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Introduction
Fear of crime is fundamentally an emotional reaction accompanied with danger and anxiety. This phenomenon is not
necessarily a real fear and it could be an expected one. Theoretically, women and the elderly are more exposed to
crime, and based on the valid documents, they have a higher fear of crime than others, because they are more
vulnerable. Fear of crime as a social construct is affected by several factors and it seems that it could be additionally
influenced by social and cultural capitals. When people get aged, they normally experience an unwelcome decrease in
social networks that results from retirement, loneliness, or losing spouse. All of these experiences lead to the decline
of social support. Accordingly, social isolation, and smaller social networks bring about fear of crime among the
elderly people. Furthermore, having cultural capital means increasing information and cognitive potency. Naturally,
growing information and cognitive strength equip individuals with some needed capabilities and skills for facing
everyday life problems like fear of crime, because they are more able than others to distinguish the problem and to
find suitable solutions for encountering them. As a result, the main goal of this research is to investigate the
relationship between social and cultural capitals with fear of crime among the elderly people in Shiraz.

Material & Methods
This cross-sectional survey was carried out on 330
aged people over 65 years old in Shiraz who have been
selected by using the multi-stage random sampling
method. In order to measure fear of crime, a
researcher-made questionnaire was used. This
questionnaire included two dimensions of fear of
persons and fear of properties, and had 10 items. The
respondents were told to respond whether they have
recently felt fear of crime in the following items:
extortion, assault, street annoyance, threat, insult, theft,
fraud, defalcation, vandalism, and pick pocketing. The
measurement was a dichotomous nominal type of
yes=1 and no=0 and thus the range was between 0 and
1. For measuring the social capital, the questionnaire of
social capital developed by Onyx and Bullen (2000)
was utilized. This questionnaire was used earlier in Iran
and its psychological properties had been calculated.
Finally, for the assessment of the cultural capital, a
researcher-made
questionnaire
including
three

dimensions
of
embedded,
objectified,
and
institutionalized cultural capitals with 15 items were
applied. For measuring the validity and the reliability,
content validity and Kuder-Richardson coefficient were
applied respectively.
Discussion of Results & Conclusions
Based on the descriptive findings of the research, most
of the participants in terms of gender, employment,
education, ethnicity, marital status, were male, retired,
less than diploma, Fars, and living without spouse,
respectively. Moreover, the findings showed that, the
pick pocketing (59.4%), insults (57%), and fraud
(56.7%) were the most frequent, and extortion (15.8%)
was the least frequent of fear of crime among the
respondents. On the other hand, the inferential research
findings using structural equation modeling (SEM) by
Amos software indicated that social capital statistically
has a significant effect on fear of crime but there is no
significant relationship between cultural capital and
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fear of crime. It should be mentioned that the
independent variables in general, were able to explain
0.14 of the variance of the dependent variable of fear of
crime. Among the demographic variables, age, sex, and
education showed a significant effect on fear of crime
so that fear of crime among women was more than
men, with going up the age, fear of crime increased,
and finally the more education the elderly had, the less
fear of crime they would experience. Based on the
results, although the significant effect of social capital
on fear of crime on the theoretical framework was
totally predictable, the lack of significant effect of
cultural capital on fear of crime was unforeseeable. For
justifying this research finding, some considerations
must be regarded. First, according to some scholars, in
some situations the cultural capital is used as an
exhibition of property, lifestyle, and behavior so those
well-off situations are shown to others for getting
affirmation. In such a frame, cultural capital increases
fear of crime instead of decreasing it. Second, as it was
mentioned earlier, cultural capital means increasing the
cognitive potency. Therefore, the more the elderly have
cultural capital, the more they are able to understand
the problems and difficulties of the society like the
youth unemployment, inflation, poverty, social
pathologies and so on. As a result, they feel more fear
of crime. Third, after controlling the demographic
variable of gender, it turned out that the score of the
cultural capital among women is significantly more
than men. Also, women are weaker than men
physically and feel fear of crime automatically more
than men. This research finding, showing the lack of
the significant effect of cultural capital on fear of
crime, is justified.
Keywords: Fear of Crime, Elderly, Social Capital,
Cultural Capital.
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چکیده
در اين پژوهش ،رابطۀ ترس از جرم بين سالمندان شهر شيراز و برخي متغيرهای مؤثر بر آن نظير سرمايۀ اجتماعي و فرهنگي بررسي شده استت
پژوهش با استفاده از روش پيمايشي انجام شده و نمونۀ پژوهش  990نفر بوده است که از بين افراد  36ستال بته بتار در شتهر شتيراز بته شتيو
نمونهگيری تصادفي چندمرحلهای انتخاب شده است دادههای موردنياز ازطريق پرسشنامه جمعآوری شدهاند با استفاده از نرمافزارهتای آمتاری
در دو بخش توصيفي و استنباطي ،دادههای جمعآوری شده تحليل شدند نتايج پژوهش نشان ميدهند در نمونۀ مطالعهشده تترس از جترم در دو
بعد اعمال و اشخاص شامل ترس از حملۀ فيزيکي ( ،)%96/6ترس از توهين ( ،)%61تترس از ستر ت وستايل ( ،)%44/6تترس از کت هبترداری
( )%63/1و ترس از جيببری ( )%63/4بين ستالمندان وجتود دارد در بختش استتنباطي بتا استتفاده از رويکترد متدلستازی معادلتۀ ستاختاری
کوواريانسمحور ،تأثير متغيرهای مستقل پژوهش (سرمايۀ اجتماعي و فرهنگي) بر متغير وابسته بررسي شد نتايج بيان ميکنند اثتر متغيتر سترمايۀ
اجتماعي بر ترس از جرم معکوس و معنادار و اثر متغير سرمايۀ فرهنگي بر ترس از جرم معکوس و غيرمعنادار است متغيرهای مستتقل پتژوهش
در مجموع در حد  84درصد توان تبيين واريانس متغير ترس از جرم را دارند
واژههایکلیدی :ترس از جرم ،سالمندان ،سرمايۀ اجتماعي ،سرمايۀ فرهنگي
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مقدمه و بیان مسئله

امکان دارد افراد بهدليل آنچه هستند ،بيشتر در معرر تهديتد

ازنظر بسياری پژوهشگران ،يکي از مسائل زنتدگي در منتاطق

ربانيشدن باشند و بهدليل اين مو عيت ،پيامدهای اجتماعي و

شهری وجود زمينههای اجتماعي ،جمعيتي و فيزيکتي خاصتي

ا تصادی ربانيشدن بر دوش آنها بيشتتر از ديگتران ستنگيني

است که سبب شکلگيتری احساستان ناخوشتايندی ازجملته

ميکند ( )McCrea et al., 2005از اين لحا  ،زنان و افراد مسن

ترس از جرم بين شهروندان متيشتود يکپتارچگي اجتمتاعي

بهلحا فيزيکي آسيب پذيری بيشتری نستبت بته ستاير افتراد

اندک ،تراکم جمعيتي و ستکونتي ،نتاهمگوني تومي ،ستني و

دارنتتد

 )Killiasبتتر ايتتن استتاس ،برختتي

درآمدی ،تعدد ساختمان ها ،ارائه نشتدن ختدمان مناستب و

پژوهشگران

ازجمله عواملياند که زمينهساز شکلگيری ترس از جترم بتين

 )& Ayiga, 2014; Dong, 2015ترس از جرم را چالشي جتدی

شهروندان ميشوند ( )Micheli et al., 2004گاروفتالو تترس از

برای زندگي سالمندان دانسته اند در ايتران نيتز پزوهشتگراني

جرم را واکنشي هيجاني در نظر ميگيرد که با احساس خطر و

نظيتتتر متتتديری ( ،)8916ستتتراجزاده و گي نتتتي (،)8911

تترس از جترم

ستتتتهرابزاده و همکتتتتاران ( ،)8939ف حتتتتتي ( )8934و

لزوماً يک ترس وا عي نيست و ميتوانتد تترس انتظتاری نيتز

شکوریاصل ( )8936اين پديده را بين زنان بررسي کردهانتد

باشد ترس از جرم مانند خود ترس پديد پيچيدهای است که

با وجود اين ،پژوهش های اندکي در زمينۀ ترس از جترم بتين

ميتواند بيانکنند برداشت ما از خطر ،ترس از ربانيشدن در

سالمندان انجام شده است ايتن در حتالي استت کته امتروزه

برابر جرائم (مالي يا جسمي) ،سياستگذاریهای عمتومتي و

تقريباً در تمام کشتورهای جهتان ،نستبت جمعيتت ستالمندان

در کل نگراني از زندگي باشد چنين پديدهای نشان متيدهتد

به سرعت در حال افزايش است برحسب مستندان ،جمعيتت

افراد از اينکه رباني جرم شوند چقتدر هتراس دارنتد و ايتن

سالمندان جهان بهزودی به ر م يک ميليارد نفر خواهد رستيد

موضوع تا چه اندازه بر امنيت و آرامش زندگيشان تتأثير دارد

( )Dong, 2017: 4در ايران نيز جمعيت سالمندان بهسترعت در

(نيازی و همکاران )69 :8933 ،به لحتا نظتری ،تترس از جترم و

حال افزايش است؛ بهگونه ای که درصد جمعيت ستالمندان از

شيوع آن بين گروههای مختلف جامعته ،ستازهای اجتمتاعي -

 9درصد در سال  8936با رشد 800درصدی ،بته  3/8درصتد

رواني است که از عوامل مختلفي تأثير ميگيرد از ايتن منظتر،

در سال  8936رسيده است (مرکز آمار ايران )8933 ،و پيشبيني

زنان و سالمندان به طور عمتده بيشتتر در معترر جترم ترار

ميشود در سال  8406به  3درصد کل جمعيت برستد کته در

دارند و ترس از جرم نيز در ميتان آنهتا بيشتتر گتزارش شتده

ايتتتن صتتتورن جمعيتتتت ايتتتران بتتتهلحتتتا پارامترهتتتای

است در تبيين چنين وضتعيتي گفتته متيشتود طبتق فرضتيۀ

جمعيتشناختي ،اساساً جمعيتي سالمند محسوب ميشتود در

آستتيبپتتذيری ،کستتاني کتته در مقايستته بتتا ديگتتران ختتود را

ظاهر به نظر مي رسد از يک طرف ستالمندی بتهختودیختود

آسيب پذيرتر تصور ميکنند ،احساس ناامني بيشتری متيکننتد

امری طبيعي و مرحلهای از زندگي اجتماعي استت و ازطترف

( )Baur, 2007; Fergosen & Mindel, 2007: 334اين گروههتا از

ديگر ،ترس از جترم پديتدهای استت کته ممکتن استت بتين

دو منظر آسيب پذيرند :يکي آسيبپذيری فيزيکي که به معنای

گروههای سني مختلف بروز کند؛ اما کيفيت زندگي ستالمندی

بيدفاع بتودن در برابتر حمت ن ،نداشتتن توانتايي مقابلته بتا

و شدن و ضتعف تترس از جترم در جوامتع مختلتف ستبب

حم ن و روبه رو شدن بتا پيامتدهای دهشتتناک فيزيکتي (و

مي شود مطالعۀ ترس از جرم در ايران اهميتت ماتاعفي پيتدا

احتمتتارً عتتاطفي) ناشتتي از حمتت ن استتت و متتورد ديگتتر

کند شرايط سالمندان در جامعۀ ايران نسبت به ساير کشتورها

آسيبپذيری اجتماعي است که اين ايده را مطرح ميکنتد کته

خاصتر به نظر ميرسد مشاهد نتايج يک پژوهش جامع کته

اضطراب همراه استت

)(Garofalo, 1981: 840

(& Clerici, 2000

( Doran & Burgess, 2012; Garofalo,1981; Bigala
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به روش فراتحليل (طي سال های  8914تا  )8934در ايران بتا

اجتمتتاعي جنبتتههتتايي از ستتازمان اجتمتتاعي ماننتتد شتتبکههتتا،

تمرکز بر سالمندآزاری در حوزه های متالي ،جستمي ،روانتي،

هنجارها و اعتماد است که سبب تسهيل هماهنگي و همکاری

عاطفي ،طردشدگي و سلب اختيار انجتام شتده استت ،نشتان

برای سود دوجانبه ميشود اين جنبتههتای سترمايۀ اجتمتاعي

مي دهد ميزان شيوع کلي سالمندآزاری در ايتران  63/4درصتد

بهمنزلۀ بازدارندههای ترس از جرم عمل ميکنند و سبب رابطۀ

است (موريي و همکاران )8933 ،در جامعۀ ايران سالمندان گتروه

معکوس بين سرمايۀ اجتماعي و تترس از جترم در ستالمندان

مرجع و محترمي محسوب ميشوند و ازنظر دينتي و ملتي بتر

متتيشتتوند (

احترام به آنها تأکيد شده است؛ درنتيجه ،حساسيت و توجه به

 )Scarborough et al., 2010نکتۀ جالبتوجه ديگتر ايتن استت

مسائل اجتماعي زندگي آنان ضروری به نظر ميرسد با توجه

که طبق ديدگاه های نظريهپردازاني نظير بورديو

به تغييران مربتو بته شترايط محتيط اجتمتاعي و تغييتر در

موحد و همکتاران )8938 ،و ريتزر ( ،)8913مهارنهای آموزشتي

شرايط زندگي سالمندان ،شيوع ترس از جرم بين آنها چنتدان

سبب افزايش آگاهي و شناخت افراد و سترمايۀ فرهنگتيشتان

دور از انتظار نيست ضتمن آنکته تغييتر ستاختار ختانواده در

ميشود اين سرمايه به نوبۀ خود به افراد کمک ميکند ارزيابي

جهتتان و ايتتران از ختتانواد گستتترده بتته ختتانواد هستتتهای و

مناسبي از مو عيت های مختلفي داشته باشند که ممکن است با

مشتتک ن ناشتتي از ماهيتتت زنتتدگي شتتهری ،زمينتتهستتاز

آنها روبهرو شوند و بتوانند در مو عيتهای ناشتناخته واکتنش

سست شدن پيوند بين سالمندان و فرزندان در سني شده است

مناسبي نشان دهنتد؛ بتهگونته ای کته کيفيتت زنتدگيشتان از

که به حمايت و توجه اطرافيان نياز دارند در چنتين شترايطي

نوسانان ناشي از رويارويي نامناسب تأثير نگيترد در توضتيح

سالمندان ممکن است با از دست دادن شبکۀ روابط اجتمتاعي

رابطۀ اين دو نوع سرمايه با ترس از جرم ميتوان گفت تترس

خود با ديگران دچار نتوعي انتزوای اجتمتاعي شتوند چنتين

از جرم مانند بسياری از کنشهتای ديگتر در بستتر اجتمتاعي

تغييراتي در زندگي سالمندان در حالي به و وع پيوستته استت

شکل ميگيرد و بهمنزلۀ الگويي رفتاری در زنتدگي اجتمتاعي

که گزينه هتای جتايگزين بترای نگهتداری از ستالمندان نظيتر

نمود پيدا ميکند دامنۀ تعام ن افراد ،مشارکت و پيونتد آنهتا

سراهای سالمندان ازطرف عمتوم متردم پذيرفتته نشتدهانتد و

با جامعه ،اعتماد به جهان پيرامتون و در شتکلگيتری انتواع

ستتالمندان ختتود را تنهتتا و رهاشتتده و محتتروم از ستتاختاری

الگوی رفتاری مؤثر است همچنتين چگتونگي رويتارويي بتا

حمايتگر احساس ميکننتد کته بتوانتد جتايگزين شتبکههتای

مو عيتهای گوناگون ،از عادنوارههايي تأثير ميگيرد که هتر

ازدست رفته باشد بر ايتن استاس ستالمندان در ستني کته بته

فرد در جريان زندگي اجتماعي به آنها مجهز ميشود؛ دروا ع،

بر راری ارتبا و دريافت حمايت از اطرافيان نياز دارند ،تنهتا

الگوهای کنش و برداشت و تفسير فرد از جهان پيرامون تا حد

مي مانند در اين وضعيت به گمتان پاتنتام و تتي افتراد مستن

زيادی از مناسبان اجتماعي با ديگران و تعلق و پيوند با جهان

ميشوند ،نوعي کاهش ناخواستته در شتبکههتای اجتمتاعي را

اجتماعي اثر ميگيرد؛ دروا ع ،سرمايۀ اجتماعي به فترد کمتک

تجربه مي کنند که ناشتي از بازنشستتگي ،تنهتايي و تجربتۀ از

ميکند بتواند در الب بر تراری پيونتد و تکيته بته ديگتران و

دست دادن همسر استت همتۀ ايتن تجتارب ،ستبب کتاهش

اعتماد به آنها ،فرصت های بيشتری برای زندگي بهتر و کاستن

حمايت اجتماعي مي شود بر اين اساس ،انتزوای اجتمتاعي و

از وضعيتهای ناخوشايند به دستت آورد؛ ازايتنرو ،بته نظتر

شبکههای اجتماعي کوچکتر سبب کاهش سترمايۀ اجتمتاعي

مي رسد بتوان بين ميزان ترس از جرم بهمنزلتۀ يتک وضتعيت

ميشوند که اين امر به نوبۀ خود سبب افزايش تترس از جترم

ناخوشايند با سرمايۀ اجتماعي و سرمايۀ فرهنگي پيوند بر ترار

)Putnam,؛ توضيح اينکه سترمايۀ

کرد توضيح اينکه برخورداری از سترمايۀ فرهنگتي کته رشتد

در افراد مسن ميشود

(2000

;Franklin et al., 2008; Oh & Kim, 2008

( 1977به نقتل از

پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعي ايران ،سال هشتم ،شماره پياپي  ،24شماره اول ،بهار 8931
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آگاهي و شناخت ،بخشتي از ماتمون درونتي آن را تشتکيل

جمعيتشناختي تحصي ن رابطتۀ معنتاداری دارد و بتا ستاير

ميدهد ،به افراد کمک ميکند بتوانند جهتگيتری و برداشتت

متغيرها ازجمله شبکه های اجتماعي غيررسمي رابطۀ معناداری

مناسبي از وضعيتهای ناخوشايند نظير تترس از جترم داشتته

ندارد
برخي پژوهشگران به ترس از جترم و سترمايۀ اجتمتاعي

باشند
مباحث ذکرشده نشان متيدهنتد تترس از جترم بتهمنزلتۀ

توجه کرده اند يافته های پژوهش فرگوستن و مينتدل)2007( 2

پديدهای اجتماعي مي تواند بر زندگي گروههای آسيبپتذيری

نشان ميدهند سالمنداني که سرمايۀ اجتماعي بيشتری داشتتند،

نظير سالمندان تأثير بگذارد؛ بنابراين ،در اين پژوهش وضعيت

خشونت و بياناباطي کمتتری را در محلته تجربته کردنتد و

ترس از جترم بتين ستالمندان شتهر شتيراز و برختي عوامتل

شتتبکههتتای حمتتايتي بيش تتری داشتتتند کروگتتر و همکتتاران

9

اجتماعي مرتبط با آن نظير سرمايۀ اجتماعي و فرهنگي بررسي

( )2007نيز ترس از جرم را بين سالمندان بررسي کردند نتايج

ميشود

پژوهش آنها نشان مي دهند سالمنداني کته حمايتت اجتمتاعي
بيشتری از جانب دوستان و اعاتای ختانواده دريافتت کترده
بودند ،ترس از جرم کمتری را در مقايسته بتا ديگتران تجربته

پیشینۀ پژوهش

4

برخي پژوهشگران موضوع ترس از جترم و عوامتل فتردی و

کرده بودند لي ( )1983از شش بعد انسجام اجتمتاعي بترای

زمينهای مؤثر بر آن را بررسي کترده انتد ربتانيخوراستگاني و

پيشبيني ترس از جرم استتفاده کترد و نشتان داد در استاس،

همتي ( )8911عوامل جامعتهشتناختي تترس از جترم را بتين

چهار بعد انسجام اجتماعي رابطۀ منفي با ترس از جرم داشتند

شهروندان زنجاني بررسي کردهانتد يافتتههتای ايتن پتژوهش

و اين امر در هردو گروه زنان و مردان صادق بود

نشتان متيدهنتد احستتاس تتترس بته ميتتزان کمتتي ميتان ايتن

موضوع ديگری که پژوهشتگران بته آن توجته کترده انتد،

پاسخگويان وجود دارد و عوامل فتردی (ماننتد ستن ،جتنس،

نگرش به پليس و ترس است حميدیفر و همکتاران ()8933

درآمد ،خانوار ،تحصي ن) در مقايسه با عوامل زمينهای (مانند

نشان دادند دارابتودن ست مت روان و داشتتن نگتترش مثبت

تلقي از خطر ربانيشدن ،رضايت از محل ،نگرش به پليس و

نسبت به پليس و اعتماد به آن ميتواند بتتهمنزلتتۀ بازدارنتتتد

منطقۀ سکونت) توان تبييني رزم را ندارند پژوهش عبداهللپور

تتتترس از جتتترم و ايجتتتاد احستتتاس امنيتتتت عمومي بين
6

( )8938نشان ميدهتد متغيرهتای ستن ،جتنس ،تحصتي ن،

شهروندان عمل کند نورتون و کورلندر ( )1982نشان دادنتد

نگتترش مثبتتت بتته پلتتيس و بتتينظمتتي در محلتته و تجربتتۀ

ارتبا با پليس در حال گشتزني سبب کاهش ترس از جترم

ربانيشدن فتردی و همچنتين تجربتۀ ربتانيشتدن اعاتای

مي شود کندی و سيلورمن )1984( 3نشان دادنتد افترادی کته

خانواده ،درتبيين ميزان تترس از جترم بتين شتهروندان شتهر

خود را در معرر جرم ميبيننتد ،احستاس رضتايت کمتتری

ساری نقش تبيينکننده ای داشتهاند نتايج پتژوهش احمتدی و

نسبت به عملکرد پليس دارند

درفشان ( )8932نيز نشان ميدهند بين متغيرهای تعلق ختاطر

تتترس از جتترم و محتتيط نيتتز موضتتوع متتدنظر برختتي

به محله ،روابتط همستايگي ،بتينظمتي فيزيکتتي ،بتينظمتي

پژوهشتگران بتوده استت جهتاني ( )8930تترس از جترم در

اجتماعي ،تنوع وميتي محلۀ سکونت و رضتايت از پلتيس بتا

فااهای عمو مي شهر مشهد و عوامل متوثر بتر آن را بررستي

ترس از جرم رابطۀ معناداری وجود دارد شيلدز و همکتاران

8

( )2013نشتتان دادهانتتتد تتتترس از جتتترم تنهتتتا بتتتا متغيت تر
Shields et al.

1

2

Fergoson & Mindel
3
Kruger et al.
4
Lee
5
Norton & Courlander
6
Silverman
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کرده است نتايج اين پژوهش نشان ميدهند ميانگين تترس از

روابط اجتماعي و اعتماد به توانايي های فردی را بتر تترس از

جرم در فاای عمو مي داخل محله ها  99/8درصد و ميتانگين

جرم بررستي کنتد ،چشتمانتدازی روشتن از يکتي از مستائل

ترس از جرم در فاای عمو مي خارج از محله ها  46/8درصد

اجتماعي آنان يعني ترس از جرم در جامعۀ شهری ارائته دهتد

بوده است در همتين زمينته سستتو و بمتزر )2016( 8نيتز در

و برخ ف پژوهش های پيشين ،ضرورن تمرکز بتر مستائل و

پژوهشي در سوئد به ايتن نتيجته رستيد کته نتواحي متتروک

مشک ن اين شر اجتماعي را به محافل علمي کشور گوشتزد

بهويژه در نزديکي پمپ بنزين ها بيشترين ميزان احساس ترس

کند

از جرم را بين سالمندان ايجاد ميکنند
ترس از جرم و جنستيت نيتز در پتژوهش هتای مختلتف

چارچوب نظری

بررسي شده است صاد يفسايي و ميرحستيني ( )8911نشتان

در تبيين تترس از جترم و عوامتل متؤثر بتر آن ديتدگاههتای

دادند نوع جامعتهپتذيری ،تجربتۀ خشتونت ،تترس از تجتاوز

مختلفي ارائه شده اند که هر کدام برختي متغيرهتا را متؤثر يتا

جنستي ،معمتاری و طراحتي مردانتۀ شتهرها و وجودنداشتتن

دارای رابطۀ با تترس از جترم متيداننتد در ايتن بختش ايتن

حمايت های انوني ،دريل اصلي ترس زنان از جرم اند نتتايج

ديدگاههای نظری به صورن اجمالي بررسي ميشتوند :نظريتۀ

پژوهش عليخواه و نجيبيربيعي ( )8916نشان ميدهند حتدود

آسيبپذيری بر اين فرر استوار است که گروه های مختلتف

نيمي از زنان به هنگام تردد در شهر احستاس امنيتت ندارنتد

اجتمتتاعي  -جمعيتتي ،ستتطوح مختلفتي از تتترس از جتترم را

دیدانتتدر و همکتتاران )2005( 2در پژوهش تي در بلژي تک کتته

تجربه و آن را به گونههای مختلفي ابراز ميکنند

دربار  4141نفر از زنتان و متردان ستالمند  30تتا  809ستاله

 )1988نظريۀ رسانه ،نظريۀ ديگری است که براساس آن ترس

انجام دادند ،نشان دادند متغير جنسيت همبستگي معناداری بتا

از جرم محصول در معترر بتودن رستانههاستت (

ترس از جرم دارد و طي آن ترس از جرم بين زنتان بيشتتر از

)Clerici, 2000; Romer et al., 2003; Weitzer & Kubrin, 2004

( Liska et al.,

& Killias

مردان است احمدی و همکاران ( )8911نيز ترس از جترم را

سرمايۀ اجتمتاعي بتهطتور گستترده در حتوز وستيعي از

در مناطق جرمخيز شهر شيراز بررسي کردند يافتته هتای ايتن

موضتتوعان شتتامل جامعتته ،ا تصتتاد ،سياستتت ،پزشتتکي،

پژوهش نشان ميدهند از ميان متغيرهای فردی ،جنسيت رابطۀ

انسانشناسي ،روانشناسي ،همهگيری ،وميت ،تتاريخ ،توستعۀ

معناداری با ترس از جرم دارد و مردان ترس از جتتتتتت ترم را

ا تصادی ،ازدواج ،پرورش فرزند ،روابط بينالملتل ،جنستيت،

بتيشتر از زنتان گتزارشکردهاند

نهادگرايي ،تانون ،تحصتي ن ،نتژاد ،ختانواده ،امتور متدني،

تحليل و بررسي مطالعان پيشين بيان کنند اين است که با

دموکراسي و فقر جهاني استفاده شده استت (

Petersen, 2008:

وجتتتود رشد جمعيت سالمندان در ايتتتران و جهتتتان ،هنوز

 )213اگرچه تأثير همبستگي اجتماعي و همستايگي بته منزلتۀ

مطالعان کافي دربتتار آنهتتا بهمنزلتتۀ گروه آسيبپذير جامعه،

بازدارندههای ترس از جرم در افتراد ستالمند ،از اواستط دهتۀ

انجام نشده است اندک مطالعان موجود که به طور مستقيم بر

 8310به اين سو کموبيش مطالعته شتده استت (

& Kennedy

سالمندان متمرکز بودهاند ،ستالمندآزاری را بررستي کتردهانتد

1984; Lee, 1983; Skogan & Maxfield, 1981

،)Silverman,

وجه تمايز پژوهش حاضر از پژوهش های پيشين اين است که

نظريۀ سرمايۀ اجتماعي به تازگي به مطالعان تترس از جترم و

بر سالمندان تمرکز دارد و ت ش کرده استت تتأثير متغيرهتای

مطالعان سالمندان اضافه شده است ( )Easton, 2013بهتتازگي

1

جرمشناسي و مطالعان سالمندی ،درلتهای سرمايۀ اجتماعي

Ceccato & Bamzar
De Donder et al.

2
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( Chadee, 2000; Franklin et al., 2008; Lorence

اما ميتوان با استناد به اهميت و نقتش آگتاهي و شتناخت در

بررسي کردهاند

 )etارتبا سرمايۀ اجتماعي با ترس از جرم در افراد

شکلگيری سرمايۀ فرهنگي ،اين موضوع را بررستي کترد کته

سالمند ،به طور عمده پيرامون اين محور است که و تتي افتراد

اين نوع سرمايه در مو عيت هايي که به ارزيابي مناسب شرايط

مسن ميشوند ،کاهشي ناخواسته در شتبکه هتای اجتمتاعي را

مختلف نياز دارند و برای افتراد ناشتناخته و مستتلزم واکتنش

تجربه ميکنند که ناشتي از بازنشستتگي ،تنهتايي و تجربتۀ از

مناسباند ،چگونه عمل ميکند آيا سبب رويارويي مناستب و

دست دادن همسر استت همتۀ ايتن تجتارب ،ستبب کتاهش

ايجادنشدن ترس ميشود يا خير؟

al., 2012

حمايت اجتماعي ميشوند بر اين اساس ،انزوای اجتمتاعي و

همان گونه که بيان شد ،ارتبا سرمايۀ اجتماعي بتا تترس

شبکه های اجتماعي کوچکتر سبب کاهش سترمايۀ اجتمتاعي

از جرم در افراد سالمند ،پيرامون اين محتور استت کته و تتي

ميشوند که اين امر به نوبۀ خود سبب افزايش تترس از جترم

افراد مسن ميشوند ،کاهشي ناخواسته در شبکههای اجتمتاعي

در افتراد مستتن متيشتتود بته گمتتان پاتنتام )2000( 8ستترمايۀ

را تجربه ميکنند که ناشي از بازنشستگي ،تنهتايي و تجربتۀ از

اجتمتتاعي جنبتتههتتايي از ستتازمان اجتمتتاعي ماننتتد شتتبکههتتا،

دست دادن همسر استت همتۀ ايتن تجتارب ،ستبب کتاهش

هنجارها و اعتماد است که سبب تسهيل هماهنگي و همکاری

حمايت اجتماعي ميشوند بر اين اساس ،انزوای اجتمتاعي و

برای سود دوجانبه ميشود اين جنبتههتای سترمايۀ اجتمتاعي

شبکه های اجتماعي کوچکتر ،سبب کاهش سرمايۀ اجتمتاعي

بهمنزلۀ بازدارندههای ترس از جرم عمل ميکنند و سبب ايجاد

ميشوند و اين امر به نوبۀ خود سبب افزايش ترس از جرم در

رابطتۀ معکتتوس بتين ستترمايۀ اجتمتاعي و تتترس از جتترم در

افراد مسن ميشود شکلگيری چنتين ترستي بته طتور عمتده

( ;Franklin et al., 2008; Oh & Kim, 2008

ناش تي از شتترايط زنتتدگي و نداشتتتن توانتتايي رويتتارويي بتتا

سالمندان متيشتوند

)Scarborough et al., 2010

مو عيتهايي است که بهصتورن بتالقوه ممکتن استت ستبب

نظريۀ ديگر ،نظريۀ سرمايۀ فرهنگي است سرمايۀ فرهنگي

ايجاد ترس شوند؛ ازاينرو و بر مبنتای آنچته دربتار سترمايۀ

مفهومي جامعهشناختي است که اولين بار بورديو آن را مطترح

اجتماعي گفته شد ،داشتن چنين سرمايهای ميتواند از افراد در

کرد او سرمايۀ فرهنگي را دارای سه مؤلفۀ اساستي بته شترح

مو عيت هايي که احتمال ربانيشدن وجود دارد ،حمايت کند

زير ميداند :الف) سرمايۀ فرهنگي تجستميافتته ،ب) سترمايۀ

در اين زمينته هوبفتل و همکتاران )2007( 2معتقدنتد سترمايۀ

(به نقل از موحتد

اجتماعي بهطور بالقوه ادر است در هنگام بتروز مشتک ن و

و همکتتاران )11 :8938 ،براستتاس ايتتن نظريتته ،برختتورداری از

حتتوادن نتتاگوار بتتا ارتقتتای احستتاس اطمينتتان ،آرامتتش،

سرمايۀ فرهنگي به معنای افزايش اط عتان و تتوان شتناختي

خودکارآمتتدی ،پيونتتدجويي و امي تد ،ستتبب بهبتتود وضتتعيت

است بهطور طبيعي ،باررفتن اط عان و توان شناختي ستبب

مشکلزا شتود در همتين زمينته شتاو )2005( 9معتقتد استت

ميشود فرد در رويتارويي بتا مستئلههتا و مشتک ن زنتدگي

سرمايۀ اجتماعي ميتواند فترد را از حمايتت اجتمتاعي درون

روزمره همچون مو عيت های بهوجودآورنتد تترس از جترم،

شبکههای بتادوام برختوردار کنتد و اثتر مثبتتي از ست مت را

ابليت و مهارن بيشتری داشته باشتد؛ زيترا بتيش از ديگتران

بهواسطۀ حس اعتمادبهنفس و امنيت و اميدواری بيشتر تجربه

ادر است ابعاد و جهان مسئله ها را شناسايي کند و راه حلها

کند؛ ازاينرو ،ميتوان گفت سالمنداني کته سترمايۀ اجتمتاعي

و راهکارهای مناسب بترای مقابلته بتا آنهتا را برگزينتد ايتن

بارتری دارند ،پيوند با شبکه های اجتماعي ،احساس آرامش و

ديدگاه بهصورن مستقيم ترس از جرم را بررسي نکرده است؛

حس اعتمادبهنفس بيشتری نيز دارند و از اين طريق ابليتت و

1

2

فرهنگي عيني ،پ) سرمايۀ فرهنگي نهادينهشده

Putnam

Hobfoll et al.
Shaw
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توانمندی بيشتری برای رويارويي با ترس از جترم و کنتترل و

خيانت ،توهين و مانند آنهتا از ضتعف در برختي مهتارن هتا

تسکين آن دارند

نشئت مي گيرد که مستلزم توانايي های شتناختي استت کته در

بورديو در تبيين اينکه چگونه افرادی که ستطوح بتارتری

سرمايۀ فرهنگي ريشه دارند؛ بنابراين ،برختورداری از سترمايۀ

از سرمايۀ فرهنگي را دارند ،موفقيتت هتای آموزشتي بيشتتری

فرهنگي ضمن ايجاد شناخت و آگتاهي ،بته ستالمندان کمتک

دارند ،به توان شناختي بارتری اشتاره متيکنتد کته در نتيجتۀ

ميکند بتوانند در مو عيت هايي که احتمال دارد رباني جترائم

(به نقل از ريتتزر،

مذکور شوند ،رويارويي مناسبي داشته باشند به ايتن ترتيتب،

 )8913اين توان شناختي سبب متيشتود افتراد دارای سترمايۀ

باررفتن اط عان و تتوان شتناختي ستبب متيشتود فترد در

فرهنگي ،ارتباطان مؤثرتری با ديگران بر رار کننتد؛ درنتيجته،

رويارويي با مسئلههتا و مشتک ن زنتدگي روزمتره همچتون

موفقيت بيشتری بته دستت آورنتد در زمينتۀ تتأثير ايتن نتوع

مو عيت هتای ايجادکننتد تترس از جترم ،ابليتت و مهتارن

سرمايه در کاهش ترس از جرم سالمندان ،ميتوان گفت ترس

بيشتری داشته باشد

برخورداری از سرمايۀ فرهنگي حاصل ميشود

از جرم در شرايطي به وجود ميآيد کته افتراد نتواننتد درک و
برداشت وا عبينانهای نسبت به جهان پيرامون و مو عيتت هتای

الگوی مفهومیپژوهش

ناشناختهای که بر و وع و پيامدهای آنهتا اشترافي ندارنتد ،بته
دست آورند بخشي از ترس از جرائمتي ماننتد ک هبترداری،
اخاذی
حملۀ فیزیکی
عاملیت

مزاحمت
خیابانی
تهدید
توهین

مشارکت

ترس از

سرمایۀ

جرم

اجتماعی
روابط

سرقت
اعتماد

سرمایۀ
کالهبرداری

فرهنگی

تجسمیافته

تخریب اموال

بعد نهادی

بعد عینی

خیانت در
امانت

فرضیههای پژوهش
متغير سرمايۀ اجتماعي بر ترس از جرم تأثير دارد

متغير سرمايۀ فرهنگي بر ترس از جرم تأثير دارد
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روششناسی

مساوی  6گزينه دارد در ايتن پرستشنامته از افتراد پاستخگو

پژوهش حاضتر از نتوع پيمايشتي و جامعتۀ آمتاری آن همتۀ

خواسته شتده استت مشتخص کننتد در چنتد و تت اخيتر از

سالمندان  36سال به بار در شهر شيراز است کته تعتداد آنهتا

کتتداميک از متتوارد زيتتر (اختتاذی ،حملتتۀ فيزيکتتي ،مزاحمتتت

(مرکتز آمتار

خيابتتاني ،تهديتتد ،تتتوهين کتته بيتتانکننتتد جتترائم از بابتتت

ايتران )8933 ،برای تعيين انداز نمونته از فرمتول نمونتهگيتری

اشخاص اند و سر ت ،ک هبرداری ،تخريب اموال ،خيانتت در

کوکران استفاده شد و طي آن با استناد به پژوهشهای پيشتين

امانت و جيببری که بيانکنند جرائم نسبت به امتوال استت)

(منتتوچهری و همکتتاران8911 ،؛ احمتتدی و حيتتدری8939 ،؛ متتوريي و

احساس تترس کتردهانتد ستطح ستنجش بتهصتورن استمي

همکتاران )8933 ،و مطالعۀ مقدماتي پژوهشگران ،با تعيين مقادير

دوگزينهای ،بلي= 8و خيتر= 0استت و بتر همتين مبنتا دامنتۀ

 ،t=8/33 ،q=0/99 ،P=0/31و  ،d=0/06انداز نمونه با توجته

نمران پرسشنامۀ ترس از جرم از صفر (کمترين نمره) تتا 80

به مقدار  ،)64821(Nحدود  990نفر برآورد شد

(بيشترين نمره) است نظر به اينکه گزينههای استفادهشتده بته

براساس سرشماری  8936حدود  64821نفر است

=990

=n

وا عيت زندگي اجتماعي مربو اند ،برای تعيين اعتبار از اعتبار
محتوا استفاده شد و طي آن پرسش نامۀ مذکور پس از طراحي

برای انجام نمونتهگيتری از شتيو نمونتهگيتری تصتادفي

در اختيتتار داوران تترار گرفتتت و از آنهتتا خواستتته شتتد آن را

چندمرحله ای استفاده شد و طي آن ابتدا تمام مناطق يازدهگانۀ

ارزيابي کنند؛ درنهايتت ،بتا انجتام برختي اصت حان متدنظر

شهر شيراز انتخاب شدند؛ سپس محله های مختلف هر يک از

داوران ،اين پرسش نامه در الب  80ستؤال و دو بعتد ،نهتايي

اين مناطق ،روی نقشه مشخص شدند در گتام ستوم ،در هتر

شد برای تعيين پايايي اين پرسشنامه با توجه سطح ستنجش

منطقه دو محله بهطور تصادفي انتخاب شدند بر ايتن استاس،

سؤارن که بهصورن اسمي دوگزينهای استت ،بهتترين روش

در مجموع  22محله انتخاب شتد در مرحلتۀ چهتارم ،در هتر

سنجش پايايي ،استفاده از روش بازآزمون است که طي بته آن

يک از محله های انتخابي يک نقطتۀ نمونتهگيتری روی نقشته

 99نفر از نمونتههتای پتژوهش برابتر بتا  80درصتد ،پتس از

مشخص و از پرسشگران خواسته شد در نقطۀ مشتخصشتده

جمعآوری دادهها در فاصلۀ زماني يک هفته بعد ،مراجعه و بتا

رار گيرند و با انتخاب تصادفي جهان جغرافيايي (شتمال=،8

آنها مصاحبه شد با توجه به نتايج بهدستآمتده ميتزان توافتق

جنوب= ،2شرق= ،9غرب= )4در جهت جغرافيايي تعيينشتده

بين دو مرحله  0/31بود که نشان متيداد ابتزار استتفادهشتده،

حرکت و به منازل شهروندان مراجعه کننتد و ضتمن تشتريح

ضريب پايايي بسيار باريي داشته است

موضوع پژوهش ،در صورن وجود شخص سالمند ( 36ستال

برای سنجش سرمايۀ اجتماعي از پرسش نامتۀ اونتيکس و

به بار) که آگاهانه و با رضتايت لبتي مايتل بته مشتارکت در

8

بولن ( )2000استفاده شده است اين پرسشنامته در مجمتوع

پژوهش باشد ،پرسش نامه ها را ارائته و دادههتا را جمتعآوری

 93ستتؤال و  1بعتتد مشتتارکت در جامعتتۀ محلتتي ،عامليتتت

کنند بر اين اساس ،در هر يک از محلههای انتخابي با  86نفر

اجتماعي يا پتيشنگتری و پتيش تدمتي در زمينتۀ اجتمتاعي،

و در مجموع در  22محله در مناطق 88گانۀ شتهر شتيراز 990

احساس امنيت و اعتماد ،تعام ن با همسايگان ،تعتام ن بتا

نفر انتخاب و اط عان موردنياز از آنان جمعآوری شد

خانواده و دوستان ،تحمتل تنتوع ،ارزش زنتدگي ،و تعتام ن

برای سنجش ترس از جرم بتا استتفاده از پتژوهشهتای

شغلي را دارد افتخاريان و همکاران ( )8936اين پرستشنامته

موجود و تناسب آن بتا موضتوع پتژوهش ،مبتادرن بته تهيتۀ

را در شرايط جامعۀ ايران بتا تمرکتز بتر ستالمندان استتفاده و

پرسشنامه شد که مشتمل بر دو بعد اشخاص و امتوال استت

اعتبار آن را را به روش اعتبار سازه بررستي کردنتد همستاني

در مجموع از  80گزينه استفاده شده است که هر بعد بتهطتور

Onyx & Bullen
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معنيداری رابطۀ بين متغيرها  -استفاده شد

مقدار آلفای کرونباخ  0/192به دست آمد
یافتههای توصیفی

برای سنجش سرمايۀ فرهنگي از پرسشنامۀ محققستاخته

يافتتتههتتای متغيرهتتای جمعيتتتي – زمينتتهای پتتژوهش و نيتتز

(بتتا استتتفاده از پرستتشنامتتههتتايي کتته ستتاير پژوهشتتگران در
پژوهش های خود به کار گرفتتهانتد) و مشتتمل بتر سته بعتد

يافته های مربو به متغير وابستۀ ترس از جرم بتين ستالمندان

سرمايۀ تجسميافته ،سرمايۀ عينيت يافته ،و سرمايۀ نهادينهشتده

در شهر شيراز در جدول  8منعکس شدهاند براساس دادههای

استفاده شد اين پرسشنامه  86گزينه دارد که بهصورن اسمي

جتتدول  8بختتش بزرگتتي از پاستتخگويان را متتردان ،افتتراد

دوگزينهای (بلي= 8و خير= )0نمرهگذاری شدهاند و بر همتين

بازنشسته ،دارای تحصي ن ابتتدايي ،دارای وميتت فتارس و

اساس دامنۀ نمران آن از صفر (کمترين نمره) تا ( 86بيشترين

بدون زندگي با همسر تشکيل متيدهنتد بتهعت وه ،براستاس

نمره) است برای برآورد پايايي گويههای اين متغير از ضريب

يافتههای حاصل از متغير وابستۀ پتژوهش  -کته در جتدول 2

کودر ريچاردسون استفاده شده استت کته مقتدار آن برابتر بتا

انعکتاس يافتته استت  -بيشتترين ميتزان تترس از جترم بتين

 0/136است و نشان مي دهد اين پرسشنامته ضتريب پايتايي

سالمندان ،به جيتب بتری بتا  ،63%/4تتوهين بتا  %61و گويتۀ

باريي دارد برای تحليل دادههتا نيتز از نترمافزارهتای آمتاری

ک هبرداری با  %63/1است و کمترين ميزان ترس از جترم بته

 Spssو  - Amosبتته ترتيتتب بتترای دادههتتای توصتتيفي و

اخاذی با  %86/1مربو است

جدول  -1توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیرهای جمعیتی و زمینهای
متغیر

تعداد

جنسيت

990

مدرک تحصيلي

990

وميت

990

وضعيت اشتغال

990

وضعيت تجرد

990

نوع زندگي
وضعيت درآمد

990

نوع منزل مسکوني

990

مقولهها

%درصد

فراوانی

مرد

814

66/1

زن

843

44/2

ابتدايي

200

30/3

ديپلم

801

92/1

کارشناسي

81

6/2

بارتر از کارشناسي

6

8/6

فارس

290

%33/1

ترک

61

%81/9

لر

40

82/8

سايرين

9

/3

بازنشسته

231

10/3

شاغل

39

83/8

زندگي بدون همسر

293

12/4

زندگي با همسر

38

21/3

مستقل

832

61/2

با فرزندان

891

48/1

کمتر از يک ميليون

36

21/1

يک تا سه ميليون

281

33/8

سه تا شش ميليون

81

6/2

شخصي

212

12/4

استيجاری

61

81/3
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جايگزيني استفاده شده است که نتايج آن در جدول شتماره 2

برای نشاندادن وضعيت ترس از جترم در ستطح جامعتۀ

نشان داده شدهاند

آماری از فن خودگردانسازی دادهها با نمونۀ 60000نفتری بتا

جدول  -2توزیع فراوانی و درصدی ترس از جرم بین سالمندان
فاصلۀ اطمینان 59

بلی

فاصلۀ اطمینان 59

خیر

سطح پایین

سطح باال

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

 8اخاذی

88/1

83/1

62

86/1

211

14/2

سطح پايين

سطح بار

 2حمله فيزيکي

90/9

40/3

881

96/6

289

34/6

10/9

11/2

 9مزاحمت خياباني

24/2

94/2

33

23/8

294

10/3

64/3

33/1

 4تهديد

24/6

94/6

31

23/4

299

10/3

36/1

16/1

 6توهين

68/6

32/4

811

61/0

842

49/0

36/6

16/6

 3سر ت

93/4

43/1

841

44/6

819

66/6

91/3

41/6

 1ک هبرداری

68/2

38/1

811

63/1

849

49/9

91/2

41/1

 1تخريب اموال

81/3

21

14

22/4

263

11/3

19

12/8

 3خيانت در امانت

91/2

41/1

849

49/9

811

63/1

68/2

38/1

 80جيببری

64/2

34/6

833

63/4

894

40/3

96/6

46/1

برای بررستي وضتعيت تترس از جترم در ستطح جامعتۀ

ميانگين ترس از جرم به مقدار  ،9/39از سطح متوسط پايينتر

آماری از تي تکنمونهای استفاده شده است با توجه به اينکته

است و بتا توجته بته ستطح معنتاداری آزمتون (،)sig=0/000

ميانگين طيف متغير مذکور عدد  6است ،مقدار  Tمحاسبهشده

مي توان نتيجه گرفت که اين ميزان با اطمينتان  0/33در ستطح

با اين عدد مقايسه شده است نتتايج آزمتون نشتان متيدهنتد

جامعۀ آماری معنادار است

جدول  -3برآورد مقادیر آزمون تی تکنمونهای برای تعیین میانگین متغیر ترس از جرم و ابعاد آن
متغیر

آمار استنباطی

آمار توصیفی
میانگین

انحراف معیار

Test Value: 3
آمارۀ t
Df

Sig

ترس از جرم

9/39

2/42

23/43

0/000

اخاذی

6/11

8/12

-81/04

0/000

حملۀ فيزيکي

3/11

2/93

-6/66

0/000

مزاحمت خياباني

3/46

2/21

-1/96

0/000

تهديد

3/43

2/21

-1/29

0/000

توهين

1/14

2/41

2/66

سر ت

1/22

2/43

-8/33

0/041

ک هبرداری

1/19

2/41

2/44

0/086

تخريب اموال

3/82

2/01

-88/33

0/000

خيانت در امانت

1/83

2/41

-2/44

0/086

جيببری

1/31

2/43

9/41

0/008

923

0/088
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یافتههای استنباطی

با توجه به نوع متغيرها و سطح ستنجش آنهتا از متدل معادلتۀ

بين سرمايۀ اجتماعي و ترس از جرم رابطتۀ معنتاداری وجتود

ساختاری استفاده شده است که نتايج آن در شکل  8و جتدول

دارد

 4ارائه شدهاند
برای بررسي رابطۀ بين سرمايۀ اجتماعي و تترس از جترم

شکل  -1مدل معادلۀ ساختاری اثر سرمایۀ اجتماعی بر ترس از جرم
جدول  -4شاخصهای برازش الگو
RMSEA

PCFI

PNFI

CFI

TLI

0/08

0/06

0-0/01

0/60-8

0/60-8

0/30-8

0/30-8

CMIN/
DF
8-6

دامنه ابل بول

833

843

0/019

0/394

301

342

0/304

9/238

الگو

HOELTER

B= -0.27 C.R= -0.462 P = 0.0000

شاخص

=2

CMIN= 104.3 df= 32 p= 0.000 R 0.14

شاخصهای برازش الگو ،پتذيرفتنيبتودن الگتو را نشتان

موجود در اين زمينه را تأييد ميکند؛ زيترا نشتان متيدهتد بتا

ميدهند و بتای بهدستآمده نشان ميدهد با يک واحتد تغييتر

افزايش سرمايۀ اجتماعي مقدار ترس از جرم کاهش متييابتد

در واريانس متغير سرمايۀ اجتماعي ،واريتانس متغيتر تترس از

در مجموع  84درصد از تغييران متغير ترس از جرم ناشتي از

جرم به ميزان  0/91کاهش پيدا ميکند اين نتيجه نظريتههتای

اثر سرمايۀ اجتماعي است

جدول  -9برآورد مقادیر اثر متغیر سرمایۀ اجتماعی بر ترس از جرم
متغیر مستقل
سرمايۀ اجتماعي

مسیر
<---

متغیر وابسته
ترس از جرم

برآورد

ضریب
تعیین
0/84

بين سرمايۀ فرهنگي و تترس از جترم رابطتۀ معنتاداری
وجود دارد
برای بررسي تأثير سرمايۀ فرهنگي بر تترس از جترم ،از
مدل سازی معادلۀ ساختاری استفاده شده استت بتا توجته بته
ستتاختيبتتودن الگتتوی انتتدازهگيتتری ستترمايۀ فرهنگتتي و

غیراستاندارد
-0/09

نسبت
استاندارد
-0/91

بحرانی
-4/328

P.
Value
0/000

وجودنداشتن امکان محاسبۀ چنين الگويي در نرمافزار ايموس،
متغير سرمايۀ فرهنگي ،متغيتری آشتکار در نظتر گرفتته شتده
است شکل زير الگوی تأثير متغير سرمايۀ فرهنگي بر ترس از
جرم را نمايش ميدهد
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شکل  -2مدل معادلۀ ساختاری تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر ترس از جرم

شاخصهای برازش الگو نشاندهند پذيرفتنيبتودن الگتو
هستند ميزان بتای بتهدستتآمتده در الگتو  -0/06استت کته

ولتتي ايتتن ميتتزان در ستتطح جامعتتۀ آمتتاری معنتتادار نيستتت
()0/422 =sig

نشاندهند تأثير منفي سرمايۀ فرهنگي بر ترس از جرم استت؛
جدول  -6شاخصهای برازش الگو
RMSEA

PCFI

PNFI

CFI

TLI

CMIN/DF

شاخص

0-0/01

0/60-8

0/60-8

0/30-8

0/30-8

8-6

دامنۀ پذيرفتني

0/033

0/63

0/61

0/341

0/384

9/03

الگو

متغیر مستقل

مسیر

جدول  -7برآورد مقادیر اثر متغیر سرمایۀ فرهنگی بر ترس از جرم

سرمايۀ فرهنگي

<---

متغیر وابسته
ترس از جرم

برآورد

ضریب
تعیین
0/00

نتیجه

غیراستاندارد
-0/08

نسبت
استاندارد
-0/06

بحرانی
-0/102

P.
Value
0/422

ميشوند:

مسائل و مشک ن ناشي از افزايش سن همچون ضعف توای

اول) براساس يافته های توصيفي پژوهش ،تترس از جترم

جسماني ،ابت به بيماری ،ناتواني در ايفای نقشهای اجتماعي

بين سالمندان بهويژه در برختي شتاخصهتا هماننتد تترس از

و کاهش درآمدهای ا تصتادی ،ستبب شتده استت ستالمندان

حملتتۀ فيزيکتتي ( ،)%96/6تتترس از تتتوهين ( ،)%61ت ترس از

بهتدريج به گروهي آسيبپذير تبديل شتوند و تترس از جترم

ستتر ت وستتايل ( ،)%44/6تتترس از ک هبتترداری ( )%63/1و

بين آنان افزايش يابد بتا توجته بته افتزايش ستريع جمعيتت

ترس از جيببری ( )%63/4در سطح نگترانکننتدهای استت و

سالمندان در ايران ،پژوهش حاضر ت ش کرده است تترس از

اين امر برای جامعهای که جمعيتت ستالمند آن بتهسترعت در

جرم را بين سالمندان در جامعۀ شهری ايتران بررستي و آن را

حال افتزايش استت و ازستوی ديگتر ستالمندان آن ،هميشته

برحسب برخي متغيرهای زمينه ای و سرمايه هتای اجتمتاعي و

بتتهمنزلتتۀ ريتتشستتفيدان و بزرگتتان پايگتتاه اجتمتتاعي واريتتي

فرهنگي تبيين کند کته يافتتههتای آن بته شترح زيتر بررستي

داشتهاند ،پذيرفتني نيست و به بازانديشي بنيادی نياز دارد

بررسي رابطۀ سرمايۀ اجتماعي و فرهنگي با ترس از جرم بين سالمندان شهر شيراز

دوم) براساس يافته های استنباطي پژوهش ،ترس از جترم
با متغيرهای زمينهای  -جمعيتي ستن ،جنستيت و تحصتي ن
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رويارويي با وضعيتهای نامطلوب و ترسآور ،ترس از جترم
کمتری داشته باشند

پيوندهای معناداری دارد که سازوکار آن بته ايتن شترح ارائته

سوم) با توجه به يافتتههتای استتنباطي پتژوهش ،سترمايۀ

ميشود :با افزايش سن ،ترس از جرم افتزايش متييابتد ايتن

اجتماعي بر ترس از جرم تأثير دارد؛ بهگونهای که بتا افتزايش

يافتۀ پژوهش ناشي از اين است که سالمندان با باررفتن ستن،

سرمايۀ اجتماعي ،ترس از جرم بين سالمندان کاهش مي يابتد

بهطور طبيعي با مشک ن جستمي ،روانشتناختي و اجتمتاعي

اين يافتۀ پژوهش بهلحا تجربي بتا نتتايج پتژوهش نيتازی و

بهعت وه ،بتا

همکتتاران ( ،)8933کروگتتر و همکتتاران ( ،)2007دیدانتتدر و

افزايش سن ،احتمال دارد سالمندان بتا پديتده هتايي همچتون

همکاران ( )2005و لي ( )1983که نشتان دادهانتد بتا افتزايش

مرگ همسر ،جدايي از فرزنتدان ،نداشتتن توانتايي تعامتل بتا

سرمايۀ اجتماعي ترس از جرم کاهش مييابد ،منطبق استت و

ديگران و روبهرو شوند که بهراحتتي متيتواننتد زمينتهستاز

آنها را تأييد ميکند اين يافتۀ پژوهش بهلحتا نظتری نيتز بتا

تنهايي و انزوا و درنتيجه ،ترس از جرم شوند زنان نسبت بته

ارجاع به ابعاد اساسي سرمايۀ اجتماعي يعني روابط با ديگران،

مردان ترس از جرم بيشتری دارند اين يافتۀ پژوهش بهلحتا

مشارکت و اعتماد توجيهپتذير استت روابتط فترد بتا افتراد و

تجربتي بتا نتتايج پتژوهش ( )De Donder et al., 2005: 363در

گروهها بهمنزلۀ ابعاد سرمايۀ اجتماعي ،سبب بته دستت آوردن

 )Kennedyدر

منابع باارزشي ميشود که بهواسطه آن ،فرد احساس ميکنتد از

بيشتری روبهرو ميشوند

بلژيتتک و پتژوهش

)(Macionis, 2017: 409

(& Silverman, 1984: 241

آمريکا منطبق است که نشان دادند زنان سالمند در مقايسته بتا

نوعي حمايت اجتماعي برخوردار استت

مردان سالمند ترس از جترم بيشتتری دارنتد ازستوی ديگتر،

نقل از موحد و همکاران )8938 ،بتهطتور طبيعتي ،برختورداری از

به لحا نظری نيز پذيرفتني است؛ زيرا با استناد به نظريههتای

حمايتتت ديگتتران موجتتب متتيشتتود فتترد در مو عيتتتهتتای

مختلتتف تکتتاملي ،آستتيبپتتذيری ،آزار جنستتي ،تفتتاون

تهديدکننده ازجمله ترس از ربانيشدن و بزهديتدگي ،تدرن

جامعهپذيری ،درن و تفاون زيستي (احمدی و حيدری،)8939 ،

و اعتمادبه نفس بيشتری داشته باشد به نظر ميرسد ستالمندان

زنان در مجموع نسبت به مردان ضعيفترند و بهلحا اصتول

با استتفاده از شتبکۀ روابتط اجتمتاعي و درگيرشتدن در ايتن

و واعد اجتماعي شدن ،بته طتور معمتول آرام و منفعتلانتد و

روابط ،ميتوانند خأل ضعف جستماني و توای بتدنيشتان را

همين عوامل سبب ميشوند آنها همواره ترس از جرم بيشتری

جبران کنند و درنتيجه ،ترسشان از جرم کاهش يابتد ازستوی

نسبت به مردان داشته باشند با افتزايش تحصتي ن ،تترس از

ديگر ،مشارکت به منزلۀ يکي ديگر از ابعاد سترمايۀ اجتمتاعي،

جرم کمتر ميشود اين امتر احتمتارً ناشتي از ايتن استت کته

سبب تقويت پيوندهای بتين فترد و جامعته متيشتود چنتين

تحصي ن بيشتتر ستبب متيشتود فترد ستواد و اط عتان و

پيوندهايي سبب ميشوند فرد ستالمند در شتبکهای از روابتط

معلومان بيشتتر و شتانس بيشتتری بترای کستب مو عيتت و

درگير شود و احساس جداافتادگي و تنهايي نکند نتيجۀ چنين

بتر

وضعيتي نيز ميتواند در کاهش ترس از جرم مؤثر وا ع شتود

اين اساس ،سالمنداني که تحصي ن دانشگاهي دارند ،ستواد،

مشارکت در شبکههای اجتماعي ميتوانتد ايتن اطمينتان را در

اط عان و منزلت اجتماعي  -ا تصادی بارتری نيتز دارنتد و

فرد سالمند بته وجتود آورد کته در صتورن بتروز مشتک ن

همين امر به آنها کمک متيکنتد درک بهتتر و مناستبتتری از

احتمالي ،کساني وجود دارند که در حل آنها به او کمک کنند

وضعيت محيط و مو عيتت اطتراف ختود داشتته باشتند و در

وجود چنين احساسي در فرد ميتواند سبب افزايش اطمينان و

منزلت اجتماعي بارتر داشته باشد

)(Macionis, 2017: 381

(  Bourdieu, 1977بته

اعتمادبهنفس شود ( )Shaw, 2005: 501درنهايت اينکته اعتمتاد
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اجتماعي به منزلۀ ديگر بعد سرمايۀ اجتماعي که در سته شتکل

مايملک ،شيو زندگي و رفتار بهگونهای که وضتعيت مرفته و

تعميميافته ،بنيادين و بينشخصي ظاهر ميشود ،متيتوانتد بته

متظاهرانه به ديگران برای کستب تأييتد ،فهمانتده متيشتود)

فرد کمک کند نسبت به افراد ،نهادها و کليتت جامعته حستن

سرمايۀ فرهنگي در چنين مفهومي ،ميتواند زمينهساز تترس از

ظن و اطمينان خاطر داشته باشد بر اين اساس ،داشتن اعتمتاد

جرم باشد؛ زيرا تمايز از ديگران در شيو زنتدگي بترای افتراد

سبب ميشود فرد سالمند اطمينان و آرامش ختاطری بيشتتر و

سالمند که تواناييهای جسمي و بدني رزم را ندارند ،ميتواند

ترس از جرم کمتری داشته باشد

)(Wyant, 2008

ديگران را به جرم عليته آنتان تشتويق کنتد  )2در چتارچوب

چهارم) با استناد به يافتههتای استتنباطي پتژوهش ،رابطتۀ

رويکرد بورديو افتزايش سترمايۀ فرهنگتي بته معنتي افتزايش

معناداری بين سرمايۀ فرهنگي و ترس از جرم وجود ندارد به

توانشناختي (ريتزر )8913 ،است بر اين استاس ،افتراد ستالمند

عبارن ديگر ،با کم و زياد شتدن سترمايۀ فرهنگتي ،تترس از

دارای سرمايۀ فرهنگي بارتر ،به طور طبيعي فهم عميقتتری از

جرم تغيير خاصي نمي کند اين يافتۀ پژوهش به لحا تجربتي

جامعتتۀ نتتامتوازن ختتود و مستتائل و مشتتک ن نهفتتته در آن

با نتايج پژوهش نيازی و همکاران ( ،)8933صتالحياميتری و

همچون بيکاری جوانتان ،تتورم ،افتزايش فقتر و آستيبهتای

افشارینادری ( ،)8930و طهماستبي و همکتاران ( )8932کته

اجتماعي دارند و همين امر سبب ميشود آنها در نگاهشان بته

نشان دادهاند با افزايش سرمايۀ فرهنگي ،احساس امنيت بيشتتر

جامعه ،همواره احساس ترس از جرم را با خود داشته باشتند

ميشود ،منطبق نيست و آنها را تأييد نميکند اين امر ميتواند

 )9بررسي اين يافتۀ پژوهش با کنترل متغير جمعيتي جنستيت،

ناشي از عوامل زير باشد )8 :پژوهش های پيشين دراساس بتر

نشان مي دهد نمتر سترمايۀ فرهنگتي زنتان ستالمند بتهطتور

احساس امنيت متمرکز بوده اند و هيچ کدام لزوماً بتر تترس از

معناداری از مردان سالمند بيشتتر استت همچنتان کته پيشتتر

جرم تأکيد نداشته اند  )2پژوهشهای مذکور بهطور عمده بتر

عنوان شد ،در چارچوب نظريههتای تکتاملي ،آستيبپتذيری،

زنان تأکيد داشته اند و کمتر به هر دو جنسيت پرداختهانتد )9

آزار جنسي ،تفاون جامعه پتذيری ،تدرن و تفتاون زيستتي

هيچ کدام از پژوهشهای ذکرشتده بتهطتور مشتخص دربتار

(احمدی و حيدری ،)8939 ،زنان نسبت به متردان ضتعيفترنتد و

سالمندان مطالعه نکردهاند؛ اما فارغ از اين تفاونها ،بتهلحتا

همواره احساس ترس از جرم بيشتری دارند بتر ايتن استاس،

نظری اين فرر منطقي به نظر ميرسد که با افتزايش سترمايۀ

يافتۀ پژوهش حاضر مبني بر وجودنداشتن رابطۀ معنتادار بتين

فرهنگي ،ترس از جرم بين سالمندان کاهش يابد؛ زيرا سرمايۀ

سرمايۀ فرهنگي و ترس از جرم را ميتتوان بتا اثتر جنستيت،

فرهنگي برحسب ديدگاه بورديو

( 1977به نقل از موحد و همکاران،

توجيه و تبيين کرد

 )8938سبب افزايش اط عان و توانايي شتناختي متيشتود و

با توجه به نتايج بخش توصيفي و استباطي پژوهش ،برای

افرادی که اط عان و توانايي شناختي بارتری داشتته باشتند،

کاهش زمينۀ بروز ترس از جرم که بخش عمدهای از آن ناشي

به طور طبيعي تترس از جترم کمتتری خواهنتد داشتت؛ زيترا

از عوامل فرهنگي و بخشي ناشتي از شترايط محيطتي جامعته

ابزارهای رزم برای رويارويي با مستئله ،تشتخيص و تعريتف

است ،بايد نهادهايي مانند شهرداری و سازمان بازنشستتگي بتا

مسئله ،بررسي راه حلهتا ،ا تدام و ارزيتابي را دارنتد؛ امتا در

استتتفاده از رستتانههتتای جمعتتي و تبليغتتان محيطتتي ،برختتي

تبيين اينکه چرا اين امر در پژوهش حاضر اتفاق نيفتاده است،

دغدغه هتا نظيتر ضترورن حفتت احتترام ستالمندان (دربتار

ميتوان بته متوارد زيتر اشتاره کترد )8 :همچنتان کته ديلينتي

مواردی همچون توهين ،تهديد و ) را برطرف کنند بهع وه،

( )8911خاطر نشان ميکند سترمايۀ فرهنگتي ،يتادآور مفهتوم

در نقا پرتردد شهری که در آنهتا ستالمندان ايتن دغدغته را

مصرف چشمگير تورستتاين وبلتن استت (نمتايش عمتومتي

دارند که در معرر سر ت رار بگيرند ،تمهيتدان رزم بترای
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حاور مؤثر عوامل انتظامتي بترای پيشتگيری از و توع بتزه و

ديلين تي ،ن ( )8911نظري تههتتای ک س تيک جامعتتهشناس تي،

ايجاد اطمينان خاطر فراهم شود ضمن آنکته اطت عرستاني و

ترجمۀ :بهرنگ صديقي و وحيد طلوعي ،تهران :نشر

آموزش ستالمندان در رويتارويي بتا تهديتداتي نظيتر ستر ت

ني

وسايل و جيببری ميتواند راهگشا باشد همچنين توجته بته

ربتتتتانيخوراستتتتگاني ،ر و همتتت تي ،ر (« )8911تبيتتتتين

تقويت سرمايۀ اجتماعي در جامعه ميتواند زمينهساز تغييتران

جامعتتهشتتناختي تتترس از جتترم؛ مطالعتتۀ متتوردی

مثبت ازجمله کاهش تترس از جترم شتود؛ بنتابراين ،بته نظتر

شهروندان زنجاني» ،مجلۀ جامعهشناسي ايتران ،د ،3

ميرسد شکلگيری سازمانهای مردمنهاد و ايجاد ظرفيتهايي

ش  ،9-4ص 61-11

برای تقويت ارتبا بين سالمندان با جامعه بتواند زمينۀ کاهش
ترس از جرم را فراهم کند

ريتتزر ،ج ( )8913نظريتۀ جامعتهشناستي در دوران معاصتر،
ترجمۀ :محسن ث ثي ،تهران :علمي
سراجزاده ،ح و گي ني ،الف (« )8911بيسازماني اجتمتاعي

منابع

و ترس از جرم» ،فصلنامۀ رفاه اجتماعي ،س  ،80ش

احمتتدی ،س و حي تدری ،آ (« )8939بررس تي تفتتاونهتتای

 ،94ص 244-229

جنسيتي در احساس ناامني» ،پژوهشهتای راهبتردی

ستتهرابزاده ،م ؛ عشتتايری،

امنيت و نظم اجتماعي ،س  ،9ش  ،8ص 98-44

و حستتنوند ،التتف ()8939

«تبيين جامعه شناخي ترس از جرم (پيمتايش منتاطق

احمدی ،س و درفشان ،م (« )8932رابطۀ سرمايۀ فرهنگي و

حاشتتيهنشتتين شتتهر تبريتتز در ستتال  ،»)39فصتتلنامۀ

مهارن حتل مستئله در بتين دانشتجويان» ،فصتلنامۀ

مطالعتتتان امنيتتتت اجتمتتتاعي ،س  ،88ش  ،40ص

راهبتترد اجتمتتاعي فرهنگتتي ،د  ،9ش  ،3ص -868

11-822

896
احمدی ،ح ؛ سروش ،م و افراستيابي ،س (« )8911تترس از

جرم در مناطق جرمخيز شهر شيراز» ،جامعتهشناستي
کابردی ،س  ،20ش  ،29ص 36-10

شکوریاصل ،ش (« )8936ترس از جرم در بانوان در فاای
شهری؛ نمونۀ موردی محلۀ مخصتوص و ست مت»،
پژوهشنامۀ زنان ،د  ،3ش  ،28ص 11-38
صتتتاد يفستتتايي ،س و ميرحستتتيني ،ز (« )8911تحليتتتل

افتخاريان ،ر ؛ کلدی ،ع ؛ سام ،ش ؛ صحاف ،ر و فداييوطتن،

جامعهشتناختي تترس از جترم در ميتان زنتان شتهر

ر (« )8936روايي پايايي نسخۀ فارسي پرستشنامتۀ

تهران» ،نامۀ علوم اجتماعي ،د  ،81ش  ،93ص -30

ستترمايۀ اجتمتتاعي اونتتيکس در ستتالمندان» ،مجلتتۀ

46

سالمند ،د  ،88ش  ،8صص 814-813

صالحياميری ،ر و افشارینادری ،الف (« )8930مباني نظری

جهاني ،س ( )8930ترس از جترم در فاتای عمتومي شتهر

و راهبتتردی متتديريت ارتقتتای امنيتتت اجتمتتاعي و

مشهد ،پايتاننامتۀ کارشناستيارشتد جامعتهشناستي،

فرهنگي در تهران» ،فصتلنامۀ راهبترد ،د  ،20ش ،63

دانشگاه فردوسي مشهد

ص 43-13

حميدیفر ،ع ؛ عباسي ،ق و رحمتانيجتوانمرد ،س ()8933

طهماسبي ،س ؛ طهماسبي ،ز و فريتده يغمتايي ،ف ()8932

«بررسي رابطۀ س مت عمومي و نگرش به پليس بتا

«عوامل مرتبط با تمايل به انجام جراحيهای زيبتايي

ترس از جرم شهروندان» ،فصلنامۀ دانش انتظتامي ،د

براستتاس نظريتتۀ عملکتترد منطقتتي در دانشتتجويان

 ،83ش  ،9ص 841-833
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