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 چکيده

این تحقيق که از نوع پيمایشی می باشد به بررسی تأثير مطبوعات 

رعباسی جهت همکاری در محلی استان هرمزگان بر رفتار شهروندان بند

امنيت اجتماعی می پردازد. در این پژوهش، پرسش اساسی این بوده که 

در حوزه هایی که مطبوعات محلی فعال بوده اند و به ارائه مطالب 

جهت ترویجی، آموزشی و اطالع رسانی در خصوص معضالت اجتماعی و همکاری 

درعباسی از این پرداخته اند، تأثير پذیری شهروندان بنمقابله باآن 

مطبوعات در چه حدی بوده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، بعد از 

تعریف امنيت اجتماعی، مبانی نظری در خصوص تأثير مطبوعات بر رفتار 

شهروندان ارائه شده است و سپس تحليل داده ها که برآمده از نتایج 

ویای آن پرسش نامه ها می باشد مطرح گردیده است. نتایج این تحقيق گ

مطالب ترویجی، طرح مطلب آموزشی و گزارش عملکرد دستگاه درج است که 

های اجرایی مرتبط با امنيت اجتماعی در نشریات محلی استان 

هرمزگان، به عنوان یک عامل آگاه سازانه و انگيزشی برای مسئوليت 

پذیری شهروندان بندرعباسی، عمل نموده  است. لذا به موازات ميزان 

مطبوعات محلی توسط شهروندان بندرعباسی مشارکت و مسئوليت مطالعه 

 پذیری اجتماعی جهت تحکيم امنيت اجتماعی نيز افزایش یافته است.

واژه های کليدی: مطبوعات محلی، امنيت اجتماعی، معضالت فرهنگی، 

 آگاهی عمومی، مشارکت جمعی.

 مقدمه

اسی به رسميت مطبوعات به عنوان رکن چهارم دمکر ،حقوق اساسی بحثدر 

شناخته شده اند، چرا مطبوعات نقش مهمی در تحول آفرینی، اطالع 

دارند. مطبوعات در تمامی  برعهده رسانی و رفتار اجتماعی شهروندان

جوامع به عنوان پل ارتباط ميان مردم و حاکميت عمل می کنند و به 

اجتماعی افراد  بينش در رشد و جهت گيری ،عنصر بيدارگرعنوان یک 

  .ؤثر هستندم

 ه.ش1374مصوب  مطبوعات در کشور ما مستقيمًا زیر نظر قانون مطبوعات

اداره می شوند که این قانون در چندین مرحله مورد بازبينی قرار 

تفاوتی را ميان  ی،گرفته است. این قانون درچارچوب مسئوليت حقوق

شده است، لذا مطبوعات محلی استان نمحلی قائل  و مطبوعات ملی

که تأثير آنها بر رفتار اجتماعی شهروندان در خصوص  ،گانهرمز

در  ،امنيت اجتماعی موضوع اصلی این تحقيق است تحکيمهمکاری برای 

 ندارند. قرار ساختار و جایگاه حقوقی تفاوتی با مطبوعات ملی

ر اقشاتأثير گذاری آنها بر  یکی از ابعاد مهم و حياتی مطبوعات

اثر  ی می توانندحلم ان مطبوعاتمختلف جامعه است. در این مي

 ،بخشند گذاری خود را بر دامنه ی گستره ای از جامعه محلی تعميق

چرا که مطبوعات محلی به دليل پرداختن به موضوعات بومی و و 



می تواند  ،گانتطبيق محتواو مطالب آنها با محيط پيرامونی خوانند

ایفاء تغيير و بهبود رفتار شهروندان  در نقش سازنده ای را

نماید. ارزیابی این موضوع که مطبوعات محلی استان هرمزگان در 

پذیری اجتماعی آن هم  تا چه حد در تعميق مسئوليتشهر بندرعباس 

در خصوص امنيت اجتماعی موفق بوده اند موضوع اصلی این پژوهش 

 عضو هيئت علمی دانشگاه اصفهان می نویسد: پارساغفار دکتر است. 

اهميت امنيت درحوزه هاي مختلف بر كسيي پوشييده امروزه ضرورت و »

نيست، چرا كه تمامي امكانات زندگي در صورت نداشتن امنيت مي تواند 

تحت الشعاع قرار گيرد،این موضوع ازآنجا مطرح مي شودكه هيچ انساني 

قادر به تامين امنيت كامل نيست، بنيابراین دراجتمياعي زنيدگي ميي 

ند.  كندكه بتواند باهمياري دیگران  امنيت رابه حوزه اجتماع برگردا

مي شيود كيه در  حوزه اجتماعي به قلمرو هایي از حریم فيرد مربيوط 

ارتباط با دیگر افراد جامعه است. در این قلمرو هاست كه امنيت فرد 

جرائم  شهري،  يرد. نياآرامي هياي  حفظ و یا مورد تهدید قرار مي گ

ایي )قتل و جنایيت( و اجتماعي )سرقت، بزهكاري، بي عفتي(، جرایم جن

آبرو و حيثيت افراد قلمروهاي بيان شده حوزه اجتماعي انيد كيه بير 

 امنييييييت اجتمييييياعي افيييييراد تييييياثير ميييييي گذارنيييييد. 

ممكن است تهدیداتي كه امنيت اجتماعي را تحت الشعاع قرار مي دهند، 

شرایطي خياص،  زماني روي دهند كه جوامع به این نتيجه برسند كه در 

عرض و خطر واقع شده است. عواملي كه مي توانند هویت مورد ت ماهویت 

یك جامعه را تهدید كنند ممكن است از سركوب آزادي بيان تا مداخليه 

شد. بيه  در قابليت هاي آن براي ابراز و بيان خود تنيوع داشيته با

باور بوزان، این عوامل ممكن اسيت مشيتمل بير ایين ميوارد باشيند: 

ها، لباس ها از طریق بستن مكان هاي ممنوعيت به كارگيري زبان، نام 

 آموزشي و دیني و یا تبعيد و كشتار اعضاي یك اجتماع.

در این ميان برخورداري از امنيت رواني و اجتماعي پایدار در گروه 

و تعامل مناسب در سطح كالن، ميانه و خرد است و در راس نيازهاي 

طرح است. ولي انساني قرار دارد كه تحت عنوان سلسله مراتب نيازها م

در این اجتماع اطالع داشتن افراد از ميزان حقوق خود كه امنيت 

اجتماعي جزوي از آن است مي تواند ضامن امنيت اجتماعي باشد چرا كه 

وقتي فرد در اجتماع از حقوق خود و اینكه داشتن فضایي امن و آرام 

حق اوست آگاه نباشد موقعي كه این حق سلب مي شود نيز خبردار 

واهد شد. بنابراین اطالع داشتن از این موارد جزیي از حقوق افراد نخ

محسوب مي شود، در این راستا خود شهروند ملزم به حفظ و رعایت حقوق 

و اجراي قوانيني كه طبق هنجارها و ارزش هاي جامعه تنظيم شده است. 

طرح هایي كه در قالب امنيت اجتماعي اجرا مي شود نشان دهنده این 

عده اي این ارزش ها را زیرپا گذاشته و قانون سعي در است كه 

برخورد با این عده دارد چرا كه از نظر حكومت نادیده گرفتن این 

 (1389:33،)پارسا «هنجارها در واقع توهين به ارزش هاي جامعه است.

 رهایی چونيمتغي تأثيردر این پژوهش برای دست یابی به نتایج بهتر، 

ه موقع مطبوعات محلی، بمحلی، اطالع رسانی ميزان مطالعه مطبوعات 

ئه برنامه ها و مطالب ترویجی و آموزشی توسط مطبوعات محلی، اار

لب تخصصی توسط مطبوعات محلی، گزارش عملکرد دستگاه های اارائه مط

و  بر رفتار ،اجرایی مرتبط با امنيت اجتماعی در مطبوعات محلی



ری برای تحکيم امنيت همکاخصوص در  يشهروندان بندرعباس عملکرد

 اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 بيان مسأله 

منظور از مطبوعات کليه رسانه های مکتوبی است که طبق قانون 

چاپ می شوند. مطبوعات محلی نيز در  ه.ش1374مصوب  مطبوعات ایران

 ایران تحت قانون مطبوعات ایران فعاليت می کنند با این تفاوت که

 گرایش باید جنبه های محلی را بر ،وزیع و محتوای مطالبت در دامنه

 محلی چرا که طبق قانون مطبوعات ایران، مطبوعاتملی ترجيح دهند، 

 مشخص فعاليت می کنند. استانی در محدوده

فعاليت مطبوعات محلی در استان هرمزگان به بيش از ربع قرن  قبل 

طعی چاپ می شد، باز می گردد. قبل از آن چند روزنامه به صورت مق

ندای »و بعد از آن  «صبح ساحل»سال قبل روزنامه  27اما از 

پا به عرصه فعاليت گذاشتند که این دو روزنامه تا کنون  «هرمزگان

دیگری در  در حال چاپ هستند. بعد از آن مطبوعات محلی مختلف

 .شروع به چاپ نمودند هرمزگان

ن موضوعی بوده که تأثير مطبوعات بر رفتار شهروندادر سطح ملی 

رفتار همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، خصوصاً در مورد 

آگاه  اثرات اجتماعی می تواند از یمسئوليت پذیر .امنيت اجتماعی و

باشد.  زندگی سازی عمومی برای بهبود رفتار در جهت همگرایی در محيط

شکل گيری آن  در جامعهامری که مطبوعات به عنوان یک رکن آگاهی بخش 

نقش  می تواند همگرایی اجتماعی حاصل از این آگاه سازی .مؤثرند

مهمی را در خصوص ارتقاء کيفيت امنيت اجتماعی ایفاء نماید. هر 

انتظامی به ور تاکنون پليس اداری و داز گذشته  غالب جوامعچندکه در

در تفكر اجتماعي  اماد، می شو حافظ امنيت اجتماعی شناختهعنوان 

نقش اطالع رسانی و مسئوليت مطالب ترویجی آن هم از سوی رسانه  ،یننو

است.  قرار گرفته مطبوعات به عنوان یک نقش محوری مورد توجه و ها

را  بخش نرم افزار مسئوليت در کنار سایر رسانه ها چرا که مطبوعات

 ایفاء می نمایند. جامعه در امنيت اجتماعی

ه مؤلفه های ساختاری آن اجتماع امنيت اجتماعی در هر جامعه ایی ب

این مؤلفه  حاصل ارزیابی بر می گردد. افزایش رفاه و امنيت اجتماعی

ميان مطبوعات محلی می  ،ها و تقویت جنبه های مثبت آن است. در این

توانند نقش پيش رویی را در تقویت مؤلفه های مثبت و سازنده که به 

داشته ،باز می گردد انامنيت اجتماعی هر چه بيشتر شهروندو رفاه 

با  كشور مطبوعات محلی در هرمزگان مثل سایر مطبوعات محلی باشند.

مسائل بومی و محلی در نشر و چاپ که امکان طرح آن به تمركز در 

رفتار سازی  می توانند بر ،نداردصورت گسترده در مطبوعات ملی وجود 

 خود مؤثر باشند. مخاطبان شهروندان هرمزگانی و

ی و تخصصی به مفاهيم و موضوعات مرتبط با امنيت اجتماعی و نگاه علم

مطالب سطحی و احساسی در این خصوص می تواند یکی  طرح داری از دخو

مطبوعات محلی استان هرمزگان در تأثير بر از رویکرد های مؤثر 

دیدگاه و رفتار شهروندان باشد. همکاری های اجتماعی حاصل از آگاه 

برای  ویژه ای استان هرمزگان خود پتانسيل عات محلی دروسازی مطب



که تا کنون کمتر  تحکيم امنيت اجتماعی در جامعه محلی هرمزگان است

 به آن پرداخته شده است.

  اهميت موضوع

امنيت اجتماعی یکی از شاخصه های رفاه عمومی در جامعه است. این » 

 امنيت شامل دو بعد روانی و مادی در جامعه می شود. از یک سو

زیست اجتماعی آرمانی باید از نظر روحی،  به شهروندان برای رسيدن

باشند. و از سوی  مناسب امنيت و شرایط تبليغاتی دارای روانی و

ش زمينه های جرم و نا امنی و آن هم در تمامی ابعاد و با کاه ،دیگر

شهروندان امنيت را در تمامی شئون زندگی خود  ،سطوح آن در جامعه

آنچه که ضرورت بررسی مؤلفه های تأثير گذار بر امنيت احساس کنند. 

رفاه و زیست اجتماعی آرمانی  دستيابی به اجتماعی را مشخص می کنند

شهروندان است. رشد و توسعه اجتماعی بدون امنيت اجتماعی و کاهش 

ت موضوع را آشکار نا امنی ممکن نيست. آنچه که اهميجرایم و عوامل 

 ماعی شهروندان درتحقق امنيت اجتماعی است.می سازد نقش مشارکت اجت

 بدون تداوم آنتثبيت و  امنيت اجتماعی در یک جامعه و شکل گيری

  (1352:82گود،.)جی  .«مشارکت حقيقی شهروندان ممکن نيست

با رسيدن امواج فرآیند جهاني شدن كه كاهش كنترل حكومت ها بر »    

ردم دچار تغيير و ملت خود را به دنبال آورده رابطه دولت با م

تحوالتي شده است. دولت ها مثل گذشته نمي توانند بر مردم داخل 

جامعه خود كنترل كامل داشته باشند، بلكه در عصر جهاني شدن صورت 

     هاي هویتي به منزله یك نوع مقاومت بروز مي كنند . 

به نظر مي رسد امنيتي كه پشتوانه آن نوعي رعب و ترس است، امنيت   

عي و پایداري نباشد، زیرا معموالعواملي هستند كه در اعتراض به واق

اگر در گذشته  وضعيت هراس، واكنش هاي ضد امنيتي به وجود مي آیند.

مرجع امنيت را دولت ها مي دانستيم، اكنون باید مرجمع امنيت را 

جامعه بدانيم و اگر در گذشته امنيت خود را در پرتو ثبات یگانگي و 

جو مي كردیم امروزه باید مفاهيمي نظيرتغيير، كثرت و آرامش جست و

بحران را وارد آحاد تعریفي امنيت بنمایيم. اگر درگذشته امنيت یك 

 فرایندباید به آن به عنوان یك  درحال حاضر بود،پروژه حكومتي 

 اجتماعي بنگریم. 

نظم اجتماعي در سطح جامعه مستلزم نظام ارزشي مشترك است كه از   

آیند اجتماعي شدن به افراد جامعه منتقل مي شود و افراد از طریق فر

این طریق به وظایف و حقوق خود واقف مي شوند. در واقع اگر افراد 

جامعه نظام ارزشي مشترك را عادالنه تصور كنند وفاق و ثبات اجتماعي 

افزایش خواهد یافت، در غير این صورت امنيت اجتماعي نيز در خطر 

نقش رسانه ها خصوصا مطبوعات  می تواند بسار تعيين دراین ميان است.

 کننده باشد چرا که مطبوعات نقش اگاه سازی جامعه را برعهده دارند.

  (1389:42،)پارسا«

اطالع رسانی، آموزش و ترویج  مهمی ازبخش در یك جامعه از آنجا که 

این رسانه ها می توانند با نگاه کارشناسی بر عهده مطبوعات است، 

 را رفتارشهروندان،های آموزشیاستفاده ازالگوع رسانی مناسب وواطال

درجهت مشارکت برای تحکيم امنيت اجتماعی وهمکاری با نهادها 



بنيادی تحقق امنيت  ایدهودستگاه های اجرایی زیربط سوق دهند.

فعال نمودن شهروندان از طریق آموزش ومشارکت  منداجتماعی نياز

هر یک ه جائيکه ه روح جامعه تزریق شداز طریق مطبوعات بکه آنهاست 

شهروندان امنيت اجتماع را امنيت خود تلقی کرده و در تحکيم آن از

 کوشا باشند.

شهروندان  زندگیمطبوعات درعرصه های مختلف و تاثيرهرچندکه نقش 

بوده است، اما تاکنون چنين  هاهمواره یکی از موضوعات اصلی پژوهش

ستان هرمزگان صورت نگرفته است و پژوهشی درخصوص مطبوعات محلی ا

 همين امر اهميت موضوع را آشکار می سازد.

 اهداف تحقيق

پرسش اساسی این تحقيق این است: نقش مطبوعات محلی استان هرمزگان 

درهمکاری اجتماعی شهروندان هرمزگانی جهت تحکيم امنيت اجتماعی چه 

ر شکل گيری را د یمی باشد؟ آیا این مطبوعات توانسته اند نقش مؤثر

فهم اجتماعی و رفتار مشارکت جویانه شهروندان برای تحکيم امنيت 

 اجتماعی ایفاء نمایند؟

 اهداف جزیی این تحقيق عبارتند:  

ازمعضالت شهروندان  آگاهیبرتأثير مطالعه مطبوعات محلی  بررسیي  

 اجتماعی.

 اجتماعی مشارکتميزان مطالعه مطبوعات محلی بر ارتباط بين بررسی ي

 .شهروندان

ارتباط مطالعه مطبوعات محلی با مسئوليت پذیری اجتماعی  بررسیي  

 .شهروندان

برارتباط شهروندان بانهادهای تأثير مطالعه مطبوعات محلی  بررسیي  

 .مرتبط با امنيت اجتماعی

 نظریمبانی 

ها و اي )مفاهيم، مولفهدرآمدي نظري بر امنيت جامعه» -1

اي، نوع و سطحي از احساس امنيت جامعه» می نویسد:« ها(نظریه

 و گروه در آن موضوع اساسي (Society) اطمينان خاطر است كه جامعه

اجتماعي »هستند. بعضي محققان این نوع از امنيت را به امنيت 

اند. ]تاجيك معنا كرده« و پرداخته جامعه امنيت ساخته»یا به « شده

تدارك سطح فردي  از[. از دید این محققان پس 1379و افتخاري، 

امنيت و یا پس از پرداختن به وجه ملي امنيت، ضرورت دارد به 

اطمينان خاطري بذل توجه شود كه محصول جامعه است و در  امنيت و

حالي است كه بعضي محققان دیگر، از  گيرد. این درجامعه شكل مي

اند. نباید گفته ( سخن1993امنيت جامعگي و هویت محور )بوزان، 

 اي، در زمينه ها و محيط هاي مختلف،وش كرد كه امنيت جامعهفرام

مصادیق و تفاسير متفاوتي یافته است. عمومًا این قسم از امنيت 

 (Survival) جامعه به طور معقولي معضل بقاء شود كههنگامي طرح مي

نداشته باشد و درصدد حفظ و ابراز قویتر خود برآید. بر این 



تدا در جوامعي طرح شد كه به سطح قابل اب  اجتماعی اساس، امنيت

 اما معنایي كه براي امنيت .قبولي از بقاء و حيات رسيده بودند

 -دیگر ، با معناي آن در جوامع مدنظر است در جوامع غربياجتماعی 

تطابق كامل  -كه سطح رفاه و دغدغه هاي اجتماعي متفاوتي دارند

فاه و آرامش تامين كشورهایي مانند ایران كه حدي از ر ندارد. در

گوناگون، جامعه را درنوردیده است.  هايشده است موجي از دغدغه

رقابت در  دسترسي آسان و سریع به رسانه هاي خبري، محوریت

هاي اقتصادي و ها، بافت متنوع جمعيتي، نابرابري در فرصتهمكاري

اند جامعه ایراني ها سبب شدهبندي رفتارها و تلقيكليشه اجتماعي و

هاي نوپدیدي هم داشته باشد. نگراني هاي پيشين،بر دغدغهعالوه

 (1391:18،)قدیری«

به تأثير « حاکميت ها و بشریت»در بخشی از کتاب « ميليهشمونيک »-2

در الگوهای  :»رفتار شهروندان می پردازد و می نویسد بر رسانه ها

تماعی رفتاری شهروندان خصوصًا در عرصه مشارکت و مسئوليت پذیری اج

دارد. رسانه های تصویری یا  وجود تأثير پذیری زیادی از رسانه ها

شهروندان یک  تفکراتو بينش مطبوعات هریک به نوبه خود در شکل گيری

ها  صلح و جامعه نقش دارند.هنگامی که می بينيم بسياری از جنگ ها

در دنيای امروز براساس تبليغات وموضع گيری رسانه ها صورت می 

ید به اهميت این رسانه ها در رفتار و زیست اجتماعی گيرد، با

رفتار اجتماعی شهروندان همواره  شهروندان به خوبی آگاه بود...

 است، باورها و احساسات سنتی متأثر ازمؤلفه های مختلفی بوده

درکنار اطالع رسانی وتحليل های جدیدکه معموالً ازطریق مطبوعات منعکس 

رفتار شهروندان را در جهت  ،وم یابدمی شوند. این روند اگر تدا

از این الگوی ارائه شده از سوی رسانه ها و مطبوعات تغيير می دهد. 

می توانند در بهبود رفتار شهروندان  ها مطبوعاتحاکميتمنظر رواز

جرایم یا افزایش همکاری اجتماعی که به رفاه و امنيت در برای کاهش 

 (1382 :30يليه،)شم .«ختم می شود کمک کنند زندگي محيط

استوار است که ارزش های ایجاد بنيان  بر این« يميلهشمونيک »نظریه 

شده از سوی مطبوعات بر رفتار شهروندان چنان عميق است که امروزه 

رفتار  از حاکميت ها استفاده ازمطبوعات را برای بهبود بخشی

ی شهروندان به یک رویه تبدیل کرده اند. همکاری مطبوعات در عرصه ها

، اطالع گيری مختلف آموزشی ترویجی، علمی، بيان مسائل، طرح شکل

رسانی و... می توانند در آگاه سازی شهروندان مؤثر باشد و آنها به 

يت در اجتماع نو توسعه ام تحکيمسمت اصالح رفتار و همکاری در جهت 

 سوق دهد.

مطبوعات » می نویسد:  « مدرنيته رسانه ها و»در « جان تابسون» -3

نقش مهمی را در به عنوان رکن چهارم دمکراسی در جوامع دمکراتيک 

رفتار سياسی و اجتماعی شهروندان ایفاء می نمایند. همين طور که 

این مطبوعات اگر به صورت لجام گسيخته وارد عرصه اجتماع شوند می 

مؤثر باشند.  توانند در افزایش بزهکاری، جرم و نا امنی اجتماعی

ه ناخواه اطالعات را از رسانه ها می گيرندو از چرا که مردم خوا

طریق آن ها با باورهای مسئولين آشنا می شوند و بر اساس اطالعات 

تنظيم می نمایند... ایراد  در قبال تحوالت دریافتی رفتار خود را

تاریخی به مطبوعات زرد به همين موضوع بر می گردد که آنها به 



اعی، شهروندان را از مسئوليت اجتم ظاهری بهانه ی حفظ ارزش های

اجتماعی دور می کنند. شاید دليل این امر آن باشد که این مطبوعات 

مخاطب را بر مسئوليت پذیری آن ترجيح می دهند. حتی اگر آني رضایت 

ه رفتاری شهروندان مسئول زچنين باشددیگر مطبوعات که خود را در حو

یی را پر کنند. چرا که می دانند باید با تالش خود این خالء رسانه ا

که در نهایت به رفاه و امنيت اجتماعی  بهبود رفتار اجتماعی

است. اگر  انبيش از همه به سود خود شهروند شهروندان ختم می شود

نقش مطبوعات در تحول رفتاری نادیده گرفته شود، خالء رسانه ای و 

عدم آگاه سازی مردم فرصت مناسبی را برای پخش شایعات و دیدگاه های 

غير مسئوالنه فراهم می کندکه خود این امر زمينه ای برای نا امنی 

روانی در اجتماع  و در نهایت رفتار های غير مسئوالنه شهروندان 

 (1380 :29)تابسون، «.است

در این نظریه تأثير مطبوعات بر رفتار اجتماعی شهروندان در سطح 

که دست یابی به رفاه وامنيت جاباالیی ارزیابی شده است تا آن

مشکل تعریف شده بسيار   اجتماعی بدون همکاری رسانه ها و مطبوعات

ذهنيت  است. خالء رسانه ای یکی از دالیل ضعف آموزش، عدم آگاهی و

را نسبت به بهبود  ها سازی منفی شهروندان است که می تواند آن

 امنيت در اجتماع بی تفاوت نموده و سبب کاهش مشارکت اجتماعی در

تحکيم امنيت شود. لذا مطبوعات در جهان امروز در همه سطوح از  خصوص

دليل در مشارکت و مسئوليت اجتماعی ب بیملی گرفته تا محلی نقشی 

 در عرصه ی امنيت ایفاء می نمایند.خصوصًا  شهروندان

 روش تحقيق

صورت گرفته است. در روش پيمایشی داده  یاین تحقيق با روش پيمایش

ها و اطالعات از گروه های همسان و گروه های معينی که دارای 

 اشتراکات و ویژگی های مشابه می باشند جمع آوری می شوند. در کنار

صيفی مورد توجه محقق بوده است. از آنجا ، رویکرد تویروش پژوهش این

روش پيمایشی داده های برآمده از افراد مورد تحليل قرار می  در که

گيرند، این روش بهترین شيوه برای پژوهش های اجتماعی و حقوقی می 

جنبه کاربردی داشته و ها  خصوصًا اینکه نتایج برآمده از داده ،باشد

قابل تعميم  سی قرار گرفته شدهمورد برری و جمعيت اردر جامعه آم

 crewel)و  zooo:b9)است. 

باتوجه به ذهنی وگفتمانی بودن امنيت اجتماعی عالوه برسنجش آن توسط 

وگزارش توسط افراد خانواده  شاخصه های بيرونی،احساس امنيت

عملکردنهادهای اجرایی مسئول وميزان رضایت آنها از همکاری اجتماعی 

 در کنار این روش بر اساسو  حظه قرار گرفتهمال دنيز مور شهروندان

جمع لب ااز طریق بررسی متون و منابع مرتبط با موضوع مط نيازها

ابتدا ميزان مطالعه مطبوعات محلی را  آوری شده است. این پژوهش،

شاخص »پرسشنامه  .توسط شهروندان بندعباس مورد سنجش قرار می دهد

. در این ه استبود ابزار محقق در این پژوهش« توصيف آگاهی

پاسخ دهندگان در زیر چند عبارت کوتاه یا وصفی که هر یک  ،پرسشنامه

مطبوعات محلی هرمزگان در همکاری یکی از جنبه های اثر گذاری 

. داده اندشهروندان در خصوص امنيت اجتماعی را مطرح می کنند، پاسخ 

که در  مورد استفاده قرار گرفته « مين سوتا پرسشنامه»در کنار آن 



آن پاسخ دهندگان درجه ی آگاهی خود را از مسئوليت و وظایف شهروندی 

ليکرت مشخص  طيف در خصوص مشارکت در امنيت اجتماعی با درجه بندی

نمودند. نمونه گيری در این تحقيق به صورت خوشه ای چند مرحله ای 

 نفراز مناطق مختلف استان هرمزگان227در این تحقيق  صورت گرفته است.

ز طریق پيمایش مورد سوال قرار گرفتند. تجزیه و تحليل دادهها در ا

 دو سطح آمار توصيفی و استنباطی صورت گرفت.

در این پژوهش تأثير پذیری شهروندان بندرعباس از مطبوعات محلی 

در امنيت اجتماعی در قالب همکاری  مشارکت و  استان هرمزگان جهت

الب تحقيقی، آموزشی و تربيتی مط و درج گزینه هایی چون اطالع رسانی

و چاپ گزارش عملکرد مسئولين مربوطه در مطبوعات محلی استان 

 مطرح شده است. هرمزگان

  جامعه آماری

در هر تحقيقی یک جمعيت هدف وجود دارد، جمعيتی که می خواهيم 

جامعه  .(1366 :17)د س راج،  درباره ی آن اطالعاتی جمع آوری کنيم

 وپرسش شوندگان ساکن بندرعباس می باشند در آماری این پژوهش

تجزیه  (.n=227)توزیع شده اند 227نمونه  پرسشنامه ها در حجم

پرسشنامه  227تازاستخراج داده ها بر روی اطالعوتحليلها نيز پس ا

 انجام شد. spssوبا استفاده از بسته نرم افزاری 

همکاری : بررسی رابطه ميزان مطالعه مطبوعات محلی و 1جدول شمارۀ 

 اجتماعی شهروندان

 فراوانی متغير مستقل وابسته ها
خطای 

 استاندارد

سطح معنا 

 داری

معنا دارد/ 

 ندارد

همکاری 

 اجتماعی

 خود جوش

مطالعه 

 دارد 003/0 017/0 156 مطبوعات محلی

عدم مطالعه 

 ندارد 912/0 241/0 61 مطبوعات محلی

همکاری 

بانهادهای 

اجتماعی 

 رسمی

مطالعه 

 ت محلیمطبوعا
 دارد 000/0 208/0 156

عدم مطالعه 

 ندارد 812/0 315/0 61 مطبوعات محلی

همکاری »نشان دهنده تأثير مطالعه مطبوعات محلی بر  1جدول شمارۀ 

شهروندان و مشارکت آنها در « اجتماعی خود جوش و داوطلبانه

 فعاليتهای اجتماعی رسمی است که معموالً از سوی نهادهای دولتی سامان

داده می شود. این جدول نشان می دهد رابطه معناداری ميان ميزان 

مطالعه مطبوعات محلی و همکاری و مشارکت اجتماعی شهروندان وجود 

دارد و مطبوعات محلی استان هرمزگان در افزایش تحرک اجتماعی 

 شهروندان هرمزگانی موفق بوده اند.



و مسئوليت پذیری : بررسی ميزان مطالعه مطبوعات محلی 2جدول شماره

 اجتماعی شهروندان

 فراوانی متغير مستقل وابسته ها
خطای 

 استاندارد

سطح معنا 

 داری

معنا 

دارد/ 

 ندارد

آگاهی از 

مسئوليت پذیری 

 اجتماعی

مطالعه 

مطبوعات 

 محلی

 دارد 000/0 334/0 156

عدم مطالعه 

مطبوعات 

 محلی

 ندارد 315/0 148/0 61

انگيزۀ مسئوليت 

 عیپذیری اجتما

مطالعه 

مطبوعات 

 محلی

 دارد 032/0 027/0 156

عدم مطالعه 

مطبوعات 

 محلی

 دارد 004/0 129/0 61

پذیرش محلی 

مسئوليت 

 اجتماعی

مطالعه 

مطبوعات 

 محلی

 دارد 0/.29 003/0 156

عدم مطالعه 

مطبوعات 

 محلی

 ندارد 141/0 151/0 61

 

ن نقش مستقيمی گویای آن است که مطبوعات محلی هرمزگا 2جدول شماره 

مسئوليت پذیری اجتماعی  وارزشهای اجتماعی  بخشی نسبت بهدر آگاهی 

شهروندان هرمزگانی داشته اند. زیرا ميان مطالعه مطبوعات محلی و 

آگاهی شهروندان رابطه معناداری حاکم است. اما مطالعه مطبوعات 

محلی تأثيری بر انگيزه مسئوليت پذیری اجتماعی شهروندان نداشته 

است چرا که در ميان پرسش شوندگان کسانی که مطبوعات محلی را 

مطالعه می نمودند یا نمی نمودند انگيزه خود را برای مسئوليت 

پذیری اجتماعی اظهار نموده اند و در این جدول سطح معناداری گویای 

 عملیاین موضوع است. اما مطالعه مطبوعات محلی توانسته به پذیرش 

تم شود، حال اینکه ميان پذیرش عملی و کاربردی مسئوليت اجتماعی خ



مسئوليت اجتماعی شهروندان و عدم مطالعه مطبوعات محلی رابطه 

 معناداری وجود ندارد.

 

 

 

: بررسی ميزان مطالعه مطبوعات و شهروندان و توجه به 3جدول شماره

 تحوالت اجتماعی محيط پيرامون

 وابسته ها
متغير 

 مستقل
 فراوانی

خطای 

 رداستاندا

سطح 

 معناداری
 معنادارد/ندارد

آگاهی از 

تحوالت 

 اجتماعی

مطالعات 

مطبوعات 

 محلی

 دارد 000/0 103/0 156

عدم مطالعه 

مطبوعات 

 محلی

 ندارد 21/0 416/0 61

ارتباط با 

نهادهای 

 مسئول

مطالعات 

مطبوعات 

 محلی

 ندارد 071/0 152/0 156

عدم مطالعه 

مطبوعات 

 محلی

 ردندا 911/0 006/0 61

همکاری با 

برنامه منظم 

 اجتماعی

مطالعات 

مطبوعات 

 محلی

 دارد 000/0 42/0 156

عدم مطالعه 

مطبوعات 

 محلی

 ندارد 064/0 179/0 61

ارتباط با 

نهادهای 

 مدنی

مطالعات 

مطبوعات 

 محلی

 دارد 004/0 178/0 156

 دارد 000/0 105/0 61عدم مطالعه 



مطبوعات 

 محلی

 

ساسيت شهروندان نسبت به تحوالت و معضالت گویای ح 3جدول شماره 

اجتماعی محيط پيرامونی خود است. شاخص هایی که برای این جدول 

تعيين شده نشان دهنده این موضوع است که عدم مطالعه مطبوعات محلی 

دليلی برای عدم آگاهی از تحوالت اجتماعی محيط زندگی شهروندان بوده 

توسط شهروندان هرمزگانی ميزان است. از طرفی مطالعه مطبوعات محلی 

را با نهادها و دستگاه های اجرایی مسئول که مرتبط با  نارتباط آنا

معضالت اجتماعی بوده اند تا سطح معنا داری باال برده است. همچنان 

شهروندانی که مطبوعات محلی هرمزگان را مطالعه نموده اند ارتباط 

خصوص دفع معضالت اجتماعی معنا داری با برنامه های منظم اجتماعی در 

 داشته اند.

همکاری شهروندان در امنيت اجتماعی با  رابطه بررسی: 4جدول شماره

  استان هرمزگان مطبوعات محلی در مطالب مندرج

 ثابت

 متغيير

 

 فراوانی

 

 ميانگين

انحراف 

 معيار

 

خطای 

 استاندارد

T تعداد 

 

سطح معنا 

 داری

 

همکاری 

شهروندان 

در امنيت 

 اجتماعی

اطالع 

رسانی 

 مطبوعات

156 99/8 291/2 205/0 593/0 42/0 

برنامه 

های 

ترویجی 

و 

آموزشی 

 مطبوعات

156 22/17 028/4 342/0 124/6 000/0 

مطالب 

تخصصی 

 مطبوعات

156 35/9 322/3 241/0 321/5 321/0 

گزارش 

عملکرد 

دستگاه 

های 

 متولی

156 42/10 402/3 199/0 332/1 000/0 



 

فعاليت  که بر اساس سطح معناداری نشان می دهد 4ول شماره توزیع جد

مطبوعات محلی استان هرمزگان در همکاری شهروندان بندرعباس در خصوص 

 امنيت اجتماعی مؤثر بوده است و با آن رابطه دارد. 

بدین ترتيب می توان از اثر گذاری اطالع رسانی مطبوعات محلی استان 

و آموزشی و تخصصی و چاپ گزارش  ترویجیهرمزگان، ارائه مطالب 

د دستگاه های متولی امنيت اجتماعی در مطبوعات محلی هرمزگان رعملک

 یاد کرد.

در خصوص اطالع رسانی به موقع مطبوعات محلی هرمزگان در مورد اثرات 

اجتماعی مثل: اعتياد، بزهکاری، طالق، فرار جوانان از خانه،  معضالت

اری اجتماعی، ترک تحصيل، این سرقت، نا امنی روانی، عدم همک

 مطبوعات نقش مهمی را در آگاه سازی شهروندان هرمزگانی داشته اند.

نامه اجتماعی، ه در خصوص برنامه های ترویجی و آموزشی مثل: چاپ ویژ

چاپ پيام ها و زیر نویسها، چاپ گزارش های برآمده از ارتباط 

ش های مصور توسط لب آموزشی و چاپ گزاراميدانی با خانواده، چاپ مط

مطبوعات محلی استان هرمزگان در آگاه سازی و همکاری اجتماعی 

  شهروندان بندرعباس در خصوص امنيت اجتماعی نقش داشته است.

يت اجتماعی با نبررسی رابطه همکاری شهروندان در ام: 5جدول شماره

 سن و تحصيالت افراد.

متغير 

 وابسته

متغير 

 مستقل
 معناداری سطح استاندارد فراوانی

معنا دارد 

 ندارد

همکاری در 

امنيت 

 اجتماعی

 ندارد 732/0 108/0 227 سن

 دارد 000/0 079/0 227 تحصيالت

 

نشان می دهد که در ميان پرسش شوندگان سن افراد  5جدول شماره 

تأثير گذار در الگو گيری رفتاری از مطبوعات محلی نبوده  یعامل

ن پرسش شوندگان هيچ رابطه است. این جدول نشان می دهد که س

معناداری را در تأثير پذیری از مطبوعات محلی استان هرمزگان برای 

اس در امنيت اجتماعی این شهرنشان نمی دهد. همکاری شهروندان بندرعب

اما تحصيالت پرسش شوندگان و رویکرد آن ها در مشارکت یا عدم مشارکت 

امل تأثير گذاری بوده در خصوص تحکيم امنيت اجتماعی شهر بندرعباس ع

است. در واقع ميزان تحصيالت افراد رابطه معناداری با ميزان مطالعه 

افزایش مشارکت و مسئوليت اجتماعی دارد و در نتيجه  مطبوعات محلی



 شهروندان بندرعباس برای همکاری آن ها در امنيت اجتماعی این شهر

 داشته است. را به دنبال

ن در امنيت اجتماعی با امکاری شهروندبررسی رابطه ه: 6جدول شماره

 شغل افراد و جنسيت

متغير 

 وابسته
 ميانگين فراوانی متغير مستقل

انحراف 

 معمار

معنا سطح 

 دارد

همکاری در 

امنيت 

 اجتماعی

 504/0 812/4 79/20 97 زن جنسيت

 41/20 130 مرد

 001/0 793/0 32/20 69 کارمند شغل

 59/17 67 آزاد

 33/16 44 کارگر

 59/16 47 بيکار

 

یکی از شاخص های مورد ارزیابی در این پژوهش شغل پرسش شوندگان 

بوده است و هدف این بوده که مشخص شود آیا ميان شغل افراد و تأثير 

پذیری آن ها از مطبوعات محلی هرمزگان جهت همکاری اجتماعی رابطه 

معناداری نشان می دهد  وجود دارد یا خير؟ نتيجه ی تحقيق بر اساس

افراد عامل مؤثری در تأثير پذیری از مطبوعات محلی بوده  شغلکه 

است، در نتيجه ی این مطبوعات از طریق مطالب آموزشی، ترویجی و 

اطالع رسانی مناسب توانسته اند ضمن آگاه سازی در خصوص معضالت 

در  اجتماعی، در الگو یابی مناسب شهروندان بندرعباس جهت مشارکت

شغل افراد به  ،تحکيم امنيت اجتماعی مؤثر باشند. در بخشی از پژوهش

چهار بخش کارمند، آزاد، کاگر و بيکار تقسيم شده است که نتيجه آن 

شغل از مطبوعات محلی استان  نوع تأثير پذیری افراد بر اساس

 هرمزگان بوده است.

و شونده  اما این پژوهش رابطه معناداری را ميان جنسيت افراد پرسش

تأثير پذیری آنها از مطبوعات محلی هرمزگان جهت همکاری اجتماعی و 

امنيت اجتماعی نشان نمی دهد و جنسيت عامل تأثير  تحکيمکمک به 

گذاری در الگو برداری از مططبوعات محلی توسط شهروندان بندرعباس 

 نبوده است.

 و پيشنهاداتنتيجه گيری 



تأثير گذار جامعه تبدیل شده اند. امروزه به یکی از ارکان مطبوعات 

مختلف می های ه زارزیابی این تأثيرگذاری در حو ،بر همين مبنا

اجتماعی شهروندان پذیری تواند در افزایش همکاری ها و مسئوليت 

 مؤثر باشد. پرسش های اساسی این تحقيق حول این محور بوده است که

ثير معناداری أتمطبوعات محلی در استان هرمزگان توانسته اند  آیا

رفتار و همکاری شهروندان در حوزه امنيت اجتماعی داشته باشند  بر

را  اجتماعي یا خير؟ آیا مطبوعات توانسته اند بخش نرم افزار

برای تحکيم امنيت اجتماعی فعال نمایند؟ مردمي همکاری  درقالب

به امنيت اجتماعی  نگاه سعه یافتهوخصوصًا اینکه امروزه در جوامع ت

سخت افزاری  اقداماتدر محدوده  تنها مقابله با معضالت اجتماعیو 

اساسی  ينقش ،آگاهی بخشو آموزشی و  ترویجیهای  خالصه نمی شود و تالش

 این در همکاری شهروندان برای امنيت محيط خود دارد. برای بررسی

پرسشنامه ها در ميان گروه های مختلفی در بندرعباس تقسيم شد  ،امر

ثيرگذاری مطبوعات بر شهروندان این شهر مورد ارزیابی تا حدود تأ

 قرار گيرد.

امنيت اجتماعی امروزه به ضرورتی عينی برای جامعه بشری  ،از طرفی

از امنيت روانی  ،را زندگی اجتماعی ابعاد تبدیل شده است که تمامی

می گيرد. همين طور که در بخش مبانی نظری  برتا امنيت فيزیکی در 

نه ی امنيت اجتماعی امروزه بسيار وسيع شده است و نمی مطرح شد دام

توان آن را تنها در جنبه های فيزیکی مثل سرقت، بزهکاری، جوانان 

فراری و از خانه و... خالصه کرد. بلکه باید گسترده آن را در چار 

چوب های فرهنگی و اجتماعی به خوبی ارزیابی نمود، زیرا هر یک از 

ر رفتار، نگرش، اخالق و فرهنگ افراد یک جامعه این معضالت می تواند د

تأثير گذار باشد. در پاسخ به این فراگيری معضالت باید پذیرفت که 

الگوی رفتاری مثبتی بر اساس مسئوليت پذیری و مشارکت  زمانی کهتا

می تواند در  حتیاجتماعی شکل نگيرد، رفتار شهروندان به خودی خود

که برای این پژوهش مهم بوده ارزیابی  تعميق معضالت مؤثر باشد. آنچه

که دارای کار کردی  استمستقيم تأثير  مطبوعات محلی استان هرمزگان 

و دارای نوعی سنخيت محتوایی با مخاطبان محلی خود  می باشندبومی 

هستند. این مطبوعات در برخی از مطالب و فعاليت های اجتماعی خود 

رسانی و... به تشریح اثرات  در قالب مطالب ترویجی، آموزشی، اطالع

معضالت اجتماعی پرداخته و با آگاه سازی مخاطبان خود انگيزش مشارکت 

 را در تحکيم امنيت اجتماعی افزایش داده اند.

یکی از نکات مهم این پژوهش، تأثير مثبت مطبوعات محلی هرمزگان بر 

در سعه فرهنگی و اجتماعی و در نتيجه همکاری شهروندان بندرعباسی وت

. در ابتدا نگرش مي باشدهای اجتماعی برای امنيت شهر  مشاركتخصوص 

که بطور مستقيم یا این شهروندان در خصوص برخی از معضالت اجتماعی 

 .غير مستقيم بر زندگی آنها تأثير گذار است مورد بررسی قرار گرفت

در ادامه مواردی که در مطبوعات محلی استان هرمزگان در خصوص معضالت 

بر رفتار شهروندان  يت اجتماعی مطرح شده است و از نظر انگيزشیامن

 .بندرعباسی تأثير گذاشته است مورد پرسش قرار گرفت

شهروندان بندرعباسی  نتایج پژوهش و بررسی زمينه ها نشان می دهد که

را مطالعه نموده اند از مطالب این ن محلی هرمزگاکه مطبوعات 

منيت اجتماعی تأثير پذیرفته بودند. مطبوعات در حوزه همکاری برای ا



ر و مشخصی ميان فعاليت مطبوعات و تأثير ادر این ميان رابطه معناد

پذیری شهروندان بندرعباسی از آنها وجود داشته است. نتيجه این 

ن ی نداشته است، بلکه نتایج پژوهش گویای آدآشنایی تنها جنبه فر

 از مطالب مطبوعات محلیشهروندان بندرعباسی با الگو برداری  است که

معضالت اجتماعی توجه بيشتری نشان داده و همکاری در خصوص امنيت  به

اجتماعی را بسان یک مسئوليت اجتماعی و شهروندی تلقی کرده اند. در 

تأثير را  ینلبی که جنبه اطالع رسانی داشته است بيشترامط ميان این

در نشریات محلی بر شهروندان بندرعباسی داشته و  درج این مطالب 

 ایجاد در جهت ،شهروندان دارای جنبه ی انگيزشی بسيار قوی برای

حساسيت نسبت به معضالت اجتماعی و مشارکت در تحکيم امنيت اجتماعی 

این پژوهش نشان داده که ارائه مطالب ترویجی و آموزشی بوده است. 

همچنان عاملی مهم در آگاه سازی شهروندان بندرعباسی  و الگو 

ه امنيت اجتماعی زداری رفتاری آنها بوده است. این مطالب در حوبر

در نشریات محلی استان هرمزگان بسيار کم چاپ شده است، اما در همان 

 ميزان اندک نيز تأثيرگذار و الگو ساز بوده است. 

در بندرعباس یعنی  صورت گرفتهق در حوزه مورد مطالعه ياین تحق

 نوع در مشارکت اجتماعی شهروندان بر رفتار و تأثير مطبوعات محلی

 ایق روشنی را برفو اوليه محسوب می شود، لذا می تواند ا رکب خود

ارزیابی های آینده و استفاده کار بردی از نتایج آن فراهم کند. 

بطوری که طبق نتایج این پژوهش به موازات فعال بودن مطبوعات محلی 

 ،اری اجتماعی مخاطبانو مطالعه آن توسط شهروندان بندرعباسی و همک

رابطه معناداری وجود داشته است. این امر می تواند راهبرد جدیدی 

 در ،خصوصًا مطبوعات محلی جامعه فعال نمودن بخش نرم افزار جهت را

امنيت  تحکيمهمکاری و مسئوليت پذیری شهروندان در خصوص  گسترش

 ایجاد نماید. بندرعباس شهرستان اجتماعی
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