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مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیامنور

چكيده

افزایش روند مهاجرت به شهر ایالم و توسعه فیزیکی این شهر ،ساختار جوان جمعیت و رستیدن بته
سن ازدواج و نیاز به مسکن ،و نیز عدم وجود زمین کافی برای ساخ مسکن خانوارهای جدید ،توجه
به احداث مجتمعهای مسکونی را در این شهر حائز اهمی نموده اس  .با ایتن وجتود ایجتاد نیتین
طرحهای انبوه و عظیمی ،همراه با نوع معماری و فشرده بودن فضای آنها ،پیامدها و مشکالت دیگری
را با خود به همراه دارد که از مهمترین آنها ،عدم احساس امییت در بتین ستاکیین ایتن مجتمتعهتا
میباشد .این مساله ذهن بسیاری از اندیشمیدان ،آسیبشیاسان اجتمتاعی و نهادهتای ذیتربا را بته
خود مشغول نموده اس  .در این راستا این مقاله ،به شیوه پیمایشی و بتا توزیتع پرستش نامته در
بین  274نفر ،به بررسی احساس امیی اجتماعی زنان ساکن مجتمعهای مسکونی مهتر شتهر
ایالم و عوامل مرتبا با آن پرداخته اس  .بررسی فرضیهها بیانگر آن اس که متغیرهای میتزان
رضای از عملکرد ناجا ،کیترل اجتماعی ،سرمایه اجتماعی و جه گیتری متههبی بتا احستاس
امیی اجتماعی ،همبستگی مستقیم ،متوسا ،و در سطح  99درصد معییداری دارد .همچیین
رابطه معییداری بین متغیر راهبرد کیارآمدن با محیا و متغیر وابسته مشاهده نمیشود .تفسیر
نتایج تحلیل رگرسیونی نید متغیره نشان میدهد که متغیرهای میزان رضای از عملکرد ناجتا
و سرمایه اجتماعی تقریباً  32درصد از تغییرات متغیر وابسته یعیی احستاس امییت را تبیتین
* نویسنده مسئول
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نمودهاند .در مجموع ،ارزیابی یافتهها نشان میدهد که مدل پژوهش حاضتر از دتدرت تبیتین و
پیشبییی متوسطی برخوردار اس .

واژگان کليدی

احساس امیی اجتماعی؛ کیترل اجتماعی؛ رضای از عملکرد ناجا؛ مسکن مهر؛ شهر ایالم.

مقدمه و بیان مساله
افزایش روند مهاجرت به شهر ایالم و توسعه فیزیکی این شهر در دهههای اخیر از یک سوو،
و عدم وجود زمین کافی برای ساخت مسکن خانوارهای جدید از سووی دیرور ،توجوه بوه
احداث مجتمعهای مسکونی را در این شهر حائز اهمیوت نموودا اسوتی ایون امور در ک وار
ساختار جوان جمعیت و رسیدن به سن ازدواج و نیاز به مسکن ،دولت را بر آن داشته توا بوا
ایجاد مجتمعهای مسکونی مهر ،گام مهمی در جهت رفع بخشی از این مشکالت بورداردی بوا
این وجود ،ایجاد چ ین طرحهای انبوا و عظیمی ،به دلیل نوع معماری و فشردا بودن فضوای
آنها ،و همچ ین احداث در حاشیه شهر ایالم ،پیامدها و مشوکالت متعوددی را بوا خوود بوه
همراا داشته که از مهمترین آنها ،به مخاطرا افتادن احساس ام یت در بین ساک ان استی
احساس ام یت را میتوان "میزان آرامش خاطر ذه ی و روانوی افوراد در موورد ای کوه در
زندگی روزمرا خوود چدودر در برابور ختورات احتموالی و مزاحموت دیرور افوراد جامعوه

مصونیت دارند" ،تعریف کرد (مظلووم و اسوماعیلی)225 :1389 ،ی ویوویر 1احسواس ام یوت

اجتماعی را توانم دی جامعه برای مراقبت از خصوصیات و ویژگویهوای ب یوادین خوود در
شرایط تغییر و تهدیدات عی ی و احتمالی تعریف نمودا(امینبیودختی و شوری،ی)16 :1391 ،
که سازاای چ د بعدی است و در ارتباط با شرایط اجتمواعی و اقتصوادی افوراد مختلوف بوه
گونههای مت،اوت ظهور یافته و به اشکال مختلف قابل س جش و اندازاگیری اسوت ،لواا بوا
بسیاری از ع اصر اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فره روی جامعوه ارتبواط موییابودی اموروزا
اهمیت این موضوع در جامعه ،باعث شدا است پژوهشرران از ابعاد و زوایوای مختلوف ،آن
را مورد پژوهش و بررسی قرار ده دی
Wavier
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بابایی و حسی ی ( )1394در پژوهش خویش نشان دادند بین میوزان پوای ب ودی بوه
ارزشهای دی ی و ابعاد مختلف احساس ام یت اجتماعی (ج سیتی ،فکری ،اقتصوادی و
فره ری) رابته مع اداری وجود داردی
در پژوهش حاتمی و همکاران ( ،)1394پایب دی به ماهب ،اطوالعرسوانی وسوایل
ارتباط جمعی ،حمایت اجتماعی ،وقوع جرم در م ظر افراد ،تحصیالت ،قومیت ،سون و
رعایت نکات ایم ی ،مهمترین عوامل موورر بور احسواس ام یوت اجتمواعی زنوان شوهر
کرمانشاا بودااندی
نتایج پژوهش رسترار و همکاران ( )1394نشان دادا انود کوه بوین احسواس ام یوت
اجتماعی زنان و سالمت اجتماعی آنان ،و ابعاد آن ،رابته مع ادار و مثبت وجوود دارد و
احساس ام یت اجتماعی زنان بیشترین تاریر را بر انسجام ،انتبوا و سوالمت اجتمواعی
آنان داردی
یحییزادا و خدری ( )1394در پژوهش خود نشان دادند بین گورایش بوه مشوارکت
در تامین ام یت ،تلدی از عملکرد پلیس ،پایراا اجتماعی -اقتصوادی (ذه وی و عی وی) و
ام یت اجتماعی رابته مستدیم و بین احساس محرومیت نسبی و ام یت اجتمواعی رابتوه
معکوس وجود داردی
احمدی و کلدی ( )1392نشان دادنود کوه رابتوه مع ویداری بوین احسواس ام یوت
اجتماعی زنان در شهر س دج و حمایت اجتماعی و محل سکونت وجود داردی
یافتههای پژوهش قاسمی و محمدی ( )1392حاکی از آن است که عوامل موثرر بور
ام یت شهروندان سن ،ج س ،رضایت اجتماعی و ویژگیهای شخصیتی میباشدی
مشکی ی و همکاران ( )1392در پژوهشی نشان دادنود متغیور انسوجام اجتمواعی در
گروا زنان و متغیر حمایت اجتماعی در گروا مردان ،بیشترین ندش را در تبیوین متغیور
ادراک ام یت اجتماعی داردی
موحد و همت ( )1392در پژوهش خوود نشوان دادنود کوه متغیرهواین نرورش بوه
حجاب ،عوزت ن،وس ،وسوایل ارتبواط جمعوی نووین ،دیون داری اعتدوادی ،پیامودی و
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م اسکی ،سرمایه فره ری -آموزشی ،فره روی -گردشورری و فره روی -اجتمواعی بوا
متغیر احساس ام یت اجتماعی زنان ارتباط مع اداری داردی

اکبری و پاکب یان ( )1391در "تواریر کالبود فضواهای عموومی بور احسواس ام یوت

اجتماعی زنان" ،نشان دادااند که بل دمرتبه بودن ،پتانسیلهوایی بورای کواهش احسواس

ام یت در مجموعههای مسکونی فراهم میآورد.

امینبیدختی و شری،ی ( )1391در پژوهش خوود بوه ایون نتیجوه دسوت یافت ود کوه
سرمایه اجتماعی بر روی ام یت جانی ،مالی و سیاسی ارر مثبت و مع یداری داردی
مهمترین یافته پژوهش طاهری و همکاران ( )1391وجود رابته مثبت و مع ادار بین
ندش پلیس با احساس ام یت در بین شهروندان اص،هانی بودی در رابته با مع واداری هور
یک از ابعادن بعد جدیت پلیس با بعد فکری احساس ام یتن بعد عملکرد پلیس بوا بعود
مالی و بعد جمعی احساس ام یتن بعد توانوایی پلویس بوا بعود جمعوی و بعود فکوری
احساس ام یت مع ادار بودا ،و رابته دیرر ابعاد ،مع ادار نبودا استی
توجه به پژوهشهای ذکر شودا بیوانررآن اسوت کوه احسواس ام یوت تحوت تواریر
مول،ههای متعددی قرار دارد و از اصلیترین مول،ههوایی کوه آن را ارتدوا مویبخشود و
جامعه را سالم ،آرام و متلوب میسازد ،سرمایه اجتماعی استی سرمایه اجتماعی موادا
خامی از جامعه مدنی است که از تعامل روزمورا موردم بوهدسوت مویآیود و بوه ایجواد
ارتباطات اجتماعی و شبکههای اجتماعی مبت ی بر اصوول اعتمواد ،همکواری متدابول و

قواعد ک ش اجتماعی میپردازدی بوردیو 1سرمایه اجتماعی را مجموعوه م وافع موادی یوا

مع وی میداند که به یک فرد یا گروا اجازا میدهد شبکه پایداری از روابط کم و بویش
نهادی ه شدا بر اساس آش ایی و ش اخت کامل را در اختیوار داشوته باشود (فیلود:1392 ،
)31ی همچ ین بر اساس دیدگاا بومش اسوی ،هور انودازا افوراد دارای سورمایه اجتمواعی
باالتری باش د( ،به این مع ا که این متغیر به ع وان مجموعهای از ذخائر ارزشوم د مان ود
اعتماد متدابل در بین افراد ،حمایتهای اجتمواعی ،روانوی و موالی ،وجوود شوبکههوای
Bourdieo
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خویشاوندی ،حس تعلق و وابستری ،حسن ت،واهم ،همودردی ،دوسوتی ،همبسوتری و
سرمایه در برنامههای مختلف زندگی در محیط زندگی برای افراد وجوود داشوته باشود)
سازگاری و در نتیجه احساس ام یت آنها در مجتمعهای مسوکونی در وضوعیت بهتوری
قرار خواهد گرفتی دیدگاا بومش اسی بر آن است که زندگی در نوواحی کوالن شوهرها،
باعث بی برنامری ،آش،تری ،آنومی و خصوصیاتی چون ضعف پیوندهای اجتمواعی و از
بین رفتن حمایتهای اجتماعی میشودی زنودگی در چ وین محویطهوایی بوه فشوارهای
فیزیکی و روانی برای افراد م جر میشود ،لاا به آنها احساس از خود بیرانری و جدایی
دست میدهدی در صورتیکه ایون مودل ات،وا بی،تود ،افوراد بوهطوور قابول تووجهی بوا
چالشهایی در ح،ظ سالمت روانی و فیزیکی مواجوه مویشووند ،بوهطووری کوه نظوام
حمایت اجتماعی برای آنها ضعیف میشوود و احسواس نواام ی مویک ود (شوویریان و
شویریان)287 :1993 ،ی اهمیت سرمایه اجتماعی در ک ار وضعیت روابط همسوایری در
الیههای مختلف ،عامل مهمی در تبیین واریانسهای احساس ناام ی در جامعه محسوب
میگرددی بر این اساس در این مداله ،سرمایه اجتماعی بهع وان یکی از متغیرهای اساسی
و ارر گاار بر احساس ام یت زنان مورد است،ادا قرار گرفته استی

بر اساس تئوری ک ترل اجتماعی هیرشی ،1پیوند فرد بوا جامعوه مهمتورین متغیور در

هم وا بودن یا هم وا نبودن فرد استی بر این اساس گروهی که اعضای آن با هم انسجام
و همبستری قویتری داشته باش د ،بهتر قادر به اعموال ک تورل و نظوارت اجتمواعی بور
روی اعضایش خواهد بود تا گروهی که بین آنها انسجام و همبستری اسوتواری وجوود
نداشته باشدی بر این اساس احساس ناام ی وقتی ات،ا میافتد که قیوود فورد نسوبت بوه
اجتماع ضعیف شوند ،یا بهطور کلی از بین برونودی هیرشوی ایون قیوود را تحوت چهوار

م،هوم کلی دلبستری ،2تعهد ،3مشارکت و درگیری 4و باور و اعتدواد 5خالصوه مویک ود

1

Hirschi
Attachment
3
Commitment
4
Involvement
5
Belief
2
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(هیرشی)34-38 :1379 ،ی در این راستا وجدان ،خوانوادا ،طای،وه و نهادهوای ام یتوی از
مهمترین شاخصهای محاسبه شدا جهت س جش میزان ک تورل اجتمواعی پاسوخرویان،
در پژوهش حاضر بودااندی
از دیرر مول،ههای اررگاار بر احساس ام یت افراد در جامعه ،جهتگیوری و نرورش
ماهبی آنهاستی آلپورت استدالل میک د که نررش ماهبی تعیین مویک ود کوه چرونوه
کارکردهای ماهبی ،بهع وان مکانیزمی برای ارزشیابی در ارتباط با حوادث استرسزای
زندگی به کار میروندی این ارزشیابی میتواند بین نررشهای ماهبی و احساس ام یت
اتصال برقرار ک دی وی بر این باور است که میل و گرایش دی وی یوک عامول مسوتدل و
خودمختار در شخصیت انسان بودا و تمام اجوزا دیرور شخصویت را در یوک سیسوتم
واحد کلی وحدت میبخشدی او در بحث شخصیت انسان متوجه شود کوه کول زنودگی
انسان وابسته به ایمان اوست (آلپورت)433 :1967 ،ی به این مع ا که هور چوه یوک فورد
دارای دین داری درونی باشد ،احساس آرامش و ام یت بیشتری دارد و هر چوه دیون را
در جهت رفاا نیازهای اجتماعی به کار ببرد و به اصل آن توجه نداشته باشود ،احسواس
ام یت پایین تری داردی
سازگاری فرد و تتابق وی با محیط نیز از دیرر مول،ههای اساسی در احساس ام یت
وی در جامعه استی از دیدگاا پارسونز چهار خردا نظام برای هر نظام اجتماعی(در هر
ستحی) مترح است که برای همه نظامها ضروری اسوت و هور یوک کوارکردی را بور
عهدا دارندی کارکرد آنها در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهای نظام است که در نهایت
همه به دنبال ح،ظ مجموعه کل هست د و میخواه د نظم و ربات را در جامعه به وجود
آورندی یکی از این چهار خردا نظام ،تتبیق و سازگاری بوا محویط از طریوق ارگانیسوم
رفتاری است (ریتزر)137 :1394 ،ی بر این اساس و مادامی کوه زنوان سواکن مجتموعهوا
نتوان د ارگانیسم رفتاری خود را با محیط تتبیق ده د ،هموارا احساس ناام ی میک دی
در راستای توجه به بحث احساس ام یت ،بهویژا در مجتمعهای مسکونی ،مداله حاضور
در پی آن است که احساس ام یت زنان ساکن مجتمعهای مسوکونی مهور شوهر ایوالم و
عوامل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهدی تغییر و تحوالت به وجوود آمودا در شوهر
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ایالم و رشد و افزایش سریع جمعیت شهری و سابده انودک زنودگی آپارتمواننشوی ی و
پی آمدهای فره ری ،اجتماعی و فضایی آن و ظهور خصوصیات فره ری جدید ،و تأریر
همه این موارد بر احساس ام یت شهروندان ،همچ ین عدم انجام پژوهش علمی در ایون
زمی ه ،ضرورت انجام این پژوهش را باعث شدا اسوتی در واقوع هودس اساسوی مدالوه
حاضر ،ضمن ش اخت وضعیت احساس ام یت در بین نمونه مورد بررسی ،دسوت یوابی
به پاسخ این سوال است که چه عواملی با این مساله در ارتباط هست د و ندش هر یک از
آن عوامل در احساس ناام ی زنان چرونه است؟ همچ ین متغیرهای جهتگیری ماهبی،
سرمایه اجتماعی ،ک ترل اجتماعی ،رضایت از عملکرد ناجا و راهبردهای ک ار آمودن بوا
محیط و سازگاری زنان ،به ع وان مهمترین عوامل مرتبط با احساس ام یت پاسوخرویان،
در مداله حاضر مورد بررسی قرار گرفتهاندی

مدل نظری

فرضیههای تحقیق
در مجتمعهای مسکونی مهر شهر ایالم:
1ی افزایش میزان سرمایه اجتماعی باعث افزایش احساس ام یت زنان میشودی
2ی افزایش میزان ک ترل اجتماعی باعث افزایش احساس ام یت زنان میشودی
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3ی افزایش میزان جهتگیری ماهبی باعث افزایش احساس ام یت زنان میشودی
4ی افزایش میزان سازگاری با محیط باعث افزایش احساس ام یت زنان میشودی
5ی افزایش میزان رضایت از عملکرد ناجا باعوث افوزایش احسواس ام یوت زنوان
میشودی

روش پژوهش

روش پژوهش ،پیمایش بر اساس طرح مدتعوی 1اسوتی جامعوه آمواری ،کلیوه سواک ین

مجتمعهای مسکن مهر شهر ایالم به تعداد تدریبی  950خوانوار اسوت ،و حجوم نمونوه
آماری بر اساس فورمول کوکران ،با فرض حداکثر واریانس  p=0/5 ,q =0/5و بوا 0/95
ستح اطمی ان 274 ،ن،ر میباشدی احتساب ایون مدوادیر از واریوانس و درصود ختوا ،در
راستای کاهش احتمال ختا ،افزایش حجم نمونه و در نتیجه تحوت پوشوش قورار دادن
تعداد بیشتری از پاسخرویان صورت گرفته استی
2

t pq
d2
 274
n
1 t 2 pq
)1  ( 2  1
N d

در ای جا  tاحتمال صحت در گ،تار(برابر  q ،)1/96عدم وجود و  Pوجود صو،ت در
نمونه n ،جمعیت نمونه N ،جامعه آماری و ( dبرابر  )0/05احتمال ختا استی اطالعات
مورد نیاز با است،ادا از توزیع پرسش نامه به شیوا نمونوهگیوری تصوادفی مو ظم در بوین
نمونه مورد نظر گردآوری شدا استی به این صورت که ابتدا محالت مسکن مهور شوهر
ایالم به  2م تده تدسیم شدی سپس  4پژوهشرر آموزش دیدا ،با مراجعه به ایون م واطق،
و مراجعه به درب م ازل به تکمیل پرسش نامهها اقدام نمودندی در این راستا ،ابتدا هدس
از انجام پژوهش برای پاسخرویان تشریح ،و پس از اخا رضایت ش،اهی ایشوان ،اقودام

Cross- sectional

1
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به تکمیل پرسش نامه شدی با توجه به ای که تدریباً کل افوراد موورد نظور از سوواد کوافی
برخوردار بودند ،لاا پرسش نامه در بین این افراد به صورت خود اجورا تکمیول گردیود
که البته در این زمی ه تالش الزم برای افزایش میزان پاسخرویی ،کی،یوت پاسوخرویی و
کاهش سواالت بیپاسخ انجام شدی پرسوش ناموههوای مربووط بوه افوراد بویسوواد نیوز
بهصورت مصاحبهای و توسط پرسشرران تکمیل شدی
پرسش نامه مورد نظر از سوه بخوش تشوکیل شودا اسوتی در بخوش اول سوواالت
زمی هاین سن ،شغل ،وضع تاهل ،ستح سواد ،ستح درآمد ،محل تولد وییی موورد سووال
قرار گرفته استی در بخش دوم عوامل بالدوا مرتبط س جش شدااندی سثاالت م درج در
این بخش که بهصورت طیف لیکرت ( 1کوامالً مخوال،م توا  5کوامالً مووافدم) طراحوی
شدااند ،از رسالههای کارش اسی ارشد و دکتری داخل کشور و یا از مداالت التی ی اخوا
شدااند که توسط اساتید داخلی ترجمه و ه جاریوابی شوداانودی سوازگاری ( 7گویوه بوا
حداقل نمرا کلی  7و حوداکثر )35ن از مدالوه ترجموه شودا لوی 1و همکواران ،سورمایه

اجتماعی ( 13گویه با حداقل نمرا کلی  13و حداکثر )65ن از پرسشناموه سو جشهوا و
نررشهای ایرانیان توسط چلبی و همکاران ،و جهتگیری ماهبی ( 8گویوه بوا حوداقل

نمرا کلی  8و حداکثر )40ن از پرسشنامه استاندارد آلپورت و راس 2اخا گردیدا اسوتی
در بخش سوم پرسشنامه ،و جهت س جش متغیر وابسته ،از طی،ی خودساخته ،مشوتمل
بر  10گویه است،ادا شدا استی نمرادهی این بخش نیز بر روی یک مدیاس  5آیتمی بور

اساس طیف لیکرت ( 1کامالً مخال،م تا  5کامالً موافدم) ارزیوابی شودا و حوداقل نمورا
کلی  ،10بیانرر احساس ام یت پایین ،و حداکثر آن  ،50بیوانرر احسواس ام یوت بواال و
بهتر میباشدی
بورای بررسی اعتبار پرسشنامه ،از اعتبار صوری است،ادا شدی به این ترتیب که پوس
از طراحی گویههای طیفهای مربوطه ،جهت تاییود اعتبوار در اختیوار  6تون از اسواتید

Lee
Allport & Ross

1
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رشتههای علوم اجتماعی و روان ش اسی دانشراا پیامنور قرار گرفوتی اظهوار نظور ایون
افراد در راستای س جش گویههای هر طیف ،در نهایت به گوزی ش گویوههوای م اسوب

برای هر طیف م جر شدی بورای بررسی روایی 1گویههای شاخص اصلی تحدیوق نیوز از
روایی درونی و آل،ای کرونباخ 2و ضریب پایایی است،ادا شدی پرسش نامه اولیه ،در بوین

 35ن،ر از افراد نمونه مورد بررسی توزیع و موورد پویش آزموون 3قورار گرفوت ،سوپس

گویههایی که ضریب آل،ای آنها کمتر از  0/7بود ،بهع وان گویههای ناپایا حاس شودا و
پرسش نامه نهایی تدوین گشت (جدول )1ی اطالعوات گوردآوری شودا ،در سوه سوتح
توصووی،ی ،اسووت باطی (ضووریب همبسووتری پیرسووون و تحلیوول واریووانس  )Fو تبیووین

رگرسیونی چ د مرحلهای به وسیله نرمافزار  spssنسخه  18مورد تجزیه و تحلیل قورار
گرفت دی
جدول  .1ضریب آلفاي کرونباخ مقیاسهاي پرسشنامه
احساس امنیت

سرمایه اجتماعی

کنترل اجتماعی

جهتگیری مذهبی

سازگاری

آلفا کرونباخ

0/87

0/70

0/70

0/90

0/71

0/87

عملکرد ناجا

تعداد گویهها

10

13

6

8

7

7

رضایت از

طیف

مفاهیم و متغیرهای پژوهش
احساس امنیت اجتماعی :احساس ام یت عبارت است از نوعی ذه یت و جهوتگیوری
روانی مثبت از سوی شهروندان نسبت به عودم تأریرگوااری رویودادها و تهدیودات در
1

Validity
Kronbakhs Alpha.
3
Pre test
2
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شرایط فعلی و آتی ،در حوزاهای ام یت اجتماعی ،ربات سیاسی ،انسوجام هوویتی ،یوک
پارچری و ام یت سرزمین (حاجیانی)28 :1384 ،ی م ظور از این متغیر آن است که افراد
با حضور در اجتماع ،محیط کار ،مکانهای عمومی ،خیابان وییی تا چه حد اطمی ان دارند
که ام یت آنها تأمین شود و احساس ترس و نررانی نک ودی در ایون پوژوهش ،احسواس
ام یت اجتماعی ،هرگونه نررانی از تهدیود ،تورس ه روام ت هوایی در خیابوان ،تورس از
حضور در خیابان به ویژا در شب ،عدم اعتماد به غریبهها وییی در مجتموعهوای مسوکن
مهر را شامل میشود که در ستح س جش کمی و به وسیله حاصلجمع نمرات  10گویوه،
بر اساس طیف  5درجهای لیکرت ،س جیدا شدا استی
سرمایه اجتماعی :پوت وام1سورمایه اجتمواعی را مجموعوهای از م،واهیم چوون اعتمواد،
ه جارها و شبکهها میداند که موجوب ایجواد ارتبواط و مشوارکت بهی وه یوک اجتمواع
میشود و در نهایت م افع متدابل آنها را تامین خواهد کرد (وحیودا و همکواران:1383 ،
)61ی در این پژوهش سرمایه اجتماعی بوا اسوت،ادا از  13گویوه مواخوذ از پرسوش ناموه
س جشها و نررشهای ایرانیان که توسط چلبی و همکارانش طراحوی شودا ،در سوتح
کمی س جش شدی
کنترل اجتماعی :به مجموعه عوامل محسوس و نامحسوسی که یوک جامعوه در جهوت
ح،ظ معیارهای خود به کار میبرد و مجموعه موانعی که به قصد جلوگیری افراد از کج
روی اجتماعی در راا آنان قرار میدهد ،گ،ته میشودی این متغیور توسوط حاصول جموع
نمرات  6گویه بر اساس طیف  5درجهای لیکرت ،در ستح کمی س جیدا شدا استی
جهتگیریهای مذهبی :عبارت است از اعتداد بوه قووای الهووتی و مواورا التبیعوه و
رعایت یک سلسله قواعد اخالقی در زمی ه ارتباط با خود ،سایر ب دگان و خودا و انجوام
Putnam
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م اسک عبادی در جهت تدریب خالق و جلب رضایت او به م ظور تعالی روح (کتابی و
همکاران)172 :1383 ،ی در این تحدیق جهتگیریهای ماهبی در دو بعد جهوتگیوری
درون دی ی و برون دی ی بر اساس مدیاس آلپوورت و راس سو جش شودندی آلپوورت و
راس به ابداع دو مدیاس جهتگیری دی ی (جهتگیری دروندی ی و برون دی وی) اقودام
نمودند ،که بعدها بسیاری از اندیشم دان علوم رفتاری از ایون مدیواس جهوت سو جش
باورهای دی ی است،ادا نمودندی این متغیر در ستح کمی و توسط حاصلجمع نمورات 8
گویه بر اساس طیف  5درجهای لیکرت ،س جیدا شدا استی
سازگاری(راهبرد کنار آمدن با محیط) :چرونری سوازگاری و تتوابق فورد بوا محویط
مجتمع ،در ستح کمی و بهوسیله جمع نمرات  7گویه ماخوذ از مداله ترجمه شدا لی و
همکاران ،بر روی طیف  5درجهای لیکرت ،س جش شدا استی
رضایت از عملکرد ناجا :میزان رضایت ساک ین مجتمع از عملکرد نیوروی انتظوامی در
برقراری ام یت در محله ،به وسیله حاصل جمع نمرات طی،ی خودساخته مشوتمل بور 7
گویه و در ستح کمی س جش شدا استی

یافتهها و نتایج

 -یافتههای توصیفی

ارزیابی یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که میانرین و میانه س ی پاسوخرویان 30
سال و نما  32سال بودا استی  28درصد متولد شهر و  72درصد متولد روستا بوداانودی
در مورد وضعیت تاهل ،یافتهها بیانرر آن بود کوه  94درصود پاسوخرویان متاهول ،و 6
درصد مجرد بودااندی از نظر ستح سواد  14درصد پاسخرویان زیور دیوپلم 34 ،درصود
دیپلم 13 ،درصد فو دیپلم 30 ،درصد لیسانس 6/6 ،درصد فو لیسانس و  1/1درصد
دکترا بودااندی میانرین درآمد خانوادا تدریباً  643هزار تومان ،کمترین درآمود  200هوزار
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تومان و بیشترین آن یک میلیون و پانصد هزار تومان بودا استی از نظور توزیوع شوغلی
 55درصوود پاسووخرویان بیکووار 14 ،درصوود دارای مشوواغل آزاد 9 ،درصوود در بخووش
خصوصی و  22درصد در بخش دولتی شاغل بوداانودی توزیوع پاسوخرویان بور اسواس
مالکیت مسکن داداها نشان داد که  51درصد پاسخرویان در م ازل شخصی ساکن بودا
و سایر پاسخرویان مستاجر بودندی در تبیین متغیر وابسته ،میانرین نمرا اخا شودا 29.5
بیانرر آن است که پاسخرویان از احساس ام یت نسبتاً متوستی برخوردارنودی همچ وین
میانرین نمرات اخا شدا برای هر یک از متغیرهای مستدل ،در مدایسه با میانرین ممکن
برای هر متغیر ،از میزان متوسوط بوه بواالیی برخووردار بوودا اسوتی ایون میوزان بورای
جهتگیری ماهبی بیشوترین ( ،)33/38و بورای راهبردهوای انتبوا ( )17/01کمتورین
مددار را داشته است (جدول )2ی
 یافتههای استنباطیفرضیههای این پژوهش (اطالعات موجود در جدول  ،)2بیانرر آن است که متغیرهواین

میزان رضایت از عملکورد ناجوا ) ،(r =0/526ک تورل اجتمواعی ) ،(r= 0/443سورمایه
اجتماعی ) (r = 0/324و جهتگیری ماهبی ) (r = 0/316با احساس ام یت اجتماعی،
همبستری مستدیم ،متوسط ،و در ستح  99درصد مع یداری داردی توجه به نتوایج فوو
نشان می دهد که هرچه میزان ایون متغیرهوا در بوین پاسوخرویان بیشوتر باشود ،میوزان
احساس ام یت آنها نیز افزایش مییابدی همچ ین رابته مع یداری بین متغیر سوازگاری و
متغیر وابسته مشاهدا نمیشودی
 تحلیل رگرسیونی چند متغیرهت،سیر نتایج جدول  3جهت تحلیل رگرسیونی چ د متغیرا نشان میدهود کوه متغیرهوای
میزان رضایت از عملکرد ناجا و سرمایه اجتماعی طی  2مرحله وارد معادلوه شودا و در
نهایت با همبستری  0.564و ضریب تعیین  0.318تدریباً  32درصود از تغییورات متغیور
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وابسته یع ی احساس ام یت را تبیین نمودااندی در مجموع ارزیابی یافتهها نشان میدهود
که مدل پژوهش حاضر از قدرت تبیین و پیشبی ی متوستی برخوردار استی
جدول  .2آزمون فرضیههاي پژوهش

فرضیه

انحراف

ضریب

سطح

معیار

پیرسون

معنیداری

24/7

4/7047

**0/324

0/00

19/83

3/6332

**0/443

0/00

33/38

5/4588

**0/316

0/00

17/01

4/1337

0/075

0/48

21/43

6/6204

**0/526

0/00

میانگین

افزایش سرمایه اجتماعی باعث افزایش
احساس ام یت زنان میشودی
افزایش ک ترل اجتماعی باعث افزایش
احساس ام یت زنان میشودی
افزایش جهتگیری ماهبی باعث افزایش
احساس ام یت زنان میشودی
افزایش سازگاری باعث افزایش احساس
ام یت زنان میشودی
افزایش رضایت از عملکرد ناجا باعث
افزایش احساس ام یت زنان میشودی
** مع یداری در ستح  99درصد

جدول  .3تحلیل چند متغیره براي پیشبیني متغیر وابسته
مرحله

R

R2

تغییرات R2

خطای استاندارد

اول

0.526

0.277

0.269

7.83885

دوم

0.564

0.318

0.302

7.65727

Sig= 0.23

Constant = 5.427

با توجه به عالئم ضرایب  Bموجود در جدول  4مشواهدا مویشوود کوه متغیرهوای

میزان رضایت از عملکرد ناجا ( )B=0.659و سرمایه اجتماعی( )B=0.406ارر مثبت بور
احساس ام یت دارندی به عبارت دیرر دو عامل فوو دارای رابتوهای مسوتدیم بوا متغیور
وابسته هست دی
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جدول  .4عناصر درون معادله براي پیشبیني متغیر وابسته
متغیر

ضریب B

T

SigT

رضایت از عملکرد ناجا

0.659

5.269

0.00

سرمایه اجتماعی

0.406

2.306

0.02

معادله پیش بی ی رگرسیون چ د متغیرا با توجه به جداول فو برای پیشبی ی میوزان
احساس ام یت در بین نمونه مورد بررسی به صورت زیر است:
(Y=)5.427( + )0.659× x1( + )0.406× x 2

جدول  6نشان میدهد متغیرهاین ک ترل اجتماعی ،سازگاری و جهتگیری مواهبی
خارج از معادله قرار گرفتهاندی این مساله به مع ی کم اهمیوت بوودن متغیرهوای مواکور
نمیباشد ،بلکه از آنجا که در روش مرحله به مرحله ،هودس ،انتخواب بهتورین متغیرهوا
برای پیش بی ی است ،حصول این نتیجه به دلیل وجود همبستری بین متغیرهوای خوارج
از معادله با متغیرهای درون معادله استی
جدول  .5متغیرهاي خارج شده از جدول به روش گام به گام
متغیر

همبستگی جزئی

Beta

T

Sig T

کنترل اجتماعی

0.166

0.178

1.675

0.097

سازگاری

0.004

0.003

0.037

0.971

جهتگیری مذهبی

0.107

0.009

1.014

0.313

برای اندازاگیری چ د هم ختی 1در متغیرهای مستدل از دو روش ارزش تحمول 2و

عامل تورم واریانس است،ادا شدی در نمودار  1نداطی که روی قتور قورار دارنود گویوای

آناند که احتمال تجمعی مشاهدا شدا با احتمال تجمعی موورد انتظوار یکوی اسوتی در
Multicollinearity
Tolerance Value

1
2
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واقع هر چه نداط حول قتر بیشتر تجمع ک د ،دقیقتر میتوان متغیر وابسته را پیشبی ی

کردی در نمودار زیر مالحظه میشود ،وابستری بین متغیر وابسته و سایر متغیرهوا وجوود
داردی این نمودار نشان میدهد که این خط تا چه اندازا با واقعیت م تبق استی اگر خط
کامالً برازندا باشد ،هر مورد احتمال تجمعی مشاهدا شدا باید با احتمال تجمعی موورد

انتظار هم اندازا باشد و ندته روی خط  45درجه بی،تد ،ولی مالحظه میشود کوه ندواط
از خط انحراس دارند و اکثراً در دو طرس پراک دااندی

نمودار  .1وجود رابطه بین متغیر وابسته (کیفیت زندگي)
و متغیرهاي مستقل

نمودار  .2نمودار پراکنش باقي ماندهها در مقابل پیشبیني
براي ارزیابي مدل نهایي
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نمودار  .3توزیع نرمال باقي ماندههاي استاندارد شده

بحث و نتیجهگیری
مهاجرت به سوی مراکز شهری و توسعه شهرها ،ساختار جوان جمعیت و رسویدن بوه سون
ازدواج و نیاز به مسکن ،و نیز عدم وجوود زموین کوافی بورای سواخت مسوکن خانوارهوای
جدید ،توجه به احداث مجتمعهای مسکونی را حوائز اهمیوت نموودا اسوتی ایجواد چ وین
طرحهای انبوا و عظیمی  ،همراا بوا نووع معمواری و فشوردا بوودن فضوای آنهوا ،پیامودها و
مشکالت دیرری را با خود به همراا دارد که از مهمترین آنها ،عدم احسواس ام یوت در بوین
ساک ین این مجتمعها میباشدی امروزا این مساله ذهن بسیاری از اندیشم دان ،آسیبش اسوان
اجتماعی و نهادهای ام یتی ذیربط را به خود مشغول نمودا استی لواا در راسوتای توجوه بوه
مساله احساس ام یت اجتماعی ،این مداله به شیوا پیمایشی و با توزیع پرسش نامه در بین
 274ن،ر ،به بررسی این مساله در بین زنان ساکن مجتمعهای مسکونی مهر شهر ایالم و
عوامل مرتبط با آن پرداخته استی
نتایج بررسی فرضویه هوای پوژوهش بیوانرر وجوود همبسوتری مسوتدیم ،متوسوط و
مع یدار بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و احسواس ام یوت اسوتی در ایون راسوتا نتوایج
پووژوهش امی ووی و همکوواران( ،)1394حسوونزادا و همکوواران( ،)1393امووینبیوودختی و
شری،ی( )1391نیز حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی بر ام یت ،ارر مثبت و مع وادار
داردی بر اساس دیدگاا بومش اسی ،هر اندازا افراد دارای سرمایه اجتماعی باالتری باش د،
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(به این مع ا که این متغیر به ع وان مجموعهای از ذخائر ارزشم د مان د اعتماد متدابل در
بین افراد ،حمایتهای اجتماعی ،روانی و مالی ،وجود شبکههوای خویشواوندی ،حوس
تعلق و وابستری ،حسن ت،اهم ،همدردی ،دوستی ،همبستری و سورمایه در برناموههوای
مختلف زندگی در محیط زندگی برای افراد وجود داشته باشد) ،سوازگاری و در نتیجوه
احساس ام یت آنها در مجتمعهای مسکونی در وضوعیت بهتوری قورار خواهود گرفوتی
دیدگاا بومش اسی بر آن است که زندگی در نواحی کالن شوهرها ،باعوث بویبرنوامری،
آشوو،تری ،آنووومی و خصوصوویاتی چووون ضووعف پیونوودهای اجتموواعی و از بووین رفووتن
حمایتهای اجتماعی میشودی زندگی در چ ین محویطهوایی بوه فشوارهای فیزیکوی و
روانی افراد م جر میشود ،لاا به آنها احساس از خود بیرانری و جدایی دست میدهودی
در صورتیکه این مدل ات،ا بی،تد ،افراد بهطور قابل توجهی بوا چوالشهوایی در ح،وظ
سالمت روانی و فیزیکی مواجه میشوند ،بهطوری که نظام حمایت اجتماعی برای آنهوا
ضعیف میشود و احساس ناام ی میک د (شویریان و شویریان)287 :1993 ،ی
فرضیه بعدی بیانرر رابته مستدیم ،متوسط و مع یدار بین متغیر ک تورل اجتمواعی بوا

متغیر وابسته استی بر اساس تئوری ک تورل اجتمواعی هیرشوی ،1پیونود فورد بوا جامعوه
مهمترین متغیر در هم وا بودن یا هم وا نبودن فرد استی لاا احساس ناام ی وقتی ات،وا
میافتد که قیود فرد نسبت به اجتمواع ضوعیف شووند ،یوا بوهطوور کلوی از بوین برونود
(هیرشی)34-38 :1379 ،ی
از دیروور متغیرهووای موورتبط بووا احسوواس ام یووت اجتموواعی ،جهووتگیووری موواهبی
پاسخرویان استی نتایج پژوهش حاکی از رابته مستدیم ،متوسط و مع یدار بین ایون دو
متغیر استی دین داری ندش مهمی در کاهش بیعدالتی و ایجاد احساس یوک پوارچری
اجتماعی داردی دین میتواند شعلههای خودمحووری و خودپرسوتی را فورو نشواند و بوا
تمسک به باورهای دی ی و گسترش مع ویت در جامعه ،از احسواس نواام ی در زنودگی
اجتماعی بکاهدی آلپورت استدالل میک د که نررش ماهبی تعیین مویک ود کوه چرونوه
Hirschi
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کارکردهوای موواهبی ،بووهع وووان مکووانیزمی بوورای ارزشیووابی و در ارتبوواط بووا حوووادث
استرسزای زندگی به کار میروندی این ارزش یابی میتواند بین نررشهوای مواهبی و
احساس ام یت اتصال برقرار ک دی او در بحوث شخصویت انسوان متوجوه شود کوه کول
زندگی انسان وابسته به ایمان اوستی به این مع ا که هر چه فرد دارای دین داری درونی
باشد ،احساس ام یت بیشتری دارد (آلپورت)433 :1967 ،ی نتایج پوژوهشهوای دولوه و
همکواران ( ،)2015بابووایی و حسووی ی ( ،)1394حواتمی و همکوواران ( ،)1394موحوود و
همت ( ،)1392امینبیدختی و شری،ی ( ،)1391مختاری و همکاران ( )1391نیز این امور
را تایید مینمای دی همچ ین کوئ ی گ ( )2007در تحدیدی نشان داد افرادی کوه اعتدوادات
ماهبی قویتری دارند ،احساس ام یت بیشتری از محیط میک د و سازگاری بیشتری بوا
موقعیتهای استرسزا دارندی
همچ ین بررسی فرضیهها بیانرر آن است که بین متغیور میوزان رضوایت از عملکورد
ناجا با احساس ام یت اجتماعی ،همبستری مستدیم ،متوسوط و مع ویداری وجوود داردی
به این صورت که هرچه مردم اطمی ان بیشوتری بوه عملکورد نیروهوای انتظوامی داشوته
باش د ،احساس ام یت در بین آنها افزایش مییابدی نیروی انتظامی به ع وان بخش مهموی
از نظ ام سیاسی کشور ،وظی،ه تامین ام یت داخلی را بور عهودا داردی بوه هور انودازا کوه
نیروهای پلیس در ستح جامعه با تکیه بر سوه اصول سورعت ،دقوت و صوحت بتوان ود
قدرت عمل خود را در مدابله با جرایم و ناه جاریها نشان ده د ،زمی ه بورای گسوترش
ناام ی کاسته شدا ،فرآی د جرم در حیته ک تورل پلویس قورار خواهود گرفوت و در ایون
اوضوواع فضووای توسووعه ام یووت اجتموواعی فووراهم خواهوود گردیوود (بیووات)10 :1387 ،ی
یحییزادا و خدری ( ،)1394طواهری و همکواران ( )1391و باباخوانی ( )1389نیوز در
پژوهشهای خود رابته مع یداری بین ندش پلیس و احساس ام یت را نشان دادااندی
ت،سیر نتایج تحلیل رگرسیونی چ د متغیرا نشان میدهد که متغیرهای میزان رضوایت
از عملکرد ناجا و سرمایه اجتماعی تدریبواً  32درصود از تغییورات متغیور وابسوته یع وی
احساس ام یت را تبیین نمودااندی در مجموع ،ارزیابی یافتهها نشوان مویدهود کوه مودل
پژوهش حاضر از قدرت تبیین و پیشبی ی متوستی برخوردار استی
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الزم به ذکر است که نتوایج ایون پوژوهش ،در راسوتای ش اسوایی و رفوع مسوائل و
مشکالت موجود در مجتمعهای مسکن مهر(به ویژا در بخش ام یت عمومی) میتوانود
مورد است،ادا نیروی انتظامی ،شهرداری ،مسکن و شهرسوازی و سوایر نهادهوای ذیوربط
قرار گیردی
در پایان با توجه به عدم انجام پژوهش علمی در مورد مجتمعهای مسکن مهر شوهر
ایالم ،و مشکالت پیش آمدا برای ساک ان آن ،مهمترین راهکارها و پیش هادهای الزم در
زمی ه کاهش احساس ناام ی و افزایش احساس ام یت در این م تده ،به شرح ذیل آمودا
است:
 با توجه به فشردگی فضای کالبدی مجتمعهای مسکن مهر ،و نیوز احوداث
آن در حاشیه شهر ایالم ،رسیدگی به وضعیت روش ایی معابر ،ایجاد فضای
سبز م اسب و ویژا زنان و کودکان ،ایجاد فره وگ -سورا ،خودماترسوانی
اتوبوسهای شهری و سازمان دهی سواریهوای مسوافرکش و نظوارت بور
آنها ،از اهم نیازهای این م تده از شهر ایوالم در جهوت افوزایش احسواس
ام یت در بین ساک ان ،به ویژا زنان استی
 تعامل پلیس با ساک ان مجتمعها و حضور بیشتر پلیس در بین مردم ،نووعی
احساس ام یت و فراغ خواطر در میوان سواک ان بوه وجوود مویآوردی قابول
دسترس بودن گشتهای ویژا ناجا در این م تده نیز از ضروریات استی
 افزایش مشارکت اجتماعی در بین افراد باعث افزایش احساس ام یوت نیوز
میشود ،از این رو برای ارتدای مشارکت اجتماعی و بوه تبوع آن افوزایش
احساس ام یت اجتماعی در بین ساک ان مجتمعها ،بوا زمی وهسوازی بورای
افزایش مشارکت در م اسبتها و موقعیتهوای مختلف(جشونهوا ،اعیواد،
سوگواریها و ییی) و بوه صوح ه کشویدن موردم بورای کارهوای جمعوی و
عمومی ،میتوان گامهای مورری در این زمی ه برداشت.
 در نظرگرفتن ویژگیهای کالبدی مورر بر کاهش موقعیوتهوای جورمزا و
افزایش احساس ام یت ،در ساخت و ساز مجتمعهای جدید از ضوروریات
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استی احداث مجتمعهای جدید با طبدات کمتر و فاصله بیشوتر از هوم ،در
م اطق مرکزی شهر ایوالم ،مویتوانود در ارتدوای احسواس ام یوت در بوین
ساک ان مورر باشدی
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