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ســرمایۀ اجتماعــی بُعــد معنــوی اجتمــاع اســت کــه طــی چنــد دهــۀ اخیــر در مباحــث توســعه بــه آن توجــه زیــادی شــده اســت.
ی بر ســایر مؤلفههــای توســعه ازجملــه اقتصــادی،
ط اجتماعـ 
ت نقــش و تأثیــر مؤلفههــا و روابـ 
دیــدگاه حاضــر نشــاندهندۀ اهمیـ 
فرهنگــی و کالبــدی اســت .بهرهگیــری از ســرمایۀ اجتماعــی در کنــار ســایر ســرمایۀها بــه رشــد و توســعۀ اجتمــاع میانجامــد،
چراکــه تســهیلکنندۀ کنشهــای اجتماعــی اســت و هزینــۀ تعامــات را کاهــش میدهــد .اعتمــاد ،انســجام ،مشــارکت و آگاهــی
اجتماعــی مؤلفههــای ســرمایۀ اجتماعــی بــه شــمار میآینــد کــه از شــروط الزم بــرای توســعه هســتند .یکــی از اصلیتریــن
مؤلفههایــی کــه بــه تبییــن ســرمایۀ اجتماعــی کمــک میکنــد امنیــت اســت و فقــدان ســرمایۀ اجتماعــی بــه بــروز انحرافاتــی
منجــر خواهــد شــد کــه تهدیــدی بــرای امنیــت تلقی میشــود .از ســوی دیگــر ،پرداختن بــه مســائل زنــان ازجمله موضــوع امنیت
آنــان یکــی از ضروریتریــن نيازهــاي 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 پنجگانــۀ شــهر زاهــدان و نقــش آن در تبییــن امنیــت اســت .در چارچــوب نظــری بــر نظریههــای گیدنــز ،1کلمــن 2و
پونتــام 3تأکیــد شــده اســت .ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف کاربــردی و از لحــاظ روششناســی توصیفی-تحلیلــی اســت .جامعــۀ
آمــاری شــامل کلیــۀ زنــان ســاکن شــهر زاهــدان اســت کــه بــر اســاس سرشــماری ســال  1395تعدادشــان 288هــزارو 180نفــر
اســت .دادههــای الزم بــا روش نمونهگیــری تصادفــی از  383زن ســاکن شــهر زاهدان جمعآوری شــد .روایی ســؤاالت با محاســبۀ
ضریــب آلفــای کرونبــاخ مــورد ســنجش قــرار گرفــت .ارتبــاط متغیرهــای ســرمایۀ اجتماعــی بــا امنیــت ســنجش و تجزیهوتحلیل
شــد .نتایــج آزمونهــای آمــاری نشــان میدهــد کــه بیــن ســرمایۀ اجتماعــی و امنیــت زنــان رابطــۀ معنــاداری وجــود دارد.
کلـیدواژهها
سرمایۀ اجتماعی ،امنیت زنان ،شهر زاهدان

* استاد جغرافیا ،دانشگاه سیستانوبلوچستان
** دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سیستانوبلوچستان

iazh@gep.usb.ac.ir
kashefidust@yahoo.com
1 - Giddens
2 - Kelman
3 - Putnam

مقدمـه

1- Maslow

 -۱چارچوب نظری

ســعادت يــک جامعــه در گــرو حفــظ و بقــای امنیــت اجتماعی
و احســاس ناشــی از آن اســت .مفهــوم امنیــت يکــی از
شــاخصههای کیفیــت زندگــی اســت کــه نبــود آن هــر جامعه
را بــا پیامدهــای منفــی مواجــه میکنــد و مانــع توســعه در
ابعــاد اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی میشــود (Hansen and
 .)Buzan, 2007: 3امنیــت ازجملــه پدیدههــای قابــلتوجهی
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ســرمایۀ اجتماعــی یــک ســاختار چندبعــدی و چندســطحی
اســت کــه از ارتباطــات اجتماعــی مــردم در شــبکۀ ارتباطــی
آنهــا حاصــل میشــود ( )Yuan et al, 2018: 275و از
مفاهیــم نوینــی اســت کــه امــروزه در بررسـیهای اقتصــادی
و اجتماعــی جوامــع مــدرن مطــرح شــده اســت .بــه عبارتــی،
امــروزه در کنــار ســرمایۀهای انســانی ،مالــی و اقتصــادی،
ســرمایۀ دیگــری بــه نام ســرمایۀ اجتماعــی مــورد بهرهبرداری
قــرار گرفتــه اســت (مصطفیپــور و همــکاران.)8 :1397 ،
فقــدان ســرمایۀ اجتماعــی بــه بــروز انحرافــات منجــر خواهــد
شــد کــه تهدیــدی بــرای امنیــت تلقــی میشــود .چــون
ســرمایۀ اجتماعــی وجــود هنجارهــاي رفتــاري مبتنــی بــر
ک مســاعی را منعکــس میکنــد ،انحرافــات اجتماعــی
تشــری 
بالفعــل نیــز بازتــاب نبــود ســرمایۀ اجتماعــی خواهــد بــود
(اختــر محققــی .)62 :1385 ،احســاس امنیــت از عمدهتریــن
شــاخصهای ســرمایۀ اجتماعــی اســت کــه نبــود آن حتــی
برخــورداری از ســایر شــاخصهای رفــاه اجتماعــی را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد ،همچنانکــه مازلــو 1در تقســیمبندی
خــود از نیازهــا ،نیــاز بــه امنیــت را بالفاصلــه پــس از نیازهای
فیزیولوژیــک قــرار میدهــد (رضایــی و همــکاران:1396 ،
ن رو ،آگاهــی از میــزان ســرمایۀ اجتماعــی اعضــاي
 .)50از ایـ 
یــک جامعــه و نقــش آن در تبییــن میــزان احســاس امنیــت
اجتماعــی و مؤلفههــای آن در قالــب یــک شــناخت و مطالعــۀ
علمی-تخصصــی ضــروري تلقــی میشــود .بــدون شــک،
فرســايش ســرمایۀ اجتماعــی در ايــران يكــی از دغدغههــای
اصلــی مــا در دهــۀ اخیــر خواهــد بــود .هــر قــدر در جامعـهای
ارزشهــا و هنجارهــاي اجتماعــی و هدایت متقابــل میان افراد
اســتحكام يابــد انحرافــات اجتماعی مثــل طالق ،اعتیــاد ،جرم
و خودکشــی کاهــش خواهــد يافــت .در غیــر ايــن صــورت ،با
فروپاشــی ســرمایۀ اجتماعــی ،جامعــه دچــار ضعــف ،بینظمی
و در نهایــت آنومــی در ســطح گســترده خواهــد شــد و امنیــت
اجتماعــی آن بــه خطــر خواهــد افتاد (عبــاسزاده و همــکاران،
 .)20 :1391وضعیــت فعلــی جامعــۀ مــا لــزوم توجه بــه امنیت
شــهروندان و بهویــژه زنــان را در ابعــاد و زوایــای مختلــف
ضــروری کــرده اســت .بحرانــی بــودن احســاس امنیــت قطع ًا
در رفتــار شــهروندان تأثیــر مخربــی خواهــد داشــت و آنــان را

از ایجــاد روابــط مطلــوب و پیشــرفت فــردی ناتــوان خواهــد
کــرد .در واقــع ،زیســت تــوأم بــا اضطــراب و تــرس طبــق
روانشناســان وضعیــت خوشــایندی نیســت (رضایــی
گفتــۀ 
و همــکاران .)50 :1396 ،بــا توجــه بــه اينكــه زنــان نيمــي
از وزنــۀ جمعيتــي جامعــه را بــه خــود اختصــاص میدهنــد
پرداختــن بــه مســائل زنــان ازجملــه موضــوع امنیــت یکــی
از ضروریتریــن نيازهــاي جامعــۀ امــروز ماســت .در زمینــۀ
ســرمایۀ اجتماعــی زنــان در ایــران پژوهشهای اندکــی انجام
شــده کــه بیشــتر ایــن مطالعــات در ســالهای اخیــر صــورت
گرفتــه اســت .از آن جملــه میتــوان بــه مطالعــات شــاکرینیا
در ســال  ،1389نیــازی و همــکاران در ســال  ،1390قدرتــی و
همــکاران در ســال  ،1390قجــری و علیخانی در ســال ،1391
احمــدی و کلــدی در ســال  ،1391ســفیری و صدفی در ســال
 ،1391زکــی در ســال  1394و رضائــی و همــکاران در ســال
 1396اشــاره کــرد .شــهر زاهــدان بهعنــوان مرکــز اســتان
سیســتان و بلوچســتان بــا موقعیــت خــاص خــود از لحــاظ
جغرافیایــی در چنــد دهــۀ اخیــر بهســبب پذیــرش مهاجــران
از شــهرهای دیگــر اســتان از یــکســو و نزدیکــی بــه مــرز
از ســوی دیگــر بــه شــهری مهاجرپذیــر تبدیــلشــده اســت.
ایــن شــهر همانند تمام شــهرهای مرزی مشــکالت و مســائل
امنیتــی خاصــی ب هویــژه بــرای زنــان دارد .همچنانکــه گفتــه
شــد ازجملــه مؤلفههایــی کــه میتوانــد بــا امنیــت ارتبــاط
داشــته باشــد میــزان آگاهــی ،اعتمــاد ،مشــارکت و انســجام
اجتماعــی و بهعبارتــی ســرمایۀ اجتماعــی اســت؛ امــوری کــه
بهجرئــت میتــوان گفــت نقــص یــا کمبــود در آنهــا میتوانــد
در احســاس امنیــت تأثیرگــذار باشــد .بــا توجــه بــه آنچــه بیان
شــد هــدف از پژوهــش حاضــر ارزیابــی و ســنجش ســرمایۀ
اجتماعــی زنــان در مناطــق پنجگانــۀ شــهر زاهــدان و نقــش
آن در تبییــن امنیــت اســت.
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اســت کــه از نیازهــا و ضرورتهــای اساســی فــرد و جامعــه
بــه شــمار مـیرود و فقــدان آن يــا اختــال در آن پیامدهــا و
بازتابهــای نگرانکننــده و خطرناکــی بــه دنبــال دارد .وجــود
امنیــت در ابعــاد مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی،
سیاســی ،نظامــی و جغرافیايــی از مطلوبیــت ویــژهای برای هر
جامعــه برخــوردار اســت .بايــد پذيرفــت کــه امنیــت نهتنهــا
در وضعیــت جنگــی و هرجومــرج الــزامآور اســت ،بلکــه در
زمــان آرامــش و انســجام نیــز مهــم ارزيابــی میشــود .امنیــت
مقولـهای قابــلتوجــه هــم بــرای افــراد و هــم بــرای جامعــه
محســوب میشــود .از ایــن رو تصــور يــک جامعــۀ کامــ ً
ا
منســجم و يکپارچــه نیــز بــه معنــای بینیــازی از امنیــت
نیســت .بنابرايــن ،يکــی از انــواع امنیتهــا ،امنیــت اجتماعــی
اســت کــه جايگاه و موقعیــت برجســتهای دارد .تولیــد و تأمین
ایــن امنیــت و همچنیــن پایدارســازی آن نیازمنــد مقدمــه و
زمینههــای نســبت ًا پیچیــدهای اســت و آســیبپذیری و زوال
آن نیــز تحــت تأثیــر زمینههــا و کاهــش ســرمايۀ اجتماعــی
اســت (پیلتــن و برومنــد .)122 :1393 ،در واقــع ،یکــی از
اصلیتریــن مؤلفههایــی کــه امنیــت را ارتقــا میدهــد و
جامعــه را ســالم ،آرام و مطلــوب میکنــد ســرمایۀ اجتماعــی
اســت (رضایــی و همــکاران .)49 :1396 ،احســاس امنیــت در
يــک جامعــه مربــوط بــه احســاس روانــی شــهروندان از میزان
وجــود يــا نبــود امنیــت در آن جامعه ناشــی میشــود .بنابراین،
کاهــش فراوانــی جــرم و در نتیجــه اعتماد و ســرمايۀ اجتماعی
ضامــن افزايــش احســاس امنیــت در جامعه اســت (کالهچیان،
 .)134 :1382از ایــن منظــر ســرمايۀ اجتماعی يكــی از عواملی
اســت کــه نقــش بســیار مهمــی در امنیــت اجتماعــی هــر
جامعــه دارد و امــروزه ايــن ســرمايه نقــش بســیار مهمتــری
از ســرمایۀ فیزيكــی و انســانی در جوامــع ايفــا میکنــد .در
غیاب ســرمایۀ اجتماعی ســاير ســرمایهها اثربخشــی خود را از
دســت میدهنــد .در نتیجــه ،بدون ســرمایۀ اجتماعــی پیمودن
راههــای توســعۀ تكامل فرهنگــی ،اقتصادي و امنیتــی ناهموار
و دشــوار میشــود .ســرمایۀ اجتماعــی ســه رکــن اساســی و
بســیار مهــم دارد کــه تأمینکننــدۀ امنیــت اجتماعــی اســت:
اعتمــاد اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعی ،و ارزشهای مشــترک
(عبــاسزاده و همــکاران.)20 :1391 ،

از اواخــر دهــۀ  80میــادي ،یعنــی زمانیکــه کلمــن ،1بوردیو،2
پاتنــام 3و فوکویامــا 4مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی را وارد علــوم
اجتماعــی کردنــد تــا بــه امــروز ،ایــن مفهــوم همچنان ســلطۀ
خــود را بــر محافــل جهــان بهویــژه جامعهشناســی حفــظ
کــرده اســت .بــه بــاور برخــی جامعهشناســان ،دهــۀ  90دورۀ
ظهــور موضوعــات جدیــدي بــود کــه اعتمــاد اجتماعــی و
ســرمایۀ اجتماعــی مهمتریــن آنهــا را تشــکیل میدهــد.
ادبیــات ســرمایۀ اجتماعــی در مفهــوم جدیــد بیشــتر مدیــون
کلمــن و بوردیــو در دهــۀ  ،1980پاتنــام در دهــۀ  1990و
فوکویامــا در ســالهای پایانــی دهــۀ  1990و ابتــداي دهــۀ
 2000اســت .مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی را میتــوان شــبکهها
و فرصتهایــی دانســت کــه بــراي بســیج منابــع بهمنظــور
حــل بســیاري از مشــکالت سیاســی و اجتماعی نقــش مهمی
دارنــد .ســرمایۀ اجتماعــی درمانــی اســت بــراي پیامدهــاي
زیانبــار ناشــی از نبــود یکپارچگــی اجتماعی ،و زوال انســجام
اجتماعــی راهــی اســت بــراي تقویــت همــکاري ،دسـتیابی
به رشــد و توســعۀ اقتصادي ،ارتقاي ســطح بهداشــت ،توســعۀ
فنــاوري ،کاهــش فقــر ،ادغام اجتماعــی و کاهش جــرم (زکی،
.)54 :1394

 -۱-۱امنیت از دیدگاه گیدنز

امنیــت اجتماعــی بهعنــوان مؤلفــۀ اصلــی اتحــاد و يکپارچگی
جامعــه در انديشــۀ گیدنــز اهمیت بســیاری دارد ،بــه طوري که
وی معتقــد اســت اعتمــاد و امنیت ،و خطر کــردن و در معرض
خطــر قــرار گرفتــن چیزهايــی هســتند کــه بــه مناســبتهای
تاريخــی مختلــف بایــد در جامعــۀ متجدد وجود داشــته باشــند
و دارنــد .گیدنــز تأکیــد میکنــد کــه بــرای درک ضــرورت
توجــه بــه امنیــت ،نخســت بايــد بــه ســیمای مخاطرهآمیــز
خــاص مدرنیتــه نــگاه دقیقتــری انداخــت ،همــان ســیمايی
کــه او جهانــیشــدن مخاطــرات نامیــده اســت .خطراتــی کــه
تعــداد انبوهــی از انســانها را در کــرۀ زمیــن تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد ،هماننــد دگرگونــی در تقســی م کار جهانــی يــا
آلودگــی زیسـتمحیطی يــا تولیــد غذاهايــی بــا آلودگیهــای
شــیمیايی کــه در سرنوشــت میلیونهــا انســان مؤثــر اســت
(نويدنیــا .)33 :1388 ،گیدنــز احســاس امنیت را بــه اعتماد ربط
1 - Kellman
2 - Bourdieu
3 - Putnam
4 - Fukuyama

میدهــد .بــه نظــر او ،دو نــوع قابلیت اعتمــاد وجــود دارد :یک
نــوع قابلیـــت اعتمــادي که بیــن افرادي کــه آشــنایی کامل با
هــم دارنــد صورت میگیــرد ،که مبنـــاي آن شــناخت دقیق و
آشــنایی طوالنــی اســت و افــراد صالحیــت الزم بــراي قابلیت
اعتمـــاد را بهصــورت تجربــی بــه یکدیگــر اثبــات کردهانــد؛
نوع دوم قابلیت اعتمـــادي اســـت کـــه بـــین افرادي صورت
میگیــرد کــه بهصــورت تجربــی از هــم شــناخت کامــل
ندارنــد و بهاصطــاح نســبت بــه هــم غریبهانــد؛ امــا افــراد
تحــت تأثیــر نظامهــای تخصصــی و کارشناســی مجبورنــد
بــه دیگــران اعتمــاد کننــد (شــایگان و همــکاران.)98 :1394 ،

 -۲-۱سرمایۀ اجتماعی

در چارچــوب مفهومــی ســرمایۀ اجتماعــی دیــدگاه ســه
نظریهپــرداز در ایــن مقالــه مدنظــر قــرار گرفتــه اســت کــه
بهصــورت مختصــر ارائــه میشــود:
 دیدگاه پاتنام

 دیدگاه کلمن

بــه اعتقــاد جیمز کلمن ،ســرمایۀ اجتماعی بخشــی از ســاختار
اجتماعــی اســت کــه بــه کنشــگر اجــازه میدهــد بــا اســتفاده
از آن بــه منافــع خــود دســت یابــد .روابــط اجتماعــی زمانی به
وجــود میآینــد کــه افــراد میکوشــند از منابــع فــردی خــود
بهتریــن اســتفاده را بکننــد و نبایــد فقــط بهعنــوان اجــزای
ســاختارهای اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــوند (بحریپــور و
ذوالفقــاری .)12 :1389 ،کلمــن وجــود ســرمایۀ اجتماعــی را
در اعتمــاد ،اطالعرســانی و ضمانتهــای اجرایــی کارآمــد،
روابــط مقتــدر و میــزان تکلیــف در گــروه میدانــد .در نهایــت،
بــا مطالعــۀ دیــدگاه کلمــن اینطــور اســتنباط میشــود کــه
او بــا ســطح تحلیلــی فردی-گروهــی و بــا هــدف ســرمایۀ
انســانی ،ســرمایۀ اجتماعــی را جنبههایــی از ســاختار اجتماعی
در نظــر میگیــرد کــه کنشــگران از آن بهعنــوان منبعــی
بــرای رســیدن بــه منافعشــان اســتفاده میکننــد (عبــاسزاده
و همــکاران .)6 :1391 ،کلمــن بــ ه جــای تعریــف ســرمایۀ
اجتماعــی برحســب ماهیــت و محتــوا ،بــه کـــارکرد آن توجــه
دارد .او ســعی میکنــد بــه ایــن مســئله بپــردازد کــه چــه
ویژگیهایــی از روابــط اجتماعــی اســت کــه میتوانــد منابــع
ســرمایهای ســودمندی بــراي افــراد ایجــاد کنــد .بــراي پـــی
بـــردن بـــه پاســخ ایــن ســؤال ،او در بررســی ویژگیهــای
روابــط اجتماعــی کــه میتوانــد منابــع ســرمایهای ســودمندي
براي افراد ایجاد کند بـــه شـــش مورد اشاره دارد :تعهـــدات و
انتظـــارات ،ظرفیت بالقــوۀ اطالعات ،هنجارهــا و ضمانتهای
اجرایـــی تأثیرگــذار ،روابـــط اقتـــدار ،ســازمانهای اجتماعــی
انطباقپذیر و ســازمانهای تعمــدي (.)Karner, 2004: 2638
 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
روانشــناختی پیونــد نزدیکــی بــا همدیگــر دارنــد .بــه اعتقــاد
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رابــرت پاتنــام در بررســی اهمیــت ســرمایۀ اجتماعــی میگوید
کــه در درجــۀ اول اهمیــت ،بــا وجــود ســرمایۀ اجتماعــی،
بــه شــهروندان امــکان داده میشــود مســائل و مشــکالت
جمعــی خــود را ســادهتر حــل کننــد .هنگامیکــه مــردم
بــا یکدیگــر و آنهــم بهصــورت جمعــی کار و مشــارکت
میکننــد ،نســبت بــه زمانیکــه بهصــورت انفــرادي بــه
فعالیــت میپردازنــد ،بهتــر عمل میکننــد .دوم اینکه ســرمایۀ
اجتماعــی وضعیتــی را فراهــم مـیآورد کــه جوامــع به ســمت
توســعه و ترقــی میرونــد .ســوم اینکــه ســرمایۀ اجتماعــی ،بــا
گســترش آگاهیهــا ،بهــره و نصیــب مــا را از منابــع کمیــاب
بهبــود میبخشــد .چهــارم اینکــه ســرمایۀ اجتماعــی از خــال
فرایندهــای روانــی و زیســتی بهمنظــور بهبــود حیــات افــراد
عمــل میکنــد .بنابرایــن ،در راســتاي تأثیــرات چهارگانــۀ
ســرمایۀ اجتماعــی از نظــر پاتنام ،برخــورداري زنان از ســرمایۀ
اجتماعــی میتوانــد اثــر خــود را بــر حوزههــا و بخشهــای
مختلــف زندگــی فــردي ،اجتماعــی ،سیاســی و خانوادگــی
آنــان نمایــان کنــد و بــر میــزان ســامت روانی-اجتماعــی،
کارآمــدی و همچنیــن توانمنــدي زنــان بیفزاید .تأثیر ســرمایۀ
اجتماعــی زنــان بــه حــوزۀ آنــان محــدود نمیشــود ،بلکــه در
ســطوح مختلــف ســاختار اجتماعــی ایــران نمایــان میشــود.
برخــورداري زنــان از ســرمایۀ اجتماعــی در صحنههای مختلف

نظــام اجتماعــی بــروز داده میشــود .از ســوی دیگــر ،تخریــب
یــا افــول ســرمایۀ اجتماعــی زنــان موجــب بــروز بســیاري از
مســائل اجتماعــی در ســطح زنــان و بهویــژه در ســطح جامعــه
میشــود (زکــی.)56 :1394 ،
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گیدنــز ،اعتمــاد نوعــی پدیــدۀ عــام و حیاتــی در توســعۀ
شــخصیت اســت .اعتمــاد در جلوههــای عمومــی خــود بهطور
مســتقیم مرتبــط بــا دس ـتیابی بــهنوعــی احســاس امنیــت
وجــودي اســت .اعتمــاد پیلــۀ محافظتــی اســت کــه فــرد در
رویارویــی بــا واقعیتهــای روزانــه بــدان احتیــاج دارد .گیدنــز
اســتدالل میکنــد کــه مخاطــره و اعتمــاد در هــم بافتهانــد
و اعتمــاد معمــو ًال در خدمــت تقلیــل یــا تخفیــف خطرهایــی
کار میکنــد کــه انــواع خاصــی از فعالیتهــای بشــري بــا
آنهــا روبـهرو هســتند .ب ه عبــارتدیگــر ،تمایــل به اعتمــاد در
ارتبــاط بــا موقعیتهــای خــاص ،اشــخاص یــا نظامهــا و حتی
در ســطح وســیعتری مســتقیم ًا بــا امنیــت افــراد و گروههــا
مرتبــط اســت (ذاکــري هامانــه .)115 :1390 ،گیدنــز بــر ایــن
اصــل تأکیــد دارد کــه در دنیــاي جدیــد شــرایطی پدیــده آمده
اســت کــه اطمینانبخــش نیســت و بــر وجــود امنیــت داللــت
نــدارد .بنابرایــن ،اعتمــاد کــه از ایمــان سرچشــمه میگیــرد و
پیونــد میــان ایمــان و اطمینــان اســت شــرط تحقــق امنیــت
خواهــد بــود و در غیــر ایــن صــورت ،یعنــی اگر اعتمــاد بنیادي
پــرورش نیابــد ،نتیجـهاش اضطراب وجــودي دائمی اســت .به
عبــارتدیگــر ،نقطــۀ مقابــل اعتمــاد ،بــه عمیقتریــن معنــاي
آن ،حالتــی ذهنــی اســت کــه خالصـهاش همــان نگرانــی یــا
هــراس وجودي اســت .مباحثــی چــون روابط اجتماعــی ،خطر
کــردن و مخاطــره ،اضطــراب وجــودي ،نظامهــای مجــرد و
اعتمــاد بنیادیــن متغیرهایــی هســتند کــه امنیــت و احســاس
امنیــت را بــا تبیین آنهــا میتوان توضیــح داد (گیدنــز.)1385 ،

 -۲عناصر و مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی
 -۱-۲اعتماد

آنتونــی گیدنــز اعتمــاد و تأثیــر آن بــر فرایندهــای توســعه را
زیربنــا و زمینهســاز اصلــی در جوامــع مــدرن میدانــد .هــر
جــا کــه ســطح اعتمــاد اجتماعــی بــاال باشــد مشــارکت و
همیــاری مــردم در عرصههــای اجتماعی بیشــتر و آســیبهای
اجتماعــی کمتــر اســت (اکبــری .)11 :1383 ،بســیاری از
انديشــمندان عناصــر اصلــی ســرمايۀ اجتماعــی را کیفیــت و
کمیــت روابــط اجتماعــی میداننــد و بــرای نظــم و انســجام
اجتماعــی بــر اعتمــاد اجتماعــی تأکیــد دارنــد .اصــو ًال هــر چه
روابــط اجتماعــی موجود در جامعه از انســجام و وفاق بیشــتری
برخــوردار باشــد امیــد بــه دسـتیابی به امنیــت و رفــع ناامنی

اجتماعــی بیشــتر میشــود ،بــه طوري کــه تهديد علیــه امنیت
اجتماعــی مربــوط بــه وضعیتــی اســت کــه جوامــع نســبت به
مؤلفههـ�ای هويـ�ت خـ�ود احسـ�اس تهديـ�د میکننـ�د (�Wa
 .)ver, 2009: 210هرچــه 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
بهصراحــت میتــوان بــه نبــود ســرمایۀ اجتماعــی حکــم داد
(بابائیــان و همــکاران .)71 :1393 ،گیدنــز نیــز در تأییــد ایــن
مطلــب بــه نکاتــی اشــاره کــرده کــه پیشتــر ذکــر شــد.

 -2-2آگاهی

فالــک و پاتریــک در ســال  1999آگاهــی را یکــی از
شــاخصهای ســرمایۀ اجتماعــی معرفــی کردنــد .آگاهــی از
مســائل عمومــی از عوامــل مؤثــر بــر روابــط اجتماعــی اســت.
در صورتــیکــه در جامعــه شــاهد عدالــت اجتماعــی و توزیــع
درســت اطالعــات بیــن مــردم نباشــیم در حقیقــت ســرمایۀ
اجتماعــی تحقــق پیــدا نخواهــد کــرد کــه خــود بــر مشــارکت
افــراد تأثیرگــذار اســت (رضایــی.)31 :1394 ،
1

 -۳-۲مشارکت

مشــارکت اجتماعــی را میتــوان فراینــد ســازمانیافتهای
دانســت کــه افــراد جامعــه بهصــورت آگاهانــه ،داوطلبانــه و
جمعــی ،بــا در نظــر داشــتن هدفهــای معیــن و مشــخص،
بهمنظــور ســهیمشــدن در منافــع و منابــع قــدرت انجــام
میدهنــد (نیــازی و همــکاران.)8 :1395 ،

 -۴-۲انسجام

امیــل دورکیــم از اولیــن جامعهشناســانی اســت کــه دربــارۀ
مفهــوم انســجام و همبســتگی اجتماعــی مطالعــه کرده اســت
و وجــود آن را بــرای جامعــه الزم میدانــد .بــه عقیــدۀ وی،
انســجام اجتماعــی زمانــی رخ میدهــد کــه عواطــف افــراد
بهوســیلۀ نمادهــای فرهنگــی تنظیــم شــوند ،جایــی کــه
افــراد بــه جماعــت اجتماعــی متصــل شــده باشــند ،جایــی که
کنشهــا تنظیــ م و بهوســیلۀ هنجارهــا هماهنــگ شــدهاند
(اکبــری.)17 :1383 ،

1 - Falk and Patrick

نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق

ء

منبع :نگارندگان

 -۳روش پژوهش

نبــود جمعیــت کلــی مناطــق مبنــای ســنجش قــرار گرفــت.
حجــم کلــی نمونــه بــرای کل شــهر (
383 ،)=n
نفــر اســت .ســپس بــا طراحــی پرسشــنامۀ امنیــت و ســرمایۀ
اجتماعــی و توزیــع آن بیــن زنــان ســاکن مناطــق ســرمایۀ
اجتماعــی هــر منطقــه مشــخص شــد .مشــخصات مناطــق
پنجگانــۀ شــهر و حجــم نمونــۀ محاسبهشــده بــرای هــر
یــک از آنهــا در جــدول  1نشــان دادهشــده اســت.

جدول  .1مشخصات مناطق شهری زاهدان
شرح
منطقۀ 1
منطقۀ 2
منطقۀ 3
منطقۀ 4
منطقۀ 5
شهر زاهدان

جمعیت
112816
113932
120018
114475
113875
575116

خانوار
24003
25893
21821
19402
29198
117370

منبع :شهرداری مرکزی شهر زاهدان.1396 ،

بُعد خانوار
4/7
4/4
5/5
5/9
3/9
4/9

حجم نمونه
75
76
79
77
76
383
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بــا توجــه بــه مؤلفههــای مــورد بررســی و ماهیــت کاربــردی
پژوهــش ،روش ایــن پژوهــش توصیفی-تحلیلــی اســت.
شــاخصهای بررسیشــده در ایــن پژوهــش مؤلفههــای
ســرمایۀ اجتماعــی و امنیــت هســتند .اطالعــات مــورد نیــاز
پژوهــش بــه دو شــیوۀ کتابخانــهای (کتــاب ،آمارنامــه و
نقشــه) و میدانــی (پرسشــنامه) گــردآوریشــده اســت .وزن
شــاخصهای امنیــت و مؤلفههــای اصلــی ســرمایۀ اجتماعــی
(اعتمــاد اجتماعــی ،اعتمــاد ،مشــارکت و آگاهــی) بــر اســاس
میانگیــن بهدســتآمده از پرسشــنامۀ شــهروندان محاســبه
شــده اســت و مناطــق بهلحــاظ شــاخصها ســطحبندی
شــدهاند .بــرای مقایســۀ ابعــاد امنیــت و ســرمایۀ اجتماعــی در
مناطــق پنجگانــۀ شــهر زاهــدان از آزمون  SLDاســتفاد ه شــده
اســت .جامعــۀ آمــاری پنــج منطقــۀ شــهرداری زاهدان اســت.

روش نمونهگیــری در ایــن پژوهــش نمونهگیــری خوش ـهای
اســت .بــراي انتخــاب عناصــر هر يــك از خوشـههای انتخابي
از فن نمونهگیری تصادفي اســتفاده شــد .شــهر زاهــدان داراي
پنــج منطقــه اســت .بنابرایــن بــرای هــر منطقــه حجــم نمونه
بــا فرمــول کوکــران محاســبه شــد .از آنجایــیکــه جمعیــت
زنــان در هــر منطقــۀ شــهر زاهــدان بــه تفکیــک مشــخص

 -۱-۳محدودۀ مورد مطالعه

شــهر زاهــدان مرکــز اســتان سیســتان و بلوچســتان،
بزرگتریــن اســتان کشــور ،اســت .شهرســتان زاهــدان از
شــمال بــه سیســتان و از غــرب به اســتان کرمان ،از شــرق به
پاکســتان و از جنــوب بــه شهرســتان خــاش محــدود میشــود
(ابراهیـمزاده و همــکاران .)129 :1383 ،بر اســاس سرشــماری
 ،1395شــهر زاهــدان 575هــزارو 116نفــر جمعیــت دارد کــه
288هــزارو 180نفــر آنــان را زنان تشــکیل میدهند .مســاحت
شــهر زاهــدان  8123هکتــار اســت کــه حــدود  20درصد يعني
 1325هکتــار آن بافــت فرســوده بــا قدمــت بيش از  30ســال
اســت .ايــن شــهر پنــج منطقــۀ شــهری دارد .در شــکل زیــر
موقعیــت جغرافیایــی شــهر زاهــدان و منطقهبنــدی شــهر
نشــان دادهشــده اســت.
بــرای آنکــه نقــش مــکان و مناطــق شــهری در احســاس
ل تشــخیص باشــد ابتــدا الزم اســت یک
امنیــت بهوضــوح قاب 
چارچــوب کلــی از مناطــق موجــود در شــهر بــر اســاس پایگاه
اجتماعی-اقتصــادی ارائــه شــود .مناطــق ســه و چهــار زاهدان
کــه در شــمال شــهر واقــعشــدهاند اغلــب ســکونتگاههای
غیررســمی را شــامل میشــوند و ســاکنان آنهــا عمدتــ ًا
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مهاجــران روســتایی هســتند کــه پایــگاه اقتصادی-اجتماعــی
پایینــی دارنــد .ایــن مناطــق جــز ِء مناطــق ناامــن زاهــدان بـه
حســاب میآینــد .وقــوع جــرم در ایــن مناطــق بیشــتر و بهتبع
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.

 -۴نگاهی به وضعیت زنان در زاهدان

زاهــدان شــهری مــرزی در جنــوب شــرق ایــران اســت کــه
اکثــر شــهروندان آن ،بهویــژه عــوام و بازاریــان ،بنــا بــه
دالیلــی همچــون همزبانــی و هممذهبــی و همچنیــن ارتبــاط
اقتصــادی قوی با کشــور پاکســتان و افغانســتان ،بیشــتر متأثر
از فرهنــگ همســایگان شــرقی هســتند؛ فرهنگــی کــه در آن
زنــان بــا محدودیتها و مشــکالت خاصی همچــون ازدواج در
ســن پاییــن ،انتخاب همســر از ســوی اعضــای خانــواده ،تعدد
زوجیــن بــرای مــردان ،میزان تحصیــات پایین جنــس مؤنث،
ازدواج بــه شــیوۀ کامـ ً
ا ســنتی ،و بســیاری از مشــکالت دیگر
روب ـهرو هســتند .در ایــن فرهنــگ و محیــط بســته ،حضــور
زنــان در فضاهــای شــهری هنــوز کام ـ ً
ا عــادی محســوب

شکل  .1موقعیت جغرافیایی محدودۀ مورد مطالعه

شمارة۶۱
منبع :نگارندگان

 -۵یافتهها

یافتههــای تحقیــق در چهــار بخــش مــورد تجزیــه و
تحلیــل قــرار گرفــت .در بخــش اول ،بــا اســتفاده از آزمــون
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نمیشــود .حضــور زن بهتنهایــی در فضــای شــهری بــرای
ـردان منطقــه بــه حفــظ آن
جامعــۀ ســنتی زاهــدان ـ کــه مـ ِ
بســیار عالقهمنــد هســتند ـ تهدیــد محســوب میشــود و در
کنــار آن ،بــرای مــردان نیــز هنــوز حضــور زنــان کامـ ً
ا عادی
نیســت و شــاید برایشــان نوعــی ناهنجاری اخالقــی جلوه کند.
امنیــت پاییــن زنــان را میتــوان بــا عواملی همچــون فرهنگ
ســاکنان ،تفــاوت مذهــب در ســطح شــهر ،وجود اتبــاع خارجی
و بیگانــه ،تعــداد زیــاد محلههــای حاشیهنشــین شــهر زاهــدان
و محدودیتهــای خــاص زنــان در اســتان مرتبــط دانســت.
زنــان يکــي از محرومتريــن
زنــان زاهــدان بهعنــوان
ِ
اســتانهاي کشــور با مشــکالت عدیــده و پیچیدهتری نســبت
بــه ســایر اســتانها و شــهرهای ایــران مواجــه هســتند .ایــن
مشــکالت از فقــر و کمبــود امکانــات تــا گرفتاري همســران و
فرزندانشــان در دام اعتياد و خالف را شــامل میشــود .مشــکل
عمــدۀ زنــان رها شــدن آنان از ســوی همسرانشــان اســت که
ایــن مســئله بهوفــور در بیــن زنــان شــهر زاهــدان و اســتان
سیســتان و بلوچســتان مشــاهده میشــود .مــردان اغلــب
بهدلیــل فقــر شــدید بــرای جســتوجوی کار بــه کشــورها و
شــهرهای دیگــر مهاجــرت میکنند و بــا ســکونت و ازدواج در
مــکان جدیــد بهتدریــج همســر و فرزنــدان خــود را فرامــوش
و آنهــا را بــدون هيــچ پشــتوانهاي رهــا میکننــد .یکــی دیگــر
از مشــکالت زنــان زاهــدان تعــدد زوجین همسرانشــان اســت.
برخــی از مــردان همســر دوم ،ســوم يــا حتــی چهــارم اختيــار
میکننــد و همســران قبلــي را بــا وجــود داشــتن چنديــن
بچــه بــه حــال خــود رهــا ميکننــد .بیشــتر ایــن زنــان نيــز
بهدليــل بافــت فرهنگي-ســنتی و خــاص منطقــه امــکان
طــاق گرفتــن ندارنــد و در نتیجــه بــا فقــر و آســيبهاي
متعــدد روبـهرو میشــوند .عــدهای دیگــر بــا مهاجــران افغانــی
ازدواج میکننــد و برخــي از ايــن مهاجــران يــا بــه کشورشــان
برميگردنــد يــا بــهکارهــای غيرمعقــول اقتصــادي ميپردازند
و همسرانشــان را رهــا ميکننــد .ایــن دو دســته از زنــان
«شــوهرداران بیشــوهر» خطــاب میشــوند .ایــن زنــان در
ِ
وضعیــت امنیتــی و معیشــتی بســیار نامناســبی هســتند و بــه
ســمت مشــاغل غیررســمی و فعالیتهای اجتماعی ناشایســت
همچــون تکديگــري ميرونــد .فقــر فرهنگــي و بهويــژه
مشــکالت معيشــتي و اقتصــادي در زاهــدان موجب شــده آمار

زنانــی کــه بهتنهایــی مســئولیت خانــوار را بــر عهــده دارنــد و
همسرشــان از خانــواده غایــب اســت نگرانکننــد ه باشــد .مورد
دیگــری کــه در زاهــدان امنیــت زنــان را تهدیــد میکنــد
حضــور اتبــاع خارجــی و گــذری در ایــن شــهر اســت کــه اکثر
آنهــا از فشــار فقــر و بیخانمانــی بــه ایــران روی آوردهانــد.
اغلــب اوقــات فقــر اقتصــادی مســبب اصلــی فقــر فرهنگــی
نیــز اســت .حضور ایــن اتبــاع باعث ناهمگنی در ســطح شــهر
بهویــژه فضاهــای عمومــی میشــود ،کــه ناهمگنــی همــواره
یکــی از دالیــل ناامنــی در شــهرهای بــزرگ جهــان ســوم
بــوده اســت .زاهــدان بهعنــوان مرکــز محرومتریــن اســتان
ایــران محــات حاشیهنشــین و ســکونتگاههای غیررســمی
زیــادی همچــون شــیرآباد و بابائیــان دارد کــه در ایــن محالت
ســطح اقتصــاد ،فرهنــگ و امنیــت بســیار پاییــن اســت و
ایــن محرومیــت و غیررســمی بــودن فضــا نیــز ســبب عــدم
خدماترســانی و فرمدهــی کالبــدی ایــن محــات شــده
اســت .در ایــن محــات زنــان پایینتریــن امنیــت فکــری،
حقوقــی ،اقتصــادی و عاطفــی را دارنــد ،چراکــه حاشیهنشــینی
و فقــر مزیــد بــر ســایر علتهــای ذکرشــده اســت .بهصــورت
کلــی میتــوان گفــت امنیــت زنــان در شــهر زاهــدان ،بهویــژه
امنیــت عاطفــی ،شــغلی ،سیاســی و فکــری ،بســیار پاییــن
اســت ،بهگونـهای کــه خیلــی از ســاکنان بهویــژه خــود زنــان
یــا حقــوق واقعــی و امــروزی زنــان را نمیداننــد یــا بــه بهانــۀ
موازیــن شــرعی و اســامی آن را نمیپذیرنــد .مهمتــر اینکــه
جامعــۀ ســنتی و کامـ ً
ا متفــاوت آن بــا دیگــر مراکز اســتانها
و شــهرهای بــزرگ کشــور اجــازۀ تغییــرات ســریع را نمیدهد.
بهمنظــور ارزیابــی شــاخصهای ســرمایۀ اجتماعــی و نقــش
آنهــا در تبییــن امنیت شــهر زاهــدان  383نفر از زنــان بهعنوان
نمونــه مــورد پرسشــگری قــرار گرفتنــد .بــر اســاس یافتــه
هــای پژوهــش ،از بیــن پاســخگویان  15درصــد در ســنین
15تــا 25ســال بودنــد 44 ،درصــد (بیشــترین پاســخگویان)
بیــن 25تــا 35ســال ســن داشــتند 31 ،درصــد بیــن 35تــا45
ســال داشــتند و  10درصــد پاســخگویان نیــز در گــروه ســنی
45تــا 60ســال بودنــد.

کروســکالوالیس ،مؤلفههــای امنیــت اجتماعــی در مناطــق
پنجگانــۀ شــهر زاهــدان مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .در بخش
دوم ،بــا اســتفاده از آزمــون میانگیــن ،وضعیــت مناطــق در
شــاخصهای ســرمایۀ اجتماعی بررســی و ســطحبندی شــدند.
ســپس بــا مــدل کوپراس 1در هر دو شــاخص امنیت و ســرمایۀ
اجتماعــی اقــدام بــه ســطحبندی مناطــق شــد .در نهایــت ،بــا
اســتفاده از ضریــب همبســتگی پیرســون ،ارتباط ابعاد ســرمایۀ
اجتماعــی و امنیــت مــورد آزمــون قــرار گرفــت.
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بــرای مقایســۀ ابعــاد و مؤلفههــای امنیــت در مناطــق پنجگانۀ
شــهر زاهــدان از آزمون کروســکالوالیس اســتفادهشــده اســت.
در ایــن آزمــون کــه جــدول  2نمایشــگر آن اســت منطقۀ یک
در همــۀ ابعــاد امنیــت باالتریــن میانگیــن رتبهای را نســبت به
ســایر مناطــق به دســت آورده اســت .ســطح معنــاداری تفاوت
ق پنجگانــۀ شــهر زاهــدان دربــارۀ همــۀ ابعــاد تــا
بیــن مناطـ 
ســطح  99درصــد معنــاداری را نشــان میدهــد .تفاوت ســطح
امنیــت مناطــق پنجگانــه مشــخص میکنــد کــه بــه نظــر
زنــان ،منطقــۀ یــک بــا میانگیــن  249/4در رتبــۀ اول ،منطقۀ
 2بــا میانگیــن  216/44در رتبــۀ دوم ،و منطقــۀ  5بــا میانگین
 198/271در رتبــۀ ســوم قــرار دارد .جایــگاه چهــارم متعلــق
اســت بــه منطقــۀ  4بــا میانگیــن  .157/27در رتبــۀ آخــر نیــز
منطقــۀ  3با میانگیــن  121/401قــرار دارد.

بهعنــوان تأثیرگذارتریــن عامل شــخصیتی در احســاس ناامنی
مطــرحشــده اســت کــه نــوع جنایــت در مــورد زنــان و مردان
متفــاوت اســت و طبعـ ًا حــس امنیــت آنــان نیــز تفــاوت دارد.
عمومــ ًا زنــان نســبت بــه مــردان بیشــتر احســاس تــرس
میکننــد ،گرچــه ممکــن اســت کمتــر از مــردان قربانــی
خشــونت در محیطهــای عمومــی شــهرشــوند .بهطورکلــی،
مــردان نســبت بــه زنــان احساســی مثبتتــر در مــورد امنیــت
محیــط اطرافشــان دارنــد .وضعیت زنــان در مناطق حاشــیهای
شــهر (مناطــق  3و  )4زاهــدان نمــاد بــارز فقــر کامــل و وجود
ناامنــی محیطــی اســت ،چراکــه افــراد بهســبب ساختوســاز
غیرقانونــی مجبورنــد در خانهای بــدون شــرایط رفاهی ازجمله
آبلولهکشــی ،بــرق و ســایر ملزومــات زندگــی کننــد .از
ســویی ،بهدلیــل وجــود فقــر ،مشــکالت امنیتــی بســیاری
در ایــن بافتهــای خــودرو وجــود دارد ،ازجملــه ازدواجهــای
ثبتنشــده ،فرزنــدان بیشناســنامه ،وضعیــت بــد بهداشــتی،
بیســوادی و رعایــت نشــدن عدالــت در حــق زنــان .اینهــا از
مهمتریــن مشــکالت جامعــۀ زنــان در نقــاط حاشــیهای شــهر
زاهــدان اســت کــه باعث احســاس ناامنی بیشــتر این قشــر در
محیــط کالبــدی خودرو همچــون شــیرآباد و بابائیان میشــود.
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بررســی میانگیــن شــاخصهای ســرمایۀ اجتماعــی در هــر
یــک از مناطــق پنجگانــه شــهر زاهــدان در جــدول  3نشــان

جدول  .2مقایسۀ مناطق پنجگانۀ شهر زاهدان از نظر امنیت زنان
ابعاد امنیت

منطقۀ 1

منطقۀ 2

ميانگین
منطقۀ 5

منطقۀ 4

منطقۀ 3

ضریب
معناداری

امنیت جانی

274/10

223/94

200/90

162/25

126/50

0/000

امنیت مالی

246/23

214/46

201/06

150/03

107/43

0/000

امنیت فکری

245/12

224/88

178/95

158/66

112/20

0/000

امنیت عاطفی

260/94

202/74

197/87

166/28

141/64

0/000

امنیت شغلی

233/93

211/32

203/17

160/10

130/97

0/000

امنیت سیاسی

236/09

221/34

207/45

146/31

109/97

0/000

میانگین

249/4

216/446

198/323

157/271

121/401

0/000

منبع :یافتههای تحقیق

1 - Copras

ی دهــد کــه منطقــۀ یــک بــا میانگیــن  3/96در رتبــۀ اول،
مـ 
منطقــۀ  5با میانگیــن  3/65در رتبۀ دوم ،منطقــه  2با میانگین
 3/19در رتبــۀ ســوم ،منطقــۀ  4بــا میانگیــن  2/98در رتبــۀ
چهــارم ،و منطقــۀ  3بــا میانگیــن  2/66در رتبــۀ پنجــم قــرار
دارد .بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده میتــوان چنیــن
اظهــار کــرد کــه منطقــۀ  5و منطقــۀ یــک شــهر زاهــدان
بهلحــاظ شــاخصهای ســرمایۀ اجتماعــی دارای وضعیــت
مطلوبتــری هســتند .در مقابــل ،منطقــۀ  3و  4شــهر زاهــدان
بدتریــن وضعیــت را دارنــد.

منطقــۀ  3بــا بافــت اســکان غیررســمی و آشــفته محرومترین
و نامطلوبتریــن منطقــه بهلحــاظ ســرمایۀ اجتماعــی بــه
شــمار میآیــد و بهتبــع آن امنیــت نیــز در ایــن منطقــه بســیار
نامطلــوب اســت .ارتبــاط بيــن ســکونتگاههای غیررســمی،
ســرمایۀ اجتماعــی و احســاس امنیــت نشــاندهندۀ ايــن
اســت كــه ايــن محلههــا از نظــر بهرهمنــدي از مؤلفههــای
ســرمایۀ اجتماعــی بســيار محرومانــد و احســاس امنیــت
شــهروندان وضعیــت مطلوبــی را نشــان نمیدهــد .بنابرایــن
بایــد ســازوکاری بــرای توســعۀ ســرمایۀ اجتماعی ایــن مناطق

جدول  .3بررسی میانگین شاخصهای سرمایۀ اجتماعی زنان در مناطق پنجگانۀ شهر زاهدان
مناطق شهر

حجم نمونه ()N

میانگین

انحراف معیار

اختالف استاندارد

منطقه 1
منطقه 2
منطقه 3
منطقه 4
منطقه 5

75
76
79
77
76

3/9611
3/1906
2/6669
2/9811
3/6559

0/8876
1/1307
1/0080
1/1374
1/0576

0/1018
0/1297
0/1156
0/1304
0/1213

سطح اطمینان 95درصد
حد باال
حد پایین
4/16
3/75
3/44
2/93
3/24
2/43
3/24
2/72
3/89
3/41
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 -۳-۵ســطحبندی مناطــق بــا بهرهگیــری از
مــدل کوپــراس

نتایــج بررســی و تحلیــل یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان
میدهــد کــه منطقــۀ یــک بــا بیشــترین ارزش بهدسـتآمده
در مــدل کوپــراس بهلحــاظ مؤلفههــای امنیــت و ســرمایۀ
اجتماعــی دارای کیفیــت مطلوبتری نســبت به ســایر مناطق
اســت .در مقابــل ،منطقــۀ  3نامطلوبتریــن کیفیــت ســرمایۀ
اجتماعــی و امنیــت را دارد .بــهعبارتــیدیگــر ،منطقــۀ یــک
بهعنــوان منطقـهای کمابیــش نوســاز بســیار مطلــوب اســت و

جدول  .4وضعیت مناطق پنجگانه در مؤلفههای سرمایه و امنیت
رتبه

منطقه

درجۀ کیفیت

1

منطقة 1

100

2

منطقة 2

92/32488

5

منطقة 3

32/3548

4

منطقة 4

62/9360

3

منطقة 5

74/0087
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در مجمــوع ،نتایــج حاصــل از ارزیابــی مؤلفههــای امنیــت و
شــاخصهای ســرمایۀ اجتماعــی نشــان میدهــد کــه در هــر
دو شــاخص تقریبـ ًا مناطــق شــهری زاهــدان در یــک وضعیت
مشــابه قــرار دارنــد .بــه عبارتــی ،در مناطقــی کــه میــزان
ســرمایۀ اجتماعــی بهدسـتآمده کــم بــوده امنیــت نیــز کــم
اســت .از ایــن رو میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت که ســرمایۀ
اجتماعــی بــر ابعــاد اجتماعــی زندگی ،کــه یکی از آنهــا امنیت
زنــان اســت ،تأثیــر میگــذارد و الزمــۀ برقــراری امنیت اســت.

و بهتبــع 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 محــات داشــته باشــند.

شکل  .2رتبهبندی مناطق در شاخصهای سرمایۀ اجتماعی و امنیت
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 -۴-۵ضریــب همبســتگی امنیــت و ســرمایۀ
اجتماعــی

شمارة۶۱

بــر اســاس آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســون ،رابطــۀ
معنــاداری در ســطح  99درصــد بیــن مؤلفههای امنیــت و ابعاد
ســرمایۀ اجتماعــی در مناطــق شــهر زاهــدان دیــده میشــود.
ضریــب همبســتگی بهدس ـتآمده بیــن ســرمایۀ اجتماعــی و
امنیــت جانی  ،0/932ســرمایۀ اجتماعــی و امنیت مالی ،0/993
ســرمایۀ اجتماعــی و امنیت فکــری  ،0/885ســرمایۀ اجتماعی

و امنیــت عاطفــی  ،0/908ســرمایۀ اجتماعــی و امنیت شــغلی
 ،0/996و ســرمایۀ اجتماعــی و امنیــت سیاســی  0/862اســت.
در واقــع بــه دســت آمــدن ضریــب همبســتگی بســیار بــاال
بیــن مؤلفههــای ســرمایۀ اجتماعــی و ابعــاد امنیــت در مناطق
پنجگانــۀ 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.

جدول  .5ارتباط سرمایۀ اجتماعی با ابعاد امنیت ،با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
متغیر مستقل

سرمایۀ اجتماعی

متغیر وابسته

ضریب پیرسون

سطح معناداری

امنیت جانی

0.932

0.000

امنیت مالی
امنیت فکری

امنیت عاطفی

امنیت شغلی
امنیت سیاسی
منبع :یافتههای تحقیق

0.993
0.885

0.000
0.000

0.996
0.862

0.000
0.000

0.908

0.000
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امنیــت از وجــوه بــارز آرامــش ســاکنان و از مهمتریــن ابعــاد
زندگــی مــردم هــر جامعــه اســت .بــا پیچیــده شــدن روابــط
و گســترده شــدن جوامــع شــهری برقرارســازی احســاس
امنیــت نیــز در بیــن شــهروندان و بهخصــوص قشــر زنــان
ابعــاد گســترده و پیچید هــای یافتــه اســت .از آنجـا کــه زنــان
جــز ِء آســیبپذیرترین اقشــار جامعــه در ابعــاد امنیتی هســتند،
لــزوم توجــه بــه آنهــا در مطالعــات و برنامهریزیهــا بیــش از
پیــش احســاس میشــود .بدیهــی اســت کــه بــدون برقــراری
احســاس امنیــت در بیــن زنــان نمیتــوان انتظــار داشــت کــه
بهبــود و رشــد در ســاختار اجتماعــی ایجــاد شــود .این مســئله
صرفـ ًا بــا تقویت ســرمایۀ اجتماعــی تحقق مییابد و احســاس
امنیــت زنــان دارای تأثیــر و تأثــری فراگیر با مقوالت ســرمایۀ
اجتماعــی اســت کــه بهبــود و تقویــت مؤلفههــای ســرمایۀ
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 مؤلفههــای
جانــی ،مالــی ،سیاســی ،شــغلی ،عاطفــی و فکــری در بیــن
زنــان در مناطــق پنجگانــۀ شــهر زاهدان پرداخته شــده اســت.
همچنیــن مؤلفههــای اصلــی ســرمایۀ اجتماعــی در مناطــق
مختلــف ارزیابــیشــده و ســپس بــه ســنجش نقــش ســرمایۀ
اجتماعــی در تبییــن امنیــت بیــن زنــان پرداختــهشــده اســت.
بدیــن منظــور شــاخص ســرمایۀ اجتماعــی شــامل اعتمــاد
و آگاهــی ،مشــارکت و انســجام و رابطــۀ آن بــا امنیــت
زنــان در پنــج منطقــۀ شــهر زاهــدان بررســی شــده اســت.
بهطورکلــی ،یافتههــای پژوهــش بــر اســاس آزمــون میانگیــن
نشــان میدهنــد کــه منطقــۀ یــک شــهر زاهــدان بــا میانگین
 3/96دارای کیفیــت مطلــوب اســت و منطقــۀ  3بــا میانگیــن
 2/66نامطلوبتریــن کیفیــت ســرمایۀ اجتماعــی و امنیــت
اجتماعــی را دارد .بـ ه عبارتــیدیگــر ،منطقــۀ یــک بهعنــوان
مطلوبتریــن منطقــۀ زاهــدان و منطقــۀ  3و  4با بافت اســکان
غیررســمی و آشــفته محرومتریــن و نامطلوبتریــن منطقــه
هســتند کــه کمتریــن میــزان امنیــت و ســرمایۀ اجتماعــی را
نیــز دارنــد .در زمینــۀ یافتههــای تحلیلــی بهمنظــور قضــاوت
بهتــر در تبییــن رابطــۀ بیــن ســرمایۀ اجتماعــی و امنیــت از
آزمــون آمــاری ضریــب همبســتگی پیرســون اســتفادهشــده

اســت کــه نتایــج نشــاندهندۀ رابطــۀ معنــاداری در ســطح 99
درصــد بیــن مؤلفههــای امنیــت و ســرمایۀ اجتماعــی اســت.
از ایــن رو بــه دســت آمــدن ضریــب همبســتگی بســیار بــاال
بیــن مؤلفههــای ســرمایۀ اجتماعــی و ابعــاد امنیــت در مناطق
پنجگانــۀ 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 میگیــرد.
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ابراهیــمزاده ،عيســي ،فرامــرز بريمانــي ،و يوســف نصيــري.
(« .)1383حاشیهنشــینی و ناهنجاریهــای شــهري و
راهكارهــاي تعديــل آن» .جغرافيــا و توســعة دانشــگاه
سيســتان و بلوچســتان 121 :)3( 2ـ.143
احمــدی ،محمــد ،و علیرضــا کلــدی« .)1391( .بررســی
احســاس امنیــت اجتماعــی زنــان در شــهر ســنندج و عوامــل
اجتماعــی مؤثــر بــر آن» .فصلنامــة علمی-پژوهشــی زن و
جامعــه 1 :)4( 3ـ.19
اختــر محققــی ،مهــدي .)1385( .ســرمایه اجتماعــی .تهــران:
[بیجــا].
اکبــری ،امیــن .)1383( .نقــش ســرمایة اجتماعــی در
مشــارکت :بررســی تأثیــر ســرمایة اجتماعــی بــر مشــارکت
سیاســی ،اجتماعــی (مطالعــة مــوردی روســتای فارســنج از
توابــع ســقز) .پایاننامــة کارشناســی ارشــد ،دانشــکده علــوم
اجتماعــی ،دانشــگاه تهــران.
بابائیــان ،علــی ،غالمرضــا مــرادی ،علیاکبــر خرمــی ،و
روحالــه ســاالر« .)1393( .تأثیــر ســرمایة اجتماعــی بــر
ارتقــاي امنیــت عمومــی از دیــدگاه فرماندهــان و مدیــران
(مــورد مطالعــه :فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان).
فصلنامــة انتظــام اجتماعــی 65 :)4( 6ـ.86
بحریپــور ،عبــاس ،و ابوالفضــل ذوالفقــاری.)1389( .
«ســرمایه اجتماعــی و تبییــن رابطــة آن بــا احســاس امنیــت
اجتماعــی (مطالعــة مــوردی :شهرســتان کاشــان)» .مطالعــات
جامعهشناســی 7 :)8( 2ـ.24
پیلتــن ،فخرالســادات ،و مختــار برومنــد« .)1393( .بررســی
نقــش ســرمایة اجتماعــی بــر امنیــت اجتماعــی (مــورد
مطالعــه کلیــه زنــان و مــردان واقــع در گــروه ســنی 18-45
ســال شــهر جهــرم)» .مطالعــات توســعة اجتماعــی ایــران 6
(119 :)2ـ.129
ذاکــریهامانــه ،راضیــه .)1390( .بررســی میــزان احســاس
امنیــتاجتماعــی و عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر آن (مطالعــة
مــوردی :شــهر یــزد) .پایاننامــة کارشناســی ارشــد،
دانشــکدة علــوم اجتماعــی دانشــگاه یــزد.
رضایــی ،زهــرا .)1394( .بررســی رابطــة ســرمایة اجتماعــی
بــا احســاس امنیــت زنــان شــهر آبدانــان .پایاننامــة
کارشناســی ارشــد جامعهشناســی ،دانشــگاه آزاد اســامی،
واحــد گرمســار.
رضایی ،مریــم ،طاهــره میرســاردو ،و زهــرا رضایــی.)1396( .
«بررســی رابطــة ســرمایة اجتماعــی بــا احســاس امنیــت
اجتماعــی زنــان» .انتظــام اجتماعــی 49 :)2( 9ـ.74
زکــی ،محمدعلــی« .)1394( .بررســی ســرمایة اجتماعــی
زنــان و عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر آن (مــورد مطالعــه:
دانشــجویان دختــر دانشــگاه پیــام نــور اصفهــان)» .زنــان و
خانــواده 53 :)30( 9ـ.78
ســفیري ،خدیجــه ،و صدفــی ذبیحالــه« .)1391( .فراتحلیــل
مطالعــات و تحقیقــات جنســیت و ســرمایة اجتماعــی».

جامعهشناســی کاربــردي 37 :)47( 23ـ.74
 شــاکرينیا ،ایــرج« .)1389( .رابطــة ســرمایة اجتماعــی ومعنــاداري زندگــی بــا ســامت روان در زنــان قربانــی همســر
آزاری» .زن و بهداشــت 47 :)2( 1ـ.66
 شــایگان ،فریبــا ،امیــن صارمــی ،و زینــب عباســی.)1394( .«ســرمایة اجتماعــی و احســاس امنيــت (مطالعــة مــوردی
دانشآمــوزان دبیرســتانی منطقــة  4تهــران)» .برنامهریــزی
رفــاه و توســعة اجتماعــی  :)23( 6ص91ـ.122
 عبــاسزاده ،محمــد ،ابراهیــم حســینپور ،نوشــین رحیمــیدهــگالن ،و علــی بوداقــی« .)1391( .تحلیــل نظــری
ســرمایة اجتماعــی بــا تأکیــد بــر تأثیــر آن بــر مهاجــرت،
نظــم و امنیــت اجتماعــی» .فصلنامــة دانــش انتظامــی
آذربایجــان شــرقی 1 :)4( 2ـ.24
 قجــري ،حســینعلی ،و اعظــم علیخانــی فرادنبــه.)1391( .«میــزان ســرمایة اجتماعــی زنــان شــهر بروجــن و عوامــل
اجتماعــی تأثیرگــذار بــر آن» .جامعهشناســی کاربــردي 23
(171 :)1ـ.193
 قدرتــی ،حســین ،علــی یاراحمــدي ،مریــم مختــاري ،وحســین افراســیابی« .)1390( .تحلیــل ســرمایة اجتماعــی
و بــاروري زنــان در مناطــق شــهري ســبزوار» .مطالعــات
جغرافیایــی مناطــق خشــک 79 :)4( 1ـ.94
 کالهچیــان ،محمــود« .)1382( .راهکارهــاي تحقــق امنیــتاجتماعــی»133 .ـ .168در :احمــد كاهــه .مجموعــه مقــاالت
ی انتظامــی
همایــش امنیــت اجتماعــی ،ج ،1تهــران :نیــرو 
ت اجتماعــی.
ی ایــران ،معاونــ 
ی اســام 
جمهــور 
 گیدنــز ،آنتونــی .)1385( .تجــدد و تشــخص .ترجمــۀ ناصــرموفقیــان .چ ،4تهــران :نشــر نــی.
 مصطفیپــور ،احســان ،منصــور حقیقتیــان ،و اصغــرمحمــدی« .)1397( .تبییــن جامعهشناســی میــزان
ســرمایة اجتماعــی محلههــای شــهر تهــران» .مطالعــات
جامعهشناســی 7 :)38( 10ـ.20
 ويدنیــا ،منیــژه .)1388( .امنیــت اجتماعــی .تهــران:پژوهشــکدة مطالعــات راهبــردی.
 نیــازي ،محســن ،الهــام شــفایی مقــدم ،و یاســمن شــادفر.(« .)1390بررســی رابطــة بیــن میــزان ســرمایة اجتماعــی
و احســاس امنیــت اجتماعــی در بیــن زنــان مناطــق شــمال
(1و  )2و جنــوب شــهر ( 19و .»)20جامعهشناســی مطالعــات
جوانــان 131 :)3( 2ـ.160
 ـــــــــــــــ ،سیدســعید حســینزاده آرانی ،ایوب ســخایی،و حســین امامعلیــزاده« .)1395( .فراتحلیــل مطالعــات و
تحقیقــات ســرمایة اجتماعــی و احســاس امنیــت اجتماعــی».
انتظــام اجتماعــی1 :)1( 8 ،ـ.25
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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 statistical 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 social 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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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 indicates 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 social 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

