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 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خرمآباد ،خرمآباد ،ایران
 .2کارشناسارشد ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خرمآباد ،خرمآباد ،ایران

(تاریخ دریافت4931/70/70 :؛ تاریخ پذیرش)4931/73/73 :

چکیده
سرمایة اجتماعی مفهومی است که در سالهای اخیر در همة جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی خودنمایی کرده است .این
مفهوم در برگیرندة همة تعامالت ،روابط ،مشارکت ،تعهد و عالقهای است که افراد جامعه را به هم پیوندد مدیزندد و بده واسدنة نود و
اهمیت اجتماعی خود میتواند بر ابعاد امنیت اعم از اقتصادی ،سیاسی ،قضایی و اجتماعی -روانی تأثیر بگذارد .هدف اصدیی از انادامدادن
این پژوه  ،بررسی وضعیت سرمایة اجتماعی و احساس امنیت در استان لرستان ،و ارزیابی میزان همبستگی بین سدرمایة اجتمداعی بده
عنوان متغیر مستول و احساس امنیت به عنوان متغیر وابسته است .این پژوه از نظر روش توصیفی  -همبستگی است کده در بررسدی
سنح سرمایة اجتماعی و احساس امنیت روش پژوه پیمایشی است .نتایج تحویق نشان داد سرمایة اجتماعی که بر پایدة نگدرشهدای
موجود از سه بعد ساختاری ،شناختی و ارتباطی بررسی شد ،بر هر چهار بعد امنیت تأثیر گذاشته و همبستگی بین سرمایة اجتمداعی و بعدد
اقتصادی امنیت  ،7/82بعد سیاسی  ،7/89بعد روانی و اجتماعی  7/84و بعد قضایی  7/14بوده است .در ماموع ،ضدری همبسدتگی 7/39
حاکی از باالبودن میزان همبستگی بین سرمایة اجتماعی و احساس امنیت و در واقع ،نود زیداد سدرمایة اجتمداعی در احسداس امنیدت
است.

کلیدواژگان
احساس امنیت ،امنیت اقتصادی ،امنیت روانی و اجتماعی ،امنیت سیاسی ،سرمایة اجتماعی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهsaeedmir63@yahoo.com :

 685

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،2شمارة  ،4زمستان 9314

مقدمه
ترس از جرم و احساس ن اامنی مس ئههای ک امً طررن او و را را آف ری رر زن د ی ر ری و
روستایی است .رسیاری از مررم ره واسرة احساس عدم امنیت ،رست از فعالیت ررمیرارن د ،حت ی
ره ر ر یا کشوری ریگر م اجرت میکنند .رر کنار اغهب مرالعات جرمرناسا  ،یکی از موارری که
راللتهای زیاری رر امور مختهف از قبیل تدوی و اج رای ط مش یه ای سیاس ی ،اقتد اری و
اجتماعی رارر ،احساس عدم امنیت و ترس از جرم است (.)Williams et al., 2000, p.2
مقولة امنیت و احساس امنیت رر نزر ر روندا یك ر ر از رو جنب ه اهمی ت رارر :اول آنک ه
ر ر موقعیتی زیستی و رررررارندة حجم متراکمی از افرار ونا و است و فق رر صورتی قارر ره
انجام رار کارکررهای ویژة طور طواهد رور که امنیت رر نزر ساکنا آ رر حد قارل قبولی ارزیاری
رور .روم آنکه را توجه ره ر رنشی رد اکثر مررم رر سراسر ج ا  ،مقولة امنیت رر ر ر پیون د
نزریکی را موضوعهای اصهی مانند امنیت مهی رارر (همتی ،6831 ،ص.)686 -641
هدف اصهی ای مقاله رررسی نقش سرمایة اجتماعی رر احساس امنیت است که رر ای

زمین ه

ره ارعار ساطتاری ،رناطتی و ارتباطی سرمایة اجتماعی و نقش آ ه ا رر ارع ار اقتد اری ،سیاس ی،
قضایی و روانی احساس امنیت پرراطته میرور.
بیان مسئله
انسا از ارتدای طهقت طور از زند ررمنا مختهف رر ام ا نب ورا اس ت .حیوان ات ر رای رف
رسنگی و ارامة حیات ،انسا های ریگر ررای استیًی فرری و جمعی ،و رهرستآورر حکومت،
متخهفا و رزرا ررای رستیاری ره اهداف روم طور ،و ریگانگا ررای رکار افک ار و اندیش هه ا و
افرار هموارا رر کمی رورا و موجی از عدم امنی ت و رر پ اراای م وارر ،س ایهای ر وم از ت رس،
وحشت و نگرانی را رر وجور انسا ها مستولی کررااند .ردی ترتیب ،رشر رر کنار ضرورت ت ممی
نیازهای ماری و معنوی طویش ،ره رنبال تممی امنیت طور است و ع دم احس اس امنی ت یک ی از
طررناوتری مشکًتی که کمتر از عدم امنیت نیست ،رر طول زند ی وی مررح رورا است.
رناررای  ،یکی از مشکًت جوام رشری احساس فقدا امنیت و ندارت امنیت اجتماعی است.
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رر تعریفی ،امنیت ره ای ررح تعریف ردا است :اقداماتی که ره موجب آ اقشار مختهف مررم رر
مایری آرام رتوانند فعالیتهای اجتماعی طور را انج ام رهن د ،امنی ت اجتم اعی نامی دا م یر ور
(طهیهی ،6836 ،ص.)888
امنیت مف ومی است که رو رعد ذهنی و عینی رارر .از نظر عینی ،امنیت ره معنای ایجار ر رای
و موقعیت ایم ررای افرار جامعه است و از نظر ذهنی ،امنیت ره معنای احساس امنیت اس ت .ر ر
ای اساس ،امنیت ارتباطی مستقیم را ذهنیت و ارراو مررم رارر .ا ر مررم جامعهای احساس کنن د
پدیدة امنیت اجتماعی کمرنگ ردا ،یا کاهش یافته است ،ممک است رر مرحهة اول آ را فق ره
عنوا واقعیتی ذهنی تهقی کنند ،اما رر مرحهة رعد و رهطور ناطورآ اا ر ه عن وا پدی داای ریرون ی
تجهی طواهد یافت .رر چنی وضعیتی ،فق را نظارت ریرونی و را قی ور ررون ی نم یت وا می زا
اعتمار و امنیت طاطر را ره جایگاا اصهی و اولیة آ راز رراند .ندارت یا ضعیفرانست امنی ت ،رر
وههة اول یك احساس تهقی ردا است ،اما رر مرحه ة ح ارتر ر ه ص ورت واقعی ت ی ا پدی داای
اجتماعی رروز می کند که رر ای مرحهه ره معضل و آسیب اجتماعی تب دیل م یر ور و م یتوان د
اقتدار و مشروعیت طررانظام سیاسی را ره عنوا تممی کنندة امنیت تضعیف کند و را زیرسؤالرفت
ای اقتدار و کاهش مشروعیت طررانظام سیاسی ،آ را را رارا نیز مواجه کند .حتی هنگ امی ک ه
معتقد راریم احساس نبور امنیت را واقعیت پدیدة امنیت ترارق ن دارر ،اعتق ار عم ومی و احس اس
اجتماعی رر ای زمینه راعث میرور جامعه هزینههای زیار و ر ای سنگینی را ررای ررقراری امنیت
متامل رور تا رتوا ره سرح قارل قبولی از امنیت رست یارد (پ هوا  ،6836 ،ص.)226
ره استنار مرالعات انجام رفته می توا رریاف ت ک ه رررس ی رارر ه و همبس تگی ر ی س رمایة
اجتماعی و احساس امنیت می تواند ره عنوا یك مسئهه مررح رور .رر ای

زمین ه امک ا وج ور

راررة عهّی میا سرمایة اجتماعی و احساس امنیت ،مسئهة اصهی مورر نظر رر ای تاقیق است ک ه
از رید اا تعداری از استارا رانشگااهای مرکز استا لرستا رر سال  6834رررسی میرور.
اهداف پژوهش
هدف اصهی از انجامرار ای پژوهش ،رررسی وض عیت س رمایة اجتم اعی و احس اس امنی ت رر
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استا لرستا  ،و ارزیاری میزا همبستگی ری سرمایة اجتماعی ره عنوا متغی ر مس تقل و احس اس
امنیت ره عنوا متغیر وارسته است .رر ای زمینه اهداف فرعی زیر نیز رنبال میرور:
 .6میزا همبستگی ری عندر ساطتاری سرمایة اجتماعی و احساس امنیت.
 .2میزا همبستگی ری عندر رناطتی سرمایة اجتماعی و احساس امنیت.
 .8میزا همبستگی ری عندر ارتباطی سرمایة اجتماعی و احساس امنیت.
نا فته نماند رر نتیجة ای پژوهش ،رارره و همبستگی ری سرمایة اجتماعی رهطور کهی و هم ة
عناصر آ رر اساس رید اا ورال و ناهاپیت ( )6333که مشتمل ر ر س اطتار ،ر ناطت و ارتب ا
هستند ،را عناصر مورر رررسی رر متغیر احساس امنیت (اقتداری ،سیاسی ،قضایی ،اجتم اعی) نی ز
رررسی طواهند رد که ره عنوا اهداف فرعیتر میتوا ره آ ها نیز ارارا کرر.
پرسشها و فرضیهها
رر ای پژوهش رو پرسش ماوری و یك فرضیة اصهی مررح ردا است .پرسشه ای تاقی ق ر ه
ررح زیر است:
 .6میزا سرمایة اجتماعی رر استا لرستا از رید پاسخگویا رر چه سرای است؟
 .2میزا احساس امنیت رر استا لرستا از رید پاسخگویا رر چه سرای است؟
فرضیههای پژوهش

فرضیة اصهی پژوهش ره ررح زیر است:
ری سرمایة اجتماعی و احساس امنیت راررة معناراری وجور رارر.
فرضیههای فرعی پژوهش ره ررح زیر است:
 .6ری عندر ساطتاری سرمایة اجتماعی و احساس امنیت راررة معناراری وجور رارر.
 .2ری عندر رناطتی سرمایة اجتماعی و احساس امنیت راررة معناراری وجور رارر.
 .8ری عندر ارتباطی سرمایة اجتماعی و احساس امنیت راررة معناراری وجور رارر.
رررسی راررة ری ارعار سرمایة اجتماعی را طور سرمایة اجتماعی و حتی ارزیاری امک ا وج ور
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راررة معنارار ری عناصر سرمایة اجتماعی و عناصر احساس امنیت نیز امکا پذیر است که رر قالب
فرضیهها مررح نشدا است.
مبانی نظری
منظور از احساس امنیت ،امکا انجام رار فعالیت اقتداری و تًش اجتم اعی و انج امرار ام ور
فرری ردو احساس نگرانی و ترس است .رر واق  ،ترس و احساس ناامنی ره اندازة عدم امنیت و
ره واسرة ارتبا را روح و روا انسا ها از جنگ و رر یری نیز سختتر ره نظر میرسد .احس اس
امنیت ردی معنا است که افرار احساس کنند رر یك جامعة ردو نق  ،،ج رم ی ا رغدغ ة امک ا
رروز جرم رتوانند زند ی و امرار معاش کنند.
رر زمینة امنیت و احساس امنیت ،الگوها و رید ااهای عهمی مختهفی وجور رارر .متو توس عه
رر مبنای زیرساطتهای متعدری رنا ردا است که یکی از م متری آ ها امنیت ،یا احساس امنی ت
است .یکی از ای رید ااها که روند تاریخی مرالعات امنیتی را رررسی میکند ،ریا کنندة ای است
که راور غالب پیرامو امنیت را نظم نوی رکل رفته از سال  6331ره رعد ،رار معن ایی س ترراای
یافته است .ای

سترر ی ،رر چ ار ونة اصهی رناسایی میرور اول اینکه ،مف وم امنیت از امنیت

رولتها ره امنیت رواها و افرار توسعه یافته است .ای روند انتقالی رورهپایی از رولتها ره افرار
است .ثانیا ،مف وم امنیت از امنیت رولتها ره امنیت سیستم ر ی المه ل ،ی ا ما ی م اری فرات ر از
مهیتها تغییر کررا است که توسعهای رورهراال از مهتها ره سمت زیستکرا است .ای

س ترر ی

رر هر رو مورر ،متضم توسعة انواعی از ن ارهاست که تضمی کنندة امنیت است .رر م ورر س وم،
مف وم امنیت ره ریواای افقی ،یا ونه ای از امنیت که متنوع است ،سترش یافته اس ت .امنی ت ی ا
ناامنی ن ارهای ونا و (مانند افرار ،مهتها و سیستمها) ،ره یك ریوا ماق ق نم یر ور .مف وم
امنیت از نظامی ره سیاسی ،اقتداری ،اجتماعی ،مایری و امنیت رشر رس یافت ه اس ت .رر مرحه ة
چ ارم ،مسئولیت سیاسی ررای تضمی امنیت (ج ت تقویت همة موارر یارردا) نیز توسعه یافته و
رر مای های سترراای مانند رولتهای مهی ،رامل روندی رورهراال ،مانند ن ارهای ری المهه ی ی ا
رورهپایی  ،مانند حکومتهای ماهی یا سازما های غیررولتی ،نظرهای عمومی و رواهای فشار یا
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نیروهای رازار ،پراکن دا ر دا اس ت ( .)Buzan & Hansen, 2007, p.3ر ر اس اس نت ایط مرالع ات
انجام رفته و مدلهای موجور ،ارعار ،معیارهای اندازا یری و راط،های احساس امنیت رر قالب
جدول  6ریا میرور.
جدول  .1عناصر و ابعاد احساس امنیت

ابعاد

معیارهای اندازهگیری
تعارل اقتداری

اقتداری

شاخصها
فاصهة فقیر و غنی ،عدالت اقتداری
ر بور روند سرمایه ذاری توس

سرمایه ذاری

مررم ،ر بور روند سرمایه ذاری توس

مسئوال  ،کاهش حیف و میل پول ،تًش جدی مسئوال ررای کاهش مخارج
اراری و افزایش سرمایه ذاری مولد ،مبارزا را مفاسد اقتداری

طدمترسانی
سیاسی

اطًقی
اههیت
رسید ی ره جرائم

قضایی

رارت حرف نو ،چارااندیشی ،سورای طدمت ،تممی طواستهها
پایرندی و وفاراری ،توجه ره معضًت اجتماعی ،قانو مداری ،صداقت و
یکرنگی ،ررنظر رفت مقدسات
رایستگی ،توانایی
جرائم سیاسی ،جرائم رایانهای ،جرائم اقتداری ،مسائل و مشکًت ریگر

سرعت رر رسید ی رسید ی سری ره پرونداها
مًحظه
امید ره آیندا

اجتماعی
روندها

قانو مداری ،رقت رر رسید ی ،مًحظات رینی و اطًقی
اراری و سازمانی ،ر بور اقتداری ،امید ره ر بور روند سترش ری و مذهب و
موازی اطًقی
پیشرفت ممهکت ،کاهش مشکًت اجتماعی و فرهنگی ،افزایش مشارکت مررم،
افزایش طورراوری

تبیی عناصر و ریا تعریفی طاص از سرمایة اجتماعی امکا پذیر نیست و ره تعدار کس انی ک ه
آ را تعریف کررااند میتوا مف وم ررای سرمایة اجتماعی ریا کرر.
کهم ( )6333سرمایة اجتماعی را منبعی ررای کنش افرار رر نظر می یرر ک ه رر روار

می ا

ارخاص وجور رارر و نتیجة آ پیوستگی ها رر ساطتار اجتماعی رورا و قارل تبدیلرد ر ه س ایر
سرمایهها است (.)Coleman, 1998, p.95
جامعهرناس مت مطر فرانس وی ،مف وم س رمایة

آندرسو و میهر ( )2116ره نقل از پیر رورریو،
اجتماعی را رر زمینة متو آموزری رهکار رفتهاند و معتقدند سرمایه میتواند رر سه رخش مجزای
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اقتدار ،فرهنگ و اجتماع ،ولی رر رکلهای مرتب ره هم وجور رار ته رار د .ای

س رمایهه ا رر

ررای طاص میتوانند ره انواع ریگر سرمایه تبدیل روند .سرمایة اجتماعی ترکیبی از منار ر القوا
و رالفعل است که ره ثروتی از یك ربکة نسبتا رائمی از روار

ن ارین هر دا از ارتباط ات متقار ل

وارسته است و اعضا را ررای رسید ره سور جمعی ،حمایت میکند (

Anderson & Miller, 2001,

.)p.2
هر چن د ررر ارة ارع ار و مؤلف ه ه ای س رمایة اجتم اعی تواف ق ک امهی وج ور ن دارر ،ررط ی
صاحبنظرا رزرگ مانند ریکر )6331( 6آ را فق ره ساطتار ربکههای ارتباطی مادور کررااند و
ررطی ریگ ر مانن د رورری و ( 6331و  ،)6338ر ورت ( )6332و پوتن ام ( )6331رر مف ومس ازی
سرمایة اجتماعی ره منار واقعی و رالقوا که توس چن ی ر بکهه ایی قار ل رسترس یان د ،ار ارا
میکنند (.)Nahapiet & Goshal, 1998, p.3
اسمدلوند ( )2113ریا میکند ناهاپیت و ور ال ( )6333ر ا رویک رری س ازمانی جنب هه ای
مختهف سرمایة اجتماعی را رر سه رعد ساطتاری ،رناطتی و راررهای ق رار راراان د .رع د س اطتار،
ربکهها را رررر رفته و ره زمینهای که هنجارها و راورها رر آ رکل می یرند ،ارارا میکن د .رع د
رناطتی مرتب را هنجارها است و قواعد مشترو ر ازی را ک ه همک اری ر ر اس اس آ ه ا ر کل
می یرر ،تعریف میکند ،رر ن ایت ،رعد ارتباطی ،را رکلرهی ره عوامل انگیزری رر ربکههایی که
توس هنجارهای یارردا ،تقویت ردااند ،راورها را ررررمی یرر (.)Smedlund, 2008, p.66
مدل اصهی ای تاقیق نیز مدل ناهاپیت و ورال ( )6333است .ارعار ای مدل عبارتاند از:
الف) رعد ساطتاری :ره الگوی کهی ارتباطات ری افرار ارارا میکند ،یعنی افرار ره چ ه کس انی
و چگونه رسترسی رارند .م متری جنبههای ای عندر رامل روار

ر بکهای ر ی اف رار،

پیکررندی روار ربکه ای و سازما مناسب است .روار ربکه ای امکا رسترسی ره من ار
(مثل رانش) را فراهم میکند .پیکررن دی که ی روار

ر بکهای ،جنب های م م از س رمایة
1. Baker
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اجتماعی است که از طریق سه ویژ ی طور (تراکم ،پیوند و سهسههمراتب) و تمثیر رر میزا
تماس یا قارهیت رسترسی اعضای ربکه راعث انعرافپ ذیری و س ولت تب ارل اطًع ات
میرور .سازما مناسب نیز فعالیتهای جاری س ازمانی و رواه ای س ازمانی را ر ا ه م
هماهنگ کررا و ره یار یری قارر میکند.
ب) رعد رناطتی :رعد رناطتی سرمایة اجتماعی ره منارعی ارارا میکند که فراهمکنن دة مظ اهر،
تعبیرها و تفسیرها ،و سیستمهای معانی مشترو رر میا

رواها است .م متری جنب هه ای

ای رعد رامل زرا  ،کدهای مشترو و حکایتهای مشترو است .زرا مشترو ر ر ر رای
ترکیب و تبارل رانش تمثیر می ذارر و عامل ارتبا ری مررم است .زرا رر ارراو نیز تمثیر
می ذارر و همچنی قارهیت الزم ررای ترکیب اطًعات را ف راهم م یکن د .حکای ته ای
مشترو نیز رامل اسروراها ،راستا ه ا و اس تعارا ه ا اس ت ک ه ارزاره ای قدرتمن دی رر
اجتماعها ررای ایجار ،تبارل و نگ داری مجموعههای غنی معانی فراهم میکنند.
ج) رعد راررهای :رعد راررهای سرمایة اجتماعی توصیفکنندة نوعی روار رخد ی اس ت ک ه
افرار را یکدیگر رهرلیل سارقة تعامًتشا ررقرار میکنند .م متری جنبههای ای رعد ر امل
اعتمار ،هنجارها ،الزامات و انتظارات و هویت است .اعتمار ری افرار ررای ایجار ران ش رر
ررای ار ام و عدم اطمینا م م است .هنجارهای همکاری میتوانن د پای های ق وی ر رای
ایجار سرمایة رانشی ره وجور آورر ،تعداری از هنجاره ای تع امهی را م یت وا ر ر مبن ای
صداقت ،تمایل ره ارزش ذاری و پاسخ ره تنوع ،روحیة انتقاری و تامل رکست تشخی،
رار .الزامات نشا رهندة یك تع د یا وظیفه ررای انجامرار فعالیتی رر آیندا است .منظور از
انتظارات نیز هما طواستة ررونی انسا است که وی را ره سمت تًش و فع الیتی ط اص
سوق میرهد .هویت نیز فرایندی است که رر آ افرار احساس میکنند را فرر یا روهی از
افرار ریگر عضو یك روا واحدند.
رر اساس نتایط مرالعات انج ام رفت ه و م دله ای موج ور ،ارع ار ،معیاره ای ان دازا ی ری و
راط،های احساس امنیت رر قالب جدول  2تعیی ردا است.
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جدول  .2عناصر و ابعاد سرمایة اجتماعی

عناصر

معیارهای اندازهگیری
روار ربکهای

ساطتاری

پیکررندی ربکهای
سازما مناسب
چشمانداز ،ارزشها و اهداف

رناطتی

سازمانی مشترو

شاخصها
روار رخدی رم
ارتباطات کاری طوب و زیار ،کار تیمی
اطًعرسانی رقیق و رهموق  ،ررح وظایف مناسب و رور ،
ساطتار تس یلکنندا ،وجور کمیتههای کاری
وجور ارزشها و اهداف مشترو

حکایتها یا راستا های مشترو رناطت و همکاری رر اساس حکایتهای مشترو
اعتمار
ارتباطی

هنجارها
انتظارات و الزامات
هویت

عضو یك طانوارة مشترو رور  ،روار

مبتنی رر صداقت و

اعتمار متقارل ،وجور تیمهای کاری ،صداقت و اعتمار
حاکمیت روحیة همکاری ،مخاطراپذیری و روحیة انتقاری
تع د راال ره اهداف ،روحیة تًش و جدیت ،همکاری ره
عنوا یك الزام ،انتقارپذیری
احساس یگانگی و وحدت ،رجاا مناف سازما

روش تحقیق
ای تاقیق از نظر هدف کارررری ،و از نظر روش ررآوری راراها توص یفی  -همبس تگی اس ت.
همچنی  ،رر رررسی سرح سرمایة اجتماعی و احساس امنیت ،پژوهش ی پیمایش ی اس ت .مرال ب
الزم ررای رناطت موضوع و ریا ارعار آ را روش مرالعة کتارخانهای ،و راراهای مررو ره رررسی
روار ری متغیرها ره روش میدانی و از طریق رو پرسشنامة ماققساطته که رهتفکیك ررای سرمایة
اجتماعی رر اساس الگوی ناهاپیت و ورال ( )6333و ررای سنجش احساس امنیت که ر ر مبن ای
مرالعات انجام رفته رر چ ار عندر اقتداری ،سیاس ی ،قض ایی و اجتم اعی ر هک ار رفت ه ر د،
ررآوری رد .پرسشنامههای یارردا رر اساس طیف لیکرت و را زینههای طیهی کم ،کم ،متوس ،
زیار و طیهی زیار ارزش ذاری رد .ره واسرة اهمیت موضوع ،رانشگاهیا و اف رار تاد یلک ررا
جامعة آماری پاسخگویا را تشکیل رارند .پرسشنامهها ری تعداری از استارا و فرهیختگا اس تا
لرستا توزی رد که  14نفر از افرار انتخابردا ره پرسشها پاسخ رارند .را مااسبة ضریب آلفای
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کرونباخ ،اعتبار پرسشنامة سرمایة اجتماعی ره میزا  31ررصد ،و ضریب اعتبار پرسشنامة احساس
امنیت ررارر  36/8ررصد ررآورر رد.
ریوة تجزیهوتاهیل نیز را توجه ره اه داف پ ژوهش رر رو س رح توص یفی و اس تنباطی ،و ر ا
رهکار یری نرمافزار  SPSSو ره ررح زیر انجام رفت:
 .6ررای ریا نظرهای پاسخگویا رررارة سرح سرمایة اجتماعی و سرح احساس امنیت رر
استا لرستا (پرسشهای ماوری ماوری اول و روم) میانگی و اناراف معیار مااسبه رد .را
توجه ره اینکه طیف پنط زینهای لیکرت رر طراحی پرسشنامه رهکار رفته ردا است ،لذا عدر 6
نشا رهندة رسیار کم ،عدر  2نشا رهندة سرح ضعیف و کم ،عدر  8نشا رهندة حد وس یا سرح
متوس  ،عدر  4نشا رهندة حد زیار و عدر  1نشانگر حد رسیار راال است .رناررای  ،هر چه میانگی
ره سمت عدر  1میل کند ،ردی معنا است که میزا سرمایة اجتماعی یا میزا احساس امنیت رر
سرح راالتری قرار رارر.
 .2ررای تاهیل نظرهای پاسخگویا رررارة راررة معنارار ری سرمایة اجتماعی و احساس امنیت
نیز ا ضریب همبستگی اسپیرم مااسبه رد .هر اا تعدار راراها کم و فرض نرمالر ور آ ه ا رر
رور ،ضریب همبستگی اسپیرم مااسبه میرور .ای ضریب که رر اس اس رتب ة راراه ا مااس به
میرور ،ری  -6تا  +6قرار می یرر و هر چه ره  +6نزریكتر رار د ،نش ا رهن دة ارتب ا زی ار و
مثبت است ،ره عًوا رر صورت نزریك ترر ور ر ه  ،-6وج ور رارر ة معن ارار و منف ی را نش ا
میرهد ،و ا ر ره سمت صفر میل کند ،ردی معنا است که ری متغیرهای مورر نظر راررة معن اراری
وجور ندارر.
ساطتار
احساس امنیت

سرمایة اجتماعی

رناطت
ارتبا

شکل .1مدل مفهومی تحقیق
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یافتههای تحقیق
پرسش محوری اول :سرمایة اجتماعی رر استا لرستا از رید پاسخگویا رر چه سرای است؟
رارا های مررو ره عناصر ساطتاری ،رناطتی و راررهای سرمایة اجتماعی رر قالب  61پرس ش
ررآوری و رررسی رد .نتایط ره ررح جدول  8است.
جدول  .3توصیف نتایج بررسی وضعیت عناصر و ابعاد سرمایة اجتماعی

عناصر

تعداد پرسش

میانگین

انحراف معیار

ساطتاری

4

8/68

1/31

رناطتی

4

8/61

1/31

ارتباطی

1

2/31

1/33

سرمایة اجتماعی

61

8/16

1/31

را توجه ره جدول  8می توا رریافت که سرح سرمایة اجتم اعی رر اس تا لرس تا از ری د اا
پاسخگویا رر سرح متوسری قرار رارر .عندر رناطتی ر ا می انگی  8/61و عند ر س اطتاری ر ا
میانگی  8/68نسبت ره عندر ارتباطی را میانگی  2/31س رح ر االتری رارن د .انا راف معیاره ای
مااسبهردا نیز نشا می رهد اطتًف نظر نسبت ره س رح س رمایة اجتم اعی رر رع د ر ناطتی و
ساطتاری از رعد ارتباطی کمتر است ،ردی معنا که پاسخهای ررآوریردا رر ای

زمین ه ر ه ه م

نزریكتر است و اطتًف کمتری ری آ ها مشاهدا میرور.
پرسش محوری دوم :احساس امنیت رر استا لرستا از رید پاسخگویا رر چه سرای است؟
راراهای مررو ره ارعار اقتداری ،سیاسی ،قضایی و اجتماعی رر قالب  23پرسش ررآوری و
رررسی رد .نتایط ره ررح جدول  4ره رست آمد.
جدول  .4توصیف نتایج بررسی وضعیت عناصر و ابعاد احساس امنیت

میانگین

انحراف معیار

عناصر

تعداد پرسش

1/31
1/33

اقتداری

3

2/11

سیاسی

61

2/31

قضایی

1

8

1/31

اجتماعی

1

2/31

1/38

احساس امنیت

23

2/31

1/38
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احساس امنیت از رید اا پاسخگویا از سرح متوس پایی تر است .فق میانگی رع د قض ایی
ررارر  8و نشا رهندة سرح متوس است ،میانگی و اناراف معیار رر سایر موارر نشا رهن دة ای
است که احساس امنیت رر سرای پایی تر از ح د متوس

ق رار رارر و پ

از احس اس امنی ت

قضایی ،احساس امنیت سیاسی را میانگی  ،2/31احساس امنیت اجتماعی و روانی را میانگی ،2/31
و امنیت اقتداری را میانگی  2/11قرار رارند ،که نشا رهن دة پ ایی ر ور س رح احس اس امنی ت
اقتداری است.
فرضیة اصلی :ری سرمایة اجتماعی و احساس امنیت راررة معناراری وجور رارر.
نتیجة رررسی رارره و همبستگی ری سرمایة اجتماعی و احساس امنیت از رید اا پاس خگویا
را مااسبة ضریب همبستگی اسپیرم رراو ره ررح جدول  1است.
جدول  .5ضریب همبستگی بین سرمایة اجتماعی و احساس امنیت

موضوع

سرمایة اجتماعی

احساس امنیت

سرمایة اجتماعی

6

1/18

احساس امنیت

1/18

6

مًحظه میرور میزا همبستگی  +1/18رورا و قارل توجه است .ای موضوع نشا میرهد ری
سرمایة اجتماعی و احساس امنیت راررة مثبت و معناراری وجور رارر.
فرضیههای فرعی :ررای رررسی فرضیههای فرعی نیز ضریب همبستگی اسپیرم مااس به ر د
که نتایط ره ررح جدول  1است:
ادامة جدول  .6ضریب همبستگی بین عناصر سرمایة اجتماعی و ابعاد احساس امنیت

بعد

بعد

بعد

بعد

اقتصادی

سیاسی

قضایی

اجتماعی

رعد اقتداری

6

1/61

-1/66

1/11

1/61

رعد سیاسی

1/61

6

1/84

1/61

1/62

1/11

رعد قضایی

-1/66

1/84

6

-1/61

1/18

1/81

موضوع

سرمایة

احساس

اجتماعی

امنیت
1/62

ساختار

شناخت

رابطه

1/61

1/16

1/23

1/66

1/28

1/13

1/63

1/16

1/68
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ادامة جدول  .6ضریب همبستگی بین عناصر سرمایة اجتماعی و ابعاد احساس امنیت

بعد

بعد

بعد

بعد

اقتصادی

سیاسی

قضایی

اجتماعی

رعد اجتماعی

1/11

1/61

-1/61

6

1

ساطتار

1/61

1/62

1/18

1

6

1/68

رناطت

1/61

1/11

1/81

1/62

1/68

6

1/41

رارره

1/16

1/66

1/63

1/13

1/61

1/41

6

1/16

1/23

1/28

1/16

1/26

1/23

1/11

1/16

6

1/18

1/62

1/13

1/68

1/68

1/88

1/11

1/83

1/18

6

موضوع

سرمایة
اجتماعی
احساس
امنیت

سرمایة

احساس

اجتماعی

امنیت
1/68

ساختار

شناخت

رابطه

1/62

1/13

1/26

1/61

1/23

1/88

1/11

1/11
1/83

فق همبستگی ری رعد قضایی را ارعار اقتداری و اجتماعی -روانی احساس امنیت منفی اس ت
که رر سرح قارل توج ی نیز قرار ندارر ،راررة ری سایر ارعار و مؤلفههای رررسیردا مثبت اس ت،
اما ره منظور تاهیل ن ایی فق ره موارری که میزا ضریب همبس تگی ر ی آ ه ا از  +1/88ریش تر
رارد ،توجه میرور تا ردی ترتیب فرضیههای مررحردا رررسی و نتایط ریا رور.
فرضیة فرعی اول :ری عندر ساطتاری سرمایة اجتماعی و احس اس امنی ت رارر ة معن اراری
وجور رارر.
ضریب همبستگی ری عندر ساطتاری سرمایة اجتماعی و احساس امنیت ررارر  1/88است ک ه
وجور ای رارره را معنارار میکند.
فرضیة فرعی دوم :ری عندر رناطتی س رمایة اجتم اعی و احس اس امنی ت رارر ة معن اراری
وجور رارر.
ضریب همبستگی ری عندر رناطتی سرمایة اجتماعی و احساس امنیت ررار ر  1/11اس ت ک ه
وجور ای رارره را رر سرح قارل قبولی معنارار میکند.
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فرضیة فرعی سوم :ری عندر ارتباطی سرمایة اجتم اعی و احس اس امنی ت رارر ة معن اراری
وجور رارر.
ضریب همبستگی ری عندر ارتباطی سرمایة اجتماعی و احساس امنیت ررار ر  1/83اس ت ک ه
وجور ای رارره را معنارار میکند.
رررسی راررة ری ارعار سرمایة اجتماعی را طور سرمایة اجتماعی و حتی ارزیاری امک ا وج ور
راررة معنارار ری عناصر سرمایة اجتماعی و عناصر احساس امنیت نیز انجام رفته است که نت ایط
م م ای رررسیها عبارتاند از:
 .6ضریب همبستگی ری رعد اقتداری ،رعد قضایی و رعد اجتماعی احساس امنی ت ر ا آ  ،ر ه
ترتیب 1/68 ،1/62 ،و  1/68است و چندا قارل توجه نمیرارند .تن ا ض ریب همبس تگی
قارل توجه ،ری رعد سیاسی و احساس امنیت ره میزا  +1/13است.
 .2ضریب همبستگی ری رعد سیاسی و قضایی احساس امنیت ررارر  +1/84و قارل توجه است.
 .8ضریب همبستگی ری رعد قضایی احساس امنیت و سرمایة اجتماعی ررارر  +1/16اس ت ک ه
معناراررور ای رارره را رر سرح قارل توج ی نشا میرهد.
 .4رر میا عناصر رناطتی ،ساطتاری و ارتباطی سرمایة اجتماعی ،فق ری عند ر ر ناطتی و
راررهای سرمایة اجتماعی ض ریب همبس تگی  +1/41وج ور رارر و همبس تگی ر ی س ایر
عناصر را همدیگر قارل توجه نمیرارد.
 .1ری عندر رناطتی و سرمایة اجتماعی راررة معناراری ره میزا همبستگی  +1/11وجور رارر.
 .1ری عندر راررهای و سرمایة اجتماعی راررة معناراری ره میزا همبستگی  +1/16وجور رارر.
 .1ری عندر ساطتاری و سرمایة اجتماعی ،راررة ضعیف و ررارر  +1/23است.
بحث و نتیجه
نتیجة ای تاقیق حاکی از راالرور ارتبا و همبستگی ر ی احس اس امنی ت و س رمایة اجتم اعی
است .رررارة سرح سرمایة اجتماعی ،نتایط حاکی از میانگی  8/16است که سرح سرمایة اجتم اعی
را متوس نشا میرهد .میانگی احساس امنیت  2/31است که سرح احساس امنیت را پایی ت ر از
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حد متوس نشا میرهد .نتایط رررسی روار و همبستگی ری متغیرهای مورر رررس ی ،ح اکی از
رارره و همبستگی راال ری سرمایة اجتماعی و احساس امنیت است ،رهطوری که می زا همبس تگی
ررارر  +1/18مااسبه ردا است.
مدل ن ایی تاقیق ره ررح رکل  2است.

سیاسی
1/13
قضایی

احساس
امنیت

اقتداری

1/18

سرمایة
اجتماعی

1/11

ساطتار
رناطت
1/41

اجتماعی
1/16

ارتبا

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق با درج همبستگیهای معنادار

رررسی راررة ری عناصر سرمایة اجتماعی و احساس امنی ت نی ز ح اکی از وج ور همبس تگی
معنارار و قارل توجه ری همة عناصر یارردا و احساس امنیت است.
رکل  8وضعیت ای همبستگی را نشا میرهد:
1/88

ساطتار

احساس امنیت
 -اقتداری

1/11

 -اجتماعی -روانی

1/83

 سیاسی -قضایی

رناطت

ارتبا
شکل  .3همبستگی بین عناصر سرمایة اجتماعی و احساس امنیت
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مًحظه می رور راررة ری سرمایة اجتماعی و احساس امنیت ،همچنی راررة ری همة عناص ر
سرمایة اجتماعی را احساس امنیت مثبت و معنارار است.
رررسی راررة ری عناصر سرمایة اجتماعی و کل سرمایة اجتماعی حاکی از آ است ک ه می زا
همبستگی عندر رارره ای و سرمایة اجتماعی ررارر  ،1/16همبستگی ری عندر ر ناطتی و س رمایة
اجتماعی ررارر  1/11و همبستگی ری عندر س اطتاری و س رمایة اجتم اعی ررار ر  1/23اس ت .رر
صورت مااسبة ضریب تعیی که رر اساس مجموع ارتراکات و رر پایة ضریب همبستگی مااس به
میرور ،حتی می توا س م هر یك از عناصر را مااسبه کرر .رر ای زمینه س م عندر رارر های و
رناطتی تقریبا ررارر و معارل  41ررصد ،و س م عندر ساطتاری نیز ررارر  21ررص د ر ورا اس ت.
رکل  4وضعیت ای همبستگی را نشا میرهد:
1/23

ساطتار

1/11

سرمایة اجتماعی

رناطت

1/16
ارتبا
شکل .4همبستگی بین عناصر سرمایة اجتماعی با آن

مًحظه می رور راررة ری سرمایة اجتماعی و عناص ر آ ج ز رر عند ر س اطتاری رر س رح
مثبت و معناراری است.
رکل  1نیز نشا رهندة همبستگی ری عناصر احساس امنیت و سرمایة اجتماعی است:
سیاسی
قضایی
اقتداری

1/28
1/16
1/23
1/26

سرمایة اجتماعی
 ساطتار رناطت -رارره

اجتماعی
شکل  .5همبستگی بین سرمایة اجتماعی و ابعاد احساس امنیت
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ریشتری همبستگی ری سرمایة اجتماعی و احساس امنیت قضایی و ره میزا  +1/16رورا است.
ضریب همبستگی ری سرمایة اجتماعی و سایر ارعار احساس امنیت نیز مثبت است و ره ترتیب ،رر
ارعار اقتداری ره میزا  ،+1/23سیاسی ره میزا  +1/28و اجتماعی -روانی ره میزا  +1/26مشاهدا
میرور.
پیشنهادها
را توجه ره نتایط تاقیق ،پیشن ارهای زیر ریا میرور:
 .6سرمایة اجتماعی و احساس امنیت رر سرح متوس و پایی قرار رارند ،لذا توجه ره ای
مف وم م م و اساسی ضرورت رارر و پیشن ار میرور رر ای

رو

زمین ه رر ر ی رس تگااه ای

اجرایی و سازما های متولی امنیت تاقیق و پژوهش ریشتری انجام یرر و رااهای افزایش
میزا سرمایة اجتماعی و احساس امنیت مشخ ،و رررسی رور.
 .2راررة مثبت و معناراری ری سرمایة اجتماعی و احساس امنیت وجور رارر ،ل ذا ر ا ر االررر
سرح سرمایة اجتماعی ،میتوا احساس امنیت را افزایش رار .رر ای

زمین ه س م عند ر

ساطتاری کمتر است ،لذا راید ره افزایش میزا مشارکت ،افزایش کار تیمی ،اصًح و ر بور
ساطتارها و تدوی و مرالعة ساطتارهای موجور رر سازما های م ررمن ار و رس تگااه ای
اجرایی و ذیرر ره منظور زمینه سازی ررای افزایش میزا اعتمار ،مشارکت و فعالی ته ای
رستهجمعی پرراطت.
 .8ر ا توج ه ر ه پ ایی ر ور س رح احس اس امنی ت اقتد اری (می انگی  ،)2/11رر متولی ا
ررنامهریزیهای اقتداری مانند استانداری ،اتاق رازر انی و ج ز آ ر ر ض رورت اف زایش
میزا اعتمار ،افزایش میزا سرمایه ذاری ،مبارزا را مفاسد اقتداری ،تًش جدی مسئوال ،
توسعة عارالنة امکانات اقتداری و جز آ ره منظور ایجار روار صارقانه ،همچن ی  ،ایج ار
زمینههای همکاری و مساعدت ره منظور ارتقای احساس امنیت اقتداری پیشن ار میرور.
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