانه از این امن، با آنچهه درواقهع رخ  گستنه وسیع انتشار می
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ا تأثینگهذاری آن بهن اجتمهاب ع هیم بسهیار      داده، ممکن اسم تفاوت زیادی داشته باشد، امه 

افهزایش نهاامنی    بیشتن شده اسم. قنبانی شهدن افهناد و بازنمهایی آن در رسهانه، خهود بهن      

شهود. تهأثین   زند، با افزایش آگاهی از جنم، نگنانی افهناد نیهز بیشهتن مهی    اجتماعی دامن می

وسهیله  نهین بهه  بن بنوز احساس ناامنی قطعهی اسهم و همچ  ، بنداشم عمومی از خطن جنم

گیند. افناد از طنیق رسانه و ارتباطهات بهین فهندی،    های جمعی نیز شکل میپوشش رسانه

کنتهنل و هی هانی در    تصاوینی از حوادث جنایی، عامالن آن، انگیزه جنم، جنائم غینقابهل 

امنی کلیدی در احساس  ،آورند. مف وم بنداشم مشابه از یک مسئلهپیش خود به دسم می

م. اینکه خواننده روزنامه و همسایگان او احساس و شنحی مشابه از جهنم ارائهه   امنیم اس

دهند، ممکن اسم تصور خطن جنم شکل بگیند و باعث انتقال آن به نگنانی درباره امنیهم  

ای بهنای بهنانگیختن جهنم و    هها ههین نقشهه   . رسهانه  1990، 1)وینکل و وریجشان بشود شخصی

ههای غینمعمهولی بهه    ا با ارائه خبنهای خیلی بد و داسهتان ههناس عمومی ندارند، بلکه آن

د. خبننگاران به دنبال موارد استثنائی هستند که همیشه هم خبنهای بد نپندازوریفه خود می

مند هستند. طبهق ن هن یکهی از    عنوان خبن عالقهنیسم و اغلب مندم به وقایع غینمعمول به

سهالمم فهنود آمدنهد، در    فنوند آن به 99واپیما ه 100ما با این خبن که از بین  ،کارشناسان

توجهه   عهادی بیشهتن مهورد    گهزارج مهوارد غیهن    درنتی هه کنهیم،  صدر اخبار بنخورد نمهی 

موردی را از طنیهق  ها تنس غینعقالنی و بیطبق این دیدگاه، رسانه . 45: 1384)گنابسکی، اسم

زاده و گیالنهی،  )سهناج کنند یآمیز  ای اد مجنائم خشونم اغلبافناط در پوشش نمایشی جنم )

ها با انتخاب حوادث جنایی و نحوه انعکاس آن، درواقع محهدوده رفتارههای   . آن 227: 1388

ها ین تنتیب، رسانهه اکنند. بم از را تعنیف و معیارهایی را در این زمینه به جامعه ارائه می

افهناد مسهتعد ارتکهاب     سو توانایی تشدید احساس ناامنی، تنویج بزهکاری و تشویقاز یک

رسهانی مسهئورنه و تهنویج الگوههای     دارند و از سوی دیگن، با ایفای نقهش اطهالب   جنم را

توانند در کاهش وقوب جنم و تهأمین احسهاس امنیهم مهؤثن باشهند. نتهایج       زندگی سالم می

هها القها   اند که تنس از جنم با اهداف سیاسی توسهط رسهانه  بسیاری از تحقیقات نشان داده

                                                           
1. Winkel & Vrij 
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 ای جهنائم عهالوه بهن تغییهن کماهی، از     به بعد پندازج رسانهمیالدی  1970گندد. از دهه می

کننهد  طور ویژه گزارج حوادثی را منتشن میها بهرسانه درنتی هلحاظ کیفی نیز تغیین یافم، 

گذارنهد.  که غینعادی و تا حدی متفاوت هسهتند و بهن تعهداد بیشهتنی از مهندم تهأثین مهی       

تهنی پوشهش داده   صورت وسیعآمیز و جنائم مواد مخدر بهجنائم خشونمسان، اخبار بدین

شوند؛ این در حالی اسم که اخبهار جنائمهی کهه بهدون اسهتفاده از خشهونم ارتکهاب        می

. از ایهن دیهدگاه،    16: 1392پور و ش نانی کنانی، )م دویشوند ها منتشن مییابند، کمتن در رسانهمی

تن ا نگنج خاصی را بهه مخاطبهان   های جنایی، نهبوط به پدیدهها با انعکاس اخبار منرسانه

معتقهد اسهم    1هیهنج  دهند. پلهای مندم را نیز تحم تأثین قنار میکنند، بلکه بینشالقاء می

توانهد  شده از تلویزیون و تنس از جنایم مهی که یک رابطه آشکار بین محتوای نمایش داده

خبنههای بهد، خهوب فهنوج      ابهل توجیهه باشهد.   وسیله امنیم محیط زندگی بیننهدگان ق به

هها در گهزارج   توان داستان خوبی درسم کند. درنتی ه رسهانه د. از وقوب جنائم مینرومی

که از کنار رویدادهای مثبم )داسهتان  درحالی ،کنندتن عمل میوقوب رویدادهای منفی سنیع

زیادی در رویهارویی بها   شود که خطن د. اغلب این بنداشم ای اد مینگذرآمیز  میموفقیم

ههای جمعهی   . امنوزه رسانه 2005، 2)خدمات پلیس کوئینزلندهسم  ،جنم تا آنچه واقعاً وجود دارد

که به بارزتنین عامل  نحوی اند. بهای یافتهجایگاه ویژه ،شدهبا کارکندهای مشخص و تعیین

ها از طنیق ارائهه  سانه. راندشده ن م و امنیم اجتماعی، همبستگی و مشارکم مندمی تبدیل

یک ه نه نادرسم و غینواقعی در مورد میزان جهنم و عملکهند دسهتگاه عهدالم کیفهنی،      

محهور  ههای امنیهم  احساس ناامنی را افزایش داده و مندم را به سمم حمایهم از سیاسهم  

دهند. افزایش احساس ناامنی مهندم بها افهزایش اخبهار جنهایی در جنایهد و سهاین        سوت می

ههای گنوههی از توصهیف جهنائم؛     ماهنم و منتبط اسم. با تغییهن لحهن رسهانه   ها هرسانه

شود و مندم خواستار اقدامات عاجل از سوی دولهم خواهنهد   احساسات عمومی ت ییج می

بود، هنانچه رسانه و مطبوعات بن موضوعات دیگنی تمنکز نمایند، احساس تنس و ناامنی 
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 ی از تنس از جنم، ضنر بیشتن از خود جهنم های ناشیابد. اضطنابخود کاهش میخودیبه

کننده تنس بن ساختار اجتماعی بیش از خود جنم اسهم. تهنس از جهنم،    دارند. تأثین مختل

زنهان بیشهتن از    المثه طهور  ،بهشده اسم  طور نابنابن توزیعهای جنایم بههم شبیه دیگن جنبه

روستاییان در معنض تهنس از جهنم   مندان، پینان بیشتن از جوانان، ساکنان منکز ش ن بیشتن از 

هها اسهتنباط   ای که از رسانههستند. تنس در نگاهی اجمالی با تصور و ذهنیم جنایات به شیوه

ای، جمعی با کارکند منفی و تخطهی از اخهالت رسهانه   منتبط هسم. وسایل ارتباط ،شده اسم

 می در بزرگنمهایی  ها س م مکنند. رسانهسالمم فکنی و اخالقی اع ای جامعه را ت دید می

های مختلفی، به بازنمهایی وقهایع پنداختهه و تهنس     وقایع م نمانه دارند و با استفاده از روج

پسهند ماننهد   گینی از تعابین غینعلمی و عامهه نمایی با ب نهاین بزر( .دهندمندم را افزایش می

ایهن ن نیهه    . 18: 1392، پور و ش نانی کنانهی )م دویگیند صورت می ...صفم، رت و شنور، شیطان

کند با توجه به گذر جوامع از سنم به مدرنیته، انتقال اطالعات از رویکهند شهفاهی   بیان می

بخشهی،  به رویکند نوشتاری و دیداری، بازنمایی ناامنی و جهنائم در اخبهار، ضهمن آگهاهی    

ط بها نهاامنی   انتشار اخبار منتب تواند تنس و ناامنی را م دد در ساکنان محیط زیادتن کند.می

کنهد. زمهانی کهه اخبهاری پینامهون      اجتماعی و عمومی نیز تنس، یأس و اضطناب ای اد می

یافته یها در تلویزیهون بهه نمهایش      خشونم، ستیز و رفتار ضداجتماعی در مطبوعات انتشار

شود. به عبارتی این اخبار در مخاطب از اینکهه در  شود، موجب ناامنی روانی میگذاشته می

کند، ای اد بدبینی و تنس نموده و همهین نهاامنی روانهی نهوعی     دنیایی پنآشوب زندگی می

همهناه دارد؛ یعنهی   ن می ناشی از انتقال حارت روانی به حیات اجتماعی را به اختالل و بی

گندند و همین امن نابسهامانی و  اعتمادی و اضطناب در حیات اجتماعی راهن میافناد با بی

توج ی به ضهوابط و قهانون   ناامنی اجتماعی را به همناه دارد و تخلفات در حوزه فندی، بی

ابهزار   رسانه )روزنامه، م له، تلویزیهون، کتهاب و مهاهواره     .دهدیا بزهکاری را افزایش می

مف هومی   -. بن این اساس، مدل ن نی 37: 1392)ب نوئی گدنه و رحمتهی،  حامل و واسط پیام اسم 

 پژوهش به شنح ذیل اسم:
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 مدل مفهومي پژوهش

 
 : مدل مفهومي پژوهش1شکل شماره 

 روش پژوهش .2

ههای  پژوهشگن با استفاده از یافته ،اسم. در این روج 1پژوهش حاضن از نوب فناتحلیل 

وتحلیل آماری پنداخته اسم. جامعه آماری پهژوهش حاضهن، کلیهه    ژوهشی کمی به ت زیهپ

با موضوب مشابه تحقیق حاضهن   1396تا  1388های شده در اینان در سالهای ان امپژوهش

، پایگاه م الت تخصصهی  2های اطالعات علمی ج اد دانشگاهییکی از پایگاه هسم که در

مطالعهات   34از میهان بهیش از    نمایه شهده اسهم.   4ات کشوربانک اطالعات نشنی و 3نورمگز

سههند پژوهشههی کههه دارای  24 ،پژوهشههی و توصههیفی در بههاب رسههانه و امنیههم اجتمههاعی

داری و مشهخص  های اولیه ان ام فناتحلیل همچون، ضنیب همبستگی، سهط  معنهی  مال،

 ن ن خهارج  ردبودن ح م نمونه بودند، گزینش شدند. ف نسم اطالعاتی که از مطالعات مو

شده اسم شامل اطالعات عمومی )نام نویسنده ، سهال انتشهار، جامعهه آمهاری، اطالعهات      

داری ، ح م نمونهه و شهیوه   منبوط به متغینهای پژوهش )ضنیب همبستگی و سط  معنی

شهدند. روج   CMAافهزار  شهده و وارد نهنم  سم. هنیک از مطالعهات کدبنهدی  اگینی نمونه

و  rها به شهاخص  پس از تبدیل آماره اغلبن تنکیب نتایج اسم که اصلی فناتحلیل مبتنی ب

                                                           
1.Meta-Analysis Method 

2. sid 

3. Noormags 

4. Magiran 
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ههای  گیند. رزم به ذکن اسم در این پهژوهش، آمهاره  استفاده قنار می مورد 1بنآورد اندازه اثن

بهنای تفسهین نتهایج     تبدیل شد. rبه شاخص  2پژوهشی با استفاده از رویکند هانتن و اشمیم

 شده اسم. هب نه گنفت 3از سیستم تفسینی کوهن
 

 های پژوهشیافته.3

 مباحث روشي مطالعات تجربي -
 : خالصه مباحث روشي مطالعات تجربي3جدول شماره 

 مکان گيریشيوه نمونه روش+ ابزار نمونه کد

 ت نان ایای هندمنحلهخوشه پیمایش )کمی +پنسشنامه 385 1

 مش د ایتصادفی ساده و خوشه پیمایش )کمی +پنسشنامه 391 2

 بنوجند ایای هندمنحلهخوشه پیمایش )کمی +پنسشنامه 280 3

 مش د ایای هندمنحلهخوشه پیمایش )کمی +پنسشنامه 400 4
 مازندران ایتصادفی طبقه پیمایش )کمی +پنسشنامه 400 5

 سنندج ایهندمنحله پیمایش )کمی +پنسشنامه 382 6

 شیناز تصادفی ساده پیمایش )کمی +پنسشنامه 384 7

 ت نان ایتصادفی ناحیه پیمایش )کمی +پنسشنامه 384 8

 کنمان ای متناسب با ح مهندمنحله پیمایش )کمی +پنسشنامه 349 9

 تبنیز ایای هندمنحلهخوشه پیمایش )کمی +پنسشنامه 400 10

 کنمانشاه ای و تصادفیخوشه پیمایش )کمی +پنسشنامه 384 11

 ت نان ای متناسبشهخو پیمایش )کمی +پنسشنامه 384 12

 خواف ایای هندمنحلهخوشه پیمایش )کمی +پنسشنامه 384 13

 یزد ای متناسبگینی خوشهنمونه پیمایش )کمی +پنسشنامه 246 14

 مش د ایای هندمنحلهخوشه پیمایش )کمی +پنسشنامه 391 15

 مش د ایای هندمنحلهخوشه پیمایش )کمی +پنسشنامه 391 16

 شیناز تصادفی ساده یش )کمی +پنسشنامهپیما 383 17

 ت نان تصادفی ساده پیمایش )کمی +پنسشنامه 383 18
 ت نان تصادفی ساده پیمایش )کمی +پنسشنامه 420 19
 ت نان ادهسای و تصادفی خوشه پیمایش )کمی +پنسشنامه 392 20
 ت نان غین احتمالی در دستنس پیمایش )کمی +پنسشنامه 384 21
 ت نان تصادفی ساده یمایش )کمی +پنسشنامهپ 400 22

                                                           
1.Effect size 

2.Hunter&Schmidt 

3.Cohen 
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 مکان گيریشيوه نمونه روش+ ابزار نمونه کد

 ایالم احتمالی پیمایش )کمی +پنسشنامه 400 23
 ت نان تصادفی ساده پیمایش )کمی +پنسشنامه 380 24

 1380-1397روند اجرای پژوهش طي  -

 
 1380-1397روند اجرای پژوهش طي : 1نمودار شماره 

 

 قلمرو مکاني پژوهش -

 ني پژوهش: قلمرو مکا4جدول شماره 

 درصد فراواني مکان

 5/37 9 ت نان
 7/16 4 مش د
 3/8 2 شیناز
 2/4 1 بنوجند
 2/4 1 مازندران
 2/4 1 سنندج
 2/4 1 کنمان
 2/4 1 تبنیز

 2/4 1 کنمانشاه
 2/4 1 خواف
 2/4 1 یزد
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 2/4 1 ایالم

 100 24 جمع

 هاوضعیت جامعه آماری پژوهش -
 پژوهش: جامعه آماری 5جدول شماره 
 درصد فراواني فراواني گروه موردی بررسي

 37.5 9 ش نوندان

 41.7 10 زنان

 8.3 2 دانش ویان

 12.5 3 جوانان

 100 24 م موب

 

درصهد، دانشه ویان    41.7درصد، زنان  37.5های جدول فوت، ش نوندان مطابق با یافته

 دهند.میدرصد از جامعه آماری پژوهش را تشکیل  12.5درصد و جوانان  8.3

 

 ت اجتماعيیهای مصرف رسانه جمعي بر امناندازه اثر مؤلفه -

 های جمعی بن امنیم اجتمهاعی ارائهه  ، نتایج اندازه اثن مصنف رسانه6در جدول شماره 

 شده اسم.
 های استنباطي پژوهش: يافته6جدول شماره 

 متغير
نوع 

 اثر

شدت  فرض ناهمگوني گزارش آماری

 Effect اثرگذاری

size Z sig Q sig 

 کم 0.226 33.048 0.001 4.409 0.295 ثابم میزان استفاده از تلویزیون

 متوسط 0.000 59.088 0.000 9.548 0.416 تصادفی عملکند رسانه

 متوسط 0.340 61.804 0.004 5.867 0.396 ثابم ای شدن عملکند پلیسرسانه

 متوسط 0.000 16.689 0.000 7.927 0.479 تصادفی میزان استفاده از ماهواره

 متوسط 0.059 390.236 0.003 2.944 0.399 ثابم میزان استفاده از رسانه داخلی

 متوسط 0.000 195.304 0.000 4.916 0.470 تصادفی میزان استفاده از اینتننم

 کم 0.059 390.236 0.004 9.901 0.200 تصادفی بو،میزان استفاده از فیس
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 متغير
نوع 

 اثر

شدت  فرض ناهمگوني گزارش آماری

 Effect اثرگذاری

size Z sig Q sig 

ی هههامیههزان ح ههور در شههبکه

 م ازی
 متوسط 0.002 11.012 0.000 0.935 0.396 تصادفی

 متوسط 0.024 5.937 0.001 3.295 0.467 تصادفی میزان استفاده از رادیو

 کم 0.000 12.509 0.003 4.781 0.254 تصادفی میزان مطالعه مطبوعات

شهههبکه محلهههی غینرسهههمی   

 )دوستان، آشنایان و... 
 کم 0.126 28.206 0.005 7.404 0.274 ثابم

 کم 0.000 14.589 0.003 13،829 0.249 تصادفی ایمشارکم رسانه

 کم 0.004 9.823 0.004 6.549 0.194 تصادفی ایاعتماد رسانه

 کم 0.004 10.239 0.001 5.481 0.254 تصادفی هاسابقه ع ویم در شبکه

 کم 0.000 19.712 0.009 6.293 0.291 تصادفی سن

 متوسط 0.004 25.737 0.020 7.665 0.322 تصادفی تحصیالت

 کم 0.121 39.254 0.001 6.224 0.298 ثابم پایگاه طبقاتی

 

 های جدول فوقبر اساس يافته

دارای تأثین معناداری بهن   P-Value=  0/ 001متغین میزان استفاده از تلویزیون در سط   -

 را تبیین نماید. درصد از تغیینات متغین وابسته 0.295احساس امنیم بوده و توانسته 

دارای تأثین معنهاداری بهن احسهاس     P-Value=  0/ 000متغین عملکند رسانه در سط   -

 درصد از تغیینات متغین وابسته را تبیین نماید. 0.416امنیم بوده و توانسته 

دارای تأثین معناداری  P-Value=  0/ 004ای شدن عملکند پلیس در سط  متغین رسانه -

 درصد از تغیینات متغین وابسته را تبیین نماید. 0.396بوده و توانسته  بن احساس امنیم

دارای تأثین معنهاداری بهن    P-Value=  0/ 000متغین میزان استفاده از ماهواره در سط   -

 درصد از تغیینات متغین وابسته را تبیین نماید. 0.479احساس امنیم بوده و توانسته 

دارای تههأثین  P-Value=  0/ 003داخلههی در سههط   متغیههن میههزان اسههتفاده از رسههانه  -

درصد از تغیینات متغین وابسهته را تبیهین    0.399معناداری بن احساس امنیم بوده و توانسته 

 نماید.
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دارای تأثین معنهاداری بهن    P-Value=  0/ 000متغین میزان استفاده از اینتننم در سط   -

 غیینات متغین وابسته را تبیین نماید.درصد از ت 0.470احساس امنیم بوده و توانسته 

دارای تأثین معناداری بهن   P-Value=  0/ 004بو، در سط  متغین میزان استفاده از فیس -

 درصد از تغیینات متغین وابسته را تبیین نماید. 0.200احساس امنیم بوده و توانسته 

دارای تهأثین معنهاداری    P-Value=  0/ 000های م ازی در سط  متغین میزان ح ور در شبکه -

 درصد از تغیینات متغین وابسته را تبیین نماید. 0.396بن احساس امنیم بوده و توانسته 

دارای تهأثین معنهاداری بهن     P-Value=  0/ 001متغین میزان استفاده از رادیو در سهط    -

 د.درصد از تغیینات متغین وابسته را تبیین نمای 0.467احساس امنیم بوده و توانسته 

دارای تهأثین معنهاداری بهن     P-Value=  0/ 003متغین میزان مطالعه مطبوعات در سط   -

 درصد از تغیینات متغین وابسته را تبیین نماید. 0.254احساس امنیم بوده و توانسته 

دارای تهأثین معنهاداری بهن     P-Value=  0/ 005متغین شبکه محلی غینرسمی در سط   -

 درصد از تغیینات متغین وابسته را تبیین نماید. 0.274ته احساس امنیم بوده و توانس

دارای تههأثین معنههاداری بههن  P-Value=  0/ 003ای در سههط  متغیههن مشههارکم رسههانه -

 درصد از تغیینات متغین وابسته را تبیین نماید. 0.249احساس امنیم بوده و توانسته 

ی تأثین معناداری بهن احسهاس   دارا P-Value=  0/ 004ای در سط  متغین اعتماد رسانه -

 درصد از تغیینات متغین وابسته را تبیین نماید. 0.194امنیم بوده و توانسته 

دارای تأثین معناداری بن  P-Value=  0/ 001ها در سط  متغین سابقه ع ویم در شبکه -

 درصد از تغیینات متغین وابسته را تبیین نماید. 0.254احساس امنیم بوده و توانسته 

دارای تأثین معناداری بن احساس امنیم بوده و  P-Value=  0/ 009متغین سن در سط   -

 درصد از تغیینات متغین وابسته را تبیین نماید. 0.291توانسته 

دارای تأثین معناداری بن احساس امنیم  P-Value=  0/ 020متغین تحصیالت در سط   -

 ابسته را تبیین نماید.درصد از تغیینات متغین و 0.322بوده و توانسته 

دارای تأثین معناداری بن احساس امنیم بهوده   P-Value=  0/ 000متغین تأهل در سط   -

 درصد از تغیینات متغین وابسته را تبیین نماید. 0.410و توانسته 
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دارای تهأثین معنهاداری بهن احسهاس      P-Value=  0/ 001متغین پایگاه طبقاتی در سط   -

 درصد از تغیینات متغین وابسته را تبیین نماید. 0.298ه امنیم بوده و توانست
 ای و امنیت اجتماعي: اندازه اثر مطالعات رابطه بین مصرف رسانه7جدول شماره 

 Z sig مقدار نوع اثر rاندازه اثر  اندازه اثر نهایي پژوهش

 0.000 10.957 تصادفی 0.427 ای )کل  بن امنیم اجتماعیتأثین مصنف رسانه

 

ای )اثهنات تنکیبهی   دهد که میانگین اندازه اثن مصنف رسهانه جدول فوت نشان مییج نتا

کهه   آن هایی  اسهم. از  0.427پهژوهش معهادل    تصادفی  بن امنیم اجتماعی در نمونه مورد

شده در محدوده اطمینان اسم، بنابناین باید اذعهان داشهم کهه تهأثین مصهنف      اندازه بنآورد

آمهده  دسهم ای بهه شود. رزم به ذکن اسم بنآورد نقطهه تأیید میای بن امنیم اجتماعی رسانه

   بن مبنای معیار کوهن حاکی از اثن در حد متوسط اسم.0.427)

 

 گيریبحث و نتيجه .4

ها ای هستند که اجتماب بشنی با آنوابسته همامنیم و رسانه در عصن مدرن دو مقوله به

در بطهن   هها های جمعهی و ح هور گسهتنده آن   دنیای رسانه ،در ارتباط اسم. دنیای امنوز

زندگی افناد اسم. به این دلیل، امنیم اجتمهاعی را نیهز تحهم تهأثین قهنار داده       اجتماعی و

شهدت در  های به اسم. بازتاب وضعیم جامعه و پنداشم ش نوندان از این انعکهاس رسهانه  

تحلیهل رسهانه و   ههدف فنا  ها تأثینگذار بوده اسم. این پژوهش بها میزان احساس امنیم آن

سهند پژوهشهی را تحلیهل کهنده اسهم. نتهایج پهژوهش ارتبهاط بهین           24امنیم اجتمهاعی،  

های جمعی منبع اصهلی  کند. رسانهید میأیاحساس امنیم اجتماعی را ت های جمعی بارسانه

د، میهزان بازتهاب جهنائم اجتمهاعی     نشهو یکسب اطالعات بنای ش نوندان امنوزی تلقی مه 

ناب ن اری اجتماعی باعث افهزایش   و هاخودکشی، وضعیم بازار، گنانی ازجمله قتل، نزاب،

کننده  و مثبهم  شود. اگنهه رسانه دو عملکند منفی )ناامناحساس ناامنی در ش نوندان می

)القاکننده امنیم  هستند، اما رسانه انعکاس واقعیم اجتماعی را بن ع ده داشهته و مهدینیم   

و میزان احساس امنیم ش نوندان خواهد داشم. نتایج  آن نقش م می در پیشگینی از جنم
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 ، 1394 ، شهنبتیان و همکهاران )  1393کیها و همکهاران )  ههای ت نبهی  یافته ،پژوهش فعلی

 ، 1392 ، خواجه نوری و کاوه )1392فن و همکاران ) ، هاشمیان1391ضنابی و همکاران )

 ، متههانی و همکههاران 1392زادگههان و کنمههی ) ، صههداقم1391زاده و ب نههودفن )اسههماعیل

 ، کالنتههنی و 1397 ، جعفههنی و همکههاران )1392 ، رسههتگار خالههد و محمههدیان )1396)

 ، افشهانی  1390آبادی و زنگنهه )  ، زنگی1396پور ) ، ج انبخش و حسینی1396همکاران )

 ، کنمههی خههالری 1392 ، ج ههانگینی و مسههاوات )1393 ، شههنبتیان )1391و همکههاران )

  خههاکی 1395 ، واحههدی )1395نیهها ) ، مههنادی1395 ، صههدیق )1388ن ) ، پوریهها1392)

تنتیهب هنههه میهزان     ایهن  دههد. بهه  ید قنار میأی  را مورد ت1395  و خورشیدوند )1392)

استفاده از رسانه بیشتن باشد، به همان اندازه امنیم اجتماعی ش نوندان نیز تحم تأثین قهنار  

 پیشن ادهای زین را ارائه داد: توانخواهد گنفم. بن این اساس، می

 کننده احساس امنیمستفاده از اخباری با محتوای مثبم و تلقینا -

 ای ش نوندان و پلیسافزایش اعتماد رسانه و مشارکم رسانه -

 افزایش تعامل پلیس با ش نوندان از طنیق رسانه -

 اختصا  رسانه جمعی ویژه به پلیس در حوزه امنیم اجتماعی -

امنیم اجتماعی و افزایش نقش مندم در مهدینیم  به ای نسبم بنی و رسانهپوشش خ -

 رسانه

 های رادیویی و رسانه داخلی با رویکند القاکننده احساس امنیمتغیین بننامه -

 های خارجیهای داخلی و کاهش گنایش به رسانهتقویم بننامه و رسانه -

 هاهای منفی و ضد آرامش جمعی از رسانهحذف بننامه -
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 ومآخذ منابع فهرست

 الف. منابع فارسي
 ( ای و تهنس از جهنم )مهورد    ، بنرسی رابطه مصنف رسهانه 1392احمدی، حبیب و عنبی، علی 

 .25-34، صص 7، شماره 3شناختی ش نی، دور مطالعات جامعه ،مطالعه کنج 

    ( تشهارات  ان ،ت هنان  ،پژوههی  ، روج و ن نیهه در امنیهم  1383افتخاری، اصهغن و قهدین نصهنی

 پژوهشکده مطالعات راهبندی.

 آبهادی،  ذاکنی هامانهه، راضهیه و مزیهدی شهنف     ؛رضا؛ عسکنی ندوشن، عباسافشانی، سید علی

 ، بنرسی احساس امنیم اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثن بن آن در ش ن یهزد،  1391محمدرضا )

 .1-34،   62م له تحلیل اجتماعی، سال ه ارم، شماره 

 ههای جمعهی در    ، بنرسی نقهش اسهتفاده از رسهانه   1392باس و رحمتی، م ید )ب نوئی گدنه، ع

میزان مشارکم سیاسی دانش ویان با تأکید بن انتخابات ریاسهم جم هوری دوره یهازدهم، م لهه     

 .27-50، صص 3مطالعات انتخابات، شماره 

 ت هنان   ، تنجمه پژوهشهکده مطالعهات راهبهندی،   1387ها و هناس )بوزان، باری، مندم، دولم، 

 انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبندی.

 رسانه، جنائم اجتماعی و احساس امنیم و آگاهی شه نوندان ت نانهی،   1388اهلل )پوریان، عزت ، 

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.پایان

 ( نشن نی. ،انت ن ،ای امن در گفتمان خاتمی ، جامعه1379تاجیک، محمدرضا 

 ( م موعهه مقهارت همهایش     ،ها و امنیم اجتماعی ، ارزج1382تنابی، یوسف و آیم گودرزی

 معاونم اجتماعی و ارشاد نینوی انت امی. ،امنیم اجتماعی، شماره یک، جلد اول، ت نان

 ( عوامهل تأثینگهذار بهن    1397جعفنی، خدی ه؛ مسگنزاده، س اد و مینزاخانی، محمد ، 

شناسی، سال دهم، شماره سی و هشتم، ش نوندان تبنیز، مطالعات جامعه امنیم اجتماعی

  83-61. 

 بنرسهی میهزان و عوامهل اجتمهاعی     1396پور، سید احمهد ) ج انبخش گن ه، صادت و حسینی ، 

داران شه ن ت هنان ، مطالعهات امنیهم     مطالعهه: مغهازه   احساس امنیم اجتمهاعی )مهورد   منتبط با

 .83-117،   51اجتماعی، شماره 

 ( بنرسی عوامل مؤثن بن امنیهم اجتمهاعی زنهان    1392ج انگینی، ج انگین و مساوات، ابناهیم ، 

های راهبندی امنیم و ن م اجتماعی، سال سال ش ن شیناز ، پژوهش 15-40مطالعه: زنان  )مورد

 .41-55دوم، شماره دوم،   
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 ( شناسهی ایهنان،   م له جامعه ، امنیم هویم: مبانی و هارهوب مف ومی، 1395حاجیانی، ابناهیم

 .3-35،   4دوره شانزدهم، شماره 

 ( های اجتماعی  ، بنرسی عوامل مؤثن بن میزان احساس امنیم دختنان در شبکه1392خاکی، لیلی

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ایالم، دانشکده علوم انسانی.بو،، پایانبا تأکید بن فیس

 ( م موعهه مقهارت    ،ای فنهنگهی و امنیهم اجتمهاعی   هه  ، همسهویی ارزج 1381خلیلی، ع یمه

 همایش علمی امنیم اجتماعی و راهکارهای توسعه، بابل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل.

 ای و احساس امنیهم   ، مطالعه رابطه بین مصنف رسانه1392نوری، بیژن و کاوه، م دی )خواجه

 .57-78دوم، شماره دوم،    های راهبندی امنیم و ن م اجتماعی، سالاجتماعی، پژوهش

 ( های اجتمهاعی موبهایلی و احسهاس امنیهم      ، رابطه استفاده از شبکه1395خورشیدوند، م تبی

نامه کارشناسی ارشهد، دانشهگاه صداوسهیمای جم هوری اسهالمی      اجتماعی در بین جوانان، پایان

 دانشکده صداوسیمای جم وری اسالمی اینان. اینان،

 استفاده از اینتننم و احسهاس امنیهم اجتمهاعی    1392مدیان، فاطمه )رستگار خالد، امین و مح ، 

ارتباطات، سال ه هارم، شهماره بیسهم و     -مطالعه دانشگاه باهنن کنمان ، فصلنامه فنهنم )مورد

 .65،  دوم

 سن ش احساس امنیم اجتمهاعی در بهین شه نوندان    1390آبادی، علی و زنگنه، م دی )زنگی ، 

عه موردی: ش نخواف ، فصلنامه دانش انت امی، سال سیزدهم، شماره ش ن کوهک و منزی )مطال

 .41-65اول،   

 مطالعهه  ، سهازمانی اجتمهاعی و تهنس از جهنم    بهی  ، 1388زاده، حسین و گیالنی، اشهنف ) سناج

، دوره 34پژوهشی رفاه اجتمهاعی، شهماره    -ش ن ت نان، فصلنامه علمی 12و  3ای مناطق مقایسه

 .223-244، صص 4

 شه ن   ، سن ش ابعاد اجتماعی و روانی احساس امنیهم زنهان کهالن   1393یان، محمدحسن )شنبت

-100مش د و عوامل مؤثن بن آن، زن و مطالعات خانواده، سال ششم، شماره بیسم و سوم،   

79. 

 ( شناختی عوامل مؤثن  ، مطالعه جامعه1394شنبتیان، محمدحسن؛ دانش، پنوانه و احمدی، اع م

پژوهشهی زن و جامعهه، سهال ششهم،      -ش ن مش د، فصلنامه علمیعی زنان کالنبن امنیم اجتما

 .143-166شماره اول،   

 ( ها و  ، بنرسی احساس امنیم اجتماعی زنان شاغل در محیط کاری سازمان1389صبوری، رباب

نامه کارشناسی ارشد، دانشهگاه تبنیهز، دانشهکده علهوم انسهانی و      پایان ،ادارات دولتی ش ن تبنیز

 جتماعی.ا
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 احسهاس امنیهم     ، بنرسی رابطه مصنف رسهانه بها  1392زادگان، ش ناز و کنمی، زهنا )صداقم

اجتماعی زنان: مطالعه موردی زنان ش ن شیناز، فصلنامه مطالعات سبک زندگی، سال دوم، شماره 

 .111-133،   6و  5

 ( نامهه  یم اجتماعی، پایانهای پلیسی در ای اد احساس امن ، نقش و کارکند سنیال1395صدیق، محمد

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ت نان منکزی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.

 ( سن ش عوامهل مهؤثن بهن احسهاس امنیهم      1391ضنابی، اصغن؛ شنفی، زکیه و زنگنه، م دی ، 

هبندی امنیم های راهای جمعی، پژوهشش نوندان ش ن مش د با تأکید بن عملکند پلیس و رسانه

 .103-121و ن م اجتماعی، سال اول، شماره دوم،   

 ( م موعه مقارت  ،ش ن هشم ، بنرسی امنیم اجتماعی از دیدگاه ش نوندان 1384عنبی، فنانک

 انتشارات گلپونه. ،، ت نان1همایش و امنیم اجتماعی، جلد 

 ( اروخانی و منهوه ن  جمعهی، تنجمهه بهاقن سه    شناسی وسهایل ارتبهاط   ، جامعه1384کازنو، ژان

 .نشن اطالعات ،محسنی، ت نان

 ( نشن گلپونه ،  م موعه مقارت همایش امنیم اجتماعی، ت نان1384کاهه، احمد. 

 ( رابطه میهزان مصهنف رسهانه و احسهاس امنیهم اجتمهاعی زنهان،        1392کنمی خالری، زهنا ، 

 م نور ت نان.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان ت نان، منکز پیاپایان

 ( بنرسی ارتباط بین استفاده از 1396کالنتنی، عبدالحسین؛ محبی، سینوس و حیدرخانی، هابیل ، 

های جمعی و احساس امنیم اجتمهاعی در شه ن کنمانشهاه، پژوهشهنامه توسهعه فنهنگهی       رسانه

 .32اجتماعی، سال دوم، شماره سوم،  

 ( ی بنای پلیس، تنجمه اسماعیل و احسهان   ، کاهش تنس از جنم، راهبندهای1388کوردنن، گنی

 .شناساننشن جامعه ،حسنوند، ت نان

 بنرسهی  1393پنور، میهثم و پهورعلی، میهثم )   اصغن؛ نادرپور، محمدرضا، خ نایی گلکیا، علی ، 

های اطالعاتی و جنایی، دوره ن هم،  رابطه بین اعتماد مندم به تلویزیون و احساس امنیم، پژوهش

 .53-74شماره اول،   

 ( اهلل  ، تنس از جنم و استناتژی کاهش تنس از جنم، تنجمه هنگیز ویس1384گنابسکی، پیتنان

 .87-110، صص 23، شماره 2وند و م ید رضایی راد، فصلنامه امنیم اجتماعی، سال 

 ( پژوهشکده راهبندی ،  ه نه متغین امنیم ملی، ت نان1379ماندل، رابنت. 

  بنرسهی نقهش انهواب    1396رشهیدی، احتشهام )   و فهالح، علهی   ؛زاده، نقهی متانی، م نداد؛ قلهی ، 

پژوهشهی   -های جمعی در احساس امنیم اجتماعی ش نوندان ش ن ت نان، فصلنامه علمهی رسانه

 .37-54علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتن، سال یازدهم، شماره سوم،   
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 بهو، بهن احسهاس امنیهم اجتمهاعی       ، بنرسی نقش شبکه اجتماعی فهیس 1395نیا، میثم )منادی

قیهام دشهم،    -نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحهد ت هنان شهنت    ش نوندان، پایان

 دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.

 ( ها در امنیهم اجتمهاعی، فصهلنامه پلهیس پایتخهم، سهال        ، نقش رسانه1394مصطفوی، فنحناز

 .134-115،   24، پیاپی 1هشتم، شماره 

 ههای  داری و رسهانه  ، تهأثین دیهن  1392اکبنزاده، فاطمه ) فن، سید علی؛ دهقانی، حمید وهاشمیان

های راهبهندی امنیهم و ن هم اجتمهاعی،     جمعی بن احساس امنیم اجتماعی دانش ویان، پژوهش

 .53-72سال دوم، شماره اول،   

 ( تلفن همهناه بهن احسهاس    های اجتماعی  ، بنرسی رابطه استفاده از شبکه1395واحدی، واحدی

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان ت هنان، منکهز پیهام نهور     امنیم اجتماعی زنان، پایان

 ت نان غنب.
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