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چکیده
امنيت قدمتي به وسعت تاريخ بشر دارد و سابقه آن همزمان با مفهوم اجتماع و جامعه مى باشد .مفهوم اصطالحى
امنيت در بعد عينى آن فقدان تهديد عليه ارزش هاى حاكم در يك جامعه و در بعد ذهنى آن كه همان احساس
امنيت است .احساس امنيت در امان بودن يا در امان حس كردن جان ،مال ،هويت و ارزش هاى خود از تهديد،
صدمه ،آســيب و نبود دغدغه تأمين نيازهاى معقول حال و آينده مى باشــد .دینداری و سرمایه اجتماعی از منابع
نامشــهود فزونی امنیت اجتماعی هســتند .دین وضع و تأسيس الهيست كه مردم را به رستگاري هدايت مي كند
وشامل عقيده وعملی مي باشد .همچنین سرمايه اجتماعى نیز افراد و گروهها را در دستيابى به منافع عمومى نظير
امنيت و عملكرد موثر نهادهاى حكومتى يارى مى رساند .در نتیجه برای دستیابی کشور به جایگاه اول اقتصادی،
علمی و فناوری در سطح منطقه در سال  1404پرداختن به مقوله امنیت اجتماعی از ضروریات است .لذا در این
پژوهش به بررســی نقش دینداری بر امنیت اجتماعی درقالب الگویی مفهومی پرداخته شد .روش تحقيق حاضر
از نوع توصيفی -همبستگی است .جامعه آماری شامل دانشجویان موسسات غیر انتفاعی و غیر دولتی شهر سمنان
می باشــد .از این تعداد  334نفر به عنوان نمونه آماری از روش طبقه ای انتخاب شــدند .جمع آوری اطالعات از
طريق پرسشنامه محقق ساخته انجام شد .همچنین روايی و پایایی به میزان  0/86برآورد شدکه در نتیجه ابزار مورد
تأیید قرار گرفت .جهت بررسی میزان تأثیر مولفه تشکیل دهنده متغیرها بر یکدیگر و متغیرهای پنهان از تحلیل
عاملی تأییدی و تکنیک معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج نشان می دهد دینداری می تواند به طور مستقیم و
غیر مستقیم با تأثیر بر سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی تأثیر مثبت داشته باشد.
واژه های کلیدی :دینداری ،سرمایه اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،دانشجو

 -1نویسنده مسئول ،دانشیار  ،عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان Email: aliaminbeidokhti@yahoo.com
 -2عضوهیئت علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیردولتی کومش سمنان

مقدمه

مفهــوم امنیــت اجتماعی بــرای اولین بــار و به مفهوم فنی کلمه در ســال  ،1993توســط
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اندیشــمندانی چون باری بوزان ،ال ویور و لمیتر تحت عنوان مکتب کپنهاگ مطرح گردید.

این افراد با تعریف امنیت اجتماعی پیشــگامان مبحثی در مطالعات راهبردی شــدند .نل بروز

در تعریف امنیت اجتماعی می گوید :منظور از امنیت اجتماعی ،گروه همبســته ای از مردم

در یک ســرزمین در امتداد زمانی است که دارای احســاس جمعی بسط یافته و نهادی شده،
آداب و رســوم فراگیر ،قدرتمند و بــه اندازه کافی قابل اطمینان بــوده و حیات اجتماعی را
در زمانــی طوالنــی بیمه می کند و تغییرات آرام توأم با انتظــارات قابل پیش بینی را در میان

مردمــش تجربه می کند .وی در تعریف کاربردی خویش ،امنیت اجتماعی را برابر با ســطح
توســعه انســانی و ســطح نابرابری اقتصادی در نظر می گیرد (نل بروز .)15 : 2013،از اینرو

امنیــت اجتماعی برای آحاد جامعه از بســیاری از موضوعات دیگری که ممکن اســت مهم
تلقی شــود ،ضروری تر است .در این خصوص ،یکی از اصلی ترین مولفه هایی که امنیت را

ارتقاء می بخشــد و جامعه را سالم ،آرام و مطلوب می سازد ،سرمایه اجتماعی است (موریاما
و همکاران.)2475 :2012 ،

ســرمایه اجتماعی در الیه هــای مختلف جامعه می تواند نقش مهمی در کاهش احســاس

ناامنی اجتماعی داشــته باشد (لندرســتروم .)1111 :2003،ســرمایه اجتماعی با فراهم کردن
اعتمــاد ،همکاری بین گروه های اجتماعی را امکان پذیر ســاخته و همین همکاری گروه ها

و اعتمــاد بین آنها باعث می شــود که منافــع همگانی مانند امنیت اجتماعی فراهم شــود که
نتیجه آن کاهش هزینه های نظارت نهادهای رســمی می باشــد (فیروزآبادی.)203 :1385 ،
سرمایه اجتماعی از عوامل اصلی ساخت سرمایه فیزیکی و انسانی است .لذا در غیاب سرمایه

اجتماعی مســیر توســعه فرهنگی،اقتصادی و امنیتی جامعه با مشــکالت عدیده ای رو به رو
می شود (لینگ یو .)162 :2013،سرمایه اجتماعی می تواند به نظم و انسجام اجتماعی کمک
نموده در نتیجه سنگ بنای امنیت اجتماعی را فراهم آورد (اسپایکر.)170 :2012،

دینــداری نیز در کنار ســرمایه اجتماعی ،نقــش مهمي دركم كــردن بيعدالتيها وايجاد

احســاس يكپارچگياجتماعي دارد .دین می تواند شــعله هاي خودمحوري و خودپرســتي
را فرو نشــاند ،با تمســك به باورهاي ديني و گســترشمعنويتدرجامعه میتوان ازاحساس

ناامنيدرزندگياجتماعي كاست (خوراسگانی و قاسمیان.)2 :1386 ،

اهميت ســرمايه اجتماعــي در كنار دینداری عامل مهمي در تبيين احســاس امنیت اســت

(لیندســتروم .)1111 :2008 ،از ایــن رو ســرمایه اجتماعي و دینداری از عواملی هســتند كه
نقش بســيار مهمی را در جامعه بازی میکنند .در غياب این عوامل و بدون آن پيمودن مســير
اجتماعي كمك كرده و در نتيجه نظم اجتماعي كه زيربناي امنيت اجتماعي اســت را فراهم

كند (ســاروخانی و هاشم نژاد .)82 :1390،بر این اساس در این مقاله سعی نویسندگان بر آن

است که نشان دهند «رابطه بین دینداری و سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی چگونه است؟»
تعریف مفاهیم و نظریه ها
چیستی امنیت

امنیت مفهوم پیچیده ای است که تعریف واحد مشخصي ندارد (رسولی و صالحی:1390،

.)169-168امنیت پدیدهای ادراکی و احساســی اســت ،یعنی ایــن اطمینان در مردم ،دولت
مــردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه ،امنیت الزم وجود

دارد .در تعریــف لغوی امنیت« ،محافظت در مقابل خطر ،احســاس ایمنی و رهایی از تردید

اســت» (گروســی و همکاران .)52:1378 ،در فرهنگ معین امنیت به معنای ایمن شدن و بیم
نداشتن تعریف شده است (فرهنگ معین.)352 :1391،

بــه طور کلی امنیت را می تــوان از نقطه نظر اجتماعی و فرهنگی ،وضعیتی آرام تلقی کرد

که انســان در نهایت ایمنی نسبت به جان ،مال ،ناموس ،حیثیت ،هویت ،ارتباطات ،تفکرات،

ارزش ها و ...خود چه در زمان حال و چه در آینده اطمینان داشــته و شــبانه روز را با تحمل

حداقل ریســک ممکن ســپري ســازد .تنها زمانی که قوانین جامعه بر اساس توافق جمعی و
رضایت عمومی به صورت یک قرارداد اجتماعی مورد تأیید و قبول متقابل افراد هســته هاي
اجتماعــی قرار گیرد و منافع ملّی بر منافع فردي اولویت یابد ،میتوان به تحقق نوعی آرامش

درونی در افراد و آســودگی از تعرض و تهدید اطمینان پیدا کرد (صالحی امیری و افشــاری

نادری .)51 :1390،در واقع ،امنیت در جامعه «نفی خطرات» و «دریافت منافع» تعریف شــده
اســت .به طوری که در صورت وجود دو شــرط فوق میتوان تحقق امنیت را ادعا نمود .در

این خصوص اول باید خطر و تهدیدی وجود نداشــته باشــد و در حالت بعدی زمان و امکان

کســب منافع و دستیابی به اهداف فراهم باشد .بنابراین امنیت می تواند ابعاد فردی ،گروهی،
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محلی ،ملّی و جهانی داشته باشد .لذا برای درک مفهوم امنیت اجتماعی الزم است به مفعول
آن یعنــی اجتمــاع نظر کنیم (کلین .)29: 2012 ،اگر ســامت جامعــه را در اصطالح تعادل
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اجتماعی بدانیم ،مشــکل اجتماعی ناشــی از عدم تعادل ،در ســاختمان جامعه است .پس در

بحث مشــکالت اجتماعی باید ریشه یابی آن در عدم تعادل در شالوده جامعه را مورد تأکید
قرار داد (جانستون و همکاران .)90 :2013 ،منابع تأمین کننده احساس امنیت برای افراد جامعه

می تواند در ســه ســطح کالن ،میانی و خرد اثر گذار باشد .در سطح کالن ،ساختار جامعه و

ایمن بودن آن از جنگ ،قحطی ،خشکســالی و ســقوط ساختار سیاســی از عمده متغیرهایی
اســت که در سطح کالن احساس امنیت را در افراد جامعه شکل می دهند .همچنین روابط و

چالشهای پیش آمده میان نهادهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه متغیرهایی هستند که

سطح میانی احساس امنیت را در افراد جامعه شکل می دهند .از سویی دیگر روابط بین افراد

جامعه در حوزه کار ،تحصیل ،اقوام تجربه های افراد از پدیده های مختلف از جمله سرقت،
قتل ،کالهبرداری های مالی و غیره سطح خرد امنیت را شکل می دهد (لرنی.)25 :2003،

کارل دبلی��و دویچ در تعریف امنیت اجتماعی میگوید :منظــور از امنیت اجتماعی،گروه

همبســته ای از مردم در یک ســرزمین در امتداد زمانی است که دارای احساس جمعی بسط

یافته و نهادی شــده ،آداب و رســوم فراگیر ،قدرتمند و به اندازه کافــی قابل اطمینان بوده و

حیات اجتماعی را در زمانی طوالنی بیمه میکند و تغییر آرام توأم با انتظارات قابل پیش بینی
را در میان مردمش تجربه میکند (گوســل .)59-54 :1999 ،مک سوئینی در تعریف امنیت

اجتماعی میگوید« :امنیت اجتماعی آن است که چگونه جوامع منافع و هویتشان را خلق و باز
تولید می کنند» (بلن .)82-78 :2003،بوزان و ویور نیز امنیت اجتماعی را هویت و پاسدرای
از هویــت را هدف امنیت اجتماعی دانســتهاند .امنیت اجتماعی در صــدد تأمین امنیت برای

گروههای مختلفی اســت که به هویتهای گوناگون منتسب میباشند .احساس امنیت تلفیقی
از عوامل فردی ،روانی و اجتماعی اســت .امنیت بعد عینی مســأله و احساس امنیت به عنوان

بعد ذهنی تلقی میشــود .یکی از دالیل مهم احســاس ناامنی ،ممکن است به خاطر موقعیت
و وضعیت خاص حاکم بر یک جامعه باش��د و فرد به خاطر پارهای از عوامل مخل امنیت در
جامعه احســاس ناامنی کند .احســاس امنیت در یک جامعه به احســاس روانی شهروندان از

میزان وجود یا عدم وجود امنیت در آن جامعه ناشــی می شــود و هر چه میزان فراوانی جرم

باالتر باشد ،احساس امنیت در آن جامعه پایین تر است (نیازی و فرشادفر.)156-155 :1390،

از دید امام خمینی (ره) شاخص های امنیت اجتماعی عبارتند از:
• اطمینان بخشیدن به مردم

• احترام به مال و آبروی مردم و حفاظت از آن
• تعامل با سایر قوای مسلح برای ایجاد امنیت

• هماهنگی با مردم در ایجاد نظم و امنیت (کریمیانی ،مرادیان و عباسی.)16 :98 ،

بــوزان و ویور با الهام از عقاید جان الک به تحلیل ابعــاد امنیت پرداخته اند .آنها معتقدند

هدف اصلی انسان ها از این که خود را در اختیار دولت قرار میدهند ،حفظ دارایی آنهاست.

منظور از دارایی در اینجا «امنیت جانی»« ،امنیت سیاســی» و «امنیت مالی» اســت که در حال
عادی فاقد امنیت هستند (بوزان.)54 :1378،
دینداری و امنیت اجتماعی

دين كلمه اي عربي اســت به معناي جزا وپاداش و عبارت است از :اعتقاد به خالق هستي و

مجموعه قوانيني كه از جانب او بر بشــر عرضه گرديده است .همچنين دين به معناي اطاعت

و آيين و شريعت است يعني وضع و تأسيس الهي كه مردم را به رستگاري هدايت مي كند و

شــامل عقيده و عمل است (منظری توکلی،عراقی پور .)21:1389،از دیدی دیگر دینداری را
می توان پذيرش تمام يا بخشي از عقايد ،اخالقيات و احكام ديني به نحوي كه شخص ديندار

خود را ملزم به تبعيت و رعايت از اين مجموعه بداند ،دانست (حشمت یغمایی.)190 :1380،

دينداري و حيات ديني امور نامتعارف اســتثنايي و غير عادي نيست ،بلكه دينداري مي تواند

در متن زندگي روزمره افراد ظهور و بروز داشته باشد و به همه افكار ،احساسات و رفتار فرد

جهت خاصي اعطاءكند.

دین به عنوان نظام اعتقادی ســازمان یافته همراه با مجموعه ای از آیین ها و اعمال تعریف

شــده اســت که تعیین کننده شــیوه پاســخگویی افراد به تجــارب زندگی اســت (زولینگ

و همکاران .)260 :2006 ،همچنین دینداری به عنوان جســتجوی شخصی یا گروهی تقدس

که در یک بافت مقدس سنتی ظاهر می شود ،در نظر گرفته شده است (زینبائر و پارگامنت،

 .) 2005دین در اغلب موارد نقش میانجی دارد و فرآیندهای روزمره افراد را تحت تأثیر قرار
می دهد ،به طوری که برخی پژوهشــگران دینی معتقدند باورهای دینی مقابله با هیجان ها و

دینداری و سرمایه اجتماعی حامی امنیت اجتماعی

• حفظ حریم مردم و مبارزه با مظاهر فساد
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شرایط اجتماعی را تسهیل میکند (هادیانفر.)52 :1384،

مــی توان گفت که دین به عنوان یک نوع جهان بینی نه فقط معیار وداور رفتارهای فردی
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و جمعی انســان اســت ،بلکه در عین حال و به طریقی دیگر ،در اصل شکل گیری رفتارهای
انسان نیز مؤثر است .دین با احکام شرعی خود اراده را در افراد مؤمن تقویت میکند و هسته

اصلــی پرهیــز از انحرافات را بر آنها به وجود میآورد و همچنین به ســطح باالیی از انضباط
ســوق می دهد زیرا انضباط محصول تقید و التزام اســت و افراد القید و بی بند و بار به نظم

و انضباط تن نمی دهد و آنگاه که انضباط فراگیر شــود ،احســاس امنیــت در جامعه فراگیر

می شود (بسطامی.)1 :1389،

گیدنز معتقد اســت نه تنهــا خدایان و نیروهــای مذهبی ،حمایت های قابــل اتکای مثبتی

را بــرای مومنان فراهم می ســازند ،بلکــه کارگزاران مذهبی نیز ایــن کار را انجام می دهند.
باورداشــت های مذهبی مهمترین کارشــان این اســت که معموالً به انســان در مقابل تجربه
رویدادهــا و موقعیت ها ،احســاس آرامش و امنیــت تزریق می کنند (گیدنــز.)495 :1376،
انجام مناســک آرامش بخش است .بر این اساس مذهب وسنت به شيوه اي بنيادين در امنيت

وجودي دخالت دارد .لومان معتقد اســت دوری از مذهب در زندگی امروزی باعث مخاطره
ش��ده است.اصوالً مخاطره از قبول اين نظر سرچشــمه مي گيرد كه بيشتر فعاليت بشري تأثير
مخاطره زايده دست انسان هستند (اردن.)159 :2009 ،

تأثیــر دینــداری در کاهش جــرم و به تبع آن افزایــش امنیت اجتماعــی در پژوهش های

متعددی بررســی و تأیید شده است .آکینتوند کواردی آدیســون درپژوهش خود به اهمیت

دیــن در جلوگیری و یــا کاهش رفتارهای بزهکاری صحه گذاشــته اســت .الکفیلد نیز در
پژوهش خود نشــان داد ســه بعد دینداری به صورت متغیرهای مداخله گرایانه بین رفتارهای
والدین و انحراف اخالقی عمل کرده است (الکفیلد.)226-199 :2010،
سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی

«پانتام» تمام ویژگی های اجتماعی نهادها و سازمان ها از قبیل اعتماد ،هنجارها و شبکه های

اجتماعی را ســرمایه اجتماعی می نامد .ایشان معتقدند سرمایه اجتماعی اغلب محصول جانبی

دیگر فعالیت های اجتماعی اســت .این ســرمایه به طور معمول در پیوندها ،هنجارها و اعتماد
تشــکیل می شود و از یک شــرایط اجتماعی به شرایط دیگر انتقال پذیر است (پاتنام.)1993 ،

فوکویاما معتقد است ســرمایه اجتماعی از رابطه میان افراد به وجود می آید .روابطی که میان

افراد جامعه شــکل میگیرد ،اگر به اندازه کافی قوی باشــد ،می توانــد باعث به وجود آمدن
ســرمایه اجتماعی گردد .سرمایه اجتماعی چیزی است که در این روابط وجود دارد و افراد و
از توانایی اشخاص برای همکاری با یکدیگر در قالب گروه ها و سازمان های مختلفی جهت

نیل به اهداف مشترک (فوکویاما.)1997،جامعه ای سالم است که دارای سرمایه اجتماعی باشد.

زیرا افراد به یکدیگر اعتماد داشــته ضمن تأمین منافع خود به دیگران نیز منفعت می رسانند و
اگر سود بردن مستلزم زیان وارد کردن به دیگران باشد ،ازآن صرف نظر می کند.

آیزنشتاد معتقد است مهمترین مســاله نظم اجتماعی از دید دورکیم و تا حدودی تورنس،

اعتماد و همبســتگی اجتماعی اســت یعنی اینکه بدون انســجام و نوعی اعتماد ،پایداری نظم

اجتماعی ممکن نیست (ازکیا .)5 :1380،از این رو اعتماد در روند احساس آرامش جسمانی

و روانــی و در نهایــت امنیت اجتماعی نقــش مهمی را ایفا می نماید (امیــن بیدختی:1389 ،

 .)269-267از دید کالساُفه سرمایه اجتماعی در برگیرنده روابط انجمنی ،اطمینان به نهادها
و اعتماد بین اشخاص و اقوام و خیرخواهی می باشد و آن را به عنوان یکی از عوامل امنیت در
تمامی ابعاد معرفی میکند (کالس اُفه .)2000،سرمایه اجتماعی با فراهم کردن فضای اعتماد،
همــکاری بین گروه های اجتماعی و همکاری گروه ها و اعتماد بین آنها باعث میشــود که

منافــع همگانی مانند امنیت اجتماعی فراهم شــود و هزینه نظارت های نهادهای رســمی نیز
کاهــش یابد (فیروزآبادی .)203 :1385 ،این ســرمایه می تواند بــا کاهش هزینه های روابط
اجتماعی تا حدود زیادی حل مســالمت آمیز اختالفها و تضادهای بین گروه ها و افراد در
جامعه را منجر شود (چلبی.)15 :1384 ،

بر این اســاس نقش ســرمایه اجتماعــی در تأمین امنیت اجتماعی چــه از جهت جلوگیری

از بــروز ناهنجاری ها و انــواع جرایم اجتماعی و به تبع و در کنار آن از جهت زمینه ســازی

مشــارکت مثبت و فعال فردی در زندگی اجتماعی ،اساســاً از طریق تأثیرگذاری هنجارهای
اجتماعــی چگونگی رفتار افراد زمینه را جهت کاهــش ناهنجاری های اجتماعی و به تبع آن
افزایــش امنیت در جامعه فراهم میکند (تقی لو به نقــل از نادری و همکاران .)65-64،میان

عناصری که در جامعه سرمایه اجتماعی را به وجود میآورند و یا حتی خود به عنوان سرمایه
اجتماعــی قلمــداد میگردند ،دین را نباید نادیده انگاشــت .دین یکی از عوامل ســازندهی

دینداری و سرمایه اجتماعی حامی امنیت اجتماعی

جامعه از آن در جهت پیشبرد اهداف خود بهره می برند .در واقع سرمایه اجتماعیعبارت است
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کارکردهایی اســت که سرمایه اجتماعی نیز به نوعی آنها را داراست« .افراد بر حسب دین و
مذهبی که دارند ممکن اســت منشأ مشارکت باشــند مانند حضور و فعالیت در امور مساجد،
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تکایا ،کلیساها و اماکن مذهبی و زیارتی» (الوانی )15-12 :1385 ،و حتی به گفته وبر «مذهب
میتواند شــبکه اعتمــادی در بین افراد ایجاد کند که برای روابط تجــاری و مبادله اقتصادی
نیز ضروری باشــد» (وبر .)347 :2003،توجه به نکات فوق چنیــن مینمایاند که رابطهی بین

نهادهای اجتماعی دین و شبکههای ارتباطی افراد ،توجه جامعهشناسان زیادی را به خود جلب
کرده اســت و پیامهایی که آن نهادها به افراد جامعه ارســال میدارند و نظامهایی که فراهم

میکنند و شــبکههای اجتماعی که ایجاد مینمایند ،همگی میتوانند به عنوان منشأ و مبنایی
در جهت ایجاد سرمایه اجتماعی و به تبع آن امنیت اجتماعی عمل کنند.

ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻣﻮر ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺗﻜﺎﻳﺎ ،ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ و

زﻳﺎرﺗﻲ« )اﻟﻮاﻧﻲ .(15-12 :1385،و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﺑﺮ »ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺒﻜﻪ اﻋﺘﻤﺎدي در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي

تحقیقﺗﺠﺎري و ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ« )وﺑﺮ .(347 :2003،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻓﻮق ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪي ﺑﻴﻦ
مدل رواﺑﻂ

ســرمایه اﺳﺖ و ﭘﻴﺎمﻫﺎﻳﻲ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده
زﻳﺎدي را ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن
اﻓﺮاد ،ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ
مبانیو ﺷﺒﻜﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﻦ
ﻧﻬﺎدﻫﺎي
اجتماعی ،ﻛﻪدینداری را
پنهان
متغیرهای
محقق
پژوهش
نظری
مطالعه
پــس از
آن ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺳﺎل ﻣﻲدارﻧﺪ و ﻧﻈﺎمﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻫﻤﮕﻲ

جهت بررســی نقش آنها بر امنیت اجتماعی مورد بررســی قرار داد ،الزم به ذکر اســت ابعاد
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.

از نتايج تحقيق قاســمی و همــکاران( )1390در خصوص ابعاد دینداری،
متغیرها
ﺗﺤﻘﻴﻖ
درونی این ﻣﺪل
ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،دﻳﻨﺪاري را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ
صمدی بگه
مداح و همکاران( ،)1388ســعادت( )1385در خصوص ابعاد سرمایه اجتماعی و
اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داد ،ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ اﺑﻌـﺎددروﻧﻲ اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻗﺎﺳـﻤﻲ و

است .اين ابعاد
جان( ،)1384لوپز و اســکات( )1385در خصوص امنیت اجتماعی تعیین شده
ﻫﻤﻜﺎران) (1390در ﺧﺼﻮص اﺑﻌﺎد دﻳﻨﺪاري،ﻣـﺪاح و ﻫﻤﻜـﺎران) ،(1388ﺳـﻌﺎدت)(1385در ﺧﺼـﻮص اﺑﻌـﺎد ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ
چهار اﺳﺖ.
اﺳﻜﺎت)
اجتماعی ﺟﺎن)
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺻﻤﺪي ﺑﮕﻪ
دارایﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
دینداری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
متغیرﺧﺼﻮص اﻣﻨﻴﺖ
 (1385در
اﺑﻌﺎد متغیر نوع
بعداﻳﻦبرای
برای
،(1384سهﻟﻮﭘﺰ وبعد
دارای
برای متغیر امنیت
ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داراي ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻳﻨﺪاري داراي ﭼﻬﺎر ﺑﻌـﺪ ﺑـﺮاي ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻧـﻮع ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ

سرمایه اجتماعی دارای سه بعد می باشد.
داراي ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

نمودار  :1مدل مفهومی تحقیق
ﻧﻤﻮدار):(1ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ

اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ




دﻳﻨﺪاري

اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻧﻲ



اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ



اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ




ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ




اﻋﺘﻤﺎد

ﻫﻨﺠﺎر
ﺷﺒﻜﻪ

اﻋﺘﻘﺎدي

ﻣﻨﺎﺳﻜﻲ
ﻋﺎﻃﻔﻲ

ﭘﻴﺎﻣﺪي

روش

پژوهش حاضر از حيث هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصيفی -همبستگی است.

جامعه آماری اين پژوهش شــامل دانشجویان موسســات غیر انتفاعی و غیر دولتی شهر سمنان
اســاس آمار  2500دانشجو مشغول به تحصیل در این موسســات می باشند .جهت دستیابی به
حجم نمونه از فرمول کوکران اســتفاده شــد ،بدين ترتيب  334نفر بــا در نظر گرفتن مقدار t

برابــر  d ،1/96دقت احتمالی مطلوب برابر  0/05و همچنين  pو  qبرابر  0/5برای نمونه گیری
انتخاب شــدند .همچنین جهــت انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری طبقه بندی (بر حســب
تعداد موسسات آموزش عالی موجود) استفاده و نمونه ها در هر طبقه به صورت تصادفی ساده

انتخاب گردیدند .جمع آوری اطالعات نیز به کمک پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت ،ابزار

پرسشــنامه شامل چهار بخش طراحی شده اســت .خصوصیات جمعیت شناختی ،ابعاد سرمایه
اجتماعی،ابعــاد دینداری و ابعاد امنیت اجتماعی که همگی در قالب طیف لیکرت می باشــند.
جهت بررســی روايی ابزار ســنجش از روایی محتوا و روایی سازه اســتفاده شد .برای بررسی

روایی محتوا ابزار ســنجش و دســتيابی به ابعاد متغیرهای مورد مطالعه و اطمينان از اينکه همه
ابعاد آنها در نظر گرفته شــده است از نظر  6نفر از صاحبنظران ،محققان و متخصصان در حوزه

علوم انسانی و علوم اجتماعی و دینی استفاده شد .همچنين در بحث روايی سازه 1جهت اطمینان

بیشــتر از عوامل شناسایی شده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است.نهایتاً جهت بررسی
پایایی تحقیق از تکنیک آلفای کرونباخ(50پرسشــنامه) استفاده شد .همان گونه که جدول()1
نشان می دهد ضرايب پايايي آلفای کرونباخ متغيرها ارائه شده است.که مقدار مناسبی می باشد.
جدول  :1ميانگين،انحراف معيار و ضرايب پايايی پيش نيازهای آموزش عالی

ضرايب پايايی

عامل ها

شمار گويه ها

ميانگين

انحراف معيار

کل مقياس

36

6/214

0/48

0/86

دینداری

11

5/558

0/35

0/75

سرمایه اجتماعی

12

7/014

0/52

0/72

امنیت اجتماعی

13

5/496

0/39

0/78

منبع( :يافته های تحقيق)

آلفای کرونباخ

1-Structural equation modeling

دینداری و سرمایه اجتماعی حامی امنیت اجتماعی

(موسســه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی کومش ،فضیلت و رشــد دانش) می باشد .بر

55

يافته ها

در این مرحله برای مشــخص نمودن عامل ها ،متغیرهای تحقیق را به کمک تکنیک تحلیل
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عاملی اکتشــافی در قالب عامل های محدودی دســته بندی و تبیین مــی کنیم .هدف از این
کار تلخیــص تعداد زیــادی از متغیرها در تعداد محدودی عامل ها می باشــد .در واقع با این

روش می توان متغیرهایی را که بیشــترین تأثیر بر روی متغیر وابسته (امنیت اجتماعی) بدست
آورد در رونــد تحقیق به کار رود .پس از مشــخص نمودن عامل هــا ،محقق با توجه به قدر
مطلق ضرایب بارهای عاملی به دســته بندی متغیرها در درون عامل ها می پردازد ،ابتدا برای

آنکه مشــخص نماییم که آیا همبســتگی موجود در بین داده ها برای تحلیل عاملی مناســب

اســت یا نه از آزمون کايزر-ماير -اولکين )KMO(1وآزمون کرويت بارتلت 2برای بررسی
کفايت اندازه نمونه اســتفاده شده است ،ضريب  KMOبرابر با  0/903نشانگر مناسب بودن
همبســتگی موجود ميان گويه ها می باشــد .آزمون بارتلت نيز از نظر آماری معنادار گزارش
شده اســت (.)x2=1308/76 ،df=627 ،P=0/000لذا با توجه به مقادير مناسب محاسبه شده

اســتفاده از تحليل عاملی اکتشافی بالمانع میباشد .متغیرهای اســتخراج شده از نظریه ها که
برای محاسبه در تحلیل عاملی در نظر گرفته شده اند عبارت اند از:

جدول  :2مقدار واريانس کل تحت پوشش عوامل

مولفه ها

مقادیر ويژه اولیه

مجموع واریانس دوران نیافته

مجموع واریانس دوران یافته

درصد از درصد
واریانس تجمعی

درصد از
واریانس

درصد
تجمعی
32/074

کل

درصد از
واریانس

درصد
تجمعی

کل

1

8/321

34/554

34/554

8/321

32/074 7/021 34/554 34/554

2

7443

31/414

65/968

7443

30/800 5/381 65/968 31/414

62/874

3

5/698

22/479

88/447

5/698

25/573 4/556 88/447 22/479

88/447

منبع( :يافته های تحقيق)

کل

داده هــای جدول فوق نشــان می دهد که  88/447درصــد کل تغییرات مربوط متغیرهای

اولیه را عامل اول تا ســوم تبیین می کنند .بر اســاس ادبیات موجود این ســه متغیر دینداری،

ســرمایه اجتماعی و امنيت اجتماعی نام گرفتند .ماتريس مولفه ها در جدول  3قابل مشــاهده

است.

1-Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy
2-Bartlett test of sphericity

جدول  :3ماتريس عاملی چرخش يافته واريماکس

سرمایه اجتماعی

امنیت اجتماعی

اعتقادی

1-2-3-4

مناسکی

5-6-7-8

عاطفی

9-10-11-12

پیامدی

13-14-15

اعتماد

16-17-18-19

هنجار

20-21-22

شبکه

23-24-25

امنیت جانی

26-27-28-29

امنیت مالی

30-31-32-33

امنیت سیاسی

34-35-36

منبع(:یافته های تحقیق)

در مرحله بعدی برای تأييد عوامل اســتخراج شده با استفاده از نرم افزار  lisrel8/7تحليل

عاملــی تأييدی بــر روی هر یک از متغیرهای دینداری ،ســرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی

انجام گرفت .با استفاده از اين روش مي توان روابط علت و معلولي ميان متغيرهايي که بطور
مســتقيم قابل مشاهده نيســتند ،با توجه به خطاها اســتنتاج نموده و ميزان همبستگي و شدت
اثرگذاري هر يک را بر ديگري مورد تجزيه و تحليل قرار داد .جدول  4نشــان دهنده مقادیر

تخمین استاندارد متغیرهای مورد بررسی می باشد:
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دینداری

عامل ها

گويه های مرتبط

جدول  :4مقادیر تخمین استاندارد دینداری،سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی
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متغیرهای
تحقیق

مولفه ها (ابعاد)

اعتقادی

مناسکی
دینداری

عاطفی

پیامدی

اعتماد

سرمایه اجتماعی

هنجار

شبکه

بار عاملی

میزان خطا

گویه

0/58

0/67

T1

0/83

0/31

T2

0/53

0/71

T3

0/22

0/95

T4

0/42

0/82

T5

0/49

0/76

T6

0/53

0/72

T7

0/64

0/59

T8

0/71

0/49

T9

0/90

0/18

T10

0/37

0/86

T11

0/37

0/86

T12

0/24

0/94

T13

0/71

0/45

T14

0/61

0/63

T15

0/60

0/64

T16

0/72

0/48

T17

0/84

0/30

T18

0/52

0/73

T19

0/84

0/29

T20

0/85

0/28

T21

0/88

0/23

T22

0/36

0/87

T23

0/75

0/44

T24

0/71

0/49

T25

امنیت جانی

امنیت سیاسی

0/70

0/51

T27

0/78

0/40

T28

0/53

0/72

T29

0/61

0/63

T30

0/83

0/31

T31

0/69

0/52

T32

0/53

0/72

T33

0/51

0/74

T34

0/34

0/88

T35

0/62

0/61

T36
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از طرفی برای پذیرش مدل های اندازه گیری از شــاخصایی اســتفاده شد .که از جمله آن

شاخص به عنوان يک معيار تناسب تطبيق و تعديل با نمونه شناخته می شود که ميزان آن بايد
کمتر از  3باشد .همچنين شاخص های برازندگی نرم  ،NFIشاخص برازندگی تطبيقیCFI

و شــاخص نکويی برازش تعديل شــده  AGFIهر قدر به يک نزديک تر باشــند بهتر است.

همگی شاخص های ذکر شده در جدول  5نشان داده شده است.

جدول  :5شاخص های نيکويی برازش مدل های اندازه گيری (تحلیل عاملی تأییدی)
p-value

RMSEA

AGFI

CFI

NFI

شاخص

df

0/000

0/045

0/95

0/96

0/94

دینداری

84

223/46

0/054

0/95

0/98

0/97

سرمایه اجتماعی

32

58/81

0/00066

0/036

0/96

0/95

0/98

امنیت اجتماعی

41

98/51

0/000

منبع( :يافته های تحقيق)

همچنین جهت بررسی ارتباط بین مولفه های سازنده هر یک از متغیرهای دینداری ،سرمایه

اجتماعی و امنیت اجتماعی از ضریب همبســتگی که در جدول  6محاسبه شده است استفاده

شــد .این جدول بر اساس هر یک از مدل های اندازه گیری متغیرهای مکنون تحقیق بدست
آمده است.

دینداری و سرمایه اجتماعی حامی امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی

امنیت مالی

0/58

0/67

T26

جدول  :6همبستگی بین مولفه های دینداری،سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی
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همبستگی بین متغیرهای مکنون  iو j

مناسکی

عاطفی

پیامدی

اعتقادی

**0/63

**0/74

**0/61

**0/59

**0/69

مناسکی

**0/55

عاطفی
همبستگی بین متغیرهای مکنون  iو j

هنجار

شبکه

اعتماد

**0/69

**0/72
**0/78

هنجار
همبستگی بین متغیرهای مکنون  iو j

امنیت مالی

امنیت سیاسی

امنیت جانی

**0/63

**0/74

امنیت مالی

** P<0/05

منبع( :يافته های تحقيق)

**0/59

همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شــود ،بین ابعاد و مؤلفه های دینداری به صورت

دو بــه دو ارتبــاط مثبت و معناداری وجــود دارد .این مطلب در خصوص دو متغیر ســرمایه
اجتماعی و امنیت اجتماعی نیز صادق اســت .بر این اساس هرگونه تغییری در مؤلفه های هر
یک از متغیرها همراه با تغییری هم جهت در سایر مؤلفه های همان متغیر خواهد بود.

همچنیــن بر اســاس نمودار( )2می تــوان نتیجه گرفت که هر یک از ابعــاد دینداری نقش

اساســی در شکل گیری امنیت اجتماعی دارند .تحلیل مســیر انجام شده بیانگر این است که

الگو با داده ها برازش مناســبی دارد .زیرا شــاخص  GFIدارای مقدار  NNFI،0/95مقدار
0/94و RMSEAمقدار  0/07اســت که به ترتیب نشان می دهند ،اوالً باقیمانده قابل توجهی
در بافت داده ها باقی نمانده ،ثانیاً روابط علّی به درســتی تبیین و ثالثاً خطای اندازه گیری در
الگو به خوبی کنترل شده است.

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ داده ﻫﺎ ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ دارد .زﻳﺮا ﺷـﺎﺧﺺ  GFIداراي ﻣﻘـﺪار  NNFI،0.95ﻣﻘـﺪار
0.94و RMSEAﻣﻘﺪار 0.07اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ،اوﻻ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺑﺎﻓـﺖ داده ﻫـﺎ ﺑـﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧـﺪه،ﺛﺎﻧﻴﺎً رواﺑـﻂ
ﻋﻠّﻲ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺧﻄﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ.

امنیت اجتماعی
دینداری
های
ﺳﺎﺧﺘﺎرياثر
ساختاری
نمودار :2
ابعاداﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﺑﻌﺎدبراﻣﻨﻴﺖ
دﻳﻨﺪاري ﺑﺮ
مؤلفهﻫﺎي
اﺛﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ
الگویاﻟﮕﻮي
ﻧﻤﻮدار):(2
اﻋﺘﻘﺎدي

اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻧﻲ

0.32

0.69
0.57
0.51

اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

0.46
0.55

اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻋﺎﻃﻔﻲ

ﭘﻴﺎﻣﺪي

نتایــج تحلیــل عاملی تأییدی الگو حاکی11از آن اســت که امنیت اجتماعــی بیش ترین بار

عاملی را با امنیت جانی دارد .برای این بار عاملی ( ،)0/69مقدار  )8/79( tمحاسبه شده است
که در ســطح معناداری پنج درصد معنادار اســت .از این رو در شکل گیری امنیت اجتماعی

امنیت جانی بیشــترین تأثیر را دارد .هم چنین ســرمایه اجتماعی با افزایش امنیت مالی دارای

بار عاملی( )0/57و مقدار  )6/96( tاســت که در ســطح معناداری پنج درصد معنادار اســت.
و نشــان می دهد بخش قابل توجهــی از امنیت اجتماعی را در افزایش امنیت مالی جســتجو
نمود و به عنوان یکی از شاخص های اصلی آن مورد مطالعه قرار داد .این مقدار برای امنیت

سیاســی( ،)0/51با مقدار  )4/57( tبرآورد شده است .از این رو هر سه مولفه امنیت اجتماعی
دارای بار عاملی معنادار با این سازه هستند.

نتایــج تحلیل مســیر نشــان داد کــه مولفه هــای ســازه دینداری یعنــی مولفــه اعتقادی،

مناســکی،عاطفی و پیامدی دارای اثر معناداری بر شــکل گیری و کسب ابعاد سه گانه امنیت
اجتماعــی دارد( .)y =0/63 ،y=0/46 ، y=0/55 ،y=0/32زیرا کــه در تمامی موارد مقدار t
برای آن باالتر از  1/96محاسبه شده است.

از سویی دیگر بر اساس نمودار  3می توان نتیجه گرفت که هر یک از ابعاد دینداری نقش

اساسی در شکل گیری سرمایه اجتماعی دارند .یافته ها نشان می دهند ،الگو با داده ها برازش

مناسبی دارد .زیرا شاخص  GFIدارای مقدار  NNFI،0/94مقدار  0/96و RMSEAمقدار

 0/05است.

دینداری و سرمایه اجتماعی حامی امنیت اجتماعی

اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ

0.63

ﻣﻨﺎﺳﻜﻲ

61

از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار) (3ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﺑﻌـﺎد دﻳﻨـﺪاري ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﻲ در ﺷـﻜﻞ ﮔﻴـﺮي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارﻧﺪ .ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،اﻟﮕﻮ ﺑﺎ داده ﻫـﺎ ﺑـﺮازش ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ دارد .زﻳـﺮا ﺷـﺎﺧﺺ  GFIداراي ﻣﻘـﺪار  NNFI،0.94ﻣﻘـﺪار
0.96و RMSEAﻣﻘﺪار 0.05اﺳﺖ.

سرمایه اجتماعی
نمودار  :3الگوی ساختاری اثر مولفه های دینداری بر ابعاد
ﻧﻤﻮدار) :(3اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺛﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دﻳﻨﺪاري ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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اﻋﺘﻘﺎدي

اﻋﺘﻤﺎد

0.49

063

ﻫﻨﺠﺎر

0.59
0.52

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

0.41
0.63

ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﻨﺎﺳﻜﻲ

ﻋﺎﻃﻔﻲ

0.71

ﭘﻴﺎﻣﺪي

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي اﻟﮕﻮ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻴﺶ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑـﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ را ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ دارد .ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺑـﺎر

ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ را با
ﮔﻴـﺮيعاملی
ترین بار
اســت که
حاکی از
تأییدی
عاملی
تحلیل
بیشدر ﺷﻜﻞ
اعتمــاداﻳﻦ رو
ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .از
آنﭘﻨﺞ درﺻﺪ
ﻣﻌﻨﺎداري
الگودر ﺳﻄﺢ
اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
(6.09
نتایــجﻣﻘﺪار) t
ﻋﺎﻣﻠﻲ)،(0.63

که در
ﻣﻘـﺪار)tشده
محاسبه
()6/09
مقدارt
عاملی(،)0/63
ﭼﻨﻴﻦاین
برای
ﺗﺄﺛﻴﺮ رادارد.
اجتماعی
ســرمایه
استﻛـﻪ
 (6.96اﺳـﺖ
 (0.57و
ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ)
ﻫﻨﺠﺎر داراي
باراﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
دارد .ﻫﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻧﻤـﻮد و
ﺗﻮان ﺟﺴـﺘﺠﻮ
ﻫﻨﺠﺎر ﻣﻲ
در ﺑﻬﺒﻮد
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﻲ دﻫﺪ
اﺳﺖ .و ﻧﺸﺎن
ﻣﻌﻨﺎدار
ﻣﻌﻨﺎداري ﭘﻨﺞ
در ﺳﻄﺢ
اعتماد
اجتماعی،
سرمایه
گیری
شکل
رو در
ﺑﺨﺶازازاین
است.
معنادار
درصد
درﺻﺪپنج
معناداری
ســطح

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ آن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد .اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺷـﺒﻜﻪ) ،(0.52ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار (4.98)tﺑـﺮآورد ﺷـﺪه

بیشــترین تأثیر را دارد .هم چنین ســرمایه اجتماعی با بهبود هنجار دارای بار عاملی( )0/57و

اﺳﺖ.از اﻳﻦ رو ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داراي ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

مقدار )6/96( tاســت که در سطح معناداری پنج درصد معنادار است و نشان می دهد بخش
از سرمایه اجتماعی را در بهبود هنجار می توان جستجو نمود و به عنوان یکی از شاخص های

برای مؤلفه شبکه ( ،)0/52با مقدار )4/98( tبرآورد
اصلی آن مورد مطالعه قرار داد .این مقدار 12

شده است .از این رو هر سه مولفه سرمایه اجتماعی دارای بار عاملی معنادار با این سازه هستند.

نتایج تحلیل مســیر نشان داد که مؤلفه های ســازه دینداری یعنی مؤلفه اعتقادی ،مناسکی،

عاطفی و پیامدی دارای اثر معناداری بر شکل گیری و کسب ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی
دارد ( .)y =0/71،y =0/63،y =0/41،y =0/49زیــرا کــه در تمامی مــوارد مقدار  tبرای آن
باالتر از  1/96محاسبه شده است.

پس از اطمينان يافتن از صحت مدل های اندازهگيری و تعیین همبستگی الزم در خصوص

متغیر درون زا و برون زا ،جهت تأیید الگوی مفهومی طراحی شده و تعیین مدل ساختاری در

حالت تخمین اســتاندار از تکنیک معادالت ساختاری استفاده شده است که نتایج حاصله در
نمودار  4مشاهده می شود.

ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﺻﺤﺖ ﻣﺪل ﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻐﻴﺮ دروﻧﺰا و ﺑﺮوﻧﺰا ،ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﮕﻮي
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪار از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ
ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻧﻤﻮدار) (4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

نمودار  :4الگوی ساختاری مدل مفهومی
ﻧﻤﻮدار) :(4اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ

اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻧﻲ

اﻋﺘﻘﺎدي
0.47

اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ

0.53

0.63

اﻣﻨﻴﺖ

دﻳﻨﺪاري

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
0.53

0.41

ﻋﺎﻃﻔﻲ
0.52

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ

0.45

0.63

ﭘﻴﺎﻣﺪي

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

0.69
اﻋﺘﻤﺎد

ﻣﻨﺎﺳﻜﻲ

0.59

0.68

ﻫﻨﺠﺎر

ﺷﺒﻜﻪ

ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪل اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎي دو ﺑﺮ درﺟﻪ آزادي ﺑﺮاﺑﺮ  2.001و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از

نسبت کای دو بر
مقدار شــاخص های تناسب ،حاکی از برازش مناسب مدل است و مقدار
ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ، 3ﻣﻘﺪار  RMSEAﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0.063و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  0.08ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق ﻣﻘﺪار

 RMSEAو اﺛﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه )(  =0.63
مقداردﻳﻨﺪاري
اﺳﺖ.ازﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس
2/001ﻛﻪواز  1.96ﺑﺰرﮔﺘﺮ
برابــر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻌﻨﺎداري
برابر با  0/063و
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮمقدار
مجازﻣﻲ، 3
کوچکتر
درجــه آزادی
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪود  0.23از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارد.

ﮔﻴﺮيهمچنین در تمامی موارد منــدرج در نمودار فوق مقدار ضریب
باشــد
کوچکتر از 0/08
میﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺤﺚ و
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻳﻨﺪاري ﺑﺮ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ  %57دﺧﺘﺮ و
تواند اثر مستقیمی
معناداری محاسبه شده که از  1/96بزرگتر است .بر این اساس دینداری می
 %43ﭘﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ %58 .آﻧﻬﺎ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ %32 ،در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و  %10ﻣﺎﺑﻘﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ

ﻧﺸﺎن داد اﻣﻨﻴﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
حدود ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ
بهرا اﻓﺮاد
مســتقیمیﺑﻘﻲ
اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد و  %19ﻣﺎ
%81)yو ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ســرمایه اجتماعی بر
طریق
 0/23از
میزان
اثر راغیر
بــه اندازه (=0/63

امنیت اجتماعی دارد.

13

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر به بررســی نقش مستقیم و غیر مستقیم دینداری بر امنیت اجتماعی پرداخته

اســت .نمونه آماری شــامل  %57دختر و  %43پســر می باشــند %58 .آنها در رشته های علوم
انســانی %32 ،در رشــته های فنی و  %10مابقی در رشته های هنر مشــغول به تحصيل هستند.

همچنین  %81نمونه را افراد مجرد و  %19مابقی را افراد متأهل تشکیل می دهند .نتایج بررسی
نشــان داد امنیت جانــی ( ،)0/69مالی ( )0/57و سیاســی ( )0/51به ترتیب بیشــترین تأثیر را
بر ســازه امنیت اجتماعی دارند .جامعة در حال گذار در برخورد با مدرنيتة رســانه اي دچار

عوارض لذت گرايي و اشــکال گوناگون آنومي در حوزة ارزش هاست .بنابراين خانوادهها

در ابعاد امنيت جانی و مالی آســیب پذیر گشــته اند .همچنین نتایج تحقیق نشــان می دهد به
ترتیب مولفه های سازه دینداری یعنی مولفه مناسکی( ،)0/63پیامدی ( ،)0/55عاطفی ()0/46

و اعتقادی( )0/32بیشترین تأثیر را بر سازه امنیت اجتماعی دارند .انجام مناسك دینی تأثیرات

63
دینداری و سرمایه اجتماعی حامی امنیت اجتماعی

0.68

0.59

عمیق بر آرامش افراد دارد که این امر زمینه ســاز امنیت روانی افراد می باشــد .اعمال ديني
همچون خواندن نماز ،دعا ،روزه گرفتن ،قرآن خواندن ،شــرکت در نماز جمعه وجماعت و
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64

ساير مراســم ديني موجبات افزايش آرامش و احساس امنيت ذهنی افراد را فراهم می آورد.

قــرآن مجيــد راهبردها و توصيه هاي عملي ســازنده اي را در برخورد با فشــارهاي رواني و
بهبــود امنیت روانی افراد توصیه می کند که عبارتند از :نماز (بقره ،آیات  45و  ،)135توکل

(نحل،آیــه  ،)4دعا و نیایش (فرقان ،آیات  70و )71و فراخواندن انســان به آرامش (ابراهیم،
آیه 45؛ توبه ،آیه 103؛ فتح ،آیه  .)4شــرکت در مراســم ديني و به طور کلي التزام عملي به
احکام و دســتورات ديني به هنگام رخداد ســختي ها و اســترس هاي رواني باورها ،کردار و

آيين ها و همچنين مجموعه نهادهاي مذهبي همه با هم باعث ايجاد امنيت و اطمينان اساســي
مي شوند که در نجات و رهايي فرد کمک مي کنند.

دیگر نتایج تحقیق نشــان می دهند که سازه ســرمایه اجتماعی متشکل از سه عنصر اعتماد

( ،)0/63هنجار ( )0/59و شبکه ( )0/52میباشد که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر سازه سرمایه
اجتماعی دارند .بنابراین اعتماد مهمترین بعد ســرمایه اجتماعی اســت و دیگر جنبه های این

ســرمایه را تحــت تاثیر قرار می دهد.اعتماد انــواع گوناگونی دارد و شــامل اعتماد به خود،

خانواده ،دوســتان ،نهادهای رسمی و غیر رسمی و همچنین مشاغل اجتماعی می شود .وجود
اعتمــاد بین افراد جامعه باعث تســهیل همکاری هــا و بهبود امنیت اجتماعی افراد میشــود.

همچنیــن هر چه شــبكه هاي مشــاركت مدني نظیر مراودات همســايگي ،جلســات قرآنی،
کانون های فرهنگی و باشــگاه هاي ورزشي متراکم تر باشند احتمال همکاری شهروندان در
جهت منافع متقابل بیشتر شده ،در نتیجه امنیت اجتماعی افراد بهبود مییابد.

دیگر نتایج گویای این مطلب است که مولفه های سازه دینداری یعنی مولفه اعتقادی(،)0/49

مناســکی( ،)0/41عاطفی ( )0/63و پیامــدی ( )0/71دارای اثر معناداری بر شــکل گیری و
کســب ابعاد ســه گانه ســرمایه اجتماعی هســتند .به نظر می رســد دينداری می تواند شبکه

اعتمــادی در بين افــراد ايجاد کند که روابط درون گروهی و برون گروهی را منســجم کند
و کارکردی مانند ســرمایه اجتماعی داشته باشد .به نظر می رســد افرادی که خود را درگیر
بعد مناســکی می کنند از تعامالت و سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار باشند .این امر به فرد

کمک میکند تا احســاس انسجام اجتماعی خود را با حضور در مناسک جمعی بیشتر نموده
و از احســاس ناامنی خود بکاهد .همچنین افرادی که دیندارترند با دیگران بیشــتر در تعامل

و ارتباط بوده و این خود باعث بهبود اعتماد و مشــارکت گروهی و در نتیجه افزایش ســطح
سرمایه اجتماعی در جامعه خواهد شد.

• اهتمام اولیاء در انس فرزندان با قرآن و اهتمام فرزندان به انجام وظایف دینی جهت الگو

شدن دین در زندگی

• تدوین راهبردهایی برای جوانان و دانشــجویان جهت عضویت در کانون های فرهنگی،

دینی در سطح دانشگاه ها و جامعه جهت بهبود حس مشارکت جمعی و شناساندن هنجارهای
مناسب به آنها از طریق این کانون ها

• برنامه ریزی اولیاء مدرسه (مسئولین دانشگاه) جهت گنجاندن دروس فوق برنامه (دروس

اختیاری) برای آشــنا کردن هر چه بیشــتر دانش آموزان و دانش جویان با ســیره اهل بیت و
آداب و الگوهای دینی زندگی

• تقویت شــبکه هــای برون گروهی مانند زمینه ســازی مســئولین دانشــگاه جهت ایجاد

تشــکلهای فرهنگی برای تعامالت دانشــجویان جهت شناخت فرهنگ ها و نژادهای مختلف
موجود در سطح جامعه
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