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تبیین رابطه دیدگاه ارزشی با احساس امنیت اجتماعی
(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان)
حجت اله مرادي پردنجانی ،مربی ،گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،ايران



ستار صادقی ده چشمهاي ،استاديار ،گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان ،ايران

چكیده
مقاله حاضر به بررسی رابطه بین ديدگاه ارزشی با احساس امنیت اجتماعی پرداخته است ،طرح آن توصیفی بود که به روش همبستتگی انجتام
شده است .جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجويان دانشگاه اصفهان تشکیل میدهند که تعداد آنهتا برابتر  21111نفتر استت و از بتین آنهتا
نمونهای به حجم  912نفر با استفاده از فرمون کوکران و به روش نمونهگیری طبقهای و از بین گروههای آموزشی دانشگاه انتخاب شد .در ايتن
تحقیق فرض اين بود که ديدگاه ارزشی و احساس امنیت دانشجويان باال بوده و بین ديدگاه ارزشی دانشجويان با احستاس امنیتت آنتان رابطته
معناداری وجود دارد .يافتههای تحقیق نیز نشان داد که ديدگاه ارزشی و احساس امنیت اجتماعی دانشتجويان بتاال استت و بتین دو متییتر نیتز
رابطه معنیداری وجود دارد .از میان ارزشها نیز رابطه ارزشهای معنوی ،مذهبی ،اجتماعی ،جامعه ،خانوادگی و حرفتهای بتا احستاس امنیتت
اجتماعی معنیدار شده است ،اما رابطه ارزشهای فیزيکی و مادی معنیدار نشده است .ضمناً نتايج نشان داده که فقت  12درصتد از تیییترا
مربوط به احساس امنیت اجتماعی دانشجويان با متییر ديدگاه ارزشی تبیین میشود و بقیه تیییرا

آن با متییرهای ديگری خارج از اين تحقیق

شرح داده میشود.
كلیدواژهها :ديدگاه ارزشی ،احساس امنیت اجتماعی ،دانشجويان ،دانشگاه اصفهان.
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مقدمه و بیان مسأله

میگیرد و راهنمای مؤثری برای هدايت فعالیتتهتای انستانی

امنیتتت يکتتی از مستتاسل اساستتی توستتعه در جوام ت انستتانی

هستند .در حقیقت در پشت همه رفتارهای جمعی ،دنیتايی از

محسوب میشود و جزء حیاتیترين نیازهتای جامعته بشتری

ارزشهای فردی قرار دارد (گرويچ )2921 ،و فق پت

از فهتم

است و قوام و پايداری ستاختارهای هتر جامعتهای بته میتزان

اين ارزشهاست که قادر به توجیه رفتارها خواهیم بود .ارزش

امنیت افتراد آن جامعته بستتگی دارد ،زوال امنیتت متیتوانتد

را جهتگیری انتخابی مثبت يا منفتی از ستوی فترد يتا گتروه

آرامش خاطر انسان را از بین ببرد و به جتای آن اضتطراب را

دربتتاره هتتر یتتزی تعريتتف کتتردهانتتد (محستتنیانراد.)13 :2921 ،

در دل انسان وارد کند (مردانی و همکاران .)91 :2932 ،از آنجتايی

ارزشها می توانند مالی يا اخالقی استت .ارزش متالی همتان

اساسی توسعه پايدار بته

ارزش پولی است که در ازای انجام خدمتی متادی يتا معنتوی

شمار میرود ،لذا شناخت درست عوامل مؤثر بر آن متیتوانتد

داده میشود (مطهری )293 :2911 ،و ارزش اخالقی ارزشی است

احساس امنیت پايداری را به لحاظ فردی و اجتماعی به وجود

که برای آن نمیتوان معتادلی متادی در نظتر گرفتت

آورد (دفتر تحقیقتا کتاربردی نیتروی انتظتامی استتان لرستتان.)2913 ،

 .)3 :2931در مورد ارزشهای اجتماعی سه عامل ،عالقهمنتدی

برای فهتم مستأله امنیتت اجتمتاعی نیازمنتد فهتم ارزشهتای

افراد جامعه به ارزشها ،احترام به آنها و تالش بترای تحقتق

اجتماعی هستیم ،با بررسی ارزشها قادر ختواهیم بتود تتا بته

آنها مورد توجه است (ذوعلم .)11 :2923 ،باتوجه به نقشتی کته

درک درستی از احساس امنیت در افراد دست يتابیم همننتان

ارزشها در نظام هنجارهای اجتماعی ايفا میکنند ،افراد ستعی

که برای فهم نظم اجتماعی از ارزشها بینیاز نیستیم .بررستی

میکنند بین واقعیتها و ارزشها تعامل و تطابق ايجتاد کننتد.

آنهتتا متتا را قتتادر بتته درک

هرگاه اين تطابق به هر علتی بهم بخورد افراد به ستمت تیییتر

نگرشهای اجتماعی اقشار مختلف خواهتد کترد .ارزشهتای

در واقعیتهای محیطی کشیده میشوند و اگر نتوانند اين کتار

يک فرد با نگترشهتای او در ارتباطنتد و بته عنتوان معیتار و

را انجام دهند ،اعتراض میکنند.

که داشتن احساس امنیت از ملزوما

ارزشهتتای جوام ت و تحتتوال

استانداردی برای هدايت رفتار افراد مطرح هستند و به عنتوان
مجموعهای از دوست داشتنها ،نقطه نظرا  ،بايدها ،تمايال

(مطهتری،

ارزشهايی همنون صتداقت ،همکتاری ،رجحتان منتاف
جمعی بر مناف فردی ،رضتايت اجتمتاعی ،رعايتت قتوانین و

درونی و قضاو های افراد که ديدگاه آنان را در متورد جهتان

مقتتررا

تعیین میکنند ،تعريف میشوند و از متییرهايی هستند کته بتر

اجتماعی است و به عک

امنیت اجتماعی تأثیر زيادی دارند (مقیمی .)2913 ،سؤالی که اين

نفاق تضعیف کننده امنیت اجتماعی است .تالش بترای بست

جا مطرح است اين است که ارزشها که به مثابته ستلولهتای

ارزشهای مثبت و اطمینان خاطر دادن بته اعضتای جامعته از

حیاتی تشکیلدهنده منظومه هتويتی فترد و اجتمتاس هستتند و

حیث حفظ امنیت اجتماعی مقوم اعتماد در جامعه خواهد بود

نقتتش قابتتل تتتوجهی در انگیتتزش و رفتتتار افتتراد دارنتتد ،تته

و فقدان آن ،پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد

رابطتتهای بتتا احستتاس امنیتتت اجتمتتاعی افتتراد دارنتتد و

 ،)91 :2919به طوری که ،انسان اجتماعی برای زندگی در جم

آسیبپذيری و تیییر ارزشها ه تأثیری بتر احستاس امنیتت

و دستيابی به مراتب باالی رشد نیازمند امنیت خاطری است

اجتماعی میتواند داشته باشد لذا الزم است تا با تشريح هتر

که با رشد جرايم و انحرافا

اجتماعی زمینتههتای نتاامنی در

يک از مفاهیم ،رابطه آن دو مورد بررسی قرار گیرد.

سطح جامعه بیشترين دلهتره را ايجتاد متیکنتد

ارزشها مفاهیمی هستند که زندگی آدمی از آنهتا معنتی

و ديگتتر ارزشهتتای اخالقتتی مثبتتت مقتتوم امنیتتت

 .)223با اين توضیحا

ارزشهتايی تون کالهبترداری و

(ترابی و گودرزی،

(جاويتد:2911 ،
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ارزشی با احستاس امنیتت اجتمتاعی در دانشتجويان دانشتگاه

جامعه برای نیل افراد به اهداف وسايل مناسب را تعبیه کرده و

اصفهان پرداخته است.

زمینه رف نیازهتا در جامعته فتراهم متیکنتد .در ايتن فراينتد
ارزشها و هنجارهای مشترک پذيرفتته شتده بتر رفتتار افتراد
حاکمیت کرده و يکپار گی و وفاق عمومی حاصل متیشتود،

ادبیات و پیشینه موضوع
در اين مقاله برای تبیین ديدگاه ارزشی از نظريا

اينگلهار ،

آلن پیرو ،شوارتز و باردی ،لوستیر و بترای تبیتین رابطته بتین
ديدگاه ارزشی با احساس امنیت اجتماعی از نظريتا

نتیجه اين يکپار گی و وفاق احساس امنیت افتراد در جامعته
است

( ترنر.)19 :2921 ،

به تعبیر آنتونی گیدنز ( )1993امنیت اجتماعی ،امنیت وجودی

متاک

است و به مخاطره افتتادن آن آستیبپتذيری امنیتت وجتودی

وبر ،پارسونز و آنتونی گیدنز استفاده شده است.
اينگلهار  )2000( 2ارزشها را دو دسته مادی و غیر مادی

است (تاجیک )2911 ،و ارزشها به واسطه نقششان در تکتوين

میداند ( .)Ingelhart, 2000شتوارتز )1992( 1نشتان داد کته بتا

هويت وجودی و معنا و مفهوميابی هستی انستانهتا ،افتراد و

آگاهی از نظام ارزشهای انسانی میتوان به بصیرتی بتا ارزش

گروههای اجتمتاعی و جامعته ،ستلولهتای تنفستی و حیتاتی

Schwartz,

اجتماعی

در مورد الگوهتای رفتتاری و انگیزشتی پتی بترد (

 .)1992:17آلن پیرو ( )1975معتقد استت کته ارزشهتا هتار

امنیت اجتماعی تلقی میشوند .نقطه آغازين تیییرا
از تیییر ارزشها ،باورها و اعتقادا

شروس متیگتردد و رفتته

Radd,

رفته در بخشهای ديگری در قالب رفتارها تجلی پیدا میکنتد

 .)2007:14لوسیر )1993(9نیز ارزشها را به ارزشهای معنوی،

و اين نکته پیش از پتیش در رابطته بتا تعتدل هتويتی فترد و

فیزيکی ،مذهبی ،جامعه ،اجتماعی ،خانوادگی ،مالی و حرفهای

اجتمتتاس حتتايز اهمیتتت استتت و تهديتتد و آستتیب در امنیتتت

دستهبندی کرده است (لوسیر .)2921 ،شوارتز و بتاردی ()2001

اجتماعی و امنیت هويتی را رقم میزند و از آن جايی که يکی

طلبتی ،پیشترفت

از کارهای ويژه امنیت اجتماعی ،مراقبت از ارزشهتای بتومی

طلبی ،لذ جويی ،امنیت طلبی ،نیکختواهی ،هیجتان طلبتی،

جامعه است ،امنیت اجتماعی و ارزشها در يک ارتباط عمیتق

خودمحتتوری ،عتتامگرايتتی و همنتوايی دستتتهبنتتدی کتتردهانتتد

با يکديگر قرار داشته و اين تأثیرگذاری و تأثیرپتذيری متقابتل

 .)Schwartzدر ديتتدگاه وبتتر ارزشهتتای

میان امنیت اجتمتاعی و ارزشهتا زمینتهستاز برقتراری نتوعی

دستتتهانتتد ،اقتصتتادی ،حقتتوقی ،اخالقتتی و فرهنگتتی (

نیز ارزشها را در قالب ارزشهتای قتدر

(& Bardi, 2001:36

اجتماعی با پذيرش فرد درونی و نهادی شده و بعد از نهادينته

تعادل و تعامل کنش در سطح جامعه میشود (گیدنز.)2921 ،

شدن ارزشها بتا قبتول فترد روابت اجتمتاعی را قاعتدهمنتد

ضمن بررسیهای به عمل آمده از مناب اطالعتاتی پیرامتون

میسازد ،فرد با قرار گترفتن در نقتشهتای اجتمتاعی قواعتد

موضوس تحقیتق (ارتبتاط میتان ارزشهتا و احستاس امنیتت)

مربوط به آن را رعايت و منزلت آن را دريافتت متیکنتد و از

دريافتیم که پیرامون رابطه ديدگاه ارزشتی بتا احستاس امنیتت

اين طريق فرد احساس امنیت میکند (بیا  .)212 :2911 ،از نظر

اجتماعی تحقیقا

متعددی انجام گرفته است ،محبتی ()2911

پارسونز جامعه در تدوين ارزشها نقش اساسی ايفا میکند بتا

نشان داد که دينداری و توجه نمودن به ارزشهتای متذهبی و

فرايند انتقال اين ارزشها و جامعهپذير شدن آنها در رفتتار و

دينی بر میزان احساس امنیت اجتماعی و همننتین پیشتگیری

افکار تک تک افتراد جامعته ،زمینته بترای تعريتف و تتدوين

از ارتکاب جرم اهمیت زيادی دارد ،خالقیفتر ( )2912نشتان

اهداف به منظور حفظ بقا و رف نیازهای جامعه مهیا میگردد.

داد ارزش های مادی و فیزيکی دانشجويان ،رابطه معناداری بتا

1

Inglehart
Schwartz
3
Lussier
2

احساس امنیت اجتماعی آنان دارد ،ترابی و گتودرزی ()2911
نتیجه گرفتند که میتان ارزشهتا و احستاس امنیتت اجتمتاعی
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ارتباطی عمیق و تنگاتنگ وجود دارد و اين تعامتل زمینتهستاز

همننین آنها نشان دادند که ارزشهای خانوادگی بر احساس

برقراری تعامل و تعتادل در ستطح جامعته متیشتود ،متديری

امنیت اجتماعی افراد تأثیر معنیداری دارد .مانتل و همکتاران

2

( )2911و تقتتیلتتو ( )2911نشتتان دادنتتد کتته ارزشهتتا و

( )2009نشان دادند که ارزشهتای متالی بتر میتزان احستاس

هنجارهتتای جمعتتی بتتر میتتزان احستتاس امنیتتت افتتراد ت تأثیر

امنیت افراد تأثیر معنتیداری دارنتد .راکتی متور و همکتاران

1

معنیداری دارد ،ربانی و قاستمی ( )2913نشتان داد کته بتین

( )2011نشان دادند که ارزشها و احساس امنیت بر يکتديگر

ارزشهای معنوی و مذهبی افراد با احساس امنیتت اجتمتاعی

اثر متقابلی میگذارند .بالتن اسپرگر )2011( 9نشان دادنتد کته

آنان رابطه معنیداری وجود دارد ،وثوقی و آرام ( )2911نشان

ارزشهای اقتصادی بر احیای امنیتت و رفتاه اجتمتاعی افتراد

دادند که رضايتمندی افراد از زندگیشتان بته عنتوان يکتی از

تأثیر معنیداری دارند .بالننت )2013( 2ضمن تشريح اهمیت

ارزشهای خانوادگی بر میزان احساس امنیت اجتمتاعی آنتان

و مزايای احساس امنیت در جامعه به بررسی عواملی پرداخت

تأثیر معناداری دارد ،نوروزی و فتوالدی ستپهر ( )2911نشتان

که به طور ساختاری احساس امنیت اجتماعی را تحتالشتعاس

داد که نگرش مذهبی افراد بر احساس امنیتت اجتمتاعی آنتان

قرار میدهند و يکی از اين عوامل ،ارزشها هستند.

تأثیر معنیداری دارد ،مرادی پردنجانی ( ،)2932ذاکری هامانته

اگتر نظتری بته تحقیقتا

انجتام گرفتته پیرامتون موضتتوس

و همکاران ( )2932و مرادی پردنجتانی و ستعیدزاده ()2931

بیندازيم ،خواهیم ديد که پژوهشی که همزمان به بررسی رابطه

نیز نشتان دادنتد کته مشتارکت در فعالیتتهتای اجتمتاعی و

ديدگاه ارزشی (کلیه ارزشهتا) بتا احستاس امنیتت اجتمتاعی

اجتماعی بته عنتوان ارزشهتای اجتمتاعی

پرداخته است ،تاکنون انجام نگرفتته استت کته در ايتن مقالته

تتأثیر معنتتاداری بتتر احستتاس امنیتتت اجتمتتاعی افتتراد دارنتتد،

سعی شتده استت تتا بته تبیتین رابطته میتان ديتدگاه ارزشتی

پوراحمد و همکاران ( )2932نشان دادند که دينتداری ،توجته

دانشجويان دانشگاه اصفهان با احساس امنیتت اجتمتاعی آنتان

به شعاسر استالمی و توجته بته فعالیتتهتای متذهبی موجتب

پرداخته شود.

همننین ارتباطا

گسترش احساس امنیت در افراد میشود ،بیتدختی و شتريفی
( )2932نشان دادند که ارزشهتای دينتی بتا واستطه سترمايه

مدل مفهومی

اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی اثرگذار است ،علتیرغتم

با توجه به ديدگاه مطرح شده توس لوستیر پیرامتون ديتدگاه

انجام گرفته مويد اين هستتند کته ارزشهتای

ارزشی و ديدگاههای مطرح شده توس وبر ،پارسونز و آنتونی

دينداری بر احساس امنیتت اجتمتاعی تتأثیر گذاشتته و بتا آن

گیدنز در خصوص تأثیر ارزشها بر احساس امنیت اجتمتاعی

رابطه دارند اما هاشمیانفر و کشاورز ( )2932نشان دادنتد کته

از مدل مفهومی زير استفاده شده است.

اينکه تحقیقا

ارزشهای مذهبی افراد بتا احستاس امنیتت اجتمتاعی رابطته
معنیداری ندارد ،همننتین رفیعتی و حستینی ( )2932نشتان
دادند که خانواده به عنوان اولین نهاد اجتمتاعی بتا ايفتا کتردن
مهمترين نقش در شکلگیری شخصتیت افتراد متیتوانتد بته
عنوان اصلیترين و اثر گذارترين عامتل در امتر امنیتت افتراد
مورد مطالعه قرار گیرد .آنها نشان دادند که بتا بررستی تتأثیر
رواب خانوادگی در سالمت روانی و اجتماعی افراد متیتتوان
نقتتش آن در امنیتتت و آرامتتش اجتمتتاعی را مشتتاهده کتترد،

1

Munnell et al.
2
Rockeymoore, Maya M. and Lui, Meizhu.
3
Baltensperger, Ernst
4
Blanchett, David
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احساس امنیت اجتماعی

ارزشهاي معنوي

رفتن و نشستن در مكانهاي تفریحی شهر به تنهایی

ارزشهاي فیزیكی

راه رفتن به تنهایی در یک مسیر خلوت در شب

ارزشهاي مذهبی

دوستی با افراد غریبه

ارزشهاي جامعه

به همراه داشتن پول نقد به مقدار زیاد یا وسایل قیمتی

ارزشهاي اجتماعی

خوابیدن در منزل و یا خوابگاه موقع شب به تنهایی

ارزشهاي خانوادگی

صحبت كردن با افراد غریبه

ارزشهاي مالی

رفت و آمد كردن با افراد دیگر

ارزشهاي حرفهاي

شكل  -1مدل مفهومی

 .11بین ارزشهای حرفتهای دانشتجويان بتا احستاس امنیتت

فرضیات
با توجه به مدل مفهومی باال ،فرضیا

زير مورد آزمتون قترار

اجتماعی آنان رابطه معنیداری وجود دارد.

گرفته است:
 .1ديتتدگاه ارزشتتی دانشتتجويان دانشتتگاه اصتتفهان بتتاالتر از

روششناسی

میانگین است.

تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوس کاربردی و از آنجايی که

 .2احساس امنیتت اجتمتاعی دانشتجويان دانشتگاه اصتفهان

به تبیین رابطه میان ديدگاه ارزشی و احساس امنیت میپتردازد

باالتر از میانگین است.

از نوس همبستگی به شمار میآيد.

 .3بتین ارزشهتای معنتوی دانشتتجويان بتا احستاس امنیتتت

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیته دانشتجويان دانشتگاه

اجتماعی آنان رابطه معنیداری وجود دارد.

اصفهان تشکیل میدهند که تعداد آنها برابر  21111نفر است

 .4بین ارزشهتای فیزيکتی دانشتجويان بتا احستاس امنیتت

که به منظور تعیین رابطه میان ديدگاه ارزشی و احساس امنیت

اجتماعی آنان رابطه معنیداری وجود دارد.

آنان تعداد  912دانشتجو بتا استتفاده از فرمتول نمونتهگیتری

 .5بین ارزش هتای متذهبی دانشتجويان بتا احستاس امنیتت

کوکران و به روش تصادفی طبقهای 2و از گروههتای مختلتف

اجتماعی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

تحصیلی دانشگاه انتخاب شده است .در روش طبقهای محقتق

 .6بین ارزش هتای جامعته دانشتجويان بتا احستاس امنیتت

جامعه تحقیق (دانشجويان دانشگاه اصفهان) را بته گتروههتای
(گروههای آموزشتی بتر حستب متدارک تحصتیلی)

اجتماعی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

متجان

 .7بین ارزشهای اجتمتاعی دانشتجويان بتا احستاس امنیتت

تقسیمبندی نموده و از هر گروه افرادی که دارای ويژگیهتای

اجتماعی آنان رابطه معنیداری وجود دارد.

مشابه هستند ،نمونهای انتخاب نمود .بر اساس فرمول کتوکران

 .8بین ارزشهای خانوادگی دانشتجويان بتا احستاس امنیتت

و با توجه به اينکه جامعه تحقیق برابر  21111نفر است حجم

اجتماعی آنان رابطه معنیداری وجود دارد.

نمونه  922نفر به دست آمده است که بترای پتیشبینتی افتت

 .9بتتین ارزشهتتای متتالی دانشتتجويان بتتا احستتاس امنیتتت

پرسشنامهها تعداد  991پرسشنامه گردآوری شد که و با توجته

اجتماعی آنان رابطه معنیداری وجود دارد.
Stratified Sampling

1
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به اين که تعداد  912مورد از  991پرسشنامه هیچ گونه نقصی

و در ادامه نتايج تحلیل رگرسیونی پیشبینتی احستاس امنیتت

نداشتند بنتابراين هتر  912پرسشتنامه در تحلیتل نهتايی وارد

اجتماعی دانشجويان با توجه به ديدگاه ارزشی آنان آمده است

شدند.

(جدول  2نتايج تحلیل رگرسیون را نشان میدهد).

برای اندازهگیری متییرها و گردآوری دادههای مورد نیاز در
کتابخانتهای کته بته منظتور

اين تحقیتق عتالوه بتر اطالعتا

فرضیه  -1ديدگاه ارزشی دانشجويان دانشگاه اصتفهان بتاالتر

دستیابی به پیشینه تحقیق انجام شتد ،در مرحلته میتدانی و بته

از میانگین است.

منظور گتردآوری دادههتای متورد نیتاز از پرسشتنامه ديتدگاه

برای سنجش ديتدگاه ارزشتی دانشتجويان دانشتگاه اصتفهان

ارزشی لوسیر ( )1993و پرسشنامه احستاس امنیتت اجتمتاعی

هشت متییر در نظر گرفته و نمره معیار نیز از طريتق محاستبه

ناجا ( )2913استفاده شده است.

نمره متوس در هر متییر به دست آمد (جدول  ،)2نتايج نشان

برای بررستی ويژگتی روايتی 2پرسشتنامه بتا نظتر ختواهی از

میدهد که میتانگین نمتره کلتی ديتدگاه ارزشتی دانشتجويان

سازمان مطالعا

و تحقیقا

متخصصتتان پرسشتتنامه نهتتايی تتتدوين و روايتتی صتتوری و
محتوايی آن مورد تأيید قترار گرفتت .بترای محاستبه پايتايی

1

 21/13است که از میزان متوس نمره معیتار  21بتاالتر و ايتن
مقدار معنادار است .ضمناً نتايج نشان میدهد ،با وجتودی کته

پرسشنامه از روش برآورد ضريب آلفای کرونباخ 9که يکتی از

میانگین کلیه ارزشهای دانشجويان باالتر از میتانگین استت و

روشهای محاسبه پايايی و تعیین هماهنگی درونی پرسشتنامه

فرضیه  2تأيید میشود ،امتا میتانگین ارزشهتای اجتمتاعی و

است ،استفاده شده است .بر ايتن استاس پرسشتنامه اولیته بتر

ارزشهای مبتنی بر جامعه در دانشجويان نسبت به ارزشهای

روی نمونهای به حجتم  21نفتر (تقريبتاً  11درصتد از حجتم

ديگتتر بتتاالتر استتت و از اهمیتتت بیشتتتری بتترای دانشتتجويان

نمونه مورد نیاز) از دانشجويان دانشگاه اصفهان اجرا و بعتد از

هشتت بعتد بته

تجزيه و تحلیل پايايی  /31بترای ستؤاال
پايايی  /32برای سؤاال

ديتدگاه ارزشتی و

احساس امنیت اجتمتاعی بته دستت

برخوردار است ،عالوه بر اين ون امتیتازا

يکديگر نزديک هستند ،نشاندهنده اين است کته دانشتجويان
افرادی کامل و جام هستند.

آمد که بر اساس مناب موجود (سیف )2911 ،پايايی نسبتاً بااليی
است

فرضیییه  -2احستتاس امنیتتت اجتمتتاعی دانشتتجويان دانشتتگاه
اصفهان باالتر از میانگین است.

یافتهها

برای احساس امنیت اجتماعی دانشجويان دانشگاه اصفهان 11

در اين پژوهش برای تجزيه و تحلیل دادهها و استنتاج از آنها

متییر در نظر گرفته و نمره معیار نیتز از طريتق محاستبه نمتره

از آزمون ( tتعیین ديدگاه ارزشی و احساس امنیتت اجتمتاعی

متوس در هر متییر به دستت آمتد (جتدول  ،)1نتتايج نشتان

دانشجويان) و آزمتون همبستتگی (تبیتین رابطته بتین ديتدگاه

میدهد با وجودی کته میتانگین نمتره کلتی احستاس امنیتت

ارزشی با احساس امنیت اجتماعی) استفاده شده است .در اين

اجتماعی دانشجويان دانشگاه اصفهان  91/12است که از میزان

تحقیتتق متتورد آزمتتون قتترار گرفتتته

متوس نمره معیار  12باالتر و اين مقتدار معنتادار استت ،امتا

 2و  1و جتدول 9

در شتب و

بختتش ابتتتدا فرضتتیا

(جدولهای  2و  1نتايج آزمتون فرضتیا
نیز نتايج مربوط به آزمون فرضیا

 9تا  21را نشان میدهتد)

مؤلفههای راه رفتن به تنهايی در يک مسیر خلو

صحبت کردن با افراد غريبه در دانشتجويان دانشتگاه اصتفهان
پايینتر از میانگین است ،بنتابراين فرضتیه  1بتا توجته بته دو

1

Validity
Reliability
3
Cronbachs Coefficient Alpha
2

مؤلفه مذکور رد می شتود امتا بتا توجته بته ايتن کته میتانگین
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مؤلفههای ديگر باالتر از میانگین شده و همننتین از آنجتايی

12

میانگین شده است ،تأيید میشود.

که میانگین نمره احساس امنیت (کلتی) دانشتجويان بتاالتر از
جدول  -1نتایج آزمون  tدیدگاه ارزشی دانشجویان
متغیر

میانگین

تعداد

نمره معیار

ديدگاه ارزشی (نمره کلی)
ارزشهای معنوی
ارزشهای فیزيکی
ارزشهای مذهبی
ارزشهای جامعه
ارزشهای اجتماعی
ارزشهای خانوادگی
ارزشهای مالی
ارزشهای حرفهای

21/13
1/13
1/91
1/93
1/22
1/23
1/91
1/91
1/13

912
912
912
912
912
912
912
912
912

21
3
3
3
3
3
3
3
3

t
212/22
21/13
22/29
29/22
21/12
21/31
22/22
21/13
21/22

درجه آزادي

معنیداري
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

911
911
911
911
911
911
911
911
911

وضعیت
باال
باال
باال
باال
باال
باال
باال
باال
باال

جدول  -2نتایج آزمون  tاحساس امنیت اجتماعی
متغیر

میانگین

تعداد

نمره معیار

احساس امنیت اجتماعی (نمره کلی)
رفتن و نشستن در مکانهای تفريحی شهر به تنهايی
راه رفتن به تنهايی در يک مسیر خلو در شب
دوستی با افراد غريبه
به همراه داشتن پول نقد به مقدار زياد يا وسايل قیمتی
خوابیدن در منزل و يا خوابگاه موق شب به تنهايی
صحبت کردن با افراد غريبه
رفت و آمد کردن با افراد ديگر

91/12
2/91
1/93
2/11
2/11
2/12
1/11
9/22

912
912
912
912
912
912
912
912

12
9
9
9
9
9
9
9

t

211/11
31/21
19/22
39/22
12/11
22/21
22/12
11/91

درجه آزادي

معنیداري

وضعیت

911
911
911
911
911
911
911
911

1/111
1/111
1/113
1/111
1/111
1/111
1/291
1/111

باال
باال
پاسین
باال
باال
باال
پاسین
باال

فرضیه  -3بتین ارزشهتای معنتوی دانشتجويان بتا احستاس

احساس امنیت اجتماعی آنان رابطه معنتاداری وجتود دارد ،رد

امنیت اجتماعی آنان رابطه معنیداری وجود دارد.

میشود.

ضريب همبستگی ( )/92و سطح معنیداری ( )1/111به دست
آمده نشاندهنده رابطه معنیدار میان دو متییر در ستطح  /12و
 /11است و اين فرضیه که بین ارزشهای معنوی دانشتجويان
با احساس امنیت اجتماعی آنان رابطته معنتاداری وجتود دارد
پذيرفته میشود.

فرضیه  -5بتین ارزشهتای متذهبی دانشتجويان بتا احستاس
امنیت اجتماعی آنتان رابطته معنتیداری وجتود دارد .ضتريب
همبستگی ( )/91و سطح معنیداری ( )1/111به دستت آمتده
نشاندهنده رابطه معنیدار میان دو متییر در ستطح  /12و /11
است و اين فرضیه که بین ارزشهای متذهبی دانشتجويان بتا

فرضیه  -4بین ارزشهتای فیزيکتی دانشتجويان بتا احستاس

احساس امنیت اجتمتاعی آنتان رابطته معنتاداری وجتود دارد

امنیت اجتماعی آنتان رابطته معنتیداری وجتود دارد .ضتريب

پذيرفته میشود.

همبستگی ( )/29و سطح معنیداری ( )1/132به دستت آمتده
نشاندهنده رابطه معنیدار میان دو متییر در ستطح  /12و /11

فرضیه  -6بین ارزشهتای مبتنتی بتر جامعته دانشتجويان بتا

است و اين فرضیه که بین ارزشهای فیزيکتی دانشتجويان بتا

احساس امنیت اجتماعی آنتان رابطته معنتیداری وجتود دارد.
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ضريب همبستگی ( )/23و سطح معنیداری ( )1/113به دست

فرضیه که بین ارزشهای مالی دانشجويان با احستاس امنیتت

آمده نشاندهنده رابطه معنیدار میان دو متییر در ستطح  /12و

اجتماعی آنان رابطه معناداری وجود دارد ،رد میشود.

 /11است و اين فرضیه که بین ارزشهای جامعته دانشتجويان
با احساس امنیت اجتماعی آنان رابطته معنتاداری وجتود دارد
پذيرفته میشود.

فرضیه  -11بین ارزشهای حرفهای دانشتجويان بتا احستاس
امنیت اجتماعی آنتان رابطته معنتیداری وجتود دارد .ضتريب
همبستگی ( )/91و سطح معنیداری ( )1/111به دستت آمتده

فرضیه  -7بین ارزشهای اجتمتاعی دانشتجويان بتا احستاس

نشاندهنده رابطه معنیدار میان دو متییر در ستطح  /12و /11

امنیت اجتماعی آنتان رابطته معنتیداری وجتود دارد .ضتريب

است و اين فرضیه که بتین ارزشهتای حرفتهای بتا احستاس

همبستگی ( )/12و سطح معنیداری ( )1/111به دستت آمتده

امنیت اجتماعی دانشجويان رابطه وجود دارد ،پذيرفته میشود.

نشاندهنده رابطه معنیدار میان دو متییر در ستطح  /12و /11

همننتتین نتتتايج نشتتان داده کتته ارزشهتتای اجتمتتاعی و

است و اين فرضیه که بین ارزشهای اجتماعی دانشجويان بتا

ارزشهای مبتنی بتر جامعته بیشتترين ارتبتاط را بتا احستاس

احساس امنیت اجتمتاعی آنتان رابطته معنتاداری وجتود دارد

امنیت اجتماعی دانشجويان دارد و ارزشهای فیزيکی و متالی

پذيرفته میشود.

با احساس امنیت اجتماعی دانشجويان رابطه معنتیدار نتدارد.
جدول 9نتتايج مربتوط بته آزمتون فرضتیه  9تتا  21را نشتان

فرضیه  -8بین ارزشهای خانوادگی دانشتجويان بتا احستاس

میدهد .با توجه به نتايج به دست آمده میتوان نتیجته گرفتت

امنیت اجتماعی آنتان رابطته معنتیداری وجتود دارد .ضتريب

که بین نمره ديدگاه ارزشی (کلی) دانشجويان دانشگاه اصفهان

همبستگی ( )/12و سطح معنیداری ( )1/111به دستت آمتده

با احساس امنیت اجتماعی (کلی) آنان بتا ضتريب همبستتگی

نشاندهنده رابطه غیر معنیدار میان دو متییتر در ستطح  /12و

 /22رابطهای معنادار وجود دارد ،بنابراين هر ته دانشتجويان

 /11است و اين فرضتیه کته بتین ارزشهتای دانشتجويان بتا

اهمیت بیشتتری بترای ارزشهتای معنتوی ،متذهبی ،جامعته،

احساس امنیت اجتماعی آنان رابطه وجود دارد ،رد میشود.

اجتماعی ،خانوادگی ،و حرفهای قاسل هستند به همتان نستبت

فرضیه  -9بین ارزشهای مالی دانشجويان با احستاس امنیتت

نیز احساس امنیت اجتماعی بیشتری خواهند داشت.

اجتماعی آنان رابطه معنیداری وجود دارد .ضريب همبستتگی
( )/22و سطح معنیداری ( )1/122به دست آمده نشتاندهنتده
رابطه معنیدار میان دو متییر در سطح  /12و  /11است و ايتن
جدول  -3نتایج آزمون همبستگی بین متغیرها
متغیر پیشبین

متغیر مالک

ديدگاه ارزشی (نمره کلی)
ارزشهای معنوی
ارزشهای فیزيکی
ارزشهای مذهبی
ارزشهای جامعه
ارزشهای اجتماعی
ارزشهای خانوادگی
ارزشهای مالی
ارزشهای حرفهای

احساس امنیت اجتماعی
احساس امنیت اجتماعی
احساس امنیت اجتماعی
احساس امنیت اجتماعی
احساس امنیت اجتماعی
احساس امنیت اجتماعی
احساس امنیت اجتماعی
احساس امنیت اجتماعی
احساس امنیت اجتماعی

ضریب همبستگی

معنیداري

/22
/92
/29
/91
/23
/12
/12
/22
/91

/111
/111
/132
/111
/111
/111
/111
/122
/111

نتیجه
تأيید فرضیه
تأيید فرضیه
رد فرضیه
تأيید فرضیه
تأيید فرضیه
تأيید فرضیه
تأيید فرضیه
رد فرضیه
تأيید فرضیه

تبیین رابطه ديدگاه ارزشی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه اصفهان)
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تحلیل رگرسیون تأثیر دیدگاه ارزشی بیر احسیاس امنییت

متییرها آمده است ،بتا توجته بته ستتون معنتیداری مالحظته

اجتماعی

میشتود کته فقت تتأثیر متییتر ارزشهتای معنتوی ،متذهبی،

در جتتدول  2خالصتته نتتتايج تحلیتتل رگرستتیونی اثتتر ديتتدگاه

اجتماعی و ارزشهای مبتنتی بتر جامعته بتر احستاس امنیتت

ارزشی بر احساس امنیت اجتمتاعی دانشتجويان آمتده استت.

اجتماعی دانشجويان معنتیدار استت و تتأثیر متابقی متییرهتا

همانگونه که نتايج نشان متیدهتد ضتريب تعیتین  /19نشتان

(ارزشها) به لحتاظ آمتاری معنتیدار نشتده استت .بته نظتر

مربتوط بته احستاس امنیتت

میرسد که نتايج مندرج در جتدول  2بتا نتتايج جتدول  9در

اجتماعی دانشتجويان بتا ديتدگاه ارزشتی آنهتا توضتیح داده

تناقض هستند اما بايد توجه داشتت کته در جتدول  9ارتبتاط

بته متییرهتای ديگتری ختارج از ايتن

متییرها بتا آزمتون همبستتگی معنتیدار شتده امتا در تحلیتل

میدهد که  19درصد از تیییرا
میشود و بقیه تیییرا

تحقیق رب دارد .در جدول  2همننتین ضترايب رگرستیونی

رگرسیون تأثیر از لحاظ آماری معنیدار نشده است.

جدول  -4ضرایب رگرسیونی متغیرها
معنیداری

t

1/111

2/221

ضريب Beta

ضريب B

ضريب همبستگی

ضريب تعیین

مدل

91/112

(ثابت)

1/121

1/131

/212

/111

ارزشهای معنوی

1/192

1/219

/129

2/232

ارزشهای مذهبی

1/123

1/112

/111

2/121

1/111

9/21

/921

1/221

ارزشهای اجتماعی

1/221

/211

/112

/112

ارزشهای خانوادگی

1/132

2/311

/223

2/11

ارزشهای حرفهای

/21

/192

ارزشهای جامعه

بحث و نتیجه

باالتر است .همننین نتايج نشان داد کته میتانگین نمتره کلتی

امنیت از مفاهیم با اهمیت و از نیازها و ضرور هتای پايتهای

احساس امنیت اجتماعی دانشتجويان از میتزان متوست نمتره

فرد و جامعه تلقی میشود و فقدان آن ،پیامدهای خطتر نتاکی

معیار باالتر و از میتان مؤلفتههتای احستاس امنیتت اجتمتاعی

به دنبال دارد .اين تحقیق کته بتا هتدف بررستی رابطته میتان

دانشجويان بعد خوابیدن در منزل يا خوابگتاه موقت شتب بته

ديدگاه ارزشی با احساس امنیت انجام شده است به دنبال ايتن

تنهايی نسبت به ابعاد ديگر میانگین باالتری دارند.

بود تا نقش يکی از عوامل مهم فرهنگی (ديدگاه ارزشی) را با

در رابطه با فرضیه سوم نتايج نشان داد که بین ارزشهای

میزان احساس امنیت دانشجويان مورد بررسی قترار دهتد .بتر

معنوی دانشجويان بتا احستاس امنیتت اجتمتاعی آنتان رابطته

اين اساس  21فرضیه مورد آزمون قرار گرفت ،که نتايج آن بته

معنیداری وجود دارد ،نتايج اين تحقیتق بتا نتتايج حاصتل از

شرح زير است:

تحقیقا

ربانی و قاسمی ( )2913که نشان دادنتد ارزشهتای

در رابطه با فرضیه اول و دوم نتايج نشان داد که میتانگین

معنوی افراد بتا احستاس امنیتت اجتمتاعی آنتان رابطته دارد،

نمره کلی ديدگاه ارزشی دانشتجويان از میتزان متوست نمتره

همخوانی داشته و هتم جهتت استت و نتتايج آنهتا را تأيیتد

معیتتار بتتاالتر و از میتتان ارزشهتتای مطتترح شتتده ،میتتانگین

میکند.

ارزشهای اجتماعی دانشجويان نستبت بته ارزشهتای ديگتر

در رابطتته بتتا فرضتتیه هتتارم نتتتايج نشتتان داد کتته بتتین

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،21شماره اول ،بهار 2931
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ارزشهای فیزيکی دانشجويان با احساس امنیت اجتماعی آنان

ارزشهای خانوادگی دانشجويان با احساس امنیتت اجتمتاعی

رابطه معنیداری وجود ندارد .نتايج اين تحقیق با نتايج تحقیق

آنان رابطه معنیداری وجود دارد .نتايج ايتن تحقیتق بتا نتتايج

خالقیفر ( )2911که نشتان داد ارزشهتای متادی و فیزيکتی

تحقیق وثوقی و آرام ( )2913که نشان دادند رضايتمندی افراد

دانشجويان با احساس امنیتت اجتمتاعی آنتان رابطته دارد ،در

از زندگی خود به عنتوان يکتی از ارزشهتای ختانوادگی بتر

تضاد بوده و نتايج ايشان را رد میکند.

احساس امنیت اجتماعی تأثیر مثبت دارد و همننین تحقیقتا

در رابطه با فرضیه پنجم نتايج نشتان داد کته ارزشهتای

رفیعی و صديقی ( )2931که نشان دادند ارزشهای خانوادگی

مذهبی دانشجويان با احستاس امنیتت اجتمتاعی آنتان رابطته

افراد بر احساس امنیت اجتمتاعی آنتان تتأثیر معنتیداری دارد

معنیداری دارند ،نتايج اين تحقیق با نتايج حاصل از تحقیقا

همسو و همجهت بوده و همخوانی دارد و نتايج آنها را تأيید

محبی ( ،)2911ربانی و قاسمی ( ،)2913نتوروزی و فتوالدی

میکند.

ستتپهر ( ،)2913پوراحمتتد و همکتتاران ( ،)2932بیتتدختی و

در رابطه با فرضیه نهم نتايج نشان داد که ارزشهای مالی

شريفی ( ،)2932هاشمیانفر و کشاورز ( )2932که نشان دادند

دانشجويان با احساس امنیت اجتماعی آنان رابطه معنیداری با

توجه به ارزشهای مذهبی و دينی ،نگرش مذهبی و پرداختن

يکديگر ندارند .نتايج اين تحقیق با نتايج حاصل از تحقیقتا

به فعالیتهای متذهبی احستاس امنیتت اجتمتاعی را افتزايش

خالقیفر ( ،)2912مانل و همکتاران ( )2009و بتالتن استپرگر

خواهد داد ،همخوانی داشته و همجهت است و نتايج آنهتا را

( )2011که نشان داد ارزش های اقتصادی ،مادی و مالی افتراد

تأيید میکند.

بتتا احستتاس امنیتتت اجتمتتاعی آنتتان رابطتته معنتتیداری دارد،

در رابطتته بتتا فرضتتیه ششتتم نتتتايج نشتتان داد کتته بتتین
ارزشهتتای مبتنتتی بتتر جامعتته بتتا احستتاس امنیتتت اجتمتتاعی

همخوانی نداشته و بتا آن میتاير

دارد و نتتايج آن را تأيیتد

نمیکند.

دانشجويان رابطه معنیداری وجود دارد .نتايج اين تحقیتق بتا

در رابطتته بتتا فرضتتیه دهتتم نتتتايج تحقیتتق نشتتان داد کتته

مديری ( )2911و تقتیلتو ( )2911کته نشتان

ارزشهای حرفهای دانشجويان بتا احستاس امنیتت اجتمتاعی

نتايج تحقیقا

دادند بین ارزشها و هنجارهتای جمعتی جامعته بتا احستاس
امنیت اجتماعی افراد رابطه معنتیداری وجتود دارد همختوانی
داشته و همجهت است و نتايج آنها را تأيید میکند.

آنان رابطه معنیداری دارند.
نتايج آزمون همبستگی نیز نشان داد کته بتین نمتره کلتی
ديتتدگاه ارزشتتی دانشتتجويان بتتا نمتتره کلتتی احستتاس امنیتتت

در رابطه با فرضیه هفتم نتايج نشان داد که بین ارزشهای

اجتماعی آنان رابطه معنیداری وجود دارد .نتايج ايتن تحقیتق

اجتماعی دانشجويان با احساس امنیتت اجتمتاعی آنتان رابطته

با نتايج تحقیقا

ترابی و گتودرزی ( )2911کته نشتان دادنتد

معنیداری وجود دارد .نتايج اين تحقیتق بتا نتتايج حاصتل از

ارزش ها با احساس امنیتت اجتمتاعی رابطته دارد ،همختوانی

تحقیقا

مرادی پردنجانی ( ،)2931ذاکری هامانه و همکتاران

داشته و همجهت است و نتايج آنها را تأيید میکند.

( )2932و متترادی پردنجتتانی و ستتعیدزاده ( )2931کتته نشتتان

نتايج تحلیل رگرستیون نیتز نشتان داد کته  12درصتد از

دادند توجه به ارزشهتای اجتمتاعی و مشتارکت اجتمتاعی و

مربوط به احستاس امنیتت اجتمتاعی دانشتجويان بتا

ارتباطا

اجتماعی بر احستاس امنیتت اجتمتاعی افتراد تتأثیر

تیییرا

ديدگاه ارزشی آنها توضیح داده میشود و بقیته تیییترا

بته

مثبت و معنیداری دارند ،همسو و همجهت بوده و نتايج آنها

متییرهای ديگری خارج از اين تحقیق ارتباط دارد .ضمناً فق

را تأيید میکند.

تأثیر ارزشهای معنوی ،مذهبی ،اجتماعی و جامعه بر احساس

در رابطه با فرضیه هشتم نتايج تحقیق نشتان داد کته بتین

امنیتتت اجتمتتاعی معنتتیدار استتت و تتتأثیر متتابقی متییرهتتا

تبیین رابطه ديدگاه ارزشی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه اصفهان)

(ارزشها) بر احساس امنیتت اجتمتاعی دانشتجويان معنتیدار
نشده است ضمناً با وجودی که ارتباط کلیه متییرها بتا آزمتون
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دانشجويان تقويت کنند؛
تفکرا

ارزشی و اخالقی دانشجويان را ارتقاء دهند.

همبستگی معنیدار شده اما در تحلیل رگرستیون تتأثیر برختی
متییرها (ارزشهای خانوادگی و حرفهای) بر احستاس امنیتت

منابع

اجتماعی دانشجويان (از لحاظ آماری) معنیدار نشده است.

بیتتا  ،ب .)2911( .جامعتتهشناستتی احستتاس امنیتتت ،تهتتران:

به طور کلی میتوان گفت از آنجا يی که ارزشها ،نقشی

انتشارا

امیر کبیر.

انگیزشی در زندگی افراد ايفا متیکننتد و اهتداف مطلتوب را

بیدختی ،س .و شريفی ،ن« .)2932( .بررسی نقش مداخلهگرانه

مشخص میسازند و در نتیجه بر رفتتار و اعمتال افتراد تتأثیر

ستترمايه اجتمتتاعی در رابطتته دينتتداری و احستتاس

میگذارند ،بنابراين از اهمیتی زيادی در ارتقای احساس امنیت

امنیت اجتماعی» ،فصلنامه پتژوهشهتای راهبتردی

اجتماعی افراد برخوردارند .با توجه به نتايج مربوط به آزمتون

امنیت و نظم اجتمتاعی ،ستال اول ،ش ،9ص -29

فرضیا

تحقیقی و همننین نتايج مربوط به تحلیل رگرستیون

.91

و با توجه به ايتنکته در ايتن مقالته بته اهمیتت ارزشهتا در

پوراحمد ،ا.؛ عیوضلو ،م.؛ حامتد ،م.؛ عیوضتلو ،د .و رضتايی،

زيتر

ف« .)2932( .بررستی رابطتته دينتتداری و احستتاس

در راستای ارتقای احساس امنیت اجتماعی دانشتجويان ارايته

امنیت در فضاهای شهری و روستايی (مورد مطالعه

میشود:

شهرستتتان کوهدشتتت» ،فصتتلنامه پتتژوهش هتتای

احساس امنیت اجتماعی توجه شده است لذا پیشتنهادا

بتترای افتتزايش احستتاس امنیتتت اجتمتتاعی برنامتتهريتتزان
فرهنگی (صدا و سیما) با تولید برنامههای مختلتف در جهتت
افزايش و توسعه احساس امنیت در بتین دانشتجويان ،نیتروی
انتظامی با تأمین امنیت اماکن عمومی مثل پتارکهتا ،از طريتق
افزايش نیرو در اين اماکن و يا تأمین امنیتت خیابتان در شتب
می تواند باعث افزايش احساس امنیت دانشجويان شود.
دانشجويان را نستبت بته پیشترفت و ترقتی معنتوی ختود
ترغیب نمايند؛

ص .11-2

تاجیک ،م .)2911( .روايتی آسیبشناختی از گسست نظتام و
مردم در دهه دوم انقالب ،تهران :فرهنگ گفتمان.
ترابتتتی ،ی .و گتتتودرزی ،آ« .)2919( .ارزشهتتتا و امنیتتتت
اجتماعی» ،فصلنامه دانش انتظتامی ،ستال  ،3ش ،1
ص .23-92
ترنر ،ج .)2921( .ساخت نظريههای جامعتهشناستی ،ترجمته:

دانشجويان را نسبت به مشتارکت داشتتن در فعالیتتهتای
اجتماعی جامعه و دانشگاه ترغیب نمايند؛
دانشجويان بترای ختانواده ختود ارزشتمندی زيتادی قايتل
باشند؛

عبدلعلی لهسايیزاده ،شیراز :نشر مرنديز.
تقتتیلتتو ،ف« .)2911( .رابطتته ستترمايه اجتمتتاعی بتتا امنیتتت

اجتماعی» ،فصلنامه مطالعا

راهبردی ،ش  ،91ص

.111-193

دانشجويان را به انجتام فعالیتتهتای داوطلبانته ترغیتب و
تشويق نمايند؛
دانشجويان انجام فرايض و واجبا

راهبردی امنیت و نظتم اجتمتاعی ،ستال اول ،ش،2

جاويد ،س« .)2911( .تحلیل رابطه بین سرمايه اجتماعی و

احساس امنیت اجتماعی» ،فصلنامه مطالعا
را سرلوحه فعالیتهای

خود قرار دهد؛
روحیتته استتتواری ،استتتحکام و شکستتتناپتتذيری را در

امنیت

اجتماعی ،ش  ،2ص .23-23
خالقیفر ،م« .)2912( .بررستی ارزشهتای متادی و فرامتادی
جوانان تحصیلکرده ايرانی ،عوامتل متؤثر بتر آن و

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،21شماره اول ،بهار 2931

31

رابطه آن بتا برختی از نشتانگان فرهنگتی» ،نشتريه

کتتتاب زنتتان ،ش  ،22ص ،29-31تهتتران :شتتورای

اطالسرسانی و کتابداری ،نامه پژوهش فرهنگی ،ش

فرهنگی زنان.

محسنیانراد ،م .)2921( .انقالب ،مطبوعا

.211 -212 ،9
ذاکری هامانه ،ر.؛ افشانی ،س .و عسگری ندوشتن ،س.)2932( .

و ارزشها ،تهران:

سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.

«بررسی رابطه میان سترمايه اجتمتاعی بتا احستاس

متتديری ،آ« .)2911( .جتترم ،خشتتونت و احستتاس امنیتتت در

امنیت اجتماعی در شهر يزد» ،مجله جامعتهشناستی

فضاهای عمومی شتهر» ،فصتلنامه رفتاه اجتمتاعی،

ايران ،دوره سیزدهم ،ش  ،9ص .221-19

سال ششم ،ش  ،11ص .11-22

کاربردی نیروی انتظامی استان لرستان.)2913( .

متترادی پردنجتتانی ،ح .)2932( .ارايتته راه کارهتتايی بتترای

ماخذشناسی حوزه مطالعاتی احساس امنیت ،نظم و

مشتارکت شتتهروندان در ارتقتتای امنیتتت اجتمتتاعی

دفتر تحقیقا

امنیت ،دفتتر تحقیقتا

کتاربردی نیتروی انتظتامی

استان لرستان.

بوشهر ،طرح پژوهشی خاتمه يافته ،دفتر تحقیقتا
کاربردی نیروی انتظامی استان بوشهر.

ذوعلتتم ،س .)2923( .انقتتالب و ارزشهتتا ،تهتتران :پژوهشتتگاه
فرهنگ و انديشه اسالمی.

مرادی پردنجتانی ،ح .و ستعیدزاده ،ح« .)2931( .ارايته متدلی
راهبردی برای مشارکت دانشآمتوزان بتا پلتی

ربانی خوراسگانی ،س .و قاسمی ،و« .)2913( .رابطته احستاس
امنیت اجتماعی و نگرش مذهبی» ،مجلته پژوهشتی
علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،ش  ،11ص.2-2

در

ارتقای امنیت اجتماعی» ،پژوهشنامه نظتم و امنیتت
انتظامی ،ش ،2ص .12-12
مرادی پردنجانی ،ح.؛ صتادقی ،س.؛ تتوکلی ،س .و قاستمی ،م.

رفیعی ،ل .و حسینی ،ص .)2932( .تأثیر رواب خانوادگی بتر

(« .)2931بررستتتی تتتتأثیر عوامتتتل اجتمتتتاعی و

امنیتتت و آرامتتش ،طتترح تحقیقتتی خاتمتته يافتتته،

روانشناختی بر احساس امنیت اجتمتاعی (مطالعته

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد.

موردی جوانان  11تا  91ساله استتان هارمحتال و

سازمان مطالعا

و تحقیقا

ناجا .)2913( .اعتباريابی آزمتون

احساس امنیت اجتماعی در بین شتهروندان تهتران،
تهران :سازمان مطالعا

و تحقیقا

ناجا.

سیف ،س .)2911( .روشهای سنجش و اندازهگیری در علتوم
تربیتی ،تهران :انتشارا

آگاه.

عبدالحسین نیک گهر ،تهران :انتشارا

پیام.

گیدنز ،آ .)2921( .جامعهشناسی ،ترجمته :منتو هر صتبوری،

سال سوم ،ش  ،3ص .223-219

مردانی ،پ.؛ بحرينی ،م .و کاظمی ،م .)2932( .بررسی رابطته
مصرف کاالی فرهنگی با احساس امنیت اجتمتاعی،
کاربردی

نیروی انتظامی استان هارمحال و بختیاری.
مطهری ،م .)2911( .مجموعه آثار ،ج .11تهران :صدرا.
مطهری ،م .)2931( .فلسفه اخالق ،تهران :بنیاد 21خرداد.
مقیمی ،م .)2913( .سازمان و متديريت رويکتردی پژوهشتی،

تهران :نشر نی

لوسیر .)2921( .ارتباطا

بختیاری)» ،فصلنامه جامعهشناسی مطالعا

طرح پژوهشی خاتمه يافته ،دفتر تحقیقا

گرويچ ،ژ .)2921( .طرح مسايل جامعه شناسی امروز ،ترجمه:

جوانان،

انستانی در ستازمانهتا :رويکتردی

مهتتار

ستتاز ،ترجمتته :محمتتد مقیمتتی ،تهتتران:

انتشارا

ترمه.

محبی ،ف« .)2911( .آسیبشناسی اجتماعی زنتان» ،فصتلنامه

تهران :انتشارا

ترمه.

نوروزی ،ف .و فوالدی سپهر ،س« .)2911( .بررسی احستاس
امنیت زنان  21-13ساله شهر تهران و عوامل متؤثر
بر آن» ،فصلنامه راهبرد ،سال هیجدهم ،ش  ،19ص

39

)تبیین رابطه ديدگاه ارزشی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه اصفهان

.212-213
 «بررستتی اعتمتتاد اجتمتتاعی و.)2911( . ه، و آرام. م،وثتتوقی
 سال، پژوهشنامه علوم اجتماعی،»عوامل مؤثر بر آن
.212-299  ص،9  ش،سوم
 «بررسی جامعتهشناستی.)2932( . ز، و کشاورز. س،هاشمیانفر

 فصتلنامه،»گستره احساس امنیت در شهر اصتفهان
 ستال،پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی
.31-93  ص،9  ش،اول
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