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  چکیده

گیـري از نظریـات    بـا بهـره   براي بررسی سـرمایۀ اجتمـاعی و احـساس امنیـت      
چـون پاتنـام، فوکویامـا، کلمـن و بوردیـو و              پردازان سرمایۀ اجتماعی هم     تئوري

نیـت هماننـد نظـرات دورکـیم،        بررسی برخی از نظریات مربوط به احـساس ام        
شـاخص    سـه   . گیدنز، پارسونز، هورناي و فروم چهارچوب تئوریک تدوین شد        

هـاي   عنـوان شـاخص   اجتماعی به    اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعی و مشارکت       
این اساس چهار فرضـیه تـدوین شـد و بـه             بر. سرمایۀ اجتماعی انتخاب شدند   

آموز دختر مقطـع   دانش 369خته و با    سا نامۀ پژوهشگر   روش پیمایشی با پرسش   
اي متناسـب بـا       گیـري طبقـه     شهر تهران، که با روش نمونه     متوسطۀ منطقۀ چهار    

  .حجم نمونه انتخاب شده بودند آزموده شد

                                                
  shayegan_fa@yahoo.com       .دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین *

  .استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین **

  .شناسی ارشد جمعیت کارشناس ***
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 امنیـت  نتایج تحقیق نشان داد که رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و احـساس       
 سـرمایۀ اجتمـاعی   ، یعنی هرچه میزاناستآموزان دختر معنادار و مستقیم       دانش
چنـین   هـم . آموزان بیشتر باشد، احساس امنیت آنان هم بیشتر خواهـد بـود     دانش

کـه    در حـالی    . مشارکت اجتماعی با احساس امنیت رابطۀ مثبت و معنـادار دارد          
دهندة آن  روابط اجتماعی با احساس امنیت رابطۀ معنادار و معکوس دارد و نشان    

. تـري دارنـد   تر احساس امنیت بـیش  تماعی کمآموزان با روابط اج است که دانش  
آموزان دختر با احساس  چنین نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد اجتماعی دانش هم

 .دشیید نأاین فرضیه ت واي معنادار ندارد  امنیت آنان رابطه

 احساس امنیت، سـرمایۀ اجتمـاعی، اعتمـاد اجتمـاعی، روابـط          :مفاهیم کلیدي 
  .یاجتماعی، مشارکت اجتماع

  
   پژوهشمسئله
مـسئلۀ   اسـت  ل بسیار مهمی که از دیرباز تاکنون در اشکال مختلف مطرح بـوده ئاز مسا 

سیاري از مباحث سیاسی، اجتماعی و اقتصادي    بامروز و در      است که در دنیاي    »امنیت«
اي فرد و جامعه     هاي پایه  امنیت از نیازها و ضرورت     . برخوردار است  سیاريب از اهمیت 
 و خطرنـاکی  هکننـد  هاي نگران  که فقدان یا اختالل در آن پیامدها و بازتابشود تلقی می 

  . به دنبال دارد
ن اجتماعی بین امنیت و احساس امنیت تفاوتی قائل اشاید تا چند دهۀ اخیر متفکر 

 به واسطۀ تغییر و تحـوالت پـس از جنـگ جهـانی دوم بعـد ذهنـی امنیـت              ، اما نبودند
کـه بعـضی از کارشناسـان    یی تا جا، انکاري پیدا کرد   لقاب اهمیت غیر ) احساس امنیت (
 زیـرا  .داننـد  تر از وجود امنیت در آن جامعه مـی     را در یک جامعه مهم    » احساس امنیت «

هاي اجتمـاعی از   هاي کیفی زندگی شهرهاست و آسیب احساس امنیت یکی از شاخص 
 امنیـت همیـشه    البتـه احـساس  .آید شمار می  هترین پیامدهاي عدم احساس امنیت ب     مهم

 پـایین بـودن    بـرخالف اي  بـسا ممکـن اسـت در جامعـه      چه،مالزم وجود امنیت نیست  
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چنـین ممکـن اسـت در        هـم ،  احساس امنیـت داشـته باشـند      مردم  هاي امنیت،    شاخص
 . مردم احساس امنیت نداشته باشندامااي امنیت وجود داشته باشد  جامعه

 که از آید به دست میها این نتیجه  نهاي افراد و احساس امنیت آ    ویژگی ۀبا مطالع 
بـودن و نیـز     هاي فیزیکی و روانی و محتـاط   ویژگی سببدو جنس زن و مرد، زنان به        

احـساس  بنابراین،  . تري دارند  ها احساس امنیت کم    پذیر بودن آن   شرایط جامعه و آسیب   
ا و هـ  وصـول بـه ارزش  : امنیت دختران دبیرستانی تا بدان جا اهمیـت دارد کـه بگـوییم     

هایی که نیاز بـه بـستري ایمـن و مطمـئن در           واالي جامعه و هرگونه فعالیت      هاي آرمان
 آن جامعـه     امنیت زنان   احساس سطوح مختلف جامعه داشته باشد، همه و همه در گرو         

 بر این موضـوع  تواند  می متغیرهاي زیادي.شوند  است، که نیمی از جمعیت را شامل می       
 .آموزان دختر است  اجتماعی در بین دانش   ۀسرماین متغیرها   اییکی از   داشته باشد؛   تأثیر  

هـاي شـهر تهـران،      محقق بـه سـبب شـغل دبیـري در دبیرسـتان     که زیرا با توجه به این    
 در واسـت   آنان داشتهی با گ تنگاتنۀرابطآموزان گذرانده و     هاي متمادي را با دانش      سال

همیشه نوعی اضطراب و ست، ناها آش  هاي روحی و روانی آن      از نزدیک با ویژگی    نتیجه
کـرده اسـت و خـود     هـا احـساس       آن  اغلب را در وجود   و عدم احساس امنیت      نگرانی
 را در همـۀ  خودآگـاه آن  دانند و نا آموزان هم این نگرانی را مانع پیشرفت خود می          دانش

 تحقیقـی تجربـی در   توجه به عدم وجود بنابراین، با  .کنند ابعاد زندگی خود منعکس می   
از نتایج آن در افزایش احساس امنیت انجام این کار ضرورت دارد تا مسئولین  هزمیناین 

  .  بگیردزنان بهره
صـدد   تحقیق حاضر با توجه به اهمیـت نکـات ذکرشـده، در           نگارنده در    ،براین بنا
 است  آناناحساس امنیتآموزان دختر دبیرستانی و   دانش اجتماعیۀ سرمای رابطۀبررسی

: چـون  هـایی هـم    بـا شـاخص   ( ارذعنوان متغیر مستقل و تأثیرگ     ی را به   اجتماع ۀو سرمای 
 امنیـت در     احـساس  بـر )  روابط اجتماعی و مشارکت اجتماعی     ةاجتماعی، گستر  اعتماد

چـه  : ال اصـلی اسـت  ؤگویی علمی و تحقیقی به ایـن سـ       گیرد و به دنبال پاسخ     می نظر
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 امنیت اجتماعی آنان وجود      اجتماعی دختران دبیرستانی و احساس     ۀاي بین سرمای   رابطه
  دارد؟

  
 اهمیت و ضرورت پژوهش

. ارد دویـژه دختـران دبیرسـتانی     احساس امنیت نقش مهمی در زندگی اجتماعی افراد به        
که دختران در مقطع دبیرستان در سن حساسی از نظر جنـسی و اجتمـاعی        این خصوصاً

کـه باعـث بـه خطـر     ند ا هاي اجتماعی امنی قرار دارند و در معرض خطرات زیادي از نا       
اگر احساس ناامنی در بین دختـران جـوان یـا        .شود ها می  افتادن جان، مال و حیثیت آن     

طور کلی نوامیس جامعه به وجود آید، این احساس در  ههمان مادران، همسران آینده و ب  
 از ایـن  .آورد وجود میه یابد و عواقب دردناکی براي جامعه ب سطح اجتماع گسترش می 

ترین مسائلی است که باید مورد  اي احساس امنیت در دختران جوان یکی از مهمرو ارتق
 و  یـادگیري  آمـوزان بـراي    از طرفی دانش  . ن قرار گیرد   افراد جامعه و مسئوال    ۀتوجه هم 

 بلوغ جـسمی و  ۀنیاز به آرامش فکري و روانی دارند تا بتوانند مرحل   ،  موفقیت تحصیلی 
تحقیق حاضـر در نظـر      نگارنده در    .اجتماع شوند  و وارد    نندفکري را به سالمت طی ک     

 ۀسـرمای ( کمـک کنـد      افزایش احـساس امنیـت    تواند به     یی که می  ها  از راه  که یکی دارد  
تر مورد توجه  آموزان خصوصاً دختران در کشور ما کم       بین دانش  آن ۀ مطالع و) اجتماعی

  پیـشبرد   بـراي   از نتـایج آن     بررسی کند و   )60:1387 باغینی،   شجاعی(قرار گرفته است    
ـ   رسـانه و هـا   اهداف آموزشی توسط آموزش و پرورش، آموزش عالی، خانواده      ه هـا و ب

 افزایش احساس امنیـت زنـان و   برايریزي   برنامهبا مراکزي که به نوعی      ۀطور کلی کلی   
 و مـسئوالن امـور را در       یـرد کـار دارنـد بهـره گ        اجتمـاعی آنـان سـر و       ۀارتقاي سرمای 

سسات خدماتی مربـوط    ؤم  ادارات و  ،ها ر سطح مدارس، دانشگاه   ریزي آموزشی د   برنامه
  .خانواده یاري رساند به زنان و
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  پژوهش  ۀپیشین
امـا  . بررسی محققان نشان داد که هیچ تحقیقی با عنوان تحقیق حاضر انجام نشده است            

در خصوص سرمایۀ اجتماعی و نیز دربارة احساس امنیت با سـایر متغیرهـا تحقیقـاتی                 
  :شود ها پرداخته می ه که به معرفی سه مورد از آنانجام شد
 اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی در میـان مـادران کودکـان          ۀبررسی سرمای «ـ  

ایـن پـژوهش بررسـی      از نگـارش    هدف   ):1390 و همکاران،    آرا جهان(» توان ذهنی  کم
وان ذهنی ت  مادران کودکان کم   بین اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی در        ۀ سرمای ۀرابط

 ۀ اجتماعی را با استفاده از تئـوري پاتنـام در سـه بعـد شـبک           ۀاین پژوهش سرمای  . است
 احساس امنیت اجتماعی را با استفاده ۀروابط اجتماعی، اعتماد و همیاري و متغیر وابست      

  . از تئوري چلبی در چهار بعد امنیت مالی، جانی، گروهی و فکري سنجیده است
ـ      ۀجامع تـوان ذهنـی      مـادران کودکـان کـم      ، نفـر  218ا حجـم     آمـاري پـژوهش، ب

. اسـت  1389-1390پذیر مدارس استثنایی شهرستان اسالمشهر در سال تحصیلی  آموزش
اجتمـاعی و احـساس امنیـت اجتمـاعی در        ۀ  هاي تحقیق نشان داد که سطح سرمای       یافته
ساس  اجتماعی و ابعاد آن بـا احـ        ۀچنین بین سرمای   هم.  مورد بررسی پایین است    ۀجامع

نتایج تحلیل مسیر نیز نـشان داد کـه         .  معنادار و مثبتی وجود دارد     ۀامنیت اجتماعی رابط  
زمـان ازدواج، تعـداد فرزنـدان و مقطـع      اي مـدت  متغیر اعتماد بنیادي و متغیرهاي زمینه    

 .تحصیلی با احساس امنیت اجتماعی رابطه دارند
 »)زنـان تهـران    مـوردي    ۀمطالعـ (احساس امنیـت بـین زنـان         ویت اجتماعی و  ه«

ات هویـت اجتمـاعی گیـدنز و      یـ گیـري از نظر     در این تحقیق با بهره    ): 1389مستوفی،  (
نفري از  267 ۀساخته حجم نمون  محققۀنام جنکینز و به روش پیمایشی و با ابزار پرسش

نتایج تحقیق نشان . ده شدسال به باالي شهر تهران آزمو18آماري زنان و دختران  ۀ  جامع
تر، هویت فردي بـاالتر،   تر، ارتباط اجتماعی بیش     از هویت اجتماعی قوي    داد افرادي که  
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اجتمـاعی     و تعلقات مذهبی باالتري برخوردارند احـساس امنیـت         باالتراعتماد به نفس    
 .دشبنیادین و احساس امنیت تأیید ن  اعتمادۀدر این تحقیق رابط. باالتري هم دارند

دن وضـعیت روانـی کودکـان مهـاجر          اجتماعی بر روي بهتر شـ      ۀاثرات سرمای «ـ  
آمـوزان    از دانـش ي نفـر 772 ۀیک نمون بر روي این تحقیق): Qiaobing, 2009(» چینی

 با یک روش آنـالیز   وکردند  که در شانگهاي چین زندگی می   هاست   آن مهاجر و والدین  
 اجتمـاعی خـانوادگی بـه       ۀدر مجموع مشخص شـد کـه اثـر سـرمای          . مختلط انجام شد  

  اجتماعی جامعهۀ که سطوح سرمای  جایی.  اجتماعی جامعه مربوط استۀوضعیت سرمای 
آمـوزان    اجتماعی خانوادگی روي بهبود وضعیت روانـی دانـش       ۀ تأثیر سرمای  باشدباالتر  
  .  بیشتر استرمهاج

  
   پژوهشنظريچارچوب 

 صورت مختصر بـه تعریـف امنیـت و احـساس امنیـت پرداختـه                 در این بخش ابتدا به    
شـود و در ادامـه تعـاریف و مباحـث      هاي علمی مربوط مطرح می نظریهسپس  . شود  می

  .شود نظري مربوط به سرمایۀ اجتماعی آورده می
نظران در تعریف امنیت به مفهوم رهایی از تهدیدها و مقابلـه بـا           صاحباز   برخی

 امنیت به معنی رهـایی نـسبی از تهدیـدهاي          : جان مورز معتقد است    .اند  کید داشته أآن ت 
امنیت پشتیبانی و حمایت یـک         از دیدگاه هافمن،     .)13: 1383ربیعی،  (بخش است    زیان

هاي ویرانگر  هاي اقتصادي مردم از جریان  دیگران و مصون داشتن فعالیت ۀملت از حمل  
  .)1981هافمن، (بیرونی است 

 ،مـادي و معنـوي  (هـاي زنـدگی     مفهوم امنیت شامل تمام حـوزه    قرآن فرهنگ   در
تـوان بـه    شود؛ زمانی می می)  سیاسی و اقتصادي و داخلی و خارجی   ،فردي و اجتماعی  

 تقوا، توکل، احترام به حقوق دیگران، اجراي قسط و ۀر سایداین مفهوم دست یافت که   
عدالت و برابري و برادري، دفاع و حمایت از مظلوم و محـروم، برخـورد بـا مفـسد و                
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هـاي مـشروع مـردم و       زاديمین معیشت و رفـاه، حفـظ آ       أمجرم، رفع فقر و مسکنت، ت     
  .)1389 ،اسالمی(حاکمیت معیارهاي انسانی و الهی بتوان به سر برد 

 هراس و بیمـی نـسبت بـه حقـوق و          هاحساس امنیت حالتی است که آحاد جامع      
   و به هیچ وجـه حقـوق آنـان بـه مخـاطره نیفتـد           باشند هاي مشروع خود نداشته     آزادي

) شناسـی   روان ةدر حوز (در سطح فردي     توان   احساس امنیت را می    .)12: 1378 ،دالور(
 شناختی در سطح روان. مورد تعمق قرار داد) شناسی  جامعهةحوز در(و در سطح جمعی 

 گونـاگون یعنـی اعتمـاد، آرامـش و رهـایی از      هـاي   به صـورت را احساس امنیت    افراد
حـال و آینـده تجربـه       راب و ترس در رابطه با بـرآورده شـدن نیازهـاي خـود در              طاض

امنیت اوالً یک احساس اسـت؛ ثانیـاً ایـن احـساس مربـوط بـه رفـع         بنابراین،  کنند؛    یم
شناختی احساس امنیت در واقع یک تولید   در سطح جامعه  . نیازهاي خود در آینده است    

 ،بیات(کنند  گیري آن نقش ایفا می  نهادهاي اجتماعی در شکلۀاجتماعی است، یعنی هم
1388 :14(.  

  
 ه آنتونی گیدنزاحساس امنیت از نگا

هاي مهم امنیت پرداخته      از صورت    عنوان یکی    به »امنیت وجودي «گیدنز به طرح    
 ۀسابق  براي مقاومت در مقابل هجوم گسترده و بی        »امنیت وجودي «است و از ضرورت     

گیدنز احساس امنیت    ).110: 1377گیدنز،  (گوید    مخاطرات نهادهاي مدرنیت سخن می    
یک نوع قابلیـت  : به نظر او دو نوع قابلیت اعتماد وجود دارد        . دهد  را به اعتماد ربط می    

 که مبنـاي آن     ،گیرد  اعتمادي که در بین افرادي که آشنایی کامل با هم دارند صورت می            
شناخت دقیق و آشنایی طوالنی است و افراد صالحیت الزم براي قابلیت اعتمـاد را بـه     

 قابلیت اعتمـادي اسـت کـه در بـین      نوع دوم؛اند صورت تجربی به یکدیگر اثبات کرده 
اصـطالح    شناخت کامل ندارند و به از همگیرد که به صورت تجربی      افرادي صورت می  



  
  
  
  
 1394، تابستان 23 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     98 

هاي تخصصی و کارشناسی مجبورند به     افراد تحت تأثیر نظام    اما؛  اند  به هم غریبه    نسبت
  . دیگران اعتماد کنند

 بحـث  »؟شـود   میامنیت وجودي چگونه حاصل«گیدنز در پاسخ به این سؤال که      
اي اسـت کـه     رابطـه ةدهنـد  اعتمـاد بنیـادین تـشکیل   . کنـد  اعتماد بنیادین را مطـرح مـی    

گیري عاطفی و شناختی به سوي دیگران، به سوي دنیاي عینی و به سوي هویت                 جهت
  ).112: 1388بیات، (گیرد  شخص از آن سرچشمه می

  
 احساس امنیت از دیدگاه پارسونز

هـاي اساسـی بـه افـراد      اي به نام انتقـال ارزش  ه با مسئله   در جامع  پارسونز از نظر 
کند و در بقاي نظم   که کیفیت عمل افرد را تعیین میستها رو هستیم؛ و این ارزش به رو

پذیرنـد و بـه هنجارهـاي آن     هاي آن را مـی  یک جامعه ارزش    اعضاي زیرا؛  استسهیم  
داند کـه آن هنجارهـا و    فرادي میپارسونز مانند دورکیم دلیل این امر را ا  . نهند  گردن می 

ارها جزء اعتقادات درونی، جها و هن کنند و از این طریق آن ارزش ها را درونی می ارزش
  .)53: 1373 ،ترنر(شود  امتیازات شخصی و انتظارات افراد از یکدیگر می

هـاي    اي مانند خانواده و نظام      یافته  به دلیل وجود اشکال سازمان     :گوید  پارسونز می 
کنـد و در   یافته را در اعضاي جدید جامعه القا مـی  هاي استقرار یم و تربیت که ارزش تعل

 افراد به اهداف، وسایل راي رسیدنها رو به سوي ثبات دارند؛ جامعه ب     هر جامعه ارزش  
ینـد  اد؛ در ایـن فر شـو   رفع نیاز افراد در جامعـه فـراهم مـی         ۀمتناسب تعبیه کرده و زمین    

شده بر رفتار افراد حاکمیت کرده و یکپارچگی و         ك پذیرفته ها و هنجارهاي مشتر     ارزش
 این یکپارچگی و وفاق احـساس امنیـت افـراد در          ۀ؛ نتیج آید  به دست می  وفاق عمومی   
  .)103: 1388 ،بیات(جامعه است 
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 شناسی اجتماعی احساس امنیت هاي روان نظریه

یـت توجـه خاصـی    ژه احـساس امن       وی  شناسی در تبیین امنیت و به       هاي روان   نظریه
در ایـن فـضا   . کنند وجو می هاي افراد جست  دهند و بستر امنیت را در قضاوت        نشان می 

» رهـایی افـراد از هرگونـه دغدغـه و نگرانـی      «مفهوم امنیت و احساس امنیت به عنوان        
  ).119: 1388بیات، (شود  توضیح داده می

هاي افـراد،   نشگیري ک  با اذعان به تأثیر محیط اجتماعی در شکل     کارن هورناي 
بیـات،  (کـشاند   هاي اجتماعی مـی  تحلیل خود را از سطح خرد به سطح میانی و ساختار 

1388 :120.(  
ها زندگی خود را به صورت یک اتحاد جهانی با یکدیگر و با            انسان فرومبه نظر   

بـودن   هـا را از تنهـا    در این نقطه احساس هویت کامـل آن  . دنیاي اطرافشان آغاز کردند   
  ).299: 1378الندین، (داشت، اما به طبیعت پیوندنشان داد برحذر 
  

   اجتماعیۀمفهوم و تعاریف سرمای
ژاکـوب    شخـصی بـه نـام ژان       ۀوسیل  همریکا ب ا، کتابی در    1961اولین بار در سال     

کار برد و منظورش این بود کـه در   ه  اجتماعی را بۀ اصطالح سرمایدر آننوشته شد که    
خوبی با  توانند به ها می هایی وجود دارد که آن ها و خصلت  ژگیهاي شهر وی      نشین  حاشیه

هـایی را تـشکیل دهنـد کـه خودشـان مـسائل و         همدیگر ارتباط برقـرار کننـد و گـروه        
  ).2: 1384، توسلی( مشکالتشان را حل کنند

یـک کنـشگر     اجتماعی را به عنوان منبع مفید و قابل دسترس بـراي    ۀکلمن سرمای 
 .)1998 کلمن،(کند  تعریف می

 ـهـاي حیـات اجتمـاعی      ویژگـی «ست از ا اجتماعی عبارت ۀنظر پاتنام سرمای از
سازد تا به صورت مشترك  کنندگان را قادر می  که مشارکتـها، هنجارها و اعتماد   شبکه

پاتنـام،   (»ثرتر و کاراتر اهداف مشترك خود را محقق سـازند      ؤعمل کنند و به صورت م     
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آورد که فرد     یا مجازي به حساب می     اعی را منبعی حقیقی    اجتم ۀ سرمای 1 بوردیو .)1995
، داردشـده   ارتباطی که روابط دیرینه و تا حدودي نهادي  موقعیتش درۀیا گروه به واسط  

 .)Bourdieu, 1985(آورد  به دست می

 ولکاك و نارایان ایـن اسـت کـه خـانواده،         از دیدگاه     اجتماعی ۀ اصلی سرمای  ةاید
توان در یک بحران  که می دهند د یک دارایی مهم را تشکیل میآشنایان یک فر دوستان و

کار   هد و آن را براي کسب منافع بکربه خاطر خودش از آن استفاده  از آن استمداد کرد، 
 ).329: 1387، شجاعی باغینی( گرفت

 اجتماعی در این نکته توافق دارند که اجزایـی  ۀ تعاریف سرمایۀ هم :توان گفت  می
ی از ایـن  ئجز کنند بستان که در روابط اجتماعی عمل می  بده اعتماد و  ،چون هنجارها  هم

 اجتمـاعی در راسـتاي گـسترش و       ۀعملکرد اجزاي فوق و کـارکرد سـرمای         و اند  مفهوم
 .تسهیل همکاري و کنش جمعی است

 اجتمـاعی  ۀسـرمای : کـرده اسـت    تقـسیم    سه دسته  اجتماعی را به     ۀسرمایمرجایی  
یک گروه مذهبی وجود   اعضايبینیک خانواده یا در  اي اغلب در بین اعض کهگروهی

 ۀتر از سرمای هاي عرضی ولی ضعیف  توسط گروه که اجتماعی بین گروهیۀسرمای، دارد
 اجتماعی ارتباطی که توسـط ارتبـاط بـین          ۀسرمای و   شود اجتماعی گروهی مشخص می   

رنـد مـشخص   افرادي که به طبقات مختلف قدرت یا منزلت اجتماعی متفاوتی تعلـق دا      
  ).124: 1384، مرجایی( شود می

  
  جمیز کلمنسرمایۀ اجتماعی از دیدگاه

از . کند  ها در زندگی افراد استفاده می        اجتماعی براي تبیین تفاوت    ۀکلمن از سرمای  
 مولـد  سـرمایه  ل اجتماعی نوعی از سرمایه است که مانند دیگر اشکا     ۀنظر کلمن، سرمای  

 فـراهم  انـد  ینیـافتن   معینـی را کـه در نبـود آن دسـت      یابی به اهداف    بوده و امکان دست   

                                                
1. bourdieu 
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یـابی بـه اهـداف معـین      هـاي دسـت   شود تا هزینه  اجتماعی سبب میۀسرمای سازد و  می
 بـا صـرف   فقـط هـا   یـابی بـه آن    اجتماعی دستۀ اهدافی که در نبود سرمای   ؛کاهش یابد 

 اجتمـاعی  ۀایترتیب، کلمن بر سـودمندي سـرم        بدین. شود  پذیر می   هاي زیاد امکان    هزینه
 دانـد   اجتماعی میۀجانبه و توسع   ورزد و آن را منبعی براي همکاري روابط دو          کید می أت
 .)462: 1377 کلمن،(

، به کـارکرد آن     امحتو  اجتماعی بر حسب ماهیت و     ۀکلمن به جاي تعریف سرمای    
ی هایی از روابط اجتماع     کند به این مسئله بپردازد که چه ویژگی         سعی می  او. توجه دارد 

بـردن بـه     اي سودمند را براي افراد ایجاد کند؟ براي پـی      تواند منابع سرمایه   است که می  
اي  تواند منابع سـرمایه     هاي روابط اجتماعی که می      در بررسی ویژگی   اوال  ؤ س نپاسخ ای 

تعهـدات و انتظـارات،     : سودمندي براي افراد تشکیل دهد بـه شـش مـورد اشـاره دارد             
ثیرگـذار، روابـط اقتـدار،      أهـاي اجرایـی ت      جارها و ضـمانت    اطالعات، هن  ةظرفیت بالقو 

  .)Karner, 2000: 2638( هاي تعمدي پذیر و سازمان هاي اجتماعی انطباق سازمان
  

  رابرت پاتنام سرمایۀ اجتماعی از دیدگاه

 ی، کـاالی اند  ها که خصوصی    بر خالف سایر سرمایه    ، اجتماعی ۀ سرمای پاتناماز نظر   
هاي سازمان اجتمـاعی اسـت    یکی از ویژگی  اجتماعیۀ سرمای :گوید می واست  عمومی  

 ).291 :1380پاتنام،  (کند که هماهنگی و همکاري را براي منافع متقابل تسهیل می

، رسـمی ارتباطـات و مبـادالت         هاي رسـمی و غیـر       شبکهکه شامل   ها    این ویژگی 
 بین آحاد جامعـه     اعتماد  است،  در جامعه  هنجارهاي تعامالت متقابل  و  اعتماد اجتماعی   

 احتمال همکاري هم ،اي باالتر باشد   د و هر چه سطح اعتماد در جامعه       ده  می افزایشرا  
پاتنام در بحث از اعتماد با توجه به شعاع اعتماد، به دو نـوع اعتمـاد          . بیشتر خواهد بود  

از . دانـد  تر می  شخصی و اعتماد اجتماعی اشاره دارد و نوع دوم را براي جامعه سودمند            
اعتماد اجتماعی به همان اندازه که یک نگرش شخصی است، دارایـی ضـروري               او   ظرن

  .)11 :1384: پاتنام( رود نظام اجتماعی نیز به شمار می
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  فرانسیس فوکویاماسرمایۀ اجتماعی از دیدگاه

 اجتماعی نیز مانند پاتنام در سطح کالن ۀ سرمایدربارةمباحث و مطالعات فوکویاما 
.  جمعی اسـت ی اجتماعی نیز طبعاً تعریفۀ تعریف او از سرمای،نابراینب. دنبال شده است 

عنوان   توان به   سادگی می   اجتماعی را به   ۀسرمای: گوید   اجتماعی می  ۀاو در تعریف سرمای   
رسمی تعریف کرد که اعضاي گروهی کـه     هاي غیر    معینی از هنجارها یا ارزش     ۀمجموع

 اجتمـاعی   ۀهنجارهایی که سرمای  . اند  هیمهمکاري و تعاون میانشان مجاز است در آن س        
کند اساساً باید شامل سجایایی از قبیـل صـداقت، اداي تعهـدات و ارتباطـات                  تولید می 

  ).11: 1379 ،فوکویاما (جانبه باشند دو

 ۀاي که با محیط بیرون خود ارتباط ندارند سرمای         هاي بسته   فوکویاما سیستم از نظر   
تعـداد اعـضاي زیـاد      بـا   هـایی کـه حتـی          گروه ، اساس  بر این  .ندارنداجتماعی مناسبی   

ثري برقـرار   ؤ م رابطۀهاي دیگر      اگر نتوانند با گروه    دارند به یکدیگر اعتماد     اند و   منسجم
خـوبی اسـتفاده    ها و منابع موجود در محیط پیرامون خود بـه          توانند از فرصت     نمی ،کنند
 ).1381: احمدآقایی (کنند

آیـد کـه زوال آن     اجتماعی به شمار می   ۀمی از سرمای   خانواده نوع مه   اواز دیدگاه   
 و  مصرف مـواد مخـدر  ،افزایش جرم و جنایت، خودکشی، الکلیسم  به  مریکا  ا ۀدر جامع 

هاي مدنی و کاهش اعتمـاد       کاهش مشارکت  سوي دیگر  از   . منجر شد  فرزندان نامشروع 
ه زعــم هــاي فروپاشــی بــزرگ بــ  زوال خــانواده و از نــشانهۀافــراد بــه یکــدیگر نتیجــ

  .)Fukuyama, 1999(ست فوکویاما
  

   اجتماعیۀهاي سرمای لفهؤعناصر و م  
 :هاي سرمایۀ اجتماعی سه مؤلفۀ ذیل مد نظر است از بین مؤلفه
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 تعاون و همیاري است و فقط در ة اعتماد اجتماعی ایجادکنند1:اعتماد اجتماعیـ  
و انجـام تعهـدات   ها قادر به حـل مـشکالت     این حالت است که در عین وجود تفاوت       

سـاز   یند توسعه را زیربنا و زمینـه اگیدنز اعتماد و تأثیر آن بر فر      آنتونی. شود  اجتماعی می 
 ).11: 1383 اکبري،(داند  اصلی در جوامع مدرن می

شناختی است کـه فـرد اطمینـان بـه خـود را از دسـت             اي روان   اعتمادي پدیده   بی
 اقتـصادي و اجتمـاعی در سـطح    ،سیاسـی  بحران .دهد و به ناتوانی خود اذعان دارد      می

 شدت چنـین وضـعیتی نـزول    .شود اعتمادي افراد می شدن آن باعث بی  جامعه و فراگیر  
معیارهاي اخالقی فرد و نادیده گرفتن معیارهاي جمعی و در نهایت تجاوز بـه حقـوق                

  ).12: همان(هاي مختلف است  صورت باجگیري  هدیگران حتی به صورت آشکار و ب
 ۀهاي ارتباطی الزمـ    برقراري ارتباط و برخورداري از مهارت      2:ط اجتماعی روابـ  

 را هـایی  موفقیـت  ایـن طریـق   از .اسـت اساسی و بنیادین انجام کنش اجتماعی و رفتار       
 یا با دشواري بسیار موفق نیستندها  یافتن به آن تنهایی قادر به دست کنند که به  کسب می 

 اجتمـاعی  ۀ در تعریف جیمـز کلمـن سـرمای     ).31 :1386،  فیلد(شوند   ها می  به کسب آن  
طرفـه   هاي دو هایی که اعتماد یا التزام   ها و جماعت    مردم، گروه  بینبراي توصیف روابط    

  ).462: 1377 کلمن،(شود  آورند استفاده می وجود می  هرا ب
 اجتماعی عبارت است از مجموع آن دسـته از ارتباطـات و       ۀ سرمای ،به این ترتیب  

که افزایش ارتباطات فردي   طوري  هتباط اجتماعی که در جامعه موجودند ب     هاي ار   شبکه
شود و از سوي   اجتماعی در گروه و جامعه منجر می      ۀو گروهی به افزایش میزان سرمای     

 افزایش سطح روابط و مناسبات فردي براي اجتماعی نیز بسترهاي الزم را       ۀسرمای دیگر
 ).همان (سازد و اجتماعی فراهم می

                                                
1. social trust 
2. social relation 
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اي  یافتـه  تـوان فراینـد سـازمان    مشارکت اجتمـاعی را مـی   1:ارکت اجتماعیمشـ  
دانست که از سوي افراد جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن      

شـهود چنـین   . گیـرد  شدن در منابع قدرت انجام می  منظور سهیم  هاي مشخص به      هدف
هـاي محلـی و     هـا، سـازمان   هـا، گـروه     انجمـن  مانندمشارکتی وجود نهادهاي مشارکتی     

 ).292: 1383،  غفاري وازکیا(دولتی است  غیر
 

تقویـت احـساس   ، تقویت احساس عضویت در جمع مشارکت اجتماعی از طریق   
همکـاري و  تقویـت  ، تقویت اهـداف جمعـی  ي جامعه،  هنجارها و ها اشتراك در ارزش  

 ۀسـرمای ، یت انسجام اجتماعی اقتدار ملی از طریق تقوۀتوسع و   جامعهدر   تعاون   ۀروحی
 بیـات،  (کنـد   و تحکیم و انسجام اجتمـاعی را تـضمین مـی     دهد   می اجتماعی را افزایش  

1386 :319(.  
  
آموزان دختر   اجتماعی و احساس امنیت دانشۀ سرمایۀ حاضر بررسی رابطمقالۀموضوع 

نظـرات   نقطه براي بررسی میزان احساس امنیت به  این،  بر  بنا. دبیرستانی شهر تهران است   
  و  هورنـاي  مانندشناسانی   چنین روان  همو   گیدنز، پارسونز، بوردیو     مانندشناسانی   جامعه

هـا مـورد نظـر     آمده با توجه به ایـن دیـدگاه   دست  هاي به  ه شده و کلیۀ داده    فروم پرداخت 
 رابـرت   ماننـد شناسـانی     به نظریـات جامعـه      براي بررسی میزان سرمایۀ اجتماعی     .است
 زیرا تمرکز اصلی جیمز کلمن در محیط .شدتأکید  کلمن  جیمزویژه ویاما و بهکوف پاتنام،

 ایـن،  بر  بنا. داند  اجتماعی می  ۀ اجتماعی را به عنوان سرمای     ۀمدرسه صورت گرفته و رابط    
دانـد و معتقـد     اجتمـاعی مـی  ۀترین محیط براي بررسی سرمای  مناسبمثابۀ  مدارس را به  

هـاي   یج سودمندي بـراي ارتباطـات بهتـر و موفقیـت       اجتماعی نتا  ۀاست افزایش سرمای  
 داراي سـه     را  اجتمـاعی  ۀاین اندیشمندان سـرمای   . وردآ  تر به وجود می    تحصیلی گسترده 

                                                
1. social partticipation 
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هر کدام به دانند که   شامل اعتماد، روابط اجتماعی و مشارکت اجتماعی می کلیديۀلفؤم
 و بـه نـوعی   نـد د اجتماعی در احساس امنیـت افـراد معتق  ۀطریقی به نقش مثبت سرمای   

 در ایـن  ذکر شـد چه  اساس آن بر .را با ایجاد احساس امنیت افراد پیوند داد       آن  توان    می
 ۀ، شـبک )انتزاعـی  بنیادي، بـین شخـصی و  ( هاي اعتماد لفهؤ اجتماعی با م  ۀتحقیق سرمای 
ارتباط با مربیان    روابط خویشاوندي،  ها یا با دوستان،    کالسی ارتباط با هم  ( ارتباطی افراد 

و ...) داوطلبانـه و     هـاي  هـا و گـروه     طریق عضویت رسمی در انجمن     موزشی و نیز از   آ
نظـارت، اجـرا و    آموزان که بـه صـورت عـضویت،    مشارکت دانش (مشارکت اجتماعی   

و نیز تمایل    مساجد گیري در امور مدرسه و محیط اجتماعی اطراف مانند بسیج،           تصمیم
اند که  متغیرهاي مستقلی در نظر گرفته شده    عنوان   به) آموزان به مشارکت اجتماعی     دانش

ثیرگـذار  أ توزآمـ  دختـران دانـش  ) جانی، مالی و آبرویی( در احساس امنیت  ممکن است 
 اجتماعی باالتري برخوردارنـد  ۀآموزانی که از سرمای  فرض بر این است که دانش    .باشند

طـرح   فرضـیات تحقیـق م  ،بر ایـن اسـاس  . در زندگی هم احساس امنیت بیشتري دارند    
  :شود می

آموزان دختر رابطه وجود   اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی دانش  ۀبین سرمای ـ  
  ؛دارد

 ؛آموزان دختر رابطه وجود دارد بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت دانشـ 

آموزان دختر رابطه وجـود   ارتباطات اجتماعی و احساس امنیت دانش    ۀ  بین شبک ـ  
 ؛دارد

 .آموزان دختر رابطه وجود دارد و احساس امنیت دانشبین مشارکت اجتماعی ـ 
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  نظري و عملیاتی متغیرهاي پژوهشتعریف 
  1احساس امنیت

هاي مشروع خـود     حالتی است که آحاد جامعه هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادي            
 اعتمـاد،  ،احـساس امنیـت   . ها به مخـاطره نیفتـد      و به هیچ وجه حقوق آن     باشند  نداشته  

شـدن نیازهـاي خـود در حـال و        برآوردهگروهایی از اضطراب و ترس در    آرامش و ر  
  ).15: 1388بیات، (آینده است 

. 1: بعد در سطح ترتیبی سنجیده شده است  احساس امنیت در این پژوهش در سه 
کش شخصی،   خودروهاي مسافر  احساس نگرانی از تنها سوار شدن در       جانی شامل بعد  

بدون همراهی والدین، تـرس از       ها اکن عمومی و پارك   حضور در ام   احساس نگرانی از  
 از سـوي ترس از مورد حمله قرار گـرفتن         شب،در هنگام    خلوت و    هاي  محلتردد در   

حیثیتی شامل بعد . 2 ،اوباش نمایی اراذل و ترس از عرض اندام و قدرت جنس مخالف،
 جـنس  ياز سـو  ترس از هتـک حرمـت    وها برداري در مجالس و مهمانی  ترس از فیلم  

تـرس از    و   مالی شامل ترس از ربوده شدن لـوازم قیمتـی در خیابـان            بعد  . 3 و   مخالف
  .شدن لوازم شخصی در مدرسه  ربوده

  
   اجتماعیۀسرمای
یک جامعـه اسـت کـه باعـث         اجتماعی پتانسیل نهفته در روابط بین افراد       ۀسرمای

 اجتمـاعی  ۀلی سـرمای  اصۀاندیشبنابراین، ). 1384: سعادت (شود  ها می   انجام امورات آن  
که یک  دهند این است که خانواده، دوستان و همکاران دارایی بسیار مهمی را تشکیل می

 البتـه  .کندها بهره گیرد یا براي منافع مادي استفاده  تواند در شرایط بحرانی از آن    فرد می 
ینی، ولکاك و نارایان به نقل از شجاعی باغ       ( کند  تر صدق می   گروه بیش  له براي ئاین مس 
1387 :392(.  

                                                
1. Security to feel 
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با  ( اجتماعی از سه شاخص اعتماد اجتماعیۀدر این پژوهش براي سنجش سرمای    
 16بـا   (اجتمـاعی  ارتباطـات ، ) گویه در سه بعد اعتماد بنیادي، شخـصی و انتزاعـی           21

  . شدپرسش)  گویه10با  ( و مشارکت اجتماعی)گویه
  

  اعتماد اجتماعی
  کـه ي به نحـو  است حسن اطمینانمبنايپذیري در بطن اجتماع بر     تمایل به خطر  

حمایتی دوجانبه عمـل کننـد یـا     دیگران بر اساس انتظار ما پاسخ دهند و به روش مالی    
اعتماد خود شـامل  ). 525: 1384ولکاك و نارایان،   (نداشته باشند  دهی اقل قصد آزار  حد

، )نمعلمـا  و   دوسـتان  فامیـل،  خـانواده، ( اعتماد بین شخـصی    ،)بنیادي(اعتماد شخصی   
شناسند امـا   ها را نمی ها و کسانی که آن    اعتماد به غریبه  (یافته   اعتماد تعمیم  اعتماد عام یا  

  آمـوزش  نهاد خانواده،(هاي اجتماعی  ها و نهاد سازمان  اعتماد به  ،) دارند  نقش ساختاري 
گروهی  گروهی و اعتماد برون اعتماد درون )ها رسانه و نهاد دین  نهاد اقتصاد،  پرورش،و  

  .ستا
معلمـان،   هـا،  کالسـی  آموزان به هم این پژوهش منظور اعتمادي است که دانش       در

 هاي مرجع، اولیاي مدرسه،    گروه اعضاي خانواده،  خویشان، وستان و ، د ن مدرسه مسئوال
اي،  سیما، تبلیغـات رسـانه     صدا و  مسجد، امناي  هیئت پلیس و نیروي انتظامی، پزشک،    

گویه در سطح ترتیبـی سـنجیده    21 که با دارند. .. کش شخصی و فضاي مجازي، مسافر 
  .شد

  
  ارتباطات اجتماعی

ـ ها ارتبـاط دارد و       که فرد با آن   است   کسانی   ةارتباطات اجتماعی محدود   ر آنـان   ب
. تواند گـسترده یـا محـدود باشـد         این شبکه می  . پذیرد تأثیر می  گذارد یا از آنان    می تأثیر

 افراد نـسبت بـه     :ارد که گیدنز معتقد است     ارتباطی از این حیث اهمیت د      ۀتعریف شبک 
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 و از بین مراجع متنـوع حـق انتخـاب    اند ارتباطی که با دیگران دارند داراي تنوع مراجع      
  .)1378گیدنز، ( دارند

 ۀشـبک  آمـوزان در سـه بعـد     روابط اجتمـاعی دانـش    ة حدود و گستر   در این مقاله  
 هـا  کالسـی  روه دوسـتان و هـم   گـ ،)ارتباط با اعضاي خانواده و اقـوام    میزان(خانوادگی  

هـاي    شبکه  و )ارتباط با دوستان خارج و داخل مدرسه       تعداد دوستان صمیمی و میزان    (
رسـمی و مجـازي و میـزان       هاي رسمی و غیر    و تشکل  ها عضویت در انجمن  ( اجتماعی

  .شود می  در سطح ترتیبی سنجیده گویه16با ) ها فعالیت در آن
  

  مشارکت اجتماعی
ها  اتحادیه ها، هاي داوطلبانه، باشگاه ط بین گروهی در قالب انجمنبر گسترش رواب

 دولتـی دارنـد و هدفـشان        خـصلتی محلـی و غیـر       هایی داللت دارد که معمـوالً      و گروه 
 بـر آن دسـته از   چنـین  هـم .  استهاي اجتماعی   مردم در فرایندکردنمشارکت و درگیر   

شـهر و   یک جامعـه در امـور محلـه،    ها اعضاي از طریق آن هایی داللت دارد که  فعالیت
 اجتمـاعی   تمدرسه شرکت کرده و به طور مستقیم و غیرمـستقیم در شـکل دادن حیـا               

  ).8-4: 1380محسنی تبریزي،  (مشارکت دارند
هـا، انـواع    گیـري  تـصمیم (آمـوزان در خـانواده    در این پـژوهش مـشارکت دانـش       

هاي تفریحی و علمـی و   ردوا  صبحگاهی،ۀبرنام سرود،(هاي جمعی  در اقدام ) ها فعالیت
خواندن کتاب به صورت گروهی،     (هاي مطالعاتی    جلسات و حلقه   شرکت در ،  )ورزشی

 مـسجد، ( اجتمـاعی    يهـا  و شـرکت در شـبکه     ) اعیاد داري و  مراسم عزا  ،نآقرجلسات  
مورد سـنجش قـرار     در سطح ترتیبی     )هاي مختلف  ها و نهاد   سازمان هاي رسمی،  انجمن

  .گیرد می
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  ش پژوهروش
ثیر أآموزان و ت   جایی که این تحقیق به مطالعه و بررسی احساس امنیت دانش           از آن 
تحقیـق مرسـوم در      هـاي  از مجمـوع روش    پـردازد،  آن مـی  در   اجتمـاعی    ۀمیزان سرمای 

 .استترین روش     مناسب » پیمایشی ةشیو « سنجش نگرش افراد   برايمطالعات اجتماعی   
 1392-1393 ر سـال تحـصیلی  دهر تهـران   ش4 ۀ منطقۀآموزان دختر مقطع متوسط  دانش

شـده از سـوي    گرفتـه و آمـار منتـشر     هاي صـورت   طبق بررسی . اند  جامعۀ آماري تحقیق  
است که  نفر   9560آموزان   ین دانش ا تهران جمعیت    4 ۀسازمان آموزش و پرورش منطق    

نامـه تکمیـل     پرسـش 400 که محقـق   شد نفر369 فرمول کوکران بر اساسحجم نمونه  
 در به این نحـو کـه  بود اي  مرحله اي چند گیري خوشه بر اساس نمونه  افراد  خاب  انت. دکر

 در ،غرب تقسیم شد  شرق و، جنوب، شمالبخش 4 شهر تهران به 4 ۀ منطقمرحله اول،
در ویـک دبیرسـتان دخترانـه انتخـاب          تـصادفی   بعدي از هر قسمت به صورتی      ۀخوش
یک کالس درس به صورت تـصادفی       از هر پایه و هر رشته         از هر مدرسه،   سوم ۀمرحل

آمـوزان هـر کـالس بـه تناسـب حجـم نمونـه،          از بین دانـش نهایتدر  ندو  انتخاب شد 
  .پاسخ دادندها  نامه پرسشبه  انتخاب و تصادفیصورت   هآموزان ب دانش

علمـی   ها و تعریـف دقیـق و   نامه با استخراج فرضیات از دل تئوري  روایی پرسش 
 کارشناسـان علـوم اجتمـاعی و    هايگیري از نظر تی و بهرهمفاهیم از بعد نظري و عملیا    

گیري  چنین از سؤاالت سایر تحقیقات بهره      هم.  صورت گرفت  اناساتید راهنما و مشاور   
سـپس اصـالحات   . ال از چندین گویه استفاده شده است ؤطوري که براي هر س       به .شد

 شداالیی برخوردار نامه از روایی ب   نحوي که پرسش    الزم در سؤاالت صورت گرفت، به     
یک تحقیـق یعنـی اگـر محقـق          پایایی. دست آمد   هشد ب  چه واقعاً باید سنجیده می     و آن 

  هاي برسد که اکنون ب      به همان نتیجه   ،ها به سنجش متغیرها بپردازد     دیگري با همان گویه   
آزمون بـه   ماندگاري ابزار تحقیق ابتدا یک پیش براي سنجش پایایی و . دست آمده است  

اسـتفاده از تکنیـک   با   و   Spssافزار    نفر انجام گرفت و سپس با استفاده از نرم         30د  تعدا
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  هضریب محاسـب تعدادي از سؤاالت  که بعد از حذف    شد برآورد پایایی    1آلفاي کرونباخ 
  .استنامه   مبین پایایی پرسش) درصد87(شده 

  
  پژوهشهاي  یافته
غیرهـا و آزمـون فرضـیات    گویان، توصـیف مت  ها در سه بخش توصیف پاسخ       یافته

  :شود ارائه می
  

 گویان تحصیالت پاسخ. 1جدول 

 درصد پایه ردیف

 8/26 اول دبیرستان 1

 9/30 دوم دبیرستان 2

 3/42 سوم دبیرستان 3

 100 جمع  4

  
دوم )  نفـر  114( درصـد    31اول دبیرستان،   )  نفر 99( درصد   27 نفر،   369از تعداد   

 17گویـان     میانگین سـنی پاسـخ    . م دبیرستان بودند  سو) نفر 156( درصد   42دبیرستان و   
  .سال است

 گویـه طـرح   9احساس امنیت متغیر وابستۀ این تحقیق است که براي سنجش آن            
  :آید شد که در جدول ذیل می

  
  
  

                                                
1. Cronbach،s Coefficient Alpha 



   
  
  
  

 111   ...  سرمایۀ اجتماعی و احساس امنیت  

  گویان در هر یک از شرایط ذیل درصد احساس ناامنی پاسخ. 2جدول 
  کم  متوسط  زیاد  مقوله  ردیف

1  
دن در خودروهاي ش ترس از تنهایی سوار 

  مسافرکش شخصی
2/47  7/28  1/24  

2  
ها بدون  ترس از حضور در اماکن عمومی و پارك

  همراهی والدین
9/14  3/23  2/61  

  1/14  8/16  1/69  ترس از تردد در نقاط خلوت و شب در خیابان  3
  7/15  4/14  9/69ترس از مورد حمله قرار گرفتن از سوي جنس مخالف  4
  1/17  4/18  4/63  نمایی اراذل و اوباش م و قدرتترس از عرض اندا  5
  9/53  3/26  2/19  ها برداري در مجالس و مهمانی ترس از فیلم  6
  7/21  3/26  7/50  ترس از هتک حرمت از سوي جنس مخالف  7
  2/28  26  45  ترس از ربوده شدن لوازم قیمتی در خیابان  8
  9/65  9/20  13  ترس از ربوده شدن لوازم شخصی در مدرسه  9

  
کـه مـورد حملـۀ     گویان از این     درصد پاسخ  70: دهد  همان گونه که نتایج نشان می     

 69کننـد،   ترسند و احـساس نگرانـی مـی         جنس مخالف قرار بگیرند به میزان زیادي می       
 63هم از تردد در نقاط خلوت و شب در خیابان به میزان زیادي هراس دارنـد،                  درصد

نمـایی اراذل و   نامه از عـرض انـدام و قـدرت    سشگو به پر    آموزان پاسخ   درصد از دانش  
 درصد از هتک حرمت از سوي جنس مخالف در جامعه به میـزان زیـادي          51اوباش و   

ایـن احـساس دربـارة سـوار شـدن در خودروهـاي             . احساس تـرس و نگرانـی دارنـد       
  . درصد است47مسافرکش شخصی به میزان 

 لوازم شخصی در مدرسه با شدن ترین ترس و احساس نگرانی مربوط به ربوده  کم
به میزان   درصد45است، که البته ترس از ربوده شدن لوازم قیمتی در خیابان    درصد 66

درصد هم به میزان کمی از حـضور در امـاکن            61. آموزان رواج دارد    زیاد در بین دانش   
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درصد از ایـن مـسئله بـه     15ترسند و فقط   ها بدون همراهی والدین می      عمومی و پارك  
هـا هـم در       بـرداري در مجـالس و مهمـانی         تـرس از فـیلم    . ن زیادي هـراس دارنـد     میزا
  . درصد به میزان زیادي وجود دارد19درصد به میزان کم و در  54

گویـان را در   تـوان احـساس امنیـت کلـی پاسـخ      آمده می دست با توجه به نتایج به    
  :جدول ذیل مشاهده کرد

  
  

   کلگویان در درصد احساس امنیت پاسخ. 3جدول 
  کم  متوسط  زیاد  مقوله  ردیف

  1/27  3/46  6/26  بعد مالی  1
  7/15  9/46  4/37  بعد جانی  2
  6/17  3/49  1/33  بعد حیثیتی  3
  2/15  2/47  7/37  جمع کل  4

  
گویـان احـساس       پاسـخ   درصـد  46از بعد مالی    : دهد  طور که نتایج نشان می      همان

  درصد 47. یت زیاد دارند   احساس امن   درصد 27در حد کم و      درصد 27امنیت متوسط،   
 در حد زیاد  درصد37گویان در بعد جانی در حد متوسطی احساس امنیت دارند،           پاسخ

 بـه میـزان    درصـد 33در بعد حیثیتـی  .  میزان کمی احساس امنیت دارند    به  درصد 16و  
در کل . کنند  به میزان کم احساس امنیت می درصد18 در حد متوسط و  درصد49زیاد،  

 بـه میـزان زیـاد و     درصـد 38گویـان در حـد متوسـط،      پاسخ درصد47ت  احساس امنی 
  .آموزان هم به میزان کم بوده است  از دانش درصد15احساس امنیت 
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  بررسی سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن
سرمایۀ اجتماعی از جمع اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعی و مشارکت اجتمـاعی            

  . در جدول ذیل مشخص است دست آمد که نتیجۀ آن گویان به پاسخ
  

  گویان در کل میزان سرمایۀ اجتماعی پاسخ. 4جدول 
  درصد  مقوله  ردیف

  13  زیاد  1

  4/72  متوسط  2

  6/14  کم  3

  
 72گویـان یعنـی    تـر پاسـخ   نامه، بـیش  آمده از کل پرسش    دست  با توجه به نتایج به    

اجتمـاعی کـم و    درصد سرمایۀ 15. شان درحد متوسط بود درصد آنان سرمایۀ اجتماعی   
  . درصد هم به میزان زیادي سرمایۀ اجتماعی داشتند14

  
  گویان بندي فریدمن براي میزان سرمایۀ اجتماعی پاسخ رتبه. 5جدول 

  میزان تأثیر  مقوله  ردیف

  15/2  ارتباط اجتماعی  1

  94/1  مشارکت اجتماعی  2

  91/1  اعتماد اجتماعی  3
  

اط اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتمـاد       ترتیب ارتب   در سرمایۀ اجتماعی افراد به    
 99این آزمون بـا سـطح   . گویان بر سرمایۀ اجتماعی آنان تأثیرگذار است       اجتماعی پاسخ 

  .درصد اطمینان تأیید شده است
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  آزمون فرضیات
ها را مـورد نظـر    فرضیۀ اول رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی افراد و احساس امنیت آن 

  .ه استداشت که نتایج در جدول ذیل آمد
  

 گویان درصد ارتباط بین سرمایۀ اجتماعی و احساس امنیت پاسخ. 6جدول 

  ردیف
  سرمایۀ اجتماعی

  احساس امنیت
  جمع  کم  متوسط  زیاد

  7/37  6/29  5/37  9/47  زیاد  1
  2/47  7/53  4/46  8/43  متوسط  2
  2/15  7/16  1/16  3/8  کم  3
  100  6/14  4/72  13  جمع  4

  
  گویان رمایۀ اجتماعی و احساس امنیت پاسخآزمون ارتباط بین س. 7جدول 

Approx.sig Approx.Tb Asymp.std.Error Value آزمون  
044/0  017/2  046/0  093/0  Kendall`s tau-b 

044/0  017/2  088/0  181/0  Gamma 

  
 و آزمـون گامـا بـا همبـستگی          093/0 با همبستگی    bشدة کندال     هاي انجام   آزمون

 درصد این دو متغیر با همدیگر ارتبـاط دارنـد و          95حتمال  دهد که به ا      نشان می  181/0
  .افرادي که سرمایۀ اجتماعی باالیی دارند احساس امنیتشان نیز باالتر است

گویان و اعتماد اجتماعی آنان است که   دربارة رابطۀ احساس امنیت پاسخ2فرضیۀ 
  :نتایج آزمون این دو متغیر در جداول ذیل آورده شده است
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 گویان  درصد ارتباط بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت پاسخ.8جدول 

  ردیف
  اعتماد اجتماعی

  احساس امنیت
  جمع  کم  متوسط  زیاد

  7/37  4/31  9/35  46  زیاد  1
  2/47  51  4/49  1/39  متوسط  2
  2/15  6/17  7/14  9/14  کم  3
  100  8/13  6/62  6/23  جمع  4

  
  گویان احساس امنیت پاسخآزمون ارتباط بین اعتماد اجتماعی و . 9جدول 

Approx.sig Approx.Tb Asymp.std.Error value آزمون  
115/0  574/1  049/0  077/0  Kendall`s tau-b 

115/0  574/1  084/0  133/0  Gamma 

  
 bکه هر دو آزمون گامـا و کنـدال    دهد، با این همان گونه که جدول فوق نشان می     

یک از   هیچ115/0 اما به سبب سطح معناداري دهند،  بستگی تقریباً خوبی را نشان می       هم
. کنند گویان را تأیید نمی   ها رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت پاسخ          این آزمون 

  .شود  فرضیه رد میاین، این بر بنا
  

هاسـت   سومین فرضیه دربارة رابطۀ بین روابط اجتماعی افراد و احساس امنیت آن  
  :در ادامه آمده استکه نتایج آزمون این دو متغیر 
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 گویان درصد ارتباط بین روابط اجتماعی و احساس امنیت پاسخ. 10جدول 

  ردیف
  روابط اجتماعی

  احساس امنیت
  جمع  کم  متوسط  زیاد

  7/37  7/40  2/45  1/29  زیاد  1
  2/47  6/42  8/40  1/55  متوسط  2
  2/15  7/16  14  8/15  کم  3
  100  6/14  5/42  8/42  جمع  4

  
  گویان مون ارتباط بین روابط اجتماعی و احساس امنیت پاسخآز. 11جدول 
Approx.sig Approx.Tb Asymp.std.Error value آزمون  

041/0  044/2  047/0  096/0-  Kendall`s tau-b 

041/0  044/2  076/0  155/0-  Gamma 

  
 و -115/0بـستگی   دهنـدة وجـود هـم    دهد که آزمون گاما نـشان     جدول فوق نشان می   

 درصد این فرضیه، که بین روابـط  95 است که به احتمال -096/0بستگی   همbدال آزمون کن 
 صـورت   البتـه بـه   (شود    گویان ارتباط وجود دارد، تأیید می       اجتماعی و احساس امنیت پاسخ    

هـا کـاهش    شود، احساس امنیـت آن      تر می   یعنی هرچه روابط اجتماعی افراد بیش     ). معکوس
انـد احـساس نـاامنی     گرا هستند و با افراد جامعه در ارتبـاط  برونبنابراین، افرادي که   . یابد  می

تـر در   تـر اسـت کـم      شان کـم    گرا هستند و روابط اجتماعی      باالتري دارند و افرادي که درون     
  .هاي اجتماعی قرار دارند و در نتیجه احساس امنیتشان هم باالتر است معرض آسیب

 
ی افـراد و احـساس امنیـت        آخرین فرضیه دربارة رابطـۀ بـین مـشارکت اجتمـاع          

  .آمده از آزمون آن در جداول ذیل آمده است دست هاست که نتایج به آن
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 گویان درصد ارتباط بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت پاسخ. 12جدول 

  ردیف
  مشارکت اجتماعی

  احساس امنیت
  جمع  کم  متوسط  زیاد

  7/37  2/30  36  8/44  زیاد  1
  2/47  9/46  9/48  5/45  متوسط  2
  2/15  9/22  1/15  7/9  کم  3
  100  36  7/37  3/36  جمع  4

  
  گویان آزمون ارتباط بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت پاسخ. 13جدول 
Approx.sig Approx.Tb Asymp.std.Error value آزمون  

003/0  967/2  046/0  138/0  Kendall`s tau-b 

003/0  967/2  072/0  216/0  Gamma 

  
بستگی   دهد که آزمون گاما با هم       شده، نتایج نشان می     هاي انجام   ونبا توجه به آزم   

 درصد این 99دهد که به احتمال   نشان می138/0بستگی   با هم b و آزمون کندال     216/0
ایـن، هرچـه    بنـابر . شـود   دو متغیر با هم ارتباط دارند و فرضیۀ فرعی آخر نیز تأیید مـی             

  .شود تر می اس امنیتشان هم بیشمشارکت اجتماعی افراد باالتر برود، احس
  
  گیري نتیجه

آمـوزان    اجتمـاعی دانـش    ۀ بین سرمای  ۀ بررسی رابط  پژوهشاین  از نگارش   هدف اصلی   
براي ارزیـابی الگـوي نظـري و         .است آنان    اجتماعی دختر دبیرستانی و احساس امنیت    

تحقیق نتایج . چهار فرضیه تدوین شدیابی به چهارچوب تحلیلی منطبق با واقعیت  دست
آمـوزان دختـر دبیرسـتانی و احـساس       اجتماعی دانشۀسرمای نشان داد که بین دو متغیر   

 این نکتـه اسـت کـه هرچـه     دهندة نشانو وجود دارد  مستقیم و مثبت   ۀرابطآنان      امنیت
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ها نسبت به مسائل مختلـف نـاامنی و       حساسیت آن  ،تر باشد   اجتماعی افراد بیش   ۀسرمای
در ایـن فرضـیه بـراي        .تـري برخوردارنـد    حساس امنیت بیش  از ا   و استتر   نگرانی کم 

سنجش سرمایۀ اجتماعی، سه متغیـر اعتمـاد اجتمـاعی، روابـط اجتمـاعی و مـشارکت                 
 تـرین   یشبندي فریدمن، ارتباط اجتماعی ب      که بر اساس رتبه    ه شد اجتماعی در نظر گرفت   

موزان تـأثیر داشـته     آ اد اجتماعی دانش  تم سپس مشارکت آنان و در آخر اع       . را دارد  تأثیر
  .است

تـوان   فوکویامـا مـی   و  گیدنز، کلمن، پاتنـام مانندشناسانی  ات جامعه یمطابق با نظر  
بخشد و جامعه را    هایی که احساس امنیت را ارتقا می       لفهؤترین م  گفت که یکی از اصلی    

 اجتماعی خود را ۀ افراد سرمای اگر. اجتماعی استۀسازد سرمای سالم، آرام و مطلوب می
تري در خود احساس کـرده و متناسـب بـا     قویت کرده باشند، قدرت و توانمندي بیش     ت

هاي   اجتماعی همکاري بین گروه    ۀچنین سرمای  هم. کنند تري می  آن، احساس امنیت بیش   
شود که منافع همگانی مانند امنیت اجتمـاعی         پذیر ساخته و باعث می     اجتماعی را امکان  

  .شود منجر ظارت نهادهاي رسمی نیز هاي ن  به کاهش هزینهو شودفراهم 
  

  اهپیشنهاد
 آموزان باال نیست   در بین جوانان و دانش امنیت احساس:این تحقیق نشان داد

. ساز مؤثر باشد هاي اجتماعی آنان و تربیت این نسل آینده تواند در فعالیت و این امر می
گیري   طریق به کارن امر با توجه به ابعاد مختلف احساس امنیت از مسئوالبنابراین،

تري  ها تالش بیش آموزان و با صیانت از آن تر در مسیر تردد دانش نیروهاي انتظامی بیش
 . دختران داشته باشندامنیت جوانان خصوصاً  در افزایش احساس

 به اعضاي خانواده، دوستان و اقوام آموزان با توجه به نتایج پژوهش، دانش 
ن براي باال  مسئوال،بنابراین .جتماعی اعتماد دارندهاي ا تر از دولت و نهاد شیخود ب
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  براي اجتماعی خود راۀی نیروي انسانی باید بخشی از اهداف سرماییبردن میزان کارا
 .دهی کنند باال بردن میزان اعتماد اجتماعی مردم نسبت به دولت و سایر نهادها سازمان

 فرهنگی وي مختلف ها ها و انجمن ریزي مدارس از جمله تشکیل گروه برنامه 
 اجتماعی در ۀتواند موجب افزایش سرمای آموزان می  دانشۀبا مشارکت داوطلبان علمی

 .شودتبع آن احساس امنیت در جامعه   مدارس و به

 مراکز آموزشی در صورتی :شود اندرکاران آموزشی توصیه می به دست 
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 .ها بینجامد شبکهو بسط 
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