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 که با ،در این مطالعه شادي در رابطه با احساس امنیت مدنظر است. هستند
فراهم شدن بسترهاي احساس امنیت در جامعه، زمینه جهت سرعت بخشیدن به 

  . شاد فراهم خواهد بودتماعی و پایداري بهداشت روانی و جامعهسالمت اج
ي آماري نمونه. روش تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی است

 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز بودند که به روش 381تحقیق حاضر 
ها به کمک پرسشنامه محقق داده. اي متناسب انتخاب شدندگیري طبقهنمونه
 ، همبستگی و tهاي آماري آزمون آوري شده و با استفاده از روشته جمعساخ

نتایج نشان داد که بعد امنیت مالی، . رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  .داري با شادي دانشجویان داشته است معنیامنیت شغلی و امنیت عاطفی رابطه

امنیت مالی،  شادي، احساس امنیت، امنیت جانی، :هاي کلیديواژه
  .امنیت عاطفی، امنیت شغلی

  
  بیان مسئله

بشر در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود همواره در جستجوي پاسخ به این سوال 
تواند بهتر زندگی کند، چه چیزي بیشتر اسباب آسایش و بوده است که چگونه می

شتري از تواند لذت بیسازد و با چه ساز و کارهایی میرضایت خاطرش را فراهم می
  .زندگی در این دنیا کسب نماید

اي در تأمین کنندهاي مثبت، نقش تعیینشادمانی به عنوان یکی از احساسات ریشه
شادمانی همواره با خرسندي، خوش بینی و امید و اعتماد . سالمت فرد و جامعه دارد

اي در فرایند کنندهتواند به عنوان یک کاتالیزور، نقش تسریعهمراه است و از این رو می
دارد که سطح پایین رضایت اینگلهارت در این زمینه اظهار می.  جامعه داشته باشدتوسعه

- هاي منفی نسبت به کل جامعه منجر و دورهاز زندگی و احساس خوشبختی، به گرایش

-اي میهاي بدبینانههاي طوالنی برآورده نشدن آرزوها و انتظارات، موجب ظهور نگرش

  ).34:1387چلبی، (شود دبینی از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود که این ب
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تقویت  را وي خالقیت افزاید،می او آگاهی انگیزد، برمی بر را فرد فعالیت شادي
 را سیاسی مشارکت همچنین نماید، شاديمی تسهیل را وي اجتماعی روابط و کندمی

 ).1993وینهوون، (د شومی افراد عمر طول و سالمتی حفظ موجب بخشد ومی رونق
مظفر، (آورد می بوجود را اندیشه و خرد باروري هايروحی زمینه آرامش و شادي
 مذهبی اعتقادات و محکم دوستانه باال، روابط نفس عزت داراي شاد افراد ).1379

 چگونگی از نظر صرف که شادي دهدمی نشان تحقیقات). 1996مایرز،  (معنادار هستند

 احساس شاد هستند که افرادي .بخشد بهبود را جسمانی المتیتواند سمی آن کسب

بیشتري  مشارکتی يروحیه داراي گیرند،آسانتر تصمیم می کنند،می بیشتري امنیت
 دارند رضایت احساس بیشتر کنند،می زندگی آنها با که کسانی به نسبت و هستند

  ).107: 1388طاهرنشاط دوست و دیگري، ) (2002مایرز، (
شود و  دیگر وجود احساس امنیت به آرامش و رضایت خاطر منجر میاز سوي

عدم امنیت با حاالت هیجانی نامطبوع همراه است و با بروز اختالل همراه خواهد شد 
شود مقداري از توان زیست شناختی و روان شناختی فرد صرف مبارزه با که باعث می

یف فشارهاي روانی آسیب زننده وجود ناامنی هیجان نامطلوبی است که در رد. آن شود
نداشتن ترس وبیم در زندگی و . کندگیرد و فرد را از زندگی شاد و سالم دور میقرار می

چ یبراي بشر از چنان جایگاهی برخوردار است که بدون آن ه مالی وجود امنیت جانی و
 در یک خواهد نیازهاي انسان راهمچنان که مازلو وقتی می. فعالیتی ممکن نخواهد بود

آورد و به عنوان دومین نیاز  هرم بیان کند نیاز به امنیت را بعد از نیازهاي فیزیولوژیک می
توان با این جمله این نظریه را بیان کرد که بعد از آن که انسان بطور کلی می. کندبیان می

که . دنبال نیازهاي دیگر خود خواهد رفت) گرسنه نماند(غذا به دست آورد و سیر شد 
  .  ولین نیازي که هنگامی که گرسنه نیست سراغ آن را خواهد گرفت نیاز به امنیت استا

تواند عوارض و ضایعات روانشناختی، احساس ناامنی و ترس از ناامنی می
-اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و حتی سیاسی برجا گذارد و تأثیرات روانشناختی گسترده

گانگی، انزوا و عدم خرسندي و رضایت از اعتمادي، احساس بیاي، شامل اضطراب، بی
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معتقدند که ترس از ناامنی در ) 1977(کلیمن  کلمنت و. زندگی در افراد ایجاد کند
رفتارهاي ضد اجتماعی و انزوا گرایانه متبلور شده و صفات نیک انسانی، مانند اعتماد 

 محله و  کمک به دیگران بودن، احساس تعلق به یکمتقابل، اجتماعی بودن، آماده
  .سازداجتماع و رضایت از این تعلق را زایل می

ي متعددي از افراد جامعه به عمل آمده و از آنان ها یه نظرسنجي گذشتها سالطی 
 ها پاسخر بیشت باًی تقر.یی شده استها پرسشو مسائل آن ه  محیط پیرامون و جامع درباره

 . استافزایشند بدبینی رو به است و این رور حاکی از روح بدبینی و یأس نسبت به امو
 هشدار دهنده باشد و حاکی از سردي، تواند یمین آمار براي یک جامعه و مسئولین آن ا
ی، بی اعتمادي، منفی بافی، گریز از جامعه و بسیاري از اموري است که زگیانگ یب
یا  کشور را بسته  توسعه یک ملتی را از نشاط و تالش بازدارد و مسیر رشد و تواند یم

  ).161 :1379معیدفر، ( کند سازد
اقسام و یامد خطرناك دیگر فقدان نشاط در جامعه اعتیاد به مواد مخدر و انواع پ

روه  گ.ي اجتماعی و گسترش خشونت در روابط اجتماعی استها ينابهنجارجرایم و 
 . انزواي اجتماعی استافزایشعظیم مبتالیان به مواد مخدر شاهدي بر روند رو به 

 نیز گسترش سردي و انجماد در ها خشونت و ها قتل، ها ينابهنجارین گسترش مچنه
، که این امر به شدت احساس )235 :1385معیدفر، (دهد روابط اجتماعی را نوید می

  . دهدامنیت در افراد را تحت تأثیر قرار می
نیروي انتظامی دو پیمایش ملی براي شناسایی میزان امنیت اجتماعی در سراسر 

 1385نتایج آخرین پیمایش صورت گرفته در سال . هاي کشور انجام داده استتاناس
 از 1/93( نفر از شهروندان ایرانی، میزان ناامنی تقریباً باال 8372دهد که از نظر نشان می

ربانی و همتی، (است ) 90 از 9/56(و میانگین احساس ناامنی متوسط به باال ) 135
1387 :60.(  
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شود و ایجاد هاي آن به امنیت اجتماعی پایدار منجر میتقرار پایه و اسوجود شادي
 ي شادجامعهاي مناسب و بستري هموار براي  نیز زمینهگوناگونهاي امنیت در عرصه

   .است
 هاازسازمان بسیاري هاياولویت اهداف و از یکی اجتماعی و فردي شادي افزایش

 همواره گوناگونکشورهاي  ارشد رانمدی و مسئولین کالن، سطح  در.است مؤسسات و

 که بطور شود عمل ايگونه به  کشورشاناداره هاي اجراییروش و قوانین در دارند سعی

 شناخت به شادي، نیاز افزایش میزان جهت ریزيبرنامه. یابد افزایش مردم شادي مستمر

مورد بررسی عوامل موثر بر شادي در . شادي و عوامل مرتبط با آن دارد میزان
نتایج تحقیقات نشان  .ابدی یم، اهمیتی دو چندان اند جامعهساز دانشجویان که قشر آینده

ها تاثیرگذار بوده و داده که وجود شادي و نشاط در دانشجویان در کیفیت تحصیلی آن
ها و هم در کیفیت توجه به شادي در بین دانشجویان هم در شکوفایی استعدادهاي آن

از طرفی دیگر افسردگی و یاس و ناامیدي از . اي دارد کنندهتعیینها نقش تحصیلی آن
ر این راستا پرسش د. شودها بیشتر مشاهده میهایی هست که امروزه در دانشگاهشاخصه

  :اصلی پژوهش حاضر به شرح زیر است
میزان شادي و احساس امنیت دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز چقدر است؟ و آیا 

  ي و احساس امنیت وجود دارد؟ ارتباطی بین شاد
  

  ادبیات تحقیق
 دسته به شرح زیر 5 سلسله مراتب نیازهاي مازلو نیازهاي انسانی به براساس نظریه

  :شوندتقسیم می
 جسمانی یا فیزیولوژیک نیازهاي .1

   اطمینان و امنیت به نیاز  .2
 دیگران به تعلق یا اجتماعی نیازهاي .3
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 حتراما به نیاز ذات، صیانت یا من نیازهاي .4

 خویشتن تحقق و خودیابی نیازهاي .5

مفهوم رضایت و خرسندي را مترادف با  نیازها، مراتب سلسله نظریه در مازلو
 نیرومندي، مانند حاالتی شامل نیاز ارضاي .داند میارضاي نیاز، تأمین نیاز و رفع نیاز 

 طوح،س سایر نیازهاي نیازها، از سطح یک ارضاي از پس. است پاداش و چاالکی، لذت

به  تا یافت خواهند تسلط رفتار شخص بر که بود خواهند آنها و کنندمی اهمیت پیدا
  .برسیم مراتب سلسله ترینپایین

ها کاهش داده است گیدنز معتقد است که مدرنیته احتمال خطر را در بعضی حوزه
ل از جمله عوام. هاي دیگري را جایگزین ساخته استاما در عین حال خطرات و ناامنی

آمیز ناشی از تهدیدکننده شادي و نشاط از نظر گیدنز عبارتند از تهدیدهاي خشونت
هاي انتزاعی و احساس ناامنی هاي اعتماد به نظامصنعتی شدن جنگ، متزلزل شدن ریشه

 شادي و نشاط را از نظر همچنین از جمله عوامل تأمین کننده. و اضطراب وجودي
هاي انتزاعی، اعتماد و وانهی امور با احتیاط نسبت به نظامتوان به اعتماد همراه گیدنز می

 ناب نام گیري رابطههاي تخصصی و دگردیسی صمیمیت و شکلزندگی به دست نظام
  ).38:1387چلبی و موسوي، (برد 

 الگوهاي و میان کنشگران اجتماعی روابط از الگومندي به نظر پارسونز نظام

. کرد تلقی) نهادهاي اجتماعی(الگوهاي هنجاري  همنزل به را باید اجتماعی مناسبات
 نهادهاي این قبیل. دهندمی تشکیل را جامعه یک اجتماعی، چارچوب نهادهاي

 خویشاوندي، مالکیت، مناسبات ازدواج، چون کالنی است ساختارهاي اجتماعی،

 فرق توحید، -انتخابی  حکومت -حاکمیت دیوانساالري، تخصص، کاالیی، مبادالت

  بنابراین.موقت دارند حیات که هستند فردي و نهادهاي اختیاري آموزش و مذهبی

 و الگومند را انتظاراتی عناصرش که است واقعیتی لحاظ مفهومی به اجتماعی ساخت
 الگوهاي نهادهاي اجتماعی، .شودمی نامیده اجتماعی نهاد دهد کهمی تشکیل فرهنگی
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 روابط یا مورد انتظار کنش یا مطلوب يها شیوه معین جامعه در یک که هستند هنجاري

 ).61-43: 1385لوپز و اسکات، (کنند مشخص می را اجتماعی

 است که اجتماعی کنش از خاص هاییپارسونز،  ساخت دید از نیز اجتماعی نظام

اگر چه  هاآن در که فرایندهایی. شودمی نظر گرفته در متقابل کنش فرایندهاي منزله به
از  غافل وي که نیست معنا آن به ولی اشاره دارد، اجتماعی کنش در نظم به پارسونز

  .است نظام اجزاي در انسجام عدم و نظمی بی
  ).1378کرایپ، (نیز هستند  نظمیبی ابعاد نظم، بعد چهار وصف بدین

 رابطه چارچوب در نظم به هم و دارد اجتماعی توجه نظام در نظم به هم پارسونز
نظام اقتصادي  به و) هنجارها و هاارزش(نظام فرهنگی  به ینهمچن وي. اجتماعی کنش

به  و رابطه از بیشتر نظام به پارسونز رسدنظر می به. کندمی توجه) مادي حیات(
  ).74-72 : 1378کرایپ، (داشته است  توجه مادي حیات از بیشتر ها، ارزش

 . است ندفرای و کارکرد ساخت، شرط داراي سه کنش، نظام جمله از نظامی هر
 هاي نسبتاًمؤلفه از) الگویی(ساختی  تر متغیرهايانتزاعی سطح در و هنجاري الگوهاي

  نظاماولیه نیازهاي برخی بیاورد، دوام کنش که نظاماین براي و هستند کنش نظام پایدار

 کنش، فرایند نظام طبیعت بنا بر. است کنش کارکردي نظام بعد این و شود برآورده باید

لوپز، (صورت گیرد  قواعدي طبق باید و تصادفی باشد تواندنمی هافعالیت و تتغییرا
1385 :62-61( 

را  نظام نیازهاي که است متناظر هاییمجموعه فعالیت با زنده نظام یک کارکردهاي
 هايفعالیت بتواند که است آن به نظام منوط هر دوام. کنندمی برآورده نظام عنوان به

 پیچیده هانظام بین روابط که اعتقاد دارد پارسونز. اندازد راه به و دده سازمان الزم را

. کندمی مستقل و متمایز از یکدیگر را آنها که هستند مرزهایی داراي حال در عین و بوده
 متقابل طور به را همدیگر و یکدیگر است به آنها وابستگی عین در ها،استقالل نظام

 ).73-84: 1376روشه، (کنند تکمیل می
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متناظر  مفاهیم توسط را وسیله و بین هدف تمایز کنش، نظام کارکردي تحلیل در
جستجو  براي که ابزاري کارکرد و است هاي نظامهدف به نیل براي که مصرفی کارکرد

 .دهدمی توضیح است، وسایل از استفاده و

میزان  به باید که دارد یکدیگر از کارکردي مستقل ضرورت چهار نظام هر بنابراین
 : شود حفظ هستی جامعه تداوم و تعادل تا گیرد پاسخ کافی

 نظام پیوستگی در اتحاد و نگهداري حفاظت کارکردي، ضرورت اولین  .1

 در نظام استواري و ثبات فرایند نگهداري،. است آن هايارزش شده و نهادینه ارزشی

سرچشمه  اولیه بعمن دو از که است، فشارهایی ارزشی نظام تغییر براي مقابل فشارها
نامیده   تنش مدیریت تغییر، بالقوه از منابع دسته این مقابل در سازي مقاوم .گیرندمی
 ).15-17: 1984پارسونز، (شود می

ادغام  یا سازيیکپارچه قاعده و حفظ انسجام کارکردي، ضرورت دومین  .2
 . است نظام اجزاي بین روابط در سیستمی

 هاپیمان و اصول به وفاداري و ، همبستگی)ادغام(ام انسج کارکرد با اجتماعی نظام

  ).82: 1376روشه، (کند تعیین می را عمل آزادي حدود و آوردمی به وجود
 الزم، هايهماهنگی و ارتباطات اجتماعی ایجاد نظام کار  پارسونز،عقیده به بنا

 نظام در کجروي و اختالف از اعضا، جلوگیري میان در صمیمیت و تقویت همبستگی

  )97: 1376روشه، (است  کنش اجزاي نظام کردن هماهنگ و یگانه نهایت در فرعی و
مجموعه  به و هاستهدف به دستیابی نظام کنش، کارکردي ضرورت سومین .3
 این رسیدن به براي و کنند تعیین را نظام هايخواهند هدفمی که پردازدمی هاییکنش

کنند اداره می و کرده بسیج را الزم انرژي و مطلوب، منابع پاداش دریافت و هاهدف
 ).76: 1376روشه، (

 شخصیتی، نظام. گرددشخصیتی باز می خرده نظام به کنش نظام این کارکرد در

 نظام، این توسط و کنددریافت می اجتماعی نظام طریق از را نظام فرهنگی الگوهاي

 نظام عنوان به ینظام شخصیت. شودمی یگانه شخصیتی نظام فرهنگی در الگوهاي
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 و فردي نیازهاي و هدف به مشکل دستیابی حل کارکرد داراي گیر و تصمیم جو هدف
 ).61: 1373ترنر، (جمعی است 

یا  اشخاص) نیازي تمایالت(نیاز  یا حاالت شخصیت انگیزشی واحدهاي چنانچه
 ردعملک در باشند، یکدیگر کنندهیا تقویت کنندهحمایت اجزا، کنش قالب در هاجمع

 یکدیگر بازدارنده آنها کارکرد ممکن است گاهی و بود خواهند مفید و بخشنظام ثمر

 ).18: 1984پارسونز، (و تضاد ایجاد نماید  بوده

 انطباق  کارکرد.است پذیريانطباق نظام کنش، کارکردي ضرورت چهارمین  .4

کند، می ینتأم را اشبیرونی محیط و نظام کنش میان روابط که کنشی اجزاي به مجموعه
 اجتماعی، شخصیتی فرهنگی،(کنش  هاينظاممطالعه خرده  با پارسونز پس. شودمی گفته

کرایپ، (کند می خالصه زیر اصلی محور سه را در مربوط نیازهاي پیش) زیستی و
1378 :59-58:( 

 اقتصادي و نهادهاي طریق از( کند پیدا خود انطباق محیط با باید نظامی هر) الف

 ).حمایتی

هاي هدف به بتواند تا باشد داشته خود بسیج منابع براي وسایلی باید نظامی هر) ب
  ).سیاسی نهادهاي از طریق(کند  رضایت ایجاد و یابد دست خود

با  برخورد هايشیوه و کند حفظ را اجزاي خود درونی هماهنگی باید نظام هر) ج
  .دارد نگاه کپارچهی و را منسجم خود عبارتی، به. آورد وجود به را انحراف
 

 )ناامنی اجتماعی(کارکردها  در اختالل
 :کند می ایجاد ناامنی اجتماعی نوعی کارکردي، هر در اختالل

. است محیط با شدن سازگار براي بودن جامعه مهیا دهندهنشان اقتصاد نهاد -
مشکل  با را پذیري انطباق فرایند کارکردهاي اقتصادي، و نهادها فعالیت در اختالل
 ). حمایتی و اقتصادي ناامنی( کندمی مواجه
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 وجود و منابع بسیج در اقتدار و بودن قدرت دهنده مهیانشان سیاست نهاد -

 و سیاسی نهاد فعالیت در با اختالل .است حکومتی نظام مشروعیت و قوانین مدون
-تمنزل توزیع و شده نابرابر و منافع منابع به دستیابی هايفرصت کارکردهاي سیاسی،

 ).سیاسی ناامنی(کند می ایجاد تضاد و تعارض هاي اجتماعی،

انتظارات،  میزان اجتماعی، مهم معیاربندي روابط دهندهنشان قانون نهاد -
وجود  همچنین. است شهروندي حقوق و بیان وظایف تعیین عادالنه، هايگیريتصمیم

قانون،  نهاد در اختالل با. کندمی یکدیگر تأکید به نسبت افراد وظایف بر قانون نهاد
اندازد می مخاطره به را اجتماع ضعیف، یکپارچگی هنجارهاي و هنجاري تضادهاي

 ). قانونی و هنجاري ناامنی(

بر  فرهنگ نهاد. است اساسی حقیقت حراست، تنظیم دهندهنشان فرهنگ نهاد -
گی فرهن ارزش عنوان به را بیاناتی هاي آسمانی،ارزش یا اخالقی عالی اصل اساس
الزم  مشروعیت نیست قادر اجتماع این کارکرد، در اختالل با. کندمی رفتار به تبدیل

  . )103 -104: 1376روشه،  ()فرهنگی ناامنی(نماید  عرضه را اخالقی
  

  پژوهش نظري چارچوب
یکی  هستند، برخوردار خاصی اهمیت از دو وجه ساختاري کارکردگرایی نظریه در

دهد،  ادامه خود حیات به بتواند نظام اجتماعی یک کهآن يبرا. کارکرد دیگري و ساخت
  .باشد داشته را ضروري کارکرد چهار توان برآوردن که گیرد بهره ساختاري از است الزم

کارکرد  تحلیل با که گیردمی قرار مورد مالحظه جهت آن از اجتماعی نظام ساختار
روند،  این در. نمود تبیین را آن نیازهاي اجتماعی شدن برآورده چگونگی بتوان آن

. است ضروري چهار کارکرد نهادمند پاسخگوي ساختارهاي از استفاده با نیز جامعه
 باشد، ترشده تعریف آنان فعالیت و مرز ترمشخص نهادها کارکردي حوزه هرچه تفکیک

ف به زعم مازلو برآورده شدن نیازها متراد. بیشتر خواهد بود نیازها شدن احتمال برآورده
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هر کدام از چهار نظام اصلی جامعه بتواند با مفهوم رضایت و خرسندي است، بنابراین 
توانند موجبات پاسخگوي موثر نیازهاي فرد و جامعه باشد، در این صورت هر کدام می

. ساز شادي و نشاط افراد است را فراهم نمایندنوعی احساس مثبت که هر کدام زمینه
که نهاد قانون به در صورتی. انجامده امنیت شغلی افراد میکارکرد درست نهاد اقتصاد ب

همچنین . دهددرستی در حیطه خود ظاهر شود، به افراد احساس امنیت جانی و مالی می
  .شودکارکرد قدرتمند نهاد فرهنگ در جامعه موجب احساس امنیت عاطفی در افراد می

تواند شادي و خرسندي را یم زمانی یک ارگانیسم، مثابه به جامعه دیگر، منظر از
روند  در همگی آن واحدهاي و تحقق بخشد را امنیت در کنشگران ایجاد کند که 

این  و نمایند وظیفه انجام بخشد، را تداوم جامعه بقاي که کلیتی به خدمتگذاري
 معلول ناامنی و خطر. یابد استمرار تداوم و کارکردي وظایف قالب در خدمتگذاري

   .باشد آمده وجود به جامعه هايکارکرد خرده سیستم ایفاي در ختاللا که شرایطی است
  

  سوابق تجربی
شناختی عوامل موثر بر در پژوهشی با عنوان بررسی جامعه) 1387( چلبی و موسوي

 نفر از شهرهاي تهران، یزد، اردکان و 386شادمانی در سطوح خرد و کالن با استفاده از 
انی در جامعه ایران پایین است و بیش از نیمی از افراد میبد عنوان کردند که سطح شادم

همچنین در این تحقیق مشخص شد احساس . شادمانی شان کمتر از حد متوسط است
  .داري داردناامنی با شادي رابطه معکوس و معنی

 استان کشور در سال 28هاي ایرانیان که در ها و نگرشدر موج دوم پیمایش ارزش
در خصوص این . ال در خصوص امنیت جانی و مالی مطرح شد اجرا شد دو سو1382

 ما تا چه اندازه در کنید در شرایط فعلی مال و اموال مردم در جامعهسوال که فکر می
 درصد 2/34 درصد تا حدودي و 37 درصد زیاد، 8/28ها عبارت بود از امان است پاسخ
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 درصد تا 8/33 درصد زیاد، 9/37ها به صورت در مورد امنیت جانی نیز توزیع پاسخ. کم
  .  درصد کم بود2/28حدودي و 

در پژوهشی با عنوان بررسی رضایت از زندگی ) 1388(هزارجریبی و صفري شالی 
و جایگاه احساس امنیت در آن نتیجه گرفتند که متغیر احساس امنیت داراي تأثیر باالیی 

  .باشدروي رضایت اجتماعی و خشنودي افراد می
اي احساس امنیت در تهران بزرگ، یزد و کل عنوان بررسی مقایسهپژوهشی تحت 

هاي احساس امنیت اقتصاد فردي، اقتصاد  مؤلفهدر این تحقیق . کشور انجام گرفته است
. عمومی، امنیت جانی، امنیت ناموسی و امنیت اجتماعی در نظر گرفته شده است

 34نیت جانی خود هستند،  درصد شهروندان نگران ام23اطالعات حاصله نشان داد که 
 درصد در مورد امنیت ناموسی 30کنند،  درصد در بعد اقتصاد فردي احساس ناامنی می

 78کنند و احساس ناامنی می می  درصد در بعد اقتصاد عمو57کنند، احساس ناامنی می
نتایج تحقیق نشان داده است که میزان . درصد نگران افزایش ناامنی در اجتماع هستند

همچنین  میزان . س امنیت شهروندان تهرانی نسبت به سایر شهرها کمتر استاحسا
احساس ناامنی بطور کلی، در بین زنان بیشتر از مردان و در بین مجردها بیشتر از 

  ).1385دالور، (هاست  متاهل
 شهر 8 پژوهشی تحت عنوان بررسی احساس امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان 

نتایج . انجام گرفته است) ، ارومیه، شیراز، کرمان، اصفهان و مشهدتهران ، یزد، همدان(
کنند دهد که بیشتر افراد صرف نظر از اینکه در کدام شهر زندگی میاین تحقیق نشان می

باشند و میزان احساس امنیت پایینی دارند و همچنین اعتقاد دارند دچار نوعی ناامنی می
  ).1384 عربی،(باشد د میکه در جامعه میزان جرم و جنایت زیا

ر عنوان بررسی عوامل مؤثر با در تحقیقی ب) 1388(هزارجریبی و آستین فشان 
تا 15 نفر از میان افراد 2000ي شامل ا نمونهنشاط اجتماعی با تأکید بر استان تهران، با 

درصد از 18بین ر  سال ساکن در استان تهران نشان دادند که احساس نشاط د65
ویان از گدرصد پاسخ 28 و در مقابل باشد یمر حد کم و بسیار کم پاسخگویان د
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 بیانگر متوسط بودن این احساس در بین ها افتهی .باالیی برخوردار هستندط احساس نشا
 درصد، احساس نشاط اجتماعی خود را 54اکثریت پاسخگویان است به این معنی که 

  .اند کردهدر سطح متوسط ارزیابی 
پژوهش خود با عنوان فساد، شادي، اعتماد اجتماعی و دولت در ) 2010(روستین 

با دو متغیر میزان فساد و سطح  می رفاه نشان داد که بین خوشبختی فردي و رفاه عمو
همچنین او نشان داد که در کشورهاي با . اعتماد اجتماعی در جامعه رابطه وجود دارد

 سطح اعتماد اجتماعی زیاد و سطح و گسترده، میزان فساد، پایین و می  رفاه عموبرنامه
و همچنین برعکس، کشورهاي با سیستم . شادي و خوشبختی اجتماعی نیز باال هست

تر اعتماد اجتماعی و خوشبختی کنند به فساد بیشتر و سطح پایینرفاه کوچکتر میل می
  .اجتماعی

  
  قي تحقیها هیفرض

 .بین میزان احساس امنیت و میزان شادي رابطه وجود دارد -

 .بین میزان احساس امنیت جانی و میزان شادي رابطه وجود دارد -

 .بین میزان احساس امنیت مالی و میزان شادي رابطه وجود دارد -

 .بین میزان احساس امنیت عاطفی و میزان شادي رابطه وجود دارد -

  .بین میزان احساس امنیت شغلی و میزان شادي رابطه وجود دارد -
  

  تعریف مفاهیم و متغیرها
  غیر شاديمت

 تعریف را از شادمانی وینهوون ارائه کرده نیتر یاتیعمل و در عین حال نیتر جامع
 که شخص شود یمبر اساس این تعریف، شادمانی به درجه یا میزانی اطالق . است
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به عبارت دیگر شادمانی به این . کند یم مطلوبیت کیفیت کل زندگی خود قضاوت درباره
  ).51: 1381میرشاه جعفري، ( ان زندگی خود را دوست داردمعنا است که فرد به چه میز
ي گوناگونی به کار برده ها روشگیري شادي براي اندازه: تعریف عملیاتی شادي

ي دارد و در چندین ا ژهیو شادکامی آکسفورد جایگاه امهنشده است که از آن میان پرسش
.  و لو تهیه شده است توسط آرجیل1989این ابزار در سال . پژوهش به کار رفته است

  . الگو گرفتیم نامه، از این پرسش افراد شاديزانی ميریگ اندازهي براکه
  

  متغیر احساس امنیت
 است که در لفظ به معناي )Secures( از واژه )Security(ریشه التین کلمه امنیت 

و   میبی خوفی و امن، بی  به معناي بی دهخدا لغت فرهنگدرنداشتن دغدغه  است 
، )امنیت عینی( امنیت حفاظت در مقابل خطر.منی، ایمن شدن ودر امان بودن استای

) هاي شخصی اعتماد به دریافت( و رهایی از تردید) امنیت ذهنی( احساس ایمنی
.  یعنی رهایی نسبی از تهدیدات زیان بخش است»امنیت«: ی مورزئاز نگاه جان  باشد می

بدون ، یت از تعرض و تصرف اجباريدر تعریف امنیت باید گفت که امنیت مصون
نسبت به حقوق   میرضایت است و در مورد افراد به معنی آن است که مردم هراس و بی

وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و  هاي مشروع خود نداشته باشند و به هیچ و آزادي
  .)52:1378 بوزان، (هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید ننماید

 در این تحقیق احساس امنیت در چهار بعد امنیت جانی، امنیت :تعریف عملیاتی
  . گویه عملیاتی شده است16مالی، امنیت شغلی و امنیت عاطفی و با استفاده از 

هایی که امنیت جانی یعنی تضمین جسم و جان افراد در مقابل خطرات و آسیب
  ) 94:1385ساروخانی و نویدنیا، ( حیات آنان شود مانع ادامه
ها و اموال فرد تا چه حد از سرقت ور از امنیت مالی این است که داراییمنظ

  .گیرندودزدي در امان هستند و  مورد تهدید قرار نمی
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که  نیست احوالی و اوضاع و شرایط شامل صرفاً بعد از امنیت اینامنیت شغلی، 
 افراد غلیش انداز چشم باید همچنین بلکه نباشند، خود شغل دادن دست از نگران افراد

و از تأمین ). 95:1385ساروخانی و نویدنیا،  ( باشد داشته قرار ترقی و پیشرفت در روند
  .شغل در آینده نگران نباشند

 نبودمان یا بود و دارند دوست را ما دیگران که آن از اطمینان یعنیامنیت عاطفی 

 مسائلی و کندمی مغ و اندوه دچار نیز را آنان ما مصائب و دردها دارد، برایشان اهمیت

ساروخانی و نویدنیا، (گیرند می قرار عاطفه و احساس در جهان که قبیل این از
95:1385 .(    

  
  روش تحقیق 

از نظر زمانی جزو . تحقیق حاضر از لحاظ معیار اجرایی تحقیق کاربردي است
هاي مقطعی است و از لحاظ روابط بین متغیرها و ارزیابی شدت همبستگی از  پژوهش

همچنین این تحقیق، از نظر وسعت یک تحقیق . ي همبستگی استها وع پژوهشن
روش . باشد پیمایشی میپهنانگر است و از نظر کنترل شرایط پژوهش یک مطالعه

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل . اي بوده استنامهها به صورت پرسشگردآوري داده
 تعداد آنان از 1390ند که در مهرماه  دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی تبریز بودکلیه

در این تحقیق .  نفر اعالم شده است25974طرف مرکز آمار دانشگاه آزاد تبریز  برابر با 
 378براي برآورد حجم نمونه از فرمول عمومی کوکران استفاده شده است که در نهایت 

 درصد به 95ن و سطح اطمینا pq% =25 واریانس بیشترین و d/ = 05نفر با دقت برآورد 
 پرسشنامه مورد 381عنوان نمونه انتخاب شدند، که به دلیل توزیع بیشتر پرسشنامه، 

اي متناسب با حجم گیري طبقهگیري نیز، نمونه نمونهشیوه.  تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  .نمونه بود
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  گیري ابزارهاي اندازه
 شادکامی آکسفورد  پرسشنامهگیري شادي دانشجویان با استفاده ازدر این پژوهش اندازه

 محقق ساخته  احساس امنیت از پرسشنامهگیري سازهو براي اندازه. صورت گرفت
 مقدماتی، به تعدادي از متخصصان مرتبط، ارجاع گردیده ابتدا پرسشنامه. استفاده شد

. دها، حاصل شگیري با حذف و اصالح تعدادي از گویه اندازهنهایتاً اعتبار صوري وسیله
هاي مرتبط با متغیر وابسته، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده براي بررسی پایایی گویه

 بوده که نشان از پایداري درونی باالي 93/0مقدار ضریب مذکور به میزان . شده است
اي مرتبط با احساس امنیت، از  بعد براي برآورد اعتبار سازهدر مرحله. ها داردبین گویه

و نتایج آزمون آماري ) =0/000Sig(داري آزمون بارتلت معنی. ستفاده شدتحلیل عاملی ا
هاي موردنظر دهد که تحلیل عاملی براي گویهنشان می) = 755/0KMO(کایزرمایر 

. باشد انتخاب شده براي انجام تحلیل عاملی، کافی میامکان پذیر است و تعداد نمونه
 احساس امنیت، چهار عامل امنیت ل براي سازه نهایی اینکه تعداد ابعاد قابل قبونتیجه

عالوه بر . جانی، امنیت مالی، امنیت شغلی و امنیت عاطفی تشخیص داده شده است
ها و متغیرهاي مربوط به انجام تحلیل عاملی، تحلیل پایایی در مورد هر یک از عامل

 آلفاي ابعاد احساس امنیت بر اساس روش پایداري درونی و با استفاده از تکنیک
دهد که هریک از عوامل مطرح شده، داراي ضریب پایایی قابل قبولی کرونباخ نشان می

  ). 1جدول (اند بوده
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  هاي احساس امنیت نتایج مربوط به تحلیل عاملی گویه-1جدول 
ابعاد 

احساس 
  امنیت

  بارعاملی  هاگویه
  درصد

واریانس تبیین 
  شده

مقادیر 
  ویژه

 ضریب
پایایی هر  

  عامل

ضریب 
  پایایی کل

بدون هراس از نداشتن شغل در 
 47/0  .خوانم آینده، درس می

از اینکه در آینده شغلی داشته باشم، 
  79/0  .مطمئنم

دستیابی به شغل مناسب، مقدور 
  55/0  .باشد نمی

  86/0  .از ثبات شغلم در آینده مطمئنم
 از مواقع نگران هستم که در بسیاري

  69/0  .مبادا موفق به یافتن شغلی نشوم

امنیت 
 شغلی

  47/0 . بهتر اقتصادیم امیدوارممن به آینده

41/18  94/2  78/0  

از عدم سرقت پول و وسایل خود 
  64/0  .در بیرون منزل اطمینان دارم

ازکیف رمزدار  کند کهبرایم فرقی نمی
  49/0.نشگاه استفاده کنمیا غیررمزدار دردا

از خالی گذاشتن منزل به مدت چند 
  78/0  .ترسم روز نمی

امنیت 
 مالی

از حمل پول نقد به مقدار زیاد 
 .هراسم نمی

66/0  

55/13  16/2  64/0  

هاي مسافرکش شخصی به با ماشین
  73/0  .کنمتنهایی رفت و آمد می

در مسیرهاي خلوت بدون ترس و 
  80/0  .زنم ه قدم میدلهر

امنیت 
 جانی

  63/0.خوابم تنهایی می شب به موقع درمنزل

21/11  79/1  62/0  

  57/0  .دهند رامی من دوستانم جواب سالم
با دوستانم احساس نزدیکی و 

امنیت   71/0  .کنمهمدلی می
 عاطفی

  73/0  .مورد تایید اطرافیانم هستم

78/10  72/1  50/0  

73/0  
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  هاي پژوهشیافته
   توصیفیهايیافته) الف

از پاسخگویان دختر و )  درصد5/44(  نفر170 نفر، 381در بررسی حاضر از مجموع 
اطالعات توصیفی متغیرهاي پژوهش . از پاسخگویان پسر بودند)  درصد5/55( نفر 211

بر اساس اطالعات جدول زیر، میانگین .  به طور خالصه آورده شده است1در جدول 
 و میزان احساس امنیت 08/97نشگاه آزاد تبریز احساس شادي در بین دانشجویان دا

 در حد متوسط به باالست، همچنین امنیت جانی در حد 90/64دانشجویان با میانگین 
متوسط، امنیت مالی در حد متوسط به باال، امنیت عاطفی در حد زیاد، و امنیت شغلی در 

  .حد متوسط ارزیابی شد
  

  اي مرتبط با آنهاي توصیفی شادي و متغیره آماره-2جدول 
 حداکثر حداقل واریانس انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

  145 31 2/8 44/17 08/97 381 شادي

  18 3 71/15 96/3 29/11 381 امنیت جانی

  24 4 32/19 39/4 58/16 381 امنیت مالی

  36 6 19/45 72/6 62/21 381 امنیت شغلی

  18 6 13/5 26/2 40/15 381 امنیت عاطفی

  96 33 81/120 99/10 90/64 381 حساس امنیتا

  
  هاي استنباطی دو متغیرهیافته) ب

 پیرسون براي بررسی همبستگی بین متغیرها نشان داد که سطح rنتایج آزمون 
 بنابراین رابطه. باشد می71/0داري براي رابطه متغیر احساس امنیت جانی با شادي معنی
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 متغیرهاي داري براي رابطهسطح معنی. باشدیدار نمبین این متغیر و شادي معنی
احساس امنیت مالی، امنیت شغلی، امنیت عاطفی و احساس امنیت با شادي نیز صفر 

  .)3 جدول) (>0,0001P(دار با شادي است  ی معن رابطهدهندهباشد که نشانباشد میمی
  

  ها  نتایج مربوط به آزمون فرضیه-3جدول 
 داريسطح معنی تعداد تگیضریب همبس متغیر مستقل

  000/0 381 /39 احساس امنیت

  /71 381 /01 احساس امنیت جانی

  /000 381 /22 احساس امنیت مالی

  /000 381 /33 احساس امنیت عاطفی

  /000 381 /37 احساس امنیت شغلی

  
ها با استفاده چنین مقایسه میزان شادي و امنیت دانشجویان بر حسب جنسیت آنهم

هاي زنان داري بین میانگینتفاوت معنیکه نتایج نشان داد . مون تی صورت گرفتاز آز
 شادي در بین زنان و مردان به عبارتی، میانگین نمره. و مردان در شادي وجود ندارد

 ولی نتایج مربوط به آزمون تفاوت میانگین احساس امنیت  بر .)4جدول (یکسان است 
هاي زنان و مردان وجود داري میان بین میانگیننیحسب جنسیت نشان داد که تفاوت مع

که در میان ابعاد احساس امنیت، در امنیت جانی و امنیت مالی تفاوت ). 5جدول (دارد 
  ).6جدول (هاي زنان و مردان مشاهده شد دار میان میانگین معنی
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   میانگین میزان شادي دانشجویان بر حسب جنسیتمقایسه :-4جدول 
متغیر 
  هوابست

سطح   میانگین  جنسیت
  داري معنی

 کمیت  درجه آزادي
T 

  زنان شادي
 مردان

67/97  
61/96 

548/0 47/387 601/0  

  
  مقایسه میانگین میزان احساس امنیت دانشجویان بر حسب جنسیت -5جدول 

متغیر 
  وابسته

سطح   میانگین  جنسیت
  داري معنی

 کمیت  درجه آزادي
T 

احساس 
 امنیت

  زنان
 مردان

50/62  
83/66 

000/0 379 89/3-  

  
 مقایسه میانگین میزان احساس امنیت جانی و امنیت مالی دانشجویان بر حسب -6جدول 

  جنسیت
متغیر 
  وابسته

سطح   میانگین  جنسیت
  داري معنی

 کمیت  درجه آزادي
T 

احساس 
 امنیت جانی

  زنان
 مردان

51/9  
73/12 

000/0 8/326 44/8-  

احساس 
 امنیت مالی

  زنان
 مردان

79/15  
21/17 

002/0 379 17/3-  

  
   تحقیقهاي چندمتغیرهنتایج تحلیل) ج

براي تعیین سهم تأثیرگذاري نسبی هر یک از ابعاد امنیت بر شادي از تحلیل 
از میان چهار متغیر مستقل . رگرسیونی چند متغیره با روش گام به گام استفاده شد

 در مدل نهایی دو )احساس امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت شغلی، امنیت عاطفی(
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 درصد 23متغیراحساس  امنیت شغلی و امنیت عاطفی وارد معادله شدند که در مجموع 
در این میان، تأثیر احساس . کننداز تغییرات مربوط به شادي را این دو متغیر تبیین می

  .بیشتر از سایر متغیرها بوده است/ 35امنیت شغلی با ضریب بتاي 
  

  رد مدل رگرسیونی شدند متغیرهایی که وا-5جدول 
 داريسطح معنی  B BETA T  متغیرها

 000/0 13/7 - 07/41 عرض از مبدأ

  000/0 78/7  35/0 91/0  شغلیاحساس امنیت

  000/0 78/6  30/0 35/2 احساس امنیت عاطفی

48/0R =   23/0R2 =  56/63F =   94/1=دوربین واتسون  

  
  گیري و پیشنهادهانتیجه

 شادي با احساس امنیت در میان  بررسی رابطهمطالعهتحقیق حاضر با هدف 
 از قلمروهایی به اجتماعی امنیت. دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز صورت گرفت

 دولت و هاجامعه، سازمان افراد دیگر با ارتباط در که شود می مربوط افراد حریم

قلمروها  این با روزمره زندگی طول در و مستمر طور به جامعه افراد بیشتر. باشدمی
 بهتر عبارت به .قلمروهاست این در ارتباط مستلزم آنها زندگی و شوندمی روبرو

 مستمر حیات یک در افراد آرامش و امنیت معناي به مطالعه در این اجتماعی امنیت

سازي تئوري کار بنیان را امنیت درباره بزيها  مسئله پارسنز  تالکوت.است جاري
 کنش تحلیلی نظریه مسئله اساسی حقیقت، در اما. داد قرار خود شناسیجامعه

 نیز مفهوم امنیت گویاي که). 14: 1375چلبی، ( نظم اجتماعی است مسئله پارسنز،

 داراي هرکدام که نموده هایی تقسیمسیستم خرده به را جامعه پارسنز. باشدمی
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و  دوام ملعا کارکردها، ایفاي در آنان توانمندي و میزان هستند خاص کارکردي
 و انسجام به انجام کارکردها، در کاستی میزان به بالعکس، و است جامعه بقاي

 را آن زوال، و فروپاشی خطر و شده وارد امنیت جامعه خدشه نتیجه در یگانگی و

 ترس احتماالً ناامنی قرار گیرند، معرض در جامعه در اگر افراد. نمایدتهدید می

 گیريکناره به تشویق فرد را است ممکن حساس ترسا این. کرد خواهند پیدا زیادي

 به را هانتیجه آن در و سازد اعتمادبی دیگران به را کند، افراد عمومی زندگی از

 عدم  اگر.وادارد و از سرزندگی و نشاط جامعه بکاهد خاصی هايکنش انجام

 ید،وجود آ به هازمینه از بعضی در مردم حتی از تعدادي بین در امنیت احساس

 در نتیجه در و شودمی شایع عموم بین در هندسی تصاعد صورت به سریع خیلی

 بین در اعتماديبی و ناامنی احساس طریق این از و یابدمی گسترش اجتماع سطح

 با حاضر  در مقاله.آیدمی وجود به همدیگر و به تبع آن ناخرسندي به نسبت مردم

ن احساس امنیت افراد و میزان شادي افراد میا ارتباط تحلیل به تفکر، این از الهام
   .پرداخته شد

 مثبت و نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان شادي و احساس امنیت رابطه
و هزارجریبی ) 1387(هاي چلبی و موسوي که این یافته با یافته. دار وجود داردمعنی

مبنی بر ارتباط بنابراین فرضیه اصلی پژوهش . مطابقت دارد) 1388(و صفري شالی 
همچنین از میان ابعاد متغیر . گیردبین شادي و احساس امنیت مورد تأیید قرار می

دار  معنیاحساس امنیت بعد امنیت مالی، امنیت شغلی و امنیت عاطفی با شادي رابطه
 ها همخوانی ضمنی نظریه کارکردگرایی ساختاري با جامعهتأیید این رابطه. داشتند

هاي مبنی بر ارتباط احساس امنیت  بنابراین فرضیه. دهدا نشان میمورد مطالعه ر
 گیرد ولی فرضیهمالی، امنیت شغلی و امنیت عاطفی با شادي مورد تأیید قرار می

ارتباط میزان احساس امنیت جانی با میزان شادي مورد تأیید قرار نگرفته و رد 
  . شود می
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  یقهاي تحق خالصه نتایج آزمون فرضیه-6جدول 
 عدم رابطه با شادي  رابطه با شادي  متغیرهاي مستقل تحقیق

   * احساس امنیت

 *  احساس امنیت جانی

   * احساس امنیت مالی

   * احساس امنیت شغلی

  * احساس امنیت عاطفی

  
دار نبودن میانگین شادي از نتایج دیگري که در تحقیق به دست آمد داللت بر معنی

تر از مردان ولی میانگین احساس امنیت در میان زنان پایین. اشتدر میان زنان و مردان د
هاي بعد جانی و مالی احساس امنیت در میان زنان و مردان این تفاوت در میانگین. بود

  .مطابقت دارد) 1386(هاي دالور و محمدرضایی این یافته با یافته. مشاهده شد
 در امنیت يها کمترین از مردم هک الزم است. باشدامنیت داراي ابعاد متفاوتی می

 در این امنیت فعلی مسائل از جدا اما .باشند برخوردار بیان آزادي و مالی جانی، حوزه
شود دار بین احساس امنیت و شادي پیشنهاد می زمینه با توجه به وجود رابطه معنی

جهت بسترسازي براي احساس امنیت بیشتر و به تبع آن افزایش شادي افراد، 
ریزان با زمینه سازي براي افزایش احساس امنیت در بین افراد جامعه گام موثري  مهبرنا

هاي خود را با هاي نظامی و انتظامی فعالیتدر این زمینه بردارند و به خصوص سازمان
  .هاي روز، ادامه دهندتوجه به نیازمندي

 اطمینانه دهد کدار بین شادي و احساس امنیت شغلی نشان میهمچنین رابطه معنی

 که است مسائلی جمله زندگی آینده به واسطه داشتن شغل، از تأمین توانایی از داشتن

  که برايشوددر این زمینه پیشنهاد می. کندمی را فراهم افراد روانی امنیت زمینه
گیري حداکثري و بهینه از امکانات موجود در جهت اشتغال زایی که به افراد  بهره
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بخشد، تالش شود تا آرامش خاطر حاصل از آن فضا براي یاحساس امنیت شغلی م
  .بروز رفتارهاي شاد مساعد شود

ریزي  امنیت با برنامهشود گردانندگان حوزه ایجاد امنیت مالی، پیشنهاد میدر زمینه
 ناامنی اموالشان را نداشته باشند، ها افراد دغدغه ، فضاهاي امنی که در آندر این زمینه

  .دایجاد کنن
دار میان شادي و احساس امنیت ي معنیاز سوي دیگر با توجه به وجود رابطه

شود که آفریدن فضاي صمیمی در جامعه و گسترش اخالقیات عاطفی، مشخص می
بنابراین ترویج . شود، موجب افزایش شادي در افراد می)احساس امنیت عاطفی(

 در جهت فرهنگ سازي گوناگون هايهاي ارتقاي صمیمیت از طریق تولید برنامه زمینه
براي همچنین . تواند نقش موثري در شادي افراد جامعه داشته باشددر این زمینه، می

هاي مربوطه با شود نهادها و ارگانافزایش احساس امنیت در بین زنان،  پیشنهاد می
 سوي ریزي دقیق و سنجیده در ارتقاي بیشتر احساس امنیت زنان گام بردارند و ازبرنامه

دیگر با شناسایی موانع احساس امنیت زنان در ابعاد جانی و مالی، براي ارتقاي احساس 
  .ها تدابیر الزم اندیشیده شودامنیت در بین آن

  
  منابع
 فاطمه بهرامی و دیگران، تهران:ترجمه، روانشناسی شادي، )1383. (آرگایل، مایکل  :

  .جهاد دانشگاهی
 پژوهشکده مطالعات راهبردي، :ترجمه، لتها و هراس دو،مردم، )1378. (بوزان باري 

  .انتشارات مطالعات راهبردي
 لهاسایی زاده، :ترجمه، هاي جامعه شناسیمبحث نظریه، )1373. (ترنر، جاناتان، اچ 

  .نشر نوید: زعبدالحسین، شیرا



   
  
  
  

 247    ... بررسی رابطه بین شادي و احساس امنیت 

 هاي پژوهشی، ، احساس امنیت تاملی نظري بر پایه یافته)1386. (حسینی، حسین 
دفتر مطالعات و تحقیقات امنیتی وزارت کشور، سال پنجم،  ،منیتفصلنامه ا

 .7 -51، 4شماره

 بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر ، )1387. ( موسوي، سیدمحسن؛چلبی، مسعود
 نهم، شماره ، دورهمجله جامعه شناسی ایرانشادمانی در سطوح خرد و کالن، 

  .57- 34، 2و1
 ،اجتماعی نظم نظري نظم؛ تشریح وتحلیل یشناسجامعه، )1375. (مسعود چلبی ،

 .نشرنی: تهران

 اي احساس امنیت در تهران  بررسی مقایسه،)1386. ( علی محمد، رضایی؛ علی،دالور
 . 153 -186، 4، سال پنجم، شماره  امنیتفصلنامه یزد و کل کشور، ،بزرگ

 مطالعه موردي : شناختی ترس از جرمتبیین جامعه، )1387. ( همتی، رضا؛ربانی، رسول
  .58–88، 4 و 3 ، دوره نهم، شمارهشناسی ایران جامعهمجلهشهروندان زنجانی، 

 نیک گهر، عبدالحسین، :ترجمه، شناسی تالکوت پارسونزجامعه، )1376. (روشه، گی 
  .تبیان: تهران

 منیژه، امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت در ، )1385. (ساروخانی، باقر و نویدنیا
  .86-106، 22، سال ششم، شماره  رفاه اجتماعیفصلنامه، تهران

 تعیین عوامل موثر در شادکامی ، )1388. (طاهرنشاط دوست، حمید و همکاران
، 1، شماره 33، شماره پیاپی جامعه شناسی کاربرديکارکنان شرکت فوالد مبارکه، 

105-118.  
 8ه شهروندان بررسی احساس امنیت اجتماعی از دیدگا، )1384. (عربی، فرانک 

  .ایران7  ، مرکز اطالعات و مدارك علمیشهر
 ترجمه، هابرماس شناسی از پارسونز تاهاي جامعهنظریه، )1378. (کرایپ، یان: 

  .سروش: مهاجر، محبوبه، تهران



  
  
  
  
 93، بهار 18 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     248 

 قاضیان، حسین، :ترجمه، ساخت اجتماعی، )1385. (لوپز، خوزه و اسکات، جان 
  .نشر نی: تهران

 علمنور : ، تهرانجامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران، )1385. (معیدفر، سعید.  
 تهرانجامعه شناسی مسایل اجتماعی معاصر در ایران، )1379. (معیدفر، سعید ، :

 .سرزمین ما

 1381. (میرشاه جعفري، ابراهیم، عابدي، محمدرضا و دریکوندي، محمدرضا( ،
 .58- 50، 3، شماره تیهاي علوم شناخ فصلنامه تازهشادمانی و عوامل مؤثر بر آن، 

 بررسی عوامل موثر بر نشاط ، )1388. (هزارجریبی، جعفر و آستین فشان، پروانه
، دوره بیستم، شماره جامعه شناسی کاربردي، )با تاکید بر استان تهران(اجتماعی

  .119-146، 1ي، شماره33پیاپی
 و بررسی رضایت از زندگی ، )1388. (هزارجریبی، جعفر و صفري شالی، رضا

  .28-7، 3، سال اول، شماره فصلنامه انتظام اجتماعیجایگاه احساس امنیت در آن، 
 Clemente,F & Kleiman, MB. (1997), Fear of crim in  the United 

States: A Multivariate Analisis, Pennsylvania State University. 
 Rothstein, B.(2010), Corruption, Happiness, Social Trust and the 

WelfareState: A Causal Mechanisms Approach. 

 Parsons, T & Neily, J.(1984), Economy and Society, London: 

Routledge. 


