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دينداري و سرمايه اجتماعي محرک عضويت جوانان در گروههاي امدادي براي برقراري امنيت
ساکنان مناطق آسيبديده


علياکبر امينبيدختي ،دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه سمنان ،ايران
نويد شريفي ،مربی ،مؤسسه آموزش عالی كومش ،ايران
چکيده

مشاركت افراد باالخص دانشجويان در گروههای داوطلبانه امداد و نجات میتواند راه كار مناسبی برای بهبود امنیت و نظم مناطق آسیبديده
است .لذا در اين تحقیق به شناسايی عوامل مؤ ثر بر امنیت مناطق با تکیه بر عضويت دانشجويان در گروههای داوطلبانه امداد و نجات و تعیین
الگوی روابط متقابل بین عوامل ياد شده پرداخته شد .تحقیق حاضر از لحاظ هدف كاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی_همبستگی قرار دارد.
جامعه آماری تحقیق را داوطلبان شاخه دانشجويی سازمان جوانان هالل احمر استان سمنان و ساكنان شهر سمنان تشکیل میدهند .همچنيین
برای جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .همچنین برای تحلیل دادهها و دستیابی به اهداف تحقیق از تحلیل عاملی
اكتشافی و تأيیدی بهره گرفته شده است .آزمون مدل طراحی شده نشان داد متغیر پنهان دينداری تأثیر مثبت و معناداری به میزان  63درصد بر
عامل سرمايه اجتماعی و 11درصد بر امنیت مناطق آسیبديده دارد .همچنین سرمايه اجتماعی با ضريب  5661نیز میتواند كمک مؤثری برای
ترغیب جوانان در عضويت گروههای امدادی بنمايد.
کليدواژهها :امداد و نجات ،مشاركت ،دانشجويان ،نظم ،امنیت
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مقدمه و بيان مسأله

در تمامی فرايندهای مربوط به چرخة ميديريت حيوادغ غیير

امنیت اولین عاملی است كه موجب میشود انسانها كنار هيم

مترقبه است .روندی كه در طی آن مردم به طور خودجوش ييا

آيند ،از نیروی هم كمک گرفته ،در مسيؤولیتهيای اجتمياعی

هدايت شده در فرايندهای مربوط به تصمیمگیری ،برنامهريزی

مشاركت جويند تا آسودهتر و متعهدتر زنيدگی كننيد (صيالحی

و اجرا شركت میكنند و به تنهايی ييا بيا كميک سيازمانهيای

امیری و افسرافشاری .)15 :1335 ،به طور كلی امنیت را میتوان از

دولتی و غیردولتی محلی ،منطقهای ،ملی و بینالمللی سعی در

نقطه نظر اجتماعی و فرهنگی ،وضعیتی آرام تلقی كرد كه انسان

پیشگیری از فجايع مادی و معنوی حاصيل از بالييای طبیعيی

در نهايت ايمنی نسبت به جان ،مال ،ناموس ،حیثیت ،هوييت،

دارند .به عبارت ديگر میتوان گفيت مشياركت ايجياد نيوعی

ارتباطات ،تفکرات ،ارزشها و  ...خود چه در زمان حال و چه

همبستگی ،تعلق و تيالش جمعيی میيان افيراد جامعيه اسيت

در آينده اطمینان داشته و شبانه روز را با تحمل حداقل ريسک

(جهانیان .)24 :1333 ،مشاركت به منزله هدف نیز تلقی شده است

ممکن سپری سازد (امینبیدختی و شريفی.)3 :1331 ،

كه ممکن است به صورت توانمندسازی ميردم در قاليب ييک

امنیت از مقوالت بسيیار مهيم و رايي حیيات بشيری از

مهارت ،دانش و تجربه و به منظور بر عهده گيرفتن مسيؤولیت

گذشتههای دور تا اميروز بيوده كيه ضيمن پشيت سير نهيادن

بیشتر برای توسعه جلوهگر شود (پورمحمدی و مصيیبزاده:1334 ،

تحوالت عمده در گذر زمان ،نه تنها اهمیت آن كاهش نیافتيه،

 .)115در اين راستا جمعیت هالل احمر از اصلیتيرين اركيان

بلکه هر روز بر اهمیت آن نیز افزوده شده و ابعاد وسيیعتيری

مشاركت داوطلبان در مواقع بحرانی محسوب میشود .امروزه

يافته است .امنیت در بسیاری از متون مبنيايی بيرای توسيعه و

جمعیتهای هالل احمر و صلیب سرخ برای هدايت و رهبری

پیشرفت محسوب شده است .امنیت مقولهای اساسی هر نظيام

فعالیتهای خود به داوطلبان وابستهاند و با توجيه بيه ايينكيه

اجتماعی است و كشورها اولوييت اول خيود را بيه برقيراری

مشاركت مردم در يکی از اصول هفتگانه نهضيت بيینالملليی

امنیت در جامعه اختصاص میدهند (سحابی و فیضی.)116 :1333 ،

صلیب سرخ و هالل احمر با عنوان خدمات داوطلبانه مطير

بوزان معتقد است تهديدات فیزيکی ،اقتصادی و عوامل تهديد

شده است؛ اين جمعیتها وظیفه دارند با بسيی منيابع عظيیم

كننده حقوق و موقعیت امنیت افراد را تحت خطر قرار میدهد

انسانی ،مشياركت آنهيا را سيازماندهی و در جهيت اجيرای

(بوزان .)1336 ،موالر با الهام از نظريات بوزان با توجه به هدف

وظايف جمعیت ،به خصوص تأمین احتیاجات مادی و امنیتی

و مرجع امنیت و نوع تهديدها امنیيت را در سيه شيکل مليی،

نیازمندان آسیبپذير در زمان حوادغ و يا در شيرايط عيادی،

اجتماعی و انسانی تقسیمبندی نميوده اسيت (كيامران و عبيادتی

بهرهگیری كنند (داوری و همکاران.)15 :1333 ،

نظرليو .)23 :1333 ،امنیت متکی بير دوليت و ابزارهيای رسيمی

سازمان جوانان جمعیت هالل احمر نیز به عنوان يکيی از

حکيومتی اسيت و نیروهيای حکيومتی مجرييان اصيلی و

اركان اين سازمان در روند عضوگیری و به عضويت درآوردن

برقراركنندگان امنیت هستند.

نوجوانان و جوانان و جلب مشاركت آنان در كانونهيای آزاد،

تحقیقات نشان داده است در هنگام وقيوع حيوادغ غیير

دانشآموزی ،دانشجويی ،روستايی ،طيالب ،مدرسيه مجيازی

مترقبه امنیت جانی و مالی ساكنان منطقيه ميورد تهدييد قيرار

پیشآهنگی ،نهضت پیشآهنگی و پیش دبستانیها مشغول بيه

میگیرد .در اين هنگام است كيه نقيش مشياركت گيروههيای

فعالیت است (صفابخش .)15 :1333 ،يکی از شاخههای مهم اين

داوطلبانه امدادی در كمکرسانی و ايجاد امنیت بیش از پيیش

سازمان كانون دانشجويی اسيت .دانشيجويان در زميره اقشيار

مطير در ميديريت

فرهیخته جامعه بوده كه میتوانند با تلفیق دو نیروی جيوانی و

حوادغ غیر مترقبه است .مشاركت در واقع سهیم شيدن ميردم

دانش كسب شده از تحصیالت كمک مؤثری در هنگيام بيروز

آشکار میشود .مشاركت يکی از مباحي
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حوادغ هستند .وجود طیف عظیمی از دانشجويان در تميامی

امنيت اجتماعي :حالت فراغت همگانی از تهديدی است

استانها كشور يکی ديگر از مزيتهای مهم در استفاده از اين

كه كردار غیر قانونی دولت يا دستگاه ييا فيرد ييا گروهيی در

افراد هنگام بروز حوادغ برای كمکرسانی سيريع بيه منياطق

تمام يا بخشی از جامعه پدييد آورد .در نظيام حقيوق جدييد

مورد نیاز است .آمارها نشان میدهد كه در سال تحصیلی-35

فرض بر اين است كه قانون با تعريف آزادیها و حقوق فيرد

 31میزان  2میلیون و  253هزار و  611نفر در بخش آميوزش

و كیفر دادن كسانی كه از آن حدود پافرا گذاشيتهانيد ،امنیيت

عالی كشور مشغول به تحصیل بودهانيد كيه ايين میيزان خيود

فردی و اجتماعی را پاسبانی میكند (آگاه.)124 :1334 ،

مويد اهمیت عضوگیری از اين طیف را نشان میدهد .عيالوه

امنيت فردي :حالتی است كه در آن فيرد فيارا از تيرس

بيير كمييک بييه افييراد آسييیبديييده مشيياركت دانشييجويان در

آسیب رسیدن به جان ،مال و آبروی خيود ييا از دسيت دادن

فعالیتهای داوطلبانه میتواند تجربه زندگی و تقويت روحیيه

آنها زندگی میكند(آگاه.)124 :1334 ،

مسؤولیتپذيری و شیوههيای وفياق و سيازگاری آنهيا را بيا

امنیت بعد عینی مسأله و احساس امنیت بيه عنيوان بعيد

همساالن و محیط اجتماعی در جريان زندگی آيندهشان فراهم

ذهنی تلقی ميیشيود (نیيازی و فرشيادفر .)116-111 :1335،وقيوع

آورد.

حوادغ غیر مترقبه به هر دو بعد امنیت افراد آسيیب ميیزنيد.

برای موفقیت در به حداكثر رساندن مشاركت دانشجويان در

اوالً به دلیل لطمات جيانی و ميالی وارد آميده بيه شيخص و

فعالیتها و استفاده از توانمندی افيراد ،الزم اسيت كيه عواميل

خانواده او امنیت عینی او كاهش میيابد و همچنین بيه دلیيل

مؤثر بر جذب اعضا و مشاركت متميادی آنهيا در ايين نيوع

لطمات روحی به وجود آمده و ترس از حوادثی ممکن الوقوع

گروهها شناسايی و روابط بین آنها كشف شيود تيا بتيوان در

در آينده مانند غارت اموال،ترس از عدم سرپناه مناسب بيرای

برنامهرييزیهيای كوتياه و بلنيد ميدت از آنهيا بيرای ارائيه

حفظ خود و خانوادهاش در مقابل خطيرات و جيرايم امنیيت

كمکرسانی و تأمین امنیت مناطق آسیبدييده اسيتفاده نميود.

ذهنی او نیز دستخوش آسیب میشود .در ايين هنگيام وجيود

بنابراين سؤال اصلی مطالعه حاضر اين است كه الگوی ميؤثر

نیروهای امدادی و كمکرسان باالخص افراد تحصیل كرده از

در جذب و نگهداری دانشجويان برای عضويت در گروههيای

جمله دانشجويان میتواند كمک ميؤثری در ارائيه خيدمات و

داوطلبانه برای بهبود نظم و امنیت ساكنان مناطق آسيیبدييده

ايجاد امنیت برای اين افراد است.

چیست؟

در اين خصوص جهت طراحی الگو پس از بررسی مبانی
نظری عوامل مهم مؤثر در عضويت افراد در گروه شناسايی و

بررسي پيشينه

سپس الگوی مفهومی تحقیق طراحی شيد .بررسيیهيا نشيان

امنیت برگرفته از واژه امن است .امن ضيد تيرس و بيه گفتيه

میدهد كه محققان بر نقش دينداری بيه عنيوان محيرک نيوع

برخی نقیض آن است (مائيده .)1 ،امنیت در لغت حالت فراغت

دوستی و مشياركت تأكیيد ميیورزنيد .دو رويکيرد اصيلی را

از خطر و هر گونه تهديد يا حمله و يا آمادگی برای رويارويی

میتوان در ادبیات مربوط به تعريف دين متمايز نمود :رويکرد

با هر تهديد و حمله را گوينيد (.)Johnson & et al., 2004:242

كاركردگرا و رويکرد جوهری .تعياريف كياركردگرايی ديين،

امنیت؛ يعنی اينکه حاكمیت بتواند محیطی را فيراهم كنيد كيه

عمدتاً دين را به عنوان پديدهای در نظر میگیيرد كيه عهيدهدار

مردم در كمال آرامش به فعالیيتهيای اقتصيادی و اجتمياعی

كاركردهای اجتماعی و يا روانی خاصی مثل انسجام اجتماعی،

بپردازند .در يک دستهبندی امنیت را میتوان به بخشهای زير

نظام معنايی فراگیير ييا معنانميايی اسيت .بيا ايين كاركردهيا

تقسیم نمود:

شناسايی میشود (آهنکوبنژاد .)15-13 :1333 ،تعريف جوهری
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از دين ،به همان ترتیبی كه مردم عادی آن را میفهمنيد بيه آن

حمايتهای اجتماعی برای مؤمنيان اسيت (مهيدوی و همکياران،

نگاه میكنند .در نتیجه مطابق اين تعاريف ،اصوالً دين عبيارت

 .)15-1 :1334از سويی بسیاری از نظريهپردازان برجسته معتقدند

است از باورها و عباداتی كه ناظر به موجودات مقدس متعالی و

كه دينيداری بيه عنيوان ارزشهيای درونيی شيده در فرآينيد

الگوهای اجتماعی ارتباط با آنها است.

اجتماعی شدن با تیپ شخصيیتی افيراد رابطيه دارد .همچنيین،

به هير حيال بيا وجيود تميامی تميايزات در تعياريف و
جزئیاتی كه در اديان وجود دارد عرصههيای مشيتركی وجيود
دارد ،اين عرصهها كه میتوان آنها را ابعاد مركزی دينداری به
حساب آورد عبارتاند از:

نتاي بسیاری از تحقیقات حاكی از آن است كه تیپ شخصیتی
بر مشاركت اجتماعی مؤثر است (غفاری.)13 :1335،

فوكوياما ارزشهای اخالقی نظیر ،صداقت ،اعتماد ،ايثار و
ميوارد مشيابه در ادييان را موجيب مشياركت در گيروههيای

بعد اعتقادي يا باورهاي ديني :عبارت است از باورهايی
كه انتظار میرود پیروان آن دين به آنها اعتقاد داشته باشند.

عامالمنفعه میداند (.)Fukuyama, 2007

رابرت بررو ،نیز دين را بيه خياطر ايجياد اعتقياداتی كيه

بعد مناسکي يا اعمال ديني :شامل اعمال دينی مشخصی

شکلدهنده ويژگیهای فردی چون صيداقت ،اخيالق كياری،

همچون عبادت ،نماز ،شركت در آيینهای دينی خياص ،روزه

پذيرش غريبهها ،عامل ايجاد "سرمايه معنيوی" و غیيره اسيت

گرفتن و ....است كه انتظار میرود افراد در هر دين آن ها را به

عامل مشاركتهای خودجوش و داوطلبانه ميیدانيد
.)1995

جا آورند.
بعد تجربي يا عواطف ديني :ناظر به عواطف ،تصورات و
احساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهری ربيوبی همچيون
خدا يا واقعیتی نمايی يا اقتداری متعالی است.
بعد فکرري يرا دانر

( Robert,

دينري :مشيتمل بير اطالعيات و

دانستههای مبنايی در مورد معتقدات هر دين است كيه پیيروان
هر دين بايد آن ها را بدانند.
بعد پيامدي يا آثار ديني :ناظر بيه آثيار باورهيا ،اعميال،
تجارب و دانش دينی بر زندگی روزمره پیيروان اسيت (طالبيان،

.)11- 11 :1343
دين انسجام بخش است :از نظر دوركیم كاركرد باورها و
مناسک دين ايجاد همبستگی و انسجام اجتماعی است .مراسم
مذهبی مردم را دور هم جميع نميوده و در نتیجيه همبسيتگی
اجتماعی را تحکیم میبخشد (دوركیم.)1333 ،
لوين و الیسون معتقدند كه دينيداری از طرييق مکانیسيم
پیوندهای اجتماعی و حمايت رسمی و غیررسمی به سيالمت
مثبت جامعه منجر میشود .آنها بیان میكنند كه حداقل بخشی
از روابط مشاهده شده بین اهتمام دينی و سالمت روانی ،ناشی
از نقش جماعتها و گروههای دينی در فراهم كردن پیوندها و

رابرتسون اسمیت دين را دارای دو كاركرد عمده میداند،
يکی تنظیم كننده رفتار فردی و ديگری برانگیزاننيده احسياس
اشتراک و وحدت اجتماعی برای خیر همگان و برای خیر گروه
(.)Hamilton, 2011
در بین اديان،اسالم به ويژه مذهب تشیع توجه خاصی به
جذب و بسی مردم برای مشاركت داشته است .در روايتيی از
رسول خدا (ص) آمده است كه مؤمنان همانند يک سياختمان
هستند كه هر يک سبب قوام و محکمی ديگری میگردد و مثل
همة مؤمنان مثل يک بدن است كه هرگاه عضوی از آن بيه درد
آيد ديگر اعضا هم آرامش نخواهنيد داشيت (داوری و همکياران،

. )23 :1333همانطيور كيه از مباحي

مطير شيده پیداسيت

دينداری افراد ميیتوانيد عاميل بسيیار ارزشيمندی در میيزان
مشاركتهای جمعی در گروههای خیرخواهانه و عيامالمنفعيه
است.
از ديگر كاركردهای مطر شده در خصيوص دينيداری
تأثیر شگرف آن بر میزان سرمايه اجتماعی افراد است .امّا قبل
از بح

در اين خصوص به بررسی ماهیت سرمايه اجتمياعی

پرداخته میشود.

دينداری و سرمايه اجتماعی محرک عضويت جوانان در گروههای امدادی برای برقراری امنیت ساكنان مناطق آسیبديده

نظرية سرماية اجتماعی ،از نظرياتی است كه به طور خاص
به بررسی روابط اجتماعی پرداخته است .در مورد اين نظرييه،

21

اعتقاد الوايی حضور افراد در امور مذهبی ممکن اسيت منشيأ
مشاركت را فراهم آورد (.)Ketabi & et al., 2005

نويسندگان بسیاری معتقدند اين مفهوم يعنی؛ پیونيد و عالقية

وبر نیز معتقد است «دينداری میتواند شبکه اعتميادی در

فرد به جامعه،كه برای ميدتی طيوالنی در نظرييات كالسيیک

بین افراد ايجاد كند كيه بيرای روابيط درون گروهيی و بيرون

جامعه شناسانی از قبیل دوركیم ،تورنس ،ماركس ،و وبر وجود

گروهی ضيروری اسيت»

 .)Fukuyama,توجيه بيه ايين

داشته است .پاتنيام معتقيد اسيت سيرمايه اجتمياعی نهفتيه در

نکات نشان میدهد رابطه بيین نهيادههيای اجتمياعی ديين و

هنجارها،شبکهها و مشاركت مدنی است كه اين مهم سه جزء

شبکههای ارتباطی افراد میتواننيد منشيأ و مبنيايی در جهيت

پیش شرط يک حکومت كاراست« .فوكوياما» سرمايه اجتماعی

ايجاد سرمايه اجتماعی عمل كنند.

را مجموعه هنجارهای موجود در نظامهای اجتماعی میداند و
منابع ايجاد كننده آن را اين گونه تعريف میكند:
-

هنجارهايی كه به لحاظ نهادی ساخته شدهانيد و منيت از

مايزر نیز معتقد است «دين میتواند به گونهای محسوس
به بهبود كیفیت روابط كمک نمايد و به عنوان عاملی در جهت
ايجاد سرمايه اجتماعی گام بردارد» (.)Mousavi, 2007

نهادهای رسمی مانند دولت و نظامهای قانونی هستند.
-

هنجارهای خود جوش و برخاسته از كينشهيای متقابيل

اعضای يک جامعه هستند.

(1999

ايوانز بر نقش فعالیتهای مناسک دينی بير بهبيود كينش
متق ابل افراد و ايجاد سرمايه اجتماعی تأكید ميیكنيد (

Evans,

.)2011

ساختمندیهای برونزا كه برخاسته از اجتمياعی غیير از

كالند معتقد است ايجاد شيبکههيای اجتماعی،ارتبياط بيا

اجتماع مبدأ خودشان هستند و میتوانند از ديين ،اييدئولوژی،

افراد و اعمال هنجارهای همبستگی و صداقت از كاركردهيای

فرهنگ و تجربه تاريخی مشترک نشأت گرفتهاند.

مؤثر دين در ايجاد سرمايه اجتماعی است

-

-

هنجارهايی كه از طبیعت نشأت گرفتهانيد مثيل خيانواده،

نژاد (آهنکوب.)15- 1 :1333 ،

(Candland, 2001:2-

. )8
در نتیجه میتوان گفت ديين ميیتوانيد از طرييق ايجياد

پاتنيام معتقيد اسيت شيبکههيای مشياركت ميدنی نظیير

روابط مثبت و حسنه در میان اعضای خانواده و افيراد جامعيه

انجمنهای همسايگی ،كانونهيای سيرودخوانی ،تعياونیهيا،

همواره اعضای خود را در خصوص ايجاد پیوند سالم و قابيل

باشگاههای ورزشی و احزاب ،كنش افقی شديدی را به نمايش

اطمینان و امن تشويق نمايد .بيه هير حيال حضيور افيراد در

میگذارند كه يکی از اشکال ضروری سرمايه اجتماعی اسيت.

معرض فعالیتهای اجتماعی مذهبی و میزان اهمیتی كه افيراد

از اين رو شبکههای مشاركت مدنی يکی از اشيکال ضيروری

برای دين و مذهب قائل میشيوند ،ميیتوانيد حيس اعتمياد،

سرمايه اجتماعی هستند و هر چه اين شيبکههيا در جامعيهای

هويت مشترک ،تعاون و امنیت را در افراد ايجياد كنيد كيه از

متراكمتر هستند احتمال همکاری شهروندان در جهيت منيافع

كاركردهای اصلی سرمايه اجتماعی است.

متقابل بیشتر است .شبکههای مشاركت مدنی هنجارهای قوی

در اين خصوص پژوهشهای میدانی متعيددی بير نقيش

معامله متقابل را تقويت میكنند .اين هنجارها نیز شيبکههيای

دين و سرمايه اجتماعی بر امنیت صحه گذاشيته اسيت كيه از

ارتباطی كه به كسب حسن شهرت و وفای به عهد و پيذيرش

جمله آن میتوان به موارد زير اشاره نمود:

هنجارهای رفتار جامعه محلی متکی هستند را تقويت میكنند

مطالعه ربانی و همکياران ( )1336در اصيفهان نشيان داد

(زاعی و شريفی .)1333 ،دين يکی از عوامل سازنده كاركردهايی

نگرشهای مذهبی افراد میتوانند نقش بارزی بر امنیت روانی،

است كه سرمايه اجتماعی نیز به نوعی آنهيا را داراسيت .بيه

اقتصادی و سیاسی در جامعه داشتهاند.
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خوراسييگانی و قاسييمی ( )1336در پييژوهش خييود بييه
بررسی نقش نگرش مذهبی به عنوان متغیر مستقل بر احساس
امنیت اجتمياعی پرداختنيد .نتياي نشيان داد نگيرش ميذهبی
میتواند تا  %13توان تبیین واريانس احساس امنیت اجتمياعی

نقاط نسبت به مناطقی كه شبکه روابيط دينيی كمتيری دارنيد
شده است.
بنابراين با استناد به مبانی نظری مطر شده مدل مفهومی
پژوهش شکل  1ارائه میشود.

را داراست.
باباخيانی ( )1333بيه بررسيی امنیيت اجتمياعی در بيین

روش

شهروندان تهرانی پرداخته و بیان داشته است احساس آنومی و

پژوهش حاضر از حی

سرمايه اجتماعی به طور قابل مالحظهای بير احسياس امنیيت

نوع توصیفی_همبستگی است.جامعه آمياری پيژوهش شيامل

مالی تأثیر گذار است.

اعضيای كيانون دانشيجويان داوطليب اسيم نويسيی شيده در

هدف كياربردی و از حیي

روش از

امین بیدختی و شريفی( )1331با ارائه الگيويی در مقاليه

سازمان جوانان هالل احمر شهرستان سمنان به عنيوان گيروه

خود با عنوان «دينيداری و سيرمايه اجتمياعی حيامی امنیيت

اول و ساكنان شهر سمنان به عنوان گروه دوم هستند .بر ايين

اجتماعی» به نقش دينداری و سرمايه اجتماعی در بيه وجيود

اساس در خصوص گروه اول ،آمار موجود 4131نفر عضو اين

آوردن احساس امنیت اجتماعی اذعيان نمودنيد .همچنيین در

كانون هستند و در خصوص گروه دوم اطاعات ،جمعیتی بيال

ديگر پژوهش اين نويسندگان به بررسی نقش مداخله گرايانيه

بر  155هزار نفر در اين شهر ساكن هستند .نظير بيه ايينكيه

سازه سرمايه اجتماعی در رابطه بین دينداری و احساس امنیت

دانشجويان در دانشگاههای مختلفی مشغول به تحصیل هستند،

اجتماعی پرداخته شد .نتاي نشان میدهد در بین مؤلفيههيا و

برای نمونهگیری از روش طبقهبندی استفاده شد به اين ترتیب

ابعاد دينداری مؤلفه مناسکی دارای بياالترين اثير بير سيرمايه

كه پس از انتخاب هر دانشگاه به عنيوان طبقيه از هير ييک از

اجتماعی است .خود سيرمايه اجتمياعی نیيز بير روی امنیيت

آنها به روش تصادفی ساده نمونهبيرداری شيد .در خصيوص

جانی ،مالی و سیاسی اثر مثبت و معناداری دارد.

ساكنان شهر سمنان نیز از روش خوشيهای بيرای جميعآوری

حکیمزاده ( )1336در بررسیهای پیمايشی خود به ايين
نتیجه رسید كه آموزههای مذهبی میتواند باع

بهبود آراميش

و احساس امنیت در بین دانشجويان دختر خوابگاهها را فراهم
آورد.
كوئینييگ )2007( 1در تحقیقييی نشييان داد افييرادی كييه
اعتقادات مذهبی قویتری دارند ،احسياس امنیيت بیشيتری از
محیط میكنند و سازگاری بیشتری با موقعیتهيای اسيترسزا
دارند.
بیرلین )2005( 1بيه دنبيال نتياي پژوهشيش كيه دربياره
چگونگی تأثیر شکلهيای متفياوت سيرماية اجتمياعی (درون
گروهی و برون گروهی) بر میزان جرائم انجام شده ،نشان داده
است .اين نوع سرمايه اجتماعی باع

كاهش جيرايم در ايين
Koening
Beyerlein

1
2

نمونه استفاده شد ،همچنین برای محاسبه حجم نمونيه نیيز از
رابطه زير استفاده گرديد :
z 2 pq
d2
n
 365

1  z 2 pq
1   2  1
N d


بدين ترتیب با در نظر گرفتن مقدار متغیر نرمال استاندارد
برابر  1636مقدار دقت بيرآورد برابير  5651و همچنيین  pو q

برابر  561حجم نمونه در حدود  361نفير بيرای گيروه اول و
 332نفر برای گروه دوم برآورد شيد .از اطالعيات بيه دسيت
آمده از دانشجويان و ساكنان شهر برای تأيیيد ميدل مفهيومی
تحقیق استفاده شد.
برای جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامه محقق سياخته
استفاده شده است .پرسشنامه اول مختص دانشجويان است كه
نقييش دينييداری و سييرمايه اجتميياعی را بييرای عضييويت در

دينداری و سرمايه اجتماعی محرک عضويت جوانان در گروههای امدادی برای برقراری امنیت ساكنان مناطق آسیبديده
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گروههای امدادی مشخص نموده است .پرسشنامه دوم نیز كيه

گروهها و اثر آن ب ر امنیت ساكنان مناطق آسيیب دييده اسيت،

بین ساكنان سمنان توزيع گرديد به بررسی نقش قسيمت دوم

میپردازد.

الگوی مفهومی پژوهش كه همانا تأثیر عضويت جوانان در اين

شکل  -1مدل مفهومي تحقيق

امّا قبل از توزييع آن بيرای بررسيی رواييی محتيوا ابيزار

داوطلبا ن و اساتید مديريت و علوم اجتمياعی لحياظ گردييد.
1

سنجش و دستیابی به عوامل مؤثر در جذب و نگهداری افيراد

پس از اطمینان از روايی محتوا برای بررسی رواييی سيازه از

در گروه و اطمینان از انعکاس هميه ابعياد متغیرهيای الگيوی

تکنیک تحلیل عاملی اكتشيافی اسيتفاده شيد .در جيدول ()1

پیشيينهادی در پرسشيينامه نظيير چنييد تيين از مس يؤوالن امييور

1

Structural equation modeling
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ضرايب پايايی محاسبه شده از روش آلفای كرونباخ و دو نیمه

محاسبه شده در تمامی موارد از حد تعريف شده ( )564بیشتر

سازی برای كل پرسشنامه و هر يک از ابعاد متغیرها مشيخص

بوده و رضايت بخش است.

شده است .همانگونه كه مالحظيه ميیشيود ضيرايب پاييايی
جدول  -1ميانگين،انحراف معيار و ضرايب پايايي ابعاد و کل پرسشنامه
عامل ها

شمار گويه ها

ميانگين

انحراف معيار

سرمايه اجتماعی
دينداری
عضويت در گروه
امنیت مناطق

3
13
1
2

1613
4651
6641
16612

5634
5612
5613
5611

ضرايب پايايي
دونيمه سازي
5641
5646
5644
5635

آلفاي کرونباخ
5641
5643
5631
5631

همچنین شاخص تورم واريانس )VIF(1نیز كه میزان بروز

يافتهها
قبل از هر اقدامی وضعیت نرمال بودن توزيع متغیرهای تحقیق

همخطی در متغیرها را نشان ميیدهيد .محاسيبه شيده كيه در

مورد بررسی قرار گرفت در اين خصوص آزمون كلميوگراف

خصوص همه متغیرها زير يک است كه نشاندهنده عدم هيم

اسمیرنوف استفاده شد Sig .محاسبه شيده در ايين خصيوص

خطی و يا هم خطی پايین متغیرها است.

مقدار  56131را نشان میدهد كه فرض نرمال بودن شاخصها

در مرحله بعد  13گويه طراحی شده در مدل عاملبنيدی

را در سطح  1درصد تأيید مینمايد .بنابراين با توجه به نرمال

شدند .برای دستیابی به اين منظور از تحلیل عياملی اكتشيافی

بودن شاخصها در ايين بخيش از آزميون پيارامتری اسيتفاده

استفاده شده است .امّا قبل از تحلیل عاملی اكتشافی از آزميون

میكنیم .در اين مرحله الزم است عوامل سيازنده هير ييک از

1

كفايت نمونهگیری كيايزر -مياير -اولکيین ( )KMOوآزميون
3

متغیرها شناسايی و هيمخطيی بيین متغیرهيای مسيتقل ميورد

كرويت بارتلت برای بررسی كفايت اندازه نمونه استفاده شد،

بررسی قرار گیرد .تا بتوان مدل مفهومی را با اطمینان خاطر در

ضريب  KMOبرابر با  56332نشانگر مناسب بودن همبستگی

مراحل آتی مورد پذيرش قرار داد .ليذا در جيدول ( )1میيزان

موجود میان گويهها است .آزمون بارتلت نیيز از نظير آمياری

همبستگی متغیرهای مستقل مدل ميورد بررسيی قيرار گرفتيه

معنادار گزارش شيده اسيت (1134636 ،df =651 ،P=56511

است.

=  )  2لذا با توجه به مقادير مناسب محاسبه شده اسيتفاده از
تحلیل عاملی اكتشافی بالمانع است.
برای تحلیل عاملهای متغیرها ،روش تحلیل مؤلفههيای

جدول  -2همبستگي بين متغيرهاي مستقل
سررررمايه
اجتماعي
سرمايه اجتماعی
دينداری
عضويت در گروه

1

عامل ترور

اصلی 2و چرخش واريمياكس 1اسيتفاده شيده اسيت؛ جيدول

واريانس

اشتراكات نشاندهنده مناسيب بيودن سيؤاالت ايين حيوزه در

5612

5631

56331

فرآيند تحلیيل عياملی اسيت .الزم بيه ذكير اسيت اگير عيدد

1

5631

56312

اشتراكات حداقل برابر با  561است ميورد پيذيرش اسيت ،در

1

56333

دينداري

عضويت
در گروه

VIF

1

Variance Inflation Factor
Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy
3
Bartlett test of sphericity
4
principle component analysis
5
Varimax rotation
2
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پژوهش تمامی گويهها مقدار الزم را كسب نمودند .جدول كل

درصد واريانس كل متغیرسرمايه اجتماعی را تبیین نماينيد .از

واريانس تبیین شده نیز نشان میدهيد كيه متغیرهيای موجيود

طرفی برای متغیر امنیت و دينداری هر يک بيه ترتیيب  1و 2

میتوانند به چند عامل تبیین شوند و اين عاملها چند درصد از

عامل با اكتساب  616333درصد و  636533درصيد وارييانس

واريانس حوزه مورد نظر را تبیین و پوشش میدهند.

كل متغیر را تبیین نمودهاند.

در اين راستا نتاي حاصله در جدول ( )3نشان میدهيد
سه عامل با اكتساب ارزش ويژه بیش از  1توانستهاند 436161
جدول  -3مقدار واريانس کل تحت پوش
مولفه

متغير

عوامل

مقادير ويژه ابتدايي

%واريانس

سرمايه اجتماعی
مناطق

امنیت در

امدادی

گروه

316342

1

36611

126232

3

36153

166114

1

16336

366342

1

16312

116111

1

16121

426316

1

16361

116112

1

16132

136156

3

16151

156362

2

16131

36212

1

عضويت در

دينداری

Initial Eigen value
26112

برای تعیین ارتبياط شياخصهيا بيه هير ييک از عواميل

تأيید برازش ،الگوی مفهومی تحقیق مورد پذيرش قرار گیيرد.

متغیرهای پنهان ،از چرخش واريمياكس اسيتفاده شيد .نتياي

برای دستیابی به اين منظور از نرم افزار لیزرل ،مدل ساختاری

جدول ( )2نشان میدهد چه شاخصهايی با چيه میيزان بيار

استخراج شد .منظيور از ميدل سياختاری ،روابيط عليی بيین

عاملی به اين عاملها مرتبط است.

متغیرهای مکنون است .هدف اين مدل كشف اثرات مستقیم و

حال كه نتاي تحلیل عاملی اكتشافی مشيخص شيد ،بيه
بررسی روابط مابین متغیرهای پنهان الگوی مفهيومی طراحيی
شده پرداخته میشود .تا در صيورت معنيادار بيودن روابيط و

غیر مستقیم متغیرهای مکنون بيرون زا بير متغیرهيای مکنيون
درونزا است.
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جدول  -4مقدار واريانس کل تحت پوش
عامل

متغير

عوامل
گويههاي مرتبط

 دانشجويان در گروه با هم تعامل داشته و از ساير شبکههای ارتباطی بهره میبرند.
ساختاری

 محیط گروه سبب بر انگیختن روابط متقابل و تعامالت اجتماعی دانشجويان میگردد.
 كبفیت روابط دانشجويان در حد مطلوبی است.

سرمايه اجتماعی

 دانشجويان نسبت به تحقق اهداف مشترک سازمانی متعهد هستند.
ارتباطی

 وفاداری دانشجويان به سازمان در حد مطلوبی است.
 دانشجويان به ارزشها و معیارهای اصولی سازمان معتقدند.
 سطحی از اعتماد و اعتبار بین دانشجويان با يکديگر وجود دارد.

شناختی

 نقش فردی دانشجويان در ايجاد اعتماد ،شبکهها و تعامالت اجتماعی زياد است
 دانشجويان از اينكه عضو اين سازمان هستند احساس افتخار میكنند.

امنیت در مناطق

جانی
مالی

امدادی

گروه

عضويت در

---

 میزان امنیت در مقابل تهديدات فیزيکی
 اطمینان از عدم آشوب و نزاع
 میزان احساس امنیت در خصوص عدم دستبرد اموال
 میزان اطمینان از عدم زورگیری
 تمايل باقی ماندن در گروه امدادی
 تمايل در ترغیب ديگران به عضويت در گروه
 رفتن به مسجد برای نماز

مناسکی

 میزان تالوت قرآن
 میزان نماز خواندن
 اعتقاد به وجود خدا

اعتقادی

 اعتقاد به وجود شیطان

دينداری

 اعقاد به كالم خدا بودن قرآن
 اعتقاد به رسیدگی به اعمال در قیامت
 نترسیدن از مرگ به خاطر اعتقاد به خدا

عاطفی

 احساس معنی دار بودن دنیا با وجود دينداری
 احساس ترس از خدا
 تقلب در پرداخت مالیات

پیامدی

 مبارزه با بدحجابی
 عدم اجرای قوانین اسالمی در جاعه امروزی
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نمودار  -1مدل ساختاري تحقيق در حالت تخمين استاندارد

معنادار هستند ،كه در جدول ( )6ارائه شده است.

بررسی مدل ساختاری نشاندهنده بيرازش مناسيب ميدل
است .از طرفی تمام روابط علی بيین متغیرهيا محاسيبه شيده

جدول  -6محاسبه اثرات مستقيم ،غيرمستقيم ،ضريب تبيين و اثر کل متغيرها و اعداد معناداري مدل
متغير مستقل(از)

دينداری

اعداد

نتيجه

ضريب

معنيداري

فرضيه

تبيين

سرمايه اجتماعی

5663

---

5663

3633

تأيید

امنیت منطقه

5611

5613

5645

3631

تأيید

عضويت

---

5621

5621

---

---

متغير

اثر

اثر غير

وابسته(به)

مستقيم

مستقيم

همانطور كه مالحظه میشيود متغیير دينيداری توانسيته
است به صورت مستقیم  11درصد و به طور غیر مسيتقیم 13
درصد تغییرات متغیر امنیت مناطق را تبیین نمايد .همچنین بيا
توجه به نتاي حاصيله ميیتيوان بیيان نميود متغیير دينيداری

اثرکل

5613

میتواند به طور كل  45درصد تغییرات متغیر امنیت منياطق را
تبیین نمايد.
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بحث و نتيجه

جامعه متصل میكند ،انجام میدهد .كوزر در تحقیق خيود بيه

در مطالعه حاضر برای بهبود نظم و امنیت مناطق آسیب دييده

اين نتیجه رسید كه دين با تشريفات مذهبی خود مردم را دور

الگويی برای جذب و نگهداری دانشجويان در گروههای امداد

هم جمع نموده در نتیجه همبستگی و میزان خیرخواهی آنهيا

و نجات تدوين شد .برای غنای بیشتر مطالب و بررسی نتياي

را برای كمک به ديگران افزايش میدهد .افه در پژوهش خود

به چند مورد از تحقیقيات همراسيتا در زمینيه تحقیيق اشياره

به بررسی دينيداری بير مشياركت پرداخيت و ديين را عاميل
توسعه همکاریهای عامالمنفعه و

میشود.
همانطور كه مالحظه شد دينداری نقش زيير بنيايی در

2002

داوطلبانه شناخت ( offe & et

 .)al.,ولچ در پژوهش خود نشان داد دينداری شهروندان

اين خصوص دارد .دينداری توانسته است با ضريب 5663تأثیر

بير مشياركتهيای اجتمياعی ميؤثر اسيت (

مثبت و معناداری بر سرمايه اجتماعی داشيته اسيت .واتنيا در

.)2004:320

Welch & et al.,

پيييژوهش خيييود بييير روی شيييهروندان آمريکيييا نشيييان داد

از طرفی نتاي تحقیق نشان میدهيد سيرمايه اجتمياعی

مشاركتهای مذهبی و انجام مناسک دينی رابطه معناداری بيا

میتواند تأثیر مثبت و معناداری به میزان  5661بر عضيويت در

(.)Wuthnow, 2002

گروه داشته است .لینچ و كاپالن در پژوهش خود به اين نتیجه

ژوهانسيون نیيز در تحقیييق خيود نشيان داد دييين بيا تشييويق

رسیدند كه سرمايه اجتماعی با ايجياد همبسيتگی اجتمياعی و

انجمنها و تشويق افراد به صداقت و ديگر ارزشهای اخالقی

تعهد اجتماعی بر رضايتمندی سازمانی مؤثر اسيت

سييرمايه اجتميياعی درون گروهييی دارد

( & Lynch

باال رفيتن سيرمايه اجتمياعی افيراد از طرييق اعتمياد و

 .)et al., 1997:300رز در پژوهش خود بیان مینماييد سيرمايه

صداقت میشود (.)Johnson & et al., 2004:240-244در پژوهش

اجتماعی با فراهم آوردن حمايتهای عاطفی و روانيی نقيش

ديگری با عنوان «پیوند میان دينداری ،مشاركتهای داوطلبانيه

موثری در انسجام اعضيای گيروه

 .)Rose,بيه نظير

و سرمايه اجتماعی» كه در فنالند انجيام شيد ،مشيخص شيد

میرسد سرمايه اجتماعی میتواند با تسهیم اطالعات و ايجياد

افرادی كه در امور مذهبی شركت میكنند بیشتر نگران ديگير

شبکههای غیر رسمی در گروه زمینه را بيرای ايجياد و بهبيود

افراد هستند و از سرمايه اجتماعی بیشتری برخيوردار هسيتند

رضايت اعضا و باقی ماندن در گيروه را در بير داشيته اسيت

(يونگ .)251-251 :1552 ،به زعم برم و ران 1سيرمايه اجتمياعی

(مدا و شريفی .)1333 ،نظر به اينكه سرمايه اجتماعی میتوانيد

مفهومی جمعيی اسيت آنهيا معتقدنيد موسسيات اجتمياعی،

پیوندهای عمیق و اعتماد را در بین افراد گروه ايجاد نمايد لذا

داوطلبانيه ،خيانواده ديين و الگوهيای فرهنگيی ميیتوانييد در

زمینهساز دخالت اعضا در تصمیمگیریهيای گيروه را فيراهم

افزايش آن نقش داشتهاند (.)Brehm & et al., 1997

مینمايد .كه نتیجه آن افزايش رضايت و بهبود حس تعلق بيه

باع

ديگر نتاي پژوهش نشان میدهد دينداری توانسته اسيت

دارد (2000

گروه است (امین بیدختی و نظری.)133 :1333 ،

با ضريب حدود  521تأثیر غیر مستقیم مثبت و معنياداری بير

ديگر يافتههيا نشيان ميیدهيد عضيويت دانشيجويان در

عضويت در گروهها امدادی داشته است .قواعد و هنجارهيا و

گروههای داوطلبانه میتواند به  5621بر میيزان نظيم و امنیيت

اقتدار اخالقی كه دين به وجود میآورد در مناسيک و مراسيم

ساكنان تأثیر گذار است .در اين راسيتا تحقیقيات هترينگتيون

دينی تجديد حیات میيابند .دين به طور مدام جمع را میسازد

( ،)1999اسکامر ( ،)2004ويلیز ( )2004مويید تحقیق حاضير

و بازسازی میكند و زمینه را برای مشاركتهای جمعی فراهم

است .اين محققان در يافتههای خود به اين نتیجه رسیدند كيه

میسازد كه اين كار را با محکم كردن پیوندهايی كه فرد را بيه

مشاركت جوانيان و بياالخص دانشيجويان در مشياركتهيای

Brehm & Rahn

1
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امینبیدختی ،ع .و شريفی ،ن« .)1331( .بررسی نقش مداخليه

است.

گرايانييه سييازه سييرمايه اجتميياعی در رابطييه بييین

لذا بر اساس نتاي حاصله پیشنهاد میگردد:

دينداری و احسياس امنیيت اجتمياعی» ،فصيلنامه

 با توجه به اينكه شبکه روابط بین دانشجويان با احسياس

پژوهشهای راهبيردی امنیيت و نظيم اجتمياعی،

امنیت اجتماعی پیوستگی دارد ،با تشويق و فراهم كردن امکان

دوره ،1ش ،13ص.33-13

شركت و عضويت دانشجويان در گروههای مختلف ميیتيوان

امینبیدختی ،ع .و نظری ،م« .)1333( .ارائه يک ميدل نظيری

افزايش اعتماد اجتماعی و به تبيع آن افيزايش امنیيت منياطق

جهت تبیيین نقيش سيرمايه اجتمياعی بيه عنيوان

آسیب ديده را تقويت نمود.

گوهری گرانبها اما كم هزينيه :راهکارهيای بيرای

 توسعه شبکههيای ارتبياط اجتمياعی دانشيجويان توسيط

بهبود عملکرد اقتصادی» ،مجله راهبيرد يياس ،ش

مسؤوالن فرهنگی همچنین تروي زمینههای ارتقای مشياركت

 ،11ص.164-133

در دانشجويان توسط نشيريات فرهنگيی ،نصيب بروشيور در

باباخانی ،ف« .)1333( .بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت

محیط دانشگاه و تبلیغات صدا و سیما میتواند نقيش ميؤثری

با تاكید بر نقش پلیس» ،مطالعات امینت اجتماعی،

در مشاركت دانشجويان در گروههيای داوطلبانيه و در نتیجيه

ش  ،11ص .133-133

بهبود امنیت اجتماعی داشته است.

بوزان ،ب .)1336( .مردم ،دولت و هراس ،ترجمه :پژوهشکده

 برگيزاری و انجيام مراسيم ميذهبی و اعیياد بيا مشياركت

مطالعات راهبردی،دتهيران :پژوهشيکده مطالعيات

دانشجويان در محیط دانشگاه برای بهبود انسجام اجتماعی هر

راهبردی.

چييه بیشييتر دانشييجويان بييرای آميياده شييدن بييرای پييذيرش

پورمحمييدی ،م .و مصييیبزاده ،ع« .)1334( .آسييیب پييذيری

مسؤولیتهای آتی از جمله مشاركت در گروههيای داوطلبانيه

شهرهای ايران در برابير زلزليه و نقيش مشياركت

مورد نیاز در مواقع ضروری ميیتوانيد نقيش سيازندهای ايفيا

محلهای در امداد رسانی آنها» ،فصلنامه جغرافیا و

نمايد.

توسعه ،سال  ،6ش  ،11ص.122-114

 حمايت از تشکیل تشکلهای مذهبی در دانشگاه و ترغیب

جهانیان ،ر« .)1333( .بررسی راههای ايجاد و تقويت مشاركت

دانشجويان برای عضويت ،موجيب بهبيود اعتمياد و انسيجام

مردم در آموزش و پرورش» ،فصلنامه انديشههيای

دانشجويان برای مشاركتهای آتيی در گيروههيای اجتمياعی

تازه در علوم تربیتی ،سال  ،1ش  ،3ص .13-21

حکیمزاده ،ف .)1336( .تأثیر آموزش آموزه هيای ميذهبی بير

خواهد شد.

ابراز وجود ،عدم گرايش به اعتیاد و عدم گيرايش
منابع

بييه خودكشيييی در دانشييجويان دختييير سييياكن

آگاه ،ی« .)1334( .امنیت اجتماعی و عواميل ميؤثر در آن در

خوابگاه های دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان اهواز،

قرآن و حدي » ،مجله تخصصی الهیات و حقوق،

پاياننامه كارشناسی ارشيد روانشناسيی عميومی،

ش ،3ص .163-121

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.

آهنکوبنژاد ،م« .)1333( .مطالعه میزان پايبندی دينی جوانيان

ربانی خوراسگانی ،ع .و قاسمی ،و« .)1334( .رابطه احسياس

شهر اهواز» ،فصلنامه پژوهش جوانيان_فرهنيگ و

امنیت اجتماعی و نگرش مذهبی» ،مجله پژوهشی

جامعه ،دوره  ،1ش  ،3ص .12-1

دانشگاه اصفهان ،ش ،)11( 2ص .13-1
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داوری ،ک.؛ شييجاعیمقييدم ،ع .و رضييویمطلييق ،ز.)1333( .

مشياركت سيازمان يافتيه اجتمياعی  -اقتصيادی

«بررسی رابطه بین روشهای جليب مشياركت بيا

روسيتايیان ،پاييان ناميه دكتيری ،دانشيکده عليوم

انجييام فعالیييتهييای داوطلبانييه در بييین داوطلبييان

اجتماعی تهران.

جمعیت هالل احمر استان كهگیلويه و بوير احمد

قرآن كريم ،سوره مائده.

در سال  ،»1333فصلنامه علميی اميداد و نجيات،

مييدا  ،م .و شييريفی ،ن« .)1333( .تحلیييل رابطييه سييرمايه

سال  ،1ش  ،2ص.11-26
دوركیم ،ا .)1333( .صور بنیادی ،حیات دينی :توتم پرستی در
استرالیا ،ترجمه :باقر پرهام ،تهران :نشر مركز.

اجتماعی و جرم» ،فصلنامه علمی پژوهشی نظم و
امنیت انتظامی ،سال  ،3ش ،3ص.111-133
كيامران ،ف .و عبيادتی نظرليو ،س« .)1333( .برسيی عوامييل

ربانی خوراسگانی ،ع .و كیانپور ،م« .)1336( .مدل پیشينهادی

اقتصادی اجتمياعی ميوثر بير احسياس آراميش و

برای سنجش كیفیت زندگی (مطالعه موردی :شهر

امنیت اجتماعی زنان دانشجوی كارشناسيی ارشيد

اصفهان)» ،مجله دانشکده ادبیات و عليوم انسيانی

رشته جامعه شناسيی دانشيگاههيای شيهر تهيران»،

(دانشگاه خوارزمی) ،دوره  ،11ش 13-13

پژوهش اجتماعی ،سال  ،1ش ،6ص .16-23

زارعی ،ع .و شيريفی ،ن« .)1333( .شناسيايی ،دسيتهبنيدی و

مهدوی ،ص .و رحميانی خلیليی ،ا« .)1334( .بررسيی تيأثیر

اولويتبندی عواميل ميؤثر بير سيرمايه اجتمياعی

دينداری بر میزان مشياركت شيهروندان تهرانيی»،

(مطالعه موردی  :شهرسيتانهيای منتخيب اسيتان

پژوهش نامه علوم اجتماعی ،سال  ،1ش  ،2ص-1

سمنان)» ،همايش ملی سرمايه اجتماعی و توسيعه

.13

اقتصادی ،دانشگاه سمنان.

نیازی ،م .و فرشادفر ،ی« .)1335( .بررسی رابطيه بيین میيزان

سحابی ،ج.؛ فیضی ،ع.؛ جمیل صمدی ،ب« .)1333( .بررسی

اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین

تيأثیر سيرمايه اجتمياعی بير امنیيت اجتميياعی در

زنان مناطق شمال و جنوب شهر تهران» ،فصيلنامه

سنندج» ،پژوهش نامه علوم اجتماعی ،سال سيوم،

علمی تخصصی مطالعات شيهری ،سيال ،1ش ،1

ش  ،3ص .131-111

ص.143-124

صالحی امیری ،ر .و افسرافشاری ،ن« .)1335( .مبانی نظری و
راهبييردی مييديريت ارتقييای امنیييت اجتميياعی و
فرهنگييی در تهييران» ،فصييلنامه راهبييرد ،ش ،13
سال ،15ص.46-23
صفابخش ،م« .)1333( .عوامل مؤثر در جذب جوانيان بيرای
عضويت در جمعیت هالل احمر مطالعه ميوردی :

كالنشهر تهران» ،فصلنامه علميی اميداد و نجيات،
سال  ،1ش  ،1ص.16-3
طالبان ،م« .)1343( .خانواده ،دانشگاه و جامعهپذيری مذهبی»،
نشريه نامه علوم اجتماعی ،ش  ،13ص .12-14

غفاری ،ا .)1335( .تعیین ويژگیهای اجتماعی  -فرهنگی در
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