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مدل یابی رابطة ساختاری امنیت و شادکامی اجتماعی با نقش
o
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Abstract
The purpose of this article was using structural
equation modeling to explore the relationship between social security and happiness with the mediating role of psychological capital. The method of the
present research was descriptive-correlational. The
statistical population consisted of all 15-65 year-old
people in Ahwaz, 4th district. Using Kerjesi and Morgan table, 404 people were selected by random cluster
sampling. Research data were collected using Social
Security, Psychological Capital and Oxford Happiness Questionnaires. Data analysis in this study was
performed using structural equation modeling path
analysis method. The results of the model’s compilation phase showed that fitting indicators of the
model are appropriate. According to this model, the
indirect effect of social security on social happiness
was significant by means of psychological capital (β
= 0.25) at the significance level of p <0.05.The results
also showed that social security on social happiness
(β = 0.46, p <0.01), psychological capital on social
happiness (β = 0.32, p <0.05) and social security on
psychological capital (p = 0.27, p <0.05) had a direct
effect. In sum, the results showed that social security
through the influence of psychological capital, as an
influential mediator, can affect social happiness.
Keywords: social security, psychological capital,
social happiness
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چکیده

 مدل یابی رابطة ساختاری،هدف پژوهش حاضر
امنیت و شادکامی اجتماعی با نقش واسطه ای سرمایه های
روانشناختی بود و از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش
 جامعة آماري شامل کلیه.توصیفی از نوع همبستگی بود
 شهر4  سال در منطقة15-65 افرادی که سن آنها در دامنة
اهواز می باشد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان
 نفر بر اساس نمونه گیری خوشه ای تصادفی404 تعداد
 گردآوری داده.به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند
های تحقیق با استفاده از پرسشنامه های امنیت اجتماعی و
. صورت گرفت،سرمایة روانشناختی و شادکامی آکسفورد
تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش با روش تحلیل مسیر
 يافتههای.از نوع مدل یابی معادالت ساختاری انجام شد
،مرحلة تدوین مدل نشان داد شاخص هاي برازش مدل
 ارتباط غیرمستقیم، مطابق با اين مدل.مناسب ميباشند
امنیت اجتماعی به شادکامی اجتماعی از طریق سرمایة
p≥0/05  در سطح معنیداریβ=0/25 روانشناختی
 همچنین نتایج نشان داد که امنیت اجتماعی.معنی دار بود
 سرمایة،)p≥0/01 ،β=0/46( بر شادکامی اجتماعی
)p≥0/05 ،β=0/32( روانشناختی بر شادکامی اجتماعی
،β=0/27(و امنیت اجتماعی بر سرمایه روانشناختی
 درمجموع امنیت اجتماعی.) اثرمستقیم داشتp≥0/05
به واسطة سرمایه های روانشناختی بهعنوان یک میانجی با
.نفوذ میتواند بر شادکامی اجتماعی تأثیرگذار باشد
، سرمایههای روانشناختی، امنیت اجتماعی:کلیدواژه ها
شادکامی اجتماعی
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 lمقدمه
جامعه ای قادر است به سوی هدف های متعالی و ایده ال خود حرکت کند که تجربه

همیشگی اعضای آن جامعه ،شادکامی و شادی باشد زیرا شادی بر افزایش سالمت روانی و
جسمانی بسیار مؤثر است (حسن نیا ،صالح صدق پور و دماوندی .)1393 ،در واقع شادکامی
از این جنبه حائز اهمیت است که آشکار شده است که به طور تجربی با پیامدهای فردی،
روانشناختی ،جسمانی ،رفتاری و اجتماعی مثبت ارتباط دارد (داینر و چان .)2011 ،بنابراین
شادکامی نه تنها خود یک هدف ارزشمند است بلکه بر سایر جنبه های مهم زندگی نیز اثرگذار

است (داینر و ریان .)2009 ،الیبومیرسکی ،شلدون و شید ( )2005اعتقاد دارند که افراد
شاد از الگوهایی برخوردارند که در تفسیر اتفاقات تسهیل گر هیجانات مثبت  ،معنا بخش به
زندگی و مولد حس ارزشمندی در آنان می باشند .افراد شاد از لحاظ ساختار فکری ،قضاوت

و انگیزش با افراد ناشاد متفاوت هستند و داری بازدهی فردی و خانوادگی ،شغلی ،تحصیلی

و اجتماعی باالتری می باشند (یعقوبی و برادران .)1390 ،در واقع افراد با حالت خوشی و
ناخوشی ،به زندگی خویش رنگ می بخشند .افرادی که دارای شادکامی بیشتری هستند ،از

آرامش و احساس امنیت باالتر ،تصمیم گیری راحت تر ،میزان کار مطلوب و مشارکت بیشتر و

زندگی سالم و پر انرژی برخوردارند .به همین دلیل مطالعات مربوط به شادکامی و عوامل مؤثر بر
آن از مهمترین اولویت های روانشناسی مثبت به حساب میآیند (حسن نیا و همکاران.)1393 ،

نظریهپردازان تعاریف متعددی از شادکامی ارائه کرده اند که در همة آنها نوعی تجربه

کردن احساسات مثبت به چشم میخورد .شادکامی یعنی احساسات مثبت زیاد ،رضایت باال
از زندگی و احساسات منفی نادر داشتن .که این سه عامل از مؤلفه های اساسی بهزیستی
روانی میباشند (لیوبومیرسکی .)2005،شلدون و لیبومیرسکی ( )2004سه مؤلفه کلیدی را در

شادکامی مؤثر می دانند که عبارتند از «نقطة تثبیت»« ،شرایط» و «فعالیت های عمدی» .نقطة

تثبیت به ویژگی های ژنتیکی و شخصیتی اشاره دارد« .شرایط» شامل متغیرهای مانند سن،

وضعیت تأهل ،وضعیت استقالل و درآمد ،تسهیالت ،خانواده ،مذهب و ...است و «فعالیتهای
عمدی» ،دربرگیرندة فرآیندهای تالش مدار و هدفمند زندگی فرد می باشد و شامل جنبه های
شناختی (مانند داشتن نگرش های مثبت و کمال گرا) ،رفتاری (مانند ابراز عالقه به دیگران یا
ورزش کردن) و «خواست های ارادی»( 1مانند تعیین کردن و دنبال کردن هدف های شخصی
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معنی دار) می باشد.
مطالعات نشان داده اند که شادکامی عالوه بر متغیرهای فردی به متغیرهای اجتماعی

وابسته است که میتوانند فرد را بهسوی تحقق اهداف و آرزوهای فردی سوق دهند و
زمینهساز تحقق فضایی باشند که فرد در آن بتواند به کنش متقابل و ارتباط با همنوعانی که
باعث ایجاد آرامش و اطمینان خاطر وی برای زندگی مناسب اند باشند (هزارجریبی و آستین
افشان.)1388 ،

«امنیت اجتماعی» توانایی جامعه در دفاع از ویژگی های اساسی خود در برابر حوادث،

واکنش ها ،تغییرات و تهدیدهای واقعی و احتمالی است .در واقع امنیت اجتماعی آرامش

و آسودگی خاطری است که هر جامعه مؤظف است برای اعضای خود ایجاد کند (بیگس،
 .)2002این در حالی است که ارتقاء امنیت اجتماعی منجر به کاهش دامنة شیوع کجروی

ها و آسیب های اجتماعی ،کاهش کنشهای اعتراض آمیز ،افزایش شأن ،منزلت و اقتدار

نیروهای نظامی ،پاکسازی سیمای کشور از کجروی ها و نابهنجاری ها ،فراهم آوردن زمینه
رشد ،بالندگی و پیشرفت فردی و جمعی و افزایش نشاط و شادابی می شود (عبدی ،صارمی
و ساعدی.)1387 ،

در ارتباط با نقش «امنیت اجتماعی» بر شادکامی اجتماعی ،جایگاه میانجیگری های

مختلفی همچون «سرمایه روانشناختی» بسیار با اهمیت است .این متغیر به جزء تأثیری که

خود به طور مستقیم بر شادکامی می گذارد ،به شکل یک میانجی یا واسطه برای افزایش
تأثیر متغیر امنیت اجتماعی عمل می کند .هر چند در خصوص اثرپذیری مستقیم سرمایه
روان شناختی از امینت اجتماعی پژوهش خاصی صورت نگرفته است اما می توان این چنین
استنباط کرد که با توجه به اینکه در سایه امنیت اجتماعی امکان حمایتهای اجتماعی

(حمایت خانواده ،دوستان ،همکاران و  )....فراهم می گردد ،و در پژوهش های متعددی
(جعفری و مجیدی مقدم1392،؛ لی و همکاران )2014،نقش «حمایت اجتماعی» در ایجاد،
تقویت و توسعه سرمایه روانشناختی مورد تأکید قرار گرفته است ،بنابراین به نظر امنیت
اجتماعی بر سرمایه های روانشناختی افراد تأثیرگذار است و میتواند زمینهساز بروز ویژگی

هایی چون امید و خوشبینی و تابآوری در شرایط مشکل ،در افراد باشد.

سرمایه روانشناختی یک حالت روانشناسی مثبت و رویکرد واقع گرا و انعطافپذیر
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نسبت به زندگی است که از چهار مؤلفه شامل« :امید»« ،خوش بینی»« ،تاب آوری» و

«خودکارآمدی» تشکیل شده است ،هرکدام از این سازهها بهعنوان یک ظرفیت روانشناسی

مثبت در نظر گرفته میشوند (لوتانز ،یوسف و آولیو.)2007،

پژوهش های مختلف رابطه مثبت میان مؤلفه های سرمایه روان شناختی و شادکامی را

نشان داده اند ،از جمله لور ( )2014در مطالعه خویش میان تاب آوری و شادکامی رابطه مثبت

و معنی داری یافت ،همچنین حاج حسینی ،سلیم احمد ،اژه ای و نقش ( )1397در مطالعه

خود نشان دادند که تاب آوری منجر به افزایش سالمت عمومی می شود .ساریکام ( )2015در

پژوهشی میان امید و شادکامی به رابطه مثبت و معنی داری را نشان داد .در تحقیق عبدل خالق
و لستر ( )2017ارتباط مثبت و معنیداری میان خودکارآمدی و شادکامی گزارش کردند.
مطالعه ساربان ( )1392نشان داد که سرمایه روانشناختی در ارتقای کیفیت شاخص های
زندگی مؤثر است .عالوه براین ،آلیوو و کارکوس ( )2015در تحقیق خویش به این یافته
رسیدند که سرمایه روانشناختی تمایل به خشونت را از طریق کاهش احساسات منفی مانند

اضطراب ،تنیدگی و برافروختگی را کاهش میدهد.

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده ،می توان نتیجه گرفت که توجه به مسئله امنیت

و شادکامی اجتماعی در جوامع امروزی بسیار حائز اهمیت است .اما با این وجود مرور
پیشینه پژوهش های انجام شده نشان می دهد که به نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی
در رابطه میان امنیت و شادکامی اجتماعی توجه چندانی نشده است و به ویژه تاکنون در

حوزه تحقیقات امنیتی در داخل و خارج کشور مطالعه ای که اثرپذیری سرمایه روانشناختی
از امنیت اجتماعی و پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم این اثرپذیری را مورد بررسی قرار

داده باشد صورت نگرفته است که این امر یکی از نقاط ضعف پژوهش های قبلی است که
پژوهشگران در پژوهش حاضر سعی دارند با انجام این تحقیق با گسترش ادبیات موجود در

خصوص امنیت اجتماعی و سرمایه روانشناختی مبنای را برای انجام مطالعات بیشتر توسط
سایر محققان فراهم نمایند.

 lروش
پژوهش حاضر ،به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر شیوة جمع

آوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی همبستگی از نوع الگوی معادالت ساختاری و
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به لحاظ معیار زمان ،مقطعی است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افرادی که سن آنها
در دامنة  15-65سال در منطقة  4اهواز میباشد .در پژوهش حاضر برای تعمیم نتایج و

دقت برآوردهای جامعه آماری حجم نمونه با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان  384نفر

مشخص گردید که برای اطمینان از صحت کفایت حجم نمونه ،در نظر گرفتن افت آزمودنی
ها و تعمیم پذیری بیشتر تعداد  420پرشنامه توزیع گردید که از بین  16پرسشنامه به علت

ناقص و مخدوش بودن پاسخها کنار گذاشته شدند و در نهایت تحلیل بر روی دادههای 404

نفر انجام شد  ،همچنین چنانچه معیار کالین ( )2015یعنی به اعضای هر متغیر پنهان  20نفر
را برای تعین حجم نمونه در پژوهش های از نوع مدل معادالت ساختاری در نظر بگیریم

مشاهده میشود که نمونه تعیین شده برای انجام تحقیق کفایت میکند .این تعداد با استفاده از
روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند .پیش از تکمیل ابزارها ،رضایت شرکت
کنندگان برای تکمیل ابزارها جلب گردید .همچنین در این مطالعه دو شرط ورود به مطالعه

 .1تعلق گروهی ،یعنی فرد شهروند منطقه چهار شهر اهواز باشد  .2قرار داشتن فرد به لحاظ

دامنه سنی در محدوده  15-65سال بود .همچنین عدم تمایل به همکاری در پژوهش مالک

خروج شرکت کنندگان از مطالعه در نظر گرفته شدند.
 lابزار

□ الف :سیاهه شادکامی آکسفورد :2که در سال  200توسط هیلز و آرگایل ساخته

شد .اعتبار ابزار آکسفورد را هیلز و آرگایل به کمک ضریب آلفای کرونباخ  0/90و اعتبار باز

آزمایی آن را  0/78گزارش کردهاند و روایی آن را هم با دو روش روایی همگرا و واگرا مورد
ی نژاد و زارعی ( )1388اعتبار ابزار از طریق بازآزمایی با
تأیید قرار دادند  .در پژوهش هاد 

فاصله زمانی  4هفته 0/78 ،بدست آمد و آلفای کرونباخ در مرحله آزمون برابر با  0/87برابر

بود .همچنین در پژوهش حاضر اعتبار ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده
که مقدار  0/85بهدست آمد که نشان از اعتبار قابل قبول این مقیاس می باشد.

□ ب :پرسشنامه امنیت اجتماعی :که توسط صحابی ( )1389ساخته شده است برای

گردآوری نمره های امنیت اجتماعی استفاده شد ،این ابزار دارای  25ماده و سه بعد عبارت
امنیت اجتماعی ،عملکرد نیروی انتظامی و قوانین حکومتی میباشد .روایی پرسشنامه با
استفاده از نظرات متخصصین آزمونسازی و استفاده از روش تحلیل عاملی تأیید شده است.
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همچنین اعتبار آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید .آلفای این پرسشنامه

 0/78بدست آمد که نشاندهنده اعتبار قابلقبول این پرسشنامه میباشد .دهقان زاده و برنا

( )1398در پژوهش خود اعتبار این ابزار را با روش آلفای کرونباخ  0/86گزارش کرده اند.

برای محاسبه اعتبار این ابزار در پژوهش حاضر از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که
مقدار آلفا برای کل مقیاس امنیت اجتماعی و خرده مقیاس های امنیت اجتماعی ،عملکرد

نیروی انتظامی و قوانین حکومتی به ترتیب  0/79 ،0/78 ،0/80و  0/75به دست آمد که حاکی
از پایا بودن مقیاس است.

□ ج :پرسشنامه سرمایه روانشناختی :3این ابزار  24سؤالی و شامل چهار خرده مقیاس

امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی و خودکارآمدی است .لوتانز و همکاران ( )2007با استفاده

از تحلیل عاملی و معادالت ساختاری روایی عاملی آزمون مورد تأیید قرار داده اند .اعتبار

ابزار در ایران توسط هاشمی نصرت آباد ،باباپور خیرالدین و بهادری خسروشاهی ()1390

بر اساس آلفای کرونباخ  0/85گزارششده است .در مطالعة حاضر نیز برای احراز اعتبار این
ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار  0/86به دست آمد .و برای مقدار آلفای

کرونباخ برای خرده مقیاس های امیدواری ()0/78؛ تاب آوری ()0/81؛ خوش بینی ( )0/79و
خودکارآمدی ( )0/83به دست آمد.

 lیافته ها
جدول 1میانگین و (انحراف معیار) به ترتیب برای متغیرهای امنیت اجتماعی 78/21

( ، )16/46سرمایه روانشناختی  )18/30( 105/48و شادکامی  )13/36( 72/66را نشان میدهد.

همچنین ،نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین امنیت اجتماعی و سرمایه
روانشناختی ضریب همبستگی برابر (rxy=0/38؛  ،)p=0/05بین امنیت اجتماعی و شادکامی

ضریب همبستگی برابر (rxy=0/46؛  )p=0/05و بین سرمایه روانشناختی و شادکامی ضریب

همبستگی برابر (rxy=0/40؛  ))p=0/05میباشد.

جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

 .1امنیت اجتماعی

.2سرمایه روانشناختی
 .3شادکامی

میانگین

انحراف معیار

1

2

105/48

18/30

**0/38
**0/46

1

78/21
72/66

16/46
13/36

1

**0/40

3

1
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پیش فرض نرمال بودن داده ها یکی از مواردی است که باید پیش از بهره گیری از مدل

معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گیرد .برای این کار از آزمون کالموگروف -اسمیرنف
استفاده شد .فرض صفر در این آزمون مبنی بر این است که توزیع داده ها نرمال است و در

سطح خطای  0/05مورد آزمون قرار می گیرد .بنابراین ،اگر معنی داری آزمون بزرگتر از 0/05

به دست آید ،می توان گفت دلیلی برای نرمال بودن داده ها است .نتایج این آزمون در جدول
 2ارائه شده است .چنانچه مشاهده می شود ،به دلیل اینکه برای تمام متغیرها سطح معنی داری

بیشتر از  0/05است ،نرمال بودن داده ها تأیید می شود.

جدول  .2نتیجه آزمون کاموگروف -اسمیرنف
متغیر

امنیت اجتماعی

سرمایه روانشناختی
شادکامی

مقدار آماره توزیع
0/574
0/659
0/927

معناداری
0/85
0/66
0/37

نتیجه

نرمال است
نرمال است
نرمال است

عالوه بر پیش فرض نرمال بودن ،قبل از آزمون مدل ابتدا مفروضه های همخطی بودن

متغیرها و استقالل خطاها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که شاخص تحمل برای
تمام متغیرهای پیشبین کوچکتر از  ،0/90شاخص تورش واریانس کوچکتر از  1/30همچنین

مقدار شاخص دوربین واتسون که به منظور بررسی مفروضه استقالل خطا اجرا شد برابر
 1/95بود .زمانی که شاخص تحمل بزرگتر از  ،0/10شاخص تورم واریانس ،کوچک تر از ده

( )VIF>10و مقدار آزمون دوربین واتسون کوچکتر از چهار باشد ()Durbin-Watson > 4
میتوان گفت که از مفروضههای رگرسیون تخطی صورت نگرفته است .بنابراین با توجه

به شاخص های به دست آمده ،میتوان نتیجه گرفت که شرایط انجام آزمون رعایت شده
است .از اینرو به منظور آزمون مدل معادالت ساختاری مورد نظر ،یعنی بررسی نقش

امنیت اجتماعی بر شادکامی اجتماعی از طریق میانجی گری سرمایه روان شناختی از روش
معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج نشان داد که شاخص های برازش تحلیل معادالت
ساختاری ،حاکی از برازش کلی مدل مورد نظر بود .برای بررسی برازش مدلهای عاملی از

شاخصهای نسبت مجذور کای به درجه آزادی ،شاخص بنتلر -بونت ( )NFIو شاخص

نرم نشده برازندگی ( ،)NNFIو شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب ()RMSEA
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و معیارهای دیگر ( TLIشاخص توکر -لویس)( GFI ،شاخص نیکویی برازش)AGFI ،
(شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته)( CFI ،شاخص برازندگی تطبیقی)( IFI ،شاخص

برازندگی افزایشی) استفاده شده است .مشخصه های برازندگی الگوی تحلیل مسیر در جدول
 3آورده شده است.

اگر مقدار  χ2/dfکمتر از  3و مقدار  RMSEAکمتر از  0/06و مقدار شاخص های

 IFI ،NFI ،AGFI ،GFIو  CFIبین  0/9تا  1باشد می توان گفت که مدل از برازش

مطلوبی برخوردار است (کالین .)2015 ،در این جدول مشاهده میگردد تمام شاخص های

ذکر شده مقدار مناسب برای برازش مدل را کسب کرده اند.

جدول  .3شاخص های نیکویی برازش برای مدل پیشنهادی
شاخص های برازش X2
مقدار

11

RMSEA X2/df dF
51

GFI

AGFI

TLI

NFI

CFI

IFI

2/17

0/05

0/99

0/95

0/98

0/97

0/96

0/99

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

در جدول  4ضرایب اثر مستقیم ،غیر مستقیم ،کل و سطح معناداری بین متغیرهای

پژوهش آورده شده است .همانطور که در این جدول مالحظه میشود بین امنیت اجتماعی و
شادکامی اجتماعی یک رابطة مستقیم ( ،)t =7/18 ،β=0/46رابطه کلی ( )t=9/28 ،β=0/71و

رابطهغیر مستقیم ( )t=2/31 ،β=0/25وجود دارد .بین امنیت اجتماعی و سرمایه روانشناختی
رابطه مستقیم ( )t=3/29 ،β=0/27و رابطه کل ( )t =3/58 ،β=0/27و بین سرمایه روانشناختی

و شادکامی اجتماعی رابطه مستقیم ( )t=5/81 ،β=0/32و رابطه کل ()t=6/65 ،β=0/32
وجود دارد.

جدول  .4برآورد ضرایب معیار شده اثر مستقیم ،غیر مستقیم و کل الگو
امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی

سرمایه روان شناختی

مسیر

شادکامی اجتماعی

سرمایه روان شناختی

شادکامی اجتماعی

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

**0/27

-

**0/27

**0/46
**0/32

**0/25
-

**0/71
**0/32

در جدول  5ضرایب رگرسیون(روابط مستقیم) مدل های اندازه گیری و متغیرهای پنهان

موجود در مدل گزارش شده است .بر اساس ضرایب مسیر استاندارد و مقادیر بحرانی متناظر

ارائه شده در جدول  ،5مالحظه میشود که همه مسیرهای مستقیم معنی دار می باشند .در بین

روابط استاندارد معنی دار مستقیم میان متغیرهای مدل پیشنهادی تحقیق ،به ترتیب رابطه
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امنیت اجتماعی با سرمایه روانشناختی ( ،)p≥0/05 ،β=0/27رابطه سرمایه روانشناختی

با شادکامی اجتماعی ( )p≥0/05 ،β =0/32و رابطه امنیت اجتماعی با شادکامی اجتماعی

( )p≥0/01 ،β=46/0میباشد.

جدول .5پارامترهای اندازه گیری روابط مستقیم در مدل پیشنهادی
مسیر
امنیت اجتماعی بر امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی بر عملکرد نیروی انتظامی
امینت اجتماعی بر قوانین حکومتی

برآورد
معیار

0/87
0/71
0/94

سرمایه روان شناختی بر خودکارآمدی

0/92

سرمایه روان شناختی بر خوش بینی

0/73

سرمایه روان شناختی بر امید

سرمایه روان شناختی بر تاب آوری

شادکامی اجتماعی بر رضایت از زندگی
شادکامی اجتماعی بر حرمت خود
شادکامی اجتماعی بر بهزیستی

شادکامی اجتماعی بر رضایت خاطر
شادکامی اجتماعی بر خلق مثبت

امنیت اجتماعی بر شادکامی اجتماعی

سرمایه روانشناختی به شادکامی اجتماعی
امنیت اجتماعی به سرمایه روان شناختی

0/84
0/66
0/75
0/88
0/72
0/63
0/55
0/46
0/32
0/27

برآورد

خطای

غیرمعیار

معیار

0/83

0/064

0/95

0/057

0/97

0/044

0/91

0/053

0/95

0/048

0/78

0/071

0/72

0/073

0/94

0/051

0/81

0/056

0/78

0/067

0/70

0/078

0/54

0/064

0/63

0/081

0/45

0/055

0/35

0/082

نسبت

بحرانی

15/26
11/93

سطح معنیداری
()p

p= 0/001
p= 0/01

21/36

p= 0/001

15/84

p= 0/01

19/16

p= 0/001

10/28

p= 0/01

9/04

p= 0/01

13/39

p= 0/01

10/74

p= 0/01

17/25

p= 0/001

8/07

p= 0/01

7/18

p= 0/01

6/79

p= 0/01

5/81

p= 0/05

3/29

p= 0/05

در مدل پژوهش حاضر ،فرضیه اول تحقیق ،حاکی از مسیرهای غیرمستقیم بین متغیرهای

پژوهش بود .در این پژوهش روابط غیرمستقیم متغیرها (میانجیگریها) از طریق روش بوت
استراپ مورد آزمون قرار گرفته است .با توجه به اینکه در این تحلیل یک متغیر مستقل
حضور دارد ،بنابراین یک تحلیل میانجیگری با استفاده از روش بوت استراپ ارائه شده در

نرم افزار  Amosبرای بررسی رابطه امنیت اجتماعی با شادکامی اجتماعی با میانجی گری

سرمایه های روانشناختی انجام شد .نمودار  1این رابطه میانجیگر را نشان میدهد.

همانطور که در نمودار  1مشاهده میشود در مدل میانجی گری ،یک رابطه غیرمستقیم

بین امنیت اجتماعی و شادکامی اجتماعی با میانجی گری سرمایه روانشناختی وجود دارد که
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به دلیل ساده بودن مدل برای آزمون آن از روش بوت استراپ ارائه شده در نرمافزار Amos
استفاده شد .مندرجات جدول 5نتایج پارامترهای مسیرهای مستقیم الگوی میانجی گری را

نشان میدهد.

شادکامی اجتماعی

امنیت اجتماعی
سرمایه های
روان شناختی

نمودار  .1میانجیگری رابطه الگوی تعاملی امنیت اجتماعی با شادکامی اجتماعی از طریق سرمایه روانشناختی

با توجه به نتایج مندرج در جدول  6مشخص شده است که ارتباط غیرمستقیم امنیت

اجتماعی به شادکامی اجتماعی از طریق سرمایه روانشناختی  β=0/25در سطح معنی داری

 p≥0/01معنی دار است .همچنین می توان گفت با توجه به اینکه عدد صفر در محدوده حد

باال و پایین قرار نمیگیرد سرمایه روانشناختی نقش میانجی را در خصوص رابطة میان امنیت
اجتماعی و شادکامی اجتماعی را ایفا می کند.

جدول  .6نتایج بوت استراپ مربوط به رابطه غیرمستقیم در مدل میانجی گری پژوهش
رابطه غیر مستقیم متغیرها
امنیت اجتماعی به شادکامی اجتماعی از طریق سرمایه روانشناختی

برآورد استاندارد

حد باال

0/25

0/32

حد پایین سطح معنی داری ()p
0/18

p ≥ 0/05

 lبحث و نتیجه گیری

 oهدف از پژوهش حاضر ،پاسخ به این سؤال بود که «رابطه امنیت اجتماعی ،سرمایه
روانشناختی و شادکامی اجتماعی چگونه است» و آیا سرمایه روانشناختی در رابطه میان امنیت

اجتماعی و شادکامی اجتماعی مردم منطقه  4شهر اهواز ،نقش میانجی دارد؟ نتایج نشان داد

که «شادکامی اجتماعی» از طریق «امنیت اجتماعی» و با نقش میانجی «سرمایه روان شناختی»
قابل پیشبینی است .همانطور که مطالعات پیشین نشان دادهاند امنیت اجتماعی باعث افزایش
شادکامی اجتماعی میشود .همچنین بررسیهایی که به مطالعه رابطه میان سرمایه روانشناختی

و شادکامی اجتماعی پرداخته اند نشان داده اند که سرمایه روان شناختی منجر به افزایش
شادکامی اجتماعی می شود .در پژوهش حاضر یافته ها حاکی از این بود که امنیت اجتماعی
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به طور مستقیم و غیر مستقیم ،از طریق سرمایه روان شناختی با شادکامی اجتماعی ارتباط
دارد که این یافته با پژوهش های را می توان تا حدودی با پژوهش های هاشمی نصرت آباد،

باباپور خیرالدین و بهادری خسروشاهی ()1390؛ آلیوو و کاراکوس ( )2015و نیاسار و آتشپور

( )2016همسو دانست .در تبیین این یافته از پژوهش میتوان گفت ،ازآنجاکه امنیت اجتماعی
توانایی جامعه برای حفظ هویت ،منافع و ویژگی های اساسی خود در برابر شرایط متحول و

تهدیدها و نیز توانایی ارتقای وضعیت اجتماعی به سمت ارزش ها و آرمان های جامعه است
(احمدی مقدم.)1386،

 oاز طرف دیگر در سایه امنیت اجتماعی است که امکان حمایت های اجتماعی
(حمایت خانواده ،دوستان ،همکاران و  )....فراهم می گردد ،و در پژوهش های متعددی
(جعفری و مجیدی مقدم1392،؛ لی و همکاران )2014،نقش حمایت اجتماعی در ایجاد،
تقویت و توسعه کیفیت زندگی (بشارت ،کشاورز ،غالمعلی لواسانی و عربی )1397 ،و

سرمایه روانشناختی مورد تأکید قرار گرفته است.

 oبا توجه به نتایج به دست آمده ،امنیت اجتماعی بر شادکامی اثر مستقیم دارد .و میان
امنیت اجتماعی و شادکامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که این یافته از پژوهش
را می توان همسو با مطالعات جانجانی؛ مؤمنی و کرمی ()1393؛ وب و ویلیامز (،)2012

فریزاده ،حقی و آقازیارتی ()2015؛ متقی ،رضایی و اکبری ()1397؛ رشیدی کوچی ،نجفی
و محمدی فر ()1396؛ برادشو ()2008؛ ابراهیمی و بنی فاطمه ( )1393و غفاری و شیرعلی
( )1395همسو دانست .در توجیه این یافته از تحقیق باید ابراز داشت که امنیت در ابعاد

و انواع مختلف آن یکی از نیازهای اساسی بشر برای زندگی مطلوب و رسیدن به کمال و
سعادت است .در جامعه ای که افراد امنیت اجتماعی بهتری را تجربه می کنند ،گستردهترین

تعامالت بین افراد به دلیل امنیتی که وجود دارد گسترشیافته و این خود زمینه دستیابی به

منابع مختلف حمایتی را برای شخص فراهم می کند .منابع حمایتی که می توانند در مقابله با

مشکالت و دشواری های زندگی ،فرد را یاری داده و عبور از مراحل بحرانی را برای شخص
هموارتر کنند.

 oدر تبیینی دیگر برای این یافته از تحقیق می توان ابراز داشت که در سایه امنیت
اجتماعی امکان برنامه ریزی های اجتماعی و آموزش سبک زندگی سالم وجود دارد .به
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عبارت دیگر در صورت وجود امنیت اجتماعی در جامعه این امکان فراهم است که افراد با

کنش متقابل و ارتباط با هم نوعان خود به سوی تحقق اهداف و آرزوهای خود سوق حرکت
نمایند که این امر به نوبه خود می تواند منجر به ارتقاء بیشتر شادکامی در زندگی مردم شود
(جانجانی ،مومنی و کرمی.)1393 ،

 oهمچنین نتایج نشان داد که سرمایه روان شناختی بر شادکامی اثر مستقیم دارد .این
یافته از مطالعه را می توان با نتایج پژوهش های استادی و آبکناری ()1398؛ ساریکام ()2015؛

لور ()2014؛ عبدالخالق و لستر ()2017؛ نیاسار و آتشپور ()2016؛ لگال و میر ( )2009؛
پیالی ( )2012؛ کرشنا ( )2012و نادری و همکاران ( )1394همسو دانست .در واقع وجود

چهار مؤلفه ادراکی -شناختی یعنی امید ،خوش بینی خودکارآمدی و تاب آوری در یک نظام

بههمپیوسته بهعنوان سپری مقاوم در برابر عوامل فشار آفرین برای افراد عمل می کند (روبینز؛
میلت؛ کاسیپو و واتر -مارش )1998 ،و بر بهزیستی روانی (قدیمی نوران و یونسی)1395 ،
و کیفیت زندگی (حیدری ساربان )1393 ،اثرگذار است بنابراین می شود انتظار داشت که
وجود سرمایه های روانشناختی با توانایی ها و قابلیتهای که در افراد به وجود میآورند
زمینه شادکامی آنان را فراهم سازند.

 oهمچنین در تبیینی دیگر برای این یافته از تحقیق باید خاطر نشان کرد که روانشناسی

مثبت به جای تأکید بر شناسایی کمبودهای روانی و کاستی های رفتاری و ترمیم یا درمان آنها

به شناخت و ارتقای وجوه و نقاط قوت انسان توجه و تأکید دارد (کار .)1385 ،تاب آوری
و خوشبینی منجر به بروز عواملی می شوند که از فرد در هنگام بروز تنش حمایت می کند و
باعث شکل گیری رضایت و شاد در فرد می گردد (سوری ،حجازی و سوری نژاد.)1393 ،
با افزایش امید سازگاری بهتری در شرایط مختلف و ایجاد حس رضایت و شادکامی در فرد

به وجود می آید .خودکارآمدی نیز با ایجاد سطوح باالی بهره گیری از راهبردهای شناختی
و فراشناختی ،رابطه منعی داری با افزایش شادکامی در افراد دارد .خودکارآمدی می تواند به
عنوان یک عامل شناختی ،نقش تعدیل کننده را در موقعیت های مختلف زندگی را به عهده

داشته باشد و رضایتمندی و شادکامی را در زندگی افزایش دهد (لوزینسکا و همکاران،
.)2010

 oدر نهایت یافته های پژوهش حاکی از این بود که امنیت اجتماعی بر سرمایه
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روان شناختی اثر مستقیم دارد .این یافته از تحقیق که خرده مؤلفه امنیت اجتماعی قادر به
پیش بینی سرمایه روانشناختی می باشد را میتوان با مطالعات  ،لی و همکاران ( )2014تقریب ًا

همخوان دانست .در توجیه این یافته باید خاطرنشان کرد ازآنجاکه سرمایه روانشناختی
یک حالت روانشناسی مثبت و رویکرد واقعگرا و انعطاف پذیر نسبت به زندگی است و
افرادی را می توان واجد این ویژگی روانشناختی دانست که توانایی شخصی برای هدف

گذاری ،تجسم مسیرهای الزم برای رسیدن به هدف ها و داشتن انگیزه در جهت رسیدن به
آن اهداف باشند ،و وقایع زندگی را با اسنادهای ع ّلی مثبت تبیین کنند  ،ظرفیت پاسخدهی

و شکوفا شدن حتی در شرایط تنیدگی زای مثبت یا منفی را دارا باشند و به توانایی های

خود برای انجام یک تکلیف خاص مطمئن هستند (لوتانز و همکاران.)2007 ،

 oعالوه بر این می توان اینچنی ن این یافته را توجیه کرد که سالمت اجتماعی از
عوامل اجتماعی از جمله امنیت اجتماعی ریشه می گیرد (سام آرام )1388 ،و زمانی که
شخص دارای سالمت اجتماعی است می تواند فعالیت ها و نقش های اجتماعی خود را در
حد متعارف بروز و ظهور دهد و با جامعه و هنجارهای موجود ،احساس پیوند و اتصال

میکند و سعی در بهبود کیفت روابط اجتماعی خود با دیگران دارد (کیز و شاپیرو)2004،
زمانی که امینت اجتماعی سالمت اجتماعی افراد را متأثر ساخت می توان انتظار داشته باشیم

که امیدواری ،خوش بینی ،خودکارآمدی و تاب آوری آنها در دل این اتصال با پیوندهای
اجتماعی و روابط بهبود یافته تقویت گردد.
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