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چکيده
امنیــت در بعــد عینی آن فقــدان تهدید علیه ارزش هــای حاکم در یک جامعه و در بعــد ذهنی آن ،همان
احســاس امنیت اســت ،احســاس امنیت در امان بودن یا در امان حس کردن جان و مال و ارزش های خود از
تهدید ،صدمه ،آســیب و نبود دغدغه تأمین نیازهای معقول حال و آینده می باشــد .در این مطالعه وجود بعد
ذهنی امنیت اجتماعی در ارتباط با وضعیت ســرمایه اجتماعی مد نظر اســت .سرمایه اجتماعی با بهره مندی از
مؤلفه هایی نظیر اعتماد ،انســجام ،آگاهی ،روابط و مشــارکت اجتماعی در توسعه نظم و امنیت عمومی مورد
توجه است.
در این رابطه تحقیقی با هدف کلی بررســی رابطه ســرمایه اجتماعی و (مؤلفه های آن) بر احســاس امنیت
اجتماعی در شــهر حمیدیه انجام گرفته که احســاس امنیت اجتماعی افراد در این پژوهش در  3بُعد احســاس
امنیت جانی ،مالی و سیاسی مورد توجه می باشد.

این تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفت .جمعیت آماری تحقیق ساکنان
 16سال و باالتر شهر حمیدیه و روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای است برای تعیین حجم نمونه
با استفاده از فرمول کوکران  375نفر تعیین شد .وتجزیه داده ها با استفاده از spssاست.
مهمترین یافته های تحقیق نشــان داد که هر چه میزان ســرمایه اجتماعی در جامعه بیشتر باشد به همان میزان
احســاس امنیت اجتماعی بیشــتر خواهد بود .در تحقیق نهایی شــاخص اعتماد اجتماعی مشارکت اجتماعی،
آگاهی اجتماعی بیشترین همبستگی را با احساس امنیت اجتماعی نشان داده است و دو متغیر انسجام و روابط
 -1نويسنده مسئول ،عضوهیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی
Email: tajbakhsh_gr@yahoo.com
 -2استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی
 -3کارشناسی ارشدجامعه شناسی دانشگاه آزادشوشتر

اجتماعــی فقــط با دو بُعد امنیت جانی و مالی احســاس امنیت اجتماعی رابطه معنادار داشــتند .از میان عوامل
فردی ،جنس در میزان احساس امنیت اجتماعی اثرگذار بوده است.
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واژه های کليدي :ســرمایه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،مشــارکت عمومی ،انتظارات ارزشــی ،امنیت
اجتماعی
مقدمه

امنیت نیازی اساســی و همگانی اســت ،اهمیت و ضرورت امنیت در پیوند ناگسســتنی آن

با زندگی اســت .در زمینه امنیت و ضرورت آن برای زندگی ،همین بس که دانشــمندان آن
را به مثابه یکی از نیازهای اساســی انســان در نظر میگیرند .به موازات گســترش اجتماعات

و پیچیدهتر شــدن روابط وتعامالت اجتماعی ،موجود بشــری وارد روابط گوناگونی شد که
عرصههای زندگی را تحت عناوین اجتماعی ،اقتصادی ،سیاســی ،فرهنگی و  ...از هم متمایز

کردنــد و امنیت او را تحت شــعاع قرار دادند .بشــر که برای تأمین امنیت و فــرار از ناامنی،

جامعــه را تشــکیل داده بود ،به زودی دریافــت که این بار امنیت او نه تنها از ســوی طبیعت
و عوامل طبیعی ،بلکه از ســوی انســانها و عوامل گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی نیز
تهدید میشــود؛ بدین ترتیب ،دغدغه همیشــگی او برای تأمین امنیت در مقولهای جدید ،با
عنوان احساس امنیت اجتماعی ظهور میکند (حسینی. )10:1388،عوامل گوناگونی بیتردید

در ایجــاد امنیت و احســاس امنیت دخالــت دارند که نبود آنها برقراری احســاس امنیت را
کند یا مانع از تحقق آن میشــود .یکی از این عوامل ،ســرمایه اجتماعی و مؤلفههای تشکیل

دهنده آن میباشد و شرط ایجاد یک جامعه سالم ،اعتماد اجتماعی متقابل بین اعضاء ،مردم

و مسئوالن اســت (بهزاد . )110:1381،در سراسر مبادالت و روابط اجتماعی اعتماد همچون
روان کننــدهای ،چرخههای کنــش اجتماعی را راحتتــر به حرکت درمــیآورد .بنابراین
موضوع اعتماد تا بدان جا اهمیت دارد که بگوییم مهمترین مســأله نظم اجتماعی ،چیزی جز

اعتماد و همبســتگی اجتماعی نیست؛ زیرا بدون انسجام و اعتماد نمیتوان به دوام و پایداری
نظم و امنیت جامعه خوشبین بود (لرنی.)69 :1384 ،

براســاس دیدگاه نظریه پردازان اجتماعی ســرمایه اجتماعی دردو بعــد کیفی وکمی طی

فرایندهای اجتماعی شــدن توانسته اســت در بعد کمی به بحث درگیری های مدنی ودربعد

کیفــی به اعتمــاد اجتماعی بپردازد ،از این نظر ســرمایه اجتماعی کمیتی اســت که به لحاظ
آن امــکان ترمیم و بهگشــت اجتماعی در عرصــه اجتماعی بوجود آمده وبحث مشــارکت

را درزمینــه های مختلف تقویــت می نماید واز نظربعد کیفی نیز اعتماد و ابعاد آن ،انســجام
می سازد(روزنفلید وهمکاران.)285:2001،
بیان مسئله وضرورت انجا م تحقیق

یکی از مفاهیم با اهمیت ،پیچيده و جدید در دنیای امروز و در بسیاری از مباحث سیاسی،

اجتماعی و اقتصادی موضوع و مفهوم امنیت است (اخوان کاظمی.)12:1386،

امنیت از نیازها و ضرورتهای پایهای فرد و جامعه تلقی میشود که فقدان یا اختالل در آن

پیامدها و بازتابهای نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد (ترابی و گودرزی.)23: 1383،

به طوری که انسان مدنی برای زندگی در جمع و دستیابی به مراتب باالی رشد نیازمند امنیت
و آرامش خاطری اســت که با رشــد و نمو جرایم و انحرافات اجتماعی ،زمینههای ناامنی و

شکلگیری کجروی در سطح جامعه ،بیشترین دلهره را ایجاد میکند (جاوید.)119 :1385 ،

فقــدان یــا اختالل در امنیت ،پیامــد و بازتابهای نگران کننــده و خطرناکی برای افراد و

دولتها به دنبال دارد .در همين رابطه ،دولتها و نظام سیاسی ،ساالنه بودجههای هنگفتی را
هزینه میکنند (ترابی و گودرزی.)265 :1384 ،

در رابطه با احســاس امنیت تحقیقات انجام گرفته توســط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

در ســال  1379نشــان از وجود احســاس امنیت در بین زنان بیشتر از مردان ،در بین متأهلین
بیشتر از مجردین ،در بین افراد شــاغل بیشتر از بیکاران و در بین افراد با ســطح تحصیالت

پایین بیشتر از افراد تحصیل کرده بود (رجبی.)97 :1384 ،

بــا این وجود افراد مختلف بــا توجه به تنوع محیط پیرامونی ،بینش متفاوتی از مقوله امنیت

داشــته و احساس امنیت را با توجه به نظام اقتصادی ،نظام سالمت و تجربههای فردی ناامنی،
متغیر دانسته و دلهره ناشی از احساس ناامنی را بیشتر از الیههای عینی و واقعی ناامنی و وقوع
جرم در اذهان دارند (.)1: 2008 ,Lindstrom & others

پژوهشــی در زمینه امنیت اجتماعی و ســرمایه در سطح شهر تهران صورت گرفته که نشان

میدهد دو ســوم مردم شــهر تهران در حد متوسط احســاس امنیت دارند افرادی که سرمایه

تحليل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

وهمبستگی وایجاد حس همدلی ویگانگی مثبت بین عناصرشبکه های اجتماعی را امکان پذیر
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اجتماعی بیشتری دارند ،بیشتر احســاس امنیت اجتماعی میکنند ،اما افرادی که ســرمایه

فرهنگــی و اقتصادی بیشتری دارند ،احســاس امنیت کمتری میکننــد .به عبارت دیگر در
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بین اقشــار نخبه جامعه و همچنین صاحبان ســرمایه اقتصادی ،احســاس امنیت کمتر اســت.

همچنیــن نتایج حاصــل از آزمونهای آماری در این تحقیق نیز نشــان دهنده آن اســت که

ســرمایه اجتماعی با احســاس امنیت فکری ،جمعی و مالی همبستگی معناداری دارد (ربیعی،

 ،1383به نقل از بیزبان).

همچنین بررسی دیگری در زمینه وجود رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان جرایم در ایران

نشان میدهد که هر چه عالقه افراد به جامعه ،اعتماد اجتماعی ،داشتن روابط متقابل با دیگران

و حسن کمک و همیاری نسبت به دیگران در فرد زیاد باشد به همان میزان از ارتکاب جرایم
توسط افراد در جامعه کاسته میشود (چلبی و مبارکی.)37 :1384 ،

از این رو ،امنیت اجتماعی برای آحاد جامعه از بســیاری از موضوعات دیگری که ممکن

اســت مهم تلقی شود ،ضروریتر اســت .بنابراین یکی از اصلیترین مؤلفههایی که امنیت را
ارتقا میبخشــد و جامعه را ســالم ،آرام و مطلوب میسازد ســرمایه اجتماعی است (راموز،

 .)88 : 1383ســرمایه اجتماعی را در حکم مالت و ســیمانی دانستهاند که اجزاء و بخشهای
مختلــف جامعه را به یکدیگر پیوند میدهد و یا آن را ،به مثابه روغنی دانســتهاند که موجب
روانی گردش امور اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی یک جامعه میشود که فقدان آن
حیات اجتماعی را سخت ،شکننده ،کم دوام و پرهزینه خواهد کرد (غفاری.)371 :1390 ،

به عبارت دیگر ســرمایه اجتماعی که زمینه ساز تعاون و همکاری ،اعتماد و مشارکت فعال

در زندگی اجتماعی اســت و در بســتری از روابط متقابل اجتماعی شکل میگیرد ،میتواند

نوعی احساس آرامش و امنیت و همچنین شبکه اجتماعی حمایتی به ارمغان بیاورد (بیزبان،

.)57 :1391

نکتهای که باید به آن توجه شــود نقش و اهمیت وجود احساس امنیت در بین افراد جامعه

در بعــد ذهنی در کنــار وجود امنیت و بعد عینی اســت و به همین دلیل برخی کارشناســان
احساس امنیت را مقدم بر وجود عینی امنیت معرفی میکنند (کرامتی.)151 :1385 ،

در میان بســیاری از عوامل مؤثر بر کاهش احســاس امنیت اجتماعی ،بایــد بر تأثیر برخی

ویژگیهــای فرهنگی (وجود برخی خرده فرهنگها و ارزش هاي قومی ،قبیلهای و طایفهای

در این شهرستان) در شکلگیری مسأله احساس ناامنی اجتماعی در این شهرستان و همچنین

مهاجرت قبایل مرز نشــین بعد از جنگ تحمیلی و سکونت در این شهر همراه با افزایش جرم

و خشــونت اشــاره کرد .غالب بودن فرهنگ قبیلهای و طایفه گرایــی در این مناطق معموالً
خود را به اشــکال مختلف نظیر اختالفات و نزاعهای دسته جمعی بین اقوام و طایفهها متجلی
و افزایش اختالفات و تنفر درونی افراد و خانواده نســبت به همدیگر شــده اســت (عنبری و
بهرامی ،1388 ،نقل از بیزبان.)57 :

برهمین اســاس ،شناسایی عوامل و عناصر تأمین امنیت اجتماعی و احساس ایمنی ،از پیش

شــرطهای اساســی در جهتبرنامهریزی و ضرورت ارتقا ســطح امنیت به شمار میرود که
میتواند از طریق توســعه ســرمایه اجتماعی صورت گیرد .پس با توجــه به نیاز هر جامعه در

جهت وجود زمینههای شــکلگیری احســاس امنیــت و تأثیر آن ،در این مطالعه به بررســی
سرمایه اجتماعی و مؤلفههای آن نظیر اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،آگاهی اجتماعی
و انسجام اجتماعی به عنوان عوامل اساسی تبیین احساس امنیت پرداخته میشود.
پیشینه تجربی تحقیق

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (ناجا) در سال  1383به منظور بررسی میزان احساس

امنیت در بین حاشیه نشینان تهران بزرگ به تفکیک مناطق و بررسی عملکرد نیروی انتظامی
از دیدگاه آنان اقدام به نظر ســنجی کرد كه جامعه آماری تحقیق کلیه شــهروندان باالی 15

ســال حاشیه تهران بودهاند .نتایج نظرسنجی نشان داد که ســن ،جنس ،وضعیت تأهل ،میزان
تحصیالت و درآمد افراد بر احساس امنیت آنان تأثیرگذار است (ناجا.)1383 ،

در پژوهشــی کــه در زمینه رابطه امنیت اجتماعی و ســرمایه اجتماعی (مطالعه مورد شــهر

اردبیل) انجام گرفته اســت ،تأثیر مؤلفههای مختلف ســرمایه اجتماعی نظیر اعتماد اجتماعی،

انســجام اجتماعی ،مشــارکت اجتماعی و روابط اجتماعی براســاس امنیــت اجتماعی مورد
واکاوی قرار گرفته اســت و نتایج حاصل از تحقیق بدین شرح است که هر چه میزان سرمایه
اجتماعی در جامعه بیشتر باشــد به همان اندازه احســاس امنیت اجتماعی نیز بیشتر خواهد
بود .تمامی مؤلفههای ذکر شده رابطه معناداری با احساس امنیت اجتماعی دارند و در تحلیل
نهایی شــاخص اعتماد اجتماعی بیشترین همبستگی را با احساس امنیت اجتماعی نشان داده
است (نادری و جاهد.)1389 ،

تحليل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

میسازد .قوم محوری در این مناطق گاهی موجب شکلگیری تضادهای قومی و خانوادگی

17

پژوهشــی تحت عنوان «تأثیر پایگاه اجتماعی -اقتصادی و هویت قومی بر احســاس امنیت

اجتماعی ،توســط حسینی و همکاران ( )1388انجام شــده است .این تحقیق با هدف بررسی
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جامعه شــناختی احساس امنیت اجتماعی انجام گرفته اســت .این تحقیق به روش پیمایشی و

با اســتفاده از تکنیک پرسشــنامه انجام شده است .جامعه آماری تحقیق افراد  16سال و باالتر

ســاکنان شهرستان اهواز و حجم نمونه  600نفر میباشد یافتههای این تحقیق نشان داده است
که از مجموع عوامل مطرح شــده در تحقیق ،پایــگاه اقتصادی -اجتماعی و هویت ملی تأثیر
افزاینده و دو متغیر احســاس محرومیت نســبی و احســاس بی قدرتی ،به صورت مســتقیم بر

هویت قومی و به صورت معکوس بر هویت ملی افراد تأثیر گذار اســت .همچنین متغیرهای

هویت قومی و جنســیت ،به ترتیب براحســاس امنیت جانی و احســاس امنیت مالی افراد اثر
گذارند (حسینی.)1388،

مصطفی کامل الســعید در مطالعهای با عنوان «مشــروعیت و امنیت در کشورهای عربی به

ســنجش و مقایســه امنیت عمومی شامل امنیت رژیم و جامعه در کشــورهای مصر ،الجزایر،
عراق ،لیبی و عربســتان سعودی در فاصله ســالهای  1989تا  1996اقدام کرد .روش مطالعه

اســنادی بوده و دادههای آن براســاس آمار و اطالعات منتشر شدهی سازمانهای حقوق بشر
و ســایر منابع رسمی جمعآوری شــد .یافتهها نشــان داد که از میان کشورهای بررسی شده،

عربســتان ســعودی بیشترین میزان امنیت و مشروعیت را دارا است .دو کشور مصر و لیبی با
وجود تفاوت در ساختار سیاسیشان ،رتبه دوم را دارند .الجزایر به دلیل جنگهای داخلی و
عراق به دلیل جنگ دوم خلیج (فارس) چهارمین و پنجمین مقام را به خود اختصاص دادهاند
(کامل السعید.)1381 ،
پیشینه نظری تحقیق
سرمایه اجتماعی

محتوای نظریه سرمایه اجتماعی را میتوان بر مبنای ابعاد ،1سطوح ،2انواع ،3تعیین کنندهها،4

فوایــد 5و مضرات 6مورد بررســی قرار داد .بنابراین ســازه ســرمایه اجتماعی بنــا بر ماهیتش
1- Dimensions
2- Levels
3- Types
4- Determents
5- Benefits
6- Downsides

دیدگاههای متنوع و حتی متعارضی را در خصوص ســرمایه اجتماعی به دنبال دارد .در اینجا

بحثهای نظری مطرح شده را در قالب دو سنت نظری:
 -1هنجاری دیدن سرمایه اجتماعی

در میان نظریه پردازان جدید اندیشه جیمز کلمن وپیر بوردیو در خصوص سرمایه اجتماعی

بصورت نگاه منبع بودن اســت .بوردیو در تفکیک انواع ســرمایه از چهار نوع سرمایه سخن
میگوید :ســرمایه اقتصادی که معنا و مفهوم آن از پهنه اقتصادی سرچشمه میگیرد .سرمایه

فرهنگی که انواع گوناگون دانش بشری را دربردارد .سرمایه اجتماعی که دربرگیرنده روابط
اجتماعی ارزشمند میان آدمیان است و سرمایه نمادین که از شأن و حیثیت مشخص سرچشمه
میگیرد (ریتزر.)725 :1381 ،

بوردیو که ســرمایه اجتماعی را یکی از اشکال ســرمایه میداند به این نکته توجه دارد که

ایجاد و اثر بخشــی ســرمایه اجتماعی بســتگی به عضویت در یک گروه اجتماعی دارد که
اعضای آن مرزهای گروه را از طریق مبادله اشــیاء و نمادها بنیان نهادهاند .فرد با عضویت در
گروه ،در مالکیت شبکه با دوامی از روابط نهادی شده بین افراد شریک میشود که موقعیت

افراد منوط به داشــته های فرد از سرمایه موجود اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است .به زعم

بوردیــو ،ســرمایه اجتماعی به عنوان مجمــوع منابع بالقوه و بالفعلی اســت که اعضای گروه
را بــه هــم پیوند داده و هر یک از اعضاء را برای مراجعه به ســرمایه جمعی مشــترک آماده

میکند ( .)249 :1986 ,Bourdienســرمایه اجتماعی ،سازوکاری است که از طریق روابط
و پیوســتگیهای اجتماعی امکان دسترسی به منابع را موجب میشود در نتیجه حجم سرمایه
اجتماعی مورد تملک یک فرد به اندازه شــبکه پیوندهایی بســتگی دارد کــه او میتواند به

شیوهای مؤثر بســیج کند و نیز وابسته به حجم سرمایه اقتصادی ،فرهنگی و نمادین در اختیار
کسانی است که وی با آنان مرتبط است (بوردیو.)148 :1384 ،

در نظر کلمن ،ســرمایه اجتماعی نشان دهنده یک منبع است؛ زیرا متضمن انتظار بده بستان

متقابل است که فرد معینی را وارد در شبکههای گستردهتری میکند که روابط حاکم بر این

شــبکه مبتنی بر اعتماد و ارزشهای مشترک میباشد .تعریف کلمن از سرمایه اجتماعی ،پلی
بین فرد و جمع ایجاد کرد .بدیهی است که اوسرمایه اجتماعی را به عنوان دارایی فرد در نظر

میگیرد ،اما آن را ســاخته منابع ســاختاری اجتماعی میداند( . )302 :1994 ,Colemanبه

تحليل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

 -2توجه به سرمایه اجتماعی به عنوان منبع مورد بررسی قرار دادهایم (غفاری. )63:1390،

19

تعریف کلمن عوامل زیر سبب ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی میشوند:
 -1تعهدات و انتظارات
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 -2ظرفیت بالقوه
 -3هنجاره

 -4ایدئولوژی

کلمــن در تعیین این نکتــه که چگونه این منابع را میتوان در عمــل به کاربرد ،معتقد بود

کــه دو عنصــر تعهد و اعتماد ،نقش مهمــی را در این زمینه بازی میکنند .وي معتقد اســت
ســرمایه اجتماعی به واسطه محاسبه عقالنی کنشگران شکل نمیگیرد بلکه به عنوان محصول
فعالیتهای درگیر در سایر مقاصد ،ایجاد میگردد (.)312 :1994 ,Coleman

بنابراین کنشگران با عضویت در گروه و تعامل با سایر کنشگران با رعایت اصول و قواعد

مورد پذیرش در آن گروه و جلب اعتماد دیگران ،به اطالعات مورد نیاز دست مییابد و در

فرآیند کنش از حمایت جمعی برخوردار میگردد .بنابراین ســرمایه اجتماعی تسهیل کننده
کنشهاســت .در دیدگاه کلمن ســرمایه اجتماعی نوعی فرصت پدید آمده از حیات جمعی
اســت که میتواند درون گروهی یا بین گروهی باشد و کنشهای کنشگران فردی یا جمعی
را تسهیل نماید (عبداللهی.)202 :1386،

نگاه دیگر ســرمایه اجتماعی را بصورت هنجاری معرفی می کند و با سنتهای دورکیمی

1

و عقالنی -ســود انگارانه 2قرابت دارد .اندیشــه رابــرت پاتنام 3و فرانســیس فوکویاما که از

نظریه پردازان جدید ســرمایه اجتماعی هســتند در این سنت قرار میگیرد .پاتنام به هنجارها،
ارزشها ،اعتماد ،بده بســتان تعمیم یافته و شــبکههای افقی تعهد و مشارکت مدنی ،به عنوان
جنبههایی از ســاختار اجتماعی که در تحقق دموکراســی صاحب نقش هســتند توجه کرده
اســت .در نظر پاتنام ،ســرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگیهای ســازمان اجتماعی است که

هماهنگی و همکاری را برای منفعت متقابل تســهیل میکند .به نظر او ،ســرمایه اجتماعی به

ویژگیهای ســازمان اجتماعی از قبیل ،شــبکهها ،هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی

و همکاری برای کســب ســود متقابل را تســهیل میکنند .در جامعهای که از نعمت سرمایه
اجتماعی چشــم گیر برخوردار است ،همکاری آسانتر است (پاتنام )95 :1384 ،به نظر پاتنام
1- Durkheimian
2- Rational – utilitarian
3- R.putnam

ویژگیهای حیات اجتماعی شــبکهها ،هنجارها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر
میســازد تا با یکدیگر عمل نمایند و به صورت مؤثرتر و کاراتر اهداف مشترکشان را محقق

سازد ،در نتیجه سرمایه اجتماعی با پیوندهای اجتماعی و هنجارها و اعتماد مالزم به آن اشاره
منفعت تسهیل میکند این ویژگیها عبارتند از:

 -1وجود شبکههای رسمی و غیر رسمی از ارتباطات و مبادالت
 -2هنجارهای بده بستان متقابل
 -3اعتماد اجتماعی

پاتنام ســرمایه اجتماعی را دارای خاصیت مولّد و خــود تولید کننده میداند و عقیده دارد
که چرخــه مولّد فضایل منجر به تعادل اجتماعی همراه با ســطح باالیی از همکاری ،اعتماد،

معامله متقابل ،مشــارکت مدنی و رفاه جمعی میشود و این خصایص معرف جامعه مدنیاند.

در مقابــل ،نبود ایــن ویژگیها در جوامع غیــر مدنی نیز خصلتی خود تقویــت کننده دارد.

عهدشکنی ،بیاعتمادی ،فریب و حيله ،بهره کشی ،انزوا ،بینظمی و رکود یکدیگر را در ج ّو
نقصانآور دورههای باطل تشدید میکنند (پاتنام.)147 :1384 ،

در شــرایط همبستگی اجتماعی ،افراد صاحب هویت میشوند و نظام اجتماعی ،نقطه اتکاء

مناســبی برای آنها میشــود و در حالی که در شرایط گسســتگی اجتماعی ،جامعه به شکل
پراکنده درمیآید .در جامعه پراکنده شده احساس گم گشتگی ،اضطراب و اندوه بر انسانها

چیره میشود (پاتنام.)164 :1380 ،

بــه نظر دورکیم اعضــای جامعه با پیوندهایی کــه وراء پیوندهای زودگذر قــرار دارند به

یکدیگر پیوســته میشــوند و تشــکیل کلیتی را به نام جامعه میدهنــد ،او عالقمند به درک
پیوندهای اجتماعی افراد در قالب رشــتههایی که تشکیل جامعه بزرگتر را میدهند بود.وي

مقایســهای دقیق بین همبستگی مکانیکی جوامع ســنتی ،جایی که اطاعت از قدرت ناشی از
عادت و پیوستگیهای اجتماعی و حاصل مشابهت در موقعیتهاست و همبستگی ارگانیکی

نظامهای اجتماعی کام ً
ال تفکیک شــده و متحــرک جوامع مدرن را انجام داد .صرف نظر از
تعداد دامنه ،پیچیدگی و بیثباتی که خصوصیات پیوندهای اجتماعی مدرن اســت .دورکیم
بیان میکند که جامعه ،تلنباری از اتمهای اجتماعی مدرن اســت .وي بیان میکند که جامعه

با وجود این ،به تلنباری از اتمهای پهلوی هم گذاشــته شــده ،تبدیل نمیشود ،بلکه اعضا از

تحليل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

دارد .از نظــر پاتنام ســازمان اجتماعــی ویژگیهایی دارد که هماهنگــی و همکاری را برای

21

طریق پیوندهای عمیقتر و گستردهتر ،با هم یگانه و متحد میشوند .در نگاه دورکیم روابط به
عنوان منبعی از نظم و معنا در نظر گرفته شدهاند که به تحقق جامعهای اخالقی و برخوردار از

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،33بهار 92

22

نظر اجتماعی پویا ،کمک میکنند ،تأکید دورکیم بر پیوستگی اجتماعی و نقش آن به عنوان
پادزهری برای نابسمانی و خودشکنی ،قدمت این مفهوم را نشان میدهد (غفاری.)1390،

به اعتقــاد کالوس اُفه گرایش به آگاهی و توجه ،یکی از عناصر اصلی ســرمایه اجتماعی

اســت .به اعتقاد اُفه آگاهی و شناخت به ویژه در دنیای مدرن نقش فوق العادهای در زندگی

بشــر ایفا میکند .امروزه دانایی و اطالعات به عنوان ســرمایهای عظیم در تحوالت اجتماعی
نقش آفرین بوده و روز به روز به ابعاد گستردهتری را چه در سطح و چه در عمق پیدا میکند

تا جایی که یکی از مهمترین عوامل دستیابی جوامع به سرمایه ،کسب آگاهی میباشد .توجه
به هر چیزی که در وســیعترین معنا به امور عمومی اطالق میشــود که مربوط به شکل بالقوه

فردی تمایل ضعیف نســبی در دنبال کردن موضوعات مشترک در رسانههای الکترونیکی و
چاپی بوده و پیش شــرط شــناختی ضروری و شکل فعالتر مســئولیت مدنی است که باعث
عالقهمندی و دلنگرانی میشود (اُفه به نقل از فیروزآبادی.)163 :1384 ،
احساس امنیت اجتماعی

تا دهه  1980میالدی دو نحوه برداشــت رئالیســتی و ایدئالیستی بر همهی تفکرات مربوط

به مســئله امنیت ملی حاکم بوده اســت (ربیعــی.)126-127 :1382 ،در اثر نقد رویکردهای

کالســیک (رئالیســم و ایدئالیســم) رویکردها و نظریههای مدرن در حوزه امنیت پژوهشی
ظهور کردند .اندیشــه انتقادی ،در حوزه مطالعات امنیت از حدود ســال  1980و دوره پایان

جنگ ســرد مطرح شــد ( )152 :1998 ,Bilgin, Boothبدین ســان آنها جامعه را مرجع

امنیــت 1میداننــد و معتقدند با ظهور احســاس «مــا» جوامع به عنوان موضــوع امنیت مطرح
میشــوند( .)Bilgin ،2003:211به عالوه صاحب نظران مکتب کپنهاک امنیت را در دو بعد

عینی و ذهنی مطرح میکنند و اظهار میدارند تهدیدهای امنیتی در دامنهای وجود دارند که
به طور ذهنی نیز قابل تجربهاند (.)1 :1998 ,Buzan

مقوله امنیــت اجتماعی برای اولین بارتوســط باری بوزان به صورت منســجم مورد توجه

قرارگرفــت .بوزان نقطه آغازیــن امنیت را ذهنی و مبتنی برتصمیــم بازیگران معرفی کرد و
1- Reference of security

بیان داشت که مساله امنیت در اجتماع شناخته میشود .امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ
ویژگیهایی اشــاره دارد که براســاس آن ،افراد خود را به عنوان عضو یک گروه اجتماعی

قلمــداد میکنند ،یــا به عبارتی ،با جنبههایــی از زندگی فرد ارتباط پیــدا میکند که هویت
برحسب نوعی دوگانگی امنیت دولت و امنیت اجتماعی در نظر میگیرد .امنیت اجتماعی در
نظریهی ویور بخشي از امنیت دولتی به شمار میرود ،اما به عنوان یک بخش مستقل هم (که
بوزان از آن غفلت ورزیده) به آن ارجاع داده شده است (.)Roe,1996:11

احســاس امنیت موضوعی اســت روانشناختی ،وقتی انسان با شــنیدن خبری در زمینههای

گوناگون و با مشــاهده رفتار یا اتفاقی که مســتقیم یا غیر مســتقیم با تعلقات و منافع مادی و

معنــوی وی در تضــاد بوده و به نوعی خاطــر جمعی ،اطمینان ،ایمنی ،آســودگی و آرامش

قلبی او را تحت تأثیر قرار داده و ذهن او را درگیر کرده روبرو میشــود ،در چنین شــرایطی
احســاس ناامنی به وی دســت خواهد داد .در شــرایط ناامنی و درگیر شدن ذهن انسان ،هیچ
امری برای او جالب توجه و لذت بخش نیســت ،بنابراین احساس امنیت را میتوان این گونه

تعریف نمود :احســاس آزادی نســبی از خطر ،این احساس وضع خوشــایندی را در مردمان
ایجــاد میکند که فرد در آن دارای آرامش روحی و جســمی میشــود (رجبیپور.)1382 ،
ایمنی و احساس امنیت ،از عواطف و احساسات زیربنایی حیاتی برای حصول بهداشت روانی

و اجتماعی اســت ،بنابراین احساس امنیت که معطوف به جنبه ذهنی و روانی انسانهاست ،در

یــک طبقه بندی کلی به معنای فقدان تــرس و نگرانی در ابعاد مالی ،جانی و فکری  -روانی
برای خانواده است (پورمؤذن.)111 :1389 ،

نحوه استخراج متغیرها ازچهارچوب نظری

در این تحقیق با رجوع به تعابیری که در رویکردهای گوناگون در خالل بحث ارائه شــد

به نظر میرسد که هیچ نظریهای نمیتواند به طور کامل ،همه عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی

را تبیین نماید .به نظر میرســد ،تالش برای آمیختن نظریههای موجود که تواناییهای نسبی

یکدیگــر را تکمیل نماینــد و توانایی تبیین را افزایش دهد ،راهــی را پیش روی محقق قرار
میدهند تا بتواند به این هدف نایل آید .درتحقیق حاضر سعی شده که از چند منبع به صورت
تلفیقی اســتفاده شــود .یکی آراء صاحب نظران ســرمایه اجتماعی ،پاتنام  ،دورکیم واوفه و

تحليل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

گروهــی او را شــکل میدهنــد ( .)Buzan, Wearver, 1998: 45ویور حــوزه امنیت را
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دیگــری آراء و دیدگاههــای صاحب نظران مکتب کپنهاگ (بــوزان ،ویور و موالر) درباره
امنیت .صاحب نظران علوم اجتماعی ،توجه به عوامل سلبی و ایجابی ،نظم و وفاق اجتماعی را
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همواره به عنوان مســئله بنیادی برای این علوم تعریف کرده و سازه سرمایه اجتماعی و دیگر

سازهها در نوشتههای علوم اجتماعی برای خود مقام و جایگاهی پیدا کردهاند .تأکید دورکیم
بر پیوســتگی و انسجام اجتماعی و نقش آن به عنوان پادزهری برای نابسامانی 1و خودشکنی

2

قدمت این مفهوم را نشان میدهد.

در شــرایط همبســتگی اجتماعی ،افراد صاحب هویت شــده و نظام اجتماعی ،نقطه اتکاء

مناســبی برای آنها میشــود و در حالی که در شرایط گسســتگی اجتماعی ،جامعه به شکل
پراکندگی درمیآید در جامعه پراکنده شــده احســاس گم گشــتگی ،اضطــراب و اندوه بر
انســان چیره میشــود (پاتنام .)164 :1380 ،به اعتقاد پاتنام سرمایه اجتماعی ،در واقع با ایجاد

شــبکههایی با بهرهگیری از هنجارها و اعتماد میتواند در خدمت هدفهای ســودمند چون
رفاه ،آســایش فکری ،مشــارکت مدنی یا رفاه اقتصادی باال باشــد که در این پژوهش همان
احساس امنیت است .وجود اعتماد ،فضایی را ایجاد میکند که افراد بتوانند با آسودگی خاطر

و احساس امنیت به فعالیت و کنشهای مفید اجتماعی بپردازند .عالوه بر این به عقیده پاتنام،
از خصیصههای مهم ســرمایه اجتماعی این اســت که پیوند ارتباطی میان افراد و خانوادهها را

تقویت میکند و این پیوند موجب ارتقای همکاری و همبستگی میان اعضای جامعه میشود
و در نتیجه همکاری جمعی ،اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی و در نهایت قابلیت مدنی

را نیز افزایش میدهد .و این امر میتواند برای آنها ،حداقل در ســطح روانی نوعی حمایت
و در نتیجه آرامش خاطر و احساس امنیت را به ارمغان آورد.

با اســتناد به نظر کالوس اُفــه درباره اهمیت و ضرورت آگاهی و توجــه به عنوان یکی از

مؤلفههای ســرمایه اجتماعی میتوان گفت هر چه آگاهیهای افراد نسبت به مسائل اجتماعی

و روزمره زندگی بیشتر باشد و به منبع اطالعات غنیتری دسترسی داشته باشند ،به شناخت

بهتری از فرصتها و تهدیدهای محیط زندگی و همچنین به حقوق و حریمهای شــخصی و

عمومی خود مي رسند .عالوه بر این توجه و آگاهی نسبت به هر چیزی ،پیششرط ضروری
و شــکل فعالتر مسئولیت مدنی اســت که باعث عالقهمندی و دلنگرانی مدنی و اجتماعی و
احساس تعهد به دیگران و در نتیجه کاهش احساس امنیت اجتماعی میشود.

1- Anomie
2- Self destruction

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻳﺎ رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤـﺎن اﺣﺴـﺎس اﻣﻨﻴـﺖ اﺳـﺖ .وﺟـﻮد اﻋﺘﻤـﺎد ،ﻓﻀـﺎﻳﻲ را
اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﻲ ﺧﺎﻃﺮ و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻛﻨﺶﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﭘﺎﺗﻨﺎم ،از ﺧﺼﻴﺼﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧـﺪ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻣﻴـﺎن اﻓـﺮاد و ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎ را
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن اﻋﻀـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻫﻤﻜـﺎري

ﺑﺮايیهای
اجتماعیو بیاﻳﻦشاﻣﺮترﻣﻲازﺗﻮاﻧﺪتئور
امنیت
تحقیق،
انتخاب متغیر
ســرانجام
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
احســاسرا ﻧﻴﺰ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ
وابسته و در
ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
دراﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
اﻋﺘﻤﺎد
ﺟﻤﻌﻲ،

آورد.
اســتﺑﻪوارﻣﻐﺎن
اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ را
آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﻤﺎﻳﺖ و در
رواﻧﻲ ﻧﻮﻋﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻄﺢ
آنﻫﺎ،
شــک مهمترین
بدون
گرفتهوشــده
ﻧﺘﻴﺠﻪالهام
کپنهاگ
مکتب
امنیــت در
گــران
تحلیل
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻼوس اُﻓﻪ درﺑﺎره اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت آﮔﺎﻫﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ

خصوص
صاحبنظرانی که به این متغیر توجه داشــتهاند ،باری بوزان وآل ویور میباشند در
ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﻲ ﺑـﻴﺶ ﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ وﺑـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ اﻃﻼﻋـﺎت

ﺣﺮﻳﻢﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ و آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ،ﭘـﻴﺶﺷـﺮط ﺿـﺮوري و
الک نقل
الک بــه تحلیل ابعاد امنیــت اجتماعی میپردازند .باری بوزان در ســخنی از جان
ﺷﻜﻞ ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪي و دلﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺪﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان و در

انســانﻣﻲهاﺷﻮد.از این کــه خود را در اختیار دولت قــرار میدهند ،حفظ
ﻛﺎﻫﺶهدف
کنــد که
اصلیاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ
می ﻧﺘﻴﺠﻪ

اﻣﻨﻴـﺖ در
آزادی،ﮔـﺮان
جانی،ﻫـﺎي ﺗﺤﻠﻴـﻞ
امنیتاز ﺗﺌـﻮري
حیات،ﺑـﻴﺶﺗـﺮ
جااﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻣﻨﻴﺖ
واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در
سیاســی و
امنیت
اﺣﺴﺎساین
دارایی در
منظور از
هاســت.
دارایی آن
ﻣﻜﺘﺐ ﻛﭙﻨﻬﺎگ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ ،ﺑـﺎري

روشــنی
فکری و مایملک «امنیت مالی» اســت که در  3بعد از متغیر وابســته تحقیق حاضر به
ﺑﻮزان وآل وﻳﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺧﺼﻮص اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺘﻔﻜﺮان ﻣﻜﺘﺐ ﻛﭙﻨﻬﺎگ ﺑـﺎ اﻟﻬـﺎم از

ﻻك ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺑﻌﺎد اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﺎري ﺑﻮزان در ﺳﺨﻨﻲ از ﺟﺎن ﻻك ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف
ی ﺟﺎن
ﻋﻘﺎﻳﺪ
شود.
دیده م
اﺻﻠﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﺣﻔﻆ داراﻳﻲ آنﻫﺎﺳﺖ .ﻣﻨﻈـﻮر از داراﻳـﻲ در اﻳـﻦ ﺟـﺎ

ﺣﻴﺎت ،اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻧﻲ ،آزادي ،اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﻜﺮي و ﻣﺎﻳﻤﻠﻚ »اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ« اﺳﺖ ﻛﻪ در  3ﺑﻌﺪ از ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ

نظری
مدل
تحقیقﻣﻲﺷﻮد.
روﺷﻨﻲ دﻳﺪه
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ

ﺗﺤﺼﻴﻼت

ﺳـﻦ

ﺟﻨـﺲ
اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻣﻨﻴﺖﺟﺎﻧﻲ
اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ
اﻣﻨﻴﺖﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻣﺸﺎرﻛﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻧﺴﺠﺎماﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
آﮔﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

مدل روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق (احساس امنیت اجتماعی)

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش حاضر اینســت که آیا رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت

اجتماعی در شهر حمیدیه وجود دارد؟

از آنجایی که پژوهش وســیله ای برای رســیدن به هدف اســت در این پژوهش به بررسی

مؤلفههــای ســرمایه اجتماعی و تأثیر آنها بر احســاس امنیــت اجتماعی پرداخته میشــود

کــه مســئوالن می توانند با شناســایی عوامل و عناصــر تأمین امنیت در ارتقــاء آن از طریق

تحليل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

الهامﺑـﻪازﺣﻘـﻮق و
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
ﻣﺤـﻴﻂ زﻧـﺪﮔﻲ و
ﺗﻬﺪﻳـﺪﻫﺎي
ﻓﺮﺻﺖﻫـﺎ و
ﺑﻬﺘﺮي از
خاطرﺷﻨﺎﺧﺖ
بایدﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ
وابســتهداﺷﺘﻪ
ﺗﺮي دﺳﺘﺮﺳﻲ
ابعادﻏﻨﻲ
عقاید جان
کپنهــاگ با
مکتب
متفکران
کرد که
نشــان
متغیر
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توســعه ســرمایه اجتماعی بپردازند از طرفی چون احســاس امنیت اجتماعی ،احساس مبتنی

بــر ویژگی های فردی و اجتماعی به صورت توأمان میباشــد و قطعــاً موقعیت فرد به لحاظ
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ویژگیهای زمینهای در میزان احســاس امنیت او اثر میگــذارد ،در این تحقیق ویژگیهای
زمینهای و ارتباط آن با احساس امنیت اجتماعی هم بررسی شده است.
فرضیههای تحقیق

 -1فرضیه نخست :بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
 -2فرضیه دوم :بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

 -3فرضیه سوم :بین انسجام اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

 -4فرضیه چهارم :بین روابط اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.
 -5فرضیه پنجم :بین آگاهی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

 -6فرضیه ششــم :بین عوامل فردی ( ســن ،جنس و تحصیالت )واحساس امنیت اجتماعی

رابطه وجود دارد.
روش تحقیق

پژوهش حاضر به روش پیمایشــی و با اســتفاده از ابزار پرسشــنامه صورت گرفته اســت.

جمعیت آماری در این تحقیق کلیه افراد باالي 16ســال شهرســتان حمیدیه اســت و براساس

آخرین سرشــماری عمومی نفوس و مســکن در ســال  1385حدود15738می باشد .در این
پژوهش از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است که بر این اساس نمونه

مــورد مطالعه  375نفربــوده و باروش نمونهگیری تصادفی خوشــهای چند مرحلهای انتخاب
شده است .نحوه انتخاب نمونه از طریق نقشه جامع شهر  3محله از بین  6محله بطور تصادفی

انتخــاب گردیــد ودر مرحله بعداز هر محلــه یک یا چند بلوک بصــورت تصادفی انتخاب
شــده ،سپس با استفاده از کد شناسایی اشتراک سازمان برق به نسبت تعداد خانوار و با توزیع
متناسب حجم نمونه مورد نظر درهر بلوک ،خا نوارها مشخص شدند.

در ســاخت پرسشنامه عمدتاً از شاخصهای استفاده شــده در تحقیقات پیشین بهره گرفته

شده اســت .اعتبار تحقیق حاضر مبتنی بر اعتبار صوری میباشد .برای اطمینان از پایایی ابزار
تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از

متغیرهای مستقل و وابسته (با تفکیک ابعاد) در جدول زیر آمدهاند.
جدول شماره .1مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته

مشارکت اجتماعی

0/687

انسجام اجتماعی

0/82

آگاهی اجتماعی

0/724

اعتماد اجتماعی
روابط اجتماعی

0/83

0/683

احساس امنیت جانی

0/86

احساس امنیت سیاسی

0/858

احساس امنیت مالی

احساس امنیت اجتماعی

0/83
0/81

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته تحقیق (احساس امنیت اجتماعی)

احســاس امنیت اجتماعی در این مطالعه به  3بعد احساس امنیت مالی ،احساس امنیت جانی

و احساس امنیت سیاسی تقسیم شده است .برای سنجش احساس امنیت اجتماعی با توجه به

ابعاد  3گانه آن ،در مجموع از  25گویه در قالب طیف لیکرت و در مقیاس فاصلهای استفاده
شده است.

تعاریف مفهومی و عملیاتی هر یک از ابعاد احساس امنیت اجتماعی به شرح زیر است.

احساس امنیت جانی :هر گونه تهدیدی که علیه جان انسانها وجود داشته باشد امنیت

جانی آنها را از بین میبرد .بنابراین شرایط احساس امنیت جانی شرایطی است که هیچ گونه
تهدیدی علیه جان افراد جامعه وجود نداشته باشد( .صمدی بگه جان )
گویههای استفاده شده برای ساخت این شاخص ،عبارت است از:

 -1تردد زنان و خانواده به تنهایی خصوصاً در شب
 -2تردد با ماشینهای مسافرکشی

 -3برقراری ارتباط و دوستی با افراد غریبه

 -4راه رفتن به تنهایی در یک مسیر خلوت

تحليل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

نام متغیر

الفای کرنباخ
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 -5کمک به سرنشینان اتومبیلی که در خیابان خراب شده
 –6رفتن و نشستن در پارکهای حاشیهای به تنهایی
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 -7خوابیدن در منزل در موقع شب به تنهایی
 -8رانندگی در خیابانهای خلوت

 -9به طور کلی از نظر جانی تا چه حد احساس امنیت میکنید؟

احساس امنیت مالی :منظور از احساس امنیت مالی این است که دارایی و اموال افراد تا

چه حد در امنیت است ،تا جایی که این داراییها مورد تهدید قرار نگیرد (همان).
برای ساخت این شاخص از  7گویه همچون:

 -1به همراه داشتن پول نقد به مقدار زیاد
 -2انجام معامالت مهم به تنهایی

 -3سپردن سرمایه خود به فرد دیگر

 -4آراستن کودکان به زیورآالت در خارج از منزل
 -5پارک کردن اتومبیل در خیابان به مدت طوالنی
 -6خالی گذاشتن منزل به مدت چند روز

 -7به طور کلی از نظر مالی تا چه حد احساس امنیت میکنید؟

احساس امنیت سیاســی :یعنی افــراد جامعه تا چه حد احســاس میکنند که میتوانند

باورهای خود را آزادانه بیان کنند و فعالیتهای سیاسی ،پیامد منفی برای آنها نداشته باشد.
(همان )

برای عملیاتی کردن این بعد از  9گویه مانند:

 -1عضویت در احزاب و گروههای سیاسی
 -2شرکت کردن در اعتراضات سیاسی

 -3ابراز عقاید و انتقاد نسبت به وضعیت سیاسی و عملکرد دولت
 -4تشکیل تشکلها و گروههای اجتماعی سیاسی
 -5شرکت در جلسات سخنرانی فعاالن سیاسی
 -6پخش و توزیع نشریه منتقد دولت
 -7هواداری از یک گروه سیاسی

 -8استفاده از سایتها و منابع اینترنتی برای کسب اطالعات اجتماعی  -سیاسی

 -9به طور کلی از نظر سیاسی تا چه حداحساس امنیت میکنید؟
متغیرهای مستقل

روابط اجتماعی و آگاهی اجتماعی در نظر گرفته شده است که به شرح زیر آمده است:

سرمایه اجتماعی :ثروت یا ارزشی است که از آن میتوان برای افزایش یا ایجاد منابع در

اختیار و یا جدید اســتفاده کرد .سرمایه اجتماعی بیانگر کم و کیف روابط اجتماعی و نحوه

تعامالت کنشــگران اجتماعی اســت .وزن و تنوع روابط و تعامالت اجتماعی در مقیاسهای

خُ رد ،میانی و کالن تعیین کننده میزان سرمایه اجتماعی است (غفاری.)35 :1390 ،

مشارکت اجتماعی :جهت سنجش مشارکت اجتماعی از  7گویه در قالب طیف لیکرت

استفاده شده و در سطح مقیاس فاصلهای سنجیده شدهاند .این گویهها عبارتند از:
 -1شرکت در حل معضالت موجود در شهر
 -2توجه به وضعیت زندگی دیگران

 -3در زندگی فقط به فکر خود بودن

 -4کمک مالی برای ساخت مدرسه ،مسجد و ...

 -5کمک جنسی و کاالیی برای زلزلهزدهها و سیل زدهها
 -6کمک از طریق نیروی کار به شکل مجانی
 -7شرکت در کارهای جمعی و گروهی

اعتماد اجتماعی :بــرای اندازهگیری اعتماد اجتماعی از  10گویه در ســطح ســنجش

فاصلهای و با آیتمهای:

 -1وجود حس همکاری در بین مردم

 -2صادقانه بودن رفتارهای روزانه مردم نسبت به همدیگر

 -3داشتن صراحت کالم در بیان واقعیتهای اجتماعی -سیاسی
 -4با دیگران همانند اعضای خانواده خود رفتار کردن
 -5یکی بودن ظاهر و باطن مردم شهر
 -6شراکت در کارها با دیگران

 -7اقتضای شرایط به این که هر کس به فکر خودش باشد.

تحليل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

برای ســرمایه اجتماعی  5شاخص مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی،
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 -8اعتماد به همشهریان

 -9داشتن صداقت با دوستان
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 -10بیان مسایل اجتماعی روزانه در جمع دوستان استفاده شده است.

انســجام اجتماعی :جهت سنجش مشــارکت اجتماعی از  8گویه در قالب طیف برش

قطبین و در ســطح مقیاس فاصلهای اســتفاده شده اســت .در این مقیاس از پاسخگو خواسته
میشــود که ارزیابی خود را از مردم شــهر حمیدیه بر روی مقیاســی  6درجهای نشان دهد و
گویهها صفتهایی دو قطبی هستند مانند:

 –1موقع گرفتاری به درد آدم میخورند -فقط موقع خوشيها دور و بر آدم هستند.
 -2با همدیگر دوست و رفیق هستند -چشم دیدن همدیگر را ندارند.
 -3اکثرشان اهل غیبت نیستند -اهل غیبت هستند.

 -4به نصیحت دیگران گوش میدهند -خود رأی هستند.

 -5در گرفتاری ها آدم را دلداری میدهند -روی زخم آدم نمک میپاشند.

 -6احترام کوچکی و بزرگی را دارند -احترام بزرگی و کوچکی را نگه نمیدارند.
 -7در هر کاری دخالت نمیکنند – در هر کاری بیخودی دخالت میکنند.
 -8کاری به کار هم ندارند -دنبال دعوا و مرافعه میگردند.

روابط اجتماعی :روابط اجتماعی هم با  4گویه و در سطح سنجش فاصلهای شامل:

 -1نحوه ارتباط برقرار کردن با دیگران در جمع
 -2رفت و آمد کردن با همسایه

 -3برخورد دوستانه با دیگران در سطح شهر

 -4ارتباط با گروهها و انجمنهای محلی مثل مســجد ،بســیج وکلوپ های محلی که در

قالب طیف لیکرت ارزیابی شده است.

آگاهی اجتماعی :برای ســنجش آگاهی اجتماعی از  7گویه اســتفاده شده این گویهها

عبارتند از:

 -1میزان مطالعه روزنامه و مجالت
 -2مطالعه کتابهای غیر درسی

 -3استفاده و رجوع به اینترنت و دسترسی به شبکه های اجتماعی مجاز
 -4مکالمه با دوستان وآشنایان صرف تبادل اطالعات و اخبار مختلف

 -5آشنایی به وظایف سازمانهای مختلف

 -6دنبال کردن اخبار مربوط به مسایل و رخدادهای حاکم بر زندگی روزمره
 -7دنبال کردن اخبار مربوط به مسایل بین المللی
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سن :منظور تعداد سالهایی است که فرد تا کنون گذرانده است.

جنس :در این تحقیق هر یک از پاسخگویان را یکی از دو جنس زن و مرد تشکیل میدهند.

تحصیــات :در این تحقیق افــراد را از نظر میزان تحصیالت به طبقات بیســواد ،ابتدایی،

راهنمایی متوسطه و تحصیالت عالی تقسیم کردهایم.
یافته ها
نتایج توصیفی تحقیق

مطابق با اطالعات جدول شــماره 2از لحاظ جنسیت مردان با  %52/ 8بیشترین تعداد را به

خود اختصاص دادهاند .میانگین سن جمعیت نمونه  31سال و حداکثر سن  83سال و حداقل
آن  16سال است.

از نظــر تحصیالت بیشترین تعداد پاســخگویان را افراد دارای تحصیــات عالی با 43/9

درصــد و کمتریــن تعداد را افراد دارای تحصیالت ابتدایی بــا  5/9درصد به خود اختصاص

دادهاند.

جدول شماره  :2توزیع فراوانی مشخصات عمومی نمونههایی آماری

مؤلفه ها
جنسیت

توزیع دادهها
مرد = )%52/8( 189

زن = )%47/2( 169

سن

حداقل16 :
حداکثر83 :
میانگین31 :

تحصیالت

بیسواد)%7/8( 28 :
ابتدایی)% 5/9( 21 :
راهنمایی)%13/7( 49 :
متوسطه)% 28/8( 103 :
تحصیالت عالی)%43/9( 157 :

جدول شــماره  3یافتههای توصیفی متغیرهای ســرمایه اجتماعی و احساس امنیت را نشان

میدهــد که میانگین و انحراف معیار متغیر مشــارکت اجتماعی بــه ترتیب (،)0/82( ،)3/49

تحليل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

عوامل فردی:

اعتمــاد اجتماعــی ( ،)0/74( ،)3/74انســجام اجتماعــی ( ،)0/89( ،)4/05روابــط اجتماعی
( ،)0/88( ،)4/44آگاهــی اجتماعــی ( ،)0/84(، )3/94ســرمایه اجتماعــی ()0/59( ،)3/86
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میانگین احســاس امنیت جمعیت نمونه  2/8محاسبه شد که این رقم نشان دهنده اندک بودن

احساس امنیت اجتماعی ساکنان است .آن چه در بخش توصیف اهمیت بسزایی دارد تفاوت

میانگین احســاس امنیت جمعیت نمونه در هر یک از ابعاد متغیر وابســته است به گونهای که
افراد نمونه در امنیت سیاسی از کمترین میزان احساس امنیت برخوردارند پس از آن کمترین
میزان احساس امنیت مربوط به امنیت مالی و بیشترین احساس امنیت ،مربوط به امنیت جانی

است.

جدول شماره  :3آمارهای توصیفی دادها برحسب متغیر های مورد نظر تحقیق
میانگین

انحراف
معیار

واریانس

حداقل
نمره

حداکثر
نمره

تعداد

مشارکت اجتماعی

3/49

0/82217

0/676

1/57

5/86

358

انسجام جتماعی

4/05

0/89621

0/803

1/88

6

358

آگاهی اجتماعی

3/94

1/71

6

امنیت جانی

3/32

متغیرها

شاخص ها

اعتماد اجتماعی
روابط اجتماعی

سرمایه اجتماعی
امنیت مالی

امنیت سیاسی

احساس امنیت اجتماعی

3/74
4/44
3/86
2/92
2/17
2/80

0/74222
0/88727
0/84738
0/59140
1/0342

0/551
0/787
0/718
0/350
1/070

0/99973

0/999

0/75964

0/577

0/94375

0/891

2

1/67
2/31

5/40
6

358
358
358

5/60

358

1/14

5/29

358

1/40

4/96

1
1

5/67
5/11

358
358
358

تذکر 17 :نفر به سؤاالت پاسخ ندادهاند.

نتایج استنباطی تحقیق

فرضیه اول :بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

جهت بررســی فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون اســتفاده شد که نتایج آزمون در

جدول زیر ذکر شده است.

جدول شماره  :4نتایج ضریب همبستگی پیرسون ،مربوط به رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس
امنیت اجتماعی

متغیرها
مستقل

مشارکت اجتماعی

وابسته احساس امنیت اجتماعی

0/374

0/001

358

تحليل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

شاخصها

همبستگی
پیرسون ()r

سطح
معناداری

تعداد
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تذکر 17 :نفر به سؤاالت پاسخ ندادهاند.

جدول شــماره  4رابطه بین متغیر مشــارکت اجتماعیبا احســاس امنیت اجتماعی را نشان

میدهد مالحظه میشــود که مشــارکت اجتماعی بر احســاس امنیت اجتماعی تأثیر مثبت و
معنادار دارد ( )sig =0/001 <0/01و  rپیرســون مشــاهده شده  0/374این بدان معناست که

در صورت مشــارکت اجتماعی باال احساس امنیت اجتماعی بیشتر است .مشارکت اجتماعی

با ابعاد  3گانه احســاس امنیــت اجتماعی هم رابطه معنادار دارد یعنی مشــارکت اجتماعی با
ابعاد احســاس امنیت جانــی ( r = 0/317و  )sig =000و احســاس امنیت مالی ( r =0/261و

 )sig=0/002و سیاسی ( r =0/135و  )sig =0/011رابطه معنادار دارد.
بنابراین فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود.

فرضیه دوم :بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

جهت بررســی فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون اســتفاده شد که نتایج آزمون در

جدول زیرذکر شده است.

جدول شــماره  :5نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرســون ،مربوط به اعتماد و اجتماعی و احساس
امنیت اجتماعی

متغیرها

شاخصها همبستگی
پیرسون ()r

مستقل

اعتماد اجتماعی

وابسته

احساس امنیت اجتماعی

0/474

سطح
معناداری
0/001

تعداد
358

تذکر 17 :نفر به سؤاالت پاسخ ندادهاند.

جــدول شــماره  5مربوط به بررســی رابطه بین متغیــر اعتماد اجتماعی و احســاس امنیت

اجتماعی اســت .نتایج این آزمون با اطمینان قــوی ( )sig =0/001 <0/01وجود رابطه مثبت
و معنادار بین اعتماد اجتماعی و احســاس امنیــت اجتماعی را تأیید میکند در این صورت با

افزایش اعتماد اجتماعی ،احســاس امنیــت اجتماعی هم افزایش مییابد .به زبان دیگر هر چه

افراد اعتماد بیشتری نسبت به هم داشته باشند ،احساس امنیت اجتماعی هم بیشتر است.
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بنابراین فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود.

فرضیه سوم :بین انسجام اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

جهت بررســی فرضیه فوق ازضریب همبســتگی پیرسون استفاده شــد که نتایج آزمون در

جدول زیرذکر شده است.

جدول شــماره  :6نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرســون ،مربوط به رابطه بین انسجام اجتماعی و
احساس امنیت اجتماعی
شاخصها

متغیرها
مستقل
وابسته

انسجام اجتماعی

احساس امنیت اجتماعی

همبستگی
پیرسون ()r

سطح
معناداری

تعداد

0/197

0/001

358

تذکر 17 :نفر به سؤاالت پاسخ ندادهاند.

اطالعات جدول شــماره  6نشــاندهندهی رابطه بین انســجام اجتماعی و احســاس امنیت

اجتماعی اســت .مالحظه میشود که انسجام اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی تأثیر مثبت
و معنــادار دارد ( )sig=0/001<0/01یعنی میتوان گفت بین انســجام اجتماعی و احســاس
امنیت اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد .انسجام اجتماعی با دو بعد احساس امنیت اجتماعی

یعنی احســاس امنیت جانی ( r =0/295و  )sig =000و احســاس امنیــت مالی ( r =0/243و

 )sig=000رابطه معناداری دارد ولی با احساس امنیت سیاسی رابطه معنادار ندارد (=-0/083
 rو .)sig =0/117

بنابراین فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود.

فرضیه چهارم :بین روابط اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود دارد.

جهت بررســی فرضیه فوق ازضریب همبســتگی پیرسون استفاده شــد که نتایج آزمون در

جدول زیرذکر شده است.

جدول شــماره  :7نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرســون ،مربوط به رابطه بین روابط اجتماعی و
احساس امنیت اجتماعی

متغیرها
مستقل
وابسته

روابط اجتماعی

احساس امنیت اجتماعی

0/269

0/001

358

تحليل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

شاخصها همبستگی
پیرسون ()r

سطح
معناداری

تعداد
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یافتههای جدول  7نشــان میدهد که  rپیرسون مشاهده شــده ( )0/269با سطح معناداری

( )sig =0/001>0/01معنــادار میباشــد .در نتیجــه میتــوان گفت بین روابــط اجتماعی و

احســاس امنیت اجتماعی رابطه معنــادار وجود دارد .روابط اجتماعی نیز با دو بُعد احســاس
امنیت اجتماعی یعنی احســاس امنیت جانی ( r =0/352و  )sig = 000و احساس امنیت مالی

( r =0/215و  )sig =000رابطــه معنــادار دارد ولی با احســاس امنیت سیاســی ( r =0/039و

 )sig =0/465رابطه معنادار ندارد.

بنابراین فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود.

فرضیه پنجم :بین آگاهی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی وجود دارد.

جهت بررســی فرضیه فوق ازضریب همبســتگی پیرسون استفاده شــد که نتایج آزمون در

جدول زیر ذکر شده است.

جدول شماره  :8نتایج آزمون همبستگی پیرســون ،مربوط به رابطه بین آگاهی اجتماعی و احساس
امنیت اجتماعی

متغیرها
مستقل
وابسته

سطح
شاخصها همبستگی
پیرسون ( )rمعناداری
آگاهی اجتماعی

احساس امنیت اجتماعی

0/278

0/001

تعداد
358

تذکر 17 :نفر به سؤاالت پاسخ ندادهاند.

جدول شماره  8همبســتگی میان آگاهی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی را به وضوح

نشــان میدهد ( )r =0/278که با توجه به ســطح معنــاداری ( )sig =0/001 <0/01میتوان
گفــت که آگاهی اجتماعی براحســاس امنیت اجتماعی تأثیر معنــادار دارد یعنی بین آگاهی

اجتماعی و احســاس امنیت اجتماعی رابطــه معنادار وجود دارد .آگاهــی اجتماعی با  3بُعد
دیگر ،احســاس امنیــت اجتماعی یعنی احســاس امنیت جانــی ( r =0/346و  )sig = 000و

احســاس امنیت مالی ( r =0/195و  )sig = 000ولی با احســاس امنیت سیاســی (r =0/061
و )sig =0/246رابطه معنادار ندارد.
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بنابراین فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میشود.

فرضیه ششــم :بین عوامل فردی ( سن ،جنس وتحصیالت )و احســاس امنیت اجتماعی

رابطه وجود دارد.

جدول شماره  :9نتایج تحلیلی روابط بین متغیرهای فردی و احساس امنیت اجتماعی
احساس امنیت اجتماعی

سطح
معناداری

تأیید
فرضیه

جنسیت

 Tمستقل

0/00

*

تحصیالت

واریانس یک طرفه

0/023

عوامل فردی
سن

پیرسون

0/017

رد فرضیه

*
*

نتایج بدســت آمــده از جدول شــماره  9تحلیــل رابطه بین احســاس امنیــت اجتماعی با

هــر یــک از مؤلفههــای فــردی را نشــان میدهد .نتایج بدســت آمــده از آزمــون  Tبا دو
نمونه مســتقل نشــان میدهنــد که رابطه بین جنســیت و احســاس امنیت اجتماعــی معنادار

میباشــد .و بــا توجــه به مقایســه میانگینها میتــوان گفت که احســاس امنیــت در مردان
بیشتر از زنان بوده است.رابطه بین سن و احساس امنیت اجتماعی با توجه به  rپیرسون مشاهده شده

( r = 0/126و )sig = 0/017 >0/05معنادار میباشــد .رابطه بین تحصیالت و احساس امنیت
اجتماعی با توجه به آزمون واریانس یک طرفه و  sig = 0/023 <0/05نیز معنادار میباشد.
آزمون همبستگی تفکیکی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق

جهت مشــخص کردن سهم و تأثیر متغیرهای مســتقل تحقیق در تبیین و پیشبینی تغییرات

متغیر وابسته از تجزیه و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است.

جدول شماره  :10آمارههای مربوط به متغیرهای مستقل مدل رگرسیون گام به گام

آمارههای تحلیل
رگرسیون با متغیر
مالک احساس
امنیت

مدل نهایی دوم
متغیر پیش بین
(اعتماد اجتماعی و
مشارکت اجتماعی)،

ضریب همبستگی چندگانه

RS =0/225

ضریب تبیین

F = 103/210

آماره رگرسیون

P =0/001

سطح معنی داری

MR = 0/513

ضریب همبستگی چندگانه
ضریب تبیین

RS = 0/263

آماره رگرسیون

F = 63/453

سطح معنی داری

P = 0/001
MR = 0/554

ضریب همبستگی چندگانه

مدل سوم
متغیر پیش بین
(اعتماد اجتماعی ،مشارکت آماره رگرسیون
اجتماعی و جنس)
سطح معنی داری

RS = 0/307

ضریب تبیین

F =52/168
P =0/001
MR = 0/565

ضریب همبستگی چندگانه

مدل نهایی
بین
متغیر پیش
ضریب تبیین
(اعتماد اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی ،جنس ،آگاهی آماره رگرسیون
اجتماعی)
سطح معنی داری
مدل ها
مدل اول
مدل دوم
مدل سوم

مدل نهایی

RS = 0/319
F = 41/292
P =0/001

متغیرهایی که در مدل باقی مانده اند
سطح معناداری

کمیت t

ضریب β

B

متغیر

0/001

10/159

0/474

0/422

اعتماد اجتماعی

0/001

7/703

0/385

0/343

اعتماد اجتماعی

0/001

4/312

0/216

0/221

مشارکت اجتماعی

0/001

6/392

0/322

0/287

اعتماد اجتماعی

0/001

5/164

0/255

0/260

مشارکت اجتماعی

0/012

-4/698

-0/216

-0/328

جنس

0/001

6/913

0/370

0/329

اعتماد اجتماعی

0/001

5/270

0/258

0/264

مشارکت اجتماعی

0/001

-4/680

-0/214

-0/325

جنس

0/012

-2/513

-0/121

-0/097

آگاهی اجتماعی

یافتههای آماری جداول فوق نشــان میدهد ضریب همبســتگی چندگانه مدل نهایی برای

37
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مدل اول
متغیر پیش بین
(اعتماد)

MR = 0/474

ترکیب متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته برابر با  MR =0/565و RS =0/319میباشد

و Fرگرســیون ( )41/292در ســطح معناداری ( )sig= 0/001>0/01معنادار است .بنابراین
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میتــوان گفت که  0/ 319درصد از واریانس متغیر وابســته به وســیله متغیرهای پیشبین که

در مدل نهایی باقی ماندن (اعتماد اجتماعی ،مشــارکت اجتماعی ،آگاهی اجتماعی و جنس)
قابل تبیین است.

همچنین با توجه به نتایج  βدر جدول 10و ســطح معناداری متغیرهای (اعتماد اجتماعی،

مشــارکت اجتماعی ،آگاهی اجتمای و جنس) میتوان گفت که ترتیب اهمیت عبارت است
از اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،جنس و در آخر آگاهی اجتماعی میباشد.
جدول شماره  :11آمارهای مربوط به متغیرهایی که از مدل نهایی خارج شدهاند
متغیر هایی که در مدل باقی مانده اند
سطح معناداری

Partial

کمیتt

ضریب β

متغیر

0/716

-0/019

-0/364

-0/017

سن

0/142

0/078

1/471

0/069

انسجام اجتماعی

0/858
0/262

-0/010
0/060

-0/008
1/123

-0/180
0/055

تحصیالت

روابط اجتماعی

همچنین متغیرهای مســتقل (انسجام اجتماعی ،روابط اجتماعی ،تحصیالت و سن) با توجه

به نتایج جدول  11به عنوان متغیر پیش بین از مدل خارج شدند.
بحث و نتیجهگیری

ســنجش سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی مستلزم بررسی ابعاد مفهومی و نظری

ســرمایه اجتماعی و امنیت به رغم تنوع قابل مالحظه آن میباشــد تا پایه و مبنایی برای طرح
ابعاد عملیاتی این سازه جهت تقویم و سنجش آن باشد .سنجش و تعیین شاخصهای مربوط

به ســرمایه اجتماعی و امنیت به مانند دیگر مفاهیم متأثر از تعریف مفهومی اختیار شــده برای

ســرمایه اجتماعی و امنیت ،بینش نظری محقق ،ســطح تحلیل ،واحد مشــاهده و حوزه مورد
مطالعه میباشد .بنابراین با توجه به تعاریف ،چند بعدی بودن و سطوح مختلف این مفاهیم در

تحقیق حاضر ســعی شــده که از چند منبع به صورت تلفیقی استفاده شود ،یکی آراء صاحب
نظران ســرمایه اجتماعی مانند پاتنام ،اوفه و دورکیــم و دیگری آراء و دیدگاههای صاحب

نظــران مکتب کپنهاگ (بوزان ،ویور ،موالر) .که در خصوص ابعاد متغیر وابســته با توجه به

تحلیل متفکران مکتب کپنهاگ به  3بعد امنیت جانی ،امنیت مالی و سیاسی تقسیم شده است.
براســاس رهیافت تئوریــک پاتنام ( ،)2000اعتماد پیوند میان افــراد را تقویت میکند ،در

اجتماعــی قابلیــت مدنی و ذهنــی افراد نیز افزایــش مییابد .نتیجه این وضعیــت فائق آمدن
نیروهای همبستگی بر شرایط گسستگی اجتماعی است.

در این پژوهش که با هدف کلی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

صورت گرفته است از بین کل جمعیت شهر حمیدیه  375نفر از جمعیت  16سال و باالتر این
شهر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدهاند.

به عالوه در تحقیق حاضر احســاس امنیت اجتماعی افراد در ســه بعد احساس امنیت جانی

احســاس امنیت مالی و احســاس امنیت سیاســی مورد بررســی قرار گرفت و کمترین میزان
مربوط به احســاس امنیت مالی و بیشترین میزان احساس امنیت افراد مربوط به امنیت جانی

آنهاست.

بررســی روابط بین متغیرها نشان داد که میزان امنیت به لحاظ جنسیت افراد متفاوت است.

به طوری که میانگین احساس امنیت در بین زنان کمتر از مردان بوده است .همچنین افراد در
تحصیالت و سنین مختلف از احساس امنیت سیاسی یکسانی برخوردار هستند ولی در دو بعد

احســاس امنیت جانی و مالی افراد با سن و تحصیالت متفاوت احساسهای متفاوتی از امنیت

جانی و مالی داشتند.

براســاس رهیافت تئوریک بوردیو و کلمن و پاتنام ســرمایه اجتماعی با ایجاد و گســترش

پیوندهای اجتماعی و شــبکههای روابط اجتماعی و مشــارکت میان افــراد موجب باال رفتن
احســاس امنیت اجتماعی میشود .بررســی رابطه بین مشــارکت اجتماعی و احساس امنیت

اجتماعی نشــان داد که هر چه مشارکت اجتماعی در بین مردم بیشتر باشد احساس امنیت نیز
ارتقاء خواهد یافت .از این رو همبستگی معناداری میان مشارکت اجتماعی و احساس امنیت

اجتماعــی نظریه بوردیو و کلمن و پاتنام را تأیید کرده اســت .بــه اعتقاد اُفه آگاهی و توجه،
ِ
شــرط شناختی و ضروری شکل فعالتر مســئولیت مدنی است که باعث عالقه مندی و
پیش
دل نگرانی می شود .با توجه به همبستگی معنادار آگاهی اجتماعی براحساس امنیت اجتماعی
افراد با آگاهی اجتماعی باال از احســاس امنیت اجتماعی بیشتری نســبت به افراد با آگاهی

تحليل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

ضمــن موجب ارتقای همبســتگی جمعی میان اعضای جامعه میشــود و با گســترش اعتماد

39

اجتماعــی پایین برخوردارند .در نتیجه همبســتگی معنی دار بین آگاهــی اجتماعی و امنیت
اجتماعی افراد ،نظریه اُفه تأیید میشود.
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متغیــر اعتماد اجتماعی از اثر گذارترین متغیرها براحســاس امنیت افراد به شــمار میرود.

بنابراین هر چه اعتماد در بین مردم بیشتر باشد احساس امنیت نیز ارتقا خواهد یافت.

همچنین متغیرهای مســتقل انســجام اجتماعی و روابط اجتماعی با توجه به نتایج به دســت

آمــده اگر چه رابطه آنها به رابطه معناداری میرســید اما در نهایت به عنوان متغیرهای پیش
بین از مدل خارج شدند .این دو متغیر با دو بُعد احساس امنیت اجتماعی یعنی احساس امنیت

جانی و احســاس امنیت مالی دارای همبستگی ولی در بُعد احساس امنیت سیاسی فاقد رابطه
بودند.

سرانجام طبق نتایج بدست آمده از تحقیق هر چه سرمایه اجتماعی در بین مردم بیشتر باشد

احساس امنیت نیز بیشتر خواهد بود.
پیشنهادات

• این تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی میتواند در ارتقاء احساس امنیت اجتماعی افراد

مؤثر واقع شود تا برنامهریزان فرهنگی و اجتماعی و سایر نهادهای مربوطه با برنامهریزی دقیق

و ســنجیده و با تقویت شاخصهای عمده سرمایه اجتماعی مانند اعتماد ،آگاهی و مشارکت
اجتماعی در ارتقای احساس امنیت گام بردارند.

• هر چه اعتماد اجتماعی در بین افراد جامعه بیشتر باشــد احســاس امنیت نیز ارتقا خواهد

یافت .بنابراین تقویت فرهنگ اعتماد که ریشــه در منابع فردی و ساختاری (جامعهای) دارد.
در ارتقا امنیت مؤثر اســت در این زمینه جهت بسترســازی برای اعتمــاد و به تبع آن افزایش

احســاس امنیت معماران فرهنگی و برنامهریزان اجتماعی با تقویت پایههای اعتماد بنیادین در
بین افراد جامعه میتوانند اعتماد عام را در بین مردم و هم در بین نهادهای دولتی افزایش داده
و از این طریق احســاس امنیت را نیز تقویت کنند .از سوی دیگر نظارت بر تعامالت روزمره

و کنترل آنها توســط نیروی انتظامی به منظور کاهش آسیب پذیری روابط اجتماعی ،نقش
مؤثری در باال بردن اعتماد اجتماعی دارد بنابراین پیشــنهاد میشــود نیروی انتظامی با اجرای

دقیق وظایف خود به باال رفتن اعتماد اجتماعی و به تبع آن باال رفتن احساس امنیت اجتماعی
کمک کنند.

• رویکردهای مشــارکت محور و افزایش مشــارکت اجتماعی در بین شهروندان به عنوان

روشــی برای ارتقای ســرمایه اجتماعی ،مورد حمایت گســترده واقع شوند .ایجاد محالتی با
درهم آمیختگی اجتماعی بیشتر و اســتفاده از شــوراهای شــهروندی به عنوان ابزاری برای
کردن کاهش فعالیت سیاسی در بین جوانان طراحی شوند ،از جمله تشکیل پارلمان کودکان
و نوجوانان میتوانند در تقویت فعالیتهای جمعی و مشارکتی مؤثر باشند.

• توســعه آمــوزش همگانی و بهرهگیری مناســب و بهینه از مراکز و نهادهای آموزشــی،

مذهبــی چون مســاجد و تکایای دینی و رســانهها نقش قابل توجهــی را در افزایش آگاهی
اجتماعی مردم داشــته و میتوانند با افزایش ســطح دانش و آگاهی اجتماعی مردم موجبات
ارتقا احســاس امنیت اجتماعی شهروندان گردند .ضمناً برگزاری نمایشگاهها و همایشها در
نقاط مختلف کشور در این زمینه نیز میتواند مؤثر واقع شود.

• تقویت ســرمایه اجتماعــی ازطریق ترویج آموزههــای دینی از قبیل صداقــت ،اعتماد،

امانتداری ،شــور و همفکری ،مساعدت دیگران ،مشارکت و  ....که از شاخصهای سرمایه
اجتماعی است.

• از آن جایی که احســاس امنیت اجتماعی در بین زنان کمتر از مردان است برای افزایش

احســاس امنیت در بین زنان ،برنامهریزان دولتی و فرهنگی (صدا و ســیما) با تولید برنامههای
مختلف در جهت افزایش و توسعه احساس امنیت در بین زنان ،نیروی انتظامی با تأمین امنیت

اماکــن عمومی مثل پارکها ،از طریــق افزایش نیرو در این اماکن و یا تأمین امنیت خیابانها
در شب میتواند باعث افزایش احساس امنیت در بین زنان شود.
محدودیتها

با نگرش به عالقه محقق به موضوع و احساس ضرورت انجام این تحقیق به دلیل باال بودن

میانگین ناامنی در شــهر حمیدیه و تأکید بر تأمین امنیت از طریق توســعه ســرمایه اجتماعی
نگارنده مصمم گردید این تحقیق را انجام دهد.

محقــق با بررســی تحقیقات انجام شــده و پیشــینه نظــری و تجربی مربوط بــه موضوع با

نارساییهایی روبرو گردید که برخی از آنها به شرح زیر میباشند:

 -1پیچیدگی ،گســتردگی ،تنوع و تداخل در تعریف ،چند وجهی بودن ،ســطوح مختلف

تحليل رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

وارد کردن اجتماعات محلی در بحثهای سیاســی و هم چنین شاخصهایی که برای خنثی

41

و تجزیه و تحلیل شــاخصهای ســرمایه اجتماعی ،به طوری که جامعترین تعریف ســرمایه
اجتماعی ،تعریفی چند بعدی و واحدهای تحلیلی متعددی را شامل میشود.
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 -2سختی و مشکالت اندازهگیری و سنجش سرمایه اجتماعی ،هر چند تا کنون روشهایی

ابتکاری برای اندازهگیری و ســنجش سرمایه اجتماعی ارائه شده است لیکن مشکل سنجش

دقیق آن همچنان پابرجاست.

 -3مشکل دسترســی و جلب نظر و مشارکت افراد نمونه تحقیق برای همکاری در تکمیل

پرسشــنامه ،به خصوص این که بیشتر پاســخگویان در بعد احســاس امنیت سیاسی از خود
سوگیری نشان میدادند.
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