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اجتماعی و قضایی) ( تیامني فرهنگی و صرف کاالبین م ۀشناختی رابط جامعه ۀمطالع

  باهنر دیشهدانشجویان دانشگاه 

  

 2زاده سینا امینی 1عبداللطیف کاروانی،

  

  )15/02/99تاریخ پذیرش  ،15/01/98 (تاریخ دریافت

  

  چکیده

 ییقضا تیو امن یاجتماع تیامن اب یفرهنگ يمصرف کاالرابطۀ  یپژوهش حاضر به بررس

 يریگ نمونه قیو از طراست  یشیمایپاز نوع ژوهش پرداخته است. پ دانشجویان

 دیدانشگاه شه انیدانشجو ي پژوهش، تمامیآمار ۀگرفته است. جامع  انجام يبند طبقه

نفر برآورد  224 ،. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکرانشود را شامل میباهنر کرمان 

 ییایقیموسمصرف و  دهد فعالیت هنري کمترین هاي توصیفی نشان می یافته .شد

هاي امنیت  گویه در مورداند.  بیشترین نوع مصرف کاالهاي فرهنگی پاسخگویان بوده

باري در  و بند گویان معتقدند که میزان بی از پاسخ درصد 68توان گفت که  اجتماعی می

باري کاهش  و بند هم معتقدند که عالوه بر اینکه بی درصد 81کشور کاهش نیافته است و 

از  درصد 68ست، فساد اخالقی هم گسترش یافته است. از نظر امنیت قضایی، نیافته ا

شود و  صورت یکسان براي مردم و مسئوالن اجرا نمی گویان معتقدند که قانون به پاسخ

هاي قضایی رسیدگی  صورت مطلوب به پرونده ها به هم معتقدند که در دادگاهدرصد  58

 تیو امن یفرهنگ يمصرف کاال نیکه ب دهد ینشان م یاستنباط يها افتهی شود. نمی

 زین ونیرگرس لیمثبت وجود دارد. در تحل دار یمعن ۀرابط ییقضا تیو امن یاجتماع

 47/0 يو با بتا یاجتماع تیبر امن 18/0 يبا بتا یفرهنگ يکاالکه مصرف  شدمشخص 

  .ارددمثبت  دار یمعن ریتأث ییقضا تیبر امن

  .یفرهنگ يمصرف کاال ،ییقضا تیامن ،یماعاجت تیامن ت،یامن واژگان کلیدي:

_______________________________________________________ 
   abdollatifkarevani@yahoo.com               شناسی، دانشگاه شیراز (نویسندة مسئول)  دکتراي جامعه. 1
 sinaaminizadeh@yahoo.com       ز شناسی، دانشگاه شیرا دانشجوي دکتراي جامعه. 2
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  مقدمه و بیان مسئله

یکی از مفاهیم بااهمیت و پیچیده و جدید در دنیاي امروز و در بسیاري از مباحث سیاسی، 

ي افراد جامعه ا هیپاي ها ضرورتو  ازهاینموضوع امنیت است. امنیت از  ،اجتماعی و اقتصادي

و خطرناکی به  کننده نگراني ها بازتابآن، پیامدها و شود که فقدان یا اختالل در  تلقی می

ي از تعامالت و سازگاري بین اجزاي ا مجموعه). امنیت برآیند 61: 1389نادري، ( دنبال دارد

پویایی هر نظام سیاسی و اجتماعی در گرو امنیت  ،. بدون شکستامختلف نظام اجتماعی 

. مفهوم امنیت، شوند یممل حي زیادي متها نهیهزبراي تأمین آن  ها دولت ،است. بر این اساس

) که در 28: 1385مصونیت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضایت است (گروسی و همکاران، 

ترس و اضطراب بر  ،و در فقدان آن ابندی یمبه آرامش و آسایش دست  ها انسان ،آن ۀسای

مربوط به مبانی تفکر سیاسی عنوان یکی از موارد  . پاسداري از امنیت بهشود میبشریت مستولی 

و از سوي دیگر، ظلم، تجاوز به حقوق  ردیگ یمنظم متکی بر عدالت را هدف  ییقرآن، از سو

  ).53: 1385(زاهدي اصل،  داند یمي ناامنی ها شهیردیگران و فساد را از 

یندها و تحوالت اجتماعی نظیر اي از فرا دهیچیپ ۀامروزه مفهوم امنیت در درون شبک

ي رسمی و غیررسمی کنترل ها شبکهساالري،  دیوان نظامشدن و مدرنیزاسیون،  صنعتی

ه است. لذا در شرایط شدجمعی، شهرنشینی و فردگرایی بررسی  اجتماعی و وسایل ارتباط

از تعامالت دیوانی و اجتماعی  اي کنونی تأمین، هدایت و کنترل امنیت عمومی مستلزم سلسله

 ،در پژوهش حاضر د.کررا رصد کرده و تأمین  ها آنات اجتماعی بتوان به موازات تغییر تااست 

  یعنی امنیت اجتماعی و امنیت قضایی پرداخته شده است. ،به دو بعد امنیت

یکی از ابعاد مهم امنیت، بعد اجتماعی آن است. منظور از امنیت اجتماعی، آرامش و 

ي شغلی، ها نهیزمآسودگی خاطري است که هر جامعه موظف است براي اعضاي خود در 

امنیت اجتماعی چیزي نیست جز حالتی از  ،بنابراین اقتصادي، سیاسی و قضایی ایجاد کند؛

آسودگی خاطر مردم از ترس، تهدید و اضطراب و مصونیت جان، مال، ناموس، هویت و اعتقادات 

ت حالامنیت اجتماعی، ). 5: 1385آنان از هرگونه تهدید و تعرض مفروض (صدیق سروستانی، 

فرد یا گروهی در تمام یا  ،دستگاه ،دولت فراغت همگانی از تهدیدي است که کردار غیرقانونی

نظام حقوقی جدید، فرض بر این است که قانون با تعریف و  . درآورد یبخشی از جامعـه پدید م

اند، امنیت  و حقوق فرد و کیفردادن کسانی که از آن حد پا فراتر گذاشته ها يآزاد يحدگذار

). از سوي دیگر، 146: 1395نوري لنگ و همکاران، ( کند یاجتماعی را پاسبانی م دي وفر

و تهدید  ماندن فرد از هرگونه تعرض، تجاوز، ارعاب امنیت قضایی عبارت است از ایمنی و مصون
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تمامی حقوق قانونی و  یطورکل جان، مال، ناموس، آزادي، شرف، حیثیت، شغل، مسکن و به به

  ).160: 1395ی زیناب و امیراقدام، سیفمشروع او (

شدن و مدرنیزاسیون،  ي مختلفی مثل صنعتیدادهایرو تأثیر گفت که امنیت تحت توان یم

دیگر از متغیرهاي  یکی .ستاشدن و...  ، جهانیجمعی ارتباطشهرنشینی و فردگرایی، وسایل 

مصرف کاالي ). 115: 1395بیات و رمضانی، ( گذار بر امنیت، مصرف کاالي فرهنگی استتأثیر

زندگی  ریناپذ ییجدا کاالهاي فرهنگی، بخش اساسی و ةبه دلیل گسترش فزایند فرهنگی

و مصرف کاالي  ابندی یمحصوالت فرهنگی در جوامع رشد م ها شده است. به میزانی که انسان

، طرح این کند یهمچنین اقتصاد فرهنگ ایفا م ها و تري در خلق هویت نقش مهم فرهنگی

بخشی از تالش براي روند  ،ترتیب، پاسخ به آن . به همینابدی ییز اهمیت بیشتري مپرسش ن

افراد در  ).1384(فاضلی، شود  می محسوب ه نیزعتغییرات اجتماعی و فرهنگی جام بازنمایی

بلکه به دلیل  ،شان يماد مصرف فرهنگی، انواع کاالها و نمادهاي ارزشمند را، نه به خاطر ارزش

ذهن دیگران مصرف  در ،منظور ایجاد تصاویري مطلوب از خویش ها و به نارزش فرهنگی آ

  ).129: 1385(قانعی راد و خسروخاور،  کنند یم

 يها پژوهش اکثر در امنیت، در اصلی متغیر ۀمثاب به فرهنگ و مصرف فرهنگی به توجه

)، 270: 1386 ،1384( یتهاممطالعات  ،براي مثال ؛شود یممشاهده  ایران بومی یدانشگاه

) و خسروي 1391( یقاسم)، 1392( یخان )، عبداهللا1388بزرگی ( )، جهان1378( کیپ ره

 مهم متغیري را فرهنگ و مصرف فرهنگی اخیر ۀده دو طول در که هستند هایی نمونه) 1391(

عنوان  بهفرهنگ را  نگرشاند  کرده تالش مطالعات از برخی . حتیاند کرده معرفی ملی امنیت در

مشترك  کتاب آن اخیر ۀنمون که دهند توسعه سیاست خارجی ۀعرص در ملی یتامن ۀپای

 جمهوري خارجی سیاست در هستی شناختی امنیتپور با عنوان  وهاب و فیروزآبادي دهقانی

 هاي علوم فرهنگی در ایران بیشتر در رشته و حوزه پژوهی امنیت البته .است ایران اسالمی

 به ارجاع بدونها  بحث نظريانداز  چشمرو،  این شده است. ازبررسی  الملل نیب روابط و سیاسی

 مبتنی سیاسیعلوم  و الملل نیب روابط بر رویکردهاي بیشتر و است فرهنگی و اجتماعی مبانی

 در عبارت دیگر، به ؛بنگرند فرهنگ به امنیتی نگاه نویسندگان با شده سبب واقعیت این .اند بوده

  ).60: 1394 میرمحمدي،اند ( کرده فرض نیادهاي امنیتیب داراي را فرهنگ ،موارد اکثر

بیشتر افراد در معرض کاالي فرهنگی جوانان هستند و دانشجویان قشري عظیم از جوانان و 

این حجم از جمعیت در معرض انواع وسایل ارتباطی و  .دهند یمجمعیت ایران را تشکیل 

فرهنگی  آموزشنی قرار دارند. بررسی و ي اجتماعی و تلویزیوها شبکه ازجملهي فرهنگی ا رسانه

در بعد فرهنگی  مسائلبرخی ضروري است.  ها آناین افراد با توجه به حجم زیاد جمعیتی 
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ازجمله هاي اجتماعی  و آسیب ستیز طیتخریب مح .امنیتی پیدا کند ۀراحتی جنب به تواند یم

براي کسب امنیت پایدار در رفع  لذا ؛دنشو منجر به امنیت ناپایدار  توانند یممواردي هستند که 

امر  این .باید کوشید ،هاي اجتماعی و پرورش شهروندان در چارچوبی خاص کاهش آسیب

با  جوان  نسل است. تیبا امنبین فرهنگ و مصرف فرهنگی در رابطه  ۀوابسته به بررسی رابط

وزش هستند آمبررسی و نیازمند ي مختلف، ها رسانهدر معرض  وقرارگرفتن در فضاي مجازي 

پژوهش حاضر در  شود. میتبدیل امنیت به عاملی براي تهدید  ،بررسی نشود موضوعکه اگر این 

اجتماعی و قضایی) ( تیامنبین مصرف کاالي فرهنگی و  ۀرابطهمین راستا و با هدف بررسی 

شهر کرمان اوضاع  مورد دردر بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شده است. 

 ۀمطالع ۀاست که سران نآکند. آمارها حاکی از  فاوت است و اهمیت موضوع را دوچندان میمت

است بسیار کمتر  2دقیقه 13کشور که  ۀمطالع ۀاست که از متوسط سران 1دقیقه 6شهر کرمان 

مطالعه در شهر کرمان با میانگین کشوري وجود دارد.  ۀاست و تفاوت فاحشی بین میانگین سران

فضاهاي  ۀسران 3.مراجعه به سینما و کنسرت دارد رها حکایت از استقبال کمآما ،همچنین

فضاي آموزشی استان کرمان  ۀسران 4.سانتیمتر است 45ورزشی به ازاي هر نفر در استان کرمان 

هاي مصرف فرهنگی  تر است. سایر شاخص این مقدار از میانگین کشوري نیز پایین ؛است 4,9

مسافرت و  ۀها، سران شاپ ند و میزان مراجعه به کافییستردار ناز وضعیت مطلوبی برخو نیز

. بر این یستهاي هنري نسبت به میانگین کشوري از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار ن فعالیت

خصوص در  به ،هاي مصرف فرهنگی مصرف انواع شاخص ۀبودن سران اساس و با توجه به پایین

تواند امنیت اجتماعی و قضایی این گروه سنی را با  یبین جوانان و دانشجویان شهر کرمان که م

بین میزان  ۀرو کند، پژوهش حاضر در همین راستا و با هدف رابط ههاي متعددي روب چالش

باهنر  مصرف کاالهاي فرهنگی و امنیت اجتماعی و قضایی در بین دانشجویان دانشگاه شهید

ت مصرف کاالي فرهنگی و امنیت، کرمان انجام شده است. با توجه به مطالب فوق و اهمی

اجتماعی ( تیامني با ا رابطهست که مصرف کاالي فرهنگی چه ااصلی تحقیق حاضر این  ۀمسئل

) اجتماعی و قضایی( تیامنو قضایی) دارد؟ آیا مصرف کاالي فرهنگی باعث تضعیف میزان 

  اجتماعی و قضایی)؟( تیامنشده است یا باعث تقویت میزان  شهروندان

  

  

_______________________________________________________ 
1. mehrnews.com/xQqmW 
2. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/08/23/2140656 
3. https://www.isna.ir/news/98062411479/ 
4. https://www.borna.news/fa/tiny/news-912289 
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  تجربی پژوهش ۀنپیشی

 يها استفاده از رسانه نیارتباط ب یبررس«)، پژوهشی با عنوان 1396همکاران (کالنتري و 

نتایج تحقیق حاکی . اند دادهانجام » در شهر کرمانشاه یاجتماع تیو احساس امن یجهان یجمع

س امنیت اجتماعی مجازي با احسا يها اینترنت و شبکه ،که بین استفاده از ماهوارهاست از آن 

 منفی وجود دارد. ضریب همبستگی حاصل از آزمون رگرسیون دار اارتباط معن اجتماعی

تحقیق، یعنی  ۀمستقل و متغیر وابست يرهایمجموعه متغکه بین  داد نیز نشان متغیره چند

  .احساس امنیت اجتماعی، همبستگی متوسطی وجود دارد

رو با  شیپ یتیامن يها چالش و  یرهنگو ف ينفوذ فکر«) پژوهشی با عنوان 1396پور ( حمزه

نشان  پژوهش نیحاصل از ا جینتاانجام داده است. » در کشور نینو يا بر مصرف رسانه دیتأک

 یمل تیامن يدر فضا دهایاز تهد يدیو بروز اشکال جد یمشکالت اساس نییتب دهد که می

بر  یمبتن دیجد يساز ملت یجامعه و نوع یرفتار عموم رییبه تغ تواند یم ها تداوم آن وکشور 

 يریگ و شکل یتیو مشکالت امن نیادینظام سلطه و بروز تعارض بن يها ها و ارزش آرمان

  شود.منجر  قیعم يها و فتنه یاجتماع يها و شورش یاعتراضات اجتماع

بر سبک زندگی  یجمع تبیین تأثیر وسایل ارتباط«) پژوهشی با عنوان 1395( یرمضانبیات و 

 دادتایج تحقیق نشان . ناند دادهانجام » موردي: شهر اسفراین) ۀت اجتماعی (مطالعامنی ةدر حوز

بین مصرف رسانه و سبک  ۀرابط گذارد. معنادار میبر سبک زندگی تأثیر  یجمع که وسایل ارتباط

بین نوع رسانه و سبک زندگی نیز معنادار شد و بیشترین  ۀ. همچنین رابطشدید أیزندگی ت

تأثیر محتواي رسانه (روزنامه،  یاند. ول ن و تلفن همراه به خود اختصاص دادهمصرف را تلویزیو

بین محتواي کتاب و ماهواره و اینترنت با  ۀو رابطنشد  تأییدتلویزیون، رادیو) بر سبک زندگی 

  .گو روي سبک زندگی داشتو سبک زندگی معنادار شد و بیشترین تأثیر را چت و گفت

بین پایگاه اقتصادي  ۀبررسی رابط«) پژوهشی با عنوان 1395همکاران (حیدرنژاد و 

. اند دادهانجام » اجتماعی، سبک زندگی با امنیت شغلی کارکنان نیروي انتظامی شهر تهران

با امنیت  ،ها نشان داد بین پایگاه اقتصادي اجتماعی و سبک زندگی تایج حاصل از تحلیل دادهن

گانه، ارتباط سبک زندگی  پنج يها از میان مؤلفه ،همچنین .وجود دارد معناداري ۀشغلی رابط

با متغیر امنیت شغلی  ،مصرف کاالي فرهنگی يها عنوان مؤلفه مذهبی، فرهنگی و ورزشی به

  .مثبت و مستقیمی داشت ۀکارکنان رابط

 تیو احساس امن نترنتیاستفاده از ا«) پژوهشی با عنوان 1392( انیمحمدامیررستگار و 

که  نشان دادآمده  دست تایج به. ناند دادهانجام » دانشگاه باهنر کرمان) :لعه(مورد مطا یاجتماع

استفاده از اینترنت بیشتر شود، احساس امنیت اجتماعی کاهش پیدا  ۀهرچه میزان و سابق
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کند. همچنین بین نوع و میزان استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی نیز رابطه  می

 اینترنت،ابزاري  ةاستفادبیانگر از اینترنت در مقایسه با  ةکه استفاد اي گونه . بهداشتوجود 

هاي  کسانی که از سایت ،و از سوي دیگر داد یاحساس امنیت اجتماعی را بیشتر کاهش م

 شتند.تري نیز نسبت به بقیه دا ، احساس امنیت اجتماعی پایینکردند یفیلترشده استفاده م

انجام » زندگی، امنیت اجتماعی و مشارکت مالی ۀبیم« ) پژوهشی با عنوان2018( 1بهاندري

 ۀپوشش ارائ در قابل توجه يها شکافبه این نتیجه رسید که  ،انجام داده است. در این پژوهش

 ۀدر ارائ نییگذاري پا سرمایه لیبه دل ،در هند یو حقوق بازنشستگ مهیب لیاز قب یخدمات رفاه

ویژه در بخش  از جامعه به یدر بخش بزرگ ریپذیربودن فق توسط دولت، امکان یخدمات نیچن

وجود دارد که این موارد باعث  تیاز جمع یبخش بزرگ یو سواد مال یآگاه نبودو  یررسمیغ

 امنیت اجتماعی کاهش پیدا کند. اند شده

 حساس امنیت؛ وجود امنیت در بینا« عنوانپژوهشی با  )2012و همکاران ( 2اندرولیداکس

نفر دانشجو در هفده  7172پژوهش در بین  این .اند دادهانجام » لکنندگان از موبای استفاده

ارتباط  نتایج این پژوهش نشان داد که .شده است  دانشگاه از ده کشور مختلف اروپایی انجام

 بودن واقعی وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش منفی و آشکاري بین احساس امنیت و امن

امنیتی  يها وهیتمایل دارند ش ،الماتشان امن استمک کنند ینشان داد افرادي که احساس م

از  ،کار ببرند؛ اما افرادي که در مکالمات تلفنی خود احساس امنیت ندارنده را ب کمتري

 ،. همچنینکنند یمکالمات استفاده م امنیت خود در افزایشمتعددي در  هاي امنیتی روش

گویان برحسب سن،  بین پاسخکه مقدار متوسط احساس امنیت در  نتایج پژوهش نشان داد

 .تجاري متفاوت است نام و تحصیلی ۀجنسیت، رشت

که جامعه حس هویت معتقد است  هویت و امنیت اجتماعی در خصوص) 2010( 3صالح

بنامند و  »ما«که خود را  دساز یاین هویت، اعضاي جامعه را قادر م و دهد یمشترك را ارائه م

تمدنی و دینی متعلق به یکدیگر  ،اجتماعی، ملی سطح شود که افراد یکدیگر را در می موجب

احساس امنیت اجتماعی افراد جامعه  هویت ملی و دینی با خطر مواجه شود، که یهنگام .بدانند

که افراد احساس  شود دار می به عبارت دیگر، امنیت اجتماعی زمانی خدشه؛ رود یزیر سؤال م

  .نابودي است کنند هویتشان در معرض خطر یا

توان  ها اشاره شده است، می شده که در این مقاله به آن هاي انجام بندي پژوهش ر جمعد

امنیت قضایی  در مورداي انجام شده، اما  امنیت اجتماعی مطالعات گسترده در موردگفت که 

_______________________________________________________ 
1. Bhandari 
2. Androulidaskis 
3. Saleh 
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عوامل مختلف بر امنیت پرداخته  ریتأثبه مطالعات اندکی انجام گرفته است. در این مطالعات، 

نوع مصرف کاالهاي فرهنگی با  ۀما آنچه کمتر به آن پرداخته شده، بررسی رابطشده است، ا

یک یا دو بعد مصرف  ۀقابل ذکر است که در برخی از این مطالعات به رابطامنیت است. 

 ۀاي و سبک زندگی و تأثیر آن بر امنیت پرداخته شده است. جنب فرهنگی مثل مصرف رسانه

زمان دو بعد امنیت (امنیت اجتماعی  هم ۀوضوع، یعنی مطالعپژوهش، همین م ۀجدید و نوآوران

  و امنیت قضایی) و بررسی تأثیر نوع مصرف کاالهاي فرهنگی بر امنیت اجتماعی و قضایی است.

  

  واکاوي ادبیات موضوع

که مبتنی بر تصمیم بازیگران » ي است بین ذهنیا مسئلهامنیت «که  دکن یمبوزان بیان 

ممکن است برداشت و ادراکات امنیتی مختلف و متفاوتی از سوي  ،بخواهد بود. بدین ترتی

برداشت و ارزیابی  ،موضوعی خاص، روي دهد. از سوي دیگر در موردحتی  ،بازیگران مختلف

زیرا این برداشت  ؛ابدی یمتوسط یک بازیگر اهمیت  ،ساختن یک موضوع امنیتی در مورددیگران 

: 1396خواهد بود (بوزان،  تأثیرگذارها  ي آنها پاسخو  يریگ میتصم ةبر نحو ها و ارزیابی آن

 ۀبرخالف بوزان، در رویکرد خود نقش مستقلی براي امنیت اجتماعی در کنار مقول ،). ویور137

. وي در این راستا کند یمعنوان مرجع امنیت معرفی  شده و جامعه را به قائلامنیت ملی 

امنیت  ،وي نظر از. دهد یمحث امنیت، ارائه خود در مب موردنظر ۀتعریفی متفاوت از جامع

 نظر ازي که ا جامعهبراي جمع یا  فقطي کوچک مطرح شود و ها جمعبراي  تواند ینماجتماعی 

طرح  ،شده است  ی شناختهالملل نیباجتماعی و سیاسی در کشور مشخص و حتی در نظام 

ي ها مشخصهو سایر  نظر جمعیت ي مذهبی و قومی که ازها گروه ،. بر این اساسشود می

واحد تحلیل امنیت  دنتوان یم، شوند یمعنوان نیرویی اجتماعی مطرح  به ،اجتماعی و سیاسی

). ویور امنیت اجتماعی را توانایی جامعه براي حفظ 14: 2005 1،روي( ندیآاجتماعی به حساب 

 کند یمتحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل تعریف  اش یاساسي ها یژگیو

  ).8: 2005 2،وستسون(

است که در آن نگرانی افراد از آفات و  يا آمیز، جامعه مخاطره ۀجامعاز نظر الریش بک، 

انسانی که اغلب شکل  يها تیبه سمت مخاطرات ناشی از فعال )و زلزله یبالیاي طبیعی (قحط

قاتی و طب ۀجامع ۀمحرک ةگیر دارند، متوجه شده است. به تعبیر بک، اگر قو جهانی و عالم

یا  ترسم یم«جدید این است:  ۀ، شعار جامع»ام گرسنه«که  شد یصنعتی در این شعار خالصه م

_______________________________________________________ 
1. Roe 
2. Wastson 
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سهمی از درآمدها و مزایاي  داشتنِ  طبقاتی سابق، مسئله ۀدر جامع ،طور خالصه به .»نگرانم

 مرکزي کنونی، ایمنی است و هرکسی محوري و ةدیاجتماع و برابري یا نابرابري آن بود، اما ا

). عالوه بر این، الریش بک 18: 2000 1،بیکایمن بماند ( ها سکیاز مخاطرات و ر کوشد یم

جمعی نقش  يها رسانهست که امعتقد  نیزمخاطره  ۀي جمعی بر جامعها رسانه تأثیر ۀدرزمین

و هم در برقراري ارتباط بین فعاالن  ریسک نمایان و آشکارکردنبسیار مهمی دارند؛ هم در 

ابزار هرگونه تحریف و تغییر حقایق  توانند یها خود م حال، رسانه . درعینتاسیسریزسطح 

ها تـا حدود زیادي مانع این کار خواهد شد  تعدد و تنوع رسانه کند یباشند. شاید بک تصور م

نه  ،سیاست ۀجهانی ریسک، عرص ۀکه در جامع کند یوي استدالل م). 153: 2000بیک، (

و  واسطه یود و نخریدن/خریدن در حکم رأیی خواهد بود که بخیابان که تلویزیون خواهد ب

نام انتخاباتی و مانند آن به صندوق انداخته  ها، پلیس، اداره، ثبت بدون دخالت احزاب، سازمان

جهانی  يها سکیاز مرزهاي ملّی هم فراتـر بـرود و بـه ر تواند یم استیسریزشود. این شکل  می

به مقابله با  تواند یو مطلع م کرده لیتحصها و افـراد  از انسان بپردازد؛ بنابراین، جهان مرکب

و  ها دانیبه م جز سود ندارند. درنتیجه، سیاسـت يا زهیها و صنایعی برود که انگ شرکت

جدید بود و غیرسیاسی  يها ستمیها و س در اختیار ساحت تر شیشود که پ وارد می ییها عرصه

  ).40: 1388(قاسمی،  شد یتلقی م

و بر امنیت  هدرک  اشارهاختصار به مبحث امنیت  بهشناس معاصر،  جامعه ،تونی گیدنزنآ

به تحلیل مفهوم خود و ساختارهاي  ٢تجدد و تشخص کتاب. گیدنز در کند یوجودي تمرکز م

در کتاب  ،همچنین .پردازد یمدرن م ۀنوین هویت شخصی در ارتباط با هویت در جامع

داري، صنعت، قدرت  عاد نهادي مدرنیت و وابستگی سرمایهتحلیل اب هب پیامدهاي مدرنیت

اعتماد و امنیت، « :کند ینظامی و کنترل اجتماعی پرداخته است. وي در تعریف امنیت بیان م

تاریخی مختلف  يها خطرکردن و در معرض خطر قرار گرفتن چیزهایی هستند که به مناسبت

دوقطبی  يها یژگیامنیت و خطر، این و ةاطرمتجدد وجود داشته و دارد. اعتماد و مخ ۀدر جامع

 تنیدگی هم و بار دیگر در گذارد یزندگی روزانه تأثیر م يها جنبه ۀدر هم ،مدرنیت زیآم و تعارض

 .)33: 1388 (نویدنیا،» دهد یو جهانی را نشان م یموقعیت محل ،العاده خارق

نیت وجودي یکی از صور مخاطره و رهایی از مخاطره و امنیت، ام ةردر تحلیل گیدنز دربا

که بیشتر  سطح اطمینانی مربوط استبه  ،مهم احساس امنیت تلقی شده است. این اصطالح

ي اجتماعی و مادي کنش در اطراف خود دارند. از ها طیمحاشخاص به تداوم هویت خود و دوام 

_______________________________________________________ 
1. Beck 
2. Modernity and self identity 
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بی امنیت وجودي به وضعیت ذهنی راحت و مناس .ي عاطفی استا دهیپداین امنیت  ،نظر نیا

ي بدیهی، در محیطی آشنا و به همراه دیگر افرادي که ها تیفعالد که در آن فرد به کن میاشاره 

چگونه  داند یمزمانی که فرد  ،طور خالصه مشغول است. به ،آورند ینمتهدیدي براي او به وجود 

روانی  حالتی ذهنی و ،به کار خود ادامه دهد بدون آنکه وقفه و مزاحمتی براي او به وجود آورد

چنانچه این فرد که این حالت همان امنیت وجودي (احساس امنیت) است.  کند یمدر وي بروز 

ي پیش بیاید ا زلزلهفعالیت را از دست بدهد، ممکن است پیامد  ۀکلی توانایی ادام طور بازیگر به

وحی کند یا ناشی از جراحتی باشد که فرد را به لحاظ ر که به لحاظ اجتماعی همه را فلج می

ی کامل (احساس ثبات یبفرد احساس درماندگی، نگرانی و  ،در چنین حالتی فلج کرده است.

. به نظر او دو نوع قابلیت اعتماد دهد یماحساس امنیت را به اعتماد ربط  دنزیگ. کند یمناامنی) 

 ایجادوجود دارد: یک نوع قابلیت اعتمادي که در بین افرادي که آشنایی کامل با هم دارند 

مدت است و افراد صالحیت الزم براي  که مبناي آن شناخت دقیق و آشنایی طوالنی دشو یم

نوع دوم، قابلیت اعتمادي است که  .اند کردهصورت تجربی به یکدیگر اثبات  قابلیت اعتماد را به

صورت تجربی شناخت کامل ندارند و  که نسبت به هم به دشو یم ایجاددر بین افرادي 

تخصص و کارشناسی  يها نظامتأثیر  ولی افراد تحت ،به هم غریبه هستند اصطالح نسبت به

ي نمادین، نمادهاي کارشناسی ها نظاممنظور گیدنز از  .مجبورند به یکدیگر اعتماد کنند

ها  قواعد تخصص باید به آن ۀواسط که ما به ستا ...چون پزشک، معلم، تعمیرکار، تزریقاتی وهم

ي ها نظامی افراد از تخصص و کارشناسی اطالع یباجبار ناشی از اعتماد داشته باشیم و این 

  ).108: 1392تخصصی است (گیدنز، 

 را امنیت اهمیت میتوان یم که طوري به است،گیدنز  ۀنظری براساسچارچوب نظري پژوهش 

ي ها رسانه ،نمایس ،که اینترنت طوري .ح مشاهده کنیمواض صورت به مصارف فرهنگی در

 ها روي هنجارها، ارزش میرمستقیطور مستقیم یا غ عنوان ابزاري که به به لویزیونیي و تا ماهواره

د. گیدنز نباش امنیت در سطح جامعهعامل خطري براي  ندنتوا ی، مدنگذار یهویت افراد تأثیر م و

امنیت وجودي یکی از « مطرح در این حوزه معتقد است: پردازان هیعنوان یکی از نظر به

اطمینانی مربوط  سطح این اصطالح به .معناي وسیع آن است ساس امنیت بهمهم اح يها صورت

هاي اجتماعی و مادي  محیط دوامها به تداوم تشخیص هویت خود و  شود که بیشتر آدم می

کردن و  ک نیز همسو با گیدنز با مطرحب .)110: 1392گیدنز، ( »خود دارند کنش در اطراف

 که منیت توجه نشان داده و معتقد استامفهوم تحلیل وضعیت بیم و مدرنیزاسیون به 

از  ،کلی طور هاي ناامنی است. به یکی از علت ،به وجود آمده شدن یجهان ۀشدن که درنتیج فردي

زیستن در دنیاي متجدد کنونی، زیستن در محیطی آکنده از شانس و خطرهاي  ،دیدگاه گیدنز
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نظامی منعطف به تسلط بر طبیعت و  ریناپذ نیز از مالزمان اجتناب ها نیاحتمالی است که ا

. در چنین نظامی، سرنوشت و تقدیر ندسته ها ساختن و پرداختن تاریخ در پرتو بازتابندگی

 ردیگ یطور اصولی) براساس راه و رسمی صورت م نقشی بر عهده ندارد و گردش امور نظام (به

در ). 157: 1393گیدنز، ( امدن یآدمیان م ۀوسیل که گیدنز آن را کنترل آشکار دنیاي طبیعی به

و درها را به روي  نهد یسنتی را کنار م يها ، روشردیگ یکه از گذشته مرخصی م يا جامعه

(همان:  ابدی یکردن جایگاهی مرکزي م ، مفهوم خطردیگشا یآلود م زا و ابهام مسئله يا ندهیآ

دوران » زیآم اطرهحال و هواي مخ«از  يا ژهیبخش و ةدهند لیخطرهاي پراهمیت، تشک). 190

 يها بشري و تعمیم سریع نظام يها به سبب تحول مداوم دانش تجدد کنونی هستند که

مطابق با  ،بنابراین؛ )179(همان:  دنده یسرعت افزایش م نفوذ خود را به ةکارشناسی، گستر

 ياه رسانه و ماهواره مصرف فرهنگی در قالب اینترنت،نتیجه گرفت که  توان یم ،دیدگاه گیدنز

، در بسیاري ناپذیرمدرن امروزي است که عالوه بر مزایاي انکار ۀازجمله مظاهر جامع جمعی

در  زیآم موارد امنیت وجودي را به خطر انداخته است و تا حدي باعث تقویت محیط مخاطره

  .تبع آن کاهش احساس امنیت اجتماعی شده است و به فضاي مجازي

  

  هاي پژوهش فرضیه

  معناداري وجود دارد. ۀبین مصرف کاالي فرهنگی و امنیت اجتماعی رابطرسد  . به نظر می1

  معناداري وجود دارد. ۀرسد بین مصرف کاالي فرهنگی و امنیت قضایی رابط . به نظر می2

  

  روش پژوهش

روش تحقیق از نوع پیمایش و از نوع مقطعی است. متغیر وابسته و برخی از متغیرهاي 

افزار  از نرم ها دادهمنظور تحلیل  اند. به گرفته سنجش قرار دمور مستقل براساس طیف لیکرت

پژوهش  آماري در این ۀاستفاده شده است. جامع 2و نرم افزار تایپسیس 221اس  اس پی اس

. ندنفر انتخاب شد 224، اند که با استفاده از فرمول کوکران بوده دانشجویان شهید باهنر کرمان

گیري  انجام گرفت. در نمونه 3بندي گیري طبقه س نمونهگیري در تحقیق حاضر براسا نمونه

از  ،و با استفاده از روش تصادفی شود یمیا طبقات مجزا تقسیم  ها گروهبندي، جامعه به  طبقه

آماري تحقیق حاضر براساس دانشکده، مقطع  ۀ. جامعشوند یمانتخاب  ها نمونههر طبقه 

_______________________________________________________ 
1. Spss22 
2. TOPSIS 
3. stratified sampling 
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  از هر طبقه متناسب با حجم طبقه انتخاب شده است و تعداد نمونه  تحصیلی و جنسیت تقسیم

  .ستا  شده

  تعریف نظري و عملیاتی متغیرها

قابل توجه براي  ۀدغدغ اجتماعی افراد است نسبت به نبودن تیذهن امنیت اجتماعی:

ي برا .)4: 1394 ي،کند (انتظار یمدر آن زندگی  فردکه  ي محلیازهاینزندگی و برآوردن 

  .ي زیر استفاده شده استهاسنجش این شاخص از گویه

  

  هاي امنیت اجتماعی. گویه1جدول 

  .کمتر شده است شیسال پ 5در کشور ما نسبت به  تیجناو جرم  زانیم  1

  .دارم یو جان یمال تیاحساس امن ها ابانیخو در کوچه   2

  .است افتهیما کاهش  ۀدر جامع يبار بندو یب ریاخ يها در سال  3

  .نگرانم انمیخود و اطراف يبرا ،افراد یبعض ةنگاه هرز به خاطر  4

  .اند افتهی  شیدر کشور افزا یفساد اخالق ۀعامالن اشاع ریاخ يها در سال  5

  

ی آن دادرسبه فرایند  شود میمنظور که سیستم قضایی کاراست و  نیبد امنیت قضایی:

  .ده استهاي زیر استفاده شاین پژوهش براي سنجش این شاخص از گویه در داشت. نانیاطم

  

  هاي امنیت قضایی . گویه2جدول 

  .دیقانون به حق خود رس قیشود از طر میی کنون طیدر شرا  1

  .شود اجرا می کسانی ندر کشور ما قانون درمورد مردم و مسئوال  2

3  
و آن و به کمک پول  نیا دنید با دتوان می ،و کارش به دادگاه بکشد کار خالف کند یاگر کس

  .دهد خودش را نجات

4  
کار خودش قرار  ۀو حق و عدالت را سرلوح کند یدر کشور ما بر طبق اسالم عمل م هیئقضا ةقو

  .داده است

  .شود میی دگیرس ییقضا يها سرعت به پرونده کشور معموالً به يها دادگاه در  5

  

که  شود یگفته م یمصرف کاالهایفرهنگی به  مصرف کاالهاي مصرف کاالهاي فرهنگی:

مدیا و  محصوالت مالتی زندگی باشند. کتاب و فیلم و نشریه و يها وهیش و نمادها یا اه دهیناقل ا

). 84: 1393مرادي و براتلو، از آن است ( يا نمونه یدست عیصنا مد و ،وئافزار و موسیقی، وید نرم

  هاي زیر استفاده شده است. این پژوهش براي سنجش این شاخص از گویه در
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  ف کاالهاي فرهنگیهاي مصر. گویه3جدول 

  یقیکردن به موس گوش  1

  و...) یخی(رمان، تار یدرسریکتب غ ۀمطالع ،مجله ایروزنامه  خواندن  2

  تئاتر ای نمایبه س رفتن  3

  یخارج يها زبان يریادگی  4

  و...) ی، نوازندگی(نقاش يهنر تیپرداختن به فعال  5

  رفتن مسافرت  6

  و... یحیاماکن تفر ،شاپ یکاف ،به پارك رفتن  7

  

 30آزمون مقدماتی (مصاحبه با  ۀمنظور تعیین روایی ابزار سنجش، ابتدا، در مرحل به

روایی متغیرهاي اصلی تحقیق محاسبه شد. در این مرحله، با توجه به ضریب آلفاي  ،دانشجو)

هاي نامناسب حذف شد. سپس، در آزمون نهایی، ضریب آلفاي کرونباخ  کرونباخ، برخی از گویه

 آمده است. 1رهاي اصلی تحقیق محاسبه شد که نتایج آن در جدول متغی

  

  )N=224. تحلیل روایی متغیرهاي اصلی تحقیق (4جدول 

  ضریب روایی  ها تعداد گویه  متغیرها  ردیف

  63/0  6  امنیت اجتماعی  1

  62/0  6  امنیت قضایی  2

  80/0  8  مصرف کاالهاي فرهنگی  3

  

مصرف کاالهاي فرهنگی  ریب روایی متعلق به متغیرشود، باالترین ض که مالحظه می چنان

) است. با توجه به اینکه ضرایب 62/0( امنیت قضاییترین آن مربوط به  ) و پایین80/0/0(

  شود. است، پذیرفتنی ارزیابی می 60/0شده همگی بیش از  محاسبه

 

  هاي پژوهش یافته

  یافته هاي توصیفی

معادل  ،نفر 122 ،و فراوانی زنان درصد 5/45دل معا ،نفر 102تعداد مردان  ،از نظر جنسیت

است و  درصد 7/89معادل  ،نفر 200 فراوانی افراد مجرد ،در وضعیت تأهل .درصد است 5/54

 درصد 6/30است. همچنین به لحاظ محل تولد،  درصد 3/10معادل  ،نفر 24 ،نمتأهال فراوانی

هم در روستاهاي  درصد 5/16و  ي استان کرمانها شهرستاندر  درصد 8/51در مرکز استان، 
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 8/55ي انسانی و ها رشتهدر  درصد 2/42تحصیلی،  ۀ. از نظر رشتاند داشتهاستان کرمان قرار 

  ).5(جدول  اند داشتهي پایه، فنی و مهندسی قرار ها رشتهدر  درصد

  

  هاي توصیفی نمونه ویژگی .5 جدول

 درصد فراوانی طبقات متغیر

 جنسیت
5/45 102 مرد  

5/54 122 زن  

 محل تولد

4/30 68 مرکز استان  

8/51 116 شهرستان  

5/16 40 روستا  

تأهلوضعیت   
7/89 200 مجرد  

3/10 24 متأهل  

تحصیلی ۀرشت  
2/42 99 پایه، فنی و مهندسی  

8/55 125 انسانی  

  

از  درصد 56دهد که  هاي مصرف فرهنگی نشان می هاي توصیفی درمورد گویه یافته

ترین  ، اصلیدرصد 67دهند و مصرف موسیقایی با  هاي هنري کمی انجام می فعالیتگویان  پاسخ

  گویان است. مصرف کاالي فرهنگی پاسخ

  

  . توصیف گویه هاي مصرف فرهنگی6 جدول

 زیاد  متوسط  کم  هاي مصرف فرهنگی گویه

 %3/31  %3/47  %4/21  رفتن مسافرت

  %4/17  %3/26  %3/56  فعالیت هنري

 %1/24  %7/27  %2/48  جییادگیري زبان خار

  %3/14  %2/19  %5/66  رفتن به سینما

 %1/24  %5/33  %4/42  خواندن روزنامه

  %7/31  %9/33  %4/34  یردرسیغکتب  ۀمطالع

 %8/67  %4/22  %8/9  مصرف موسیقی

  

از  درصد 68توان گفت که  هاي امنیت اجتماعی است، می که درمورد گویه 7براساس جدول 

هم  درصد 81باري در کشور کاهش نیافته است و  و بند ه میزان بیگویان معتقدند ک پاسخ
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باري کاهش نیافته است، فساد اخالقی هم گسترش یافته  و بند معتقدند که عالوه بر اینکه بی

  است.

  

  هاي امنیت اجتماعی . توصیف گویه7جدول 

 زیاد  متوسط  کم  هاي امنیت اجتماعی گویه

کمتر  شیسال پ 5ت به در کشور ما نسب تیجناو جرم  زانیم

  .شده است
7/46%  7/27%  6/15% 

 %7/19  %9/37  %4/42  .دارم یو جان یمال تیاحساس امن ها ابانیخو در کوچه 

 %3/14  %4/17  %3/68  .است افتهیدر جامعۀ ما کاهش  يبار بندو یب ریاخ يها در سال

  %7/22  %2/19  %1/3  .نگرانم انمیاطراف وخود  يبرا ،افراد ینگاه هرزة بعض به خاطر

 شیدر کشور افزا یعامالن اشاعۀ فساد اخالق ریاخ يها در سال

  .اند افتهی 
1/3%  5/16%  4/81%  

  

صورت یکسان براي مردم و مسئوالن اجرا  گویان معتقدند که قانون به از پاسخ درصد 68

ی هاي قضای صورت مطلوب به پرونده ها به هم معتقدند که در دادگاه درصد 58شود و  نمی

کاري دستگیر و  معتقدند که اگر هم فرد خالف درصد 55شود. همچنین،  رسیدگی نمی

  تواند خود را نجات دهد. اش به دادگاه کشیده شود، با پول می پرونده

  

  هاي امنیت قضایی . توصیف گویه8جدول 

 زیاد  متوسط  کم  هاي امنیت قضایی گویه

 %6/27  %5/37  %9/34  .دیرس قانون به حق خود قیشود از طر میی کنون طیدر شرا

 %3/10  %0/21  %7/68  .شود اجرا می کسانی ندر کشور ما قانون درمورد مردم و مسئوال

و آن و  نیا دنید با دتوان می ،و کارش به دادگاه بکشد کار خالف کند یاگر کس

  .دهد به کمک پول خودش را نجات
8/13%  8/30%  4/55%  

و حق و عدالت را سرلوحۀ  کند یم عمل مدر کشور ما بر طبق اسال هئیقوة قضا

  .کار خودش قرار داده است
4/38%  3/39%  4/22%  

  %7/10  %6/32  %7/56  .شود میی دگیرس ییقضا يها سرعت به پرونده کشور معموالً به يها دادگاه در

  

  يدیأیعامل ت لیتحل

وطه در هاي مرب گویه متغیر امنیت (اجتماعی و قضایی) با آیابراي اینکه مشخص شود 

گیري و مدل  ، تحلیل عامل تأییدي انجام شده است. مدل اندازهشود یم گیري اندازه نامه پرسش

علی و معلولی  ۀعلی و معلولی، اگر در مدل مدنظر رابط ۀتفاوت دارند؛ از حیث رابط ساختاري
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یل عامل علی و معلولی باشد، از نوع تحل ۀو چنانچه فاقد رابط مدنظر باشد، مدل از نوع ساختاري

پذیر است و کدام  کدام متغیر مشاهده داند یمپژوهشگر  تأییدي است. در تحلیل عامل تأییدي،

: 1391(ابارشی،  کند یمیا رد  دییتأو پژوهشگر وجود این رابطه را  کند یمگیري  متغیر را اندازه

هاي ین گویهگیري ب اندازه ۀیا رد رابط دییتأبه دنبال بررسی  ). در این پژوهش نیز محقق208

 )پنهان (امنیت اجتماعی، قضایی و مصرف فرهنگی متغیر) با نامه ي پرسشها مؤلفهگیرنده ( اندازه

  اول است. ۀمرتبعاملی  و تک دوعاملی گیري در این پژوهش از نوع مدل اندازه است.

  
  عاملی امنیت اجتماعی و قضایی دو اول ۀ. تحلیل عاملی مرتب1مدل 

  

  متغیرهاي امنیت اجتماعی و قضاییبار عاملی  .9جدول 

  هاي عاملگویه  عامل)پنهان (متغیر 
بار عاملی 

  استاندارد

بار عاملی 

  راستانداردیغ
p.value 

  021/0  1/0  33/0  گسترش فساد  

  000/0  50/0  16/0  نگاه هرز  

  000/0  64/2  64/0  افزایش فساد  امنیت اجتماعی

  000/0  22/2  61/0 امنیت در خیابان  

  000/0  88/2  72/0  رممیزان ج  

  000/0  1/0  68/0  ي قانونکارآمد  

  000/0  06/1  76/0  برابري در قانون  

  000/0  50/0  37/0  در قضا رشوه  امنیت قضایی

  000/0  06/1  74/0  عدالت ياجرا  

  000/0  83/0  61/0  رسیدگی به پرونده  

  

 با ،اعی و قضاییامنیت اجتم ي پنهانها سازه آیاکه اساسی این است  سؤالدر این مرحله 

طور  همان .شود یم گیري اندازه اند شدهذکر  پذیر متغیرهایی که در قالب متغیر آشکار یا مشاهده
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 ۀگوی ،معنادار است. در امنیت اجتماعی ها رابطهتمام  ،)9(جدول  دهد یمنشان  ها افتهکه ی

دارد را ت اجتماعی گیري متغیر امنی بیشترین اهمیت نسبی در اندازه 72/0 يمیزان جرم با بتا

گیري امنیت  در سنجش و اندازه 16/0 ينگاه هرزه کمترین اهمیت نسبی را با ضریب بتا ۀو گوی

داراي بیشترین  76/0 يبرابري در قانون با ضریب بتا اجتماعی دارد. در امنیت قضایی نیز

گیري  دازهداراي کمترین ضریب بتا و اهمیت در ان ،دادن در امور قضایی رشوه اهمیت نسبی و

 يبا توجه به وزن بتا ،مراتبی ها در قالب بررسی سلسلهگویه ،امنیت قضایی است. در ادامه

 1که در قالب نمودار  اند شدهبندي  رتبه TOPSISافزار  از طریق نرم ،غیراستاندارد استاندارد و

  .شود یمنشان داده 

  

  
  هاي امنیت قضایی و اجتماعیبندي گویه . رتبه1نمودار 

  

  ي برازندگیها شاخص .10جدول 

شاخص 

  برازش
CMIN/DF TLI CFI PCFI PNFI RMSEA NFI RFI IFI GFI 

مقدار 

  برازش
097/1  99/0  99/0  66/0  63/0  21/0  94/0  92/0  99/0  98/0  

  

برازندگی وجود دارد.  ۀکلی، براي ارزیابی مدل تحلیل عامل تأییدي چندین مشخص طور به

هاي کی دو، میانگین مجذور  ی مدل تحلیل عامل تأییدي از شاخصدر این پژوهش، براي ارزیاب

 ةشد ، شاخص نرمAGFI، شاخص تعدیل برازندگی GFI، شاخص برازندگی RMRپسماندها 

و واریانس  CFI، شاخص برازندگی تطبیقی IFI ة، شاخص برازندگی فزایندNFIبرازندگی 

عنوان یکی از  ) بهCMIN/DFشاخص مربع کا (استفاده شده است.  RMSEAخطاي تقریب 

و حتی گاهی  5تا  1هاي قابل قبول بودن مدل است. شوماخر و لومکس مقادیر بین  شاخص
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آزادي  ۀاند. در این مدل، مربع کا بر درج را قابل قبول دانسته 2تا  1و  3تا  1مقادیر بین 

ت. مقتصد اس ةشد است. شاخص دیگري که استفاده شده است، شاخص برازش هنجار 097/1

 PCFI). در این مدل 1392اند (قاسمی،  را مناسب تلقی کرده 60/0/ یا 50اغلب مقادیر باالي 

هستند که براي تدوین مدل قابل قبول است. شاخص  50/0نیز داراي مقادیر باالي  PNFIو 

شود. در اینجا  تر باشد، مدل تأیید می بعد، شاخص تطبیقی است که هرچه عدد به یک نزدیک

برازندگی باالي مدل است. سایر معیارهاي برازش در  ةدهند است که نشان CFI 99/0مثال 

  آورده شده است. 10جدول 

هاي مربوطه در گویه متغیر مصرف کاالي فرهنگی با آیابراي اینکه مشخص شود  ،همچنین

  به تحلیل عامل تأییدي پرداخته شده است. ،شوند یم گیري اندازه نامه پرسش

  
  عاملی متغیر مصرف فرهنگی اول تک ۀامل تأییدي مرتبع لیتحل .2مدل 

  

  بار عاملی متغیر مصرف فرهنگی .11جدول 

پنهان متغیر 

  عامل)(
  هاي عاملگویه

بار عاملی 

  استاندارد

بار عاملی 

  غیراستاندارد
p.value 

مصرف کاالي 

  فرهنگی

  000/0  1/0  53/0  رفتن مسافرت

  000/0  21/1  60/0  فعالیت هنري

  000/0  24/1  58/0  زبان خارجییادگیري 

  000/0  54/1  77/0  رفتن به سینما

  000/0  14/1  57/0  خواندن روزنامه

  000/0  27/1  61/0  یردرسیغکتب  ۀمطالع

  000/0  54/0  29/0  مصرف موسیقی
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رفتن به سینما بیشترین اهمیت را در سنجش و  ،دهد یمنشان  11طور که جدول  همان

دارد و مصرف موسیقی با ضریب  77/0کاالي فرهنگی با ضریب بتاي  گیري متغیر مصرف اندازه

. ستگیري مصرف کاالي فرهنگی دارا میزان اهمیت را در سنجش و اندازه نیکمتر ،29/0 يبتا

استاندارد و  يبندي با توجه به ضریب بتا شدن به بررسی رتبه تر واضحبراي  ،در ادامه

  شده است: آورده 2خته شده است که در قالب نمودار پردا topsisافزار  غیراستاندارد با نرم

  

  
  هاي مصرف کاالي فرهنگیبندي گویه . رتبه2نمودار 

  

  ي برازندگیها شاخص .12جدول 

شاخص 

  برازش
CMIN/DF  TLI  CFI  PCFI  PNFI  RMSEA  NFI  RFI  IFI  GFI  

مقدار 

  برازش
92/1  93/0  95/0  64/0  61/0  062/0  92/0  90/0  98/0  96/0  

  

ي برازندگی تحلیل عاملی متغیر مصرف کاالي فرهنگی را نشان ها شاخص 12جدول 

 .در حد مطلوبی هستند ها شاخص ۀهم ،شود یمکه در این جدول مشاهده  گونه همان. دهد یم

که این میزان هم در حد  ستا CMIN/DFي مهم براي برازندگی مدل، ها شاخصازجمله 

قرار دارند.  90/0هم در سطح باالتري از  RFI و GFI ،IFI يها شاخصمناسبی قرار دارد. 

  .دشو یم دییتأگفت به لحاظ برازش، مدل  توان یمپس 

  

  هاي استنباطی یافته

در این بخش، براي تعیین چگونگی روابط میان متغیرهاي تحقیق، فرضیات تحقیق به 

  تخابان متغیرها سنجش سطح براساس شده کارگرفته به يها آزمونشوند.  آزمون گذاشته می
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ها که در ادامه با ترکیب گویه اند شدهسنجیده  کرتیلهاي طیف در قالب گویه رهایمتغاند.  شده

  مورد سنجش قرار گرفتند. رهایمتغنسبی  ۀفاصل ،در قالب سطح سنجش

  

  بین مصرف کاالي فرهنگی با امنیت اجتماعی ۀرابط .13جدول 

  نتیجه
  مصرف فرهنگی)مستقل ( ریمتغ

 متغیر وابسته
 مقدار همبستگی يدار امعنسطح 

 امنیت قضایی 133/0 00/0  یدأیت

  

 دهد. بین متغیرارتباط بین مصرف کاالي فرهنگی را با امنیت اجتماعی نشان می 13جدول 

معناداري وجود دارد و جهت رابطه مثبت است.  ۀمصرف کاالي فرهنگی و امنیت اجتماعی رابط

 توان یماست. پس  04/0جهت مثبت و معناداري با  133/0ضریب همبستگی رابطه معادل 

معنادار مثبتی وجود دارد؛ یعنی  ۀفرهنگی و امنیت اجتماعی رابطکاالي  فگفت که بین مصر

میزان امنیت اجتماعی هم افزایش  ،تبع آن به ،فرهنگی ارتقا پیدا کندکاالي  فاگر میزان مصر

  .کند یمپیدا 

  

  ی با امنیت قضاییبین مصرف کاالي فرهنگ ۀرابط .14جدول 

  نتیجه
  مصرف فرهنگی)مستقل ( ریمتغ

 متغیر وابسته
 مقدار همبستگی يدار امعنسطح 

 امنیت قضایی 217/0 00/0  یدأیت

  

گونه که  . هماندهد یمبین مصرف کاالي فرهنگی و امنیت قضایی را نشان  ۀرابط 14جدول 

 ۀگ و امنیت قضایی نیز رابطبین مصرف کاالي فرهن ۀرابط ،شود میدر این جدول مشاهده 

فرهنگی، میزان امنیت قضایی نیز افزایش کاالي با افزایش مصرف  ؛ یعنیمعنادار مثبتی است

و سطح  217/0برعکس آن نیز صادق است. مقدار همبستگی رابطه برابر با  که کند یمپیدا 

  .است 00/0معناداري آن 
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  ی بر امنیت اجتماعیجدول ضرایب رگرسیونی مصرف کاالي فرهنگ .15جدول 

 متغیر

ضریب 

سیون ررگ

غیراستاندارد 

B 

ضریب 

رگرسیون 

استاندارد 

  بتا)(

  t Fمقدار 

R 
ضریب 

همبستگی 

  چندگانه

ضریب 

  تعیین

ضریب 

تعیین 

  شده تعدیل

سطح 

  معناداري

مصرف 

کاالي 

--- فرهنگی

امنیت  >

  اجتماعی

072/0  133/0  99/1  989/3  133/0  18/0 13/0  04/0  

  

متغیر مصرف کاالي  ۀضرایب رگرسیونی و ضریب همبستگی چندگان ، جدول15جدول 

و ضریب  راستانداردیغفرهنگی بر امنیت اجتماعی است. در این جدول، ضرایب رگرسیونی 

سطح  ةشده است. با مشاهد گزارش tبتا، سطح معناداري و مقدار  ةاستاندار شدرگرسیون 

درنتیجه متغیر  است، 05/0ر کمتر از که چون سطح معناداري متغی گفت توان یممعناداري 

 توانند یمیعنی ؛ است تأثیرداراي  امنیت اجتماعی ۀمصرف کاالي فرهنگی بر متغیر مالك و وابست

ضریب بتا  دهد یمهمچنین، نتایج نشان  بینی کنند. پیش اجتماعی را تغییرات متغیر امنیت

رهنگی بر متغیر امنیت اجتماعی متغیر مصرف کاالي ف تأثیرمیزان  ةدهند است که نشان 072/0

 آنجاکه سطح معنادارياز هم ارزیابی شده است. معناداري کل است. در این جدول تحلیل واریانس

 نشان F آزمون تحلیل واریانس معنادار بودنعبارت دیگر،  ؛ بهاست، معنادار است 05/0کمتر 

ند. نبینی ک ات متغیر مالك را پیشطور معنادار تغییر بهاند  توانستهبین  ي پیشرهایمتغکه  دهد یم

 مقدار مقدار ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین است. ةدهند نشان 15همچنین، جدول 

تر باشد،  مقدار آن به یک نزدیک هرچه و باشد 1تا  0ضریب همبستگی چندگانه باید بین 

 مقدار ر مالك است.متغی ةشد بین مقادیر واقعی و مقادیر مشاهده تر يقوهمبستگی  ةدهند نشان

از سهم  18/0که  و بدین معناست 18/0تأثیر متغیر مستقل بر وابسته برابر است با  ضریب

  میزان مصرف کاالي فرهنگی است. متغیر امنیت اجتماعی، واریانس
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  جدول ضرایب رگرسیونی مصرف کاالي فرهنگی بر امنیت قضایی .16جدول 

 متغیر

ضریب 

سیون ررگ

غیراستاندارد 

B 

یب ضر

رگرسیون 

استاندارد 

  بتا)(

  t Fمقدار 

ضریب 

همبستگی 

  چندگانه

ضریب 

  تعیین

ضریب 

تعیین 

  هشد تعدیل

سطح 

  معناداري

مصرف 

کاالي 

-فرهنگی

--< 

امنیت 

  قضایی

114/0  217/0  315/3  986/10  217/0  47/0 43/0  01/0  

  

ضایی مصرف کاالي فرهنگی با امنیت ق ۀ، ضرایب رگرسیونی و همبستگی چندگان16جدول 

ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد و ضریب رگرسیون  ،این جدول دهد. در را نشان می

سطح معناداري  ةگزارش شده است. با مشاهد tبتا، سطح معناداري و مقدار  ةاستانداردشد

درنتیجه متغیر مصرف کاالي  ،است 05/0که چون سطح معناداري متغیر کمتر از  گفت توان یم

تغییرات  توانند یمیعنی ؛ است تأثیرداراي  امنیت قضایی ۀك و وابستفرهنگی بر متغیر مال

پس متغیر مصرف کاالي فرهنگی بر متغیر امنیت  بینی کنند. پیش اجتماعی را متغیر امنیت

 بینی کنند. پیش قضایی را تغییرات متغیر امنیت توانند یمیعنی ؛ است تأثیرقضایی داراي 

متغیر مصرف  تأثیرمیزان  ةدهند است که نشان 217/0بتا ضریب  دهد یمنتایج نشان ، چنینهم

اشاره شده است.  Fکاالي فرهنگی بر متغیر امنیت قضایی است. در این جدول هم به میزان 

آزمون  معنادار بودن ،عبارت دیگر به؛ معنادار است ،است 05/0کمتر  آنجاکه سطح معنادارياز

طور معنادار تغییرات  بهاند  توانستهبین  یشي پرهایمتغکه  دهد یم نشان F تحلیل واریانس

همبستگی چندگانه هم اشاره به در این جدول  ،ند. از سوي دیگرنکبینی  متغیر مالك را پیش

مقدار آن به یک  هرچه و باشد 1تا  0ضریب همبستگی چندگانه باید بین  مقدارشده است. 

متغیر  ةشد اقعی و مقادیر مشاهدهبین مقادیر و تر يقوهمبستگی  ةدهند نشان ،تر باشد نزدیک

که  است و بدین معناست 47/0شده برابر با  مقدار ضریب تعدیل ،در جدول فوق مالك است.

  تبیین شده است. متغیر امنیت قضایی از سهم واریانس 47/0
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  گیري نتیجه

ي از ا دهیچیپ ۀتبع آن مفهوم احساس امنیت در درون شبک امروزه مفهوم امنیت و به

ي ها شبکهساالري،  دیوان نظامشدن و مدرنیزاسیون،  ندها و تحوالت اجتماعی نظیر صنعتییافر

، شهرنشینی و فردگرایی بررسی یجمع ارتباطرسمی و غیررسمی کنترل اجتماعی و وسایل 

شدن و مدرنیزاسیون،  ي مختلفی مثل صنعتیدادهایرو تأثیر امنیت تحت پسه است. شد

در  است.شدن، مصرف کاالي فرهنگی و...  ، جهانییجمع ارتباط شهرنشینی و فردگرایی، وسایل

یعنی امنیت اجتماعی و  ،روابط بین میزان مصرف کاالي فرهنگی با دو بعد امنیت ،این پژوهش

  ه است.شدبررسی  ،امنیت قضایی

هم بین میزان مصرف کاالي فرهنگی و امنیت اجتماعی و هم بین  ،رهیدومتغدر تحلیل 

 ها رابطهمعناداري وجود داشت. جهت این  ۀي فرهنگی و امنیت قضایی رابطمیزان مصرف کاال

در هر دو بعد امنیت، مثبت بود؛ یعنی اینکه هم بین مصرف کاالي فرهنگی و امنیت اجتماعی 

معنادار مثبتی وجود داشت و هم بین مصرف کاالي فرهنگی و امنیت قضایی. بر این  ۀرابط

افزایش میزان مصرف فرهنگی، هر دو بعد امنیت هم افزایش  گفت که در صورت توان یم ،اساس

این دو بعد امنیت اجتماعی  ،و اگر میزان مصرف کاالي فرهنگی کاهش پیدا کند کند یمپیدا 

بیشتر به  ،هاي که انجام شده ست که پژوهشاتوان گفت این  می آنچه .کند یمهم کاهش پیدا 

در پژوهش کالنتري و  اند.ن با امنیت پرداختهیک یا چند بعد از مصرف فرهنگی و ارتباط آ

همکاران در پژوهش حیدرنژاد و  ،ها و امنیت بین استفاده از رسانه ۀ) به رابط1396همکاران (

بین سبک زندگی و شغل کارکنان و امنیت، در پژوهش امیر رستگار و  ۀ) به رابط1395(

) به بررسی 2010( 1صالحر پژوهش بین اینترنت و امنیت، د ۀ) به بررسی رابط1392( انیمحمد

راستا با نتایج این  هم ،هاي این پژوهش بین هویت و امنیت پرداخته شده است و یافته ۀرابط

 ند.هستپژوهش 

دهد که مصرف کاالي فرهنگی، هم بر میزان امنیت  رگرسیون هم نشان می لیوتحل هیتجز

دهد که  ضریب تأثیر رگرسیون نشان می مقداراجتماعی تأثیر معنادار دارد و هم بر امنیت قضایی. 

 توان یماست. بر این اساس،  18/0میزان تأثیر مصرف کاالي فرهنگی بر امنیت اجتماعی برابر با 

از تغییرات  درصد 18گفت که متغیر مستقل تحقیق، یعنی مصرف کاالي فرهنگی، قادر است 

بینی کند. از سوي دیگر،  را پیشو این تغییرات  نییتبمتغیر وابسته، یعنی امنیت اجتماعی را 

میزان تأثیر مصرف کاالي فرهنگی بر امنیت قضایی برابر  که دهد یممقدار ضرایب رگرسیون نشان 

گفت که متغیر مستقل تحقیق، یعنی مصرف کاالي فرهنگی  توان یماست. بر این اساس،  47/0با 

_______________________________________________________ 
1. Saleh 
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و این تغییرات را  نییتباعی را از تغییرات متغیر وابسته، یعنی امنیت اجتم درصد 47قادر است 

گونه  گفت همان توان یمگیدنز  ۀي تحقیق و نظریها افتهبینی کند. بر این اساس، با توجه به ی پیش

و  صورت کلی ي مهم احساس امنیت بهها صورتکه گیدنز معتقد است، امنیت وجودي یکی از 

ي ها طیمحود و تداوم بعدي از امنیت اجتماعی است. این بیشتر به تداوم تشخیص هویت خ

گفت که زیستن در دنیاي  توان یمنظر گیدنز  براساس. شود یماجتماعی و مادي کنش مربوط 

جدید کنونی، زیستن در محیطی آکنده از شانس و خطرهاي احتمالی است. او معتقد است که 

م پویایی، از پیامدهاي مدرنیته است که در شرایط مدرنیته و بر اثر نیروهاي عظی مخاطرهخطر و 

جدا شوند. بر این اساس،  ها طیمحاند تا برخی از صور بنیادي روابط اجتماعی از  مدرنیته شده

توان گفت که براي کاهش خطرهاي احتمالی و احساس امنیت بیشتر، مصرف کاالهاي  می

تواند خیلی از خطرهاي  می نمایمراجعه به سمطالعه و  ۀکتب، افزایش سران ۀفرهنگی مثل مطالع

خصوص در بعد اجتماعی و قضایی  حتمالی را کاهش دهد و باعث افزایش میزان امنیت، بها

انسان، تابع  رفتارتوان گفت که  هاي تحقیق حاضر می از سوي دیگر و با تأکید بر یافته .شود یم

و حاصل  آید به وجود میدر ارتباط با دیگران  ها و تعامالت بین انسان طی ،. منشاستمنش وي 

 آید. در وخوها به وجود می اي منظم از خلق تفسیر مجموعه شده است که براي ت انباشتهتجربیا

خصوصاً رفتار مصرفی و سبک زندگی، منش از طریق ذائقه و  گزینش و انتخـاب رفتار و

که خود تا حدود زیادي به موقعیت در ساختار اجتماعی،  شود یعمل م هاي فردي وارد سلیقه

ایج این تحقیق هم بستگی دارد که وي در آن قرار گرفته است. نت اي دانیو الزامات می ها فرصت

مؤید همین موضوع بوده و این موضوع را تأیید کرد که منش و سبک زندگی، هم بر نوع میزان 

امنیت اجتماعی و هم قضایی تأثیر مثبت دارد و اگر منش و سبک زندگی به سوي مصرف کاالي 

کند و اگر به سمت مصرف کاالي فرهنگی  یت هم افزایش پیدا میفرهنگی زیاد باشد، میزان امن

  کند. پایین جهش پیدا کند، میزان امنیت هم کاهش پیدا می

، است) 1396پور ( راستا با نتایج پژوهش حمزه براساس نتایج پژوهش که هم ،از سوي دیگر

 و از شواهد ان،یرانیا فرهنگی مصرف يمحتوا زانیاز م یرغم فقدان آمار علم بهگفت که  توان یم

 يها الیسر و یینمایس يها لمیف ،فرهنگیمصرف  ةکه عمد شود یحاصل م جهینت نیا نیقرا

ي ها شاخصو سایر  است لترشدهیف یاجتماع يها شبکه زیو ن یاجتماع يها و شبکه یخارج

. ودش ینمرو  هچندان با استقبال روب ها کتابخانهکتب و مراجعه به  ۀمصرف فرهنگی مثل مطالع

 ،ندهستراستا با نظریات گیدنز و الریش بک  ي پژوهش که همها افتهبر ی دیتأکاین اساس و با  بر

کنشگران و  است و ، سبک زندگی و مصرف فرهنگیمحصول توسعه ،تیامن گفت که توان یم

ی سطح باالیی برسند، امنیت و افتگی توسعه ۀجامعه اگر درمورد مصرف فرهنگی به درج
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در  ستیز طیمح بیعدم مطالعه، تخر. کند یماجتماعی در جامعه افزایش پیدا  خصوص امنیت به

منجر  داریناپا تیبه امن ،ی دیگراجتماع يها بیو آسحقوق و وظایف  ازی آگاهناهنگام سفر، 

 ها بیآساین موارد و  .کنند یمي زیادي مواجه ها چالشند و امنیت در جامعه را با شو یم

که سطح مصرف فرهنگی و میزان گرایش به مصرف  کنند یمدا هنگامی در جامعه کاهش پی

فرهنگی مثل میزان مطالعه، سفر و بازدید بدون تخریب و... در بین کنشگران افزایش پیدا کند. 

هاي  کتب ۀمثل مطالع یهای توان گفت که با ارتقاي مصرف فرهنگی و شاخص می ،همچنین

هاي امنیت  کند و شاخص هم ارتقا پیدا می حقوق و وظایف قضایی ازغیردرسی، میزان آگاهی 

ند هم افزایش پیدا هستحقوق و وظایف قضایی  ازگاهی آقضایی که بیشتر درمورد میزان 

 ۀکید بر نظریأبا ت ،بندي در جمع پسکند.  ها در جامعه ارتقا پیدا می کند و سطح این شاخص می

ازجمله  ،یجمع يها رسانه و وارهماه نترنت،یدر قالب ا یمصرف فرهنگتوان گفت که  گیدنز می

ترین  و قشر جوان و دانشجو در بیشتر موارد از اصلی است يمدرن امروز ۀمظاهر جامع

  کنندگان این کاالها هستند. مصرف
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