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چکـیده
ســرمایۀ اجتماعــی بُعــد معنــوی اجتمــاع اســت کــه طــی چنــد دهــۀ اخیــر در مباحــث توســعه بــه آن توجــه زیــادی شــده اســت. 
دیــدگاه حاضــر نشــان دهندة  اهمیــت  نقــش و تأثیــر مؤلفه هــا و روابــط  اجتماعــی  بر ســایر مؤلفه هــای توســعه از جملــه اقتصــادی، 
فرهنگــی و کالبــدی اســت. بهره گیــری از ســرمایۀ اجتماعــی در کنــار ســایر ســرمایۀ ها بــه رشــد و توســعۀ اجتمــاع می انجامــد، 
چراکــه تســهیل کنندة کنش هــای اجتماعــی اســت و هزینــۀ تعامــالت را کاهــش می دهــد. اعتمــاد، انســجام، مشــارکت و آگاهــی 
ــرای توســعه هســتند. یکــی از اصلی تریــن  ــه شــمار می آینــد کــه از شــروط الزم ب اجتماعــی مؤلفه هــای ســرمایۀ اجتماعــی ب
مؤلفه هایــی کــه بــه تبییــن ســرمایۀ اجتماعــی کمــک می کنــد امنیــت اســت و فقــدان ســرمایۀ اجتماعــی بــه بــروز انحرافاتــی 
منجــر خواهــد شــد کــه تهدیــدی بــرای امنیــت تلقی می شــود. از ســوی دیگــر، پرداختن بــه مســائل زنــان ازجمله موضــوع امنیت 
آنــان یکــی از ضروری تریــن نیازهــاي اصلــی جامعــۀ امــروز ماســت. از ایــن منظــر، ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی زنــان و نقــش آن 
در تبییــن میــزان امنیــت در قالــب یــک مطالعــۀ علمــی ضــروري اســت. هــدف ایــن پژوهــش ســنجش ســرمایۀ اجتماعــی زنــان 
در مناطــق پنج گانــۀ شــهر زاهــدان و نقــش آن در تبییــن امنیــت اســت. در چارچــوب نظــری بــر نظریه هــای گیدنــز۱، کلمــن2 و 
پونتــام۳ تأکیــد شــده اســت. ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف کاربــردی و از لحــاظ روش شناســی توصیفی-تحلیلــی اســت. جامعــۀ 
آمــاری شــامل کلیــۀ زنــان ســاکن شــهر زاهــدان اســت کــه بــر اســاس سرشــماری ســال ۱۳۹۵ تعدادشــان 2۸۸هــزارو۱۸۰ نفــر 
اســت. داده هــای الزم بــا روش نمونه گیــری تصادفــی از ۳۸۳ زن ســاکن شــهر زاهدان جمع آوری شــد. روایی ســؤاالت با محاســبۀ 
ضریــب آلفــای کرونبــاخ مــورد ســنجش قــرار گرفــت. ارتبــاط متغیرهــای ســرمایۀ اجتماعــی بــا امنیــت ســنجش و تجزیه وتحلیل 

شــد. نتایــج آزمون هــای آمــاری نشــان می دهــد کــه بیــن ســرمایۀ اجتماعــی و امنیــت زنــان رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.
کلـیدواژه ها

سرمایۀ اجتماعی، امنیت زنان، شهر زاهدان

۶۱
ارة

شم

2۳۰

mailto:iazh@gep.usb.ac.ir
mailto:kashefidust@yahoo.com


مقدمـه
ــدی و چندســطحی  ــک ســاختار چندبع ســرمایۀ اجتماعــی ی
اســت کــه از ارتباطــات اجتماعــی مــردم در شــبکۀ ارتباطــی 
از  آنهــا حاصــل می شــود )Yuan et al, 2018: 275( و 
مفاهیــم نوینــی اســت کــه امــروزه در بررســی های اقتصــادی 
و اجتماعــی جوامــع مــدرن مطــرح شــده اســت. بــه عبارتــی، 
ــادی،  ــی و اقتص ــانی، مال ــرمایۀ های انس ــار س ــروزه در کن ام
ســرمایۀ دیگــری بــه نام ســرمایۀ اجتماعــی مــورد بهره برداری 
ــکاران، ۱۳۹۷: ۸(.  ــور و هم ــت )مصطفی پ ــه اس ــرار گرفت ق
فقــدان ســرمایۀ اجتماعــی بــه بــروز انحرافــات منجــر خواهــد 
ــون  ــود. چ ــی می ش ــت تلق ــرای امنی ــدی ب ــه تهدی ــد ک ش
ــر  ــی ب ــاري مبتن ــاي رفت ــود هنجاره ــی وج ــرمایۀ اجتماع س
تشــریک  مســاعی را منعکــس می کنــد، انحرافــات اجتماعــی 
ــود  ــد ب ــی خواه ــرمایۀ اجتماع ــود س ــاب نب ــز بازت ــل نی بالفع
)اختــر محققــی، ۱۳۸۵: ۶2(. احســاس امنیــت از عمده تریــن 
شــاخص های ســرمایۀ اجتماعــی اســت کــه نبــود آن حتــی 
برخــورداری از ســایر شــاخص های رفــاه اجتماعــی را تحــت 
ــیم بندی  ــو۱ در تقس ــه مازل ــد، همچنان ک ــرار می ده ــر ق تأثی
خــود از نیازهــا، نیــاز بــه امنیــت را بالفاصلــه پــس از نیازهای 
ــکاران، ۱۳۹۶:  ــی و هم ــد )رضای ــرار می ده ــک ق فیزیولوژی
۵۰(. از ایــن  رو، آگاهــی از میــزان ســرمایۀ اجتماعــی اعضــاي 
یــک جامعــه و نقــش آن در تبییــن میــزان احســاس امنیــت 
اجتماعــی و مؤلفه هــای آن در قالــب یــک شــناخت و مطالعــۀ 
ــک،  ــدون ش ــود. ب ــی می ش ــروري تلق ــی ض علمی-تخصص
فرســایش ســرمایۀ اجتماعــی در ایــران یکــی از دغدغه هــای 
اصلــی مــا در دهــۀ اخیــر خواهــد بــود. هــر قــدر در جامعــه ای 
ارزش هــا و هنجارهــاي اجتماعــی و هدایت متقابــل میان افراد 
اســتحکام یابــد انحرافــات اجتماعی مثــل طالق، اعتیــاد، جرم 
و خودکشــی کاهــش خواهــد یافــت. در غیــر ایــن صــورت، با 
فروپاشــی ســرمایۀ اجتماعــی، جامعــه دچــار ضعــف، بی نظمی 
و در نهایــت آنومــی در ســطح گســترده خواهــد شــد و امنیــت 
اجتماعــی آن بــه خطــر خواهــد افتاد )عبــاس زاده و همــکاران، 
۱۳۹۱: 2۰(. وضعیــت فعلــی جامعــۀ مــا لــزوم توجه بــه امنیت 
ــف  ــای مختل ــاد و زوای ــان را در ابع ــژه زن ــهروندان و به وی ش
ضــروری کــرده اســت. بحرانــی بــودن احســاس امنیــت قطعًا 
در رفتــار شــهروندان تأثیــر مخربــی خواهــد داشــت و آنــان را 
1-  Maslow

از ایجــاد روابــط مطلــوب و پیشــرفت فــردی ناتــوان خواهــد 
ــق  ــرس طب ــا اضطــراب و ت ــوأم ب ــع، زیســت ت ــرد. در واق ک
ــی  ــۀ روا  ن شناســان وضعیــت خوشــایندی نیســت )رضای گفت
ــان نیمــي  ــه اینکــه زن ــا توجــه ب و همــکاران، ۱۳۹۶: ۵۰(. ب
ــد  ــود اختصــاص می دهن ــه خ ــه را ب ــي جامع ــۀ جمعیت از وزن
پرداختــن بــه مســائل زنــان ازجملــه موضــوع امنیــت یکــی 
ــۀ  ــروز ماســت. در زمین ــۀ ام ــن نیازهــاي جامع از ضروری تری
ســرمایۀ اجتماعــی زنــان در ایــران پژوهش های اندکــی انجام 
 شــده کــه بیشــتر ایــن مطالعــات در ســال های اخیــر صــورت 
گرفتــه اســت. از آن جملــه می تــوان بــه مطالعــات شــاکری نیا 
در ســال ۱۳۸۹، نیــازی و همــکاران در ســال ۱۳۹۰، قدرتــی و 
همــکاران در ســال ۱۳۹۰، قجــری و علیخانی در ســال ۱۳۹۱، 
احمــدی و کلــدی در ســال ۱۳۹۱، ســفیری و صدفی در ســال 
۱۳۹۱، زکــی در ســال ۱۳۹۴ و رضائــی و همــکاران در ســال 
ــتان  ــز اس ــوان مرک ــدان به عن ــهر زاه ــرد. ش ــاره ک ۱۳۹۶ اش
ــود از لحــاظ  ــت خــاص خ ــا موقعی سیســتان و بلوچســتان ب
جغرافیایــی در چنــد دهــۀ اخیــر به ســبب پذیــرش مهاجــران 
از شــهرهای دیگــر اســتان از یــک  ســو و نزدیکــی بــه مــرز 
از ســوی دیگــر بــه شــهری مهاجرپذیــر تبدیــل  شــده اســت. 
ایــن شــهر همانند تمام شــهرهای مرزی مشــکالت و مســائل 
امنیتــی خاصــی به  ویــژه بــرای زنــان دارد. همچنان کــه گفتــه 
ــاط  ــت ارتب ــا امنی ــد ب ــه می توان ــی ک ــه مؤلفه های ــد ازجمل ش
داشــته باشــد میــزان آگاهــی، اعتمــاد، مشــارکت و انســجام 
اجتماعــی و به عبارتــی ســرمایۀ اجتماعــی اســت؛ امــوری کــه 
به جرئــت می تــوان گفــت نقــص یــا کمبــود در آنهــا می توانــد 
در احســاس امنیــت تأثیرگــذار باشــد. بــا توجــه بــه آنچــه بیان 
شــد هــدف از پژوهــش حاضــر ارزیابــی و ســنجش ســرمایۀ 
اجتماعــی زنــان در مناطــق پنج گانــۀ شــهر زاهــدان و نقــش 

آن در تبییــن امنیــت اســت. 

1- چارچوب نظری
ســعادت یــک جامعــه در گــرو حفــظ و بقــای امنیــت اجتماعی 
و احســاس ناشــی از آن اســت. مفهــوم امنیــت یکــی از 
شــاخصه های کیفیــت زندگــی اســت کــه نبــود آن هــر جامعه 
ــعه در  ــع توس ــد و مان ــه می کن ــی مواج ــای منف ــا پیامده را ب
 Hansen and( ابعــاد اقتصادی، اجتماعی و سیاســی می شــود
Buzan, 2007: 3(. امنیــت ازجملــه پدیده هــای قابــل  توجهی 
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اســت کــه از نیازهــا و ضرورت هــای اساســی فــرد و جامعــه 
بــه شــمار مــی رود و فقــدان آن یــا اختــالل در آن پیامدهــا و 
بازتاب هــای نگران کننــده و خطرناکــی بــه دنبــال دارد. وجــود 
ــی،  ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــف اقتص ــاد مختل ــت در ابع امنی
سیاســی، نظامــی و جغرافیایــی از مطلوبیــت ویــژه ای برای هر 
جامعــه برخــوردار اســت. بایــد پذیرفــت کــه امنیــت نه تنهــا 
ــه در  ــت، بلک ــزام آور اس ــرج ال ــی و هرج وم ــت جنگ در وضعی
زمــان آرامــش و انســجام نیــز مهــم ارزیابــی می شــود. امنیــت 
مقولــه ای قابــل  توجــه هــم بــرای افــراد و هــم بــرای جامعــه 
ــاًل  ــۀ کام ــک جامع ــور ی ــن رو تص ــود. از ای ــوب می ش محس
ــت  ــازی از امنی ــای بی نی ــه معن ــز ب ــه نی ــجم و یکپارچ منس
نیســت. بنابرایــن، یکــی از انــواع امنیت هــا، امنیــت اجتماعــی 
اســت کــه جایگاه و موقعیــت برجســته ای دارد. تولیــد و تأمین 
ــد مقدمــه و  ــن امنیــت و همچنیــن پایدارســازی آن نیازمن ای
ــده ای اســت و آســیب پذیری و زوال  زمینه هــای نســبتاً پیچی
آن نیــز تحــت تأثیــر زمینه هــا و کاهــش ســرمایۀ اجتماعــی 
ــی از  ــع، یک ــد، ۱۳۹۳: ۱22(. در واق ــن و برومن ــت )پیلت اس
اصلی تریــن مؤلفه هایــی کــه امنیــت را ارتقــا می دهــد و 
جامعــه را ســالم، آرام و مطلــوب می کنــد ســرمایۀ اجتماعــی 
اســت )رضایــی و همــکاران، ۱۳۹۶: ۴۹(. احســاس امنیــت در 
یــک جامعــه مربــوط بــه احســاس روانــی شــهروندان از میزان 
وجــود یــا نبــود امنیــت در آن جامعه ناشــی می شــود. بنابراین، 
کاهــش فراوانــی جــرم و در نتیجــه اعتماد و ســرمایۀ اجتماعی 
ضامــن افزایــش احســاس امنیــت در جامعه اســت )کاله چیان، 
۱۳۸2: ۱۳۴(. از ایــن منظــر ســرمایۀ اجتماعی یکــی از عواملی 
ــر  ــی ه ــت اجتماع ــی در امنی ــش بســیار مهم ــه نق اســت ک
جامعــه دارد و امــروزه ایــن ســرمایه نقــش بســیار مهم تــری 
ــد. در  ــا می کن ــع ایف ــانی در جوام ــی و انس ــرمایۀ فیزیک از س
غیاب ســرمایۀ اجتماعی ســایر ســرمایه ها اثربخشــی خود را از 
دســت می دهنــد. در نتیجــه، بدون ســرمایۀ اجتماعــی پیمودن 
راه هــای توســعۀ تکامل فرهنگــی، اقتصادي و امنیتــی ناهموار 
و دشــوار می شــود. ســرمایۀ اجتماعــی ســه رکــن اساســی و 
بســیار مهــم دارد کــه تأمین کننــدة امنیــت اجتماعــی اســت: 
اعتمــاد اجتماعــی، مشــارکت اجتماعی، و ارزش های مشــترک 

)عبــاس زاده و همــکاران، ۱۳۹۱: 2۰(. 

از اواخــر دهــۀ ۸۰ میــالدي، یعنــی زمانی کــه کلمــن۱، بوردیو2، 
پاتنــام۳ و فوکویامــا۴ مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی را وارد علــوم 
اجتماعــی کردنــد تــا بــه امــروز، ایــن مفهــوم همچنان ســلطۀ 
ــظ  ــی حف ــژه جامعه شناس ــان به وی ــل جه ــر محاف ــود را ب خ
کــرده اســت. بــه بــاور برخــی جامعه شناســان، دهــۀ ۹۰ دورة 
ــی و  ــاد اجتماع ــه اعتم ــود ک ــدي ب ــات جدی ــور موضوع ظه
ــد.  ــکیل می ده ــا را تش ــن آنه ــی مهم تری ــرمایۀ اجتماع س
ادبیــات ســرمایۀ اجتماعــی در مفهــوم جدیــد بیشــتر مدیــون 
ــۀ ۱۹۹۰ و  ــام در ده ــۀ ۱۹۸۰، پاتن ــو در ده ــن و بوردی کلم
ــۀ  ــداي ده ــی دهــۀ ۱۹۹۰ و ابت ــا در ســال های پایان فوکویام
2۰۰۰ اســت. مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی را می تــوان شــبکه ها 
ــع به منظــور  ــراي بســیج مناب ــه ب ــی دانســت ک و فرصت های
حــل بســیاري از مشــکالت سیاســی و اجتماعی نقــش مهمی 
ــراي پیامدهــاي  ــی اســت ب ــد. ســرمایۀ اجتماعــی درمان دارن
زیان بــار ناشــی از نبــود یکپارچگــی اجتماعی، و زوال انســجام 
اجتماعــی راهــی اســت بــراي تقویــت همــکاري، دســت یابی 
به رشــد و توســعۀ اقتصادي، ارتقاي ســطح بهداشــت، توســعۀ 
فنــاوري، کاهــش فقــر، ادغام اجتماعــی و کاهش جــرم )زکی، 

.)۵۴ :۱۳۹۴

1-1- امنیت از دیدگاه گیدنز 
امنیــت اجتماعــی به عنــوان مؤلفــۀ اصلــی اتحــاد و یکپارچگی 
جامعــه در اندیشــۀ گیدنــز اهمیت بســیاری دارد، بــه طوري که 
وی معتقــد اســت اعتمــاد و امنیت، و خطر کــردن و در معرض 
خطــر قــرار گرفتــن چیزهایــی هســتند کــه بــه مناســبت های 
تاریخــی مختلــف بایــد در جامعــۀ متجدد وجود داشــته باشــند 
ــرورت  ــرای درک ض ــه ب ــد ک ــد می کن ــز تأکی ــد. گیدن و دارن
ــه ســیمای مخاطره آمیــز  ــه امنیــت، نخســت بایــد ب توجــه ب
خــاص مدرنیتــه نــگاه دقیق تــری انداخــت، همــان ســیمایی 
کــه او جهانــی  شــدن مخاطــرات نامیــده اســت. خطراتــی کــه 
ــر  ــت تأثی ــن تح ــرة زمی ــان ها را در ک ــی از انس ــداد انبوه تع
قــرار می دهــد، هماننــد دگرگونــی در تقســیم  کار جهانــی یــا 
آلودگــی زیســت محیطی یــا تولیــد غذاهایــی بــا آلودگی هــای 
ــر اســت  شــیمیایی کــه در سرنوشــت میلیون هــا انســان مؤث
)نویدنیــا، ۱۳۸۸: ۳۳(. گیدنــز احســاس امنیت را بــه اعتماد ربط 
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می دهــد. بــه نظــر او، دو نــوع قابلیت اعتمــاد وجــود دارد: یک 
نــوع قابلیـــت اعتمــادي که بیــن افرادي کــه آشــنایی کامل با 
هــم دارنــد صورت می گیــرد، که مبنـــاي آن شــناخت دقیق و 
آشــنایی طوالنــی اســت و افــراد صالحیــت الزم بــراي قابلیت 
اعتمـــاد را به صــورت تجربــی بــه یکدیگــر اثبــات کرده انــد؛ 
نوع دوم قابلیت اعتمـــادي اســـت کـــه بـــین افرادي صورت 
ــل  ــناخت کام ــم ش ــی از ه ــورت تجرب ــه به ص ــرد ک می گی
ــراد  ــا اف ــد؛ ام ــه هــم غریبه ان ــد و به اصطــالح نســبت ب ندارن
ــد  ــای تخصصــی و کارشناســی مجبورن ــر نظام ه تحــت تأثی
بــه دیگــران اعتمــاد کننــد )شــایگان و همــکاران، ۱۳۹۴: ۹۸(. 

1-۲- سرمایة اجتماعی 
در چارچــوب مفهومــی ســرمایۀ اجتماعــی دیــدگاه ســه 
ــه اســت کــه  ــرار گرفت ــه مدنظــر ق ــرداز در ایــن مقال نظریه پ

به صــورت مختصــر ارائــه می شــود:

دیدگاه پاتنام   
رابــرت پاتنــام در بررســی اهمیــت ســرمایۀ اجتماعــی می گوید 
ــی،  ــرمایۀ اجتماع ــود س ــا وج ــت، ب ــۀ اول اهمی ــه در درج ک
ــکالت  ــائل و مش ــود مس ــکان داده می ش ــهروندان ام ــه ش ب
ــردم  ــه م ــد. هنگامی ک ــل کنن ــاده تر ح ــود را س ــی خ جمع
ــارکت  ــی کار و مش ــورت جمع ــم به ص ــر و آن  ه ــا یکدیگ ب
ــه  ــرادي ب ــورت انف ــه به ص ــه زمانی ک ــبت ب ــد، نس می کنن
فعالیــت می پردازنــد، بهتــر عمل می کننــد. دوم اینکه ســرمایۀ 
اجتماعــی وضعیتــی را فراهــم مــی آورد کــه جوامــع به ســمت 
توســعه و ترقــی می رونــد. ســوم اینکــه ســرمایۀ اجتماعــی، بــا 
گســترش آگاهی هــا، بهــره و نصیــب مــا را از منابــع کمیــاب 
بهبــود می بخشــد. چهــارم اینکــه ســرمایۀ اجتماعــی از خــالل 
فرایندهــای روانــی و زیســتی به منظــور بهبــود حیــات افــراد 
ــۀ  ــرات چهارگان ــتاي تأثی ــن، در راس ــد. بنابرای ــل می کن عم
ســرمایۀ اجتماعــی از نظــر پاتنام، برخــورداري زنان از ســرمایۀ 
ــا و بخش هــای  ــر حوزه ه ــر خــود را ب ــد اث اجتماعــی می توان
ــی  ــی و خانوادگ ــی، سیاس ــردي، اجتماع ــی ف ــف زندگ مختل
ــر میــزان ســالمت روانی-اجتماعــی،  ــان نمایــان کنــد و ب آن
کارآمــدی و همچنیــن توانمنــدي زنــان بیفزاید. تأثیر ســرمایۀ 
اجتماعــی زنــان بــه حــوزة آنــان محــدود نمی شــود، بلکــه در 
ســطوح مختلــف ســاختار اجتماعــی ایــران نمایــان می شــود. 
برخــورداري زنــان از ســرمایۀ اجتماعــی در صحنه های مختلف 

نظــام اجتماعــی بــروز داده می شــود. از ســوی دیگــر، تخریــب 
یــا افــول ســرمایۀ اجتماعــی زنــان موجــب بــروز بســیاري از 
مســائل اجتماعــی در ســطح زنــان و به ویــژه در ســطح جامعــه 

ــی، ۱۳۹۴: ۵۶(. ــود )زک می ش

دیدگاه کلمن  
 بــه اعتقــاد جیمز کلمن، ســرمایۀ اجتماعی بخشــی از ســاختار 
اجتماعــی اســت کــه بــه کنشــگر اجــازه می دهــد بــا اســتفاده 
از آن بــه منافــع خــود دســت یابــد. روابــط اجتماعــی زمانی به 
وجــود می آینــد کــه افــراد می کوشــند از منابــع فــردی خــود 
ــوان اجــزای  ــط به عن ــد فق ــد و نبای ــن اســتفاده را بکنن بهتری
ــور و  ــه شــوند )بحری پ ســاختارهای اجتماعــی در نظــر گرفت
ــاری، ۱۳۸۹: ۱2(. کلمــن وجــود ســرمایۀ اجتماعــی را  ذوالفق
ــد،  ــی کارآم ــای اجرای ــانی و ضمانت ه ــاد، اطالع رس در اعتم
روابــط مقتــدر و میــزان تکلیــف در گــروه می دانــد. در نهایــت، 
ــا مطالعــۀ دیــدگاه کلمــن این طــور اســتنباط می شــود کــه  ب
ــا هــدف ســرمایۀ  ــی فردی-گروهــی و ب ــا ســطح تحلیل او ب
انســانی، ســرمایۀ اجتماعــی را جنبه هایــی از ســاختار اجتماعی 
ــی  ــوان منبع ــگران از آن به عن ــه کنش ــرد ک ــر می گی در نظ
بــرای رســیدن بــه منافعشــان اســتفاده می کننــد )عبــاس زاده 
ــرمایۀ  ــف س ــای تعری ــه  ج ــن ب ــکاران، ۱۳۹۱: ۶(. کلم و هم
اجتماعــی برحســب ماهیــت و محتــوا، بــه کـــارکرد آن توجــه 
ــه  ــه چ ــردازد ک ــئله بپ ــن مس ــه ای ــد ب ــعی می کن دارد. او س
ویژگی هایــی از روابــط اجتماعــی اســت کــه می توانــد منابــع 
ســرمایه ای ســودمندی بــراي افــراد ایجــاد کنــد. بــراي پـــی 
ــن ســؤال، او در بررســی ویژگی هــای  بـــردن بـــه پاســخ ای
روابــط اجتماعــی کــه می توانــد منابــع ســرمایه ای ســودمندي 
براي افراد ایجاد کند بـــه شـــش مورد اشاره دارد: تعهـــدات و 
انتظـــارات، ظرفیت بالقــوة اطالعات، هنجارهــا و ضمانت های 
اجرایـــی تأثیرگــذار، روابـــط اقتـــدار، ســازمان های اجتماعــی 
.)Karner, 2004: 2638( انطباق پذیر و ســازمان های تعمــدي

دیدگاه گیدنز   
گیدنــز معتقــد اســت کــه احســاس اعتمادپذیــري اشــخاص و 
چیزهــا بــراي احســاس امنیــت وجــودي نیــز اهمیــت بنیادین 
دارد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایــن دو احســاس از نظــر 
روان شــناختی پیونــد نزدیکــی بــا همدیگــر دارنــد. بــه اعتقــاد 
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ــعۀ  ــی در توس ــام و حیات ــدة ع ــی پدی ــاد نوع ــز، اعتم گیدن
شــخصیت اســت. اعتمــاد در جلوه هــای عمومــی خــود به طور 
مســتقیم مرتبــط بــا دســت یابی بــه  نوعــی احســاس امنیــت 
وجــودي اســت. اعتمــاد پیلــۀ محافظتــی اســت کــه فــرد در 
رویارویــی بــا واقعیت هــای روزانــه بــدان احتیــاج دارد. گیدنــز 
ــد  ــد کــه مخاطــره و اعتمــاد در هــم بافته ان اســتدالل می کن
و اعتمــاد معمــواًل در خدمــت تقلیــل یــا تخفیــف خطرهایــی 
ــا  ــري ب ــای بش ــی از فعالیت ه ــواع خاص ــه ان ــد ک کار می کن
آنهــا روبــه رو هســتند. به  عبــارت  دیگــر، تمایــل به اعتمــاد در 
ارتبــاط بــا موقعیت هــای خــاص، اشــخاص یــا نظام هــا و حتی 
ــا  ــراد و گروه ه ــت اف ــا امنی در ســطح وســیع تری مســتقیماً ب
مرتبــط اســت )ذاکــري هامانــه، ۱۳۹۰ : ۱۱۵(. گیدنــز بــر ایــن 
اصــل تأکیــد دارد کــه در دنیــاي جدیــد شــرایطی پدیــده آمده 
اســت کــه اطمینان بخــش نیســت و بــر وجــود امنیــت داللــت 
نــدارد. بنابرایــن، اعتمــاد کــه از ایمــان سرچشــمه می گیــرد و 
پیونــد میــان ایمــان و اطمینــان اســت شــرط تحقــق امنیــت 
خواهــد بــود و در غیــر ایــن صــورت، یعنــی اگر اعتمــاد بنیادي 
پــرورش نیابــد، نتیجــه اش اضطراب وجــودي دائمی اســت. به  
عبــارت  دیگــر، نقطــۀ مقابــل اعتمــاد، بــه عمیق تریــن معنــاي 
آن، حالتــی ذهنــی اســت کــه خالصــه اش همــان نگرانــی یــا 
هــراس وجودي اســت. مباحثــی چــون روابط اجتماعــی، خطر 
کــردن و مخاطــره، اضطــراب وجــودي، نظام هــای مجــرد و 
اعتمــاد بنیادیــن متغیرهایــی هســتند کــه امنیــت و احســاس 
امنیــت را بــا تبیین آنهــا می توان توضیــح داد )گیدنــز، ۱۳۸۵(.

۲- عناصر و مؤلفه های سرمایة اجتماعی
۲-1- اعتماد

آنتونــی گیدنــز اعتمــاد و تأثیــر آن بــر فرایندهــای توســعه را 
ــر  ــد. ه ــدرن می دان ــع م ــی در جوام ــاز اصل ــا و زمینه س زیربن
ــارکت و  ــد مش ــاال باش ــی ب ــاد اجتماع ــطح اعتم ــه س ــا ک ج
همیــاری مــردم در عرصه هــای اجتماعی بیشــتر و آســیب های 
ــیاری از  ــری، ۱۳۸۳: ۱۱(. بس ــت )اکب ــر اس ــی کمت اجتماع
اندیشــمندان عناصــر اصلــی ســرمایۀ اجتماعــی را کیفیــت و 
کمیــت روابــط اجتماعــی می داننــد و بــرای نظــم و انســجام 
اجتماعــی بــر اعتمــاد اجتماعــی تأکیــد دارنــد. اصــواًل هــر چه 
روابــط اجتماعــی موجود در جامعه از انســجام و وفاق بیشــتری 
برخــوردار باشــد امیــد بــه دســت یابی به امنیــت و رفــع ناامنی 

اجتماعــی بیشــتر می شــود، بــه طوري کــه تهدید علیــه امنیت 
اجتماعــی مربــوط بــه وضعیتــی اســت کــه جوامــع نســبت به 
Wa-( ــد ــد می کنن ــاس تهدی ــود احس ــت خ ــای هوی  مؤلفه ه
ver, 2009: 210(. هرچــه یــک گــروه اجتماعی دارای شــعاع 

اعتمــاد باالتری باشــد ســرمایۀ اجتماعی بیشــتری نیــز خواهد 
داشــت. در واقــع، وجــود اعتماد پایه و اســاس وجــود پیوندها و 
مســئولیت اجتماعــی اســت کــه در صــورت نبودن ایــن عوامل 
به صراحــت می تــوان بــه نبــود ســرمایۀ اجتماعــی حکــم داد 
)بابائیــان و همــکاران، ۱۳۹۳: ۷۱(. گیدنــز نیــز در تأییــد ایــن 

مطلــب بــه نکاتــی اشــاره کــرده کــه پیش تــر ذکــر شــد.

۲-۲- آگاهی
فالــک و پاتریــک۱ در ســال ۱۹۹۹ آگاهــی را یکــی از 
ــد. آگاهــی از  شــاخص های ســرمایۀ اجتماعــی معرفــی کردن
مســائل عمومــی از عوامــل مؤثــر بــر روابــط اجتماعــی اســت. 
در صورتــی  کــه در جامعــه شــاهد عدالــت اجتماعــی و توزیــع 
درســت اطالعــات بیــن مــردم نباشــیم در حقیقــت ســرمایۀ 
اجتماعــی تحقــق پیــدا نخواهــد کــرد کــه خــود بــر مشــارکت 

ــی، ۱۳۹۴: ۳۱(. ــراد تأثیرگــذار اســت )رضای اف

۲-3- مشارکت
مشــارکت اجتماعــی را می تــوان فراینــد ســازمان یافته ای 
ــه و  ــه، داوطلبان ــه به صــورت آگاهان ــراد جامع دانســت کــه اف
جمعــی، بــا در نظــر داشــتن هدف هــای معیــن و مشــخص، 
ــام  ــدرت انج ــع ق ــع و مناب ــدن در مناف ــهیم  ش ــور س به منظ

ــکاران، ۱۳۹۵: ۸(. ــازی و هم ــد )نی می دهن

۲-4- انسجام
ــارة  ــن جامعه شناســانی اســت کــه درب ــم از اولی ــل دورکی امی
مفهــوم انســجام و همبســتگی اجتماعــی مطالعــه کرده اســت 
ــدة وی،  ــه عقی ــد. ب ــه الزم می دان ــرای جامع و وجــود آن را ب
ــراد  ــی رخ می دهــد کــه عواطــف اف انســجام اجتماعــی زمان
ــه  ــی ک ــوند، جای ــم ش ــی تنظی ــای فرهنگ ــیلۀ نماده به وس
افــراد بــه جماعــت اجتماعــی متصــل شــده باشــند، جایــی که 
ــده اند  ــگ ش ــا هماهن ــیلۀ هنجاره ــم  و به وس ــا تنظی کنش ه

ــری، ۱۳۸۳: ۱۷(. )اکب

1 - Falk and Patrick
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3- روش پژوهش 
بــا توجــه بــه مؤلفه هــای مــورد بررســی و ماهیــت کاربــردی 
ــت.  ــی اس ــش توصیفی-تحلیل ــن پژوه ــش، روش ای پژوه
شــاخص های بررسی شــده در ایــن پژوهــش مؤلفه هــای 
ســرمایۀ اجتماعــی و امنیــت هســتند. اطالعــات مــورد نیــاز 
ــه و  ــاب، آمارنام ــه ای )کت ــیوة کتابخان ــه دو ش ــش ب پژوه
ــی )پرسشــنامه( گــردآوری  شــده اســت. وزن  نقشــه( و میدان
شــاخص های امنیــت و مؤلفه هــای اصلــی ســرمایۀ اجتماعــی 
)اعتمــاد اجتماعــی، اعتمــاد، مشــارکت و آگاهــی( بــر اســاس 
ــبه  ــهروندان محاس ــنامۀ ش ــت آمده از پرسش ــن به دس میانگی
ــطح بندی  ــاخص ها س ــاظ ش ــق به لح ــت و مناط ــده اس  ش
شــده اند. بــرای مقایســۀ ابعــاد امنیــت و ســرمایۀ اجتماعــی در 
مناطــق پنج گانــۀ شــهر زاهــدان از آزمون SLD اســتفاده  شــده 
اســت. جامعــۀ آمــاری پنــج منطقــۀ شــهرداری زاهدان اســت. 

ــری خوشــه ای  ــن پژوهــش نمونه گی ــری در ای روش نمونه گی
اســت. بــراي انتخــاب عناصــر هر یــک از خوشــه های انتخابي 
از فن نمونه گیری تصادفي اســتفاده شــد. شــهر زاهــدان داراي 
پنــج منطقــه اســت. بنابرایــن بــرای هــر منطقــه حجــم نمونه 
بــا فرمــول کوکــران محاســبه شــد. از آنجایــی  کــه جمعیــت 
زنــان در هــر منطقــۀ شــهر زاهــدان بــه تفکیــک مشــخص 
نبــود جمعیــت کلــی مناطــق مبنــای ســنجش قــرار گرفــت. 
 ۳۸۳ ،)=n ( ــه بــرای کل شــهر حجــم کلــی نمون
نفــر اســت. ســپس بــا طراحــی پرسشــنامۀ امنیــت و ســرمایۀ  
ــان ســاکن مناطــق ســرمایۀ  ــن زن ــع آن بی اجتماعــی و توزی
اجتماعــی هــر منطقــه مشــخص شــد. مشــخصات مناطــق 
ــر  ــرای ه ــده ب ــۀ محاسبه ش ــم نمون ــهر و حج ــۀ ش پنج گان

یــک از آنهــا در جــدول ۱ نشــان داده  شــده اســت. 

نمودار 1. مدل مفهومی تحقیق 

منبع: نگارندگان

حجم نمونهبُعد خانوارخانوارجمعیتشرح
112816240034/775منطقة 1
113932258934/476منطقة 2

120018218215/579منطقة 3 
114475194025/977منطقة 4
113875291983/976منطقة 5

5751161173704/9383شهر زاهدان

 جدول 1. مشخصات مناطق شهری زاهدان

منبع: شهرداری مرکزی شهر زاهدان، ۱۳۹۶.
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3-1- محدودة مورد مطالعه
شــهر زاهــدان مرکــز اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
ــدان از  ــتان زاه ــت. شهرس ــور، اس ــتان کش ــن اس بزرگ تری
شــمال بــه سیســتان و از غــرب به اســتان کرمان، از شــرق به 
پاکســتان و از جنــوب بــه شهرســتان خــاش محــدود می شــود 
)ابراهیــم زاده و همــکاران، ۱۳۸۳: ۱2۹(. بر اســاس سرشــماری 
۱۳۹۵ ، شــهر زاهــدان ۵۷۵هــزارو۱۱۶ نفــر جمعیــت دارد کــه 
2۸۸هــزارو۱۸۰ نفــر آنــان را زنان تشــکیل می دهند. مســاحت 
شــهر زاهــدان ۸۱2۳ هکتــار اســت کــه حــدود 2۰ درصد یعني 
۱۳2۵ هکتــار آن بافــت فرســوده بــا قدمــت بیش از ۳۰ ســال 
اســت. ایــن شــهر پنــج منطقــۀ شــهری دارد. در شــکل زیــر 
ــهر  ــدی ش ــدان و منطقه بن ــهر زاه ــی ش ــت جغرافیای موقعی

نشــان داده  شــده اســت.
ــاس  ــهری در احس ــق ش ــکان و مناط ــش م ــه نق ــرای آنک ب
امنیــت به وضــوح قابل  تشــخیص باشــد ابتــدا الزم اســت یک 
چارچــوب کلــی از مناطــق موجــود در شــهر بــر اســاس پایگاه 
اجتماعی-اقتصــادی ارائــه شــود. مناطــق ســه و چهــار زاهدان 
ــکونتگاه های  ــب س ــده اند اغل ــع  ش ــهر واق ــمال ش ــه در ش ک
غیررســمی را شــامل می شــوند و ســاکنان آنهــا عمدتــًا 

مهاجــران روســتایی هســتند کــه پایــگاه اقتصادی-اجتماعــی 
پایینــی دارنــد. ایــن مناطــق جــزِء مناطــق ناامــن زاهــدان بــه  
حســاب می آینــد. وقــوع جــرم در ایــن مناطــق بیشــتر و به تبع 
آن احســاس امنیــت نیز کمتر اســت. بافت کالبــدی و فرهنگی 
مناطــق دیگــر شــهر زاهــدان متفــاوت بــا این دو بخش اســت 
و ســاکنان آنهــا پایــگاه اجتماعــی و اقتصــادی باالتــری دارند.

4- نگاهی به وضعیت زنان در زاهدان
زاهــدان شــهری مــرزی در جنــوب شــرق ایــران اســت کــه 
ــه  ــا ب ــان، بن ــوام و بازاری ــژه ع ــهروندان آن، به وی ــر ش اکث
دالیلــی همچــون هم زبانــی و هم مذهبــی و همچنیــن ارتبــاط 
اقتصــادی قوی با کشــور پاکســتان و افغانســتان، بیشــتر متأثر 
از فرهنــگ همســایگان شــرقی هســتند؛ فرهنگــی کــه در آن 
زنــان بــا محدودیت ها و مشــکالت خاصی همچــون ازدواج در 
ســن پاییــن، انتخاب همســر از ســوی اعضــای خانــواده، تعدد 
زوجیــن بــرای مــردان، میزان تحصیــالت پایین جنــس مؤنث، 
ازدواج بــه شــیوة کامــاًل ســنتی، و بســیاری از مشــکالت دیگر 
ــه رو هســتند. در ایــن فرهنــگ و محیــط بســته، حضــور  روب
ــوز کامــاًل عــادی محســوب  ــان در فضاهــای شــهری هن زن

شکل 1. موقعیت جغرافیایی محدودة مورد مطالعه

منبع: نگارندگان
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ــرای  ــهری ب ــی در فضــای ش ــود. حضــور زن به تنهای نمی ش
جامعــۀ ســنتی زاهــدان ـ کــه مــرداِن منطقــه بــه حفــظ آن 
بســیار عالقه منــد هســتند ـ تهدیــد محســوب می شــود و در 
کنــار آن، بــرای مــردان نیــز هنــوز حضــور زنــان کامــاًل عادی 
نیســت و شــاید برایشــان نوعــی ناهنجاری اخالقــی جلوه کند. 
امنیــت پاییــن زنــان را می تــوان بــا عواملی همچــون فرهنگ 
ســاکنان، تفــاوت مذهــب در ســطح شــهر، وجود اتبــاع خارجی 
و بیگانــه، تعــداد زیــاد محله هــای حاشیه نشــین شــهر زاهــدان 
و محدودیت هــای خــاص زنــان در اســتان مرتبــط دانســت. 

زنــان زاهــدان به عنــوان زنــاِن یکــي از محروم تریــن 
اســتان هاي کشــور با مشــکالت عدیــده و پیچیده تری نســبت 
بــه ســایر اســتان ها و شــهرهای ایــران مواجــه هســتند. ایــن 
مشــکالت از فقــر و کمبــود امکانــات تــا گرفتاري همســران و 
فرزندانشــان در دام اعتیاد و خالف را شــامل می شــود. مشــکل 
عمــدة زنــان رها شــدن آنان از ســوی همسرانشــان اســت که 
ایــن مســئله به وفــور در بیــن زنــان شــهر زاهــدان و اســتان 
ــب  ــردان اغل ــود. م ــاهده می ش ــتان مش ــتان و بلوچس سیس
به دلیــل فقــر شــدید بــرای جســت  وجوی کار بــه کشــورها و 
شــهرهای دیگــر مهاجــرت می کنند و بــا ســکونت و ازدواج در 
مــکان جدیــد به تدریــج همســر و فرزنــدان خــود را فرامــوش 
و آنهــا را بــدون هیــچ پشــتوانه اي رهــا می کننــد. یکــی دیگــر 
از مشــکالت زنــان زاهــدان تعــدد زوجین همسرانشــان اســت. 
برخــی از مــردان همســر دوم، ســوم یــا حتــی چهــارم اختیــار 
ــن  ــتن چندی ــود داش ــا وج ــي را ب ــران قبل ــد و همس می کنن
بچــه بــه حــال خــود رهــا مي کننــد. بیشــتر ایــن زنــان نیــز 
ــکان  ــه ام ــاص منطق ــنتی و خ ــت فرهنگي-س ــل باف به دلی
ــیب هاي  ــر و آس ــا فق ــه ب ــد و در نتیج ــن ندارن ــالق گرفت ط
متعــدد روبــه رو می شــوند. عــده ای دیگــر بــا مهاجــران افغانــی 
ازدواج می کننــد و برخــي از ایــن مهاجــران یــا بــه کشورشــان 
برمي گردنــد یــا بــه  کارهــای غیرمعقــول اقتصــادي مي پردازند 
ــان  ــته از زن ــن دو دس ــد. ای ــا مي کنن ــان را ره و همسرانش
ــان در  ــن زن ــوند. ای ــاب می ش ــوهر« خط ــوهرداراِن بی ش »ش
وضعیــت امنیتــی و معیشــتی بســیار نامناســبی هســتند و بــه 
ســمت مشــاغل غیررســمی و فعالیت های اجتماعی ناشایســت 
ــژه  ــي و به وی ــر فرهنگ ــد. فق ــري مي رون ــون تکدي گ همچ
مشــکالت معیشــتي و اقتصــادي در زاهــدان موجب شــده آمار 

زنانــی کــه به تنهایــی مســئولیت خانــوار را بــر عهــده دارنــد و 
همسرشــان از خانــواده غایــب اســت نگران کننــده  باشــد. مورد 
ــد  ــد می کن ــان را تهدی ــت زن ــدان امنی ــه در زاه ــری ک دیگ
حضــور اتبــاع خارجــی و گــذری در ایــن شــهر اســت کــه اکثر 
ــد.  ــران روی آورده ان ــه ای ــی ب ــر و بی خانمان آنهــا از فشــار فق
اغلــب اوقــات فقــر اقتصــادی مســبب اصلــی فقــر فرهنگــی 
نیــز اســت. حضور ایــن اتبــاع باعث ناهمگنی در ســطح شــهر 
به ویــژه فضاهــای عمومــی می شــود، کــه ناهمگنــی همــواره 
ــان ســوم  ــزرگ جه ــی در شــهرهای ب ــل ناامن یکــی از دالی
ــن اســتان  ــوان مرکــز محروم تری ــوده اســت. زاهــدان به عن ب
ــمی  ــکونتگاه های غیررس ــین و س ــالت حاشیه نش ــران مح ای
زیــادی همچــون شــیرآباد و بابائیــان دارد کــه در ایــن محالت 
ــت و  ــن اس ــیار پایی ــت بس ــگ و امنی ــاد، فرهن ــطح اقتص س
ایــن محرومیــت و غیررســمی بــودن فضــا نیــز ســبب عــدم 
ــده  ــالت ش ــن مح ــدی ای ــی کالب ــانی و فرم ده خدمات رس
ــت فکــری،  ــن امنی ــان پایین تری ــن محــالت زن اســت. در ای
حقوقــی، اقتصــادی و عاطفــی را دارنــد، چراکــه حاشیه نشــینی 
و فقــر مزیــد بــر ســایر علت هــای ذکرشــده اســت. به صــورت 
کلــی می تــوان گفــت امنیــت زنــان در شــهر زاهــدان، به ویــژه 
ــن  ــغلی، سیاســی و فکــری، بســیار پایی ــی، ش ــت عاطف امنی
اســت، به گونــه ای کــه خیلــی از ســاکنان به ویــژه خــود زنــان 
یــا حقــوق واقعــی و امــروزی زنــان را نمی داننــد یــا بــه بهانــۀ 
موازیــن شــرعی و اســالمی آن را نمی پذیرنــد. مهم تــر اینکــه 
جامعــۀ ســنتی و کامــاًل متفــاوت آن بــا دیگــر مراکز اســتان ها 
و شــهرهای بــزرگ کشــور اجــازة تغییــرات ســریع را نمی دهد. 
ــش  ــی و نق ــرمایۀ اجتماع ــاخص های س ــی ش ــور ارزیاب به منظ
آنهــا در تبییــن امنیت شــهر زاهــدان ۳۸۳ نفر از زنــان به عنوان 
نمونــه مــورد پرسشــگری قــرار گرفتنــد. بــر اســاس یافتــه-
ــن پاســخگویان ۱۵ درصــد در ســنین   ــای پژوهــش، از بی ه
ــد، ۴۴ درصــد )بیشــترین پاســخگویان(  ــا2۵ ســال بودن ۱۵ت
بیــن 2۵تــا۳۵ ســال ســن داشــتند، ۳۱ درصــد بیــن ۳۵تــا۴۵ 
ســال داشــتند و ۱۰ درصــد پاســخگویان نیــز در گــروه ســنی 

۴۵تــا۶۰ ســال بودنــد. 

5- یافته ها
یافته هــای تحقیــق در چهــار بخــش مــورد تجزیــه و 
ــا اســتفاده از آزمــون  تحلیــل قــرار گرفــت. در بخــش اول، ب
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ــق  ــی در مناط ــت اجتماع ــای امنی ــکالوالیس، مؤلفه ه کروس
پنج گانــۀ شــهر زاهــدان مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. در بخش 
ــق در  ــت مناط ــن، وضعی ــون میانگی ــتفاده از آزم ــا اس دوم، ب
شــاخص های ســرمایۀ اجتماعی بررســی و ســطح بندی شــدند. 
ســپس بــا مــدل کوپراس۱ در هر دو شــاخص امنیت و ســرمایۀ 
اجتماعــی اقــدام بــه ســطح بندی مناطــق شــد. در نهایــت، بــا 
اســتفاده از ضریــب همبســتگی پیرســون، ارتباط ابعاد ســرمایۀ 

اجتماعــی و امنیــت مــورد آزمــون قــرار گرفــت.

5-1- ارزیابــی مؤلفه هــای امنیــت در مناطــق 
پنج گانــه

بــرای مقایســۀ ابعــاد و مؤلفه هــای امنیــت در مناطــق پنج گانۀ 
شــهر زاهــدان از آزمون کروســکالوالیس اســتفاده  شــده اســت. 
در ایــن آزمــون کــه جــدول 2 نمایشــگر آن اســت منطقۀ یک 
در همــۀ ابعــاد امنیــت باالتریــن میانگیــن رتبه ای را نســبت به 
ســایر مناطــق به دســت آورده اســت. ســطح معنــاداری تفاوت 
بیــن مناطــق  پنج گانــۀ شــهر زاهــدان دربــارة همــۀ ابعــاد تــا 
ســطح ۹۹ درصــد معنــاداری را نشــان می دهــد. تفاوت ســطح 
ــه نظــر  ــه ب ــد ک ــه مشــخص می کن ــت مناطــق پنج گان امنی
زنــان، منطقــۀ یــک بــا میانگیــن 2۴۹/۴ در رتبــۀ اول، منطقۀ 
2 بــا میانگیــن 2۱۶/۴۴ در رتبــۀ دوم، و منطقــۀ ۵ بــا میانگین 
۱۹۸/2۷۱ در رتبــۀ ســوم قــرار دارد. جایــگاه چهــارم متعلــق 
اســت بــه منطقــۀ ۴ بــا میانگیــن ۱۵۷/2۷. در رتبــۀ آخــر نیــز 

منطقــۀ ۳ با میانگیــن ۱2۱/۴۰۱ قــرار دارد. 

1 - Copras

به عنــوان تأثیرگذارتریــن عامل شــخصیتی در احســاس ناامنی 
مطــرح  شــده اســت کــه نــوع جنایــت در مــورد زنــان و مردان 
متفــاوت اســت و طبعــاً حــس امنیــت آنــان نیــز تفــاوت دارد. 
ــرس  ــاس ت ــتر احس ــردان بیش ــه م ــبت ب ــان نس ــاً زن عموم
ــی  ــردان قربان ــر از م ــت کمت ــن اس ــه ممک ــد، گر چ می کنن
خشــونت در محیط هــای عمومــی شــهر  شــوند. به طورکلــی، 
مــردان نســبت بــه زنــان احساســی مثبت تــر در مــورد امنیــت 
محیــط اطرافشــان دارنــد. وضعیت زنــان در مناطق حاشــیه ای 
شــهر )مناطــق ۳ و ۴( زاهــدان نمــاد بــارز فقــر کامــل و وجود 
ناامنــی محیطــی اســت، چراکــه افــراد به ســبب ساخت وســاز 
غیرقانونــی مجبورنــد در خانه ای بــدون شــرایط رفاهی از جمله 
ــد. از  ــی کنن ــات زندگ ــایر ملزوم ــرق و س ــی، ب آب  لوله کش
ــیاری  ــی بس ــکالت امنیت ــر، مش ــود فق ــل وج ــویی، به دلی س
ــه ازدواج هــای  در ایــن بافت هــای خــودرو وجــود دارد، ازجمل
ــد بهداشــتی،  ــدان بی شناســنامه، وضعیــت ب ثبت نشــده، فرزن
بی ســوادی و رعایــت نشــدن عدالــت در حــق زنــان. اینهــا از 
مهم تریــن مشــکالت جامعــۀ زنــان در نقــاط حاشــیه ای شــهر 
زاهــدان اســت کــه باعث احســاس ناامنی بیشــتر این قشــر در 
محیــط کالبــدی خودرو همچــون شــیرآباد و بابائیان می شــود.

5-۲- ارزیابــی مؤلفه هــای ســرمایة اجتماعــی 
زنــان در مناطــق پنج گانــه

ــر  ــی در ه ــرمایۀ اجتماع ــاخص  های س ــن ش ــی میانگی بررس
یــک از مناطــق پنج گانــه شــهر زاهــدان در جــدول ۳ نشــان 

ضریب 
معناداری

میانگین
منطقۀ ۳ابعاد امنیت منطقۀ ۴ منطقۀ ۵ منطقۀ 2 منطقۀ ۱

۰/۰۰۰ ۱2۶/۵۰ ۱۶2/2۵ 2۰۰/۹۰ 22۳/۹۴ 2۷۴/۱۰ امنیت جانی
۰/۰۰۰ ۱۰۷/۴۳ ۱۵۰/۰۳ 2۰۱/۰۶ 2۱۴/۴۶ 2۴۶/2۳ امنیت مالی
۰/۰۰۰ ۱۱2/2۰ ۱۵۸/۶۶ ۱۷۸/۹۵ 22۴/۸۸ 2۴۵/۱2 امنیت فکری
۰/۰۰۰ ۱۴۱/۶۴ ۱۶۶/2۸ ۱۹۷/۸۷ 2۰2/۷۴ 2۶۰/۹۴ امنیت عاطفی
۰/۰۰۰ ۱۳۰/۹۷ ۱۶۰/۱۰ 2۰۳/۱۷ 2۱۱/۳2 2۳۳/۹۳ امنیت شغلی
۰/۰۰۰ ۱۰۹/۹۷ ۱۴۶/۳۱ 2۰۷/۴۵ 22۱/۳۴ 2۳۶/۰۹ امنیت سیاسی
۰/۰۰۰ ۱2۱/۴۰۱ ۱۵۷/2۷۱ ۱۹۸/۳2۳ 2۱۶/۴۴۶ 2۴۹/۴ میانگین

جدول ۲. مقایسة مناطق پنج گانة شهر زاهدان از نظر امنیت زنان

منبع: یافته های تحقیق
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مــی  دهــد کــه منطقــۀ یــک بــا میانگیــن ۳/۹۶ در رتبــۀ اول، 
منطقــۀ ۵ با میانگیــن ۳/۶۵ در رتبۀ دوم، منطقــه 2 با میانگین 
ــا میانگیــن 2/۹۸ در رتبــۀ  ۳/۱۹ در رتبــۀ ســوم، منطقــۀ ۴ ب
چهــارم، و منطقــۀ ۳ بــا میانگیــن 2/۶۶ در رتبــۀ پنجــم قــرار 
ــن  ــوان چنی ــت آمده می  ت ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج دارد. ب
ــدان  ــهر زاه ــک ش ــۀ ی ــۀ ۵ و منطق ــه منطق ــرد ک ــار ک اظه
ــت  ــی دارای وضعی ــرمایۀ اجتماع ــاخص  های س ــاظ ش به لح
مطلوب تــری هســتند. در مقابــل، منطقــۀ ۳ و ۴ شــهر زاهــدان 

بدتریــن وضعیــت را دارنــد. 

در مجمــوع، نتایــج حاصــل از ارزیابــی مؤلفه هــای امنیــت و 
شــاخص های ســرمایۀ اجتماعــی نشــان می دهــد کــه در هــر 
دو شــاخص تقریبــاً مناطــق شــهری زاهــدان در یــک وضعیت 
ــزان  ــه می ــی ک ــی، در مناطق ــه عبارت ــد. ب ــرار دارن ــابه ق مش
ســرمایۀ اجتماعــی به دســت آمده کــم بــوده امنیــت نیــز کــم 
اســت. از ایــن رو می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت که ســرمایۀ 
اجتماعــی بــر ابعــاد اجتماعــی زندگی، کــه یکی از آنهــا امنیت 
زنــان اســت، تأثیــر می گــذارد و الزمــۀ برقــراری امنیت اســت.

ــری از  ــا بهره گی ــق ب ــطح بندی مناط 5-3- س
مــدل کوپــراس

ــان  ــش نش ــن پژوه ــای ای ــل یافته ه ــی و تحلی ــج بررس نتای
می دهــد کــه منطقــۀ یــک بــا بیشــترین ارزش به دســت آمده 
ــرمایۀ  ــت و س ــای امنی ــاظ مؤلفه ه ــراس به لح ــدل کوپ در م
اجتماعــی دارای کیفیــت مطلوب تری نســبت به ســایر مناطق 
اســت. در مقابــل، منطقــۀ ۳ نامطلوب تریــن کیفیــت ســرمایۀ 
اجتماعــی و امنیــت را دارد. بــه  عبارتــی  دیگــر، منطقــۀ یــک 
به عنــوان منطقــه ای کمابیــش نوســاز بســیار مطلــوب اســت و 

منطقــۀ ۳ بــا بافــت اســکان غیررســمی و آشــفته محروم ترین 
ــه  ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــاظ س ــه به لح ــن منطق و نامطلوب تری
شــمار می آیــد و به تبــع آن امنیــت نیــز در ایــن منطقــه بســیار 
ــمی،  ــکونتگاه های غیررس ــن س ــاط بی ــت. ارتب ــوب اس نامطل
ــن  ــان دهندة ای ــت نش ــاس امنی ــی و احس ــرمایۀ اجتماع س
ــدي از مؤلفه هــای  ــن محله هــا از نظــر بهره  من اســت کــه ای
ــت  ــاس امنی ــد و احس ــیار محروم  ان ــی بس ــرمایۀ اجتماع س
ــی را نشــان نمی دهــد. بنابرایــن  شــهروندان وضعیــت مطلوب
بایــد ســازوکاری بــرای توســعۀ ســرمایۀ اجتماعی ایــن مناطق 

و به تبــع آن امنیــت ســاکنان ایــن محلــه اندیشــیده شــود تــا 
میــزان احســاس امنیــت افــراد افزایــش یابــد و شــهروندان به 
پشــتوانۀ ســرمایۀ اجتماعــی بــاال احســاس امنیــت بیشــتری 

بــرای زندگــی در ایــن محــالت داشــته باشــند.
جدول 4. وضعیت مناطق پنج گانه در مؤلفه های سرمایه و امنیت

درجۀ کیفیتمنطقهرتبه

۱۰۰منطقۀ ۱۱

۹2/۳2۴۸۸منطقۀ 22

۳2/۳۵۴۸منطقۀ ۵۳

۶2/۹۳۶۰منطقۀ ۴۴

۷۴/۰۰۸۷منطقۀ ۳۵

منبع: یافته های تحقیق

اختالف استانداردانحراف معیارمیانگینحجم نمونه )N(مناطق شهر
سطح اطمینان ۹۵درصد

حد باالحد پایین
۷۵۳/۹۶۱۱۰/۸۸۷۶۰/۱۰۱۸۳/۷۵۴/۱۶منطقه ۱
۷۶۳/۱۹۰۶۱/۱۳۰۷۰/۱2۹۷2/۹۳۳/۴۴منطقه 2
۷۹2/۶۶۶۹۱/۰۰۸۰۰/۱۱۵۶2/۴۳۳/2۴منطقه ۳
۷۷2/۹۸۱۱۱/۱۳۷۴۰/۱۳۰۴2/۷2۳/2۴منطقه ۴
۷۶۳/۶۵۵۹۱/۰۵۷۶۰/۱2۱۳۳/۴۱۳/۸۹منطقه ۵

جدول 3. بررسی میانگین شاخص های سرمایة اجتماعی زنان در مناطق پنج  گانة شهر زاهدان

منبع: یافته های تحقیق
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5-4- ضریــب همبســتگی امنیــت و ســرمایة 
اجتماعــی

ــۀ  ــون، رابط ــتگی پیرس ــب همبس ــون ضری ــاس آزم ــر اس ب
معنــاداری در ســطح ۹۹ درصــد بیــن مؤلفه های امنیــت و ابعاد 
ســرمایۀ اجتماعــی در مناطــق شــهر زاهــدان دیــده می شــود. 
ضریــب همبســتگی به دســت آمده بیــن ســرمایۀ اجتماعــی و 
امنیــت جانی ۰/۹۳2، ســرمایۀ اجتماعــی و امنیت مالی ۰/۹۹۳، 
ســرمایۀ اجتماعــی و امنیت فکــری ۰/۸۸۵، ســرمایۀ اجتماعی 

و امنیــت عاطفــی ۰/۹۰۸، ســرمایۀ اجتماعــی و امنیت شــغلی 
۰/۹۹۶، و ســرمایۀ اجتماعــی و امنیــت سیاســی ۰/۸۶2 اســت. 
در واقــع بــه دســت آمــدن ضریــب همبســتگی بســیار بــاال 
بیــن مؤلفه هــای ســرمایۀ اجتماعــی و ابعــاد امنیــت در مناطق 
پنج گانــۀ شــهر زاهــدان نمایانگــر ایــن اســت کــه هــر چقــدر 
میــزان ســرمایۀ اجتماعــی در بیــن شــهروندان بیشــتر باشــد 
ایــن شــهر از نظــر امنیت زنــان در وضعیــت بهتری قــرار دارد. 

شکل ۲. رتبه بندی مناطق در شاخص های سرمایة اجتماعی و امنیت

منبع: یافته های تحقیق

سطح معناداری ضریب پیرسون متغیر وابسته متغیر مستقل

۰,۰۰۰ ۰,۹۳2 امنیت جانی

سرمایۀ اجتماعی

۰,۰۰۰ ۰,۹۹۳ امنیت مالی
۰,۰۰۰ ۰,۸۸۵ امنیت فکری
۰,۰۰۰ ۰,۹۰۸ امنیت عاطفی
۰,۰۰۰ ۰,۹۹۶ امنیت شغلی
۰,۰۰۰ ۰,۸۶2 امنیت سیاسی

جدول 5. ارتباط سرمایة اجتماعی با ابعاد امنیت، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون

منبع: یافته های تحقیق
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6- جمـع بنـدی
امنیــت از وجــوه بــارز آرامــش ســاکنان و از مهم تریــن ابعــاد 
زندگــی مــردم هــر جامعــه اســت. بــا پیچیــده شــدن روابــط 
ــاس  ــازی احس ــهری برقرارس ــع ش ــدن جوام ــترده ش و گس
ــان  ــن شــهروندان و به خصــوص قشــر زن ــز در بی ــت نی امنی
ابعــاد گســترده و پیچیده ــای یافتــه اســت. از آنجــا  کــه زنــان 
جــزِء آســیب پذیرترین اقشــار جامعــه در ابعــاد امنیتی هســتند، 
لــزوم توجــه بــه آنهــا در مطالعــات و برنامه ریزی هــا بیــش از 
پیــش احســاس می شــود. بدیهــی اســت کــه بــدون برقــراری 
احســاس امنیــت در بیــن زنــان نمی تــوان انتظــار داشــت کــه 
بهبــود و رشــد در ســاختار اجتماعــی ایجــاد شــود. این مســئله 
صرفــاً بــا تقویت ســرمایۀ اجتماعــی تحقق می یابد و احســاس 
امنیــت زنــان دارای تأثیــر و تأثــری فراگیر با مقوالت ســرمایۀ 
ــت مؤلفه هــای ســرمایۀ  ــود و تقوی اجتماعــی اســت کــه بهب
اجتماعــی ماننــد آگاهی، مشــارکت، اعتماد و انســجام اجتماعی 
بازخوردهــای فــراوان و تأثیــرات فراگیری در بُعــد امنیتی دارد. 
در ایــن پژوهــش بــه مقولــۀ احســاس امنیــت در مؤلفه هــای 
ــن  ــی، سیاســی، شــغلی، عاطفــی و فکــری در بی ــی، مال جان
زنــان در مناطــق پنج گانــۀ شــهر زاهدان پرداخته شــده اســت. 
همچنیــن مؤلفه هــای اصلــی ســرمایۀ اجتماعــی در مناطــق 
مختلــف ارزیابــی  شــده و ســپس بــه ســنجش نقــش ســرمایۀ 
اجتماعــی در تبییــن امنیــت بیــن زنــان پرداختــه  شــده اســت. 
ــاد  ــامل اعتم ــی ش ــرمایۀ اجتماع ــاخص س ــور ش ــن منظ بدی
و آگاهــی، مشــارکت و انســجام و رابطــۀ آن بــا امنیــت 
ــۀ شــهر زاهــدان بررســی شــده اســت.  ــج منطق ــان در پن زن
به طورکلــی، یافته هــای پژوهــش بــر اســاس آزمــون میانگیــن 
نشــان می دهنــد کــه منطقــۀ یــک شــهر زاهــدان بــا میانگین 
۳/۹۶ دارای کیفیــت مطلــوب اســت و منطقــۀ ۳ بــا میانگیــن 
ــت  ــی و امنی ــرمایۀ اجتماع ــت س ــن کیفی 2/۶۶ نامطلوب تری
اجتماعــی را دارد. بــه  عبارتــی  دیگــر، منطقــۀ یــک به عنــوان 
مطلوب تریــن منطقــۀ زاهــدان و منطقــۀ ۳ و ۴ با بافت اســکان 
ــه  ــن منطق ــن و نامطلوب تری غیررســمی و آشــفته محروم تری
هســتند کــه کمتریــن میــزان امنیــت و ســرمایۀ اجتماعــی را 
نیــز دارنــد. در زمینــۀ یافته هــای تحلیلــی به منظــور قضــاوت 
بهتــر در تبییــن رابطــۀ بیــن ســرمایۀ اجتماعــی و امنیــت از 
آزمــون آمــاری ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفاده  شــده 

اســت کــه نتایــج نشــان دهندة رابطــۀ معنــاداری در ســطح ۹۹ 
درصــد بیــن مؤلفه هــای امنیــت و ســرمایۀ اجتماعــی اســت. 
از ایــن رو بــه دســت آمــدن ضریــب همبســتگی بســیار بــاال 
بیــن مؤلفه هــای ســرمایۀ اجتماعــی و ابعــاد امنیــت در مناطق 
پنج گانــۀ شــهر زاهــدان نمایانگــر ایــن مهــم اســت کــه هــر 
چقــدر ســرمایۀ اجتماعی در بین این شــهروندان بیشــتر باشــد 

شــهر از نظــر امنیــت در وضعیــت بهتــری قــرار می گیــرد.

۶۱
ارة

شم

2۴۱



منابع:
ــري.  ــي، و یوســف نصی ــرز بریمان ــم زاده، عیســي، فرام ابراهی  -
و  شــهري  ناهنجاری هــای  و  »حاشیه نشــینی   .)۱۳۸۳(
راهکارهــاي تعدیــل آن«. جغرافیــا و توســعۀ دانشــگاه 

)۳(: ۱2۱ـ۱۴۳. بلوچســتان 2  و  سیســتان 
احمــدی، محمــد، و علیرضــا کلــدی. )۱۳۹۱(. »بررســی   -
احســاس امنیــت اجتماعــی زنــان در شــهر ســنندج و عوامــل 
ــی زن و  ــۀ علمی-پژوهش ــر آن«. فصلنام ــر ب ــی مؤث اجتماع

جامعــه ۳ )۴(: ۱ـ۱۹.
اختــر محققــی، مهــدي. )۱۳۸۵(. ســرمایه اجتماعــی. تهــران:   -

]بی جــا[.
اکبــری، امیــن. )۱۳۸۳(. نقــش ســرمایۀ اجتماعــی در   -
ــر مشــارکت  ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــر س مشــارکت: بررســی تأثی
ــنج از  ــتای فارس ــوردی روس ــۀ م ــی )مطالع ــی، اجتماع سیاس
ــوم  ــع ســقز(. پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد، دانشــکده عل تواب

ــران. ــگاه ته ــی، دانش اجتماع
بابائیــان، علــی، غالمرضــا مــرادی، علی اکبــر خرمــی، و   -
روح الــه ســاالر. )۱۳۹۳(. »تأثیــر ســرمایۀ اجتماعــی بــر 
ــران  ــان و مدی ــدگاه فرمانده ــی از دی ــت عموم ــاي امنی ارتق
)مــورد مطالعــه: فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان(. 

انتظــام اجتماعــی ۶ )۴(: ۶۵ـ۸۶. فصلنامــۀ 
 .)۱۳۸۹( ذوالفقــاری.  ابوالفضــل  و  عبــاس،  بحری پــور،   -
»ســرمایه اجتماعــی و تبییــن رابطــۀ آن بــا احســاس امنیــت 
اجتماعــی )مطالعــۀ مــوردی: شهرســتان کاشــان(«. مطالعــات 

۷ـ2۴.  :)۸(  2 جامعه شناســی 
ــی  ــد. )۱۳۹۳(. »بررس ــار برومن ــادات، و مخت ــن، فخرالس پیلت  -
نقــش ســرمایۀ اجتماعــی بــر امنیــت اجتماعــی )مــورد 
مطالعــه کلیــه زنــان و مــردان واقــع در گــروه ســنی ۱۸-۴۵ 
ســال شــهر جهــرم(«. مطالعــات توســعۀ اجتماعــی ایــران ۶ 

۱۱۹ـ۱2۹.  :)2(
ــزان احســاس  ــه. )۱۳۹۰(. بررســی می ــه، راضی ــری  هامان ذاک  -
امنیــت  اجتماعــی و عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر آن )مطالعــۀ 
ارشــد،  کارشناســی  پایان نامــۀ  یــزد(.  شــهر  مــوردی: 

ــزد. ــگاه ی ــی دانش ــوم اجتماع ــکدة عل دانش
ــی  ــرمایۀ اجتماع ــرا. )۱۳۹۴(. بررســی رابطــۀ س ــی، زه رضای  -
بــا احســاس امنیــت زنــان شــهر آبدانــان. پایان نامــۀ 
ــالمی،  ــگاه آزاد اس ــی، دانش ــد جامعه شناس ــی ارش کارشناس

ــار. ــد گرمس واح
رضایی، مریــم، طاهــره میرســاردو، و زهــرا رضایــی. )۱۳۹۶(.   -
ــت  ــاس امنی ــا احس ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــۀ س ــی رابط »بررس

اجتماعــی زنــان«. انتظــام اجتماعــی ۹ )2(: ۴۹ـ۷۴.
ــی  ــرمایۀ اجتماع ــی س ــی. )۱۳۹۴(. »بررس ــی، محمدعل زک  -
ــه:  ــورد مطالع ــر آن )م ــر ب ــی مؤث ــل اجتماع ــان و عوام زن
ــان و  ــور اصفهــان(«. زن ــام ن ــر دانشــگاه پی دانشــجویان دخت

خانــواده ۹ )۳۰(: ۵۳ـ۷۸.
ــه. )۱۳۹۱(. »فراتحلیــل  ســفیري، خدیجــه، و صدفــی ذبیحال  -
مطالعــات و تحقیقــات جنســیت و ســرمایۀ اجتماعــی«. 

۳۷ـ۷۴.  :)۴۷(  2۳ کاربــردي  جامعه شناســی 
شــاکري نیا، ایــرج. )۱۳۸۹(. »رابطــۀ ســرمایۀ اجتماعــی و   -
معنــاداري زندگــی بــا ســالمت روان در زنــان قربانــی همســر 

آزاری«. زن و بهداشــت ۱ )2(: ۴۷ـ۶۶.
ــب عباســی. )۱۳۹۴(.  ــن صارمــی، و زین ــا، امی شــایگان، فریب  -
ــوردی  ــۀ م ــت )مطالع ــاس امنی ــی و احس ــرمایۀ اجتماع »س
ــزی  ــران(«. برنامه ری ــۀ ۴ ته ــتانی منطق ــوزان دبیرس دانش آم

رفــاه و توســعۀ اجتماعــی ۶ )2۳(: ص۹۱ـ۱22.
ــی  ــین رحیم ــین پور، نوش ــم حس ــد، ابراهی ــاس زاده، محم عب  -
دهــگالن، و علــی بوداقــی. )۱۳۹۱(. »تحلیــل نظــری 
ــرت،  ــر مهاج ــر آن ب ــر تأثی ــد ب ــا تأکی ــی ب ــرمایۀ اجتماع س
نظــم و امنیــت اجتماعــی«. فصلنامــۀ دانــش انتظامــی 

آذربایجــان شــرقی 2 )۴(: ۱ـ2۴.
ــه. )۱۳۹۱(.  ــی فرادنب ــم علیخان ــینعلی، و اعظ ــري، حس قج  -
ــل  ــن و عوام ــهر بروج ــان ش ــی زن ــرمایۀ اجتماع ــزان س »می
ــردي 2۳  ــی کارب ــر آن«. جامعه شناس ــذار ب ــی تأثیرگ اجتماع

۱۷۱ـ۱۹۳.  :)۱(
قدرتــی، حســین، علــی یاراحمــدي، مریــم مختــاري، و   -
ــی  ــرمایۀ اجتماع ــل س ــیابی. )۱۳۹۰(. »تحلی ــین افراس حس
ــات  ــبزوار«. مطالع ــهري س ــق ش ــان در مناط ــاروري زن و ب

جغرافیایــی مناطــق خشــک ۱ )۴(: ۷۹ـ۹۴.
ــت  ــق امنی ــاي تحق ــود. )۱۳۸2(. »راهکاره ــان، محم کاله چی  -
اجتماعــی«. ۱۳۳ـ۱۶۸. در: احمــد کاهــه. مجموعــه مقــاالت 
ــی   ــروی  انتظام ــران: نی ــی، ج۱، ته ــت اجتماع ــش امنی همای

ــی. ــت  اجتماع ــران ، معاون ــالمی  ای ــوری  اس جمه
ــۀ ناصــر  ــی. )۱۳۸۵(. تجــدد و تشــخص. ترجم ــز، آنتون گیدن  -

ــی. ــر ن ــران: نش ــان. چ۴، ته موفقی
اصغــر  و  حقیقتیــان،  منصــور  احســان،  مصطفی پــور،   -
میــزان  جامعه شناســی  »تبییــن   .)۱۳۹۷( محمــدی. 
ــات  ــران«. مطالع ــهر ته ــای ش ــی محله ه ــرمایۀ اجتماع س

۷ـ2۰.  :)۳۸(  ۱۰ جامعه شناســی 
تهــران:  اجتماعــی.  امنیــت   .)۱۳۸۸( منیــژه.  ویدنیــا،   -

راهبــردی. مطالعــات  پژوهشــکدة 
ــادفر.  ــمن ش ــدم، و یاس ــفایی مق ــام ش ــن، اله ــازي، محس نی  -
ــی  ــرمایۀ اجتماع ــزان س ــن می ــۀ بی ــی رابط )۱۳۹۰(. »بررس
ــان مناطــق شــمال  و احســاس امنیــت اجتماعــی در بیــن زن
ــات  ــوب شــهر )۱۹ و2۰(«. جامعه شناســی مطالع )۱و 2( و جن

جوانــان 2 )۳(: ۱۳۱ـ۱۶۰.
ـــــــــــــــ، سیدســعید حســین زاده آرانی، ایوب ســخایی،   -
و حســین امام علیــزاده. )۱۳۹۵(. »فراتحلیــل مطالعــات و 
تحقیقــات ســرمایۀ اجتماعــی و احســاس امنیــت اجتماعــی«. 

ــی، ۸ )۱(: ۱ـ2۵. ــام اجتماع انتظ
- Hansen, Lene, and Barry Buzan. )2007(. 

International Security. Widening Secu-
rity.  Los  Angeles:  SAGE  Publications  3: 
367. (SAGE Library of International Rela-
tions).
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Abstract
Social capital is a spiritual and an intellectual 
dimension of the community, which has received 
considerable attention in development debates 
over the past decades. The present viewpoint in-
dicates the importance of the role and influence 
of components on and relationships with other 
development components including economic, 
cultural, physical etc. On the other hand, utilizing 
social capital along with other resources leads 
to the growth of any society, since it facilitates 
social action and reduces cost of interactions. 
Trust, coherence, participation, awareness so-
cial are among the components of social capital 
that are prerequisites for any development. One 
of the main components contributing to the 
explanation of social capital is security. Given 
that women account for half of the population, 
addressing women’s issues, including security 
as social and human capital, is one of the most 
urgent needs of our society today. It is necessary 
to measure women social capital and its role in 
explaining the level of security. According to the 

Measurement of Social Capital Components and Their Role in
Explaining Women’s Security )A Case Study of Zahedan City(

Issa Ebrahimzadeh
Diman Kashefidoost

above mentioned facts, the aim of this study 
is to measure social capital of women in five 
regions of Zahedan and its role in explaining 
their security. We followed Giddens, Coleman 
and Pontham theories. Regarding the studied 
components, this study is an applied study 
based on its goal and a descriptive-analytical 
one regarding its methodology. The statistical 
population includes all women living in Zahedan 
(A total of 288180 women based on 2016 statis-
tical data). The sample size is estimated as 383 
using Cochran formula. Data were collected by 
random sampling. The validity and reliability of 
the questionnaire was calculated by Cronbach’s 
alpha coefficient. The relationship between so-
cial capital variables and security was measured 
and analyzed using statistical and inferential 
methods and Spss software. The results indicate 
there is a significant relationship between social 
capital and women’s security.
Keywords
Social Capital, Security, Women, Zahedan City
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