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چکیده
سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین عنصر حیاتی توسعه و انسجام بخش جامعه می باشد  ،امنیت نیز یکی از نیازهای اساسی و شاخصه های کیفیت
زندگی محسوب می شود و تداوم هر جامعه مرهون حفظ و بقاء امنیت است.
هدف این پژوهش بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی با روش تحقیق پیمایشی می باشد  .در چارچوب تئوری از نظریه های گیدنز و در
مواردی به تئوری وولکاك و نارایان تاکید شده است  .جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان واقع در گروه سنی  81-54سال شهر جهرم می باشد که با
استفاده از فرمول کوکران تعداد  584نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند  .داده های الزم با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی
جمع آوری شد  .روایی سواالت با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از تحلیل عاملی تعیین اعتبار گردید و سپس با
استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی ارتباط هر یک از متغیرها با امنیت اجتماعی سنجش و تجزیه و تحلیل شد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد که بین تحصیالت پاسخگویان با امنیت اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده می شود  .نتایج آزمون همبستگی
پیرسون نشان می دهد که بین تعداد فرزندان  ،سرمایه اجتماعی درون گروهی و مشارکت اجتماعی به عنوان متغیر های مستقل با امنیت اجتماعی
رابطه معنادار وجود دارد  .بر اساس داده های رگرسیونی متغیرهایی پیوند خانوادگی  ،مشارکت اجتماعی و گروه گرایی بر امنیت اجتماعی تأثیر دارند .
کلید واژه ها  :امنیت اجتماعی  ،سرمایه اجتماعی  ،سرمایه اجتماعی درون گروهی  ،سرمایه اجتماعی برون گروهی.
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مقدمه

هر جامعه ای برای رشد و توسعه خود نیازمند نیروی انسانی خالق و سالم به لحاظ روانی و جسمانی است امنیت نیز ضامن وجود
اين پديده و يکی از حقوق اساسی هر فردی در جامعه می باشد  .اصوال انسان برای نیل به موفقیت در زندگی و برای دستیابی به
اهداف واالی انسانی بعد از برآورده شدن نیازهای غريزی و اولیه محتاج امنیت است  .امنیت در سطوح خرد  ،میانه و کالن مورد
توجه می باشد و همچنین با ابعاد گوناگونی نظیر اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی مطرح است  .در صورتی که ابعاد امنیت
اجتماعی از حالت تعادل و توازن بیرون آيد جامعه را از حالت پويايی و توسعه باز می دارد .سرمايه اجتماعی عمدتاً مبتنی بر عوامل
اجتماعی و فرهنگی است که بطور وصف ناپذيری با امنیت اجتماعی گره خورده است .
سرررمايه اجتمرراعی از ممرراهیم نرروينی اسررت کرره امررروزه برره پیونرردها  ،ارتباطررام میرران اعيررای يرره شرربکه برره عنرروان منب ر بررا
ارزش اشرراره دارد و بررا خ ررج هناارهررا و اعتمرراد متقابررل موجرر

تحقررج اهررداف اعيررا مرری شررود .سرررمايه اجتمرراعی امررروزه

نقشرری بسرریار مهمتررر از سرررمايه فیزيکرری و انسررانی در جوام ر ايمررا مرری کنررد و شرربکه هررای رواب ر جمعرری و گروهرری ،انسرراام
بخش میان انسانها و جوام می باشد .
سرمايه اجتماعی تاب قواعد و دستورالعم های نوين زندگی است و دارای کارکردهای مهمی در زمینه های مخت ف اجتماعی می
باشد  .بدين ترتی

هرگاه يه نهاد اجتماعی بتواند مشارکت اعيای خود را برای دستیابی به اهداف خاص يا حل مسأله ای ج

نمايد می تواند کنشهای اعيا را تحت الشعاع خود قرار دهد و بر نحوه فعالیت آنها تأثیر گذار باشد .
امنیت الزمه يه جامعه سالم و بستر ساز توسعه اجتماعی است به واق احساس ترس از حيور در عرصه عمومی يکی از عوامل
تهديد توسعه پايدار و نابودی نشاط و سالمت مردم جامعه می باشد  .بطوريکه زندگی روزمره را مختل نموده و مان رشد فرهنگی و
مشارکت عمومی و تحمیل هزينه های زيادی بر جامعه می شود.
اگر در عرصه های عمومی که بستر فعالیتهای اجتماعی  ،اقتصادی  ،سیاسی و فرهنگی است محیطی امن  ،سالم و پايدار وجود
نداشته باشد قاعدتا تهديد  ،نگرانی و ترس جايگزين می شود که خود عامل وقوع هرج و مرج و شورشها می باشد  .وجود ناامنی
در جامعه منار به پیامدهای جبران ناپذيری همانند آسیبهای اجتماعی  ،انحرافام اخالقی  ،مهاجرم ها و نابهنااريهای اجتماعی
خواهد شد و در نهايت جامعه ب ه فيايی نمرم انگیز مبدل می شود و به تب آن دستگاههای عريض و طويل امنیتی با ابداع
ماازاتهای متراکم و شديد شکل می گیرد و روحیه نظامی گری را تشديد و سپس سرمايه اجتماعی را تيعیف می کند .
امروزه با تغییرام پرشتاب فناوری اطالعام  ،سرمايه اجتماعی به منزله منب ارزشمند مورد توجه می باشد  .زيرا سرمايه اجتماعی
اساس هويت  ،شناسايی و اعتبار جامعه می باشد از طرفی باال رفتن سرمايه اجتماعی افراد می تواند مان آسی

های اجتماعی شود .

افرادی که دارای سرمايه اجتماعی مثبتی باشند از عزم نمس و خودپنداره بااليی بهره مند خواهند شد که اين موضوع باعث ايااد
رواب و پیوندهای مشترکی با افراد ديگر اجتماع می گردد  .از سويی ديگر ،فرسايش و کاهش سرمايه اجتماعی افراد باعث ايااد
احساس ناامنی  ،تيعیف و سست شدن پیوندهای اجتماعی خواهد شد  .سرمايه اجتماعی بر ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی و  ...جامعه تأثیرگذار است و خود نیز متأثر از نهادها و مناب گوناگون می باشد  ،که يکی از آن ها امنیت اجتماعی است .
در واق سرمايه اجتماعی و امنیت اجتماعی دو روی يه سکه هستند که الزم و م زوم يکديگرند .
بنابراين بدون توجه به سرمايه های اجتماعی  ،پايداری نظم اجتماعی امکان پذير نمی باشد و بدون وجود آن نابهنااری و بی نظمی
در جامعه رايج شده و نوعی سردرگمی  ،تعارض  ،کشمکش  ،بی تماوتی و آسی

های اجتماعی فزونی می گیرد  .به عبارتی

ضعف و کمبود در میزان سرمايه اجتماعی ،نشانگر عالئم بیماری و تهديد سالمت جامعه است و جامعه ای که میزان سرمايه
اجتماعی در آن به هر دلی ی کاهش يابد  ،شاهد گسیختگی ها و شکاف های عمیقی در میان گروه های اجتماعی خواهد بود .
سرمايه اجتماعی منبعی است که مردم جامعه مناف شخصی خود را فدای مناف جمعی می کنند  ،سرمايه اجتماعی ثروتی بی انتها
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است که حمظ و تولید آن نیاز به تحقج شرايطی دارد و يکی از مهم ترين شرايطی که در اين فرآيند اهمیت دارد  ،امنیت اجتماعی
می باشد .بدين ترتی

سواالتی در اين راستا مطرح می شود که آيا سرمايه اجتماعی بر امنیت اجتماعی موثر است ؟ آيا سرمايه

اجتماعی درون گروهی و برون گروهی بر امنیت اجتماعی تاثیر دارد ؟ وضعیت امنیت و میزان سرمايه اجتماعی در جامعه هدف
چگونه است ؟
سعادم يه جامعه در گرو حمظ و بقاء امنیت اجتماعی و احساس ناشی از آن است  .ممهوم امنیت يکی از شاخصه های کیمیت
زندگی است که عدم وجود آن هر جامعه را با پیامدهای منمی مواجه خواهد کرد و مان توسعه در ابعاد اقتصادی  ،اجتماعی و
سیاسی می شود ) .( Buzan & Hansen, 2007 : 3از طرفی سرمايه اجتماعی ضامن ايااد اعتماد  ،مشارکت و رواب
اجتماعی بهینه است که اعيای جامعه مناف متقابل خود را تامین می کنند .
امروزه در جامعه ايرانی پديده های نامط وب و آزار دهنده توزي فراوان و متنوع مواد مخدر  ،وجود فيای جرم خیز  ،مهاجرم
افسار گسیخته  ،گستردگی مرزهای جغرافیايی  ،تهديدهای خارجی و هامه های فرهنگی و مزيد بر آن بیکاری جم کثیری از
جوانان و پیامدهای ناشی از آن امنیت اجتماعی را به خطر انداخته است و قاعدتا اين مهم دغدغه ذهنی بسیاری از اهل دانش و ق م
می باشد  .بعالوه امنیت اجتماعی ،از موقعیت و جايگاه برجستهای در برنامهريزیهای کشوری برخوردار است که دستيابی و
پايدارسازی آن نیازمند مقدمام و زمینههای پیچیدهای بوده و آسی پذيری يا زوال آن نیز ،مع ول زمینهها و عوامل متماوتی است
که صرفا با پژوهشهای ع می قابل دستیابی است  .لذا ضرورم اين تحقیج که به بررسی سرمايه اجتماعی و تاثیر آن بر امنیت
اجتماعی می پردازد پیش از پیش نمايان می شود .
اهداف تحقیق :هدف در تحقیج مورد نظر در بعد نظری دستیابی به يه تئوری ترکیبی می باشد  .در بعد عینی و کاربردی از
نتايج اين پژوهش می توان با شناسايی دقیج و ع می ،اين دو مقوله در جهت افزايش سرمايه اجتماعی و توسعه امنیت اجتماعی بهره
گرفت  .دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،فرمانداری ها و نیروهای انتظامی و امنیتی نیز می توانند از نتايج اين تحقیج استماده کنند .
پیشینه پژوهش

پژوهشی تحت عنوان عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر احساس امنیت اجتماعی توس سید عبدالحسین نبوی  ،ع ی حسین حسین
زاده  ،سیده هاجر حسینی اناام شده است که در اين تحقیج احساس امنیت اجتماعی به سه بعد امنیت جانی ،امنیت مالی و امنیت
سیاسی تقسم گرديده است  .در چارچوب نظری از تئوريهای تالکوم پارسنز و نظريههای مربوط به حوزهی مطالعام امنیت باری
بوزان و ال ويور استماده شده است  .روش تحقیج پیمايشی و جامعه آماری ساکنین  31ساله و باالتر شهر اهواز با حام نمونه 122
نمر و با شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرح ه ای انحام شده است  .مهمترين نتايج حاص ه بیانگر رابطه معنادار بین متغیرهای
گرايش به مشارکت در تامین امنیت  ،ت قی از عم کرد پ یس و پايگاه اجتماعی – اقتصادی به صورم مستقیم و متغیر احساس
محرومیت نسبی بطور معکوس بر احساس امنیت اجتماعی می باشد  .متغیرهای ت قی از عم کرد قانون و جنسیت  ،تنها بر بعد امنیت
جانی اثرگذار می باشد (عبدالحسین نبوی و ديگران . )3133 ،
کری آن ،آگنیش به بررسی سرمايه اجتماعی يه اجتماع  ،مطالعه شبکه اجتماعی و تعامل اجتماعی در رساله دکتری دانشگاه
ايالتی آيوا پرداخت  .در اين تحقیج سرمايه اجتماعی به معنی ارتباط افراد و گروهها به منظور بسیج مناب آنها در جهت کس
اهدافشان در نظر گرفته شده است .در اين تحقیج که بر روی دو اجتماع روستايی آيوا صورم گرفته است ،سرمايه اجتماعی درون
گروهی و بین گروهی مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر آن بر مشارکتهای داوط بانه و موفقیت پژوهشهای عمرانی در آن دو
جامعه مطالعه شده است  .اطالعام اين پژوهش از طريج مصاحبه با  331نمر در پروژههای اجتماعام مح ی به دست آمده است .
سرمايه اجتماعی درونی نقش موثری در مشارکت داوط بانه شهروندان در پروژههای مح ی بازی میکند  .سرمايه اجتماعی بین
گروهی نقش بالقوهای در بسیج مناب به منظور موفقیت پروژههای مح ی ايما مینمايد . )karry Aan, Agnitsch, 2003( .
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چارچوب نظری

امنیت از جم ه پديده های قابل توجهی است که از نیازها و ضرورتهای اساسی فرد و جامعه به شمار می رود و فقدان آن و يا اختالل
در آن  ،پیامدها و بازتاب های نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد  .وجود امنیت در ابعاد مخت ف اقتصادی  ،اجتماعی  ،فرهنگی
 ،سیاسی  ،نظامی و جغرافیايی از مط وبیت ويژه ای برای هر جامعه برخوردار است  .بايد پذيرفت که امنیت نه تنها در وضعیت
جنگی و هرج و مرج الزام آور است ب که در زمان آرامش و انساام نیز مهم ارزيابی می شود  .امنیت مقوله ای قابل توجه هم برای
افراد و هم برای جامعه محسوب می گردد  .لذا تصور يه جامعه کامالً منسام و يکپارچه نیز به معنای بی نیازی از امنیت نیست .
بنابراين يکی از انواع امنیت ها  ،امنیت اجتماعی است که از جايگاه و موقعیت برجسته ای برخوردار بوده و تولید و تأمین آن و
همچنین پايدار سازی آن نیازمند مقدمام و زمینه های نسبتاً پیچیده ای بوده و آسی

پذيری و زوال آن نیز تحت تأثیر زمینه ها و

کاهش سرمايه اجتماعی می باشد .
وجود امنیت در هر جامعه وابسته به قدرم و توان مقاب ه با تهديدام است و حمظ امنیت مست زم بکارگیری نرم افزارهای خاص و
ابزارهای متعددی است (وايت و ديگران . ) 33-21 :3133،اين ابزارها در جامعه مدرن نهادهای آموزشی و ارتباطام جمعی با محور
معرفتی و اطالعاتی می باشد که در حقیقت ،ساز و کارهای درونی کردن و اجتماعی شدن را به عنوان مکانیسمهای اص ی تحقج
امنیت ايااب می کند (ساندرز . ) 232-93 :3132 ،بدون ترديد امنیت نه تنها مقوله ای فیزيکی و عینی ب که روانی و ذهنی نیز
محسوب می شود  .بهره گیری از امنیت سخت افزاری منار به استحکام ،استواری و قطعیت و رهايی از خطرام م موس و عینی
چون مرگ و میر و جنگ می شود و امنیت نرم افزاری مايه آرامش ،اطمینان خاطر ،انعطاف پذيری و ظرفیت سازی می گردد .
بیشتر تئورسینهای حوزه ع وم سیاسی برای امنیت طیمی از گمتمان مثبت و منمی را مالک قرار داده اند بطوريکه رف خطر و استماده
بهینه از فرصت را مهم ارزيابی می کنند  .بنابراين امنیت دارای دو عنصر اساسی تهديد و فرصت است و برقراری امنیت منوط به
رهايی نسبی از تهديد و بهره گیری بهینه از فرصت هاست (خ ی ی،رضا .)3133:923،بدين ترتی

 ،امنیت شامل دو وجه س بی و

اياابی می باشد به طوری که در وجه س بی تحقج امنیت در گرو نبود خطر و در وجه اياابی کس فرصتها و تيمین مناف و ارزش
ها مورد توجه است  .وجه س بی امنیت معطوف به مقاب ه با خطراتی است که بقای زندگی را تهديد می کند  .اما وجه اياابی با
فرض بقا و ادامه حیام  ،به کیمیت زندگی و نوع و سطح برخورداری از زندگی توجه دارد و تکامل سامانه زندگی را ضامن
استواری استحکام و امنیت دانسته است  .با لحاظ امنیت در وجه س بی و اياابی  ،پاسداری و نگهبانی از دو وجه زندگی (يعنی بقا و
تکامل) میسر می شود (نويدنیا . ) 23 :3133 ،
برای بقا و تکامل نیاز به امنیت اجتماعی محسوس و الزامی است و مهمترين پديده اجتماعی برای حمظ امنیت و احساس آن توسل
به رواب اجتماعی و اعتماد در جامعه می باشد و اين مهم تحت عنوان سرمايه اجتماعی قابل تامل است  .زيرا سرمايه اجتماعی  ،زير
بنای توسعه فرهنگی هر جامعه محسوب می شود و هر چه سرمايه اجتماعی در بخشهای فرهنگی جامعه تقويت شود توسعه فرهنگی
نیز سرعت بیشتری به خود می گیرد  .از اين رهگذر ،رفتار و نحوه تعامالم افراد قابل پیش بینی و حساب شده تر خواهد شد که
ارمغان آن گسترش اعتماد اجتماعی است  .بدين ترتی

مناسبام اجتماعی مط وب مان از سقوط ارزشهای اجتماعی و در نهايت

امنیت را ايااد می کند .
اغ

سرمايه اجتماعی را با دو بعد کیمی و کمی مورد بررسی قرار می گیرد  ،در بعد کیمی پیرامون اعتماد اجتماعی و در بعد کمی

به مشارکتها ی مدنی پرداخته می شود  .سرمايه اجتماعی کمیتی است که با لحاظ آن امکان ترمیم و بهگشت اجتماعی در عرصه
اجتماعی بوجود می آورد و بحث مشارکت را در زمینه های مخت ف تقويت می نمايد  .از نظر بعد کیمی نیز اعتماد و ابعاد آن،
انساام و همبستگی و ايااد حس همدلی و يگانگی مثبت بین عناصر شبکه های اجتماعی امکانپذير خواهد ساخت  .از طرفی بطور
ک ی اکثريت نظريه پردازان در حوزه سرمايه اجتماعی در مورد شاخصه های اعتماد  ،احساس دلبستگی  ،احساس هويت  ،افزايش
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توانايی های افراد برای کنش  ،ارتباطام آزاد و مشارکت  ،تعهدام و انتظارام  ،هناارها و ضمانت های اجرايی مؤثر ،ظرفیت
بالقوه اطالعام پیوندهای اجتماعی  ،توسعه شبکه های اجتماعی و  ....اتماق نظر دارند .
وولکاک و نارايان در مطالعام خود سرمايه اجتماعی را با سه مقوله سرمايه اجتماعی محدود يا درون گروهی  ،سرمايه اجتماعی
اتصالی يا برون گروهی و سرمايه اجتماعی ارت باطی بررسی می کند  .سرمايه اجتماعی محدود به پیوندهای اجتماعی اشاره دارد که
بر تشابهام و صمیمیت استوار است .در اين بعد از سرمايه اجتماعی بر مناب شخصی محدود مثل پیوندهای خانوادگی ،همسايگی و
پیوندهای دوستی نزديه تأکید می کند  .اين شکل از سرمايه اجتماعی با ارتقاء دادن تمهم و پشتیبانی متقابل بر کیمیت زندگی
تأثیر می گذارد و دارای دو کارکرد می باشد زيرا از يه طرف همبستگی اجتماعی را تقويت و از طرف ديگر بده بستان های
گروه را غنا می بخشد .
سرمايه اجتماعی برون گروهی به آن نوع ارتباطاتی اشاره دارد که در بین افراد باای اتکاء به نزديکی های شخصی و هويت
مشترک  ،بر عالئج شخصی متکی است  .شبکه های نامتاانس تر برون گروهی به ارتباطاتی تاکید می کند که از آن به پیوندهای
ضعیف ياد می شود  .نمودهای عمده اين بعد از سرمايه اجتماعی را می توان در شبکه های اجتماعی و عيويت در انامن ها و
گروههای غیر مح ی مشاهده نمود  .تقويت اتصال با مناب خارجی و تسهیل انتشار اطالعام دو کارکرد اص ی سرمايه اجتماعی
اتصالی هستند  .بدين ترتی

سرمايه اجتماعی موجود در جوام منار به احساس هويت اجتماعی می شود که به افراد و گروهها

امکان می دهد تا خود را به عنوان يه جزء از جامعه ت قی نمايند .
گیدنز نیز برای تبین سرمايه اجتماعی اعتماد را عنصر اص ی می داند و اولین عامل ايااد کننده اعتماد اجتماعی در جوام پیش از
مدرن را سیستم خويشاوندی می شناسد .خويشاوندی شبکهای از پیوندهای اجتماعی اعتمادپذير فراهم میسازد که اصوالً در عمل ،
وسی ه سازماندهی اعتماد در رواب و تولیدگر امنیت روانی است  .زمینه تولیدی ديگر اعتماد اجتماعی  ،اجتماع مح ی است که در
بیشتر محی های پیش از مدرن  ،از جم ه در شهرها  ،جايگاه رشتههای رواب اجتماعی در همبافتهای هستند که پهنه مکانی محدود
آن مايه استحکام اين رواب میشود  .وی همچنین سومین زمینه اعتماد اجتماعی را نموذ جهان بینی دينی می شناسد  ،زيرا جهان
بینی دينی ،تمسیرهای اخالقی و عم ی از زندگی اجتماعی  ،شخصی و نیز جهان طبیعی به دست میدهد که برای مؤمنان محیطی از
امنیت ارائه میکند (گیدنز  . )322-321 :3122 ،بعالوه گیدنز چهارمین زمینه اص ی مبتنی بر اعتماد در فرهنگهای ماقبل مدرن ،
سنت می شناسد  ،وی گذشته را وسی های برای سازماندهی آينده شناخته و توجه به گذشته را از ويژگی سنت ق مداد می کند
(کسل  . )931-2 :3131 ،گیدنز منابعی که در جوام مدرن جانشین نظام خويشاوندی  ،اجتماع مح ی و  ...شده است  ،نظامهای
انتزاعی می داند  .اعتماد به نظامهای انتزاعی که بیانگر اعتماد افراد به اصول غیر شخصی است مهم ترين بخش نظريام گیدنز را
تشکیل می دهد (امیرکافی  . )22-23 :3132 ،در واق برخالف جوام سنتی در جوام صنعتی و پیشرفته اعتماد به عالئم و نشانهها و
همچنین اعتماد به دانش تخصصی ايااد میگردد و پديده از جا کندگی يا انتزاعی بخش اتماق میافتد .
بسیاری از انديشمندان عناصر اص ی سرمايه اجتماعی را کیمیت و کمیت رواب اجتماعی می دانند و برای نظم و انساام اجتماعی
بر اعتماد اجتماعی تاکید دارند  .اصوال هر چه رواب اجتماعی موجود در جامعه از انساام و وفاق بیشتری برخوردار باشد امید به
دستیابی به امنیت و رف ناامنی اجتماعی بیشتر می گردد  .بطوريکه تهديد ع یه امنیت اجتماعی مربوط به وضعیتی است که جوام
نسبت به مولمه های هويت خود احساس تهديد می کنند ) . (Waver, 2009: 210احساس امنیت در يه جامعه مربوط به
احساس روانی شهروندان از میزان وجود يا عدم وجود امنیت در آن جامعه ناشی می شود لذا کاهش فراوانی جرم و در نتیاه اعتماد
و سرمايه اجتماعی ضامن افزايش احساس امنیت در جامعه است ( کالهچیان . ) 319 : 3132 ،
با توجه به اينکه امنیت اجتماعی مشتمل بر ماموع ويژگی هايی است که بر مبنای آن افراد خودشان را به عنوان عيو يه گروه
اجتماعی ق مداد کرده و هويت گروهی خود را سازماندهی می کنند  .تع ج و دلبستگی مهمترين عامل در يکپارچه سازی و انساام
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اجتماعی است که فيای مساعدی را در بطن محی شبکه ای فراهم می سازد ( بوزان  )19 :3123 ،و جامعه را از هم گسیختگی
ناام می بخشد  .بطوريکه هناارها عالوه بر کنترل فرآيند جامعه پذيری  ،عنصر اعتماد را در رواب اجتماعی و به تب آن انتظام
فيای کنشمندی را فراهم می کند  .بدين ترتی

سرمايه اجتماعی  ،توأمان در سطح فردی زمینه ساز معنا برای زندگی اجتماعی و

در سطح جمعی عامل قاعده مندی و انتظام اجتماعی می شود  .از اينرو  ،ضري

امنیت اجتماعی متغیری از استقرار و قوام سرمايه

اجتماعی خواهد بود .
امنیت اجتماعی به عنوان مولمه اص ی اتحاد و يکپارچگی جامعه در انديشه گیدنز نیز اهمیت دارد  .بطوريکه وی معتقد است اعتماد
و امنیت ،خطر کردن و در معرض خطر قرار گرفتن چیزهايی هستند که به مناسبت های تاريخی مخت ف در جامعه متادد بايد
وجود داشته باشد و دارد .اعتماد و مخاطره  ،امنیت و خطر اين ويژگی های دو قطبی و تعارض آمیز مدرنیته در همه جنبه های
زندگی تأثیر می گذارد و در واق تنیدگی خارق العاده موقعیت مح ی و جهانی را نشان می دهد  .گیدنز تأکید می کند که برای
درک ضرورم توجه به امنیت  ،نخست بايد به سیمای مخاطره آمیز خاص مدرنیته نگاه دقیج تری انداخت  ،همان سیمايی که او
جهانی شدن مخاطرام نامیده است  .خطراتی که تعداد انبوهی از انسانها را در کره ی زمین تحت تأثیر قرار می دهد همانند
دگرگونی در تقسیم کار جهانی يا آلودگی زيست محیطی يا تولید غذاهايی با آلودگیهای شیمیايی که در سرنوشت می یون ها انسان
موثر است (نويدنیا . ) 19 - 11 :3133،
امنیت از نظر گیدنز مخاطرام به حداقل رسیده ای است که ضامن تعادل و اعتماد می شود  .بعالوه امنیت مشمول فيای تاربی
است که در يه فرايند جهانی با ماموعه ای از افراد ارتباط دارد (گیدنز . )3122:99،به زعم گیدنز امنیت به مثابه مصونیت در
مقابل خطر می باشد و اين دو مولمه در واق دو روی يه سکه می باشند  .به عبارتی هر گاه خطری فرد يا جامعه را تهديد کند
امنیت مغشوش می شود و برعکس آن نیز صادق است  .گیدنز برای طرح امنیت وجودی به عنوان صورتی از امنیت با ويژگی
مقاومت در مقابل هاوم و مخاطرام نهادهای مدرنیته به تبین و بررسی می پردازد  .امنیت وجودی عبارم است از :ايمن بودن يعنی
در اختیار داشتن پاسخهايی در سطح ناخودآگاه و خودآگاهی عم ی برای بعيی پرسشهای وجودی و بنیادين که همه آدمیان طی
عمر خود به نحوی مطرح کرده اند  .به عبارم ديگر ،اين اصطالح به اطمینانی برمی گردد که بیشتر آدمها به تداوم تشخیص هويت
خود و دوام محیطهای اجتماعی و مادی کنش در اطراف خود دارند (نويدنیا 19 :3133،و . )11
به اعتقاد گیدنز ،اعتماد نوعی پديده عام و حیاتی در توسعه شخصیت است  .اعتماد در ج وه های عمومی خود  ،به طور مستقیم با
دستیابی به نوعی احساس امنیت وجودی مرتب است  .وی استدالل می کند که مخاطره و اعتماد در هم تنیده اند و اعتماد معموالً
در خدمت تق یل يا تخمیف خطرهايی کار می کند که انواع خاصی از فعالیتهای بشری با آن روبرو است .بعبارم ديگر ،تمايل به
اعتماد در ارتباط با موقعیت های خاص  ،اشخاص يا نظام ها  ،و حتی در سطحی وسی تر  ،مستقیماً با امنیت روانی افراد و گروهها
مرتب است (نويدنیا . )11 :3133،
گیدنز معتقد است که دستیابی به اعتماد از مسیر صداقت در کنشها ی متداوم می گذرد  .بدون ترديد اعتماد به ديگران نیاز
روانی هر انسانی است که با نوعی عاطمه روانی در محی آشنای اجتماعی و مادی با نمايان ساختن محبت و سعه صدر ت میج می
شود (گیدنز . ) 3122:339،در اين راستا برقراری رابطه  ،وجود صمیمیت  ،گوش دادن و مباحثه کردن پیرامون مسائ ی که بر تصمیم
گیری و حل اختالفام موثر است مهم ارزيابی می کند (گیدنز . )3123:393،وجود صمیمیت در رواب با افراد دلسوز و پشتیبان ،
زجر و ناکامی را کاهش می دهند و با زمینه سازی جهت سهیم شدن افراد در عواطف و تاربیام ديگران مماهمه را مهیا می سازد .
زيرا همکاری صمیمانه تعهد را بوجود می آورد و در نقطه مقابل عدم وجود رواب صمیمانه کشمکشی متداوم و موجهای ويران
کننده ايااد می کند (نويدنیا  )12 :3133،که اينگونه رفتارها عامل کاهش امنیت در جامعه است .
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بدون ترديد سرمايه اجتماعی با مولمه های خود بر امنیت اجتماعی موثر می باشد تصور وضعیت امن اجتماعی را در قال

شبکه

های متراکم تعامالم اجتماعی به مثابه نوعی سرمايه است  .ک من با اشاره به اهمیت قواعد هنااری و حيور آن بعنوان عنصر
ممنوع کننده در داخل شبکه های اجتماعی در برابر انحرافام اجتماعی  ،فراهم ساختن اين امکان را در جهت امنیت پروری در
سطوح شبکه ای مورد توجه قرار داده است ( .)Colman,1988: 97بنابراين سرمايه اجتماعی با مولمه های خاص خود بر امنیت
اجتماعی تاثیر دارد و شاهد اين مدعا انديشه بیشتر جامعه شناسان و تئورسینهای سیاسی است که به نوبه خود قابل بررسی و ارزيابی
می باشد .
در اين پژوهش متغیرمستقل سرمايه اجتماعی با دو بعد سرمايه درون گروهی با ابعاد پیوند خانوادگی و میزان تعامالم اجتماعی و
سرمايه اجتماعی برون گروهی با ابعاد گروه گرايی و مشارکت اجتماعی همراه با شاخصهای مرتب در نظر گرفته شده و متغیر
وابسته نیز امنیت اجتماعی لحاظ گرديده است بعالوه متغیرهای جمعیتی نیز مد نظر می باشد .
روش شناسی

ت میج رويکرد نظری و تاربی برای شناخت موضوع سرمايه اجتماعی و امنیت اجتماعی بهترين گزينه می باشد  .در اين تحقیج از
روش اسنادی در تنظیم چارچوب تئوری و از روش پیمايشی در جهت آزمون فرضیام بهره گرفته شده است  .بنابراين روش عمده
در اين تحقیج پیمايشی است و ابزار جم آوری اطالعام پرسشنامه و توزي آن بین مردان و زنان واق در گروه سنی  91تا  33ساله
شهر جهرم می باشد  .سئواالم پرسشنامه عمدتا محقج ساخته و بر اساس طیف لیکرم و بعيا از تحقیقام مشابه استماده گرديد .
شیوه اجرای پرسشنامه در تحقیج حاضر از نوع حيوری و واحد تح یل فرد و محل اجرای آن شهر جهرم می باشد که با استماده از
فرمول کوکران  932نمر به عنوان حام نمونه انتخاب و پرسشنامه توزي شد و با حذف پرسشنامه های مخدوش داده ها مورد تازيه
و تح یل قرار گرفت  .همچنین روش نمونه گیری خوشه ای چند مرح ه ای بوده بدين ترتی

که ابتدا شهر به پنج قسمت جغرافیايی(

شمال  ،جنوب  ،شرق  ،غرب و مرکز ) تقسیم شده و برای هر منطقه يه خیابان اص ی بر حس
خیابان فرعی و برای هر خیابان پنج کوچه فرعی و اص ی بر حس

تصادف انتخاب و سپس چهار

تصادف انتخاب شدند و پس از آن خانه هايی که پالک رقم

آخر آنها زوج بود پرسشنامه را در صورم داشتن افراد در گروه سنی  33-91ساله توزي و پس از تکمیل جم آوری شد .
در پیش آزمون  12نمر از افراد در جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب و پرسشنامه ابتدايی اجرا شد و سپس برای تعیین پايايی از
آلمای کرونباخ و برای اعتبار سنای از اعتبار صوری و تح یل عام ی استماده شد که در جدول ذيل ارائه می شود .
جدول  :1پایایی و اعتبار سئواالت

kmo

ابعاد

امنیت اجتماعی

31

.19

.13

-

سرمايه اجتماعی برون گروهی

31

.23

.21

سرمايه اجتماعی درون گروهی

12

.32

.29

متغییر

تعداد سئواالت

ضریب پایایی

تمايل به گروه گرايی
مشارکت در فعالیتهای اجتماعی
تعامالم اجتماعی
پیوند خانوادگی
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یافته های توصیفی

مهمترين يافته ها و نتايج توصیمی به شرح ذيل است :از ماموع پاسخگويان  1152درصد مرد و  1153درصد زن بوده اند  ،اين
تماوم ناشی از حيور بیشتر زنان در منزل به دلیل غیر شاغل بودن آنها می باشد  1951.درصد از پاسخگويان دارای تحصیالم در
حد ديپ م و يا مقط متوسطه می باشند  3151.درصد از پاسخگويان متاهل می باشند .میانگین سنی پاسخگويان  1159درصد با
انحراف معیار آن  352است .تعداد فرزندان پاسخگويان با  1151درصد دارای يه يا دو فرزند می باشند  2353.درصد از
پاسخگويان خود را جزء طبقه متوس می شناسند .مسکن  1151درصد از پاسخگويان م کی می باشد .میزان درآمد ماهیانه 3353
درصد از پاسخگويان بین  213تا  312هزار تومان گزارش شده است .میزان سرمايه اجتماعی  .2درصد از پاسخگويان در حد
متوس و  1351درصد در حد زياد می باشد .سرمايه اجتماعی درون گروهی پاسخگويان در حد متوس  .3درصد و  2953درصد
در حد بااليی است  .پیوندهای خانوادگی پاسخگويان  .9درحد ضعیف و  252درصد متوس و  1951درصد در حد زياد می باشد .
میزان تعامالم اجتماعی  1353درصد از پاسخگويان ضعیف و  1151درصد متوس و  3959درصد قوی گزارش شده است  .قابل
ذکر است که پیوندهای خانوادگی و تعامالم اجتماعی ابعاد سرمايه درون گروهی می باشند  .میزان سرمايه اجتماعی برون گروهی
پاسخگويان  3253درصد در حد متوس و  2953درصد در حد بااليی می باشد  .گروه گرايی پاسخگويان  .1درصد در حد پايین و
 153درصد در حد متوس و  3352درصد در حد زياد است  152 .درصد از پاسخگويان میزان مشارکت در فعايتهای اجتماعی خود
را در حد متوس و  3352درصد در حد باال گزارش نموده اند  .قابل ذکر است که گروه گرايی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی
به عنوان ابعاد سرمايه برون گروهی شناخته می شود  .امنیت اجتماعی  2359از پاسخگويان در حد پايینی گزارش شده است و 1152
درصد در حد متوس و  3251درصد در حد بااليی قائل به وجود امنیت اجتماعی هستند .
یافته های استنباطی

به منظور آزمودن فرضیام مبنی بر تماوم بین متغیر جنس با امنیت اجتماعی از آزمون تماوم میانگین ها يعنی  T.testاستماده
شده است و برای آزمودن فرضیاتی مبنی بر تماوم میانگین بین متغیرهای وضعیت تاهل  ،میزان سواد  ،نوع منزل مسکونی  ،و تعیین
طبقه اجتماعی از نظر پاسخگو از آزمون تح یل واريانس استماده گرديد که همراه با فرضیام در جدول زير ارايه می شود .
جدول  :2آزمون بررسی تفاوت میانگین متغیر جنسیت با امنیت اجتماعی
تعداد

میانگین

متغییر
مرد

222

20.2

3.3

زن

120

20

0.5

مقدارt

انحراف

سطح معناداری

درجه آزادی

معیار
جنسیت

1.1

200

531
عدم تائید فرضیه

نتايج حاص ه بیانگر عدم تماوم معنادار بین جنسیت و امنیت اجتماعی است لذا فرضیه مورد نظر تأيید نمی گردد .
جدول  :2تحلیل واریانس بین متغیرهای وضعیت تاهل  ،سطح تحصیالت و طبقه اجتماعی با امنیت اجتماعی

متغیر مستقل
متغیر وابسته
امنیت اجتماعی
نتیجه آزمون

وضعیت تاهل

طبقه اجتماعی

سطح تحصیالت

F

Sig

F

Sig

F

Sig

1.1

.543

5.5

0/000

2

.094

عدم تایید فرضیه

تایید فرضیه

عدم تایید فرضیه

نتايج آزمون آنالیز واريانس نشان می دهد که بین وضعیت تاهل به عنوان متغیر مستقل و امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته
تماوم معناداری مشاهده نمی شود لذا فرضیه دوم مورد تايید قرار نمی گیرد .
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برای فرضیه سوم بین سطح تحصیالم و امنیت اجتماعی تماوم معنادار وجود دارد و فرضیه مورد تايید قرار می گیرد  .همچنین
براساس نتايج حاص ه از آزمون  LSDبین دارندگان مدرک فوق لیسانس و باالتر با کسانی که دارنده مدرک تحصی ی ابتدايی ،
راهنمايی  ،متوسطه و ديپ م هستند در میزان امنیت اجتماعی تماوم معنادار دارند  .همچنین بین دارندگان مدرک ابتدايی با
دارندگان مدرک ديپ م و فوق ديپ م در میزان امنیت اجتماعی تماوم معنادار وجود دارد .
جدول  :5ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل با امنیت اجتماعی

سن

درآمد ماهیانه

تعداد فرزندان

سرمايه اجتماعی

گروهی

سرمايه اجتماعی درزن

تعامالم اجتماعی

پیوند خانوادگی

گروهی

سرمايه اجتماعی برون

گروه گرايی

عدم تايید فرضیه

عدم تايید فرضیه

تايید فرضیه

عدم تايید فرضیه

عدم تايید فرضیه

آزمون

عدم تايید فرضیه

نتیاه

عدم تايید فرضیه

تعداد

191

212

213

211

229

193

122

122

191

193

تايید فرضیه

sig

.339

.122

.222

.113

.932

.192

.232

.221

.222

.211

تايید فرضیه

ضراي

.222

-.293

.313

.211

.93

.221

.231

.311

.391

-.213

عدم تايید فرضیه

امنیت اجتماعی

متغیر وابسته

مشارکت اجتماعی

متغیر مستقل

براساس نتايج آزمون همبستگی پیرسون بین سن پاسخگويان  ،میزان درآمد ماهیانه خانواده  ،سرمايه اجتماعی و سرمايه اجتماعی
درون گروهی و برون گروهی  ،تعامالم اجتماعی  ،پیوند خانوادگی و گروه گرايی به عنوان ابعاد سرمايه اجتماعی با امنیت
اجتماعی رابطه ی معنادار وجود ندارد لذا فرضیام شماره  32 ، 3 ، 3 ، 1 ، 1و  31مورد تايید قرار نمی گیرند  .اما بین تعداد فرزند
با امنیت اجتماعی رابطه معنادار مستقیم مشاهده می شود  ،به عبارتی هر چه بر تعداد فرزند افزوده می شود میزان امنیت اجتماعی باال
می رود لذا فرضیه شماره  2مورد تايید قرار می گیرد  .همچنین بین سرمايه برون گروهی و امنیت اجتماعی رابطه معنادار مستقیم
وجود دارد و هرچه بر میزان سرمايه درون گروهی افزوده شود امنیت اجتماعی نیز افزايش می بابد بنابراين فرضیه شماره  33مورد
تايید قرار می گیرد  .بعالوه بین مشارکت اجتماعی به عنوان يکی از ابعاد سرمايه اجتماعی برون گروهی با امنیت اجتماعی رابطه
معنادار مستقیم وجود دارد يعنی هرچه بر میزان مشارکت اجتماعی افزوده شود میزان امنیت اجتماعی باال می رود در نتیاه فرضیه
شماره  32مورد تايید قرار می گیرد .
جدول :4ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون امنیت اجتماعی و متغیر های مستقل

متغیرهای مستقل

b

Beta

sig

پیوند خانوادگی

.112

.392

.232

مشارکت اجتماعی

.112

.221

.222

گروه گرايی

.111

-.311

.223

براساس تح یل رگرسیونی  ،متغیرهای مستقل تاثیر گذار عبارتند از پیوند خانوادگی  ،مشارکت اجتماعی و گروه گرايی است
که بیشترين ضري

استاندارد مربوط به متغییر مشارکت اجتماعی می باشد  .قابل ذکر است که متغیرهای موثر مذکور فق توانسته

 2252درصد از تغییرام مربوط به امنیت را تبیین کنند و مابقی تغییرام مربوط به متغیرهايی است که در اين تحقیج لحاظ نشده اند .
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نتیجه گیری

از آناا که تحقج امنیت ضامن حمظ بقا و رضايت از زندگی است  ،اما بايد پذيرفت که امنیت همواره با قدرم و نظامی گری
تداوم نمی يابد ب که با تدبیر و بصیرم و با رويکرد دانش محور و با تدوين برنامه های عم یاتی معقوالنه می توان بستر مناسبتر و
کارآمدتری را برای امنیت اجتماعی رقم زد  .امروزه افزايش توان نظامی و رقابتهای تس یحاتی نتوانسته امنیتی پايدار را برای جهان به
ارمغان آورد و توازن قدرتی را ايااد کند  .بنابراين سرمايه اجتماعی و تقويت آن بر حس

سبه و سیاق همکاری  ،همیاری ،

همزيستی مسالمت آمیز  ،اعتماد و صمیمیت می تواند زمینه های امنیت اجتماعی را مهیا سازد  .بطوريکه سرمايه اجتماعی درون
گروهی و برون گروهی از ابزارهای الزام آور و اجباری در امنیت اجتماعی محسوب می شوند  .بنابراين درج سرمايه اجتماعی در
تدوين استراتزيهای نوين اجتناب ناپذير است زيرا امنیت ممهومی فراتر از مباحث سیاسی است ( Hawdon & Ryan , 2009 :
. )526
با توجه به نتايای که از پژوهش حاضر استنباط می شود بین زنان و مردان پاسخگو در نگرش به امنیت اجتماعی تماوتی وجود
ندارد  .وضعیت امنیت موجود در منطقه مورد بررسی از نظر زنان و مردان يکسان است که نتايج اين تحقیج با نتايج تحقیج حسن
کامران و شعاع برآبادی ( )3133مغايرم دارد  .سطح تحصیالم با امنیت اجتماعی دارای تماوم معنادار می باشد بطوريکه بین
دارندگان مدارک پا يین تر از لیسانس و باالتر از آن تماوم وجود دارد بنابراين تحصیالم فرد رويکرد را نسبت به مقوله امنیت
متماوم می کند که نتیاه اين پژوهش با نتايج تحقیج حسن کامران و شعاع برآبادی ( )3133منطبج است  .اما وضعیت تاهل و طبقه
اجتماعی با امنیت اجتماعی تماوتی ندارند که با نتايج تحقیقام حسن کامران و شعاع برآبادی ( )3133و فريدون کامران و سمیه
عبادتی پور( )3133مغايرم دارد .
فرضیام مربوط به سن و درآمد ماهیانه مورد تايید قرار نگرفت که با نتايج تحقیج حسن کامران و شعاع برآبادی ( )3133منطبج و با
پژوهش فريدون کامران و سمیه عبادتی پور( )3133مغايرم دارد  .تعداد فرزند با امنیت اجتماعی رابطه معنادار دارد که با پژوهش
فريدون کامران و سمیه عبادتی پور( )3133انطباق دارد  .برای فرضیام مربوط به متغیرهای سرمايه درون گروهی هیچکدام رابطه
معنادار مالحظه نمی شود اين تحقیج با اين فرضیام و تعین شاخصها نتوانست تئوری مربوط به سرمايه درون گروهی را تقويت
نمايد  .اما در سرمايه اجتماعی برون گروهی و بعد مشارکت اجتماعی با امنیت اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد و فرضیام مورد
نظر تايید می شود و تئوری گیدنز و وولکاک و نارايان در ايناا تقويت می گردد  .بعالوه متغیرهای مستقل پیوند خانوادگی ،
مشارکت اجتماعی و گروه گرايی بر امنیت اجتماعی تاثیر گذارند و بیشترين تاثیرام ناشی از مشارکت اجتماعی می باشد .
پیشنهاداها و راهکارها

برح س

نتايج حاصل از پژوهش حاضر توجه به موارد ذيل برای بهبود امنیت اجتماعی مهم ارزيابی می شود

 تبیی ن اين مولمه که سطح تحصیالم با امنیت اجتماعی رابطه دارد قاعدتا برنامه ريزی برای توسعه و گستردگی فياهایآموزشی و کیمیت بخشیدن به نحوه و فرايند آموزشی اهمیت می يابد  .زيرا اين امر ضامن افزايش آگاهی مردم از موقعیت و
شراي پیرامون خود خواهد بود و منار به کاهش حيور و نیاز نیروهای انتظامی می شود .
 -ايااد بستر مناس

جهت تقويت سرمايه اجتماعی شهری  ،مح ه ای و خانوادگی که در نتیاه شکل گیری رواب کمی و کیمی

بین اعيا ء جامعه مقدور می باشد .
 ايااد زمینه مشارکت فعال شهروندان در ابعاد مخت ف اجتماعی امنیت را به ارمغان می آورد و بايستی بطور متداوم دغدغه اهلان ديشه باشد تا چگونگی و نوع مشارکت به تناس

زمان و مکان طراحی و اجرايی شود .
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 تدوين برنامه هايی که نتیاه وحاصل آن منار به همکاری و همیاری اجتماعی شود که اين مهم با برگزاری گروههای ورزشی ،کوهنوردی  ،راهپیمايی  ،فعال سازی گروههای مح ی ،بسیج و مساجد محالم ،برگزاری نمايشگاهها و مسابقام با موضوع
همکاری و همیاری در سطح شهر امکان پذير می باشد .
 نهادهای اجتماعی بايستی تدابیری بینديشند تا بخشی از فعالیتها و برنامه نهادها را در راستای ايااد  ،حمظ  ،تقويت و تعالیامنیت اجتماعی و اخالقی به شهروندان باشد و برای اجرايی شدن اين امور به سازمانهای مردم نهاد توجه ويژه گردد .
منابع
 .3امیر کافی  ،مهدی  ،اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن  ،نمايه پژوهش ،ويژه اعتماد اجتماعی  ،سال پنام  ،شماره .3132 ،33
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