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 چکيده
یکی از موضوعاتی که از آغاز تشکیل جوامع همواره توجه بشر را به خود معطوف 

کرده،امنیت و برقراری آن در جامعه است.گسترش و درک این مفهوم در گرو نیروی انسانی 

گاه و کارساز است که این امر با ارایه آموزش هایی در راستای مفاهیم امنیت اجتماعی در آ

ما در زمینه شناساندن،گسترش و جامعه میسر است.در کشورهای گوناگون به ویژه کشور 

هدف نی سازی این مهم،مدارس و محتوای می توانند به عنوان بهترین پایگاه عمل کنند.درو

یل محتوای کتب درسی پایه پنجم ابتدایی بر مبنای مولفه های اصلی این پژوهش،تحل

امنیت اجتماعی است.روش مورد استفاده در تحقیق،روش تحلیل محتوای توصیفی است 

یافته های این که در آن داده ها بر اساس جدول فراوانی و درصد دسته بندی شده اند.

نقش ایثار و شهادت در  مولفه تحقیق نشان داد که بیشترین فراوانی مولفه ها مربوط به

و کمترین فراوانی مولفه ها مربوط به مولفه توجه به نقش حضور  %27.27حفظ امنیت 

مطالعات اجتماعی .همچنین بیشترین تعداد مولفه ها در کتاب %0پلیس در حفظ امنیت با 

درسی  کتاب هایمولفه بودند. 0مولفه و کمترین تعداد مولفه ها در کتاب ریاضی با  38با 

باید بر مفاهیم مربوط به امنیت،به خصوص امنیت اجتماعی تاکید کنند.اما متاسفانه کتاب 

 های درسی آنطور که باید به این مفهوم بپردازند،نپرداخته اند.

تحلیل محتوا، امنیت، امنیت اجتماعی، کتاب های درسی،  اژگان کليدي:و

 آموزش
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 2جواد جهان، 1بنا کریمی

 دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی کرمانشاه ،دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی 1
 دکترای برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 بنا کریمی

 ابتدایی  دوره محتواي کتب پایه پنجمتحليل 

 اجتماعیميزان توجه به مولفه هاي امنيت لحاظ از 
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 مقدمه

موجودات زنده به ویژه انسان است.انسان برای توسعه خود و جامعه اش،به آرامش و امنیت در همه امنیت یکی از مهم ترین نیازهای 

بدون وجود امنیت هیچ برنامه ای در داخل کشور قابل اجرا .(165: 1390)رسولی و صالحی،زمینه ها، از جمله امنیت اجتماعی نیاز دارد

هر فعالیت اجتماعی دیگر به حداقل زمینه آرام و مطمئن نیاز دارد که همان امنیت .شکوفایی اقتصادی،سرمایه گذاری،برنامه ریزی و نیست

یک است.وجود امنیت بالفعل در هر جامعه،احساس امنیت را در افراد آن جامعه به وجود می آورد.بنابراین می توان گفت امنیت عالوه بر اینکه 

.امنیت مقوله ای (1392)هاشمیان فر و دهقانی و اکبرزاده،ه هر کشوری استنیاز برای انسان هاست،عامل بسیار مهمی در پیشرفت و توسع

.امنیت زمینه را برای فعالیتهای مهم و مقدمه الزم برای حیات سیاسی و اجتماعی دولت ها به شمار می آید اساسی در هر نظام اجتماعی است

دها و خالقیت ها امکان پذیر نیست و یا در اولویت بعدی افراد و اجتماعی در وجوه مختلف فراهم می سازد.بدون داشتن امنیت،بروز استعدا

 .(733و  732: 1394جوامع قرار می گیرد)اصغری نیاری،

اهمیت امنیت در متون دینی نیز مورد توجه بوده و آیات و عبارات زیادی در قرآن کریم داللت بر اهمیت و ارزش ویژه امنیت دارد.با 

افت که امنیت چنان جایگاه رفیع و بلندی دارد که خداوند ویژگی زندگی مطلوب وعده داده شده به مومنان را دقت در این آیات می توان دری

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده »ای ترس و وحشت معرفی می کند. ج جایگزینی امنیت به

ین خواهد کرد، همانگونه که به پیشینیان آن ها خالفت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که می دهد که قطعا آنان را حکمران روی زم

برای آنان پسندیده،پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند؛آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی 

نظر قرآن ریشه امنیت در ایمان نهفته است و این (. در55نور: ) «نها فاسقانندر شوند،آاخت و کسانی که پس آن کافرا شریک من نخواهند س

به امنیت حقیقی دست نخواهد  هرگزایمان و جامعه بریده از معنویات، هم در حوزه فردی و هم در جوامع و اجتماعات جاری است.فرد بی

 (.134)احمدی مقدم: یافت

واالی انسانی بعد از برآوردن نیازهای اولیه فیزیولوژیکی،نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد و اساسا انسان برای رسدن به اهداف 

در این میان مهمتر از امنیت،موضوع احساس امنیت است.برخی از کارشناسان احساس امنیت را در یک جامعه،مهمتر از وجود امنیت در آن 

.امنیت از فرد شروع امنیت نکنده باشد،اما فرد احساس ز لحاظ انتظامی و پلیس وجود داشتمی دانند،زیرا ممکن است در جامعه ای امنیت ا

 .(166: 1390)رسولی و صالحی،می شود و به خانواده،جامعه و در نهایت نظام بین المللی ختم می شود.

جتماعی و ه معنی حفظ سیستم اامنیت اجتماعی نیز یکی از شاخه های امنیت به شمار می رود که در تعریف کارشناسان از آن ب

حاکمیت کشور یاد می شود؛به گونه ای که خانواده،اجتماع و فرد در مقابل تهدیدها و ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی و شخصی ایمن بوده 

اد به آینده افزایش می .چنانچه در جامعه امنیت اجتماعی برقرار گردد،امید و اطمینان خاطر افرو از سالمت زندگی خود اطمینان داشته باشد

یابد و میل به رشد و تکامل و حصول به یک زندگی سالم در دل آنها بارور می شود.با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی در عصر مدرنیته و 

در ابعاد خارج شدن این روابط از حالت های ساده اولیه که بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس داشته است، عوامل پنهان و غیرفیزیکی امنیت 

روزافزونی می یابد.به همین دلیل مقوله امنیت اجتماعی،که مهمترین مولفه اهمیت مختلف اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی امنیت 

 (1390:به نقل از رسولی و صالحی،2002تشکیل دهنده امنیت ملی است، هرروز مورد توجه بیشتری قرار می گیرد.)اونییل،

 

 بيان مسئله
ای پیچیده و به لحاظ کاربرد از گستردگی وسیعی برخوردار است.از درونی ترین افکار و احساسات بشری گرفته تا مهمترین امنیت واژه 

به معنای بی خوفی و واژه امنیت در فرهنگ لغت دهخدا (.1: 1394ت ها،دربرگیرنده مفهوم امنیت است)محمدی و دهباشی،مسائل بین دول

امنیت به مفهوم معنا کرده است. آسودگیآرامش و است.فرهنگ لغت عمید امنیت را درامان بودن و ایمنی، امن،بی بیمی،ایمن شدن معنا شده

 رهایی از ترس و خطر و احساس دوری از هرگونه تهدید،یکی از نیازهای اساسی و اصلی انسان ها از آغاز زندگی بوده است.امنیت به این معنا

اعی و فرهنگی جامعه دارد.همچنین امنیت را به معنای فراغت تهدید و تعرض به حقوق و آزادی تصادی،اجتمپیوند عمیقی با ساختارهای اق

 است، کشور و ملت یک نیازهای ترین اصلی از اجتماعی یکی در این میان امنیت(.1390های مشروع و قانونی آورده اند)رسولی و صالحی،

 جامعه ببیند فرد وقتی .است اجتماعی امنیت مرهون هنر و اقتصاد توسعه، و فن آوری و معنویت، علم مسیر در کشور پویایی و حرکت زیرا

 آرامش درونش،احساس در می گردد حفظ او اجتماعی حقوق میشود، رعایت او احترام و شخصیت دارد، منصفانه و مناسب او رفتار افراد،با و

 بالنده جامعه هم و می یابد رشد فرد هم وایمنی، آرامش همین پرتو در و شود می شکوفا و بارور ها خالقیت و استعدادها آن وقت کرد خواهد

 فضای مناسب کردن آماده و اجتماعی امینت تأمین جز چاره ای جامعه، در اخالق تعالی در معنویت رشد برای بنابراین.شد خواهد پرنشاط و
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)محمدی و است امنیت اجتماعی تحقق پرتو در نابرابریها و تبعیض و فقر محرومیتها، زدودن اساساً و ندارد وجود شکوفایی و رشد

 (.5: 1394دهباشی،

علیرغم افزایش اهمیت امنیت اجتماعی در جوامع، به تدریج،ابزارها،شیوه ها و رهیافت های ایجاد و حفظ آن دستخوش تحوالت حیرت 

ولی در عصر جدید عنصر اصلی  به شمار می رفت آوری شده است.در جوامع گذشته اقتدار و کنترل نهادهای رسمی،نماد قدرت و امنیت

پرورش انسان های متعهد به امور اجتماعی است.بر این اساس هرقدر دولت ها بیشتر منیت اجتماعی ،ایجاد بسترهای الزم برای نظم و اثبات،

و مسامحه وزش می تواند فساد که الزمه امنیت می باشد در هر جامعه امری و آم به آموزش و پرورش توجه کنند،پیشرفت های اجتماعی

 (.1394هاونگی،کاری را از میان بردارد)

آموزش و پرورش مبدا توسعه کالن کشور است؛برای توسعه باید از آموزش و پرورش شروع کرد و این خود نیازمند آن است که ما 

آموزشی یکی از ارکان مهم توسعه همه جانبه آموزش و پرورش توسعه یافته داشته باشیم.آموزش سنگ بنای نوسازی انسانی است و نوسازی 

محسوب می شود.مدرسه تنها موسسه اجتماعی است که به طور فراگیر در دسترس اغلب کودکان و نوجوانان است،لذا مسئول آموزش معلومات 

ه عنوان بدیهی ترین رهیافت برنامه درسی ببه کودکان و نوجوانان برای ایجاد عادات و طرز تلقی صحیح و اساسی برای یک زندگی امن است.

د و راهبرد اساسی در راستای آموزش امنیت و مولفه های مربوط به آن به کودکان و نوجوانان دانش آموز است.از این رو برنامه های درسی بای

افراد و دانش آموزان دارد،  بر آموزش های الزم و ارتقای آن تاکید کند.عالوه بر این،باتوجه به اهمیتی که امنیت و امنیت اجتماعی در زندگی

الزم است محتوای موجود کتاب های درسی به عنوان مهم ترین عنصر مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند تا میزان توجه به هریک از مفاهیم 

 (.43: 1391مورد نظر مشخص شود)صالحی عمران،عابدینی.منصوری،

 

 مبانی نظري
بر آثار و نقطه نظرات باری بوزان،الی ویور و دوویلد و دیگران به کاربرده است.این  مکتب کپنهاگ اصطالحی است که بیل مک سوینی

کامال بر مطالعات امنیتی استوارگشته، جزء اولین رهیافت هایی است که در راستای پایه گذاری جایگاهی مستقل برای باتوجه به اینکه مکتب 

به « مردم،دولت ها و هراس » منیت اجتماعی را نخستین بار باری بوزان در کتاب اصطالح ا(.440: 1386مطالعات امنیتی می باشد)ابراهیمی،

کار برد و مسائل آن را شامل تهدیداتی دانست که هویت جامعه را مورد تعرض قرار می دهند.براین اساس مهمترین مفروضه رهیافت 

ن می باشد.این ویژگی به خصوص در باب اجتماعاتی که فاقد اجتماعی،داللت گر آن است که بقا و دوام هر جامعه ای منوط به حفظ هویت آ

یت سیاسی و امنیتی افزونتری پیدا می مدولت باشند نمود بارزتری دارد و واکنش آن ها به تهدیداتی که متعرض هویت آنها می شود؛اه

ا تبعید و کشتار اعضای خاص یک اجتماع شامل مواردی چون ممنوعیت به کارگیری زبان،نام و یا لباس خاص یکند.این تهدیدات ممکن است 

بوزان امنیت اجتماعی را قابلیت حفظ الگوهای سنتی  (.685: 1382)نویدنیا،.هویتی باشد و ابراز هویت آنها را امکان ناپذیر کند

 (.117: 1391زبان،فرهنگ،مذهب،هویت و عرف ملی،با شرایط قابل قبولی از تحول می داند)شایگان،

امنیت اجتماعی زمانی مطرح می شود که جامعه تهدیدی در باب مولفه های هویتی خود احساس کند.امنیت در جامعه از نظر موالر 

در سه شکل ملی،اجتماعی و انسانی وجود دارد که مقام مرجع در امنیت ملی،دولت ، در امنیت اجتماعی،گروه های اجتماعی و در امنیت 

ت اجتماعی مقوله است که افراد و دولت به همراه یکدیگر در تامین آن سهیم و شریک هستند و از .از نظر وی امنیانسانی تک تک افراد است

.موالر این رو،به تدریج و همگام با غیرقابل تفکیک شدن دولت و جامعه از یکدیگر،همین حالت در خصوص ناامنی آن دو مصداق پیدا می کند

اخلی برای تکامل الگوهای زبان،فرهنگ،انجمنها،مذهب،هویت ملی، و رسوم می امنیت اجتماعی را قابلیت حفظ شرایط قابل پذیرش د

 (.1382،)نویدنیاداند.

ویور امنیت اجتماعی را توانایی جامعه برای حفظ ویژگی های اساسی اش تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل تعریف می 

دارد و خاطر نشان می کند که جامعه امنیت هویتش را جستجو می کند.به طوری  .ویور بر ارتباط نزدیک میان هویت،جامعه و امنیت تاکیدکند

د احساس مسئولیت که باید قادر به حل اختالالت هویتی باشد و اعضای آن نمی توانند نسبت به چیزهایی که هویت آنان را تهدید می کن

 (62)همان:نداشته و آن ها را تنها به دولت واگذار نمایند

کتب کپنهاگ، امنیت را در دو بعد عینی و ذهنی مطرح می کنند و اظهار می دارند تهدیدهای امنیتی در دامنه ای صاحب نظران م

 .(12: 1388؛به نقل از نبوی و همکاران،1: 1998که به طور ذهنی نیز قابل تجربه اند)بوزان، وجود دارند

این بعد از امنیت به کمیت جرایم،آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی در جامعه می پردازد که تغییر در میزان  :الف( بعد عینی امنیت

 آن ها،امنیت جامعه را تغییر می دهد؛

اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می باشد.این -(: احساس امنیت پدیده روان شناختیب( بعد ذهنی امنیت )احساس امنیت

رامونی است و افراد مختلف به صورت های گوناگون آن م افراد از شرایط و اوضاع محیط پیاز تجربه های مستقیم و غیرمستقی احساس ناشی

http://www.rassjournal.ir/


 70  -77 ، ص1396 ، تابستان10رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
نیت برای آحاد و گروه های مختلف جامعه نیز متفاوت از همدیگر است و این منابع در سطوح مرا تجربه می کنند.منابع تامین کننده احساس ا

 .(53و  52: 1392)قاسمی،شندمختلف  اثرگذار می با

 

 پيشينه عملياتی تحقيق
بنی فاطمه و سلیمی در پژوهشی احساس امنیت اجتماعی جوانان را مورد سنجش و بررسی قرار دادند که طبق تحقیقات انجام شده  

احساس امنیت اجتماعی،بعد  به این نتیجه رسیدند که میزان احساس امنیت اجتماعی جوانان در حد متوسط بوده و در بین ابعاد سه گانه

 امنیت جانی،مالی و اخالقی به ترتیب بیشترین نمره را کسب کرده اند.

رضوانی و همکاران،امنیت اجتماعی شهری را جامعه نمونه محلة کاج شهر قدس بررسی کردند که در پژوهش صورت گرفته مشخص 

هری پایینی می باشد و همچنین رضایت مندی و حس تعلق ساکنین گردید با توجه به معیارهای امنیت شهری،محله فوق دارای امنیت ش

 محله بسیار پایین می باشد.

غضنفری و قاسمی کیا در تحقیقی،به بررسی احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر بروجرد پرداخته اند.نتایج به دست آمده 

مسئولین اجرایی)پلیس و محاکم( بیشتر باشد به همان میزان احساس امنیت بیانگر آن بوده که هرچه میزان اعتماد مردم نسبت به عملکرد 

 باالتر خواهد بود.

به تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر مبنای مولفه های امنیت اجتماعی در تحقیقی صالحی عمران،عابدینی و منصوری،

نی و ضریب اهمیت مربوط به مولفه میزان توجه به قانون و کمترین مربوط به پرداخته اند که یافته های این تحقیق نشان داد،بیشترین فراوا

 مولفه میزان تاثیر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در حفظ امنیت در کتاب های درسی است.

ره راهنمایی در ایران یزدانی در پایان نامه خود به بررسی میزان توجه به مولفه های امنیت اجتماعی در برنامه درسی علوم اجتماعی دو

در مجموع نتایج این تحقیق به این شکل بود که به مولفه های رعایت حقوق افراد،حس مسئولیت پذیری،توجه پرداخته است. پرداخته است

کان،توجه به قوانین و مقررات و نیازها توجه بیشتری شده است و به مولفه های حق آزادی بیان،حق حاکمیت اراده،توجه به حقوق زنان و کود

 به حقوق اقلیت ها و توجه به آبرو و حیثیت افراد توجهی نشده است. 

 

 لی آموزش و پرورش مرتبط با امنيتاهداف ک
 اهداف اخالقی: الف(
 روحیه اعتماد به نفس و استقالل شخصیتپرورش  .1

 پرورش روحیه نظم و انضباط .2

 اطف انسانی و همزیستی مسالمت آمیزپرورش متعادل عو .3

 فرهنگی هنري:ب( اهداف 
 پرورش روحیه حفظ میراث فرهنگی هنری و تاریخی .1

 شناخت فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه اسالمی ایران .2

 ج( اهداف اجتماعی:

 پرورش روحیه احترام به قانون و التزام به رعایت آن .1

 پرورش روحیه نظم در روابط فردی و اجتماعی .2

 تهای دینی،فرهنگی و اجتماعی پرورش روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت در فعالی .3

 ج( اهداف سياسی:
 پرورش روحیه پاسداری از استقالل کشور و نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری .1

 پرورش روحیه سلحشوری به منظور حفظ کیان اسالم و تقویت بنیه دفاعی کشور .2

 

 اهداف دوره ابتدایی مرتبط با امنيت:
اسالمی و ارزش قایل شدن برای آن ها،شناخت  _ شناخت آداب و فرهنگی و اجتماعیدر خانه،مدرسه و اجتماع،رعایت نظم و انضباط در 

شناخت و رعایت مقررات اجتماعی،رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی و حق و حقوق خود و دیگران در جامعه و احترام گذاشتن به آنها،

 .وم وحدت و امنیت ملیاجتماعی،آشنایی با مفه
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 مولفه های بررسی شده در مقاله زیر شامل:

 قانون و مقررات رعایت نظم ومیزان توجه به :1کد

 اهمیت حضور پلیس برای حفظ امنیت:2کد

 شهادت در حفظ امنیتایثار و توجه به نقش :3کد

 :توجه به حس مسئولیت پذیری4کد

 :میزان توجه به رعایت حقوق یکدیگر5کد

 )رعایت نکات ایمنی(از خطر میزان توجه به راه های جلوگیری:6کد

  ی:توجه به آزادی های فردی و جمع7کد

 نقش اتحاد و همبستگی در حفظ امنیت.میزان توجه به :8کد

 

 سواالت پژوهش
 تا چه حدی به مولفه رعایت نظم و قانون و مقررات توجه شده است؟ .1

 نیت چقدر است؟میزان توجه به مولفه اهمیت پلیس در حفظ ام .2

 چه  مقدار به مولفه نقش ایثار و شهادت در حفظ امنیت توجه شده است؟ .3

 تا چه حدی به مولفه احترام به حقوق یکدیگر توجه شده است؟ .4

 تا چه حدی به مولفه مسئولیت پذیری توجه شده است؟ .5

 چقدر است؟برای حفظ امنیت ه به مولفه راههای جلوگیری از خطر)رعایت نکات ایمنی( میزان توج .6

 چه مقدار به مولفه آزادی های فردی و جمعی توجه شده است؟ .7

 ه حدی به مولفه نقش اتحاد و همبستگی در حفظ امنیت توجه شده است؟تا چ .8

 

 روش تحقيق
ه این پژوهش به روش تحلیل محتوای توصیفی انجام گرفته است.یعنی در آن کتب پایه پنج ابتدایی از نظر تعداد مولفه های مربوط ب

واحد ثبت پژوهش دسته بندی شده است.امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است و داده ها و یافته ها به وسیله جدول فراوانی و درصد 

 جمله می باشد.

 

 یافته ها

 و درصد مولفه ها در کتب درسی پایه پنجم ابتدایی: نیافراو

نظم و  

قانون و 

 مقررات

اهمیت 

 پلیس

ایثار و 

 شهادت

احترام به 

حقوق 

 یکدیگر

مسئولیت 

 پذیری

راههای 

جلوگیری 

 از خطر

آزادی 

های فردی 

 و جمعی

اتحاد و 

 همبستگی
 جمع

مطالعات 

 اجتماعی
 38 3 2 7 9 3 4 0 10 فراوانی

هدیه های 

 آسمان
 31 3 7 0 6 4 7 0 4 فراوانی

 8 1 0 0 2 2 3 0 0 فراوانی قرآن

 1 0 0 1 0 0 0 0 0 فراوانی علوم تجربی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فراوانی ریاضی

 21 1 0 4 2 0 13 0 1 فراوانی فارسی

 جمع

 99 8 9 12 19 9 27 0 15 فراوانی

 0 15.15% درصد
27.27

% 
9.09% 19.20% %12.12 9.09% 8.08% 100% 

 مولفه ها

 کتاب ها

http://www.rassjournal.ir/


 70  -77 ، ص1396 ، تابستان10رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 

، %19.20، مولفه مسئولیت پذیری  %27.27ایثار و شهادت مولفه ها به ترتیب از بیشترین فراوانی به کمترین عبارتند از مولفه فراوانی 

، مولفه توجه به آزادی %9.09، مولفه احترام به حقوق یکدیگر %12.12، مولفه راههای جلوگیری از خطر %15.15مولفه نظم و قانون و مقررات 

 .%0و مولفه اهمیت حضور پلیس  %8.08، مولفه اتحاد و همبستگی %9.09 های فردی و جمعی

مولفه، هدیه های  38فراوانی مولفه ها در کتاب ها به ترتیب از بیشترین فراوانی به کمترین فراوانی عبارت اند از: مطالعات اجتماعی با 

 مولفه. 0مولفه و ریاضی با  1با ، علوم تجربی مولفه 8مولفه، قرآن با  21مولفه، فارسی با  31آسمان با 
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 نتيجه گيري
و ارتباط بین  آموزش و پرورش نقش پایدار و اثربخشی در ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه و رهیافت های مربوط به آن ایفا می کند

فراوانی مولفه ها مربوط به در پژوهش حاضر بیشترین .(1394)هاونگی،آموزش و پرورش و امنیت اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ و معنادار است

و کمترین فراوانی مولفه ها مربوط به مولفه توجه به نقش حضور پلیس در حفظ امنیت  %27.27مولفه نقش ایثار و شهادت در حفظ امنیت با 

لفه در میان کتاب مولفه دارای بیشترین مو 38مطالعات اجتماعی با تعداد همچنین در میان کتاب های پایه پنجم ابتدایی،کتاب است. %0با 

به امنیت با توجه به این یافته ها می توان گفت که .ها و کتاب ریاضی بدون هیچ مولفه ای دارای کمترین مولفه در میان کتاب ها هستند

برخی از  مربوط به آن متوازن نیست یعنی بهاجتماعی به اندازه کافی در کتب درسی پایه پنجم توجه نشده است و توزیع فراوانی مولفه های 

سایر پژوهش ها می توان همچنین در مقام مقایسه با نتایج مولفه ها هیچ توجهی نشده و به برخی دیگر از مولفه ها  توجه بیشتری شده است.

ین به همسایر پژوهش ها نیز موید این بود که به اندازه کافی به مفهوم امنیت اجتماعی و مولفه های مربوط به آن توجه نشده است.گفت که 

 خاطر پیشنهادات زیر شایان توجه است:

 کتاب ها آورده شود.به آن در تعاریف مربوط مفهوم امنیت اجتماعی و  .1

 به مولفه نقش حضور پلیس در حفظ امنیت توجه بیشتری شود. .2

به صورت یکسان توجه ،سعی شود در مورد همه مولفه ها حق مطلب ادا شده و به همه مولفه ها ها به دلیل توجه نامتوازن به همه مولفه

 شود.
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 مراجعمنابع و 
(.بررسی و تبیین عوامل موثر بر امنیت اجتماعی جوانان،فصلنامه دانش انتظامی،سال 1390رسولی،رضا و صالحی،علی) [1]

 2دوازدهم،شماره

(.تاثیر دینداری و رسانه های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی 1392هاشمیان فر،علی،دهقانی،حمید،اکبرزاده،فاطمه) [2]

 72-53،شماره اول،صص 5دانشجویان،پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی،سال دوم،شماره پیاپی 

،دانشگاه ایالم و 1394ماه  آذر 26و  25ایالم،(.مجموعه مقاالت همایش ملی گفتمان اعتدال،1394اصغری نیاری،یعقوب) [3]

 استانداری ایالم

 (.امنیت اجتماعی و هویت،فصلنامه امنیت اجتماعی1389اسماعیل)احمدی مقدم،سرتیپ پاسدار دکتر  [4]

(.تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر 1391صالحی عمران،ابراهیم،عابدینی بلترک،میمنت،منصوری،سیروس) [5]

 مبنای مولفه های امنیت اجتماعی،فصلنامه پژوهش های انتظام اجتماعی،سال چهارم،شماره سوم

 2(.تاملی بر مبانی و فرهنگ مکتب کپنهاگ،فصلنامه سیاست خارجی،سال بیست و یکم،شماره1386هلل)ابراهیمی،نبی ا [6]

 (.درآمدی بر امنیت اجتماعی،فصلنامه مطالعات راهبردی،شماره نوزدهم1382نویدنیا،منیژه) [7]

نامه علمی پژوهشی دو فصل(.بررسی شاخص های امنیت اجتماعی از منظر آیت اهلل سید علی خامنه ای،1391شایگان،فریبا) [8]

 اجتماعی متفکران مسلمان،سال دوم،شماره اول

اقتصادی و  _(.بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی 1388نبوی،سید عبدالحسین،حسین زاده،علی حسین،حسینی سیده هاجر) [9]

 هویت قومی بر احساس امنیت اجتماعی،فصلنامه دانش انتظامی،سال دوازدهم،سال دهم،شماره دوم

،فصلنامه نظم و امنیت (.بررسی تعامل دو مفهوم شهروندی و امنیت اجتماعی1390جریبی،جعفر،صفری شالی،رضا)هزار  [10]

 اجتماعی،سال سوم،شماره سوم

 2015 (.کنفرانس بین المللی تحقیق در علم و تکنولوژی،کواالالمپور،دسامبر1394محمدی،سعید،دهباشی،راضیه) [11]

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛پیشرفت ایران؛گذشته؛حال؛آینده؛اردیبهشت چهارمین کنفرانس (.1394هاونگی،حسین) [12]

1394 

 العات راهبردی،سال ششم،شماره سوممعمای امنیت اجتماعی،فصلنامه مط(.1382پل روی،ترجمه:نویدنیا،منیژه) [13]

لعات جامعه (.احساس امنیت اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن،مطا1390بنی فاطمه،حسین،سلیمی،آمینه) [14]

 77-59شناسی،سال سوم،شماره دوازدهم،صص 

(.بررسی امنیت اجتماعی 1395رضوانی بفروئی،محمدعلی،سلیمانی،سعیده،ماژورزاده ظهیری،علیرضا،دریایی،سمیه) [15]

شهری)نمونه موردی محله کاج شهر قدس(،پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران،معماری و 

 2016سامبر شهرسازی،سنگاپور،د

(.بررسی جرم شناختی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در جوانان شهر 1392غضنفری،الهه،قاسمی کیا،نوراله) [16]

 1بروجرد،فصلنامه دانش انتظامی لرستان،دوره اول،شماره 
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