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                                                چكيده           

 آنان تمهاجر مثل هايي ناهنجاري بروز باعث ، روستاها در امنيت احساس عدم ، آن تبع به و امنيت وجود عدم

  مبتني رفتارهاي و ها تفاوتي بي بروز ، ها خالقيت رفتن بين از مردم، در انفعال حالت ايجاد و نشيني حاشيه شهرها،  به

  احساس  در روستايي  پايدار مسكن  نقش گردد. پژوهش حاضر با هدف تحليل  امنيت شدن  دار خدشه  ، اعتمادي بي بر

آوج طراحي و اجرا شد. پژوهش حاضر از    شهرستان   غربي، خرقان تاندهس :موردي مطالعه روستايي،  خانوارهاي امنيت

صيفي  ماهيت نظر نظر نوع تحقيق كاربردي و از شاهده   تحليلي، روش گردآوري اطالعات كتابخانه و تو اي و ميداني(م

شنامه) وجامعه    س ضر  تحقيق آماري و پر ستان  خانوارهاي حا ستان    در واقع غربي خرقان ده شد  مي آوج شهر  ناي. با

شد. از بين   مي خانوار 933 و جمعيت نفر 2699 و سكنه  داراي روستاي  9داراي 1395 سال  سرشماري   در دهستان  با

ضاوتي      9اين  ساس نمونه گيري ق ستا برا ستا  انتخاب و به منظور نمونه گيري از روش  3رو  اي مرحله گيري نمونه رو

 نفر به عنوان حجم نمونه  182استفاده از فرمول كوكران با شد. حجم نمونه  استفاده كشي قرعه روش و شده بندي طبقه

ستنباطي در     شد  نييتع ستفاده از آمار توصيفي(ميانگين و توزيع فراواني) و آماري ا . روش تجزيه و تحليل اطالعات با ا

  يبرا نظر مورد يها شــاخص نيب صــورت گرفته اســت. نتايج حاصــل از تحقيق نشــان داد كه spssمحيط نرم افزار 

 و مثبت ريتاث داريپا مســكن آنها يرو بر يكالبد و يمال ،يجان تيامن احســاس هاي شــاخص خانوار تيامن ســاساح

ــكن و دارد يمعنادار ــاخص با داريپا مس ــاس هاي ش ــتيز و ياجتماع تيامن احس . ندارد يمعنادار رابطه يطيمح س

شان  جينتا نيهمچن سكن  ها، شاخص  نيب از  كه بود آن دهنده ن ساس  شاخص  يرو بر داريپا م  يدارا يمال تيامن اح

 مورد داريپا مسكن  ريمتغ توسط  يمال تيامن احساس  ريمتغ انسيوار از درصد  4/70  كه اي گونه به بوده ريتاث نيشتر يب

  .ردگي يم قرار نيتبب

  غربي خرقان سكن روستايي،مسكن پايدار،احساس امنيت، دهستانم كليدي: كلمات
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    مقدمه

اي اساسي انسان است و شايد نخستين نيازهاي انسان باشد كه فرم كالبدي يافته مسكن يكي از نيازه

)مسكن مناسب به عنوان يكي از اساسي ترين نيازها براي هر فرد و خانواده 14:1387است.(رضازاده و اوتادي،

د كيفيت )و به عنوان يك شاخص كليدي با بهبو2011براي زندگي با عزت انساني شناخته مي شود (فريمپونگ، 

امروزه مسائل مربوط به حوزه مسكن  ).14،ص. 2008؛ مايلن  4،ص 2007زندگي ساكنان مرتبط است (يانگ، 

روستايي به يك امر جهاني تبديل شده و جوامع و كشورهاي مختلف با مشكالت زيادي در اين حوزه روبه 

را به نوعي، متناسب با وضعيتشان، رو بوده و داشتن سرپناه مناسب و با كيفيت موضوعي است كه همه كشورها 

).در سكونتگاههاي روستايي، مسكن به عنوان اصلي 1396درگير ساخته است.( محمدي يگانه و همكاران، 

  ). 2009،21Erdinc، 1389ترين عنصر كالبدي فضا از ماهيتي چند كاركردي برخوردار است (سعيدي و اميني،

اجتماعي روستايي به شمار مي رود و الگو و  _اقتصادي _يستيمسكن روستايي به طور طبيعي تجليگاه شيوه ز

فضايي، به مثابه دريچه اي است به شناخت چشم انداز و روندهاي  _عملكردهاي آن در پيوند با عرصه مكاني 

). با توجه به تحوالتي كه طي سالهاي اخير در 1390،8حاكم بر زندگي و فعاليت روستا(سعيدي و احمدي،

بوجود آمده است پرداختن به مقوله مسكن پايدارروستايي بطوري كه در برگيرنده تمام  جوامع روستايي

ويژگيهاي يك معماري تمام عيار باشد،اهميت خاصي مي يابد مفهوم مسكن پايدار بدان معني نيست كه مسكن 

هش دادن مصرف براي هميشه باقي خواهي ماند، بلكه بدان معناست كه مواد انرژي اب مصرفي و ... از طريق كا

براي حفظ اقتصاد بشري مرتبط با ساخت و ساز و استفاده ساختمان براي پايداري پذيري اشغال كره زمين 

). بنابراين يك مسكن خوب فقط به معناي وجود يك سقف whit,2002,13توسط  انسان كمك خواهد كرد (

يت دسترسي باالي سر هر شخص نيست بلكه مولفه هاي ديگري همچون فضاي مناسب امن

فيزيكي،دوام،زيرساخت هاي اوليه،سازگاري با معيشت وبهداشت و.. .را در  بر مي گيرد.  راپاپورت معتقد 

است: كه مساكن نه تنها نتيجه عواملي چون آب و هوا و توپوگرافي مي باشند بلكه از ايده هاي اجتماعي، 

و باورها متاثر مي شوند كه در هر دوره اي از  اقتصاد و سازمان اجتماعي، توزيع منابع، كاركردها و ارزش ها

اجتماعي همانند عوامل ديگري چون آب و هوا و فناوري نقش  _زمان رايج است. در واقع معيارهاي فرهنگي 

موثري در شكل گيري مساكن دارند. بنابراين ضروري است كه در نظر داشته باشيم حتي ساده ترين مساكن، 

  ).40:1391محسوب مي شود ( راپاپورت به نقل از موحد و فتاحي، نيز يك پديده فرهنگي مهمي 

توان گفت پايداري مسكن روستايي تنها مربوط به مسائل فيزيكي بنابراين با توجه به مطالب ذكرشده مي    

سرتيپي  1388تري از عوامل محيطي اقتصادي و اجتماعي را دربرمي گيرد( مشيري،شود بلكه دامنه گستردهنمي

هاي ). شاخص1391، احمديان و محمدي 1390، زنديه و حصاري  1390شمسي الديني و همكاران  1387پور،

عنوان يك برنامه و ابزاري ضروري براي بيان پايداري ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و مسكن پايدار به

)مسكن 1395قي و همكاران، ريزي روستايي برخوردار هستند.(براي در امر برنامهكالبدي مسكن از جايگاه ويژه

هاي ،آسايش مناسب، فضاي مناسب، عوامل بهداشتي مناسب درواقع مسكن پايدار است كه داراي ويژگي
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) امروزه بررسي 47: 1393باشد(زرگرو حاتمي ، مناسب، مكان مناسب و قابليت دسترسي ازنظر كارا دارا مي

ضاها با الگوهاي طراحي بومي با در نظرگيري گيري فالگوهاي طراحي مسكن بومي و تطابق ساخت و شكل

ريزي مسكن پايدار در روستاها اجتماعي از مقوالتي است كه نياز است در فرايند برنامه _هاي فرهنگي مؤلفه

  ).208:1385موردتوجه باشد.(شيعه ، 

ساس امنيت اجتماعي و   سي اح عوامل   با توجه به افزايش ناهنجاري هاي اجتماعي در جوامع امروزي، برر

موثر برآن ضروري مي باشد.نواحي روستايي مكاني است براي زندگي و زيستن كه شناخت عوامل احساس          

)احساس   1393ساكنان آن از ضرورت هاي حفظ كميت و كيفيت اين جمعيت مي باشد.(احمدي و همكاران،    

ست در     شد كه الزم ا سالمت محيط زندگي مي با فرآيند برنامه ريزي،   امنيت يكي از عوامل مهم در پويايي و 

شيخ بيگلو ،    سكونتگاه ها مورد توجه   قرار گيرد ( ، محمدي يگانه و همكاران  226: 2010طراحي و مديريت 

سرو ،        1396 ست (گارگر و  سكونت در يك مكان ا سان و  شرط براي زندگي ان )  204: 1390) امنيت نخستين 

اط روستايي عامل امنيت بوده است. امنيت بنا به از گذشته يكي از عوامل موثر در اسكان گزيني جمعيت در نق

اعالميه حقوق بشرامروزه مانند گذشته صرفا يك نياز نيست، بلكه يك حق است. امنيت در فضاهاي روستايي      

سئله امنيت         يكي از مهم ترين شاخص هاي كيفيت زندگي و كيفيت فضا محسوب مي شود و به رغم اينكه م

ــت، در تامين   در هر جامعه يك مقوله پيچيده  ــادي و فرهنگي اس و داراي ابعاد متنوع و متعدد اجتماعي، اقتص

).  1396كالبدي غافل شــد (محمدي يگانه و همكاران،  _اين نياز نمي بايســت از نقش و تاثير عوامل محيطي 

سكن نيز يكي از عواملي            سب م شرايط نامنا ست و  سازگاري افراد، ترس و نااميدي از آينده ا يكي از علل نا

ساواتي آذر،      سازش اجتماعي آنها مي گردد (م ست كه تعادل رواني را مختل كرده و مانع تفاهم و  ).  1385:1ا

عدم وجود امنيت و به تبع آن ، عدم احســاس امنيت در روســتاها ، باعث بروز ناهنجاري هايي مثل مهاجرت  

انفعال در مردم، از بين رفتن  ) و ايجاد حالت1395:14آنان به شــهرها، حاشــيه نشــيني (بذرافشــان و روســتا، 

شي و       شدن امنيت گردد( بخ شه دار  خالقيت ها ، بروز بي تفاوتي ها و رفتارهاي مبتني بر بي اعتمادي ، خد

شماري  نظريات امنيت، بر فضا  و فيزيكي محيط تاثير درباره ).1390دوستدار،     پيشگيري . است  شده  مطرح بي

ــت اي هايد امنيت برقراري براي نگراني و جرم از ــته وجود جرم وقوع زمان از كه اس ــت داش   حاليكه در اس

صطالح  و نموده تغيير آن نوع امروزه شگيري " ا سبتا  "جرم از پي شد  مي جديد ن ).يكي  از  (Lab, 2010:21 با

عوامل مهم  در دوام و آسيب پذيري ساختمان هاي روستايي كه نقش به سزايي دارد كيفيت مصالح ساختماني  

ائيان بنا به مسائل اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،و اقليمي ناگزيرند براي ساختمان سازي از      است .اغلب روست  

دهســتان خرقان غربي نام دهســتاني در بخش مركزي  همان مصــالحي كه در محل موجود اســتفاده نمايند. 

ست .        ستان قزوين در ايران ا ستان آوج ،ا ستان قزوين بخش م   شهر ستايي ا ركزي  نتايج اوليه از مناطق رو

دهستان خرقان غربي نشان مي دهد كه مصالح ساخنماني در ساخت و ساز روستايي اغلب داري كيفيت بسيار 

صورت تقليد از         سب و به  سكن نامنا ستورالعمل هاي اجرايي ،طراحي م پائين بوده و به علت عدم توجه به د

صالح               سي  م ضوابط مهند صول و  شهري بدون در نظر گرفتن  ا ساز  ساخت و  منجر به كاهش عمر  سبك 
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ضي خانوارهاي           شده كه امنيت را از بع ست و همين باعث  ستايي گرديده ا ساختمان هاي رو سييب پذيري  وآ

سياري         دهستان خرقان غربي كه مسكن پايدار  ندارند از بگيرد .و باتوجه به اينكه شهرستان آوج در معرض ب

سيل و به ويژه زلزله قرار دارد .     سوانح طبيعي مانند  شاخص هاي مهم براي حفظ امنيت     از  سكن يكي از  م

ــئله ي پايداري     ــروري مي نمود كه مس ــد.بنا به داليلي كه ذكر گرديد ض ــاكنان منطقه مورد مطالعه مي باش س

مالي و...دارد بررسي گردد .محيط و فضاهاي سكونتگاهي      -مسكن بنا به اهميت و تاثيري كه در امنيت جاني  

شهري     ساني( ستايي)متاثر  –ان ست   رو سي ،كالبدي،  كه        ;از مؤلفه هايي ا سيا صادي ،اجتماعي فرهنگي،  اقت

. با توجه به مطالب فوق الذكر اين تحقيق بر و زير شاخه هاي آن محسوب مي شود    بحث پايداري مسكن جز 

آن اسـت تا مجموعه عواملي كه در منطقه مورد مطالعه  سـبب پايداري مسـكن در دهسـتان خرقان غربي مي      

  . رسي و تحليل نمايدشود را بر

  

  مباني نظري تحقيق

قبول، احداث آن از نظر فني مسكن پايدار عبارت است از مسكني كه از لحاظ اقتصادي متناسب، از حيث اجتماعي قابل«

.پايداري تنها مربوط به مسائل فيزيكي (Charles,2007)» زيست باشدپذير، مستحكم و سازگار با محيطو كالبدي، امكان

د بلكه دامنه گسترده تري از آن مالحظات اجتماعي ، زيبا شناسانه و اقتصادي مي باشد و توجه به مسائلي نظير نمي شو

كيفيت هوا در درون و بيرون ساختمان، كاستن از مواد شيميايي، هماهنگي بين مسكن وچشم انداز طبيعي ، مشاركت 

كسان بودن ، حفظ و حمايت از سكونتگاه هاي موجود استفاده كنندگان در طراحي ، مديريت مسكن ، تنوع به جاي ي

به جاي تغيير يا تخريب آنها ضروري مي باشد. يكي از توصيه هايي كه مروجين و مبلغين توسعه پايدار مطرح مي كنند 

). مسكن پايدار 1،1380بوم آوري ويا تكيه بر فن آوري و مصالح و روش هاي بومي براي توسعه مي باشد(تقي زاده،

بهترين تعامل را با بستر محيطي خود داشته باشند و كمترين تأثير را بر محيط بگذارد. تعامل مسكن با بستر محيطي  بايد

از مهم ترين عوامل در حفاظت از محيط زيست ، منابع و انرژي است و بايد متناسب با فرهنگ ، شيوه ها و سنتهاي و 

ر بايد با استفاده از مصالح بومي با دوام ، متناسب با اقليم و قابل شرايط اقتصادي ساكنان آن باشد.همچنين مسكن پايدا

) و 11:1387بازيافت ساخته شود و با استفاده از تكنولوژي مناسب ، امنيت و استاندارد هاي آن ارتقاء پيدا كند (محمود،

ايدار نقش با اهميتي در ثبات ). مسكن پ5:1380از همه مهم تر امكان رشد و كمال معنوي انسان را فراهم سازد(تقي زاده،

خانواده ، رشد اقتصادي،و اجتماعي و باال بردن ضريب ايمني افراد و خصوصاً ارتقاي فرهنگي و آرامش روحي اعضاي 

 ).67:1375خانواده دارد و در كل سيستم تأثير مي گذارد (آسايش،

 پايدار مساكن هايويژگي1جدول 

 از نمادين محلي عنوان به خانواده، براي آپارتمان يا مسكن   اجتماعي ديدگاه

  .است اجتماعي موقعيت

  .است صميمي و خصوصي هايفعاليت براي محلي مسكن  شناسي روان-اجتماعي ديدگاه

 ارزش افزايش و ساالنه  درآمد كسب  براي مكان يك مسكن   اقتصادي ديدگاه

  .است افزوده
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  )110: 1390همكاران، به نقل از قنبري و  Gondring H, Lammel E., 2001منبع: (

ي اصلي در مسكن پايدار، توجه به نيازهاي فعلي مسكن افراد جامعه است، به شكلي كه تأمين مسكن مسأله        

امروز با كمترين تغيير حالت در محيط طبيعي، اين امكان را به نسل آينده بدهد كه به شكلي بهينه براي خود فضاي 

زگاري و كمترين ناساگويند كه ميمسكني اربه يدپا). مسكن 3: 1392و همكاران، زيستي مناسبي فراهم كنند (رهايي

  ). 2:1387ن دارد (سينگري،جهاـه وا منطقـبتر د و در پهنه وسيعخون موپيرابا محيط ت را مغاير

  

  

  مسكن پايداري مفهومي مدل1شكل 

  1391بسحاق و همكاران، منبع : 

ــكن پايدار، همان گونه              ــكل (در مسـ ــت  2-2كه در شـ ــت، نگرش حفظ محيط زيسـ ) قابل مالحظه اسـ

وجلوگيري از تخريب و آلودگي، باعث توجهات خاصي به معماري پايدار و توسعه پايدار شده است. امروزه معماري      

ــتفاده از انرژي  ــت، آلودگي كره زمين، اس ن هاي طبيعي و پاك و كمتر آلودپايدار با بيان اهدافي مانند حفظ محيط زيس

شونده، طرح معماري با توجه به شرايط فيزيكي و اقليمي و غيره توجه  محيط زندگي، استفاده از مواد و مصالح بازيافت 

  .)1380بسياري را در جهان به خود جلب كرده است(عزيزي،

وت احساس امنيت مفهوم چند بعدي است و در ارتباط با شرايط اجتماعي و افراد مختلف به گونه هاي متفا     

ظهور مي كندمنابع تأمين كننده احساس امنيت نيز براي افراد و گروه هاي مختلف جامعه متفاوت از همديگر است اين 

منابع در سه سطح كالن، مياني، و خُرد اثر گذار هستنددر سطح كالن، ساختار كلي جامعه و ايمن بودن آن از جنگ، 

حكومت از عمده منابعي هستند كه احساس امنيت در افراد را  قحطي، خشكسالي، زلزله، سيل و سقوط نهادهاي سياسي

شكل مي دهنددر سطح مياني، روابط ميان نهادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه، چالش هاي بين گروه ها و 

اسي، جناح هاي مختلف، كاركرد نيروي انتظامي، ارتش، قوه قضائيه، نظام پولي، نظام مندي شغلي، تعامالت جناح هاي سي

بهره وري اقتصادي عمده منابعي هستند كه احساس امنيت را در افراد شكل مي دهنددر سطح خُرد، روابط بين افراد 

جامعه در حوزه كار، تحصيل، اقوام و خويشاوندان، همسايگان، همكاران و نيز تجربه هاي مستقيم و غير مستقيم روزانه 
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و شتم، قتل، عمده منابعي هستند كه احساس امنيت در افراد و  افراد از پديده هاي مختلف از جمله سرقت، ضرب

  ).79: 1390خانواده ها را شكل مي دهند ( دالور و جهانتاب، 

احساس امنيت به عنوان يك متغير اجتماعي مي تواند تحت تأثير عوامل متعدد اجتماعي و فردي قرار گيرنداز 

ميزان "، "نابرابري اجتماعي"معه تأثير مي گذارند، مي توان به جمله عواملي كه بر احساس امنيت اجتماعي در يك جا

، مشاركت، پايبندي به ارزش هاي مشترك، اعتماد اجتماعي و عوامل زمينه اي مثل جنسيت، "سرمايه اجتماعي در دسترس

  ).1383سن، نوع خانواده و... اشاره كرد (ميري آشتياني، 

است كه ساكنان روستا بتوانند آزادانه جابه جا شوند ،با هم احساس امنيت به اين معن"در فضاهاي روستايي

روستاييان خود ارتباط برقرار كنند و به فعاليت هاي اجتماعي بپردازند، بدون آنكه تهديد شوند يا با خشونت وآزار و 

و...است كه اذيت جسمي و روحي يا نابرابري جنسي مواجه شوند . احساس امنيت به معناي امنيت خاطر از مال، جان، 

). بنابراين احساس امنيت در 150:1385خود نشانگر سازمان يافتگي، قانونمندي و با ثبات بودن جامعه است(صانعي، 

يك جامعه به احساس رواني از ميزان وجود يا عدم وجود جرم و شرايط جرم و شرايط جرم خيز درآن جامعه باز مي 

  ).17:1387ز باالتر باشد احساس امنيت پايين تراست (بيات،گردد و هر مقدار فراواني جرم و شرايط جرم خي

تر از امنيت به مفهوم عيني آن است . بسياري از صاحب نظران معتقدند كه مقوله احساس امنيت به مراتب مهم         

گسترش به اين دليل كه احساس امنيت از نخستين حلقه هاي اعتماد ساز در جامعه است.پيامد ها و تبعات وجود يا 

ناامني را مي توان در مورد ايجاد حالت انفعال در مردم، از بين رفتن خالقيت ها، بروز بي تفاوتي و رفتار هاي مبتني بر 

). احساس امنيت پديده 44:1392بي اعتمادي، خدشه دار شدن امنيت و مانند آنها بر شمرد (بخشي و دوستدار،

اگوني مي باشد . اين احساس ناشي از تجربه هاي مستقيم و غير مستقيم اجتماعي است كه داراي ابعاد گون -روانشناختي

افراد از شرايط و اوضاع محيط پيراموني است و افراد مختلف به صورت هاي گوناگون آن را تجربه مي كنند .منابع تأمين 

ابع در سطوح مختلف كننده احساس امنيت براي آحاد و گروه هاي مختلف جامعه نيز متفاوت از همديگر است و اين من

اثرگذار مي باشند.بدون شك هر گونه اختالل در احساس امنيت و بروز شرايط نگراني ناشي از موقعيت هاي مخاطره 

آميز دغدغه ساز عيني و ذهني در جامعه از يك سو، هزينه هاي اجتماعي را افزايش داده و از سوي ديگر با ايجاد اختالل  

تفاوتي هاي فردي و اجتماعي، انسجام و يگانگي اجتماعي را مورد تهديد قرار مي در اعتماد اجتماعي و بروز بي

  ).59:1391دهد(حسنوند،

ايجاد شرايط و موقعيت امن براي افراد جامعه است و از بعد ذهني ، امنيت به «از بعد عيني امنيت به معناي          

).بايد بين امنيت و احساس امنيت تفاوت قائل شد .به 106:1392(دربان استانه و همكاران ،» معناي احساس امنيت است

طوري كه ممكن است در جامعه اي امنيت از نظر انتظامي و پليسي وجود داشته باشد ولي فرد احساس امنيت نكند 

احساس عدم امنيت به داليل مختلف متعدد پديد مي آيد .يكي از داليل مهم احساس ناامني، ممكن است به خاطرموقعيت 

وضعيت خاص حاكم بر  يك جامعه  باشد و فرد به خاطر پاره اي از عوامل مخل امنيت در جامعه احساس ناامني و 

  )36:1386بكند  ، هر چه ميزان فراواني جرم باالتر باشد، احساس امنيت در آن جامعه پايين تر است (گروسي و همكاران،

ر نتيجه اين سرمايه انساني، قادر خواهد بود در توسعه ي احساس امنيت، موجب اعتماد به نفس مي شود و د         

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي نقش شايسته اي را ايفا نمايد. در همين حال احساس امنيت در شهروندان موجب 

كرد . اعتماد به كارگزاران نظام شده و امكان مشاركت هر چه بيشتر آنان را براي كمك به ايجاد امنيت فراهم خواهد 

متقابالً كاهش احساس امنيت باعث بي اعتمادي ، رواج بد بيني ، شايعه و عدم مشاركت و همكاري در برنامه هاي 
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اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي كشور شده و اين روند بستر مناسبي براي آشفتگي اجتماعي و تهديد امنيت داخلي 

در امان بودن يا در امان حس «). احساس امنيت را مي توان Scheider,2003:363؛102:1384خواهد شد (رجبي پور،

). احساس از مقوله ها و موضوع هاي ميان رشته 37:1389(كامران و شعاع برآبادي ،» كردن خود از تهديد تعريف كرد

ي اي است؛ و از طرفي موضوعي روانشناخي است و از طرفي ازاصلي ترين مباحث جامعه شناسي و جغرافيا به شمار م

فيزيولوژيك است كه شخص را با محيط  –ذهني و زيستي  –احساس درروانشناسي تا اندازه اي حالتي عاطفي .«آيد 

سازگار مي كند. برخي از نمود هاي احساس يا اوصاف آن در روانشناسي عبارت اند از: خشم ، ترس، اندوه، شادي، 

ت انرژي هاي محرك از محيط بيرون است و مغز از ).احساس فرآيند درياف173:1388هزارجريبي،»(تعجب و انزجار 

نكته اي كه بايد به آن توجه شود ،نقش و اهميت ).255:1383طريق ادراك به آن (احساس) معنا مي دهد (سانتراك،

در كنار وجود امنيت در بعد عيني است و به همين دليل اساسي وجود احساس امنيت در بين افراد جامعه در بعد ذهني 

). برخي از 151:1385كنند(كرامتي،ز كارشناسان احساس امنيت را مقدم بر وجود عيني امنيت معرفي مي، برخي ا

كارشناسان احساس امنيت را در جامعه مهمتر از وجود امنيت دانسته اند و معتقدند كه واكنش هاي افراد در جامعه به 

براين تازماني كه نظر فرد، در جامعه امنيت وجود نداشته ميزان ادراك و دريافت آنها از امنيت در جامعه وابسته است. بنا

 مفهوم احساس امنيت ازشاخصه هاي). 130:1388باشد، احساس امنيت  نيز وجود نخواهد داشت(نوروزي و فوالدي،

كيفيت زندگي در روستاها و شهرهاست. اين احساس همواره رابطه ي مستقيم با امنيت واقعي ندارد و وجود يا فقدان 

  ).2:1387مند يا محروم شدن از امنيت واقعي نيست(كرمي نوري،لزوماً به معناي بهرهآن 

  

  : تحقيق روش و مواد

  

 قابل و آمده دست به  يكوتاه مدت در جينتا نكهيا ليدل به  است يليتحل و يفيتوص تيماه نظر از يكاربرد قيتحق نوع

 ريغ گاهاً و دشوار اغلب دهند يم قرار ريتاث تحت را انسان تاررف كه يمستقل يها رييمتغ كنترل كه آنجا از و است  اجرا

 از جدا و مجزا صورت به ايجغراف در يا دهيپد چيه چون. شد استفاده»  ياريمع« روش از جهت نيبد است ممكن

 حاضر تحقيق آماري جامعه .باشد يم يساختار قيتحق بر حاكم نگرش نيبنابرا ستين يبررس قابل ها دهيپد رريسا

 روستاي 9داراي 1395 سال سرشماري در دهستان اين. باشد مي آوج شهرستان در واقع غربي خرقان دهستان انوارهايخ

 مطالعه منظور به و مطالعه مورد منطقه گستردگي به توجه با. باشد مي خانوار 933 و جمعيت نفر 2699 و سكنه داراي

 3 اين انتخاب جهت. شدند انتخاب مطالعه مورد روستاهاي عنوان به مشاور و راهنما اساتيد نظر طبق روستا3 دقيق

 اين به. شد استفاده كشي قرعه روش و شده بندي طبقه اي مرحله گيري نمونه روش از دهستان روستاي 9 از روستا

 كشي قرعه روش از استفاده با گروه هر از و گرفته قرار گروه 3در جمعيت تعداد نظر از دهستان روستاهاي كه صورت

نفر به  182پرسشنامه با استفاده از فرمول كوكران  ليتعداد نمونه الزم جهت تكمشدند انتخاب مطالعه مورد وستاهاير

 Pقدارم مقدار نسبت صفت موجود در جامعه . در تحقيق حاضر به علت در اختيار نبودنشد نييتع عنوان حجم نمونه 

جهت و بيشترين تعداد نمونه انتخاب شد.داكثر مقدار خود واريانس به ح در نظر گرفته شده است، در اين حالت 5/0

هر روستا مشخص شد. به عنوان مثال  ي، با استفاده از فرمول تناسب تعداد پرسشنامه اتعداد پرسشنامه هر روست نييتع

  .ديمحاسبه گرد صورت زيرتناسب به  قيخانوار از طر 52، با اسد آباد يتعداد پرسشنامه در روستا
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 عداد خانوار و جمعيت و پرسشنامه روستاهاي مورد مطالعهت:1جدول

  تعداد پرسشنامه  خانوار  جمعيت  نام روستا  رديف

  28  52  165  اسد آباد  1

  57  107  322  شورآباد  2

  97  183  481  نيرج  3

      968  -  جمع

 تيجمع بخش كه صورت نايهب. شده است انجام ياستنباط و يفيتوص روش دو به پژوهش نيا در هاداده ليتحلوهيتجز

در محيط   رگرسيون خطيهاي پژوهش از  روش به منظور پاسخگويي به فرضيه و يفيتوص روش به پژوهش يشناخت

  .شده است استفاده SPSS افزارنرم

  :مطالعه مورد محدوده

  

 درجه 35قي و  دقيقه طول شر 51درجه و  50 تا دقيقه 44درجه و 48كيلومتر مربع در  15568استان قزوين با مساحت 

 استان 1395 سال پايان در كشوري تقسيمات براساس و دارد قرار شمالي عرض دقيقه 48 و درجه 36 تا دقيقه 24 و

شهر  37دهستان و  46، بخش 20 قزوين، و تاكستان اوج، زهرا، بوئين البرز، آبيك، هاينام به شهرستان شش از قزوين

 وكيلومترمربع  2776). شهرستان آوج با مركزيت شهر آوج و مساحت 1393تشكيل گرديده است (استانداري قزوين 

كيلومتري قزوين مي  125د. مركز شهرستان شهر آوج در فاصله دار قرار متر 1210 دريا سطح از آن متوسط ارتفاع در

، دهستان (دهستان حصار وليعصر، دهستان خرقان غربي باشد. مطابق تقسيمات كشوري اين شهرستان از دوبخش، مركزي

غربي جنوب منطقه مورد مطالعه در  .) تشكيل شده است، دهستان آبگرم(دهستان خرقان شرقي شهيدآباد) و بخش آبگرم

خرقان . دهستان )2-3(شكلمي باشد خرقان غربيشهرستان اوج، استان قزوين و در محدوده بخش مركزي در دهستان 

ثانيه شرقي و در عرض جغرافيايي  31دقيقه و  13 درجه و 49نيه تا ثا 52دقيقه و 55 درجه و 48غربي در طول جغرافيايي 

حدود مساحت اين دهستان  ثانيه شمالي قرار دارد. 55دقيقه   44 درجه و  35ثانيه شمالي تا  19 دقيقه و 36 درجه و 35

  مي باشد كه روستاي نيرج به عنوان مركز اين دهستان است. سكنه يدارا يروستا 9ي دارا وبوده  كيلومتر مربع 277

  

28821×
342

52
=
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  نگارندگان): منبع( مطالعه مورد منطقه تيموقع نقشه: 1نقشه

  

  

   هايافته ارائه و بحث

) 9/31( نفر 58 با سال 65 تا 55 يسن گروه به مربوط يسن بازه نيشتريب پژوهش نيا در پاسخگو نفر 182 مجموع از

 در درصد 5/16 نيوهمچن. باشد يم)  8/0( نفر 16 با سال 35 تا 20 يها سن به مربوط يسن گروه نيكمتر و درصد

توزيع پاسخگويان  .اند داشته قرار سال 65 از باالتر درصد6/17 سال، 55 تا 45 نيب درصد3/25 سال، 40 تا 35 يسن گروه

ابتدايي  6/45نه ها بي سواد بوده اند،درصد از نمو 9/20به سواالت تحقيق بر حسب تحصيالت نشان دهنده آن بود كه 

فراواني توزيع  درصد تحصيالت دانشگاهي بوده اند. 4,9درصد ديپلم  و  8/8درصد راهنمايي ودبيرستان،8/19، 

درصد از نمونه آماري  9/54پاسخگويان به سواالت تحقيق بر حسب نوع شغل اصلي آنها بيانگر آن بود كه شغل اصلي

 7/2درصد در شغل دولتي و 3/3درصد در فعاليت هاي دامداري و 5/33وباغداري مي باشد ودر فعاليت هاي زراعت .

  باشد. داراي شغل آزاد مي7/2دربخش صنعت و2/2درصدشغل  خدمات، 5/0درصد شغل كارگري و

  هاي استنباطييافته

  امنيت هاي احساسشاخص ارتقاي برخي و پايدار تحليل اثر برخورداري از مسكن

هاي احساس امنيت از رگرسيون خطي بررسي اثر برخورداري از مسكن پايدار در ارتقاي برخي شاخص در جهت

 هاياستفاده شد. به منظور بررسي رابطه فوق اثر برخورداري از مسكن پايدار روي هريك از شاخص

  امه ارائه شده است.محيطي امنيت خانوارها به صورت جدا بررسي شد كه در اد زيست و جاني،مالي،اجتماعي،كالبدي

ستقيمي وجود       در منطقه مورد مطالعه؛ بين برخورداري از مسكن پايدار و ارتقاي احساس امنيت مالي خانوارها رابطه م

  دارد.
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  خانوارها مالي امنيت ارتقاي بر پايدار تاثير مسكن 2 جدول

 R  2R  متغير مالك

 بيضر

 نييتع

 يليتعد

خطاي 

استاندارد 

پيش بيني 

 شده

بين آماره دور

 واتسون
 fآماره

سطح معني 

 داري

 مالي امنيت

  خانوارها
839/0  704/0  702/0  258/0  745/1  398/427  000/0  

  1397تحقيق، هاييافته:منبع

  ضريب رگرسيون استاندارد نشده و شده، آماره تي و سطح معناداري رگرسيون::3 جدول

 

ضريب رگرسيون استاندارد 

 نشده

ضريب رگرسيون استاندارد 

 تا)شده(ب

 سطح معناداري آماره تي

 535/0 ضريب ثابت
839/0 

029/4 000/0 

 000/0 674/20 964/0 مسكن پايدار

  1397تحقيق، هاييافته:منبع

است و با توجه به اين كه اين  745/0،آماره دوربين واتسون بدست آمده برابر با  2به عنايت به نتايج مندرج در جدول 

مشاهدات مربوط به متغير پيش بين يعني مسكن  بودن مستقل باشد، اين امر نشان دهنده مي 2٫5 تا 1٫5 نيبمقدار در بازه 

همچنين با عنايت به نتايج مندرج در جدول فوق، مقدار سطح معناداري بدست آمده كمتر از  دهد. مي نشان را پايدار

 منطقه دراين رو مي توان عنوان نمود كه از شود است از اين رو رابطه بين متغيرها تاييد مي p<0/05ميزان سطح خطا 

از طرفي با .دارد وجود رابطه معناداري خانوارها مالي امنيت ارتقاي و پايدار مسكن از برخورداري بين مطالعه؛ مورد

مي باشد و مثبت بودن آن در واقع نشان دهنده مثبت و  839/0بدست آمده كه برابر با مثبت  Rتوجه به مقدار ضريب 

 مورد منطقه درتوان گفت كه باشد لذا ميودن تاثير برخورداري از مسكن پايدار بر امنيت مالي خانوارها ميهم جهت ب

با توجه  .دارد وجود رابطه مستقيم و معناداري خانوارها مالي امنيت ارتقاي و پايدار مسكن از برخورداري بين مطالعه؛

درصد از واريانس متغير امنيت  4/70د مي توان عنوان نمود كه مي باش 704/0به ضريب تعيين بدست آمده كه برابر با 

  قابل توضيح است. پايدار مسكن از مالي به وسيله متغير برخورداري

 استاندارد بتاي ضريب با رگرسيون ارائه شده است معادله 3با توجه به مقدار ضريب بتاي استاندارد شده كه در جدول 

  .باشد مي زير شكل به

Y= (0,535)+(0,839))   (امنيت مالي خانوار(  

ــاس امنيت جاني خانوارها رابطه              - ــكن پايدار و ارتقاي احسـ در منطقه مورد مطالعه؛ بين برخورداري از مسـ

  مستقيمي وجود دارد.



 5، پياپي1شماره، 2، دوره1398تابستان جغرافيا و روابط انساني،                      

243 

 

 جاني امنيت ارتقاي بر پايدار تاثير مسكن: .Error! No text of specified style in document جدول

  خانوارها

  R  2R  متغير مالك
 نييتع بيضر

 يليتعد

ستاندارد پيش خطاي ا

 بيني شده
 سطح معني داري fآماره

  041/0  232/4  182/0  018/0  023/0  152/0  خانوارها جاني امنيت

  1397تحقيق، هاييافته:منبع

  ضريب رگرسيون استاندارد نشده و شده، آماره تي و سطح معناداري رگرسيون:5 جدول

 

ضريب رگرسيون استاندارد 

 نشده

ضريب رگرسيون استاندارد 

 (بتا)شده

 سطح معناداري آماره تي

 998/0 ضريب ثابت
152/0 

058/32 000/0 

 041/0 057/2 067/0 مسكن پايدار

  1397تحقيق، هاييافته:منبع

است از  p<0/05،مقدار سطح معناداري بدست آمده كمتر از ميزان سطح خطا 4با عنايت به نتايج مندرج در جدول 

 مسكن از برخورداري بين مطالعه؛ مورد منطقه درلذا  مي توان عنوان نمود كه شود اين رو رابطه بين متغيرها تاييد مي

بدست آمده كه  Rاز طرفي با توجه به مقدار ضريب .دارد وجود رابطه معناداري خانوارها جاني امنيت ارتقاي و پايدار

بودن تاثير برخورداري از مسكن  مي باشد و مثبت بودن آن در واقع نشان دهنده مثبت و هم جهت 152/0برابر با مثبت 

 مسكن از برخورداري بين مطالعه؛ مورد منطقه درتوان گفت كه باشد لذا ميپايدار براحساس امنيت جاني خانوارها مي

با توجه به ضريب تعيين بدست  .دارد وجود رابطه مستقيم و معناداري خانوارها جاني احساس امنيت ارتقاي و پايدار

درصد از واريانس متغير امنيت جاني به وسيله متغير  3/2مي باشد مي توان عنوان نمود كه  023/0 آمده كه برابر با

  قابل توضيح است. پايدار مسكن از برخورداري

 بتاي ضريب با رگرسيون ارائه شده است معادله 5همچنين با توجه به مقدار ضريب بتاي استاندارد شده كه در جدول 

  .باشد مي زير شكل به استاندارد

Y= (0,998)+(0,152))   (احساس امنيت جاني خانوار(  

  

ــاس امنيت اجتماعي خانوارها رابطه  - ــكن پايدار و ارتقاي احس در منطقه مورد مطالعه؛ بين برخورداري از مس

  مستقيمي وجود دارد.

  خانوارها اجتماعي احساس امنيت ارتقاي بر پايدار تاثير مسكن::6 جدول

  R  2R  متغير مالك
 نييتع بيضر

 يليتعد

خطاي استاندارد پيش 

 بيني شده
 سطح معني داري fآماره

  677/0  174/0  254/0  -005/0  001/0  031/0  خانوارها اجتماعي امنيت

  1397تحقيق، هاييافته:منبع
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است از  p<0/05، مقدار سطح معناداري بدست آمده بيشتر از ميزان سطح خطا  :6با عنايت به نتايج مندرج در جدول 

 مسكن از برخورداري بين مطالعه؛ مورد منطقه درلذا  مي توان عنوان نمود كه شود رو رابطه بين متغيرها تاييد نمي اين

  .ندارد وجود رابطه معناداري خانوارها اجتماعي امنيت ارتقاي احساس و پايدار

ــاس امنيت كالبد - ــكن پايدار و ارتقاي احسـ ي خانوارها رابطه در منطقه مورد مطالعه؛ بين برخورداري از مسـ

  مستقيمي وجود دارد.

  خانوارها كالبدي امنيت ارتقاي احساس بر پايدار تاثير مسكن:7 جدول

  R  2R  متغير مالك
 نييتع بيضر

 يليتعد

خطاي استاندارد پيش 

 بيني شده
 سطح معني داري fآماره

 كالبدي احساس امنيت

  خانوارها
212/0  045/0  040/0  182/0  477/8  004/0  

  1397تحقيق، هايتهياف:منبع

  ضريب رگرسيون استاندارد نشده و شده، آماره تي و سطح معناداري رگرسيون: 8 جدول

 

ضريب رگرسيون استاندارد 

 نشده

ضريب رگرسيون استاندارد 

 شده(بتا)

 سطح معناداري آماره تي

 750/2 ضريب ثابت
212/0 

627/32 000/0 

 004/0 912/2 086/0 مسكن پايدار

  1397تحقيق، هاييافته:منبع

سطح خطا      7با عنايت به نتايج مندرج در جدول  ست آمده كمتر از ميزان  سطح معناداري بد ست از   p<0/05،مقدار  ا

سكن  از برخورداري بين مطالعه؛ مورد منطقه درلذا  مي توان عنوان نمود كه شود  اين رو رابطه بين متغيرها تاييد مي  م

ــاس امنيت  ارتقاي  و پايدار   ــريب      .دارد وجود رابطه معناداري   خانوارها   ديكالب   احسـ  Rاز طرفي با توجه به مقدار ضـ

مي باشــد و مثبت بودن آن در واقع نشــان دهنده مثبت و هم جهت بودن تاثير    212/0بدســت آمده كه برابر با مثبت 

ساس امنيت كالبدي خانوارها مي    سكن پايدار بر اح شد لذا مي برخورداري از م  مطالعه؛ مورد نطقهم درتوان گفت كه با

با   .دارد وجود رابطه مســتقيم و معناداري خانوارها كالبدي امنيت ارتقاي احســاس و پايدار مســكن از برخورداري بين

درصـــد از واريانس   5/4مي باشـــد مي توان عنوان نمود كه  045/0توجه به ضـــريب تعيين بدســـت آمده كه برابر با 

همچنين با توجه به مقدار . قابل توضيح است   پايدار مسكن  از ر برخورداريمتغيراحساس امنيت كالبدي به وسيله متغي  

 مي زير شكل  به استاندارد  بتاي ضريب  با رگرسيون  ارائه شده است معادله   8ضريب بتاي استاندارد شده كه در جدول    

  .باشد

Y= (2,750)+(0,212))   (احساس امنيت كالبدي خانوار(  

رداري از مسـكن پايدار و ارتقاي احسـاس امنيت زيسـت محيطي خانوارها     در منطقه مورد مطالعه؛ بين برخو -

  رابطه مستقيمي وجود دارد.
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  خانوارها امنيت زيست محيطي ارتقاي احساس بر پايدار تاثير مسكن: 9 جدول

  R  2R  متغير مالك
 نييتع بيضر

 يليتعد

خطاي استاندارد پيش 

 بيني شده
 سطح معني داري fآماره

  125/0  374/2  083/0  008/0  013/0  114/0  وارهاخان اجتماعي امنيت

  1397تحقيق، هاييافته:منبع

است از  p<0/05، مقدار سطح معناداري بدست آمده بيشتر از ميزان سطح خطا  9به عنايت به نتايج مندرج در جدول 

 مسكن  از برخورداري بين ه؛مطالع مورد منطقه درلذا  مي توان عنوان نمود كه شود  اين رو رابطه بين متغيرها تاييد نمي

  .ندارد وجود رابطه معناداري خانوارها زيست محيطي امنيت ارتقاي احساس و پايدار

   گيرينتيجه

امروزه مسائل مربوط به حوزه مسكن روستايي به يك امر جهاني تبديل شده و جوامع و كشورهاي مختلف با مشكالت 

ه مناسب و با كيفيت موضوعي است كه همه كشورها را به نوعي، زيادي در اين حوزه روبه رو بوده و داشتن سرپنا

در سكونتگاههاي روستايي، مسكن به عنوان اصلي ترين عنصر كالبدي فضا  متناسب با وضعيتشان، درگير ساخته است

، مسكن و شراط آن عامل مهم و محوري در كيفيت زندگي و تمايز بين افراد .از ماهيتي چند كاركردي برخوردار است

اجتماعي روستايي به  _اقتصادي _شود. مسكن روستايي به طور طبيعي تجليگاه شيوه زيستيگروهها و نواحي قلمداد مي

فضايي، به مثابه دريچه اي است به شناخت چشم  _شمار مي رود و الگو و عملكردهاي آن در پيوند با عرصه مكاني 

 منطقه در دارد يم عنوان كه پژوهش هيفرض آزمون از حاصل جينتااي حاكم بر زندگي و فعاليت روستا. انداز و رونده

. دارد وجود يميمستق رابطه خانوارها تيامن يها شاخص يبرخ يارتقا و داريپا مسكن از يبرخوردار نيب مطالعه؛ مورد

 نيب زا كه بود آن دهنده نشان يفرع يها هيفرض آزمون از حاصل جينتا و شد ميتقس يفرع هيفرض پنج به هيفرض نيا

 آنها يرو بر يكالبد و يمال ،يجان تيامن احساس هاي شاخص خانوار تيامن احساس يبرا نظر مورد يها شاخص

 يطيمح ستيز و ياجتماع تيامن احساس هاي شاخص با داريپا مسكن و دارد يمعنادار و مثبت ريتاث داريپا مسكن

 احساس شاخص يرو بر داريپا مسكن ها، شاخص نيب از  كه بود آن دهنده نشان جينتا نيهمچن. ندارد يمعنادار رابطه

 ريمتغ توسط يمال تيامن احساس ريمتغ انسيوار از درصد 4/70  كه اي گونه به بوده ريتاث نيشتريب يدارا يمال تيامن

  .ردگي يم قرار نيتبب مورد داريپا مسكن

  

  :مĤخذ و منابع

 .1380سال ،96 و95 شماره انقالب و  نمسك هينشر ، مسكن و شهر داريپا توسعه ، محمد زاده يتق  -1

 يراهكارها با مسكن توسعه از يناش يطيمح يها يآلودگ كاهش«1387 قدم، كين لوفر،ين ،يمهد محمد ، يمحمود -2

 .35ش ، بايز يها هنر ، تهران رامونيپ يمسكون بافت يمورد مطالعه ،» يمعمار يطراح

 .1375 تهران،  ،77 و76 شماره ، ياسالم البانق و مسكن مجله ، يزندگ تيفيك سنجش ن،يحس ، شيآسا -3

 ييروستا مسكن ابعاد از نيساكن نگرش ،1390، جعفر ، سماكش پور معصوم ؛يمهد ، ييلسبو زاده رمضان نوذر؛ ،يقنبر -4

 .120-105صص) يپژوهش -يعلم(11 شماره ، يانسان يايجغراف در نو يها نگرش ايجغراف ، كرمانشاه يمورد مطالعه–

 ، يشهر داريپا  توسعه يسو به يراه ؛ داريپا مسكن اصول نييتب ،1392 مهناز، بخش ضيف و بهار روز،يپ د؛يام ،ييرها -5

 .13-1صص. زيتبر ،)بهار(، يشهر داريپا توسعه و يمعمار ، عمران يالملل نيب كنفرانس
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 ديتجد يها يانرژ يمل كنفرانس نياول دار،يپا يمعمار يمبنا بر زيتبر يبناها يطراح يراهكار ،1387م،يمر ،ينگريس -6

 .7-1صص.16 شماره) تابستان( تاكستان، واحد ياسالم آزاد دانشگاه ، ريپذ

 مجموعه ، ارهايمع و تنگناها:  رانيا در مسكن يزير برنامه  نديفرآ در مسكن يها شاخص گاهيجا ،يمهد ،يزيعز -7

 .1380، رانيا در مسكن توسعه يها استيس  شيهما  نيسوم مقاالت

 سال ،ياجتماع مطالعات فصلنامه ت،يامن احساس بر اجتماعى هيسرما ريتأث ،)1390( محمد، جهانتاب، على، دالور، -8

 .95-73 صص ،4 شماره چهارم،

 .114-90صص شماره سوم، سال اول، برداشت ماهنامه. رانيا در ياجتماع تيامن بحران). 1383( الهام ،يانيآشت رييم -9

 جار:  تهران ها، ارزش يشناس جامعه ،)1385(، زيپرو يصانع - 10

 رسانه پرداخت نقـش بر تاكيد( با تهراني شهروندان بين در امنيت احسـاس شـناختي جامعه تبيين") 1387(  بهرام بيات، - 11

 .115-132 ،35 ياپيپ ،16 شماره ، ياجتماع علوم سـالنامه ") اجتمـاعي سرمايه اي و

 ياجتماعـ ـتيامن احسـاس بـر مؤثـر عوامـل يرسـبر" ،)1391( حسـنوند؛ احسـان و لياسـماع دوستدارحسـنوند، - 12

 چهـارم، ۀ شـمار چهـارم، سـال ،يانتظامـ ـتيامن و نظـم ۀفصلنامـ ،")سلسـله شهرسـتان: يمـورد مطالعـه( جوانـان

57-80. 

 يـدبنـ پهنه و يــيفضا ــليتحل). 1392( يقربانــ فاطمــه و يعســگر اله حشــمت رضــا،يعل دربانĤســتانه، - 13
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