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 هیسرما سازدیمطلوب م وو جامعه را سالم، آرام  بخشدیرا ارتقاء م تیکه امن ییهامؤلفه نیتریاز اصل یکیامروزه 

احساس  زانیم نییجامعه و نقش آن در تب کی یاعضا یاجتماع هیسرما زانیاز م یآگاه ،رونیازااست.  یاجتماع

 یوهش حاضر واسنجراستا هدف پژ نی. در اباشدیم داربرخور یاژهیو تیآن از اهم یهامؤلفهو  یاجتماع تیامن

به لحاظ  قیتحق نی. اباشدیممشهد  یراکالنشهریپ یمهاجران افغان در فضاها تیو احساس امن یاجتماع هیرابطه سرما

 یدانیم - یبه روش اسناد قیتحق ازیموردن یهادادهاست.  یو به لحاظ روش، از نوع همبستگ یهدف کاربرد

هر مشهد در پژوهش حاضر تعداد مهاجران افغان در ش یاست. جامعه آمار شدهیگردآورساخته(  قق)پرسشنامه مح

 حجم نمونه انتخاب شد. جهت عنوانبهنفر  372هزار نفر( که با استفاده از فرمول کوکران  400) 1399-1400سال 

 یهالبرازش مد یج بررسیاستفاده شد. نتا Smart PLSو  SPSS یافزارهانرماطالعات از  لیوتحلهیتجز

و احساس  یجتماعا هی)سرما یرهایمتغ یتمام یبرا یبیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا بیدر مقدار ضرا یریگاندازه

و  باشدیم موردقبولو  آمدهدستبه 5/0از  شیب شدهاستخراج انسیو مقدار وار 7/0از  شتریمهاجران افغان( ب تیامن

با  یساختار یهامدل جیبرخوردار هستند. نتا یمطلوب یواگرا ییاز روا رهایمتغ یامواگرا، در تم ییدر آزمون روا

( نیکمتر 209/0با  یشناخت هیسرما و نیشتریب 559/0با  یساختار هی)سرما نییتع بیاز ضر آمدهدستبه ریتوجه به مقاد

 یرونیمدل ب یهاوزن هیکلنشان داد  جینتا ری. ساباشدیم هاشاخص نیدر حد متوسط در ب مینشانگر روابط مستق

در  تیدرنهااست.  معنادار نانیدرصد اطم 99( در سطح تیاحساس امن ریاز متغ یفکر تیدر مورد )امن جزبه یبیترک

 ی(، بعد ساختاریو ساختار یارتباط ،ی)شناخت یاجتماع هیابعاد سرما یبر مبنا تیاحساس امن یکیگراف ریمس یبررس

 .دهدیرا نشان م یاثرگذار نیشتری( ب581/0)
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 (داغستانی و همکاران ...)تیو احساس امن یاجتماع هیرابطه سرما یواسنج

 

 مقدمه
و پیچیده و جدید در دنیای امروز و در بسیاری از مباحث سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  تیبااهمیکی از مفاهیم 

های بشر و یکی از اصول ترین دغدغه(. امنیت از مهم90: 1391پور و همکاران، )بحری موضوع و مفهوم امنیت است

های (. امنیت از نیازها و ضرورت1: 1394شیخی، زاده و محمدیساز تکامل و ارتقاء آن بوده است)پروینزندگی و زمینه

 کنندهنگرانای ه(؛ که فقدان یا اختالل در آن، پیامدها و بازتاب37: 1398شود)ناصرپور، پایدار فرد و جامعه تلقی می

انسان مدنی برای زندگی در جمع و دستیابی  کهیطوربه(؛ 32: 1383و خطرناکی به دنبال دارد )ترابی و گودرزی، 

های ناامنی و انحرافات اجتماعی زمینه جرائمباالی رشد نیازمند امنیت و آرامش خاطری است که با رشد و نمو  مراتببه

(. اگر امنیت 82: 1390 کند)ساروخانی و هاشم نژاد،بیشترین دلهره را ایجاد میگیری کجروی در سطح جامعه و شکل

(، 224: 1400در جامعه را به دو بعد امنیت عینی )وجود امنیت( و امنیت ذهنی )احساس امنیت( تقسیم کنیم)درویشی، 

ای افراد در جامعه، به هاز وجود امنیت است؛ چراکه واکنش ترمهمتوان گفت که احساس امنیت در یک جامعه، می

فرج ) ها نسبت به تلقی که از واقعیت دارند، بستگی دارد، نه خود واقعیتآن کمقدار زیادی به میزان دریافت و ادرا

شرط اصلی کنش نشانه یک احساس بنیادین نظم در  عنوانبهلذا دارا بودن احساس امنیت (. 77: 1397و همکاران،  پور

. امنیت وجودی با این احساس ارتباط دارد که نظم اجتماعی در حالت عادی است و با استآن جامعه و تفکرات مردم 

ای اجتماعی است؛ یعنی هایشان سازگاری دارد. امنیت وجودی امنیت رابطههای الزم افراد در فعالیتانتظارات و مهارت

براین امنیت وجودی برداشتی بنیادین از ؛ بنامیخودداراین احساس را که به صورتی ایمن موقعیت را در کنترل شناختی 

 (.41: 1391، یبیهزارجرامنیت است که در همه موارد مربوط به امنیت حضور دارد)یاری و 

سازد سرمایه اجتماعی بخشد و جامعه را سالم، آرام و مطلوب میکه امنیت را ارتقا می ییهامؤلفهترین یکی از اصلی

بر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی،  ریتأثلعه سرمایه اجتماعی در جامعه به لحاظ مطا (.83: 1391هامانه، است)ذاکری

سرمایه اجتماعی عامل مهمی در تبیین  (.57: 1400برخوردار است)جوانمرد و یوسفوند،  دوچنداناجتماعی از اهمیت 

 نیترمهماجتماعی از  هیسرما(. Lindstrom et al, 2003: 111گردد)های احساس ناامنی در جامعه محسوب میواریانس

این موضوع  رونیازاهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع دارد. مفاهیمی است که امروزه تأثیر فراوانی بر تمامی جنبه

اجتماعی با تأثیری که بر احساس  هیسرمااست.  قرارگرفتههای مختلف اندیشمندان رشته موردتوجهدر چند دهة گذشته 

الدینی ترین عوامل ارتقاء سطح احساس امنیت در بین جوامع انسانی باشد)سیفتواند یکی از کلیدیامنیت افراد دارد می

ناشی  ازآنجاضرورت مطالعه در خصوص رابطة سرمایة اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی  (.89: 1392و همکاران، 

اغلب امنیت اجتماعی این جوامع را به خطر  افتهیتوسعهداخلی بالفعل و بالقوه در کشورهای کمتر شود که تهدیدات می

اساسی در  یهاشرطشیپاندازد. بر همین اساس، شناسایی عوامل و عناصر تأمین امنیت اجتماعی و احساس ایمنی از می

های راهبردی ریزیرود و از نقش بسزایی در برنامهریزی برای ارتقای سطح امنیت اجتماعی به شمار میجهت برنامه

 (. 92: 1391)بحری پور و همکاران،  ها برخوردار استدولت

اند که در سرمایه اجتماعی و امنیت را موضوع پژوهش خود قرار داده رابطهپژوهشگران داخلی و خارجی زیادی 

(، در پژوهشی به بررسی رابطه سرمایه 1396سبکتکین و همکاران ) اشاره خواهد شد: هاآناین بخش به تعدادی از 

ی، رعایت امحلهنتایج نشان داد متغیرهای مشارکت اند. پرداخته آبادخرمی شهر هامحلهاجتماعی و هراس از تعرّض در 

ی، سن و مدت سکونت در محله با متغیر هراس از تعرض رابطه افهیطاای، تعلق ، اعتماد محلهشده یدرونهنجارهای 
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بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی )مطالعه موردی: »(، در پژوهشی با عنوان 1397یعقوبی )  دارند.

منیت باری بوزان استفاده نموده ی ای کلینگ و ویلسون و نظریههای شکستهی پنجرهکه از تلفیقی از نظریه« شهر تبریز(

ها نشان داد که بین احساس چنین، همبستگینشان داد که میزان احساس امنیت مردم شهر تبریز در حد کم بوده است. هم

ی مستقیم و امنیت و متغیرهای همکاری و مشارکت مردم با پلیس، اعتماد مردم به پلیس، رضایت مردم از پلیس رابطه

دهد که بین پلیس قدرتمند و حساس به هنجارشکنی، ها نشان میشده است. از سوی دیگر، یافتهمعناداری مشاهده

ی منفی و معکوس های همگانی رابطهداری، کنترل اجتماعی غیررسمی، میزان استفاده از رسانههای پلیس، دینگشت

بر احساس امنیت اجتماعی ساکنان تحلیل عوامل محیطی مؤثر »( در پژوهشی با عنوان 1398وجود دارد. طباطبایی )

به پیروی از نظریه نیازهای مازلو معتقد بود « های غیررسمی جنوب شرق تبریز مطالعه موردی ماراالن تبریزسکونتگاه

رو امروزه، جرم و که مسئله امنیت در هر جامعه دارای ابعاد متنوع و متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. ازاین

رود و در رشد های اصلی شهروندان به شمار میدر برابر آن، در محالت غیررسمی شهری، از دغدغهاحساس ناامنی 

(، 1398باشند، مؤثر است. حیدری و شفیعی )ی امنیت میترین عوامل تهدیدکنندههای اجتماعی که یکی از مهمآسیب

 نشان اجتماعی در بین جوانان شهر اصفهان،امنیت  و احساس اجتماعی سرمایه بین رابطه در پژوهشی با عنوان بررسی

 بین همبستگی ضریب است. نداشته وجود احساس امنیت ازنظر داریمعنی تفاوت پسران، و دختران بین که دادند

دارد. در بین ابعاد  وجود داریمعنی همبستگی متغیر، دو این بین که دهدمی احساس امنیت نشان و اجتماعی سرمایه

دارد. شربتیان و  دانشجویان امنیت بااحساس داریمعنی همبستگی واعتماد اجتماعی مشارکتسرمایة اجتماعی، 

بررسی رابطه بین سالمت اجتماعی و احساس امنیت )مطالعه موردی: جوانان »(، در پژوهشی با عنوان 1399رضازاده )

در انجام مؤثر کارها و کارآمدی انجام  که ارزیابی توانایی یک فرد افتیدستبه این نتایج « ساله در گناباد( 40تا  20

یک مسئله توانمندسازی کیفیت زندگی،  عنوانبهمنظور افزایش احساس امنیت های اجتماعی بهها و نقشمهارت

های سالمت اجتماعی همانند )انسجام، پذیرش، مشارکت و تحقق بخشیدن( منجر تواند به ارتباط الزم بین مؤلفهمی

های مربوطه گذاری مناسب توسط نهادها و سازمانریزی و سیاستبر برنامهان داد که با تکیهگیری نشگردد. نتیجه

( در پژوهشی با عنوان 1399توان به بهبود وضعیت امنیت اجتماعی در بین جوانان کمک نمود. زینالی گیگلو )می

« آبادسال شهر پارس 15ن باالی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین زنا»

های پژوهش حاکی مشخص گردید که احساس امنیت اجتماعی در بین زنان در سطح باالیی بوده است. همچنین یافته

داری، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی بااحساس امنیت اجتماعی از این بوده که رابطه معنادار و مستقیمی بین دین

تر بود. جوانمرد حساس امنیت افراد دارای تحصیالت باالتر، بیشتر از افراد دارای تحصیالت پایینوجود دارد و میانگین ا

نشین و مرکزی )شهر (، در پژوهشی به بررسی سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین مناطق حاشیه1400و یوسفوند )

تفاوت  آبادخرمنشین مرکز شهر تماعی در مناطق حاشیهاند. نتایج نشان داد که بین میانگین سرمایه اج(، پرداختهآبادخرم

معناداری وجود دارد. به عبارتی سرمایه اجتماعی در دو گروه آماری مذکور یکسان نبوده و تفاوت داشته است. سلیمی 

اعتماد اجتماعی و امنیت فضاهای شهری در توسعه گردشگری  ریتأث(، در پژوهشی به بررسی 1400سبحان و همکاران )

معناداری  ریتأثکه اعتماد اجتماعی و امنیت فضاهای شهری بر توسعه گردشگری  افتندی دست جینتا نیا به شهر گرگان

.  یافتهمتغیر امنیت فضاهای شهری بر توسعه گردشگری بیشتر از اعتماد اجتماعی است ریتأثکه میزان  یاگونهبهدارد 

ی امنیت مالی، جانی، هامؤلفهی سرمایه اجتماعی به هامؤلفهکه تقویت  دهدیم(، نشان 2014های پژوهشی چن و ترنر )
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شامل ارتباطات اجتماعی، روابط افقی بر پایه همکاری و  هاآنشود و حقوقی، احساسی و اخالقی روستاییان منجر می

امنیت: پیشبرد مطالعات امنیتی فراتر از مرزهای  یهاینگارقوم»( در پژوهشی با عنوان 2018) 1. هانسونباشندیمآگاهی 

در کاراکاس، ونزوئال با  2014و  2012های که او شاهد اصالحاتی بین سال افتیدستبه این نتایج « المللنیبروابط 

مشهور معتقد است  شناسانسانگلدشتاین،  اجرای اصالحات پلیس ملی مانند امنیت شهروندی است. به اعتقاد دانیل

، خارج از کنترل گردد، و ذاتاً خطرناک است و بنابراین، مفهوم ناامنی بر ینیبشیپرقابلیغناامنی باعث شده که جهان 

( در 2018) 2. زانگ کندیمباز  کندیمکه احساس ترس ایجاد  ییزهایچهمهو فضا را برای  شودیماین اساس فراگیر 

که در  افتیدستبه این نتایج « بازارسازی اشتغال، امنیت اجتماعی و برابری حقوق مهاجران روستایی»تحقیقی با عنوان 

رکود در اصالحات هوکو، موضوع جدیدی در تحقیق در مورد مهاجرت داخلی در چین پدیدار شده است.  نهیزمپس

ه شهرها به حقوق شهروندی برای اشتغال و بیمه اجتماعی مرتبط با شغل دهد که مهاجران روستایی باین بررسی نشان می

 3. تالش برای تحقق شهروندی محلی پیامد دیگر اصالحات و توسعه در دولت چین بود.مارینی و همکاراناندافتهیدست

به این نتایج « ستحلیل مدل مبتنی بر عامل تأثیر مهاجرت بر امنیت اجتماعی در سوئی»( در پژوهشی با عنوان 2019)

 منظوربهی با پیری جمعیتی به ذلیل موج مهاجرت گسترده در آن درگیر چالشی بسیار است. اجامعهکه در  افتیدست

در نظر گرفتن تعامالت پیچیده پویایی جمعیت، توسعه شهری، و رفتار جمعیت، در یک نمونه آزمایشی از کل جمعیت 

ساالنه تأثیرات سه روند مختلف مهاجرت را بر سیستم امنیت اجتماعی سوئیس  صورتبه 2035سوئیس، ما تا سال 

درصد نرخ امروز  50های مهاجرت ساالنه به دهد که اگر نرخهای مبتنی بر نمایندگی ما نشان میسازیبررسی شد. شبیه

ارائه روشی برای نظارت  باهدف« درک امنیت و رفاه مردم»( در پژوهشی با عنوان 2021) 4محدود شود. گریکو و پلی

ی اجتماعی با توجه به اهمیت فراوان امنیت در تعیین رفاه مردم تدوین هارسانهو ارزیابی ادراک عمومی از امنیت در 

دهد ادراک امنیت از سوی پاسخگویان منفی است. این عاری از تأثیر هیاهوهای های توییتر نشان میآوری پیامشد. جمع

-اندازه اعتمادقابل طوربهگونه تغییر احتمالی در ادراک عمومی را تا هر دهدیممکان را به شما ارتباطی است، و این ا

 ی کنید. ریگ

 .دهدیمها هست که پایه و اساس آن را انتظام اجتماعی تشکیل حیات جمعی انسان کنندهنیتضمامنیت اجتماعی، 

هستند که زیست جمعی، توسعه و پایداری اجتماعی را ممکن  یادهیتندرهمسرمایه اجتماعی و امنیت دو مقوله 

که در جهات مثبت و منفی  یانکاررقابلیغ(. سرمایه اجتماعی به دلیل کارکرد و آثار 161: 1398)ذوالفقاری، سازندیم

و متولیان امور عامه، مهم و حیاتی به شمار رفته و رصد  پردازانهینظرهای اجتماعی دارد، برای بر جامعه و دیگر سازه

بایست در خدمت مدیریت کالن و راهبردی های هر نظام سیاسی است که میضرورت ازجملهمستمر و دائمی آن 

ترین مسائلی که کشور ایران را در طی (. در این میان یکی از مهم274-249: 1398جامعه قرار گیرد)مسلمی و فاضلی، 

ها( به کشور بوده و متعاقب این پدیده ویژه افغانرویه اتباع بیگانه )بههای بیهای آینده درگیر ساخته است مهاجرتدهه

موج نخست بعد از تجاوز  کشور شاهد پذیرای سه موج بزرگ مهاجرت از طرف مرزهای شرقی کشور بوده است.

                                                           
1Hanson 

2 Zhang 

3Marini et al 

4Greco and Polli 
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های مختلف مجاهدین رگرفتن جنگ داخلی میان گروه، موج دوم پس از د1985تا  1978شوروی به افغانستان در سال 

بعد  .و حتی تا زمان حاضر بوده است 2001تا  1995و سومی بعد از ظهور طالبان در  1995تا  1989های در فاصله سال

از توجهی از شهروندان افغان نیز به رشد جمعیت در ایران افزوده است. مهاجرت تعداد قابل 1357از انقالب اسالمی 

چنین استنباط کرد که پدیده شهرنشینی و به دنبال آن توسعه  توانیمبررسی امنیت در مورد مهاجران افغان  یهارورتض

؛ باشدیممشهد که میزبان اقشار گسترده از آحاد جامعه  شهرکالندر  باألخصهای اجتماعی در شهرها، ناامنی

همانند مهاجران افغانستانی  واردتازهامنیت در بین گروه  احساسکه با بررسی و سنجش میزان  باشدیممهم  جهتازآن

های وقوع ناامنی و راهکارهای ارتقای احساس امنیت در شهرها را مدون شهری، زمینه یهایزیربرنامهبتوان با تدابیر و 

زنان و  روند و بخصوصهای در معرض خطر بشمار مینمود، مهاجران افغان یکی از گروه دیتأکباید  گسترش داد.

ناامنی غذایی قرار بگیرند؛ چراکه عالوه بر مدت مدید  ازجملهها توانند در معرض خطر ناامنیکودکان مهاجر افغان می

اند. های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ایران محروم ماندههمچنان در زمینه هاآنمهاجران افغان در ایران، 

غیرقانونی در ایران حضور داشتند،  صورتبهو کسانی که  سوادیبخانوار، زنان ناامنی غذایی در میان زنان سرپرست 

تواند پاسخگوی بخشی از خصوص می است. بررسی راهکارهای بازدارنده و اصالحی در این ترعیشامعناداری  طوربه

االت ذیل باشد: بین احساس بر مبنای آنچه مطرح گردیده است؛ این تحقیق به دنبال پاسخ به سؤنیازهای آنان باشد. لذا 

 امنیت و سرمایه اجتماعی در بین مهاجران افغان در کالنشهر مشهد چه ارتباطی وجود دارد؟

 

 شناسیروش
تحقیق به روش اسنادی  ازیموردنهای داده این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، از نوع کمی است.

بدین منظور برای سنجش احساس امنیت از پرسشنامه محقق  است. شدهیگردآورمیدانی )پرسشنامه محقق ساخته(  -

های مدل بوزان و آل ویور و چلبی، اینگلهارت و پارسونز و برای سنجش سرمایه اجتماعی از ساخته با تأکید بر مؤلفه

فاده شد. این افزایی ولکاک و نارایان همچنین ناهابیت و گوشال استپرسشنامه محقق ساخته با پیروی از دیدگاه هم

ای تهیه ها به دو صورت سؤاالت باز و در برخی موارد سؤاالت بسته در قالب طیف لیکرت، اسمی و فاصلهپرسشنامه

به اعتبار درونی و اعتبار بیرونی استناد شده است. در خصوص بررسی  سؤاالتدر این پژوهش برای سنجش روایی  شد.

پایایی پرسشنامه محقق ساخته تحقیق، تصمیم بر آن شد که از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شود. بدین منظور با 

برای پرسشنامه آزمون، از رابطه ذیل استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ عنوان پیشتایی به 20گیری از نمونه بهره

 (.1محاسبه گردید)جدول 

 متغیرهای تحقیق سنجش پایایی.1جدول

 آلفای کرونباخ تعداد گویه ها سازه

 929/0 24 امنیت اجتماعی

 7/82 47 سرمایه اجتماعی

 احساس امنیت 

 722/0 5 امنیت جانی

 773/0 5 امنیت مالی

 783/0 4 امنیت فکری

 856/0 6 امنیت ناموسی

 806/0 4 قضاییامنیت 
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سرمایه 

 اجتماعی

 شناختی
 862/0 3 های اجتماعیپنداشت

 888/0 5 همیاری اجتماعی

 ساختاری
 72/0 3 شبکه ارتباطی

 914/0 23 مشارکت اجتماعی

 ارتباطی
 72/0 10 اعتماد

 714/0 3 تعهد

1401منبع: نتایج تحقیق:   

 

در )مناطق  هزار نفر( 400) 1399-1400در شهر مشهد در سال  جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد مهاجران افغان

نفر به عنوان حجم  372که با استفاده از فرمول کوکران  باشدگلشهر، خواجه ربیع، قلعه ساختمان، پنج تن و طالب( می

و  یفیتوص آمار یهاروشاز  هاداده لیوتحلهیتجزجهت تعیین شد.  5/0( مساوی Qو  Pبا حداکثر میزان خطا )نمونه 

منظور آزمون های پژوهش بوده است و بهاست. کاربرد آمار توصیفی به منظورتفسیرنتایج داده شدهاستفاده یاستنباط

شده است. همچنین پردازش اطالعات و آزمون های آمار استنباطی استفادههای پژوهش و تعمیم نتایج از روشفرضیه

ها جهت معادالت ساختاری و مکنون Smsrt PLSو  SPSSافزار رمها و کلیه محاسبات آماری دیگر از نفرضیه

 گرفته است.نجاما

 
 . مدل مفهومی تحقیق1شکل

 

مساحت درست در شمال شرق ایران و در طول  لومترمربعیک 204شهر مقدس مشهد ، مرکز استان خراسان رضوی با 

دقیقه  8درجه و  37دقیقه تا  43درجه و  35دقیقه و عرض جغرافیایی  36درجه و  60دقیقه تا  15درجه و  59جغرافیایی 

است و نیز ارتفاع شهر از سطح دریا  قرارگرفتهبینالود و هزار مسجد  یهاکوهرشتهو در حوضه آبریز کشف رود، بین 

شهر مشهد بر اساس سرشماری عمومی نفوس و (. کالن2. )شکل باشدکیلومتر می 966متر و فاصله آن از تهران  985

تن جمعیت، دومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و نود و پنجمین شهر  3001184مشهد با  1395مسکن سال 

، هشتمین امام مذهب شیعه، ساالنه الرضایموسوجود حرم علی بن  واسطهبهد. این شهر روشمار میدنیا به تیپرجمع

میلیون زائر از داخل و دو میلیون زائر از خارج از کشور است)سالنامه آماری استانداری خراسان  27پذیرای بیش از 

شهر مشهد به دلیل نزدیکی افغانستان در طول چند دهه گذشته همواره  باألخصاستان خراسان رضوی و (. 1400رضوی، 
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ر مشهد در مناطق )مناطق گلشهر، شهمقصد اصلی مهاجرین افغان در ایران بوده است. اکثر این مهاجرین در حاشیه کالن

 و طالب( ساکن هستند. تنپنجخواجه ربیع، قلعه ساختمان، 

 
 موردمطالعهمنطقه  موقعیت .2شکل

 

 

 های پژوهشیافته
 های توصیفی یافته

درصد از  46/0نفر معادل  171، تعداد کنندگانمشارکتنفر مجموع  372های توصیفی تحقیق، از بین بر طبق یافته

 242کنندگان، )نفر مجموع مشارکت  372همچنین از بین  .باشنددرصد مرد می 54/0نفر معادل  201پاسخگویان زن و 

نفر باالترین فراوانی  372درآمدی از بین  ازلحاظاند. درصد مجرد بوده  9/34نفر(  130و ) متأهلدرصد  1/56نفر( معادل

میلیون بوده و کمترین  7و کمتر از  5( درصد  دارای درآمد ماهیانه بین 8/39نفر )  148با  کنندگانمشارکتاز مجموع 

نفر معادل  118شامل  سن  برحسبتوزیع پاسخگویان نفر گزارش گردید.  58میلیون با  9 تعداد دارای درآمدی باالی

نفر  183سال و  42تا  29درصـد بین گروه سنی  1/19نفر معادل   71سـال،  28تا  15درصـد از پاسخگویان بین  7/31

 186کنندگان، تعداد ع مشارکتنفر مجمو 372از بین مدت اقامت  برحسبسال بود.   56تا  43بین  درصد 2/49معادل 

 3/7سال و  تنها  30تا  16درصد بین اقامت  2/47سال و  15درصـد از پاسخگویان دارای اقامت کمتر از  50نفر معادل

 اند.سال را تجربه نموده 30درصد از پاسخگویان اقامت بیش از 
 
  تحلیلی هایافتهی 

شده برای هر یک از متغیرهای آوریهای آماری الزم است که فرض نرمال بودن مشاهدات جمعبرای انجام فرضیه 

 :باشدیمآزمون کلموگروف اسمیرنف متغیرها به شرح زیر تحقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. 

 0H :نرمال است  هادادهتوزیع 

  1H :نرمال نیست هادادهتوزیع 

کمتر باشـد، نشان از غیر نرمال بودن و اگر سطح معناداری  0.05اگر سـطح معناداری این آزمون از مقدار خطای 

 .باشدآن متغیر می یهادادهبیشتر باشد، نشان از نرمال بودن  0.05آزمون از 
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 نتایج نرمال بودن متغیرهای اصلی در پژوهش .2جدول

 نتیجه آزمون طبق قضیه حد مرکزی سطح معناداری آماره کلموگروف اسمیرنف انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

 نرمال نفر 30باالی  000/0 07/0 521/17 328/93 372 احساس امنیت

 نرمال نفر 30باالی  000/0 079/0 652/12 715/109 372 سرمایه شناختی

 نرمال نفر 30باالی  001/0 065/0 609/8 720/36 372 سرمایه ارتباطی

 نرمال نفر 30باالی  0005/0 083/0 060/6 481/29 372 سرمایه ساختاری

 .باشدیمنرمال یا نزدیک به نرمال  هادادهنمونه( توزیع  30بیشتر از  معموالً کند که اگر حجم نمونه باال رود )یمقضیه حد مرکزی در آمار ثابت *

1401منبع: نتایج تحقیق:   

بدست آمده است طبق  0.05کمتر از  ها(، مشخص است، چون سطح معناداری متغیر2که در جدول ) طورهمان

آزمون کلموگروف  ازآنجاکه؛ اما باشندینماین متغیرها نرمال  یهادادهآزمون کلموگروف باید گفت که توزیع 

به  دهدیمرا غیر نرمال تشخیص  هاداده باال معموالً یهانمونهو در حجم  باشدیم رانهیگسختاسمیرنف یک آزمون 

 30اگر حجم نمونه آماری باال رود )باالی  کردیمقضیه حد مرکزی استناد شده است. طبق قضیه حد مرکزی که ادعا 

تمامی  یهادادهگفت که توزیع  توانیمخواهد شد؛ بنابراین  ترکینزدآن متغیر به توزیع نرمال  یهادادهنفر( توزیع 

تمامی متغیرهای تحقیق نرمال  یهادادهگفت؛ توزیع  توانیمپس  .باشدیمرمال یا حداقل نزدیک به نرمال متغیرها ن

 .باشدیم

معادالت  افزارنرمدر  متغیرهای تحقیق بر مبنای معادالت ساختاری آمده است. لذا یدییتأدر ادامه تحلیل عامل 

( و میانگین واریانس استخراجی CRآلفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی ) یهاشاخص Smart PLSساختاری 

(AVE برای تحلیل عاملی )گیری مربوط به بخشـــی از مدل کلی نیز گزارش گردیده است. یـک مـدل اندازه یدییتأ

گیری های اندازهلشود که دربرگیرنده یک متغیر به همراه سؤاالت مربوط به آن متغیر است. برای بررسی برازش مدمی

 شود.استفاده می( AVEسه معیارالف: پایایی )بار عاملی و پایایی مرکب(، ب: روایی همگرا )

کاربرده ی( بهبیترک ییایپا و کرونباخ آلفای ضریب، هردوی این معیارها )pls درروشبرای ســنجش بهتر پایایی 

ود، نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل ش 0.7که مقدار پایایی ترکیبی برای هر سازه باالتر از شوند. درصورتیمی

 گیری دارد.اندازه

 گزارش آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی  .3جدول

 متوسط واریانس روایی ترکیبی کرونباخ ابعاد

 748/0 937/0 929/0 احساس امنیت

 841/0 955/0 937/0 سرمایه ارتباطی

 581/0 892/0 855/0 سرمایه ساختاری

 766/0 868/0 695/0 سرمایه شناختی

 1401منبع: نتایج تحقیق: 

 

شود، مقدار ضـرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای (،  نیز مالحظه می3طور که در جدول شماره )همان

است و  شدهگزارش 5/0بیش از  شدهاستخراجو مقدار واریانس  7/0تمامی متغیرهای موجود در پژوهش بیشتر از 

 ، آمده است.(AVE) واگرا ییروا آزمونهست. در ادامه  موردقبول

گیری است. که این روایی از طریق روش فورنل های اندازهروایی واگرا یکی از معیارها برای بررسی برازش مدل 

هایش در مقایسه رابطه آن توان بررسی کرد که میزان رابطه یک سازه با شاخصرسد. می( به انجام می1981و الرکر )
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یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در مدل تعامل  قبولبلقاکه روایی واگرای طوریهاست، بهسازه با سایر سازه

پذیرد وسیله یک ماتریس صورت می، بررسی این امر بهPLSهای دیگر. در های خود دارد تا با سازهبیشتری با شاخص

. مربوط به هر سازه است AVEها و جذر مقادیر های این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهکه خانه

متغیرهای مکنون در پژوهش نشان داد مقادیر هر ستون از ستون پایین  AVE(، نشان داد مقدار جذر 4نتایج جدول )

 بیشتر است لذا متغیرها از روایی واگرای مطلوبی برخوردار است. 
 

 ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر .4جدول

 سرمایه شناختی سرمایه ساختاری ارتباطیسرمایه  سرمایه اجتماعی احساس امنیت 

865/0 احساس امنیت      

222/0 سرمایه اجتماعی  1    

321/0 سرمایه ارتباطی  732/0  917/0    

-024/0 سرمایه ساختاری  426/0  034/0-  762/0   

010/0 سرمایه شناختی  382/0  031/0  037/0-  875/0  

 1401منبع: نتایج تحقیق: 

 است؛ شدهپرداخته هاروشساختاری وجود دارد که به ترتیب به این  یهامدلسه معیار برای آزمون 

 2Rشاخص ضریب تعیین  -الف

 معناداری ضرایب مسیر )بتا( -ب

 نیبشیپشاخص افزونگی یا ارتباط  -ج

( این 2009) 1هین سلر باشد. به نظریممدل مسیر، ضریب تعیین  زادرونمعیار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون  

 19/0و  33/0؛ 67/0. مقادیر ردیپذیمصورت  زابرونتوسط متغیر  زادرون راتییتغدهد چند درصد از یمشاخص نشان 

، متوسط و ضعیف توصیف توجهقابلرمدل مسیر ساختاری )درونی( به ترتیب )وابسته( د زادرونبرای متغیرهای مکنون 

در مدل ساختاری به  زادرونرا برای متغیرهای  75/0و  5/0؛ 25/0( مقادیر 2011هایر و همکاران ) ازنظر هرچندشد 

شود با توجه به مقادیر (، مالحظه می5که در جدول ) گونههمان. اندکردهتوصیف  توجهقابلترتیب ضعیف، متوسط و 

کنند. ضریب تعیین در حد متوسطی را گزارش میتوان گفت این مقادیر روابط مستقیم یماز ضریب تعیین  آمدهدستبه

 است. شدهگزارشکمترین میزان  209/0بیشترین و سرمایه شناختی با  559/0در مورد سرمایه ساختاری با 

 2R شاخص ضریب تعیین .5جدول

ضریب تعیین  متغیرها  

R Square 

شدهاصالحضریب تعیین    

R Square Adjusted 
434/0 احساس امنیت  40/0  

209/0 سرمایه شناختی  20/0  

517/0 سرمایه ارتباطی  51/0  

559/0 سرمایه ساختاری  55/0  

 1401منبع: نتایج تحقیق: 

ی بیرونی هاوزنآماری از  افزارنرمی عاملی هر یک از متغیرهای تحقیق بر مبنای خروجی هاوزنبرای تعیین مقادیر 

 گیری ترکیبی خواهد بود.معنادار باشند دلیل روایی مدل اندازه شدهثبت. چنانچه در مدل مقادیر گرددیماستفاده 

                                                           
1 henseler 



 
 

 160 

 

 (داغستانی و همکاران ...)تیو احساس امن یاجتماع هیرابطه سرما یواسنج

 

ها تعداد روابط مستقیم برای هر شود زیرا در این مدلمحاسبه نمی 2Rگیری ترکیبی مقادیر در مدل اندازه ازآنجاکه

روابط در مدل ساختاری، معنادار بودن  دیتائدهد؛ بنابراین برای متغیر معدود است، این مقادیر اعداد ضعیفی را نشان می

گیرد. معناداری ضرایب مسیر مکمل بزرگی و جهت عالمت ضریب بتای مدل است. ضرایب مسیر مورداستفاده قرار می

آمده باالی حداقل آماره در سطح مورداطمینان در نظر گرفته شود آن رابطه یا فرضیه تائید دستچنانچه مقادیر به

(، ارائه 6های الگو در جدول )برای سازه است. مقادیر بتا 96/1درصد حداقل آماره طی  95ناداری شود. در سطح معمی

 گردیده است. 

 ی بیرونیهاوزنآزمون معناداری .6جدول 

  Original Sample (O) سطح معناداری ضریب تی  انحراف معیار میانگین نمونه 

CC5 <- 000/0 1 1 سرمایه اجتماعی    

748/0 سرمایه ارتباطی اعتماد اجتماعی    751/0  049/0  315/15  000/0  

492/0 سرمایه ارتباطی تعهد اجتماعی   485/0  058/0  425/8  000/0  

637/0 احساس امنیتجانی   638/0  120/0  295/5  000/0  

232/0 سرمایه ساختاری  شبکه ارتباطی  232/0  004/0  095/56  000/0  

065/0 احساس امنیتفکری   051/0  080/0  805/0  421/0  

373/0 احساس امنیتقضایی   359/0  059/0  302/6  000/0  

456/0 احساس امنیت مالی  447/0  053/0  637/8  000/0  

199/0 سرمایه ساختاریمشارکت تفریحاتی   198/0  006/0  945/33  000/0  

209/0 سرمایه ساختاریمشارکت محلی و خیریه   209/0  004/0  889/53  000/0  

201/0 سرمایه ساختاری مشارکت مدنی  0201/0  006/0  099/36  000/0  

230/0 سرمایه ساختاریمشارکت مذهبی   230/0  005/0  898/45  000/0  

035/0 احساس امنیتناموسی   023/0  086/0  404/0  686/0  

599/0 سرمایه شناختی همیاری اجتماعی   601/0  042/0  150/14  000/0  

543/0 سرمایه شناختی  اجتماعی یاپنداشته  540/0  041/0  386/13  000/0  

 1401منبع: نتایج تحقیق: 

 

درصد اطمینان  99ی مدل بیرونی ترکیبی در سطح هاوزنکلیه   گرددیم(، مالحظه 6که در جدول ) طورهمان

 . دهدینمدر مورد امنیت فکری از متغیر احساس امنیت که رابطه معناداری نشان  جزبهمعنادار است 

است.  در این جدول  شدهمشخصی بیرونی متغیرهای پنهان هاوزن گرددیم(، مالحظه 7که در جدول ) گونههمان

 است. شدهنییتعری چهار متغیر احساس امنیت ، سرمایه شناختی، سرمایه ارتباطی  و سرمایه ساختا یهامؤلفهوزن 

 و متغیرهای تحقیق هامؤلفهی بیرونی هاوزن .7جدول

 سرمایه شناختی سرمایه ساختاری سرمایه ارتباطی احساس امنیت 

759/0  اعتماد اجتماعی    

478/0  تعهد اجتماعی    

612/0 جانی     

230/0   شبکه ارتباطی   

086/0 فکری     



 
 
 

 161 

 

  8 یاپی، پ1401تان سزمو  ییزاپ، مودچهارم، شماره  دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

379/0 قضایی     

445/0 مالی     

201/0   مشارکت تفریحاتی   

213/0   مشارکت محلی و خیریه   

202/0   مشارکت مدنی   

225/0   مشارکت مذهبی   

050/0 ناموسی     

593/0    همیاری اجتماعی  

548/0    های اجتماعیپنداشت  

 1401منبع: نتایج تحقیق: 

 امنیت جانی بیشترین و امنیت فکری کمترین بوده است.  مؤلفهاحساس امنیت  وزن  یهامؤلفهدر مورد  -

های اجتماعی اجتماعی بیشترین و کمترین وزن به پنداشتیهمیار مؤلفهسرمایه شناختی وزن  یهامؤلفهدر مورد  -

 است.  افتهیاختصاص

اعتماد اجتماعی بیشترین مقدار و وزن تعهد اجتماعی کمترین میزان گزارش  مؤلفهدر مورد سرمایه ارتباطی وزن  -

 گردیده است. 

مشارکت تفریحی کمترین  مؤلفهشبکه ارتباطی بیشترین مقدار و وزن  مؤلفههمچنین در مورد سرمایه ساختاری وزن  -

 مقدار بوده است. 

شود که ضرایب مسیر بر روی روابط یدر این بخش خروجی گرافیکی مدل مسیر را در نمای اصلی مشاهده م

شده گیری( محاسبهپذیر و مکنون )مدل اندازهزا و روابط بین متغیرهای مشاهدهزا و برونبین متغیرهای درون جادشدهیا

t   (313/12 ) مقدارامنیت با  بااحساستنها سرمایه ساختاری در ارتباط  گرددیممالحظه (، 3شکل )که  طورهماناست. 

مستقیم رابطه  طوربهبیشتر است. اما  سرمایه ارتباطی و شناختی  96/1از  Tرابطه معناداری وجود دارد. زیرا مقدار ضریب 

 معناداری را نشان نداده است. 

 
 ابعاد سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت .3شکل

 1401منبع: نتایج تحقیق:  
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 بااحساسسهم بار عاملی هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی در ارتباط  گرددیممالحظه (، 4شکل )که  گونههمان

دهد و هر سه بعد توانسته است (، بیشترین اثرگذاری را نشان می581/0است. سهم بعد ساختاری ) شدهمشخصامنیت 

ه توضیح است بارهای (، از واریانس متغیر وابسته تحقیق )احساس امنیت( را تبیین نماید. در این رابطه الزم ب459/0)

 گردد. عاملی ضعیف در مورد سرمایه شناختی و ارتباطی مشاهده می

 
 احساس امنیت بر مبنای ابعاد سرمایه اجتماعیضرایب مسیر استاندارد  .4شکل

 1401منبع: نتایج تحقیق: 

 

متغیرها نیز در ارتباط با متغیرهای خود معنادار است.    یهامؤلفهگردد، کلیه ( مشاهده می4) شکلگونه که در همان

گردد سهم (، مالحظه می5که در شکل ) گونههمانجهت تعیین مسیر گرافیکی متغیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت 

 است.  شدهگزارشو متغیرها  هامؤلفهبار عاملی هر یک از 

 
 ضرایب مسیر استاندارد احساس امنیت در ارتباط با متغیر سرمایه اجتماعی .5شکل

 1401منبع: نتایج تحقیق:  

از واریانس متغیر وابسته احساس  434/0از مجموع روابط میزان   گرددیممالحظه (، 5شکل )که در  گونههمان

 ( بوده است. 748/0امنیت تبیین شده است. بیشترین مقدار بار عاملی در مورد بعد سرمایه ساختاری )
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بیش از پنداشت ها اثرگذاری  759/0سرمایه شناختی همیاری اجتماعی با بار عاملی  یهامؤلفهدر این میان از میان  

بیش از تعهد  654/0سرمایه ارتباطی سهم اعتماد اجتماعی با بار عاملی  یهامؤلفهشان داده است. همچنین در میان ن

بیش از سایر  984/0سرمایه ساختاری نیز سهم شبکه ارتباطی با بار عاملی  یهامؤلفهاجتماعی بوده است. در این رابطه از 

مربوط به سرمایه ساختاری  یرگذاریتأثابعاد سرمایه اجتماعی بیشترین میزان  است.  در مقایسه با شدهدادهنشان  هامؤلفه

 باشد. یمو کمترین میزان مرتبط با سرمایه شناختی بوده است و سهم سرمایه ارتباطی در حد وسط 

توجه  بایستی معناداری روابط ایجادشده محاسبه گردد و بابرای مشاهده معناداری روابط مدل ساختاری می تیدرنها

گیری نماید. برازش مدل ساختاری با استفاده از تواند نسبت به تاییدیا رد روابط مدل نتیجهبه سطح معناداری محقق می

ها معنادار بودن آن %95بیشتر باشد تا بتوان در سطح اطمینان  96/1به این صورت است که این ضرایب باید از  tضرایب 

 را تأیید ساخت.

 
 احساس امنیت آماره تی معناداری ضرایب  .6شکل

 1401منبع: نتایج تحقیق:  

بیشتر هستند رابطه  96/1چون از  tگردد کلیه متغیرهای تحقیق با مقدار مشاهده می(، 6شکل )طور که در همان

 دهند.  معناداری را با متغیر احساس امنیت  نشان می

 

 GOFبرازش مدل کلی معیار 

شود و با تأیید برازش آن، بررسی برازش در یک گیری و ساختاری میمدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه

 شود.استفاده می GOFشود. برای برازش مدل کلی تنها یک معیار به نام مدل کامل می

 شود:این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می
GOF=√ (Comunalitie) ×R2  

 R Squares( نیز مقدار میانگین مقادیر 2Rی میانگین مقادیر اشتراکی هر متغیر است و )( نشانهComunalitieمفهوم )

را فراخوانی کرده و  Communalityهای بخش زای الگو است. برای اجرا از بخش الگوریتم؛ دادهمتغیرهای درون
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(، 8نماییم. جداول )زا را انتخاب و در فرمول فوق قراردادِ و محاسبه میمتغیرهای درون R Squaresمقادیر میانگین 

 حاصل برآیند محاسبات تحقیق است.

 

 (R Squaresو  Comunalitie)میانگین مقادیر اشتراکی  .8جدول

 *** GOF R2 Comunalitieمدل کلی معیار 

434/0 احساس امنیت  063/0  02/0  

209/0 سرمایه شناختی  280/0  05/0  

517/0 سرمایه ارتباطی  034/0  01/0  

559/0 سرمایه ساختاری  734/0  41/0  

111/1 1/719 جمع  9/1  

277/0 0/42 متوسط میانگین   

GOF   34/0 مجذور نهایی  

 1401منبع: نتایج تحقیق: 
 

آید و (، به دست می8بر مبنای میانگین مقدار متوسط ضرایب در جدول ) 2Rمجموع هر یک از مقادیر اشتراکی و 

مدل مطابق با رابطه محاسبه  GOF به دست آمد؛ بنابراین مقدار معیار 42/0مقدار  R2 و Comunaliti =277/0بنابراین 

اند. شدهمعرفی GOFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای که به 36/0و  25/0، 01/0گردید. با توجه به سه مقدار ) 

 توان چنین به دست آورد؛برابر این بر اساس فرمول کلی می

GOF=√ /0×42/0 277 

GOF =0/34 

 .دهد که مدل از مطلوبیت باالیی برخوردار استمی(، حاصل از برازش کلی نشان 0.34مقدار )

 

 

 گیرینتیجه
هدف از انتخاب موضوع تحقیق بررسی رابطه بین احساس امنیت و سرمایه اجتماعی در مورد مهاجران افغان ساکن 

برای سنجش احساس است.  شدهاستفادهشهر مشهد بوده است. در این تحقیق از روش پیمایش و سطح سنجش فرد 

های مدل بوزان و آل ویور و چلبی، اینگلهارت و پارسونز و برای از پرسشنامه محقق ساخته با تأکید بر مؤلفه امنیت

افزایی ولکاک و نارایان همچنین ناهابیت و سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته با پیروی از دیدگاه هم

اصلی تحقیق یعنی احساس امنیت و سرمایه  یرهایمتغین در بررسی نتایج شاخص مرکزی؛  میانگگوشال استفاده شد.

اجتماعی و ابعاد آن  از حد متوسط  مورد انتظار بیشتر ماست و در این میان بیشترین مقدار مربوط به میزان سرمایه 

سرمایه  ها در مورد ابعادباشد. در مقایسه میانگیناجتماعی و کمترین مقدار مربوط به احساس امنیت مهاجران افغان می

قضیه حد مرکزی  است. بر اساس  شدهگزارشاز سرمایه ارتباطی و شناختی  ترشیباجتماعی سهم سرمایه ساختاری 

و برای محاسبه پایایی؛ خود از ضرایب آلفای  باشدیتمامی متغیرها نرمال یا حداقل نزدیک به نرمال م یهادادهتوزیع 

کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد.  مقدار ضـرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرهای موجود 

 هست.  موردقبولاست و  شدهگزارش 5/0بیش از  شدهاستخراجو مقدار واریانس  7/0در پژوهش بیشتر از 



 
 
 

 165 

 

  8 یاپی، پ1401تان سزمو  ییزاپ، مودچهارم، شماره  دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

ی واگرا به روش فورنل و الرکر نشان داد که مقادیر هر ستون از ستون پایین بیشتر است لذا ماتریس سنجش روای

معناداری  -ب، R2شاخص ضریب تعیین  -سه معیار )الفمتغیرها از روایی واگرای مطلوبی برخوردار است. همچنین 

ساختاری استفاده شد.؛ با توجه به  یهامدل( برای آزمون نیبشیپشاخص افزونگی یا ارتباط  -ضرایب مسیر )بتا(، ج

. کنندیمگفت این مقادیر روابط مستقیم در حد متوسطی را گزارش  توانیاز ضریب تعیین م آمدهدستبهمقادیر 

است.  شدهگزارشکمترین میزان  209/0بیشترین و سرمایه شناختی با  559/0ضریب تعیین در مورد سرمایه ساختاری با 

در مورد  جزبهدرصد اطمینان معنادار است  99مدل بیرونی ترکیبی در سطح  یهاداد که کلیه وزن ها نشانهمچنین داده

در بررسی مسیر گرافیکی احساس امنیت بر . دهدینمامنیت فکری از متغیر احساس امنیت که رابطه معناداری نشان 

( بیشترین اثرگذاری را نشان 581/0اری )سهم بعد ساخت مبنای ابعاد سرمایه اجتماعی )شناختی، ارتباطی و ساختاری(

از واریانس متغیر وابسته تحقیق )احساس امنیت( را تبیین نماید. همچنین  459/0و هر سه بعد سرمایه توانسته است  دهدیم

بیش از پنداشت ها اثرگذاری نشان داده است.  759/0سرمایه شناختی همیاری اجتماعی با بار عاملی  یهامؤلفهاز میان 

بیش از تعهد اجتماعی بوده است.  654/0سرمایه ارتباطی سهم اعتماد اجتماعی با بار عاملی  یهامؤلفههمچنین در میان 

 نشان هامؤلفهبیش از سایر  984/0سرمایه ساختاری نیز سهم شبکه ارتباطی با بار عاملی  یهامؤلفهدر این رابطه از 

مربوط به سرمایه ساختاری و کمترین  یرگذاریتأثاست. در مقایسه با ابعاد سرمایه اجتماعی بیشترین میزان  شدهداده

در برازش مدل کلی معیار  .باشدیمیزان مرتبط با سرمایه شناختی بوده است و سهم سرمایه ارتباطی در حد وسط م

GOF  مدل از مطلوبیت باالیی برخوردار استدهد که حاصل از برازش کلی نشان می 0.34مقدار. 

( که نشان داد تالش برای تحقق شهروندی محلی پیامد 2018زانگ )نتایج حاصله با نتایج تحقیقات خارجی همانند، 

که تقویت  دهدی(، نشان م2014های پژوهشی چن و ترنر )باشد. همچنین یافتهدیگر اصالحات اجتماعی و توسعه می

 هاآنشود و های امنیت مالی، جانی، حقوقی، احساسی و اخالقی روستاییان منجر میسرمایه اجتماعی به مؤلفه یهامؤلفه

دهد. از سوی دیگر نتایج نشان می ییهمسو، باشندشامل ارتباطات اجتماعی، روابط افقی بر پایه همکاری و آگاهی می

همبستگی  واعتمادن داده است که مشارکت اجتماعی ( نشا1398تحقیقات داخلی همانند تحقیق حیدری و شفیعی )

میزان استفاده از »( مشخص گردید بین 1398نام )امنیت دانشجویان دارد یا در تحقیق دیگر خوش بااحساسداری معنی

داری وجود دارد. و از سوی دیگر در تحقیق زینالی گیگلو همبستگی معنی« احساس امنیت»با « های اجتماعیشبکه

 توانیرابطه معنادار و مستقیمی بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی بااحساس احساس امنیت وجود دارد م( 1399)

 دهد.گفت که نتایج حاصل از این تحقیق با این نتایج همسویی نشان می

 گردد: رائه میالذا در ادامه پیشنهاداتی در راستای نتایج پژوهش 

 ؛مندی از خالقیت و نوآوریمن بهرهها در ایجاد امنیت روانی ضافغان و نظرات آنگیری از مشارکت مهاجرین بهره -

توان با در نظر گرفتن های مختلف احساس امنیت، میهای سرمایه اجتماعی و شاخصبا توجه به تأثیرات متفاوت شاخص -

 ؛را ارتقا بخشیدی از احساس امنیت های خاصهای سرمایه اجتماعی، مؤلفهکمک به ارتقای هریک از شاخص

تواند می تبعبهنیز  مهاجرانشود سایر اقوام و نیز شناخته می منطقهدر  مؤثریک کشور مهاجرپذیر  عنوانبهدر ایران  ازآنجاکه -

قرار گیرد. لذا سیاست موردتوجهاز شرایط و ساختار موجود در احساس امنیت و میزان سرمایه اجتماعی در بین آنان  متأثر

های مطلوب این اقشار در جامعه از ظرفیت توانیو بلندمدت م مدتانیمهای با اتخاذ برنامه مؤثرتشویقی  های حمایتی و
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 (داغستانی و همکاران ...)تیو احساس امن یاجتماع هیرابطه سرما یواسنج

 

مثبت  یرگذاریتأثتواند باعث مند گردید. قوانین متعادل در حقوق انسانی، اجتماعی و دادن حقوق شهروندی میبهره

 ؛گرددموجود انسانی، اجتماعی و فرهنگی آنان بر احساس امنیت و ملی محسوب  یهاهیسرما

آنان تحقیقات جامع صورت  یهایتوانمندمهاجران افغانی و نیازها و  باألخصگردد در اسکان و تمرکز مهاجران پیشنهاد می -

 ؛ ویدت عمومی منطقه و شهر کمک رسانبه امنی توانیپذیرد چراکه با مدیریت شهری مناسب م

توان با تحقیقات لذا می ،مشخص گردید که میزان سرمایه اجتماعی نسبت به میزان احساس امنیت در بین مهاجران بیشتر است -

 دیگر درباره دالیل و راهکارهای توسعه احساس امنیت در بین مهاجران افغانی اقدام نمود.  
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