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چکیده
هدف مقاله حاضر ،شــناخت رابطه مولفه های ســبک زندگی (سنتی و مدرن) با احساس امنیت اجتماعی و

دستیابی به الگوی نظری تحلیلی می باشد که با استفاده از تلفیق دیدگاه پیر بوردیو 1در مورد سبک زندگی و
دیدگاه گیدنز ،بوزان 2در مورد امنیت ا جتماعی ،مورد بررســی قرار گرفته اســت .پژوهش حاضر با طرح این

پرســش ها که شاخص های سبک زندگی به چه میزان بر احســاس امنیت اجتماعی موثر است؟ ضریب تاثیر

کدام یک از عوامل و شاخصها بیشتر است؟ تا چه اندازه مدل نظری محقق ساخته با واقعیت تجربی همسویی
دارد؟ به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است .روش پژوهش این پژوهش ،پیمایشی و ابزار سنجش،
پرسشنامه پنج گزینه ای مبتنی بر مقیاس لیکرت است .نمونه مورد مطالعه  800نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد

اســامی رودهن می باشــند که با روش نمونه گیری طبقه بندی شــده متناســب با حجم بر اساس دانشکده ها

انتخاب شــده اند .برای انجام مباحث مدلســازی از نرم افزار لیزرل 3اســتفاده شده است .نتایج این پژوهش در
تبیین و مدلســازی بر وجود یک الگوی رابطه مســتقیم بین شــاخص های متغیر مستقل سبک زندگی سنتی با

متغیر وابســته احســاس امنیت اجتماعی حکایت دارد .همچنین نتایج الگوســازی معادالت ساختاری حکایت
از رابطه معکوس و منفی بین شــاخص های متغیرمســتقل ســبک زندگی مدرن با متغیر وابسته احساس امنیت

اجتماعی دارد .بنابراین به دیدگاه بوردیو در ســنجش رابطه سبک زندگی با احساس امنیت اجتماعی و رابطه
دیالکتیکی بعد ساختار عینی (سبک زندگی) و ساختار ذهنی (احساس امنیت) نزدیک می شویم.
واژه های کلیدی :امنیت اجتماعی ،4سبک زندگی
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مقدمه و بیان مساله

موضوع امنیت اجتماعی از جمله مباحثی اســت که در ســال های اخیر مورد توجه محافل
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علمی وپژوهشــی قــرار گرفته و دلیل آن هم نقش قابل توجه مقولــه امنیت اجتماعی و ازآن
مهم تر بحث احســاس امنیت اجتماعی در تهدید و یا تقویت زیر ســاخت های پیشرفت یک
اجتماع اســت .احساس ناامنی ،از مهمترین دغدغه های جوامع معاصر ،به ویژه در کشورهای

پیشرفته است؛ این بدین معنی است که گسترش این پدیده با سطح توسعه جامعه ارتباط داشته

و به گونه ای،آینده اغلب جوامع محسوب می گردد (حسینی« .)7 :1386 ،امنیت» پیش از آن
که قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده

مردم ،دولت مردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه ،امنیت

الزم وجود دارد (کاظمی.)117 :1352 ،

امنیت اجتماعی در متون غربی به معنای تأمین اجتماعی اســت و در زبان فارســی به معنای

فضای امن اجتماعی ،وضعیت ســامت و آرامش فرد در جامعه ،و محفوظ ماندن از آســیب
دیگران اســت .بعد ذهنی امنیت اجتماعی ،شــامل احساسی اســت که در بین افراد جامعه در
مورد شــرایط آن جامعه وجود دارد .اما بعد عینی به شرایطی گفته می شود که نه به احساس

و نگرش های فردی بلکه به واقعیت های جامعه مربوط است .این دو بعد ممکن است بر هم
منطبق بوده و یا تباین داشته باشد (غفاری و صفری شالی .)80 :1388 ،از سویی افرادی مانند

ولفــرز نیز بر این باورند که ،امنیت در معنای عینی فقدان تهدید در برابر ارزش های کســب

شــده را مشــخص می کند و در معنای ذهنی فقدان ترس و وحشــت را علیه ارزش ها معین
می نماید (ولفرز .)150 :1962 ،به طور کلی می وان گفت ،مراد از امنیت اجتماعی این است
که هر فردی در محل زندگی خود و اجتماع ،احســاس آرامش و آســایش کند و با اطمینان
خاطر و به دور از هر گونه نگرانی به زندگی خود مشغول باشد (سفیری.)146 :1387 ،

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

اجتماعی و اقتصادی موضوع و مفهوم امنیت اســت .امنیــت از نیازها و ضرورت های پایدار

فرد و جامعه تلقی می شــود که فقدان یا اختالل در آن ،پیامدها و بازتاب های نگران کننده
و خطرناکــی بــه دنبال دارد (ترابی و گودرزی)32 :1383 ،؛ به طوری که انســان مدنی برای

زندگی در جمع و دستیابی به مراتب باالی رشد نیازمند امنیت و آرامش خاطری است که با
رشــد و نمو جرایم و انحرافات اجتماعی زمینه های ناامنی و شــکل گیری کجروی در سطح

جامعه بیشــترین دلهره را ایجاد می کند (ســاروخانی ،هاشم نژاد .)82 :1390 ،احساس امنیت

فرآینــد روانی اجتماعی اســت که صرفاً بر افراد تحمیل نمی شــود ،بلکه اکثــر افراد جامعه
براســاس نیازها ،عالیق ،خواســته ها وتوانمندی های شــخصیتی و روانی خود در ایجاد و از
واهمیت وجود احســاس امنیت در بین افراد جامعه در بعد ذهنی در کنار امنیت در بعد عینی

اســت و به همین علت برخی از کارشناســان احســاس امنیت را مقدم بر وجود عینی امنیت
معرفی می کنند.

انســان برای تســلط بر طبیعت ،فرار از ناامنــی و تهدید ،تأمین نیازهای اساســی خود و در

یک کلمه برای دســتیابی به امنیت و احســاس ایمنی ،زندگی اجتماعی را بر گزید و از سوی

دیگر ،به موازات گســترش اجتماعات و پیچیده تر شــدن روابط و تعامالت اجتماعی ،وارد

روابط گوناگونی شــد که عرصه های زندگی را تحت عناوین اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،

فرهنگی و ...از هم متمایز کرد و امنیت او را تحت الشعاع قرار داد .بدین تربیب ،بشر با تجمع
و تشکیل جامعه ،بستری نو برای تهدید امنیت خود فراهم آورد که از زندگی جمعی او ناشی

می شــد.او که برای فرار از ناامنی و دســتیابی به احســاس امنیت ،جامعه را تشکیل داده بود،

بــه زودی دریافت که این با امنیتش نه تنها از ســوی طبیعت و عوامل طبیعی ،بلکه از ســوی
انســان ها وعوامل گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،و سیاســی نیز تهدید می شــود .از این رو،
دغدغه همیشــگی او برای دستیابی به احساس امنیت در مقوله جدید با عنوان«احساس امنیت

اجتماعی» ظهور کرد که در پی تأمین آن علل و اســباب الزم را باید شناخت (نبوی و حسین
زاده و حسینی.)74 :1389 ،

به نقل از افشار ،احساس امنیت اجتماعی را فقدان هراس از تهدید شدن یا به مخاطره افتادن

ویژگی های اساســی وارزش های انسانی و نبود ترس از تهدید حقوق و آزادی های مشروع
دانست (افشار.)61 :1385 ،

احســاس امنیت ،فرآیندی روانی -اجتماعی است که صرفا بر افراد تحمیل نمی شود بلکه

اکثــر افراد جامعه براســاس نیازها ،عالئق ،خواســته ها و توانمندی های شــخصیتی و روانی

خــود در ایجاد و از بین بردن آن نقش اســاس دارند (بیات .)32 :1388 ،به طور کلی «امنیت
اجتماعی» به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط می شــود که به نحوی در ارتباط با دیگر
افراد جامعه بوده وبه نظام سیاســی و دولت مربوط می شــود.این قلمرو می توانند زبان ،نژاد،

تاثیر سبک زندگی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی رودهن

بین بردن آن نقش اساســی دارند (بیات .)32 :1388 ،نکته ای که باید به آن توجه شود ،نقش
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قومیت ،اعتبار ،نقش اجتماعی،کار ،درآمد ،رفاه ،مشارکت سیاسی،آزادی ،اعتقاد و  ...باشند.

بی تردید هیچ عنصری برای پیشــرفت ،توســعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوقایی
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استعدادها مهم تر از عنصر امنیت و آرامش در جامعه نبوده است و توسعه اجتماعی ،خالقیت

و فعالیت ارزشــمند بدون امنیت امکان پذیر نخواهد بود (کالهچیان .)133 :1382 ،احســاس
امنیت اجتماعی به فقدان هراس از تهدید شــدن یا به مخاطره افتادن ویژگی های اساســی و
ارزش های انســانی و نبود ترس از تهدید حقوق و آزادی های مشروع گفته می شود (افشار،

.)61 :1385

در تعریف سبک زندگی بورديو بر اين باور است كه سبك زندگي شامل اعمال طبقه بندي

شــده و طبقه بندي كننده فرد در عرصه هايي چون تقســيم ساعات شبانه روز ،نوع تفريحات
و ورزش ،شــيوه هاي معاشــرت ،آداب ســخن گفتن ،راه رفتن ،نوع پوشش ،نوع خوراك

و ...محســوب مي شود (شــالچي .)32: 1383،همچنين به نظر آنتوني گيدنز سبك زندگي به

مجموعه اي نســبتاً هماهنگ از همه رفتارهــا و فعاليت هاي يك فرد معين در جريان زندگي
روزمره اطالق مي شــود .به عبارت ديگر ســبگ زندگي مستلزم مجموعه اي از عادت ها و

جهت گيري ها و بنابراين برخوردار از نوعي وحدت اســت كه عالوه بر اهميت خاص خود
از نظر تداوم امنيت وجودي پيوند بين گزينش فرعي موجود در يك الگوي كم و بيش منظم
را تامين مي كند (گيدنز .)121 : 1378 ،سبك زندگي بخشي از زندگي است كه عم ً
ال تحقق

مي يابد و در بردارنده طيف كامل فعاليت هاي است كه افراد در زندگي روزمره خود انجام
مي دهند .بنابراين طيف فعاليت هاي مختلف افراد در هر عرصه از زندگي مي تواند ســازنده
سبك زندگي آنها در آن عرصه باشد(.رضوي زاده.)167 : 1386،

امنیت اجتماعی در کنار امنیت فردی یکی از نیازهای اساســی افراد بشــر است که از آغاز

زندگــی اجتماعی پدیده ای قابل توجه بوده اســت (ســفیری  .)143 :1387،منشــور اعالمیه
سازمان جهانی حقوق بشر ،ماده سوم وبیست و سوم آن در مورد امنیت اجتماعی چنین گفته

است :هر کس حق زندگی ،آزادی و امنیت شخصی دارد .طبق ماده بیست وسوم که مکمل

و مبین ماده سوم نیز هست :هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز

است به وسیله مساعی ملی همکاری بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود را
که الزمه مقام ونمو آزادانه شــخصیت اوست با رعایت تشکیالت و منابع هر کشور به دست

آورد .امنیت چیزی اســت که هر شــخصی باید آن را احســاس کند که خطری در جامعه او

را تهدیــد نمی کند .در تمامی کشــورها امنیت اجتماعی یکی از مهمترین و شــاید مهمترین
فاکتور اجتماعی اســت .به همین دلیل نهادهایی در جهت تأمین این اصل مهم در جامعه باید

وجود داشته باشند (کریمی .)153 :1387 ،بدون وجود امنیت هیچ برنامه ای در داخل کشور

دیگــر به حداقل زمینه مطمئــن و آرام نیاز دارد که همان امنیت اســت .وجود امنیت بالفعل
در هر جامعه ،احســاس امنیت را در افراد آن جامعــه به وجود می آورد .بنابراین امنیت عمال

در زمــره اهــداف و ارزش های اصولی و الزمه هر جامعه ای قرار مــی گیرد .پس می توان
گفت که امنیت عالوه بر این که یک نیاز برای انســان هاست ،عامل بسیار مهمی در پیشرفت

و توســعه هر کشوری است .زمینه های مختلف توسعه اقتصادی ،فرهنگی و  ...مستلزم وجود
احســاس امنیت در ابعاد مختلف فردی ،اجتماعی و ملی اســت .بدین ترتیب امنیت مفهومی

بســیار پیچیده اســت که به عنوان مفهوم و واقعیتی اجتماعی،الیه های زیادی را به دور هسته
اصلی خود در بر گرفته است (غفاری وصفری شالی.)78 :1388 ،

پرسش پژوهش این است كه در جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی چه رابطه ای بین

شاخص های سبك زندگي (شیوه سنتی و مدرن شامل:مصرف محصوالت فرهنگی ،فعالیت
فراغتی ،مدیریت بدن ،الگوی خرید) و احســاس امنیــت اجتماعی وجود دارد؟ نوع رابطه و
میزان رابطه در چه سطحی است؟آیا مدل ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده و انطباق

مطلوبي بين مدل ســاختاري شــده با دادههاي تجربي فراهم گرديده اســت؟چه مدل هایی از
مدل نظری پژوهش استخراج می شوند؟

ســابقه پژوهش در مورد رابطه ســبک زندگی و احســاس امنیت اجتماعی اندک است اما

در این مقاله به برخی از پژوهش های انجام شــده در مورد احســاس امنیت اجتماعی اشــاره
می شود.

• امیر کافی ،1380 ،بررســی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی

شهر تهران)

نتایــج پژوهش نشــان می دهد که متغیر حمایت اجتماعی برا حســاس امنیت مؤثر اســت.

همچنین بی نظمی اجتماعی و ریسک و مخاطره تأثیر کاهنده بر احساس امنیت دارد.

تاثیر سبک زندگی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی رودهن

قابل اجرا نیســت .شــکوفایی اقتصادی ،ســرمایه گذاری ،برنامه ریزی و هر فعالیت اجتماعی
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• غالمرضا خوش فر ،1382 ،گرایش مشارکت شهروندان ساکن مراکز شهری استان
مازندران نسبت به امنیت
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یافته های این پژوهش نشان می دهد میزان احساس امنیت پاسخ گویان در حد کم ،کمترین

میزان احساس امنیت در بعد جانی و بیشترین میزان احساس امنیت در بعد مالی می باشد.

• گروسی و دیگران ،1385 ،بررسی میزان اعتماد اجتماعی و تأثیر آن بر شکل گیری
احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت

نتایج پژوهش نشــان می دهد اعتماد بین شخصی پاسخگویان یعنی اعتماد به افراد خاص و

نزدیک که به طور روزانه با آن ها در تعامل هســتند ،بر سطح احساس امنیت اجتماعی آن ها
تأثیر دارد و سطح کالن اعتماد بنیادین و اعتماد تعمیم یافته ،در این میان تأثیر گذار نیست.
• اسکوگان ،1986 ،1ترس از جرم و تغییر همسایهها

یافته های این پژوهش نشان می دهد که بحث کردن با همسایهها درباره ماجراهاي ناامنی و

مطلع شدن از احوال بزهدیدگان محلی و یا رفتارهاي ضد اجتماعی میتواند بر میزان ترس و
نوع برآورد افراد از خطر بزهدیدگی تأثیر بگذارد .در همین راستا می توان به نقش شبکههاي

محلی اشــاره کرد؛ این شــبکهها ابزار ارتباطی را براي تبادل اطالعات مربوط به رویدادها و
اوضاع محل فراهم می سازند.

• اینس ،2004،بررسی تأثیر بی نظمی در برانگیختن حساسیت های عمومی

محقق به این نتیجه رســیده است که برخی بی نظمی ها و جرایم (مانند خشونت خانوادگی

جدی) ممکن اســت از سوی مردم نادیده گرفته شود و حال آن که حوادث دیگری که چه

بسا اهمیت کمتری داشته باشند ،ممکن است شاهد یا عالمتی دال بر وجود تهدید پایدار علیه
امنیت جامعه تلقی شود.

• جکسون ،2007 ،احساس ناامنی

داده هاي حاصل از پیمایش درباره جرایم محلی نشــان داده اســت که پاســخ دهندگانی
1- Skogan

کــه دیدگاه اقتدارگرایانهتــري دربارة قانون و نظم دارند ،و هم چنین آنهایی که نســبت به
انحراف دراز مدت جامعه نگران هســتند ،احتماالً بیشــتر از ســایرین ،بی نظمی در محیط را
درك میکنند .هم چنین بیشــتر احتمال دارد که آنها این نشانه هاي فیزیکی را به مشکالت

کنترل اجتماعی غیررسمی ربط دهند.
چارچوب و مدل نظری پژوهش

جامعه شناسی که به غنای مفهوم سبک زندگی افزوده ،پیر بوردیو است .در نظریۀ بوردیو

ســبک زندگی که شــامل اعمال طبقه بندی شــده و طبقه بندی کنندۀ فــرد در عرصه هایی
چون تقســیم ساعات شــبانه روز ،نوع تفریحات و ورزش ،شیوه های معاشرت ،اثاثیه و خانه،

آداب ســخن گفتن و راه رفتن اســت ،در واقع عینیت یافته و تجســم یافتــه ترجیحات افراد
اســت .از یک سو ،سبک های زندگی شــیوه های مصرف عامالن اجتماعی است که دارای

رتبه بندی هــای مختلفی از جهت شــأن و مشــروعیت اجتماعی اند .این شــیوه های مصرفی
بازتاب نظام اجتماعی سلسله مراتبی است؛ اما چنانچه بوردیو در کتاب تمایز بر حسب منطق

دیالکتیکی نشــان می دهد مصرف صرفاً راهی برای نشــان دادن تمایزات نیســت ،بلکه خود
راهی برای ایجاد تمایزات نیز اســت .بنابراین سبک زندگی محصول نظام مند منش است که

از خالل رابطۀ دو جانبۀ خود با رویه های منش درک می شــود و تبدیل به نظام نشــانه هایی

مــی گردد که به گونه ای جامعه ای مــورد ارزیابی قرار گیرد چنانچه بوردیو در عبارت فوق
نیز اشــاره می کند مصرف به منزلۀ نظامی از نشانه ها و نماد ها مطرح است که کار کردهایی

چون تمایز گذاری اجتماعی دارد (شــالچي .)100: 1386 ،بوردیو در کتاب تمایز شیوه هایی

را تحلیــل کــرد که گروه های هم رده و هم طبقه خود را به وســیلۀ آن ،از الگوهای مصرفی
گروه دیگر متمایز می کنند.بوردیو نشــان می دهــد که چگونگی گروه های خاص ،به ویژه

طبقات اجتماعی -اقتصادی ،از میان انواع کاالهای مصرفی ،روش های لباس پوشــیدن ،غذا
خوردن ،آرایش کــردن ،مبلمان و تزئین داخلی منزل و  ...انتخاب هایی را انجام می دهند تا

روش زندگی مجزای خود را مشخص و خود را از دیگران متمایز کنند .بوردیو شیوه هایی را

تحلیل کرد که گروه های مختلف خود را به وسیله آن از الگوهای مصرفی که شیوه زندگی
یک گروه را مشخص می سازد متمایز می کنند (فاضلی.)42 :1382،

تاثیر سبک زندگی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی رودهن

مربوط به اجتماع و انســجام اجتماعی و هم چنین به کیفیت رو به زوال پیوندهاي اجتماعی و
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پیر بوردیو عقیده دارد که همیشــه کشمکشــی برای کســب قدرت و منزلت نه تنها در بین

بلکه در درون طبقات گوناگون جامعه وجود دارد.این کشــمکش ها در فضای اجتماعی رخ
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می دهد جایی که روابط بین طبقات مطابق با میزان و دسترســی به اشــکال متفاوت ســرمایه

(ســرمایه اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی) ساخته شده اند .بوردیو به مبارزه و کشمکش برای
قدرت اشــاره می کند ،کشمکشــی که تنها به قدرت اقتصادی مربوط نمی شــود بلکه سلطه

فرهنگی را نیز در بر می گیرد .مبارزه و کشــمکش برای ســلطه ،بین طبقات و خرده طبقات

به تداوم تغییرات ســبک زندگی منجرمی شود .نبرد نمادین در زمینه های متفاوت ترجیحات
فرهنگی است بنابراین فضای اجتماعی سبک های زندگی مطابق با احکام و دستورات قدرت
ساخته شده است .نتیجتاً ،طبقات و خرده طبقات قدرتمندتر سبک زندگی را برجسته و مسلط

می کنند (رضوي زاده.)55 :1386 ،

بنابر نظریه بوردیو در ســنجش رابطه ســبک زندگی با احساس امنیت اجتماعی باید در دو

بعد ذهنی و عینی مورد توجه قرار داد زیرا همان طور که گفته شد بنابر نظریه بوردیو بین این

دو بعد رابطه دیالکتیکی برقرار است و این دو بر هم تاثیر می گذارند و از هم تاثیر می پذیرند.
شکل :1دیدگاه بوردیو

ساﺧتار ﻋینﯽ

ساﺧتمان ذهنﯽ

سﺒﮏ زندگﯽ

امنیﺖ اجتماﻋﯽ

ویــور ،امنیت اجتماعی را توانمنــدی جامعه برای مراقبــت از خصوصیات و ویژگی های

بنیادیــن خود در شــرایط تغییر و تهدیدات عینی تعریف کرده اســت .ویور همچنین ،امنیت

اجتماعی را با نیاز به حفظ هویت در ارتباط می داند .هویت عبارت است از آنچه که موجب

شناسایی شخص باشد (ترابی و گودرزی.)376 :1383 ،

بــوزان امنیت اجتماعــی را به حفظ مجموعه ویژگــی هایی ارجاع می دهــد که بر مبنای

آن افــراد خود را عضــو یک گروه خاص اجتماعی تلقی نموده انــد؛ به عبارت دیگر امنیت

اجتماعی معطوف به جنبه هایی از زندگی شــخص اســت که هویــت او را تضمین می کند
(ترابی و گودرزی.)378 :1383 ،

از نــگاه بوزان امنیــت اجتماعی به قابلیت حفظ الگوهای ســنتی زبــان ،فرهنگ ،مذهب،

حالــت فراغت از تهدید هویت جمعی وگروهی تلقی می کنند .چلبی نیز چهار علقه افضل و
عام را برای انسان در نظر می گیرد که عبارتند از :علقه شناختی ،علقه مادی ،علقه اجتماعی و
علقه امنیتی .علقه امنیتی در حقیقت انسان را موجودی هدفمند بالقوه مضطرب می داند که در

پی حفظ آرامش و صیانت خود در ارتباط با محیط های اثباتی و اجتماعی و درصدد رسیدن
به اهدافش است .او همچنین برای علقه امنیتی چهار بعد اساسی قایل است که عبارتند از:
 -1امنیت مالی؛

 -2امنیت جانی؛

 -3امنیت گروهی؛

 -4امنیت فکری (چلبی85 :1381 ،؛ به نقل از شیخی و همکاران.)45 :1390،

امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفظ ویژگی هایی اشاره دارد که بر اساس آن ،افراد خود

را بــه عنوان عضو یک گروه اجتماعی قلمداد می کنند ،یا به عبارتی ،با جنبه هایی از زندگی
فرد ارتباط پیدا می کند که هویت گروهی او را شــکل می دهد (بوزان ،ویور.)4-5 :1998 ،

در آراء بــوزان حوزه ای از حیات که فرد خود را به واســطه مفهوم «ما» بدان متعلق می داند
و در برابر آن احســاس تعهد و تکلیف می کند مورد نظر است .بنابراین هر عامل و پدیده ای

کــه باعث ایجاد اختالل در احســاس تعلق و همبســتگی اعضاء یک گروه گــردد ،در واقع
هویــت آن گروه را به مخاطره انداخته و تهدیدی برای امنیت اجتماعی آن قلمداد می گردد
(بوزان .)3 :2000 ،دراین دیدگاه ،همبســتگی افراد یک جامعه ،عالوه بر حفظ و بقاء نیازمند

حمایت و تقویت نیز است که این امر در سایه ی بر خورداری از امکانات صورت می گیرد.
به میزانی که افراد جامعه از امکانات مختلفی چون ،آموزش ،بهداشــت ،رفاه ،آزادی و غیره
بهره مند گردند ،احســاس خشــنودی از تعلق به چنین جامعه ای داشته و دلبستگی میان آن ها
تقویت شده (نویدنیا )30 :1385 ،و در نتیجه احساس امنیت آن ها افزایش خواهد یافت.

احســاس امنیــت اجتماعی به فقدان هــراس از این که ویژگی های اساســی و ارزش های

انســانی مورد تهدید قرار گیرند و یا به مخاطره افتند .هم چنین نبود ترس از تهدید حقوق و

تاثیر سبک زندگی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی رودهن

هویت ،عرف ملی با شرایط قابل قبول از تحول مربوط است .در واقع بوزان و ویور امنیت را
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آزادی های مشروع گفته می شود (افشار.)61 :1385 ،

امنیت جانی :هرگونه تهدیدی که بر علیه جان انســان ها وجود داشــته باشــد امنیت جانی
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آن ها را از بین می برد .بنابراین شــرایط امنیت جانی شرایطی است که هیچ گونه تهدیدی بر
علیه جان افراد جامعه وجود نداشته باشد.

امنیت مالی :منظور از امنیت مالی این اســت که دارایــی و اموال افراد تا چه حد در امنیت

می باشد و این دارایی ها مورد تهدید قرار نمی گیرند (صمدی بگه جان)73 : 1384 ،

گیدنز زندگی اجتماعی انســان را واجد الگومنــدی و ضابطه مندی خاصی می داند که در

خالل آن الگوهای روابط بین انســانی شــکل می گیرد و این الگویابــی زندگی اجتماعی به
مسأله «ساخت یابی» منتج می شود که در جامعه قابل بررسی است و این امر تداوم زندگی را

باعث شــده و «امنیت وجودی» را تضمین می کند .براین مبنا گیدنز امنیت وجودی (احساس
امنیت) را چنین تعریف می کند :زمانی که فرد می داند چگونه به کار خود ادامه دهد ،بدون

آن کــه وقفه و مزاحمتی برای او به وجود آید حالتی ذهنی و روانی در وی بروز می کند که
این حالت همان امنیت وجودی (احساس امنیت) است (استونز.)432-431 :1379 ،

مــدل نظــری پژوهش با تکیه بر دیــدگاه پیر بوردیو در ســنجش رابطه ســبک زندگی با

احســاس امنیت اجتماعی و رابطه دیالکتیکی بعد ســاختار عینی (ســبک زندگی) و ساختار
ذهنی (احساس امنیت) و تلفیق آن با دیدگاه گیدنز و بوزان در مورد تعریف امنیت ارائه شده
است که باید با استفاده از نرم افزار لیزرل برازش آن مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود
تا چه اندازه با واقعیت انطباق دارد.

شکل :2مدل نظری پژوهش
مﺼرف مﻮسیقﯽ
مﺼرف
مﺤﺼﻮﻻت
فرهنﮕﯽ

دانسته هاي هنري
مﺼرف هاي هنري در قالب کتاب

فعالیﺖ فراﻏتﯽ

شیﻮه سنتﯽ

امنیﺖ جانﯽ
امنیﺖ فکري-سیاسﯽ

اﺣساس امنیﺖ اجتماﻋﯽ

فعالیﺖ دینﯽ
بﻮدن با دوستان و گروه همساﻻن
نﻮع پﻮشش

سﺒﮏ زندگﯽ

امنیﺖ اﺧﻼقﯽ -فرهنﮕﯽ

فعالیﺖ هاي ورزشﯽ

شیﻮه مدرن

مدیریﺖ بدن

استﻔاده از پیرایه ها
مکانیسﻢ هایﯽ کنترل و وزن بدن و ﺗناسب اندام
مﻼك هاي مﻮرد نﻈر براي ﺧرید

الﮕﻮي ﺧرید

نﻮع کاﻻ هاي ﺧریداري شده
به مدبﻮدن و ﺗاﺛیر والدیﻦ و جمﻊ هاي دیﮕر براي ﺧرید کردن
سلیقه شﺨﺼﯽ

فرضیه پژوهش

همانطور که اشاره شد ،مدل پژوهش با تکیه بر دیدگاه پیر بوردیو در سنجش رابطه سبک

زندگی با احســاس امنیت اجتماعی و رابطه دیالکتیکی بعد ســاختار عینی (سبک زندگی) و

ســاختار ذهنی (احســاس امنیت) و تلفیق آن با دیدگاه گیدنز و بوزان در مورد تعریف امنیت
ارائه شده است و فرضیه های مستخرج از آن عبارتند از:

فرضیه اول :بین شاخص های ســبك زندگي سنتی (مصرف محصوالت فرهنگی ،فعالیت

فراغتــی ،مدیریــت بدن ،الگوی خرید) و احســاس امنیت اجتماعي (احســاس امنیت جانی،
فکری ،اخالقی) رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم :بین شــاخص های سبك زندگي مدرن (مصرف محصوالت فرهنگی ،فعالیت

فراغتــی ،مدیریــت بدن ،الگوی خرید) و احســاس امنیت اجتماعي (احســاس امنیت جانی،
فکری ،اخالقی) رابطه وجود دارد.

برای ســنجش متغیرهای مســتقل و وابسته ابتدا متغیرها معرف ســازی شد ،سپس در قالب

گویه ها وســؤال ها براساس مقیاس لیکرت به پاسخ گویان ارائه شد .خالصه این شاخص ها
در مدل پژوهش آمده است.

تاثیر سبک زندگی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی رودهن

گﺬراندن اوقات با ﺧانﻮاده
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روش پژوهش

روش هاي كه در پژوهش حاضر اســتفاده شــده اســت عبارتند از:الف) روش اســنادي و
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كتابخانه اي براي دســتيابي به دیدگاه های نظري،شــفاف شــدن واقعيت اجتماعي و آگاهي
از ادبيات پژوهش.ب)روش پيمايشــي براي جمع آوري داده ها،طبقه بندي،توصيف و تبیین
سوالها و مدل نظری پژوهش.

جامعه و نمونه آماري :جامعه آماری،دانشــجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

در سال 1393می باشند.نمونه آماری،دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی درگروه های

تحصیلی علوم انسانی،فنی -مهندسی،علوم پایه،کشاورزی و هنر که حد اقل دو ترم تحصیلی
را در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن سپری کرده اند می باشند.

شــيوه نمونه گيري وحجم نمونه :اعضــاي نمونه از طريق نمونه گيــري طبقه بندی

متناسب با حجم انتخاب شد در این روش نمونه گیری ،از هر دانشکده متناسب با حجم،رشته

و گرایش تحصیلی به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شــدند.از تعداد کل  23817نفر

دانشــجو مطابق فرمول کوکران 685 ،نفر اســتخراج شد اما پژوهشگر به منظور کاهش خطا،
نمونه مورد مطالعه را به تعداد  800نفر افزایش داده است.

ابزار اندازه گیری :ابزار اندازه گیری این پژوهش ،پرسشــنامه پژوهشگرســاخته است.

پرسشــنامه  25ماده ای برای سنجش احســاس امنیت اجتماعی با سه شاخص (جانی ،فکری،
اخالقی) و  53ماده ای برای س��نجش س��بک زندگی با چهار ش��اخص (مصرف محصوالت

فرهنگی ،فعالی��ت فراغتی ،مدیریت بدن ،الگوی خرید) مبتنی بر طیف لیکرت اســت که به
صورت گویه هایی پنج گزینه ای تهیه شده است.

در بحث اعتبار محتوایی ،برای ابزار سنجش احساس امنیت اجتماعی 25 ،گویه مورد توافق

متخصصین قرار گرفت و  CVR1بدسـ�ت آمده  0/81و برای ابزار ســنجش سبک زندگی،
 39گویه مورد توافق متخصصین قرار گرفت و  CVRبدســت آمده 0/82است که از مقدار
قابل قبول برخوردار اســت .به منظور ســنجش روایی از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد و
1- Content Validity Ratio

آماره  KMO1که برابر  0/88محاســبه شد ،نشان داد که گویه های مقیاس از انسجام درونی
برخوردار است.

در بحث پایایی ابزار ســنجش ،از آلفای کرونباخ اســتفاده شده است .آلفای مقیاس امنیت
تکنیک های آماری انجام شده بر روی ابزار سنجش عبارتند از تحلیل عاملی برای سنجش

روایــی و برای برازش مدل نظری پژوهش از شــاخص های ریشــه میانگین توان دوم خطای
تقریب ،شــاخص نیکویی برازش ،شــاخص تاکر و لوئیس ،شــاخص هولتر ،شاخص برازش

نرمشده بونت -بنتلر استفاده شده است.
یافته های پژوهش

الگوســازی معادالت ســاختاری ،2تکنیکی برای تحلیل داده ها است که به منظور ارزیابی

رابطه بین دونوع از متغیرها طراحی شده است:

الف) متغیرهای آشــکار (متغیرهایی که مســتقیماً اندازه گیری شــده ومتغیرهای مشــاهده

شده اند.

ب) متغیرهای مکنون یا پنهان یا متغیرهایی که به عنوان سازه ی نظری مطرح هستند.

الگوی معادالت ســاختاری به نســبت ســایر تکنیک های تحلیل داده این امکان را فراهم

مــی آورد که محقق بتواند مدل هــای نظری پیچیده را دریک تحلیــل آزمون کند .ویژگی

بســیار ارزشمند الگوی معادالت ساختاری ،تحلیل و پردازش هم زمان روابط میان متغیرهای
مدل ســنجش است.الگوســازی معادالت ساختاری به پژوهشــگر این اجازه را می دهد تا به

تحلیل علی متغیرهای مکنون ومشاهده شده به طور همزمان بپردازد(.ماریاما .)1997،به منظور
ارزیابی برازش مدل پژوهش از شــاخص های نیکویی برازش برازش( 3)GFIاســتفاده شده
است.خروجی معادالت ساختاری متغیر ها در الگوی زیر آمده است.

)1- Kaiser Meyer Olkin (KMO
2- Structtural Equation Models
3- Goodness of fit Index

تاثیر سبک زندگی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی رودهن

اجتماعی  0/88و آلفای سبک زندگی  0/92می باشد.
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شکل :2مدل رابطه شاخص های سبک زندگی سنتی )(x1-x4
با شاخص های احساس امنیت اجتماعی )(y1-y3
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شکل باال الگوی ارتباط شاخص های سبک زندگی سنتی ( )xشامل ( x1مصرف محصوالت

فرهنگی) که توســط 8سوال( x2 ،اوقات فراغت) که توســط 11سوال( x3 ،مدیریت بدن)
که توســط  9ســوال( x4،الگوی خرید) که توسط 11سوال ،وشــاخص های احساس امنیت

اجتماعی( )yشامل ( y1احساس امنیت جانی) که توسط  8سوال( y2 ،احساس امنیت فکری
(سیاسی)) که توســط 7سوال( y3 ،احســاس امنیت اخالقی (فرهنگی)) توسط  10سوال ،به
عنوان متغیر وابسته اندازه گیری شده است.

میــزان المبدای متغیر پنهان بیرونی شــاخص های زندگی ســنتی ( )xشــامل ( x1مصرف

محص��والت فرهنگ��ی) ( x2 ،0/83اوقــات فراغــت) ( x3 ،0/93مدیریت بــدن) x4 ،0/94

(الگوی خرید) 0/90می باشــد می باشــد که از تجمیع این شــاخص ها متغیر سبک زندگی

ســنتی شکل گرفته است و در مجموع  0/87ضریب تاثیر گذاری دارد به عبارت دقیق تر 87

درصد از تغییرات متغیر وابسته احساس امنیت اجتماعی توسط مجموعه ای از این شاخص ها
پوشش داده شده و بقیه موارد پیش بینی ،توسط سایر متغیرها پیش بینی می شود .متغیر اوقات

فراغت و مدیریت بدن بیانگر باالترین شدت و متغیر مصرف محصوالت فرهنگی کمترین را
نشان می دهد .بنابراین رابطه بین دو متغیر مستقیم و مثبت است و با افزایش توجه دانشجویان

به الگوی ســبک زندگی سنتی،حساس امنیت اجتماعی افزایش می یابد .بیشترین اثر مستقیم
در مورد شاخص اوقات فراغت و مدیریت بدن بر روی متغیر امنیت فکری می باشد.

میزان المبدای متغیر پنهان بیرونی و شــاخص های احســاس امنیت اجتماعی()yشــاملy1

(احساس امنیت جانی)( y2،0/84احســاس امنیت فکری(سیاسی))( y3،0/91احساس امنیت

اخالقی(فرهنگی)) 0/71می باشد که از تجمیع این شاخص ها متغیر احساس امنیت اجتماعی
شکل گرفته است.

از آنجا که مقدار «شــاخص نیکویی بــرازش» این مدل برابر 0/92می باشــد می توان بیان

مســتقیم شاخص های سبک زندگی سنتی بر احساس امنیت اجتماعی به میزان ( )0/87است.

مهمترین معرف های ش��اخص های س��بک زندگی به ترتیب اهمی��ت ،مدیریت بدن ،اوقات

فراغت ،الگوی خرید ،مصرف محصوالت فرهنگی اســت .بــه عبارت دقیق تر  87درصد از
تغییرات متغیر احســاس امنیت اجتماعی توســط مجموعه ای از شاخص های سبک زندگی
سنتی پوشش داده می شود.

شاخص های سبک زندگی سنتی(( Y = )0/87احساس امنیت اجتماعی)

جدول شــماره :1شــاخصهاي مرتبط با برازش مدل مسیرشــاخص های ســبک زندگی سنتی با
شاخص های احساس امنیت اجتماعی
شاخص

ميزان

تفسير

لوئيز -تاكر (شاخص برازش غيرنرم)

0/91

برازش عالي (مالك بيش از)0/90

بونت -بنتلر (شاخص برازش نرمشده)

0/91

برازش عالي (مالك بيش از)0/90

هولتر

0/82

برازش عالي (مالك بيش از )0/70

ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب RMSE

0/038

برازش عالي (مالك كمتر یا مساوی )0/05

GFI

0/92

برازش عالي (مالك بيش از)0/90

بنابراین مدل پيشنهادي پژوهشگر ،از برازش كاملي برخوردار بوده زيرا شاخص برازش نرم

شــده بونت بنتلر( ،)0/91باالتر از  0/90بوده است .عالوه بر آن ،شاخص هولتر( )0/82باالتر
از  0/70بوده و برازش مطلوب را نشــان ميدهد .همچنين ،ريشــه خطاي ميانگين مجذورات

تقريب ( ،)0/038کمتر از  0/05بوده و معرف برازش مدل پژوهشگر است.

در مدل استخراج شده می توان به دیدگاه بوردیو در مورد رابطه فرآیندی ساختارهای عینی

و ســاختار های ذهنی نزدیک شد .در این مدل می توان دریافت که با گرایش دانشجویان به

ش��اخص های سبک زندگی س��نتی (مصرف محصوالت فرهنگی ،فعالیت فراغتی ،مدیریت
بدن ،الگوی خرید در پرتو ساختارهای عینی) ،احساس امنیت اجتماعی دانشجویان (در پرتو

تاثیر سبک زندگی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی رودهن

کــرد که این مدل برازش قابل قبولــی با واقعیت دارد.میزان ضریب بدســت آمده بیانگر اثر
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س��اختار ذهنی) افزایش می یابد .به بیان دیگر اگر دانشجویان به سبک زندگی سنتی گرایش
کمتری داشته باشند ،احساس امنیت اجتماعی کمتری خواهند داشت.

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی ،شماره  ،38تابستان 93

52

شکل)3مدل رابطه شاخصهای سبک زندگی مدرن) (x1-x4با شاخصهای احساس امنیت

اجتماعی)(y1-y3

شــکل باال الگوی ارتباط شــاخص های ســبک زندگی مــدرن ( )xشــامل ( x1مصرف

محص��والت فرهنگی) که توســط 8ســوال( x2 ،اوقات فراغت) که توســط 11ســوالx3،

(مدیریت بدن) که توســط 9ســوال( x4،الگوی خرید)که توســط 11سوال ،و شاخص های

احساس امنیت اجتماعی( )yشامل( y1احساس امنیت جانی) که توسط  8سوال( y2 ،احساس
امنیت فکری(سیاســی)) که توسط 7سوال( y3،احساس امنیت اخالقی(فرهنگی)) توسط 10
سوال،به عنوان متغیر وابسته اندازه گیری شده است.

میــزان المبدای متغیــر پنهان بیرونی شــاخصهای زندگــی مدرن()xشــامل ( x1مصرف

محصوالت فرهنگی) ( x2 ،0/76اوقات فراغت) ( x3،0/80مدیریت بدن) ( x4،0/88الگوی

خرید) 0/80می باشــد می باشد که از تجمیع این شاخص ها متغیر سبک زندگی مدرن شکل
گرفته اســت و در مجموع  -0/56ضریب تاثیر گذاری دارد به عبارت دقیق تر  56درصد از

تغییرات متغیر وابسته احســاس امنیت اجتماعی توسط مجموعه ای از این شاخص ها پوشش

داده شده و بقیه موارد پیش بینی ،توسط سایر متغیرها پیش بینی می شود .متغیر مدیریت بدن
بیانگر باالترین شدت و متغیر مصرف محصوالت فرهنگی کمترین را نشان می دهد .بنابراین
رابطــه بین دو متغیر معکوس و منفی اســت و با افزایش توجه دانشــجویان به الگوی ســبک
زندگی مدرن ،احساس امنیت اجتماعی کاهش می یابد .بیشترین اثر در رابطه متغیر مدیریت

بدن بر روی متغیر امنیت جانی می باشد.

میزان المبدای متغیر پنهان بیرونی وشــاخص های احســاس امنیت اجتماعی()yشــاملy1

(احساس امنیت جانی) ( y2 ،0/99احساس امنیت فکری(سیاسی)) ( y3،0/82احساس امنیت
شکل گرفته است.

شاخص های سبک زندگی مدرن(( Y = )-0/56احساس امنیت اجتماعی)

جدول شماره:2شاخصهاي مرتبط با برازش مدل سبک زندگی مدرن با احساس امنیت اجتماعی

شاخص

ميزان

تفسير

لوئيز -تاكر (شاخص برازش غيرنرم)

0/91

برازش عالي (مالك بيش از)0/90

0/79

برازش عالي (مالك بيش از )0/70

بونت -بنتلر (شاخص برازش نرمشده)

0/91

ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريبRMSE
GFI

0/041

هولتر

0/91

برازش عالي (مالك بيش از)0/90

برازش عالي (مالك كمتر یا مساوی )0/05
برازش عالي (مالك بيش از)0/90

الگويابي معادالت ســاختاري با تأكيد بر سبک زندگی مدرن بر احساس امنیت اجتماعی

با توجه به شــاخص برازش غيرنرم لوئيز -تاكر ()0/91و شــاخص برازش نرم شده بونت بنتلر
( )0/91که باالتر از  0/90بوده وشــاخص هولتر ( )0/79که باالتر از  0/70می باشــد معرف
برازش مدل پژوهشگر است.

در مدل استخراج شده می توان به دیدگاه بوردیو در مورد رابطه فرآیندی ساختارهای عینی

و ســاختار های ذهنی نزدیک شــد .در این مدل می توان دریافت که با گرایش دانشــجویان
به شــاخص های سبک زندگی مدرن (در پرتو ســاختارهای عینی) ،احساس امنیت اجتماعی

دانش��جویان (در پرتو س��اختار ذهنی) کاهش می یابد .به بیان دیگر اگر دانشجویان به سبک
زندگی مدرن کمتر گرایش داشته باشند ،احساس امنیت اجتماعی بیشتری خواهند داشت.
بحث و نتیجه گیری

بــرای آزمون برازش مدل نظری پژوهش با تأكيد بر شــش شــاخص نيكويــي برازش به

برازش مدل تدوين شده از يكسو و دادههاي تجربي از سوي ديگر ،تأكيد شد .بنابراين انطباق

مطلوبي بين مدل های به تصوير درآمده و يا مدل ســاختاري شــده با دادههاي تجربي فراهم

تاثیر سبک زندگی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی رودهن

اخالقی(فرهنگی))  0/40می باشد که از تجمیع این شاخص ها متغیر احساس امنیت اجتماعی
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شــد و با تأكيد بر معادالت ساختاري ،الگويي مناسبی در زمينهي رابطه بین متغیرهای مستقل
و وابسته طراحي گرديد و برازش مطلوب مدل های استخراج شده معرف الگويابي معادالت
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ساختاري است .بنابراین دو مدل استخراج شد که مدل پيشنهادي پژوهشگر ،از برازش كاملي
برخوردار بوده زيرا شــاخص های برازش لوئيز -تاكر و بونت بنتلر ،باالتر از ،0/90شــاخص
هولتر بزرگتر از 0/70و ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب ،کمتر از  0/06بوده و معرف
برازش مدل محقق است.

یافته های این پژوهش نشــان می دهد که در مدل رابطه بین سبک زندگی سنتی و احساس

امنیت اجتماعی دانشــجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن رابطه مستقیم و مثبت وجود

دارد .بــه عبارت دقیق تر  87درصد از تغییرات متغیر احســاس امنیت اجتماعی دانشــجویان

توسط مجموعه ای از شاخص های سبک زندگی پوشش داده می شود .مهمترین معرف های

ش��اخص های س��بک زندگی به ترتیب اهمیت ،مدیریت بدن ،اوقات فراغت ،الگوی خرید،
مص��رف محصوالت فرهنگی اســت .در ایــن مدل با تقویت و توجه بیشــتر دانشــجویان به
مولفه های سبک زندگی سنتی ،احساس امنیت اجتماعی آنها تقویت می شود .به عبارت دیگر

در بحث مدیریت بدن و توجه به الگوهای پوشــش بومی و تکیه بر الگوی ایرانی اســامی،
می توان احساس امنیت دانشــجویان را تقویت کرد .هر اندازه دانشجویان به اوقات فرغت و
تفریح ســالم (ورزش،مراسم دینی و  )..با روش ســنتی گرایش داشته باشند ،احساس امنیت

اجتماعی بیشــتری دارند.همچنین در زمینه مصرف محصوالت فرهنگی(موســیقی،هنر و )...

چنانچه دانشجویان به سبک سنتی گرایش پیدا کنند ،احساس امنیت اجتماعی بیشتری دارند.

در زمینه الگوی خرید (نوع کاالی خریداری شده ،مالک ها و سالیق) چنانچه دانشجویان به
سبک سنتی گرایش پیدا کنند ،احساس امنیت اجتماعی بیشتری دارند.

در مدل رابطه بین سبک زندگی مدرن و احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد

اســامی واحد رودهن رابطه معکوس و منفی وجــود دارد .به عبارت دقیق تر  -0/56درصد
از تغییرات متغیر احســاس امنیت اجتماعی دانشــجویان توســط مجموعه ای از شاخص های

ســبک زندگی پوشش داده می شــود .به عبارت دقیق تر  56درصد از تغییرات متغیر وابسته
احساس امنیت اجتماعی توسط مجموعه ای از این شاخص ها پوشش داده شده و بقیه موارد

پیش بینی ،توســط سایر متغیرها پیش بینی می شود .متغیر مدیریت بدن بیانگر باالترین شدت

و متغیر مصرف محصوالت فرهنگی کمترین را نشــان می دهــد .بنابراین رابطه بین دو متغیر

معکوس و منفی است و با افزایش توجه دانشجویان به الگوی سبک زندگی مدرن ،احساس

امنیت اجتماعی کاهش می یابد .بیشترین اثر در رابطه متغیر مدیریت بدن بر روی متغیر امنیت

جانی می باشــد .به بیان دیگر دانشــجویان زمانی که در زمینه مدیریت بدن به الگوی مدرن و
مهمترین معرف های ش��اخص های س��بک زندگی به ترتیب اهمیت ،مدیریت بدن،اوقات

فراغ��ت ،الگوی خرید ،مصرف محصوالت فرهنگی اســت .در این مــدل با تقویت و توجه
بیشــتر دانشجویان به مولفه های سبک زندگی مدرن ،احســاس امنیت اجتماعی آنها کاهش
می یابد .به عبارت دیگر در بحث مدیریت بدن و توجه به الگوهای پوشــش بومی و تکیه بر
الگوی مدرن و غربی ،احســاس امنیت دانشــجویان کاهش می یابد .هر اندازه دانشجویان به

اوقات فرغت و تفریح با روش مدرن و غربی گرایش داشــته باشند ،احساس امنیت اجتماعی

کمتری دارند .همچنین در زمینه مصرف محصوالت فرهنگی چنانچه دانشــجویان به ســبک
مــدرن و غربی گرایش پیدا کنند ،احســاس امنیت اجتماعی کتری دارنــد .در زمینه الگوی

خرید (نوع کاالی خریداری شــده ،مالک ها و سالیق) چنانچه دانشجویان به سبک مدرن و
غربی گرایش پیدا کنند ،احساس امنیت اجتماعی کمتری دارند.

با توجه به دیدگاه بوردیو مشخص می شود که با گرایش دانشجویان به شاخص های سبک

زندگی ســنتی (در پرتو ســاختارهای عینی) ،احســاس امنیت اجتماعی دانشجویان (در پرتو

س��اختار ذهنی) افزایش می یابد .به بیان دیگر اگر دانشجویان به سبک زندگی سنتی گرایش
کمتری داشته باشند ،احساس امنیت اجتماعی کمتری خواهند داشت.

همچنین مشخص شد که با گرایش دانشجویان به شاخصهای سبک زندگی مدرن(در پرتو

ساختارهای عینی) ،احس��اس امنیت اجتماعی دانشجویان(در پرتو ساختار ذهنی) کاهش می
یابد.به بیان دیگر اگر دانشجویان به سبک زندگی مدرن کمتر گرایش داشته باشند ،احساس

امنیت اجتماعی بیشتری خواهند داشت.

در این زمینه پیشــنهاد می شود که معاونت فرهنگی دانشــگاه ،برنامه ریزی اصولی از طریق

کارگاه های آموزشی در زمینه تقویت شاخص های سبک زندگی سنتی (مصرف محصوالت
فرهنگی ،فعالیت فراغتی ،مدیریت بدن ،الگوی خرید) مطابق با الگوهای ایرانی اســامی انجام
دهد .نقش خانواده دانشجویان و همساالن در زمینه تقویت سبک زندگی ایرانی اسالمی بیشتر

مورد توجه است .به بیان دیگر به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانشجویان ،گرایش

تاثیر سبک زندگی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی رودهن

غربی توجه بیشتری می کنند ،احساس امنیت جانی کمتری دارند.

55

خانواده ها و همساالن دانشجویان به الگوی سنتی و بومی موجب واکسینه شدن دانشجویان در

زمینه امنیت اجتماعی می شــود .البته در این زمینه رســانه های جمعی و نیروی انتظامی در کنار
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سایر نهادهای آموزشی می توانند در تقویت احساس امنیت اجتماعی موثر باشند.

پیشنهاد می شود در زمینه شــاخص مصرف کاالی فرهنگی ،دانشجویان به موسیقی اصیل

ایرانی و سنتی ترغیب شوند .فرهنگ کتابخوانی تقویت شود و منابع کلیدی در زمینه فرهنگ
و تاریخ ایران به دانشجویان معرفی شود.

در زمینــه شــاخص اوقات فراغت پیشــنهاد می شــود معاونت فرهنگی دانشــگاه از طریق

کارگاه های آموزشی ،دانشــجویان را در زمینه اهمیت نهاد خانواده و گذران اوقات فراغت
بــا خانواد را مورد تاکید قرار دهد .برنامه های فراغتی در مورد دین و فعالیت های دینی را با

ایجاد انگیزه در دانشجویان تقویت کند .برنامه های فراغتی در مورد فعالیت ورزشی را با ارائه
امکانات ورزشی به آنها گسترش دهد.

در زمینــه شــاخص مدیریت بــدن ،معاونت فرهنگــی می تواند فرهنگ پوشــش ایرانی و

اسالمی را بیشــتر معرفی کند و دانشجویان را به داشتن امنیت بیشتر ترغیب کند .همچنین در

زمینه الگوی خرید ،داشــجویان به خرید کاالی ایرانی ترغیب شــوند .به تعبیر آزاد ارمکی و

چاوشــیان ،کنترل منظم بدن یکی از ابزارهای اساسی است که فرد به وسیله آن روایت معینی
از احســاس امنیت شــخصی را محفوظ می دارد و در عین حال خــود وی نیز از ورای همین

روایت در معرض دید دیگران قرار می گیرد .بر این مبنا می توان اسنتاج کرد که آگاه بودن از
اهمیت هنجاری و معناهای نمادی بدن آدمی ،به مثابه تابعی از تغییرات فرهنگی دوران مدرن

در میان گروهها و اقشاری که بیشتر در متن این تغییرات بوده اند باالتر و روشن تر از کسانی

باشد که به فرهنگ سنتی نزدیک ترند.شکل گیری احساس امنیت فردی اجتماعی کنشگران

بیشــتر از طریق با اهمیت شدن حوزه مصرف ،اهمیت بدن و کنترل آن شکل می گیرد (آزاد
ارمکی و چاوشیان.)57: 1381 ،

با تکیه به دیدگاه پیر بوردیو می توان دریافت انسان ها از طریق فرایند چرخشی ساختارهای

عینی و ســاختارهای ذهنی در محیط پیرامون خود ،موجبات تقویت یا تضعیف این ساختارها
را فراهم می کنند .همانطور که در این پژوهش مشخص شد ،شاخص های سبک زندگی (در
پرتو ساختارهای عینی) در زندگی بشر تاثیر بسزایی در شکل گیری احساس امنیت اجتماعی

دانشجویان (در پرتو ساختار ذهنی) دارد و این دوساختار الزم و ملزوم یکدیگرند.
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.59-89
 نجیبی ربیعی ،مریم (« ،)1383بررســی عوامل مؤثر بر میزان احساس امنیت اجتماعی با تأکید بر سرمایه»،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ارتباطات و علوم اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
 نوید نیا ،منیژه (« ،)1382در آمدی بر امنیت اجتماعی» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،ســال ششــم ،شمارهمسلسل .19
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