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9-26صفحات/ 1392تابستان / دهمشماره/ سال چهارم/ وانانجشناختیمطالعات جامعهفصلنامه 

بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

*)شهرستان کاشان: مطالعه موردي(

1پورعباس بحري

2امیر  رستگار خالد

:چکیده

هـاي مسـتقیم و   شناختی و اجتماعی، تحت تـأثیر تجربـه  احساس امنیت اجتماعی به عنوان یک پدیده روان
ها براي دسـتیابی بـه زنـدگی سـالم و تـداوم روابـط       اجتماعی است که انسانغیرمستقیم افراد از شرایط متفاوت 

بین اعتمـاد اجتمـاعی و انـواع احسـاس امنیـت      يههدف کلی این مقاله بررسی رابط. اجتماعی نیازمند آن هستند
از ابـزار  تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده . باشدشهروندان می) ايفردي، اقتصادي، سیاسی و جامعه(اجتماعی

در این تحقیـق  . به انجام رسیده است1391سال و باالتر شهرستان کاشان، در سال 18پرسشنامه، در بین ساکنین 
. باشـد نفـر مـی  362اي استفاده شـده و حجـم نمونـه مـورد مطالعـه      اي چند مرحلهگیري خوشهنمونهي هاز شیو

یق نشان داد که؛ اعتماد اجتماعی شهروندان بـر انـواع   بین متغیرهاي تحقي همهمترین نتایج حاصل از آزمون رابط
صورت که هرچه حجم و میزان اعتمـاد اجتمـاعی در جامعـه    احساس امنیت اجتماعی آنها تأثیرگذار است، بدین

نتایج حاصـل از تجزیـه و تحلیـل    . بیشتر باشد به همان میزان انواع احساس امنیت اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود
درصـد از تغییـرات متغیـر    23انـد  ز بیانگر این موضوع است که متغیرهاي مستقل تحقیـق توانسـته  چند متغیره نی

. وابسته یعنی احساس امنیت اجتماعی را تبیین کنند

.احساس امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، شهروندان، کاشان:کلید واژه

16/5/92: تاریخ پذیرش29/1/92:تاریخ وصول* 

bahripour_abas@yahoo.com)نویسنده مسئول(دانشگاه شاهدشناسیکارشناس ارشد جامعه-1

دانشگاه شاهدشناسی گروه جامعهستادیار ا-2
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مقدمه - 1
در بسـیاري از مباحـث سیاسـی، اجتمـاعی و     یکی از مفاهیم با اهمیت و جدید در دنیاي امـروز و  

-اي فرد و جامعه تلقـی مـی  هاي پایهامنیت از نیازها و ضرورت. اقتصادي موضوع و مفهوم امنیت است

ترابـی و  (کننده و خطرناکی به دنبال داردشود که فقدان و یا اختالل در آن، پیامدها و بازتاب هاي نگران
).32: 1383گودرزي، 
اب امنیت باید بدان توجه شود، نقش و وجود احساس امنیت در بین افـراد جامعـه   اي که در بنکته

در بعد ذهنی در کنار وجود امنیت در بعد عینی است و به همین دلیـل، برخـی از کارشناسـان احسـاس     
هـاي انجـام گرفتـه در کشـورهاي مختلـف      بررسی. کنندامنیت را مقدم بر وجود عینی امنیت معرفی می

است که عموماً احساس امنیت بین شهروندان در اکثـر نقـاط دنیـا نسـبت بـه وجـود امنیـت،        بیانگر این 
این نسبت در ایران در مقایسه با کشورهاي انگلیس و استرالیا با توجـه بـه میـزان وجـود     . تر استپایین

ر انگلـیس  ، د5به عنوان نمونه در ایران نرخ سرقت منزل به ازاي هر هزار منزل . امنیت بسیار پایین است
اسـت در حـالی کـه میـزان احسـاس      25و در استرالیا به ازاي هر هزار منـزل  20به ازاي هر هزار منزل 

).96: 1384رجبی پور ، (دهدتري را نشان میامنیت شهروندان ایرانی نسبت به این دو کشور رقم پایین
هاي حیاتی ناسی و از مؤلفهدر این راستا، اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدي جامعه ش

روابط انسانی است کـه زمینـۀ مشـارکت، همکـاري و اتحـاد میـان       يبهسرمایۀ اجتماعی و مهمترین جن
هاي داوطلبانه، نوآورانه و خالق کند، لذا اعتماد اجتماعی ضمن اینکه فعالیتاعضاي جامعه را فراهم می

در سراسـر مبـادالت و روابـط    . کنـد تشـویق مـی  انگیزد، افراد را به تحرك در کارهاي جمعـی را بر می
بـر  . آوردتر به حرکت در میهاي کنش اجتماعی را راحتاي، چرخاجتماعی، اعتماد همچون روان کننده

بنـابراین،  . گر تعامالت اجتماعی و عامـل مهمـی در تعیـین نظـم اجتمـاعی اسـت      این مبنا اعتماد تسهیل
نظم اجتماعی، چیزي جزء اعتماد و يهه بگوییم مهمترین مسألموضوع اعتماد تا بدان حد اهمیت دارد ک

توان به دوام و پایداري نظم و امنیت جامعه، همبستگی اجتماعی نیست زیرا بدون انسجام و اعتماد، نمی
).69: 1384لرنی، (خوشبین بود 

هـا  ن آنتردید عوامل گوناگونی در ایجاد امنیت و احساس ناشی از آن دخالت دارنـد کـه فقـدا   بی
بر همین اساس، شناسایی عوامـل و عناصـر   . شودبرقراري احساس امنیت را کند یا مانع از تحقق آن می
ریـزي بـراي ارتقـاي    هاي اساسی در جهت برنامـه تأمین امنیت اجتماعی و احساس ایمنی از پیش شرط

این مطالعه با توجه به با توجه به موارد اشاره شده، هدف اساسی . رودسطح امنیت اجتماعی به شمار می
بـین اعتمـاد   يهگیـري احسـاس امنیـت، بررسـی رابطـ     هاي شـکل نیاز هر جامعه در جهت وجود زمینه
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11/...بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی 

رسـید کـه   باشد که به نظر میاجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهرستان کاشان می
رخ داد در معـرض  1391سال هاي پی در پی که در احساس امنیت اجتماعی خود را طی چند فقره قتل

فضـاي دینـی و مـذهبی و انسـجام     يهدید، احساس امنیتی که تا قبـل از آن بواسـط  تهدید و چالش می
.اجتماعی شهروندان تضمین شده بود

مبانی نظري تحقیق- 2
هاي مربوط به اعتماد اجتمـاعی کـه بیشـترین قرابـت     در این بخش از مطالعه ابتدا به بررسی نظریه

هاي مربـوط بـه احسـاس    با مفهوم احساس امنیت دارند بعنوان متغیر مستقل و سپس به نظریهمعنایی را
-هاي تلفیقی اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی پرداخته مـی امنیت اجتماعی و در آخر به نظریه

.شود

اعتماد اجتماعی-2-1
متـرین بعـد سـرمایه اجتمـاعی     به لحاظ نظري باید گفت که مفهوم اعتماد اجتماعی بـه عنـوان مه  

شناسی مورد توجه بوده که خود بیشتر ناشـی  گیري جامعهمستقیم و از زمان شکلبصورت مستقیم و غیر
به نحوي که اعتماد، نظـم، همبسـتگی در   . اجتماعی بوده استهاز توجه به مسأله نظم اجتماعی و توسع

ادیبی سده (است تونیس مهمترین مفاهیم بودهشناسی مانند دورکیم، وبر و هاي جامعهکالسیکيهاندیش
). 100: 1388و دیگري، 

یک اجتمـاع در اثـر نـوعی توافـق احسـاس یـا       : در بحث از اجتماع و جامعه معتقد است1تونیس
باتـامور،  (رسـد  یابد در صورتی که یک جامعه با توافق عقالنی بـه یگـانگی مـی   عاطفه افراد وحدت می

تونیس، روابط مبتنی بر اعتماد تنها در اجتماع وجود دارد به نظر او اعتمـاد  بر اساس منطق). 105: 1370
گردد، اعتماد مبناي انسجام اجتماعی است و ارزشهاي دینی و اخالقـی آن را  به طور مصنوعی ایجاد نمی

، در مقابل، افراد خود محور و حسابگر مـدرن . کندخود روابط را تسهیل میيهکنند که به نوبتقویت می
).59: 1380میزتال، (توانند مورد اعتماد قرار بگیرند نمی

، نگاههاي سریع افراد در جامعه و بازشناسی دیگري، پـیش فـرض اعتمـاد    2به نظر اروینگ گافمن
بعدي، محیط يهگافمن در مرحل). 96: 1377گیدنز، (بر عکس، نگاه دشمنانه نشان از عدم اعتماد . است

1- Tonnies

2- Erving Goffman
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هـاي  شـرط هاي آشـنا را از پـیش  ثل قیافه و ظاهر، رفتار یا منش در زمینههاي شخصی مفیزیکی، ویژگی
). 1976هنسلین، (دانداعتماد می

بـه عقیـده   . دانـد عامل ایجاد اتحاد و انسجام اجتماعی و ثبات و نظم را اعتماد می1تالکوت پارسنز
بی به یـک موقعیـت گروهـی از    که دیگران به منظور دستیاکندوي اعتماد، این باور را در افراد ایجاد می

کـه بتـوان بـه عـامالن آن در انجـام      دانـد وي نظام منسجم را نظامی می«. کشندمنافع شخصی دست می
»کنــدوظایفشــان اعتمــاد کــرد کــه ایــن امــر خــود بــه پایــداري و نظــم سیســتم اجتمــاعی کمــک مــی 

).25:1380انعام،(
اولین نـوع اعتمـاد مبتنـی    : کندتماد اشاره میمتناسب با سه نوع نظم اجتماعی به سه نوع اع2میزتال

بر عادت، متناسب با نظم ثابت و همیشگی، دومین نوع اعتماد، اعتماد مبتنی بر آشنایی، روابط دوسـتی و  
ها و ایمان، متناسب با نظم پیوند دهنده و سومین نوع اعتماد، اعتماد در نظم گروهـی، سـازوکاري   ارزش

نه تنها اعتماد در بین کنشگران فردي را، ) 18: 1983(یزتال به تبع باربرم. براي حل مسألۀ همکاري است
ها و نژادهـا  هاي سنی، جنسی، مذاهب ، قومیتهاي متعدد گروهبلکه در بین افراد و نظام ها و حتی نظام

شخصیتی نیست يهبه اعتقاد جانسون گرچه اعتماد یک خصیص). 49: 1384زتومکا، (سازد را مطرح می
د واجـد شـرایط صـداقت،    مبنی بر اعتمـا يهاي از روابط است که مدام در حال تغییر است، رابطهو جنب

مـارتون  ). 12: 1384علـی نظـري،   (باشـد جویانه و اطمینان مـی کردن، تمایالت همکاريصراحت، سهیم
ت منجـر  انتظار وقوع رویداد، به طوري که این انتظـارا «دویچ نیز معتقد است که اعتماد عبارت است از 

شدن انتظارات فرد، پیامدهاي انگیزشی مثبتی در وي ایجاد کند و به رفتاري گردد که در صورت برآورده
).139: 1976هنسلین، (»در غیر این صورت پیامدهاي منفی در پی داشته باشد

هـاي  اجتماعی فرهنگ اعتماد و مداراست که در آن شبکهيهمعتقد است سرمای3رونالد اینگلهارت
اعتماد مردم به یکدیگرنـد، نـه اینکـه اعتمـاد     يهها نتیجشبکه. رویدهاي داوطلبانه میسازمانيهتردگس

ورزنـد، بـا یکـدیگر    مردمی که به یکدیگر اعتماد می. محصول جانبی انجمن شدن مردم با یکدیگر باشد
تـه تـا محـل کـار     هـاي ورزشـی گرف  هاي مختلف از گروه کر و تـیم کنند و در وضعیتاعتماد برقرار می

از نظر او اعتماد اجتماعی نقش بسیار مهمی . دهند تا بدین وسیله بیشتر اعتماد بورزندانجمن تشکیل می
او معتقـد اسـت کـه اعتمـاد اجتمـاعی      ). 58: 1384تاجبخش، (کند در حیات سیاسی و اقتصادي ایفا می

همچنین، بخشـی  . شودمحسوب مینیازهاي فرهنگ مدنی و ایجاد دموکراسی پایدارمتقابل یکی از پیش

1-Talcott Parsons

2- Misztal

3- Ronald Ingelhart
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اعتماد در ایجاد حس مشـارکت و  . شوداز نشانگان فرهنگی پایدار است که به بقاي دموکراسی منجر می
کند تا عالیق و منـافع خـود را بـا امیـال و عالیـق دیگـران       تعاون نقش مؤثري دارد و به مردم کمک می

رار دهند تا اصـالحاتی انجـام دهنـد و از همـه     هماهنگ کنند و فرصت الزم در اختیار رهبران سیاسی ق
).24: 1373اینگلهارت، (کندگفتگوها را میسر و مستحکم میمهمتر اینکه ارتباط و 

ترین صاحب نظر سرمایه اجتمـاعی و اعتمـاد در   بعنوان یکی از اصلی1رابرت پاتناميهتأکید عمد
. ي سیاسی و نهادهاي دموکراتیک مختلف استهاتأثیر سرمایه اجتماعی بر رژیمي هجهان امروز، بر نحو

از نظر او اعتماد به عنوان مهمترین بعد سرمایه اجتماعی و ارتباط متقابل اعضاي یک جامعه منابع کـنش  
وي همچنین معتقد است، اعتماد اجتمـاعی بـراي پاسـخگویی    ). 296: 1380پاتنام، (اند اعضاء آن جامعه

گیري، حمایت یک حزب سیاسی و هاي گفتگو، رأيقبیل سیاستها، ازبه اشکال مختلف ایجاد سیاست
کنند شهروندان کامالً خوبی به طور خالصه مردمی که به دیگران اعتماد می. ها مطرح شده استمانند آن

.Putnam(هستند 2000:137.(
و کنتـرل  اعتماد و اعتماد کردن را نوعی استراتژي مهم در مواجهه با شرایط نامعین «2پیوتر زتومکا

اعتماد را به عنوان انتظاري که در یک جامعـه از  «فرانسیس فوکویاما ).29: 1386زتومکا، (»داندآینده می
بخشی از اعضاي دیگر جامعه که بر هنجارهاي مشترك عام مبتنی يهوالنه و همیارانؤرفتار مقرراتی، مس
).10:1379فوکویاما،(»کنداست، تعریف می

هـاي نـوگرایی   نظران نوگرایی با تأکید بر نظام شخصیتی افـراد، بـه پـویش   از صاحب3اورت راجرز
هـاي  ها عموماً زمینه براي نوآوري نسـبت بـه فرهنـگ   به نظر راجرز در بعضی از فرهنگ. پرداخته است

راجرز عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی و فقدان همدلی و اعتماد اجتماعی و نیـز  . دیگر بیشتر است
هـا را مـانع نـوآوري و پـذیرش     مانند تقدیرگرایی و پایین بودن سطح آرزوها و ماننـد آن عوامل دیگري

).70-95: 1364ازکیا، (کند تغییرات و به تعبیري مانع نوسازي به ویژه در جوامع روستایی قلمداد می

احساس امنیت اجتماعی-2-2
احساس امنیت نیـز  . آسودگی استبیمی، آرامش و امنیت به معناي ایمن شدن، در امان بودن و بی

شـهروندان  ) بخش، قانع کننـده و آرامـبخش  رضایت(گیري روانی مثبت عبارت از نوعی ذهنیت و جهت
ها و وقایع ضد امنیتـی در شـرایط فعلـی و آتـی اسـت      نسبت به عدم تأثیرگذاري حضور و بروز رویداد

1-Ronald Ingelhart

2- Sztomka

3- Everett Rogers
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).28: 1384حاجیانی، (
به » ها و هراسمردم، دولت«منیت اجتماعی را در کتاب براي نخستین بار اصطالح ا1باري بوزان

هایی اشاره دارد که بر امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ ویژگی). 3: 1996روي، روي، (کار برد
هایی از کنند یا به عبارتی، با جنبهاساس آن، افراد خود را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می

در آراء ). 4-5: 1998بوزان؛ ویور، (دهدکند که هویت گروهی او را شکل میا میزندگی فرد ارتباط پید
داند و در برابر آن بدان متعلق می» ما«مفهوم يهاي از حیات که فرد خود را به واسطبوزان حوزه

اي که باعث ایجاد اختالل دربنابر این هر عامل و پدیده. کند مورد نظر استاحساس تعهد و تکلیف می
احساس تعلق و همبستگی اعضاي یک گروه گردد، در واقع هویت آن گروه را به مخاطره انداخته و 

آغازین امنیت را يهبوزان، نقط). 3: 2000بوزان، (گردد تهدیدي براي امنیت اجتماعی آن قلمداد می
در اجتماع شناخته امنیت يهدارد که مسألاو بیان می. کندذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران معرفی می

به این . ها را به عنوان تهدید نگاه کنندتوانند به آن رجوع کنند و برخی پدیدهشود، زیرا بازیگران میمی
هاي اجتماعی و تأکید بر نقش هنجارها ، قواعدو فرهنگ نیز در این ترتیب، نگاه تاریخی به پدیده

ارجاع عینی نیست و ارتباط يهمیشه بر پایها معتقدند که امنیت هشود چرا که آندیدگاه مطرح می
). 446: 1386ابراهیمی، (انسانی و نقش هنجارها مهم و تأثیرگذار است 

دست به مفهوم ) 1993(» هویت، مهاجرت و منشور جدید امنیت در اروپا«در کتاب 2ال ویور
امنیت ساخته و «ویور ). 136: 1378نصري، (امنیت زد يهسازي مجدد از رهیافت پنج بعدي بوزان دربا

مدعاي وي آن است که باید از رویکردي جامعه شناسانه به . کندرا مطرح می» پرداخته شده در اجتماع
مک کین (امنیت نگریسته شود و پس از تحلیل مبانی جامعه شناختی امنیت، به تعریف آن همت گمارد 

حسب نوعی دوگانگی امنیت دولت و امنیت را بريهبر این اساس ویور حوز). 48: 1380الي؛ لیتل، 
توانند کند که افراد جامعه نمیو خاطرنشان می) 11: 1996روي، (گیرد امنیت اجتماعی در نظر می

ها را تنها به ولیت نداشته و آنؤکند احساس مسشان را تهدید مینسبت به چیزهایی که امنیت و هویت
بدین ترتیب ویور نیز مانند بوزان بر لزوم ). 62: 1383ا، موتیمر، به نقل از نویدنی(دولت واگذار نمایند 

.مشارکت افراد در تأمین امنیت اجتماعی خود و جامعه صحه گذارد
کند و در این کار بر براي ارزیابی امنیت اجتماعی از مدل سیستماتیک استفاده می1میران میتار

مسائل جامعه را بر اساس سطوح کندوي تالش می. کندتکیه می2آنارشی اجتماعی بیلیيهنظری

1-Barry Buzan

2- Ole Weaver

3- Miran Mitar
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به ) هرج و مرج(حلیل کند و از آنارشی ت) فرد، گروه، سازمان، اجتماع، جامعه، سیستم فراملی(متفاوت 
وي معتقد ). 97: 1996میتار، (ازه گیري حاالت نظام استفاده کنداي براي اندبه عنوان وسیله3جاي تعادل

عیت، اطالعات، فضا یا سرزمین، تکنولوژي و سازماندهی است که هر گروه اجتماعی اگر از میزان جم
ها که بهره کمتري از متغیرهاي بیشتري برخوردار باشد از امنیت اجتماعی بیشتري نسبت به سایر گروه

.)7-8: همان(دارند برخوردار است فوق 
امنیت سیاسی . تامنیت جوامع آشکارا با امنیت سیاسی پیوند دارد، اما مجزا از آن اس4از نظر موالر

بخشند ها مشروعیت میهاي دولت و ایدئولوژي که به دولت و حکومتبه ثبات سازمانی کشورها، نظام
هاي اجتماعی توجه دارد که به جهت اشتراك اعضاي شود، اما امنیت اجتماعی به بقاي گروهمربوط می

- ه از آن به عنوان هویت یاد میدهند کاي را تشکیل میآن در اندیشه، احساس و اعمال کلیت یکپارچه

حاکمیت به عنوان معیار نهایی خود است، اما امنیت اجتماعی يهامنیت دولت در برگیرند. شود
). 61: 1382نویدنیا، (هویت است و هردو آنان بر بقا داللت دارند يهدربرگیرند

اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی-2-3
اي چه مفهومی سیاسی و حکومتی تلقی کنیم و چه آن را بعنوان پدیـده امنیت و احساس امنیت را

اجتماعی و در معنایی عام در نظر بگیریم که همه افراد جامعه در ساخت و حفظ آن مشارکت دارند، بـا  
. مفهوم اعتماد مرتبط است

هاي احتمـالی  ها در مـورد رویـداد  داشتشدن چشمتماد را به مفهوم انتظار برآوردهآنتونی گیدنز اع
داند که به طور اعتماد را در اطمینان به اشخاص درستکار و معتبر مربوط میيهگیدنز ریش. دانسته است

در صـورت عـدم وجـود اعتمـاد،     «به نظر گیدنز، . معمول از نخستین تجربیات کودك حاصل شده است
از نظـر گیـدنز   ). 119: 1377گیـدنز،  (» باشـد کنش افراد مبتنی بر رویکردهاي بدگمانی یا خودداري مـی 

. هاي مهم احساس امنیت به معناي وسیع آن استامنیت وجودي یکی از صورت
ها بـه تـداوم تشـخیص هویـت خـود و دوام      این اصطالح به اطمینانی راجع است که بیشتر انسان

احساس اعتمادپذیري اشـخاص و چیزهـا کـه    . هاي اجتماعی و مادي کنش در اطراف خود دارندمحیط
بـراي همـین   . براي مفهوم اعتماد بسیار مهم است، براي احساس امنیت وجودي نیز اهمیت بنیـادي دارد 

).1388:143وثوقی و آرام، (شناختی پیوند نزدیکی با هم دارنداست که این دو احساس از جهت روان 

1- Bailey

2-Equilibrium

3- Moller
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م در معتقد است که، اعتماد بنیادین اضطراب را کاهش داده و نـوعی احسـاس تـداوم و نظـ    1گیدنز
ها که به طور مستقیم در حوزه ادراك شخص قرار دارند، امنیت وجودي را در فرد به رویدادها، حتی آن

به اعتقاد گیدنز، در صورت عـدم وجـود کـنش افـراد مبتنـی بـر       ). 323: 1378گیدنز، (آورند وجود می
هاي تخصصـی نشـان   ظامهاي نمادین و نرویکردهاي بدگمانی، بسیاري از افراد در احترامی که به نشانه

شوند و در نهایت حاصل این امر حالتی اسـت کـه   می» چانه زنی با مدرنیت«دهند، گویی وارد نوعی می
).107: 1380گیدنز، (نامدمی» ناامنی وجودي«گیدنز به طور خالصه آن را 

ـ با تأکید بر عامل اعتماد به عنوان شاخص ملی سرمایه اجتماعی در هر جامعه2کاکس ن نکتـه  اي ای
در صورت وجود اعتماد در میان افراد جامعه، ارتباط اعضاي خـانواده، دوسـتان و   «شود که را یادآور می

در صورتی که . شودها و اجتماعات، مؤثرتر مییماران، مراقبان بهداشت، هم گروههمسایگان، همکاران، ب
، خشـونت و سـایر مشـکالت    فقدان اعتماد، با عدم پیروي از قوانین، رفتـار ضـد اجتمـاعی، خودکشـی    

بسیار مشـکل اسـت کـه جمـاعتی را بـدون آنکـه       «کاکس معتقد است که . »اجتماعی همراه خواهد بود
از این رو . تري در پیش گیرنداعتمادشان را جلب کرده باشیم، بتوانیم متقاعد کنیم که سبک زندگی سالم

بـه تبـع آن، کـاهش    جتمـاعی و گسترش شعاع اعتماد و همکاري اعضاي یک جامعـه، غنـاي سـرمایه ا   
).50: 1381بهزاد، (»و اجتماعی را در پی خواهد داشتهاي روانیاختالالت و نابسامانی
احتمـالی دیگـران در آینـده    هـاي اعتماد را به معنی مطمئن بـودن دربـاره کـنش   «3نیکالس لوهمان

به اعتقـاد لوهمـان   . اط استکه اعتماد با مفهوم مخاطره و ریسک در ارتبکندو عنوان میکندتعریف می
ــی       ــاهش م ــاعی را ک ــین اجتم ــدم تع ــه ع ــت ک ــن اس ــاعی ای ــام اجتم ــاد در نظ ــارکرد اعتم ــدک »ده

يهآشنا و حـوز يهلوهمان تئوري امنیت خود را بر طبقه بندي جهان فردي به حوز).10:1979لوهمان،(
بـراي حفـظ انسـجام و تعیـین     هایی است کههنجارها و عادتيهدنیاي آشنا حیط. دهدنا آشنا ارائه می

، لیکن در جهان مدرن کـه لوهمـان بیشـتر    )186: 1389باباخانی، (رسدیستم اجتماعی کافی به نظر میس
کند، ایـن هنجارهـا دیگـر هـیچ کـارکردي نخواهنـد       بندي میهاي آن را در ذیل دنیاي ناآشنا طبقهحوزه

از دید لوهمان تا زمانی که فـرد در  . استساز احساس ناامنی فرد در این حوزهداشت و همین امر سبب
آید که فرد پا به احساس ناامنی زمانی به وجود می. کندکند، احساس ناامنی نمیآشنا زندگی میيهحوز

-ناآشنا را اعتماد به سیسـتم يزهلوهمان تنها راه حل ایجاد احساس امنیت در حو. گذارددنیاي ناآشنا می

,Jalava(داندهاي انتزاهی می 2003:3.(

1-Giddenz

2-Cox

3-Nikolaus Lohmann
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تحقیقيهپیشین- 3
اجتمـاعی بیشـتر باشـد،    يهاند که هرچه میـزان سـرمای  نشان داده) 1389(نادري و همکاران ) الف

در تحلیـل نهـایی نیـز شـاخص اعتمـاد اجتمـاعی بیشـترین        . میزان احساس امنیت نیز بیشتر خواهد بود
.همبستگی را با احساس امنیت نشان داده است

اند که بـین مشـارکت اجتمـاعی، اعتمـاد اجتمـاعی،      نشان داده) 1390(نژاد ساروخانی و هاشم) ب
معنـاداري وجـود   يهروابط اجتماعی، انسجام اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی در شهر ساري رابطـ 

دارد و در این میان، اعتماد اجتماعی نسبت بـه سـایر متغیرهـا همبسـتگی بیشـتري بـا احسـاس امنیـت         
.اجتماعی دارد

شـناختی احسـاس امنیـت در بـین     در تحقیق خـود در ارتبـاط بـا تبیـین جامعـه     ) 1387(بیات ) ج
مسکونی، تأهـل و  يهشهروندان تهرانی نشان داده است که میزان احساس ناامنی از حیث جنسیت، منطق

یـزان بـروز جـرایم،    همچنین بین میزان احساس ناامنی و متغیرهاي م. استسن پاسخگویان متفاوت بوده
دار وجـود  معنیيهاي و کالبد شهري رابطاي، هویت، اعتماد، تعلق محله، پرداخت رسانهتظار از پلیسان

.دارد
نشان داده است که در سطح شهر تهران دو سوم از افراد در حد متوسطی ) 1383(نجیبی ربیعی ) د

کنند به عبارت یت میافرادي که سرمایه اجتماعی بیشتري دارند بیشتر احساس امن. احساس امنیت دارند
. دیگر در بین اقشار نخبه جامعه و همچنین صـاحبان سـرمایه اقتصـادي، احسـاس امنیـت کمتـر اسـت       

گسترش سرمایه اجتماعی در کلیت جامعه آثار مثبتی در پی دارد که یکی از آنها افزایش امنیـت اسـت و   
.ي شهروندان استههمچنین ناامنی در ابعاد جانی و مالی مشکل عمد

اند که میزان احساس امنیت اجتماعی در بین دانشـجویان  نشان داده) 1386(گروسی و همکاران ) ه
) یعنـی اعتمـاد بـین شخصـی    (اعتمـاد  يهگاندختر دانشگاه آزاد اسالمی جیرفت تنها با یکی از انواع سه

.ارتباط معنادار آماري داشته است
د که دربین ساکنین شهرهاي شیراز و یاسـوج  به این نتیجه رسیده ان) 1391(عنایت و همکاران ) و

-اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادي هردو موجب افزایش میزان احساس امنیت اجتماعی پاسـخگویان مـی  

تـأثیر اعتمـاد نهـادي بـر احسـاس      . شود، اما تأثیر ابعاد اعتماد بر همۀ ابعاد احساس امنیت یکسان نیست
.استتماد تعمیم یافتهامنیت سیاسی تقریباً پنج برابر تأثیر اع

امنیـت و احسـاس   يههاي صورت گرفته در ارتبـاط بـا پدیـد   در مجموع، بر اساس نتایج پژوهش
امنیت اجتماعی، متغیر اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اساسی تبیین احسـاس امنیـت اجتمـاعی    
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طـۀ بـین میـزان اعتمـاد اجتمـاعی و      با توجه به این نکته، در این تحقیق راب. مورد تأکید قرار گرفته است
.احساس امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است

هاي تحقیقفرضیه- 4
شـوند کـه   بنـدي مـی  هاي فرعی طبقـه اصلی و فرضیهيههاي این مطالعه به دو بخش فرضیفرضیه

: اصلی این پژوهش عبارت است ازيهفرضی

.ماعی شهروندان تفاوت معناداري وجود داردبین اعتماد اجتماعی و انواع احساس امنیت اجت-
:هاي فرعی این پژوهش نیز عبارتند ازفرضیه

.شهروندان تفاوت معناداري وجود دارد) جانی(تماد اجتماعی و احساس امنیت شخصیبین اع-
.شهروندان تفاوت معناداري وجود دارد) مالی(د اجتماعی و احساس امنیت اقتصاديبین اعتما-
.ماعی و احساس امنیت سیاسی شهروندان تفاوت معناداري وجود داردبین اعتماد اجت-
.اي شهروندان تفاوت معناداري وجود داردبین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت جامعه-
جنس، سن، وضـعیت تأهـل، تحصـیالت، وضـعیت شـغلی و میـزان       (اي بین متغیرهاي زمینه-

.ناداري وجود داردو احساس امنیت اجتماعی تفاوت مع) خانوادهيههزین

روش تحقیق- 5
ساختمند و منطقـی  يهپیمایش، مجموعيهمشخص. روش غالب در تحقیق حاضر، پیمایشی است

نامیم بدین معنا که اطالعاتی دربـارة  هاي موردي میهاست که آن را ماتریس متغیر بر حسب دادهاز داده
رسـیم  ها مییم و به یک ماتریس دادهکنمتغیرها یا خصوصیات یکسان دست کم دو مورد جمع آوري می

هاي بدست آمده در این تحقیـق، مبتنـی بـر اسـتفاده از پرسشـنامه      اطالعات و داده). 14: 1383دواس، (
ابتدا پرسشنامۀ تحقیق مورد پیش آزمون قرار گرفته و با استفاده از آزمون آلفـاي کرونبـاخ پایـایی    . است

انـد،  که در قالب طیف لیکـرت مـورد سـنجش قـرار گرفتـه     هایی اي و نیز پرسشهاي چندگزینهپرسش
هاي تحقیق تنظیم و در آوري دادهنهایی براي جمعهپس از اصالحات الزم، پرسشنام. محاسبه شده است

نهـایی نیـز دوبـاره بـا اسـتفاده از      يههاي جمـع آوري شـد  پایایی داده. اختیار پاسخگویان قرار داده شد
هـا بـه   به شده که در مجموع پایایی محاسبه شده براي هـر کـدام از طیـف   آلفاي کرونباخ محاسيهسنج

.شرح جدول زیر است
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مقدار ضریب آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي تحقیق-1جدول 

میزان پایاییهاتعداد گویهمتغیرهاي تحقیق

476/0احساس امنیت فردي

370/0احساس امنیت اقتصادي

489/0احساس امنیت سیاسی

480/0اياحساس امنیت جامعه

2370/0اعتماد اجتماعی

دهنـد  سال در شهرستان کاشان تشکیل می18افراد باالي يهجامعه آماري ما را در این تحقیق، کلی
نفـر  185600نفر است که از این تعـداد،  253509بالغ بر 1385که طبق سرشماري انجام گرفته در آبان 

اي بـوده اسـت کـه بـا     اي چند مرحلـه روش نمونه گیري نیز به صورت خوشه. باشندسال می18باالي 
نفـر در نظـر گرفتـه شـد کـه بـراي گـردآوري        362این تحقیق يهاستفاده از فرمول کوکران حجم نمون

از آنجا که شهرستان کاشان داراي دو منطقه شـهرداري و  . ها توزیع گردیداطالعات پرسشنامه در بین آن
یه است، نواحی شهرداري کاشان بر اساس قیمت زمین و برخورداري از امکانات و پایگـاه  ناح10داراي 

از بـین  5و 1بعد نواحی يهدر مرحل. تقسیم شدند) پایین(منزلتی به سه گروه مرفه، متوسط و غیرمرفه 
ب از بـین نـواحی غیـر مرفـه انتخـا     9و 8از بین نواحی متوسـط و نـواحی   6و 4نواحی مرفه، نواحی 

هایی به عنـوان بلـوك از   گردیده و پس از آن با توجه به موقعیت جغرافیایی و به صورت تصادفی محله
منـزل بـه   10هاي مورد نظر، از هر در مرحله بعد با توجه به مراجعه به بلوك. این نواحی انتخاب شدند

.ها تکمیل گردیدیکی مراجعه و پرسش نامه

هاي پژوهشیافته- 6
توصیفیهاي یافته-6-1

تـرین سـن   پـایین . باشنددرصد زن می46درصد افراد مرد و 54حدود هاي تحقیق، بر اساس یافته
51/2و میزان کشیدگی 66/1، میزان چولگی 16/8انحراف معیار آن. سال می باشد60و باالترین سن 18
ه اسـت و  را بـه خـود اختصـاص داد   ) درصـد 1/52(مقطع تحصیلی لیسانس، بـاالترین درصـد  . باشدمی

آماري که پاسخگو يهکل جامع. باشدسواد و دکترا و باالتر میکمترین درصد مختص مقطع تحصیلی بی
درصد از جامعـه آمـاري را   1/52و 3/47اند که به ترتیب نفر مجرد بوده186نفر متأهل  و 169اند، بوده

) 4/55(نفر بیشترین درصـد  194طبق آمار، از نظر وضعیت شغلی محصلین با . اندبه خود اختصاص داده
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همچنین میـزان هزینـه   .  اندرا به خود اختصاص داده) 1/1(نفر، کمترین درصد 4ها با تعداد و بازنشسته
باشد و تعداد کمی از پاسخگویان هزار تومان می500تا 250بین ) نفر150(در خانواده اکثر پاسخگویان
.اندزار تومان اعالم کردهه200میلیون و 1میزان هزینۀ خود را بیش از 

هاي استنباطییافته-6-2
هاي اصـلی و فرعـی تحقیـق    در این بخش از مطالعه به بررسی روابط بین متغیرها و آزمون فرضیه

اصلی تحقیق این بود که؛ بین اعتماد اجتماعی پاسخگویان و احسـاس امنیـت   يهفرضی. شودپرداخته می
.ود داردها تفاوت معناداري وجاجتماعی آن

بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعیهآزمون رابط-2جدول
ضــــریب همبســــتگی نام متغیر

پیرسون
سطح معناداري

437/0000/0اعتماد اجتماعی

ضـریب  يهبین اعتمـاد اجتمـاعی و میـزان احسـاس امنیـت اجتمـاعی از آمـار       يهدر آزمون رابط
دهد که رابطه بین متغیر مستقل و وابسته معنادار است ره نشان میاین آما. استفاده شدهمبستگی پیرسون

)000/0:sig 437/0و:value (     باشـد  و جهت رابطه مستقیم و مثبت و شـدت رابطـه نسـبتاً قـوي مـی
)437/0:value .(شود بطوریکه هرچقدر میزان اعتماد اجتمـاعی افـراد افـزایش    بنابراین فرضیه اثبات می

.یابدس امنیت اجتماعی آنها نیز افزایش مییابد میزان احسامی
بـین اعتمـاد   يهشود بررسی رابطـ هاي فرعی این تحقیق محسوب میبعدي که از فرضیهي هفرضی

-ها بود که نتایج آن به شرح جدول زیـر مـی  آن) جانی(اجتماعی پاسخگویان و احساس امنیت شخصی 

.باشد
ساس امنیت شخصیآزمون رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و اح-3جدول

ضریب همبستگی نام متغیر
پیرسون

سطح معناداري

273/0000/0اعتماد اجتماعی

ضـریب  يهبین اعتمـاد اجتمـاعی و میـزان احسـاس امنیـت شخصـی از  آمـار       يهدر آزمون رابط
است دهد که رابطه بین متغیر مستقل و وابسته معنادار این آماره نشان می. استفاده شدهمبستگی پیرسون

)000/0sig: 273/0و:value (       باشـد  و جهت رابطـه مسـتقیم و مثبـت و شـدت رابطـه ضـعیف مـی
)273/0:value .(یابـد  شود و به میزانی که اعتماد اجتماعی افـراد افـزایش مـی   بنابراین فرضیه اثبات می
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21/...بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی 

.ها نیز افزایش می یابدمیزان احساس امنیت شخصی آن
فرعـی  يیهها فرضـ عی پاسخگویان و احساس امنیت اقتصادي آنبین اعتماد اجتمايهبررسی رابط

.دیگر این مطالعه بود که مورد آزمون قرار گرفته شد که نتایج به شرح جدول زیر جاصل آمد
بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اقتصادييهآزمون رابط-4جدول

سطح معناداريضریب همبستگی پیرسوننام متغیر

293/0000/0یاعتماد اجتماع

ضـریب  يهبین اعتماد اجتماعی و میزان احساس امنیت اقتصادي نیـز از آمـار  يهبراي آزمون رابط
دهد که رابطه بین متغیر مستقل و وابسته معنادار است این آماره نشان می. استفاده شدهمبستگی پیرسون

)000/0:sig 293/0و:value (  ــدت ــت و ش ــتقیم و مثب ــه مس ــت رابط ــی  و جه ــعیف م ــه ض رابط
یابد شود و به میزانی که اعتماد اجتماعی افراد افزایش میبنابراین فرضیه اثبات می). value:293/0(باشد

.ها نیز افزایش می یابدمیزان احساس امنیت اقتصادي آن
بعـدي ایـن مطالعـه    يیهبین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت سیاسی عنوان فرضيهبررسی رابط

.ورد آزمون قرار گرفته شدو نتایج آن اینگونه حاصل آمدبود که م
ي بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت سیاسیآزمون رابطه-5جدول
سطح معناداريضریب همبستگی پیرسوننام متغیر

405/0000/0اعتماد اجتماعی

میـزان احسـاس   براي آزمون رابطۀ بـین اعتمـاد اجتمـاعی و   ضریب همبستگی پیرسونيهاز  آمار
این آماره نشـان داد کـه رابطـه بـین متغیـر مسـتقل و وابسـته معنـادار اسـت          . امنیت سیاسی استفاده شد

)000/0:sig 405/0و:value (باشـد  و جهت رابطه مستقیم و مثبت و شدت رابطه نیز نسبتاً قوي می
)405/0:value .(یابـد  اجتماعی افـراد افـزایش مـی   شود و به میزانی که اعتماد بنابراین فرضیه اثبات می

ضریب همبستگی پیرسون براي بررسـی  يهاز آمار.میزان احساس امنیت فردي آنها نیز افزایش می یابد
هااستفاده شـد  اي به عنوان یکی دیگر از فرضیهآزمون رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت جامعه

.که نتایج زیر بدست آمد
ايبین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت جامعهيآزمون رابطه-6جدول
سطح معناداريضریب همبستگی پیرسوننام متغیر

0/ 367/0000اعتماد اجتماعی

و sig:000/0(دهـد کـه رابطـه بـین متغیـر مسـتقل و وابسـته معنـادار اسـت          این آماره نشان می
367/0:value (باشـد  بتاً قوي میو جهت رابطه مستقیم و مثبت و شدت رابطه نیز نس)367/0:value .(
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یابـد میـزان   شود بدین معنا که به میزانی که اعتماد اجتماعی افـراد افـزایش مـی   بنابراین فرضیه اثبات می
.اي آنها نیز افزایش می یابداحساس امنیت جامعه

جنس، سن، وضعیت تأهل، وضـعیت (اي فرضیۀ آخر این مطالعه بررسی رابطۀ بین متغیرهاي زمینه
و احساس امنیت اجتماعی پاسخگویان بـود کـه نتـایج    ) شغلی، وضعیت تحصیلی و میزان هزینۀ خانواده

.باشدحاصل از آن به شرح جدول زیر می
اي و احساس امنیت اجتماعیبین متغیرهاي زمینههرابط-7جدول 

احساس امنیت اجتماعی

متغرهاي زمینه اي

سطح همبستگی

معناداري

T874/0383/0جنس

R490/0365/0سن

F519/0722/0مقطع تحصیلی

F432/1240/0وضعیت تأهل

F230/3003/0شغل

F640/4004/0خانوادهه میزان هزین

معنـاداري بـین   يهدهد که هیچگونـه رابطـ  هاي انجام گرفته نشان مینتایج به دست آمده از آزمون
عـه و احسـاس امنیـت اجتمـاعی وجـود نـدارد و اگرچـه تـا         اي اشاره شده در این مطالمتغیرهاي زمینه

اي تفـاوت وجـود دارد امـا ایـن     حدودي بین میانگین میزان احساس امنیت اجتماعی در متغیرهاي زمینه
.تفاوت از لحاظ آماري صحیح نیست

همتغیرتجزیه و تحلیل چند- 7
در انجـام  . اده شده اسـت در این بخش، از رگرسیون چند گانه به منظور تبیین مجموعه عوامل استف

متغیر سن، جنس، تحصیالت، وضعیت تأهـل،  7تحلیل رگرسیون چند متغیره در این تحقیق در مجموع 
متغیـر وارد  7از میـان  . خانواده و اعتماد اجتماعی وارد معادلـه گردیدنـد  يهوضعیت شغلی، میزان هزین
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معنـادار تشـخیص داده   05/0ح آلفـاي  شده در معادله،دو متغیر وضعیت تأهل و اعتماد اجتماعی در سط
اند که نتـایج در جـدول   اند و سایر متغیرها از معادله خارج و حذف گردیدهشده و در معادله باقی مانده

.گرددزیر مشاهده می
متغیرهنتایج رگرسیون چند-8جدول

F:05/46مقدار

000/0:سطح معناداري

47/0:ضریب همبستگی چندگانه

23/0:ضریب تعیین

سطح معناداريt)بتا(ضرایب استاندارد شدهغیرهاي مستقلمت

47/0452/9000/0اعتماد اجتماعی

11/0077/2000/0وضعیت تأهل

شکل رگرسیونی تبیین شده طبق آزمون تحلیل واریانس انجام شده خطی است؛ زیرا مقدار آزمـون  
Fبا سطح معنی داري 05/46تماعی برابرداري اثر متغیرهاي مستقل احساس امنیت اج، براي تعیین معنی

000/0P =اسـت  23/0و ضریب تعیین آن برابـر بـا   47/0ضریب همبستگی چندگانه برابر با . باشدمی
در . کننـد بینـی مـی  درصد تغییرات متغیر وابسته را متغیرهاي مسـتقل معادلـه پـیش   23دهد که نشان می

درصـد و میـزان اثـر وضـعیت     47/0اعتماد اجتمـاعی  اثرمجموع با توجه به بتاي استاندارد شده، میزان 
. باشددرصد می11/0تأهل 

گیرينتیجه- 8
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعتماد اجتمـاعی و احسـاس امنیـت اجتمـاعی صـورت      

فرضیه اصلی این تحقیق این بود که بین میزان اعتماد اجتماعی شهروندان و احساس امنیت . گرفته است
ها رابطه وجود دارد، به نحوي که هرچه میزان اعتماد اجتماعی باالتر باشـد میـزان احسـاس    عی آناجتما

.امنیت اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود
دهد که بین اعتماد اجتمـاعی و احسـاس امنیـت اجتمـاعی     نشان می) 2(يههاي جدول شماریافته

هـاي  یافتـه ) 6(تـا  ) 3(يهجداول شمار. دارداصلی این مطالعه تفاوت معناداري وجود يهبعنوان فرضی
بـین اعتمـاد اجتمـاعی و انـواع     يهمربوط به آزمون فرضیه هاي فرعی این مطالعـه یعنـی بررسـی رابطـ    

پاسـخگویان  ) ايامنیت شخصی، امنیت اقتصادي، امنیت سیاسی، امنیت جامعه(احساس امنیت اجتماعی 
این پژوهش ) 7(ي ههاي جدول شمارهمچنین یافته. باشدمیها بین آنيهدهد که مؤید رابطرا نشان می

جنس ، سن ، مقطع تحصیلی ، وضعیت تأهـل و میـزان هزینـه    (اي که بین متغیرهاي زمینهدهدنشان می
جـدول  . و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان هیچگونه رابطۀ معنی داري وجود نـدارد ) خانواده
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دهـد کـه بـر اسـاس آن متغیرهـاي مسـتقل       رگرسیون چندگانه را نشان مینتایج مربوط به ) 8(يهشمار
.بینی کننددرصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی احساس امنیت اجتماعی را پیش23/0اند تحقیق توانسته

هـا  هاي این مطالعه نشان می دهد که بین اعتماد اجتماعی افراد و احساس امنیت اجتمـاعی آن یافته
و معناداري وجود دارد که این نتیجه گیري بیانگر این مطلب است که نتایج ایـن پـژوهش   رابطۀ مستقیم

نظران و همچنین تحقیقات انجام گرفته در مورد این موضوع همخـوانی  هاي صاحبها و دیدگاهبا نظریه
نیادي از دیدگاه گیدنز، احساس اعتماد پذیري افراد براي احساس امنیت وجودي اهمیت ب. و قرابت دارد

کاکس، فقدان اعتماد را موجـب رفتـار ضـد اجتمـاعی، خشـونت و سـایر       ). 1388وثوقی و آرام ، (دارد 
نظران رویکرد تعامل گرایی، ضمن تأکیـد بـر   صاحب). 1383لرنی، (تمشکالت اجتماعی بیان نموده اس

مـاعی را از  تعامالت نیروي خالق مردمی و حضور آن ها در متن جامعه، مشارکت مردمی و اعتمـاد اجت 
آدلر با طرح رویکرد ارزشی امنیت، ). 1372محکی، (اندمهمترین اصول در تحقق امنیت در جامعه دانسته

معتقد است در اجتماع امنیتی، شهروندان بر محور اعتماد و احساس امنیت متقابـل بـا یکـدیگر منازعـه     
خـانی،  عبـداهللا (کننـد حـل مـی  آمیـز هاي مسـالمت ننموده و اختالفات خود را از طریق گفتگو و با روش

از دیـدگاه لرنـی   . دانـد پـذیر مـی  ي اعتمـاد اجتمـاعی امکـان   هامنیت را در سـای يهنویدنیا سامان). 1383
بـر  . بـین بـود  توان به دوام و پایداري نظم و امنیـت جامعـه خـوش   ، بدون انسجام و اعتماد نمی)1384(

س امنیت اجتماعی با اعتماد بین شخصی افـراد  بین میزان احسا) 1386(اساس تحقیق گروسی و دیگران 
در ارتباط با رابط، اعتماد اجتماعی و احساس ) 1390(پژوهش نیازي . ارتباط معنادار مشاهده شده است

ی زنـان و  امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق شمال و جنوب تهران نیز نشان داد که بین اعتمـاد اجتمـاع  
) 1382(عالوه بر آن نتایج پژوهش انصاري . معناداري وجود دارديهها رابطاحساس امنیت اجتماعی آن

.دهدمعنادار اعتماد و امنیت اجتماعی شهروندان را نشان میيهرابط) 1387(و بیات 
منابعفهرست 

ي سیاست خارجی، تأملی بر مبانی و فرهنگ مکتب کپنهاگ، فصلنامه، )1386(اهللا،  ابراهیمی، نبی.1
.2مارة سال بیست و یکم، ش

سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در مراکز ، )1388(ادیبی سده، مهدي و دیگري، .2
.چهارمرهشناسی کاربردي، سال بیست و یکم، شماهاي چهارمحال و بختیاري، جامعهنشهرستا

.اي بر جامعه شناسی توسعه روستایی، تهران، اطالعاتمقدمه، )1364(ازکیا، مصطفی، .3
عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در امور مربوط به ناجا در شهرستان تهران، ، )1382(،حمیدانصاري، .4

مجموعه مقاالت همایش امنیت ). 1384(،جعفري، نسرین؛ زندي، غالمرضا؛ کاهه، احمد: در
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.اجتماعی، تهران، معاونت اجتماعی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران
ماد بین شخصی در میان روستاییان شهریار، پایان نامه کارشناسـی  بررسی اعت،)1380(،انعام، راحله.5

.دانشگاه الزهراء،ارشد
ه شـهناز  امنیت اقتصادي و دگرگونی ارزشی، ترجم،)1378(لهارت، رونالد؛ آبرامسون، پل، آر، اینگ.6

.پژوهش، شماره چهاردهم و پانزدهمهخانی، نامشفیع
هؤثر بر احساس امنیت با تأکید بر نقـش پلـیس، فصـلنام   بررسی عوامل م،)1389(،باباخانی، فرهاد.7

.21همطالعات امنیت اجتماعی، شمار
.، تهراننی، نشر ترجمه حسینعلی نوذري،مکتب فرانکفورت،)1370(،باتامور، تام.8
رفاه اجتمـاعی،  ه، بستري براي ارتقاي سالمت روان، فصلنامسرمایه اجتماعی،)1381(اد، داود، بهز.9

.، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی4همارسال اول، ش
بـا تأکیـد بـر    (ئر بین شـهروندان تهرانـی  شناختی احساس امنیتتبیین جامعه،)1387(، بیات، بهرام.10

-132، 35، پیـاپی  16هعلـوم اجتمـاعی، شـمار   ه، نام)اي و سرمایه اجتماعینقش پرداخت رسانه
115.
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