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چکيده

یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت زندگی و نیز مطلوب بودن فضاهای شهری ،میزان احساس امنیت است.احساس امنیت در یک

محیط شهری از جمله محله تحت تاثیر عوامل مختلفی است که از آنجمله می توان به دلبس یناکم یگت    و س شا یعامتجا هیامر ا هر    
نمود .حس تعلق افراد یک اجتماع به مکان زندگیشان در آنها حس مسئولیت نسبت به محیط پیرام زا و هدومن داجیا ار نو یوس     
دیگر با تاثیرگذاری بر سرمایه اجتماعی و با میانجیگری آن میتواند احساس امنیت را تحت تاثیر ق هک اجنآ زا .دهد رار تخانش      
عوامل اثرگذار بر احساس امنیت در محالت شهری ،الزمه برنامهریزی برای تحقق آن است؛ پژوهش حاضر به دنبا رب ل ر ریثات یس    
تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت در محالت شهر سبزوار است .اين تحقيق از نوع پيمايشي م و دشاب ي

آوري دادههاي م دي اني از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .حجم نمونه  483نفر با وک شور زا هدافتسا  ک تسدب نار     

عمج يارب     
آم .د روش

تحليل دادهها نيز آزمون همبستگي پيرسون ،رگرسيون  ،آزمون سوبل و الگويابي معادالت ساختاري مي باشد .در اين تحق دتبا قي ا   
تاثير دلبستگي مکاني و سرمايه اجتماعي بر احساس امنيت به صورت مستقيم بررسي شده و سپس تاثير دلبستگي مکاني ب ساسحا ر   
امنيت با ميانجيگري سرمايه اجتماعي مورد تحليل قرار گرفته است .نتايج نشان مي دهد که دلبستگي مکاني و سرمايه اجتما ره يع   
دو تاثير معنادار بر احساس امنيت دارند .عالوه بر اين دلبستگي مکاني به طور معناداري تغ يي رات سرمايه اجتماعي را پ يم ينيب شي    
کند و به طور غير مستقيم و از طريق سرمايه اجتماعي بر احساس امنيت تاثير مي گذارد.
واژگان کليدي :دلبستگي مکاني ،سرمايه اجتماعي  ،احساس امنيت ،شهر سبزوار.

( -1نویسنده مسئول) S.Hosseinabadi@buqaen.ac.ir
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مقدمه
امنیت ،همواره یک دغدغه مهم برای بشر در طول تاریخ و الزمه توسعه جوامع انسانی در ابعاد مختل .تسا هدوب ف    
این مفهوم در علوم مختلف از جمله جامعه شناسی ،علوم سیاسی،جغرافیا ،روان شناسی ،م ..و یرهش تیرید  .دروم     
بحث صاحبنظران و پژوهشگران بوده است و بنابراین از آن تعاریف متنوع و گوناگونی ارائه شده است.
با این حال یک تعریف کلی از امنیت می تواند به معنای مفهوم مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون رض تيا
و در مورد افراد ،به نبود هراس و بيم نسبت به حقوق و آزادي و مصون بودن از تهديد و خطر مرگ ،بيماري ،فق و ر
حوادث غيرمترقبه و در کل هر عاملي که آرامش انسان را از بين ببرد تعريف نمود).(Jones,1999:102
«بوزان» و« ويور » امنيت را در دو بعد عين نا درک حرطم ينهذ و ي د دددد دددددد) .(Pourahmad et al,2012:5و وي ررر امنيت ت
ت
اجتماعي را توانا يي جامعه براي حفظ ويژگيهاي اساسي اش تحت شرا طي تغ يي ر وتهديدات واقعي و محتمل تعريف مي
كند()Navidnia, 2003 :62و بوزان امنيت اجتماعي را معطوف يه جنبهها يي از زندگي شخص مي داند که هويت او را
تضمين مي کند(.)Dehghani et al,2013:76بعد عيني امنيت را مي توان فق  تبسن ديدهت ناد به يدرف قوقح و     
اجتماعي دانست و بعد ذهني امنيت يعني احساس امنيت يعني احساس افراد از اينکه حقوقشان م رارق ضرعت درو    
نمي گيرد .بعد ذهني امنيت هر چند تا حدودي تابع بعد عيني آن است و يل ممکن است در ميزان ،شدت و ضعف با
    

آن متفاوت باشد .بررسيهاي انجام گرفته در کشورهاي مختلف بيانگر ا نيب تينما ساسحا امومع هک تسا ني   
شهروندان در اکثر نقاط دنيا به نسبت وجود امنيت ،پا يي ن تر است)(Hashemianfar et al,2013:168

احساس امنيت تحت تا يث ر عوامل مختلف تسا ي   

که آ نايم زا  نن نننه هب ناوت يم ا

يامرس ه هههه هههههه اجتم يعا (( Rabanni et

) )al,2013:27و دلبستگي مکاني) (Dallago at el,2009اشاره نمود
در اين تحقيق تا يث ر دلبستگي مکاني و سرمايه اجتماعي م انب تسا رظن د ب  نيار ا دتب ا ب  ه يسررب  فيراعت

ود نيا

    

  

متغيرپرداخته مي شود و سپس تا يث ر آنها بر احساس امنيت مورد بررسي قرار مي گيرد.

الف) دلبستگي مکاني :شوماخر و تيلور ) 1983 (1دلبستگي(تعلق) مکاني را « پيون نيب طابترا اي يفطاع د

و دارفا     

ص» تعر يم في   
مح طي سکونتشان» و الو  )2 99 1(2آن را « يک پيوند شناختي يا عاطفي با يک مکان اخ طيحم اي صصص صصص
کنند .از نظر ک لي و همکاران ) 2003 (3دلبستگي مکاني « حدي از اين مي دانند که يک ف يطيحم طيارش کي هب در      
خاص ارزش مي دهد يا آن را مي شناسد» و از نظر مورگان « ) 010 2(4تجربه پيوندهاي عاطفي طوالني مدت ب کي ا   

ن دلبس اي دنويپ يناکم يگت    
ت)(Jelly,2013:8بن ياربا ن ن
ناحيه جغرافيا يي خاص و معناي توصيف کننده آن پيوند است ت
ارتباط عميق افراد با مکانهاي خاص است که در ط تبثم لباقتم تاطابترا قيرط زا نامز ي م يم دوجوب ررک          
ايد.(Dallago at el,2009:148).
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دلبستگي مکاني شامل سه بعد شناختي(هويت مک يگتسبلد (يدرکراک اي يراتفر و)يفطاع قلعت(يناجيه )،ينا        

مکاني) است .بعد شناختي (1هويت مکاني)2بيانگر آن اس  ناکم هک ت ععع ععععنص دوخ نانکاس تيوه يلصا ر

تسا

    

(حبيبي.) 49 - 39:1387 ،به عبارت ديگر جنبهها يي از هويت فرد که با مکان پيون هدروخ د    به اونع  نن ننن هويتتت مک نا ييي
تعريف ميشود .از نظر پروشانس تيوه يک   

گتر «خويشتننن»
ف فرد د از مکاننن در درون مفه رزب مو گگ گگ
مک نا ييي تعريف ف

است . (Proshansky & Fabian, 1987; cited by Lappegard, 2008: 5).وقتي هويت مکاني قوي وجود دارد؛ ف در
خود را به آن مکان وابسته ميدانند و آن مکان را بخشي از خود مي پندارد و با آن روابط عميقي برقرار ميکنند؛ پس
هو  تيوه يانبريز زا يشخب يناکم تي ا ش دنيآرب و ناسن ن ةرابرد وا تخا       

  

         محيط ييي اس گدنز نآ رد هک ت ييييييي

م
يکند).(Kaviani Rad,Azizi,2011:155جنبه کارکردي دلبستگي مکاني در مفه  لباق يناکم يگتسباو مو ب يسرر      
است) .(R. Williams& W. Roggenbuck:1989:1وابستگي مکاني به ارتباطات هدف گرايانه يا عملک کي اب يدر    
مکان خاص مربوط است .اين مفهوم اشاره به توانا يي يک مح طي فيزيکي در فراهم سازي شرا طي جهت ن عون هب لي    
استفاده مورد نظر دارد (M. Raymond and et al,2010: 423),از ديدگاه اسکلز و شوماخر(  ) 1981وابس يناکم يگت   
زماني حاصل مي شود که استفاده کنندگان از يک فضا ،دريابند که آن مکان در رسيدن به اهداف رفتاري آنان بيش از
آلترنيتيو ديگر کمک مي کنددر واقع ،وابستگي مکاني به فرصتها يي که يک مکان براي تامين نيازهاي فع صاخ يتيلا   
مي تواند فراهم کند اشاره دارد .هنگامي يک فرد براي مکاني خاص ارزش قا لئ مي ش کي ناکم نآ هک دو ناکم      
خوب براي تفريح ،سکونت ،داشتن چشم اندازي عا يل براي تفرج و ...باشد .افرادي که از اين مکانها به دنرب يم هر    
ممکن است حس تعلقي ق اي هتشاد نآ هب يو دن ا نشاب هتش دددددد ددددددد) .(R. Williams& W. Roggenbuck:1989:1تعلق

عاطفي را مي توان دلبستگي احساسي و هيجاني  3به مح طي و زمينه خاصي دانست .توان (  ) 1977عق هک تشاد هدي    
هيجانات به تمام تجربيات فرد متصل است تجربياتي که با جهان فيزيکي مواجه است .در کل تعلق ع رب رظان يفطا    
پاسخهاي احساسي به زمينهها و شرا طي محيطي است).(Brocato,2006:25
ب) سرمايه اجتماعي:
ى دانستههه اند.البتههه
ک س عامتجا هيامر ىى ىى
بسيارى ،پير بورديو ،جيمز کلمن و رابرت پوتنام را از نظريه زادرپ  ا نن ننن کالسيک ک
ديدگاههاى اين سه ،تمايزهاي آشکارى با هم دارد.)Noghani &Asgharpour Masouleh,2008:35( .
پير بورديو(  ) 1986سرما ةي اجتماعي را از ساير انواع سرمايههاي اقتصادي ،فرهنگي و نمادين متمايز مي سازد و ب ار ييي
آن خصلتي ساختاري و تعامالتي قا لئ است) .(Shiani&Mosuavi,2011:98سرمايه اجتماعي را مجموع منابع ب هوقلا
و بالفعل که به داشتن شبکه پايداري از روابط متقابل کم و بيش نهادينه شده ناش ق شريذپ دروم ،ييانشآ زا ي ر را      
گرفتن و شناخته شدن ،متصل و مربوط است .سرمايه اجتماعي از تعهدات و وظايف و مسئو يل تهاي اجتماعي(پيوندها
و روابط اجتماعي) تشک لي مي شود) .(Piran,2007:21او انواع سرمايهها را قابل تبد لي به هم م ييي داند ،،ذل اا س يامر ةةة
1
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اجتم عا ييي در ع تحت هکنيا ني ت ريثا

رياس ،تسا هيامرس عاونا

و مک رب زين دوخ

يم ريثات اهنآ فيک     

     

                   

گذارد(Shiani&Mosuavi,2011:98).

کلمن( ) 988 1سرمايه اجتماعي را به عنوان يک منبع ناملموس که در روابط بين افراد وجود دارد تعريف کرده اس .ت
آن شکل خاصي در شرا طي سطح قابل اعتماد بودن در درون يک مح طي اجتماعي و اينکه اف دح هچ ات دار به مه    

   

متعهدند دانسته است .به عالوه کلمن ،کانالهاي اطالعات را به همراه هنجارها جنبههاي مهم سرمايه اجتماعي دانس هت
است) « .(Temkin and M.Rohe,1998;63پاتنام» مدعي است که کبش دننام عامتجا رد تکرش  هه ه هه ههههههه و يمسر يا
غيررسمي جامعه ،مرکز اصلي مفهوم سرمايه اجتماعي است .وي مي گويد که همکاري داوطلبانه هک يا هعماج رد     
سرمايه اجتماعي عظيمي را در قا بل

هنجارهاي عمل متقابل و ش کب هههه هب يعامتجا تکراشم يا

ثرا بر رتهب ،هد      

صورت مي گيرد .شبکههاي اجتماعي ،مردم را بيشتر به همکاري و اعتمادپذيري تشويق مي کند ت يدارفنا طيارش ا    
ناشي از پي جو يي

نفع شخصي(Haghighatian, M., Heidarkhani,2014:74) .

ارتباط دلبستگي مکاني ،سرمايه اجتماعي و امنيت
يک درک قوي از مکان زندگي عاملي مهم در بهزيستي و سالمت يک اجتماع است ت
ت).(Rollero&Picolli,2010:233
يکي از تا يث رات دلبستگي مکاني ،امنيت و احساس امنيت در مح طي

زندگي است(Austin et al.2002;LaGrange et .

) . al.1992;Skogan1990;Ruadenbush;2003, Brown et al.2003:259سطح پا يي ن تر دلبستگي مک رطخ رب ينا

   

جرم تا يث ر مي گذارد ) .(Brown et al,2004و در مقابل دلبستگي مکانني ب لباقم رد لمعلا سکع دناوت يم رتالا       
خشونت حوزه شخص شيب تظفاحم و تبقارم و دنک رتشيب ار ي ت رد ار ير

 درف دوخ و دوجوب وا ناگياسمه           

آورد ) .(Kyle et al,2004;Warin et al,2000دلبستگي مکاني مي تواند سبب شود که افراد علي رغ رطخ دوجو م

   

تهديد و سالمتي ،در مکان بمانند) .(Perkins et al.2003:269زيرا يک سکونتگاه ممکن است منبع مباه و دنشاب تا
وسيله اي براي نشان دادن هويت و تعهد نسبت به قلمروي خ د نانکاس .دشاب هورگ و دو ا  يگتسبلد يار ه نوچم       
نگهبانان براي قلمرو مکاني خود هستند و حفاظت و مراقبت بيشتري از خ جوب ناشناگياسمه و دو و م د ييييييييي آورند
).(Brown et al.2004:361
عالوه بر تا يث ر مستقيم دلبستگي مکاني بر امنيت ،اين متغير مي تواند به صورت غير مستقيم( ب هيامرس يرگيجنايم ا    
اجتماعي) نيز بر احساس امنيت شهري تا يث ر گذار باشد .زيرا دلبستگي به مکان همچون نيب زاس دحتم دنويپ کي     
افراد عمل کرده ( )Payton,2003,1-3,و به طور معناداري سرمايه اجتماعي را پ نک ينيب شي ددد دددد).(Mihaylov,2011,4
در واقع افرادي که حس دلبستگي به قلمرو سکونت خود دارند حس اجتماع  ،ارتباطات همس لباقتم يراي و يگيا    
بيشتري را توسعه مي دهن ياپ هک د هه هههههه  يعامتجا هيامرس يراتفر يا اس تتتتت تتتتت
ت (Perkins and Long2002;Long and
) Perkins2007و سرمايه اجتماعي نيز به نوبه خود حس امنيت شهري را تب يي ن مي کند.صاحبنظران مختلف ،هرک ماد
به نحوي به اهميت اعتماد ،روابط اجتماعي ،مشارکت ،هنجارها به عنوان مولفههاي سرمايه اجتماعي در ايجاد امن تي
تاکيد ورزيده اند.
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از آنجمله مي توان به «دورکيم» اشاره نمود که پايه هر نظم اجتماعي را عاطفه مي داند .ادعا مي ش هيامريمخ هک دو    
اصلي شکلگيري و پديداري روابط اجتماعي ميان افراد عالوه بر عنصر رفع نياز ،نوعي احس هب دارفا يگتسبلد سا    
ک -است ت
يکديگر و گروه-يا همد يل مش رت ک ک
ت) .(Rabbani et al,2013:30از نظ يو ر  ،،اگ يگتسبمه يا هعماج رد ر    
اجتماعي قوي باشد ،اعضاي آن احتماال با ارزشها و هنجارهاي اجتماعي همنوا مي شوند ،اما اگر همبس فيعض يگت   
باشد؛ ممکن است مردم به سوي رفتار مجرمانه کشيده ش نو ددد).(Mirzaei , Hasanvand,2013:141از نظر «گ ندي ززز»،
اعتماد دو طرفه عاملي اساسي در ايجاد حس

تسا يعامتجا تينما و يناور ،ينامسج شمارآ .(Rabbani et ........ .......

س ت واد ممم و
ش داده و ن عو ييي احساس س
ب را ک ها ش ش
ن اض ارط ب ب
).al,2013:31همچنين گيدنز معتقد است که ،،اعتمادد بن يداي ن ن
نظررويدادها ،حتي آنها که به طور مستقيم در حوزه ادراك شخص قرار دارند ،امنيت وجودي را در فرد بههه وجودد م ييي
آورند) .(Bahripour&Rastgar,2012:16به اعتقاد وي کودکان در دوره اجتماعي شدن ،مق يم حيقلت دامتعا يراد

   

شود .اين جنبه از اجتماعي شدن ،پيله اي حفاظتي براي کودکان فراهم مي س  يلاسگرزب ماگنه رد ات دزا ا يردق ز      
امنيت و اعتماد هستي شناختي برخ نوش رادرو دد ددد) ..(Rabbani et al,2013:31از نظ زين رشيف ر     ب ييي اعتم دا ييي بين ن
ن
همسايگان و بين هم محله ايها باعث ميشود آنان ارتباطات كمتري داشته باشند .فقدان ارتباطات و فضاي بي اعتم دا ييي
باعث ميشود تا ساكنان نسبت به دنياي بيرون از خود ترس و واهمه نش دنهد نا    ) (Seifoddini et al:2013:94طبق
ديدگاه جانسون ،نيز براي ايجاد ارتباطات اجتماعي ،شخص بايد بتواند فضا يي آکنده از اعتم هک دنک داجيا ار دا
نتيجه دوخ ياهسرت ،نآ 

يرگيد و

ندش درط زا

اک ه داد ش ه هب ديما ،

تيامح ،شريذپ ءاقترا ار دييات و     

       

رد

  

           

بخشد ).(Rabbani et al,2013:30به عقيده «پاتنام» از خصيصههاي مهم سرما ةي اجتماعي اين است كه پيوند ارتب طا ييي
ميان افراد را تقويت م كي ند و پيوندها يي موجب ارتقاء همكاري و همبستگي ميان اعضاء جامعههه م ييي ش دو  ،،هم راك ييي
جمعي ،اعتماد اجتماعي و قابليت مدني آنها را نيز افزايش ميدهد .نتيجه اين وضعيت فائق شدننن نيروها ييي همبس گت ييي
اجتماعي بر شرا طي گسس خي تگي اجتماعي است .در شرا طي همبستگي اجتماعي افرادي كه صاحب همبستگي اجتماعي
هستند ،افراد صاحب هويت ميشوند و نظام اجتماعي نقطه اتكاء مناسب ييي ب ار ييي آنهاا ميشودد در ح لا ييي كههه در ش يار ططط
س گممم گش يگت ،،
گسستگي اجتماعي جامعه ،نظام اجتماعي به ش لك پراكنده در ميآيد در جامعه پراكندهه شدهه احساس س
اضطراب و اندوه بر انسانها چيره مي شود .و در نتيجه نتيجه احساس ناامني افزايش م يي ابد .وجودد اعتم دا  ،،فض يا ييي را
ايجاد م كي ند كه فرد بتواند به آسودگي خاطر و احساس امنيت به فعا يل ت و كنشهاي مفيد اجتماعي بپردازد(سيف الديني
و همکاران.) 89:1392 ،گيدنز ،اعتماد را با انديشه آسايش خاطر او يل ه در شخصيت مربوط مي داند .به رظن     «گ ندي ززز»
جو داراي اعتماد« پيله حفاظتي» ايجاد مي کند که در حقيقت نوعي پوشش اطمينان بخش است که به حفظ و ت مواد
مح طي پيراموني ما کمک مي کند .به نظر فوکوياما ،از يک سو ،بي اعتمادي باعث فرسايش سرمايه اجتماعي گرد دي هه و
به انزوا ،ذره اي شدن ،گسسته شدن پيوندها و از بين رفتن شبکه روابط بين فردي م ييي انجامد؛؛ و از سو ييي ديگر ،،باا
تهااي غيرق نونا ييي ) در بان اهد ييي
ش هويت ت
نها ،اغلب باا پ ريذ ش ش
تحريک و برانگ خي تن افراد و جستجو براي يافتن جانشي 
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ج ک در ه ه و او را از خودد بيگانههه مي
ت خودد خ را ج ج
بزهکاري ،خ در هه فرهنگها ييي منحر ففف و نظ يا ررر آن (فردد را از حالت ت
سازد).(Abbaszadeh,et al,2012:157
تحقيقات ميداني متعددي نيز به بررسي رابطه سرمايه اجتم سحا و يناکم يگتسبلد ،يعا ا  هتخادرپ تينما س ا .دن

     

سمپسون و همکاران ) 1997 (1نقش سودمندي 2جمعي ( به عنوان يک جنس زا ي هه هههه و دامتعا ،يعامتجا ماجسنا يا   

کنترل اجتماعي غير رسمي) بر جرم در شيکاگو را بررسي کرده است .نتايج نشان م يعمج يدنمدوس هک دهد ي      

احساس ناامني را در ساکنان کاهش مي دهد .در تحقيقي ديگر کندي و همکاران(3) 998 1گزارش داده اند که دامتعا    
تعميم يافته و مشارکت مدني با کاهش خشونت در ا دحتم تالاي ه ه راد يگتسبم د     ) .(Kawachi,2008:145نت يا ججج

ش تر ييي از ج ئار ممم
س بيش ش
پژوهش مري 4نشان داد ،افرادي كه ارتباط اجتماعي و پيوند محله اي آنها ضعيف است ،ترس س
يها باعث مي شود آنان ارتباطات
دارند  .همچنين يافتههاي فيشر نشان داد كه بي اعتمادي بين همسايگان و هم محله ا 
ت و وجود د ب ييي اعتم دا ييي باع ثثث م ييي شودد س انكا ننن از دن اي ييي ب وري ننن خ دو
كممم تر ييي داشتههه باشنددد .نبود د ارتباطات ت
بترسند (Rezvan&Fathi,2012:391).جي کروگر و همکاران(  ) 2007رابطه بين نرخ آس بي

ناش هيامرس ،هلمح زا ي    

اجتماعي و ترس از جرم در سطح محله اي را مورد توجه قرار داده اند .نتايج نشان م  هيامرس هک دهد ي ا متج ا يع      
تا يث ر نرخهاي آس بي

ناشي از حمله بر ترس از جرم را تعد لي مي کند .آنها يي که سطح باالتري از سرمايه اجتماعي را

خهاي آس بي
دارند حساسيت کمتري نسبت به نر 

ناشي از حمله دارند ).(J. Kruger et al.2007:483-498

تاسوکي و تائه هوان (  ) 2008نيز به اين نتيجه رسيده اند که سرمايه اجتماعي تا يث ر معناداري بر م بايخ مرج نازي ا ،ين    
ترس و جرم ادراک شده دارد) .(Tatsuki,Tae-Hwan,2008وينو و همکاران( ) 010 2در مقاله اي رابطه ب هيامرس ني   
اجتماعي(حمايت همسايگي و جو اجتم (تينما )،يعا ت متجا(يورپ دنزرف )مرج زا سر ا و )تيامح و ندش يع      
رفتارهاي ضد اجتماعي در نمونه  952نفري والدين را بررسي کرده است .نتايج مدل معادالت س يم ناشن يراتخا    
دهد که سرمايه اجتماعي رابطه معکوس معناداري با حس ناامني دارد و رابطه مثبت قوي با اجتماعي شدن و پش نابيت
والديني دارد). (Vieno et al,2010
داالگو و همکاران(  ) 2009نيز در مقاله خود ارتباط بين دلبستگي مکاني ،سرمايه اجتماعي و امنيت ادراک شده را به
صورت تطبيقي در بين جامعه نوجوانان پانزده سالهي  13کشور دنيا انجام داده اند .آنها به اين نتيجه رس هک دنا هدي    
امنيت محله تا حد زيادي تحت تا يث ر ميزان تعلق به محله و مکان است و به نظر مي رسد تقو  شرتسگ و تي ش کب ه    
اجتماعي مکان محور فرد در دوران کودکي حس امنيت نسبت به فرهنگهاي مختلف،را افزايش مي دهد .(Dallago at
)el,2009:148-160

بنابراين دلبستگي مکاني عالوه بر تا يث ر مستقيمي که مي تواند بر احساس امنيت بگذارد م و اب دناوت ي ا يرگ هطس

    

سرمايه اجتماعي ،نيز تغ يي رات احساس امنیت را تب ييي ن نمايد.
1

Sampson et al.
efficacy
3
)Kennedy et al(1998
4
Merry
2
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شکل  :1رابطه بين دلبستگي مکاني ،سرمايه اجتماعي و احساس امنيت Source: Dallago at el.2009:152

بنابراين با توجه به چارچوب نظري در اين پژوهش ،سه فرضيه زير مطرح است:
فرضيه اول :دلبستگي مکاني بر حس امنيت ساکنان محالت شهر سبزوار تا يث ر معناداري دارد(تا يث ر مستقيم و بدون واسطه).
فرضيه دوم :سرمايه اجتماعي بر حس امنيت ساکنان محالت شهر سبزوار تا يث ر معناداري دارد.

فرضيه سوم :دلبستگي مکاني با ميانجيگري سرمايه اجتماعي بر حس امنيت ساکنان محالت شهر سبزوار تا يث ر معناداري دارد.
در واقع هدف این تحقیق ،آزمون تاثیرگذاری دلبستگی مکانی بر احساس امنیت افراد هم به صورت مستقیم و هم با وساطت متغیر
سرمایه اجتماعی است و بالتبع به دنبال پاسخگویی به این سوال نیز هست که آیا سرمایه اجتماعی می تواند نقش میانجی را ب ود نی
متغیر دلبستگی مکانی و احساس امنیت ایفا کند یا خیر و اگر پاسخ بلی است آیا این نقش میانجیگری کامل است یا ناقص.

روش مورد استفاده در اين پژوهش ،روش پيمايشي است و براي گردآوري دادهها از روش پرسشنامه استفاده
گرديد.جامعه ي آماري اين تحقيق جمعيت ساکن در محالت شهر سبزوار است و حج ب هنومن م ااا اااا اس نارکوک شور زا هدافت   
شه يا
حدود  384بدست آمد .پرسشنامهها به صورت تصادفي بين شهروندان توزيع گرديد .روش تحل لي  ،در اين تحق ور قي ش ش

آمار استنباطي مثل همبستگي و رگرسيون در مح طي  spssاستفاده شد.همچنين براي آزمون نقش ميانجي گري متغير ميانجي از

آزمون سوبل استفاده گرديد.
محدوده مورد مطالعه
شهر سبزوار در فاصله ي 40 2کيلومتري غرب شهر مشهد در طول جغرافيا يي

 57درجه و  43دقيقه شرقي و عرض جغراف يياي

 36درجه و  21دقيقه شما يل واقع شده است.جمعیت این شهر در آخرین سرشماری عمومی نفوس و مس  نک (( )5931ح دود
 243هزار نفر است و از نظر جمعیتی سومین شهر استان خراسان رضوی محسوب میشود.

شکل  :2موقعیت شهر سبزوار
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يافتههاي تحقيق
از نظر انگلهارت مهمترين شاخص س نازيم يعامتجا هيامر     « اعتمادد» اس و زلکيپ،يل .ت

جيواس ((( ((((  ،) 2003س هيامر

اجتماعي در سطح محله را با شاخصها يي چون پيوند همسايگي ،شبکه اجتماعي ،مشارکت مدني مطرح مي کنن هک د   
ا هس ني

 نازيم اب طابترا رد صخاش ا روم عامتجا رد دوجوم دامتع د يم رارق يبايزرا                          

             

صه هيامرس يا   
گيرد)(Barati&Yazdanpanah,2016:291؛ در اين تحقيق  4شاخص فوق ا خاش ناونع هب رکذل صصصص صصصص
اجتماعي در سطح محالت شهر سبزوار مد نظر است .شاخص اعتماد بيانگر ميزان اعتماد اف  هب دار ه گياسم ا مه ،ن    
محله ايها و افراد غريبه مي باشد .پيوندهاي همسايگي بيانگر ميزان ارتباط بين همس يا ههههاس اب هلاقم نيا رد و ت    
گويهها يي چون ميزان گفتگوي رودر رو ،قرض دادن وسا لي به همسايگان ،کمک کردن به همسايگان ،مشورت کردن
و ...مورد سنجش قرار گرفته است .منظور از شبکه اجتماعي نيز وجود افرادي است که فرد در مواقع ن هب دناوتب زاي    
وي کمک کند و منظور از مشارکت مدني نيز مشارکت در امور محله ،عض داهن اب تکراشم و تيو ها ياهلکشت و       
محلي مثل نهادهاي مذهبي ،انجمن خيريه ،کانونهاي فرهنگي هنري،تيم ورزشي و...
دلبستگي مکاني نيز در سه بعد شناختي/ادراکي(هويت مکاني) ،عاطفي و کارکردي مورد سنجش قرار گرفته اس و .ت
در نهايت با توجه به گستردگي مفهوم امنيت اجتماعي ،در اين تحقيق،بيشتر امنيت در مح طي محله م و تسا رظن د
درک افراد از وضعيت امنيت جاني(نداشتن ترس از حضور در محله ،بازي کردن کودکان حتي بدون نظارت وا نيدل
در فضاي عمومي محله و )...و ما يل (نداشتن ترس از خا يل گذاشتن منزل در هنگام مسافرت ،رها کردن وسا لي نقليه
بدون دزدگير در فضاي محله،نبود مسائلي مثل کيف قاپي و زورگيري در درون محله) و امنيت زن انز روضح (نا ن    
بدون وجود مزاحمتهاي خياباني) برای اندازهگیری احساس امنیت در محیط محالت مورد استفاده قرار گرفته است.
رابطه بين مولفههاي دلبستگي مکاني و احساس امنيت
در اين قسمت،رابطه بين مولفههاي سه گانه دلبستگي مکاني و حس امنيت در مح  هدافتسا اب تنوکس ل ا نومزآ ز      
همبستگي پيرسون مورد مورد آزمون قرار گرفت .نتايج نشان م يتخانش دعب نيب يگتسبمه بيرض هک دهد ي

       

دلبستگي(هويت مکاني) و احساس امنيت شهري در حدود  2 0.36و در سطح معناداري کمتر از  0.01مي باشد .ا ني
بدان معناست که بين اين دو متغير رابطه مثبت ناقص وجود دارد و با توجه به سطح خطاي کمت زا ر

 0.01م ييي ت ناو

نتيجه را به کل جامعه آماري تعميم داد .بر اين اساس اگر مکانها بتوانند در تعريف خويش افيا يتبثم شقن درف نت      
کنند؛ مي تواند در مجموع باعث شود که فرد احساس امنيت بيشتري از سکونت در آن مکان داشته باشد.
همچنين دو بعد کارکردي و عاطفي نيز در ايجاد حس امنيت تا يث ر مثبت دارند .البته تا يث ر بعد عاطفي در ح طسوتم د   
و بعد کارکردي در حد کم است .و يل در کل با توجه به سطح معناداري مي توان رابطه ا سحا اب ار اهريغتم ني اس     
امنيت معنادار تلقي نمود.
در نهايت ضر بي

همبستگي بين دلبستگي مکاني و احساس امنيت نيز در حدود 0/ 354است که نشاان دهن هطبار هد   

مثبت ناقص بين اين دو متغير است و با توجه به سطح معناداري کمتر از آلفاي  0.01مي توان نتيجه اب هک تفرگ     
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اطمينان بيش از  99درصد اين رابطه مثبت مشاهده شده در نمونه آماري در جامعه آماري ه  دوجو م د .درا    بن نياربا
مي توان فرضيه اول تحقيق را قابل قبول دانست.
جدول شماره  :1تاثير مولفههاي دلبستگي مکاني بر احساس امنيت در شهر سبزوار
متغيروابسته :احساس امنيت در محله
همبستگي
مستقل)

مکاني(متغيرهاي

ابعاد دلبستگي

ش نا خ ت ي

0/ 362

عاطفي

0/ 337

کارکردي

0/ 236

دلبستگي مکاني کل

0/ 354

سطح معناداري
P<0.01
P<0.01
P<0.01
P<0.01

Source: Research findings

تا يث ر مولفههاي سرمايه اجتماعي بر احساس امنيت در محالت شهر سبزوار
ضر بي

همبستگي بين اعتماد و احساس امنيت در حدود  0/ 294مي باشد که از نظ صقان تبثم يگتسبمه عون ر      

است يعني با افزايش متغير اعتماد اجتماعي سطح احساس امنيت نيز افزايش مي يابد .شدت همبس دح رد زين يگت    
متوسط است .با توجه به سطح معناداري  P<0.01نيز مي توان رابطه را از نظر آماري معنادار دانس نيب نينچمه .ت    
بعد پيوندهاي همسايگي و احساس امنيت نيز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد( ضر بي
 .)P<0.05بعد مشارکت نيز به عنوان سومين مولفه سرمايه اجتماعي ضر بي

همبستگي  0/107و خط يا

همبستگي در حد  0/ 18 1دارد که کي    

نوع همبستگي مثبت و از نظر شدت ،ضعيف مي باشد با اين حال همين رابطه ضعيف را با توجه به سطح معن يرادا
کمتر از آلفاي  0.05مي توان معنادار و قابل تعميم به جامعه آماري دانست.همچنين ضر بي
شبکه اجتماعي و احساس امنيت مثبت و معنادار است(با ضر بي

همبستگي ب ريغتم ود ني   

همبستگي  0/ 203در سطح معناداري کمتر از آلف يا

.) 0.01
در نهايت نيز ضر بي

همسبستگي بين دو متغير سرمايه اجتماعي و احساس امن ودح رد تي د   

 0/ 224م هک دشاب ي    

نشانگر رابطه مستقيم ناقص بين دو متغير مورد نظر است و با توجه به خطاي کمتر از  0/ 01مي ت ار هطبار نيا ناو
معنادار دانست و آن را به جامعه آماري تعميم داد .بدين ترتيب فرضيه دوم تحقيق نيز قابل قبول است.
جدول شماره  :2تاثبر مولفههاي سرمايه اجتماعي بر احساس امنيت در محالت شهر سبزوار
متغيروابسته :احساس امنيت در محله
ه م ب س تگ ي

سطح معناداري

ابعاد سرمايه (متغيرهاي مستقل)

P<0.01

اعتماد اجتماعي

0/ 294

پيوندهاي همسايگي

0/ 107

5P<0.0

0/ 18 1

5P<0.0

شبکه اجتماعي

0/ 203

سرمايه اجتماعي کل

0/ 224

P<0.01

مشارکت مدني

P<0.01

Source: Research findings

فرضيه سوم :آزمون ميانجي بودن سرمايه اجتماعي
فرضيه سوم تحقيق اين است که آيا سرمايه اجتماعي ميتواند در رابطه بين دلبستگي مکاني و احساس امن شقن ،تي   
واسطه و ميانجي را ايفا نمايد يا خير .يا به عبارت ديگر آيا اثر غير مستقيم متغير مستقل( دلبستگي مکاني) ب ريغتم ر   
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وابسته (احساس امنيت) از طريق سرمايه اجتماعي معنادار است يا خير؟ براي انجام ا بوس نومزآ ،مهم ني للللللللل م درو
استفاده قرار مي گيرد.
در آزمون سوبل Z_value ،از طريق رابطه زير بدست مي آيد که در صورت بيشتر شدن اين مقدار از  1.96مي ت ناو
در سطح اطمينان بيش از  95درصد معنادار بودن تا يث ر ميانجي يک متغير را تا يي د کرد.

در اين رابطه aضر بي

مسير م تسباو و يجنايم ريغتم ناي هه هههههههSa ،خط يا

مسير ميان متغير مستقل و ميانجي b ،ضر بي

استاندارد مربوط به مسير متغير مستقل و ميانجي و  sbخطاي استاندارد مربوط مسير متغ و يجنايم ري و تسبا ههههههه است
).(Doostar,2016:105
در اين تحقيق سه مرحله زير براي محاسبه اثر ميانجي در رابطه بين متغير مسقل و وابسته انجام شده است:
مرحله اول:محاسبه تاثير دلبستگي مکاني بر سرمايه اجتماعي:
و در اين تحقيق با توجه به اينکه ضر بي

همبستگي بين دو متغير دلبس و يناکم يگت

ح رد يعامتجا هيامرس د دو      

0/ 303و در سطح معناداري کمتر از  0.01مي باشد؛ بين اين دو متغير رابطه مثبت و معنادار وج يم نياربانب.دراد دو    
توان گفت که افزايش سطح دلبستگي مکاني مي تواند باعث افزايش سرمايه اجتماعي در سطح محالت گردد.
مرحله دوم:محاسبه تاثير دلبستگي مکاني بر سرمايه اجتماعي با دخيل نمودن سرمايه اجتماعي
در اين مرحله دلبستگي مکاني و سرمايه اجتماعي به عنوان متغيرهاي پيش بين و احس اونع هب تينما سا ن ريغتم       
وابسته در نظر گرفته شده است .همانطور که مشاهده مي شود؛ ميزان تا يث ر حدود  0.276در سطح معناداري ،در سطح
کمتر از آلفاي  0.05قرار گرفته است .
مرحله سوم :محاسبه ميزان آماره سوبل
مقدار  zبر اساس رابطه سوبل حدود  2/ 09به دست مي آيد که از مقدار بحراني  1.96بيشتر است و در ناحيه در 

H0

و قبول  H1قرار مي گيرد .بنابراين فرضيه سوم تحقيق مبني بر ميانجي بودن سرمايه اجتماعي در رابطه بين دلبس يگت
مکاني و احساس امنيت در سطح معناداري کمتر از آلفا  0.01قبول مي شود.ضمن اينکه هيامرس يرگيجنايم شقن      
اجتماعي ناقص است نه کامل .زيرا رابطه بين دلبستگي مکاني و احساس امنيت ،چه با دخالت و چه تلاخد نودب     
سرمايه اجتماعي معنادار است(جدول  1و .)3
جدول شماره  :3تع يي ن تاثير متغير ميانجي
B

رگرسيون خطي ساده

تا يث ر دلبستگي مکاني بر سرمايه اجتماعي

رگرسيون چندگانه

تا يث ر دلبستگي مکاني بر احساس امنيت

0/ 317

تا يث ر سرمايه اجتماعي بر احساس امنيت

0/ 205

SE

Beta

P

t

0/ 229

0/ 039

0/ 303

5/ 843

0/ 053

0/ 313

5/349

0/ 07

0/ 153

2/ 91

Z-Value Sobel:2.09 P<0.01 VAF=0.116

Source: Research findings

P<0.01
P<0.01
P<0.01
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تع يي ن شدت تاثير ميانجي:
براي تع يي ن شدت اثر غيرمستقيم از طريق آماره اي به نام VAFاستفاده ميشود که مي تواند مقاديري ب ني

 0تا  1را

اختيار کند .هر چه عدد بدست آمده به  1نزديک تر باشد نشان دهنده قويتر بودن تا يث ر متغير ميانجي است.

در اين رابطهa ،مقدار ضر بي
cمقدار ضر بي

مسير ميان متغير مستقل و ميانجيb ،مقدار ضر بي

مسير ميان متغير ميانجي و وابسته و

مسير ميان متغير مستقل و وابسته است).(Doostar,2016:106

در اين تحقيق با توجه به اینکه مقدار ضریب مسیر  ، 0.303 ، aمقدار ضریب  bحدود  0.153و ضریب  0.354 cبه
دست آمده است ،ميزان آماره  VAFحدود  0/116بدست آمده است که نشان دهنده اين است که حدود  11/6درصد
تا يث ر دلبستگي مکاني بر احساس امنيت به صورت غيرمستقيم و از طريق متغير ميانجي( سرمايه اجتماعي) تب يم نيي   
شود .با توجه به پا يي ن بودن آماره  VAFاين تا يث ر ميانجيگري ضعيف است با اين حال با توجه به آم يا لبوس هرا ننن ننن
ن
تا يث ر معنادار است.
آزمون برازش مدل تحقيق
در اين تحقيق مجموعه اي از روابط شامل رابطه بين تعلق مکاني و سرمايه اجتم سح رب يناکم قلعت ريثات ،يعا   
امنيت و تا يث ر سرمايه اجتماعي بر امنيت وجود دارد.براي اينکه بتوان مجموعه اين روابط را در قا بل

  

يک م دروم لد   

تحل لي قرار داد و بازرندگي چنين مد يل را آزمون کرد ن سا هتفرشيپ يرامآ ياهشور هب زاي ت .اجنيا رد ا شور ز       
معادالت ساختاري در مح طي نرم افزار  AMOSاستفاده شده است .شکل شماره  2مجموعه ضرا بي

روابط و ت تاريثا

متغيرها را نشان مي دهد.
صه هک درک هدافتسا ،ا ج رد د هرامش لو        4
براي پي بردن به برازش مدل تحقيق مي توان از مجموعه اي از شاخ 
تعدادي از آنها آورده شده است.
الف) شاخص مجذور کاي نسبي) (CMIN/DFبه عنوان يکي از شاخصها براي قابل قبول ب يخرب .تسا لدم ندو     
پژوهشگران بيان کرده اند چنانچه اين شاخص کمتر از  2باشد برازن و يلاع يگد

نيب      2تاا  5برازن و بوخ يگد

بزرگتر از  5برازندگي ضعيف است .در تحقيق حاضر نيز عدد  3/9بدست امده است که نشان دهنده برازندگي خوب
مدل تحقيق است.
ب) شاخص برازش هنجار شده مقتصد نيز شاخص مناسب ديگري است که مي توان استفاده کرد .مقادير ب يالا

0/5

براي  PNFIو  PCFIمناسب است .در اين تحقيق مقادير مربوطه باالتر از  0.5است که نشان دهنده قابل قب ندوب لو   
مدل با توجه به اين دو شاخص است .همچنين شاخص ريشه خطاي م  تاروذجم نيگناي ت يرق ببببببب ) (RMSEAيکي

ديگر از شاخصهاي مهم برازندگي است .براوان و کدک ) 1993 (1مقادير باالي  0.1را نشان دهنده برازش ضعيف ،بين
Browne&Cudeck

1
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 0.05تا     0.08را ب زا رتمک و بسانم شزار       

 0.08تا     0.1ب  و طسوتم شزار ب ني      

 0.05را ب يم يلاع شزار

    

دانند).(Zare&Amini,2016:153بر اساس نتايج آزمون معداالت ساختاري مقدار ش شهوژپ نيا رد روکذم صخا     
حدود  0.078به دست آمده است که نشان دهنده برازش قابل قبول مدل است.
پ) شاخص تطبيقي نيز هر چه به عدد يک نزديکتر باشد(مخصوصا مقادير باالي  )0/9نش دنهد نا ه رتشيب شزارب      
مدل است که در اين تحقيق نيز باالي  0/9مي باشد که بيانگر برازش خوب مدل است.
بنابراين در کل با توجه به يافتههاي معادالت ساختاري کليت مدل تحقيق تا يي د مي گردد.

شکل :3مجموعه روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار در قالب مدل تحقیق
Source: Research findings

جدول  :4شاخصهای برازش مدل تحقيق
نوع شاخص

تطبيقي

شاخص برازش

CFI

مقدار

0/ 16 9

TLI
0/9

IFI
0/ 92

مقتصد

PCFI

PNFI

0/ 533

0/ 519

Source: Research findings

RMSEA
0/ 078

ن س بي

CMIN/DF
3/9

نتيجهگيري و دستاورد علمی پژوهشی
امنيت يکي از مهمترين مولفههاي توسعه پايدار اجتماعي است که مي توان آن را به ميسقت ينهذ و ينيع دعب ود       
بندي نمود .بعد عيني ناظر بر وجود ميزان امنيت يا نبود رفتارهاي تهديدآميز يا جرم است در ح ينهذ دعب هک يلا     
درک و احساس افراد از ميزان اهميت است .امنيت به عنوان يک پديده اجتماعي خ ثاتم دو رر ررر از متغيره يعامتجا يا   
ديگر است که از آن جمله مي توان به دلبستگي مکاني و سرمايه اجتماعي اشاره نم هک يناکم يگتسبلد .دو

دنويپ      

عاطفي ،شناختي و رفتاري افراد با مکان است باعث مي گردد که فرد نسبت به قلمرو مکاني و امن  دوجوم تي د نآ ر   
حساس باشد و واکنش نشان دهد .از طرف ديگر مکان ،افراد ساکن در خود را به همديگر پيوند مي زن نياربانب و د   
افراد داراي دلبستگي مکاني معموال پيوند اجتماعي و سرمايه اجتماعي ب لماش هک يعامتجا هيامرس .دنراد يرتالا
اعتماد ،هنجار و شبکههاي اجتماعي است نيز به نوبه خود بر احس  تينما سا ت ريثا يپ .تسا راذگ

     

ووووو وووووون ،يعامتجا د   

مشارکت ،اعتماد متقابل بين افراد و رعايت هنجارها در مجموع باعث مي شود افراد احساس امن هتشاد يرتشيب تي    
باشند.

تحليل تاثير دلبستگي مکاني و 366 ...

    

هدف اين تحقيق ،بررسي و تحل لي تا يث ر دلبستگي مکاني و سرمايه اجتم اسحا رب يعا س ا ش تالحم رد تينم هر

سبزوار است .از آنجا که طبق مباني نظري تحقيق ،دلبستگي مکاني خود بر سرمايه اجتماعي تا يث رگذار اس نياربانب ت   
تا يث ر اين متغير بر حس امنيت شهري يک بار به صورت مستقيم و يک بار به صورت غير مس تطاسو اب ينعي(ميقت    
سرمايه اجتماعي) مورد بررسي قرار گرفت.
يکي از يافتههاي تحقيق اين است که دلبستگي مکاني تا يث ر معنااداري ب راد يعامتجا هيامرس ر د   .در  دنويپ عقاو و    
دلبستگي افراد به يک مکان مشترک به مثابه پيوندگاهي است که افراد را به هم متصل مي سازد و شبکه روابط هم هار
با اعتماد را در آنها شکل مي دهد و در يک کالم موجب تقويت سرمايه اجتماعي مي ش يقحت زا شخب نيا.دو ق اب 

يافته پيتون ) 2003 (1شباهت دارد .وي نيز در بخشي از تحقيق خ هک دوب هتفايرد دو هيامرس رب يناکم يگتسبلد

   

       

اجتماعي تا يث رگذار است.
در بخشي ديگر مقاله ،تا يث ر مستقيم دلبستگي مکاني و سرمايه اجتماعي بر احساس امنيت شهري م رارق ليلحت درو    
گرفت .نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره نشان داد که اين دو متغير بر احساس امنيت تا يث ر معناداري دارد.

تا يث ر معنادار سرمايه اجتماعي بر احساس امنيت ،يافته اي بود که با يافتههاي پژوهشگران مختل نيو هلمج زا ف ووو وووو 2و

همکاران( ،) 010 2تاسوکي و تائه هوان (  ، ) 2008ام.فرگوسن و اچ.ميندل ، ) 2006 (3جي کروگر و همک نارا ( (، ) 00 27
بحري پور و همکاران ( ،)1931رباني و همکاران( )2931و ...همخواني دارد .بر اين اساس مي توان گفت که تقو تي
سرمايه اجتماعي ،احساس امنيت بيشتر را براي شهروندان به همراه دارد .مخصوصًاًا دو عنصر اعتم هک اهراجنه و دا    
طبق اين تحقيق تا يث ر معناداري بر احساس امنيت دارند .مي توان استنباط کرد که اعتماد متقابل بين اف يم ثعاب دار    
شود که آنها بيشتر احساس امنيت کنند و برعکس بي اعتمادي به نوعي هراس و اضطراب را در دل افراد ايج يم دا   
کند .اعتماد افراد نسبت به هم باعث ميشود که آنها مطمئن باشند هنگام بروز مشکالت افرادي قابل اعتم دا در کن را
آنها هستند و مي توان روي کمک آنها حساب کرد .اما زندگي و سکونت در کنار افرادي که فرد به آنه دناوت يمن ا    
اعتماد و تکيه کند در شديدترين حالت خود منبع ترس و اضطراب م و دوش ي

اسحا س ب تبسن ينماان  ه ناهج 

     

پيرامون را تقويت مي کند  .از طرف ديگر رعايت هنجارها و ارزشهاي اجتماعي نيز عالوه بر اينکه بر کاهش ج و مر
ناامني(بعد عيني امنيت) تا يث ر گذار است مي تواند منجر به احساس امنيت(بعد ذهني) بيشتر گردد.
يافتههاي حاصل از مدل معادالت ساختاري که در مح طي  Amosانجام شد نيز نشان داد که ع ريثات رب هوال ميقتسم     
دلبستگي مکاني بر احساس امنيت شهري ،اين متغير به طور غيرمستقيم و با وساطت سرمايه اجتماعي نيز بر احساس
امنيت تا يث ر گذار است .داالگو 4و همکاران(  ) 2009نيز به نتيجه مشابهي دست يافته بودند .بر ا ناوت يم ساسا ني     
گفت دلبستگي افراد به يک مکان مشترک آنها را به هم متصل مي کند و زمينه تقويت سرمايه اجتماعي را فراهم مي
سازد و سرمايه اجتماعي نيز همانطور که بحث شد منجر به بهبود احساس امنيت مي شود.
1

Payton
Vieno
3
)M. Ferguson, Kristin, H. Mindel, Charles(2006
4
Dallago
2
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عالوه بر اقدامات جهت ايجاد محيطي امن در محالت و مناطق مختلف شهر؛ با توجه به اهميت دلبس و يناکم يگت
سرمايه اجتماعي پيشنهاد مي گردد اقداماتي در جهت تقويت اين دو صورت گيرد از جمله:
 افزايش عناصر هويت بخش محالت شهر سبزوار  :عناصر هویت بخش یک محله ممکن اس کی ،نادیم کی ت    بنای مهم مثل مسجد ،فضای سبز ،یک گذر و ...باشد .برای مثال یک میدان ممکن است به عنوان نماد ی زا هلحم ک   
گذشته مطرح باشد .دقت در طراحیهای فضای پیرامون چنین نمادهایی و اقدامات حفاظتی جهت حفظ این عناصر با
ارزش می تواند در حفظ تعلق مکانی و توسعه آن در محله اثرگذار باشد .در صورت فقدان چن اضف نی ها داجیا ،یی    
آنان -به صورتی که در یک پیوند هماهنگ و موزون با کل فضا قرار گیرد -می تواند به اف و تیوه شیاز

یگتسبلد    

مکانی ساکنان محله کمک کند.
گسترش اماکن و فضاهاي عمومي امن و جذاب :این فضاهای عمومی هم در تقویت تعامالت اجتم هیامرس و یعا   اجتماعی می تواند اثرگذار باشد و هم باعث افزایش تعلق فرد نسبت به مکان و اجتماعی که در آن سکونت دارد می
گردد.
تهیه شناسنامه محالت :تهیه شناسنامه محالت از جمله نام محله ،وجه تسمیه آن ،محدوده کالبدی آن ،جایگاه محلهدر شهر ،تاریخچه آن ،تصاویر و نقشههایی از آن در طول سالهای مختلف و ...می تواند در پیوند افراد با آن مکان ا رث
گذار باشد این اقدام مخصوصا در محالت دارای پیشینه گسترده ،بیشتر امکانپذیر اس زین دیدج تالحم رد اما ت     
چنین اقداماتی ممکن است می تواند در ایجاد یا تقویت تعلق و هویت مکانی موثر افتد.
زمينه سازي براي مشارکت بيشتر مردم در امور مدنی و اجتماعی :این امر می تواند به تقو و يعامتجا هيامرس تيافزایش نظارت افراد نسبت به محیط پیرامون و از آنجمله در مقابل رفتاره هلوقم هتبلا.ددرگ یعامتجا راجنهبان یا      
مشارکت اجتماعی و مدنی افراد و موانع آن یک موضوع پیچیده است که از عوامل ساختاری مختلف نشات می گیرد
با این حال  ،اهمیت دادن به نظرات مردم و سهیم نمودن آنها در امور مختل و هلحم ف

 تیامح و لیهست ،رهش از   

  

شکلگیری و فعالیت انجمنها و نهادهای مردمی در مقیاس محالت ،روی آوردن به رویک یاراد در ی هک انبم  دیکات      
زیادی به ظرفیتهای اجتماعات محلی دارد و گسترش آموزش در مورد حقوق شهروندی که ناوت یم  ددد دددد زمینه زاس    
مشارکت افراد باشد .در مورد ،نکته اخیر می توان به یافتههای پژوهش حسین آبادی و زنگنه( )6931استناد نمود که
وجود رابطه مثبت و معنادار بین میزان آگاهی شهروندان شهر سبزوار و میزان مشارکت فعال آنان در توسعه شهری را
تایید نموده است.
 ارتقاء شرا طي کالبدي و محيطي محالت(مثل افزایش جذابیت بصری،پاکیزگی محیط ،مبلمان شهری ،خدمات محلهای و )...که مي تواند عاملي موثر در تقويت دلبستگي مکاني باشد.
مطمئنا امنيت و احساس امنيت از عوامل متعدد ديگري نيز تا يث ر مي پذيرد که مطالعه آنها در مقاالت ديگر م دناوت ي   
به تب يي ن بهتر موضوع کمک کند.
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Abstract
One of the most important indicators of quality of life and the desirability of urban
spaces is the sense of security. The sense of security in a neighborhood is influenced
by various factors, including place attachment and social capital. The sense of
belonging to the place of residence creates a sense of responsibility towards the
environment and, on the other hand, by influencing social capital and by its mediating
can affect the sense of security. Since an understanding of the factors affecting the
sense of security in urban neighborhoods is necessary for planning to achieve it, this
study seeks to investigate the impact of place attachment and social capital on security
in neighborhoods of Sabzevar. This is a survey research and a questionnaire was used
to collect the needed data. The unit of analysis is the individual, the sample size is 384
by Cochran method. The data analysis method is Pearson correlation, regression, Sobel
test and structural equation modeling (SEM). In this research, first the effect of place
attachment and social capital on sense of security is studied and then the effect of
place attachment to a sense of security with the mediation of social capital is analyzed.
The results suggest that both social capital and place attachment have a significant
effect on sense of security. In addition, place attachment significantly predicts variance
of social capital. In addition, place attachment significantly predicted variance social
capital and thus indirectly and through social capital affects the sense of security.
Keywords: Place attachment, social capital, sense of security, Sabzevar city.
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