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تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر سرمایه و نشاط اجتماعی
رضا سپهوند ،1سلیمان جعفری
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 .1دانشیار ،دانشکدة علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایران
 .2کارشناس ارشد ،دانشکدة علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایران

(تاریخ دریافت2931/20/20 :؛ تاریخ پذیرش)2931/29/02 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر سرمایه و نشاط اجتماعی است .این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و بهه
لحاظ شیوة اجرای پژوهش در زمرة تحقیقات توصیفی -همبستگی است .جامعة آماری پژوهش جوانان  22تا  03سالة خرمآباد اسهت کهه
براساس فرمول کوکران  923نفر از آنها به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شهدند .ابهاار گهردآوری دادههها پرسشهنامة
استاندارد بود که روایی آن با بهکارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آنها با محاسبة آلفای کرونبها تأییهد شهد .در ایهن پهژوهش بهرای
بررسی و آزمون فرضیهها رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافاار  AMOS18بهکار گرفته شد .نتایج پژوهش حاکی از آن اسهت
که در سطح اطمینان  31درصد احساس امنیت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه و نشاط اجتماعی جوانان خرمآباد مهیگهذارد .از
طرف دیگر ،یافتههای پژوهش نشان داد سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر نشاط اجتماعی جوانان خرمآباد دارد.

کلیدواژگان
احساس امنیت اجتماعی ،سرمایة اجتماعی ،نشاط اجتماعی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهsoleimanjafari93@gmail.com :
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مقدمه
نیاز به امنیت ،یکی از نیازهای اصلی انسان است .افرادی مانند مازلو  ،هرزبرگ و کارن هورناای ،
بعد از نیازهای زیستی ،نیاز به امنیت در جوامع انسانی را در اولویت قارار دادهاناد (ساییری، 31 ،
ص .) 11در همة دوران حیات بشرى بر پهناة هسات  ،امنیات از عناصار اصال نیازهااى انساان
محسوب شده و در دوران مدرن اهمیت آن تا اندازهاى افااای

یافتاه اسات کاه باه تعبیار برخا ،

کارویژة ب بدیل حکومتها در جامعة مدرن امروزى و عصر مدرنیته ،ایجاد و حیظ امنیت در معناى
وسیع آن است ( .)Vvchtyty, 2000, p.254بر این اساس میتوان اظهار کرد که امنیت پی زمینة یك
اجتماع سالم و بسترساز توسعة جوامع انسانی است و سعادت یك اجتمااع در گارو حیاظ و بقاای
امنیت ناشی از آن است (کامران و شعاع برآبادی ، 31 ،ص.) 3
امنیت اجتماعی 1بهعنوان یکی از شاخصهای عمدة امنیت ،جاء نیازهای اساسی انساان اسات
که بهخصوص در تأمین بهداشت اجتمااعی و روانای ،و کااه

آسای هاای اجتمااعی و روانای،

همچنین ،در گسترش سالمت اجتماعی و روانی اهمیت بسیار دارد .بنابراین ،آرام  ،رفااه ،رشاد،
شکوفایی انسان ،بروز استعدادها و خالقیتها و نیل باه هماة کمااتت انساان در ساایة امنیات ،از
جمله امنیت اجتماعی حاصل خواهد شد .در حقیقت ،امنیت اجتماعی موقعیتی است کاه در آن باا
یك رشته خطرهای خاص مقابله میشود یا این خطرات را به حداقل مایرسااند (گیادنا ، 11 ،
ص .)19ذیل میهوم امنیت اجتماعی و واکاوی ابعاد مختلف آن از «احساس امنیت اجتماعی» ،برای
فهم و تبیین ابعاد ذهنی و درونی امنیت اجتماعی مطرح است .احساس امنیات اجتمااعی از جملاه
مباحثی است که در سالهای اخیر مورد توجه محافل علمی و پژوهشی قرار گرفته و دلیل آن هام
نق

شایان توجه مقولة امنیت اجتماعی و از آن مهمتار احسااس امنیات اجتمااعی در تهدیادها یاا
1. Maslow
2. Herzberg
3. Karen Horney
4. Social security
5. Gidens
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تقویت زیرساختهای پیشرفت یك اجتماع است (حسینی ، 39 ،ص .)1احساس امنیت اجتماعی
بهمعنای فقدان هراس از تهدیدشدن یا بهمخاطرهافتادن ویژگیهای اساسی و ارزشهاای انساانی ،و
نبود ترس از تهدید حقوق و آزادیهای مشروع تعریاف شاده اسات (نباوی و همکااران، 31 ،
ص .) 1این میهوم در سطح فاردی و در حاوزة روانشناسای و نیاا در ساطح جمعای و در حاوزة
جامعهشناسی قرار دارد .این احساس ناشی از تجربههای مستقیم و غیرمستقیم ،عینی و اکتسابی افراد
از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است .از یك سو ،احساس امنیت اجتماعی حالتی روانای اسات و
جنبة ذهنی دارد و از سوی دیگر ،برآیند و تولید اجتماعی است (نهادهای اجتماعی در شکلگیری آن
نق

دارند) .از این رو ،نظریههای «روانشناسی اجتماعی» در تبیین امنیت ،بهویژه احساس امنیت به

جایگاه فرد و ادراک ،تعبیر و تیسیر او از وضعیت اجتماعی توجه خاصی کرده و زمینه و بستر امنیت
را در قضاوتهای افراد جستوجو میکند (بیات ، 33 ،ص  .)1یکی از اصلیترین مؤلیههایی که
احساس امنیت اجتماعی باعث بهبود و ارتقای آن میشود و جامعه را سالم ،آرام و مطلوب میکناد،
نشاط اجتماعی است (کمپ  ، 1 ،ص .)99نشاط اجتماعی را میتوان احساسای خااص در نظار
گرفت که فرد هنگام رسیدن به خواستهها و اهادا

خاود بادان دسات ماییاباد .در واقاع ،نشااط

اجتماعی ناشی از رضایت از زندگی و موفقیت فردی و گروهی و رسیدن باه آرزوهاا اسات .نشااط
اجتماعی هر جامعهای موتور محرکة آن است .تأثیر نشاط اجتماعی چنان اسات کاه جامعاهشناساان
سالهاست دربارة آن صحبت میکنند و ذهن آنها را به خود مشغول کارده اسات

( Dickey, 1999,

 .)p.106در سند چشمانداز بیستسالة جمهوری اسالمی ایران نیا ،با درک اهمیت این موضاوع ،بار
لاوم توجه به نیروی انسانی سالم و فراهمکاردن زمیناههاای رشاد و تعاالی اساتعدادهای انساانی و
پرورشهای سالم ،کارا ،متعهد و بانشاط تأکیاد شاده اسات )هاارجریبای و صایری شاالی، 1 ،
ص  .) 3بنابراین ،احساس امنیت اجتماعی در تأمین بهداشت اجتماعی و روانی ،کاه

آسی های

اجتماعی و روانی ،همچنین در گسترش ساالمت و نشااط اجتمااعی جامعاه اهمیات بسایاری دارد
1. Camp
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( .)Webb & Wills, 2012, p.351نتایج تحقیقات متعدد نشان میدهد ،افارادی کاه احسااس امنیات
اجتماعی بیشتری میکنند ،آسانتر تصمیم میگیرند ،نشاط اجتماعی باتیی دارند و نسبت به کسانی
که با آنها زندگی میکنند ،بیشتر اظهار رضاایت مایکنناد ( .)Myers, 2000, p.61از ساوی دیگار،
سرمایة اجتماعی یکی از مؤلیههایی اسات کاه احسااس امنیات اجتمااعی تاأثیری اساسای بار آن
میگذارد .سرمایة اجتماعی که زمینهساز تعااون و همکااری ،اعتمااد و مشاارکت فعاال در زنادگی
اجتماعی است و در بستری از روابط متقابل اجتماعی شاکل مایگیارد ،مایتواناد نشاأتگرفتاه از
احساس آرام

و امنیت اجتماعی در جامعه باشد ( .)Lindstrom, 2003, p.1116سارمایة اجتمااعی

سازوکاری است که از طریق روابط و پیوستگیهای اجتماعی ،امکان دسترسی باه مناابع را موجا
میشود .در نتیجه حجم سرمایة اجتماعی مورد تملك یك فرد به اندازة شبکة پیوندهایی بستگی دارد
که او میتواند به شیوهای مؤثر بسیج کند و نیا وابسته به حجم سارمایههاای اقتصاادی ،فرهنگای و
نمادین در اختیار کسانی است که وی با آنان مارتبط اسات (بوردیاو  ، 31 ،ص .) 13باهعباارت
دیگر ،سرمایة اجتماعی را در حکم مالت و سیمانی دانستهاند که اجاا و بخ های مختلف جامعه را
به یکدیگر پیوند میدهد یا آن را ،بهمثابة روغنی دانستهاند که موج

روانی گردش اماور اجتمااعی،

اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی یك جامعه میشود و فقدان آن حیاات اجتمااعی را ساخت ،شاکننده،
کمدوام و پرهاینه خواهد کرد (غیاری ، 13 ،ص .) 1
نیروی انتظامی ،یکی از نهادهایی است که در نظمبخشیدن به امور داخلی میتواناد نقا

مهمای

اییا کند .اهمیت کار نیروی انتظامی به اندازة اهمیت اصل امنیت است .امنیت ،پایة دوام و بقاای یاك
جامعه است و یکی از پایههای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ،تأمین امنیت اجتماعی است که بر
عهدة نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران نهاده شده است .اگرچه بروز آسی هاا و ناهنجااریهاا
در جوامع مختلف ،تا حدی طبیعی است ،ذات زندگی اجتماعی بشر همواره با کمبودها ،نارساییهاا
و اختاللهایی مواجه است که بروز ناهنجاریها را ناگایر میکند .بنابراین ،نهادی که وظییة مواجهاه
1. Bourdieu
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با اختاللها و معضالت را در جامعه بر عهده دارد ،نیاروی انتظاامی اسات .بهباود مساتمر عملکارد
نیروی انتظامی در سایة توجه به سرمایة اجتماعی و نشاط اجتماعی جوانان ،نیرویی عظیم و هامافااا
ایجاد میکند که این نیروها میتواند پشتیبان برنامة رشد و توسعه و ایجاد فرصاتهاای تعاالی یاك
کشور شود .بنابراین ،پرداختن به این مسئله در خارمآبااد از موضاوعات بااهمیات اسات کاه خاود
بسترساز پیشرفتهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی است .با توجه به مطال

یادشده ،این پژوه

تالش می کند تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر سرمایه و نشاط اجتماعی را بررسای کناد .بار ایان
اساس ،پرس

اصلی پژوه

حاضر این است آیا احساس امنیات اجتمااعی بار سارمایه و نشااط

اجتماعی جوانان خرمآباد تأثیر میگذارد؟
مبانی نظری پژوهش
احساس امنیت اجتماعی

در گذشته متیکران اجتماعی به موضوع امنیت اجتماعی توجاه زیاادی داشاتند ،اماا اماروزه میهاوم
احساس امنیت بهعنوان میهومی جدید در جامعهشناسی قد برافراشته است .این رویداد پس از جنا
جهانی دوم به وقوع پیوست .باهواساطة تغییار و تحاوتتی پاس از جنا

جهاانی دوم در جواماع،

مشخص شد بعد ذهنی امنیت (احساس امنیت) ،اهمیت انکارنشدنی یافته است ،زیارا ایان احسااس
ناشی از تجربههای عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی است و فقط باه شااخصهاای
امنیت تقلیلناشدنی است (بیات ، 33 ،ص ) .اکثر صاح نظاران برآنناد کاه امنیات ،میهاومی
بیرونی و عینی و احسااس امنیات میهاومی درونای و ذهنای اسات .امنیات یعنای فقادان عوامال
تهدیدکنندة فرد؛ و احساس امنیت بهمعنای نبود احساس درونی ناامنی است .در این زمینه میتاوان
گیت احساس امنیت میتواند با امنیت واقعی تناس

داشته یا نداشته باشد .یعنای در شارایطی کاه

امنیت عینی وجود نداشته باشد ،فارد مایتواناد احسااس امنیات داشاته باشاد .یاا اینکاه عوامال
ایجادکنندة امنیت واقعاً وجود داشته اما فرد احساس امنیات نداشاته باشاد (احمادی و اسامعیلی،
 ، 31ص .) 13در تعریف دیگار احسااس امنیات اجتمااعی عباارت اسات از ناوعی ذهنیات و
جهتگیری روانی مثبت (رضاایتبخا  ،قاانعکنناده و آرامبخا ) شاهروندان ،نسابت باه عادم
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تأثیرگذاری حضور و بروز رویدادها و وقایع ضدامنیتی (تهدیدها) در شرایط فعلی و آتی (پورمؤذن،
 ، 3ص .) 31احساس امنیت اجتماعی را حالت فراغت همگانی از ترس و اضطراب ،مصونیت
جان ،مال ،آبرو ،ناموس و شغل شهروندان از هرگونه تهدید و تعرض نیا تعریف کردهاند (گروسی
و همکاران ، 39 ،ص .) 3باه دیگار ساخن ،احسااس امنیات اجتمااعی پدیادة روانشاناختی-
اجتماعی است که ابعادی گوناگون دارد .این احساس ناشی از تجرباههاای مساتقیم و غیرمساتقیم
افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف به صورتهای گوناگون آن را تجربه
میکنند (تاجران ، 33 ،ص.) 91
در پژوه

حاضر بهمنظور تشریح متغیر احساس امنیات اجتمااعی مادل دتور ( ) 31باهکاار

گرفته شد .براساس این مدل امنیت اجتماعی پنج بعد شامل احساس امنیت جاانی ،احسااس امنیات
مالی ،احساس امنیت اخالقی ،احساس امنیت عاطیی و احساس امنیات شاغلی دارد (دتور، 31 ،
ص .)19احساس امنیت جانی یعنی تضمین جسم و جان افراد در مقابل خطرات و آسای هاایی کاه
مانع ادامة حیات آنان شود .احساس امنیت مالی نیا بهمعنای تضمین داراییهای خانواده از سارقت و
دزدی ،و اطمینان خاطری که از تأمین نیازهای مادی و مالی خانواده حاصل میشود .احساس امنیات
اخالقی عبارت است از تضمین اصول و الگوهای اخالقی در روابط و مناسبات افاراد مانناد اعتمااد،
صداقت ،حسن نیت ،سعة صدر ،خیرخواهی و غیره .در این تحقیاق ،احسااس امنیات عااطیی نیاا
بیانکنندة اطمینان از آن است که دیگران ما را دوست دارند و بود یا نبودماان برایشاان اهمیات دارد،
دردها و مصائ

ما آنان را نیا دچار اندوه و غم میکند و مسائلی از این قبیل که در جهان احسااس و

عاطیه قرار میگیرند .آخرین بعد احساس امنیت شغلی است .احساس امنیات شاغلی صارفاً شاامل
شرایط و اوضاع و احوالی نیست که افراد نگران ازدستدادن شغل خود نباشند ،بلکه باید چشماناداز
شغلی افراد در روند پیشرفت و ترقی قرار داشته باشد .یعنی افراد ضامن کاار و انجاامدادن وظییاه و
دریافت حقوق و ماد ،از امکانات تزم برای بهبود شرایط و پرورش خوی

برخوردار باشند .در این

تحقیق ،امنیت شغلی توسط شاخصهای نظیر اعمال نظر در کار بدون هراس ازدستدادن شغل ،امید
به بهترشدن وضعیت مالی خود و خانواده در آینده و جا آن بررسی میشود (دتور ، 31 ،ص.)11
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نشاط اجتماعی

احساس نشاط به احساس مثبت فرد و رضایت خاطر او از زندگی مربوط مایشاود (

Carr, 2003,

 .)p.79لیوبومیرسکی و همکاران (  ) 33بیان میکنند فرد بانشاط کسی است کاه باهطاور مکارر
احساس مثبت ،مانند شادی ،عالقه و افتخار را تجربه کرده و غام ،اضاطراب و خشام را باهنادرت
احساس کند (مهدیزاده و زارع ، 1 ،ص  .)1نشاط ،خود در اجتماع ریشه دارد ،بهطوری کاه
افاای

نشاط مردم را میتوان یك شاخص نهایی از یك جامعة خوب در نظر گرفت .بنابراین ،نشاط

موضوعی جامعهشناختی است

(.)Kim, 2011, p.216

گالتار ( ) 333نشاط اجتماعی را ارزیابی رویدادهای زندگی و رضایت از رخادادهای متیااوت
آن تعبیر میکند .ولسچ (  ) 33نیا درجة رضایت فرد از قضاوت خود دربارة کیییت کلی زنادگی
را نشاط اجتماعی تعریف میکناد (رباانی و همکااران ، 39 ،ص .)91از نظار وینهاوون نشااط
اجتماعی به درجة یا میاانی اطالق میشود که شخص بهوسیلة آن دربارة مطلوببودن کیییت کلای
زندگی خود قضاوت میکند .بهعبارت دیگر ،نشاط اجتماعی عبارت است از اینکاه فارد باه چاه
یاان زندگی خود را دوست دارد (موسوی ، 1 ،ص .) 11نشاط اجتماعی یك وضاعیت روانای
مثبت و توأم با خشنودی و رضایتمندی است .بهعبارتی ،نشاط را میتوان رضایتمندی اجتماعی،
روانی و جسمانی ،یا رضایتمنادی از جریاان زنادگی تعریاف کارد (رباانی و همکااران، 39 ،
ص ) .آچدا و همکاران نیا نشاط اجتماعی را شاخصی برای ارزیابی کلی کیییت زندگی یك نیر
توسط خود او (بهایستی ذهنی) میدانند (آیاناك ، 3 ،1ص .) 9نشااط اجتمااعی ،چگاونگی
داوری فرد دربارة نحوة گذران زندگی است ،این نوع داوری متأثر از ادراک شخصی فرد و تجرباة
احساس و عواطف مثبت است که بر سبك تبیین ،قضاوت و تصمیمگیری او اثر میگذارد .عواملی
که نشاط اجتماعی را بهوجود میآورند ،شامل احساس رضاایتمندی از زنادگی و فقادان عواطاف
1. Lyubomirsky
2. Vlsch
3. Vynhvvn
4. Eysenck
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منیی مانند افسردگی و لذتبردن از وقاایع اسات و یکای از علال تأثیرگاذار در برقاراری اصاول
بهداشت روانی و خوشبختی است و بر فضای شناختی و رشد آن اثر میگذارد .نشاط یکی از ابعاد
اصلی تجربه است و معموتً در پی ایجاد پاسخهای مطلوب کارکرد مناسبی باه جاای مایگذارناد
( .)Seligman, 2002, p.30در پژوه

حاضر برای تشریح متغیر نشاط اجتماعی مدل داینیر و سااه

( ) 111بهکار گرفته شد .براساس این مدل نشاط اجتماعی سه بعد هیجاانی (عااطیی) ،شاناختی و
اجتماعی دارد .بعد هیجانی (عاطیی) نشاط اجتماعی ،در حقیقت ،خلقوخوهای مثبت و خوشاایند
افراد را شامل میشود .از طر

دیگر ،بعد شناختی نوعی تیکر و پردازش اطالعات را دربرمیگیرد و

به ارزیابی مثبت افراد از زندگی منجر میشود .آخرین بعد نشاط اجتماعی بعد اجتماعی است .بعاد
اجتماعی بیانکنندة گسترش روابط اجتماعی فرد با دیگران و به دنبال آن افاای

حمایات اجتمااعی

است ،این جاء از نشاط گرای ها و تمایلهای فرد نسبت به اجتماع ،مانند عالقه به انسانهای دیگر
و تأثیرگذاری مثبت بر آنها را شامل میشود (ربانی و همکاران ، 39 ،ص.)11
سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعی مجموعهای از منابع و ذخایر ارزشمندی است که بهطور بالقوه در روابط اجتماعی
گروهها و جامعه وجود دارد .برخی از این ذخایر که گاه از آنها بهعنوان ارزشهای اجتمااعی نیاا
یاد میشود ،عبارتاند از صداقت ،سالمت نیس ،اعتماد ،همبستگی و فداکاری .سرمایة اجتماعی از
طریق این منابع کار افراد را در سطوح مختلف خرد ،میانی و کالن جامعة آسان ،سریع و کمهایناه
و مطمئن میکند و بدین وسیله آنان را در رسیدن باه اهادا

مشاترک اجتمااعی کماك مایکناد

( .)Bhandari, 2014, p.317میهوم فعلی اصاطالح سارمایة اجتمااعی ابتادا ،در مطالعاات جااکوبا
(  ) 19شکل گرفت .از نظر او ،سرمایة اجتماعی برای بقا و روابط اجتماعی ضروری است .زیرا در
گذر زمان ،شبکة وسیع ارتباطات را توسعه میدهد و چنین شبکهای ،مبنایی برای اعتماد ،همکاری و
1. Diener & Suh
2. Jacobs
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کن های جمعی در اجتماعات شهری فاراهم مایکناد .از نظار پااتمن میهاوم سارمایة اجتمااعی،
بیانکنندة این واقعیت است که اطرافیان فرد از قبیل خانواده ،دوساتان ،همکااران و آشانایان ،دارایای
مهمی را تشکیل میدهند که در مواقع بحرانی قابل اتکا و اعتمادند .از این رو ،اجتماعاات متشاکل از
این افراد نیا هنگام مواجهه با فقر و مشکالت ،آسی پذیری کمتر و برای بهرهمندی از فرصاتهاای
جدید ،موضع محکمتری دارند و فقدان این پیوندهای اجتمااعی مایتواناد تاأثیر معکاوس بگاذارد
) .(Patman, 2006, p.198سرمایة اجتماعی ،ثروت و دارایی نهیتهای است کاه از آماادگی روحای و
روانی افراد یك جامعه برای صر نظرکردن از منافع شخصی و درگیرشادن در عمال جمعای پدیاد
میآید (کتابی و همکاران ، 3 ،ص.) 33
سرمایة اجتماعی نیا عامل تضمینکنندة حیات اجتماعی مردم یك جامعاه باوده و در ارتبااط باا
عملکرد و روابطی که در خانواده حاکم است .سرمایة اجتمااعی ،مجموعاة هنجارهاای موجاود در
سیستم اجتماعی است که موج

ارتقاای ساطح همکااریهاای آن جامعاه و پاایینآمادن ساطح

هاینههای تبادتت و ارتباطات می شاود .براسااس ایان تعریاف ،میااهیمی نظیار جامعاة مادنی و
نهادهای اجتماعی نیا ارتباط میهومی نادیك با سرمایة اجتماعی مییابند (

Nasrolahi & Jalilvand,

 .)2014, p.216سرمایة اجتماعی مشخصهای اسات کاه تواناایی ساازماندهای جمعای مشاارکتی و
داوطلبانه برای حل مشکالت گروهی یا عمومی را به حاداکثر مایرسااند .در شارایطی کاه سارمایة
اجتماعی ،یعنی توانایی استیادة جمعی توأم با همکاری از منابع برای اهدا عماومی وجاود نداشاته
باشد ،بعید است فقط سرمایة مالی و افاای
(تاجبخ  ، 31 ،ص .) 3در پژوه

سرمایة انسانی بتواند نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشاد

حاضر بهمنظور تشریح متغیر سرمایة اجتماعی مدل () 133

بهکار گرفته شد .براساس این مدل ،سرمایة اجتماعی سه بعد دارد :سااختاری ،ارتبااطی و شاناختی
( .)Nahapiet & Ghoshal, 1988, p.251بعاد سااختاری پیونادهای سااختاری ،فعالیاتهاا و نحاوة
سازماندهی کار گروهی در جامعه را شامل میشود .از طر دیگر ،بعد ارتباطی به تعامالت و ارتباط
اعضا درون و بیرون گروه اشاره میکند .در این بعد شاخصهای نظیر اعتماد و ارتباط متقابل مطارح
است .بعد دیگر سرمایة اجتماعی بعد شناختی است .بعد شاناختی در رابطاه باا مشاارکت ،اعتمااد،
نگرشها و تعهدات موجود در مجموعه بوده و محور آن شناخت اسات کاه باا باهکاارگیری زباان
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مشترک ،بین

مشترکی از اهدا

و ارزشها را برای اعضای شابکه فاراهم مایکناد

( & Nahapiet

.)Ghoshal, 1988, p.251

پیشینة پژوهش
ابراهیمی و بنیفاطمه (  ) 1در پژوهشی با عناوان «بررسای رابطاة باین میااان احسااس امنیات
اجتماعی و میاان نشاط اجتماعی در بین کارکنان استانداری آذربایجان شرقی» به این نتیجه رسیدند
که بین میاان احساس امنیت اجتماعی و مؤلیههای آن ،و میااان نشااط اجتمااعی رابطاة مثبات و
معناداری وجود دارد .غیاری و شیرعلی (  ) 1در پژوهشی باا عناوان «بررسای وضاعیت نشااط
اجتماعی در بین شهروندان و رابطة آن با احساس امنیت اجتماعی» به ایان نتاایج دسات یافتناد کاه
رابطة مثبت و معناداری بین نشاط اجتماعی و احساس امنیات اجتمااعی اسات .ذاکاری هاماناه و
همکاران (  ) 1در پژوهشی که با عنوان «بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و میاان احسااس امنیات
اجتماعی» در شهر یاد انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که بین سرمایة اجتماعی و ابعاد سهگاناة آن
با احساس امنیت اجتماعی رابطة مستقیم و معنادار وجود دارد .پژوه
امنیت و سرمایة اجتماعی انجام گرفته است ،پژوه
پژوه

دیگری که در زمینة احساس

رضادوست و فاضلی (  ) 1است .آنهاا در

خود احساس امنیت و نشاط اجتماعی در بین شهروندان استان خوزستان بررسی کردند و به

این نتیجه رسیدند که احساس امنیت با میاان نشاط اجتماعی رابطة مثبت و معناداری دارد .ناادری و
همکاران ( ) 31در تحقیقی رابطة احساس امنیت اجتماعی و سرمایة اجتماعی در شاهر اردبیال را
بررسی کردند .نتایج پژوه

آنها نشان داد بین احسااس امنیات اجتمااعی و ابعااد آن باا سارمایة

اجتماعی رابطة معنادار و مستقیمی وجود دارد .سالمتی و ابراهیمپاور (  ) 1در پژوهشای کاه باا
عنوان «بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و فرهنگی با میاان نشاط اجتمااعی» در باین کودکاان و
نوجوانان انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که بین سرمایة اجتماعی و فرهنگی با نشااط اجتمااعی
کودکان و نوجوانان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
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مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
بهمنظور روشنشدن ارتباط متغیرها با یکدیگر ،مدل میهومی پاژوه

در شاکل نشاان داده شاده

است.
نشاط
اجتماعی
احساس
امنیت
سرمایة

اجتماعی

اجتماعی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
با توجه به مدل میهومی پژوه  ،فرضیههای پژوهشی به شرح زیر تدوین شد.
فرضیة اول :احساس امنیت اجتماعی بر نشاط اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
فرضیة دوم :احساس امنیت اجتماعی بر سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
فرضیة سوم :سرمایة اجتماعی بر نشاط اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
روششناسی پژوهش
کاربردی ،و به لحاا روش ،توصاییی از ناوع همبساتگی اسات .در

پژوه

حاضر از نظر هد

پژوه

حاضر برای جمعآوری اطالعات پرسشنامههای استاندارد بهکار گرفته شاد .بارای سانج

متغیر احساس امنیت اجتماعی پرسشنامة دتور ( ،) 31و برای سانج

متغیار نشااط اجتمااعی،

پرسشنامة آکسیورد ) (OHIکه توسط آراگیل و لو ( ) 131مطرح شاده اسات ،باهکاار گرفتاه شاد.
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همچنین ،برای سنج

متغیر سرمایة اجتماعی پرسشنامة اونیکس و بولن ( ) 333بهکار گرفته شد.

روایی پرسشنامهها از طریق روش اعتبار محتوا ،و پایایی و همبستگی درونی دادهها باا باهکاارگیری
روش آلیای کرونباخ تأیید شد .همانطور که در جدول مشاهده میشود با توجه به اینکه ضرای
آلیای باتتر از  3/1قابل قبول است ،میتوان پایایی پرسشنامة یادشده را مناسا
این پژوه

ارزیاابی کارد .در

برای آزمون فرضیهها و بررسی مدل میهومی تحقیق ،رویکارد مادلساازی معاادتت

ساختاری و نرمافاار  AMOS18بهکار گرفته شد .جامعة آماری این پاژوه

جواناان  3- 1ساال

خرمآباد است که با بهکارگیری فرمول کوکران  31نیر از آنهاا باه روش نموناهگیاری خوشاهای
چندمرحلهای انتخاب شد .نحوة انتخاب نمونه بدین صورت است که در مرحلة اول خارمآبااد باه
سه منطقه تقسیم شد .در مرحلة دوم از هر منطقه چند محله باهطاور تصاادفی انتخااب شاده و در
نهایت ،در مرحلة بعد از هر محله چند بلوک انتخاب شده و به صورت تصادفی پرسشنامه هاا باین
جوانان هر بلوک توزیع شد.
جدول  .1پایایی متغیرهای پژوهش

متغیر

آلفای کرونباخ

احساس امنیت اجتماعی

3/3

نشاط اجتماعی

3/1

سرمایة اجتماعی

3/19

یافتههای پژوهش
بررسی جنسیت افراد حاضر در نمونة آماری نشان میدهد  1/درصد از پاسخگویان مارد و 1 /1
درصد از آنها زن بودهاند .دادههای مربوط به وضعیت تأهل پاسخگویان نشان داد از بین  31نیر،
 31نیر (

/

 1درصد) مجرد و  1نیر ( 1/1درصد) متأهل بودهاند .دادههای مربوط به سن افاراد

در سه گروه طبقهبندی شده است که  1/درصد  3تا

سال،

/

 1درصد بین

تا

سال و

 1/درصد بین  9تا  1سال سن داشتند .میاان تحصایالت افاراد نموناة آمااری در پانج گاروه
طبقهبندی شد که  /3درصد افراد نمونه ،مدرک زیردیپلم،
مدرک فوقدیپلم 9/ ،درصد مدرک لیسانس و

/1

/1

درصد مدرک دیاپلم 1/ ،درصاد

درصد مدرک فوقلیسانس و باتتر داشتند.
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قبل از آزمون فرضیهها و تحلیل عاملی تأییدی ،آزمون نرمالبودن دادهها باا باهکاارگیری آزماون
کلموگرو

 -اسمیرنو

اجرا شد ،که نتایج این آزمون نشاندهندة نرمالبودن دادههای پژوه

بود.

آزمون مدلهای اندازهگیری

پس از جمعآوری اطالعات برای مشاخصکاردن اینکاه شااخصهاای انادازهگیاری (متغیرهاای
مشاهدهشده) تا چه اندازه برای سنج

متغیرهای پنهان قابل قبول هستند ،باید ابتدا همة متغیرهای

مشاهدهشدة مربوط به متغیرهای پنهان بهطور مجاا ،آزمون شوند .شاخصهای کلای بارازش بارای
الگوهای اندازهگیری با بهکارگیری نرمافاار  AMOS18در جدول بیان شده است.
جدول  .2شاخصهای کلی برازش برای الگوهای اندازهگیری

متغیر

GFI

IFI

NFI

RMSEA

CFI

احساس امنیت اجتماعی

3/11

3/1 3

3/1 9

3/1

3/33

نشاط اجتماعی

3/1 3

3/11

3/11

3/1

3/33

سرمایة اجتماعی

3/13

3/1

3/1 9

3/111

3/331

یکی از شاخصهای معتبر که برای برازندگی مادل باهکاار مایرود  GFIیاا شااخص نیکاویی
برازش است .این شاخص را میتوان مشخصهای مشابه با ضری

تعیین در رگرسایون چنادمتغیره

در نظر گرفت .هرچه  GFIبه عدد یك نادیكتر باشد ،الگوی دادهها برازش بهتری دارد .همچنین،
سه شاخص دیگر IFI ،یا شاخص برازش افاایشی،

NFI

یا شاخص بارازش هنجارشاده و  CFIیاا

شاخص برازش تطبیقی بین صیر و یك قرار دارند و هرچه به عدد یك نادیكتار باشاند ،کاارایی
مدل بیشتر خواهد بود .شاخص ریشة دوم میانگین مربعات خطای بارآورد یاا  RMSEAنیاا یکای
دیگر از شاخصهای برازندگی مدل است که در الگوهای قابال قباول مقادار  3/33یاا کمتار دارد.
برازش الگوهایی که مقادیر باتتر از  3/دارند ،ضعیف برآورد میشوند .همانطور که در جادول
مشاهده میشود ،مقدار این شاخص برای الگوی اندازهگیری کمتر از  3/33اسات کاه نشااندهنادة
برازش خوب الگوها توسط دادهها است .در نهایت ،با توجه باه مطالا

یادشاده مایتاوان نتیجاه
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گرفت الگوهای اندازهگیری (متغیرهای مشاهدهشده) برازش خوبی دارند و به این معناا اسات کاه
متغیرهای آشکار بهخوبی میتوانند متغیرهای پنهان را اندازهگیری کنند.
برازش مدلهای اندازهگیری با سه معیار پایایی شااخص (ضارای

بارهاای عااملی ،ضارای

آلیای کرونباخ و پایایی ترکیبی یا  ،)CRروایی همگرا و روایی واگرا بررسای مای شاود .ابتادا باار
عاملی گویهها بررسی شد .نتایج نشاان داد باار عااملی هماة پرسا هاا بیشاتر از  3/1اسات کاه
نشاندهندة مناس بودن این معیار است .سایر نتاایج مرباوط باه ضارای

آلیاای کرونبااخ ،پایاایی

ترکیبی و روایی همگرا در جدول بیان شده است.
جدول  .3برازش مدلهای اندازهگیری

متغیر

احساس امنیت
اجتماعی

نشاط اجتماعی

سرمایة اجتماعی

بار عاملی

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

<0/4

<0/7

<0/7

AVE

جانی

3/11

3/3

3/39

3/9

مالی

3/91

3/11

3/1

3/ 1

اخالقی

3/ 9

3/3

3/33

3/ 1

عاطیی

3/93

3/31

3/11

3/91

شغلی

3/1

3/13

3/3

3/1

هیجانی

3/11

3/13

3/31

3/9

شناختی

3/11

3/11

3/33

3/

اجتماعی

3/9

3/31

3/31

3/91

ساختاری

3/1

3/33

3/1

3/11

ارتباطی

3/9

3/11

3/39

3/91

شناختی

3/13

3/11

3/3

3/1

ابعاد

آزمون فرضیههای پژوهش
برای آزمون فرضیههای پژوه  ،مدلسازی معادتت ساختاری و نرمافاار  AMOS18بهکار گرفتاه
شد.
1. Item Reliability
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7
0/7
0/79
0/6
5

4
0/7
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4
0/5

4

0/56

0/65

8
0/6

3

0/7
2

0/6

3
0/7
0/62
0/7
8

0/6

شکل  .2مدل ساختاری تحقیق

شاخصهای برازش  CFI ،NFI ،GFIو  RMSEAبارای مادل سااختاری باه ترتیا  ،برابار باا
 3/13 ،3/11 ،3/1و  3/3بهدست آمد که در محدودة قابل قباول قارار دارناد ومادل بارازش
بسیار خوبی دارد.
پس از بررسی و تأیید الگوهای اندازهگیری برای آزمون معناداری فرضیهها دو شاخص جائای
مقدار بحرانی و  Pبهکار گرفته شد .براساس سطح معناداری  3/3مقدار بحرانی باید بیشتر از

/19

باشد ،مقدار پارامتر کمتر از این در الگو مهم شمرده نمیشود .همچناین ،مقاادیر کاوچکتر از 3/3
برای مقدار  Pحاکی از تیاوت معنادار مقدار محاسبهشده برای وزنهای رگرسیونی با مقادار صایر
در سطح  1درصد اطمینان است .فرضیهها به همراه ضاری

رگرسایونی و مقاادیر شااخصهاای

جائی مربوط به هر فرضیه در جدول  1بیان شده است.
جدول  .4ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط به فرضیهها

فرضیه

ضریب

مقدار

P

نتیجه

احساس امنیت اجتماعی بر نشاط اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد.

3/31

/9

3/333

تأیید

احساس امنیت اجتماعی بر سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد.

3/1

/3

3/333

تأیید

سرمایة اجتماعی بر نشاط اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد.

3/9

/

3/33

تأیید

رگرسیونی بحرانی

1
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با توجه به جدول  1و آزمون فرضیههای پژوه  ،در سطح اطمینان  1درصد احسااس امنیات
اجتماعی بر نشاط اجتماعی و سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معناادار مایگاذارد .همچناین ،نتاایج
پژوه

نشان میدهد سرمایة اجتماعی بر نشاط اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد.

بحث و نتیجه
پژوه

حاضر با هد

گرفت .نتایج پژوه

بررسی تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر سرمایه و نشااط اجتمااعی انجاام
نشان داد در سطح اطمینان  1درصد احساس امنیت اجتماعی تأثیر مثبات و

معنادار بر نشاط اجتماعی جوانان شهر خرمآباد میگذارد .نتیجة این فرضیه با نتاایج پاژوه هاای
ابراهیمی و بنیفاطمه (  ،) 1غیاری و شیرعلی (  ) 1و رضادوست و فاضالی (  ) 1همساو
است .به عالوه ،نتایج پژوه

حاکی از آن است که در سطح اطمینان  1درصاد احسااس امنیات

اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایة اجتماعی میگذارد .نتیجة آزمون ایان فرضایه باا نتاایج
پژوه های ذاکری هامانه و همکاران (  ،) 1و نادری و همکاران ( ) 31همسو است .از طر
دیگر ،نتایج پژوه

نشان میدهد در سطح اطمیناان  1درصاد سارمایة اجتمااعی تاأثیر مثبات و

معناداری بر نشاط اجتماعی جوانان خرمآباد میگاذارد .ایان نتیجاه باا نتاایج پاژوه

ساالمتی و

ابراهیمپور (  ) 1همخوانی دارد.
با توجه به موارد یادشده و همچنین ،تأیید فرضایههاا و نتاایج پاژوه

باه فرمانادهی نیاروی

انتظامی پیشنهاد میشود به موضوع احساس امنیت اجتماعی توجه ویژهای کنند تا زمینة بهبود نشااط
اجتماعی و سرمایة اجتماعی را فراهم کنند .با توجه به نتایج آزماون فرضایة اول باهمنظاور بهباود
نشاط اجتماعی ،پیشنهاد میشود با توجه به آثار مستقیم احساس امنیت اجتماعی بر نشاط اجتماعی
جوانان ،تالشهای جدی نهادهای امنیتی مانند نیاروی انتظاامی بارای تضامین امنیات و احسااس
امنیت در جامعه ضروری و حیاتی به نظر میرسد تا از این رهگذر بتوان در مسایر افااای

میااان

نشاط اجتماعی جامعه گام برداشت .همچنین ،نیروی انتظامی و معاونت اجتماعی ناجا برای ارتقای
نشاط اجتماعی جامعه باید برنامهها و آموزشهای خود را به سمت افاای

نشاط اجتماعی جامعاه

هدایت کنند .با توجه به نتیجة آزمون فرضیة دوم ،بهمنظور بهبود سرمایة اجتماعی ،پیشنهاد میشاود
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موضوع مهم احساس امنیت اجتماعی بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد .بادین منظاور مایتاوان باا
توجه بیشتر به احساس امنیت جانی ،مالی ،اخالقی ،عاطیی و شغلی جوانان ،زمینهساز بهبود سرمایة
اجتماعی شد .امروزه سرمایة اجتماعی برای دولتها و حکومتهاا مسائلهای شاایان توجاه اسات،
بنابراین ،برای بهبود و ارتقای این سرمایة ارزشمند ،به سازمان نیروی انتظامی پیشنهاد میشاود ابعااد
ساختاری ،ارتباطی و شناختی این سرمایه را مورد توجه بی ازپی

قرار دهند .بهمنظور عملیکاردن

پیشنهاد یادشده ،به سازمان نیروی انتظامی توصیه میشود بارای ارتقاای سارمایة اجتمااعی در بعاد
ساختاری فعالیتهای سودمند اجتماعی ترویج و سازماندهی شود .به عالوه بهمنظور ارتقای سارمایة
اجتماعی در بعد ارتباطی پیشنهاد میشود ارتباطات و تعامالت اجتماعی در چارچوب شارع مقادس
اسالم و نظام وتیت فقیه به همراه اصول جامعهشناختی مدیریت شود .همچنین ،به ساازمان نیاروی
انتظامی توصیه میشود برای ارتقای سرمایة اجتماعی در بعد شناختی در جامعه بی ازپی
داشته باشد و مانند گذشته اعتماد مردم را به خود جل
مردم را مانند گذشته نمایان کند.

مشارکت

کرده و احساس تعهد خود نسبت به جامعه و
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منابع و مآخذ
 .ابراهیمی ،نیر و بنیفاطمه ،حسین (  .) 1بررسی رابطة بین میاان احساس امنیت اجتمااعی و

میاان نشاط اجتماعی در بین کارکنان استانداری آذربایجان شرقی .فصالناماة مطالعاات علاوم
اجتماعی ایران ،سال

 ،شمارة  ،1صیحات . - 9

 .احمدی ،یعقوب و اسمعیلی ،عطاء ( .) 31سنج

احسااس امنیات زناان مبتنای بار عوامال

چندبعدی و میانرشتهای در شهر مشهد .مجلة جامعهشناسای کااربردی ،ساال

 ،شامارة ، 3

صیحات . 91- 13
 .آیانك ،مایکل دبلیو (  .) 3روانشناسی شادی .ترجمة مهرداد فیروزبخت و خشاایار بیگای،
تهران :انتشارات بدر.

 .1بشیرنژاد ،میثم (  .) 1جامعهای که نشاط ندارد هیچ چیا ندارد .مدیریت ارتباطاات اجتمااعی:
تحلیلی ،آموزشی ،شمارههای  1و

 ،صیحات .9 -9

 .بوردیو ،پیر ( .) 31شکلهای سرمایه ،سارمایة اجتمااعی؛ اعتمااد ،دموکراسای و توساعه .باه
کوش

کیان تاجبخ

ترجمة افشین خاکباز و حسن پویان)،

تهران :شیرازه.

 .9بیات ،بهرام ( .) 33جامعهشناسی احساس امنیت .چاپ اول ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
 .1پورمؤذن ،علی محمد (  .) 3بررسی رابطة نق

اجتماعی پلیس و احساس امنیت خانواده در

شمال تهران .فصلنامة نظم و امنیت اجتماعی ،شمارة  ،صیحات . 3 - 9
 .3تاجبخ  ،کیان ( .) 31سرمایة اجتماعی (اعتماد ،دموکراسی و توسعه) .ترجمة افشین خاکباز
و حسن پویان،

تهران :شیرازه.

 .1تاجران ،عایااهلل و کالکی ،حسن ( .) 33بررسی تاأثیر عملکارد پلایس بار احسااس امنیات
شهروندان تهرانی .فصلنامة مطالعات مدیریت انتظامی ،شمارة  ،1صیحات . 9 - 39

 . 3حسینی ،حسین ( .) 39احساس امنیت :تأملی نظری بر پایة یافتاههاای پژوهشای .فصالناماة
امنیت ،سال  ،شمارة  ،1صیحات

.1-

255 

تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر سرمایه و نشاط اجتماعی

 .دتور ،علی ( .) 31راهنماى آزمون اندازهگیرى احساس امنیت ناجاا .تهاران :دفتار تحقیقاات
کاربردى معاونت طرح و برنامة ناجا.

 .ذاکری هامانه ،راضیه ،افشانی ،سیدعلیرضا و عسکری ندوشن ،عبااس (  .) 1بررسای رابطاة
سرمایة اجتماعی و میاان احساس امنیت اجتماعی در شهر یاد .مجلة جامعهشناسی ایاران ،دورة
 ،شمارة  ،صیحات.3 - 3
 .ربانی ،رسول ،رباانی ،علای ،عابادی ،محمدرضاا و گنجای ،محماد ( .)1386فرهنا

و شاادی:

رویکردی نظری و تجربی در زندگی روزمرة سرپرستان خانوار در شهر اصیهان .فصلنامة انجمان
مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،شمارة  ،8صیحات .1 -13
 . 1رضادوست ،کریم و فاضلی ،عبداهلل ( . ) 1بررسی احساس امنیت و نشاط اجتمااعی در باین

شهروندان استان خوزستان .فصلنامة دان

انتظامی خوزستان ،دورة  ،شمارة  ،صایحات -9

.11
 .سییری ،خدیجه ( ..) 31نق

نهادهای غیردولتی محلهای در تأمین امنیت اجتماعی (با تأکید بر

شهر تهران) .مجلة مطالعات اجتماعی ایران ،دورة  ،شمارة  ،صیحات . 1 - 91
 . 9غیاری ،غالمرضا ( .) 13سارمایة اجتمااعی و احسااس امنیات انتظاامی .تهاران :انتشاارات
جامعهشناسان.
 . 1غیاری ،غالمرضا و شیرعلی ،ابراهیم (  .) 1بررسی وضعیت نشاط اجتماعی در بین شهروندان
و رابطة آن با احساس امنیت اجتماعی .فصلناماة علمای پژوهشای مطالعاات امنیات اجتمااعی،
شمارة  ،1صیحات . - 1
 . 3کتابی ،محمود ،گنجی ،محماد ،احمادی ،یعقاوب و معصاومی ،رضاا (  ،) 3دیان ،سارمایة
اجتماعی و توسعة اجتماعی و فرهنگی .مجلة پژوهشی دانشاگاه اصایهان ،شامارة  ،صایحات
. 9 - 1
 . 1کمپ ،استوارت (  .) 1روانشناسی اجتماعی کاربردی .ترجمة فرهاد ماهر ،مشهد :انتشاارات
آستان قدس رضوی.
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 . 3کامران ،حسن و شعاع برآبادی ،علی ( .) 31بررسی امنیت شهری در شهرهای مرزی :مطالعاة
موردی شهر تایباد ،فصلنامة جغرافیا ،دورة  ،3شمارة

 ،صیحات . -19

 .گروسی ،سعیده ،میرزایی ،جالل و شاهرخی ،احسان ( .) 39بررسی رابطة اعتماد اجتمااعی و

احساس امنیت .فصلنامة دان

انتظامی ،سال  ،1شمارة  ،صیحات . 9- 1

 .گیدنا ،آنتونی ( .) 11پیامدهای مدرنیته ،ترجمة حسن ثالثی ،تهران :نشر مرکا.
 .مهدیزاده ،شراره و زارع ،فاطمه (  .) 1بررسی میاان دینداری و نق

آن در شادمانی جواناان.

فصلنامة مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دورة  ،شمارة  ،صیحات .1 -1 3
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