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بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان احساس 

  امنیت اجتماعی در شهر یزد
  
  

  ***ندوشن عباس عسکري، ** ، سیدعلیرضا افشانی*هامانه راضیه ذاکري
  )17/08/91، تاریخ پذیرش04/91/ 13تاریخ دریافت (

  
هاي آن از جمله  مطالعه حاضر با عنایت به نقش قابل توجه سرمایه اجتماعی و مولفه: چکیده

اعتماد، روابط و مشارکت اجتماعی در تبیین واریانس احساس ناامنی اعضاي جامعه درصدد 
است به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان احساس امنیت اجتماعی در بین ساکنان شهر 

نفر از ساکنان مناطق سه  246در این پژوهش که به روش پیمایش انجام شده، . یزد بپردازد
انتخاب و با کمک ) PPS(اي متناسب گیري خوشهگانه شهر یزد با استفاده از شیوه نمونه

احساس امنیت اجتماعی در دوازده بعد جانی، . نامه مورد مطالعه قرار گرفتند ابزار پرسش
، فرهنگی، عاطفی، احساسی، فکري، حقوقی، قضایی و مالی، اقتصادي، شغلی، اخالقی

نوامیس و سرمایه اجتماعی در سه بعد اصلی اعتماد اجتماعی، شبکه اجتماعی و هنجار 
اعتبار ابزار به شیوه محتوایی محرز شده است و باال بودن . اجتماعی سنجیده شده است

  .ابزار پژوهش دارد ضریب آلفاي کرونباخ براي متغیرها، حکایت از مطلوبیت پایایی
دار سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه آن با  هاي تحقیق حکایت از رابطه مستقیم و معنییافته

هاي پژوهش حاضر با نظریات گیدنز، جانسون،  هماهنگی یافته. احساس امنیت اجتماعی دارد
س امنیت پارسونز و بوردیو در تبیین نقش تقویت سرمایه اجتماعی بر میزان افزایش احسا

اجتماعی، ضرورت بسترسازي جهت ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی آحاد جامعه را آشکار 
  .سازد می

 
 rzhamane@Gmail.com                                )نویسنده مسئول(شناسی دانشگاه یزد  کارشناسی ارشد جامعه *

  afshanialireza@yazd.ac.ir    شناسی و استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد دکتراي جامعه  **

   aaskarin@yazd.ac.ir              شناسی و استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد     دکتراي جمعیت  ***
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احساس امنیت، اعتماد اجتماعی، شبکه اجتماعی، هنجار اجتماعی، : مفاهیم کلیدي
  .سرمایه اجتماعی

 
 مقدمه

ه محافل علمی و هاي اخیر مورد توج موضوع امنیت اجتماعی از جمله مباحثی است که در سال

تر بحث توجه مقوله امنیت اجتماعی و از آن مهمپژوهشی قرار گرفته و دلیل آن هم نقش قابل
احساس . هاي پیشرفت یک اجتماع استاحساس امنیت اجتماعی در تهدید و یا تقویت زیرساخت

معنی ن بدین ویژه در کشورهاي پیشرفته است؛ ای هاي جوامع معاصر، بهترین دغدغهناامنی، از مهم
اي، آیندة اغلب جوامع  گونه است که گسترش این پدیده با سطح توسعه جامعه ارتباط داشته و به

اي است که ارائه تعریف  از جمله مفاهیم پیچیده» امنیت«). 7: 1386حسینی، (گردد محسوب می
اي ادراکی و پدیدهکه قابل تعریف باشد  پیش از آن» امنیت«. واحدي از آن به سادگی میسر نیست

گیران به وجود مردان و تصمیم احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولت

  ).117: 1352کاظمی، (آید که براي ادامه زندگِی بدون دغدغه، امنیت الزم وجود دارد 
خالل داند که در  مندي خاصی میگیدنز زندگی اجتماعی انسان را واجد الگومندي و ضابطه

گیرد و این الگویابی زندگی اجتماعی به مسأله  آن الگوهاي روابط بین انسانی شکل می
شود که در جامعه قابل بررسی است و این امر تداوم زندگی را باعث شده و منتج می» یابی ساخت«

را چنین ) احساس امنیت(بر این مبنا گیدنز امنیت وجودي . کندرا تضمین می» امنیت وجودي«
که وقفه و  داند چگونه به کار خود ادامه دهد، بدون آنزمانی که فرد می: کندیف میتعر

کند که این حالت همان مزاحمتی براي او به وجود آید حالتی ذهنی و روانی در وي بروز می
  ). 432- 431: 1379استونز، (است ) احساس امنیت(امنیت وجودي 

رض و تصرف اجباري بدون رضایت و در مورد را به مصونیت از تع» امنیت«توان مفهوم می

هاي مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و  افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادي
ها و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماري، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر آزادي

و یا به نقل از ) 102-104: 1999، 1جونز(عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد، تعریف نمود 
هاي افتادن ویژگی را فقدان هراس از تهدیدشدن یا به مخاطره 2اجتماعی افشار، احساس امنیت
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افشار، (هاي مشروع دانست هاي انسانی و نبود ترس از تهدید حقوق و آزادياساسی و ارزش

1385 :61.(  
شود بلکه اکثر  که صرفًا بر افراد تحمیل نمیاجتماعی است   -احساس امنیت، فرآیندي روانی

هاي شخصیتی و روانی خود در ایجاد و  ها و توانمندي افراد جامعه بر اساس نیازها، عالئق، خواسته

به » امنیت اجتماعی«به طور کلی ). 32: 1388بیات، (از بین بردن آن نقش اساسی دارند 
نحوي در ارتباط با دیگر افراد جامعه بوده و به  شود که به مربوط می قلمروهایی از حفظ حریم فرد

توانند زبان، نژاد، قومیت، اعتبار، نقش  این قلمروها می. شودنظام سیاسی و دولت مربوط می
  .باشند... اجتماعی، کار، درآمد، رفاه، مشارکت سیاسی، آزادي، اعتقاد و 

امعه را سالم، آرام و مطلوب بخشد و ج هایی که امنیت را ارتقا می ترین مولفه یکی از اصلی
سرمایه اجتماعی ماده خامی از جامعه مدنی است که از تعامل . سازد سرمایه اجتماعی است می

هاي اجتماعی مبتنی بر اصول  آید و به ایجاد ارتباطات اجتماعی و شبکه روزمره مردم به دست می
سرمایه اجتماعی در کنار اهمیت . پردازد اعتماد، همکاري متقابل و قواعد کنش اجتماعی می

هاي احساس ناامنی  هاي مختلف، عامل مهمی در تبیین واریانس وضعیت روابط همسایگی در الیه

رو، آگاهی از میزان  گردد؛ از این در جامعه محسوب می) 111: 2003و دیگران،  1لیندستروم(
سرمایه اجتماعی اعضاي یک جامعه و نقش آن در تبیین میزان احساس امنیت اجتماعی و 

  .گردد تخصصی ضروري تلقی می -هاي آن در قالب یک شناخت و مطالعه علمی مولفه
در گذشته مطرح بوده، اما سرایت و ) الیجانی و م(هاي حقوقی بحث امنیت در حوزه

پایمال نشدن حقوق افراد در (هاي قضایی گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه
ها و بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروه(، سیاسی )سیاسیهاي نظام  دادگاه

تأمین شغل، (، اقتصادي )عینبرخورد مناسب ادارات با مراج(، اداري )هاسندیکاها و آزادي
در ) ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها(، فرهنگی )مسکن، رفاه، جلوگیري از تورم زیاد، رفع فقر

مقولۀ امنیت به مثابۀ یک آرمان و واقعیت به عنوان یکی از حقوق . دوران جدید اتفاق افتاده است

توسعه و تکامل یک جامعه و  تردید هیچ عنصري براي پیشرفت،بی. اساسی مردم مطرح است
تر از عنصر امنیت و آرامش در جامعه نبوده است و توسعۀ همچنین شکوفایی استعدادها مهم

 
1  .  Lindstrom 
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: 1382کالهچیان، (پذیر نخواهد بود  اجتماعی، خالقیت و فعالیت ارزشمند بدون امنیت امکان

133(.  
مقولۀ امنیت داشته و احساس افراد مختلف با توجه به تنوع محیط پیرامونی، بینش متفاوتی از  

هاي فردي ناامنی، متغیر دانسته و دلهرة  امنیت را با توجه به نظام اقتصادي، نظام سالمت و تجربه

هاي عینی و واقعی ناامنی و وقوع جرم، در اذهان دارند  از احساس ناامنی را بیشتر از الیه ناشی
ه اجتماعی با فراهم کردن فضاي اعتماد، ؛ در این راستا، سرمای)1: 2008لیندستروم و دیگران، (

ها و اعتماد بین  پذیر ساخته و همین همکاري گروه هاي اجتماعی را امکان همکاري بین گروه
هاي نظارت  شود که منافع همگانی مانند امنیت اجتماعی فراهم شده و هزینه ها باعث می آن

طرف دیگر سرمایه اجتماعی از  از). 203: 1385فیروزآبادي، (نهادهاي رسمی نیز کاهش یابد 
هاي بین  آمیز تضادها و تفاوت هاي روابط اجتماعی باعث حل مسالمت طریق کاهش هزینه

نقش سرمایه ). 15: 1384چلبی، (شود  هاي اجتماعی می اشخاص و همچنین تضاد بین گروه
واع جرایم ها و  ان اجتماعی در تأمین امنیت اجتماعی چه از جهت جلوگیري از بروز ناهنجاري

سازي مشارکت مثبت و فعال فرد در زندگی  اجتماعی و به تبع و در کنار آن از جهت زمینه

ها و هنجارهاي اجتماعی در چگونگی رفتار افراد  اجتماعی، اساسًا از طریق تأثیرگذاري ارزش
  ).249: 1385تقی لو، (شود  اعمال می

ماعی و تهدیدي براي احساس امنیت فقدان سرمایه اجتماعی مترادف با بروز انحرافات اجت
چون سرمایه اجتماعی وجود هنجارهاي رفتاري مبتنی بر تشریک مساعی را منعکس . است

اخترمحققی، (کند، انحرافات اجتماعی بالفعل نیز بازتاب نبود سرمایه اجتماعی خواهد بود  می
ارهاي ضداجتماعی است؛ دهنده فقدان سرمایه اجتماعی، آمارهایی از رفت عالئم نشان). 62: 1385

بازي، آشناپروري،  کند؛ مانند نژادپرستی، پارتی دار می عواملی که امنیت اجتماعی را خدشه
کشی،  تفاوتی، تبعیض جنسی، طالق، فروپاشی خانواده، افت تحصیلی، سوءاستفاده جنسی، آدم بی

: 1385اخترمحققی، (رساند  اعتیاد و پخش مواد مخدر، کمبود سرمایه اجتماعی در جامعه را می

20 .(  
شکنی، وضعیت رعایت  هایی همچون میزان جرم و جنایت، میزان قانون همچنین وجود شاخص

هاي خیابانی، میزان خیانت در امانت،  قوانین راهنمایی و رانندگی، میزان پرخاشگري و درگیري
میزان هاي برگشتی، میزان مصرف مواد مخدر، وضعیت طالق، میزان مهاجرت،  میزان چک
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را مالك کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه ... دعاوي، میزان فرار از مالیات، میزان خودکشی و 

  ). 1385تحقیقی، (دانست 
ها مطالعاتی را انجام  هاي اجتماعی در پیشگیري از آسیب در تأیید نقش سرمایه 1کلی و فرناندز

اجتماعی، میزان جرم و جنایت بیشتر اند که در جوامع فاقد سرمایه  دادند و به این نتیجه رسیده

در تحقیقی دیگر در روسیه نشان داده شده که عدم وجود . دوام هستند ها معموالً بی است وخانواده
موازین مناسب اخالقی و ضعف قانون، با این فرض که قانونمندي و پایبندي اخالقی از 

رائم، آزار دختران جوان و خشونت هاي اجتماعی هستند، منجر به فساد اداري، نابرابري، ج سرمایه
بنابراین رابطه علّی میان سرمایه اجتماعی و امنیت ). 14-15:  1385اخترمحققی، (شده است 

توان با تقویت سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی را در جامعه گسترش  اجتماعی وجود دارد و می
 .داد و جرم و جنایت را کاهش داد

ها و رویکردهاي ایجاد و حفظ آن،  در جوامع، ابزار، شیوه رغم افزایش اهمیت امنیت علی
در جوامع گذشته اقتدار و کنترل و نظارت نهادهاي . آوري شده است دستخوش تحول حیرت

رفت ولی در عصر جدید؛ عنصر اصلی ثبات، نظم و  رسمی، نماد قدرت و امنیت به شمار می

ها و هنجارهاي جمعی و به فضایل اخالقی  رزشبندي به ا امنیت مقدار سرمایه اجتماعی، میزان پاي
بنابراین مدیریت درست و منطقی امنیت اجتماعی در جامعه منوط به ایجاد . گردد آن باز می

هیلر معتقد . مشارکت مردمی و افزایش اعتماد به نهادها و حکومت در کلیه سطوح اجتماعی است
، احساس ایمنی را در )سرمایه اجتماعیبه عنوان یکی از ابعاد (است که مشارکت و حضور مردم 

توان فضا را به صورت طبیعی  اي است که به کمک آن می فضاي عمومی ارتقاء داده و وسیله
  ). 17:1385مدیري، (مورد نظارت قرار داد 

یافته ایران است که به لحاظ رشد صنعتی و علمی در  اگر چه شهر یزد از جمله شهرهاي توسعه
جایگاه نسبتًا مناسبی در کشور قرار دارد، اما از نظر وضعیت فرهنگی و اجتماعی، سعی بر حفظ 

آنچه مسلم است مواجهه با پیامدهاي منفی شهري و . هاي محلی خود داشته است ها و ارزش سنت

زدایی و به تبع آن تهدید احساس امنیت براي  شدن از جمله رشد فردگرایی و جمع یصنعت
برخی از آمارهایی که اخیرًا به صورت . شهروندان، براي شهر یزد نیز دور از انتظار نخواهد بود

هاي اجتماعی مرتبط با  شود حکایت از افزایش نرخ برخی آسیب رسمی و غیررسمی منتشر می

 
1  .  Kelly and Fernandes 
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آید که  از آنچه گفته شد چنین برمی. ماعی از جمله سرقت در استان یزد داردمقوله امنیت اجت

تقویت سرمایه اجتماعی و ابعاد آن شامل اعتماد، هنجار و مشارکت اجتماعی ابزار مناسبی در 
هاي ناشی از پیشرفت صنعتی به طور عام و تهدید احساس امنیت به طور  جهت تخفیف آسیب

روي  مطالعه علمی و دقیق مقولۀ احساس امنیت اجتماعی و آن ضرورتلذا . خاص خواهد بود

و تأثیرگذار در میزان   سکه، یعنی معضل احساس ناامنی و توجه به نقش عوامل تهدیدکننده
مطالعه حاضر در نظر دارد . احساس امنیت اجتماعی، از جمله سرمایه اجتماعی جالب توجه است

گانه  3اعی در شهر یزد، نقش سرمایه اجتماعی و ابعاد عالوه بر تعیین میزان احساس امنیت اجتم
را در تبیین میزان احساس امنیت ) اعتماد اجتماعی، شبکه اجتماعی و هنجار اجتماعی(آن 

امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت اقتصادي، امنیت شغلی، امنیت (گانه آن  12اجتماعی و ابعاد 
احساسی، امنیت فکري، امنیت حقوقی، امنیت اخالقی، امنیت فرهنگی، امنیت عاطفی، امنیت 

در ادامه مقاله، ابتدا . در بین ساکنان شهر یزد مورد بررسی قرار دهد) قضایی و امنیت نوامیس
هاي سپس یافته. گرددشناسی تحقیق عنوان می پیشینه نظري و تجربی پژوهش و به دنبال آن روش

گیري و ارائه راهکارها مقاله با بحث و نتیجهتوصیفی و تحلیلی تحقیق مطرح گردیده و در نهایت 

  .یابدخاتمه می
                                                                                                                                                                                         

  مالحظات نظري

هاي گوناگون ساختار اجتماعی است که کنش جمعی و روابط میان  سرمایه اجتماعی شامل جنبه
جیمز کلمن این شکل از سرمایه را، سرمایه و منابعی . کند افراد جامعه را ترویج و تشویق می

دت توانند آن را از طریق پیوند با یکدیگر و با توجه به میزان و ش ها می داند که افراد و گروه می
عنوان منبعی  برخی از محققان نیز این عبارت را به). 1988، 1کلمن(دست آورند  ارتباطات خود به

ها  ها و یا سازمان ها، شبکه واسطه ارتباط با دیگر اعضاء در گروه کنند که کنشگران به تعریف می
  ).4: 2005، 2اسمیت(آورند  دست می به

تواند موجد امنیت اجتماعی شود بلکه  ی نمیسرمایه اجتماعی به شکل ناپخته و به طور کل
یافته  به عنوان مثال در باندهاي مافیایی و جرایم سازمان. ممکن است مخل امنیت اجتماعی نیز باشد

ها، هنجارها و اعتماد درونی عمیقی  تبهکاران از شبکه... نظیر قاچاق انسان، مواد مخدر و 

 
1 . Coleman 
2 . Smith 
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نیت اجتماعی و نتایج منفی نظیر اعتیاد، قتل، ها مخل ام برخوردار هستند، اما فعال شدن آن

گروهی موجب کاهش توانایی اعضاي گروه به  همبستگی خاص درون. خواهد بود... ربایی و  آدم
سرمایه اجتماعی که عمدتاً . هاي غیر عضو شده و غالباً داراي نتایج منفی است همکاري با گروه

تواند موجد امنیت  متوقف شده باشد نمی ها و حلقه تنگ و تاریک دوستان شخصی در خانواده

توانند به این حلقه دوستان  اجتماعی و نهادینه و فراگیر شدن اعتماد اجتماعی شود و مردم نیز نمی
ها  در جوامع پیشامدرن، هویت. گیرد اعتماد کنند، در نتیجه ناامنی و فساد سراسر جامعه را فرامی

که در جوامع مدرن  سستگی بیرونی هستند، در حالیپراکنده و جدا از هم بیانگر همبستگی و گ
همین تالقی زمینه . هاي متکثري هستیم که غالبًا با یکدیگر تالقی دارند ها و هویت شاهد عضویت

پذیرش، تساهل و گسترش سرمایه اجتماعی از حوزه خصوصی به عرصه عمومی را فراهم 
ادل اطالعات، ابتکار و نوآوري و بنابراین در جوامع سنتی فرصت کمتري براي تب. سازد می

در جوامع مدرن سرمایه اجتماعی موجب افزایش اعتماد و . مدیریت منابع انسانی وجود دارد
  ).109: 1390هامانه،  ذاکري(گردد  امنیت اجتماعی و توسعه پایدار می

اصلی هاي کلمن، بوردیو، پاتنام و فوکویاما، اعتماد اجتماعی یکی از ابعاد  بر مبناي نظریه

توان نتیجه گرفت میزان اعتماد اجتماعی افزایش یافته و  بر این اساس می. سرمایه اجتماعی است
در نتیجه منجر به افزایش سرمایه اجتماعی در میان مردم خواهد شد که در این حال و بر اثر تعامل 

ت اجتماعی را در متقابل بین این دو متغیر، افزایش و رشد هر دو متغیر، افزایش میزان احساس امنی
هاي پاتنام مشخص شده است که وجود فشارهاي اقتصادي و  بر اساس بررسی. پی خواهد آورد

هاي دفاعی را در  سلطه فرهنگی و بروز تهدیداتی بر علیه فرهنگ یک جامعه، اسباب بروز کنش
کاهش  هاي تهدیدگر فراهم آورده و سرمایه اجتماعی کل را میان مردم آن جامعه نسبت به گروه

  ).1384ادواردز و فولی، (دهد  می
ها و  نقش سرمایه اجتماعی در تامین امنیت اجتماعی چه از جهت جلوگیري از بروز ناهنجاري

سازي مشارکت مثبت و فعال فرد در  تبع و در کنار آن از جهت زمینه انواع جرایم اجتماعی و به

هنجارهاي اجتماعی در چگونگی رفتار ها و  زندگی اجتماعی، اساسًا از طریق تاثیرگذاري ارزش
هاي مختلفی در مورد سرمایه اجتماعی و  آرا و دیدگاه). 249: 1385لو،  تقی(شود  افراد اعمال می

  . ها مورد اشاره قرار گرفته است ترین آن امنیت اجتماعی وجود دارد که در جدول زیر مهم
. ها موجودات اجتماعی هستند و مجبورند با هم در اجتماعات انسانی زندگی کنند انسان

ها و قواعد، باید توسط اعضاء جامعه پذیرفته شوند تا  اي از ارزش زیست جمعی موجد مجموعه
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هاي  آزادي حقوق و امتیازات افراد در چارچوب. جایگاه مدنی حیات اجتماعی حفظ شود

اي که موجد مسئولیت و ارتباط اجتماعی نیست، آزادي راستین  شوند آزادي اجتماعی معنادار می
  این قیود  موجد. ها بگذارند بنابراین تمامی جوامع مجبورند قیودي بر آزادي انسان. شود تلقی نمی

  

  هاي مرتبط با رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی نظریه. 1 شمارة جدول

 صاحب نظر
شاخص 
مورد 
 بررسی

 شرح مختصر نظریه

  
  
  
  
  
  

  گیدنز
  
  
  
  
  
  
 

ی
ت اجتماع

ی و امنی
سرمایه اجتماع

  
)

ی
با تاکید بر اعتماد اجتماع

( 

گیدنز معتقد است که احساس اعتمادپذیري اشخاص و چیزها که براي مفهوم اعتماد بسیار مهم است، 
دو احساس از جهت  براي همین است که این. براي احساس امنیت وجودي نیز اهمیت بنیادین دارد

به اعتقاد گیدنز، اعتماد نوعی پدیده عام و حیاتی در توسعه . شناختی پیوند نزدیکی با همدیگر دارند روان
یابی به نوعی احساس امنیت  طور مستقیم مرتبط با دست هاي عمومی خود به اعتماد، در جلوه. شخصیت است

گیدنز . هاي روزانه بدان احتیاج دارد یارویی با واقعیتاعتماد، پیله محافظتی است که فرد در رو. وجودي است
اند و اعتماد معموالً در خدمت تقلیل یا تخفیف خطرهایی کار  کند که مخاطره و اعتماد در هم بافته استدالل می

 عبارت دیگر، تمایل به اعتماد در ارتباط به. ها روبرو هستند هاي بشري با آن کند که انواع خاصی از فعالیت می
ها مرتبط  تري، مستقیمًا با امنیت افراد و گروه ها و حتی در سطح وسیع هاي خاص، اشخاص یا نظام با موقعیت

  ).115: 1390هامانه،  ذاکري(است 
بخش نیستند و بر  گیدنز بر این اصل تأکید دارد در دنیاي جدید شرایطی پدیده آمده است که اطمینان

گیرد و پیوند میان ایمان و اطمینان است،  عتماد که از ایمان سرچشمه میبنابراین ا. وجود امنیت داللت ندارد
اش اضطراب  شرط تحقق امنیت خواهد بود و در غیر این صورت یعنی اگر اعتماد بنیادي پرورش نیابد، نتیجه

ترین معناي آن، حالتی ذهنی است که  عبارت دیگر نقطه مقابل اعتماد به عمیق به. وجودي دایمی است
مباحثی چون روابط اجتماعی، خطر کردن و مخاطره، . اش همان نگرانی یا هراس وجودي است هخالص

ها  و احساس امنیت را با تبیین آن مجرد و اعتمادبنیادین متغیرهایی هستند که امنیت هاي اضطراب وجودي، نظام
 ).1385گیدنز، ( توان توضیح داد می

 جانسون

ی
ت اجتماع

ی و امنی
سرمایه اجتماع

  
)

ی
با تاکید بر اعتماد اجتماع

( 

هاي  به اعتقاد جانسون، براي ایجاد ارتباط، فرد باید بتواند فضایی آکنده از اعتماد را ایجاد کند که ترس
اعتماد یک . خود و دیگري را طرد و دفع شدن کاهش داده و امید به پذیرش و حمایت و تایید را ارتقاء بخشد

اي از روابط است که مدام در حال تغییر است  نیست، اعتماد جنبهخصیصه شخصیتی ثابت و بدون تغییر 
توجهی وجود دارد که ابزار گرمی و محبت، حسن تفاهم دقیق و  شواهد قابل ).88: 1375امیرکافی، (

نشدنی بین افراد وجود دارد، باعث افزایش  جویانه حتی در مواردي که تضادهاي حل همکاريهاي  گرایش
پذیرش، . ترین عنصر در یک رابطه باشد پذیرش، شاید اولین و عمیق. گردد انسانی می اعتماد در یک رابطه

اعتمادي،  احساسات تدافعی ترس و بی. پذیر بودن است هاي مربوط به آسیب کلید کاهش اضطراب و ترس
پس با توجه به نظریه ). 91: همان(موانع معمول براي عملکرد یک شخص و گسترش روابط سازنده هستند 

جانسون، هرچه میزان اعتماد اجتماعی در بین اعضاي یک جامعه افزایش یابد و اعضاي جامعه پذیرش بیشتري 
پذیر  هاي مربوط به آسیب نسبت به یکدیگر داشته و گرایش به همکاري و تفاهم با یکدیگر داشته باشند، ترس

اعتماد به (م جانسون، پذیرش به زع. بودن از جمله ترس عدم امنیت و احساس ناامنی کاهش خواهد یافت
 .کلید کاهش اضطراب و ترس از ناامنی است) دیگران
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  پارسونز
به استناد (

تبیین 
 )چلبی

ی
ت اجتماع

ی و امنی
سرمایه اجتماع

  
)

ی
با تاکید بر اعتماد اجتماع

( 

از؛ کند که عبارتند  در مقام بسط نظریه پارسونز، چهار بعد براي نظم اجتماعی طرح می) 75: 1375(چلبی 
حال  از نظر وي بعد سیاست شامل پنج عنصر اصلی و در عین. ابعاد اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

از نظر وي از . مرتبط با یکدیگر به این قرار است؛ عناصر زور، امنیت، کنش عاطفی، کنشگران و رابطه اجباري
او براي عنصر . گیرد خود می جنبه سیاسی به ها جا که نفع امنیتی کنشگران مهم است، در نتیجه روابط بین آن آن

امنیت . 2امنیت جانی، . 1گیرد که عبارتند از  هاي سیاست چهار بعد در نظر می عنوان یکی از شاخص امنیتی به
  .امنیت جمعی. 4امنیت فکري و . 3مالی، 

هنگ گروهی، گیري کرد که در صورت آسیب دیدن فر توان چنین نتیجه بنابراین بر اساس این تحلیل می
اي امنیت  ها حاکم شده و در نتیجه چنین رابطه خاصه به دست گروهی دیگر، رابطه زور بین اعضاي آن گروه

گیرد و در کل، میزان احساس امنیت  جانی، امنیت مالی، امنیت فکري و امنیت جمعی مورد تهدید قرار می
نوبه خود بر میزان  یابد و این موضوع به لیل مییافته تق اجتماعی کاهش یافته و در نتیجه میزان اعتماد تعمیم

یافته یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی  سرمایه اجتماعی تأثیر منفی خواهد داشت، چراکه اعتماد و اعتماد تعمیم
 .تلقی شده و خود نیز رابطه مستقیمی با مشارکت اجتماعی دارد که بعد اساسی دیگر سرمایه اجتماعی است

سرمایه  بوردیو
ی و 

اجتماع
ی

ت اجتماع
امنی

هاي نئومارکسیستی اندیشمندي خود، سرمایه  بوردیو با عطف توجه به سرمایه اجتماعی و بنا به ریشه 
هایی است که در آن  مند به بررسی مکانیزم ها دانسته و به تبع آن عالقه اجتماعی را مبناي سایر انواع سرمایه

ایجاد و بازتولید نابرابري ترکیب شده است از این منظر براي او  سرمایه اقتصادي با اشکال دیگر سرمایه براي
هم سرمایه اجتماعی و هم سرمایه فرهنگی نشانگر تولید کار انباشته شده است که بایستی در عرصه اجتماعی 

ي، بنابراین با تولید نابرابر. ها مستقل هستند مبادله گردند اگرچه حوزه عمل این دو از هم و از دیگر سرمایه
 ).280: 1384بوردیو، ( نمایند زمینه بروز و تجلّی احساس ناامنی را در جامعه فراهم می

    

. 1 :سه ابزار قابل تصور براي برقراري نظم اجتماعی وجود دارد. شوند نظم و امنیت اجتماعی می

اقتصادي، هاي  ابزار جلب منفعت مانند انگیزه. 2ابزار قهري مانند استفاده از پلیس و زندان؛ 
ها و آموزش  ابزار هنجاري مانند استفاده از ارزش. 3؛ ... ها و مخارج عمومی، توسعه زیرساخت

  .اخالقی
اي که متکی به قوه قهریه براي حفظ نظم اجتماعی است، فاقد اعتماد و ناکارا در تحقق  جامعه

طور موقتی باعث هر چند که به  -افزایش تعداد نیروهاي پلیس. شود هاي مدنی تلقی می آزادي
حکایت از فقدان نظم اخالقی و سرمایه اجتماعی ... بازرسان مالیاتی و  - شوند  کاهش جرایم می

شوند و با برداشتن و یا ضعف عوامل  دارند، چون بیرونی هستند؛ بنابراین درونی و نهادینه نمی

در شرایطی محقق  امنیت اجتماعی پایدار. شود بیرونی نظم اجتماعی، ناامنی دوباره احیاء می
ها و  این نظام اخالقی عالوه بر شبکه. شود که نظام اخالقی بر روابط اجتماعی افراد حاکم باشد می

ها و هنجارهاي مشترك میان افراد در حیات  هاي اجتماعی افقی، مشتمل بر اعتماد، ارزش تشکل
دهد  جتماعی پایدار نشان میتجربه جوامع توسعه یافته و داراي امنیت ا. اجتماعی و مدنی نیز هستند

اي در عرصه عمومی  که در این جوامع، سطح باالیی از اعتماد وجود دارد و افراد به طور گسترده



 3سیزدهم، شمارة  شناسی ایران، دورة  مجلۀ جامعه

٩٢ 

 

اجتماعی میان افراد به شکل افقی به سلسله  -هاي سیاسی که شبکه مشارکت دارند، ضمن این

کنند خبري از  را تجربه میدر جوامعی که ناامنی پایدار اجتماعی . اند دهی شده مراتبی سازمان
مشارکت گسترده مردم در حوزه عمومی نیست و ساختار اجتماعی به شکل سلسله مراتبی 

اعتمادي  کنند و میزان باالیی از ترس و بی مردم از قوانین تبعیت نمی. دهی شده است سازمان

آوري و  جمعمردم فقط به . شود شود و جامعه حوزه مطمئنی براي زندگی تلقی نمی مشاهده می
تساهل اندك و نظام . گردش سرمایه و هزینه به دلیل ریسک باال وجود ندارد. پردازند ذخیره می

  .سیاسی متمرکز محصول چنین ناامنی است
گیرد که سرمایه اجتماعی به میزان باالیی وجود  امنیت اجتماعی پایدار در شرایطی شکل می

شود که  عی موجب توسعه سیاسی و اقتصادي نیز میهمبستگی مبتنی بر سرمایه اجتما. داشته باشد
به عبارتی دیگر، در جوامع توسعه . دهند این دو به نوبۀ خود امنیت اجتماعی را تحت تاثیر قرار می

بنابراین امنیت اجتماعی . یابند هاي اجتماعی نیز کاهش می یافته سیاسی و اقتصادي، جرائم و ناامنی
به شکل بهتري تأمین و ماندگار ... ها و  ي نظیر اعتماد، ارزشعمدتًا از طریق ابزارهاي هنجار

  ).1384شفیعی و محقر، (شود  می

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

 مدل مفهومی تحقیق. 1 شمارة نمودار

  

امنیت 

 اجتماعی

ت
امنی

  
فرهنگی

 

ت اخالقی
 امنی

ت قضایی
 امنی

ت حقوقی
 امنی

ت جانی
 امنی

ت 
امنی

 
اقتصادي

 

ت مالی
 امنی

ت شغلی
 امنی

ت عاطفی
 امنی

ت
امنی

 
احساسی

 

ي
ت فکر

 امنی

س
ت نوامی

 امنی

سرمایه 

 اجتماعی

اجتماعی اعتماد  

شخ اعتمادبین
 صی

یافته تعمیم اعتماد  

 اعتماد نهادي 

محیط اعتماد  

اجتماعی هنجار  

 هنجار

 اجتماعی حمایت

 امنیت جانی

 شبکه اجتماعی

 کیفیت
عیاجتما مشارکت مدنی مشارکت  
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  پیشینه تحقیق

گرچه مطالعات و تحقیقات مربوط به امنیت از عمر چندان زیادي برخوردار نیست و معموالً 

دوم هاي پس از پایان جنگ جهانی  قدمت آن را در چارچوب یک حوزه علمی، حداکثر به سال
هاي اصلی  ها و دغدغه گردانند، اما باید اعتراف کرد که مسئله امنیت همواره یکی از مشغله باز می

در این بخش تحقیقات انجام شده در خصوص ارتباط . هاي سیاسی بوده است جوامع بشري و نظام
  .شود سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در قالب جدول زیر طرح می

  
  تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده پیرامون موضوع مطالعه. 2 شمارة جدول

م
ق

حق
 

ل
سا

 

 نتایج تحقیق موضوع

ی
امیرکاف

 

1380
 

ت و عوامل مؤثر بر آن  
س امنی

ی احسا
بررس

)
مورد مطالعه

 :
شهر تهران

(
 

نظمی گویان بی هاي توصیفی این مطالعه چنین است؛ بخش قابل توجهی از پاسخیافته
در ارتباط با متغیر . کنندجرائم و بزهکاري را در سطح باالیی ارزیابی میاجتماعی و میزان بروز 

حمایت اجتماعی، اکثر پاسخگویان نسبت به کمک دیگران در مواقع اضطراري امیدي ندارند و 
چنین پاسخگویان، ریسک اعتماد کردن را  هم. دانندها را در سطح پایینی می امداد و یاري آن

ندگی روزانه باال دانسته و احتمال ضرر، زیان و آسیب را بیشتر از هاي مختلف ز در موقعیت
متغیر حمایت اجتماعی آثار مؤثر و : نتایج نشان داد که. کنندسود ناشی از آن برآورد می

نظمی اجتماعی و ریسک و مخاطره تأثیر مؤثر و  همچنین بی. داري بر احساس امنیت دارد معنی
 .دادند اي بر احساس امنیت نشانکاهنده

ش
خو

 
فر

 

1382
 

ت شهروندان ساکن مراکز 
ش و مشارک

گرای
ت

ت به امنی
ي استان مازندران نسب

شهر
گویان در حد کم، کمترین میزان  هاي این پژوهش؛ میزان احساس امنیت پاسخ مطابق یافته 

بین سن . باشد احساس امنیت در بعد جانی و بیشترین میزان احساس امنیت در بعد مالی می
پاسخگویان و مشارکت آنان در تأمین امنیت همبستگی معکوس، همبستگی مثبت و معناداري 
بین سطح تحصیالت و مشارکت در تامین امنیت و تفاوت معنادار بین احساس امنیت در دو 

اما (گروه زن و مرد وجود دارد، تفاوت معناداري در احساس امنیت مجردین و متأهلین نبوده 
و ارتباط معناداري بین پایگاه ) افراد متاهل گرایش به امنیت داشتند افراد مجرد بیش از

هاي  احساس امنیت بین گروه. اقتصادي و مشارکت در تامین امنیت وجود ندارد - اجتماعی
 .شغلی مختلف یکسان است

ی
عرب

 1382
 

ی از دیدگاه 
ت اجتماع

ی امنی
بررس

شهروندان 
8 

شهر
 

تهران، همدان، ارومیه، شیراز، کرمان، یزد، اصفهان و (شهر  8در مطالعه روي  محقق
و هم به ) مورد 6(؛ هم به بررسی میزان احساس امنیت در مسائل و روابط عادي و روزانه )مشهد

گیرد که میزان  پردازد و چنین نتیجه می می) مورد 7(بررسی میزان بروز جرائم در جامعه 
چنین افراد نمونه به زیاد بودن  باشد؛ هم گویان در حد زیادي می ن پاسخاحساس ناامنی در بی

رسد که  او در نهایت به این نتیجه می. اند میزان ظهور هر یک از جرائم در جامعه اشاره کرده
 .باشند حد باالي از متوسط افراد در زندگی روزمره خود دچار نوعی احساس ناامنی می
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ناجا
 1383

 

ى میزان 
بررس

ت در 
س امنی

احسا
گ 

بین حاشیه نشینان تهران بزر

ک مناطق
به تفکی

 

نتایج . اند سال حاشیه شهر تهران بوده 15جمعیت آمارى تحقیق، کلیۀ شهروندان باالى 
نشان داد که سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت و درآمد افراد بر احساس امنیت آنان 

 .تأثیرگذار است

ی
ی ربیع

نجیب
 

1383
 

ی 
بررس

ت 
س امنی

عوامل مؤثر بر میزان احسا
ی  با تأکید بر سرمایه

اجتماع
 

گویان در حد متوسط احساس امنیت  از پاسخ ٪62هاي تحقیق مؤید این نکته است که  یافته
 ٪56. کنند می ناامنی نوع سرمایه، اکثر افراد از نظر جانی احساس توجه به بدون چنین هم. کنند می

. در حد زیاد احساس امنیت جانی دارند ٪13در حد کم و  ٪35 حد متوسط، گویان در از پاسخ
در حد زیاد احساس  ٪13در حد کم و  ٪40گویان در حد متوسط،  از پاسخ ٪47چنین  هم

هاي آماري در این تحقیق نیز نشان دهنده آن است که  نتایج حاصله از آزمون. امنیت مالی دارند
چنین  هم. داري دارد سرمایه اجتماعی با احساس امنیت فکري، جمعی و مالی همبستگی معنی

اساس آزمون  بر. اشکال مختلف سرمایه و طبقه اجتماعی با میزان احساس امنیت در رابطه است
رگرسیون انجام شده نیز مشخص شد که ترکیب متغیرهاي سرمایه اقتصادي، اجتماعی، 

 .کننده بخشی از تغییرات میزان احساس امنیت باشد تواند تبیین تحصیالت و شغل می

ى
صمد

 
 

بگه
 

جان
 1384

ى در  
ت اجتماع

امنی
سنندج

هر کدام تهدیدات و ناامنى خاص ها،  ترین نتیجۀ تحقیق این است که افراد و خانواده مهم 
در واقع، امنیت اجتماعى . خود را دارند، اما مرکز ثقل تهدیدات، تهدیدهاى اقتصادى است

 .شود ها از سوى عوامل موجود در حوزة اقتصادى سلب و تهدید مى افراد و خانواده

افشار
 1385
 

ی زنان در شهر تهران
ت اجتماع

امنی
دهد که امنیت اجتماعی زنان با عملکرد قانون و پلیس رابطه هاي این بررسی نشان می  یافته 

داري با  هاي مختلف تفاوت معنی از طرف دیگر امنیت اجتماعی مناطق و شغل. داري دارد معنی
عبارتی نابرابري اجتماعی بر میزان احساس امنیت انسان تأثیر دارد که این دو  یکدیگر دارند و به

در یک تحلیل کلی . کند ا بر میزان امنیت اجتماعی تأیید میمتغیر تأثیر ساختار اجتماعی ر
توان نتیجه گرفت که امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران از حد متوسط کمتر است و  می

عواملی نظیر عملکرد پلیس، عملکرد قانون، مقاومت اجتماعی و هنجارهاي اجتماعی بر آن 
عواملی نظیر حمایت اجتماعی، هنجارهاي  دهد که تحلیل رگرسیون نیز نشان می. تأثیر دارند

 .داري بر میزان امنیت اجتماعی دارد اجتماعی و میزان درآمد خانواده تأثیر معنی

ی و دیگران
گروس

 

1385
 

ی میزان اعتماد
بررس

 
ی و تاثیر آن بر 

اجتماع
شکل
 

ی در بین 
ت اجتماع

س امنی
ي احسا

گیر

ت
دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرف

درصد پاسخگویان، احساس امنیت اجتماعی در  8/73دهد که  پژوهش نشان میهاي  یافته 
توان نتیجه گرفت دانشجویانی که از  با توجه به نتایج بدست آمده می. حد متوسط و کم داشتند

چنان که دختران  هم. هاي قومی متفاوت هستند، احساس امنیت اجتماعی مشابهی ندارند گروه
متفاوت از نظر میزان احساس امنیت اجتماعی با یکدیگر تفاوت هاي درآمدي  متعلق به گروه
گویان یعنی  دهد، تنها اعتماد بین شخصی پاسخ چنین نشان می نتایج تحقیق هم. معنادار دارند

ها در تعامل هستند، بر سطح احساس  اعتماد به افراد خاص و نزدیک که به طور روزانه با آن
سطح درونی و سطح کالن اعتماد یعنی اعتماد بنیادین و  ها تاثیر دارد و امنیت اجتماعی آن

 .اعتماد تعمیم یافته، در این میان تاثیرگذار نبود
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ي و دیگران
نادر

 

1389
 

ی و 
ت اجتماع

س امنی
ی رابطه احسا

بررس
ی در شهر اردبیل

سرمایه اجتماع
بنابراین زنان نتایج حاکی از رابطه معنادار بین احساس امنیت اجتماعی و جنسیت دارد؛  

هاي سن،  در حالی که ارتباط احساس امنیت با مؤلفه. نمایند بیشتر از مردان احساس ناامنی می
تحصیالت، وضعیت تأهل و درآمد ماهیانه خانواده معنادار نیست، ولی رابطه معناداري بین 

هم . دهاي خانواده و نوع شغل افراد و محل سکونت با میزان احساس امنیت وجود دار هزینه
چنین بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با احساس امنیت اجتماعی رابطه معنادار و مستقیمی 

درصد تغییرات متغیر احساس امنیت اجتماعی را  13موجود است و از این میان اعتماد اجتماعی 
 .نماید تبیین می

اسکوگان
1

 

1986
 

ضل ناامنی
در مورد مع

ي ماجراهاي ناامنی و مطلع  ها درباره با همسایه رسد که بحث کردن محقق این نتیجه می 
تواند بر میزان ترس و نوع  دیدگان محلی و یا رفتارهاي ضد اجتماعی می شدن از احوال بزه

هاي محلی  توان به نقش شبکه در همین راستا می. دیدگی تاثیر بگذارد برآورد افراد از خطر بزه
راي تبادل اطالعات مربوط به رویدادها و اوضاع محل ها ابزار ارتباطی را ب اشاره کرد؛ این شبکه

 .سازند فراهم می

س
این

2
 2004
 

ی تأثیر بی
بررس

 
ی در برانگیختن 

تنظم
حساسی

 
ي عمومی

ها
 

مانند خشونت خانوادگی (ها و جرایم  نظمی محقق به این نتیجه رسیده است که برخی بی
که حوادث دیگري که چه بسا  آنممکن است از سوي مردم نادیده گرفته شود و حال ) جدي

اهمیت کمتري داشته باشند، ممکن است شاهد یا عالمتی دال بر وجود تهدید پایدار علیه امنیت 
هاي جامعه شناسی تعامل نمادین، مفهومی با عنوان  گیري از یافته او با بهره. جامعه تلقی شود

گونگی تفسیر مردم از تهدیدات ابداع کرد که براي فهم چ» ها و جرایم عالمت دهنده نظمی بی«
دهد که چگونه مردم فضاي اجتماعی را به طور  علیه امنیت خود سودمند بوده و توضیح می

 .کنند دهی می نمادین سامان

جکسون
3

 

2004
؛ 

2007
س ناامنی 

در مورد احسا
ي جرایم محلی نشان داده است که پاسخ دهندگانی که  هاي حاصل از پیمایش درباره داده 

ها نسبت به انحراف دراز  چنین آن تري دربارة قانون و نظم دارند، و هم دیدگاه اقتدارگرایانه
. کنند نظمی در محیط را درك می مدت جامعه نگران هستند، احتماالً بیشتر از سایرین، بی

هاي فیزیکی را به مشکالت مربوط به اجتماع و  ها این نشانه چنین بیشتر احتمال دارد که آن هم
چنین به کیفیت رو به زوال پیوندهاي اجتماعی و کنترل اجتماعی  نسجام اجتماعی و هما

 .غیررسمی ربط دهند

 
1 . Skogan 
2 . Innes 
3 . Jackson 



 3سیزدهم، شمارة  شناسی ایران، دورة  مجلۀ جامعه

٩٦ 

 

ریناور
1

 

2007
 

س از جرم
ش تر

در مورد کاه
 

وي در تحقیقی تالش کرده است به این پرسش پاسخ دهد که آیا تاثیر کنترل اجتماعی 
نتایج نشان داد . اقدامات پلیس و دولتاي غیررسمی بر کاهش ترس از جرم بیشتر است یا  محله

اثر بخشی (و هم کنترل اجتماعی رسمی ) ویژه، انسجام اجتماعی به(که هم کنترل غیررسمی 
ي معنادار  با ترس از جرم و ناامنی رابطه) برخورد پلیس با جرم و بازدارنده دانستن ترس از پلیس

بینش متفاوتی از مقوله امنیت داشته و افراد مختلف با توجه به تنوع محیط پیرامونی،  .دارند
هاي فردي ناامنی، متغیر دانسته  احساس امنیت را با توجه به نظام اقتصادي، نظام سالمت و تجربه

هاي عینی و واقعی ناامنی و وقوع جرم، در  ي ناشی از احساس ناامنی را بیشتر از الیه و دلهره
 .اذهان دارند

  
  

ضرایب پایایی ابعاد مختلف احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی. 3 شمارة جدول  

 شاخص
 ضریب پایایی

 )کرونباخ آلفاي(
 شاخص

ضریب پایایی 
 )کرونباخ آلفاي(

احساس امنیت 
 جانی

74/0 
احساس امنیت 

 نوامیس
79/0 

احساس امنیت 
 شغلی

 74/0 احساس امنیت عاطفی 75/0

 73/0 احساس امنیت مالی
امنیت احساس 
 فرهنگی

71/0 

امنیت  احساس 
 اقتصادي 

71/0 
احساس امنیت 

 اخالقی
70/0 

احساس امنیت 
 حقوقی 

 94/0 سرمایه اجتماعی 76/0

احساس امنیت 
 قضایی

 78/0 اعتماد اجتماعی 72/0

  امنیت احساس 
 احساسی

 82/0 هنجار اجتماعی 78/0

امنیت  احساس 
 اعتقادي 

 83/0 شبکه اجتماعی 76/0

 87/0 احساس امنیت اجتماعی

  
 

 
1 . Renaure 
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  شناسی تحقیقروش
نظري و منظور تدوین پیشینهدر ضمن به. لحاظ اجرا از نوع پیمایشی استحاضر بهپژوهش 

نظر معیار مطالعه ازاین. استشده گرفته بهره) اسنادي(اي  سوابق تجربی تحقیق از روش کتابخانه
  .به لحاظ وسعت، پهنانگر استزمان، مقطعی، به لحاظ ماهیت، کاربردي و 

مطالعه بود  ساله و بییشتر ساکن شهر یزد در زمان 18ي افراد جمعیت آماري تحقیق شامل همه
شده و با استفاده از عنوان نمونه انتخاب ها بهنفر از آن 246که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 

  .ه قرارگرفتندمورد مطالع) PPS(اي متناسب  گیري خوشه شیوه نمونه
در این تحقیق از اعتبار محتوایی استفاده . نامه است ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش

شده به چند نفر از اساتید و متخصصان نشان داده شد  نامه تدوین به همین منظور پرسش. شده است

براي سنجش پایایی نیز از آلفاي کرونباخ . نامه اصالح گردید ها، پرسش و با استفاده از نظرات آن
  . مورد تحلیل قرار گرفت SPSSافزار  ها به کمک نرم داده. استفاده گردید

 
  گیري متغیرها اندازه

اجتماعی به فقدان هراس از تهدید شدن یا به احساس امنیت: اجتماعیامنیتمیزان احساس
هاي حقوق و آزاديهاي انسانی و نبود ترس از تهدیدو ارزشهاي اساسی  مخاطره افتادن ویژگی

  ). 61: 1385افشار، (شود مشروع گفته می
بعد جداگانه شامل احساس  12منظور سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی، این مقوله در به

-شغلی، احساس امنیتاقتصادي، احساس امنیتجانی، احساس امنیتامنیت مالی، احساس امنیت
-امنیتاحساسی، احساسعاطفی، احساس امنیتفرهنگی، احساس امنیتالقی، احساس امنیتاخ

نوامیس و براي هر بعد چهار قضایی و احساس امنیتحقوقی، احساس امنیتفکري، احساس امنیت

 .اي سنجیده شددرجه 6گویه در یک طیف  48گویه و جمعاً 
و  48مذکور ساخته شده که کمترین امتیاز هاي  سازه امنیت اجتماعی از حاصل جمع گویه

براي سنجش هر یک از ابعاد سازه احساس امنیت، چهار گویه در نظر . بود 288بیشترین امتیاز 
معناي احساس امنیت بیشتر شد و نمرة باالتر به 24و بیشترین امتیاز  4گرفته شد که کمترین امتیاز 

  . بود و بالعکس

اجتماعی در درون سازمان یا بدون وجود سازمان است که کلیت روابط : سرمایه اجتماعی

). 4: 2005اسمیت، (سطوحی از اعتماد الزم است تا بافت اجتماعی سازمان را حفظ نماید 
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نظر  پردازان در حوزه سرمایه اجتماعی در مورد چندین شاخص اتفاق طورکلی اکثریت نظریه به

، احساس )شخصی عام، بنیادي و بین(آن  اعتماد و سطوح مختلف: اند دارند که از آن جمله
هاي فردي براي کنش، ارتباطات آزاد و مشارکتی،  دلبستگی، احساس هویت، افزایش توانایی

هاي اجرایی موثر، ظرفیت بالقوه اطالعات، پیوندهاي  تعهدات و انتظارات، هنجارها و ضمانت

گویان،  ان سرمایه اجتماعی پاسخبه منظور سنجش میز... . هاي اجتماعی و  اجتماعی، توسعه شبکه
و شبکه ) بعد 3شامل (، هنجار اجتماعی )بعد 4شامل (این متغیر در سه بعد اعتماد اجتماعی 

  . اي سنجیده شد درجه 6گویه در یک طیف  50جمعًا شامل ) بعد 3شامل ( اجتماعی
  

  هاي پژوهشیافته
را مردان ) نفر129(یت مورد مطالعه اطالعات توصیفی حکایت از آن دارد که تقریبًا نیمی از جمع

گویان را افراد متأهل و مابقی را  درصد از پاسخ 65چنین هم. دهندو بقیه را زنان تشکیل می

گویان، تحصیالتی باالتر از دیپلم داشته و به لحاظ متغیر سن نیز  اکثر پاسخ. اند مجردها تشکیل داده
  .سال است 32میانگین سنی جمعیت حدوداً 

اي که در آن ساکن منطقه اقتصادي، کیفیت- اجتماعی لحاظ پایگاهمطالعه بهگویان مورد پاسخ
اند که بندي شدهگروه پایین، متوسط و باال رده 3هستند و میزان احساس امنیت اجتماعی در 

  5/69اقتصادي؛  - درصد از نظر پایگاه اجتماعی 7/79(مقوله این سهگویان در  اکثریت پاسخ
 

توزیع فراوانی ابعاد سرمایه اجتماعی. 4 ةجدول شمار  

 میانگین ابعاد
انحراف 
 معیار

حداقل 
 نمره

حداکثر 
 نمره

57/51 اعتماد اجتماعی  57/9  18 75 
27/13 اعتماد نهادي  95/3  4 24 

48/16 اعتماد بین شخصی  67/3  4 23 
30/11 اعتماد محیط  34/3  4 21 

52/10 اعتماد تعمیم یافته  85/3  0 20 
09/64 هنجار اجتماعی  71/10  34 93 
31/64 شبکه اجتماعی  92/12  27 100 

)زیربعد شبکه اجتماعی(کیفیت   21/15  92/2  7 23 
42/31 مشارکت اجتماعی  67/7  10 50 

67/17 مشارکت مدنی  06/6  0 35 
)کل شاخص(سرمایه اجتماعی   97/179  01/29  86 249 
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در رده میانی ) درصد به لحاظ میزان احساس امنیت 1/84درصد از نظر منطقه سکونت شهري و 

  . اندقرار گرفته
 4که خود مشتمل بر (بعد اعتماد اجتماعی  3سرمایۀ اجتماعی پاسخگویان در این پژوهش در 

، هنجار )باشد بعد اعتماد تعمیم یافته، اعتماد نهادي، اعتماد محیط و اعتماد بین شخصی می

خود شامل سه بعد کیفیت، مشارکت اجتماعی و مشارکت مدنی که (اجتماعی و شبکه اجتماعی 
ها آورده شده  سنجیده شده است که در جدول زیر، حداقل و حداکثر نمره و میانگین آن) باشد می

   .است
که میانگین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در سطح باالتر از متوسط قرار دارد پس  با توجه به این

  .اجتماعی باالیی برخوردارند ۀمایپاسخگویان ما از میزان سر
  

  
  میانگین ابعاد سرمایه اجتماعی پاسخگویان. 2 ةنمودار شمار

  

باشد که از این میان بعد  بعد می 12احساس امنیت اجتماعی در پژوهش حاضر مشتمل بر 
 73/5، بیشترین و بعد احساس امنیت فرهنگی با میانگین 76/11احساس امنیت نوامیس با میانگین 

میانگین شاخص کلی احساس امنیت اجتماعی نیز با . اند را به خود اختصاص داده  کمترین میزان
باشد که نشان از احساس  می 72/105بوده است،  170و  23توجه به کمترین و بیشترین مقدار که 

  .امنیت متوسط پاسخگویان است

51/5764/0964/31
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  پاسخگویانمیانگین ابعاد احساس امنیت اجتماعی . 3ة نمودار شمار

 
عنوان یکی از مفاهیم مهم در حوزه علوم اجتماعی، از متغیرهایی است که  سرمایه اجتماعی به

بنابراین . رود نقش قابل توجهی بر میزان احساس امنیت اجتماعی پاسخگویان داشته باشد انتظار می
در جهت تعیین ارتباط میزان سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی پاسخگویان ار 

  . آمده است  5زمون همبستگی پیرسون بهره گرفته شده، که نتایج آن در جدول شماره آ
دهد که بین میزان احساس امنیت اجتماعی و میزان سرمایه اجتماعی  هاي جدول نشان می یافته

تر، هرچه میزان سرمایه اجتماعی  به عبارت روشن. رابطه مثبت معنادار با شدت متوسط وجود دارد
امعه باالتر رود میزان احساس امنیت اجتماعی آنان افزایش یافته و احساس ناامنی در افراد یک ج

  .یابد آنان کاهش می

چنین نتایج آزمون پیرسون بین ابعاد سرمایه اجتماعی و ابعاد احساس امنیت اجتماعی  هم
احساس  حکایت از رابطه مثبت معنادار بین اعتماد اجتماعی، هنجار اجتماعی و شبکه اجتماعی با

از دیگر سو نیز تمامی ابعاد احساس امنیت اجتماعی با متغیر سرمایه اجتماعی . امنیت اجتماعی دارد
پس هرچه میزان سرمایه اجتماعی در افراد افزایش یابد میزان . باشند داراي رابطه مسقیم معنادار می

گی، قضایی، احساس امنیت مالی، شغلی، جانی، عاطفی، احساسی، اقتصادي، اخالقی، فرهن
  .حقوقی، نوامیس و فکري بیشتر خواهد شد

همبستگی نسبتاً باال بین متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با میزان احساس امنیت اجتماعی  و 

و بوردیو ) تبیین نظري چلبی(گانه آن در جهت تایید نظریات گیدنز، جانسون، پارسونز  12ابعاد 
هاي مطالعه  ه در بخش مالحظات نظري تاکید شد، یافتهبنابراین همانطور ک. عمل نموده است

هاي اصلی  حاضر هم نشان داد که مقوله سرمایه اجتماعی به حق به عنوان یکی از تبیین کننده
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میزان احساس امنیت تعیین شده است و بر خالف رویکردهاي عینی و پلیسی گذشته، امروزه 

نهادي و اجتماعی، تمرکز بر تقویت تقویت مشارکت گروهی و اجتماعی، افزایش اعتماد 
هنجارهاي اجتماعی و در یک کالم توجه جدي به افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه، ابزار و 
سالح کارامدي در جهت افزایش احساس امنیت اجتماعی پایدار و بالطبع نیل به توسعه و پیشرفت 

  .همه جانبه خواهد بود

  
  1الگوسازي معادالت ساختاري

الزم به توضیح است که . منعکس شده است 4یل معادالت ساختاري در نمودار شمارهنتایج تحل
دو متغیر اصلی این تحقیق یعنی میزان احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی از نوع متغیرهاي 

هاي سازه مکنون میزان احساس امنیت  ترین معرف شود مهم که مالحظه می چنان. مکنون هستند
هاي  ترین معرف که مهم اند ضمن این یب بعد عاطفی، بعد فکري و بعد اخالقی بودهاجتماعی به ترت

سازه مکنون سرمایه اجتماعی به ترتیب شبکه اجتماعی، هنجارهاي اجتماعی و اعتماد اجتماعی 
  . بوده است

شود میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت  مشاهده می 4طور که در نمودار شماره همان
دهنده رابطه مستقیم این دو متغیر است یعنی افزایش سرمایه  است که نشان 69/0اجتماعی، 

  .شود اجتماعی باعث افزایش احساس امنیت اجتماعی می

  

   

 
1. Structural Equation Modeling (SEM) 
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  مدل معادله ساختاري، تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی: 4ة نمودار شمار

  
به منظور بررسی . دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است هاي برازش مدل نشان می شاخص

ها، شاخص نیکویی  شاخص یکی از این. برازش مدل پیشنهادي چند شاخص مورد توجه قرار گرفت

دامنه تغییرات شاخص مذکور بین صفر و یک است، هر چه مقدار محاسبه شده . است GFI(1(برازش 
به دست آمده  94/0معادل  GFIدر مدل حاضر، . تر باشد بیانگر برازش بهتر مدل است به یک نزدیک

ر، مقیاس نیکویی برازش شاخص دیگ. توان گفت که مدل داراي برازش خوبی است بنابراین می. است
را  GFIاین شاخص تا حدي نسبت به حجم نمونه و درجات آزادي مدل، معیار . است 2شده تعدیل

دهنده نیکویی  بین صفر و یک است و مقادیر نزدیک به یک نشان AGFIمقدار . کند تعدیل می
نیز برازش شده است که این شاخص  90/0معادل  AGFIدر تحقیق حاضر میزان . برازش مدل است

 .کند مدل را تأیید می

 
1. Goodness of Fit Index  
2 . Adjusted Goodness of Fit Index 
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  گیريبحث و نتیجه
در حقیقت مرتفع شدن بیشتر نیازهاي مهم . رود نیاز به امنیت یکی از نیازهاي اساسی بشر به شمار می

، برخالف )بعد ذهنی(احساس امنیت . آدمی حتی نیازهاي زیستی نیز به نوعی تابع میزان امنیت است

امنیت ). 48: 1386حسینی، (اي پیچیده، چندبعدي و سیال است ، پدیده)بعد عینی(واقعیت فیزیکی آن 
پدیده چند بعدي است و مطالعه میزان امنیت در یک جامعه به لحاظ عوامل مختلف اقتصادي، سیاسی 

نظران بر این باورند که میزان احساس امنیت در یک  پذیر است؛ اما عموم صاحب و اجتماعی امکان
هایی که فرد در جامعه، در قبال عدم امنیت بروز  چون واکنش. د آن اهمیت داردجامعه به اندازه وجو

خواهد داد تابع میزان دریافت و ادراك او از امنیت خواهد بود و لذا احساس امنیت، متغیري کلیدي 

از دیگر سو آگاهی از میزان احساس آسایش، آرامش، عدالت و . شود در این خصوص محسوب می
گیري و بسط احساس امنیت و هاي شکلهروندان یک جامعه و فراهم آوردن زمینهامنیت از سوي ش

لذا توجه . ریزان پیشرفت فرهنگی و اجتماعی خواهد بودهاي برنامهها از اولویتآرامش خاطر در آن
الخصوص توجه به نقش جالب توجه به وضعیت مقوله احساس امنیت اجتماعی در یک جامعه و علی

ی در تبیین میزان احساس امنیت اجتماعی که اثري غیرقابل انکار در تقویت و تربیت سرمایه اجتماع
عنوان یکی از بازوان توسعه  ي پیشرفت و توسعه اجتماعی و فرهنگی در نسل آینده داشته و بهروحیه

  .رسدنظر میشوند، ضروري به جانبه آن جامعه قلمداد میهمه
سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر یزد مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه 

در ردة ) درصد 1/84(گویان  به لحاظ میزان احساس امنیت اجتماعی، اکثریت پاسخ. انجام پذیرفت

متغیر سرمایه اجتماعی، . ي باال بودنددرصد در رده 6/1ي پایین و تنها درصد در رده 2/14متوسط، 
با  96/179میانگین . د اجتماعی، هنجار اجتماعی و شبکه اجتماعی بودخود مشتمل بر سه بعد اعتما

براي سرمایه اجتماعی، حکایت از سرمایۀ اجتماعی  249و بیشترین داده  86توجه به کمترین داده 
تا  18ي  دامنه( 57/51گویان به لحاظ میزان اعتماد اجتماعی با میانگین  پاسخ .گویان داشت باالي پاسخ

ي  دامنه( 31/64و شبکه اجتماعی با میانگین ) 93تا  34دامنۀ (  09/64اجتماعی با میانگین ، هنجار )75
  .در سطح باالیی قرار داشتند) 100تا  27
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در مورد این سؤال که میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر یزد چقدر است، حاصل چنین شد 

در این زمینه الزم . متوسط قرار گرفتندکه بیشتر پاسخگویان از نظر احساس امنیت اجتماعی در گروه 
هاي سنتی و فرهنگی خود را محفوظ  جا که هنوز تا حدي ویژگی به توضیح است که شهر یزد از آن

شدن قرار گرفته است، بالطبع فضاي  شدن و صنعتی نموده و کمتر در معرض پیامدهاي نامناسب شهري

اقتصادي و صنعتی براي ساکنان خود فراهم  هاي تري را بخصوص در زمینه فعالیت تر و امن مطمئن
ها و پیامدهاي منفی صنعتی شدن در امان نبوده  البته بدیهی است که این شهر نیز از آسیب. آورده است

  .هاي اجتماعی نگردد ها و آسیب و تضمینی نیست که در چندسال آینده دستخوش ناامنی
ماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین فرضیه اصلی تحقیق مبتنی بر رابطه میزان سرمایۀ اجت

چنین  نماید؛ هم نتایج پژوهش حاضر از رابطه دو متغیر فوق با یکدیگر حمایت می. افراد بوده است
ابعاد سرمایه اجتماعی نیز یا متغیر میزان احساس امنیت اجتماعی همبستگی مثبت و معناداري را نشان 

بخشد و جامعه را سالم، آرام و مطلوب  یی که امنیت را ارتقا میها ترین مولفه یکی از اصلی. اند داده
سرمایه اجتماعی و نمود آن در ارتباط با مقوالتی نظیر پیشگیري و . سازد، سرمایه اجتماعی است می

کاهش جرایم، خشونت و تضاد در یک جامعه، سوءمصرف مواد مخدر، خودکشی و بسیاري از 

هاي سرمایه اجتماعی با فضاسازي امنیت اجتماعی در  گاتنگ مؤلفهمعضالت اجتماعی نشان از رابطه تن
هاي  اهمیت سرمایه اجتماعی در کنار وضعیت روابط همسایگی در الیه). 49: 1381بهزاد،(جامعه دارد 

از این رو، سرمایه اجتماعی . هاي احساس ناامنی در جامعه دارد مختلف عامل مهمی در تبیین واریانس
تري از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع داشته و در غیاب  ت که نقش بسیار مهمیکی از عواملی اس

سرمایه اجتماعی و بدون آن پیمودن مسیر توسعه فرهنگی، اقتصادي و امنیتی دشوار و یا غیرممکن 
تواند به انسجام اجتماعی کمک کرده و در نتیجه نظم اجتماعی که  هاي واحد می ارزش. باشد می

ها بدون مشارکت و  نیت اجتماعی است فراهم کند، ضمن آن که امنیت در همه زمینهزیربناي ام
باشد لذا فقدان و یا کاهش سرمایه اجتماعی منجر  پذیر نمی همیاري مردم و اقشار مختلف جامعه امکان

با استناد به ). 1: 1386امینی، (گردد  ها و تعارضات متعدد اجتماعی می به بروز معضالت، بحران

یات گیدنز، کالس افه، بوردیو، پاتنام و در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، بین نظر
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چنین بین اعتماد اجتماعی و امنیت  و امنیت اجتماعی و هم) از ابعاد شبکه اجتماعی(روابط اجتماعی 

بوردیو، کلمن،  مطابق با تئوري دورکیم، پارسونز، هابرماس، گیدنز، افه،. اجتماعی رابطه وجود دارد
پاتنام، جانسون و استناد به نتایج حاصل از تحقیق حاضر، بین سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه 

از ابعاد (هاي تحقیق حاضر، بین مشارکت اجتماعی  وجود دارد و طبق تئوري پاتنام و با توجه به یافته

، )1383(با نتایج پژوهش نجیبی ربیعی این مهم. و امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد) شبکه اجتماعی
  . خوانی دارد هم) 1389(و باباخانی ) 1389(، نادري و دیگران )1385(گروسی و دیگران 

گیري و نضج احساس ناامنی اجتماعی که در جهت حذف و یا کاهش تبعات شکلکوتاه سخن آن
عاد سه گانه آن در تبیین متغیر در یک اجتماع و با توجه به نقش معنادار متغیر سرمایه اجتماعی و اب

  :گردد گانه آن، پیشنهادهاي زیر عنوان می 12احساس امنیت اجتماعی و ابعاد 
بررسی و شناخت علمی روندهاي عرصه تغییر و تحوالت اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت  -

 اجتماعی؛ الزم است که اثرات و پیامدهاي تغییرات و تحوالت اجتماعی و اقتصادي در سطح
استان مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد تا امکان شناخت عوامل تهدیدکننده و مختل کننده 

  .نظم و امنیت اجتماعی فراهم آید

جاکه هر چه میزان  هاي اجتماعی و جرایم؛ از آن هاي آسیب شناخت بسترها و زمینه -
نیز افزایش شیوع جرائم و انحرافات اجتماعی در جامعه بیشتر شود میزان احساس ناامنی 

هاي بروز جرائم در سطح جامعه از طریق انجام  ي دقیق و علمی زمینه یابد، فلذا مطالعه می
  .شود هاي مطالعاتی و تحقیقاتی توصیه می طرح

شود  افزایش مشارکت اجتماعی در بین شهروندان باعث افزایش احساس امنیت نیز می -
آن افزایش احساس امنیت اجتماعی،  تبع اجتماعی و به از این رو براي ارتقاي مشارکت

سازي براي افزایش مشارکت در بین مردم  ریزان اجتماعی با زمینه مهندسین فرهنگی و برنامه
هاي گلریزان، کمک به مستمندان در اعیاد اسالمی، استفاده از  جشن(ها  در مناسبت

...) طه و هاي مردمی در حل مشکالت و معضالت موجود در شهر توسط نهادهاي مربو کمک

توانند گام  هاي مختلف و به صحنه کشیدن مردم براي کارهاي جمعی و عمومی می و موقعیت
  .موثري در این زمینه بردارند
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در . هر چه اعتماد اجتماعی در بین مردم بیشتر باشد احساس امنیت نیز ارتقا خواهد یافت -

ساس امنیت، معماران فرهنگی این زمینه جهت بسترسازي براي اعتماد و به تبع آن افزایش اح
توانند اعتماد  هاي اعتماد بنیادین در بین افراد جامعه می ریزان اجتماعی با تقویت پایه و برنامه

عام را هم در بین مردم و هم در بین نهادهاي دولتی افزایش داده و از این طریق احساس 

ها توسط  ره و کنترل آناز سوي دیگر نظارت بر تعامالت روزم. امنیت را نیز تقویت کنند
نیروي انتظامی به منظور کاهش آسیب پذیري روابط اجتماعی، نقش موثري در باالبردن 

شود نیروي انتظامی با اجراي دقیق وظایف خود به  بنابراین پیشنهاد می. اعتماد اجتماعی دارد
  .یدباالرفتن اعتماد اجتماعی و به تبع آن باالرفتن احساس امنیت اجتماعی کمک نما

در بین شهروندان باعث ) شبکه اجتماعی(طبق نتایج تحقیق افزایش روابط اجتماعی  -
با آموزش ) ها مدارس و دانشگاه(شود از این رو نهادهاي آموزشی  افزایش احساس امنیت می

سازان جامعه  هاي جمعی بخصوص صدا و سیما در مقام فرهنگ روابط سهل و آسان و رسانه
توانند در جهت  ساختن مزایاي این نوع روابط می هاي متنوع و برجسته مهبا تولید و پخش برنا

  .بسترسازي براي تقویت روابط اجتماعی در بین مردم گام موثري بردارند

ارتقاء سطح آگاهی و شناخت عمومی جهت تحکیم نظم و انضباط؛ توجه به نقش  -
کننده امنیت  امل مختلآموزش و پرورش در زمینه افزایش آگاهی عمومی در رابطه با عو

ها و تهدیدات در کمین نظم و امنیت در  هاي کاهش و رفع چالش اجتماعی و آموزش شیوه
از دیگر راهکارهاي . ي مزبور آموزان در زمینه رسانی به دانش سطح مدارس و تقویت اطالع

ی با آموزش آشنائ: توان موارد زیر را نام برد آموزشی توصیه شده براي آموزش و پرورش می
قوانین به آحاد جامعه، آموزش مقابله با مشکالت خصوصاً به کودکان، نوجوانان و جوانان، 

ها در  هاي مختلف در مدارس و دانشگاه هاي اجتماعی به شیوه آموزش پیشگیري از آسیب
  .جهت افزایش میزان احساس امنیت اجتماعی در سطح جامعه

 منابع

  .مؤلف: جا ، بیماعیسرمایه اجت، )1385(اختر محققی، مهدي 
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جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی؛ فراتر از آراء پوتنام، سرمایه ، )1384(ادواردز، رابرت و فولی، مایکل 
  .نشر شیرازه: ترجمه، افشین خاکباز و حسن پویان، تهران ،اجتماعی؛ اعتماد، دمکراسی و توسعه

  .نشر مرکز: مهرداد میردامادي، تهرانترجمۀ ، شناسیمتفکران بزرگ جامعه). 1379(استونز، راب  
ارشد، دانشکده علوم نامه کارشناسی، پایان»امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران«). 1385(العابدین  افشار، زین 

  .اجتماعی، دانشگاه تهران
پژوهشی در «، )1389(آبادي، محمد  آبادي، سمیه؛ حیدري، محمد و نوریان نجف نجف افشانی، سیدعلیرضا؛ فاضل

  .185- 217: 49، شماره فصلنامه علوم اجتماعی، »باب رابطه دینداري و اعتماد اجتماعی

معاونت پژوهشی و  ، انتشاراتنمایه پژوهش، »اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن«، )1380(امیرکافی، مهدي 
  .آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی  ، پایان»اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن«، )1375(امیرکافی، مهدي 
  .تهران

  .197- 198: 238شماره ، اطالعات سیاسی اقتصادي، »امنیت ملی مفهومی درحال تکوین«، )1386(امینی، علی 

مطالعات امنیت ، »بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت با تاکید بر نقش پلیس«، )1389(باباخانی، فرهاد 
  .181-21:199، شمارهاجتماعی

کوشش کیان  ، بههاي سرمایه، سرمایه اجتماعی؛ اعتماد، دمکراسی و توسعه شکل، )1384(بوردیو، پیر 
  .انتشارات شیرازه: تهران ،افشین خاکباز و حسن پویان ۀترجم ،تاجبخش

، سال دوم،  فصلنامه رفاه اجتماعی، »سرمایه اجتماعی بستري براي ارتقاي سالمت روان«، )1381(بهزاد، داوود  
  . 43-56: 6شماره 

هاي جمعی، با تأکید بر رسانه(بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان تهرانی «، )1388(بیات، بهرام 

  .31-55: ، سال اول، شماره اولانتظام اجتماعی. »)روز جرایمعملکرد پلیس و ب

-79: 12و 11، شماره اندیشه صادق، »سرمایه اجتماعی، دولت و نهادها در ایران«، )1382(تحقیقی، امیرحسین 
70.  

: 32، شماره فصلنامه مطالعات راهبردي، »رابطه بین سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی«، )1385(لو، فرامرز  تقی
258-239.  

  .نی: تهران ،شناسی نظمجامعه، )1375(چلبی، مسعود 

مجله ، »تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطح خرد و کالن«، )1384(چلبی، مسعود و مبارکی، محمد 
  .3-44: 2، دوره ششم، شماره شناسی ایران جامعه

، سال پنجم، فصلنامه امنیت، »هاي پژوهشییافتهي تأملی نظري بر پایه: احساس امنیت«، )1386(حسینی، حسین 
 .7-51: 4شماره
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بررسى مشارکت مردم در ایجاد، حفظ و گسترش امنیت اجتماعى مراکز «، )1382(فر، غالمرضا  خوش

: ، معاونت اجتماعى، جلدسوممجموعه مقاالت همایش امنیت اجتماعى ،»هاى استان مازندران شهرستان
145-134.  

: مطالعه موردي(اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر بر آن  بررسی میزان احساس امنیت«، )1390(اضیه هامانه، ر ذاکري
  .، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد»)شهر یزد

  .علمی :ثالثی، تهران ترجمۀ محسن ،معاصر دوران در شناسیجامعه نظریه ،)1374( ریتزر، جورج

مجموعه ، »ابعاد و کارکردهاي سرمایه اجتماعی و پیامدهاي ناشی از فرسایش آن«). 1383(پور، محمود  شارع
  .انتشارات دانشگاه پیام نور: تهران ،مقاالت بررسی مسائل اجتماعی ایران

 ،گذاري  هاي سیاست سازي، سنجش و داللت مفهوم: سرمایه اجتماعی ،)1385(پور، محمود  شارع
  .ریزي سازمان مدیریت و برنامه: مازندران

ي  هاي پایه ابتدایی و ارائه بررسی وضعیت موجی امنیت اجتماعی در کتاب«). 1384(شفیعی، حسن و محقر، علی 

؛ شماره یک، جلد امنیت اجتماعیمقاالت همایش مجموعه، »کارهایی براي نیل به وضعیت مطلوب راه
  .29-51: سوم

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم  ، پایان»امنیت اجتماعی در شهر سنندج«، )1384( جان، جمیل صمدي بگه
  .اجتماعی، دانشگاه تهران

: تهران ،عباس توسلی غالم ۀترجم ،سرمایه اجتماعی و حفظ آن: پایان نظم، )1379(فوکویاما، فرانسیس 
  .انتشارات جامعه ایرانیان

اجتماعی در کالن  -سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادي«، )1385(حسین جاجرمی،  فیروزآبادي، سیداحمد و ایمانی

  .197- 224.: 23، سال ششم، شماره رفاه اجتماعی، »شهر تهران

؛ امنیت اجتماعیمقاالت همایش مجموعه، »راهکارهاي تحقق امنیت اجتماعی« ،)1382(کالهچیان، محمود 
  .133-168: شماره یک، جلد اول

  .نشر قومس: تهران ،الملل در تئوري و عملروابط بین، )1352(کاظمی، علی اصغر 
بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت «، )1385(گروسی، سعیده؛ میرزایی، جالل و شاهرخی، احسان 

: ، سال نهم، شماره دومفصلنامه دانش انتظامی. »)مطالعه موردي دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت(
39-26.  

  .نشر نی: چاپ چهارم، تهران ،ناصر موفقیان ۀترجم ،تجدد و تشخص، )1385(گیدنز، آنتونی 
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، سال ششم، رفاه اجتماعی، »جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهاي عمومی شهر«، )1385(مدیري، آتوسا 
  .11 -28: 22شماره 

معاونت ، »بزرگ به تفکیک مناطقنشینان تهران  امنیت در بین حاشیهبررسی میزان احساس«، )1383(جا  نا
 .، تهرانجا اجتماعی و ارشاد نا

بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی و سرمایه «، )1389(دخت  نادري، حمداله؛ جاهد، محمدعلی و شیرزاده، مهین

  .59-89: 21، شمارهفصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، »)مطالعه موردي شهر اردبیل(اجتماعی 
نامه  ، پایان»بررسی عوامل مؤثر بر میزان احساس امنیت اجتماعی با تأکید بر سرمایه«، )1383(مریم ربیعی،  نجیبی

  .کارشناسی ارشد، دانشکده ارتباطات و علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران
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