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قابل مشاركت و همياري هاي اجتماعي به عنوان عناصر شكل دهنده و مقوم سرمايه اجتماعي 

بر يكي از متغير هاي تاثير گذار بر سرمايه  دگان،عليهذا در اين تحقيق ، نگارن .انتظار است
اين تحقيق درصدد پاسخ به اين  .اندداشتهاجتماعي، يعني همان ترس از قرباني شدن  تمركز 

سوال است كه آيا ترس از قرباني شدن  موجب كاهش شعاع ارتباطات اجتماعي افراد و كاهش 
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  ه بيان مسئل طرح و

آنچه كه قوام دهنده و استمرار بخش  هر جامعه اي است روابط اجتماعي  در آن جامعه است و آن چه 
كه روابط اجتماعي براي افراد به ارمغان خواهدآورد همان ميزان سرمايه ودارائي است كـه فـرد از ايـن    

فقدان . ده مي شودروابط بدست مي آورد و از ديدگاه جامعه شناسي تحت عنوان سرمايه اجتماعي خوان
و يا تضعيف اين عامل مهم نه تنها در زمينه خود بلكه برتمام ديگر شئونات زندگي تاثير گذار خواهـد  

نگي به ضعيف شدن اين سياسي، اجتماعي و فره ،حيه  مشاركت در حوزه هاي اقتصاديفقدان رو .بود
 :ددر تضعيف سرمايه اجتماعي موثرانمولفه هاي بسياري اعم از واقعي يا غير واقعي . گرددبرميسرمايه 

هاي ناشي از مشاركت هاي محلي و اجتماعي گي، سرخوردبي اعتمادي ناشي از شكست هاي اقتصادي
آنچـه كـه ايـن مقالـه  درصـدد      . تا ترس هاي گسترده از قرباني شدن در اين حوزه ها از آن جمله اند

يا تبليغ محدوديت در روابط اجتماعي براي  بررسي آن است ترس از قرباني شدن و به تبع آن ايجاد  و
پر واضح است كه امروزه ميزان جرايم و تنوعات آن در حوزه . خود و ديگران در زندگي شهري است

مورد تاكيد قرار گرفتـه و  هاي مختلف رو به فزوني است و اين موضوع در فضاي روابط شهري دائما ً
ش شور و اشتياق آن ها براي برقراري پيوند هاي جديـد  منجر به تنگ تر شدن دايره روابط افراد و كاه

در اين خصوص مي توان به عوامل  ؛البته اين بخشي از تحليل تضعيف  سرمايه اجتماعي  است. است
ضـعف   مواردي همچون  فقدان و يا كمبود  فضاها و بستر هاي تعامـل اجتمـاعي،   ،كردديگري اشاره 

كاهش اعتمـاد اجتمـاعي، افـزايش مخـاطرات      )155 :1389،سروستاني و قيصري(فضاي شهري مدرن 
كه در صورت رفع اين نواقص در زندگي اجتماعي، مي توان بـه ارتقـاء سـرمايه    ) 1986،بك اولريش(

يكي از سواالت مطروحه در حوزه زندگي مدرن آن است كه چـرا  بـه مـوازات    . اجتماعي اميدوار بود
شود و افراد در برقـراي روابـط جديـد اجتمـاعي     تر ميپيشرفت در زمان، دايره روابط اجتماعي  تنگ 

وسواس بيش از حدي به خرج داده كه نتيجه آن محدوديت روابط اجتماعي و تضعيف اعتماد اجتماعي 
حصاري  بر دارايي هاي خـود  مي كند تا كه افراد يك جامعه را وادار ي عنصر يا عناصر. نزد آنها است

مقاله حاضر با علم به اهميت موضوع   ن را  كاهش دهند كدامند؟بكشند و سطح آ) از روابط اجتماعي(
اقتصادي  ،قرباني شدن در حوزه هاي اجتماعي بررسي تجربي اين سوال است كه آيا  ترس از در صدد

 ؟ آياشودو سياسي باعث كاهش شعاع ارتباطات اجتماعي افراد و كاهش سرمايه هاي اجتماعي آنها مي
  نا امني در جامعه بر ميزان سرمايه اجتماعي  افراد پاسخگو موثر است؟ پنداشت از  ميزان جرم و

  چارچوب نظري

  :كالن شهر وترس از قرباني شدن-)الف
دو مفهوم اصلي كه ساختار مقاله برآن استوار است يعني قرباني شـدن و سـرمايه اجتمـاعي مفـاهيمي     

مفهوم اول كه هنوز جاي خود . ن اندفضاي مفهومي علوم اجتماعي در جهان و  بويژه در ايرا جديد در
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مـثال در علـوم جنـائي و     ؛را در ميان مفاهيم پيدا نكرده و تحت تعابير ديگري ازآن اسـتفاده مـي شـود   
كوشـش فـرد بـراي حفـظ      زيمل در كالن شهر و حيات ذهني ژرفترين مسئله زندگي نوين را. حقوقي

رد كننـده اي  مـي دانسـت كـه ريشـه در      فرديت و اختيار وجود خويش در برابر نيروهاي اجتماعي خ
ترس از قرباني شدن همانگونـه  ) 93: 1358 ،زيمل( ميراث تاريخي و فرهنگ عيني و فن زندگي دارند

ت كه زيمل به گونه اي غير مستقيم بدان اشاره مي كند، وجود دل نگراني ها و استرس هاي مداومي اس
ين فراينـد تمـام ناشـدني، ناشـي از ويژگـي هـاي        وارد مي شود و ا ،كه بر افراد در شيوه زيست نوين

بنابراين . تشديد تحريكات عصبي است ،بنياد رواني فرديت انسان كالن شهر. زندگي در كالن شهراست
ارگاني راپرورش مي دهد كه از او در برابر جريان _كه به هزاران گونه مختلف است _انسان كالن شهر 

خارج كه در كار ريشه كن كردن او هستند، حمايت مي كنـد   هاي تهديد كننده و ناهمگني هاي محيط
مسـتلزم رفتـاري منفـي تـر بـا       ،صيانت ذات در مقابل كالن شهراما از نظر زيمل  .)99: 1358 ،زيمل(

اين طرز فكر رواني مردم متروپل در مقابل يكديگر را از نظر صوري مي توان . ماهيت اجتماعي نيست
گر واكنشهاي دروني بي شـماري بعنـوان بازتـابي از تماسـهاي مـداوم      ا. مطرح كرد 1به صورت احتياط

بيروني با مردم بي شماري رخ مي داد در اين صورت فرد از درون متالشي مي شد و به وضعيت رواني 
غير قابل تصوري مي رسيد تا حدي بخاطر اين واقعيت رواني و نيز بخشي به جهت حق عدم اعتمادي 

بـه  . با عناصر زود گذر زندگي كالن شهري دارند احتياط كـردن الزامـي اسـت   كه انسانها در روياروئي 
معموال آنهائي كه سالها همسايه ما بوده اند نمي شناسيم و همين احتياط است كه ما  سبب اين احتياط،

تمام سازمان داخلي چنين زندگي اي كه  .اي كوچك سرد و بي عاطفه مي نمايدرا در چشم مردم شهره
خرد  اط دهندگي وسيعي است برسلسله مراتب بسيار متنوعي از بي تفاوتي ها و بيزاري هايداراي ارتب

به نظر زيمل شرايط به گونه اي است كه انسـان را در   .)102: 1358، زيمل( و نيز دائمي استوار است 
وجود چنـين شـرايطي در زنـدگي شـهري      .وضعيت آمادگي براي خصومت و همدردي  نگه مي دارد

شود كه ساكنين شهرهاي بزرگ در زمينه برخورد يا چگونگي مواجهه بـا جـرايم پـيش رو     موجب مي
به بيان ديگر شهريان نسبت به روستائيان  ترس بيشتري از قرباني  .دچار نگراني ها و ترس هاي باشند

همين نكته است كه به گفتـه زيمـل   . دارند شدن در حوزه هاي مختلف زندگي و در معرض جرم قرار
ي كالن شهر، زمينه اي براي آگاهي بيشتر و تفوق شعور را در انسان فراهم مي سازد و بـه همـين   زندگ

  .ميزان از اعتماد و همكاري مي كاهد و بر احتياط مي افزايد
  :قرباني شناسي و تغيير رويكرد ها-)ب

 است كهاجرائي و سياست گذاري، اين ادعاي  درستي  ،ه به شواهد موجود در سه سطح علميبا توج 
اقدامات اجرائي و كنترلي و سياست هاي سطوح كـالن وميانـه و    ،تا يك دهه قبل بيشتر مباحث علمي

  ــــــــــــــــــــــــــ       
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ل اجتمـاعي  مجرمـان   خرد،  بر مجرم، داليل اجتماعي و فردي ارتكاب به جرم و مكانيسم هاي كنتـر 
توسط المبرزو هاي فيزيكي مجرمين  ويژگي كردناين مسئله  در حوزه علمي از ثبت . تاكيد شده است

حلقه مفقوده در  سه حوزه ذكر شده را مي توان آن چيزي . گيردتا نظريات فرا مدرنيستي  را  در بر مي
در ساير مـوارد جـرم و     1بجز جرائم بدون قرباني. استدانست كه امروزه نقش قرباني در وقوع جرم 

اي دهه هاي متوالي جامعـه شناسـي   بنابراين بر. آسيب امروزه نقش قرباني مورد تاكيد قرار گرفته است
... انحرافات و جرم شناسي برمجرم، ساختارهاي توليدكننده و زمينه ساز جرم، دسته بنـدي مجـرمين و  

ئه شده توسط مرتون در جامعه شناساني به مانند دوركيم و حتي دسته بندي هاي ارانظر  .پرداخته است
شده مجرمان، انگيزه هاي آنهاو ساختارهاي ، عمدتا مجرم محور بوده و طي آن تالش خصوص كجروي

شود برساخت كردن آنچه ترسيم مي .مورد بررسي قرار گيرد اجتماعي در مثلثي از جرم، مجرم و كنترل،
 2امروزه با بررسي هاي صورت گرفتـه، مبحـث قربـاني شناسـي     .يك مجرم و همدردي با قرباني است

داده هاي  .شودگري فعال و نه منفعل در نظر گرفته مي مورد توجه قرار گرفته  و قرباني به عنوان كنش
به عنوان مثـال در بخشـي از    ؛تحليلي از جرم و قرباني مويد نقش قرباني در بروز و فعليت جرم است
و مي ) 1383 ،وزارت كشور( قتل هاي صورت گرفته در ايران، قرباني ها در آن نقش زيادي داشته اند

از آنجـا كـه درهرجامعـه اي     .ن داشته جاي قاتل و مقتول عوض شـود كه در آني امكا كردتوان تصور 
 در معرض قرباني شدن قرار دارند،درصد مردم  90و يا كمتر مرتكب جرم مي شوند و% 10بطور نسبي

جامعه  كنند بر بخش اكثريتي از امروزه رويكردهاي پيشگيري و كنترل بيشتر از آنكه بر مجرمين تمركز
پايه نظريـه   در مجموع مي توان گفت كه كه بر. معرض قرباني شدن قرار دارند شوند كه درمي متمركز

كنش متقابل كه در آن  قرباني ديگر عاملي منفعل نيست اهميـت ايـن موضـوع در نظـام هـاي كنتـرل       
در اين مبحث بايد به نكته اي ديگر در ارتبـاط بـا جـرم      .اجتماعي مورد توجه و تاكيد قرارگرفته است

 ،ميزان واقعي جرايم. است 4و پنداشت از ميزان جرايم 3و آن تفاوت بين ميزان واقعي جرايم كرداشاره 
اما پنداشت از  .و درست به مفهوم مطلق آن نيستند البته اين آمارها هميشه واقعي ؛آمارهاي موجود است

باط جرم به برداشت يا پنداشت شهروندان در خصوص وضعيت جرايم در شهر يا محل سكونتشان ارت
اين چنين پنداشتي بر ساير ابعاد ذهني شهروندان تاثير خواهد گذاشت و باعث تقويت يا تعديل . يابدمي

معموال مطلوب است كه ميان . ناميده مي شود 5آن چيزي خواهد شد كه در جرم شناسي ترس از جرايم
اثـر مخربـي بـر     اين دو تعادلي باشد عدم تعادل بخصوص در پنداشت منفي از ميزان جـرايم در شـهر  

  ــــــــــــــــــــــــــ       
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جـرم شناسـان و    .ذاشت كه مبحث اصلي اين مقالـه اسـت  تمامي حوزه هاي زندگي روزمره خواهد گ
ايـن  . اند تا به تبين ترس از قرباني شدن در بين شهروندان بپردازنـد كرده جامعه شناسان بسياري تالش

 .مت و سو داده استتالش ها به چار چوب هاي نيز انجاميده است كه تا حدي به مطالعات تجربي س
 -1:كه هركدام عواملي را مورد نظر قرار داده اند كرداز اهم اين رهيافت ها مي توان به موارد ذيل اشاره 

ويژگـي هـاي فيزيكـي     -4تجربه قبلـي جـرم     -3عوامل پيوند محله اي  -2عوامل جمعيت شناختي  
 :1384، نجيبي(دگاه تاثير رسانه  دي -7استراتژي مديريت خطر  -6نظريه تنوع خرده فرهنگي  -5محله

مطرح شده اسـت كـه بـا     ) 102: 1388، سروستاني( اخيرا هم نظريه بوم شناسي ترس از ديويس). 36
به   )1(در جدول شماره  .است كردهتاكيد برخصوصي شدن حوزه هاي عمومي سعي در تبيين موضوع 

  .شدن اشاره شده است رهيافت ها و عوامل و نتايج بررسي  در موضوع ترس از قرباني
و يا ترس از قرباني شدن تاثيرات شگرفي بر فرد خواهد گذاشـت  ) به جزء قرباني قتل ( قرباني شدن 

ويا حتي مي توان گفت كه در برخي از كساني كه در معرض اين پديده قرار خواهندگرفت چـه اينكـه   
سـوي ايـن افـراد و     وع جرم را ازقرباني شوند و يا ترس مستمري از قرباني شدن پيدا كنند احتمال وق

مـوردي   1382 مورد بيجه در ايران در سـال ). 1982 ،البرت( تبديل آن ها به مجرم را افزايش مي دهد
  .مصداقي از مبحث مذكور است

رسانه و نظام قضائي پليسي رامي توان نظام هاي رسـمي و غيـر رسـمي     آموزش و پرورش، خانواده، 
نگراني ها و ترس هاي ناشي از تهديدات و هرج و مرج  .به شمار آورد كنترل اجتماعي و جامعه پذيري

نايات نفـرت انگيـز،   ، جخود ناامني واقعي، ضرب و شتم ها ها روزمره، احساس باالي ناامني بيشتر از
ردنـد همـه   كرفتارهاي كه جرم محسوب نمي شوند اما رفتاري غير مدني لحـاظ مـي    ،تجاوز به عنف

ترس خاصي را  است كه جهت تقويت صيانت از نفس، كردهاجتماعي را وادار وهمه نظام هاي كنترل 
كه مي توان آن را ترس از قرباني شدن در همه حوزه هاي زندگي بنـاميم در بدنـه جامعـه و از همـان      

از سوي ديگر اين عملكرد آنچه را كه مي توان چسب اجتماعي دانست يعني همـان   .كودكي واردكنند
  .ورد تهديد و فرسايش قرار مي دهدسرمايه اجتماعي م
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 رهيافت ها و نتايج در مبحث ترس از قرباني شدن) 1(جدول شماره 

عوامل مورد نظر در بررسـي تـرس از     رهيافت ها 
  قرباني شدن 

  برخي نتايج

بوم شناسـي  
  ترس

ــه     ــومي ب ــا ي عم ــوزه ه ــديل  ح تب
  خصوصي در اثر ترس از جرم 

تدريج حوزه هاي عمومي به  با افزايش جرايم در نقاط مختلف به
حوزه خصوصي تبديل ميشوند و اين خود باعث ايجاد نـاامني و  

  ) 102: 1388:ديويس (ترس بيشتر مي شود
پيونـد محلـه   

  اي
ــاع،  ــه اجتم ــق خــاطر ب  احســاس تعل

  انسجام اجتماعي، پيوند محله اي  
ساكنين فاقد هر نوع پيوند و يا ارتباط اجتماعي ترس بيشـتري از  

  ) 1997مري(دجرم دارن
بي اعتمادي به همسايگان منجر به فقدان و كاهش ارتباط و ترس 

  افراد از فضاي بيروني ميشود
تجربه قبلـي  

  جرم  
تعرض جنسـي،   جرايم خشونت آميز،

ــاي   ــاني، مزاحمــت ه مزاحمــت خياب
  ..)موبايل ، تصوير و( رسانه اي 

ل تجربه رفتار تهديـد آميـز از منبعـي ناشـناخته و غريبـه پتانسـي      
بيشتري براي ترس از جرم است و تجربه قبلي صيد مجرمان شدن 

    )1982مك ميالن و البرت (به ترس بيشتر نيانجامد
ويژگي هـاي  
  فيزيكي محله

طراحي هاي نامناسب شهري، فضاهاي 
ــه شــهر،   ــز، فضــاهاي حوم جــرم خي
سكونتگاه هاي غيررسمي داخل شـهر  

  ...ها و

يتوجهي و خرابي وجود دارد، محله هاي كه در آنها نشانه هاي از ب
جيمـز كيـو   (نماهاي بيروني ناموزون باعث تـرس بيشـتر ميشـود   

  ) ويلسون و جورج كلينگ
محله هاي كه كاربري تجاري مسكوني  و اداري دارند يعني داراي 

  كاربري متنوع هستند از محله هاي تك كاربري امن تر اند 
نظريــه تنــوع 
ــرده  خــــــ

  فرهنگي

ـ  ك محـل و  وجود اقوام مختلف در ي
  عدم وجود پيوند با كليت اجتماع 

مردمي كه  به لحاظ  نزادي در منطقه اي درا قليت هسـتند داراي  
  ) 1984وينگستون ( ترس بيشتر اند

ــتراتژي  اســ
ــديريت  مـــ

  خطر

در معــرض قــرار دادن يــا گــرفتن در 
فضاهاي خطر ناك و اسـتراتزي هـاي   

  مديريت يا ممانعت  

ار و اذيـت قـرار گـرفتن رابـا     هر فرد ميتواند خطـر در مـرض آز  
گوكـان و  (اجتناب از ورود به موقعيت ها خطرناك كـاهش دهـد  

نتيجه اينكه آنهاي كه ايـن راهبردهـا را بكـار ميبرنـد     )ماكس فيلد
  .احساس امنيت بيشتري مي كنند

ديدگاه تـاثير  
  رسانه  

اطــالع رســاني در خصــوص جــرم و 
  تبعات آن 

در رسانه هاي مختلف با  انعكاس اخبار جرايم به صورت گسترده
  عث افزايش ترس در افرا جامعه ميشود 

جمعيـــــت  
  شناختي  

بررسي و مقايسـه گـروه هـاي سـني،     
جنسي، پايگـاه اجتمـاعي،فقر، شـغل،    

  ..تحصيالت  و

ترس در ميان زنان گروه هاي سني پير و جوان تا حدودي يكسان 
  )1997فرارو (است داليل جرم متفاوت است

  ) 1999وار(عمدتانگران تجاوز جنسي هستند  سال  35زنان زير 
ترس از جرم در بين بخش هاي از جمعيت بيشتر است كه آسيب 

  )    3،1993شويتزر(  پذير ترو منمزوي تر اند به ويزه پيرزنها

 اقتباس از منابع هر يك از نظريه پردازان: منبع
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   سرمايه اجتماعي )ج
،  مفهـومي جديـد اسـت امـا وجـود آن در زنـدگي       جربيسرمايه اجتماعي  گرچه در بعد تحقيقات ت 

، ضرب المثل ها و داستان ها ، قصه هااديان، آموزه هاي اخالقي، اشعار.  اجتماعي وجودي قديمي است
در ميان ملل مختلف سرشار از شاخص هايي است كه امروزه آنها را شاخص هاي اصلي سـرمايه  ... و

انند ناظر برتقويت و يا تضعيف سـرمايه اجتمـاعي باشـند و در    اين آموزه ها مي تو. اجتماعي مي دانند
واقع مي توان يكي از شاخص هاي سنجش سرمايه اجتماعي را نوع  ادبيـاتي دانسـت كـه در زنـدگي     
روزانه جاري و ساري است و مردم در تعامالت روزانه از آن استفاده مي كنند و مي تـوان بـا بررسـي    

با رشـد ونضـج    .نوع نگاه آن جامعه را به سرمايه اجتماعي سنجيد ادبيات مكتوب و شفاهي هر جامعه
جامعه شناسي مولفه اي كه بيش از همه مورد توجه بنيان گذاران جامعه شناسي قرار گرفت پيوسـتگي  

است كه ايجاد كننده و تداوم بخش زنـدگي اجتمـاعي محسـوب مـي      هاي افراد وروابط اجتماعي آنها
 شناسان محور اصلي بررسي جامعه شناسي  همين روابط اجتماعي است به زعم برخي از جامعه. شود

پيوند ها و روابط اجتماعي و بين فردي نقش محوري را در ساختن قطعـات بنـاي   ) 274:1382،ريتزر(
. دوركيم ، زيمل ، وبر و حتي ماركس به اهميت روابط اجتمـاعي واقـف بودنـد    .اجتماعي ايفا مي كند

رك شيوه عملكرد پيوند هاي اجتماعي افراد در قالب رشته هاي كـه جامعـه   دوركيم عالقه خاصي به د
  : بزرگ تر را تشكيل مي دهند داشت او معتقد بود كه 

بلكـه  ...جامعه  به تلنباري از اتمهاي پهلوي هم گذاشته شده تبـديل نمـي شـود   
اعضاء از طريق گسترش پيوندهاي عميق تر و بلند مدت تر با هم يگانه و متحد 

  )226: 1933،دوركيم(شوند مي 
بنابراين  مي توان گفت كه سرمايه اجتماعي يعني حضور مستمر وآگاهانه فرد در زندگي اجتماعي كه   

ايده محوري در سرمايه اجتماعي برقراري روابط اجتمـاعي و   .عكس آن انزوا و دوري از اجتماع است
ي جامعه قادر به همكاري با هم خواهند بود با برقراري روابط و پايدار ساختن آن اعضا. تداوم آن است

و از طريق ايجاد پيوند هاي بين آنها  قادر خواهند بود چيز هايي كه به صورت فردي نمي توانسته انـد  
انسانها از طريق مجموعه اي از شبكه ها، . بدست آورند ،ند يا به سختي قابل اكتساب بودندبدست آور

ه ارزشهاي مشتركشان را با ساير اعضاي اين شبكه ها به اشتراك بهم متصل مي شوند و تمايل دارند ك
شكل آنها مي بايست به عنوان   به ميزاني كه اين شبكه ها تشكيل يك نوع دارايي را مي دهند.بگذارند

در مي تواند  اين سرمايه ، همان قدر كه در زمينه اوليه خود مفيد است،. دهنده نوعي سرمايه ديده شوند
بنابراين سرمايه اجتماعي ثروتي ارزشمند تلقـي مـي    .)8: 1386 ،غفاري(ها نيز  مفيد باشد ساير زمينه 

شود كه از طريق شبكه هاي اجتماعي، بنياني براي انسجام به وجود مي آورد، زيـرا افـراد را قـادر مـي     
تمـاعي  سرمايه اج .سازد تا با هم  براي كسب بهزيستي و بهبود زندگي  دست به همكاري متقابل زنند
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اين مفهوم از . همانگونه كه ذكر شد مفهومي جديد اما عنصري  ديرينه در تداوم زندگي اجتماعي است
و  كردنـد وارد ادبيات جامعه شناسي شد و كساني چون بورديو، لـوري ، جـاكوبز آن را مطـرح     1980

ديو و كلمن بر بور) 159: 1998ولكوك،(افرادي چون كلمن، بارت ، پاتنام آن را بسط و گسترش دادند
بـه  . كردنداهميت روابط اجتماعي و هنجار هاي مشترك در رفاه اجتماعي و كار آمدي اقتصادي تاكيد 

). 159:همان(سرمايه گذاري در سرمايه فيزيكي و انساني را افزايش ميدهد  ،نظر پاتنام سرمايه اجتماعي
سـرمايه  )از طبيعي، انسـاني ومـادي   اعم( امروزه در جريان توسعه يك كشور در كنار انواع سرمايه ها 

در كشور هاي توسـعه نيافتـه،   . اجتماعي هم به عنوان برون داد و هم درون داد توسعه به شمار مي آيد
فقدان سرمايه اجتماعي را حلقه مفقوده توسعه و رشد اقتصادي نـام نهـاده انـد همچنـين تحقيقـات و      

و كيفيت زندگي ، هدف و مفهوم زندگي پيوند مطالعات مختلف نشان ميدهد كه بين سرمايه اجتماعي 
  )30: 1382،بيكر(مستقيمي برقرار است

، انجمن ها ، شبكه ها، تعامالتداللت بر مجموعه روابط در مجموع مي توان گفت كه سرمايه اجتماعي
موجب گرمي اجتماع انساني  و موسساتي دارد كه بواسطه هنجارها و ارزشهاي مشترك شكل گرفته  و

آن  ويژگي سرمايه اجتماعي اين است كه با استفاده از. كندنش متقابل اجتماعي را تسهيل مي شده و ك
مايه سـر . شـود تحليل نمي رود و بلكه برعكس عدم استفاده از آن موجـب تحليـل و نـابودي آن مـي     

بلكـه فراينـدي   ) 174:2000،اسـتروم (شـود اخالت بيروني به آساني سـاخته نمـي  اجتماعي از طريق مد
در ارتباط سرمايه اجتماعي و نظامهاي سياسي، ميـزان وكيفيـت آن در نظامهـاي    . بانه را مي طلبدداوطل

قدرت مي تواند تاثيرات تقويت كننده و يا تضعيف  سياسي مختلف، متفاوت است و در واقع  ساختار
 تـالش شـده جمـع بنـدي از مفهـوم و     ) 2(درجدول شـماره . كننده اي بر سرمايه اجتماعي داشته باشد

  .          .شودتعاريف مختلف از سرمايه اجتماعي در نظريه هاي اين حوزه ارائه 
  تعاريف، كاركرد و سطح تحليل نظريه پردازان از سرمايه اجتماعي) 2(جدول شماره 

  سطح تحليل  هدف/ كاركرد  تعريف از سرمايه اجتماعي  پرداز نظريه

هاي روابط اجتماعي كه مشخصه آنها  شبكه پاتنام
 جارهاي اعتماد و همياري استهن

تسهيل كنش جمعي و كسب 
 منفعت متقابل

مناطق، اجتماعات در 
 المللي هاي ملي و بين مقياس

منابعي كه دسترسي به كاالهاي جمعي را فراهم  بورديو
 سازد مي

 هاي طبقاتي رقابت مولد سرمايه اقتصادي

هاي  هايي از ساختار اجتماعي كه كنش جنبه كلمن
 نمايند تسهيل ميمنطقي را 

هاي خانوار و  افراد در زمينه توليد سرمايه انساني
 ديگر اجتماعات

دسترسي و استفاده از منابع نهفته در روابط و  لين
 هاي اجتماعي شبكه

ها و  افراد در شبكه توليد منابع قدرت و حفظ آنها
 ساختارهاي اجتماعي

 ها جوامع و فرهنگترويج تعاون و همكاري، كارايي  ميهاي غيررس اي از هنجارها يا ارزش مجموعه فوكوياما
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 اقتصادي و ثبات دموكراسي

هاي فردي يا سازماني  منابعي كه از طريق شبكه بيكر
 قابل حصول هستند

 ها ها و سازمان گروه بستان و كنش متقابل تقويت بده

تفاده بهينه از تقويت ارتباط و اس هاي مختلف گرايي بين بخش ها و هم شبكه وناريان ولكوك
 منابع

 محلي و ملي

ها، هنجارها و  هاي بين مردم كه شبكه پويش كاكس
  شوند اعتماد اجتماعي را موجب مي

تسهيل هماهنگي، تعاون و تقويت 
 تساهل و تسامح

هاي  افراد در سازمان
 داوطلبانه

بالن و 
 اونيكس

 در سطوح محلي عيبهزيستي اقتصادي و اجتما  نيرويي كه در بافت اجتماعي نهفته است

اي كه مردم به واسطه آن امكان ارتباط و  شبكه بارت
 شود اتصال فراهم مي

هاي محلي و  افراد در زمينه اي هاي واسطه فرصت
 اجتماعي

 خرد، كالن افزايش ظرفيت و قابليت كنش هاي عيني و ذهني بين افراد پيوستگي پاكستون

جامعه از نيرويي كه توان توسعه اقتصادي را در  ترنر
 دهد طريق روابط اجتماعي افزايش مي

توسعه اقتصادي بهينه قابليت 
 جمعي توليد

 خرد، مياني، كالن

هاي محلي و  روابط اجتماعي در مقياس گيدنز
 فرامحلي مقوم نظم اجتماعي

نظم اجتماعي، كاهش فساد و 
 تبهكاري اجتماعي

 محلي و جامعه

  )1386غفاري، (منبع اقتباس
صرمشترك در تعاريف نظريه پردازان سرمايه اجتماعي را مي توان در دو مفهـوم شـبكه و   بنابراين عنا 

دامنه سطوح تحليل در سرمايه اجتماعي از نظر اين نظريه پردازان  از . كردروابط اجتماعي دسته بندي 
ه از برايند مباحث مطرح شده در حوزه نظريه هاي سرماي. سطح بين المللي تا سطح محلي وسعت دارد

 :كرداجتماعي در مجموع مي توان به چهارديدگاه اشاره 

اين ديدگاه سرمايه اجتماعي را از طريق تعداد و تراكم گروههاي اجتماعي در : گرايانه ديدگاه محلي -1
 .يك محله معين مورد ارزيابي قرار مي دهد

و روابط دروني و بـين  هاي عمودي و افقي در بين مردم  تاكيد بر اهميت پيوستگي :اي ديدگاه شبكه -2
هاي محلي و موسسات به تبيين نكات ضعف و قوت سرمايه اجتماعي  هايي چون گروه سازماني هستي

 . بپردازد

هاي اجتماعي و جامعه مدني اساساً محصول محيط سياسـي، قـانوني و    حيات شبكه: ديدگاه نهادي -3
 . بيند ير وابسته مينظريه نهادي سرمايه اجتماعي را به عنوان يك متغ. نهادي است

شوند هاي نهادي و شبكه با يكديگر تركيب مي در اين ديدگاه نكات مثبت ديدگاه :افزايي ديدگاه هم -4
هاي دولتي و بخشهاي مختلف جامعـه   هاي پويا در روابط بين و درون ديوانساالري و بر وجود اتحاديه

 )95 :1386 ،غفاري. ( شودتاكيد مي
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بـا   حائز اهميت ومورد بررسي قرار گرفته است سرمايه اجتماعي در سطح خـرد  آنچه كه در اين مقاله
دراين سطح سرمايه اجتماعي در قالب روابط فردي و شبكه هـاي   .اي استنگاه محلي گرايانه و شبكه

 .گرفتـه اسـت  ي غير رسمي حاكم بر آن مـورد بررسـي قـرار    ي بين افراد و هنجارها و ارزش هاارتباط
احساس تعهد و اعتماد دوجانبه به هنجارها و  و ابط و تعامالت بين افراد و گروه هاشدت و كيفيت رو

اين سه بنابر. اجتماعي مورد ارزيابي قرار گرفته است ارزشهاي مشترك به عنوان حس تعلق و پيوستگي
هايي است  ه، مشاركت در زندگي جمعي و اعتماد بين شخصي از جمله مولفشاخص روابط اجتماعي

 .  ت وافري در اين بررسي داشته اندكه اهمي

بنابراين اگر سرمايه اجتماعي را در حوزه خرد با شاخص هـاي چـون شـبكه روابـط اجتمـاعي  كـه        
 مشخصه آن هنجار اعتماد و همياري است، اندازه و تراكم روابط، تراكم و قرابت روابط، تنـوع روابـط،  

ل كنش جمعي و كسب منفعـت متقابـل، تقويـت    دانست كه نتيجه آن تسهي... فعاليت هاي داوطلبانه و
توليد فرصت هاي اجتماعي است، با كاركرد نامناسـب نظـام    ارتباط، تقويت بده بستان و كنش متقابل،

مسئله اصلي اين مقالـه همانگونـه كـه    . اين سرمايه رو به فرسايش است هاي كنترلي و جامعه پذيري،
هـاي زنـدگي    جرم يا قربـاني شـدن بريكـي از مولفـه    بدان اشاره شد اين است كه  چه ميزان ترس از 

پيامد فرسايش سرمايه اجتماعي كاهش ضريب . ، يعني همان سرمايه اجتماعي تاثير گذار استاجتماعي
امنيت اجتماعي است بدليل اينكه امروزه برقراري و استمرار امنيت اجتماعي بيشتر جامعه محور است تا 

ي شدن و كاهش سرمايه اجتماعي، چرخه باطلي شكل مي گيرد كه با رخداد ترس از قربان پليس محور،
بنابراين برحسب مطالب مطـرح شـده در زمينـه مفهـومي و نظـري       .دائم بر گستره آن افزوده مي شود

  .استسرمايه اجتماعي و ترس از قرباني شدن مدل ذيل راهنماي تحقيق 
 

  مدل نظري تحقيق
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و به تزايـد و  مدرن و كالن شهرها به همراه روند جرائم ر ، زندگي در جوامع شهريمطابق مدل مذكور
اين احسـاس تـرس  از   . شود، موجب  تقويت احساس ترس از قرباني شدن مي نيز استرسهاي رواني

قرباني شدن، منجر به افزايش آگاهي از يك سو واز سوي ديگر محتاطانه تر شدن رفتارها شده وافـراد  
يا بايستي آماده خصومتها و جرائم شوند و يا به  .ل انتخاب مي نماينددو راه را براي مواجه با اين مشك

همدردي محتطاطانه روي آورند نتيجه اين موضوع بـي ميلـي بـه همكاريهـاي اجتمـاعي و پيونـدهاي       
  .اجتماعي و در مجموع كاهش سرمايه اجتماعي به عنوان متغير وابسته اين تحقيق است

اين  .مجموعه اي از استرس هاي رواني رو به تزايد همراه استزندگي شهري با  در سطح روانشناختي
شهروندان تالش زيادي را مبذول حفظ  فرديت خود  .دشوموضوع نيز منجر به دو واكنش در افراد مي 

مي كنند اين فرديت در سويه افراطي آن به فردگرائي منجر مي شود كه حاصل آن  نيزكاهش پيوندهاي 
  .استي اجتماعي و سرمايه احتماع

  :قضاياي نظري استنتاج شده از مباحث نظري 
در جوامع شهري مدرن  به دليل افزايش ميزان جرائم، شعاع ارتباط افراد با همديگر محدود  �

  .دشومي 
در جوامع شهري به دليل ترس افراد از همديگر شهروندان محتاطانه با همديگر برخورد مي  �

  .دكنن
وندهاي اجتماعي به نازل ترين و محدودترين سطح تنزل با كاهش ميزان اعتماد اجتماعي ، پي �

 .مي يابد

  :هستندبا توجه به استنتاج هاي نظري  فوق ،  فرضيه هاي تحقيق به شرح ذيل 
بين ميزان سرمايه اجتماعي و ميزان  ترس از قربـاني شـدن رابطـه وجـود دارد     :  فرضيه اول �

اشد ميزان سرمايه اجتماعي كاهش مي بدين معني به ميزاني كه ترس از قرباني شدن بيشتر ب
  .يابد

بين ميزان پنداشت از جرم و نا امني در جامعه و ميزان سرمايه اجتماعي رابطـه  : فرضيه دوم �
جرائم باشـد   كردنوجود دارد بدين معني كه به هر ميزان اين پنداشت به جهت زياد تصور 

  . ميزان سرمايه اجتماعي فرد كاهش مي يابد
  روش شناسي 

جامعه ي آماري  در اين تحقيـق  افـراد در   . تحقيق به شيوه پيمايشي اجراء شده استاين 
مطـابق سرشـماري   . ساله ي ساكن در مناطق مختلف شهر تهرا ن بـوده انـد   45تا  12فاصله سني 

روش نمونـه گيـري    . نفر بـوده اسـت   5139785اين افراد در شهر تهران  تعداد  85كشور در سال 
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كـوكران،   نمونه تحقيق حاضر با استفاده از فرمول حجم نمونه اي و حجم  خوشه اي چند مرحله
  . نفرمحاسبه شده است  875

  تعريف مفاهيم و سنجش متغيير ها 

متغيير هاي مستقل اين تحقيق شامل ترس از قرباني شدن و پنداشت از ميزان جرم ونا امني در جامعـه  
اريف نظري و عملياتي هر كدام از اين متغير هـا بـه   متغير وابسته  سرمايه اجتماعي است كه  تع .است

  .شرح ذيل است 
عبـارت اسـت از وجـود تـرس و     )2008(بر حسب تعريف فـارال و لـي   : ترس از قرباني شدن )الف 

استرس هاي مداوم  از آسيب ديدن  و مورد سـوء اسـتفاده قـرار گـرفتن در روابـط و تعـامالت       
در تعريف عملياتي  براي سنجش اين ترس . وسياسي  اجتماعي در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي

با بهره گيري از تعريف نظري  چهار سوال  براي چهار حوزه طرح شده بود كه تـرس از قربـاني   
، چك هاي بالمحـل،  ي، كالهبرداريسرقت اموال و دارائ( شدن را در چهار حوزه اقتصادي شامل

در ) بدل فروشي و تقليـد عاليـم تجـاري    اخاذي،  تقلب در كسب و تجارت، ،جعلي بودن اسناد
رفتن در قتل هاي عمـدي و  مقتول قرار گموردضرب و جرح قرار گرفتن، ( حوزه اجتماعي شامل

خياباني قرار گرفتن، تصـادف   مورد سرقت هاي ،ربوده شدن، موردتجاوز قرار گرفتن ،غير عمدي
دن اسـناد و مـدارك   پخـش شـ   يقه گيري در مكان هـاي شـهري،   ،مزاحمت هاي خياباني ،كردن

خصوصي شخصي و خانوادگي، مورد حمله اراذل و اوباش قرار گرفتن، مـورد افتـرا و بـدگماني    
يب هاي  شهري قـرار گـرفتن،   در معرض شورش ها و آس(در حوزه سياسي شامل ) قرار گرفتن 

نتيجـه    تـرس از قربـاني شـدن در    ترس از آتش سوزي و تخريب اموال در شورشـهاي شـهري،  
  ي  ناسـالم، مـواد غـذائ  (و در حـوزه بهداشـتي شـامل    ) ت تروريستي و جنايتكارانه سياسياقداما
كه البتـه   است )الودگي صوتي و غيره ،ات مخرب زيست محيطي مثل آب آلوده، آلودگي هواتاثير

در تحليل نهائي نتايج  حوزه بهداشت مد نظر قرار نگرفته است و در شاخص تركيبي نيز سـوالي  
ر اساس آن ميزان ترس از قرباني شدن در هر چهار حوزه مورد سنجش قرار گرفته طرح شده كه ب

اين سوال به جهت تعيين اولويت تر س از قرباني شدن از نظر پاسخگويان درميـان چهـار   .است 
حوزه مورد بررسي  است كه در پيش آزمون معيار هاي روائي و پايائي آن بـا اسـتفاده از آزمـون    

براي گويه هاي هـر متغيـر و    )%86( ده شد كه با توجه به آلفاي بدست آمدهآلفاي كرونباخ سنجي
  .دش، برخي از گويه ها حذف و يا اصالح است 7/0سطح مطلوب آلفا كه 

سـرمايه اجتمـاعي عبـارت اسـت از      ،هره گيري از تعريف پاتنام وگيدنزبا ب: سرمايه اجتماعي)ب
كه مشخصه آنها هنجارهاي اعتماد و  رامحليهاي محلي و ف هاي روابط اجتماعي در مقياس شبكه

براساس اين تعريف در بعد عملياتي از چند شاخص به شرح ذيـل اسـتفاده شـده    . همياري است
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تراكم روابط و : روابط اجتماعي  بر حسب دو خصوصيت در شبكه روابط اجتماعي شامل. است 

ويان خواسته شـده  ز پاسخگاجتماعي سنجيده شده است به اين منظور ا روابط حمايتي در شبكه
اعتماد اجتماعي و ميزان مشاركت اجتماعي خود را بيان  تراكم رابطه اجتماعي، در قالب يك طيف

اين مفهوم  . كنند تراكم روابط در اينجا به معناي فراواني رابطه در بين اعضاي شبكه دوستي است
شـدت رابطـه دربـين افـراد     ، ميـزان رابطـه و   )مدت آشنايي(برحسب سه متغير شامل طول رابطه 

سه متغير مذكور، شاخص كلي تراكم رابطه اجتمـاعي  ) ضرب(و از تركيب  شدهتعريف عملياتي 
اعتماد ( گرايانه اعتماد خاص -1: برحسب شاخص اعتماد كه بر دو نوع است. است شدهمحاسبه 

) هـا  ه غيـر خـودي  اعتماد بـ (  يافته اعتماد تعميم -  2) ها به خويشاوندان، دوستان نزديك، خودي
سنجيده شده اسـت و نهايتـا سـومين مولفـه  سـرمايه      . شخصي شعاع اعتماد بين  برمبناي شاخص

يت در انجمن ها، هيات هاي اجتماعي  يعني  مشاركت در فعاليت هاي داوطلبانه كه شامل عضو
براي ساخت مقيـاس سـرمايه   .  سنجيده شده است ... شورا ها، حزب و تشكل سياسي و ،مذهبي

ه حـداقل و حـداكثر نمـرات    با توجه ب.اجتماعي نمرات هر يك از مقياس ها با هم تركيب شدند 
مقـدار آلفـاي كرونبـاخ مقيـاس      .اسـت  65تا  15دامنه نمره سرمايه اجتماعي بين  ،مشخص شده

  .است%  86سرمايه اجتماعي

  
  :يافته ها ونتايج تحقيق

  ويژگي هاي زمينه اي نمونه ي آماري). الف

  

درصد در گروه % 22ساله، 20تا  12درصد در گروه سني % 27ر توزيع سني پاسخگوياناز نظ -1
سال قرار  38درصد باالي %7ساله و  38تا 30درصد در گروه سني %44ساله، 29تا 21سني 

 .داشتند

درصد زن نمونه تحقيق  7/49درصد مرد و  3/50بر حسب جنسيت از كل افراد بررسي شده  -2
 .را تشكيل مي دادند

درصد داراي %41درصد بي سواد،%2كل افراد مورد بررسي برحسب ميزان تحصيالت، از  -3
 . درصد تحصيالت تكميلي دارند%24درصد ليسانس و %32تحصيالت راهنمائي و متوسطه ،

 

درصد در جايگاه پايين %27از مجموع پاسخگويان برحسب پايگاه اقتصادي و اجتماعي ،  -4
 . در جايگاه باال قرار داشته اند 6/15سط و درصد در جايگاه متو4/57قرار داشتند،

  .    هستنددرصد شاغل  58درصد غيرشاغل و  42برحسب وضعيت اشتغال ، -5
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نمودار شماره  (1)توزيع فراواني ترس از قرباني شدن در حوزه    

هاي ،اقتصادي ،اجتماعي و سياسي
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اقتصادي اجتماعي  سياسي  بهداشتي

  
  ترس از قرباني شدن در حوزه هاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي) ب

در خصوص متغيير مستقل اصلي تحقيق كه ترس از قرباني شدن بود برحسب هر يك از حوزه هاي 
يف هاي جهت سنجش ميزان ترس از قرباني شدن در اين حوزه ها بكار گرفته شده مورد بررسي ط

از پاسخگويان، قرباني شدن و يا در معرض قرباني قرارگرفتن در  3/35در جمع بندي ميانگين ها . است

درصد دومين حوزه اي است كه  3/24اند بعد از آن حوزه اجتماعي با  كرده حوزه اقتصادي را اشاره

 3/7درصد و سياسي  6/15ساير حوزه ها نيز به ترتيب بهداشتي  .اند داشتهان بدان اشاره پاسخگوي
حوزه بهداشتي از آن جهت در اين تحقيق مورد بررسي قرارگرفت كه امروزه هم . اند بودهدرصد 

مباحث و آمار هاي  مربوط به قربانياني كه بر اثر سهل انگاري هاي پزشكي و يا آلودگي هوا و مواد 
درصد  3/17. مورد نظر قرار گرفته اند و به عنوان يك مسئله اجتماعي برساخت شده است... غذائي و

  .از پاسخگويان نيز به سواالت اين بخش جواب نداده اند 
 

  
  

  

  
  
  
  
  
  

  سرمايه اجتماعي) ج

براي سنجش ميزان سرمايه اجتماعي همانگونـه كـه در تعريـف عمليـاتي بيـان شـد از سـه         -1
 ، اعتمـاد )اجتمـاعي  تراكم روابط و روابط حمـايتي در شـبكه   ( جتماعيشاخص روابط ا

اسـتفاده شـده    )فعاليت هاي داوطلبانه(مشاركت  )يافته گرايانه و اعتماد تعميم اعتماد خاص(
نتـايج    4جدول شـماره  . دشونتايج شاخص تركيبي ارائه مي  در جدول شماره چهار. است

 .دهد مقياس كلي سرمايه اجتماعي را نشان مي

درصـد از افـراد مـورد بررسـي داراي ميـزان سـرمايه        6/50نمونه مورد بررسـي   875از مجموع .
درصد از نمونـه آمـاري داراي سـرمايه      7/23در حالي كه فقط . هستندكم و اجتماعي بسيار كم 
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درصد از افراد هم داراي ميزان سرمايه اجتماعي متوسطي  25. اجتماعي  خيلي زياد و زياد هستند
  .  هستند

  
  توزيع فراواني و درصدي ميزان سرمايه اجتماعي) 4(جدول شماره
  درصد  فراواني  ميزان سرمايه اجتماعي 

  2/19  168  بسيار كم

  4/31  275  كم

  5/25  224  متوسط

  8/17  156  زياد

  9/5  52  خيلي زياد

  100  875  جمع

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  ميزان جرم وناامني در جامعه  پنداشت از)د

 875از مجمـوع   .استمودار شماره پنج بر حسب ميزان پنداشت از جرم و ناامني در جامعه جدول و ن
در . استدرصد از افراد مورد بررسي معتقد بودند كه ميزان جرم و ناامني زياد  45 ،نمونه مورد بررسي

 37.دنداردرصد از نمونه آماري ميزان جرم و ناامني در جامعه را كم و خيلي كم مي پن 17حالي كه فقط 
نداشت از جرم پ .درصد از افراد هم تصورشان آن است كه ميزان جرم در جامعه در حد متوسطي است

يا برهم منطبق  .تواند حداقل دو شكل به خود گيردبا ميزان واقعي جرم مي_همانگونه كه تعريف شد _
شرايط به مسئله اعتماد به  البته اين  ؛باشند يعني ميزان پنداشت از جرم با آمار هاي واقعي نزديك است
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دوم اينكه پنداشت از جرم بسيار باالتر از ميزان واقعي جرم انگاشته مي  .آمار هاي ارائه شده برمي گردد
خـانواده و   ،اعتماد  به آمار هاي ارائه شده به عملكـرد رسـانه هـا    مسئله كه اين موضوع عالوه بر شود

-به دليل  پراكنده(دهد كه نتايج تحقيقات مختلف  نشان ميدر ايران . نهادهاي كنترلي  نيز بستگي دارد

پنداشـت از ميـزان جـرم بسـيار     ) اي ها در حوزه آمار هاي اجتماعي  و عملكرد نامناسب رسانه يگوي
درصد  از افراد مورد بررسي ميزان جرم را  45در اين بررسي نيز تقريبا . بيشتر از ميزان واقعي آن است

اين در حالي است كه آمار هاي واقعي ارائه شده از سوي نيروي  .زياد مي دانند در كشور زياد و خيلي
انتظامي و مركز آمار ايران در مقايسه با ساير نرم هاي جهاني گوياي اين حقيقت نيست و به پنداشـت   

  .   از جرم در ايران پي مي بريم _ناشي از مسائل ذكر شده  _غير واقعي
  

  درصد پاسخگويان بر حسب پنداشت  از ميزان جرم و ناامني در جامعهتوزيع  ): 5(جدول شماره 
  درصد   ميزان  

  45  خيلي زياد و زياد
  37  متوسط

  3/17  خيلي كم و كم 
  6/0  بدون پاسخ 

  %100  جمع 
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  ترس از قرباني شدن و سرمايه اجتماعي) ج

ه شناسي شهري و بخصوص نظريه مطابق مدل تحقيق  و با استفاده از ديدگاه هاي نظريه پردازان جامع
زيمل در كالنشهر و حيات ذهني، بين ميزان سرمايه اجتماعي و ميزان  ترس از قرباني شدن رابطه 

بدين معني به ميزاني كه ترس از قرباني شدن بيشتر باشد ميزان سرمايه اجتماعي كاهش مي  ؛وجود دارد
  6ا سطوح متغير ها همانگونه كه جدول شماره با توجه به بهره گيري از آزمون آماري متناسب ب. يابد

آزمون . نشان مي دهد  با افزايش ميزان ترس از قرباني شدن ميزان سرمايه اجتماعي نيز كاهش مي يابد
  .درصد اطمينان تائيد مي كند 95نيز رابطه معناداري بين دو متغيير را با  Bآماري اسپيرمن و كندال 

  دن و ميزان سرمايه اجتماعيترس از قرباني ش)6(جدول شماره 
  ميزان ترس             

  ميزان سرمايه اجتماعي 
  جمع  زياد  متوسط  كم

  6/50  6/81  3/15 6/22  كم
  6/25  1/11  5/75 3/11  متوسط

  8/23  3/7  2/9  6  زياد
%          100%          100  %100     %100  جمع

  

  ياجتماع هيسرما نزايشدن و م يترس از قربان بههاي مربوط  آماره

  معناداري  مقدار  ها آماره
 B 595./- 000/0كندال 

 000/0 -/.619  اسپيرمن

 000/0 -/.618  پيرسون

    875  تعداد مورد هاي معتبر

  

  

  پنداشت از جرم و ناامني در جامعه و ترس از قرباني شدن) د

يم و پنداشت از ميزان جرايم  همانگونه كه در مباني نظري مقاله ذكر شد تفاوت بين ميزان واقعي جرا 
پنداشت از جرم به برداشت يا پنداشت شهروندان در . در ايران شكاف زيادي مشاهده مي شود

خصوص وضعيت جرايم در شهر يا محل سكونتشان ارتباط مي يابد و اين پنداشت ميتواند تحت تاثير 
ورت  پنداشت هاي افراد از ميزان به هر ص. عملكرد رسانه ها و اتفاقات روزمره در زندگي افراد باشد

ناامني و يا امنيت زندگي اجتماعي بر ساير ابعاد ذهني شهروندان تاثير خواهد گذاشت و باعث تقويت 
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معموال مطلوب است . ناميده مي شود يا تعديل آن چيزي خواهد شد كه در جرم شناسي ترس از جرايم
نداشت منفي از ميزان جرايم در شهر اثر مخربي كه ميان اين دو تعادلي باشد عدم تعادل بخصوص در پ
فرض اين تحقيق كه مسبوق به نظريه مورد . بر تمامي حوزه هاي زندگي روزمره خواهد گذاشت

بين ميزان پنداشت از جرم و ناامني در جامعه و ميزان سرمايه اجتماعي : استفاده است بدين شرح است 
جرائم باشد ميزان  كردنن اين پنداشت به جهت زياد تصور بدين معني كه به هر ميزا ؛رابطه وجود دارد

با توجه به بهره گيري از آزمون آماري متناسب با سطوح متغير ها . سرمايه اجتماعي فرد كاهش مي يابد
نشان مي دهد  با افزايش ميزان پنداشت از ناامني در جامعه  ميزان   7همانگونه كه جدول  شماره 

نيز رابطه معناداري بين دو  Bآزمون آماري اسپيرمن و كندال . ش مي يابدسرمايه اجتماعي نيز كاه
  .درصد اطمينان تائيد مي كند 95متغيير را با 

  
  ميزان پنداشت از جرم و ناامني و ميزان سرمايه اجتماعي) 7( جدول شماره

  ميزان پنداشت از جرم و ناامني در جامعه             
  ميزان سرمايه اجتماعي 

  جمع  زياد  وسطمت  كم

  6/50  5/71  6/17 3/26  كم
  6/25  1/12  5/61 3/16  متوسط

  8/23  4/16  9/20  4/57  زياد
   %100  جمع

100%  
100          %100          %

  

  ميزان پنداشت از جرم و ناامني و ميزان سرمايه اجتماعيهاي مربوط  آماره

  معناداري  مقدار  ها آماره

 B 595./- 000/0كندال 

 000/0 -/.616  پيرمناس

 000/0 -/.613  پيرسون

    875  تعداد مورد هاي معتبر

  

  نتيجه گيري

اين مقاله به منظور بررسي رابطه بين ترس از قرباني شدن و تاثير آن بر كاهش سرمايه اجتماعي تدوين 
رار گرفتـه  تا كنون در اكثر تحقيقات اجتماعي، سرمايه اجتماعي به عنوان متغير وابسته مدنظر قـ .گرديد
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در اين مطالعه سرمايه اجتماعي به عنوان متغير وابسته تعريـف شـده اسـت و تـالش شـده كـه       . است
مطابق اصول پژوهش علمي كه . تغييرات آن برحسب عامل ترس از قرباني شدن مورد بررسي قرار گيرد

تمامي اين فرايند هر تحقيقي با مسئله آغازين شروع مي شود و نهايتا به يك مسئله جديدمي انجامد و 
اين تحقيق با بهره گيري از ديدگاه زيمل در حوزه زندگي شهري  .مسبوق به نظريه هدايت كننده است

مطـابق مـدل   . و نظريه هاي انحرافات اجتماعي و سرمايه اجتماعي به مدل تحقيق دسـت يافتـه اسـت   
و بـه تزايـد و نيـز    مذكور، زندگي در جوامع شهري مدرن و كـالن شـهرها بـه همـراه رونـد جـرائم ر      

اين احساس ترس  از قرباني . دشواسترسهاي رواني، موجب  تقويت احساس ترس از قرباني شدن مي 
شدن، منجر به افزايش آگاهي از يك سو واز سوي ديگر محتاطانه تر شدن رفتارهـا شـده نتيجـه ايـن     

ش سرمايه اجتماعي به موضوع بي ميلي به همكاريهاي اجتماعي و پيوندهاي اجتماعي و در مجموع كاه
نگاهي به يافته هاي جـداول دو متغيـره، بخشـي از مفروضـات     .  عنوان متغير وابسته اين تحقيق است

فرضيه اصلي تحقيق  كه از نظريـه هـاي    .نخستين اين پژوهش را تائيد و برخي نيز ناكار آمد مي نمايد
قرار گرفت، تاكيد مي كرد كـه  بـين    مورد استفاده استنتاج شده است ودرآزمون هاي آماري مورد تائيد

بدين معني به ميزاني كه ترس  ؛ميزان سرمايه اجتماعي و ميزان  ترس از قرباني شدن رابطه وجود دارد
در نمونـه مـورد بررسـي برحسـب     .از قرباني شدن بيشتر باشد ميزان سرمايه اجتماعي كاهش مي يابـد 

با در نظـر گـرفتن چهـار حـوزه      .پسران هستنددختران داراي ترس بيشتري نسبت به  جنسيت، زنان و
مورد بررسي زنان در ترس از قرباني شدن داراي تفاوت چشمگيري نسبت به مردان هستند بدين معني 

ين تـرس  دن در حوزه جرائم  شهري را دارند و برعكس مردان بيشـتر كه زنان بيشتر ترس از قرباني ش
نان ايـن تفـاوت قابـل    نرخ اشتغال متفاوت مردان و ز شان در حوزه اقتصادي است كه البته با توجه به

ترس در برحسب گروه هاي سني و با توجه به نظريه هاي جمعيت شناسي، موضوع  . پيش بيني است
گرچه با رسم منحني  در بين چهـار گـروه    است  كساني يو جوان تا حدود ريپ يسن يگروه ها انيم

ست كه با باالرفتن سن ترس نيز افزايش مي يابد امـا  سني مورد بررسي تغيير محسوسي قابل مشاهده ا
 ،فرارو( متفاوت است ترس در نمونه مورد بررسي  و حوزه هاي ليدالبيان مي كند  فراروهمانگونه كه 

به همراه افزايش تحصيالت ترس از قرباني شدن  برحسب تحصيالت و ترس از قرباني شدن،. )1997
ين است كه سرمايه اجتماعي گروه هاي متفاوت تحصـيلي تغييـر   كمتر مي شود اما نكته حائز اهميت ا

معـه آمـاري   مطابق تحليل هاي توصيفي و تببيني انجام شده مي توان گفت كه در جا .آنچناني نمي كند
درارتباط با رابطه بين متغيرهاي اين تحقيـق   .، اعتماد تعميم يافته ضعيف استمورد بررسي اين تحقيق

كه افرادي كه داراي ترس از قرباني شدن بيشتري انـد داراي سـرمايه اجتمـاعي     دهدنيز نتايج نشان مي
با توجه به آزمون هاي آماري فرض اين تحقيق مورد تاييد قرار مي گيرد كه ترس از قربـاني  . كمتر اند

از سوي ديگر، يافته هاي تبيني ديگر اين مقاله نشان مـي دهـد   . شدن فرساينده سرمايه اجتماعي است
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از ايـن روي   .ميزان سرمايه اجتماعي كاهش مي يابد  ،فتن ميزان پنداشت از جرم و ناامنيبا باالر همراه
است كـه نظـام هـاي كنترلـي و جامعـه      با عنايت به نتايج اخذ شده، راهبرد پيشنهادي اين تحقيق اين 

پذيري و سياست گذاران با ارائه آموزش هاي رسانه اي و تقويت فضاهاي اجتمـاعي در شـهر هـا در    
از سـوي ديگـر بايسـتي در سـطح نهادهـاي       .دكننقرباني شدن تالش  راستاي كاهش احساس ترس از
، پنداشت ن نهادها در مبارزه با جرائم اي د با ارائه كارنامه هاي مثبتشومسئول انضباط اجتماعي، تالش 

ناامني در جامعه بهبود يافته و زمينه رواني مشـاركت هـا و اعتمـاد عـام      عمومي مردم نسبت به جرم و
  .گرايانه را فراهم آوردند
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