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کليدواژهها :هراس از تعرض ،سرمایه اجتماعی ،اعتماد محلهاي ،تعلق طایفهاي.

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2023-01-09

برقراري امنيت در ساختار شهري و برخورداري شهروندان از احساس امنيت در زندگی شهري
امروزه اهميت زیادي دارد و یکی از مؤلفههاي اساسی توسعة پایدار اجتماعی محسوب میشود.
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بين سرمایة اجتماعی و هراس از تعرض در سطح محلههاي
شهر خرمآباد است .براي نيل به این هدف ،از نظریههاي سرمایة اجتماعی بهعنوان چارچوب
نظري استفاده شده است .روش تحقيق مورد استفاده پيمایش است و دادهها از نمونهاي به
حجم  245نفر با ابزار پرسشنامه گرداوري شدهاند .براي تحليل دادهها از آزمونهاي رگرسيون
خطی ،تی ،تحليل واریانس یکطرفه ،مقایسههاي چندگانه شفه و مدلسازي معادالت ساختاري
با نرمافزار ليزرل استفاده شده است .یافتهها نشان داد که تعرض به پسران نوجوان ،تعرض به
دختران و زنان و زورگيري شایعترین مصادیق هراس از تعرض هستند .نتایج آزمون فرضيهها
نشان داد متغيرهاي مشارکت محلهاي ،رعایت هنجارهاي درونیشده ،اعتماد محلهاي ،تعلق
طایفهاي ،سن و مدت سکونت در محله با متغير هراس از تعرض رابطه دارند .همچنين ،نتایج
تحليل رگرسيونی حاکی از آن است که متغيرهاي رعایت هنجارهاي درونیشده ،اعتماد محلهاي،
تعلق طایفهاي و سن به اتفاق همدیگر  58درصد از تغييرات هراس از تعرض در سطح محلههاي شهر
خرمآباد را تبيين میکنند .لذا در بسترهاي اجتماعی مانند شهر خرمآباد که هنوز پيوندهاي
سنتی نسبت ًا قوي ماندهاند ،استفاده از متغير تعلق طایفهاي میتواند بهعنوان بعدي از سرمایه
اجتماعی (در شکل سنتی آن) مفيد واقع شود .بنابراین میتوان گفت طایفهگرایی شاید در
حوزههایی کارکرد منفی داشته باشد ،اما در زمينة ترس از تعرض نقش مثبتی را بازي میکند.
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امروزه مطالعة هراس از تعرض و عوامل مرتبط با آن به علت تاثيرات منفـی کـه بـر زنـدگی روزمرة
افراد و جامعه دارند ،موضوع بسيار مهمی محسوب میشود .تـرس احساسی است که فرد از تجربة
مستقيم قربانیشدن در برابر جرایم تجربه میکنـد ،مانند وقتی که مورد سرقت یا آزار قرار
میگيرد .ولی احساس خطر یا تـرس ناشی از آگاهی از خطري است که مـیتوانـد موجـب آسـيب و
خسـارت گـردد (نيکلسون .)9 :2010 1،مفهوم هراس از تعرض به ترس پيشبينی شده ،یعنی
ترسی که با تصور از وقـوع عملـی مجرمانـه ایجاد میشود اشاره نموده و عوامل مؤثر بر سطوح
این تـرس را بر افراد و اجتماعات مورد مطالعه قرار میدهد (یورگنسون.)37 :2008 2،
عوامل زیادي موجب بروز و ظهور هراس از تعرض در محلهها میشوند .در این ميان میتوان به
روابط همسایگی ،بینظمی فيزیکی و اجتماعی ،تنوع قوميتی (عربی و احمدي ،)1392 ،مدت
زمان سکونت در محله ،خریدوفروش و مصرف مواد مخدر (رضوان و فتحی ،)1391 ،احساس
امنيت و وجود اراذل و اوباش در محل (جهانی دولتآباد ،)1392 ،تجربة بزهدیدگی ،حضور
پليس و اعتماد اجتماعی (صدیق سروستانی و نصر اصفهانی )1390 ،اشاره نمود.
هراس از تعرض پيامدهاي متعددي ازجمله احساس ناامنی ،بیاعتمادي بـه دیگـران،
اضـطراب و احسـاس خطـر ،تـرس از غریبهها یا نگرانی از زوال امنيت و اخالق در محل زندگی
و ایجاد محدودیت در روابط اجتماعی داشته و در نهایت میتواند سـبب افـزایش سطح اضطراب
و افسردگی ،عدم اعتماد ميـان افـراد و اخـتالل در سـالمت و رفـاه جامعـه گردد (هينکـل3،
74 :2009؛ یورگنسن.)38 :2008 ،
یکی از مفاهيم بااهميت و پرکاربرد در زندگی افراد در همة جوامع سرمایة اجتماعی است.
سرمایة اجتماعی جنبههایی از سازمان اجتماعی از قبيل هنجارها ،شبکههاي اجتماعی و اعتماد
متقابل است که همياري و هماهنگی افراد را براي دستيابی به منافع مشترک تسهيل میکند
(قاسمی و همکاران .)1385 ،سرمایة اجتماعی به منابع فراوانی که در ميان یا از طریق
شبکههاي فردي یا سازمانی قابل دسترسی هستند ،اشاره دارد .این منابع شامل اطالعات،
نظریات ،راهنماییها ،فرصتهاي کسبوکار ،سرمایة مالی ،قدرت ،حمایت احساسی،
خيرخواهی ،اعتماد و همکاري میشود (بيکر .)40 :1382 4،عالوه بر این ،آمار انحرافات
اجتماعی بهویژه سرقت از منازل ،قاچاق مواد مخدر ،اعتياد به مواد مخدر ،خودکشی ،سرقت
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امنيت و احساس امنيت از متغيرهایی هستند که اهميت ویژهاي در زندگی افراد دارند و
درعينحال از پيشنيازهاي مهم توسعة پایدار محسوب میشوند .با توجه به اهميت موضوع
امنيت و احساس امنيت تحقيقات متعددي در مورد هراس از تعرض و عوامل تبيينکنندة آن
صورت گرفته است که در ذیل به مرور معدودي از آنها پرداخته میشود.
احمدي و عربی ( )1392در پژوهشی تحت عنوان «رابطه بين ساختار محلهاي و ترس از
جرم در شهر کرج»  413نفر از شهروندان شهر باالي هجده سال کرج را با روش پيمایش و
تکنيک نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي مورد بررسی قرار دادهاند .یافتههاي این تحقيق
نشان داد که بين متغيرهاي تعلق خاطر به محله ،روابط همسایگی ،بینظمی فيزیکی ،بینظمی
اجتماعی ،تنوع قوميتی و رضایت از پليس با هراس از تعرض رابطه وجود دارد .همچنين ،روابط
بين ساکنان تابع نابسامانی اجتماعی و منازعة فرهنگی است و هراس از تعرض نيز در تقابل با
این دو عامل افزایش مییابد.
صدیق سروستانی و نصر اصفهانی ( )1390در پيمایشی با عنوان «مطالعة عوامل مؤثر بر
ترس از جرم در محلههاي شهري :مطالعهاي در منطقه پنج شهر تهران»  386نفر از ساکنان
محله جنتآباد شمالی را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج این تحقيق حاکی است که بینظمی
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لوازم خودروهاي پارکشده در سطح شهر ،سرقت گوشیهاي تلفن همراه در حين صحبتکردن
در خيابان روند افزایشی قابلتوجهی را نشان میدهد (پایگاه اطالعرسانی سفير افالک1395 ،؛
پایگاه خبري یافته1395 ،؛ انجمن جامعهشناسی ایران .)1395 ،همچنين وجود آسيبهاي
اجتماعی جدید ازجمله همباشی پسران (حقندري ،زمانی مقدم و سپهوند )1395 ،در شهر
خرمآباد موجب نگرانی خانوادهها و افزایش احساس هراس از تعرض در بين شهروندان این شهر
شده است .تجارب زیسته و مشاهدات پژوهشگران از دغدغة خانوادههاي اقشار متوسط و باالي
شهر در مورد تعرض به فرزندان نوجوانشان در باشگاههاي ورزشی و فضاهاي عمومی در چند
سال اخير ،اقدام خانوادهها به گرفتن آژانس براي فرزندانشان در مسير منزل تا مدرسه و
انعکاس نگرانیهایشان به مدیران مدارس را میتوان نمودي از این هراس تعبير نمود.
واقعيتهاي فوق پژوهشگران را بر آن داشت تا موضوع را بهصورت منظم و علمی مورد بررسی
قرار دهند .با توجه اینکه نقش پراهميت سرمایة اجتماعی در تسهيل روابط اجتماعی ،در اغلب
تحقيقات مربوط به هراس از تعرض ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است و نيز اهميتی که سرمایة
اجتماعی میتواند در جامعهاي همچون لرستان در جلوگيري از احساس ناامنی و ترس از تعرض
داشته باشد ،تحقيق حاضر به دنبال این بررسی است که سرمایة اجتماعی به چه ميزان بر ترس
شهروندان خرمآبادي از تعرض مؤثر است و چه رابطهاي بين ابعاد سرمایة اجتماعی و هراس از
تعرض در بين محلههاي شهر خرمآباد وجود دارد.
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در محله مهمترین تبيينکنندة ترس از جرم است .همچنين ،تجربة بزهدیدگی و رضایت از
محله نيز تأثير چشمگيري بر سطح هراس از تعرض شهروندان دارند.
احمدي ،عربی و صادقزاده تبریزي ( )1391پژوهشی با عنوان «بررسی مقایسهاي عوامل
مرتبط با ترس از جرم زنان و مردان ساکن در شهر کرج» با روش پيمایش و تکنيک
نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي انجام دادهاند .یافتههاي این تحقيق نشان داد که تنها متغير
بینظمی محلهاي بهصورت مشترک در ميان مردان و زنان رابطة معناداري با ترس از جرم دارد.
همچنين ،ترس از جرم در زنان با متغيرهاي پيوند محلـهاي ،رضـایت از پلـيس ،سن و نـوع
مسـکن و در مـردان بـا متغيرهـاي تعلـق خـاطر بـه محلـه ،مـدت اقامـت در محلـه و
ناهمگونی قوميتی رابطه دارد.
جهانی دولتآباد ( )1392پيمایشی با عنوان «بررسی اثرات هویت محلهاي بر ميزان جرائم
شهري :مورد پژوهش شهر ورامين» انجام داده است .نتایج نشان داد که ميزان هویت و حس
تعلق شهروندان ورامين به محلههاي خود در حد پایين است .در این ميان «وجود اراذل و
اوباش» یکی از شاخصهاي جرائم شهري است که وضعيت بهمراتب بدي نسبت به سایر
شاخصها دارد و متقابالً شاخص «مصرف مواد مخدر و حضور علنی معتادان» در بين ساکنين
وضعيت مناسبی را داراست .یافتهها نشان دادند که هر وقت تعامل و ارتباط بين مردم در سطح
محلهها بيشتر بوده ،به موازات آن ترس و نگرانی مردم از انواع جرائم شهري نيز کاهش یافته است.
رضوان و فتحی ( )1391پيمایشی تحت عنوان «بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی در
محالت شهري؛ در ناحية سه ،منطقة هفده شهرداري تهران» انجام دادهاند .یافتههاي این
تحقيق حاکی از آن است که بين ساکنان محلههاي مورد مطالعه از نظر ميزان احساس ناامنی
تفاوت معناداري وجود دارد .متغيرهاي مـدت زمـان سـکونت در محل و احساس تعلق مکانی
افراد ،بهطور معناداري در احساس ناامنی آنان مؤثرند ،اما متغيرهاي سن ،تعداد خانوار در واحد
مسکونی و ميزان شناسایی محله توسـط افـراد ،عموم ًا در احساس ناامنی ساکنان تأثيرگذار نيستند.
سراجزاده و گيالنـی ( )1389پيمایشی با حجم نمونه  300نفر تحت عنوان «بیسازمانی
اجتماعی و ترس از جرم :مطالعه مقایسهاي منـاطق سه و دوازده شهر تهران» انجام دادند و
دریافتند که بـینظمی اجتماعی قويترین رابطه را با ترس از جرم دارد و بعد از آن ،متغيـر
نگرانی اجتماعی قرار میگيرد .نتایج تحليل رگرسيون نيز نشان داد که پنج متغير احساس
بینظمی ،تعلق خاطر به اجتمـاع ،احسـاس نگرانی ،روابط محلهاي و رضایت از پليس22 ،
درصد از تغييرات متغير هراس از تعرض را تبيين میکنند.
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در این تحقيق از نظریههاي سرمایة اجتماعی بهعنوان چارچوب تبيينکنندة هراس از تعرض
استفاده شده است؛ چهبسا در این نظریهها سعی شده رابطة بين مؤلفههاي سرمایة اجتماعی
(مانند تعلق محلهاي ،اعتماد و )...با ترس از تعرض تبيين گردد .از همين رو ،در اینجا به مفهوم
عامتري به نام سرمایة اجتماعی پرداخته و شکلهاي سنتی و مدرن سرمایة اجتماعی بهعنوان
شکل عام سرمایة اجتماعی در نظر گرفته و رابطة آن با ترس از تعرض تبيين شده است.
سرمایة اجتماعی مجموعة نهادها ،قوانين ،روشها ،عادات اجتماعی ،سنتها و قواعد
غيررسمی هر جامعه است که مناسبات اجتماعی بين مردم یک جامعه را شکل میدهد (رنانی،
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دیزِن )2011(1در پژوهشی با عنوان «تجزیه و تحليل انتقادي از ترس از جرم در محيط
دانشگاهی» به بررسی ادراک ترس از جرم در نمونـهاي به حجم  160نفـر از دانشـجویان
دانشگاه تگزاز در آرلينگتون پرداخته است .نتایج این تحقيق نشاندهندة این است که
دانشجویان دختر احساس امنيت کمتري نسبت به دانشجویان پسر دارند .همچنين ،دختران
بيش از پسران خود را در معرض خطر تجاوز جنسـی هنگـام شـب در محوطـة دانشـگاه میدانند.
اسکاربرو 2و همکاران ( )2010در تحقيقی ذیل عنوان «بررسی رابطه بين ویژگیهـاي
فـردي ،بافت محلهاي و ترس از جرم» نمونهاي به حجم  4000نفر از  45منطقه شهر کانزاس
را با روش پيمایش بررسی کردند و دریافتند که ساختار محلهاي بهعنوان عامل مؤثر ترس از
ارتکاب جرم با کنترل متغيرهاي نژاد ،سن ،جنسيت و تحصيالت نقش مهمی ایفا میکند.
یورگنسون ( )2008در پژوهشی با عنوان «تأثيرات محيط و اجتماع بر ترس از جرم» نتيجه
میگيرد که تأثيرات متقابل معناداري بين نشانههاي محيطی و اجتماعی و ترس از جرم وجود
دارد .همچنـين ،جنسيتْ تفاوت قابلمالحظهاي در ادراک فرد از نشانههاي محيطی بهعنوان
یک تهدید فـراهم میکند.
همانگونه که مرور تحقيقات انجامشده مرتبط با ترس از جرم نشان میدهد ،اکثر محققان
از نظریههاي بیسازمانی اجتماعی و مؤلفههاي آن (بینظمی اجتماعی و بینظمی فيزیکی)
بهعنوان چارچوب نظري خود استفاده کردهاند .درحالیکه تحقيق حاضر نظریة سرمایة اجتماعی
را بهعنوان بدیلی براي این نظریه آزمون کرده است .همچنين ،با توجه به اینکه خرمآباد شهري
نسبتاً سنتی است و طایفهگرایی و داشتن روابط با خویشاوندان همطایفه اهميت زیادي دارد،
لذا متغير تعلق طایفهاي نيز بهعنوان بعدي از سرمایة اجتماعی در نظر گرفته شده است که از
این حيث ،تحقيق حاضر نسبت به تحقيقات مشابه بهنوعی واجد مزیت نسبی و نوآورانه است.
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 .)1381بوردیو معتقد است که سرمایة اجتماعی ریشة تمام سرمایههاست و عالقهمند است که
از نحوة ترکيب آن با دیگر انواع سرمایه براي ایجاد و توليد مجدد نابرابري اطالع یابد
(تاجبخش .)13 :1385 ،سرمایة اجتماعی را میتوان مجموعه منابعی تعریف کرد که ميراث
روابط اجتماعیاند و کنش جمعی را تسهيل میکنند .این منابع که از طریق اجتماعیشدن
مناسب حاصل میشوند ،دربرگيرندة اعتماد ،هنجارها و شبکههایی از پيوندهاي اجتماعی است
که موجب گردآمدن افراد به صورتی منسجم و با ثبات در داخل گروه بهمنظور تأمين هدفی
مشترک میگردد (زاهدي274 :1382 ،؛ تاجبخش .)29 :1385 ،از دیدگاه کلمن سرمایة
اجتماعی نشاندهندة آن است که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه میتواند بهعنوان منبعی
براي افراد آن گروه عمل کند .شاخصهاي پيشنهادي وي براي سنجش سرمایة اجتماعی
عبارتند از :تعهدات ایجادشده ،دسترسی به اطالعات ،کسب اقتدار ،کسب هویت سازمانی و
استقرار در مکان هنجارهاي اجتماعی (کلمن .)1386 ،کلمن سرمایة اجتماعی را با کارکرد آن
تعریف میکند .او سرمایة اجتماعی را چيزهاي گوناگونی میداند که دو ویژگی دارند :اول اینکه
همة آنها جنبهاي از ساختار اجتماعی را شامل میشوند ،و دوم اینکه تسهيلکنندة کنشهاي
افراد درون ساختارند .سرمایة اجتماعی مانند شکلهاي دیگر سرمایه مولد است و دستيابی به برخی
اهداف را که در نبودن آن دستنيافتنی خواهد بود ،امکانپذیر میسازد (کلمن.)467-458 :1386 ،
پاتنام دیگر نظریهپرداز این مفهوم ،سرمایة اجتماعی را داراي دو بعد ساختی (عينی) و
شناختی (ذهنی) میداند .وي بعد ساختی را شامل شبکههاي روابط متقابل و بعد شناختی را
داراي دو بخش اعتماد و هنجارها میداند .او این ابعاد را ویژگیهاي اساسی سازمان اجتماعی
تعریف میکند که از طریق ارتباط و مشارکت بهينه ميان اعضاي یک اجتماع حاصل شده و
تسهيلکنندة منافع متقابل آنان است (پاتنام .)95 :1379 ،پاتنام عمدهترین ابعاد در سنجش
مفهوم سرمایة اجتماعی را در پنج محور ارائه میدهد1 :ـ زندگی سازمانی (با استفاده از معرف-
هاي حضور در سازمانهاي محلی ،ارائة خدمات در سازمانها یا کلوبهاي محلی)2 ،ـ مشارکت
در امور عمومی (شرکت در انتخابات ریاست جمهوري و حضور در نشستهاي عمومی در شهر
یا امور مدرسه)3 ،ـ مشارکت در امور داوطلبانه (حضور در سازمانهاي داوطلبانه ،شرکت در
طرحهاي اجتماعی ،و انجام کارهاي داوطلبانه و عامالمنفعه)4 ،ـ انجمنپذیري غيررسمی (داشتن
روابط با دوستان ،خویشاوندان و همکاران) ،و 5ـ اعتماد محلهاي (محمدي.)1384 ،
سرمایة اجتماعی دربرگيرندة مفاهيمی همچون اعتماد ،همکاري و همياري ميان اعضاي
یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندي را شکل میدهد و آنها را در جهت دستيابی به
هدفهاي ارزشمند هدایت میکند .این نوع سرمایه بهطور ذاتی در ساختار روابط متقابل
کنشگران با هم و رابطة بين آنها حضور دارد (تاجبخش.)49 :1385 ،

بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و هراس از تعرّض در بين محلههاي شهر خرمآباد

تعلق طایفهاي
اعتماد محلهاي اجتماعي

هراس از تعرض
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سرمایة اجتماعی پدیدهاي فردي نيست ،بلکه برخالف سرمایة انسانی متعلق به گروههاست
و نَه افراد .بهطوريکه هنجارهایی که شالودة سرمایة اجتماعی را تشکيل میدهند ،در صورتی
معنیدار هستند که بيش از یک فرد در آنها سهيم باشد (فوکویاما.)12-11 :1379 ،
هراس از تعرض را واکنشی عاطفی و شناختی به محرکهاي مرتبط با جرم تعریف کردهاند
(فرگوسن و ميندل .)2007 1،بسياري از تحقيقات نشان میدهند که سطح احساس خطر افراد
در محل زندگی ،پيشبينیکنندة مناسبی براي ترس عاطفی است .مطالعات اوليه تمرکز
بيشتري بر ارتباط ميان متغيرهاي اجتماعی جمعيتشناختی نظير جنسيت ،نژاد ،سن و ...با
احساس خطر داشتهاند .تأکيد اصلی تحقيقات اخير در این حوزه ،جایگاه تمایز مفهومی ميان
تصور ادراکی از خطر و ترس بالفعل از جرم است (سروستانی و نصر اصفهانی.)1390 ،
ترس از تعرض یا مورد تجاوز قرارگرفتن در جامعهاي که نهادهاي ميانجی آن مانند دولت
ضعيف هستند و تنها روابط افراد براساس موازنة قدرت تا حد زیادي تعيينکنندهاند و این
روابط قدرت افراد تا حد زیادي تابع سرمایه اجتماعی است .به عبارتی کسی که داراي قدرت
بيشتري است قدرت خود را به اشکال مختلف بر دیگران و زیردستان اعمال میکند .مشروعيت
قدرت سلطهگر لزوماً به ویژگیهاي فردي او بر نمیگردد ،بلکه جایگاه اجتماعی او و منابع تحت
نفوذ او و جایگاه طرف مقابل نيز در این موازنة قدرت تأثير بسزایی دارد .در جوامع نيمه مدرن،
حمایت اجتماعی فرد یا به عبارت دیگر؛ سرمایة اجتماعی فرد تعيينکنندة ميزان قدرت اوست.
یعنی فرد اعمالکنندة قدرت و تعرضکننده در صورتی که بداند شخص زیردستش از حمایت
فرد ،خانواده ،طایفه یا دوستانی قدرتمندتر برخوردار است ،به خودش اجازة تعرض به او را
نمیدهد .بنابراین در وضعيتی که نهادهاي دولتی ،مدنی و غيررسمی حضور نداشته یا
حضورشان کماثر باشد ،موازنة قدرت و تعرض و تجاوز را در محالت ،ميزان سرمایة اجتماعی
اشخاص تعيين میکند .در چنين جامعهاي ،خانوادههاي داراي فرزندان مذکر بالغ و قوي یا
خویشاوندان مهم ،نقش سرمایة اجتماعی را بازي میکنند.

سرمایه اجتماعی
هنجارهاي درونیشده
مشارکت محلهاي

Ferguson & Mindal
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شکل  .1مدل نظري ـ مفهومي پژوهش
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فرضيهها

 .1بين تعلق طایفهاي و هراس از تعرض رابطه وجود دارد.
 .2بين اعتماد محلهاي و هراس از تعرض رابطه وجود دارد.
 .3بين رعایت هنجارهاي درونیشده و هراس از تعرض رابطه وجود دارد.
 .4بين مشارکت محلهاي و هراس از تعرض رابطه وجود دارد.
 .5بين مدت سکونت در محله و هراس از تعرض رابطه وجود دارد.
 .6بين سن و هراس از تعرض رابطه وجود دارد.
 .7ميزان هراس از تعرض در بين زنان و مردان متفاوت است.
 .8ميزان هراس از تعرض در بين محلههاي شهر خرمآباد متفاوت است.
روششناسي

جدول  .1نتايج تحليل عامل تأييدي براي ارزيابي تکبعدي بودن مقياسها
KMO
0/851

واريانس تبيين شده
0/69

p
0/001

تعلق طایفهاي

0/783

0/59

0/001

اعتماد محلهاي

0/76

0/69

0/001

رعایت هنجارهاي درونیشده

0/649

0/58

0/001

مشارکت محلهاي

0/826

0/64

0/001

مقياس
هراس از تعرض
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براي سنجش پایایی پرسشنامه ،ضریب آلفاي کرونباخ به کار گرفته شده است .بدین صورت که
پرسشنامة اوليه در نمونهاي به حجم پنجاه نفر مورد پيشآزمون قرار گرفت و پس از اعمالِ
اصالحات الزم ،پرسشنامة نهایی تدوین و در بين نمونه توزیع گردید.
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این تحقيق با روش پيمایش و تکنيک پرسشنامه انجام گرفته است .جمعيت آماري این تحقيق
شامل کليه افراد 18ـ 60سال ساکن در شهر خرم آباد است که تعداد آنها براساس سرشماري
سال  1390حدود  40000نفر است .حجم نمونه براساس فرمول کوکران و مقادیر ،p=0/2
 q=0/8و  d=0/05در اجراي پيشآزمون 245 ،نفر برآورد گردید که با روش نمونهگيري
خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند .تحليل دادهها در دو بخش توصيفی و استنباطی انجام
شد .براي توصيف متغيرهاي تحقيق از جداول یکبعدي استفاده شده است .در آزمون فرضيات،
از آزمونهاي پيرسون ،تی با دو گروه مستقل ،تحليل واریانس یکطرفه و رگرسيون خطی
چندمتغيره استفاده شده است .اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار صوري برآورد شده است.
همچنين براي اطمينان از تکبعدي بودن مقياسها و عدم همپوشانی آنها از تحليل عامل
تأیيدي استفاده شده است (دواس.)252 :1389 ،

بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و هراس از تعرّض در بين محلههاي شهر خرمآباد
جدول  .2نتايج ضريب آلفاي کرونباخ براي مقياسهاي تحقيق
مقياس

α

هراس از تعرض

./93

تعلق طایفهاي

./89

اعتماد محلهاي

./85

رعایت هنجارهاي درونیشده

./74

مشارکت محلهاي

./85

در نهایت ،براي آزمون رابطه متغيرهاي مکنون با هم و با متغيرهاي آشکار از مدلسازي
معادالت ساختاري با نرمافزار  Lisrel 8.8استفاده شده است.
سنجهها
هراس از تعرض :این متغير با معرفهاي سرقت از منزل ،سرقت خودرو یا لوازم آن ،سرقت
تلفن همراه یا کيف ،تعرض به پسران نوجوان ،سرقت زیورآالت از دختران کوچک ،تعرض به
زنان و دختران ،حملة فيزیکی یا زورگيري و متلکگفتن به زنان و دختران سنجش شده است.
تعلق طايفهاي :احساس افتخار از تعلقداشتن به طایفه بزرگ ،ضرورت داشتن داییها و

اعتماد محلهاي :پول قرضدادن به همسایه ،کاال قرضدادن مغازة محل به افراد محله،
سپردن خانه به همسایهها ،یکیبودن ظاهر و باطن آدمها در محله.
رعايت هنجارها :احساس تکليف فردي براي حل مسائل محله ،ازخودگذشتگی براي
همسایگان ،همدلی براي حل مسائل محله ،احساس مفيدبودن براي جامعه.
مشارکت محلهاي :رسيدگی به خانوارهاي بیسرپرست محله ،شرکت در جلسات کوچه یا
محله ،همکاري جهت حفظ امنيت محله ،ارتباط با هممحلهايها براي حل مسائل محله،
مشارکت با همسایگان براي نظافت محله.
يافتهها
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عموهاي زوردار ،کسب اجازه از بزرگان فاميل در کارهاي مهم ،ارتباط با اقوام و خویشاوندان
دور ،حمایت اقوام در بروز سختیها ،رفتوآمد با اقوام روستایی.

توصيف يافتهها
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توزیع نسبی پاسخگویان برحسب جنسيت نشان میدهد که  53درصد از نمونة تحقيق مرد و
 47درصد زن بودهاند .ميانگين سنی براي مردان  33سال و براي زنان  29سال بوده است .از
هفت محلة مورد بررسی 24 ،درصد پاسخگویان ساکن محلههاي پشت بازار و درب دالکان34 ،
درصد ساکن ناصرخسرو 21 ،درصد ساکن بلوار  60متري و فاز یک کيو ،و  21درصد نيز ساکن
محلههاي چهارراه بانک و مطهري بودهاند.
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جدول  .3توزيع نسبي گويههاي هراس از تعرض (درصد)
زیاد

متوسط

کم

ردیف

هراس از تعرض

1

سرقت از منزل

70

20

10

2

سرقت خودرو یا لوازم آن

81

13

6

3

سرقت تلفن همراه یا کيف

48

21

31

4

تعرض به پسران نوجوان

58

14

28

5

سرقت از دختران کوچک

47

17

36

6

تعرض به زنان و دختران

48

13

39

7

حملة فيزیکی یا زورگيري

41

15

44

8

متلکگفتن به زنان و دختران

51

15

34

9

هراس از تعرض کل

55

16

29

جدول  .4توصيف متغيرهاي مستقل
ردیف

زياد

متوسط

کم

 45درصد

 41/4درصد

 13/6درصد

M
12/64

SD
5/00

 29/8درصد

 23درصد

9/00

3/65

 20درصد

13/80

3/82

 1/1درصد

1

مشارکت محلهاي

2

رعایت هنجارهاي درونیشده

 47/1درصد

3

اعتماد محلهاي

 37/7درصد

 42/3درصد

4

تعلق طایفهاي

 67درصد

 31/9درصد

18/90

6/51

86

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1396.8.2.4.4

با توجه به جدول شمارة ( 13/6 ،)4درصد پاسخگویان مشارکت محلهاي کم 41/4 ،درصد
متوسط و  45درصد زیاد دارند .همينطور 13/6 ،درصد پاسخگویان هنجارهاي همسایگی را
کم 41/4 ،درصد متوسط و  45درصد نيز زیاد رعایت میکنند .در رابطه با اعتماد محلهاي20 ،
درصد پاسخگویان اعتماد کم 42/3 ،درصد اعتماد متوسط و  37/7درصد اعتماد زیادي به
هممحلهايهایشان دارند .ميزان تعلق طایفهاي نيز در  67درصد پاسخگویان زیاد 31/9 ،درصد
متوسط و  1/1درصد کم است.
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جدول ( )3نشاندهندة توزیع نسبی معرفهاي متغير وابستة تحقيق (هراس از تعرض) است.
همانطور که یافتههاي این جدول نشان میدهد حدود  70درصد از پاسخگویان احتمال زیاد و
بسيار زیادي میدهند که منزلشان در نبود خود ممکن است مورد سرقت قرار گيرد .حدود  81درصد
سرقت خودرو یا لوازم آن را محتمل میدانند .حدود  57درصد افراد مورد مطالعه احتمال
تعرض به پسران نوجوان را زیاد و خيلی زیاد ارزیابی کردهاند .حدود  40درصد افراد مورد
مطالعه معتقدند که احتمال حملة فيزیکی یا زورگيري زیاد و خيلی زیاد است .بهطورکلی بعد از
جمعکردن کلية گویههاي این متغير و تقسيم دامنه به سه گروه ،نتایج از این قرار است که
 44/5درصد ترس زیادي از در معرض جرم قرارگرفتن دارند ،همچنين 37/7 ،درصد متوسط و
 17/8درصد نيز از اینکه در معرض جرم قرار بگيرند ترس کمی دارند .ضمناً ميانگين و انحراف
استاندارد شاخص مورد نظر بهترتيب  19/68و  9است.

بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و هراس از تعرّض در بين محلههاي شهر خرمآباد
آزمون فرضيهها

فرضيه شماره  :1بين تعلق طایفهاي و هراس از تعرض رابطه وجود دارد.
با توجه به فاصلهاي بودن سطح سنجش دو متغير مذکور از آماره رگرسيون خطی براي آزمون
این فرضيه استفاده میشود.
جدول  .5ضريب رگرسيوني تأثير تعلق طايفهاي بر هراس از تعرض
R2
0/218

β

p

t

0/001

17/9

-

0/001

-7/26

-0/467

b

متغير

31/93

α

-./65

تعلق طایفهاي

فرضيه شماره  :2بين اعتماد محلهاي و هراس از تعرض رابطه وجود دارد.
با توجه به فاصلهاي بودن سطح سنجش دو متغير مذکور از آماره رگرسيون خطی براي آزمون
این فرضيه استفاده میشود.
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همانطور که جدول شمارة ( )5نشان میدهد ،ضریب تعيين  0/218است .یعنی تعلق طایفهاي
حدود  22درصد از تغييرات هراس از تعرض را تبيين میکند .از سوي دیگر ،همانگونه که
جهت ضریب بتا نشان میدهد ،رابطة معکوسی بين دو متغير وجود دارد (.)β=-0/467
مشارکتکنندگانی که از احساس تعلق بيشتري به طایفه خود برخوردار بودند ،هراس از تعرض
کمتري داشتند ،چون که احساس میکنند که از حمایت اجتماعی بيشتري برخوردارند .این
افراد معتقدند که در بيشتر محلهها و فضاي شهري خرم آباد داراي فاميل و خویشاوند هستند،
به عبارت دیگر ،قرارگرفتن در جمع آشنایان به آنها آرامش و اعتمادبهنفس بيشتري میدهد.
پژوهشهاي گذشته اغلب از لرستان بهعنوان جامعهاي طایفهگرا یاد کردهاند( .حسينزاده،
1380؛ یوسفی  1380و فکوهی .)1381 ،تعلق طایفهاي یا طایفهگرایی اغلب با عناوینی چون
خاصگرایی و جمعگرایی در پژوهشهاي متعدد گاه بهعنوان محدودیت و تنگنا و گاه بهعنوان
تسهيلکنندة روابط اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته است .با وجود آثار منفی زیادي که بر این
مفهوم مترتب است ،در پژوهش حاضر بهعنوان عامل ایجادکنندة احساس آرامش و
اعتمادبهنفس مورد مطالعه قرار گرفته است.

جدول  .6ضريب رگرسيوني تأثير اعتماد محلهاي بر هراس از تعرض
R2
0/345

p

t

β

0/001

19/459

-

38/90

0/001

-9/971

-0/590

-1/39

b

متغير
α
اعتماد محلهاي
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همانطور که جدول شمارة ( )6نشان میدهد ،ضریب تعيين برابر با  0/345است .یعنی اعتماد
افراد به هممحلهايهایشان حدود  34درصد از تغييرات هراس از تعرض را تبيين میکند .از
سوي دیگر ،همانگونه که عالمت منفی ضریب بتا نشان میدهد ،رابطة معکوسی بين دو متغير
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وجود دارد ( .)β=-0/590به این صورت که اعتماد باعث نوعی همبستگی و یگانگی بين افراد
شده و افراد در درون این دایره خود را یگانه میپندارند .بنابراین احساس ترس و ناشناختگی
کمتري از یکدیگر دارند و یکدیگر را بهعنوان دشمن معرفی نمیکنند.
فرضيه شماره  :3بين رعایت هنجارهاي درونیشده و هراس از تعرض رابطه وجود دارد.
با توجه به فاصلهاي بودن سطح سنجش دو متغير مذکور از آماره رگرسيون خطی براي آزمون
این فرضيه استفاده میشود.
جدول  .7ضريب رگرسيوني تأثير رعايت هنجارها بر هراس از تعرض
R2
0/20

β

b
29/54

متغير
α

-1/093

هنجارها

p
0/001

t
18/85

-

0/001

-6/786

-0/443

فرضيه شماره  :4بين مشارکت محلهاي و هراس از تعرض رابطه وجود دارد.
با توجه به فاصلهاي بودن سطح سنجش دو متغير مذکور از آماره رگرسيون خطی براي آزمون
این فرضيه استفاده میشود.
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همانطور که جدول شمارة ( )7نشان میدهد ،ضریب تعيين  0/20است .یعنی رعایت
هنجارهاي همسایگی  20درصد از تغييرات هراس از تعرض را تبيين میکند .از سوي دیگر،
همانگونه که عالمت منفی ضریب بتا نشان میدهد ،رابطة معکوسی بين دو متغير وجود دارد
( .)β=-0/443درونیکردن و رعایت هنجارهاي مربوط به همسایگی موجب میشود که افراد
همسایگان را عضوي از خانوادة خود بدانند و نسبت به آنها رفتاري انساندوستانه داشته باشند.
ارزشهایی مثل عدم آزار دیگران ،رعایت حقوق دیگران ،کمک به افراد ضعيف فاميل و
غيرخویشاوند میتواند در کاهش احساس تعرض تأثير تعيينکنندهاي داشته باشد .رعایت
حقوق همسایگان در متون دینی نيز مورد تأکيد جدي قرار گرفته است .در این مورد پيامبر
اسالم(ص) میفرمایند « :به من ایمان نياورده است آن کس که شب سير بخوابد و همسایهاش
گرسنه باشد .به من ایمان نياورده است آن کس که شب پوشيده بخوابد و همسایهاش برهنه
باشد» (طبرسی1254 ،ـ 1320هـ ق).

جدول  .8ضريب رگرسيوني تأثير مشارکت محلهاي بر هراس از تعرض
R2
0/19

β

b
32/424

متغير
α

-1/008

مشارکت محلهاي

p
0/001

t
22/715

-

0/001

-9/632

-0/574
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همانطور که جدول شمارة ( )8نشان میدهد ،ضریب تعيين  0/19است .یعنی مشارکت
محلهاي  19درصد از تغييرات هراس از تعرض را تبيين میکند .از سوي دیگر ،همانگونه که
عالمت منفی ضریب بتا نشان میدهد ،رابطة معکوسی بين دو متغير وجود دارد (.)β=-0/574

بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و هراس از تعرّض در بين محلههاي شهر خرمآباد

مشارکت در امور محله از یک سو موجب آشنایی افراد محله با یکدیگر شده و این امر به نوبة
خود موجب کاهش ترس ناشی از ناشناختگی افراد با هم میشود .از سوي دیگر ،افراد حين
مشارکت با یکدیگر آشنا شده و بدین ترتيب ،شبکة روابط شکل گرفته و احساس تعلق به
همدیگر به وجود میآید .افرادي که یکدیگر را میشناسند از هم حمایت میکنند و حس
حمایت متقابل منجر به کاهش هراس از تعرض در بين آنها میشود .وجود رابطة مثبت بين
مشارکت و کاهش هراس از تعرض در پژوهشهاي گذشته مانند سراجزاده و گيالنـی (،)1389
جهانی دولتآباد ( )1392و احمدي و عربی ( )1392نيز مورد مطالعه قرار گرفته است.
فرضيه شماره  :5بين مدت سکونت و هراس از تعرض رابطه وجود دارد.
با توجه به فاصلهاي بودن سطح سنجش دو متغير مذکور از آماره رگرسيون خطی براي آزمون
این فرضيه استفاده میشود.
جدول  .9ضريب رگرسيوني تأثير رعايت هنجارها بر هراس از تعرض
R2
0/065

p

t

β

b

متغير

0/001

23/081

-

22/336

α

0/001

-30/626

-0/225

-0/2

مدت سکونت
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همانطور که جدول ( )9نشان میدهد ،ضریب تعيين  0/065است .یعنی مدت سکونت در
محله حدود  6درصد از تغييرات هراس از تعرض را تبيين میکند .از سوي دیگر ،همانگونه که
عالمت منفی ضریب بتا نشان میدهد ،رابطة معکوسی بين دو متغير وجود دارد (.)β=-0/225
هرچه مدت سکونت در یک محله افزایش پيدا کند ،افراد شناخت بيشتر و عميقتري نسبت به
هم پيدا میکنند .شناخت متقابل بهطور مستقيم موجب کاهش ترس افراد از یکدیگر میشود.
همچنين ،سکونت زیاد در یک محله موجب میشود که افراد همدیگر را بهعنوان یک خانواده
بشناسند و حمایت از یکدیگر را بهعنوان وظيفه قلمداد کنند .موضوع بازشناسی هممحلهاي
بهعنوان خانوادة خود بارها در ادبيات ،هنرها و داستانهاي فارسی مورد تأکيد قرار گرفته است،
براي نمونه میتوان به فيلم سينمایی اخراجیهاي یک (دهنمکی) اشاره کرد .ضمناً اهميت مدت
سکونت در کاهش هراس از تعرض در پژوهشهاي پيشين نيز ازجمله احمدي ،عربی و
صادقزاده تبریزي ( ،)1391رضوان و فتحی ( )1391مورد حمایت قرار گرفته است.
فرضيه شماره  :6بين سن و هراس از تعرض رابطه وجود دارد.
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با توجه به فاصلهاي بودن سطح سنجش دو متغير مذکور از آماره رگرسيون خطی براي آزمون
این فرضيه استفاده میشود.
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جدول  .10ضريب رگرسيوني تأثير سن بر هراس از تعرض
p

t

β

0/001

7/232

-

12/579

0/001

4/378

0/303

0/225

R2
0/092

b

متغير
α
سن

همانطور که جدول 10نشان میدهد ،ضریب تعيين  0/092است .یعنی متغير سن بهطور
متوسط حدود  0/09درصد از تغييرات هراس از تعرض را تبيين میکند .از سوي دیگر،
همانگونه که جهت ضرایب رگرسيون (بی و بتا) نشان میدهند ،رابطة مستقيم و معناداري بين
دو متغير وجود دارد .ناتوانی جسمی و کاهش قدرت دفاعی افراد مسن در برابر مخاطرات است
که تبيينکنندة چرایی این فرضيه است .این یافته را پژوهشهاي گذشته از جمله تحقيق
رضوان و فتحی ( )1391مورد حمایت قرار دادهاند.
فرضيه شماره  :7ميزان هراس از تعرض بين زنان و مردان متفاوت است.
جدول  .11آزمون  tبا دو نمونة مستقل براي بررسي تفاوت هراس از تعرض در بين زنان و مردان
جنس

n
90

M
18/22

SD
9/30

زن

101

20/99

8/63

مرد

MD

t

p

0/67

2/132

0/03

با توجه به نتایج جدول شمارة ( ،)11تفاوت معناداري بين زنان و مردان مورد بررسی به لحاظ
هراس از تعرض وجود دارد .بهطوريکه ميانگين هراس از تعرض در زنان ( )20/99بيشتر از
مردان ( )18/22است ( .)t=2/132 ،p<0/05بنابراین فرضية مورد نظر تأیيد میشود.
فرضيه شماره  :8ميزان هراس از تعرض در بين محالت شهر خرمآباد متفاوت است.
جدول  .12آزمون  Fبراي بررسي تفاوت هراس از تعرض در بين محالت گوناگون
SS

MS

df

بين گروهی

2199/921

549/980

4

درون گروهی

13325/231

71/641

186

مجموع

15525/152

-

190

منبع تغييرات

F

7/677

p

0/001
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با توجه به نتایج جدول شمارة ( )12میتوان گفت بين محلههاي مورد بررسی (علوي ،پشت
بازار و درب دالکان ،بلوار  60متري و فاز یک کيو ،ناصرخسرو ،چهارراه بانک و مطهري) به
لحاظ هراس از تعرض تفاوت معناداري وجود دارد ( .)F=7/677 ،p<0/001لذا فرضيه مورد
نظر تأیيد میشود .نظر به اینکه آزمون آنووا مشخص نمیکند تفاوت مشاهدهشده بين کدام
محلهها قرار دارد ،لذا براي تشخيص مکان این تفاوت از آماره شفه استفاده میشود.

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2023-01-09

 =MDاختالف ميانگين

بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و هراس از تعرّض در بين محلههاي شهر خرمآباد
جدول  .13آزمون شفه براي تعيين جايگاه تفاوتهاي مشاهدهشده متغير هراس از تعرض در بين محالت
p

MD

) (Jمحلهها

0/001

6/29

ناصرخسرو

پشت بازار و درب دالکان

0/01

6/65

بلوار  60متري و فاز یک کيو

پشت بازار و درب دالکان

0/05

6/46

ناصرخسرو

چهارراه بانک و مطهري

0/10

6/82

بلوار  60متري و فاز یک کيو

چهارراه بانک و مطهري

1

) (Iمحلهها
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 1در این آزمون تنها مقایسههایی که معنادار بودند گزارش شدهاند و از گزارش سایر مقایسهها جلوگيري شده است.
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همانطور که جدول شمارة ( )13نشان میدهد ،ميانگين متغير هراس از تعرض محلههاي پشت
بازار و درب دالکان به گونهاي معنادار بيشتر از محله ناصرخسرو است .ميانگين متغير هراس از
تعرض محلههاي پشت بازار و درب دالکان ،بيشتر از محلههاي بلوار  60متري و فاز یک کيو
میباشد .ميانگين متغير هراس از تعرض محلههاي چهارراه بانک و مطهري نيز بيشتر از محله
ناصرخسرو است .همچنين ،ميانگين متغير هراس از تعرض محلههاي چهارراه بانک و مطهري از
محلههاي بلوار  60متري و فاز یک کيو بيشتر است .علت اینکه ميانگين هراس از تعرض در
محلههاي پشت بازار و درب دالکان بيشتر است از محلههاي ناصرخسرو ،بلوار  60متري و فاز
یک کيو ،این است که دو محلة مذکور داراي انگ بدنامی هستند .از نظر بافت شهري ،قدیمی،
داراي کوچههاي تنگ و تاریک فراوانی هستند ،همچنين داراي خانههاي مخروبة بيشتر ،مشهور
به مسکونبودن افراد ضداجتماعی ،فروشندة مواد مخدر و خشن هستند .براي توجيه دالیل
هراسناکبودن محلههاي چهارراه بانک و مطهري نسبت به محلههاي ناصرخسرو ،بلوار 60
متري و فاز یک کيو نيز میتوان به مواردي شامل1 :ـ دو محلة مورد نظر بخشی از بازار خرمآباد
را تشکيل میدهند ،از سبزهميدان تا ميدان شهدا و دو طرف خيابان شهداي شرقی که محل
تردد شهروندان زیادي هستند و دستفروشان زیادي بساط پهن کرده و کاسبی میکنند،
برخورد شدید شهرداري با آنها و تعقيب و گریز نيروي انتظامی و دستفروشان ،فضاي
هراسناکی را براي شهروندان فراهم میکند2 .ـ در حين تحقيق ،پژوهشگر به موارد متعددي از
سرقت موتور سيکلت در سهراهی مطهري ،بهویژه جلوي پاساژ آرش برخورد نمود که از نظر
مغازهداران آن حوالی علتی جدي براي هراس از تعرض محسوب میشوند .پاسخگویان اظهار
میداشتند که برخی از مشتریانشان از دزدیدهشدن ضبطِصوت خودروي خود هراس دارند.
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تحليل رگرسيوني اثرات ابعاد سرمايه اجتماعي بر هراس از تعرض
جدول  .14خالصة برازش مدل رگرسيوني
R2Adj.

R2

R

F

df

p

0/577

0/588

0/767

5//90

5

0/001

همانطور که جدول شمارة ( )14نشان میدهد ،مقدار ضریب تعيين  0/588است .یعنی
متغيرهاي واردشده در مدل رگرسيونی حدود  59درصد از تغييرات هراس از تعرض را تبيين
میکنند .یا به عبارتی دیگر حدود  59درصد از تفاوت هراس از تعرض در بين شهروندان
خرمآبادي به علت متغيرهاي واردشده در مدل است.
جدول  .15ضرايب رگرسيوني تأثير ابعاد سرماية اجتماعي بر هراس از تعرض
p
0/001

t
5/13

β
-

B
17

α

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

3/255
6/559
6/152
-2/739
-2/997

-0/175
-0 /355
-0/330
-0/146
0/146

-0/243
-0/838
-0/580
-0/359
0/108

تعلق طایفهاي
اعتماد محلهاي
مشارکت محلهاي
رعایت هنجارها
سن

متغيرها

مدلسازي معادالت ساختاري
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در این بخش روابط بين متغيرهاي پنهان یعنی سرمایة اجتماعی و هراس از تعرض با استفاده از
مدلسازي معادالت ساختاري مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج تحليل معادالت ساختاري در
شکل شمارة ( )1منعکس شده است .طبق این شکل ،مهمترین و به عبارتی شایعترین
معرفهاي هراس از تعرض در محلههاي شهر خرمآباد به ترتيب اهميت شامل زورگيري ،تعرض
به پسران نوجوان و تعرض به دختران و زنان است.
همانطور که شکل مذکور نشان میدهد ،ميزان تأثير سرمایة اجتماعی بر هراس از تعرض
 -0/65است .به این معنی که کاهش سرمایه اجتماعی منجر به افزایش هراس از تعرض میشود.
در مدلسازي معادالت ساختاري ،برخالف مدلهاي رگرسيونی که از یک شاخص (ضریب
تعيين) براي سنجش برازش استفاده میشود ،از شاخصهاي متفاوت و متنوعی براي سنجش
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همانطور که جدول ( )15نشان میدهد ،اعتماد محلهاي بيشترین نقش ( )β =-0/355را در
پيشبينی هراس از تعرض دارد .بعد از اعتماد محلهاي ،متغيرهاي مشارکت محلهاي (=-0/330
 ،)βتعلق طایفهاي ( ،)β=-0/175رعایت هنجارها ( )β=-0/146و سن ( )β=0/146بهطور
مشترک بهترتيب متغيرهاي پيشبينیکنندة هراس از تعرض در شهروندان خرمآبادي هستند.

بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و هراس از تعرّض در بين محلههاي شهر خرمآباد

برازش مدل استفاده میشود (قاسمی .)1389 ،شاخصهاي برازش مدل نشان میدهد که مدل
از برازش مطلوبی برخوردار است .بدینگونه که شاخص کاي اسکویر نسبی

برابر  2/4است

که در معادالت ساختاري نشاندهندة برازش خوب مدل است .مقدار شاخص نيکویی برازش
 GFIبراي مدل  0/91است .شاخص دیگر  AGFIاست که شکل تصحيحشدة شاخص نيکویی
برازش  GFIاست ،مقدار این شاخص نيز  /85است .همچنين ،مقدار شاخص برازش هنجارشده
( 0/97 ،)NFIاست .شاخص دیگر شاخص برازش تطبيقی ( )CFIاست که مقدار آن براي مدل
برازششده  0/98است .بهطورکلی ،دامنة شاخصهاي مذکور بين 0ـ 1قرار دارد که هرچه به
عدد یک نزدیکتر شود به معناي برازش خوب مدل است.
0/53

سرقت منزل
0/68

0/67

سرقت خودرو

تعلق طایفهاي

0/57
0/52

سرقت تلفن
همراه

0/17

0/11

تعرض به دختران

0/5

0/69

0/91
0/89

0/6
هراس از

سرمایه

تعرض

اجتماعی

0/94

0/
65

زورگيري
0/89

0/21

متلک گفتن به دختران جوان
0/76

0/42

سرقت جواهرات

اعتماد محلهاي

3

0/6

0/5

رعایت هنجاري

0/7

0/4

مشارکت محلهاي

0/6

دختران کوچک

=087/700, P-value=0/000, RMSEA=0/044df

شکل  .2مدل معادالت ساختاري تأثير سرماية اجتماعي بر هراس از تعرض

بحث و نتيجهگيري
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یافتهها حاکی از آن است که شایعترین معرفهاي هراس از تعرض در محلههاي شهر خرمآباد
بهترتيبِ اهميت شامل زورگيري ،تعرض به پسران نوجوان و تعرض به دختران و زنان است.
رابطه بين ابعاد چهارگانة سرمایه اجتماعی ــ اعتماد محلهاي ،تعلق طایفهاي ،مشارکت محلهاي
و رعایت هنجارهاي درونیشده ــمورد تأیيد دادههاي تجربی نيز قرار گرفت .همچنين ،رابطة
نظریة سرمایة اجتماعی و هراس از تعرض بهوسيلة مدلسازي معادالت ساختاري تأیيد گردید.
سرمایه اجتماعی یکی از مفاهيم بسيار مهم در جامعهشناسی معاصر است که در بررسی و
تحليل کميت و کيفيت روابط اجتماعی بهطور گستردهاي مورد استفاده قرارگرفته است .منظور
از سرمایة اجتماعی ،سرمایه و منابعی است که افراد و گروهها از طریق پيوند با یکدیگر
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تعرضبهپسراننوجوان

0/7
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میتوانند بهدست آورند (شارعپور .)1388 ،سرمایة اجتماعی و ابعاد آن ،یکی از مقوالت و
عناصر بنيادین در برقراري تعامل اجتماعی است که تبادل اجتماعی را در شرایط عدم اطمينان
و ریسک تسهيل میکند (افشانی و همکاران .)2 :1388 ،همچنين ،در تحقق نظم اجتماعی و
زندگی روزمره نيز عنصري ضروري و حياتی به شمار میآید (چلبی.)1375 ،
نتایج آزمون فرضيهها نشان داد که در ميان ابعاد چهارگانة سرمایة اجتماعی ،اعتماد محلهاي
قويترین تأثير را در پيشبينی هراس از تعرض دارد .نظریهپردازان معتقدند که اعتماد شالودة
زندگی است و بیاعتمادي سرچشمة بسياري از گرفتاريها و نابسامانیها است .بیثباتی
سياسی ،نارضایتی عمومی ،رواج دروغ و نادرستی و در کل عدم رعایت اخالق در جامعه ناشی از
بیاعتمادي است .اگر مردم به ورطة دورویی و چندشخصيتیشدن سوق مییابند ،به خاطر این
است که سرمایة اجتماعی و اعتماد عمومی جامعه تنزل یافته است و آنها دچار سرخوردگی از
مقولة اعتماد گشته و در نتيجه به انجام چنين اعمالی مبادرت میکنند (اميرکافی.)2 :1375 ،
رابطة سرمایة اجتماعی و احساس امنيت در تحقيقات گذشته مانند احمدي و عربی ()1392
نيز تأیيد شده است .به عبارت دیگر هرجا که تعامل اجتماعی ،همبستگی و اعتماد افراد به
یکدیگر زیاد باشد ،متقابالً از ميزان پدیدههایی مثل احساس ناامنی و هراس از تعرض کاسته
میشود و بر احساس امنيت و آرامش خاطر افراد افزوده میشود.
با توجه به وجود پدیدة جمعگرایی ،طایفهگرایی و اهميت روابط خویشاوندي در خرمآباد
(فکوهی1381 ،؛ آزاد ارمکی و همکاران )1392 ،در تحقيق حاضر تعلق طایفهاي بهعنوان بعدي
از سرمایة اجتماعی در نظر گرفته شد .یافتهها نشان داد بيش از نيمی از افراد مورد بررسیْ
تعلق زیادي به طایفة خود ابراز کردهاند .همچنين متغير مذکور رابطة معکوسی با هراس از
تعرض دارد .لذا در بسترهاي اجتماعی مانند شهر خرمآباد که هنوز پيوندهاي سنتی نسبتاً قوي
ماندهاند ،استفاده از متغير تعلق طایفهاي میتواند بهعنوان بعدي از سرمایة اجتماعی (در شکل
سنتی آن) مفيد واقع شود .بنابراین میتوان گفت طایفهگرایی شاید در حوزههایی کارکرد منفی
داشته باشد ،اما در زمينة ترس از تعرض نقش مثبتی را ایفا میکند.
همانطور که تحليل یافتهها نشان میدهد ،به رغم وجود سرمایة اجتماعی باال ،هراس از تعرض
باال است .این شاید در نگاه اول یک تعارض باشد ولی شاید بتوان علت این تناقض ظاهري را در
این دانست که در جامعة مورد مطالعه ،سرمایة اجتماعی درونگروهی و درونقومی بهخاطر
غالببودن مناسبات سنتی باال بوده ولی سرمایه اجتماعی برونگروهی پایين است .در نتيجه،
افراد نسبت به کسانی که بيرون از دایرة فاميلی و خویشاوندي هستند ،حمایت اجتماعی
کمتري نشان داده و نسبت به آنها نگرش دوستانهاي ندارند .یعنی در نبود نهادهاي حمایتی
قوي سنتی و مدرن ،احتمال اینکه افراد و خانوادههاي غيرخودي در معرض تعرض بيشتري

بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و هراس از تعرّض در بين محلههاي شهر خرمآباد

باشند ،افزایش پيدا میکند .بحث خودي و غيرخودي در محلههاي خرمآباد حضوري جدي
دارد .به این صورت که ساکنين یک محله به افرادي که در محلة دیگر زندگی میکنند برچسب
زده و سعی در دوريگزیدن از آنها دارند .این موضوع در فرآیند گردآوري دادهها بهطور
متعددي تجربه شد .براي نمونه ،ساکنين برخی محالت ساکنان محالت دیگر را خشن و
ضداجتماعی جلوه میدهند و با برچسبزدن آنها را از دایرة خوديها کنار میگذارند .بنابراین
شاید بتوان این تناقض را بدین شکل برطرف کرد.
پيشنهادها

منابع
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احمدي ،ح و عربی ،ع (« )1392رابطة بين ساختار محلهاي و هراس از تعرض :مورد مطالعة
شهر کرج» ،فصلنامة انتظام اجتماعی ،شمارة 37 :)1( 5ـ.59
احمدي ،ح ،عرب ،ع و صادقزاده تبریزي ،م (« )1391بررسی مقایسهاي عوامل مرتبط با هراس
از تعرض زنان و مردان :مطالعة موردي زنان و مردان ساکن شهر کرج» ،فصلنامة تخصصی
علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،شمارة .1-22 :)18( 6
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براي افزایش سرمایة محلهاي و متعاقب آن کاهش هراس شهروندان از تعرض ،اهتمام به
راهکارهایی براي ارتقاي سرمایه اجتماعی ضروري است.
 .1سياستگذاران میتوانند بهمنظور گسترش روابط افراد محله با یکدیگر و افزایش حجم کنش
متقابل آنها ،زمينههاي الزم براي شکلگيري شوراهاي محلهاي را تسهيل کنند .شوراهاي محله
بهعنوان نمودي از جامعة مدنی ،به نوبة خود میتوانند موجب تشکيل شبکههاي منسجمی از
روابط اجتماعی شوند .وجود شوراهاي محله منجر به احساس تعلق بيشتر افراد به محلهشان
میشود و ميزان اعتمادشان به هممحلهايها افزایش پيدا میکند ،همچنين موجب میشود خود
را در مسائل و مشکالت محله سهيم بدانند و بهطورکلی سرمایة اجتماعیشان افزایش یابد.
 .2سياستگذاران میتوانند با همکاري ائمة جماعات در محلههاي مختلف شهر ،از طریق
حمایتهاي ویژه از برنامهها و مراسم مذهبی ،زمينههاي همافزایی و همياري بيشتر افراد محله
را فراهم کنند .مساجد و حسينيهها مکانهاي بسيار مناسبی براي گردهمایی افراد محله
محسوب میشوند .با ایجاد کانونهاي اوقات فراغت در مساجد در فصل تابستان ،میتوان افراد
محله را از همان سنين نوجوانی و جوانی به سمت مساجد جذب کرد .هيات امناي مساجد
میتوانند براي نظافت محله ،کمک به خانوادههاي نيازمند ساکن در محله ،دستگيري از افراد
ناتوان و ...از پتانسيلهاي جوانان محله بهره گيرند .عالوه بر این ،موجبات فرهنگسازي و
شکلدادن به هویتِ محلهاي را فراهم کنند.
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افشانی ،ع .ر ،فاضل نجفآبادي ،س ،حيدري ،م و نوریان نجفآبادي ،م (« )1388پژوهشی در
باب رابطة دینداري و اعتماد محلهاي» ،فصلنامة علوم اجتماعی ،شمارة 185 :49ـ.217
اميرکافی ،م (« )1380اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن» ،فصلنامة نمایه پژوهشی ،شمارة 5
(9 :)18ـ.42
آزاد ارمکی ،ت ،ترکارانی ،م و حق ندري ،ا (« )1392مطالعه کيفی نگرش توسعهاي در ادبيات
عاميانه با تأکيد بر ضربالمثلهاي لري» ،فصلنامة نهادهاي اجتماعی ،شمارة 9 :)1( 1ـ.34
بيکر ،جی .اس ( )1382سرمایة اجتماعی و مدیریت ،ترجمة م .الوانی ،تهران :دفتر پژوهشهاي
فرهنگی.
پاتنام ،ر ( )1379دموکراسی و سنتهاي مدنی ،ترجمة م .ت .دلفروز ،تهران :دفتر مطالعات
وزارت کشور.
پایگاه اطالعرسانی سفير افالک ( 1شهریور« )1395 ،مرگ سفيد در کمين جوانان
لرستانی/خودکشی  13لرستانی در چهار ماه نخست امسال» ،دسترسی در تاریخ 20
اردیبهشت  ،1396از .http://www.safireaflak.ir/khabar/
پایگاه خبري یافته ( 14آذر« )1395 ،تحليل جامعهشناختی قاچاق مواد مخدر در لرستان»،
دسترسی در تاریخ  20اردیبهشت  ،1396از .http://yaftenews.ir/notes/social/
پایگاه خبري یافته ( 19شهریور« )1395 ،کندوکاو اعتياد در لرستان» ،دسترسی در تاریخ 20
اردیبهشت  ،1396از .http://yaftenews.ir/notes/social/
تاجبخش ،ک ( )1385سرمایة اجتماعی ،اعتماد ،دموکراسی و توسعه ،ترجمة ا .خاکباز و ح.
پویان ،چاپ دوم ،تهران :نشر شيرازه.
تاجران ،ع .ا و کالکی ،ح (« )1388بررسی تأثير عملکرد پليس بر احساس امنيت شهروندان
تهرانی» ،فصلنامة مدیریت انتظامی ،شمارة 561 :)4( 4ـ.586
جهانی دولتآباد ،ر (« )1392بررسی اثرات هویت محلهاي بر ميزان جرائم شهري :مورد
پژوهش شهر ورامين» ،فصلنامة دانش انتظامی شرق تهران ،شمارة 81 :)1( 1ـ.100
چلبی ،م ( )1375جامعهشناسی نظم :تشریح و تحليل نظري نظم اجتماعی ،تهران :نشر نی.
حسينزاده ،ف (« )1380گروههاي قومی در ایران ،تشابهها و تفاوتها» ،فصلنامة مطالعات ملی،
شمارة 43 :)8( 2ـ.69
حق ندري ،ا ،زمانی مقدم ،م و سپهوند ،ا (« )1395اولویتبندي آسيبهاي اجتماعی در شهر
خرمآباد :تفسير دیدگاه صاحبنظران» .نخستين همایش ملی علوم اسالمی ،حقوق و
مدیریت ،قم ،دانشگاه علمیـکاربردي استانداري قم1 ،ـ.14

بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و هراس از تعرّض در بين محلههاي شهر خرمآباد

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2023-01-09

97

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1396.8.2.4.4

دفتر دانشگاهی انجمن جامعهشناسی در استان لرستان ( 25مرداد« )1395 ،سرقت از منازل:
علل اجتماعی و راهکارها» ،دسترسی در تاریخ  20اردیبهشت  ،1396از
.http://www.isa.org.ir
دواس ،دي .اي ( )1389پيمایش در تحقيقات اجتماعی ،ترجمة هوشنگ نایبی ،تهران :نی.
رضوان ،ع و فتحی ،م ( « )1390بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی در محالت شهري :در
ناحية  3منطقة  17شهرداري تهران» ،فصلنامة رفاه اجتماعی ،شمارة 387 :)45( 12ـ.410
رنانی ،م (« )1386سرمایة اجتماعی ابزار توليد سعادت» ،فصلنامة دریچه ،شمارة :)14( 4
7ـ.23
زاهدي ،م .ج ( )1382توسعه و نابرابري ،تهران :انتشارات مازیار.
سراجزاده ،س .ح و گيالنی ،ا (« )1389بـیسـازمانی اجتمـاعی و هراس از تعرض :مطالعة
مقایسهاي مناطق  3و  12شهر تهران» ،فصلنامة رفـاه اجتمـاعی ،شمارة 223 :34ـ.245
شارعپور ،م ( « )1388ابعاد و کارکردهاي سرمایه اجتماعی و پيامدهاي حاصل از فرسایش آن»،
در گروه مؤلفان (ویراستاران) ،بررسی مسائل اجتماعی (45ـ .)61تهران :انتشارات پيام نور.
صدیق سروستانی ،ر .ا و نصر اصفهانی ،آ (« )1390مطالعة عوامل مؤثر بر هراس از تعرض در
محلههاي شهري :مطالعة محلهاي در منطقة  5شهر تهران» ،فصلنامة مسائل اجتماعی
ایران ،شمارة 149 :)1( 3ـ.176
طبرسی ،م .ح .ن (1254ـ1320هـ.ق) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،تصحيح م.
ريشهري ،قم :انتشارات مؤسسه آل البيت (ع) الحياء التراث.
عليخواه ،ف و نجيبـی ربيعـی ،م (« )1385زنـان و هراس از تعرض در فضـاهاي شهري»،
فصلنامة رفاه اجتماعی ،شمارة 109 :22ـ.123
فکوهی ،ن (« )1381شکلگيري هویتی و الگوهاي محلی ،ملی و جهانی (مطالعة موردي
لرستان» ،مجلة جامعهشناسی ایران ،شمارة 22 :16ـ.36
فوکویاما ،ف ( )1379پایان نظم ،سرمایة اجتماعی و حفظ آن ،ترجمة غ .ع .توسلی ،تهران:
جامعه ایرانيان.
قاسمی ،و ( )1389مدلسازي معادالت ساختاري با کاربرد نرمافزار  ،Amosتهران :انتشارات
جامعهشناسان.
قاسمی ،و ،اسماعيلی ،ر و ربيعی ،ک (« )1385سطحبندي سرمایة اجتماعی در شهرستانهاي
استان اصفهان» ،فصلنامة رفاه اجتماعی ،شمارة 225 :)23( 6ـ.249
محمدي ،م .ع ( )1383طرح سرمایه اجتماعی و سنجش آن ،تهران :دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی.

1396  پایيز و زمستان،2  شمارة، سال هشتم،مسائل اجتماعی ایران

:)9( 3  شمارة، فصلنامة مطالعات ملی،») «طبقهبندي اجتماعی اقوام ایرانی1380(  ع،یوسفی
.213ـ201

[ DOR: 20.1001.1.24766933.1396.8.2.4.4 ]

[ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2023-01-09 ]

Deason, H (2011) Critical Analysis of Fear of Crime on College Campuses,
Unpublished Dissertation, University of Texas, Texas.
Ferguson, K. M & Mindal, C. K (2007) ‘Modeling Fear of Crime in Dallas
Neighborhoods: A Test of Social Capital Theory’, Crime Delinquency, 53: 322349.
Hinkle, C. J (2009) Making Sense of Broken Windows: the Relationship between
Perception of Disorder, Fear of Crime, Collective Efficacy and Perception of
Crime, Unpublished Dissertation, University of Maryland, Maryland.
Jorgensen, J. L (2008) The Effect of Enviromental Cues and Social Cues on Fear of
Crime in a Community Park Setting, Unpublished Dissertation, University of
Utah, Utah.
Nicholson, F. D (2010) Disadvantaged Neighborhoods and Fear of Crime: Does
Family Structure Matter, Unpublished Dissertation, University of Oklahoma,
Oklahoma.
Scarborough, K. et al (2010) ‘Assessing the Relationship between Individual
Characteristics, Neighborhood Context, and Fear of Crime’, Journal of Criminal
Justice, 38: 819-826.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

98

