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  چکیده

ستان سال شهر 40تا  15بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان  به حاضر پژوهش

زنان  کلیهشامل  پژوهش نیا آماری جامعه .است بوده همبستگی نوع ازتوصیفی و  پژوهش، طرح .است پرداختهدهلران 

که به  زن 200آماری شامل  نمونه ومورد پژوهش قرار گرفتند  1394که در سال  ستان دهلرانشهر سال  40تا  15

محقق  پرسشنامة ازگیری متغیرهای پژوهش برای اندازه .انتخاب شدند ایمرحله چند ایخوشه روش نمونه گیری

ها دادهتحلیل  جهت تجزیه و. استفاده شد بولن اجتماعی سرمایهپرسشنامه  و احساس امنیت اجتماعی زنانساخته 

همبستگی ضریب )آمار توصیفی)میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش( و آمار استنباطی از

 امنیت اجتماعی رابطه مثبت و سرمایه اجتماعی و احساس بین  که داد نشان پژوهش این نتایج استفاده شد. (پیرسون

 هاآن اجتماعی هایفعالیت گسترش برای زنان امروز نیاز ترینمهمتوان نتیجه گرفت که میداری وجود دارد. معنی
 در خواهد بیشتر هاآن امنیت باشد ترپررنگ و ترجدی مختلف هایعرصه در حضور زنان هرچه و است امنیت ایجاد
 شود.می تأمین آنان نشینی حاشیه و انزوا با زنان امنیت که است این بر افراد تصور برخی که حالی

 زنان احساس امنیت اجتماعی،سرمایه اجتماعی،  : هاکلید واژه

 

 مقدمه 

 را خویش حریم جامعه، افراد که تمامی اندبوده آرزو این تحقق پی در خویش اجتماعی زندگی طول در همواره انسانها
 روند؛ پیش تعالی و کمال سوی به امنیت سایه در بتوانند و حس کنند ایمن و رها آزاد، تهدیدی، و تعرض هرگونه از

 همین به (.1390جمالی، (ندارد  وجود استعدادها شکوفایی نیز و ترقی رشد، امکان ایهیچ جامعه در امنیت بدون زیرا

 به دستیابی راستای در را خود توان تمام انتظامی، نیروی جمله از جامعه امنیت در تأمین کننده سازمانهای علت

-مأموریت انجام در مردمی گسترده مشارکت بدون این حال با برند.می کار به جامعه در امنیت اجتماعی میزان باالترین

 امنیت دستیابی به پلیس، و مردم بین ارزشی هماهنگی و انتظامی نیروی به مردم اعتماد بدون و پلیس های سازمانی

 امنیت شود. احساسمی نیز مطرح امنیت احساس امنیت، به مربوط مباحث کنار در بود. خواهد مشکل بسیار اجتماعی

 به نسبت بخش( شهروندانآرام و قانع کننده )رضایت بخش، مثبت روانی جهت گیری و ذهنیت نوعی از است عبارت

 باری را اجتماعی امنیت اصطالح (.1388 باشد )نوروزی،می امنیتی وقایع ضد و رویدادها بروز و حضور تأثیرگذاری عدم

 الگوهای حفظ قابلیت به را امنیت اجتماعی وی برد. کار به  "هراس و هادولت مردم، "در کتاب بار اولین برای بوزان
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ابعاد  از یکی تنها را اجتماعی امنیت (. وی1378است )بوزان،  دانسته مربوط ملی عرف و هویت فرهنگ، مذهب، زبانی،

 سیاسی، اقتصادی نظامی، امنیت عبارتنداز: رویکرد این است. دیگر بخشهای آورده نظر در امنیت ایمقوله پنج رویکرد

 (. 2008؛ کیم، 2009محیطی )پانیك،  -زیست و

 یك گروه عضو عنوان به را خود افراد اساس آن، بر که اشاره دارد هاییویژگی حفظ به بوزان نظر از امنیت اجتماعی

می شکل را او گروهی هویت که کندمی پیدا ارتباط فرد زندگی هایی ازجنبه با عبارتی، به یا کنند،می قلمداد اجتماعی

 تحمیل افراد بر صرفاً که است بعدی چند پدیدهای امنیت احساس (.2002؛ کالینز، 1390و همکاران، دهد )نبوی 

 از و ایجاد در خود روانی و شخصی هایتوانمندی و هاخواسته عالیق، نیازها، اساس بر جامعه افراد اکثر بلکه شودنمی

 زوال رود،می شمار به انسان اساسی هایانگیزه و نیازها از امنیت (.1388 )بیات، دارند اساسی نقش آن بردن بین

 تا اندیشمندان از برخی کند. انسان دل وارد را اضطراب آن جای به و ببرد بین از را خاطر انسان آرامش تواندمی امنیت

 در سلسله نیز مازلو دانند،می او امنیت تأمین گرو در را آدمی نیازهای از بسیاری مرتفع شدن که اندپیش رفته آنجا

شامل  را امنیت مازلو (.1384دهد )کاهه، می قرار اولیه نیازهای ارضای از پس بالفاصله را امنیت احساس نیازها، مراتب

 سام)است  داده قرار و... حوادث برابر در بودن سالم و بهداشت شغلی، و مالی امنیت جرایم، برابر در شخصی امنیت

  (.1388، آرام

 داشتن آن از او منظور و است ایمنی به نیاز دارد، اساسی نقش شخصیت تعیین در چه آن نیز هورنای کارن نظر از

 روانى امنیت و امنیت احساس که است مهم اندازه همان به جامعه یك در امنیت وجود (.1385 )گلزاری،است  امنیت

 دانند کهمی آن در امنیت وجود مهمتر از جامعه یك در را امنیت احساس کارشناسان از برخى البته آن جامعه. در

 وجود اهمیت و نقش شود توجه آن به بایستی که اینکته .(1388نوروزی،  از نقل به ؛1384)بیابانى، جاست به سخنى

 نظران صاحب از برخی دلیل همین به و است عینی بعد در امنیت وجود کنار در ذهنی بعد در افراد در امنیت احساس

 احساس امنیت، وجود با شخص (.1385 )کرامتی، کنندمی معرفی امنیت عینی وجود بر مقدم را امنیت احساس

 قدرت ناامنى حالت در شخص همین کهحالی کند. درریزى میبرنامه خود بینىپیش قابل اهداف براى و کرده راحتى

 برآنند نظران صاحب اکثر (.1387 قالیباف، از نقل به ؛1381ندارد )شاکرى نیا، را زندگى امور بینىپیش و ریزىبرنامه

 اجتماعی امنیت احساس تأمین 2ذهنی و مفهومی درونی امنیت احساس و است 1عینی و بیرونی مفهومی امنیت که

  اجتماع  یك در است ممکن رفتارها این از برخی گردد.می به منجر که گیردمی صورت رفتارهایی شناخت با تنها

 گردد جامعه روانی توسعه از مانع و آورده پدید را هراس و ناامنی احساس سطح اجتماع در امنیت کاهش یا افزایش

 بخش که پذیرد صورت گوناگونی از زوایای تواندمی امنیتی هایآسیب و مسائل به نگاه امروزه(. 1384)کالهچیان، 

 جوامع گسترش با واقع، در دهند.می را تشکیل کشور جمعیت از نیمی که است جامعه زنان گیرآن گریبان عمده

و  زنان اجتماعی مسائل آن، نظیر عواملی و گرانی مسکن فقر، زندگی، باالی هایهزینه و افزایش تورم از هایی اعمپدیده

در  زنان مشارکت فقدان و ناامنی احساس موجب امر و این کندمی فراهم را آنان اجتماعی هایناهنجاری هایزمینه

 بها بشر، فطری نیازهای از یکی عنوان به امنیت (.1390همکاران،  و گردد )نیازیمی اجتماعی مختلف های عرصه
پدیدآیی  بستر ترینضروری آرامش، از وری بهره و امنیت احساس دارد پیوندی ناگسستنی انسان، هستی ی جوهره

 اجتماعی و فردی حیات های مختلف عرصه در پایدار تحول و توسعه و وجود تعالی استعدادها، شکوفایی ها، خالقیت
 (.1389 شفیعی،) است

با احساس امینت در ارتباط است متغیر سرمایه اجتماعی  شدههای متفاوت نشان داده که در پژهشیکی از متغیرهایی 

 از ایمجموعه را اجتماعی جهانی، سرمایه بانك مثال بعنوان است، شده ارائه تعاریف مختلفی اجتماعی سرمایه از .است

                                                            
1 . Objective 
2 . Subjective 
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 برای همکارانه عمل به قادر را افراد و وجود دارد اجتماعی ساختارهای در که داندمی روابط اجتماعی و هنجارها

 هنجارها مفاهیم، اعتماد، از ایمجموعه به را اجتماعی سرمایه (.2008)امیرخانی،  سازدمی مطلوب اهداف دستیابی به

 را آنان متقابل نهایت منافع در و شده اجتماع یك اعضا بهینه مشارکت و ایجاد ارتباط موجب که داندمی هاشبکه و

 تشریح در محققان بوسیله ایگسترده بطور اجتماعی سرمایه مفهوم (.1995)پوتنام، کند می تعریف کرد خواهد تأمین

 یا اجتماعی پدیدههای بر اجتماعی سرمایه اعتقادآنان، به گیرد.می قرار استفاده مورد گوناگون اجتماعی هایپدیده

 به و اعتماد دموکراتیك شهروندی داری،حکومت آموزش، انتخابات، در مشارکت اقتصادی، توسعه مانند سیاسی مباحث

 و رودمی کار به وسیع معنای در گاه است که اصطالحی اجتماعی سرمایه (.2008)لی،  گذاردتأثیر می سیاسی نهادهای

 و غیرفردی تجهیزات و منابع محدود فضای در گاه و آیدمی بر آن از درآمد اجتماعی حتی یا و اجتماعی ثروت

 مورد و آمده پدید جامعه سرمایه با که است چیزی آن سرمایه اجتماعی، معنی شود. بدینمی شامل را غیرخصوصی

  (.2009است )یانگ، چن و چانگ،  همگان استفاده

 بیشتر که تعبیر یك ولی است شده آن عنوان برای گوناگون تعاریف که شناسانه جامعه است اجتماعی تعبیری سرمایه

 کوچك جامعه یك در یکدیگر به افراد و همبستگی متقابل اعتماد ارتباط، میزان از است عبارت قرار گرفته، تأکید مورد

 مختلف ملل افراد بین و ملت یا جامعه یك یك سازمان، خانواده، یك افراد بین تواندمی هاویژگی این بزرگ، بنابراین یا

اعتماد  و گذشت دلسوزی، دلبستگی، باشد، بیشتر و اعتماد همبستگی این چه هر که است شده شود ادعا جهان برقرار

 توفیق جوامعی در سرمایه این و شد خواهد بیشتر خانواده اعضای یك و سازمانی، همکاران همشهریان، همنوعان، بین

(.  (www.modirsara.comاست موثرتر برخوردارند، انسانی طبیعی و اقتصادی، های سرمایه از بیشتر آن از که

 از سهولت، هاسازمان با ارتباط در و یکدیگر با مراودات در که مردمان است برخوردار اجتماعی سرمایه از ایجامعه

 اجتماعی ( سرمایه1998) کلمن مانند شناسان جامعه از برخی اینرو و از باشند برخوردار باالئی بسیار انعطاف و سادگی

 تسهیل هستند ساختار درون در را که افرادی تعامالت و روابط که انددانسته اجتماعی یك ساخت از ایجنبه شامل را

 یافتنی دست نبودن در که را معینی به اهداف دستیابی و است زاینده و مولد سرمایه، دیگر هایمانند شکل و کندمی

 حاصل که کرد تعریف منابعی توانمی کلی به طور را اجتماعی سرمایه مفهوم (.1378 )الوانی، سازدمی امکان پذیر نبود

سرمایه  که جوامعی در (.2011)هاپکینز،  دارند جمعی هایدر فعالیت گریتسهیل نقش و هستند اجتماعی از روابط

زندگی  کیفیت آن رفتن باال با (  و2013)لینگ و زانگ،  است تر بودهپایین جرم ارتکاب میزان دارند، باالیی اجتماعی

 کننده تعیین محیطی عوامل از یکی های اجتماعی،شبکه و اجتماعی سرمایه (.1992)باکر و همکاران،  یابدمی افزایش

 (.2003)لیندستروم و همکاران،  شوندمی محسوب جامعه سالمت و سطح سازگاری

توان اشاره کرد به پژوهش  و امنیت اجتماعی صورت گرفته، می ی اجتماعیهایی که در رابطه با متغیر سرمایهاز پژوهش

 نیز امنیت احساس باشد، میزان بیشتر اجتماعی یسرمایه میزان هرچه اندداده که نشان (1389همکاران ) و نادری

اجتماعی،  اعتماد اجتماعی، مشارکت بین دادند که نشاندر پژوهشی  (1390نژاد )هاشم و ساروخانیبود.  خواهد بیشتر

 اعتماد میان، این در و وجود دارد معناداری یرابطه اجتماعی امنیت احساس با اجتماعی انسجام اجتماعی، روابط

دارد. همچنین در این رابطه  پژوهش  امنیت اجتماعی احساس با بیشتری همبستگی متغیرها سایر به نسبت اجتماعی

 دارند. امنیت متوسطی احساس حد در افراد از سوم دو تهران شهر سطح در که داد نشان (1383ربیعی ) نجیبی

 و جامعه نخبه اقشار بین در عبارت دیگر به کنندمی امنیت احساس بیشتر دارند بیشتری اجتماعی سرمایه که افرادی

 مثبتی آثار جامعه کلیت در اجتماعی سرمایه است. گسترش کمتر امنیت احساس اقتصادی، سرمایه صاحبان همچنین

 است. شهروندان یعمده مشکل مالی و جانی ابعاد در ناامنی و همچنین است امنیت افزایش آنها از یکی که دارد پی در

 را امنیت احساس آنها برقراری فقدان که دارند دخالت آن از ناشی احساس و امنیت ایجاد در گوناگونی عوامل تردیدبی

 از ایمنی احساس و اجتماعی امنیت عناصر تأمین و عوامل شناسایی اساس، همین بر شود.می آن تحقق از مانع یا کند
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 مطالب به توجه با رود.می شمار به اجتماعی امنیت ارتقای سطح برای ریزیبرنامه جهت در اساسی هایشرط پیش

 به امنیت احساس گیریشکل هایزمینه وجود جهت در جامعه هر به نیاز توجه با مطالعه این اساسی هدف شده، اشاره

-می دهلرانشهرستان سال  40تا  15زنان  بین اجتماعی دربین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت  یرابطه بررسی

 باشد.

 

 پژوهش های فرضیه

 .بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی زنان رابطه وجود دارد -

 و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد. محلی اجتماعات در مشارکت حیطهبین  -

 و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد. اجتماعی فعالیتهای در پیشگامی حیطهبین  -

 و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد. اعتماد اجتماعی حیطهبین  -

 و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد. همسایگان با ارتباط حیطهبین  -

 و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد. خانواده و با دوستان ارتباط حیطهبین  -

 و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد. هاتفاوت تحمل قدرت حیطهبین  -

 و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد. زندگی ارزش حیطهبین  -

 و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد. کاری ارتباطات حیطهبین  -

 

 روش پژوهش

سال  40تا  15باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان بین از نوع همبستگی میتوصیفی و روش پژوهش 

باشد که زن می 200مورد بررسی قرار گرفتند. حجم نمونه این پژوهش شامل 1394که در سال بود شهرستان دهلران 

 :ارد شاملاند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه استاندگیری در دسترس انتخاب شدهبه روش نمونه

 سرمایه سنجش برای سوال 36 شامل 3بولن اجتماعی سرمایه پرسشنامه: پرسشنامه سرمایه اجتماعی-الف

 در پرسشنامه این پایایی و روایی شده است. برگردانده فارسی زبان به و ترجمه این پرسشنامه باشد.می اجتماعی

بالن و انیس، ) است گردیده گزارش 82/0با  برابر آن کرونباخ آلفای ضریب که گرفته، قرار تایید مورد مطالعات مختلفی

 در مشارکت باشد: حیطهمی حیطه هشت دارای اجتماعی سرمایه پرسشنامه .(2012؛  مرادیان و همکاران، 2005

 حیطه همسایگان، با ارتباط حیطه امنیت، اعتماد و حیطه اجتماعی، هایفعالیت در پیشگامی محلی، حیطه اجتماعات

 کاری. تمامی سواالت ارتباطات حیطه زندگی، ارزش ها، حیطهتفاوت تحمل قدرت حیطه خانواده، و با دوستان ارتباط

 پایایی کل در این پژوهش ضریب است. متغیر 4 تا 1 بین سوال هر تعلق گرفته به نمره بنابراین و بود ایگزینه چهار

 به دست آمد. 79/0پرسشنامه با ضریب الفای کرونباخ 

باشد که هدف آن سوال می10این پرسشنامه شامل : پرسشنامه محقق ساخته احساس امنیت اجتماعی زنان-ب

می لیکرت نوع از ایدرجه 5 مقیاس یك صورت به هاپاسخشناخت احساس امنیت اجتماعی زنان در اجتماعات است  

و  10رسشنامه کند حداقل نمره برای این پمی( دریافت 5) ( و کامال موافقم نمره1و از کامال مخالفم نمره ) باشند

نمره باال به معنی دارا بودن احساس امنیت کامل  و نمره هر چقدر پایین باشد به معنی  .باشدمی  50حداکثر نمره 

 87/0لفای کرونباخ پرسشنامه با ضریب آ پایایی کل ضریب میزان پژوهش این درباشد در اجتماع می عدم امنیت زنان

  خوبی برخوردار است. اعتبارکه پرسشنامه از به دست آمد که نشان دهنده 

                                                            
3 . Bullen 
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از آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار،حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش( و آمار  هاداده تحلیل و تجزیه جهت

 شد. استفاده پیرسون( )ضریب همبستگی استنباطی

 

 هایافته

 دهد.میانگین، انحراف معیار،حداقل و حداکثر نمره متغیر های پژوهش را نشان می( 1جدول )

 تعداد حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین متغیر

 140 55 57/17 13/113 کل مقیاس سرمایه اجتماعی

 

 

 

 

200 

 20 6 844/2 05/16 محلی اجتماعات در مشارکت -

 20 8 696/2 83/15 اجتماعی فعالیتهای در پیشگامی -

 20 6 74/2 59/15 اعتماد اجتماعی -

 20 7 54/2 57/15 همسایگان با ارتباط -

 17 5 44/2 50/12 خانواده و با دوستان ارتباط -

 16 6 28/2 44/12 ها تفاوت تحمل قدرت -

 16 4 43/2 51/12 زندگی ارزش -

 16 6 17/2 56/12 کاری ارتباطات -

 48 13 34/8 38/32 احساس امنیت اجتماعی

 

های آن کل مقیاس سرمایه اجتماعی و خرده مقیاسانحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره  ( میانگین،1) جدول

با  همسایگان، ارتباط با اجتماعی، اعتماد اجتماعی، ارتباط فعالیتهای در پیشگامی، محلی اجتماعات در مشارکت)

احساس امنیت  و (احساس امنیت اجتماعی ،کاری زندگی، ارتباطات ارزشها،  تفاوت تحمل خانواده، قدرت و دوستان

 دهد.را نشان می اجتماعی

 

سرمایه بین )( و متغیرهای پیشاحساس امنیت اجتماعی( نتایج همبستگی پیرسون برای متغیرهای مالک )2جدول )

 و خرده مقیاس های آن( اجتماعی

 تعداد معنی داریسطح  ضریب همبستگی متغیر مستقل متغیر وابسته

 

 

 

 

 احساس امنیت اجتماعی

 000/0 448/0 ** کل مقیاس سرمایه اجتماعی

 

 

 

 

200 

 000/0 35/0 ** محلی اجتماعات در مشارکت -

 000/0 39/0 ** اجتماعی فعالیتهای در پیشگامی -

 000/0 397/0 ** اعتماد اجتماعی -

 000/0 405/0 ** همسایگان با ارتباط -

 000/0 45/0 ** خانواده و دوستان با ارتباط -

 000/0 39/0  ** ها تفاوت تحمل قدرت -

 000/0 38/0 ** زندگی ارزش -

 000/0 36/0 ** کاری ارتباطات -
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 در پیشگامی، محلی اجتماعات در مشارکتبین متغیر سرمایه اجتماعی  و ابعاد آن ) دهد کهنشان می 2جدول 

 ها، ارزش تفاوت تحمل خانواده، قدرت و با دوستان همسایگان، ارتباط با اجتماعی، ارتباطاجتماعی، اعتماد  فعالیتهای

 مثبت و معناداری وجود دارد.زنان رابطه  احساس امنیت اجتماعیبا  (احساس امنیت اجتماعی ،کاری زندگی، ارتباطات

 اعی دارد.حیطه ارتباط با دوستان و خانواده  بیشترین ارتباط را با احساس امنیت اجتم

 

 گیرینتیجه

سال  40تا  15بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان هدف پژوهش حاضر 

 و همه ابعاد آن سرمایه اجتماعیهمبستگی پیرسون نشان داد که ضریب بود که نتایج حاصل از  شهرستان دهلران

با  همسایگان، ارتباط با اجتماعی، اعتماد اجتماعی، ارتباط هایفعالیت در پیشگامی، محلی اجتماعات در مشارکت)

احساس امنیت ( با  احساس امنیت اجتماعی ،کاری زندگی، ارتباطات ها، ارزشتفاوت تحمل خانواده، قدرت و دوستان

-هاشم و نیساروخاداری دارد که نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات رابطه مثبت و معنیاجتماعی 

-ای این فرضیه میهدر تبیین یافته باشد.همسو می (1389همکاران ) و نادری و (1383ربیعی ) نجیبی (،1390نژاد )

 طبقات در سطح تفاوت و اجتماعی و اقتصادی هایناهمگونی علت به را ناامنی فشار شهر، در اجتماع افراد توان گفت
 میان، این است. در نموده مهیا را بروز جرم زمینة و ساخته پرتضادی شهری محیط و داده گسترش افراد اجتماعی

 احساس بر که است مهمی موارد از اجتماعی، نظمیبی و پیشگیری جرم عوامل از یکی عنوان به اجتماعی سرمایة
جهت  مناسب فضایی ایجاد برای امنیت و نظم حفظ مهم، نکتة نیز، امروزی جوامع در .دارد تأثیر شهروندان امنیت

 در و گردد اجتماعی هایاز بیماری گوناگونی مجموعة سبب تواندمی اجتماعی و فیزیکی ابعاد در نظمیبی است. زندگی
 این که چیزی آن هر بنابراین کند.می ایفا امنیت، و حفظ نظم ایجاد برای را ایکننده تعدیل نقش جامعه میان این
 افزایش (.1382همکاران،  و ولد (داردمی باز خود نقش از را جامعه و گرددمیناامنی  ایجاد سبب زند، برهم را نظم

 آمیز بودن از مخاطره زنان تصور چه هر دهد.می ارتقاء را آنان امنیت احساس اجتماعی زنان، اعتماد و اجتماعی حمایت
 پذیری اعتماد احساس گیدنز، دیدگاه از .یابدمی افزایش زنان امنیت احساس دهد، نشان را بهتری وضعیت هاموقعیت

 ضمن گرایی، تعامل رویکرد صاحبنظران (.1388آرام،  و )وثوقی بنیادی دارد اهمیت وجودی امنیت احساس برای افراد

 از مهمترین را اجتماعی اعتماد و مردمی مشارکت جامعه، متن در هاآن حضور و مردمی خالق نیروی بر تعامالت تأکید

 هایفعالیت گسترش برای زنان امروز نیاز ترینمهم (.1372اند )محکی، دانسته جامعه در امنیت تحقق در اصول
 هاآن امنیت باشد ترپررنگ و ترجدی مختلف هایعرصه در حضور زنان هرچه و است امنیت ایجاد هاآن اجتماعی

 از شود.می تأمین آنان نشینی حاشیه و انزوا با زنان امنیت که است این بر افراد تصور برخی که حالی در خواهد بیشتر
 رسدنظر می به ممکن غیر نیز فرزندان تربیت و منزل امور اداره اجتماع در زنان مشارکت و حضور امروزه بدون که آنجا
 درمانی و آموزشی و امور اداری کارهای انجام و شهری داخل آمد و رفت منزل، اقتصادی، امور اداره به ناچار زنان

 .کندمی سلب آنان از را و اطمینان امنیت احساس مردانه، صرفاً اجتماعی فضاهای نتیجه در، باشندمی خانواده

تواند باعث شود زنان  با توجه به مرزی بودن شهرستان دهلران و بیکاری زنان و کم رنگ بودن نقش زنان در اجتماع می

ساکنان  بین در اجتماعی سرمایة توسعة جهت در سازوکارهایی شود کهپیشنهاد میاحساس امنیت کمتری کنند پس 

شهروندان این  و یابد افزایش یکدیگر به آنان اعتماد و افراد اجتماعی حمایت میزان تا اندیشیده شود این شهرستان

 .کنند بیشتری امنیت احساس ای،سرمایه چنین با پشتوانه شهرستان

 

 منابع

 ،1 شماره تدبیر، مجله اجتماعی، سرمایه توسعه ایجاد و در مدیریت (.  نقش1378) سیدمهدی الوانی. 
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 ،مجتبی عطارزاده ویراستاری به راهبردی مطالعات مترجم: پژوهشکده هراس و دولتها مردم، (.1378) باری بوزان 

 .راهبردی مطالعات پژوهشکده: تهران

 ،اول، سال انتظام اجتماعی، فصلنامه تهرانی، شهروندان امنیت احساس بر مؤثر عوامل بررسی (.1388بهرام ) بیات 

 .1 شماره:

 ،مطالعات فصلنامه .تهرانی زنان احساس امنیت بر بانوان سیم بی تاکسی ( نقش1390) .ف شایگان، و. ه جمالی 

 .1شماره ششم، سال انتظامی مدیریت
 ( مطالعات امنیت ملی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور 1383ربیعی، علی ).خارجه 
 محور، فصلنامه پلیس رهیافت بر تأکید با اجتماعی امنیت و سالمت رابطه بررسی (.1388عزت اهلل ) آرام، سام 

 .9-29.ص:1 شماره اول، سال اجتماعی، انتظام

 اعی در (. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتم1390) ساروخانی، باقر  و هاشم زاده، فاطمه

 . 94-81، صص:2، شماره 2نامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال شهر ساری. فصل بین جوانان

 ،انتشارات 3 تهران ،مدیریت آن چگونگی و افغانستان و ایران امنیتی هایچالش تحلیل( 1389نوروزا ) شفیعی 
 .دانشگاه

 ،امنیت بر سرمایه اجتماعی ابعاد تأثیر لسبویی، رمضانزاده مهدی و شگفتی یاری اسالم (.1387محمدباقر) قالیباف 

 شماره چهارم، سال ژئوپلتیك، کرمانشاه، فصلنامه استان پاوه شهرستان نوسود مرزی بخش موردی مرزها: مطالعه

 دوم.

 ،گلپونه، تهران. انتشارات ،1جلد اجتماعی، امنیت همایش مقاالت مجموعه (.1384احمد ) کاهه 

 ،امنیت. اجتماعی، مطالعات فصلنامه کشور، شهروندان در امنیت احساس میزان بررسی (1385مهدی) کرامتی 

 .7و 6 شماره: دوم، سال

 ( راهکارهای تحقق امنیت اجتماعی، مجموعه مقاالت همایش امنیت اجتماعی، معاونت 1384کالهچیان، محمود .)

 اجتماعی ناجا، تهران: انتشارات گلپویه. 

 ،مقاالت همایش مجموعه روانشناختی( دیدگاه از )امنیت تامنی روانشناختی تبیین (.1385)محمود  گلزاری 

: 1شماره،  اجتماعی، -روانی امنیت توسعه و تأمین در اجتماعی مددکاری و مشاوره روانشناسی، نقش بررسی

110-85.. 

 ،امنیت همایش مقاالت مجموعه ایران، در مطبوعات و پلیس رابطه تئوریك (. مبانی1372)اصغر علی محکی 

 .275 -295ناجا،  اجتماعی معاونت اجتماعی،

 ،آن، بر موثر عوامل اجتماعی و تهران شهر ساله 29-15زنان  امنیت احساس (. بررسی1388) فیض اهلل نوروزی 

 .53 شماره: هجدهم، سال راهبرد،

 ،اجتماعی.  احساس امنیت بر قومی هویت و اقتصادی-پایگاه اجتماعی تأثیر ( بررسی1388همکاران ) و ع. نبوی

  .36-9صص دوم، شماره دهم، سال انتظامی دانش فصلنامه

 ،و اجتماعی سرمایه میزان بین رابطه (. بررسی1390شادفر، یاسمن ) و الهام مقدم، و شفایی محسن نیازی 

 مطالعات  شناسی، جامعه تهران.  فصلنامه جنوب شهر و مناطق شمال زنان بین در اجتماعی امنیت احساس

 .160-131صص: سوم، شماره دوم، سال جوانان،

 ،شهر موردی مطالعه اجتماعی  سرمایه و اجتماعی امنیت احساس رابطه بررسی(. 1389) همکاران و ح.  نادری 

 .81-59، صص: 21امنیت اجتماعی. ش،  مطالعات فصلنامه اردبیل.
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 ،اردبیل( ، خلخال)استانشهر  در آن بر مؤثر عوامل و اجتماعی اعتماد بررسی (1388) هاشم آرام، منصور؛ وثوقی 

 .133-153، 3شماره ،3 دوره ، اجتماعی علوم پژوهشنامه

 ،علی ترجمه شناسی،جرم های نظریه بر گذری  نظری: شناسیجرم(. 1380). ج اسنیپس، و .ت برنارد، ،.ج ولد 
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