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چكیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایهفرهنگی بر احساسامنیت در بین ساکنان حاشیهنشین شهرهای کرمان است .روش انجام
پژوهش حاضر پیمایشی از نوع مقطعی بودهاست که برای نیل به اهداف پژوهش ،با استفاده از فرمولکوکران 312نفر از ساکنان حاشیه نشین شهر
کرمان به روش خوشه ای و تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد سرمایهفرهنگی بوردیو و پرسشنامه
محقق ساخته احساس امنیت فضاهای معماری بود .روایی آن از طریق اعتبار محتوایی و صوری؛ و پایایی آن نیز ازطریق محاسبه آلفای کرونباخ 0/76
تعیین شد .یافتههای تحقیق نشانداد که بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و احساس امنیت رابطه معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از آزمون حاکی از
وجود رابطه معنادار بین سرمایهفرهنگی تجسم یافته با امنیت جانی ،مالی و شغلی بود ،همچنین آمارهای استنباطی مبین رابطه معنادار بین متغیر
سرمایهفرهنگی عینیتیافته و بعدامنیت مالی و شغلی نیز بود .اما براساس یافتههای پژوهش رابطهای بین سرمایهفرهنگی عینیتیافته با امنیت جانی و
عاطفی وجود ندارد .عالوه بر آن نتایج نشاندادکه سرمایه فرهنگی نهادینهشده اثری بر میزان احساس امنیت شهروندان ندارد.
واژگان کلیدی :سرمایهفرهنگی ،احساس امنیت جانی ،احساس امنیت مالی ،احساس امنیت شغلی ،احساس امنیت عاطفی.

DOI: 10.30495/uf.2022.1956292.1030

 - 1نویسنده مسئول :افشین قربانی پارام

Email: uniafshin.param@gmail.com

نقش سرمایه فرهنگی در احساس امنیت حاشیه نشینان (مطالعه موردی :فضاهای معماری شهر کرمان)

مقدمه
رشد شهری یکی از فرایندهای توسعه شهری میباشد .اگرچه شهرها تنها سه درصد از سطح کره زمین را
اشغال کردهاند ولی با سرعت و مقیاس غیرقابل تصوری در اکثر کشورهای جهان در حال رشد و گسترش
هستند(سان و همکاران.)410 :2013 1،
جمعیت شهری در سدهی أخیر رشد شتابان و چشمگیری داشته است .روند شهرنشینی سریع از سال  1340تا
1375تحت تأثیر سه عامل مهاجرت شدید روستائیان به شهرها ،رونق شهرها و به تبع آن رشد سریع جمعیت
شهری و همچنین به هم پیوستن چند روستا قرارگرفته است .وقتی جمعیت افزایش مییابد و شهرنشینی شتاب
میگیرد ،از رویارویی " شهر – روستا" ،در محیط پیرامونی شهرها ،فضاهای جدید سکونتی ایجاد میشود که به
شدت تحت تأثیر فضاهای شهری قرار دارد .اینگونه فضاهای سکونتی"پیراشهر" نامیده میشود (میکانیکی و
دیگران .)60 :1400 ،از نگاه جغرافیای شهری ،شهر به محدوده فیزیکی آن خالصه نمیشود .به بیان دیگر،
حیات شهر به ارتباط آن با پیرامون وابسته است و دوام و پایداری شهر تنها ناشی از درون شهر نیست و چه بسا
این نیرو و توان را بیرون از محدوده و مرز خویش کسب میکند (علیاکبری و دیگران .)56 :1396 ،کناره و لبه
شهری ،مکان دخالت فعالیتها ،سازمانها ،مناظر شهری و روستایی و نیز گذار از نواحی روستایی به شهری،
فرآیند پیراشهرنشینی را شکل میده د(دانشپور و دیگران.)9 :1395 ،
مفهوم امنیت را میتوان به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و درباره افراد نیز به نبود
هراس نسبت به حقوق و آزادیهای مشروع و مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها و مصون بودن از تهدید و
خطر مرگ و بیماری فقر و حوادث غیر مترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد تعریف
کرد(خوشفر و همکاران .)74 :1394 ،بنابراین ،امنیت از مهمترین پارادایمهای روز دنیاست و به لحاظ نقشی که
در زندگی اجتماعی بشر ایفا میکند از نگاه افکار عمومی بر مقوالت مهمی همچون صلح ،آموزش ،محیط
زیست ،کیفیت ارتقای زندگی غلبه پیدا میکند .در جامعه ما نیز اهمیت امنیت به حدی است که امروز به
گفتمان مسلط تبدیل شده است (شیرمحمدی .)90 :1400 ،عوامل متعددی در ایجاد حس ناامنی دخیل است از
جمله :کاهش باور عمومی نسبت به مجرمان ،ایجاد شایعه در بین مردم ،فقدان نظام آموزشی و اطالع رسانی جهت
ارتقاء دانش امنیتی ،وجود فرهنگ شفاهی با کارکردی قوی اشارهکرد (عباسیاسفجیر و رازقیمله.)110 :1397 ،
دریک پیمایش ملی ،نتایج احساس امنیت برای کل جامعه ایران نشان داد که " 52درصد از افراد دارای احساس
امنیت باال27 ،درصد متوسط و 21درصد احساس ناامنی" داشتند ،همچنین یافتهها نشان میدهد که 21درصد افراد
احساس ناامنی را بیاهمیت جلوه میدادند؛ ولیکن بیش از نیمی از جمعیت ( 56درصد) احساس ناامنی را مشکل
اساسی تلقی میکردند (همان منبع.)111 :
احساس امنیت فرآیند روانی  -اجتماعی است که صرفاً بر افراد تحمیل نمیشود ،بلکه اکثر افراد جامعه بر
اساس نیازها ،عالیق ،خواستهها و توانمندیهای شخصیتی و روانی خود در ایجاد یا از بین بردن آن نقش
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اساسیدارند (بیات .)32:1388 ،احساس ناامنی بدتر از خود ناامنی است ،وقوع یک جرم یا پدیده نا امنی ممکن
است که یک یا دو قربانی داشته باشد اما همین حادثه ممکن است هزاران نفر را بترساند و شیوه زندگی و طرز
تفکر آنها را تغییردهد .امنیت یعنی فقدان عوامل تهدیدکننده فردی و احساس امنیت نیز به معنای نبود احساس
درونی ناامنی است .احساس امنیت میتواند با امنیت واقعی تناسب داشته باشد :یعنی در شرایطی که امنیت عینی
وجود ندارد فرد ممکن است احساس امنیت داشته باشد ،یا اینکه عوامل ایجاد کننده امنیت واقعا وجود داشته
باشد اما فرد احساس امنیت نداشته باشد (مولر .)2000،با توجه به اینکه فضای شهری امروزی مولفهای برای
وقوع نابهنجاریهای شهری و در نتیجه نا امنی در شهر میباشد بنابراین بررسی جنبههای کیفی و کمی امنیت در
فضاهای شهری امری ضروری است (قرایی و همکاران.)21 :1389 ،
در مطالعات و پژوهشهای مرتبط با شهر ،حوزههای شهری بیان معیارهای کیفیت مطلوب شهری ،همواره
امنیت به عنوان یکی از شاخصهای مهم کیفیت زندگی شهری مورد توجه قرارگرفته است .زیرا مادامی که
امنیت در فضای شهری وجود نداشته باشد و متعاقب آن شهروندان احساس امنیت نکنند نمی توان انتظار داشت
فضای عمومی و اجتماعی شهر از روح و نشاط و سرزندگی برخوردار باشد و شهر کیفیتی درخور انتظار داشته
باشد .از این رو شناخت عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان و کوشش در تقویت آن ضروری و اجتناب
ناپذیر است (رخشانی نسب و اسفندیاری .)10-11 ،1392 ،فضای شهری به عنوان بستر زندگی و فعالیت
شهروندان باید بتوانند با توجه به شباهت ها و تفاوت های میان افراد و گروههای سنی و اجتماعی ،جنسی،
محیطی امن ،سالم و پایدار و جذاب را برای همه افراد فراهم کند و به نیاز تمامی قشرهای اجتماعی پاسخ
مناسب بدهد و پاسخگویی حداقل نیازها باشد (بابایی و همکاران.)11 :1395 ،
از آنجایی که فضاهای شهری بیشترین ارتباط را با مردم و محیط زندگی دارند ،می توانند نقش بسزایی در
هویت بخشی و دادن احساس آرامش شهروندان داشته باشند .همراه با مهاجرت گروههای انسانی از محیطهای
روستایی و نواحی کم برخوردار به سوی شهرها و نواحی برخوردار از امکانات و خدمات گوناگون ،شهرها و به
ویژه کالن شهرها ،با افزایش بیرویه جمعیت و تورم انسانی مواجه شدهاند .شهرهای بزرگ استان عالوه بر
اینکه کانون برترین ارزشهای فرهنگ معنوی و مادی استان می باشد سهم بسزایی در توسعه فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی استان دارند ،طیف گستردهای از مسائل امنیت ستیز اجتماعی از قبیل افزایش و هجوم فزاینده
جمعیت ،گسترش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و پیامدهای محیطی آن یعنی جدایی گزینی و کمبود
عدالت اجتماعی ،انجام بزهکاریها  ،جرایم ،تبهکاریها و نا به هنجاریهای اخالقی ،اعتیاد ،دزدی و بسیاری از
آسیبهای اجتماعی دیگر نیز هستند .سرمایه فرهنگی به عنوان موتور حرکتی برای پیشرفت جامعه محسوب می
شود اگر افراد دارای سرمایه فرهنگی کافی نباشد احتمال افزایش ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی وجود
داشته و احساس امنیت افراد را کاهش دهد وجود دارد .در نتیجه میتوان گفت یکی از اصلیترین مؤلفههایی که
احساس امنیت را ارتقاء میبخشد و جامعه را سالم و مطلوب میسازد ،انواع سرمایه است .از آنجایی که در
تحقیقات پیشین در رابطه با موضوع سرمایه فرهنگی و احساس امنیت شهروندان به اندازه کافی توجه نشدهاست،
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در این تحقیق سعی شده است که ابعاد متغیر سرمایه فرهنگی (تجسمیافته ،عینیتیافته ،نهادینهشده) با توجه به ابعاد
(جانی ،مالی ،عاطفی ،شغلی) احساس امنیت بررسی شود .این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که
آیا سرمایه فرهنگی تجسم یافته ،عینیت یافته و نهادینه شده با احساس امنیت جانی ،مالی ،عاطفی و شغلی فضاهای
معماری حاشیه نشینان شهر کرمان رابطه معنادار دارد؟ اضافه بر این آیا پایگاه اقتصادی-اجتماعی با احساس امنیت
جانی ،مالی ،عاطفی و شغلی فضاهای معماری حاشیه نشینان شهر کرمان رابطه معنادار دارد؟ بنابراین هدف از
انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت ساکنان حاشیه شهرکرمان میباشد.
پیشینه پژوهش
در پژوهشی که رجبیفرجاد و شایگان ( )1398با موضوع «بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان
اهوازی» به روش پیمایشی(سنجش نگرش شهروندان) و روش کیفی (مصاحبه با مسئولین استان) انجام شد؛ نتایج
بیانگر آن بود که مسئولین هفده عامل همچون بیکاری و نبود اشتغال ،مشکالت پس از جنگ ،وجود سالح در
دست مردم ،رسانهها و فرهنگ مردم ،استفاده شرکتهای صنعتی بزرگ از نیروهای غیربومی ،وجود قومیتهای
مختلف را در کاهش احساس امنیت در استان مؤثر میدانستند .مردم نیز فعالیت نیروهای بسیج ،وجود ایستگاههای
بازرسی متعدد در شهر ،اقدامات شهرداری ،نگهبان محله و برخورد قاطع دادگستری با مجرمین را ازجمله عوامل
امنیتساز در استان دانستند.
خطیبی ( ) 1398در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر فعالیت برای خدمت به
اجتماع(مطالعه موردی :ادارات دولتی در شهرهمدان) با روش پیمایشی بین 150نفر از کارکنان سازمانها و
ادارات دولتی شهر همدان انجامشد؛ نتیجه نهایی نشان داد که ارتباط مستقیمی بین احساس امنیت اجتماعی و
فعالی برای خدمت به اجتماع وجوددارد؛ بدین معنا که بدون وجود احساس امنیت اجتماعی ،انگیزه برای فعالیت و
خدمت به اجتماع وجود نخواهدداشت.
عباسی اسفجیر و رازقی مله( )1397در مقاله خود باعنوان بررسی تأثیر سرمایهفرهنگی بر احساس امنیت
شهروندان» که بین افراد18سال به باالتر استان مازندران انجام دادند؛ به این نتیجه دست یافتند که؛ سرمایهفرهنگی
بر احساسامنیت شهروندان تأثیرگذار بوده است که از بین شاخصهای سرمایهفرهنگی ،بعد عینیتیافته سرمایه
فرهنگی بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشته است.
دیباستیلو و دی پدرازا ( )2011درپژوهشی تحت عنوان تعیینکنندههای ناامنی شغلی در پنج کشور بلژیک،
فنالند ،هلند ،اسپانیا و آلمان بر اساس شاخص دستمزد ،به این نتیجه رسیدند که احساس ناامنی با سن رابطه مستقیم
و معناداری دارد؛ همچنین تحصیالت و دستمزدها ناامنی شغلی را کاهش میدهند .محققان پیبردند که که در
همهی کشورها با دستمزد باالتر احتمال احساس ناامنی پایینتراست .به نظر آنها تأثیر دستمزد باال بر احساس
امنیت را میتوان در پرتوی تأثیرگذاری آن بر ظرفیت پساندازکردن افراد ،درک باالتر آنان از کنترل داشتن بر
زندگی و درامان بودن از نوسانات بازار تفسیر میشود.
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همچنین پانزانیس )2009(1پژوهشی باعنوان تأثیر فقر بر احساس امنیت در بریتانیا انجام داد؛ نتایج این مقاله
نشان داد که افراد فقیر بیشتر نگران قربانی شدن در برابر ا نواع جرم ها هستند و این امر نه تنها در مورد ناامنی های
ناشی از جرم های گوناگون بلکه در مورد ناامنی های غیر جرائمی مانند بیماری ،ورشکستگی ،تصادفات جاده ای
نیز صادق است.
مبانی نظری پژوهش
احساس به معنی دریافتن ،دانستن ،آگاه شدن ،دیدن می باشد (معین .)153 :1363 ،امنیت در معنای عام خود
به معنای عدم وجود تهدید ،ترس و تردید می باشد .احساس امنیت به معنای احساس آرامش طمأنینه و حالت
فراغت از هرگونه ترس ،هراس و اضطراب می باشد (واثقی.)17 :1380 ،
آر.دی لینگ ،موضوع مورد توجه اش امنیت وجودی یا امنیت هستی شناختی است .امنیت وجودی یکی از
صورتهای مهم احساس امنیت به معنای وسیع آن میباشد .امنیت وجودی نشان از یک نیاز فردی و نیاز به
اطمینان از تداوم هویت خود ،دوام محیطهای اجتماعی و مادی اطراف خود را دارد .به نظر وی امنیت
وجودی سبب احساس امنیت و نبود آن باعث عدم احساس امنیت میگردد(گیدنز.)110 :1378 ،
مسعود چلبی ابعاد نظم اجتماعی را شامل بعد اقتصادی ،بعد سیاسی ،بعد اجتماعی و فرهنگی میداند .او به
لحاظ تحلیلی ،سیاست را در نابترین شکل اثباتی خود قابل تحویل به پنج عنصر اصلی و در عین حال مرتبط
به هم میداند که شامل زور ،علقه امنیتی ،کنش عاطفی ،کنشگران و رابطه اجباری میباشند .علقه امنیت دارای
چهار بعد اساسی شامل امنیت جانی ،امنیت مالی ،امنیت فکری و امنیت جمع است .بنظر چلبی در صورتی که
نظم اجتماعی در جامعهای بیشتر صبغه سیاسی به خود بگیرد و ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن ضعیفشوند ،میزان
اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم یافته ،تضعیف گشته و عالقه امنیتی آنها برجسته میگردد .در چنین نظمی افراد
و گروهها احساس امنیت مالی ،جانی ،فکری و جمعی نمیکنند (چلبی.)77 :1375 ،
سرمایه فرهنگی مجموعهای از روابط ،معلومات و امتیازات است که فرد برای حفظ کردن یا به دست آوردن
یک موقعیت اجتماعی از آن استفاده می کند .به عبارت دیگر ،سرمایه فرهنگی به طور دائمی در قلمرو امکانات
یک قشر ،گروه ،طایفه یا قبیله است .اصطالح سرمایه فرهنگی در قیاس با سرمایه اقتصادی و نظریات ،تحلیل های
مباحث مربوط به سرمایه داری در اوایل دهه  1970رواج یافت .این مفهوم برای بررسی این مسئله که موانع
اقتصادی برای تبیین نابرابری های موجود در موقعیت های آموزشی دانشآموزان طبقات اجتماعی مختلف ،کافی
نیست ابداع شد .سرمایه فرهنگ بدون که کوشش شخصی کسب و به ارث برده نمی شود ،کسب سرمایه فرهنگی
کار طوالنی ،مداوم و پیگیر ،یادگیری و فرهنگ پذیری را می طلبد .کسب سرمایه فرهنگی زمان میخواهد به
امکانات مالی و مادی نیاز دارد ،سرمایه فرهنگی از این بابت به نحوه تنگاتنگ به سرمایه اقتصادی گره خورده و به
شکل دیگر آن در آمده است (گنجی و حیدریان.)1393 ،
Panties
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"بوردیو" جامعه شناس فرانسوی سرمایه فرهنگی را به سه دسته تقسیم می کند:
الف -سرمایه بدنی و فردی :حافظه ،مهارت های تجربی و رفتاری و معلومات کسب شده ،اثر مایه های
بدنی و فردی محسوب می شوند .از مشخصه های این سرمایه می توان به پیوستگی و درون یافتگی آن اشاره کرد.
این سرمایه ،دارایی است که به شخص و خلق و خوی وی بدل شده است .به عبارت دیگر ،تنها صاحب این
خصایص دارانده این سرمایه فرهنگی هستند .به همین جهت نمی توان این سرمایه درونی شده را از طریق بخشش،
وراثت و خرید و فروش به دیگری انتقال داد .در نهایت این که این نوع از سرمایه فرهنگی فانی و میراست ،را به
شکل خاصی با یکتایی بیولوژیکی شخص ،گره خورده است (روحانی1388 ،؛ به نقل از گنجی و همکاران،
.)34 :1394
ب -سرمایه عینی فرهنگ :مجموعه میراثهای فرهنگی ،آثار ادبی و شاهکارهای هنری و جزء این ها را
سرمایه عینی فرهنگی می نامند .سرمایه فرهنگی عینیت یافته دارای یک رشته از ویژگی هاست که تنها میتوان از
طریق رابطه سرمایه فرهنگی عینیت یافته با سرمایه فرهنگ بدنی و فردی آن را معین کرد .این سرمایه (مانند
کتاب ،تابلو های نقاشی ،آالت موسیقی و )...به لحاظ مادی از طریق صاحبانش قابل انتقال است (البته تنها از
لحاظ مالکیت حقوقی قابلیت انتقال دارند)( ،قاسمی و نامدار جویمی)1393 ،
ج -سرمایه نهادی و ضابطهای :مدرک تحصیلی ،مدارک حرفهای و کارا از نمونههای سرمایه نهادی و
ضابطهای هستند ،مدرک تحصیلی سند تخصص فرهنگی است که به دارنده ارزش قراردادی تضمین شده ارائه
میدهد .بوردیو بر این اعتقاد است که سرمایه اقتصادی میتواند برای صاحب از سرمایه فرهنگی و اجتماعی به
وجود بیاورد؛ متقابالً سرمایه فرهنگی نیز با کار کرد خود میتواند سرمایه اقتصادی را به وجود آورد(روحانی،
1388؛ به نقل از گنجی و همکاران)42 :1394 ،
روش پژوهش
پژو هش حاضر براساس هدف از جمله تحقیقات کاربردی است و براساس روش از جمله تحقیقات کمی از
نوع همبستگی است که با روش پیمایش انجام شد .جامعه آماری این پژوهش بر اساس سرشماری عمومی نفوس
و مسکن سال 1395دفتر آمار و اطالعات سازمان برنامهو بودجه 17000 ،نفر اعالم کرده است که حجم نمونه
براساس جدول مورگان  312نفرمحاسبه شد .روش نمونه گیری شیوه خوشهای وتصادفی ساده است .اعتبار و
روایی پرسشنامه بررسی شد که بر اساس ضریب آلفاکرونباخ مقدار پایایی برابر با  0/72و بیانگر روایی مطلوب
است .عالوه بر این طبق نتایج مستخرج از بررسی پرسشنامه توسط متخصصین ،پرسشنامه از روایی صوری جهت
پاسخگویی به اهداف و سواالت تحقیق برخوردار می باشد .ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه استاندارد بوردیو
و پرسشنامه محقق ساخته ( آلفا  )0/97است.
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یافته های پژوهش
به منظور بررسی احساس امنیت ،وضعیت شاخص های این مولفه در فضاهای معماری شهر کرمان مورد
بررسی قرار گرفت .با توجه به اطالعات بهدست آمده در جدول ( )1و همچنین مقدار میانگین بهدست آمده می
توان چنین نتیجه گرفت که احساس امنیت در بین شهروندان کرمان در سطح متوسطی قرار دارد .همچنین از بین
چهار بعد احساس امنیت ،امنیت جانی و شغلی در سطح پایین قرار دارد ،عالوه بر آن نتایج مبین این است که
امنیت عاطفی نیز در سطح متوسط قرار دارد .همچنین از بین چهار مؤلفهی مذکور ،باتوجه به میانگین میتوان
گفت امنیتمالی شهروندان در سطح باالیی قرار دارد .درنهایت میتوان اینگونه بیانکرد که احساسامنیت در بین
شهروندان متوسط است.
جدول ( :)1یافتههای توصیفی مربوط به متغیر احساسامنیت
مقیاسها
احساس امنیت
امنیت جانی
امنیت مالی
امنیت شغلی
امنیت عاطفی

انحراف معیار
0/72
0/55
0/85
0/62
0/82

میانگین
2/49
1/57
3/04
2/21
2/34

تعداد
312
312
312
312
312

واریانس
0/52
0/30
0/73
0/39
0/63

منبع :مطالعات میدانی1400 ،

جهت تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا نرمال بودن دادههای پژوهش بررسی شد .اگر مقدار چولگی(کجی) و
کشیدگی دادهها در دامنه ( -2و  )2قرار داشته باشد؛ دادهها از توزیع نرمال برخوردارند .در نتیجه با توجه به مقدار
چولگی به دستآمده که در دامنه ( -2و  )2قراردارد؛ میتوان گفت دادهها نرمال هستند (جدول .)2
جدول ( :)2محاسبه گشیدگی و چولگی متغیرها
متغیرها

تعداد

امنیت جانی
امنیت مالی
امنیت شغلی
امنیت عاطفی
تجسمیافته
عینیتیافته
نهادینهشده
احساس امنیت
سرمایهفرهنگی

312
312
312
312
312
312
312
312
312

چولگی
ضریب
استاندارد
1/011
-0/293
0/446
0/405
0/571
-0/392
0/072
0/274
-0/191

ضریب
غیراستاندارد
0/124
0/124
0/125
0/124
0/121
0/123
0/124
0/132
0/127

مقدار گشیدگی
ضریب
استاندارد
6/46
0/508
2/25
0/914
-0/116
-0/615
-0/764
0/765
-0/760

ضریب
غیراستاندارد
0/247
0/247
0/250
0/248
0/242
0/245
0/247
0/263
0/253

منبع :نگارنده1400 ،

طبق جدول ( )3آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تمام منغیرهای مورد پژوهش معنادار است .سطح
معناداری بیش از  0/05تأییدکنندهی این روابط است .بر این اساس ،متغیرها دارای توزیع نرمالی بوده و میتوان از
تحلیلهای پارامتریک برای آن استفادهکرد
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جدول ( :)3آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

وضعیت آزمون کولموگروف اسمیرنوف

سطح معناداری

امنیت جانی

36/51

7/49

0/083

0/072

امنیت مالی

41/37

5/71

0/041

0/065

امنیت شغلی

33/45

5/63

0/052

0/050

امنیت عاطفی

30/02

6/90

0/056

0/052

نهادینهشده

6/44

2/13

0/131

0/120

عینیتیافته

77/76

16/38

0/049

0/049

تجسمیافته

52/20

10/76

0/068

0/082

سرمایهفرهنگی کل

130/00

24/90

0/053

0/055

احساسامنیت کل

141/35

16/09

0/048

0/056

جدول ( :)4نتایج ماتریس همبستگی تمام متغیرهای تحقیق

احساس
امنیت

امنیت جانی

سرمایه
فرهنگی

امنیت مالی

نهادینه
شده

امنیت شغلی

عینیت
یافته

امنیت عاطفی

تجسم
یافته

تجسم یافته

امنیت
عاطفی

عینیت یافته

امنیت
شغلی

نهادینه شده

امنیت
مالی

سرمایه فرهنگی

امنیت
جانی

همبستگی

احساس امنیت

متغیّر

1

معنیداری
1

همبستگی

**./175

معنیداری

0/001

همبستگی

*0/132

**0/287

معنیداری

0/011

0/000

همبستگی

**0/244

0/058

*0/133

معنیداری

0/000

0/296

0/011

همبستگی

*0/110

**0/246

**0/222

-0/066

معنیداری

0/033

0/000

0/000

0/209

همبستگی

0/047

**0/201

**0/196

-0/062

**0/638

معنیداری

0/367

0/000

0/000

0/241

0/000

همبستگی

0/046

-0/066

-0/066

0/054

**0/290

**0/420

معنیداری

0/370

0/199

0/201

0/295

0/000

0/000

همبستگی

0/101

**0/248

**0/231

-0/072

**0/947

**0/880

**0/396

معنیداری

0/059

0/000

0/000

0/181

0/000

0/000

0/000

همبستگی

**0/654

**0/478

**0/549

**0/557

**0/187

**0/165

-0/021

**0/200

معنیداری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/001

0/003

0/700

0/000

1

1
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در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره خطی برای تعیین متغیرهایی که بهتر میتوانند تبیینکنندهی متغیر
وابسته باشند ،بهرهگرفته شدهاست .نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان میدهد که میزان  )4/358( Fو میزان
معناداری آن برابر ( )0/001بوده و نشاندهندهی معناداری کل مدل میباشد .با مقایسه ضرایب رگرسیونی
( )Betaمشخص میشود که بیشترین تأثیر را متغیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی بر احساسامنیت شهروندان دارد؛
پایگاه اقتصادی-اجتماعی ( )Beta=0/150واریانس احساسامنیت شهروندان ساکن در کرمان را تبیینکرده
است؛ بدین معنا که با کنترل سایر متغیرهای پژوهش ،به ازای هرواحد انحرافمعیار در پایگاه اقتصادی-اجتماعی
تقریبا  15درصد واحد انحرافمعیار در احساسامنیت شهروندان تغییر بهوجود میآید .همچنین سرمایهفرهنگی
تجسمیافته با ضریب( )0/132و سرمایهفرهنگی کل با ضریب استاندارد( )0/097نیز در مرتبه دوم و سوم
تأثیرگذاری بر میزان احساسامنیت قرار دارند (جدول .)5
جدول ( :)5تحلیل واریانس مدل تبیینکنندهی احساس امنیت
متغیرها

سطحمعناداری

B

Beta

T

سرمایهفرهنگی

0/031

0/097

0/148

2/161

تجسم یافته

0/046

0/132

0/132

1/998

عینیت یافته

0/279

0/125

0/093

1/054

نهادینه شده

0/542

-0/045

-0/069

-0/610

پایگاه اقتصادی-اجتماعی

0/006

0/061

0/150

2/775

منبع :نگارنده1400 ،

آزمون دوربینواتسون یا به اختصا ر) (DWروشی برای تشخیص همبستگی در باقیماندههای تحلیل مدل
رگرسیونی است؛ درواقع هدف از انجام آزمون دوربینواتسون روی باقیماندههای مدل است نه دادههای مربوط
به متغیرهای مستقل یا وابسته (جدول  .)6آمارههای دوربین واتسون بین صفر تا چهار میباشد .مقادیر صفر تا کمتر
از دو بیانگر همبستگی مثبت است و مقادیر دو تا چهار بیانگر همبستگی منفی میباشد .باتوجه به جدول فوق و
آماره بهدستآمده از دوربینواتسون ( )1/124که در بازه صفر تا کمترازدو میباشد؛ میتوان گفت همبستگی در
سطح مثبت قرار دارد؛ بدین معنا که اگر یکی از باقیماندهها یا مقادیر خطا افزایش یابد ،احتمال آنکه دیگری نیز
افزایش داشته باشد ،زیاد خواهد بود.
جدول ( :)6ضرایب رگرسیونی مدل تبیینکنندهی احساس امنیت
شاخصها

R

R2

F

Sig

DW

ضرایب

0/226

0/214

4/358

0/001

1/124

منبع :نگارنده1400 ،

یافتههای مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق به روش مدلسازی معادالت ساختاری

در روش مدلیابی معادالت ساختاری ،قبل از تحلیل دادهها ،بررسی پیشفرضهای این روش ضروری است.
مدلهای عاملی ،در دو جهت مورد توجه پژوهشگران اجتماعی قرارمیگیرند .از یک سو ،با استفاده از مدل
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معادالت ساختاری و آزمون آنها بر مبنای دادههای تجربی میتوان شواهدی برای ارزیابی اعتبار مقیاسهای
تعریف شده توسط محقق به دستآورد و بنابراین یکی از اهداف اصلی از کاربرد آنها ساخت مقیاسهای
استاندار به لحاظ علمی است .از طرف دیگر ،مدلهای عاملی به عنوان جزئی از مدلهای معادله ساختاری در
نقش مدلهای اندازهگیری عمل میکنند .در این پژوهش ،برخی از مهمترین پیشفرضهای روش مدلیابی
معادالت ساختاری شامل دادههای گمشده ،دادههای پرت ،بهنجاری چند متغیّری و همخطّی چندگانه مورد
بررسی قرارگرفتند ،که نتایج بررسی نشان داد تمامی مفروضهها رعایت شده اند.
جدول ( :)7شاخصهای برازش مدل پیشنهادی در کل نمونه
شاخصهای برازندگی

مقدار

آزمون مجذور کای ()X2

12/66

سطح معنیداری

0/027

درجه آزادی ()df

5

نسبت مجذور کای به درجه آزادی ()X2/df

2/53

شاخص نیکویی برازش ()GFI

0/93

شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته ()AGFI

0/91

شاخص برازندگی هنجار شده ()NFI

0/91

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

0/94

شاخص برازندگی افزایشی ()IFI

0/90

شاخص توکر-لویس ()TLI

0/92

ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب ()RMSEA

0/06

منبع :نگارنده1400 ،
با توجه به ضرایب پذیرفته شده که در جدول فوق ذکر شدهاست میتوان گفت مدل فوق تأییدشدهاست.
ضریب کای اسکوئر به دستآمده از مدل فوق برابر  2/53میباشد که بین بازه نرمال (  1تا  )3قرار دارد .نتایج
تحلیل نشان داد که ضریب شاخص ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب ( )RMSEAبرابر با  0/06شاخص
برازندگی تطبیقی ) (CFIبرابر با  ،0/94نیکویی برازش ) (GFIبرابر با  ،0/93شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته
( )AGFIبرابر با  ،0/91شاخص برازندگی هنجار شده ( )NFIبرابر با  ،0/91شاخص برازندگی افزایشی ()IFI
برابر با  0/90و شاخص توکر-لویس ( )TLIبرابر با  0/92به دست آمده است که بر برازش مناسب مدل با دادهها
داللت دارد (جدول .)7
بررسی متغیرهای احساس امنیت بر مبنای روش تحلیل مسیر

روش تحلیل مسیر برای آزمون نظریه سودمند است نه ایجاد آن ،از مزایای تحلیل مسیر در واقع یکی این است
که کاربرد آن بیان روش چارچوب نظری مورد استفاده را ایجاب میکند .در تحلیل دیاگرام تحلیل مسیر متغیرها
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بیرونی یا درونی هستند ،متغیرهای بیرونی با استفاده از یک خط منحنی نشان داده میشوند و یکی را وابستهی
دیگری نمیدانیم برای بیان رابطه بین متغیرهای درونی از پیکانهای یک طرفه استفاده میشوند.
متغیرهای موجود در هر مدل بوسیله فلش ( )به یکدیگر متصل شدهاند که نشان میدهد این دو متغیر با
یکدیگر ارتباط دارند متغیر وابسته در نوک پیکان و متغیر مستقل در ابتدای پیکان قرار دارد .بر روی خط ارتباط
دهندهی بین دو متغیر مستقل و وابسته بتاهای استاندارد شده ) (Betaقرار دارند .بتای استاندارد ارائه شده درواقع
همان شیب خط است که در معادله رگرسیون استاندارد استفاده می شود .این مقدار می تواند بین ( 0تا  )1متغیر
باشد .عدد صفر نشان دهنده عدم ارتباط و عدد  1نشان دهنده همبستگی کامل است.
جدول ( :)8مقادیر و بارهای عاملی مدل اندازهگیری متغیر احساسامنیت
متغیر

مسیر

سرمایه فرهنگی

<---

پایگاه اقتصادی-اجتماعی

<---

احساسامنیت

<---

تجسمیافته

1/385

<---

نهادی شده

0/975

0/630

<---

عینیتیافته

1

0/690

***

<---

امنیت جانی

2/581

0/809

***

<---

امنیت شغلی

2/404

0/666

***

<---

امنیت مالی

0/782

0/679

***

<---

امنیت عاطفی

10/518

0/774

***

سرمایه فرهنگی

احساسامنیت

مؤلفهها

ضرایب

ضرایب

سطح

غیراستاندارد

استاندارد

معنیداری()P

0/593

0/317

0/27

0/142

0/267

0/49

0/774

***
***

جدول( )8به منظور بررسی رابطه سرمایه فرهنگی ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی بر ابعاد احساسامنیت تدوین
شده است .شاخص نکویی و برازش در ارزیابی مدل ساختاری رابطه سرمایه فرهنگی ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی
بر ابعاد احساسامنیت نشاندهندهی این است که در مجموع دادههای جمعآوری شده حمایتکنندهی مدل
ساختاری تدوین شده است؛ همچنین مقادیر استاندارد حاکی از این است که سرمایه فرهنگی و پایگاه اقتصادی-
اجتماعی بر ابعاد احساسامنیت رابطه وجود دارد .ضرایب معناداری سرمایهفرهنگی( )0/27و پایگاه اقتصادی-
اجتماعی( )0/49تأییدکنندهی روابط فوق میباشد.
نتیجه گیری
نتایج کلی پژوهش حاضر نشان داد که سرمایه فرهنگی در بعد تجسم یافته و عینیت یافته بر احساس امنیت
مالی و شغلی اثرگذار است .لذا می توان بیان کرد که یکی از عوامل تأثیر گذار بر افزایش امنیت به عنوان یکی از
شاخص های مهم توسعه ،وجود سرمایه فرهنگی در سطح جامعه می باشد که تعیین کننده احساس امنیت در شهر
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کرمان بوده است .درواقع احساس امنیت و ضریب احساس امنیت در جامعه مستلزم افزایش توجه به سرمایه های
فرهنگی و مؤلفه های خاص آن می باشد .بنابراین پیشنهاد می گردد تا مدیران و کارکنان حوزه های مختلف
سیاسی ،امنیتی و قضایی در کنار نیروها و نهادها و تشکل های مردمی با توجه به ارتقاء مقوله سرمایه فرهنگی در
محیط های اجتماعی خود می توانند الگو ها و طرح های مناسبی برای احساس امنیت را ارائه و به اجرا درآورند و
نهادینه شدن سرمایه فرهنگی در بطن رفتار و کردار شهروندان می تواند بهترین الگوی مناسب برای تحقق احساس
امنیت درسطح جامعه باشد .همچنین باتوجه به وجود رابطه بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی با احساس امنیت؛ نشان
داد که هرچه پایگاه افراد در جامعه افزایش یابد؛ امکان دستیابی آن ها به امکانات و خدمات بهداشتی ،رفاهی و
آموزشی نیز افزایش می یابد و بر همین اساس افراد احساس تعلق و خشنودی نسبت به جامعه دارند .براساس نظریه
نیازانسانی مازلو ،احساس امنیت زمانی حاصل می شود که نیازهای اساسی افراد برآورده شود؛ در غیر این
صورت ،انسان با ناامنی روبه رو می شود .بنابراین هرچه احساس فرد از محل سکونت و زندگی رضایت مندانه تر
باشد ،به همان میزان نیز احساس امنیت را تجربه خواهند کرد.
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the role of cultural capital on the sense
of security among the suburbs of Kerman. The method of this research is a crosssectional survey that to achieve the objectives of the study, using the Cochran's
formula, 312 residents of the suburbs of Kerman were selected by cluster sampling
and simple random sampling as a statistical sample. The research instruments were
Bourdieu's standard capital-cultural questionnaire and a researcher-made
questionnaire on the sense of security of architectural spaces.Its validity through
content and formal validity; and its reliability was determined by calculating
Cronbach's alpha 0.76. The research findings showed that there is a significant
relationship between socio-economic status and the feeling of security. The results
of the test showed that there was a significant relationship between embodied
cultural capital with life, financial and occupational security. Also, inferential
statistics showed a significant relationship between the variable of materialized
cultural capital and financial and occupational security. But according to the
research findings, there is no relationship between objectified cultural capital and
physical and emotional security. In addition, the results showed that
institutionalized cultural capital had no effect on citizens' sense of security.
Keywords: Cultural Capital, Sense of Security, Sense of Financial Security, Sense of Job
Security, Sense of Emotional Security.
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