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بررسی احساس امنیت در فضای عمومی با تأکید بر سبک زندگی 

 آمیزمخاطره
 1حسین افراسیابی

 2انسیه براتی مقدم

 چکیده
بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت در حوزة عمومی با تأکید برر سرب    هدف پژوهش حاضر، 

نامر   ده از پرسرش آمیز است. تحقیق حاضر با رویکردی کمی، با روش پیمایش و استفازندگی مخاطره
ای گیری تصادفی طبق نفر از جوانان شهر یزد است ک  با روش نمون  483اجرا شد. نمونة تحقیق شامل 

احساس امنیت جوانان باالتر از حد متوسط بروده و بیترتر جوانران    ای انتخاب گردیده است. چندمرحل 
احسراس امنیرت عر وه برر سرب        هرا نتران داد  آمیز پایینی دارند. آزمون فرضی سب  زندگی مخاطره

تحصی ت، دینداری و سررمایة اجتمراعی دارای   سطح ، تیآمیز، با متغیرهای سن، جنسزندگی مخاطره
آمیز، سرمایة اجتماعی و . بر اساس نتایج رگرسیون متغیرهای سب  زندگی مخاطرهرابطة معنادار است

ومی دارند. با توج  بر  رابطرة مسرتقیم    تحصی ت بیتترین سهم را در تبیین احساس امنیت در فضای عم
ریزی برای نظارت بر فضرای عمرومی نیازمنرد    آمیز و احساس امنیت، نحوة برنام سب  زندگی مخاطره

های غیررسمی نظرارت اجتمراعی در فضراهای عمرومی تقویرت      توج  بیتتری است. چنان چ  مکانیسم
هایی احساس امنیرت وواهنرد   چنین عرص  آمیزتری دارند، کمتر درشود، افرادی ک  رفتارهای مخاطره

 کرد.
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 مقدمه

احساس امنیت، ب  عنوان بعد ذهنری امنیرت اجتمراعی، یرا همران ادرار و برداشرت       

های اساسی انسران اسرت.   پذیری و زمینة زندگی، یکی از دغدغ گران از اطمینان کنش

ای از تعام ت بین اجزای مختلف نظام اجتماعی اسرت. احسراس   امنیت برآیند مجموع 

امنیرت از نیازهرای   امنیت در سرطح فرردی و اجتمراعی دارای پیامردهای مهمری اسرت.       

اساسی انسان است ک  نقش مهمی در ارتقای کیفیرت زنردگی دارد. دغدغرة همیترگی     

ای جدیرد تحرت عنروان احسراس امنیرت      امنیرت در مقوهر   یرابی بر    انسان جهرت دسرت  

گسریخت  زنردگی   (. مرا امرروزه در دنیرای هگرام    43: 1481)نبوی،  اجتماعی ظهور یافت

)گیردنز،   های نوین استها و عدم قطعیتکنیم؛ دنیایی ک  وج  شاوص آن مخاطره می

کاال، شرامل   های زندگی  تا هویت و(. در دنیایی ک  هم  چیز آن، از سب 181: 1481

امر تکثر و انتخاب شده، احساس امنیت بیش از پیش بر  کرانون توجر  محققران تبردیل      

 شده است.   

گران مختلف با توج  ب  تنوع محیط و زمینة اجتماعی تلقی متفاوتی از امنیرت  کنش

های فرردی متغیرر   دارند. احساس امنیت با توج  ب  نظام اقتصادی، نظام س مت و تجرب 

، 1)هیندسرترام  هرة ناشی از احساس ناامنی بیتتر از ناامنی واقعی و عینری اسرت  است و ده

شرود، بلکر  بر     امنیت اجتماعی ب  بعد فیزیکی و مادی محدود نمی بنابراین .(11: 2008

معنررای احسرراس آرامررش و اطمینرران ورراطر و فقرردان اضررطراب و ترررس از زنرردگی در  

 عمومی است.  فضاهای اجتماعی مختلف اعم از فضای وصوصی و 

                                                           
1. Lindstrom. 
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از دیدگاه بروی از متفکران، امنیت اجتماعی معطوف ب  حفظ و نوع روش زندگی 

(. یکی از عوامرل مرو ر برر احسراس امنیرت، سرب  زنردگی        120: 1448)گیدنز،  است

کند و ترکیبری از  سب  زندگی روشی است ک  فرد در طول زندگی انتخاب می است.

)فعاهیرت بردنی، رفترار ترافیکری،      زنردگی  اهگوهای رفتاری و عادات فرردی در سراسرر  

)اسرتاجی،   تغذی  و ...( است ک  در پری فراینرد اجتمراعی شردن بر  وجرود آمرده اسرت        

گیرد بلکر  مترأ ر از فرهنر ،    سب  زندگی در و ء شکل نمی .(1448گیدنز، ؛ 1481

 نژاد، مذهب، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقادات و باورها است. 

هایی است کر  فررد برر اسراس موقعیرت      ای از انتخابمجموع سب  زندگی ساهم، 

ها برآمده از موقعیت ساوتاری و فردی هستند. گزیند و این انتخاباجتماعی وود برمی

هرای  های زندگی ی  شخص ب  وسیلة موقعیرت اجتمراعی و گرروه   در حقیقت فرصت

انرواع مختلفری    شود. از سوی دیگر سب  زنردگی دارای ابعراد و  منزهتی ویژه تعیین می

های ها و زمین گران در گروهاست. این تنوع در ابعاد و انواع در جوامع جدید ک  کنش

 مختلف فعاهیت دارند، بیش از پیش محسوس است.  

سب  زندگی دو بعد مثبت و منفی یا ب  عبارت دیگر ساهم یرا   1از دیدگاه کاکرهام

های بدون مخاطره در غذا، هباس، شامل انتخاب 2آمیز دارد. سب  زندگی ساهممخاطره

ظاهر، اتومبیل، مراعات بهداشت فردی، بستن کمربند ایمنی، مسروار زدن و ... اسرت.   

شود ک  هر فردی با توجر  بر    ای گفت  میآمیز ب  اهگوی زندگیسب  زندگی مخاطره

گزیند اما دارای پیامردهای منفری بررای ورود     ها و ترجیحات شخصی وود بر میارزش

                                                           
1. Cockerham. 

2. Healthy lifestyle. 
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دیگران است. چنان چ  این رفتارها دربرگیرندة تفریحات وطرنار مثل کتیدن  فرد و

هرای زیبرایی وطرنرار و    ها، اسرتفاده از جراحری  بندیسیگار و قلیان، شرکت در شرط

 شود.نامیده می 1آمیزهای نابهنجار و ... باشد، سب  زندگی مخاطرهغیرضروری، هباس

شرود. بر  عبرارت دیگرر     ظراهر مری   سب  زندگی در قاهب نمایش زندگی روزمرره 

گران اجتماعی در جریان نمایش وود در تعامل با دیگران در فضاهای وصوصری  کنش

مانند وانواده و دوستان، و فضاهای عمومی چون کوچ  و ویابان، سب  زنردگی ورود   

صحنة نمایش روزمرة مرردم اسرت و در تقابرل     2گذارند. فضای عمومیرا ب  نمایش می

شود. اهمیت فضای عمومی ب  دهیل نقتری اسرت   ی وصوصی تعریف میبا فضای زندگ

کند. ب  عبارت دیگر چنان چ  دسترسی برابر ب  عرصرة  ک  در توسعة اجتماعی بازی می

عمومی برای همة افراد جامع  فراهم باشد، تهدیرد، تمرایز و جردایی اجتمراعی کراهش      

عمرومی را تبردیل بر  مکرانی     توانرد فضرای   کند و تنوع فرهنگی شکل یافت ، میپیدا می

)مردیری،   های مختلف، بتوانند در اجرای قروانین مترارکت کننرد   کند ک  افراد و گروه

1481 :12 .) 

اگر افراد جامع  ب  اندازة کافی در فضاهای عمومی احساس امنیت نداشرت  باشرند و   

تر در مجرامع  روها را جای امنی تلقی نکنند، کمها، ترمینال، پیادههایی مانند پاررمکان

گرردد.  عمومی ظاهر شده و این امر موجب انزوا و مختل شدن زندگی روزمرة آنان می

شرود.  از سوی دیگر فضای متارکت سیال و طبیعری در زنردگی اجتمراعی فرراهم نمری     

پژوهش حاضرر بر  منظرور بررسری رابطرة دو متغیرر احسراس امنیرت و سرب  زنردگی           

                                                           
1. Risky lifestyle. 

2. Public Sphere. 
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آن است تا دریابرد میرزان احسراس امنیرت در      ب  دنبال میز طراحی شده است. آمخاطره

آمیز در ایرن زمینر  ترا چر      فضای عمومی تا چ  حد بوده و نقش سب  زندگی مخاطره

یابی ب  این هدف ع وه بر سب  زندگی، متغیرهای دیگرر کر    اندازه است. برای دست

زنردگی  ها و تحقیقات مورد تأکید قرار گرفت  نیز برررسی شد تا رابطة سرب   در نظری 

 تری بررسی شود.آمیز با احساس امنیت در فضای عمومی ب  شکل دقیقمخاطره

 پیشینة نظری و تجربی

و هرم سرب  زنردگی مطاهعرات      هرای اویرر، هرم در مرورد احسراس امنیرت      در ده 

های متعددی نیز مطرح شده است. اهبت  بخرش عمردة   گوناگونی صورت گرفت  و نظری 

متغیر را ب  شکل جداگان  مورد بررسی قرار داده اسرت.   این مطاهعات هر ی  از این دو

های مطررح شرده در ارتبراط برا متغیرهرای      در بخش حاضر، بروی از تحقیقات و نظری 

 گردد.تحقیق حاضر بررسی می

وطرپذیر، امنیت وجودی و امنیت ذهنی  ةچون جامع مسائلیاحساس امنیت با طرح 

هرای  ی وارد مطاهعات تجربی شرده و پرژوهش  می د 1110و رفاه اجتماعی، بعد از دهة 

انرد. در ایرن دوره ادبیرات نظرری     متعددی ب  بررسی و سنجش احساس امنیرت پرداوتر   

(. 1: 1488احساس امنیت فراتر از ادبیات نظری وود امنیت، توسرع  پیردا کررد )بیرات،     

تماعی ( در پیمایتی در شهر شیراز ب  بررسی عوامل مؤ ر بر امنیت اج1412جهانگیری )

زنان پرداوت. نترایج ایرن تحقیرق نتران داد کر  وضرعیت تأهرل، رضرایت از وضرعیت          

ظاهری، حمایت وانواده، چگونگی بروورد با دیگران و تعهد مرذهبی از عوامرل مرؤ ر    

بر احساس امنیت در میان زنان است. همچنین تعهد مذهبی رابطة مثبرت و معنرادارای برا    
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احسراس امنیرت   »( در تحقیقری برا عنروان    1412احساس امنیت دارد. احمدی و کلدی )

دریافتنرد کر  رابطرة    « اجتماعی زنران و عوامرل اجتمراعی مرؤ ر برر آن در شرهر سرنند        

 معناداری بین احساس امنیت اجتماعی، حمایت اجتماعی و محل سکونت وجود دارد. 

بررسری عوامرل مرؤ ر برر احسراس امنیرت       »( نیز در پژوهتی برا عنروان   1412بهیان )

ب  این نتیج  دست یافت ک  بین فضای فیزیکی شرهر، فضرای   « عی در شهر کرماناجتما

اجتماعی شهر، متاهدة تلویزیون داولی، گوش کردن بر  رادیروی داولری، اسرتفاده از     

اینترنت، پایگاه اقتصرادی ر اجتمراعی، سرن،  و جرن  برا میرزان احسراس امنیرت رابطرة           

بررسری رابطرة احسراس    »برا عنروان    ( در پژوهتی1411معناداری وجود دارد. احمدی )

نظمری برا احسراس نراامنی رابطرة      نتران داد کر  احسراس بری    « نظمی و احساس ناامنیبی

آمیررز در ( در تحقیقرری بررا بررسرری رفتارهررای مخرراطره1410نیررا )مسررتقیم دارد. صررفاری

دار جویان  با منبع کنترل بیرونی رابطة مثبرت و معنری  نوجوانان دریافت ک  رفتار مخاطره

 دارد. 

( در تحقیقی در زمینة سرمایة اجتماعی و رفترار پروطرر، برا    1410همچنین بوستانی )

استفاده از روش پیمایتی نتان داد ک  هر چ  شبکة روابط فرد در مدرسر  برا معلمران و    

شررد، در وررانواده بررا اعضررای وررانواده و همچنررین در میرران وررانواده و مدرسرر  بیتررتر بررا

( در پژوهتی با عنروان  1481) پورگیرد. شارعب  وود می رفتارهای پروطر شکل نزوهی

برا روش پیمایتری بر     « تحلیل جنسیتی تصادف با تأکید بر مفهوم سب  زنردگی سراهم  »

 تری بروودارند.  این نتیج  رسید ک  زنان در مقایس  با مردان از سب  زندگی ساهم
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بین فردی و سب   ( نیز در پژوهتی در زمینة تعام ت2014و همکاران ) 1اسونسون

آمیز در بین جوانان  ب  این نتیج  رسید کر  گررایش بر  سرب  زنردگی      زندگی مخاطره

 2آمیز ب  تمایل و یا مقاومت وود فرد در برابر آن بسرتگی دارد. اندروهیرداکی   مخاطره

کننردگان از  ( در پژوهتی ب  بررسی احساس امنیت در برین اسرتفاده  2012) 4و کاندوس

دند ک  احساس امنیت بر حسب سن، جرن  و رشرتة تحصریلی متفراوت     موبایل نتان دا

( در پژوهتی دریافتند ک  شرایط اجتمراعی و  2010و همکاران ) 3است. همچنین بارون

هرای آمووتر  شرده    های پروطر تأ یر دارد؛ رفترار اقتصادی بر میزان وودکنترهی و رفتار

تیجة ضعف ورودکنترهی در افرراد   های انحرافی، ننیز برای تجاوز، وتونت و سایر رفتار

-( هم نتان داد افرادی ک  تمایل ب  رفترار 2008و همکاران ) 1است.  نتایج تحقیق کوپر

کنند و آمیز دارند، هنگام رانندگی نیز از کمربند ایمنی استفاده نمیهای جنسی مخاطره

ای زمینر  اسرت. بنرابراین فرردی کر  در      میزان مصرف متروبات اهکلی در میان آنها باال

های دیگر نیز آمادگی این گون  رفتار را از ورود  آمیز دارد، در زمین ی  رفتار مخاطره

 دهد. نتان می

 سرب   و آمیزمخاطره ( در زمینة رانندگی2001) 4و گرازیانو 1های پژوهش بینایافت 

نوجروانی نتران داد کر  تفراوت معنراداری از هحراز سرب  زنردگی          دوران در زندگی

هرای  میز بین دوتران و پسران وجود دارد. پسران مترارکت براالتری در رفترار   آمخاطره

                                                           
1. Svensson. 
2. Androulidaskis. 

3. Kandus. 
4. Baron. 
5. Cooper. 

6. Bina. 

7. Graziano. 
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آمیز نظیر مصررف تنبراکو، مصررف اهکرل و گذرانردن اوقرات       ضد اجتماعی و مخاطره

فراغت غیر سازمان یافت  برا دوسرتان دارنرد. همچنرین بسریاری از دوترانری کر  درگیرر         

ویلسون اند. آمیز نیز متارکت داشت های مخاطرهرانندگی پروطر بودند در سایر فعاهیت

( در تحقیق وود نتان داد ک  ترس و احساس ناامنی در طی زمان تأ یرات منفری  2001)

بر کیفیت زندگی دارد و منجر ب  مراقبرت و محافظرت غیرضرروری مرردم از وودشران      

 اعتمرادی بر  دیگرران را   هرای اجتمراعی بازداشرت  و سرطح بری     گتت  و آنها را از فعاهیت

  دهد.افزایش می

تحقیقات پیتین اغلب ب  بررسی جداگانة متغیرهای سب  زندگی و احساس امنیت 

اند. اما مطاهعة حاضر، ارتباط این دو متغیر را در فضاهای عمومی مرورد بررسری   پرداوت 

شناسی بیش از هر چیز اهمیت مفهوم احساس امنیت اجتماعی در جامع قرار داده است. 

گیرری،  شناسان اسرت و شرکل  بست  است ک  جامع  دغدغة اصلی جامع ب  این مطلب وا

گران اجتمراعی امکران   استمرار و توسعة جامع  بدون سطحی از احساس امنیت درکنش

شناسان مختلف با توج  ب  تعلقرات  ندارد. در مورد عوامل مؤ ر بر احساس امنیت جامع 

ورری بررر عوامررل محیطرری و انررد. برنظرری وررود، برر  متغیرهررای گونرراگونی توجرر  کررده  

هرای  ساوتاری، بروی دیگر بر فراینردها و متغیرهرای تعراملی و بروری نیرز برر ویژگری       

شناسان عمدتاً عوامل ساوتاری و تعراملی را در ایرن   گران تأکید دارند. اهبت  جامع کنش

 شمارند. زمین  مهم می

ناشری از   پردازانری اسرت کر  معتقرد اسرت احسراس  امنیرت       یکی از نظری  1پارسونز

هرای عینری و اکتسرابی افرراد از شرررایط و اوضراع پیرامرونی اسرت کر  افرراد برر           تجربر  
                                                           
1. Parsons 
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کنند و با توج  ب  تفاوت شرایط اجتماعی افرراد،  های گوناگون آن را تجرب  میصورت

تروان  (. از نظر گیدنز امنیرت را مری  1: 1483های آنها نیز متفاوت است )دالور، برداشت

ر آن با وطرها مقابل  شود و یا میزان وطر در کمتررین حرد باشرد.    موقعیتی وواند ک  د

تجربة امنیت ب  تعادل اعتماد و مخاطره بستگی دارد. امنیت چ  ب  معنای باهفعل و چ  بر   

: 1444ها قابل تعریف است )گیردنز،  ای از انسانمعنای تجربی آن در ارتباط با مجموع 

از اَشکال مهم احساس امنیت اسرت. امنیرت    (. در تحلیل گیدنز، امنیت وجودی یکی33

وجودی بر  اطمینرانی اشراره دارد کر  اشرخات نسربت بر  ترداوم هویرت ورود و دوام           

 های اجتماعی و مادی کنش دارند.  محیط

معتقد است انسان در زندگی اجتماعی وود همواره ب  دنبال تأیید اجتماعی  1بوردیو

ت  و گررایش تنهرا در جامعر  امکران     و کسب هویت در میان دیگران اسرت. ایرن وواسر   

یابد. از نظر وی مبنای رفتار نیز عطش فرد برای کسرب ارزش و منزهرت اسرت. تنهرا      می

تواند این عطرش را سریراب کنرد. وی اصرل مهرم را در ایرن زمینر ،        جامع  است ک  می

(. از نظر بوردیو یکی از عرواملی  280: 1480داند )بوردیو، احساس قطعیت و امنیت می

تواند در احساس امنیت افراد تأ یرگذار باشرد، سررمایة اجتمراعی اسرت. سررمایة        میک

اجتماعی بر تعهدات و ارتباطات اجتماعی مبتنی است. نقش سرمایة اجتماعی در امنیرت  

سازی متارکت مثبت و فعال فررد در زنردگی اجتمراعی تبلرور     اجتماعی، از طریق زمین 

 (. 231: 1481هو، یابد )تقیمی

-تغیر اصلی در ارتباط با احساس امنیت در تحقیق حاضر سرب  زنردگی مخراطره   م

شناسانی است ک  در وصروت سرب  زنردگی سرخن     آمیز است. وبر از نخستین جامع 
                                                           
1 - Bourdieu. 
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های اهگوهای مصررف بنرا شرده اسرت.     گفت  است. از نظر وبر سب  زندگی بر شباهت

ت کر  بیران کننردة    مصرف فرآیندی است شامل کردارهای اجتماعی و فرهنگی متفراو 

هرای اجتمراعی اسرت و تنهرا ناشری از عوامرل اقتصرادی نیسرت         های میان گرروه تفاوت

(. ب  نظر بوردیو، شرایط عینری زنردگی و موقعیرت فررد در سراوتار      28: 1482)فاضلی، 

شود. منش موهد دو دست  نظرام اسرت: نظرامی    واصی منجر می 1اجتماعی ب  توهید منش

هرا(. نتیجرة نهرایی    هرا )قریحر   نظامی برای ادراکات و شرناوت بندی اعمال و برای طبق 

تعامل این دو نظام، سب  زنردگی اسرت. سرب  زنردگی همران اعمراهی اسرت کر  بر           

 .(Abel, 1997: 121)بندی شده و حاصل ادراکات واصی هسرتند  ای وات طبق  شیوه

برل  سب  زندگی تجسم یافتة ترجیحات افراد است ک  بر  صرورت عمرل درآمرده و قا    

 (. 1: 1481متاهده هستند )باکار، 

گزیننرد نر  فقرط    ای کر  افرراد بررای ورود برمری     زنردگی  گیدنز معتقد است سرب  

کند، بلک  روایرت واصری از هویرت شخصری را در     نیازهای جاری آنها را برآورده می

سازد. گیدنز سب  زندگی را مفهومی شناور بین هویت فرردی  برابر دیگران مجسم می

توان گفت ک  سرب   (. بر این اساس می120: 1448داند )گیدنز، ی فرد میهاو فرصت

هایی است کر  فررد در   آمیز هم محصول هویت فرد و هم نتیجة فرصتزندگی مخاطره

 کند.شود و آنها را در زندگی روزمرة وود تجرب  میرو میزندگی با آنها روب 

د. از جملرة ایرن پیامردها،    سب  زندگی پیامدهای مختلفی در زندگی اجتماعی دار 

تعام ت فضای عمومی و احساس امنیت در چنین فضرایی اسرت. برا توجر  بر  ایرن کر          

 ظراهر گذارنرد و در صرحنة اجتمراعی    افراد غاهباً سب  زندگی ورود را بر  نمرایش مری    
                                                           
1. Habitus.  
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ای برا توجر  بر     تواند در احساس امنیت مؤ ر باشد. در هر جامع شوند، این متغیر می می

عرف جامع  دو نوع سب  زندگی وجود دارد: یکی سب  زندگی بهنجرار،   هنجارها و

آمیرز کر    ک  موافق و مطابق با هنجارهای جامع  است و دیگری سب  زندگی مخراطره 

شررود. سررب  زنرردگی روی از هنجارهررا و عرررف جامعرر  تعریررف مرریبررا تخطرری و کررج

و اهکل، اسرتفاده از  های افراد)شامل؛ مصرف سیگار ای از انتخابآمیز مجموع مخاطره

هرای  بنردوباری در روابرط جنسری و ...( اسرت کر  متناسرب برا موقعیرت        مواد مخدر، بی

ها بر زندگی اجنماعی افراد و احسراس امنیتری   گیرد. این انتخابزندگی آنان شکل می

   کنند تأ یرگذار است.ک  تجرب  می

 

 

 
 

 مدل تحلیلی تحقیق -1نمودار 

 

 :هستند طرح قابل زیر شکل ب  تحقیق های فرضی  ق،تحقی تحلیلی مدل اساس بر

 برحسب جنسیت تفاوت معناداری دارد.میانگین احساس امنیت  .1

 تفاوت معناداری دارد. میانگین احساس امنیت ب  تفکی  منطق  سکونت  .2

 بین سن و احساس امنیت رابط  معناداری وجود دارد. .4

 داری وجود دارد.های تحصیل واحساس امنیت رابط  معنابین تعداد سال .3

 آمیز و احساس امنیت رابط  معناداری وجود دارد.بین سب  زندگی مخاطره .1

 سرمایه اجتماعی

 دینداری

ایمتغیرهای زمینه  

سبک زندگی 

میزآمخاطره  
 احساس امنیت 
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 بین سرمایة اجتماعی و احساس امنیت رابط  معناداری وجود دارد. .1

 بین دینداری و احساس امنیت رابط  معناداری وجود دارد. .4

 روش تحقیق

انجرام شرده اسرت.     تحقیق حاضر با رویکردی کمی و با اسرتفاده از روش پیمایتری  

نامرة  اسراس سرال  بوده ک  برر   1414جوانان ساکن شهر یزد در سال جامعة آماری شامل 

با استفاده از فرمرول کروکران     نفر است.  444341برابر با  1410آماری سرشماری سال 

نفرر بر  عنروان نمونر  تعیرین       483تعداد  1/0و واریان   01/0و با در نظر گرفتن وطای 

ای و انتخراب از منراطق مختلرف    ای چندمرحلر  ری با روش تصادفی طبقر  گیشد. نمون 

)منرراطق سرر  گانررة شررهری( صررورت گرفررت. برر  ایررن منظررور، در هررر منطقررة  شررهر یررزد

نامر   بلور و درون هر بلور ب  تعداد نمونة در نظر گرفتر  شرده، پرسرش    1شهرداری، 

نامر  اسرتفاده شرد.    هرا از پرسرش  تکمیل گردید. برر ایرن اسراس، بررای گرردآوری داده     

آمیز بر  کمر  مقیراس محقرق سراوت       سنجش احساس امنیت و سب  زندگی مخاطره

نامرة اسرتاندارد   صورت گرفت و برای سنجش دینداری و سررمایة اجتمراعی از پرسرش   

ها با روش آهفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت ک  ایرن  استفاده شد. پایایی مقیاس

 آمیرز  ، سرب  زنردگی مخراطره   81/0یرت در حردود   ضریب بررای مقیراس احسراس امن   

( بر  دسرت آمرد. روایری     81/0(، سرمایة اجتماعی در حردود ) 83/0) (، دینداری81/0)

ابزار تحقیق نیز از نوع روایی محتوایی است بدین معنری کر  در تهیر  پرسترنام  نهرایی      

  شرده  هرا حتری اهمقردور در نظرر گرفتر     نظرات اساتید و کارشناسان نیز در مورد گویر  

 است.
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 تعریف مفاهیم

احساس امنیت بر  معنرای فقردان هرراس از بر        احساس امنیت در فضای عمومی:

هرا  ها و عدم ترس از تهدید حقوق و آزادیهای اساسی و ارزشمخاطره افتادن ویژگی

(. احساس امنیرت در فضرای عمرومی بر  معنرای عردم هرراس و        11: 1481)افتار،  است

هرا  در فضاهای عمومی مانند کوچ ، ویابان، ترمینال و پرارر نگرانی از هرگون  تهدید 

ای و ب  شرکل ترکیبری از گویر  هرایی در قاهرب طیرف       است. این متغیر در سطح فاصل 

گویر  بروده کر  برا پرنج       11هیکرت مورد سنجش قرار گرفت  است. ایرن مقیراس شرامل    

 اند. گزین  ویلی زیاد تا ویلی کم متخص شده

 ساس امنیت در فضای عمومی: گویه های اح1جدول 

 در هریک از شرایط زیر تا چه میزان احساس امنیت می کنید؟ ردیف
 قدم زدن ب  تنهایی در مسیرهای ولوت 1
 های مسافرکِش در شبتردد با ماشین 2
 وار شدن تاکسی در شب و ب  تنهاییس 4
 .کم  ب  سرنتین ماشینی ک  در شب و در ویابان ولوت وراب شده است 3
 های عابرعبور ب  تنهایی از زیرگذرها و پل 1
 های ولوت اتوبوسنتستن ب  تنهایی در ایستگاه 1
 رفتن تنهایی ب  پارر 4
 رفتن تنهایی ب  سینما 8
 روهاها و پیادهروی در ویابانپیاده 1
 رفتن ب  مراکز ورید و پاساژها ب  تنهایی 10
 یا فرودگاهآهن حضور در ترمینال، ایستگاه راه 11
 چ  قدر در فضاهای عمومی، ممکن است کسی ب  شما توهین کند؟ 12
 چ  قدر ممکن است فردی در فضاهای عمومی آبروی شما را بریزد؟ 14
 چ  قدر ممکن است کسی در فضاهای عمومی ب  وودتان یا نوامیستان تعرض کند؟ 13
 کنند؟ احترامیچ  قدر ممکن است در فضایی عمومی ب  شما بی 11
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جویی ب  معنرای تمایرل بر  انجرام رفتارهرایی      مخاطره آمیز:سبک زندگی مخاطره

 .(Krcmar, 2000: 196)زند است ک  تهدیدآمیز است یا ب  س مت شخص آسیب می

جرویی اسرت،   آمیز ک  در واقع پیامد رفتاری و اجتماعی مخراطره سب  زندگی مخاطره

ک  دارای پیامدهای منفی برای وود فررد و   ودشمیب  اهگویی از زندگی اجتماعی گفت  

آمیرز و اوقرات   ایرن متغیرر در دو بعرد مردیریت بردن مخراطره       دیگران در اجتماع است.

گیرری قررار گرفتر     گوی  مورد انردازه  12آمیز تعریف شده و ب  کم  فراغت مخاطره

 است.

 : گویه های سبک زندگی مخاطره آمیز2جدول 

 زیر تا چه حد موافقید؟های با هریک از گویه ردیف

 .کتمهای دوستان  سیگار میدر جمع 1

 .یکی از تفریحات من، کتیدن قلیان با دوستانم است 2

 .کنمها شرکت میبندیدر شرط 4

 .پوشمهای مد روز میبرای بیرون از منزل هباس 3

 .پوشمهایی با رن  شاد میبیرون از منزل هباس 1

 .کنمای را دنبال میهای ماهوارهسریال 1

 .کنمهای مبتذل تماشا میاگر پیش بیاید فیلم 4

 .آید ک  امتحان کنماگر در مهمانی اهکل ب  من تعارف شود بدم نمی 8

 .مصرف مواد مخدر ب  صورت تفریحی اعتیادآور نیست 1

 .این روزها کتیدن تریار و حتیش دیگر عیب نیست 10

نظر احساسی ب  هم نزدی  شدند، رابطة جنسی ایرادی  ب  نظر من وقتی دو نفر از 11

 .ندارد

 .برای شناوت جن  مخاهف، الزم است دوست دوتر یا دوست پسر داشت  باشیم 12



 

 

 

 

  05 آمیزبررسی احساس امنیت در فضای عمومی با تأکید بر سبک زندگی مخاطره

 

 

دینداری ب  شکل پایبندی ب  باورها و اعمال دینری اسر م تعریرف شرده      دینداری:

ای کر     گونر  است. ب  عبارت دیگر ب  معنای پرذیرش عقایرد و احکرام دینری اسرت بر      

یغمرایی،   شخص دیندار وود را ملزم ب  تبعیت و رعایت از این مجموع  بداند )حتمت

(. در سطح عملیاتی دینداری بر اساس مقیاس گر ر و اسرتارر در ابعراد    110: 1480

 اعتقادی، مناسکی، پیامدی، عاطفی و فکری مورد سنجش قرار گرفت. 

ای از اعتمراد، هنجارهرا و   نرای مجموعر   سرمایة اجتمراعی بر  مع   سرمایة اجتماعی:

هرای  توانند کارآمدی جامع  را از طریق تسرهیل کرنش  های همکاری است ک  میشبک 

های روابط اجتماعی ک  برا هنجارهرای   (. شبک 11: 1484هماهن  افزایش دهند )هابز، 

 :1484شرود )اسرتون و هیروز،    اعتماد و روابط متخص شده و ب  منافع متقابل منجر مری 

(. در تحقیق حاضرر، سررمایة اجتمراعی در سر  بعرد اعتمراد اجتمراعی، هنجارهرا و         241

 گیری شده است.متارکت اجتماعی ب  کم  گوی  هایی در قاهب طیف هیکرت اندازه

 هایافته

 اسرت و  سال 48/21گویان ها حاکی از این است ک  میانگین سنی پاسختحلیل داده

دهنرد.  مری تترکیل   مرردان درصرد( را  3/38) نفر 181درصد( را زنان و  1/11) نفر 118

 گویررانگویرران از مقرراطع تحصرریلی مختلررف بودنررد کرر  بیتررترین تعررداد پاسررخ  پاسررخ

درصرد( مردرر کراردانی    4/1) درصد( مدرر کارشناسی و کمترین تعداد آنها3/30)

 داشتند.

 دهرد. گویان را بر حسب میزان احساس امنیت نتان میتوزیع فراوانی پاسخ 4جدول
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نفرر   121درصرد( در حرد متوسرط و     1/11نفرر )  214احساس امنیرت اکثریرت جوانران    

درصرد( دارای احسراس امنیرت     4/11نفرر )  31درصد( بر  میرزان پرایین اسرت و      8/42)

باالیی هستند. میانگین احساس امنیت نیز در مقایس  با میانگین اسمی مقیاس )حد وسرط  

 طیف(، باالتر از حد متوسط است.

 گویان بر حسب میزان احساس امنیت در فضای عمومیزیع فراوانی پاسختو :3جدول

 انحراف معیار میانگین درصد فراوانی احساس امنیت

 8/42 121 پایین

32/31 

 

32/1 

 

 1/11 214 متوسط

 4/11 31 باال

 100 483 کل
 

گویان سب  زندگی درصد پاسخ 3/48 بت شده است،  3همان طور ک  در جدول  

-درصد آنها سب  زندگی مخاطره 8/1درصد متوسط و تنها  8/11آمیز پایین، اطرهمخ

آمیز در بین اند. همچنین میانگین سب  زندگی مخاطرهآمیز باالیی را گزارش کرده

 تر است.است ک  از میانگین اسمی مقیاس )حد وسط طیف( پایین 18/22گویان پاسخ

 آمیزحسب سبک زندگی مخاطرهگویان بر توزیع فراوانی پاسخ  :4جدول 

 انحراف معیار میانگین درصد فراوانی آمیزسب  زندگی مخاطره

  3/48 401 پایین

18/22 

 

 8/11 41 متوسط 41/8

 8/1 4 باال

 100 483 کل
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 .بین میزان احساس امنیت مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد فرضیه اول:

( استفاده شد. سطح معنراداری  1مستقل )جدول   tونآزمبرای آزمون این فرضی  از 

دهد ک  بین زنان و مردان از هحراز احسراس امنیرت تفراوت معنراداری      آزمون نتان می

وجود دارد و این فرضی  تأیید شده است. ب  عبرارت دیگرر، مرردان در فضرای عمرومی      

 کنند.بیتتر از زنان احساس امنیت می

  یتسب جنسمیانگین احساس امنیت بر ح :5جدول

 

 
 

میانگین احساس امنیت ب  تفکی  منطقة سکونت ب  شرکل معنراداری    فرضیه دوم:

 متفاوت است.

شود، ایرن فرضری  مرورد تأییرد قررار نگرفتر        متاهده می 1همان طور ک  در جدول 

 ای وجود ندارد.س امنیت آنان رابط است و بین محل سکونت افراد و احسا

 نتایج آزمون تحلیل واریانس احساس امنیت بر حسب محل سکونت  :6جدول 

  محل سکونت

 فراوانی

 

 میانگین

  میانگین مربعات

F 

 

 بین گروهی  گروهیدرون سطح معناداری

 21/31 12 مرف  نتین

 21/31 404 متوسط  411/0 280/0 881/31 044/4414

 88/31 21 فقیر نتین

 

 سطح معناداری  t میانگین جن 

 3/31 زن
14/1 000/0 

 1/31 مرد
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   امنیت ارتباط معناداری وجود دارد. احساسبین سن و  فرضیه سوم:

آمده است، بین سن و احساس امنیت رابطة مثبت و معنراداری   4چنان ک  در جدول 

ترر احسراس امنیرت بیترتری را در فضراهای عمرومی       وجود دارد. طوری ک  افراد مسرن 

 اند.گزارش کرده

 بین میزان تحصی ت و احساس امنیت ارتباط معناداری وجود دارد. فرضیه چهارم:

( رابطرة معنراداری برین میرزان     4همبسرتگی پیرسرون )جردول     آزمونبر اساس نتایج 

تحصی ت افراد و احساس امنیت وجود دارد. افررادی کر  تحصری ت براالتری دارنرد،      

 اند.احساس امنیت بیتتری را در فضاهای عمومی اع م کرده

آمیز و احسراس امنیرت ارتبراط معنراداری     بین سب  زندگی مخاطره ضیه پنجم:فر

 وجود دارد.

آمیرز واحسراس   ( برین سرب  زنردگی مخراطره    4براساس آزمون همبستگی )جدول 

کر    اسرت امنیت رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. تأییرد ایرن فرضری  حراکی از ایرن      

در فضاهای عمرومی احسراس امنیرت    آمیزتری دارند، افرادی ک  سب  زندگی مخاطره

 توان گفت فرضیة اصلی این پژوهش تأیید شده است.بیتتری دارند. بر این اساس می

 بین سرمایة اجتماعی و احساس امنیت ارتباط معناداری وجود دارد. فرضیه ششم:

سرمایة اجتماعی در س  بعد اعتماد اجتماعی، متارکت اجتماعی و هنجار اجتمراعی  

(، سررمایة  4شرود )جردول   قرار گرفت  است. همان طرور کر  متراهده مری    مورد بررسی 

 دارد.  احساس امنیترابطة مثبت و معناداری با  123/0اجتماعی با میزان همبستگی 
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  بین دینداری و احساس امنیت ارتباط وجود دارد.  فرضیه هفتم:

و برین  ( ایرن فرضری  تأییرد شرده اسرت      4)جدول همبستگی با توج  ب  نتایج آزمون 

میزان دینداری و احساس امنیت رابطة منفی و معنراداری وجرود دارد. بر  ایرن معنرا کر        

افرادی ک  پایبندی بیتتری بر  باورهرا و رفتارهرای دینری دارنرد، در فضراهای عمرومی        

 اند.احساس امنیت کمتری را گزارش کرده

 ای و احساس امنیتماتریس همبستگی متغیرهای فاصله :7جدول 

 
 سرمای  اجتماعی دینداری  تتحصی سن

 سب  زندگی

 مخاطره آمیز

     23/0** تحصی ت

    -211/0** 241/0** دینداری

   412/0** 001/0 038/0 سرمای  اجتماعی

 سب  زندگی

 مخاطره آمیز
*121/0 *122/0 **112/0- **111/0-  

 214/0** 123/0* -128/0* 131/0** 111/0* احساس امنیت

 .درصد معنادار است 11درصد معنادار است.      * رابط  در سطح  11سطح ** رابط  در 

یابی ب  ترکیرب بهینرة عوامرل مررتبط برا احسراس امنیرت، از تحلیرل         ب  منظور دست

رگرسرریون چنرردمتغیره برر  روش گررام برر  گررام اسررتفاده شررد. قبررل از ورود متغیرهررا برر    

پوشانی متغیرها ب  عنروان دو  مرگرسیون  وضعیت توزیع از نظر نرمال بودن و همچنین ه

و صرة اط عرات    1فرض آزمون رگرسیون مورد بررسری قررار گرفرت. جردول     پیش

 دهد.حاصل از آزمون رگرسیون را نتان می
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 خالصه مدل رگرسیون احساس امنیت  :8جدول

R R Square Adjusted R Square S. E 

552/5 21/0 233/0 111/8 

 

متغیرر ابتردا بر  صرورت      ایرن ) یتر شرامل متغیرهرای جنسر   بنابر یافت  ها، چهرار متغیر  

تعریف و سپ  وارد آزمون رگرسیون شرد( تحصری ت، سررمایة اجتمراعی و      1تصنعی

 -314/0سب  زندگی مخاطره آمیز در معاده  باقی ماندند. متغیر جن  با ضریب بترای  

یرگرذاری برر   مهمترین متغیر در بین متغیرهای باقیمانرده در مردل رگرسریونی از نظرر تا     

، 111/0متغیر وابست  تحقیق بوده است. بعرد از آن، سررمایة اجتمراعی برا ضرریب بترای       

و بعد از آن متغیر سب  زندگی با ضریب بترای   138/0متغیر تحصی ت با ضریب بتای 

درصرد   21در در مرتب  های بعدی قرار گرفت  اند. این چهرار متغیرر در مجمروع     101/0

 ر فضای عمومی را تبیین کردند.تغییرات احساس امنیت د

 متغیرهای وارد شده در معادلة رگرسیون احساس امنیت :9جدول 

 متغیر
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نتده

T Sig 
B S.E Beta 

 000/0 801/11 - 122/4 14/31 مقدار  ابت

 000/0 -341/8 -314/0 121/0 -831/4 جن 

 001/0 282/4 138/0 414/0 141/1 تحصی ت

 000/0 411/4 111/0 041/0 142/0 سرمای  اجتماعی

 033/0 020/2 101/0 011/0 113/0 آمیز مخاطره سب  زندگی

 

                                                           
1. Dummy.  



 

 

 

 

  20 آمیزبررسی احساس امنیت در فضای عمومی با تأکید بر سبک زندگی مخاطره

 

توان از کم و کیف  بر اساس ضرایب غیراستاندارد رگرسیونی )ضرایب تا یر( می

تا یر هر ی  از متغیرهای تحقیق بر احساس امنیت در فضای عمومی صحبت کرد. 

دهد ک  با رفتن از میان مردان  ( نتان می-81/4پاسخگویان ) یتب مربوط ب  جنسضری

 81/4ب  میان زنان احساس امنیت در فضای عمومی در میان پاسخگویان با ضریب 

معنادار است.   مربوط ، tکاهش می یابد و این تا یر با توج  ب  سطح معناداری آزمون 

پاسخگویان، احساس امنیت آنها با ضریب با هر واحد افزایش در میزان تحصی ت 

و ب  شکل معناداری افزایش پیدا می کند. هر واحد افزایش در سطح سرمای   14/1

و ب  شکل  142/0اجتماعی پاسخگویان، میزان احساس امنیت آنها را با ضریب 

معناداری افزایش داده و سب  زندگی مخاطره آمیز نیز با هر واحد افزایش مقدار 

و ب  شکل معناداری افزایش می  113/0منیت در فضای عمومی را با ضریب احساس ا

ک  نزدی  ب   033/0دهد. اهبت ، با توج  ب  سطح معناداری مربوط  ب  این ضریب )

 یر این متغیر بر متغیر وابست  معناداری است(، بایستی در مورد تا 01/0سطح قراردادی 

گفت افرادی ک  دارای سب  زندگی  ق، شرط احتیاط را نگ  داشت. می توانیحقت

مخاطره آمیزتر بوده اند، ب  شکل معناداری نسبت ب  افرادی ک  چنین سب  زندگی 

 نداشت  اند، در فضای عمومی احساس امنیت باالتری را گزارش کرده اند. 

 گیرینتیجهبحث و 

مطاهعة حاضر با هدف بررسی احساس امنیت در حوزة عمومی برا تأکیرد برر سرب      

آمیز، رابطة در این مسیر ع وه بر سب  زندگی مخاطرهآمیز انجام شد. دگی مخاطرهزن

ها و تحقیقات پیتین نیز با احساس امنیت مورد بروی از متغیرهای مورد تأکید در نظری 

نتایج نتان داد ک  در فضاهای عمومی، مردان در مقایسر  برا زنران،    بررسی قرار گرفت. 
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اندرو هیداکی  و کانردوس  های  د. این یافت  متناسب با یافت احساس امنیت بیتتری دارن

آمیز بین زنان و ( است. همچنین در زمینة سب  زندگی مخاطره1412( و بهیان )2012)

آمیزترری دارنرد. ایرن نترایج     مردان تفاوت وجود دارد و مردان سب  زنردگی مخراطره  

(، کامپو آریراس  1481ان )(، وسروی و همکار1410متناسب با تحقیقات علیزادة اقدم )

رسرد مرردان برا توجر  بر  انتظرارات اجتمراعی و        ( است. ب  نظر مری 2001(، بینا )2008)

توانند با عوامل عدم امنیرت در فضرای عمرومی    تر میبروورداری از منابع بیتتر، راحت

، سن نیز با احساس امنیت رابطرة مثبرت دارد. ایرن    یتارتباط برقرار کنند. ع وه بر جنس

( 1488(، بیرات ) 1412(، بهیران ) 2012فت  ک  متناسب با نتایج تحقیق اندروهیداکی  )یا

تر، ب  دهیل بروورداری از تجربة براالتر و امکران   بوده، حاکی از آن است ک  افراد مسن

 نند.ک مدیریت موقعیت وود در فضاهای عمومی کمتر احساس ناامنی می

آمیرزی دارنرد، احسراس امنیرت     مخراطره ها نتان داد افرادی ک  سب  زندگی یافت 

کنند. این یافتر  حراکی از ایرن اسرت کر  کسرانی کر  رفتارهرای         بیتتری را احساس می

پروطر دارند و برای زیر پا گذاشتن هنجارهرا و انتظرارات اجتمراعی آمرادگی بیترتری      

دارند، کمتر نگران امنیت وود و دیگران در فضاهای عمومی هستند. با وجود ایرن کر    

گرانی ممکن است وود قربانی شوند، نوعی اطمینان را در فضاهای عمومی ن کنشچنی

های این پژوهش رابطة بین سرمایة اجتمراعی و احسراس   کنند. از دیگر یافت احساس می

-امنیت است. افرادی ک  سرمایة اجتماعی باالیی دارند، امنیت بیترتری را احسراس مری   

( اسرت کر  در تفسریر آن    1411یق امین بیردوتی ) کنند. این یافتة تحقیق متناسب با تحق

باید گفت ک  سرمایة اجتماعی و بروورداری از شبکة روابط و اعتمراد اجتمراعی براال،    

گران اجتماعی دارای سرمایة اجتمراعی  آورد. کنشنوعی احساس اطمینان ب  همراه می
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رنرد و هرم   های کنش بروورداباال، هم از مهارت الزم برای مدیریت وویش و موقعیت

نگرنرد. از  ب  سرمایة وود ب  عنوان منبعی مهم برای مقابل  با شرایط اضطرار و ناامنی مری 

 یابد. این رو احساس امنیت در آنها افزایش می

همچنین رابطة بین دینداری و احساس امنیت مورد تأیید قررار گرفرت. ایرن فرضری      

سطح براالتری از دینرداری را   ( است. کسانی ک  1412متناسب با نتایج تحقیق احمدی )

اند، احساس امنیت کمتری در فضاهای عمومی دارند. ایرن یافتر  بر  نظرر     گزارش کرده

گرران، بر    رسد ب  دهیل انتظار زیاد افراد دیندار در فضاهای عمومی است. این کرنش می

دهیل این ک  وود پایبندی بسیاری ب  هنجارها دارند، ممکن است هرر گونر  ناهنجراری    

 فضاهای عمومی را نتانی از عدم امنیت تلقی کنند.  در 

آمیز در احساس امنیت، بر اساس نتایج تحلیرل  در مورد نقش سب  زندگی مخاطره

، یتتوان گفت ک  این متغیر در مقایسر  برا متغیرهرای دیگرر ماننرد جنسر      چندمتغیره، می

هرچنرد مری   تحصی ت و سرمایة اجتماعی از اهمیت کمتری برووردار اسرت. بنرابراین   

توان گفت ک  نقش متغیرهایی چون جن ، سرمایة اجتماعی و تحصی ت در مقایس  برا  

 سب  زندگی  مخاطره آمیزنقش پررن  تری در تبیین تغییرات احساس امنیت دارند.

آمیز و احساس امنیت در پایان باید گفت ک  رابطة مثبت بین سب  زندگی مخاطره

ج  احساس امنیت در فضاهای عمرومی باشرد. بر  نظرر     تواند حاکی از فقدان قابل تومی

های رسمی و غیررسمی در چنین فضاهایی رسد این وضعیت ناشی از ضعف نظارتمی

است. افزایش متارکت شهروندان در فراینردهای نظرارت غیررسرمی و افرزایش هزینرة      

 تواند منجرر بر  افرزایش احسراس امنیرت     آمیز در فضاهای عمومی میرفتارهای مخاطره
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شهروندانی شود ک  سب  زندگی بهنجاری دارند و از احساس امنیت شرهروندانی کر    

 آمیز دارند، بکاهد.سب  زندگی مخاطره
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آمیرز  بررسی کیفی نقش عملکرد ورانواده در برروز رفتارهرای مخراطره    »(، 1481)

، 4، دوره شناسای شاناختی دانشاکده علاوم تربیتای و روان    مطالعااب روان «. نوجوانران 

 .31-18: صص 3شماره 

، هاای احسااس امنیات در تهاران    ساخت و هنجاریابی شااخ  (، 1483) دالور، علی -
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  27 آمیزبررسی احساس امنیت در فضای عمومی با تأکید بر سبک زندگی مخاطره

 

سب  زندگی فرهنگی رانندگان ابرزاری بررای   »(، 1410) علیزاده اقدم، محمدباقر -

 .21-30: صص 11، شماره 8، سالراهورنام  فصل«. تبیین رفتار ترافیکی آنها

 ران: صبح صادق.    ، تهمصرف و سبک زندگی(، 1482) فاضلی، محمد -

بررسی ادرار شرهروندان از احسراس امنیرت و عوامرل     »(، 1411) فرهادپور، رقی  -

، داناش انتظاامی خراساان جناوبی    نام  فصل«. مؤ ر بر آن در استان وراسان جنوبی

 .1-28: صص 1، شماره 2سال 

، ترجمر  محسرن    ری، تهرران: نترر      پیامدهای مادرنیت (، 1444) گیدنز، آنترونی  -

 مرکز.

، جدیاد  عصار در    جامعاه و هویات شخصای   تجدد و تشخ  (،1448) ررررررررررررررررر -

 ترجم  ناصر موفقیان، تهران: نتر نی.

جرم، وترونت و احسراس امنیرت در فضراهای عمرومی      »(، 1481) مدیری، آتوسا -

 .31-11: صص 22، شماره 1، سال رفاه اجتماعینام  فصل«. شهر

(، 1484) زاده، علی حسین؛ حسینی، سریده هراجر  نبوی ، سید عبداهحسین؛ حسین  -

مطاهعة بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤ ر بر احسراس امنیرت اجتمراعی در    »
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 پژوهتکده مطاهعات فرهنگی و اجتماعی.
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