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چكيده
احس��اس امنی��ت اجتماعی از جمله مقوالت مهم در هر جامعه ا ي به ش��مار م��ي رود و مقدمه ای الزم براي

حيات هر نظام سياس��ي و اجتماعي اس��ت .احساس امنیت ،پدیده ای روان ش��ناختی -اجتماعی است که دارای
ابعاد گوناگونی می باشد .تحقیق حاضر به بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در دهستان
مرکزی و شهر الشتر می پردازد .این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه افراد باالی  18سال

س��ن تش��کیل می دهند .برای تعیین حجم نمونه آماری تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده و بر این اساس با

 382نفر که با توجه به نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند ،مصاحبه صورت گرفت .يافته هاي تحقيق نشان
مي دهد كه متغیر احس��اس امنیت اجتماعی در سطح شهرستان با  3متغیر همبستگی اجتماعی ،مشارکت عینی و
مشارکت ذهنی دارای رابطه معناداری است .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که احساس امنیت در سطح

روستا با متغیر همبستگی اجتماعی و در سطح شهر متغير اعتماد نهادي و مشاركت عيني دارای رابطه معناداری با

احساس امنیت اجتماعی می باشد.

واژه ه�ای کليدي :احساس امنیت اجتماعی ،س��رمایه احتماعی ،اعتماد اجتماعی ،همبستگی اجتماعی،

مشارکت اجتماعی

 -2کارشناس ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

smail_hasanvand@yahoo.com

مقدمه و بیان مساله

امني��ت واژهای پيچي��ده و ب��ه لحاظ کاربرد از گس��تردگی وس��يعی برخوردار اس��ت .از
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درونی ترين افکار و احساسات بشری گرفته تا مهمترين مسائل بين دولتها دربرگيرنده مفهوم
امنيت اس��ت .از آن هنگام که انس��ان برای بقا و تامين معاش خود با وس��ايل ابتدايی و دست

س��از به مقابله با عوامل طبيعی پرداخت تا اکنون که به دنبال عصر صنعتی ش��دن ،س��رعت و
تکنولوژی رويای برتری بر همنوعان و جهان پيرامون خود را از طريق وسايل پيشرفته نظامی

و اتمی در سر می پروراند ،امنيت چه در بعد روانی آن و چه در بعد فيزيکی همواره يکی از
دغدغه های هميشگی او بوده است .حوادث پس از جنگ سرد ،فروپاشی کمونيسم و جنگ

جهانی دوم و غالب ش��دن ادبيات و رويکرد آمريکايی در حوزه علوم سياسی و استراتژيک
جهان ،مفهوم امنيت ملی ( )National Securityرا در ادبيات سياس��ی اکثر کش��ورهای

جهان وارد كرد .متناس��ب با پيچيده تر شدن روابط اجتماعی در عصر مدرنيته و خارج شدن
اين روابط از حالت های س��اده اوليه که جنبه فيزيکی و محسوس داشت ،عوامل پنهان و غير

فيزيک��ی امنيت در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سياس��ی روز به روز اهميت
بيشتری پيدا کرد .به همين دليل مقوله امنيت اجتماعی که مهمترين مولفه تشکيل دهنده امنيت

ملی اس��ت در سال های اخير در س��طح ملی و بين المللی مورد توجه جدی قرار گرفته است.
به اعتقاد بوزان اكثر تهديداتي كه متوجه افراد اس��ت ،ناشي از اين حقيقت است كه افراد در

محيط انس��اني به سر می برند و اين محيط موجد انواع فش��ارهاي غيرقابل اجتناب اجتماعي،
اقتصادي و سياسي است .تهديدات موجود در جامعه به اشكال بسيار متنوعي رخ مي دهد ولي
اصوالً سه نوع هستند :تهديدات فيزيكي يا جسمي (درد ،صدمه و مرگ) تهديدات اقتصادي

(تصرف يا تخريب اموال ،عدم دسترس��ي به كار يا منابع) ،تهديدات نسبت به حقوق (زنداني

شدن ،از بين رفتن آزاد يهاي عادي مدني) همراه با تهديدات موقعيت يا وضعيت(تنزل رتبه،
تحقي��ر در انظار عامه) .غالباً اين تهديدات با هم همبس��تگي دارن��د يعني وقوع يكي از آنها،
ممكن اس��ت به بروز عواقبي در ديگري منجر شود (بوزان .)54:1378 ،بوزان معتقد است که
امنیت دارای  2بعد اس��ت ،بعد عینی (حفاظت در برابر خطر) و امنیت ذهنی (احساس ایمنی)
(بوزان  .)53:1378،به واس��طه تغییراتی که پس از جنگ جهانی دوم بر جوامع حاکم گردید

مش��خص شد که بعد ذهنی امنیت (احس��اس امنیت) اهمیت غیرقابل انکاری پیدا کرده است
چرا که این احس��اس ناش��ی از تجربه های عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی

است و فقط به شاخص های امنیت قابل تفکیک نیست (دالور .)5 :1380 ،عدم توجه به مقوله

احس��اس امنیت اجتماعی خس��ارات زیادی را به بار خواهد آورد .احساس ناامني در جامعه،

موجب كاهش سطح بهداشت رواني شده و تحقق این ناامنی ،سلب اعتماد اجتماعي را پديد
در واقع احس��اس ناامنی باعث به وجود آمدن تنش ،اضطراب ،بی قراری و حتی بیماری های
روانی خواهد ش��د .فقدان احساس ناامنی در جامعه باعث می شود که افراد از حوزه عمومی

کناره گیری کرده و زندگی و فعالیت های خود را در ترس و انزوا ادامه دهند .بدون ش��ک

در چنین شرایطی امکان تحقق آرمان ها و اهداف و تحوالت مثبت جامعه محقق نگردیده و
رش��د و اعتالی آن از حد یک برنامه ریزی فراتر نخواهد رفت .اما تحقق امنیت ذهنی که در
واقع بعد روانی امنیت را نظاره گر اس��ت می تواند بس��تر پیشرفت و توسعه جامعه باشد و آن
را به سمت جامعه ای بهتر سوق دهد .با وجود احساس امنیت ،فرد از زندگی خود در محیط

اجتماعی خود هراس��ان و نگران نبوده و در تعامل با محیط اجتماعی خود از س��وی دیگران
احساس آرامش خواهد داشت .وجود احساس امنیت در جامعه منجر به تربیت شخصیت های

سالم اجتماعی می شود .شخصیت هایی که در آن روح جمع گرایی تقویت شده است .یکی

از عوامل موثر بر احس��اس امنیت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی است .سرمايه اجتماعي عبارت
اس��ت از تمام ويژگي هاي اجتماعي نهادها و سازمان ها از قبيل اعتماد ،هنجارها و شبكه هاي
اجتماعي(پاتنام167 :1993 ،؛پاتنام« .)6 :1999 ،س��رمايه اجتماعي آن نوع شبكه اي از روابط

و پيونده��اي مبتني بر اعتم��اد اجتماعي بين فردي و بين گروهي و تعام�لات افراد با نهادها،

س��ازمان ها و گروه هاي اجتماعي است كه قرين همبستگي و انسجام اجتماعي و برخورداري
اف��راد و گروه ها از حمايت و انرژي الزم براي تس��هيل كنش در جهت تحقق اهداف فردي

و جمعي باش��د» (عبداللهي و موس��وي .)212 :1386 ،در این تحقیق به دنبال بررس��ی ارتباط
س��رمایه اجتماعی و احس��اس امنیت اجتماعی در سطح روستا و ش��هر (در شهرستان سلسله)

هستیم.

چارچوب نظری تحقیق

مفهوم س��رمايه اجتماع��ي كه به خصوصيات و تعامالت گروهها و س��ازمان هاي اجتماعي

مانند شبكه ها ،هنجارها و اعتماد باز مي گردد ،در سال هاي اخير مقبوليت چشمگيری را در

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

مي آورد .در چنين ش��رايطي ،جامعه دچار گسست هايي در شبكة روابط اجتماعي مي شود.
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بين جامعه شناسان و اقتصاددانان پيدا كرده است .در اين باب تعاريف و نظریات گو ناگوني

درباره سرمايه اجتماعي ذكر شده است.
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اينگلهارت ( )1997س��رمايه اجتماعي را اين گونه بيان ميكند :سرمايه اجتماعي ،فرهنگ

اعتماد و مداراس��ت كه در آن شبكه هاي گسترده و سازمان هاي داوطلبانه به وجود مي آيد.

ش��بكه ها نتيجه اعتماد مردم به يكديگرند و نه اين كه اعتماد ،محصول جانبي انجمني ش��دن
م��ردم با يكديگر باش��ند .پاتنام معتقد اس��ت كه س��رمايه اجتماعي همچون مفاهيم س��رمايه

فيزيكي و سرمايه انساني به ويژگيهاي سازمان اجتماعي از قبيل شبكه ها ،هنجارها و اعتماد
اش��اره داردكه هماهنگي و همكاري براي كس��ب منافع متقابل را تسهيل مي كند .وي بر آن

اس��ت كه اعتماد اجتماعي جزء اساس��ي سرمايه اجتماعي اس��ت (« .)1380سرمايه اجتماعي
ب��ه ارتباطات بين افراد -يعني ش��بكههاي اجتماعي و هنجارهاي اجتماع��ي همكاري متقابل
و اعتماد كه از اين ش��بكهها برميخيزد مربوط اس��ت كه همكاري و هماهنگي را براي منافع

اجتماعي تس��هيل ميكن��د .در اين معنا س��رمايهي اجتماعي با آنچه فضيل��ت مدني مينامند
مرتبط است (پاتنام .)2000 ،همكاريهاي داوطلبانه در جامعهاي كه سرمايه اجتماعي عظيمي
را در ش��كل هنجارهاي عمل متقابل و ش��بكههاي مش��اركت مدني به ارث برده اس��ت بهتر

ص��ورت ميگيرد» (قانعي راد و حس��يني .)105 :1384 ،از ديدگاه پاتنام «س��رمايه اجتماعي»

جنبههايي از زندگي اجتماعي -ش��بكهها ،هنجارها و اعتماد -است كه مشاركت كنندگان را

قادر ميكند تا در كنار يكديگر به طور مؤثر اهداف مش��ترك را پيش��گيري كنند و  ...اشاره
دارد ب��ه پيونده��اي اجتماعي و هنجارها و اعتماد مالزم با اي��ن پيوندها» (پاتنام 1995 ،به نقل

از آلدري��ج و همك��اران ،)10 :2002 ،پاتنام نيز مانند كلمن س��رمايه اجتماعي را يك كاالي
عموم��ي ميداند برخالف س��رمايه در معناي متعارف آن ك��ه معموالً يك كاالي خصوصي
اس��ت .س��رمايه اجتماعي يكي از ويژگيهاي ساختار اجتماعي اس��ت كه در انحصار كسي

نيس��ت (پاتنام )291 :1380 ،اين س��رمايه كمكدهنده رفتار جمعي اس��ت ،يعني هزينهها را

ب��راي نقض كنندهها افزايش ،معيارهاي خوب دو طرفه را تقويت و جريان گردش اطالعات
شامل اطالعات مربوط به خوشنامي فعاالن را تسريع ،موفقيتهاي گذشته فعاليتهاي جمعي

را نماي��ان و همانند چارچوبي براي همكاريه��اي پيشتر آينده عمل ميكند (پاتنام:1993 ،

 .)173س��رمايه اجتماع��ي داللت بر صورت هايي از س��ازمان اجتماعي چ��ون اعتماد ،قواعد
و ش��بكه ها دارد كه مي توانند كارايي جامعه را از طريق كنش هاي متناس��ب تس��هيل كنند

(هم��ان .)167:پاتنام در چگونگي فرايند تبديل اعتماد فردي به اعتماد اجتماعي معتقد اس��ت
ك��ه اعتماد اجتماعي (عموم��ي) در جوامع مدرن پيچيده از دو منب��ع مرتبط يعني هنجارهاي
معامله متقابل و ش��بكه هاي مدني ناشي مي شود .وي در بحث تقدم و تأخر سه عامل مذكور

متقابل ،ش��بكه هاي مش��اركت مدني و همكاري موفقيت آميز متقابال يكديگر را تقويت مي
كنند» (همان  .)309:او همچنين براي سرمايه اجتماعي سه مؤلفه را درنظر ميگيرد:
الف) شبكههاي مشاركت
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ب) هنجارهاي معامله متقابل

ج) هنجارهاي همياري

فوكوياما از س��رمايه اجتماعي بعنوان مجموعه معيني از هنجارها يا ارزش هاي غيررس��مي

تعريف مي كند كه اعضاي گروهي كه همكاري و تعاون ميانش��ان مجاز اس��ت در آن سهيم
هستند .از ديد وي هنجارهايي كه توليد سرمايه اجتماعي مي كنند ،اساساً بايد شامل سجايايي
از قبيل صداقت ،اداي تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد .فوكوياما كاركرد سرمايه اجتماعي

را كاهش هزينه مبادالت غيررس��مي و افزايش و تسهيل س��ازگاري هاي گروهي مي داند و

جامعه مدني را در مقياس وس��يعي س��رمايه اجتماعي مي داند (كمالي .)63 :1382،از دیدگاه

فوکویاما س��رمایه اجتماعی شکل و نمونه ملموس��ی از یک هنجار غیررسمی است که باعث
ترویج همکاری بین دو یا چند فرد می شود (فوکویاما .)170 :1384 ،فوكوياما ( )1995معتقد

اس��ت كه تفاوت كش��ورها به لحاظ ساختار صنعتي ش��ان بيش از آن كه به سطح توسعه آنها

ربط داش��ته باشد ،به ميزان سرمايه اجتماعي شان – يعني ميزان اعتمادورزي افراد يك جامعه
به يكديگر و نيز مش��اركت آنها در تشكيل گروه ها و انجمن هاي شهروندي – بستگي دارد.

به تعبير فوكوياما ،سطح باالتر اعتماد در يك جامعه موجب بهبود عملكرد نهادها و اقتصادي
كاراتر مي شود.

از نظر پكستن سرمايه اجتماعي دستهاي از روابط اجتماعي است كه ميتواند توليد كاالهاي

مادي و غيرمادي را تسهيل كند .به نظر وي سرمايه اجتماعي داراي دو بعدي اصلي ميباشد:
 -1روابط عيني ميان افراد از يك طرف

 -2پيوندهاي ذهني ميان همان افراد از طرف ديگر (مباركي)38-9 :1384 ،
1- Participiation network

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی
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با بررس��ي رابطه متقابل بين سرمايه اجتماعي ارائه داده است و كار خود را با مطالعه پيشين

در اين زمينه ش��روع ميكند .در ابتدا به كار پاتنام درمورد انجمنها موجود در جامعه اش��اره
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ميكند كه تنها تحقيق تجربي كه براي سنجش روابط اجتماعي صورت گرفته ،تحقيق پاتنام
در ايتاليا پيرامون سرمايه اجتماعي ميباشد .و انتقاداتي به مطالعه پاتنام وارد ميسازد .و مطرح
ميكند كه پاتنام عملكردهاي دولت را بيش��تر از دموكراس��ي مورد بررس��ي قرار داده است.

همچني��ن اين كه تحقيق و بررس��ي او معدود به ايتاليا ميباش��د و از جانب ديگر انجمنهاي
متفاوت لزوماً تاثيرات برابري بر روي دموكراس��ي ندارند .چرا كه برخي از انجمنها ممكن

اس��ت باعث تشديد دموكراس��ي در جامعه گردند در صورتي كه انواع ديگر ممكن است به
عنوان موانعي براي دموكراسي باش��ند (مباركي37-38 :1383 ،؛ پكستن )256 :2002 ،بطور

کلی ميتوان گفت كه از نظر پکستن سرمايه اجتماعي داراي دو جزء :اعتماد 1و پيوند 2است.

از نظر بورديو ،سرمايه سه ش��كل بنيادي دارد«:سرمايه اقتصادي» كه قابليت تبديل شدن به

پول را دارد و ميتواند به ش��كل حقوق مالكيت نهادينه شود«.س��رمايه فرهنگي» كه به شكل
كيفيات آموزش��ي نهادينه ميش��ود و «س��رمايه اجتماعي» كه از الزامات اجتماعي (پيوندها)
ساخته شده است(بوردیو .)243 :1985،سرمايه اجتماعي عبارت است از «مجموع منابع بالفعل

و بالقوه كه به داش��تن شبكه پايداري از روابط متقابل كم و بيش نهادينه شد ناشي از آشنايي.
مورد پذيرش قرار گرفتن و شناخته شده بودن متصل و مربوط است» (بورديو )248 :1386 ،يا

«سرمايه اجتماعي از تعهدات و وظايف و مسئوليتهاي اجتماعي (پيوندها و روابط اجتماعي)
تش��كيل ميشود كه تحت ش��رايطي خاص قابل تبديل شدن به س��رمايه اقتصادي ميباشد و

ممكن است در قالب عنوان ،منزلت ،نسب و حسب اجتماعي (مانند نجيبزاده بودن و اشراف

ب��ودن) نهادينه گردد» (همان )243 :وي در تعريف ديگر چنين ميگويد «س��رمايه اجتماعي»
مجموع منابع بالفعل و بالقوهاي كه نصيب فرد يا گروه آن هم به علت داشتن شبكهاي پايدار

از روابط اجتماعي كم و بيش نهادينه ش��ده ميگردد و نش��ات گرفته از آش��نايي دو س��ويه،
معروف بودن و پذيرفته شدن است» (بورديو و اكوانت)19 :1992 ،در واقع آن گونه که وینتر
می گوید ،منظور بوردیو از س��رمایه اجتماعی عبارت است از روابط بین شخصی و اجتماعی

ثب و در عین حال مبتنی بر اعتماد(.)2000,winter

از نظر كلمن س��رمايه اجتماعي نمايانگر منبعي اس��ت از انتظ��ارات دو طرفه و بنابراين با
1- Trust
2- Association

ش��بكههاي گس��ترده ارتباطات ،اعتماد و ارزشهاي مش��ترك ،باالتر از اف��راد قرار ميگيرد
(فيلد )32 :1385 ،وي س��رمايه اجتماعي را با توجه به كاركرد آن تعريف ميكند «س��رمايه
اجتماعي يك موجوديت تنها نيس��ت ،بلك��ه مجموعه مختلفي از موجوديتهاس��ت كه دو

تش��ريح كننده اعمال خاص افرادي هس��تند كه در داخل س��اختار فعالن��د (فيلد40 :1385 ،؛
تاجبخش50 :1385 ،؛ كلمن )49 :1385 ،او معتقد است كه سرمايه اجتماعي به صورت ذاتي
در درون روابط بين كنش��گران وجود دارد و قادر است در هر سطح از تراكم جمعيتي ايجاد

ش��ود( .پارس��ل .)126 :1993 ،او اعتماد ،اختيار و تعهد را الزمه سرمايه اجتماعي يك گروه
ميداند .به نظر كلمن س��رمايه اجتماعي تركيبي از س��اختارهاي اجتماعي اس��ت كه تسهيل
كننده كنشهاي معيني از كنش��گران در درون اين ساختارهاست (غفاري .)71 :1384 ،چنان
که مش��خص است ،س��رمایه اجتماعی دارای مولفه هایی است که مهمترین آن ها عبارتند از:
اعتماد ،مشارکت ،هنجار ،همبستگی اجنماعی ،روابط و پیوندهای اجتماعی.

كلم��ن اعتقاد دارد كه تصميم مبتني بر اعتماد با نمونه اي كه نظريه پردازان تصمیم گيري،

تصميم در وضعيت خطر يا ريس��ك مي نامند ،مطابقت مي كند .ریس��ک و اعتماد از عوامل
اصلي تصميم گيري در شرايط نامطمئن هستند و از عناصر جدايي ناپذير آن به شمار مي روند،

ريس��ك و اعتماد دو وجه از تصميم گيري هس��تند كه ما از طريق آنها رخدادهاي اجتماعي
را مورد بررس��ي قرار داده و براي عمل دست به انتخاب مي زنيم (يوسانگ و پرستي2004،؛
به نقل از امیر کافی (قرار گرفتن در وضعيت اعتماد يعني ش��رط بندي درباره اعمال غيرمعين

و غيرقابل مهار آتي ديگران كه اغلب توأم با ريس��ك و مخاطره اس��ت .به دليل اينكه ممكن
اس��ت ،كنش هاي پيش بيني نش��ده ديگران براي ما خطرهايي به همراه داشته باشد يا محول

كردن برخي كارها به افراد ديگر ممكن اس��ت مفيد واقع ش��ود يا از آن س��وء استفاده شود،
براي همين اس��ت كه ما مي گويي��م موقعيت هايي كه اعتماد را در بر مي گيرند ،با ريس��ك
همراه اند .موقعيت هايي كه در آنها ريسك بستگي به نحوه عمل كردن ديگران دارد ،اعتماد

ك��ردن به معني ب��ه تأخير انداختن ،ناديده گرفتن ،در پرانتز قراردادن ريس��ك و عمل كردن

به نحوي اس��ت كه گويي خطري وجود ندارد (زتومکا .)36:1384،لوهمان معتقد اس��ت كه

اعتماد را بايد در رابطه نزديك با مخاطره در نظر گرفت .از ديدگاه لوهمان اعتماد را ه حلي
براي مس��ائل مربوط به ريسك و مخاطره اس��ت و افراد بايد اعتماد را به عنوان ابزار مقاومت

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

مش��خصه مش��ترك دارند :در همه آنها جنبهاي از ساختار اجتماعي وجود دارد و همه آنها
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در برابر پيچيدگي به كار بندند (زتومكا .)46:1384،از نظر گیدنز ،اعتماد در روند احس��اس
آرامش جسمانی و روانی و در نهایت امنیت اجتماعی مهم است(گیدنز .)181:1384،وی سه
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نوع اعتماد را تشخیص می دهد:
 -1اعتماد بنیادین،

 -2اعتماد بين شخصي،

 -3اعتماد تعميم يافته و اعتماد به نظام های تخصصی (گیدنز.)126:1377

وی با بر ش��مردن منابع ناامنی و اعتماد در دنیای مدرن و سنتی تاکید می کند که در دنیای

س��نتی افراد نس��بت به آنچه اتفاق می افتد و حتی نس��بت به آینده یک اس��تدالل ماورایی را
جس��تجو کرده و آن را سرنوشت مقدر خود می دانس��تند و به نوعی خود را در شکل گیری
آن دخیل نمی دانستند ،بنابراین نسبت به آن احساس نگرانی نمی کنند .اما در دنیای مدرن ،با

ورود به نظام های مجدد به عنوان بازتولید آن مفاهیم در دنیای مدرن ،زندگی انسان آن چنان
تحت تاثیر این نظام هاست که همواره احساس نگرانی نسبت به امنیت وجودی یعنی احساس
ناامنی در زندگی بشر حضور دائمی دارد (بیات.)109:1388،

چلبی به منظور بررس��ی تعامالت اجتماعی درصدد ارائه یک دیدگاه ترکیبی اس��ت و در

این زمینه متأثر از پارس��نز است .وی انواع نظام های مبادله را بر اساس دو سطح مبادله ابزاری
و اظهاری (ارتباط اجتماعی) تقس��یم م��ی کند .در مبادله متقارن س��رد ،طرفین مبادله دارای

روگیری ویژه گرا و خنثی هستند و نوعی مبادله قراردادی محسوب می شود .مبادله نامتقارن
سرد ،از لحاظ اخالقی ،نوعی بده بستان منفی حاکم است و طرفین نسبت به یکدیگر احساس
منفی دارند ،لذا اغلب مبتنی بر زور و حیله اس��ت .در مبادله نامتقارن گرم تعامل انتش��اری و
عاطفی است و طرفین نسبت به یکدیگر احساس مثبت دارند .مبنای چنین مبادله ای معاشرت
و دوس��تی اس��ت .نوع دیگر مبادله از نظر وی ،مبادله متقارن گرم اس��ت .در این نوع مبادله
اولویت به نفع جمعی و وابس��تگی عاطفی تعمیم یافته اس��ت .روابط اجتماعی در آن گرم و

طرفی��ن به فکر رفاه و آرامش یکدیگر هس��تند (بیات،همان .)50:در واقع چلبی وجود روابط
گرم ،همدلی ،ارتباط و تعامل اظهاری را نوعی احساس مثبت در جهت تامین امنیت برشمرده
و آن را باعث و منشا امنیت می داند.

مس��ئله بنیادی اندیشه دورکیم مس��ئله نظم اجتماعی است .ایزنش��تات مهمترین مسئله نظم

اجتماعی برای دورکیم را اعتماد و همبس��تگی اجتماعی می داند.یعنی اینکه بدون انس��جام و

اعتماد اجتماعی پایداری نظم اجتماعی ممکن نیس��ت (چلبی .)12:1375 ،دورکیم در تحلیل
از تقس��یم کار دو قاعده را در پیوس��تگی جوامع و جلوگیری از فروپاشی از بی نظمی درونی

اصل قرار داد .این دو نوع جامعه با دو نوع همبس��تگی ارتباط دارد .یکی همبستگی مکانیکی

همبستگی اجتماعی در نزدیکتر کردن افراد به یکدیگر و تشدید ارتباط میان آنها اشاره دارد.

به نظر وی هرجا که همبس��تگی اجتماعی نیرومند تر باشد ،این همبستگی عامل نیرومندی در
نزدیک کردن افراد به همدیگر خواهد بود و باعث تش��دید تماس میان آن ها و بیش��تر کردن

فرصت های ارتباط ش��ان به یکدیگر خواهد ش��د (دورکیم .)75-76:1369،دورکیم اعتقاد

داشت که در عصر حاضر رشد فعالیت های اقتصادی ،شهرگرایی ،تخصص گرایی حرفه ای
و رش��د دولت بوروکراتی��ک تماماً کارکردهای خان��واده ،مذهب ،همس��ایگی را به عنوان

مکانیزم هایی در جهت ترفیع پیوند افراد به جمع گرایی تقلیل می دهد .وی وجود ساخت های
جدی (گروه های حرفه ای) را که باید در جهت جلوگیری از نابس��امانیهای اجتماعی ظهور

نمای��د را ضروری می داند (آرون .)368:1364،دورکیم اعتقاد داش��ت ،گروه های حرفه ای
ک��ه انبوهی از اف��راد را در کنار یکدیگر جمع می کند امکان رواب��ط کنش متقابل را فراهم

می کند .از نظر دورکیم فرد هم به نوبه خود در وجود این گروه ها سرچشمه ای برای شادی
و ش��ادکامی خود می بیند ،زیرا هرج و مرج برای خود او هم دردناک اس��ت .خود او هم از

کش��اکش و بی نظمی های ناشی از نبود قانون انتظام دهنده روابط فردی رنج می برد .زیستن
به حالت آماده باش جنگی آن هم در بین همراهان و همدمان خود به هیچ وجه برای انس��ان
مفید نیس��ت .احس��اس خصومت عمومی و بی اعتمادی متقابلی که از آن بر می خیزد و فشار

روح��ی حاصل از آن هنگامی مزمن و ریش��ه ای می ش��ود ،صورتی دردن��اک پیدا می کند

(دورکیم .)21:1369،وی این نوع بی نظمی ها را بی هنجاری می شمارد و این مفهوم را واجد
سه خصیصه می داند :تشویش یا اضطراب دردناک ،احساس جدایی از معیارها و استانداردهای

گروه ،احس��اس بی نشانی یا فقدان هدفی معین ( .)26-25: 1961,Deanدورکیم بر این باور
اس��ت که اگر در جامعه ای همبستگی اجتماعی قوی باش��د ،اعضای آن احتماالً با ارزش ها
و هنجارهای اجتماعی همنوا می ش��وند .ولی اگر در جامعه ای همبس��تگی اجتماعی ضعیف
باشد ،ممکن است مردم بسوی رفتار مجرمانه کشیده شوند (ستوده.)134:1384،

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

و دوم ،همبستگی ارگانیکی .اولی مبتنی بر شباهت و دومی مبتنی بر تفاوت است .وی به تاثیر
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فرضیه های تحقیق

بین اعتماد بین فردی و احساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد.
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بین اعتماد به نهادهای تخصصی و احساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد.
بین مشارکت عینی و احساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد.

بین مشارکت ذهنی و احساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد.

بین انسجام اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد.
بین متغیرهای زمینه ای و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

روش شناسی تحقیق

روش بکار گرفته ش��ده در اين تحقيق از نوع پيمايش��ي است و در آن از تكنيك پرسشنامه

براي جمعآوري اطالعات اس��تفاده شده است .جامعه آماري اين پژوهش را كليه افراد باالی

 18سال شهرستان سلسله تشکیل می دهند .در اين تحقيق با استفاده از فرمول كوكران ،حجم
نمون��ه برابر با  382نفر تعيين گرديد .با توجه به اینکه تعداد افراد روس��تایی شهرس��تان تقریبا
 1/5تعداد افراد شهری است ،لذا تعداد افراد نمونه نیز به همین نسبت مشخص گردید .بر این
اساس تعداد افراد روستایی  250نفر و تعداد افراد شهری  152نفر در نظر گرفته شد و با آن ها

به مصاحبه س��اختمند پرداختیم .شيوه نمونهگيري اين پژوهش ،از نوع نمونه گيري طبقه ای،
تصادفي اس��ت .پس از تکمیل پرسشنامه ،تمام اطالعات در رایانه ثبت گردید و با استفاده از

نرم افزار  spssبه تحلیل آنها پرداختیم .براي س��نجش قابليت اعتماد يا پايايي ابزار تحقيق از

روش آلفاي كرونباخ اس��تفاده شده است .ميزان آلفاي كرونباخ شاخص ها تقریبا باالی 0/7
درصد است که مناسب می باشد.
R

متغير

تعريف عملياتي

پایایی

2

اعتماد بین فردی

رک و راست بودن مردم -روی حرف خود بودن افراد -ضمانت کردن
مالی یک دیگر -قرض دادن پول به یکدیگر -یکی بودن ظاهر و باطن
افراد -احساس مسئولیت افراد نسبت به هم

0/82

3

اعتماد به نهادهای
تخصصی

اعتماد داشتن به نهاد هایی همچون پلیس -دستگاه قضایی -وکال-
فروشندگان -معلمان و...

0/92

همبستگی اجتماعی

میزان ارتباط با دیگران -کمک به دیگران در هنگام مشکالت-
مشارکت در فعالیت های گروهی-داشتن تعهد نسبت به دیگران-
گوش کردن به نصایح دیگران-نگه داشتن احترام افراد بزرگتر

0/82

5

مشارکت
اجتماعی(عینی ،ذهنی)

عضویت در انجمن اولیاء و مربیان ،تعاونی محلی ،انجمن های خیریه،
تعاونی ،انجمن های فامیلی ،انجمن های هنری -اتحادیه های صنفی-
اعتقاد به حل مسائل با همکاری و مشورت -داشتن روحیه تعاون-
آمادگی شرکت در شورا جهت حل مشکالت -اعتقاد به حل مشکالت
از طریق خود مردم

6

متغیرهای زمینه ای

سن -جنس -وضعیت تاهل -سطح تحصیالت و...

7

احساس امنیت جانی

تنها ماندن در منزل در شب -تنهاماندن در منزل در روز -عبور از
خیابان ها تاریک در شب -دوستی با افراد غریبه

0/81

8

احساس امنیت مالی

خالی گذاشتن منزل در شب -خالی گذاشتن منزل در روز -شرکت در
فعالیت های اقتصادی -حمل پول زیاد –پارک کردن خودرو در خیابان

0/76

8

احساس امنیت ناموسی

تهدید نوامیس افراد از سوی اقوام -تهدید نوامیس از سوی اهل محل-
تهدید نومیس تهدید نوامیس از سوی غریبه ها در روز -تهدید نوامیس
از سوی غریبه ها در شب

0/71

0/75
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الف) یافته های توصیفی

• تحلیل تک متغیره

از تعداد  382نفری که مورد بررسی قرار گرفتند 225 ،نفر مرد و  157نفر زن هستند(علت

کم بودن تعداد زنان ،تمایل کمتر آن ها به همکاری با محقق بود) .کمترین سن پاسخگویان

 18سال و بیشترین  66سال بوده و میانگین سن افراد نیز برابر با  29/86است .اکثر افراد مورد
بررسی درآمدی بین  301هزار تا  600هزار تومان دارند .تقریبا  %53از کل افراد مورد بررسی

مجرد و  %47باقیمانده متاهل هستند.

جدول:1مقايسه نتایج آمار توصیفی تک متغیره در سطح روستا و شهر
روستا

شهر
ردیف

متغیر

تعداد پاسخگویان

میانگین

تعداد پاسخگويان

ميانگين

1

احساس امنیت جانی

145

16/14

222

14/71

2

احساس امنیت مالی

131

14/98

225

15/21

3

احساس امنیت ناموسی

145

16/70

226

16/80

4

اعتماد به نهادهای تخصصی

140

21/45

224

23/18

5

اعتماد بین فردی

139

20/16

217

21/03

6

همبستگی اجتماعی

133

21/47

217

22/59

9

مشارکت عینی

138

20/47

217

22/59

10

مشارکت ذهنی

137

11/43

11/43

11/88
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نتایج تحقیق

نتایج تحقیق نشان داد که در روستا میزان احساس امنیت مالی( )3/8یعنی بیشتر از حد متوسط،

احساس امنیت جانی( )2/94یعنی کمتر از حد متوسط و احساس امنیت ناموسی( )3/36یعنی

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی

144

بیش از حد متوس��ط می باش��د .در مجموع می توان گفت که میزان احساس امنیت اجتماعی

در روس��تا با توجه به این س��ه بعد برابر با  3/10یعنی تقریبا در حد متوس��ط ارزیابی می شود.

نتایج ارزیابی احس��اس امنیت ش��هری نیز نش��ان می دهد که در ش��هر میزان احساس امنیت

مالی( )3/6یعنی بیش��تر از حد متوسط ،احساس امنیت جانی( )2/22یعنی کمتر از حد متوسط
و احساس امنیت ناموسی( )3/26یعنی بیش از حد متوسط می باشد .در اين جدول به توصیف

و بررس��ی تفاوت میانگین های متغیرهای تحقیق دو گروه ش��هر و روس��تا ني��ز پرداخته ايم.

يافته ها نش��ان مي دهد که میزان اعتماد نهادی ،اعتماد بین فردی ،مشارکت ذهنی ،مشارکت
عینی ،همبستگی اجتماعی ،احس��اس امنیت مالی و احساس امنیت ناموسی در بین روستاییان
بیش��تر از افراد ش��هری است و در عوض میزان امنیت جانی در بين افراد شهري بیش از روستا
ييان اس��ت .از سوی دیگر بررسی معنی دار بودن میانگین های دو گروه نشان داد که تفاوت

میانگین های دو گروه ش��هر و روستا در مورد متغیرهایی همچون مشارکت عینی ،همبستگی

اجتماعی ،احساس امنیت جانی و ناموسی معنادار بوده و این تفاوت در باره متغیرهای اعتماد

نهادی و اعتماد بین فردی ،مشارکت ذهنی و احساس امنیت مالی معنادار نیست.
• تحلیل دو متغیره

نتایج تحلیل دو متغیره:

دو متغیری که سطح سنجش شان هر دو در سطح فاصله ای باشد ،معموال ساده ترین آزمون

آماری برای نش��ان دادن رابطه شان ،ضریب همبس��تگی پیرسون است .جدول زیر همبستگی
دوبه دوی متغیرها را نشان می دهد.

جدول :2نتايج تحليل همبستگی دو متغيره در سطح روستا و شهر

نام متغیر

اعتماد به
نهادهای
تخصصی
اعتماد بین
فردی

همبستگی
اجتماعی

مشارکت
عینی

مشارکت
ذهنی

ضریب پیرسون

1
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احساس
امنیت
اجتماعی

احساس
امنیت
اجتماعی

اعتماد به
نهادهای
تخصصی

اعتماد بین
فردی

احساس
آنومی

انزوای
اجتماعی

کنترل
اجتماعی

مشارکت
عینی

مشارکت
ذهنی

سطع معناداری
تعداد

337

ضریب پیرسون

0/50

سطع معناداری

0/33

تعداد

325

364

ضریب پیرسون

0/03

0/09

سطع معناداری

0/54

0/30

تعداد

318

345

356

1

1

ضریب پیرسون

0/099

0/26

0/156

-0/155

-0/07

سطع معناداری

*0/04

***0/000

**0/002

**0/002

0/08

تعداد

317

339

337

337

342

350

ضریب پیرسون

0/091

0/02

0/009

-0/09

-0/1

0/07

سطع معناداری

*0/05

0/33

*0/05

*0/05

*0/02

0/07

تعداد

316

337

334

339

346

331

353

ضریب پیرسون

0/04

0/07

0/03

0/37

-0/01

0/1

0/1

سطع معناداری

*0/02

0/08

0/2

0/34

0/3

0/008

**0/003

تعداد

325

351

344

346

346

345

343

***p>0/001

**p>0/01

1

1

1
363

*p>0/05

در جدول باال بیش��ترین ارتباط متغیر احساس امنیت با متغیر همبستگی اجتماعی و کمترین

ارتباط آن با متغیر مش��ارکت ذهنی اس��ت .با توجه به مثبت بودن رابطه بین این س��ه متغیر و

احس��اس امنیت اجتماعی می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان آن ها بر میزان احس��اس
امنیت اجتماعی نیز افزوده خواهد ش��د .نتايج همبس��تگي دو متغي��ره بصورت مجزا يعني در

سطح روستا و شهر ،حاکی از آن است که در سطح روستا ،احساس امنیت جانی با متغیرهای
(اعتماد فردی ،همبس��تگی اجتماعی) ،احس��اس امنیت مالی با متغیرهای (مش��ارکت ذهنی و

عینی) و احساس امنیت ناموسی با متغیر(مشارکت ذهنی) رابطه معناداری دارد .در سطح شهر
نیز مشاهده نمودیم که احساس امنیت مالی با متغیرهای(اعتماد فردی ،مشارکت عینی) دارای

رابطه ای معنادار هستند.
جدول( )3نتایج آزمون  tبر حسب جنسیت

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی
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متغير(جنس)

فراواني

ميانگين

اختالف میانگین

مقدارT

سطح معني داري

مرد

205

50/68

3/61

3/5

0/001

زن

132

47/06

جدول باال به بررسی تفاوت میانگین بین دو جنسی زن و مرد می پردازد .نتایج بدست آمده

با فرض برابری واریانس ها نشان می دهد که بین این دو جنس به لحاظ میزان احساس امنیت

تفاوت معنی داری وجود دارد .نتایج جدول نشان می دهد که زنان بیشتر از مردان می ترسند
یا در واقع از احساس امنیت کمتری برخوردارند.

جدول( )4نتایج آزمون دو متغیره بین متغیرهای زمینه ای و احس�اس امنیت اجتماعی بر حسب محل
سکونت
محل سکونت

متغیر

پیرسون

معناداری

شهر

احساس امنیت اجتماعی درآمد

0/10

0/31

روستا

احساس امنیت اجتماعی درآمد

0/137

0/6

شهر

احساس امنیت اجتماعی سن

0/103

0/26

روستا

احساس امنیت اجتماعی سن

0/019

0/78

بر اس��اس جدول باال بین بیزان درآمد و س��ن و احس��اس امنیت اجتماعی در شهر و روستا

رابط��ه وجود ندارد .چنان که جدول باال نش��ان می دهد بین میزان درآمد و احس��اس امنیت

اجتماعی چه در مناطق روس��تایی و چه در مناطق شهری رابطه ای وجود ندارد .این در حالی
است که بین میزان درآمد روستاییان و شهریان نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

جدول( )5نتایج آزمون دو متغیره بین تحصیالت و احساس امنیت اجتماعی بر حسب محل سکونت
محل سکونت

متغیر

اسپیرمن

معناداری

شهر

احساس امنیت اجتماعی تحصیالت

-0/055

0/54

روستا

احساس امنیت اجتماعی تحصیالت

0/59

0/39

جدول باال ارتباط بین سطح تحصیالت پاسخگویان و احساس امنیت اجتماعی را با استفاده از

آزمون اسپیرمن نشان می دهد .از آن جایی که تحصیالت را به صورت ترتیبی و احساس امنیت

اجتماعی را در سطحی فاصله ای تعریف کرده ایم ،لذا از این آزمون استفاده نموده ایم .جدول

باال نشان می دهد که بین سطح تحصیالت پاسخگویان و احساس امنیت اجتماعی افراد رابطه ای
وجود ندارد .منفی بودن عالمت ضریب پیرس��ون بدین معناس��ت که در شهر با باال رفتن سطح
هستیم ،یعنی با افزایش سطح تحصیالت ،از میزان احساس امنیت افراد روستایی كاسته می شود.
جدول( )6نتایج آزمون  tمستقل بین متغیرهای زمینه ای و متغیرهای اساسی تحقیق
محل
سکونت

شهر
روستا
شهر
روستا
شهر
روستا
شهر

روستا
شهر
روستا

متغیر
مستقل

آزمون t

متغیر وابسته

آزمون همگنی واریانس ها

مرد

احساس امنیت
اجتماعی

با فرض برابری واریانس

1/40

با فرض عدم برابری واریانس

1/46

121

مرد

احساس امنیت
اجتماعی

با فرض برابری واریانس

1/34

210

1/62

با فرض عدم برابری واریانس

1/42

180

1/62

0/157

مجرد

احساس امنیت
اجتماعی

با فرض برابری واریانس

0/343

121

0/636

0/732

با فرض عدم برابری واریانس

0/350

115

0/636

0/727

با فرض برابری واریانس

-2/15

211

-2/47

0/03

با فرض عدم برابری واریانس

-2/12

189

-2/47

0/03

با فرض برابری واریانس

-0/66

131

-1/1

0/5

با فرض عدم برابری واریانس

-0/64

109

-1/1

0/5

با فرض برابری واریانس

-1/14

215

-1/11

0/26

با فرض عدم برابری واریانس

-0/98

113

-1/11

0/32

با فرض برابری واریانس

0/867

128

1/22

0/387

با فرض عدم برابری واریانس

0/867

126

1/22

0/388

با فرض برابری واریانس

3/89

211

3/08

0/000

با فرض عدم برابری واریانس

3/85

174

3/08

0/000

با فرض برابری واریانس

2/12

131

1/54

0/036

با فرض عدم برابری واریانس

1/10

123

1/54

0/037

با فرض برابری واریانس

0/54

215

0/367

0/586

با فرض عدم برابری واریانس

0/519

144

0/367

0/6

زن
زن
متاهل
مجرد
متاهل
مرد
زن
مرد
زن

احساس امنیت
اجتماعی
اعتماد اجتماعی
اعتماد اجتماعی

مرد

مشارکت
اجتماعی

مرد

مشارکت
اجتماعی

مرد

همبستگی
اجتماعی

مرد

همبستگی
اجتماعی

زن
زن
زن
زن

t

درجه
آزادی

تفاوت
معناداری

معناداری
دو دامنه

122

2/58

0/16

2/58

0/14
1/82

در بخش های پیشین به بررس��ی تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب محل سکونت

پرداختیم .در جدول باال با استفاده از آزمون tبه تفاوت معنادار بودن یا نبودن میانگین متغیرهای

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

تحصیالت ،احساس امنیت اجتماعی کاهش پیدا می کند .اما در روستا با عکس این قضیه روبه رو

147

اصلی تحقیق با جنس��یت (مرد و زن) افراد در بخش های ش��هری و روستایی و وضعیت تاهل

آن ها می پردازیم .چنان که جدول باال نش��ان می دهد ،بین میانگین احساس امنیت اجتماعی
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دو گروه زنان و مردان ش��هری و روستایی تفاوت معنی داری وجود ندارد ،بدین معنا که بین

جنس��یت و احساس امنیت اجتماعی چه در شهر و چه در روستا رابطه معناداری وجود ندارد.

میانگین اعتماد اجتماعی بین دو گروه زن و مرد چه در ش��هر و چه در روس��تا رابطه غیرمعنی
داری را نش��ان م��ی دهد که بیانگر آن اس��ت که این متغیر با جس��یت رابطه ن��دارد .میانگین
مش��ارکت اجتماعی دو گروه زن و مرد در ش��هر غیرمعنی دار و در روس��تا معنی دار است،

بدین معنا که مشارکت اجتماعی در شهر با جنسیت رابطه ندارد اما بین این دو متغیر در روستا

رابطه برقرار اس��ت .همبستگی اجتماعی وضعیتی عکس مشارکت دارد ،یعنی میانگین کنترل
اجتماعی دو گروه زن و مرد در ش��هر معنی دار و در روستا غیر معنی دار است که بیانگر این
است که رابطه بین جنسیت و همبستگی اجتماعی تنها در شهر برقرار است نه در روستا .اما در

میان افراد مجرد و متاهل شهری تفاوت میانگین معنی داری به لحاظ احساس امنیت اجتماعی
وجود ندارد ،یعنی در شهر فرد چه متاهل باشد و چه مجرد ،احساس امنیت او تفاوتی نخواهد
داش��ت .اما این تفاوت میانگین در بین افراد مجرد و متاهل روستایی دیده می شود بدین معنا
که با ازدواج افراد احساس امنیت اجتماعی آن ها نیز تفاوت پیدا خواهد کرد.
• رگرسیون چند متغیره در سطح روستا
جدول( )7نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره متغیرهای مستقل و احساس امنیت اجتماعی
متغیرهای
مستقل

ضرایب استاندارد
رگرسیون()Beta

t

sig

9/45

0/000

اعتماد نهادی

0/09

1/18

0/23

اعتماد فردی

-0/066

-0/82

0/4

همبستگی

0/151

1/91

0/04

مشارکت
عینی

0/026

0/32

0/74

مقدار تابت

نتایج تحلیل واریانس
()ANOVA

ضریب
تعیین R2

F

SIg

1/41

0/2

0/18

مشارکت
ذهنی

-0/021

-0/27

0/78

جدول باال نش��ان می دهد که نقش متغیرهای مستقل در تبیین احساس امنیت اجتماعی تنها

گردد .از میان متغیرهای مس��تقل تحقیق تنها متغیر همبستگی اجتماعی دارای رابطه معناداری
با احساس امنیت اجتماعی است و سایر متغیرها فاقد ارتباط معنادار با متغیر وابسته هستند.
• رگرسیون چند متغیره در سطح شهر
جدول( )8نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره متغیرهای مستقل و احساس امنیت اجتماعی
متغیرهای
مستقل

ضرایب استاندارد
رگرسیون()Beta

t

sig

2/9

0/005

اعتماد نهادی

0/27

2/42

0/01

اعتماد فردی

0/18

0/158

0/3

همبستگی

0/11

1/03

0/25

مشارکت عینی

0/20

1/99

0/04

مشارکت ذهنی

0/06

0/68

0/49

مقدار تابت

نتایج تحلیل واریانس
()ANOVA

ضریب
تعیین R2

F

SIg

2/02

0/07

0/16

جدول باال نش��ان می دهد که نقش متغیرهای مستقل در تبیین احساس امنیت اجتماعی 16

درصد اس��ت و  84درصد باقیمانده باید توس��ط متغیرهایی خارج از م��دل این تحقیق تبیین
گردد .از میان متغیرهای مس��تقل تحقیق ،متغیرهای مش��ارکت عین��ی و اعتماد نهادی دارای

رابطه معناداری با احس��اس امنیت اجتماعی است و س��ایر متغیرها فاقد ارتباط معنادار با متغیر
وابسته هستند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

در این تحقیق بر آن بودیم تا به بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

در سطح روس��تاهای شهرستان سلسله و شهر الشتر بپردازیم .احساس امنیت اجتماعی را برابر

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

 18درصد اس��ت و  82درصد باقیمانده باید توسط متغیرهایی خارج از مدل این تحقیق تبیین
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با س��ه مولفه احساس امنیت مالی ،جانی و ناموسی در نظر گرفتیم .از سویی سرمایه اجتماعی

را نیز دارای پنج مولفه اعتماد نهادی و اعتماد بین فردی ،مش��ارکت عینی ،مش��ارکت ذهنی
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و همبس��تگی اجتماعی دانس��تیم .نتایج تحقیق نش��ان داد که در روس��تا میزان احساس امنیت

مالی( )3/8یعنی بیشتر از حد متوسط ،احساس امنیت جانی( )2/94یعنی کمتر از حد متوسط و
احساس امنیت ناموسی( )3/36یعنی بیش از حد متوسط می باشد .در مجموع می توان گفت
که میزان احساس امنیت اجتماعی در روستا با توجه به این سه بعد برابر با  3/10یعنی تقریبا در

حد متوسط ارزیابی می شود .از سوی دیگر ،مشاهده می کنیم که احساس امنیت جانی در بین

روس��تاییان کمتر از احساس امنیت مالی و ناموسی است .نتایج ارزیابی احساس امنیت شهری
نیز نش��ان می دهد که در ش��هر میزان احس��اس امنیت مالی( )3/6یعنی بیشتر از حد متوسط،

احساس امنیت جانی( )2/22یعنی کمتر از حد متوسط و احساس امنیت ناموسی( )3/26یعنی
بیش از حد متوس��ط می باش��د .می توان گفت که میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر نیز

با توجه به این س��ه بعد برابر با  3/08یعنی تقریبا در حد متوسط است .دیدیم که میزان اعتماد
نهادی ،اعتماد بین فردی ،مش��ارکت ذهنی ،مشارکت عيني ،همبس��تگی اجتماعی ،احساس

امنیت مالی و احس��اس امنیت ناموس��ی در بین روستاییان بیشتر از افراد شهری است .اما نتایج
نش��ان می داد که میزان امنیت جانی در ش��هر نیز بیش از روستاست .از سوی دیگر معنی دار

بودن میانگین های دو گروه نیز بررسی شد.

نتایج نشان داد که تفاوت میانگین های دو گروه شهر و روستا در مورد متغیرهایی همچون

اعتماد نهادی ،مش��ارکت عینی ،همبستگی اجتماعی ،احساس امنیت جانی و ناموسی معنادار
بوده است و این تفاوت در باره متغیرهای اعتماد بین فردی ،مشارکت ذهنی و احساس امنیت
مالی معنادار نیست .نتایج همبستگی متغیرهای تحقیق حاکی از آن است که در سطح روستا،

احساس امنیت جانی با متغیرهای (اعتماد فردی ،همبستگی اجتماعی) ،احساس امنیت مالی با

متغیرهای (مش��ارکت ذهنی و عینی) و احساس امنیت ناموسی با متغیر(مشارکت ذهنی) رابطه

معناداری دارند .این نتایج نشان می دهد که در روستا مشارکت اجتماعی نقش بسیار مهمی بر
عهده دارد ،چرا که هم با احساس امنیت مالی و هم با احساس امنیت ناموسی دارای رابطه ای
معنادار اس��ت .طبق نظریه چلبی در واقع وجود مش��ارکت اجتماعی در پرتو ارتباط تعاملی و

گرم ،عاملی بس��یار مهم در تامین احس��اس امنیت اجتماعی در جامعه است .در واقع می توان

گفت که در روس��تا ،افراد در ی��ک نظم تعاملی یا ارتباطی با یکدیگر برای رس��یدن به یک

«ما»ي مشترک قرار دارند که منجر به همفکری ،مشارکت ،همدلی ،همبستگی در یک نظام
اجتماعی می ش��ود .در چنین نظامی افراد تعهد و تعلق به یکدیگر داشته و گسترش تعامالت
اجتماعی موجب انس��جام و وابس��تگی عاطفی می ش��ود .افراد در چنی��ن نظمی از پیوندهای

جامعه گس��ترش یافته و معاشرت پذیری ،روابط کالمی جانشین پرخاشگری و جامعه ستیزی

می گردد.

آن گونه که دورکیم می گوید :هرچه همبستگی اجتماعی نیرومند تر باشد ،این همبستگی

عام��ل نیرومندی در نزدیک کردن افراد به همدیگر خواهد بود و باعث تش��دید تماس میان

آن ها و بیش��تر کردن فرصت های ارتباط ش��ان به یکدیگر خواهد ش��د .دورکیم بر این باور

اس��ت که اگر در جامعه ای همبستگی اجتماعی قوی باش��د ،اعضای آن احتماال با ارزش ها
و هنجارهای اجتماعی همنوا می ش��وند .ولی اگر در جامعه ای همبس��تگی اجتماعی ضعیف
باشد ،ممکن است مردم بسوی رفتار مجرمانه کشیده شوند .تحلیل رگرسیون انجام گرفته در
سطح روستا نشان می دهد که از میان متغیرهای مستقل تحقیق تنها متغیر همبستگی اجتماعی
دارای رابطه معناداری با احس��اس امنیت اجتماعی است و س��ایر متغیرها فاقد ارتباط معنادار

با متغیر وابس��ته هستند .تحلیل رگرسیون انجام گرفته در س��طح شهر نشان می دهد که نقش
متغیرهای مستقل در تبیین احساس امنیت اجتماعی تنها  16درصد است و  84درصد باقیمانده
باید توسط متغیرهایی خارج از مدل این تحقیق تبیین گردد .از میان متغیرهای مستقل تحقیق،

متغیرهای مش��ارکت عینی و اعتماد نهادی دارای رابطه معناداری با احس��اس امنیت اجتماعی

است و سایر متغیرها فاقد ارتباط معنادار با متغیر وابسته هستند .در تحقیقی که توسط حمداهلل
نادری و دیگران با عنوان بررس��ی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی پرداخته

اس��ت ،نتایج نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم
وجود دارد و از بین مولفه های س��رمایه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی دارای بیشترین همبستگی

با احس��اس امنیت اجتماعی اس��ت .نتایج کلی تحقیق صورت گرفته نش��ان می دهد که بین

مش��ارکت ،اعتماد و همبستگی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه مستقیم وجود دارد
که در واقع با نتایج تحقیق ما نیز مشابهت دارد .در فراتحلیلی که توسط محقق در باره احساس
امنیت انجام شده است ،نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی در  83درصد متون بررسی شده،
دارای رابطه معناداری با احس��اس امنیت اس��ت .که در واقع هم خوانی باالیی با نتایج تحقیق

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

قوی ،دوس��تی و صمیمی��ت برخوردار ب��وده و بتدریج پل های ارتباطی در ش��بکه تعامالت

151

ما نیز دارد .در تحقیقی دیگری که توس��ط گروه علوم اجتماعی دانشگاه کرمان با نام بررسی

اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی صورت گرفته است ،تایید می کند که بین اعتماد
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اجتماعی و احس��اس امنیت افراد رابطه وجود دارد و در واقع این گفته نش��ان از تایید پشتوانه
نظری تحقیق ما دارد .پیشنهادات این تحقیق به صورت زیر است:

• پلیس به عنوان نهاد متولی امنیت ذهنی و عینی ضمن برقراری ارتباطی ش��فاف و مبتنی

بر دوستی ،طرح پلیس اجتماع محور را به اجرا در آورد و با توجه به سنتی بودن جامعه مورد

بررس��ی از اهالی و افراد سرش��ناس جهت برقراری نظم در منطقه بکوش��د .به نظر می رسد با
توجه به باال بودن همبس��تگی اجتماعی و رابطه معنادار این متغیر با احس��اس امنیت اجتماعی،
یکی از متغیرهای قوی تامین کننده احساس امنیت در منطقه همین متغیر باشد .متغیر همبستگی
اجتماعی در بطن جامعه و در بین مردم و ارتباطات بین آن ها نهفته اس��ت که وجود ش��رایط

طایفه ای در منطقه تامین کننده این همبس��تگی اس��ت .همبس��تگی اجتماع��ی از مولفه های
س��رمایه اجتماعی بوده و سرمایه اجتماعی بیشتر ارتباطات بین افراد ،تعامالت ،مشارکت ها و

هنجارهای اجتماعی و انسجام را مد نظر دارد .اما وجود همین سرمایه اجتماعی درون گروهی
قوی در صورت وجود شرایط عکس ،یعنی باال گرفتن و تشنج سرمایه اجتماعی بین گروهی
خود می تواند ،عاملی مهم در تش��دید تعارضات در منطقه باش��د ک��ه در نهایت منجر به باال

رفتی میزان ناامنی افراد خواهد شد .از این رو پلیس با شناسایی منبع به آسانی می تواند از این

س��رمایه اجتماعی بهره برده و در حل معضالت اجتماعی منطقه و جلوگیری از بغرنج ش��دن
امنیت منطقه از آن استفاده کند.

• پلیس باید با تعامل فراوان با افراد شهر و استفاده از منبع سرمایه اجتماعی ضمن باال بردن

اعتماد نهادی و برقراری رابطه با مردم ،به باالبردن احساس امنیت جانی و مالی منطقه کمک

نماید.

• پیشنهاد می شود پلیس به عنوان نهاد متولی امنیت ذهنی و عینی ضمن برقراری ارتباطی

ش��فاف و مبتنی بر دوس��تی ،طرح پلیس اجتماع محور را به اجرا در آورد و با توجه به سنتی
بودن جامعه مورد بررسی از اهالی و افراد سرشناس جهت برقراری نظم در منطقه بکوشد.

• پیش��نهاد می شود سازمان های مختلف منطقه با سرمایه گذاری مفید در شهرستان پایگاه

اجتماعی و اقتصادی افراد را با کمک دیگر نهادها و سازمان ها ارتقاء داده تا احساس امنیت
بیشتری را از طریق ارتباط با مردم تولید نمایند.

• پیش��نهاد می شود که نیروی انتظامی ایستگاه های بیشتری را در مناطق مهم دارای موارد

س��رقت باال ایجاد نمایند .ایج��اد امنیت عینی جنبه مهمی از احس��اس امنیت را در بر خواهد

داشت.

• پلیس باید پایداری و ثبات در کارها را برقرار نماید و با عملکرد مثبت خود مانع کاهش

سرمایه اجتماعی و افزایش جرائم منطقه گردد.

• پلیس باید رویکرد جامعه محوری را جهت کاهش تنش ها و حل مسائل در جامعه مدنی

و شفاف سازی با آن را در پیش گیرد .در واقع پلیس می بایست به تعهدات خود عمل کرده

و اعتماد به خود از طریق مشارکت ،روابط سالم و صحیح ،حمایت از افراد بی گناه ،برخورد

با افراد شرور و  ...باال ببرد.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

• آموزش پلیس در خصوص استفاده از ظرفیت و پتانسیل اجتماع.
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