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مطالعة تطبيقي ارتباط سرماية اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي بين والدين و فرزندان ساکن
شهر يزد
عليرضا افشاني ،دانشیار گروه جامعهشناسی دانشگاه يزد ،ايران



مهناز فرقاني ،دانشجوی كارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه يزد ،ايران
چکيده
احساس امنیت اجتماعی و تغییرات بین نسلی آن بهدلیل داشتن پیامدهای متعدد اهمیت بسیاری دارد .در سالهای اخیرر ،سررمايا اجتمراعی در
بسیاری از مطالعات ،جزء متغیرهای مهم و تبیینكننده شناخته شده است .در ايرن ماالره ارتبرار سررمايا اجتمراعی برا میرزان احسراس امنیرت
اجتماعی بین والدين و فرزندان ساكن شهر يزد بررسی شده است .پژوهش به روش پیمايشی ،انجام و دادهها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از
شیوة نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از  134نفر از والدين و فرزندن ساكن شهر يزد جمعآوری شده است .احسراس امنیرت اجتمراعی در
دوازده بعد جانی ،شغلی ،اقتصادی ،اعتاادی ،حاوقی ،قضايی ،اخالقی ،فرهنگی ،مالی ،نوامیس ،عاطفی و احساسی و سرمايا اجتمراعی در سره
بعد اصلی هنجار اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و شبکا اجتماعی سنجیده شده است .در اين پرژوهش از اعتبرار موتروايی اسرتفاده شرده اسرت و
باالبودن ضريب آلفای كرونباخ برای متغیرها ،مطلوببودن پايايی ابزار پژوهش را نشان میدهد .يافتههای توایق نشران داد تفراوت معنریداری
بین احساس امنیت والدين و فرزندان وجود ندارد ()p<5/51؛ ولی ارتبرار مسرتایم و معنریداری برین ابعراد سررمايا اجتمراعی يعنری اعتمراد
اجتماعی ( ،)r = 5/153شبکا اجتماعی ( )r = 5/154و هنجارهای اجتماعی ( )r = 5/936با احساس امنیت اجتماعی در گرروه والردين وجرود
دارد .ارتبار مستایم و معنی داری نیز بین اعتماد اجتماعی ( ،)r = 5/175شبکا اجتماعی ( )r = 5/411و هنجارهرای اجتمراعی ( )r = 5/479برا
احساس امنیت اجتماعی در گروه فرزندان وجود دارد .درواقع ،هرچادر اعتماد اجتماعی ،رعايت هنجارهای اجتماعی و شربکا اجتمراعی برین
والدين و فرزندان يزدی بیشتر باشد میزان احساس امنیت اجتماعی نیز در هريک از ابعاد آن افزايش میيابد.
کليدواژهها :سرمايا اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،احساس امنیت اجتماعی ،والدين ،فرزندان.
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مقدمه و بيان مسأله

اجتماعی است كه وضعیتی متصور می شود كه بايد در جامعره

امنیت اجتماعی همواره يکی از نیازهای اساسی جوامع انسانی

و حیررات اجتمرراعی بهبررود يابررد (افشرراركهررن .)6 :1914 ،دانررش

است؛ زيرا اين پديده در سطح جوامع ،نظم و باا را به وجرود

جامعهشناسی ،امنیت را در بسرتر روابرط و مناسربات سیاسری،

می آورد كه مهم ترين كاركرد آن است .امنیت اجتماعی ،حلارا

اجتماعی در سطح جامعه و میان شهروندان مطالعره و بررسری

واسط بین امنیت فردی و امنیت ملی است كه ترالش مریكنرد

میكند .سه ركن اساسی اين حوزه ،امنیرت اجتمراعی ،سررمايا

با نگاهی جامع ،يکپارچگی و انسجام الزم را میران شرهروندان

اجتماعی و جنبش های اجتماعی است كه ترسیم جامعهشناسی

و حاكمیت فراهم كند .درواقع امنیت اجتماعی بهمثابرا فراينرد

امنیت بدون اين سه مورد میسر نیست؛ زيرا با ترسیم اين سره

اجتماعی مطرح میشود كه بدون آن زندگی بیمعنا و پرخطرر

شاخص ،مکانیسم ايجاد و گسترش امنیت در زمینرا اجتمراعی

است .ويور امنیت اجتماعی را توانمندی جامعه بررای مراقبرت

متمركز میشود؛ بنابراين ،در جامعهشناسری امنیرت متغیرهرايی

از ويژگی های بنیادی خود ،در شرايط تغییر و تهديدهای عینی

مانند مشراركت گروهری و اجتمراعی ،تعلرق خاطرداشرتن بره

و احتمالی تعريف كرده و بر ارتبار نزديک میان هويت جامعه

ارزش های اجتماعی ،اعتماد گروهی و اجتماعی ،تشرکلل هرا و

و امنیت تأكید داشته است و اينکه جامعه ،امنیت هويتی خرود

جنبشهای اجتماعی و سرمايا اجتماعی (يکری از مؤلفرههرای

را طلب میكند (نويردنیا .)16 :1914 ،در مطالعات جامعهشناختی،

اصلی شکلدهندة امنیت و احساس ايمنری) هسرتند .براسراس

امنیت اجتماعی از دو نظرر اهمیرت دارد :نخسرت ،امنیرت در

مطالعا چنین شاخصهايی شرکنندگی يرا اسرتوکام اجتمراعی

سطح جامعه به دلیل ضرورت حیات اجتماعی برای بارای هرر

واحدهای سیاسی مشخص میشود

(نصری.)119-111 :1911 ،

جامعهای الزم است؛ دوم ،بهدلیل تأثیرگذاری در كرم و كیرف

دركل امنیت اجتماعی و جامعه شناسی امنیت ،حفظ حريم

امور اجتمراعی ،سیاسری ،دولتری و حکرومتی (كره جامعره برا

اجتماعی (عمومی ،خصوصی و خرانوادگی) ،رفرع خطررات و

بوران ها و مسائلی روبرو است) ،اين پديده در سرطح جامعره

استفادة بهینه از فرصت ها را شرامل شرده اسرت؛ همننرین در

الزم است؛ بنابراين ،طرح و تدوين چارچوب جامعرهشرناختی

سايا اين پايداری ،ارتاا سطح زندگی اجتماعی به همراه اتخرا

اين پديده در زمان حاضر برای هر اجتمراعی ازجملره جامعرا

تدابیری برای كسب فرصرتهرای زنردگی شرهروندان ايجراد

خودمان الزم است .امنیت اجتماعی در بطن جامعه جای دارد؛

می شود و به همراه آن ارزش های اجتماعی ،احسراس مرابودن،

بنررابراين ،اسررتمرار وجررود ارزشهررای فرهنگرری ،فراينررد

توانمندی های اجتماعی شهروندان و  ...برای توسرعا پايردار و

اجتماعیشدن ،وفاق و مشاركت اجتمراعی ،اعتمراد اجتمراعی،

پیشرفت همه جانبره بسترسرازی مری شرود .سررمايا اجتمراعی

هنجارهای اجتماعی و  ...بین شهروندان از مهرمتررين عوامرل

به دلیل توانايی در توضیح بسیاری از پديدههای جامعرا مردرن

ارتااء و تاويرت امنیرت اجتمراعی برهصرورت واقعری اسرت؛

جايگاه مهمی در ادبیات علمی جهان به دست آورده است .در

درحالیكه نظام های دولتی و حکرومتی برا توسرل بره قردرت

بیشتر رشتههای علوماجتماعی از اين مفهوم استفاده میشرود و

نظامی ،اقدامات و خط مشی های قهرآمیرز و اجبراری درصردد

به يک مفهوم بینرشتهای تبديل شده است .ويژگیهرای اتری

بسترسررازی امنیررت اجتمرراعی هسررتند .امنیررت اجتمرراعی ،در

سرمايا اجتماعی در روابط اجتماعی شکل میگیررد .بره تعبیرر

راستای وفاق و همبستگی اجتماعی جامعه ،ارتاا سررمايه هرای

پونز ،سرمايه اجتماعی در درون سراختار روابرط افرراد يافرت

اجتماعی ،افزايش مشاركت اجتمراعی گرروه هرا ،هويرت هرای

میشود .برای برخورداری از سررمايا اجتمراعی ،فررد بايرد برا

مختلف جامعه در راستای اسرتمرار نظرام اجتمراعی و توسرعه

ديگران رابطه داشته باشد (موسوی .)74 :1911 ،سرمايا اجتمراعی

پايدار جامعه بسیار اهمیت دارد و امنیت اجتماعی نوعی مسأله

ازجمله نظريات جامعه مووری است كره برا تأكیرد برر روابرط
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اجتماعی ،ظرفیت تبیین و فهم امنیرت اجتمراعی شرده را دارد؛

درون نظام اجتماعی كم رنگ شده اسرت؛ بره طروری كره ابعراد

زيرا توجه به ابعاد مختلف سرمايا اجتماعی بررای رسریدن بره

مختلف امنیت با افزايش جررايم در وضرعیت بورانری شرديد

توسعه ،امنیرت و سرالمت اجتمراعی الزم اسرت و در كنتررل

قرار گرفته و فرصت هرا و خالقیرت هرای شرهروندان درحرال

آسیب ها ،جرايم و انورافات اجتماعی و به طوركلی بوران های

نابودی بوده و اين مسائل باع

افزايش نگرانی هرای بسریاری

اجتمرراعی تررأثیر بررهسررزايی دارد (جعفررری .)14 :1916 ،سرررمايا

در زمینا حیات جمعی جامعه شده است .باری بوزان در زمینرا

اجتماعی در ماايسه با امنیت اجتمراعی ،تبیرینكننرده و امنیرت

ضرورت امنیت اجتماعی در سطح جامعره بیران مری كنرد ايرن

سررمايا

پديررده مجموعرره ويژگرریهررايی اسررت كرره براسرراس آن افررراد

اجتماعی ،بهصورت سازهای مستال عمل میكند كه سازههرای

خودشان را عضروی از يرک گرروه خرا

اجتمراعی قلمرداد

ديگری مانند نظم پويا و امنیت اجتمراعی را ايجراد مریكنرد و

می كنند و به بیان ديگر ،ضرورت اين پديدة اجتماعی به بخشری

امنیت اجتماعی بیشرتر برهصرورت معلرول و موصرول

از جنبههای زندگی شخصی معطروم اسرت كره هويرتهرای

ديگر سازهها معرفی شده است (غفاری .)134-139 :1935 ،پاتنرام

گروهی را تنظیم می كند .براساس چنین ضرورتی «باری بوزان

سرررمايا اجتمرراعی را مجموعررهای از مفرراهیم ماننررد اعتمرراد،

معنای ارگانیکی امنیت اجتماعی را هويت در جامعه و مترادم

هنجارهررا و شرربکههررا مرریدانررد كرره موجررب ايجرراد ارتبررار و

با امنیت هويتی قلمداد میكند» (ترابی و گودرزی.)15-11 :1919 ،

اجتماعی ،تبیین شونده است .به عبارت ديگر ،مبور

مبو

مشاركت بهینا اعضای يرک اجتمراش شرده اسرت و درنهايرت

درگذشته امنیت اجتماعی برای افرراد برا حفرظ الگوهرای

(.)Putnam, 1995:67

سنتی زبان ،فرهنگ ،مذهب ،ارزش های جديد ،نظم اجتمراعی

فوكوياما سرمايه اجتماعی را توانايی افرراد بررای كراركردن برا

متنوش فراهم میشد .خانواده ،ديرن ،عررم سرنتی و اعتارادات

يکديگر در گروهها و سازمانها برای توارق اهردام مشرتر

سنتی برای افراد امنیت روانری و اجتمراعی ايجراد مریكردنرد،

می داند (فوكوياما .)15 :1973 ،تأثیر سررمايه اجتمراعی در ترأمین

يعنی خانواده فرد را ازنظر روانی و اجتماعی حمايت میكررد؛

امنیت اجتماعی برای جلوگیری از بروز ناهنجاری هرا و انرواش

ولرری تغییرررات گسررترده در خررانواده و ديگررر نهادهررا امنیررت

جرايم اجتماعی و همننین زمینهسازی مشاركت مثبت و فعال

اجتمرراعی سررنتی را بررازبینی كرررده اسررت و افررراد در معررر

فرد در زندگی اجتماعی ،با تأثیرگذاری ارزشها و هنجارهرای

هنجارها ،ارزشها و هويتهای جديد هستند .سؤالی در اينجا

(تایلرو:1911 ،

مطرح میشود ،چرا عدهای كه تعداد آنها كم نیسرت سرعی در

منافع متاابل آنهرا را ترأمین خواهرد كررد

اجتماعی در چگونگی رفتار افراد اعمال میشود
.)413

زيرپاگذاشتن اين هنجارها دارند .اگر هنجارها در يک جامعره

برايناساس نظام اجتماعی در هر جامعرهای بررای اعمرال

رعايت نشود ،ديگر آن را هنجار نمینامند؛ زيرا هنجار درنظرر

كاركردهايش به امنیت اجتماعی نیازمنرد اسرت؛ زيررا شررايط

مردم احتررام خرا

و ارزش اجتمراعی دارد و زيرپاگذاشرتن

جديد جوامع ناشی از رشد شهرنشینی و گزلشافتی شدن روابط

هنجارها نشانا بریارزش شردن و بری اهمیتری ايرن رفتارهرا و

كرراهشيررافتن همبسررتگیهررای اجتمرراعی،

كنشها است كه بهتدريج از میزان ارزش آن كاسته شده است.

مشاركتهای مدنی ،سرمايههای اجتماعی روابرط جمعری و ...

تنها يک سؤال اينجا مطرح است كه آيا برخورد برا ايرن عرده،

شده است و حیات جمعی برهسرمت فرردیشردن و تضرعیف

ارزشهای بیاعتبارشده را بازسازی میكند.

اجتمرراعی باعرر

كاركردهای نهادهای اجتماعی سوق يابرد .ايرن مسرائل باعر

با رسیدن امواج فراينرد جهرانیشردن كره باعر

كراهش

رشد آسیبهای اجتماعی و بروز جرايم و انورافات اجتمراعی

كنترل حکومتها بر ملت خود شرده ،رابطرا دولرت برا مرردم

در حد گسترده می شود .از سوی ديگر ،كاركردهرای نهادهرای

تغییر كرده است .دولت ها مثل گذشته بر مرردم داخرل جامعره
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خود كنترل كامرل ندارنرد؛ برهطروریكره عصرر جهرانیشردن

اجتماعی شرناختی (اعتمراد اجتمراعی ،هنجارهرای اجتمراعی،

صورتهای هويتی بهمنزلا يک نوش مااومت بروز میكنند.

پنداشررتهررا) و سرررمايا اجتمرراعی سرراختاری (شرربکههررای

مطالب باال ايرن نتیجره را مریدهرد كره امرروزه برهدلیرل

اجتماعی ،ارتباطات اجتماعی و ويژگیهای فردی شرهروندان)

به وجودآمدن موجی از اغتشاشها ،تهديدها و نرابرابریهرا در

بر احساس امنیت (جانی ،اقتصادی ،اجتماعی ،نروامیس) ترأثیر

جامعه ،رشد سرريع ارتباطرات و وسرايل ارتبرار جمعری و ...

مثبت دارد .تولیل همبستگی كانونی برین مؤلفرههرای سررمايا

ارتباطات و اعتماد اجتماعی (سرمايا اجتمراعی) افرراد نسربت

اجتماعی ساختاری ،نشاندهندة اهمیت و تأثیر بیشتر ارتباطات

به يکديگر كاهش يافته و به دنبال آن احساس امنیت اجتماعی

اجتماعی نسبت به شبکههای اجتماعی در سراختن ايرن متغیرر

شده نسل جوان

است .يافته هرای توایرق اكرری هامانره و همکراران ()1931

توت تأثیر اين عوامل قرار گیرند و آرامرش و امنیرت خرود را

نشان دهندة ارتبار مستایم و معنادار سرمايا اجتمراعی و ابعراد

در جامعه از دست بدهند و احساس ناامنی كنند .اگر سالهای

سهگانا آن با احساس امنیت اجتماعی است .يافتههای پژوهش

قبل را مدنظر بگیريم ،نسل جوان ديروز يعنری پردر و مرادران

هاشررمیانفررر و همکرراران ( )1934بررا بررسرری تررأثیر سرررمايا

امررروزی هنرروز سررنتهررا ،ارزشهررا و هنجارهررای دينرری در

اجتماعی بر احساس امنیت بین ساكنان مجتمعهرای مسرکونی

جوامعشان مشراهده و رفتارهايشران براسراس عوامرل داخلری

در شهر اصفهان نشان دادند ارتبار معناداری بین میزان سرمايا

جامعه تنظریم مریشرود و براسراس عوامرل خرارجی نیسرت؛

اجتمرراعی (متغیررر مسررتال) و احسرراس امنیررت وجررود دارد.

بههمین دلیل ،افراد در بیشتر زمینههرا احسراس امنیرت زيرادی

يوییزاده و خدری ( )1934نشان دادند همبستگی معنریداری

دارند.

بررین دو متغیررر سرررمايا اجتمرراعی و امنیررت اجتمرراعی بررین

در جوامع كم رنگ شده است و اين امر باع

برايناساس ،تاويت سرمايا اجتماعی و ابعراد آن ،هنجرار

دانشجويان دختر وجود دارد كه اين رابطه مثبت اسرت؛ يعنری

اجتمرراعی ،اعتمرراد اجتمرراعی و مشرراركت اجتمرراعی را شررامل

با افزايش میزان سرمايا اجتماعی ،امنیت اجتماعی نیز افرزايش

خواهد شد كه برای كاهشدادن مسائل و آسیبهرای ناشری از

میيابرد .نترايج رگرسریون نشران داد عنصرر اعتمراد بیشرترين

رشد و دگرگونیهای سريع تکنولوژی و صنعتیشردن جوامرع

همبسررتگی را بررا امنیررت اجتمرراعی دارد و سررپس بررهترتیررب

است .در اين مطالعره،

مشاركت ،آگاهی و انسجام اجتماعی تأثیرگذار است .يافتههای

تعیین میزان احساس امنیت اجتماعی برین والردين و فرزنردان

پررژوهش بوررریپررور و همکرراران ( )1934نشرران داد سرررمايا

ساكن شهر يزد و تأثیر سرمايه اجتمراعی و ابعراد سرهگانرا آن

اجتماعی شهروندان بر احساس امنیت اجتماعی آنها تأثیرگرذار

(اعتماد اجتماعی ،شبکا اجتماعی و هنجار اجتماعی) در تبیین

است؛ همننین ،در ايرن توایرق برین سره بعرد از چهرار بعرد

میزان احساس امنیت و ابعاد دوازدهگانا آن (امنیرت اقتصرادی،

اندازهگیری شده از سرمايا اجتمراعی يعنری اعتمراد اجتمراعی،

امنیت شغلی ،امنیت اخالقی ،امنیت فرهنگی ،امنیرت عراطفی،

شبکا مشاركت اجتماعی و آگاهی اجتماعی با احساس امنیرت

امنیت احساسی ،امنیت اعتاادی ،امنیت حاوقی ،امنیت جرانی،

اجتماعی ارتبار معناداری مشاهده شده و ايرن رابطره در بعرد

امنیت مالی ،امنیت قضايی و امنیرت نروامیس) برین والردين و

هنجار عمل متاابل مشاهده نشده است .نتايج حاصل از تولیل

فرزندان يزدی بررسی میشود.

مسیر نیز نشان دهندة اثرگذاری مثبت متغیرهای مستال آگاهی،

به طور عام و ايجاد ناامنی بهطور خا

اعتمرراد و مشرراركت اجتمرراعی و اثرگررذاری منفرری متغیرهررای
پيشينة تحقيق

مستال سن و هنجار عمل متاابل روی متغیر وابسرته احسراس

دالور و جهانتاب ( )1935به اين نتیجره رسریدند كره سررمايا

امنیت اجتماعی است .تراجبخرش و همکراران ( )1934نتیجره

مطالعا تطبیای ارتبار سرمايا اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی بین والدين و فرزندان ساكن شهر يزد

1

گرفتند هرچه میزان سرمايا اجتمراعی در جامعره بیشرتر باشرد

پرداختهاند يا اين تأثیر را تنهرا در يرک نسرل بررسری كردنرد؛

همان قدر احساس امنیت اجتماعی بیشتر خواهد بود؛ همننین،

ضمن اينکه ابعاد سرمايا اجتماعی و احساس امنیت اجتمراعی

شرراخص اعتمرراد اجتمرراعی ،مشرراركت اجتمرراعی و آگرراهی

در بسیاری از اين پژوهشها معدود و ناقص اندازهگیری شرده

اجتماعی بیشترين همبستگی را برا احسراس امنیرت اجتمراعی

است .در اين پژوهش ،برای سنجش دقیقتر و عمیقتر اين دو

نشان داده است و دو متغیر انسجام و روابط اجتماعی تنهرا برا

متغیر تالش شده و همننین دو نسل از پاسخگويان (والدين و

دو بعد از امنیت جانی و مالی احساس امنیت اجتماعی ارتبرار

فرزندان) را مطالعه كرده كه در پژوهشهای قبلی توجه نشرده

معنادار داشتند .حسن زاده ثمررين و همکراران ( )1939نتیجره

است.

گرفتند ارتبار مستایم و معناداری بین سرمايا اجتماعی و ابعاد
سه گانا آن با احساس امنیت اجتماعی وجود دارد و ضررورت

مالحظات نظري

بستر سازی برای ايجاد و تاويت سرمايه اجتماعی افراد جامعره

سرمايا اجتماعی مرادة خاصری از جامعرا مردنی اسرت كره از

را آشکار میكند.

تعامل روزمرة مردم ايجراد مریشرود و ارتباطرات اجتمراعی و

هرالپرن )2001( 1نتیجره گرفرت دريافرت دو سروم تنروش

شبکههای اجتماعی مبتنیبر اصول اعتماد ،همکراری متاابرل و

فراملی در میزان جرم با سرطوح بریعردالتی اقتصرادی ،رفترار

قواعررد كررنش اجتمرراعی را ايجرراد مرریكنررد .اهمیررت سرررمايا

خود خواهانه و اعتماد اجتماعی توجیه میشود .پاتنام)2002( 4

اجتماعی در كنرار وضرعیت روابرط همسرايگی در اليره هرای

در بررسی اينکه چرا در دو سه دها اخیر ،مشاركتهای مدنی

مختلف ،عامل مهمی در تبیین واريانسهای احساس ناامنی در

و ارتباطات اجتماعی كاهش يافته است ،به اين نتیجه رسید كه

جامعرره موسرروب مرریشررود

 .)Lindstrom,سرررمايا

حاشیهنشینی و پراكندگی شهر عامل مؤثری در كاهش سررمايا

اجتماعی از مسیر جامعه پرذيری ،كنتررل اجتمراعی ،پیوسرتگی

اجتماعی است .تأثیر سرگرمی های الکترونیکی و از همه بیشتر

اجتماعی ،هنجارمندی اجتماعی ،فراهم سازی فرصت و نروعی

تلويزيون در خصوصی كردن اوقات فراغت بسیار مهم بروده و

دارايی با نظم و امنیت اجتماعی پیونرد مریيابرد و بسریاری از

در كراهش میررزان سررمايا اجتمرراعی مرؤثر اسررت .يافترههررای

صاحبنظران معتادند بهدلیل نبود سرمايا اجتماعی در جامعرا

پررررژوهش جکسررررون و سانشرررراين )2007( 9نشرررران داد

امروز میزان ارتکاب به انورام ،بزهکاری و جرم افزايش يافته

پاسخ دهندگانی كه ديدگاه اقتدارگرايانره ترری دربرارة قرانون و

است

(2008:11

(غفاری.)119 :1935 ،

نظم دارند و نسبت به انورام دراز مدت جامعه نگران هسرتند

برای دستیابی به احساس امنیت اجتماعی مانند هر كراالی

احتماالً بیشتر از سايرين ،بی نظمی در مویط را در می كننرد؛

عمومی ديگر به اهتمام جمعری نیراز اسرت و بره اتکرای فررد

همننین به احتمال بیشتر آنها ايرن نشرانههرای فیزيکری را بره

سامان نمیگیرد و استارار نمیيابد .كم و كیف احساس امنیت

مشکالت مربور به اجتماش ،انسجام اجتمراعی ،كیفیرت رو بره

با قابلیت ها و اقدامات فردی تفراوت دارد و سرامانا احسراس

زوال پیوندهای اجتماعی و كنتررل اجتمراعی غیررسرمی ربرط

امنیت در سايا تالشهای جمعی فراهم میشود (نويدنیا)1911 ،؛

میدهند.

بنابراين ،اهمیت موضوش سرمايا اجتماعی بهقردری اسرت كره

در جمعبندی پژوهشهای انجامشده ،بیشتر آنها به رابطرا

مهم تررين مسرةلا نظرم اجتمراعی ،تنهرا اعتمراد و همبسرتگی

برخی ابعاد سررمايا اجتمراعی برا احسراس امنیرت اجتمراعی

اجتماعی درنظر گرفته میشود؛ زيرا بردون انسرجام و اعتمراد،

1

Halpern
Putnam
3
Jackson & Sunshine
2

نمی توان به پايداری نظم و احساس امنیت اجتماعی خوشربین
بود

(يوییزاده و خدری.)9 :1934 ،

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،16شماره اول ،بهار 1936

6

انديشمندان مختلرف سررمايا اجتمراعی ازجملره كلمرن،

مرریشناسررند يررا خیررر؛ شرربکههررای مشرراركت مرردنی ،تجسررم

پاتنام و فوكوياما به مؤلفه هايی مانند اعتماد ،مشاركت ،آگراهی

همکاری های موفایرت آمیرز گذشرته هسرتند و ماننرد الگرويی

و انسررجام اجتمرراعی اشرراره كررردهانررد .برره مرروازات گسررترش

فرهنگی برای همکاریهای آتی عمل میكند

(ازكیا.)471 :1919 ،

اجتماعررات و پینیرردهترشرردن روابررط و تعررامالت اجتمرراعی،

پیر بورديو سرمايه اجتماعی را حاصل جمع منرابع برالاوه

انسان ها وارد روابط گوناگونی شدند .كه عرصه های زندگی را

و بالفعلی می داند كه نتیجا مالکیت شربکا برادوامی از روابرط

با عناوين اجتماعی ،اقتصرادی ،سیاسری ،فرهنگری و  ...از هرم

نهادی شده بین افراد و به عبارت ساده تر عضويت در يک گروه

متمايز كردند و احساس امنیت او را توتتأثیر قرار دادند .بشر

است؛ البته سرمايا اجتماعی به شرايطی بیش از وجود صررم

برای تأمین احساس امنیت و فرار از احساس ناامنی ،جامعه را

شبکا پیوندها نیازمند است .پیونردهای شربکهای بايرد از نروش

تشکیل داد و بهزودی دريافت كه اينبار هم طبیعت و عوامرل

خاصی يعنی مثبت و مبتنی برر اعتمراد باشرند .از نظرر بورديرو

طبیعی و هم انسانها و عوامل گوناگون اجتماعی ،اقتصرادی و

سرررمايه اجتمرراعی ،شرربکهای از روابررط وديعررهای طبیعرری يررا

 .)Bilgin,بره اعتاراد

اجتماعی نیست؛ بلکه بايد به تدريج برای كسب آن تالش كرد.

پاتنام سرمايا اجتماعی شبکههايی با بهرهگیرری از هنجارهرا و

به تعبیر او سرمايا اجتماعی موصرول نروعی سررمايه گرذاری

اعتماد ايجاد میكند كه در خدمت هدمهرای سرودمند ماننرد

فردی يا جمعی ،آگاهانه يا ناآگاهانه است و به دنبال تثبیرت يرا

رفاه ،آسايش فکری ،مشاركت مدنی يا رفاه اقتصادی و هردم

بازتولید آنگونه روابط اجتماعی اسرت كره برهطورمسرتایم در

نهايی احساس امنیت است .اعتماد ،فضايی را ايجاد میكند كه

كوتاهمدت يا بلندمدت استفاده میشوند

سیاسی امنیت او را تهديد میكننرد

(2003

(شارشپور.)11 :1911 ،

افررراد بررا آسررودگی خرراطر و احسرراس امنیررت ،فعالیررت مفیررد

بورديو بررای تولیرل سررمايا اجتمراعی ،نخسرت انرواش

اجتماعی كنند؛ همننین به عایدة پاتنرام از ويژگریهرای مهرم

مختلف سرمايه شامل سررمايا اقتصرادی ،سررمايا فرهنگری و

سرمايا اجتماعی تاويت پیوند ارتباطی میان افراد و خانوادههرا

سرمايا نمادين را تشريح كرده و سپس مطرح میكنرد سررمايا

است و اين پیوند موجب ارتاای همکاری و همبسرتگی میران

اجتماعی ،شبکهای از روابط فردی و جمعی است كه هرر فررد

اعضای جامعه میشود و درنتیجره ،همکراری جمعری ،اعتمراد

يا جمعی در اختیار دارد .اين تعريف باع

می شود تا نخسرت

اجتماعی و مشاركت اجتماعی و در نهايرت ،قابلیرت مردنی را

فضاهای مفهومی سرمايا اجتماعی مودودتر شود و سرپس آن

نیز افزايش میدهد .اين امر برای آنها حداقل در سرطح روانری

را از ساير سرمايه ها به ويژه سرمايه های فرهنگی و نمادين جدا

نوعی حمايت ،آرامش خاطر و احساس امنیرت را بره ارمغران

كند (بورديو.)1915 ،

آورد

(تاجبخش ،جوانمرد و طرفی.)41 :1934 ،

رابرت پاتنام سرمايه اجتماعی را همبستگی اجتماش مولی
حاصلشده میداند كه ويژگیهای زير را دارد:

گیدنز تأكید دارد در دنیای جديد شرايطی پديد آمده است
كه اطمینانبخرش نیسرتند و برر وجرود امنیرت داللرت نردارد؛
بنابراين اعتماد شرر دستیابی به امنیت خواهد بود كه از ايمران

وجود مجموعره ای مترراكم از سرازمان هرا و شربکه هرای

سرچشمه میگیرد و پیوند میان ايمان و اطمینران اسرت و اگرر

اجتماش مولری؛ سرطوح براالی تعهرد مردنی يرا مشراركت در

اعتماد بنیرادی پررورش نیابرد ،اضرطراب وجرودی ،همیشرگی

شبکه هرای اجتمراعی مولری؛ هويرت مولری قروی و مثبرت؛

خواهد بود .به عبارت ديگر ،ناطا ماابل اعتماد ،به عمیقتررين

احساس تجانس و برابری با اعضای اجتماش مولی؛ هنجارهای

معنا ،حالتی هنری اسرت كره خالصرا آن نگرانری يرا هرراس

تعمیم يافتا مولی مربور به اعتماد و كمک متاابل بین اعضرای

وجودی است .برا تبیرین متغیرهرايی ماننرد روابرط اجتمراعی،

اجتماش مولی و اينکه آيا آنهرا يکرديگر را بره لورا شخصری

مطالعا تطبیای ارتبار سرمايا اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی بین والدين و فرزندان ساكن شهر يزد

خطركردن ،اضطراب وجودی ،نظامهای مجرد و اعتماد بنیادين،
امنیت و احساس امنیت را توضیح میدهند (گیدنز.)1911 ،

 .1تکالیف و انتظاراتی كه به میرزان درخرور اعتمرادبودن
مویط اجتماعی بستگی دارند؛

از ديدگاه فرانسیس فوكوياما سرمايا اجتمراعی مجموعرا
معینی از هنجارها يا ارزش های غیرر رسرمی اسرت و اعضرای
گروهی در آن سهیم هسرتند كره همکراری و تعراون میانشران
مجاز است .مشراركت در ارزش هرا و هنجارهرا باعر
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 .4ظرفیت اطالعات بررای انتارال و حركرت در سراختار
اجتماعی تا پايهای برای كنش فراهم شود؛
 .9وجود هنجارهايی كه با ضمانت اجرايی مؤثر باشند.

تولیرد

كلمن مطرح می كند كه سرمايا اجتماعی بر كاركرد آن بنا

سرمايا اجتماعی نمیشود؛ زيرا اين ارزشها و هنجارها ممکن

شررده اسررت .سرررمايا اجتمرراعی ات واحرردی نیسررت؛ بلکرره

است به هنجارها و ارزشها منتهی شود .فوكوياما در ارتبار با

مجموعه ای از ات های گوناگون است كه دو عنصرر مشرتر

سرمايا اجتماعی دو نکته را تأكید میكند:

دارند :نخست هما آنهرا جنبرهای از سراختارهای اجتمراعی را

 .1سرمايا اجتماعی مربور به گروه هاست ،نره افرراد .بره

شامل میشوند .دوم ،برخی كنشهای خا

عبارت ديگرر ،هنجارهرايی كره شرالودة سررمايا اجتمراعی را

اشخا

تشکیل میدهند درصورتی معنی دارند كه بیش از يک فررد در

میكند (كلمن.)1977 ،

آن سهیم باشند؛

كنشرگران شرامل

حاوقی يرا حایاری را در موردودة سراختار تسرهیل

نانلین با نظريا منابع اجتماعی مطررح كررد دسرتیابی بره

 .4همکاری و همیاری برای تمام فعالیرتهرای اجتمراعی

منابع اجتماعی و استفاده از آنها به موقعیرت هرای اجتمراعی –

(خواه بد يا خوب) ضروری است .پس ارزش ها و هنجارهای

اقتصادی بهتر منجر می شود؛ بنرابراين ،او در سرال هرای اخیرر

غیررسمی ،مثبت و منفی هستند.

مفهوم سرمايا اجتماعی را منرابع نهفتره در سراختار اجتمراعی

از نظر فوكوياما سرمايا اجتماعی دو بعرد اصرلی دارد.1 :
ارزشهای غیررسمی؛  .4هنجارهای غیررسمی.

مطرح كرد كه با كنشهای هدفمند درخور دسترسی اسرت .از
نظر لین ،منابع ارزشمند در بیشرتر جوامرع ،ثرروت ،قردرت و

باتوجه به تعاريف و بیان اجزای سرمايا اجتمراعی ،چهرار

جايگاه اجتماعی اسرت؛ بنرابراين ،سررمايا اجتمراعی افرراد را

جزء در هما آنها مشتر هستند كه ابعاد سررمايا اجتمراعی را

براساس میزان يا تنوش ويژگری هرای كسرانی درخرور سرنجش

در نظر میگیرند:

می داند كه فرد با آنها پیوندهای مستایم و غیرمسرتایم دارد .از

 .1مشاركت در شبکهها؛

نظر لین ،دو عنصر مفهومی و مهرم سررمايا اجتمراعی «منرابع

 .4روابط متاابل؛

نهفتررره» و «موقعیرررتهرررای شررربکهای» اسرررت و نترررايج

 .9هنجارها و ارزشهای اجتماعی؛

سرمايه گذاری های افراد در روابط و شربکه هرای اجتمراعی در

 .1اعتماد (عالقهبند.)413 :1911 ،

ارتبار با دو كنش ابزاری و اظهاری طبارهبنردی مریشرود كره

از ديدگاه جیمز كلمن سرمايا اجتماعی بخشی از ساختار

برای كنش ابزاری سه نوش بازدهی اقتصادی (ثروت) ،سیاسری

اجتماعی است كه به كنشگر اجازة دستیابی به منرابع خرود برا

(قدرت) و اجتماعی (شرهرت) و در كرنش اظهراری ،سررمايا

استفاده از آن را می دهد .اين بعد از ساختار اجتماعی ،تکالیف

اجتمرراعی ابررزاری برررای توکرریم منررابع و دفرراش در برابررر از

و انتظارات ،شربکا اطرالش رسرانی ،هنجارهرا و ضرمانت هرای

دست دادن احتمالی منابع است و به سه نوش برازدهی سرالمت

اجرايی را شامل می شود كه انواش خاصری از رفترار را تشرويق

جسمانی ،سالمت روانی و رضايت از زندگی اشراره مری كنرد

می كنند يا مانع می شوند؛ بنابراين ،برای سرمايه اجتمراعی سره

(توسلی.)15 :1911 ،

شکل را در نظر گرفته میشود:
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به نظر تراويس هیرشی ،انسانها برا چهرار عنصرر برههرم
پیوند میخورند :عالقه يا وابستگی ،پايبندی يا تعهد ،درگیرری
و باورهای فردی به قواعد اخالقری و اجتمراعی

ابتدايی و درحال رشد كه افراد در آن احساس آرامش می كنند
(لرنی.)1911 ،

(سرتوده:1914 ،

 ،)191اين عناصر بهخروبی در شربکههرای اجتمراعی مشراهده

روششناسي تحقيق

میشوند .افراد به كمک اين عناصر در شبکههای اجتمراعی برا

در اين پژوهش از روش پیمايشی و ابزار پرسش نامره اسرتفاده

ديگران ارتبار ،برقرار و با حضور در شبکهها احساس امنیرت

شده است .هما خانواده های شهر يزد كه دست كم يک فرزنرد

میكنند؛ درحرالیكره اعتمراد ،شربکههرا و مشراركت مردمری،

 11تررا  43سررال دارنررد جمعیررت آمرراری توایررق را تشررکیل

(حایاتیران،

می دهند .در اين پژوهش از فرمول كوكران برای تعیین حجرم

مؤلفههای اصلی سرمايا اجتماعی قلمداد مریشروند
.)19 :1931

نمونه استفاده شده است .باتوجه به واريانس بره دسرت آمرده از

بیشتر تهديدات براى افراد ،ناشى از اين حایات است كه

پیش آزمون ( ،)5/16سطح اطمینان  31درصد و دقت احتمالی

آنها در مویط انسرانى بره سرر مری برنرد و ايرن موریط انرواش

 1درصررد ،حجررم نمونرره  416نفررر مواسرربه شررد و ازآنجاكرره

فشارهاى اجتناب ناپذير اجتمراعى ،اقتصرادى و سیاسرى را بره

پرسش نامه در هر خانواده با يکی از والدين و يکی از فرزندان

وجود مریآورد .افرراد ،نخسرتین منبرع نراامنى يکديگرنرد كره

تکمیل شده است حجم نمونه  134نفر شد .در اين توایرق از

باتوجه به آن ،ابعاد گستردهترر اجتمراعى و سیاسرى در مسرةلا

روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد .اعتبرار

امنیت آنها ايجاد شده است (بوزان )1971 ،ايرن ابعراد ،احسراس

ابزار به شیوة موتوايی به دست آمده اسرت .بررای اطمینران از

امنیت اجتماعى افراد را توت تأثیر قرار می دهند؛ از اين منظرر،

پايايی ابزار توایق از ضرريب آلفرای كرونبراخ اسرتفاده شرده

امنیت عبارت است از فراهم شدن حالت يا شرايطی در جوامع

است .ضريب آلفای كرونباخ برای هر يک از متغیرهای مستال
و وابسته (با تفکیک ابعاد) در جدول زير آمده است:

جدول  -1ضرايب پايايي ابعاد مختلف احساس امنيت اجتماعي و سرماية اجتماعي
شاخص
احساس امنیت جانی
احساس امنیت شغلی
احساس امنیت اقتصادی
احساس امنیت نوامیس
احساس امنیت اعتاادی
احساس امنیت قضايی
احساس امنیت فرهنگی
احساس امنیت اخالقی
احساس امنیت اجتماعی

ضريب پايايي
(آلفاي کرونباخ)
5/71
5/77
5/19
5/71
5/63
5/76
5/73
5/14

ضريب پايايي

شاخص

(آلفاي کرونباخ)

احساس امنیت احساسی
احساس امنیت عاطفی
احساس امنیت حاوقی
احساس امنیت مالی
شبکا اجتماعی
اعتماد اجتماعی
هنجار اجتماعی
سرمايه اجتماعی

5/79
5/76
5/71
5/74
5/71
5/11
5/77
5/13
5/11

اندازهگيري متغيرها

جهانی حاوق بشر ،يکی از حاوق اجتماعی انسران ،موصرول

میزان احساس امنیت اجتمراعی :امنیرت بره معنرای رهرايی از

برقراری نظم در جامعه بیران شرده و هرم رديرف آزادی قررار

خطر ،تهديد ،آسیب ،ترس و وجود آرامش ،اطمینان ،آسرايش

گرفته است

و اعتماد است (ساروخانی و نويردنیا )11 :1911 ،و براساس اعالمیا

(صالوی.)45 :1917 ،

برای سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی ،ايرن ماولره

مطالعا تطبیای ارتبار سرمايا اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی بین والدين و فرزندان ساكن شهر يزد
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در دوازده بعد جداگانه شامل احساس امنیرت جرانی ،شرغلی،

دركررل  15گويرره در يررک طیررف  1درجررهای سررنجیده شررد.

اقتصررادی ،اخالقرری ،اعتاررادی ،قضررايی ،فرهنگرری ،نرروامیس،

گويه های اين پژوهش پیش از اين در پژوهش اكری هامانره،

حاوقی ،عاطفی ،احساسی و مالی سنجیده شده است كه بررای

افشانی و عسکری ندوشن ( )1931استفاده شده بود.

هر بعد چهار گويره و درمجمروش  11گويره در يرک طیرف 1
درجهای سنجیده شد .سازة احساس امنیت اجتماعی از حاصل

يافتههاي پژوهش

جمع گويه های يادشده ساخته شده كه كرم تررين امتیراز  11و

اطالعات جدول  4نشان میدهد زنان (معرادل  11/3درصرد)،

بیشترين امتیاز  415بوده است.

بیشتر جمعیت مطالعهشده در گروه والدين و نیز زنان (معرادل

سرمايا اجتماعی :سرمايا اجتماعی عبارت است از روابط

 17/9درصد) ،بیشتر جمعیت مطالعه شده در گروه فرزنردان را

دو جانبه ،تعامالت و شربکه هرايی كره در گرروه هرای انسرانی

تشکیل می دهند .از لوا توصیالت بین والدين ،دكتررا ()44

پديدار می شوند و سرطح اعتمرادی كره در گرروه و جماعرت

بیش ترين توصیالت و سوم ابتدايی ( )9كمترين توصیالت و

خاصی يافت می شود و پیامد تعهردات و هنجارهرايی پیوسرته

بین فرزندان ،كارشناسی ارشد ( )11بریشتررين توصریالت و

(الوانی.)1919 ،

پنجم ابتدايی ( )1كم ترين توصیالت بوده است .میانگین سنی

با ساختار اجتماعی است

برای سنجش میزان سرمايا اجتمراعی پاسرخگويران ،ايرن
متغیر در سره بعرد هنجرار اجتمراعی (شرامل  9بعرد) ،اعتمراد

جمعیت والدين  17/6سال و میانگین سنی جمعیرت فرزنردان
 41سال بوده است.

اجتماعی (شامل  1بعرد) و شربکا اجتمراعی (شرامل  9بعرد)،
جدول  -2توزيع درصدي ويژگيهاي پاسخگويان
گروه
والدين
فرزندان

جنسيت
مرد
زن
مرد
زن

درصد
11/1
11/3
14/7
17/9

گروه
والدين

فرزندان
گروه
والدين

فرزندان

توصیالت
حداقل
حداكثر
میانگین
حداقل
حداكثر
میانگین

مادار
9
44
14/44
1
11
19/96

گروه
والدين

فرزندان

وضعيت تاهل
مجرد
متأهل
ساير
مجرد
متأهل
ساير
سن
حداقل
حداكثر
میانگین
حداقل
حداكثر
میانگین

درصد
5/5
31/1
1/6
71/5
41/1
5/1
مادار
99
71
17/65
11
43
41/55

سرررمايا اجتمرراعی يکرری از مفرراهیم اساسرری در حرروزة علرروم

امنیت اجتماعی به تفکیک والدين و فرزندان از آزمون پیرسون

اجتماعی اسرت بره همرین دلیرل احتمرال مریرود ،برر میرزان

استفاده شده است كه نتايج آن در جدول  9و  1به شررح زيرر

احساس امنیت اجتماعی تأثیر درخرور تروجهی داشرته باشرد؛

آمده است:

بنابراين ،برای تعیین ارتبار میزان سرمايا اجتماعی و احسراس
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جدول  -3ماتريس همبستگي مرتبه صفر بين ابعاد سرماية اجتماعي و ابعاد مختلف امنيت اجتماعي بين والدين
جاني

مالي

شغلي

اقتصادي اخالقي

اعتقادي

قضايي

فرهنگي نواميس حقوقي

عاطفي

شبکة
هنجار
احساس اعتماد
احساسي
امنيت اجتماعي اجتماعي اجتماعي

شغلی 5/14
مالی

***5/969*** 5/431

اقتصادی ***5/931***5/441*** 5/464
اخالقی **5/417*** 5/471***5/199*** 5/167
اعتاادی **5/946*** 5/917*** 5/915***5/495*** 5/131
قضايی *5/195***5/994*** 5/91*** 5/945***5/939*** 5/116
فرهنگی ***5/995*** 5/161*5/915*** 5/459** 5/139** 5/174** 5/999
نوامیس 5/517 -5/544 -5/514 5/191* 5/513 -5/557 -5/513 -5/516
حاوقی 5/569 5/417*** 5/145*** 5/131**5/131*** 5/411*** 5/463***5/197*** 5/511
عاطفی 5/961*** 5/551 5/191* 5/971*** 5/416***5/151*** 5/114** 5/419***5/919*** 5/571
احساسی 5/171*** 5/117*** -5/515 5/459** 5/499*** 5/451**5/974*** 5/116 5/444***5/411*** 5/154
احسرراس
***5/191*** 5/654*** 5/647**5/139**5/113*** 5/611*** 5/161***5/611*** 5/165*** 5/651***5/171*** 5/111
امنیت
اعتماد
5/153***5/419*** 5/413*** 5/114***5/139** 5/511 5/911*** 5/416***5/919*** 5/911*** 5/911***5/911*** 5/511
اجتماعی
هنجررررار
5/137*** 5/936***5/465*** 5/933*** 5/467*** -5/514 -5/561 5/441*** 5/443***5/915*** 5/446*** 5/951***5/911*** 5/159
اجتماعی
شرررربکا
*5/673*** 5/196*** 5/154***5/441*** 5/971*** 5/111* -5/514 -5/541 5/911*** 5/411***5/411*** 5/951*** 5/996***5/944*** 5/141
اجتماعی
سررررمايا
*5/716***5/731*** 5/113*** 5/171***5/997*** 5/934*** 5/141*** 5/537 5/513 5/931*** 5/951***5/111*** 5/941*** 5/144***5/141*** 5/117
اجتماعی

*** معنیدار در سطح كمتر از ** 5/551معنیدار در سطح كمتر از 5/51

اطالعات جدول  9نشان میدهد در گروه والدين ،سرمايا
اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی و ابعاد آن (به غیر از بعرد
نوامیس و بعد فرهنگی) ارتبار مستایم و معنی داری دارد .بین

* معنیدار در سطح كمتر از 5/51

ابعاد مختلرف احسراس امنیرت اجتمراعی ،سررمايا اجتمراعی
قوی ترين رابطه را برا احسراس امنیرت شرغلی ( )r = 5/141و
احساس امنیت مالی ( )r = 5/144دارد.

جدول  -4ماتريس همبستگي مرتبه صفر بين ابعاد سرماية اجتماعي و ابعاد مختلف امنيت اجتماعي بين فرزندان
جانی
شغلی

شغلی

مالی

اقتصادی اخالقی اعتاادی

قضايی فرهنگی نوامیس حاوقی

احساس اعتماد هنجار شبکا
عاطفی احساسی
امنیت اجتماعی اجتماعی اجتماعی

**5/111

***5/496*** 5/911
مالی
اقتصادی ***5/155*** 5/951*** 5/477
***5/441*** 5/411*** 5/979
اخالقی 5/511
اعتاادی ***5/416*** 5/979*** 5/153*** 5/493*** 5/439
قضايی ***5/141*** 5/411*** 5/935*** 5/947*** 5/436*** 5/416
فرهنگی ***5/471*** 5/417*** 5/431*** 5/419*** 5/469*** 5/411*** 5/944
*-5/571 -5/573 -5/571 5/191* -5/111* 5/111
5/511
نوامیس 5/519
***5/143* 5/413** 5/975*** 5/491** 5/175*** 5/416*** 5/411*** 5/119
حاوقی 5/575
***5/411*** 5/594 5/143* 5/454** 5/164* 5/451** 5/113** 5/139** 5/491
عاطفی 5/561
***5/975*** 5/431*** 5/511 5/191* 5/134** 5/417** 5/941
5/513
**5/567 5/111
احساسی 5/511
احساس امنیت***5/145*** 5/174*** 5/131*** 5/131** 5/146*** 5/649*** 5/657*** 5/177*** 5/131*** 5/617*** 5/111*** 5/111
***5/175*** 5/411*** 5/953*** 5/971*** 5/135** 5/194* 5/414*** 5/915*** 5/961*** 5/113* 5/969*** 5/499
اعتماداجتماعی5/155
**5/911*** 5/479*** 5/134** 5/973*** 5/414*** 5/511 -5/571 5/165* 5/119
5/579
***5/159 5/453** 5/441
هنجاراجتماعی5/591
***5/114
***5/156 5/411** 5/161* 5/447
***5/571 -5/511 -5/565 5/455** 5/413
***5/544 5/111* 5/411
5/565
شبکهاجتماعی 5/519

سرمايا
اجتماعی

5/153

***5/115 5/955*** 5/961*** 5/431*** 5/455** 5/159*** 5/479

***معنیدار در سطح كمتر از 5/551

**معنیدار در سطح كمتر از 5/51

5/119

***5/117** 5/764*** 5/141*** 5/137*** 5/433*** 5/931*** 5/969

* معنیدار در سطح كمتر از 5/51

مطالعا تطبیای ارتبار سرمايا اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی بین والدين و فرزندان ساكن شهر يزد
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مدل معادالت ساختاري

اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی و ابعاد آن (به غیر از ابعاد

همان گونهكه در نمرودار  1مشرخص اسرت اعتمراد اجتمراعی

امنیت جانی ،امنیت نوامیس و امنیت فرهنگی) ارتبار مسرتایم

مهم ترين مؤلفا متغیر مکنون سرمايا اجتماعی است؛ همچنرین

و معنیداری دارد .بین ابعاد مختلف احساس امنیت اجتمراعی،

سرمايا اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی در والردين ترأثیر

سرمايا اجتماعی قویترين رابطه را برا احسراس امنیرت مرالی

مسررتایم و معنرریدار دارد .برره عبررارت ديگررر ،هرچرره سرررمايا

( )r = 5/159و احساس امنیت عاطفی ( )r = 5/931دارد.

اجتماعی والدين بیشتر باشد ،احسراس امنیرت اجتمراعی آنهرا
بیشتر است.

نمودار  -1مدل ساختاري ارتباط سرماية اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي بين والدين

اطالعرات نمرودار  4بیررانمریكنرد كرره اعتمراد اجتمرراعی

مسررتایم و معنرریدار دارد .برره عبررارت ديگررر هرچرره سرررمايا

مهم ترين مؤلفا متغیر مکنون سرمايا اجتماعی است؛ همچنرین

اجتماعی والدين بیشتر باشد ،احسراس امنیرت اجتمراعی آنهرا

سرمايا اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی در والردين ترأثیر

بیشتر است.

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،16شماره اول ،بهار 1936
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نمودار  -2مدل ساختاري ارتباط سرماية اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي بين فرزندان

برای بررسی برازش مدلها به چند شاخص توجره شرده

منابع  5/51يا كمتر قید شده اسرت) اسرت .در برنامرا لیرزرل،

است .يکی از اين شاخصها ،مربعكای است .اگرر مربرعكرای

شاخص برازندگی  GFIنشان می دهد مدل تا چه حرد نسربت

معنیدار باشد بدين معنی است كه مدل برای دادههای جامعره،

به وجودنداشتن آن ،برازندگی بهتری دارد .برپايا قرارداد بايرد

پذيرفتنی نیست (در اينجا مربعكای معنیدار شده است)؛ ولری

مادار  IFI ،NNFI ،GFIو  CFIبرابر يا بزرگتر از  5/35باشد

(سرمد و همکراران،

تا مدل پذيرفته شود .ريشا خطای میانگین مجذورات تاريرب

)411 :1916؛ بنابراين ،از شاخص مربرعكرای نسربی (از تاسریم

( )RMSEAدر مرردلهررای ارائرره شررده برابررر  5/571و 5/579

مربعكای بر درجه آزادی به دست میآيد) استفاده شده اسرت.

است .میزان مؤلفههای  NNFI ،CFI ،GFIو  IFIنیرز در مردل

شاخص مربعكای نسبی در مدل والدين ،برابر  4/95و در مدل

مربور به والدين بهترتیرب برابرر  5/34 ،5/31 ،5/34 ،5/35و

فرزنرردان 4/11 ،شررده كرره مطلرروب اسررت؛ همننررین در ايررن

در مدل مربور به فرزندان بهترتیرب 5/39 ،5/34 ،5/39 ،5/13

پژوهش برای ارزيابی مدلها از مشخصههای ،GFI ،RMSEA

است .باتوجهبه شاخصها و خروجریهرای نررمافرزار لیرزرل،

 IFI ،NNFIو  CFIاستفاده شده است .توصریه شرده اسرت از

مرردلهررا برررازش مطلرروبی دارنررد .جرردول  1شرراخصهررای

جذر برآورد واريانس خطای تاريب استفاده شرود كره انردازة

استخراجشده از مدلها را نشان میدهد.

مربعكای توتتأثیر حجم نمونه قرار میگیرد

تفاوت برای هر درجره آزادی را ارائره كررده اسرت .شراخص
 RMSEAبرای مدلهای خوب ،برابر  5/15يا كمتر (در برخی

مطالعا تطبیای ارتبار سرمايا اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی بین والدين و فرزندان ساكن شهر يزد

جدول  -5شاخصهاي نيکويي برازش مدلها
شاخص
RMSEA
χ2
Df
χ2/df
GFI
CFI
NNFI
IFI
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واحد اجتماعی ،ازجمله نتايج سرمايا اجتماعی هسرتند .در دو

مقدار در مدل والدين

مقدار در مدل فرزندان

5/579
451/15
13
4/95
5/35
5/34
5/31
5/34

5/571
445/14
13
4/11
5/13
5/39
5/34
5/39

دها اخیر ،رابرت پاتنام و جیمز كلمن برا توایارات خرود بره
سرمايا اجتماعی اعتبار ويژه ای بخشیدند .پاتنام بر ارتبار افای
بین افراد و كلمن بر همکاریهای عمودی و روابط برین افرراد
در نهادهای مدنی تأكید كردند كه سررمايا اجتمراعی و براينرد
سرمايا اجتماعی را به وجود آوردند.
بهطوركلی ،سررمايا اجتمراعی در كنرار سراير سررمايههرا
جزئی تفکیک ناپذير از مجموعه ثرروت هرر ملتری اسرت و از

بحث و نتيجه

عوامل تأثیر گذار بر احسراس امنیرت اجتمراعی اسرت .وجرود

امرروزه ضرررورت و اهمیررت احسرراس امنیررت در حرروزههررای

سرمايا اجتماعی ،ساز و كراری بررای ارتارای امنیرت بروده و

مختلف بر كسی پوشیده نیست؛ زيرا تمامی امکانرات زنردگی

فادان و فرسايش آن مرانع احسراس امنیرت اجتمراعی اسرت.

درصورت نداشتن امنیت توتتأثیر قرار میگیرد .اين موضروش

سرررمايا اجتمرراعی ،ظرفیررت ،جرروهر اجتمرراعی يررا هنجرراری

ازآنجا مطرح می شود كه هیچ انسانی قادر به تأمین امنیت كامل

غیررسمی است كه همکاری میان افرراد و نهادهرای جامعره را

نیست؛ بنابراين ،در اجتماعی زندگی می كند كه برا همیراری و

ارتاا میبخشد .هر شبکا اجتماعی بره افرراد آگراه و باتجربره،

مشاركت ديگران ،امنیرت را بره حروزه اجتمراش برمریگردانرد.

امکانات و ابزار مادی ،اعتمراد ،تعهرد ،مسرؤولیتپرذيری و ...

حوزة اجتماعی به قلمرو هايی از حريم فرد مربور می شود كره

برای دستیابی به اهدام خود نیازمنرد اسرت كره ايرن عوامرل،

در ارتبار با ديگر افراد جامعه است .در ايرن قلمروهرا امنیرت

همان سرمايههای اجتماعی هسرتند .درواقرع توجره بره ماولرا

فرد ،حفظ يا تهديد می شرود و براسراس آن ،احسراس امنیرت

احساس امنیرت اجتمراعی در جامعره و ترأثیرگرذاری سررمايا

امنیرت اجتمراعی اسرت .نراآرامیهرای

اجتماعی در تبیین میزان احساس امنیرت اجتمراعی و تفراوت

شهری ،جرايم اجتماعی (سرقت ،بزهکاری ،بی عفتی) ،جررايم

آنها بین دو نسل قديم (والدين) و جديد (فرزنردان) ضرروری

جنايی (قترل و جنايرت) و آبررو و حیثیرت افرراد قلمروهرای

به نظر میرسد.

مؤلفه ای مهم در بو

بیان شدة حوزة اجتماعی اند كه برر احسراس امنیرت اجتمراعی

در اين مطالعه ،ارتبار سرمايا اجتماعی و میزان احسراس

افراد تأثیر میگذارند .تهديداتی كه احساس امنیت اجتماعی را

امنیت اجتماعی بین والدين و فرزندان ساكن شهر يزد بررسری

توت تأثیر قرار میدهند زمانی روی دهند كه جوامرع بره ايرن

شد .يافته های توایق ،بیشتربودن احساس امنیرت اجتمراعی و

و

میزان سرمايا اجتماعی والدين نسبت به فرزندان را نشران داد.

خطر واقع شده است .عواملی هويرت يرک جامعره را تهديرد

نتايج آزمون همبستگی پیرسون نشراندهنردة ارتبرار مثبرت و

می كنند كه ممکن است از سركوب آزادی بیان ترا مداخلره در

معنادار بین سرمايا اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی است؛

(روی،

بنابراين ،با افزايش میزان سرمايا اجتمراعی و ابعراد آن ،میرزان

نتیجه برسند كه در شرايطی خرا

 ،هويرت مرورد تعرر

قابلیت های آن برای ابراز و بیان خود تنوش داشته باشرند
.)14 :1914

احسرراس امنیررت اجتمرراعی و ابعرراد مختلررف آن نیررز افررزايش

مفهوم سررمايا اجتمراعی تاريبراً بره ترازگی وارد ادبیرات

می يابد كره میرزان همبسرتگیو دو ماولرا سررمايا اجتمراعی و

جامعه شناسی شده است .ماوالتی نظیر حسن تفاهم ،رفاقت و

احساس امنیت اجتماعی در والدين يزدی بیشتر از فرزندانشان

دوستی ،احساس همدردی و روابط اجتماعی بین اعضای يرک

است.
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براساس چارچوب نظری ارائهشده ،تاويت اجتماش زمینرا

به ويژه اعتماد اجتماعی باع

افزايش احساس امنیت اجتماعی

مناسبی را برای مشاركت شهروندان در جامعه فراهم مریكنرد؛

می شرود؛ بنرابراين ،پیشرنهاداتی بررای ارتارای میرزان سررمايا

همننین سررمايا اجتمراعی ،تعهرد مردنی ،روحیرا جمعری و

اجتماعی و به دنبال آن افزايش میزان احساس امنیت اجتماعی

همبستگی اجتماعی را افزايش و مهار اجتمراعی غیررسرمی را

در زير ارائه میشود:

تاويت میكند و گمنرامی و ناشرناختگی را كراهش مریدهرد.

براساس ارتبار سرمايا اجتماعی با میزان احساس امنیرت

عامل مذكور مانع بی نظمی اجتماعی و رفتارهای غیرمردنی در

اجتماعی افراد ،بايد در جامعه فضايی فراهم شود كه مشاركت

مناطق می شود و اين امر ،اعتماد اجتماعی ،مشاركت اجتمراعی

اجتماعی يعنی حضور و فعالیت افرراد در شربکههرا و روابرط

و احساس امنیرت اجتمراعی را افرزايش مری دهرد .باتوجره بره

اجتمراعی و تمايرل آنهررا بره كارهرای مشررتر افرزايش يابررد.

ديرردگاههررای تةوريررک بورديررو ،كلمررن و پاتنررام ،بررا ايجرراد و

درنتیجا اين مشاركت ،روابط اجتماعی و پیوندهای برین افرراد

گسترش سرمايا اجتماعی ازجمله اعتماد اجتماعی ،هنجارها و

مستوکمتر میشود و اين استعداد در جامعه به وجود مریآيرد

مشاركت اجتماعی بین افراد جامعه موجرب افرزايش احسراس

كه سرمايا اجتماعی تاويت شود .در اين زمینه به اهمیت تأثیر

امنیت اجتماعی میشود.

رسانهها و آموزش و پررورش در تاويرت روابرط اجتمراعی و

بررسی رابطه برین سررمايا اجتمراعی و احسراس امنیرت

افزايش كارهای دستهجمعی اشاره میشود.

اجتماعی بین والدين و فرزنردان سراكن شرهر يرزد نشران داد

توسعا مشاركت مولهای و افزايش مشراركت شرهروندان

هرچادر مشاركت اجتماعی ،اعتماد و هنجار اجتماعی چه بین

در امور مختلف در افزايش احساس امنیت تأثیر بهسزايی دارد.

والدين يا بین فرزندان بیشتر باشد احساس امنیت اجتماعی نیز

توسعا سازمان های مردم نهاد در راستای افزايش مشاركت

ارتاا خواهد يافت .يافتههای اين توایرق ،برا نظريرا پاتنرام در

شهروندان و افزايش اعتماد نهادی در افزايش احسراس امینرت

زمینا سرمايا اجتماعی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتمراعی

تأثیر چشمگیری خواهد داشت.

مطابق است .پاتنام معتاد اسرت سررمايا اجتمراعی ،مجموعره

برنامه ريزی برای افرزايش میرزان سررمايا اجتمراعی برین

مفاهیمی مانند اعتماد ،هنجارها و شبکههرا اسرت كره موجرب

پدران و مادران و چگونگی انتاال سررمايههرای اجتمراعی بره

ايجاد ارتبار و مشاركت بهینه بین اعضای يک اجتماش میشود

فرزندانشان كه افزايش میزان احساس امنیرت اجتمراعی را بره

و در نهايت منافع متاابل آنها را تأمین خواهد كرد .اين منفعت

دنبال خواهد داشت.

برای تأمین احساس امنیت اجتماعی نیرز هسرت

(پاتنرام:1915 ،

 )161كه با تاويت سرمايا اجتمراعی ،افرزايش میرزان احسراس

منابع

امنیت اجتماعی در تمام ابعاد آن را شاهد هستیم و برعکس ،با

ازكیا ،م .و غفاری ،غ .)1919( .توسعه روستايی ،تهرران :نشرر

كاهش میزان سرمايا اجتمراعی در جامعره ،جررم و جنايرت و
احساس ناامنی افزايش خواهد يافت.
درواقع نتايج نشان می دهرد سررمايا اجتمراعی برر ابعراد

نی.

افشار كهرن ،ج .)1914( .درآمردی برر جامعره شناسری مسرائل
اجتماعی ،تهران :نشر سلمان  -سايه هور.

احساس امنیت اجتماعی بین والدين (به غیراز بعرد نروامیس و

بوررریپررور ،ش.؛ والفارراری ،ا .و رسررتگارخالد ،ا.)1931( .

فرهنگی) و برین فرزنردان (بره غیرراز بعرد جرانی ،نروامیس و

«بررسی رابطا بین سررمايا اجتمراعی و احسراس
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