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 چکیده 
. احساس امنیت اجتماعی یک فرآورده رسمی و قانونی نیست و بیشتر از فعل و انفعاالت اجتماعی نشات می گیرد

اما سرمایه . که تاثیر قوی بر تحقق احساس امنیت دارد ، مند زندگی جمعی سرمایه اجتماعی استبکی از نتایج ارزش

به همین دلیل  ، اجتماعی خودش از مولفه های متفاوت تشکیل شده است واثرات متفاوت نیز بر احساس امنیت دارند

محالت شهر نورآباد دلفان پرداخته پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت در 

جامعه آماری کلیه شهروندان شهر . تحلیلی و با استفاده ازابزار پرسشنامه بوده است–روش پژوهش توصیفی . است

تحمین حجم نمونه  . ( نفر بوده است02131) ،1331بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال نورآبادکه 

نفر برای این پژوهش  383حجم نمونه مطابق این فرمول  . انجام شده است  آماری بر اساس فرمول شارل کوکران

روش نمونه گیری در این پژوهش بااستنادبه طرح جامع شهر نورآباد این شهر را به سه ناحیه و  . انتخاب شده است

، بهارستان، نجهادگرا، فرهنگیان ،ومابه صورت تصادفی ساده پنج محله )آزادگان. چهارده محله تقسیم کرده است

نتایج به دست آمده در نرم . را انتخاب کرده وپرسشنامه ها بصورت مساوی  بین محالت تقسیم کردیم (پاسداران

من  u، اسمیرنوف-کمولموگراف)آزمون در دو سطح توصیفی و استنباطی IBM SPSS Statistics افزار

قرارگرفتند نتایج به دست آمده نشان داد که فریدمن (مورد تجزیه و تحلیل ، رگرسیون، کروسکال والیس، ویتنی

و از بین مولفه های سرمایه  . بین متغیر های زمینه ای و احساس امنیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد
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همچنین . اجتماعی اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی سهم یگانه در پیش بینی احساس امنیت اجتماعی دارند

آزادگان و فرهنگیان به دلیل باالتر بودن میانگین اعتماد و انسجام اجتماعی در بین مشخص گردید که محالت 

بهارستان و ، ساکنان از میزان احساس امنیت بیشتری نیز برخوردار بودند و در مراتب بعدی محالت جهادگران

ورآباد به ترتیب از امنیت هم چنین آزمون فریدمن معلوم گردانید بیشترین نگرانی شهروندان ن. پاسداران قرارگرفتند

          . مالی و بعد امنیت جانی و اخالقی بوده است

 . نورآباد دلفان ، سرمایه اجتماعی ،  احساس امنیت اجتماعی، امنیتواژگان کلیدی:    

 

 مقدمه 

بااوجود   . در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهاان در شاهرها سااکن هساتند    

کردناد   % جمعیات در شاهرها زنادگی مای    31تنهاا    ،1351اینکه در سال در ساال  

% جمعیت جهان باوده و ایان رقام ممکان اسات تاا ساال        53شهرها میزبان  ، امروزه

افازایش جمعیات شاهری در جهاان و باه      . (UN-ESA 2014)% برساد  00به  2151

ویژه در کشورهای در حال توسعه علیرغم اعتقاد بسیاری از محققان مبنی بر اینکاه  

مسائل و مشکالت  . ش جمعیت با رشد و توسعه اقتصادی همراه بوده استاین افزای

 ، توساعه نااموزون   ، عدیده ای از جمله تمرکز بیش از حد و فعالیت در کالنشاهرها 

یکای  . (381383، )زبردستی منطقه ای را در برداشت افزایش تفاوت ها و نابرابری ها

امنیات    شهرنشاینی ساریع بحا    از مهمترین نگرانی های به وجود آمده در فرآیند 

ویاژه باا    باه  ، شهری است که در سراسر جهان باه یاک نگرانای تبادیل شاده اسات      

 ، چناین تروریسام   ناژادی و مهااجرت و هام   ، ماههبی  ، های قاومی  افزایش درگیری

 (2112،  1)الکساندر و پین توسعه بح  امنیت را در مقیاس شهری مهم کرده است

در همه جواماع  و همیشه  ، ترین نیازهای انسان اساسی تامین امنیت به عنوان یکی از

دارای نقااش اساساای در رضااایتمندی  ، احساااس امنیاات . مااورد توجااه بااوده اساات

بادیهی   . آید شهروندان و مطلوبیت زندگی در قالب توسعه پایدار انسانی بشمار می

ی  تاوان انتااار کاارایی سااختار شاهری باه م اباه        نمی ، است که بدون ایجاد امنیت

گزینی شهروندی و زندگی همراه با رفاه و کرامت  برای سکنی ، سیستمی از عناصر
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–ی روانشاناختی   احساس امنیت پدیده . (1381، )بمانیان و محمودنژاد  انسانی را داشت

که دارای ابعاد گوناگون می باشد به لحاا  روش شناسای احسااس     اجتماعی است

هاای   ط با شرایط و افراد مختلف باه گوناه  ی چند بعدی است و در ارتبا امنیت سازه

گیاری اسات    متفاوت ظهور یافته است و به اشکال مختلف نیز قابل سنجش و اندازه

روانای و   ، در واقع احساس امنیت تلفیقای از عوامال فاردی    . (1318، )موذن جامی

امنیت بعد عینی مساله و احساس امنیت به عنوان بعد ذهنی  . شود اجتماعی تلقی می

این باورند که میزان احسااس امنیات در یاک     ناران بر  عموم صاحب. شود قی میتل

هایی که فرد و جامعه در قبال  چون واکنش، جامعه به اندازه وجود آن اهمیت دارد

لاها  . ن و ادراک او از امنیات خواهاد باود   تاابع میازا   ، عدم امنیت بروز خواهاد داد 

شااید شاخصاه    . شاود  ساوب مای  این خصوص مح متغیر کلیدی در ، احساس امنیت

ای وجود میزان قابل قبولی از امنیات در آن   مهم حیات اجتماعی سالم در هر جامعه

اجتمااعی و   ، هاای سیاسای   برای کلیه شهروندان باشاد کاه در پرتاو آن باه فعالیات     

دقیقا به همین دلیل است که بح  آسیب پهیری امنیات   . فرهنگی روزمره بپردازند

کاه هام محققاان و هام      . دهاد  می را در هر کشور تشکیل مای موضوع مه ، داخلی

.  (1333رحماانی 8 ، )عباوری   ی ماردم باه آن توجاه دارناد     دولت مردان و هم عاماه 

اهمییت موضوع احساس امنیت اجتماعی چنان بود کاه توجاه محافال علمای را باه      

 خود جلب کرد و به دنبال عوامل موثر بر تحقق احساس امنیت پژوهش های زیادی

یکی از عواملی که ماورد اجمااع ناار    ، در داخل و خارج از کشور صورت گرفت

نتاایج تحقیقاات فاراوان از قبیال     ، محققان قرار گرفت بح  سرمایه اجتمااعی باود  

سااروخانی و هاشام   ،  (1383بحاری پاور وذالفقااری )    ، (1388نادری و همکاران)

، (1333مکااااران )سااایف الااادینی و ه، (1331دالور و همکااااران ) ، (1331نااژاد) 

جهانی دولت آبادو  ، (1333هزارجریبی و همکاران )، (1333احمدی و همکاران )

( نشان داد که 1335رجایی و همکاران )، (1335(قاسمی و همکاران )1333چمنی )

جریاان یاافتن اطالعاات در باین     ، سرمایه اجتماعی عامل مهمی در افازایش امنیات  
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وسارمایه اجتمااعی در   . مشاارکتی مای باشاد   ساکنان یک محله و همیاری در امور 

و باه طاور    ، افزایش امنیت و کاهش جرایم را به دنبال خواهاد داشات  ، سطح محله

از این رو سارمایه اجتمااعی    . امن تر هستند، کلی محالت با سرمایه اجتماعی بیشتر

یکی از فاکتورهایی است که نقش بسیار مهمتری از سارمایه فیزیکای و انساانی در    

دشاور یاا   ، امنیتای ، اقتصادی، ع داشته و بدون آن پیمودن مسیرتوسعه فرهنگیجوام

اما سرمایه اجتماعی نیز از مولفاه هاای   . (1388، غیرممکن است )نادری و همکاران

مختلفی تشکیل شده است کاه بعیای از آنهاا مای تواناد تااثیر بیشاتری در تحقاق         

شهری میزان هار کادام از    احساس امنیت داشته باشد و یا اینکه در محالت مختلف

بناابراین در ایان پاژوهش چهاار مولفاه       . این مولفه هابا شدت و ضعف همراه باشد

مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر  روابط(، مشارکت  انسجام،  اصلی پژوهش )اعتماد

هر کدام بر احساس امنیت بررسی می شود و عالوه براین در محالت شهر نورآبااد  

 . فتار این مولفه ها با احساس امنیت پرداخته می شودبه تحلیل چگونگی ر
 

 امنیت اجتماعی  احساس 

هایی است که تاکنون پس از تعاریف گوناگونی  امنیت یکی از ابهام آمیزترین واژه

که از آن توسط دانشمندان و متخصصان ناامی و دفاعی صورت گرفتاه وهناوز باه    

توان علت آنرا در گستردگی کاربرد شاید ب . تعریف جامع و دقیق دست نیافته است

احساس »در همین رابطه رابرت ماندل بر این اعتقاد است که امنیت بر  ، آن دانست

که هر دو ناظر بر امنیات ماادی و روانای اسات     « احساس ایمنی»یا « آزادی از ترس

آرنولد ولفرز در تعریف امنیت معتقاد اسات کاه     . (833 1311 ، تأکید دارد )ماندل

هاا و در بعاد ذهنای تارس از      ژه در بعد عینی فقدان تهدیدات نسبت به ارزشاین وا

 ، ها را مورد سنجش قرار می دهاد )تاجیاک   هجوم فیزیکی و غیر فیزیکی به ارزش

امنیت اجتماعی برای اولین توساط بااری باوزان مطارح شاده باه عقیاده        . (83 1381

امنیات   ، از امنیت نااامی  ندبوزان امنیت بشری را به پنج دسته تقسیم کرده که عبارت
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و از ناار باوزان    امنیت اجتماعی و امنیت زیست محیطی ، امنیت اقتصادی ، سیاسی

افاراد خاود را    ، هایی اشاره دارد که بر اسااس آن  امنیت اجتماعی  به حفظ ویژگی

هاایی از   با جنباه  ، یا به عبارتی ، کنند به عنوان عیو یک گروه اجتماعی قلمداد می

دهاد) نباوی و    د ارتباط پیدا می کندکه هویت گروهای او را شاکل مای   زندگی فر

امنیت اجتمااعی )جامعاه( کاه معطاوف باه       . (2113 ، 1  کالینز1081383 ، همکاران

در شاارایط متغیاار و متحااول  ، حفااظ تااداوم  هویاات اجتماااعی و فرهنگاای جامعااه 

ین اعیاای  بیش از هر چیز نیازمند وجود روابط گرم و کاارا در با   ، اجتماعی است

انسجام و وفاق اجتماعی و در نهایات   ، که تحمل و مدارای اجتماعی . جامعه است

امنیات اجتمااعی مبناای قیااوت در ماورد       . ساازد  نام اجتماعی پویا را ممکن می

ها باا آن سانجیده    میزان وجود امنیت به مفهوم کلی در جامعه بوده و توانایی دولت

باه   ، شاود  عی زیربناای امنیات ملای محساوب مای     به اعتباری امنیت اجتما . شود می

 ، ها برقراری امنیت اجتماعی اسات )ربیعای   ای که ابتدایی ترین وظایف دولت گونه

 ، فرهنگای  ، به عنوان محصول تعامال سااختارهای اجتمااعی    ، امنیت . (8151 1383

اسات کاه     مفهاومی  ، امنیت اجتماعی ، گردد طرح می ، اقتصادی و سرانجام طبیعی

زه تعریف آن با مفاهیمی چون نام اجتماعی و تعادل اجتمااعی آنچناان درهام    حو

همان نام یا همبستگی  ، آمیخته که برخی را اعتقاد بر آن است که امنیت اجتماعی

بنابراین از پیامدهای وجود یا گسترش نااامنی   . (882 1383 ، اجتماعی است )امیری

باروز   ، هاا  از میان رفتن خالقیت ، ر مردمد توان به ایجاد حالت انفعال  در جامعه می

دار شادن امنیات    خدشاه  ، اعتماادی باه یاک ساری مرکزهاا      تفاوتی مبتنی بر بای  بی

گهاری در مناطق مختلف و ایجااد ماانع در فرآیناد توساعه      عدم سرمایه ، اجتماعی

.... اقتصادی و از دست رفتن فرصات تصامیم گیاری عقالنای از ساوی مسائوالن و      
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ترین نیااز انساان در زنادگی اجتمااعی همچاون       امنیت به عنوان حیاتی . اشاره کرد

لایکن در اینجاا    . دو بعد عینای و ذهنای اسات    واجد هر ، های اجتماعی دیگر پدیده

احساس امنیت را شااید بتاوان باه ساادگی     . شود بیشتر بر بعد ذهنی امنیت تاکید می

را فاار  و مصاون از   حالتی دانست که بیشتر اعیای گروه یا جامعه طای آن خاود   

)ربیعای باه نقال از داوران و     هرگونه تهدید و یا معرض خطر باودن احسااس کنناد   

اجتماعی است که  –احساس امنیت اجتماعی پدیده روانشناختی . (1332، همکاران

هااای مسااتقیم و  ایاان احساااس ناشاای از تجربااه . باشااد دارای ابعاااد گوناااگونی ماای

 ، و محیط پیرامونی است )هزار جریای و دیگاران  غیرمستقیم افراد از شرایط اوضاع 

در واقع احساس امنیت عبارت است از ذهنیت اجتماعی فرد نسابت باه     . (83 1333

در محلای کاه وی در آن زنادگی     ، در بارآوردن نیازهاا   ، نبود دغدغه قابال توجاه  

احسااس امنیات کاه بناابر تقسایم       . (811 1333 ، کند)اسدپور و احمدی آهنگ می

شود و بیش از هر چیازی   ای از جنس اجتماعی محسوب می مالحاه، هل فنبندی ا

متکاای باار میاازان مشااارکت افااراد در سااازمان دهاای زناادگی روزمااره محلااه اساات 

 .  (1381 ، )شاکری 

 سرمایه اجتماعی 

مفهوم سرمایه اجتماعی به معنای آنچه که امروزه کااربرد دارد را بارای اولاین باار     

فن سارمایه اجتمااعی را شاامل سارمایه     . به کار برد 1310 محققی به نام فن در سال

مانناد رواباط   . هایی می دانست که در زندگی روزمره افراد زیاد به حساب می آید

حسن تفاهم که در بین افاراد خاانواده هاای در    ، حس همدردی، رفاقت، اجتماعی

نیات  فن سرمایه اجتماعی را به عنوان حسان  . یک واحد اجتماعی تشکیل می شوند

همدردی متقابل رشته های اجتمااعی در میاان گروههاای از افاراد     ، و کمک هزینه

از  (1310، 1)حنیفاه خانواده که یک واحد اجتماعی را تشکیل مای دهناد بکاار برد   

                                                 
1

 -  hanifan 
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نیز مناور از سرمایه اجتماعی وجود گوناگون سازمانهای اجتماعی نایار   1نار پانتام

،  نند با ایجاد و تسهیل امکانات هماهنگاعتمادو هنجارها و شبکه هاست که می توا

،  باه نقال از سایف الادینی و همکااران     . 1381، کارایی جامعه را بهتار کنناد )پانتاام   

نیز در کتاب مار  و زنادگی شاهرهای بازر  آمریکاایی       2جین جاکوبز. (1333

سرمایه اجتماعی را شبکه های اجتماعی فشرده ای می داناد کاه در محادوده هاای     

ازباین باردن جارم و جنایات خیاباانی و      ، در ارتباط با حفاظ ناافات  قدیمی شهری 

در مقایسه با عوامل و نهادهای رسمی مانند ، تصمیم گیری در بهبود کیفیت زندگی

مسئولیت بیشتری از خود نشان مای دهاد   ، نیروهای حفاظتی پلیس و نیروی انتاامی

خاود را در زیااد    و هم چنین نباود سارمایه اجتمااعی     .(1335، )رجایی و همکاران

 . (1شدن جرم و بزهکاری نشان می دهد مطابق نمودار شماره )
 (نمودار بی سازمانی اجتماعی1شکل شماره )

 
به نقل از فتحی 038182110و بارتوچ 5منبع 8)بورفیند. بی سازمانی اجتماعی 3وگروز 3مدل سامیسون

 (1333، میرمقدمو

و عواملی که باع  انگیزه بارای  در کل سرمایه اجتماعی بر ارزش عملکرد جمعی 

گوناگون(دربین افراد می شود تا به اهداف  همکاری رسمی و غیررسمی )انجمنهای

وبرویژگاای هااای سااازمان  (2115، 1)فرانااکتمرکااز دارد ، مشااخص دساات یابنااد
                                                 

    
1
 Pantom 

2
 Jacobs 

3
 Samison 

4
 Groves 

5
 Burfeiind 

6
 Bartusch 

7
 -  Franke 
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مناافع    اعتمااد کاه همااهنگی و همکااری بارای     ، هنجارها، اجتماعی مانند شبکه ها

رویکارد کاالن باه سارمایه       (.1335، 1وتناام پ    )لت داردکناددال  متقابل راتسهیل مای 

سیاساای متمرکااز اساات کااه ، اجتماااعی، اجتماااعی برساااختارهای زیساات محیطاای

شاود مانناد    و مدنی را فعال ویاماانع آن مای   مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی

فرهنگ(سارمایه اجتمااعی باه    ، محیط ساازمانی ، بازیگران، بازار، قانون، )حکومت

، 2) کالتاا و کاالن   ن محصولی از این سازه ها ووابسته به مشارکت جمعی استعنوا

سرمایه اجتماعی باا مولفاه هاای تشاکیل دهناده خاود همچاون مشاارکت          .(2111

روابط و پیوند های اجتماعی تاثیرات مفیدی در رشد و ، اعتماد اجتماعی، اجتماعی

از جملاه رویکارد   ، وسعهبه همین دلیل در رویکردهای جدید ت. توسعه جوامع دارد

برای سنجش فقر یاا رفااه اجتمااعی معارف هاای ازقبیال روحیاه        ، توسعه اجتماعی

مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی ماورد توجاه   ، همبستگی اجتماعی، اجتماعی

 . قرار گرفته است
 (نمودار مدل مفهومی پژوهش2شکل شماره )

 
 محدوده مورد مطالعه

لرستان انجاام گرفتاه   مرکز شهرستان دلفان در استان  ، این پژوهش در شهر نورآباد

 31باد باه عناوان مرکاز شهرساتان دلفاان در مختصاات جغرافیاایی       شهر نورآ . است

دقیقاه عارض شامالی و در ارتفااع       3درجاه و  33دقیقه طاول شارقی و    58درجه و 

                                                 
1

 -  Putnam 
2

 -  Colletta,Cullen 
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کیلومتری شمال مرکاز   83هکتار در فاصله  583متر از سطح دریا با مساحت  1185

کیلومتری جنوب شرق شهر کرمانشااه قارار گرفتاه     35و  استان لرستان )خرم آباد (

 . است
 ( نقشه محدوده مورد مطالعه3شماره) شکل 

 
 (30، منبع)نگارندگان                                                                                      

                            روش تحقیق                       

تحلیلی و با اساتفاده  –این پژوهش از نار ماهیت کاربردی و از نار روش توصیفی 

جامعه آماری کلیه شاهروندان شاهر نورآبادکاه     . از ابزار پرسشنامه انجام شده است

 . ( نفر بوده اسات 00311) ، 1335بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

حجم  . ه آماری بر اساس فرمول شارل کوکران  انجام شده استتخمین حجم نمون

در ایان   . نفار بارای ایان پاژوهش انتخااب شاده اسات       383نمونه مطابق این فرمول 

پژوهش بر اساس طرح جامع شهر نورآباد این شهر را به سه ناحیه و چهاارده محلاه   

رایط زماانی  وما بنا به شا  (1331تقسیم کرده است )مهندسین مشاور هفت شهر آریا8

و اقتیای بودجه پنج محله را که دارای مرزهاای مشاخص تار وقابال تفکیاک تار       

. پاسادارن( ، بهارساتان ، جهاادگران ، فرهنگیاان ، بودند را انتخاب کردیم )آزادگاان 

بارای پایاایی    . وپرسشنامه ها را بصورت مساوی باین ایان محاالت تقسایم کاردیم     

و روایی آن  . (بوده است31/1مقدارآن)که پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد

طیاف ماورد اساتفاده طیاف      . نیز با استفاده از نار اساتید متخصاص تناایم گردیاد   
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 IBM SPSS Statistics نتاایج باه دسات آماده در نارم افازار      . لیکارت مای باشاد   

 . تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ArGisنرم افزار و23نسخه
 محالت شهر نورآباد ( ویژگی های پاسخگویان براساس1جدول)

 متغیر     نوع      فرهنگیان آزادگان بهارستان  جهادگران پاسداران جمع    

 تحصیالت خواندن نوشتن 1 1 1 3 5 11
 زیردیپلم 1 3 5 0 8 28

 دیپلم 13 18 21 22 12 81

 لیسانس 18 32 35 23 35 133

 فوق لیسانس به باال 33 11 10 21 11 115

 شغل دولتی  31 21 31 21 10 133
 آزاد 13 13 11 23 21 81

 خانه دار  1 3 1 2 1 12

 بازنشسته 5 23 32 13 25 113

 بیکار  11 3 5 0 15 31

 میزان درآمد زیر یک میلیون 31 35 33 33 53 135

 یک تا سه میلیون 31 30 23 31 13 153

 سه میلیون به باال 10 0 5 3 3 35

 جنسیت    مرد 31 33 31 35 30 183

 زن 30 33 31 32 31 211

مدت زمان  زیریکسال 11 2 3 21 3 31

سکونت در 

 محله

 یک تا سه سال 10 13 12 23 21 80

 سه تا ده سال 10 30 5 11 13 82

 ده سال به باال 33 20 50 22 38 115

 سن 15-31 11 21 10 22 21 31

 183 33 31 33 33 33 31-35 

113 13 23 18 18 31 30-01 

 سال به باال01 2 3 1 1 1 0

 

 های پژوهش  تحلیل 

 اسمیرنوف–آزمون کمولموگراف 

اسمیرنوف برای نرمال باودن متغیرهاای آزماون باه منااور      –کمولموگراف  آزمون

تصمیم گیری در مورد اساتفاده از روش تحلیال پاارامتری ویاا ناپاارامتری داده هاا       
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ها نرماال باشاد از آزماون هاای      بنابراین اگر توزیع داده. گیرد مورد استفاده قرارمی

پارامتریک استفاده شده ودرغیراین صورت از آزماون هاای ناپارامتریاک اساتفاده     

شاود ساطح    (مشااهده مای  1ل شماره)طور که درجدو دراین پژوهش همان. شود می

از آزماون هاای    ( بنابراین باید15. 1≤مقدار پهیرفته شده کمتر است)از   داری معنی 

 . ناپارامتریک استفاده گردد

 اسمیرنوف برای سنجش نرمالیتی بودن داده ها-(آزمون کمولموگراف1جدول شماره)

 (30، منبع)نگارندگان

زن ( و متغیار وابساته)   ، از آنجا که جنسیت یک متغیر اسمی دو بعادی اسات )مارد   

 . گیاری شاده اسات    ای انادازه  فاصاله  احساس امنیات اجتمااعی (در ساطح سانجش    

ویتنای اساتفاده شاده    -منUگیری رابطه بین دو متغیر از آزمون  بنابراین برای اندازه

( بیانگر آن اسات کاه   2باتوجه به اطالعات به دست آمده در جدول شماره ). است

است بنابراین تفاوت معنی داری باین   5. 1و کمتر از 111. 1چون سطح معنی داری 

مردان و زنان وجود دارد و با توجه به مقدار میانگین گروه زناان و ماردان    دوگروه

بناابراین  . مشخص است که احساس امنیت در بین گروه مردان بیشتر از زناان اسات  

 . مردان احساس امنیت بیشتری نسبت به زنان دارند
 جنسیت و احساس امنیت اجتماعی ویتنی-منU(آزمون 2جدول شماره )

ی سطح معن شاخص 

 داری

میانگین  میانگین رتبه مرد zمقدار 

 رتبه زن

 تعداد

 424 42. 161 5. 812 -842. 4 000. 0 جنسیت 

 (30، منبع)نگارندگان

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 kooli 

N 384 

Normal Parametersa,b Mean 2. 6748 

Std.  Deviation  .28214 

Most Extreme 
Differences 

Absolute  .056 

Positive  .056 

Negative -. 036 

Test Statistic  .056 

Asymp.  Sig.  (2-tailed)  .006c 

a.  Test distribution is Normal . 
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 والیس(:-بررسی رابطه متغیرهای زمینه ای با احساس امنیت اجتماعی)آزمون کروسکال

ف مای  مشخصات فردی از عوامل تاثیر گهار بر نگرش افراد در زمیناه هاای مختلا   

 . باشد و محققان نیز در چگونگی روابط آنها با موضوع پژوهش خود مصمم هستند

در این پژوهش نیز به بررسی چگونگی رابطه آنها با احساس امنیت اجتماعی اقادام  

هماان طورکاه    . بیانگر چگونگی این رابطه هاا اسات   (3جدول شماره ). شده است

به دلیل نپهیرفتاه باودن ساطح معنای      که، افراد شودبه جز متغیرتحصیالت مشاهده می

درساایرمتغیرها رابطاه معنای دار    . شاود  ازگردونه تحلیل خاارج مای   (300. 1داری)

سان باا ساطح معنای     ، 111. 1مشاهده شده است طوریکه شغل با سطح معنی داری 

مدت زمان سکونت افراد در ، 111. 1میزان درآمدبا سطح معنی داری ، 13. 1داری 

همگای رابطاه معنای داری را متغیار وابساته یعنای        11. 1نای داری  محله با سطح مع

، سن، نوع شغل، بنابراین می توان گفت که. احساس امنیت اجتماعی نشان می دهند

میزان درآمد افراد و مدت زمان سکونت افراد بر میزان احسااس امنیات آنهاا تااثیر     

به ترتیب افراد باا   . داددر این باره همان طور که میانگین ها نشان . گهار بوده است

بیکار  باه ترتیاب بیشاترین تاا کمتارین      ، بازنشسته، دار خانه، آزاد، شغل های دولتی

در مورد میزان درآمد به ترتیب افاراد باا درآماد بااالتر     . احساس امنیت را داشته اند

احساس امنیت بیشتری داشته اند یعنی افراد با درآمد ماهیانه ساه میلیاون باه بااال باا      

 111و زیر یک میلیون با میاانگین   211و یک تا سه میلیون با میانگین  233انگین می

 . به ترتیب بیشترین تا کمترین احساس امنیت را داشته اند
 بین متغیرهای زمینه ای با احساس امنیت اجتماعی والیس-کروسکال(3جدول شماره )     

 تعداد درجه آزادی  آماره خی دو سطح معنی داری متغیر 

 383 3 511. 3 300. 1 تحصیالت

 383 3 033. 21 111. 1 شغل 

 383 3 131. 8 13. 1 سن

 383 2 181. 10 111. 1 درآمد

 383 3 252. 11 11. 1 زمان سکونت

 (30، منبع)نگارندگان
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در مورد سن افراد نیز با افزایش سن میزان احساس امنیت نیز افزایش می یابد یعنای  

با سنین پایین تر احسااس امنیات   به باال با میانگین به ترتیب از افراد 01افراد با سنین 

 . باالتر داشته اند

 

 بررسی رابطه مولفه های سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی)آزمون اسپیرمن( 

برای بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه اجتماعی با احسااس امنیات اجتمااعی از    

( 3با توجه باه دسات آماده در جادول شاماره )     . استآزمون اسپیرمن استفاده شده 

همه ی شاخص ها رابطه معنی داری با احساس امنیت اجتمااعی نشاان مای دهناد و     

می توان گفت  با افازایش سارمایه اجتمااعی میازان احسااس امنیات اجتمااعی نیاز         

اماا در ماورد شادت همبساتگی هار کادام از شااخص هاا از         . افزایش پیدا می کند

در این باره (1388، 1)کوهنیین شده توسط کوهن  استفاده می شود مالک های تع

طبق مالک های ارائه شده توسط کوهن می توان گفت که به ترتیاب باین انساجام    

وباین   ، واعتماد اجتماعی باا احسااس امنیات رابطاه م بات و متوساط برقارار اسات        

 . دارد وجود مشارکت و روابط اجتماعی با احساس امنیت رابطه م بت و کوچک 
 (آزمون اسپیرمن برای بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه اجتماعی با احساس امنیت3جدول شماره )

 تعداد ضریب اسپیرمن سطح معنی داری مولفه

 383 203. 1 111. 1 مشارکت اجتماعی 

 383 311. 1 111. 1 اعتماد اجتماعی 

 383 311. 1 111. 1 انسجام اجتماعی 

 383 223. 1 111. 1  روابط اجتماعی

 (30، منبع)نگارندگان

 

 مدل رگرسیون چندگانه استاندارد 

خواهیم بدانیم که کدام یک از مولفاه هاای سارمایه اجتمااعی      در این مرحله ما می

بارای ایان کاار از بتاهاای      . بیشترین تاثیر را در احساس امنیت اجتماعی داشاته اناد  

                                                 
1

 -  Cohen 
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بزر  بودن مقدار بتا نشاان دهناده اهمیات نسابی     . استاندارد شده استفاده می کنیم

به این مناور اطالعات به دست آماده در  . آن متغیر در پیش بینی متغیر وابسته است

هماان طاور کاه مشااهده مای شاود اعتمااد         . (خالصه شاده اسات  5جدول شماره )

بیشاترین تاااثیر را در   113. 1و ساطح معناای داری  130. 1اجتمااعی باا مقاادار بتاای    

که اعتماد اجتماعی ساهم   پس می توان گفت . امنیت اجتماعی داشته است احساس

متغیر بعدی که . یگانه در پیش بینی متغیر وابسته یعنی احساس امنیت اجتماعی دارد

اسات کاه باا مقادار      ، انسجام اجتماعی . سهم یگانه در پیش بینی متغیر مالک دارد

و دو متغیار   . م قارار مای گیارد   در رتباه دو 151. 1و سطح معنای داری  121. 1بتای 

مشارکت اجتماعی و روابط اجتماعی به دلیل بزرگتر بودن سطح معنای داری آنهاا   

و این می تواناد باه    . ( از گردونه تحلیل خارج می شود5. 1از مقدار پهیرفته شده )

به هر دلیل سهم یگاناه در پایش    . دلیل همپوشانی با دیگر متغیر های پیش بین باشد

 . ساس امنیت اجتماعی ندارندبینی اح
(مدل رگرسیون استاندارد شده برای بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر 5جدول شماره )

 احساس امنیت
 ضریب بتا tمقدار  سطح معنی داری  بتای استاندارد شده  شاخص 

 330. 1 233. 13 111. 1  مقدار ثابت

 111. 1 233. 1 815. 1 113. 1 مشارکت اجتماعی 

 111. 1 023. 2 113. 1 130. 1 اعتماد اجتماعی 

 120. 1 311. 1 131. 1 121. 1 انسجام اجتماعی 

 123. 1 111. 1 311. 1 102. 1 روابط اجتماعی 

 (30، منبع)نگارندگان
 

 تحلیل احساس امنیت اجتماعی در محالت شهر نورآباد 

لفاه هاای سارمایه اجتمااعی     دراین مرحلاه باه دنباال واکااوی چگاونگی رابطاه مو      

ازایان رو درجادول   . بااحساس امنیت اجتمااعی در محاالت شاهر نورآبااد هساتیم     

اطالعاات  . والیس برای تشریح این روناد آماده اسات   -(آزمون کروسکال0شماره)

بدست آمده از این گام نشان داد که بین محالت شهر نورآباد با مولفه های سرمایه 
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بطوریکاااه ساااطح معنااای داری  . قااارار اساااتاجتمااااعی رابطاااه معنااای داری بر 

وفقاط  . باشد می 15. 1کمتر از  ، روابط اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماداجتماعی

در ایان بااره   . سطح معنی داری مشارکت اجتماعی از این میزان تخطی کرده است

همان طور که انتاار می رفت میزان افزایش شاخص هاای سارمایه ی اجتمااعی در    

رآباد باع  افازایش احسااس امنیات اجتمااعی در میاان آنهاا شاده        محالت شهر نو

دو متغیار اعتمااد    ، البته همان طور که در مدل رگرسایونی مشاخص گردیاد   . است

سااهم بیشااتر در تحقااق احساااس امنیاات اجتماااعی  ، اجتماااعی و انسااجام اجتماااعی

ت و دقیقا در محاالت شاهر نورآبااد هام باه ترتیاب هار کادام از محاال          . اند داشته

هم در ساطح   ، اند در میزان احساس امنیت میانگین بیشتری از این دو متغیر را داشته

دو محلاه   ، در این باره هماان طاور کاه جادول زیار نمایاان اسات       . باالیی بوده اند

آزادگان و فرهنگیان به دلیل اینکه میاانگین اعتمااد اجتمااعی و انساجام اجتمااعی      

ازاحساس امنیت باالتری  ، بطور نسبی توانسته اند است  دیگر بوده های باالتر از محله

البته دو محله آزادگان و فرهنگیان از ناربرخی از متغیرهای زمینه  . برخوردار باشند

ای که با افزایش احساس امنیت رابطاه معنای دار داشاته اناد همانناد )مادت زماان        

کاه   . ناد شغل( نیز وضعیت مطلاوبی داشاته ا  ، تحصیالت، درآمد، سکونت در محله

همین موارد نیز می تواند به عنوان کاتالیزوری باشد که هم سطح سرمایه اجتمااعی  

و در مراتاب بعادی    . و هم احساس امنیت اجتماعی را دراین محالت افزایش دهد

 ، محله جهادگران به دلیل اینکه هم تقریبا میزان انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی

شاخص روابط اجتماعی نیز در سطح باالیی برخوردار  از نار و نسبتا مطلوبی داشته

مرحله بعد محله بهارستان قرار گرفته که تنها از  درو . قرار گرفته است ، بوده است

و در آخار هام محلاه     . نار شاخص انسجام اجتماعی در سطح مطلوبی باوده اسات  

باوده   ازکمتارین میازان  احسااس امنیات  اجتمااعی برخاوردار       ، پاسداران با فاصله

که دلیل آن را می توان در شاخص های سرمایه اجتماعی جستجو کارد کاه   . است

( بیاانگرتوزیع  3شکل شاماره) . باشدهمگی در سطوح پایین تر از سایر محله ها می 
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فیایی  میاانگین سارمایه اجتمااعی و احسااس امنیات اجتمااعی در محاالت شاهر         

 . نورآباد دلفان است

 یک طرفه محالت با مولفه های سرمایه اجتماعی والیس-وسکالکر(آزمون 0جدول شماره )    
مشارکت  محله ردیف

 اجتماعی

اعتماد 

 اجتماعی

انسجام 

 اجتماعی

روابط 

 اجتماعی

احساس امنیت  سرمایه اجتماعی

 اجتماعی

 8. 211 11. 218 3. 131 8. 231 1. 212 1. 185 آزادگان 1

 5. 213 51 .212 8. 211 8. 133 0. 223 2. 135 فرهنگیان 2

 0. 185 11. 135 81. 215 3. 118 1. 113 8. 138 جهادگران 3

 0. 181 00. 133 1. 180 3. 131 1. 180 1. 212 بهارستان 3

 5. 108 11. 102 2. 101 1. 111 3. 101 3. 111 پاسدارن 5

 130. 1 111. 1 121. 1 110. 1 112. 1 211. 1 داری معنی سطح 0

 300. 8 330. 1 120. 8 51. 12 05. 10 833. 5 دو خی آماره 1

 3 3 3 3 3 3 آزادی درجه 8

 (30، منبع)نگارندگان

 (نقشه میانگین احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در محالت شهر نورآباد3شکل شماره )      

 
 (30، منبع)نگارندگان

      

 میزان نگرانی شهروندان از مولفه های احساس امنیت   

، ن مرحله به الویت بندی مولفه های احسااس امنیات اجتمااعی )امنیات ماالی     در ای

امنیت اخالقی (از نار سطح نگرانی که شهروندان شهر نورآباد از آنها ، امنیت جانی

نتاایج  . دارند پرداخته شده است برای این کار ازآزمون فریدمن استفاده شده اسات 

کاه بیشاترین احسااس نگرانای     ( بیاانگر آنسات   1به دست آمده در جدول شاماره ) 
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مای باشاد و در رتباه هاای      03. 2شهروندان به ترتیب از امنیت مالی با میانگین رتبه 

. 1وامنیاات اخالقاای بااا میااانگین 30. 1بعاادی بااه ترتیااب امنیاات جااانی بااا میااانگین  

در این باره می توان  . شهروندان احساس نگرانی کمتری در مورد آنها داشته اند33

، ندان شاهر نورآبااد  از وضاعیت دساتبرد باه اماوال خود)خاودرو       گفت  که شاهرو 

توان در شایعتر بودن این ناوع جارم     اند وعلت آن را می منزل(نگرانی بیشتری داشته

بطوریکه شهروندان   چه در اماوال خاود و   . )دستبرد(در سطح شهر نورآباد دانست

هاای دیگار همچاون     ووجاود ساایر جارم   . اند چه  اطرافیان تجربه دستبرد را داشته 

. (دراین شهر محدود اسات ... مورد حمله افراد شرور واقع شدن و، )خفت گیرشدن

بنابراین بدیهی . وشاید تجربه این نوع جرم ها برای اک ریت شهروندان وجود ندارد

 . است که ساکنان احساس نگرانی بیشتری از امنیت  مالی داشته باشند
 ای رتبه بندی سطح نگرانی شهروندان از مولفه های احساس امنیت(آزمون فریدمن بر1جدول شماره )   

 اولویت بندی میانگین رتبه شاخص

 1 03. 2 امنیت مالی

 2 33. 1 امنیت جانی

 3 33. 1 امنیت اخالقی

  111. 1 سطح معنی داری

  315. 13 مقدار خی اسکوئر

 (30، گانمنبع)نگارند
        

 گیری  نتیجه 

یکی از عواملی کاه در پژوهشاهای مختلاف باه عناوان کاتاالیزور احسااس امنیات         

این عامل به عناوان یاک منباع     . سرمایه اجتماعی است، اجتماعی معرفی شده است

مدنی و سیاسای و همچناین اعتمااد    ، مشارکت اجتماعی، ساختار حمایتی، اجتماعی

و با افزایش سرمایه اجتمااعی میازان    . کند اجتماعی عمل میبین افراد و ناام های 

 ، بنابراین درراساتای اهمیات موضاوع   . انحرافات و جرایم اجتماعی کاهش می یابد

این پژوهش به دنبال عوامل موثر بر احساس امنیت اجتمااعی باا تاکیاد بار سارمایه      

زمااون درمرحلااه اول آ. اجتماااعی درمحااالت شااهر نورآباااد دلفااان انجااام گرفاات 
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مشخص کرد کاه داده   15. 1اسمیرنوف باسطح معنی داری کمتراز-کمولموگراف

ها از توزیع نرمال برخاوردار نیساتند باه هماین دلیال از آزماون هاای ناپارمتریاک         

والیس نشاان داد کاه   -نتایج به دست آمده از آزمون کروسکال. استفاده شده است

همگی رابطه معنای  ، در محلهمیزان سکونت ، میزان درآمد، شغل، ، جنس، بین سن

وفقط میزان تحصیالت به دلیال بیشاتربودن   . داری با احساس امنیت اجتماعی دارند

ازگردونه تحلیل خاارج اسات  در ماورد چگاونگی      15. 1سطح معنی داری آن از 

ارتباط آنها با متغیر وابسته به ترتیب مشخص شد که سن افراد با ساطح معنای داری   

ی با احساس امنیت داشت و میاانگین هاا باه ترتیاب مشاخص      رابطه معنی دار13. 1

کرد که افراد با سنین باالتر از احساس امنیت بیشتر نسبت به افراد با سنین پاایین تار   

جنس هم متغیر زمینه ای بوده کاه باا احسااس امنیات باا ساطح       . برخوردار بوده اند

ه ماردان  ارتباط داشات و میاانگین هاا مشاخص کارد کاه گارو       111. 1معنی داری 

. 1شغل افراد نیاز باا ساطح معنای داری     . احساس امنیت بیشتری نسبت به زنان دارند

رابطه معنادار با احساس امنیت داشت و میانگین ها نشان داد که افراد به ترتیاب  111

بازنشساته و بیکاار بیشاترین تاا کمتارین میازان       ، خاناه دار ، آزاد، با شغلهای دولتای 

رابطه معنای  111. 1درآمد افراد نیز با سطح معنی داری . احساس امنیت را داشته اند

داری با احساس امنیت داشته است و به ترتیب افراد با درآمدماهیانه ساه میلیاون باه    

زیر یک میلیون بیشترین تا کمترین احساس امنیت را داشته ، یک تا سه میلیون، باال

ارتبااط معنای داری باا     111. 1اند زمان سکونت افراد در محله با سطح معنی داری 

احساس امنیت اجتماعی داشته و میاانگین هاا نشاان داد  کاه افاراد باا مادت زماان         

در مرحلاه بعاد مشاخص    . سکونت بیشتر در محله احساس امنیت بیشتری داشته اناد 

گردید که مولفه های سرمایه اجتماعی همگی ارتباط معنی داری با احساس امنیات  

از مادل رگرسایونی    ، تاثیر هرکادام بار متغیار وابساته     اجتماعی دارند و برای میزان

. 1استفاده شد و مشخص گردید که دو مولفه اعتماد اجتماعی با سطح معنای داری  

ساهم یگاناه در تحقاق احسااس     131. 1و انسجام اجتماعی با سطح معنی داری 113
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دو امنیت دارند و به تنهایی در شکل گیری احساس امنیت اجتماعی سهم دارند اما 

متغیر مشارکت اجتماعی و روابط اجتماعی به دلیل بزرگتر بودن سطح معنای داری  

و هم چنین مشاخص گردیاد کاه    . ارج شدنداز گردونه تحلیل خ5. 1ها از مقدار آن

ساهم بیشاتری را نسابت باه     130. 1اعتماد اجتماعی با مقادار بتاای اساتاندارد شاده     

در مرحلاه   . اختصااص داده اسات   باه خاود   121. 1انسجام اجتماعی با مقدار بتاای  

بعدی مشخص گردید که هرکدام از محالت شهر نورآباد از میزان میانگین بیشتری 

از دو متغیر پیش بین داشتند از نار میزان احساس امنیت نیز در سطح بااالتری باوده   

اند ودر این رتبه بندی به ترتیب محله آزادگان با میانگین بیشتر از اعتماد اجتمااعی  

انسجام اجتماعی رتبه اول را از نار احساس امنیت اجتمااعی باه خاود اختصااص     و 

از البتاه در ایان دومحلاه     ، و در مراتب بعدی محله فرهنگیان قرار گرفته است . داد

ناربرخی از متغیرهای زمینه ای که با افزایش احساس امنیت رابطه معنی دار داشاته  

شغل( نیاز وضاعیت مطلاوبی    ، ت، رآمدد، اند همانند )مدت زمان سکونت در محله

که هم درافزایش سطح سرمایه اجتماعی و هم احساس امنیت اجتمااعی   . داشته اند

و به ترتیب در رتبه های بعدی از نار میزان احسااس  . دراین محالت بی تاثیر نیست

که علت احسااس   ، پاسدارن قرار گرفته اند، بهارستان، امنیت محله های جهادگران

متر را می توان در کمتر بودن میزان اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی در امنیت ک

بین ساکنان و هم چنین پایین باودن میازان بعیای از متغیرهاای زمیناه ای ماوثر در       

در آخارین مرحلاه از    . احساس امنیات اجتمااعی در ایان محاالت  جساتجو کارد      

از نار میازان نگرانای   پژوهش به اولویت بندی مولفه های احساس امنیت اجتماعی 

در سطح شهرستان نورآبادبا استفاده از آزمون فریدمن  پرداخته شده است نتایج باه  

دست آمده نشان داد کاه شاهروندان شاهر نورآبااد بناا باه دالیال ذهنای خودشاان          

بیشترین نگرانای را از امنیات ماالی و باه ترتیاب در مراحال بعادی امنیات جاانی و          

ین نتیجه این پژوهش هم مهر تاییدی است بر مطالعات قبلی بنابرا. اخالقی داشته اند

. داناد  وسرمایه اجتماعی را عاملی قاوی در افازایش احسااس امنیات اجتمااعی مای      
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عالوه براین پژوهش حاضر گامی فراترنهاده و مشخص گردانید کاه از باین مولفاه    

منیات  های سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی درتحقق احسااس ا 

 . اجتماعی سهم بیشتری دارند

 
 منابع

احسااس امنیات اجتمااعی و    ، (1333)، علی، انتاامی، کاظم، احمدی آهنگ، عهدیه، اسدپور-1

ساال  ، فصلنامه انتاام اجتمااعی ، عوامل موثر بر آن با تاکید بر نقش پلیس )مورد مطالعه8شهرنور(

 . شماره چهارم، هفتم

 . جلد اول، وعه مقاالت همایش امنیت اجتماعیمجم، (1383)، عبدالرضا، امیری-2

 ، راهباردی  مطالعاات  پژوهشاکده  ترجماه  ، هاراس  و ها دولت ، مردم( ،1318) . باری ، بوزان-3

 . راهبردی مطالعات پژوهشکده انتشارات ، تهران

 ، تهران . دلفروز تقی محمد ترجمه . مدنی های سنت و دموکراسی(  1381)  روبرت ، پاتنام-3

 . کشور وزارت تحقیقات و ر مطالعاتدفت

بررسی رابطه باین سارمایه اجتمااعی و    ، (1333)، سولماز، چمنی، اسماعیل، جهانی دولت آباد-5

سال ، فصلنامه مشاوره وروان درمانی، شهرداری تهران 11احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 

 . شماره اول، سوم

نقش هویت محله ای در افازایش  ، (1332)، اکبر، رکیاست، رضا، عبدالرحمانی، بهزاد، داوران-0

، ساال ششام  ، تخصصی دانش انتاامی پلایس پایتخات  –فصلنامه علمی ، احساس امنیت اجتماعی

 . 3شماره 

 المللای  باین  و سیاسای  مطالعاات  دفتار  :تهاران  . ملای  امنیت مطالعات . (1383علی) ، ربیعی-1

 . خارجه امور وزارت

بررسای رابطاه سارمایه    ، (1335)، وحیاد ، فاالح عباسای  ، احماد ، دپوراحم، سیدعباس، رجایی-8

پژوهشای وباین   –فصلنامه علمای  ، اجتماعی براحساس امنیت اجتماعی مطالعه موردی شهرورامین

 . 38شماره، سال چهاردهم، دوره جدید، المللی انجمن جغرافیای ایران

مرکز مطالعااتی  ، وشهرسازیوزارت مسکن . تهران . اندازه شهر، (1383)، اسفندیار، زبردست-3

 . و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
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بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی )مولفه هاای  ، (1331)، فاطمه، هاشم نژاد، باقر، ساروخانی-11

فصالنامه جامعاه شناسای مطالعاات     ، آن (و احساس امنیت اجتماعی در باین جواناان شاهر سااری    

 . شماره دوم، سال دوم، جوانان

 ، (1333) ، جهاانبخش  ، ریکاا  ، محماود  ، عیوضالو  ، داود ، عیوضلو ، فرانک ، لدینیسیف ا-11

فصالنامه  ، سرمایه اجتماعی و تااثیرآن بار احسااس امنیات مطالعاه ماوردی شهرساتان کوهدشات        

 . شماره اول، سال دوم، مطالعات برنامه ریزی شهری

بانی ناری و راهبردی مادیریت  م ، (1331افسر ) ، افشاری نادری ، سید رضا ، صالحی امیری-12

 . 10-33 ، سال بیستم ، 53شماره  ، فصلنامه راهبرد ، ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران

بررسای تااثیر سارمایه اجتمااعی برکااهش میازان       ، (1333)، کااظم ، میرمقدم، سروش، فتحی-13

 . شماره اول، ل سومسا، فصلنامه انتاام اجتماعی، جرایم موردمطالعه جوانان شهر شهریار

بررسای تاثیرسارمایه اجتماااعی   ، (1333)، علیرضاا ، محمدصاادق ، مهادوی ، اباراهیم ، قاسامی -13

، براحساس امنیت اجتماعی در بین جواناان مطالاه ماوردی دانشاجویان دانشاگاههای شاهرزنجان      

 . 1شماره، دوره پنجم، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی

فصلنامه  ، ترجمه محمدعلی قاسمی« به سوی جامعه شناسی امنیت"( 1383کوین ) ، کلمنتس-15

 . شماره دوم ، سال هشتم ، مطالعات راهبردی پژوهشکده

 . تهران8 نشر نی ، ترجمه ناصر موفقیان ، تجدد و تشخص ، (1318آنتونی ) ، گیدنز-10

 ، عاات راهباردی  ترجما  پژوهشاکده مطال   ، چهره متغیر امنیت ملای  ، (1381رابرت ) ، ماندال-11

 . تهران8 پژوهشکده مطالعات راهبردی

تاثیر هویت محالت بر احساس ، (1333)، علی، اصانلو، اردالن، حسنی نژاد، جمال، محمدی-18

 . شماره اول و، سال نهم، فصلنامه پژوهشهای اطالعاتی و جنایی، امنیت شهروندان

فصالنامه داناش    ، هاای آن  مؤلفاه  ای بار امنیات و   مقدمه ، (1318محمدهادی ) ، مؤذن جامی-13

 . 1شماره ، انتاامی

بررسای رابطاه احسااس    ، (1388)، مهین دخات ، شیرزاده، محمدعلی، جاهد، حمداهلل، نادری-21

 . فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی مطالعه موردی شهر اردبیل

 عوامال  بررسای ( ،1383) . هااجر  سیده ، حسینی علی  ، زاده حسین عبدالحسین  سید ، نبوی-21

 بیست سال ، کاربردی شناسی جامعه مجله ، اجتماعی امنیت احساس بر موثر اقتصادی و اجتماعی

 . 13-30 ص ،1383 زمستان ، چهارم شماره ، یکم و
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