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چكيده
رسانهها با پوششي خبری و اطالعرساني وقايع امنيتي و جنايي به شيوههای مطلوب و ارائه برنامههای آموزشي مطلوب در خصوص
ضرورت امنيت اجتماعي در جامعه و حتي آموزش چگونگي حفاظت از مال ،حال و ناموس خود زمينه مساعدی را برای اين
همكاری و مشاركت مردمي به وجود ميآورند .رسانه ها به عبارتي يك ميدان عمومي جديد برای گفت و گوی ميان انس تلقي
ميشوند كه از طريق آن همه مي توانند با هم تماس بگيرند و ارتباط برقرار كنند .بنابراين ما در اين تحقيق به بررسي نقش رسانهها
در ايجاد امنيت شهری از ديدگاه صاحب نظران علوم ارتباطات و جامعه شناسي پرداختيم .برای انجام اين تحقيق از روش كيو
استفاده كرديم 62 .گويه انجام تحقيق ساخته شد .مفاهيم مطرح شده در اين گويه ها ،متغير مستقل و ميزان موافقت و يا مخالفت
پاسخ گويان با محتوای هر گويه ،متغيرهای وابسته اين تحقيق هستند .با استفاده از برنامه كامپيوتری كوانل ضريب همبستگي
پيرسون بين  69نفر از صاحبنظران علوم ارتباطات و  69نفر از صاحبنظران جامعهشناسي محاسبه شد ماتريس ضريب همبستگي
پيرسون ،نشاندهنده ميزان همبستگي تكتك پاسخگويان با يكديگر است .ضريب همبستگي پيرسون بين دو گروه ،با توجه به
ميانگين پاسخهای هر گروه به  62گويه تحقيق ،برابر با  8/830ميباشد كه نشانگر همبستگي كم بين ديدگاههای دو گروه نسبت
به گويه های تحقيق است .به دنبال محاسبه ضرايب همبستگي ،تحليل عاملي نيز انجام شد .تحليل عاملي روشي است كه ميتوان
از طريق آن ،افراد ،گويه ها و به طور كلي متغيرهايي را كه به يكديگر شباهت بيشتری دارند در گونههای مربوط قرار داد .با محاسبه
مقادير بار عاملي دو گونه گروه مشخص گرديد  62نفر در گروه اول متشكل از  33صاحبنظر علوم ارتباطات و  33نفر صاحب نظر
جامعهشناسي ،و  62نفر در گروه دوم متشكل از  36صاحبنظر علوم ارتباطات و  36صاحبنظر جامعه شناسي قرار گرفتند .مقادير
بار عاملي هر گروه مقادير وزن برای هر دو گروه مشخص گرديد.
واژگان کليدی:رسانه ،امنيت اجتماعي ،امنيت فرهنگي ،امنيت ديني.
 - 3استاديار گروه علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دماوند ،تهران ،ايران( ،نويسنده مسئول) ،پست الكترونيك:
f.miresmaili@gmail.com
 - 6استاديار گروه علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران مركز ،تهران ،ايران
 - 3مربي گروه مطالعات فرهنگي ،وزارت علوم تحقيقات و فناوری ،تهران ،ايران
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مقدمه
بدون شك امنيت يكي از ضروریترين نيازهای انسان و
زيربنای رشد و شكوفائي اوست .امنيت به عنوان يك
نياز فردی تأثيرات كالن اجتماعي نيز دارد و يكي از
عوامل زمينهساز رشد و توسعه جوامع است .احساس
امنيت زمينه مشاركت اجتماعي افراد را فراهم نموده و از
اين طريق راه را برای توسعه هموار ميسازد .هر چند
احساس امنيت ارتباط مستقيمي با امنيت دارد اما
ميتواند تحت تأثير عوامل مداخلهگر ديگری قرار گرفته
و با وجود امنيت نسبي افراد احساس ناامني نمايند.
بررسي و شناخت اين عوامل مداخلهگر تأثيرگذار بر
احساس امنيت ،ميتواند در جهت كاهش احساس ناامني
كارساز باشد و يكي از عواملي كه ميتواند احساس
امنيت را تحت تأثير قرار دهد رسانههای جمعي است.
امروزه در عصر اطالعات ذهن افراد توسط اطالعات
رسانههای گوناگون احاطه شده است ،از اين رو بررسي
تأثير رسانههای جمعي بر احساس امنيت الزم به نظر
ميرسد .موضوع رسانه و احساس امنيت از دو بعد قابل
طرح است :نخست؛ تاثير مستقيم و غيرمستقيم رسانه بر
امنيت فردى و اجتماعى از طريق آموزش ،اطالع رسانى،
بسيج رسى و ساخت برنامههاى سرگرمكننده با موضوع
امنيت و سپس تاثير سطح امنيت موجود و مطلوب
جامعه بر كاركرد رسانه است .بديهى است كه در بعد
اول ،آنجاكه رسى مسئول و متعهد در برابر امنيت جامعه
وجود دارد ،اطالعرسانى دقيق و سريع و ارائه
آموزشهاى اثربخش در زمينه مسائل مرتبط با امنيت
جسمى و روانى ،وظيفه رسانه شمرده مىشود و اين
وظيفه ،به نحو مطلوب و در حد امكان رسانهها ،به انجام
مىرسد اما آنجا كه چنين تعهد و مسئوليتى احساس
نمىشود ،امنيت جسمى و روانى شهروندان نيز مورد
تهديد واقع مىشود .بدون شك رسانهها با تحوالتي كه
در جنبههای مختلف از بعد فنآوری تجهيزاتي حجم و
روش داشتهاند به عنوان حامالن و منتقل كنندگان پيام
ميتوانند در ساخت فرهنگ عمومي ،باورها و افكار
عمومي مؤثر باشند .بدون در نظر گرفتن مرزهای
جغرافيايي عقيدتي و فرهنگي امكان حضور در همه
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نقاط جغرافيايي پيدا كردهاند ( سارواخاني .)3333 ،در
عصر حاضر پيچيدگي و رقابت فزاينده جوامع كه با
تحوالت سريع در محيطهای ملي وبين المللي همراه
بوده است باعث شد كه امنيت و سپس كارآفريني به
عنوان موتور محرک توسعه اجتماعي و اقتصادی در
نظر گرفته شود زيرا با تامين امنيت شهری و رواني
درجامعه ،روحيه تالش و كوشش افزايش يافته و منجر
به كارآفريني و افزايش بهرهوری ،ايجاد اشتغال و رفاه
اجتماعي شده و موجبات رشد و توسعه اقتصادی
كشورها را فراهم ميكند و زمينهساز حركت جوامع به
سوی پيشرفت است .بدون تكيه بر امنيت ،كشورها و
سازمي موجود محكوم به فنا و نابودی خواهند شد زيرا
جوامع نميتوانند بيتوجه به محيطي كه در آن به كار
و فعاليت ميپردازند به حياط خود ادامه دهند چرا كه
الزمه اساسي محيطها در زمان حاضر تغيير و دگرگوني
است ،بنابراين امنيت يكي از مهمترين مقولههايي
است كه در زمان حاضر مورد توجه قرار گرفته است و
توجه به آن الجرم چه در سطح كالن و چه در سطح
خرد در حال بررسي و اجرا ميباشد .با توجه به نكات
ذكر شده در اين مقاله به بررسي نقش رسانههای ارتباط
جمعي در تحكيم امنيت شهری ،ميپردازيم و سوال
اصلي تحقيق اين است كه رسانههای ارتباط جمعي تا
چه اندازه در تحكيم امنيت شهری از ديدگاه صاحب
نظران نقش دارند؟
بيان مسئله
امروز نقش و جايگاه رسانهها در حدی است كه نمي
توان زندگي را بيحضور قابل تصور دانست .رسانهها
فقط وسيله ی سرگرمي نيستند؛ بلكه در بسياری از
جنبه های فعاليت اجتماعي و فردی ما دخالت و نقش
دارند .گسترش و توسعهی وسايل ارتباط جمعي در
زندگي انس به حدی است كه عصر كنوني را عصر
«ارتباطات» ناميدهاند .بعيد نيست كه انسان امروزی را
انسان رسي و فرهنگ جديد را محصول تبليغات وسايل
ارتباط جمعي بدانيم .انس امروزه در معرض نهادهای
رسي متولد ميشوند ،ميانديشند ،دنيا را در اين رهگذر
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مي شناسند و رفتارهای خود را براساس الگوهای
برگرفته از كتاب ،مجله ،فيلم ،ماهواره ،اينترنت و...
(يعني رسانه های رايج عصر ما) سامان ميدهند.
رسانهها در كنار نهادهای ديگری كه طرز تفكر جامعه
را مي سازند ،نقش عمدهای ايفا ميكنند .بررسيهای
روانشناسي اجتماعي در زمينه نقش و قدرت رسانهها
نشان ميدهد كه رسانههای گروهي دارای چنان قدرتي
هستند كه مي توانند نسلي تازه در تاريخ انسان پديد
آورند؛ نسلي كه با نسل های پيشين از جهت فرهنگ،
ارزشها ،هنجارها و آرم ،بسيار متفاوت است .در اين
مقاله ما ميخواهيم نقش رسانههای داخلي را در
تحكيم امنيت اجتماعي جامعه مورد بررسي قرار دهيم.
societal
همانطور كه ميدانيم مفهوم
) )securityامنيت اجتماعي برای اولين بار و به
مفهوم فني كلمه در سال  ،3553توسط انديشمنداني
چون باری بوزان ،ال ويور و لميتر تحت عنوان مكتب
كپنهاگ مطرح گرديد .انگيزه طرح اين عبارت امواج
تهديدآميزی بود كه «هويت گروهها» را در معرض
خطر قرار داده بودند .بدين معنا كه از يكسو با رشد
فناوریهای نوين و مجتمعهای صنعتي ،هويت بعضي
گروهها در هويتهای مسلط هضم ميشد و از سوی
ديگر با گسترش مهاجرت از كشورهای فقير و جهان
سوم به كشورهای صنعتي و پيشرفته ،نوعي آشفتگي و
آنومي در تمايزهای هويتي پديدار ميگرديد .گفتني
است طرح مفهوم امنيت اجتماعي به عنوان مبحثي
امنيتي ( )securityحاكي از وزن باال و اهميت واالی
آن مفهوم است .امنيتي ديدن يك مفهوم يا وضعيت از
اعتبار بسيار زياد يك مفهوم يا وضعيت حكايت ميكند.
معموالً موضوع عادی هنگامي امنيتي ديده ميشود كه
يك يا چند مؤلفه از ارزشهای اساسي در معرض تهديد
يا آسيب پذيری قرار گرفته باشد .از اين رو به خاطر
اينكه موضوع ،ارزشهای اساسي (كه عبارتند از انسجام
اجتماعي ،تماميت ارضي و حاكميت سياسي) را مورد
مخاطره قرار ميدهد و با آن ارزشها سرو كار مييابد،
از اهميتي فراگير و مداوم برخوردار ميباشد .به نظر
ميرسد پس از اين كه امنيت فردی مورد شناسايي قرار
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گرفت ،افراد برای تحقق و تحكيم امنيت و جايگاه خود
ناگزير از عضويت در اجتماعات يا گروههای مختلف
اجتماعي هستند .اين سطح از امنيت تحت عنوان امنيت
اجتماعي مورد توجه و بحث قرار ميگيرد .امنيت
اجتماعي ،نوع و سطحي از احساس اطمينان خاطر است
كه جامعه و گروه در آن نقش اساسي دارد اگر جمعيت
تشكيلدهنده يك كشور نسبت به ارزشهای حياتي
مانند تماميت ارضي و رژيم سياسي احساس تعلق كرده
و در احياء و ارتقای هويت ملي بكوشند ،انسجام
اجتماعي وجود دارد .اما اگر گروههای مختلف جامعه،
اطمينان خاطر خود نسبت به سالمت جامعه را از دست
بدهند و با تكيه بر وجوه تمايز مذهبي ،ديني و قومي،
در مشروعيت ارزشهای حياتي ترديد كنند ،آنگاه نظام
اجتماعي جامعه از هم گسيخته ميشود و زمينه برای
جنگ داخلي ،مداخله خارجي ،بياعتمادی و امنيتي
شدن مسائل عادی مهيا ميشود.
امنيت اجتماعي مورد نظر ،اطمينان خاطر جامعه در
قبال تحوالت عادی و تحركات عمدی معطوف به
سالمت و هويت خود است .همانگونه كه ديده ميشود
در اين تعريف ،هويت گروهي فقط يكي از منابع نگراني
جامعه است .بنابراين رسانهها از طريق ارائه هنجارهای
خاص اجتماعي ،به افراد تلقين مي كنند كه رفتار ارائه
شده در رسانهها ،رفتار «مناسب اجتماعي» است .به اين
ترتيب ،رسانهها ،با ارائه الگوها و هنجارهای خاص (كه
در جهت اهداف مديران رسانههاست) ،باعث ايجاد
همنوايي در افراد ميگردد .علت توجه مردم به
برنامههای تلويزيون يا هر رسانهی ديگران است كه:
 -3كسب اطالعات .يكي از عوامل توجه و عالقه مردم
به رسانهها،كسب اطالع و آگاهي دربارهی جامعه و
جهان و راهنمايي در مورد مسائل زندگي ميباشد .
 -6وحدت و تعامل اجتماعي .كسب بصيرت درباره
وضعيت ديگران ،احساس تعلق به جمع ،و كمك به
اجرای نقشهای اجتماع.
تفريح و سرگرمي .يكي از عوامل رویآوردن افراد به
رسانه ها تفريح و سرگرمي است .
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 -3هويت يابي .از ديگر علل رویآوری افراد به
رسانهها و بويژه تلويزيون ،كسب آگاهي در مورد
خويشتن ،تقويت ارزشهای شخصي ،يافتن الگوهای
رفتاری ،همانندسازی با ارزشهای مورد اعتنای ديگران
و در يك كالم« ،هويت يابي» است (شحابي).3300 ،
رسانهها و به خصوص رسانههای الكترونيكي ،با توجه
به قابليتها و كاركردهايي كه دارند ،ميتوانند در جهت
حفظ سالمت و بهداشت روان و به عنوان يكي از
عوامل تسهيل كننده امنيت اجتماعي برای جوانان و
نوجوانان كاربرد داشته باشند .همچنين ميتوانند
زمينه ساز بحران هويت و بيگانگي افراد از فرهنگ،
ارزشها و باورهای خود گردند .بنابراين ،وسيله و
واسطه بودن رسانهها را در معرض كاربردهای دوگانه
و گاه متضاد ،قرار داده است .در اين مقاله ميخواهيم
نقش رسانههای داخلي را در تحقق تحكيم امنيت
شهری از ديدگاه صاحبنظران مورد بررسي قرار دهيم
و متغيرهای چون :انسجام گروهي ،نظم اجتماعي،
امنيت فرهنگي ،تهديدات اجتماعي ،ارزشهای
فرهنگي ،اميد به زندگي ،امنيت اخالقي و امنيت فكری
را مورد بررسي قرار دهيم
ضرورت و اهميت تحقيق
امنيت اجتماعي و مولفه های آن مانند انسجام گروهي،
نظم عمومي ،سالمت و مهارت افراد ،اميد به زندگي و
امنيت هويت ،نقش مهمي در بقاء و بالندگي ملتها
دارند .بنا براين با توجه به شرايط جامعه و تاثير
برنامههای رسانهها بر جهتدهي افكار عمومي و نفش
رسانهها در تسهيل كنندگي امنيت جامعه انجام اين
تحقيق بسيار ضروری ميباشد تا با انجام اين تحقيق
بدانيم از ديدگاه صاحبنظران رسانههای گروهي چه
نقشي در پيشگيری از وقوع جرم ،جنايات سازمانيافته
،اختالالت رواني افراد جامعه ،فساد و فحشا ،خشونت،
اعتياد و ...دارند و چگونه ميتوانند از كاركردهای مثبت
در اين حوزهها در جهت حل مشكالت آن استفاده
بهينه كرد .همانطور كه ميدانيم رسانهها فقط وسيله
سرگرمي نيستند؛ بلكه در بسياری از جنبههای فعاليت
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اجتماعي و فردی ما دخالت و نقش دارند .گسترش و
توسعهی وسايل ارتباط جمعي در زندگي انس به حدی
است كه عصر كنوني را عصر ارتباطات ناميدهاند .بعيد
نيست كه انسان امروزی را انسان رسي و فرهنگ جديد
را محصول تبليغات وسايل ارتباط جمعي بدانيم.
رسانهه ا در كنار نهادهای ديگری كه طرز تفكر جامعه
را ميسازند ،نقش عمدهای ايفا ميكنند .بررسيهای
روان شناسي اجتماعي در زمينه نقش و قدرت رسانهها
نشان ميدهد كه رسانههای گروهي دارای چنان قدرتي
هستند كه مي توانند نسلي تازه در تاريخ انسان پديد
آورند؛ نسلي كه با نسل های پيشين از جهت فرهنگ،
ارزشها ،هنجارها و آرم ،بسيار متفاوت است .بنابراين با
شناخت نقش رسانههای داخلي در پيشگيری از جنايات،
اعتياد ،بيماریها و اختالت رواني ،كاهش فساد و فحشا
در جامعه ،كاهش تهديدات اجتماعي،ايجاد نظم
اجتماعي در جامعه ،ايجاد انسجام گروهي و وحدت
تعامل اجتماعي  ،پيشگيری از و قوع جرم در جامعه
ايجاد احساس امنيت در جامعه ،تقويت ارزشهای
فرهنگي و يافتن الگوهای رفتاری مناسب ،همانندسازی
و تثبيت هويت فرهنگي و ايراني در جامعه يگي ناجا
ميتوانند با استفاده از نتايج اين تحقيق و شناخت موارد
مطرح شده هر چه بهتر در ايجاد نظم اجتماعي ،كاهش
جرائم در جامعه ،پيشگيری از وقوع جرم و جنايت ،فساد
و فحشا ،و  ...برنامهريزی داشته باشند و در اين زمينه
ميتوانند برنامههای پيشنهادی خود را برای ايجاد
امنيت اجتماعي در جامعه به مسئوالن صدا و سيما ارائه
دهند و در اين خ صوص نيز نظارت داشته باشند كه
برنامههای پيشنهادی به خوبي اجرا و از رسانههای
داخلي پخش گردد تا در جهت ايجاد نظم اجتماعي در
جامعه،ايجاد انسجام گروهي و وحدت تعامل اجتماعي،
پيشگيری از وقوع جرم در جامعه ايجاد احساس امنيت
در جامعه ،تقويت ارزشهای فرهنگي و يافتن الگوهای
رفتاری مناسب ،همانندسازی و تثبيت هويت فرهنگي و
ايراني درجامعه ،پيشگيری از جنايات ،اعتياد ،بيماریها
و اختالت رواني ،كاهش فساد و فحشا در جامعه،
كاهش تهديدات اجتماعي به خوبي از طريق رسانههای
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داخلي فرهنگسازی شود .بنابراين انجام اين تحقيق بسيار
و سودمند در اين حوزه ميباشد .از نتايج اين تحقيق
نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران ،شهرداری و
مسئوالن صدا و سيمای جمهوری اسالمي ايران و
مسوالن قوه قضاييه كشور ،حوزه آموزش عالي كشور،
وزارت بهداشت و درمان كشور مورد استفاده قرار ميگيرد.
سواالت تحقيق
سوال اصلي :نقش رسانههای داخلي در تحقق تحكيم
امنيت شهری در جامعه چيست؟
سواالت فرعي:
 -3از ديدگاه صاحب نظران نقش رسانههای داخلي در
تحقق انسجام گروهي وحدت و تعامل اجتماعي در
جامعه چه ميباشد؟
 -6از ديدگاه صاحبنظران نقش رسانههای داخلي در
تحقق نظم اجتماعي در جامعه چه ميباشد؟
 -3از ديدگاه صاحبنظران نقش رسانههای داخلي در
امنيت فرهنگي درجامعه چه ميباشد؟
 -2از ديدگاه صاحبنظران نقش رسانههای داخلي در
پيشگيری از تهديدات اجتماعي در جامعه چه ميباشد؟
 -9از ديدگاه صاحبنظران نقش رسانههای داخلي در
تقويت ارزشهای شخصي ،يافتن الگوهای رفتاری،
مناسب در جامعه چه ميباشد؟
 -2از ديدگاه صاحبنظران نقش رسانههای داخلي در
ايجاد امنيت اخالقي در جامعه چه ميباشد؟
 -3از ديدگاه صاحبنظران نفش رسانههای داخلي در
ايجاد امنيت فكری در جامعه چه ميباشد؟
 -0از ديدگاه صاحبنظران نقش رسانههای داخلي در
ثبات هويت در جامعه چه ميباشد؟
فرضيه اصلی تحقيق
به نظر ميرسد از ديدگاه صاحبنظران رسانههای
داخلي در تحكيم امنيت شهری در جامعه نقش دارند.
روش تحقيق:برای انجام اين تحقيق از روش كيو
استفاده شده است.
روش كيو

روش كيو توسط فيزيكدان و جامعهشناسي انگليسي
ويليام استيفون ارا ئه شده است و به سرعت از حوزه
تخصصي وی در عرصه پژوهشهای ارتباطي و علوم
سياسي مورد استفاده قرار گرفت .استيفون كه دستيار
چارلزاس پيرمن خالق تحليل عاملي بود .نويسنده اثر
مرجعي در اين زمينه به نام مطالعات رفتار تكنيك كيو
و روششناسي آن است .استيفون در روش كيو كه يكي
از مطرحترين روشهای موجود برای نگرشسنجي
است به دو ماتريس مستقل دادهها تأكيد ميورزد.
اقدامات عيني) (objective measules) (Rو
اقدامات ) (sobjective measure) (Qكه در
رابطه عاملي با يكديگر قرار دارند .هدف اصلي او در
روش كيو درگيرسازی فضای ذهني (نگرش) در شرايط
عيني برای درک بهتر پديدههای مورد بررسي است.
انتخاب گویهها
گويههای اين پژوهش نيز بر اساس دستورالعملهای
كيو با اتكا به مباني نظری تحقيق ارائه شد .اين گويهها
در  33حوزه تنظيم شد:
.3گويه های مربوط به امنيت شهری.6 .گويههای مربوط
به تهديدات اجتماعي.3 .گويههای مربوط به ارزشهای
فرهنگي.2 .گويههای مربوط به الگوهای رفتاری
مناسب.9 .گويههای مربوط به امنيت فرهنگي.
.2گويه های مربوط به امنيت فكری.3 .گويههای مربوط
به انسجام گروهي.0 .گويههای مربوط به نظم عمومي.
.5گويههای مربوط به سالمت و مهارت افراد.
.38گويههای مربوط به اميد به زندگي.33 .گويههای
مربوط به امنيت هويت.
سپس با انتخاب  38گويه ،از ميان حوزههای فوق و با
ادغام كردن در يكديگر اين گويهها در اختيار
پاسخدهندگان قرار داده شد.

جامعه آماری و نمونه
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انتخاب نمونه تحقيق
پاسخگويان گويهها بر خالف پژوهشهای پيمايشي كه
معرف جمعيت آماری هستند؛ معرف حوزه صاحب
نظران و متختصصان مورد نظر اين پژوهش ميباشد.
تفاوت آن با روش تحقيق پيمايشي در اين است كه ،در
روش پيمايشي ،افراد به صورت نمونه انتخاب ميشوند.
ولي در روش ( Qكيو) پاسخگويان طوری انتخاب
مي شوند كه در زمينه مورد بررسي ،دارای وجه اشتراک
باشند و نمونهگيری هدفمند و به صورت احتمالي است.
در واقع در اين روش گويههای تحقيق به جای افراد
قرار دارند و بيانگر مفاهيم و نظريههايي هستند كه
محقق قصد سنجش را دارد .ارزشيابي گويههای
پژوهش توسط پنجاه صاحبنظر و متخصص كه دارای
مدرک استادياری به باال ميباشند در زمينه علوم
ارتباطات و جامعهشناسي انتخاب شدند.
روش تجزیه و تحليل دادهها
پس از تهيه پرسشنامه تحقيق ،از صاحب نظران
خواسته شد تا نظر خود را در مورد هر يك از گويه
تحقيق روی مقياس ليكرت با پيوستار پنج درجهای ،از
(كامال مخالف) تا (كامال موافق) ابراز دارند .مفاهيم
مطرح شده در گويههای تحقيق ،متغيرهای مستقل و
ميزان مخالفت يا موافقت پاسخگويان با محتوای
هرگويه متغيرهای وابسته اين تحقيق هستند.
در اين تحقيق برای تحليل دادهها از برنامه رايي
 QUANELكه توسط نورمن توبرگن ،استاد دانشگاه
آيو ای آمريكا ،برای تجزيه و تحليل دادهها در روش
كيو تدوين شده است استفاده ميشود .پس از
جمعآوری دادهها و با استفاده از برنامه رايي كوانل ،ابتدا
ضريب همبستگي پيرسون بين تمام پاسخگويان
محاسبه شد و به دنبال آن تحليل عاملي انجام گرفت
تحليل عاملي روشي است كه با استفاده از آن ميتوان
پاسخگويي را كه ديدگاههای مشابهی با يكديگر دارند،
در گونههای جداگانه قرار داد .همچنين برنامه كوانل
امكان توزيع امكان توزيع نرمال گويههای تحقيق را
روی مقياس ليكرت فراهم ميسازد و نمرههای
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استاندارد هر گويه را محاسبه ميكند( .بديعي)3306 ،
گويههای مورد توافق پاسخگويان در يك طرف و
گويههای مورد اختالف در طرف ديگر قرار ميگيرند.
در روش كيو گويههای مورد توافق گويههايي هستند
كه اختالف نمرههای استاندارد در منحني نرمال بين
 +3و  -3نمره استاندارد ( )Zاز ميانگين قرار دارند و
گويههای مورد اختالف ،گويههای هستند كه اختالف
بين نمرات استاندارد از  +3بيشتر و از  -3كمتر
ميباشند.
برای شناخت نقش رسانهها بر تحكيم امنيت اجتماعي
در جامعه ،ديدگاه صاحبنظران علوم ارتباطات و
جامعهشناسي  62گويه برای تحقيق ساخته شد .فرض
بر اين است كه گويه ها معرف ابعاد امنيت فكری،
امنيت فرهنگي ،امنيت اجتماعي ،امنيت سياسي ،امنيت
تقويت ارزشها ميباشد .مفاهيم مطرح شده در اين
گويهها ،متغير مستقل و ميزان موافقت و يا مخالفت
پاسخگويان با محتوای هر گويه ،متغيرهای وابسته اين
تحقيق هستند .با استفاده از برنامه كامپيوتری كوانل
ضريب همبستگي پيرسون بين  69نفر از صاحبنظران
علوم ارتباطات و  69نفر از صاحبنظران جامعهشناسي
محاسبه شد ماتريس ضريب همبستگي پيرسون،
نشاندهنده ميزان همبستگي تكتك پاسخگويان با
يكديگر است .اگر چه اكثر ضرايب همبستگي در اين
ماتريس در سطح خطای  9درصد ،معنيدار ميباشند؛
ولي نظرات افراد  32و  33با ضريب همبستگي 8/500
را ميتوان مشابهترين نظرات دانست .كمترين ميزان
همبستگي با ضريب همبستگي  -8/2390نيز بين افراد
 32و  62وجود دارد .ضريب همبستگي پيرسون بين دو
گروه ،با توجه به ميانگين پاسخهای هر گروه به 62
گويه تحقيق ،برابر با  8/830ميباشد كه نشانگر
همبستگي كم بين ديدگاههای دو گروه نسبت به
گويههای تحقيق است .به دنبال محاسبه ضرايب
همبستگي ،تحليل عاملي نيز انجام شد .تحليل عاملي
روشي است كه ميتوان از طريق آن ،افراد ،گويهها و به
طور كلي متغيرهايي را كه به يكديگر شباهت بيشتری
دارند در گونههای مربوط قرار داد .با محاسبه مقادير بار
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عاملي دوگونه گروه مشخص گرديد  62نفر در گروه
اول متشكل از  33صاحبنظر علوم ارتباطات و  33نفر
صاحب نظر جامعهشناسي ،و  62نفر در گروه دوم
متشكل از  36صاحبنظر علوم ارتباطات و 36
صاحب نظر جامعه شناسي قرار گرفتند .مقادير بار عاملي
هر گروه مقادير وزن برای هر دو گروه مشخص گرديد.
بعد از ورود دادهها به نرم افزار كوانل ،برای هر گروه،
نمرات استاندارد محاسبه شد .در تجزيه و تحليل
دادهها ،نمره استاندارد با نمره  Zهر گويه كه بزرگتر از
 + 3باشد ،داللت بر موافقت بيشتر و نمرات هر گويه كه
كمتر از  -3باشد ،داللت بر مخالفت بيشتر است.
(جدول )3
گویههای مورد اختالف :در اين تحقيق مشخص
شد كه دوگونه صاحبنظران  62گويه مورد ارزيابي بر
سر  32گويه اختالفنظر دارند .به عبارت ديگر تفاوت
بين ميانگين نظرات گونه اول و گونه دوم از  +3تا -3
نمره استاندارد بيشتر است .نخستين گويه كه گونه اول
و گونه دوم صاحبنظران بيشترين اختالفنظر را بر سر
آن داشتهاند اين گويه است:
رسانهها ميتواند با توليد برنامههای مناسب

موجب ايجاد نظم عمومي در جامعه شوند :اين گويه كه
در حوزه امنيتي است .صاحبنظران گونه اول و گونه
دوم با اختالف نمره استاندارد بااليي ) (Z=2.618بر
سر اين گويه با يكديگر اختالفنظر دارند.
دومين گويه مورد اختالف:
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب

خود موجب ايجاد انسجام گروهي در بين شهروندان
شوند .اين گويه كه در حوزه اجتماعي است،
صاحبنظران گونه اول و گونه دوم با اختالف نمره
استاندارد بااليي ) (Z=2.152بر سر اين گويه
اختالفنظر دارند.
سومين گويه مورد اختالف:
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي

مناسب موجب باالبردن سطح مهارت فردی در بين
شهروندان جامعه شوند .اين گويه در حوزه مهارتهای
فردی است ،و صاحب نظران گونه اول و گونه دوم با
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اختالف نمره استاندارد بااليي ) (Z=1.97بر سر اين
گويه اختالفنظر دارند.
چهارمين گويه مورد اختالف:
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب خود
موجب ايجاد امنيت اخالقي در جامعه شوند .اين گويه
در حوزه امنيت اخالقي است .و صاحبنظران گونه اول
و گونه دوم با اختالف نمره استاندارد بااليي
) (Z=1.871بر سر اين گويه اختالفنظر دارند.
پنجمين گويه مورد اختالف:
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي

و سرگرمي مناسب موجب تقويت هويت قومي شوند.
اين گويه در حوزه هويتي است .و صاحب نظران گونه
اول و گونه دوم با اختالف نمره استاندارد بااليي
) (Z=1.788بر سر اين گويه اختالف نظر دارند.
ششمين گويه مورد اختالف:
رسانهها با توليد برنامههای مناسب خود

ميتوانند موجب باالرفتن اميد به زندگي در جامعه
شوند .اين گويه در حوزه سالمت روحي است و
صاحبنظران گونه اول و گونه دوم با اختالف نمره
استاندارد بااليي ) (Z=1/593بر سر اين گويه
اختالفنظر دارند( .جدول )6
جدول گويههای مورد جدول گويههای مورد توافق
دوگونه از صاحب نظران گونه اول شامل  62نفر
(مشتمل بر  33استادان علوم ارتباطات و  33نفر از
استادان جامعهشناسي) و گونه دوم شامل  62نفر
(مشتمل بر  36نفر از استادان علوم ارتباطات و  36نفر
از استادان جامعه شناسي) ،نكات مهم و بديعي را بازگو
ميكنند .و صاحبنظران گونه اول و گو نه دوم بر سر
 36گويه توافق نظر دارند .بر اساس جدول آرايه نزولي
گويههای مورد توافق استادان علوم ارتباطات و استادان
جامعهشناسي بيشترين ميزان موافق استادان پاسخگو بر
سر اين مفهوم است كه:
رسانهها ميتوانند با برنامههای خود باعث

تحكيم ارزشهای ديني در جامعه شوند :ميانگين نمره
استاندارد اين گويه ) (Z=0.73ميباشد ،اين گويه در
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حوزه امنيت ديني ميباشد و بيشترين توافق استادان را
در بر داشته است.
دومين گويه مورد توافق صاحبنظران:
رسانهها ميتوانند با برنامههای خود باعث

تحكيم باورهای فرهنگي در جامعه شوند :اين گويه در
حوزه امنيت فرهنگي است و ميانگين نمره استاندارد
اين گويه ) (Z=0.51ميباشد كه نشان دهنده توافق
باالی صاحبنظران نسبت به اين گويه ميباشد.
سومين گويه مورد توافق صاحبنظران:
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي

و سرگرمي مناسب موجب ايجاد هويت ديني در جامعه
شوند :اين گويه در حوزه امنيت ديني ميباشد و
ميانگين نمره استاندارد اين گويه ) (Z=0.12ميباشد
كه نشان دهنده توافق صاحبنظران نسبت به اين گويه
ميباشد .همانطور كه مشانده ميشود  3گويه اول كه
صاحب نظران در رابطه با آن توافق باال داشتند در حوزه
امنيت ديني و فرهنگي است .
چهارمين گويه مورد توافق:
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب

باعث كاهش فساد و فحشا در جامعه شوند :اين گويه
در حوزه امنيت اجتماعي است و ميانگين نمره استاندارد
اين گويه ) (Z=0.5ميباشد كه چهارمين گويه مورد
توافق گونه اول و گونه دوم استادان ميباشد.
پنجمين گويه مورد توافق:
رسانهها مي توانند با توليد برنامههای مناسب

خود موجب امنيت فرهنگي در جامعه شوند :اين گويه
در حوزه امنيت فرهنگي است و ميانگين نمره استاندارد
اين گويه ) (Z=0.02ميباشد كه پنجمين گويه مورد
توافق استادان گونه اول و استادان گونه دوم ميباشد.
بحث و نتيجهگيری
رسانهها تأثير شگرفي بر افكار و عقايد عمومي
ميگذارند كاری كه همه قوا و همه سازم در عرض
يكسال انجام ميدهند و رسانهها اين زمان را به يك
دهم ميرسانند .رسانهها در واقع شكلدهنده افكار
عمومي و از طرفي منعكس كننده هستند .رسانهها بر
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ادراک ما از جهان پيرامون تأثير ميگذارند جهانبيني
انس به شدت تابع عملكرد رسانههاست مهمترين
وظايف رسانهها بخش سرگرمي ،تفريحي ،اطالع و
همگنسازی اجتماعيست .ايفای نقش اثرگذار رسانهها
را به عنوان اثرگذارترين عامل نظم ،امنيت اجتماعي،
وفاق و همبستگي و مشاركت مردمي درآورده است.
رسانهها در برقراری ارتباط عقالني و گسترش فضاهای
عمومي به همراه تبيين اهميت و ضرورت يك موضوع
نقش بسزايي دارند .بر همين اساس رسانهها با پوششي
خبری و اطالعرساني وقايع امنيتي و جنايي به
شيوههای مطلوب و ارائه برنامههای آموزشي مطلوب در
خصوص ضرورت امنيت اجتماعي در جامعه و حتي
آموزش چگونگي حفاظت از مال ،حال و ناموس خود
زمينه مساعدی را برای اين همكاری و مشاركت
مردمي به وجود ميآورند .رسانهها به عبارتي يك
ميدان عمومي جديد برای گفت و گوی ميان انس تلقي
ميشوند كه از طريق همه ميتوانند با هم تماس
بگيرند و ارتباط برقرار كنند .بر اثر همين ارتباط و
نزديكي انس تفاهم ايجاد ميشود و تقابل خصماني و
خشونت از ميان ميرود .در واقع رسانهها جهاني نو
ساختهاند كه حذف از اين دنيا ميسر نيست .امروزه
رسانههای جمعي با كاركرد مشخص و تعيين شده خود
جايگاه ويژهای يافتهاند .مهمترين وظايف رسانهها
بخش سرگرمي ،تفريحي ،اطالعرساني و همگنسازی
اجتماعي ست .ايفای نقش اثرگذار رسانهها را به عنوان
اثرگذارترين عمل نظم ،امنيت اجتماعي ،وفاق،
همبستگي و مشاركت مردمي درآورده است .رسانههای
جمعي نقش بسيار مهمي در ارائه و اجرای برنامههای
سياسي ،امنيتي و هم چنين برانگيختن مشاركت مردمي
در تأمين امنيت فرهنگي ،امنيت ديني و امنيت
اجتماعي ايفا ميكنند .رسانهها در برقراری ارتباط
عقال ني و گسترش فضاهای عمومي به همراه تبيين
اهميت و ضرورت يك موضوع نقش به سزايي دارند .بر
همين اساس رسانهها با پوشش خبری و اطالعرساني
وقايع امنيتي و جنايي به شيوههای مطلوب و ارائه
برنامههای آموزشي مطلوب در خصوص ضرورت امنيت

نقش رسانهها در تحكيم امنيت اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران

اجتماعي در جامعه و حتي آموزش چگونگي حفاظت از
مال و جان و ناموس خود زمينه مساعدی را برای اين
همكاری و مشاركت مردمي به وجود ميآورند .رسانهها
به عبارتي يك ميدان عمومي جديد برای گفتوگوی
ميان انس تلقي ميشوند كه از طريق همه ميتوانند با
هم ارتباط برقرار كنند .بر اثر همين ارتباط و نزديكي
انس تفاهم ايجاد ميشود و تقابل خصمانه و خشونت
(يا همان نبودن امنيت عمومي) از ميان ميرود .در واقع
رسانهها جهاني نو ساختهاند كه حذف از اين دنيا ميسر
نيست.
در اين تحقيق مشخص شد كه دوگونه صاحبنظران
 62گويه مورد ارزيابي بر سر  32گويه اختالفنظر
دارند .به عبارت ديگر تفاوت بين ميانگين نظرات گونه
اول و گونه دوم از  +3تا  -3نمره استاندارد بيشتر است.
نخستين گويه كه گونه اول و گونه دوم صاحب نظران
بيشترين اختالفنظر را بر سر آن داشتهاند اين گويه
است:
رسانهها ميتواند با توليد برنامههای مناسب

موجب ايجاد نظم عمومي در جامعه شوند :اين گويه كه
در حوزه امنيتي است .صاحبنظران گونه اول و گونه
دوم با اختالف نمره استاندارد بااليي ) (Z=2.618بر
سر اين گويه با يكديگر اختالفنظر دارند.
دومين گويه مورد اختالف:
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب

خود موجب ايجاد انسجام گروهي در بين شهروندان
شوند :اين گويه كه در حوزه اجتماعي است،
صاحبنظران گونه اول و گونه دوم با اختالف نمره
استاندارد بااليي ) (Z=2.152بر سر اين گويه
اختالفنظر دارند.
سومين گويه مورد اختالف:
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي

مناسب موجب باالبردن سطح مهارت فردی در بين
شهروندان جامعه شوند :اين گويه در حوزه مهارتهای
فردی است ،و صاحبنظران گونه اول و گونه دوم با
اختالف نمره استاندارد بااليي ) (Z=1.97بر سر اين
گويه اختالفنظر دارند.
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چهارمين گويه مورد اختالف:
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب

خود موجب اي جاد امنيت اخالقي در جامعه شوند :اين
گويه در حوزه امنيت اخالقي است و صاحبنظران گونه
اول و گونه دوم با اختالف نمره استاندارد بااليي
) (Z=1.871بر سر اين گويه اختالفنظر دارند.
پنجمين گويه مورد اختالف:
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي

و سرگرمي مناسب موجب تقويت هويت قومي شوند:
اين گويه در حوزه هويتي است و صاحبنظران گونه
اول و گونه دوم با اختالف نمره استاندارد بااليي
) (Z=1.788بر سر اين گويه اختالفنظر دارند.
ششمين گويه مورد اختالف:
رسانهها با توليد برنامههای مناسب خود

ميتوانن د موجب باالرفتن اميد به زندگي در جامعه
شوند :اين گويه در حوزه سالمت روحي است و
صاحبنظران گونه اول و گونه دوم با اختالف نمره
استاندارد بااليي ) (Z=1/593بر سر اين گويه
اختالفنظر دارند.
همچنين بر اساس جدول آرايه نزولي گويههای مورد
توافق استادان علوم ارتباطات و استادان جامعهشناسي
بيشترين ميزان موافق استادان پاسخگو بر سر اين
مفهوم است كه:
رسانهها ميتوانند با برنامههای خود باعث

تحكيم ارزشهای ديني در جامعه شوند :ميانگين نمره
استاندارد اين گويه ) (Z=0.73ميباشد ،اين گويه در
حوزه امنيت ديني ميباشد و بيشترين توافق استادان را
در بر داشته است.
دومين گويه مورد توافق صاحبنظران:
رسانهها ميتوانند با برنامههای خود باعث

تحكيم باورهای فرهنگي در جامعه شوند :اين گويه در
حوزه امنيت فرهنگي است و ميانگين نمره استاندارد
اين گويه ) (Z=0.51ميباشد كه نشان دهنده توافق
باالی صاحبنظران نسبت به اين گويه ميباشد.
سومين گويه مورد توافق صاحبنظران:
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رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي

و سرگرمي مناسب موجب ايجاد هويت ديني در جامعه
شوند :اين گويه در حوزه امنيت ديني ميباشد و
ميانگين نمره استاندارد اين گويه ) (Z=0.12ميباشد
كه نشان دهنده توافق صاحبنظران نسبت به اين گويه
ميباشد .همانطور كه مشاهده ميشود  3گويه اول كه
صاحب نظران در رابطه با آن توافق باال داشتند در حوزه
امنيت ديني و فرهنگي است بنابراين رسانهها ميتوانند
با برنامهها آموزش مناسب خود به تقويت هويت
فرهنگي ،هويت ديني ،ارزشهای ديني در جامعه
بپردازند كه چنانچه مشاهده شد  3گويه مورد توافق
صاحبنظران كه نشان دهنده توافق آنان نسبت به اين
 3گويه است در رابطه با نقش برنامههای آموزشي
رسانهها در جهت تقويت ارزشهای ديني و فرهنگي
ميباشند.
چهارمين گويه مورد توافق:
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب

باعث كاهش فساد و فحشا در جامعه شوند :اين گويه
در حوزه امنيت اجتماعي است و ميانگين نمره استاندارد
اين گويه ) (Z=0.5ميباشد كه چهارمين گويه مورد
توافق گونه اول و گونه دوم استادان ميباشد.
پنجمين گويه مورد توافق:
رسانهها مي توانند با توليد برنامههای مناسب

خود موجب امنيت فرهنگي در جامعه شوند :اين گويه
در حوزه امنيت فرهنگي است و ميانگين نمره استاندارد
اين گويه ) (Z=0.02ميباشد كه پنجمين گويه مورد
توافق استادان گونه اول و استادان گونه دوم ميباشد.
بنابراين نقش رسانه در ايجاد امنيت شهری و اجتماعي
بسيار مهم و حساس است باری بوزان امنيت شهری و
اجتماعي را قابليت حفظ الگوی سنتي ،زبان ،فرهنگ،
مذهب ،قوميت و عرف ملي با شرايط قابل قبولي از
تحول مي داند در واقع باری بوزان امنيت اجتماعي را به
حفظ ارزش ها و هويت گروهي و ديني تقليل ميدهد و
امنيت اجتماعي را به چگونگي حفظ و دفاع از ارزش ها و
هويتها ميداند همچنين معتقد است :اصوالً امنيت
اجتماعي به الگوهای سنتي ،زبان ،فرهنگ و هويت
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مذهبي و قومي و رسوم مربوط ميباشد .اين ارزشها
اغلب در داخل كشور مورد تهديد قرار ميگيرند .دولت-
ملت متوجه خاموش كردن يا حداقل يكيسازی
هويتهای اجتماعي شبه ملي است .به طور كلي امنيت
شهری و اجتماعي به قلمروهايي از حفظ حريم فرد
مربوط مي شود كه به نحوی در ارتباط با ديگر افراد
جامعه هستند و به نظام سياسي و دولت مربوط ميشوند
اين قلمروها ميتوانند زبان ،نژاد ،قوميت ،اعتبار ،نقش
اجتماعي ،كار ،درآمد ،رفاه مشاركت سياسي ،آزادی،
اعتقاد و  ...باشند اصلي برای تأمين امنيت اجتماعي
شامل هنجارهای اجتماعي يا ابزار كنترل دروني ،دوست
يا ابزار كنترل بيروني گروههای هويتي است .كاتفورد
داليل استفاده از رسانههای جمعي در حوزه امنيت را اين
چنين بيان ميكند كه .3 :رسانهها راهي مؤثر برای
آموزشي گروههای بزرگ جمعيت هستند .6 .رسانه ها
افراد جامعه حتي اليههای پنهان را پوشش ميدهند.3 .
رسانهها بر هنجارهای اجتماعي و فرهنگي تأثير
ميگذارند .2 .رسانهها شاخصي از ميزان جدی بودن
مشكل ارائه ميكنند .9 .رسانهها به مردم كمك ميكنند
تا با تقليد از الگوهای به نمايش كشيده شده در رسانهها
رفتارهای خود را تغيير دهند .2 .رسانهها به مردم كمك
ميكند منابع تغيير رفتار را دريابند در يك كالم رسانهها
بر ادراک ما از جهان پيرامون تأثير ميگذارند و
جهانبيني انس به شدت تابع عملكرد رسانههاست.
برناردبرلسون بيان ميكند كه اثرات وسايل ارتباط جمعي
بسيار گسترده و گوناگون است اين اثرات ممكن است به
صورت دراز مدت و كوتاه مدت انجام گيرد .ممكن است
قوی يا ضعيف باشند رسانهها بر روی عقايد ،ارزشها،
اطالعات مهارتها ،گرايشها و رفتارهای ظاهری افراد
تأثير ميگذارد تا جرم و جنابت برای شهروندان به عنوان
ارزش مثبت تلقي گردد .در واقع شكلدهنده افكار
عمومي هستند در يك كالم رسانهها بر ادارک ما از
جهان پيرامون تأثير ميگذارند .جهانبيني انس به شدت
تابع عملكرد رسانههاست .امنيت عمومي مقولهای مبتني
بر وفاق و همبستگي و مشاركت مردمي است كه بر اثر
افزايش فرهنگ و قدرت مفاهيم جامعه بهوجود ميآيد از

نقش رسانهها در تحكيم امنيت اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران

اينرو رسانههای جمعي ميتوانند عامل قوام و استمرار و
انسجام گروهي باشند .در حقيقت رسانهها برای سوق دادن
سياستهای امنيتي انتظامي به سمت مردم و طراحي يك
نظام امنيتي مشاركتي با حضور فعال همه اقشار و
گروههای مردمي نقش اساسي دارند .بيانگر اين موضوع
است كه رسانهها تأثير شگرفي بر افكار و عقايد عمومي
ميگذارند كاری كه همه قوا و همه سازم در عرض
يكسال انجام ميدهند و رسانهها اين زمان را به يكدهم
ميرسانند .رسانهها در واقع شكلدهنده افكار عمومي و از
طرفي منعكس كننده هستند .رسانهها بر ادراک ما از
جهان پيرامون تأثير ميگذارند جهانبيني انس به شدت
تابع عملكرد رسانههاست مهمترين وظايف رسانهها بخش
سرگرمي ،تفريحي ،اطالع و همگنسازی اجتماعيست.
ايفای نقش اثرگذار رسانهها را بهعنوان اثرگذارترين عامل
نظم ،امنيت شهری و اجتماعي ،وفاق و همبستگي و
مشاركت مردمي درآورده است .رسانهها در برقراری ارتباط
عقالني و گسترش فضاهای عمومي به همراه تبيين
اهميت و ضرورت يك موضوع نقش بسزايي دارند .بر
همين اساس رسانهها با پوششي خبری و اطالعرساني
وقايع امنيتي و جنايي به شيوههای مطلوب و ارائه
برنامههای آموزشي مطلوب در خصوص ضرورت امنيت
شهری و اجتماعي در جامعه و حتي آموزش چگونگي
حفاظت از مال ،حال و ناموس خود زمينه مساعدی را
برای اين همكاری و مشاركت مردمي به وجود ميآورند.
رسانهها به عبارتي يك ميدان عمومي جديد برای
گفتوگوی ميان انس تلقي ميشوند كه از طريق همه
ميتوانند با هم تماس بگيرند و ارتباط برقرار كنند .بر اثر
همين ارتباط و نزديكي انس تفاهم ايجاد ميشودو تقابل
خصماني و خشونت از ميان ميرود .در واقع رسانهها
جهاني نو ساختهاند كه حذف از اين دنيا ميسر نيست.
همچنانكه نتايج اين تحقيق نشان داد اولين گويه مورد
توافق صاحبنظران مبني بر اين موضوع بود كه :رسانهها
ميتوانند با برنامههای خود باعث تحكيم ارزشهای ديني
در جامعه شوند .دومين گويه مورد توافق صاحبنظران:
رسانهها ميتوانند با برنامههای خود باعث تحكيم باورهای
فرهنگي در جامعه شوند .سومين گويه مورد توافق
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صاحبنظران :رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای
آموزشي و سرگرمي مناسب موجب ايجاد هويت ديني در
جامعه شوند .چهارمين گويه مورد توافق صاحبنظران:
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب باعث
كاهش فساد و فحشا در جامعه شوند .چهارمين گويه
مورد توافق صاحبنظران :رسانهها ميتوانند با توليد
برنامههای مناسب خود موجب امنيت فرهنگي در جامعه
شوند.
و ساير گويههای مورد توافق صاحبنظران :رسانهها با
توليد برنامههای خود ميتوانند موجب تحكيم امنيت
اجتماعي در جامعه شوند .رسانهها با توليد برنامههای
فرهنگي مناسب ميتوانند موجب تقويت امنيت فرهنگي
در جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند باعث ايجاد امنيت رواني در بين
شهروندان جامعه شوند.
رسانه ها ميتوانند با برنامههای خود باعث ايجاد
الگوهای رفتاری مناسب در جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند باعث ايجاد امنيت وجودی در بين
شهروندان جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند با برنامههای خود باعث ايجاد امنيت
معنوی در بين شهروندان جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند با برنامههای خود باعث تحكيم
باورهای فرهنگي در جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند با برنامههای خود باعث تحكيم
ارزشهای ديني در جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب خود موجب
ايجاد امنيت هويت در بين شهروندان شوند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي و سرگرمي
مناسب موجب ايجاد امنيت فرهنگي در جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای تبليغي و آموزشي
مناسب موجب كاهش بياعتمادی در بين شهروندان
جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب موجب
ايجاد نظم عمومي در جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند با برنامههای خود باعث تحكيم
ارزشهای ديني در جامعه شوند.
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رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب خود موجب
ايجاد امنيت اخالقي در جامعه شوند.
رسانه ها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب خود موجب
ايجاد انسجام گروهي در بين شهروندان شود.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب موجب
كاهش خشونت خانوادگي شوند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي مناسب
موجب باال بردن سطح مهارت فردی در بين شهروندان
جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي ،تبليغي و
سرگرمي مناسب موجب تقويت هويت قومي در جامعه
شوند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي ،تبليغي و
سرگرمي مناسب هنجارهای صحيح را در جامعه نهادينه
كنند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب موجب
انتقال ميراث فرهنگي در جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي و سرگرمي
مناسب ايجاد هويت ديني در جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي مناسب
موجب كاهش اعتياد در جامعه شوند.
پيشنهادات
با توجه به نقش و اهميت رسانهها در جامعه و با توجه به
نتايج به دست امده از اين پژوهش پيشنهاد ميگردد:
رسانهها باتوليد برنامههای ديني خود و اطالعرسانيدقيق و سريع و ارائه آموزشهای اثربخش در مسائل
ديني ،باعث تحكيم ارزشهای ديني در جامعه شوند.
رسانهها با توليد برنامههای فرهنگي خود واطالعرساني دقيق و سريع و ارائه آموزشهای اثربخش
در مسائل فرهنگي ،باعث تحكيم باورهای فرهنگي در
جامعه شوند
رسانهها با توليد برنامههای مناسب خود و اطالعرسانيدقيق و سريع و ارائه آموزشهای اثربخش در مسائل
مرتبط با آسيبهای اجتماعي ناشي از فساد و فحشا،
باعث كاهش فساد و فحشا در جامعه شوند.
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رسانهها با توليد برنامههای مناسب خودو اطالعرسانيدقيق و سريع و ارائه آموزشهای اثربخش در مسائل
مرتبط با ارزشهای فرهنگي ،موجب امنيت فرهنگي در
جامعه شوند.
رسانهها با توليد برنامههای مناسب و اطالعرسانيدقيق و سريع و ارائه آموزشهای اثربخش در مسائل
مرتبط با امنيت جسمي و رواني ،وميتوانند موجب
تحكيم امنيت اجتماعي در جامعه شوند.
رسانهها با برنامههای مناسب و اطالعرساني دقيق وسريع و ارائه آموزشهای اثربخش در مسائل مرتبط با
الگوهای رفتاری مناسب باعث ايجاد الگوهای رفتاری
مناسب در جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب و اطالعرساني دقيق و سريع و ارائه آموزشهای اثربخش در
مسائل مرتبط با امنيت جسمي و رواني ،وموجب ايجاد
نظم عمومي در جامعه شوند.
رسانهها با توليد برنامههای مناسب خود و بابرجستهكردن مسائل و رفتار اخالقي مناسب در جامعه
باعث ايجاد امنيت اخالقي شوند.
رسانهها با توليد برنامههای مناسب مبتني بر وفاق وهمبستگي و مشاركت مردمي موجب ايجاد انسجام
گروهي در بين شهروندان شود.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب و باپوششي خبری و اطالعرساني وقايع امنيتي و جنايي به
شيوههای مطلوب و ارائه برنامههای آموزشي مطلوب در
خصوص ضرورت امنيت اجتماعي در جامعه و حتي
آموزش چگونگي حفاظت از مال ،حال و ناموس خود
زمينه مساعدی را برای كاهش خشونت خانوادگي ايجاد
كنند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي مناسبموجب باال بردن سطح مهارت فردی در بين شهروندان
جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي ،تبليغي وسرگرمي مناسب موجب تقويت هويت قومي در جامعه
شوند.
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نقش رسانهها در تحكيم امنيت اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران

رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب موجبانتقال ميراث فرهنگي در جامعه شوند.

رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي مناسبموجب كاهش اعتياد در جامعه شوند.

جدول  - 1گویههای مورد اختالف استادان علوم ارتباطات و جامعهشناسی
ردیف
39
32
66
32
63
33
38
69
0
9
6
2
3
3

گویه
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب موجب ايجاد نظم عمومي در جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب خود موجب ايجاد انسجام گروهي در بين
شهروندان شوند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي مناسب موجب باال بردن سطح معارت فردی در
بين شهروندان جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب خود موجب ايجاد امنيت اخالقي در جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي و سرگرمي مناسب موجب تقويت هويت قومي
در جامعه شوند.
رسانهها با توليد برنامههای مناسب خود ميتوانند موجب باالرفتن اميد به زندگي در جامعه
شوند
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب موجب كاهش خشونت خانوادگي شوند.
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي ،تبليغي و سرگرمي مناسب هنجارهای صحيح
را در جامعه نهادينه سازند.
رسانهها ميتوانند با برنامههای خود باعث ايجاد الگوهای رفتاری مناسب در جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند باعث ايجاد امنيت رواني در بين شهروندان جامعه شوند.
رسانهها با توليد برنامههای فرهنگي مناسب ميتوانند موجب تقويت امنيت فرهنگي در جامعه
شوند.
رسانهها ميتوانند باعث ايجاد امنيت رواني در بين شهروندان جامعه شوند.
رسانه ها با توليد برنامههای خود ميتوانند موجب تحكيم امنيت اجتماعي در جامعه شوند.
رسانهها ميتوانند باعث ايجاد امنيت وجودی در بين شهروندان شوند.
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3/090
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جدول  - 2ارائه نزولی گویههای مورد توافق استادان علوم ارتباطات و استادان جامعهشناسی درباره گویههای پژوهش
ميانگين
گويه
شماره
8/33
رسانهها ميتوانند با برنامههای خود باعث تحكيم ارزشهای ديني در جامعه شوند.
3
8/93
رسانهها ميتوانند با برنامههای خود باعث تحكيم باورهای فرهنگي در جامعه شوند.
2
8/36
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي و سرگرمي مناسب موجب ايجاد هويت ديني در جامعه شوند
68
8/89
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب باعث كاهش فساد و فحشا در جامعه شوند.
5
8/82
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای مناسب خود موجب ايجاد امنيت هويت در بين شهروندان شوند.
36
8/88
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي و سرگرمي مناسب موجب ايجاد امنيت فرهنگي درجامعه شوند.
35
8/88
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي مناسب موجب باال بردن سطح معارت فردی در بين شهروندان جامعه شوند.
63
-8/83
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي مناسب موجب كاهش اعتياد در جامعه شوند.
30
-8/38
رسانهها با توليد برنامههای مناسب خود ميتوانند موجب ايجاد امنيت فكری در بين شهروندان شوند.
33
-8/28
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای تبليغي و آموزشي مناسب موجب كاهش بي اعتمادی در بين شهروندان جامعه شوند.
62
-8/22
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي مناسب موجب كاهش بيماریها و اختالالت رواني در جامعه شوند.
33
-8/33
رسانهها ميتوانند با توليد برنامههای آموزشي ،تبليغي و سرگرمي مناسب موجب كاهش تبعيض در بين خانواده شوند.
62
مجموع گويههای مورد توافق  36گويه ميباشد
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