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مقاله پژوهشی

نقش سرمایه فرهنگی در تأمین امنیت داخلی
روزیتا سپهرنیا 1و محمدطاهر شیخی
تاریخ دریافت1000/03/52 :
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تاریخ پذیرش1000/06/01 :

چکیده :به نظر میرسد ورود به عرصه جدید مناسبات جهانی و برخورداری از تکنولوژیهای پیشرفته
سبب کاهش کنترلهای اجتماعی دولتها شده و نوع ،میزان و اثرگذاری آسیبها و ناامنیهای اجتماعی
بیشتر از گذشته شده است .از این رو آموزش و تربیت نسل جوان در شکل گیری سرمایه فرهنگی ،میتواند
عاملی برای بروز امنیت اجتماعی و پیشگیری از گسستهای اجتماعی در کشورمان محسوب شود .از این
رو این مقاله سعی دارد نقش و جایگاه سرمایه فرهنگی را در تبیین و تأمین امنیت اجتماعی بررسی نماید.
این مقاله از نظر هدف توصیفی ،از نظر گردآوری دادهها پیمایشی و از حیث تحلیل از نوع همبستگی می-
باشد .جامعه آماری این پژوهش شهروندان تهرانی به تعداد تقریبی  11میلیون نفر بوده که از طریق فرمول
کوکران  183نفر از شهروندان از طریق نمونه گیری خوشهای و تصادفی انتخاب شدند .ابزار گردآوری
اطلاعات ،پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی و امنیت اجتماعی ،که پس از بررسی روایی صوری و محتوایی
توسط صاحب نظران و بررسی پایایی از طریق آلفای کرونباخ ( )./88مورد تایید قرار گرفته شد .یافتههای
تحقیق نشان داد که هر سه بعد سرمایه فرهنگی(تجسم یافته ،عینیت یافته ،نهادینه) در بروز امنیت اجتماعی
مؤثر بوده و سهم تبیین کنندگی سرمایه فرهنگی تجسد یافته در این بین از موارد دیگر مؤثرتر میباشد .از
این رو میتوان ارتقاء امنیت اجتماعی در جامعه را از طریق تولید سرمایههای فرهنگی در جامعه و بصورت
آموزش هدفمند در نظام آموزشی بستر سازی و فراهم نمود.
واژگان اصلی :سرمایه فرهنگی ،امنیت اجتماعی ،امنیت داخلی.

 .1استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ،گروه علوم اجتماعی ،رودهن ،ایران( .نویسنده مسئول)
sepehrnia@riau.ac.ir
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ،رودهن ،ایران.
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مقدمه
امنیت 1از ریشه لاتین ( )securesاست که در لغت به معناای نداشاتن دلهاره و دددداه اسات
(کلاه چیان .)111 :1182 ،بنابراین معنای لغوی امنیت ،رهایی از خطار ،تهدیاد ،آسایب ،اااطراب،
دددده هراس ،ترس ،نگرانی یا وجود آرامش ،اطمینان ،آسایش و اعتمااد اسات .اگرچاه امنیات در
زندگی فردی و اجتماعی انسان نقشى مهم و کلیدی ایفاء می کناد و فقادان آن و یاا اختلاال در آن
پیامدها و بازتابی نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد ،لکن احساس نااامنی از خاود نااامنی بادتر
است .احساس ناامنی ممکن است در دراز مدت اثرات ناامطلوبی بار کیفیات زنادگی و بهاره وری
اقتصادی و اجتماعی افراد داشته باشد .ترس از ناامنی می تواند تاأثیرات روان شاناختی گساترده ای
شامل ااطراب ،بای اعتماادی ،احسااس بیگاانگی ،انازوا و عادم رااایت از زنادگی ایجااد کناد
(خسروپور .)01- 06 :1132 ،مروری بر مواوع امنیت نشان می دهد که اماروزه ،توافاق نظاری و
واقع بینانه برسخت بودن ماهیت امنیت درهم شکسته و مفهوم پرتشتت امنیت با سایر عرصاه هاای
زندگی ،چنان آشنایی پیدا کرده است که تفکیک آن به سادگی امکاان پاذیر نیسات .دنیاای جدیاد،
آنچه را هست ،نیست و آنچه را نیست ،هست جلوه می دهد .پیچیدگی تحولاات ناشای از فرآیناد
جهانی شدن و ظهور فناوری های مدرن ،منشاء تهدیدات امنیتی را متناوع ،متعادد و پیچیاده تار از
گذشته کرده است .با افزایش میزان و شادت اساتفاده از فنااوری هاای ناوین از یاک ساو و تااثیر
پذیرفتن مسائل اجتماعی از تغییرات مبتنی بارآن از ساوی دیگار ،جواماع بسایار آسایب پاذیرتر از
گذشته شده و به تبع آن ،ارورت وجود امنیت نیز اهمیات بیشاتری یافتاه اسات وجاوه متعادد و
متنوع زندگی در عصر جدید امنیت را به مفهومی چند بعدی و منشوری تبدیل کرده اسات بار ایان
اساس صاحبنظران این حوزه برای امنیت وجوه و ابعاد مختلفی را برشمرده اند؛ از نظر بااری باوزان
امنیت دارای پنج بعد امنیت نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،اجتماعی (باه تواناایی حفا
الگوهای سنتی زبان ،فرهنگ ،مذهب ،هویت و عرف ملی با شرایط پذیرفته شاده از تحاول مرباو
می شود) می باشد (طلایی و همکاران .)02 -53 :1132 ،بررسای و شناساایی امنیات اجتمااعی 2از
دیدگاه جامعه شناسی مستلزم تشخیص و تعیین جایگاه امنیات در مکاتاب جامعاه شناسای اسات.
امنیت را می توان در دو بعد اخلی و خارجی نیز طبقه بندی نمود .آنگاه کاه امنیات یاک کشاور در

1 - Security
2 - Social Security
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مد نظر باشد می توان از این امنیت بنام "امنیت داخلی" نام برد و هر جاایی کاه حفا حراسات از
هجمه های فراملی و بین المللی در عرصه های روابط بین المللی مد نظر باشد می تاوان از "امنیات
خارجی" بهره برد .در این مقاله سعی شده است که امنیات داخلای باا رویکارد تمرکاز بار امنیات
اجتماعی در تعاملات و روابط فردی در بین آحااد اجتمااع و در عرصاه هاای اعتمااد و مشاارکت
اجتماعی مورد توجه بیشتری قرار گیرد آن چه که می تواند بازنمایی از تربیت و شکل گیاری نظاام
آموزشی را در راستای پرورش شهروندان آگاه ،مطیع ،مطالبه گر در کشور متجلی نماید.
امنیت ملی و امنیت دولت لزوماً به معنای امنیت جامعه نیسات باا وجاود همشوشاانی معناایی باین
امنیت ملی ،امنیت اجتماعی و امنیت فردی ،باید توجه داشت که مرجع آن سه مفهاوم متفاوتناد .بادین
مضمون که مرجع اصلی امنیت ملی ،دولت و حاکمیت ملای اسات ،مرجاع امنیات اجتمااعی ،جامعاه
است و مرجع امنیت فردی عبارت است یکایک شهروندان .در امنیات اجتمااعی بار احسااس امنیات
گروه های اجتماعی ،معیار سنجش ،سطح امنیت است .اگر جمعیت تشکیلدهنده یاک کشاور نسابت
به ارزش های حیاتی مانند تمامیت ارای و رژیم سیاسی احساس تعلاق کارده و در احیااء و ارتقاای
هویت ملی بکوشند ،انسجام اجتماعی وجود دارد .اما اگر گروه های مختلا

جامعاه ،اطمیناان خااطر
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بعد ملی و در بین اقوام ،مناطق ،هویت ها و در عرصه های سیاسی ،اقتصاادی ،اجتمااعی ،فرهنگای

خود نسبت به سلامت جامعه را از دست بدهند و با تکیه بر وجوه تماایز ماذهبی ،دینای و قاومی ،در
مشروعیت ارزشهای حیاتی تردید کنند ،آنگاه نظام اجتماعی جامعه از هم گسایخته میشاود و زمیناه
برای جنگ داخلی ،مداخله خارجی ،بی اعتمادی و امنیتی شدن مساائل عاادی مهیاا میشاود .امنیات
اجتماعی به معنای تمهید فضا و ابزارهای لازم بارای اباراز وجاود و طارر نظار گاروه هاای مختلا
اجتماعی از قبیل زنان ،جوانان ،اقوام و اقلیتها ،هنگامی موثر و مطرر اسات کاه باه عناوان یاک امار
گریزناپذیر یا یک ارزش پذیرفته شود .امنیت اجتمااعی ماورد نظار ،اطمیناان خااطر جامعاه در قباال
تحولات عادی و تحرکات عمدی معطوف به سلامت و هویت خود اسات .همانگوناه کاه دیاده مای
شود در این تعری  ،هویت گروهی فقط یکی از منابع نگرانی جامعه است.
گسست امنیت اجتماعی در مواجهه با تهدید اجتماعی صورت می پذیرد .تهدیاد اجتمااعی باه
هویت و ارزشهای مورد احترام مربو میشود و طی آن «ما» یی یک هویت توسط هویات دیگار
مورد حمله واقع میگردد .این قبیل تهدیدات ،در محدوده داخل کشور اتفاق میافتاد ،اماا اخیاراً باا
گسترش فرآیند جهانی شدن ،تهدید اجتماعی معنای بین کشوری و فراملّی را هم یافته اسات .ماو
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فزاینده مهاجرت ،مسافرت ،تجارت ،ارتباطات و هژمونی باعاث تلقای تهدیاد اجتمااعی ،باه م اباه
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تهدید سیاسی و حتی تهدید امنیت ملّی ،شده است .بر این اساس ،هویت در کانون توجه مطالعاات
و بازیگران قرار می گیرد .ویور بر آن است که ایده امنیت ،ماهیت اجتمااعی ) (Societalداشاته و
در بستر جامعه ساخته و پرداخته میشود .تحلیلهاای امنیتای منااطق باه شاکل متفااوتی صاورت
میپذیرد و یکسان انگاری نظری و عملی به هیچ وجه روا نیست .نهایت اینکه هر مجموعاه منطقاه
ای ،فرمول ویژه خود را دارد .یک کشور را باید در کد منطقهای خود قرار داد و امنیات و یاا نااامنی
آن را مطالعه کرد .تجویز رویکرد امنیتی یکسان ،برای مناطق مختلا  ،نتیجاهبخش نیسات .اماروزه
نظام آموزش و پرورش متولی تولید سرمایه های انسانی ،سرمایه های فکری در جوامع مای باشاند.
مریت رقابتی جوامع در لذا برای تأمین امنیات داخلای و اجتمااعی باین ماردم مای بایاد "هویات
جمعی" را در ایشان متعالی و شکوفا نمود ،امری که با تجویز ،ارعااب و تهدیاد و بصاورت سالبی
محقق نمی شود .برای هویت بخشی در عرصه هاای فاردی و جمعای و تغییار نگارش مبتنای بار
پذیرش و احترام به حقوق شهروندی می توان از ابزار آماوزش و تربیات صاحیح بهاره مناد شاد.
سرمایه فرهنگی ،سرمایه ای نوین در شکل گیری نیروی انساانی کارآماد و خلااق در عرصاه هاای
فرهنگی و مبانی ارزشی می باشد ،مهارت و توانمندی و قابلیت های فردی که مای تواناد بصاورت
اکتسابی و در فرایند جامعه پذیری بصورت بومی و ملی در بین آحاد مردم جاری و سااری شاود و
باعث حف  ،تداوم و ثبات پایگاه های اجتماعی افراد در تعاملات اجتماعی باشاد .ایان سارمایه در
بعد اولیه و در حوزه فردی می تواند بصورت تجسد یافته و اکتسابی از طریق آماوزش ،پارورش ،و
با شگل دهی به عادات و شکل گیری سلائق و ذائقه های فرهنگای از خاانواده باه فرزنادان انتقاال
یابد .بدین منظور محقق می انگارد که شیوه تربیتی هدفمند در باروز سارمایه فرهنگای ،مای تواناد
باعث تبلور امنیت اجتماعی ،فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسی و به معنای وسیع تار باروز امنیات
داخلی در کشور شود.
این اتفاقنظر وجود دارد که مفاسد اجتماعی بویژه در کلانشهرهایی مانند تهران ،گساترش یافتاه
و بیشترین میزان آن متوجه مفاسد اخلاقی و فرهنگی بوده است و در برخی مسایل علیردم ایان کاه
منع قانونی و قبح اخلاقی دارند در جامعاه شایوع یافتاه اسات مانناد :اعتیااد ،قاچااق ماواد مخادر،
پرخاشگری ،جنایت ،خودکشی ،کاود آزاری ،جارایم ماالی و اقتصاادی و سارقت ،روساشیگری،
تکدی گری ،فرار کودکان از خانه ... ،که همگی می توانند مانعی برای در امنیت داخلای و امنیات
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یافته و برخی گروههای مرجع جدید پدید آمدهاند که به نوعی به مرجعیت کاذب دامان زدهاناد ،در
عرصه سیاسی ،قانونگریزی ،بیهنجاری ،بیتقوایی ،اع
سیاسیِ سیاه و سفید ،اع

فرهنگ تساهل و تسامح سیاسی ،منطاق

فرهنگ گفتوگو و دیشلماسی حزبی ،روحیاه فردگرایای ،گروهگرایای،

جنارگرایی و استبدادزدگی در جامعه حاکم شده است ،برخای ارزشهاای سانتی در جامعاه نظیار
«احترام به بزرگتر»« ،احترام به پدر و مادر»« ،مهماننوازی» و دریبنوازی تضعی

شده اسات ،ایان

اتفاقنظر وجود دارد که به ارزش «اعتماد» در جامعاه ایاران ،آسایبهای جادّی وارد شاده اسات.
اعتماد افراد جامعه به یکدیگر در تعاملات زندگی روزمره ،خدشهدار شده و این بیاعتماادی ،حتای
به حوزه «خانواده» نیز سرایت کرده است و بیاعتمادی مردم به مسئولین و کارگزاران حکاومتی نیاز
مزید بر علت است (مرکز تحقیقات استراتژیک .)1181 ،از طرفی مهاجرت های بی رویاه ،بیکااری
و دیگر عوامل اجتماعی ،شلودی و افزایش تنوع فرهنگی و قومی در شهر تهران موجب گردیاده تاا
افزایش انواع آسیب های اجتماعی نظیر نزاع و درگیری ،اختلافات خاانوادگی ،اعتیااد ،طلااق ،اناواع
سرقت ها ،فراوانی انواع مخدر در دسترس جوانان ،بی اعتمادی اجتماعی و  ...از حالت یاک پدیاده
اجتماعی ساده خار و به شکل یک مشکل و معضل اجتماعی درآید و از سوی دیگار باا افازایش
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اجتماعی در جامعه باشند .در جامعه امروز ما منزلت و کارآمادی گروههاای مرجاع سانتی ،کااهش

سریع و گسترده ی وسایل ارتبا جمعی و دسترسی نسبتاً آسان اک ار افاراد جامعاه باه آن هاا و در
نتیجه اطلاع یابی از مسائل مربو به وقوع جرم و آسیب های اجتمااعی ،علااوه بار تحمیال هزیناه
های مالی به شهروندان و دولت با فراهم آوردن زمینه های کاهش احساس امنیت اجتمااعی هزیناه
های روحی روانی را نیز به شهروندان تهرانی تحمیل نموده است .حال با عنایت به اینکاه امنیات و
احساس امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای اولیه انسان است بدیهی است این سطح از نااامنی مای
تواند تاثیرات بسیار مخربی برزندگی شهروندان این شهر داشته باشد.
بنابراین ایجاد آرامش ،رفاه ،رشد ،شکوفایی انسان ،بروز استعدادها و خلاقیت ها و نیل باه تماام
کمالات انسان در سایه امنیت داخلی از جمله امنیت اجتماعی در نظام اجتمااعی ،از جملاه نیازهاای
اساسی ،حیاتی و دائمی اجتماعات است .ایجااد ،حفا و گساترش امنیات اجتمااعی از اهاداف و
ارزش های بنیادین دولت ها و اجتماعات و پیش نیاز توسعه پایدار است و تحقق این مهام نیازمناد
شناخت مجموعه عواملی است که در ایجاد یا سلب آن نقش جادی دارناد .در ایان میاان سارمایه
های فرهنگی از جمله عواملی است که می تواند با تولید عادات ،سالائق و رفتارهاای هدفمناد ،در
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کانون توجه بسیاری از تحلیلگران و نظریه پردازان اجتماعی در راستای تحقق امنیات اجتمااعی در
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جوامع مؤثر و نقش آفرین باشند و تمامی این نشانه ها دلایلی هست بر این معنا که باید عاواملی را
که می توانند این امنیت را مخدوش ،ترمیم ویا ارتقاء دهند ،مانند سارمایه فرهنگای ماورد توجاه و
بررسی قرار داد.
هدف اصلی
افزایش و ارتقاء امنیت اجتماعی از طریق سرمایه فرهنگی در شهر تهران
اهداف فرعی
 -1تعیین سهم بعد تجسم یافته سرمایه فرهنگی در بروز امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران
 -2تعیین سهم بعد عینیت یافته سرمایه فرهنگی در بروز امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران
 -1تعیین سهم بعد نهادینه سرمایه فرهنگی در بروز امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران
امنیت اجتماعی ،یعنی آرامش و آسودگی خاطری که جامعه برای اعضای خود ،ایجااد مای کناد.
یکی از خصایص اصلی این نوع امنیت ،آن است که جامعه ،مسئول به وجاود آوردن آن اسات .باه
عبارت دیگر بایداذعان داشت که یکی از وظای

و اهداف جامعاه ،هماناا برقاراری امنیات اسات.

امنیت اجتماعی ،به قلمروهایی از حف حریم فرد مربو می شود که به نحوی در ارتباا باا دیگار
افراد جامعه هستند .این قلمروها می توانند قومیت ،اعتبار ،نقش اجتماعی و کاار و پیشاه (یاا شاغل
افراد) باشند .به عبارت دیگر« ،امنیت اجتماعی براسااس حفا جاان ،ماال ،آبارو و حی یات افاراد
جامعه استوار است و در صورتی که این محورها ،خدشه دار شوند ،امنیت اجتماعی متزلزل خواهاد
شد (لرنی.)15 :1181 ،
"امنیت اجتماعی" یکی از عناصر بنیادی بعد سیاسی نظم اجتماعی محساوب مای گاردد کاه دارای
ابعاد متنوعی شامل ذهنی و عینی ،داخلی و خارجی ،فردی و جمعی می باشد و از لحاا گساتره نیاز
شامل حیطه های ملی ،منطقه ای و جهانی است ،این امنیت از جنباه ساطح باه ساطور خارد و کلاان
تقسیم می شود .هریک از این ابعاد ،گستره و سطور امنیت به نوبة خود به خرده ابعاد دیگاری تقسایم
می شود ،برای م ال ،امنیت در سطح خرد می تواند شامل امنیت جاانی ،امنیات ماالی ،امنیات فکاری،
امنیت بیانی ،امنیت اخلاقی ،امنیت شغلی و امنیت حقوقی باشد و یا در سطح کلان نیاز مای تواناد زیار
سطور اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،نظامی و طبیعی یا زیست محیطی را دربر گیرد.
114

عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول می داند .در واقع او امنیت اجتماعی را به حفا ارزش هاا
و هویت گروهی تقلیل می دهد و مقصود از آن را چگونگی حف و دفاع از ارزش ها و هویت هاا
می داند .منابع اصلی برای تأمین امنیت اجتماعی شامل :هنجارهای اجتماعی یا ابزار کنتارل درونای،
دوست یا ابزار کنترل بیرونی و گروه های هویتی اسات .امنیات اجتمااعی یکای از شااخص هاای
اساسی رفاه اجتماعی است که می توان آن را دریک شبکه علت و معلولی مورد بررسای و ارزیاابی
قرار داد بدین لحا امنیت اجتماعی به توانایی جامعه بارای حفا ویژگای هاای اساسای خاود در
برابر شرایط متحول و تهدیدات واقعی یا احتمالی مربو است (نویدنیا)0 :1182 ،
دولت در قلمرو حاکمیت کشور و همچنین باه

هدف های استقرار امنیت به علت تنوع وظای
لحا اهمیت و نقش آنها عبارتند از:
 -1حف استقلال و تمامیت ارای و وحدت ملی.

 -2حف ارزش های معتبر اعتقادی ،اخلاقی ،اجتماعی و فرهنگی.
 -1حف شیوه زندگی مردم و تأمین رفاه و ثبات سیاسی.
 -3ایجاد زمینه مساعد برای انجام هر گونه فعالیت های افراد جامعه (لرنی.)16 : 1182 ،

مقالۀ پژوهشی :نقش سرمایه فرهنگی در تأمین  /...روزیتا سپهرنیا و محمدطاهر شیخی

باری بوزان امنیت اجتماعی را قابلیت حف الگوهای سنتی ،زباان ،فرهناگ ،ماذهب ،هویات و

اما سرمایه فرهنگی چیست و ابعاد آن کدامند؟ سرمایه فرهنگی مجموعهای از رواباط ،معلوماات و
امتیازات است که فرد ،برای حفا کاردن یاا بهدسات آوردن یاک موقعیّات اجتمااعی از آن اساتفاده
میکند .بهعبارت دیگر ،سرمایه فرهنگی بهطوردائمی درقلمرو امکانات یک قشر ،گروه ،طایفه یاا قبیلاه
است (صالحی امیری )03 :1180 ،این سرمایه بدون کوشش شخصی کسب و به ارث بارده نمیشاود،
کسب سرمایه فرهنگی کار طولانی ،ماداوم و پیگیار ،یاادگیری و فرهنگپاذیری را میطلباد .کساب
سرمایه فرهنگی زمان میخواهد و به امکانات مالی و مادی نیااز دارد ،سارمایه فرهنگای از ایان بابات
بهنحوی تنگاتناگ باه سارمایه اقتصاادی گاره خاورده و بهشاکل دیگار آن ،درآماده اسات (شاویره
کریستیان و دیگران .)30 :1185 ،بوردیو جامعهشناس فرانسوی در تحقیقی که بر اسااس فراایه عادم
تساوی سرمایه فرهنگی انجام داده ،سرمایه فرهنگی را به سه دسته تقسیم میکند:
ال  -سرمایه(تجسم یافته) بادنی و فاردی ،شاامل :حافظاه ،مهارتهاای تجربای و رفتااری و
معلومات کسبشده که از سارمایههای بادنی و فاردی محساوب میشاوند .از مشخصاههای ایان
سرمایه ،میتوان به پیوستگی و درونیافتگی آن اشاره کرد .این سرمایه ،دارایی است که باه شاخص
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و خلق و خوی وی بدل شده است .بهعبارت دیگار ،تنهاا ،صااحب ایان خصاایص ،دارناده ایان
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سرمایه فرهنگی است .بههمین جهت نمیتوان این سرمایه درونیشده را از طریق بخشاش ،وراثات
و خرید و فروش به دیگاری انتقاال داد .در نهایات اینکاه ایان ناوع از سارمایه فرهنگای فاانی و
میراست ،زیرا بهشکل خاصی با یکتایی بیولوژیکی شخص ،گره خورده است.
ب -سرمایه (عینیت یافته) عینی فرهنگی ،شامل :مجموعاه میراثهاای فرهنگای ،آثاار ادبای و
شاهکارهای هنری و از این قبیل را سرمایه عینی فرهنگای مینامناد .سارمایه فرهنگای عینیتیافتاه
دارای یک رشته از ویژگیهاست که تنها میتوان از طریاق رابطاه سارمایه فرهنگای عینیتیافتاه باا
سرمایه فرهنگی بدنی و فردی آنرا معین کرد .این سرمایه (مانناد کتااب ،تابلوهاای نقاشای ،آلاات
موسیقی و  )...به لحا مادی از طریق صاحبانش قابال انتقاال اسات (البتاه تنهاا از لحاا مالکیات
حقوقی قابلیت انتقال دارد).
پ -سرمایه (نهادینه شده) نهادی و اابطهای ،شامل :مدار تحصیلی ،مدار حرفاهای و کاارا
از نمونههای سرمایه نهادی و اابطهای هستند .مدر تحصیلی سند تخصص فرهنگای اسات کاه
به دارندهاش ارزش قراردادی تضمین شدهای ارائه میدهد .بوردیو بر این اعتقاد اسات کاه سارمایه
اقتصادی میتواند برای صاحبش سرمایه فرهنگی واجتماعی بهوجو بیاورد ،متقابلاً سارمایه فرهنگای
نیز با کارکرد خود می تواند سرمایه اقتصادی را به وجود آورد (صالحی امیری.)00 - 05 :1180 ،
از بعدی دیگر سرمایه فرهنگی به دو صورت وجود دارد .ممکن است ملموس باشاد یعنای باه
شکل بناها ،محل ها ،مکان ها ،مناطق ،آثار هنری م ل نقاشی ها و مجسمه هاا ،مصانوعات و نظاایر
آن ها .در این تعری  ،سرمایه فرهنگی شامل ،اما نه محدود به میراث فرهنگی ملموس است .چناین
سرمایه ای واجد همان ویژگی های ظاهری سرمایه مادی یاا انساانی اسات .م ال سارمایه فیزیکای
(مادی) که فعالت انسانی آن را تولید می کند که برای دوره ای می پاید اگار دوام نیاباد از باین مای
رود و به مرور زمان موجب پیدایش جریانی از خدمات می شود و با سرمایه گذاری جااری تولیاد
آن افزایش می یابد ،معمولاً خرید و فروش می شود و ارزش مالی قابال انادازه گیاری دارد .ارزش
فرهنگی آن را هم به صورت موجودی یا جریانی با اساتفاده از اناواع نماگرهاا یاا باا ااابطه هاای
ارزش فرهنگی ،می توان تعیین کرد .سارمایه فرهنگای ممکان اسات نااملموس هام باشاد ،یعنای
بصورت سرمایه معنوی به شکل ایده هاا ،اعماال ،عقایاد و ارزش هاایی باشاد کاه در یاک گاروه
مشتر اند .این صورت از سرمایه فرهنگی مطابق با تفسیری سازنده از فرهنگ اسات و باه شاکل
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است بر اثر بی توجهی از بین برود یا از طریق سرمایه گذاری جدید افزایش یابد ایان موجاودی باه
مرور زمان موجب پیدایش جریانی از خدمات می شود .حف سارمایه معناوی موجاود و آفارینش
سرمایه جدیدی از این نوع نیازمند منابع است (صالحی و سشهرنیا.)13 :1133 ،
بوزان بحث خود را در باب امنیت اجتماعی با بیان معنای ار گانیکی نهفته درایان تئاوری آدااز
می کند و معتقد است زمانی امنیت اجتماعی مطرر خواهد بود که نیروی بالقوه یاا باالفعلی بعناوان
تهدیدی برای هویت افراد جامعه وجود داشته باشد .امنیت اجتماعی از نظر بوزان به حفا مجماوع
ویژگی هایی ارجاع دارد که بر مبنای آن افراد خودشان را بعنوان عضو یک گاروه اجتمااعی قلماداد
می کنند یا به بیان دیگر معطوف به جنبه هایی از زندگی فرد مای گاردد کاه هویات گروهای او را
سامان می بخشند .در واقع آنچه باعث می شود گروه اجتماعی ساامان گیارد احسااس وابساتگی و
تعلقی است که میان اعضای گروه وجود دارد و به آنها کلیات یکشارچاه ای مای بخشاد کاه مبناای
تعری

اعضا از هستی خویش خواهد بود و شناسایی دیگران بعنوان بیگانه و خاارجی .پاس گاروه

اجتماعی آن کلیت خاصی است که بدلیل اشترا اعضای گروه در اندیشه و باورهاا ،احساساات و
عواط  ،کردار و اعمال بوجود آمده است و از آن باه عناوان "ماا" یااد مای کنناد بطاور م اال ماا
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آثار هنری از قبیل موسیقی و ادبیات بروز می کنند .در این معناا موجاودی سارمایه معناوی ممکان

مسلمانان ،ما زنان و ...حال هر عامال و پدیاده ای باعاث اختلاال در احسااس تعلاق و پیوساتگی
اعضای گروه گردد در واقع هویت گروه را به مخاطره انداختاه و تهدیادی بارای امنیات اجتمااعی
قلمداد می گردد .رهایی از ترس و رهایی از نیاز دو جزء مهم امنیت محسوب مای شاوند ،عاواملی
که می توانند با تربیت صحیح و در لوای تولید سرمایه فرهنگی در جوامع مورد توجاه قارار گیرناد.
تهدیدهای جدید و گسترده ای نیز بطور روز افزون امنیت انسانی را به خطر مای اندازناد و از ایان
رو امانت اجرا و واکنش های مناسب و راهکارهای در خوری را می طلبد؛ بهار حاال امنیات بار
حسب تنوع و تعدد این خطارات و تهدیادات ،بخاش گونااگونی دارد کاه مهمتارین آنهاا امنیات
اقتصادی ،قضایی ،بهداشتی ،محیط زیست ،امنیت فردی ،امنیت اجتماعی ،امنیت ارتباطاات و امنیات
سیاسی می باشد(کوزر .)1180 ،در این پژوهش بارای صارفه جاویی در وقات و زماان ،صارفاً باه
تعری

امنیت اجتماعی و مواوعات مربو به آن پرداخته شده است.
صالحی امیری و افشارنادری ( )1183در تحقیق با عنوان "مباانی نظاری و راهباردی مادیریت

ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران" نشان دادند که در میان متغیرهای اثر گذار بر امنیات در
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شهر تهران ،بیشترین تأثیر معنادار را متغیر سرمایه فرهنگی بر امنیت داشاته اسات .امنیات و سارمایه
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فرهنگی با متغیرهای چون نقش پول و تحصیل در موفقیت و ارتقاای پایگاههاای اجتمااعی ،میازان
آزادیهای فکری ،نوشتاری و گفتاری ،چگونگی گذران اوقات فرادت ،انتخااب شاادی ،تردیاد در
ارزشها ،نگاههای جنسیتی ،میزان تر تحصیل ،افت تحصیلی ،فارار نخبگاان و دیاره انادازهگیری
شده است .دادههای به دست آمده بسیار تردیاد آمیاز و تاومم باا نارااایتی از ماوارد فاوق باوده و
همبستگی میان سرمایه فرهنگی و امنیت فرهنگی با قاطعیت مورد تایید قرار گرفته است باه عباارت
دیگر هرچه سرمایه فرهنگی افزایش یابد امنیت فرهنگی نیز افزایش می یابد و باه عکاس (صاالحی
امیری و افشارنادری.)1183 ،
موحد و همت ( )1132در تحقیقی با عنوان "مطالعاه عوامال فرهنگای و اجتمااعی مارتبط باا
احساس امنیت اجتماعی زنان" در یافته های پژوهش نشان دادناد کاه باین متغیرهاای :نگارش باه
حجاب ،عزت نفس ،وسایل ارتبا جمعی نوین ،دیناداری اعتقاادی ،پیامادی و مناساکی ،سارمایه
فرهنگی  -آموزشی ،فرهنگی  -گردشگری و فرهنگی  -اجتماعی با متغیر احساس امنیت اجتمااعی
زنان ارتبا معناداری وجود دارد(موحد ،همت.)1132 ،
عباسی و رازقی ( )1131در تحقیقی با عنوان"بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بار احسااس امنیات
شهروندان شهرستان های استان مازندران" نشان دادند که؛ هر سه بعد سرمایه فرهنگی(تجسم یافتاه،
عینیت یافته و نهادینه) بر انواع امنیت (اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی) دارای تااثیر م بات و
معناداری می باشند (عباسی و رازقی.)1131 ،
حقیقتیااان ( )1131در تحقیقاای بااا عنااوان" تاثیر سرمایه فرهنگی والدین بر موفقیت تحصیلی
فرزندان در شهر اصاافهان" نشااان داد کااه خانواده های اصفهانی اک راً متعلق به طبقه میانی جامعاااه
هستند و میزان سرمایه فرهنگی آنها نیز در حد متوسط بااوده و میزان ساعات مطالعه والدین در هفته
برای دانش آموزان پااایین ماای باشااد و بیش از یک سوم والدین دارای تحصیﻼت لیسانس و باﻻتر
هستند و تأثیر سرمایه فرهنگی خانواده بر عملکرد آموزشی فرزندان گویاای ایان اسات کاه سرمایه
فرهنگی والدین فقط بر عملکرد آموزشی دانش آموزان مقطع راهنمایی تأثیر معناداری داشااته اساات.
از طرفاای مشااخص شااد کااه سرمایه فرهنکی تجسم یافته دانش آموزان تأیر معناداری بر عملکرد
آموزشی آنها داشته است .براساس مطالعاه صاورت گرفتاه تفاوت چنادانی بین دختران و پسران از
نظر میزان در اختیار داشتن سرمایه های خانوادگی وجاود نادارد .تنهااا تفااوت دسترسای فرزندان
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ناچیز است (حقیقتیان.)01-03 :1131 ،
صالحی امیری و سشهرنیا ( )1133در کتاب "الگوی ارتقاء سرمایه فرهنگای در ایاران" مطارر مای
نمایند که سرمایه فرهنگی در مناسبات آتی جهان یکی از قدرت های تمایز بخش در دیشلماسای هاای
همه جانبه در کشورها خواهد بود و می توان با تکیه بارآن از قالاب هاای فرهنگای خاار شاد و باه
معنای واقعی در سیاست گذاری های فرهنگی از آن بهره جست .بنابراین می تاوان باا سیاسات هاای
فرهنگی ،امنیت فرهنگی جامعه را رصد و مراقبه کرد.ایشاان هام چناین مطارر کردناد کاه وقتای در
حوزه سرمایه فرهنگی شاخص های دست اندرکاران این سرمایه ها به درساتی احصااء و تباین شاوند
خواهند توانست نقا اع

و قوت واعیت فعلی را در جامعه ترسایم کنناد و باا تعیاین وااعیت

مطلوب برای این شاخص ها که همگی مبتنی عاادات جااری ،سالایق موجاود و ارزش هاای حااکم
صورت می گیرند می توان شکاف های موجود را بررسی و به منظور تامین آن هاا دساتورالعمل هاا و
خط مشی های کاملااً باومی بکاار بسات .از ایان رو شااخص هاای سارمایه فرهنگای در ایاران باه
صاحبنظران فرهنگی و سیاستگذاران فرهنگی این ابزار را می دهد که آموزه های فرهنگای را در قالاب
های درست و ارزشی برای هویت ملی برنامه ریزی کنند و این امر خود می تواند عااملی بارای باروز
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دختر و پسر به سرمایه فرهنگی والدین از نظر آماری معنادار است که آن نیز از نظر مقدار بسیار

امنیت فرهنگی و اجتماعی را مهیا نماید (امیری و سشهرنیا.)205-201 :1133 ،
شارع پور و خوشفر ( )1181در تحقیقی با عنوان"رابطه سرمایه فرهنگای باا هویات جواناان "
نشان دادند که سرمایه فرهنگی با تغییرات خود انگاره جوانان ارتبا معنااداری دارد و میازان رابطاه
این نوع سرمایه با بعد اجتماعی هویت به مراتب بیشتر است و منظور از بعاد اجتمااعی هویات ،آن
بخش از خود انگاره است که که از عضویت گروهی ناشی می شود و کاملاً جادا از هویات فاردی
است .اهمیت هریک از انواع هویت در خود انگاره ی فرد متفاوت است و تغییر مای کناد و تغییار
اهمیت این هویت ها عمدتاً از عوامل موقعیتی و شرایطی ناشی می شود از جمله ایان عوامال مای
توان به سرمایه فرهنگی یا میزان دسترسی باه مناابع معرفای در جامعاه اشااره کارد (شاارع پاور و
خوشفر.)130-131 :1181 ،
واقفی و حقیقتیان ( )1131در تحقیقی با عنوان "بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی (بعد نهادیناه) بار
رفتارهای اجتماعی زیست محیطی با رویکرد توسعه پایدار شهری" نشان دادند که رابطاه معنااداری
بین بعد نهادینه شده سرمایه فرهنگی و رفتارهاای اجتمااعی زیساتی محیطای وجاود دارد و میازان
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و حقیقتیان.)02-01 :1131 ،
بحری پور و ذوالفقاری ( )1132در تحقیقی با عنوان "سارمایه اجتمااعی و تبیاین رابطاة آن باا
احساس امنیت اجتماعی" نشان دادند که بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی یعنی مشاارکت اجتمااعی،
آگاهی اجتماعی و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتمااعی رابطاه مساتقیم و معنااداری وجاود
دارد(بحری پور و ذوالفقاری.)1132:11 ،
روش شناسی تحقیق
از آنجا که مواوع پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر امنیت اجتماعی اسات بارای انجاام
آن از روش کمی -توصیفی استفاده شده است .روش تحقیق بکار گرفته شده در ایان مقالاه از نظار
هدف توصیفی و کاربردی ،از نظر گردآوری داده ها پیمایشی و از حیث تحلیال از ناوع همبساتگی
می باشد .جامعه آماری این پژوهش شهروندان تهرانی بر اساس سرشماری سال  1135شمسای باه
تعداد تقریبی  11میلیون نفر ساکن و دیر سااکن باوده کاه از طریاق فرماول کاوکران  183نفار از
شهروندان تهرانی از طریق نمونه گیری خوشه ای و تصادفی از چهاار موقعیات جغرافیاایی شامال،
جنوب ،شرق و درب شهر تهران بعنوان حجم نمونه انتخااب شادند .ابازار گاردآوری اطلاعاات از
طریق پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی(سشهرنیا )1131 ،و پرسشنامه اساتاندارد امنیات اجتمااعی
(گرامی )1131 ،پس از بررسی روایی صوری و محتوایی توسط صاحب نظران و بررسای پایاای از
طریق آلفای کرونباخ ( )./88مورد تایید قرار گرفته شد .روش تجزیه و تحلیل داده ها در ایان مقالاه
از طریااق آمااار توصاایفی(میانگین ،واریااانس )..،و از طریااق آمااار اسااتنباطی همبسااتگی پیرسااون و
رگرسیون انجام شده است .یافته های این تحقیق می توانند در دو بخش آماار توصایفی و اساتباطی
به شرر زیر مورد توجه قرار گیرند.
یافته های کلی پژوهش
 -1آمار توصیفی
با استفاده از آمار توصیفی ابتادا داده هاای جمعیات شاناختی تحقیاق شاامل ،جنسایت ،سان،
واعیت تحصیلی و شغلی ،تأهل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .بارای تاامین تعاداد پرسشانامه
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جدول ( )1توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان
درصد تجمعی

درصد

فراوانی

جنسیت

50.0

50.0

200

زن

100.0

50.0

200

مرد

100.0

400

جمع کل

با توجه به جدول فوق ،از مجموع  366نفر پاسخگو  266 ،نفر زن و  266نفر مرد می باشند.
جدول ( )2توزیع فراوانی سن پاسخگویان
درصد تجمعی

درصد

فراوانی

گروه سنی

1.8

1.8

7

13-15

16.2

14.5

58

23-26

31.5

15.2

61

23-25

39.2

7.8

31

13-16

62.2

23.0

92

13-15

73.8

11.5

46

33-36

86.2

12.5

50

33-35

97.8

11.5

46

53-56

100.0

2.2

9

 55و بالاتر

100.0

400

جمع کل
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 366عدد پرسشنامه بین حجم نمونه توزیع گردید.

با توجه به جدول فوق از مجموع  366نفر پاسخگو ؛  20نفر با  %0.5دارای تحصیلات ابتادایی،
 51نفر با  11.2درصد دارای تحصیلات سیکل 31 ،نفر با  21.2درصد دارای تحصیلات دبیرساتانی،
 36نفر با  %16دارای مدر فوق دیشلم 151 ،نفر با  %18.2دارای مدر کارشناسای 28 ،نفار باا %1
دارای تحصیلات کارشناسی ارشاد 5 ،نفار باا  %1.2دارای مادر دکتاری و  2نفار باا  %6.5دارای
تحصیلات حوزوی می باشد که بیشترین درصد مربو به پاسخگویان دارای مدر تحصیلی
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نمودار ( )1توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان

کارشناسی و کمترین درصد مربو به پاسخگویان دارای تحصیلات حوزوی می باشد.

نمودار ( )2توزیع فراوانی وضعیت شغلی پاسخگویان

با توجه به جدول فوق ،از مجموع  366نفر پاسخگو  %2/8 ،دانشاجو %16/2 ،خاناه دار%6/8 ،
ازکار افتاده %2/8 ،دارای درآمد بدون کار %0/5 ،سرباز %0/5 ،بیکاار %12.8 ،شاادل بخاش دولتای،
 %11شادل بخش خصوصی و  %0/8کارگر بوده که بیشترین درصد متعلق باه افاراد دارای مشاادل
بخش دولتی می باشد.
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درصد تجمعی

درصد

فراوانی

واعیت تأهل

77.2

77.2

309

متأهل

100.0

22.8

91

مجرد

100.0

400

جمع کل

با توجه به جدول فوق ،از مجموع 366نفر پاسخگو  11.2 ،درصد متأهل و  22.8درصد مجرد می باشند.
یافته های تحقیق
یافته های تحقیق مبتنی بر فرایه های موجود به شرر زیر می باشد:
فرضیه اصلی
"سرمایه فرهنگی و مؤلفه های آن در امنیت اجتماعی شهروندان تهرانی موثر می باشند".
همانگونه که مشاهده می گردد ماتریس همبستگی برای این دو متغیر ارایه شده است .با توجاه باه
شکل فوق ،میزان  rهمبستگی بین دو متغیر سرمایه فرهنگی و امنیت اجتماعی برابار باا ** -.163باه
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جدول ( )3توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخگویان

دست آمده که این مقدار با توجه سطح آماری معنادار نیز میباشد ( ) p = 6.661یعنای باا  35درصاد
اطمینان نشان داد که سرمایه فرهنگی در امنیت اجتماعی شهروندان موثر می باشد.
نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین دو متغیر بعد عینیت یافته سرمایه فرهنگی و امنیت اجتماعی
متغییرها
سرمایه فرهنگی ()x

امنیت اجتماعی ()y
P
6.661

r
**-.163

**p< 0.001

فرضیه ی شماره :1
 "به نظر می رسد بعد تجسم یافته سرمایه فرهنگی در امنیت اجتماعی شهروندان تهرانی موثر می باشد".نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین دو متغیر بعد نهادینه شده سرمایه فرهنگی و امنیت اجتماعی
متغییرها
بعد تجسم یافته سرمایه فرهنگی ()x

امنیت اجتماعی ()y
P
0.02

r
*.111

*p< 0.02
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امنیت اجتماعی برابر با * .111به دست آمده که این مقدار از نظر آماری معنادار میباشاد (p 6.62
= ) یعنی با  35درصد اطمینان می توان گفت بعاد تجسام سارمایه فرهنگای در امنیات اجتمااعی
شهروندان موثر می باشد.
فرضیه شماره :2
 "به نظر می رسد بعد عینیت یافته سرمایه فرهنگی در امنیت اجتماعی شهروندان تهرانی موثر می باشد".همانگونه که مشاهده می گردد ماتریس همبستگی برای این دو متغیر ارایه شده است .باا توجاه
به مقادیر ،میزان  rهمبستگی بین دو متغیر بعد عینیت یافته سرمایه فرهنگی و امنیت اجتمااعی برابار
با ** -.201به دست آمده که این مقدار با توجه سطح آماری معنادار نیز میباشاد ( ) p = 6.666و
بنابراین فرض

با  35درصد اطمینان مورد تأیید قرار می گیرد یعنی باا  35درصاد اطمیناان مای

توان گفت بعد عینیت یافته سرمایه فرهنگی در امنیت اجتماعی شهروندان موثر می باشد.
نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین دو متغیر بعد عینیت یافته سرمایه فرهنگی و امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی ()y

متغییرها
بعد عینیت یافته سرمایه فرهنگی ()x

r
**-.201

P
6.666

**p< 0.000

فرضیه شماره :3
"به نظر می رسد بعد نهادینه شده سرمایه فرهنگی در امنیت اجتماعی شهروندان تهرانی موثر می باشد".
همانگونه که مشاهده می گردد ماتریس همبستگی برای این دو متغیر ارایه شده است .باا توجاه
به شکل فوق ،میزان  rهمبستگی بین دو متغیر بعد نهادینه شده سرمایه فرهنگی و امنیات اجتمااعی
برابر با  -6.12به دست آمده که این مقدار با توجه سطح آماری معنادار نیز میباشاد ( ) p = 6.61و
بنابراین فرض

با  35درصد اطمینان مورد تأیید قرار می گیرد یعنی باا  35درصاد اطمیناان مای

توان گفت بعد نهادینه شده سرمایه فرهنگی در امنیت اجتماعی شهروندان موثر می باشد.
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متغییرها
بعد نهادینه شده سرمایه فرهنگی ()x

امنیت اجتماعی ()y
P
6.61

r
*-0.12

نتیجه گیری
در تئوری امنیت اجتماعی ،عنصر اروری برای ایجااد ،نگهداشات ،کنتارل و پایاداری امنیات،
مقوله فرهنگ می باشد .به این معنا که امنیت را باید با فرهنگ در سیستم اجتماعی ایجاد کرد ناه باا
فشارهای جبری ،فرهنگ سازی امنیت باید با توجه به شناخت ریساکهای جامعاه صاورت گیارد
باید از کودکی آگاهسازی را آداز نماود ،فرهناگ امنیات را در کتابهاای درسای بایاد بارای نظاام
آموزش و پرورش تعبیه نمود و با آموزش و تکرار رسانهای به طور مداوم آن را درونی و به عاادات
و سلائق مبدل نمود.
احساس نابرابری و بی عدالتی که ماوثرترین عامال نارااایتی در احسااس باروز عادم امنیات
اجتماعی است بیشتر ماهیت فرهنگی دارد تا اقتصادی .فاصله بین فرهناگ عاام ،نظاام آموزشای در
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نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین دو متغیر بعد نهادینه شده سرمایه فرهنگی و امنیت اجتماعی

مدارس و دانشگاه ها ،خاستگاه اجتماعی مبتنی بر واعیت اقتصادی افاراد ،وجاود خشاونت هاای
نمادین اجتماعی در کنشگری های اجتماعی همه و همه برگرفتاه از ماوازین تربیتای افاراد و نقاش
پذیری و فرهنگ پذیری ایشان در خانواده ها و پایگاه های اجتماعی ایشاان شاکل مای پاذیرد .باه
همین خاطر سرمایه های فرهنگی می تواند بعنوان عامال مهمای در تعیاین موفقیات فارد در نظاام
آموزشی محسوب می شود .سرمایه فرهنگی متجساد مای تواناد ناوع نگارش ،بیانش ،مطالباات و
خواسته های فردی و جمعی را رقم زند و با تدبیر و آموزش صحیح در این قالب و اامن نهادیناه
ساختن مفهوم احترام به شکل گیری امنیت اجتماعی در دایاره رفتاار آگاهاناه و عاادات ناخودآگااه
جمعی منجر شود.
سرمایه فرهنگی عینیت یافته می تواند با ایجاد دسترسی متوازن ،امکان مشارکت جمعی را برای بهره
برداری از کالاهای فرهنگی فراهم نماید ،تا امن ایجاد راایت درونی باعث بروز نشاا اجتمااعی و
احساس امنیت اجتماعی در جامعه شود ،امن این که با بکارگیری تخصص و دانش مهارتی در سرمایه
فرهنگی نهادینه شده می توان از مدیریت شایسته سالاری در راستای بروز کارکردهای صحیح اجتماعی
بهره مند شد و در سایه امنیت بدون تنش ،دددده و ااطراب زیست کرد.
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در نهایت آن که با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید که تمامی ابعااد سارمایه فرهنگای
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می توانند در راستای تامین امنیت اجتماعی در جامعاه ماؤثر عمال نمایناد .اصاولاً افازایش امنیات
اجتماعی در هر جامعه ای دارای برکات بسیاری خواهد باود کاه در بعاد ماادی آن شااید بتاوان از
کمتر شدن هزینه های مصروف بر عملکرد نهادهای قضایی و انتظامی و دیگر نهادهای مربوطه ناام
برد .اما آنچه اهمیت بیشتری در بر دارد در مزایای دیرماادی ان نهفتاه اسات و آن احسااس امنیات
بیشتر در جامعه ،احساس راایتمندی از حاکمیت و ارگان های تابعاه آن ،افازایش رفااه و آساایش
عمومی و اجتماعی در جامعه است .زمانی که ساطح بالاایی از رااایتمندی و احسااس امنیات در
جامعه وجود داشته باشد میزان مهاجرت از کشور کم شده و ثاروت هاای هنگفتای بارای سارمایه
گذاری وارد کشور می گردد که عوامل مذکور می تواند باعث پیشرفت هاای چشامگیر و افازایش
رفاه اجتماعی در جامعه گردد.
آنچه از مفهوم سرمایه فرهنگی بر می آید با چشم قابل مشاهده نیسات اماا مای تاوان آن را در
اجتماعات انسان هایی که باهم تعاون و همکاری متقابل دارناد مشااهده نماود .در واقاع آن هاا باا
رعایت ابعاد تشکیل دهنده سرمایه فرهنگی که شامل ابعاد تجسم یافته ،عینیت یافته و نهادیناه شاده
می تواند به اهداف مشتر خود دست یابند و با شناسایی به موقع ابعاد سرمایه فرهنگای و تقویات
آن ها به ارتقاء امنیت اجتماعی کمک نماید .همان طوری که براساس یافته هاای اساتنباطی تحقیاق
حاار مشاهده گردید افرادی که دسترسی به مولفه های سرمایه فرهنگی در ابعاد سه گانه آن دارناد
و از آنها استفاده می کنند باعث افزایش امنیت اجتماعی می شوند و به تعبیر دیگر باین مؤلفاه هاای
سرمایه فرهنگی و امنیت اجتماعی همبستگی وجود دارد .شاید یکی از ریشاه هاا و دلایال افازایش
کجروی ها ،انحرافات و آنومی های اجتماعی را در می توان در فقدان و یا کاهش امنیات اجتمااعی
که رفاه و آسایش عمومی را با نبود خود مختل می سازد جست وجو کرد.
بهر حال وجود سرمایه های فرهنگی تجسد یافته در فردیت افراد می تواند با ایجاد قابلیات هاا
و مهارت های درونی آحاد اجتماعی را به نوعی وارستگی و اساتقلال درونای و رااایت منادی از
خویش سوق دهد بگونه ای که فرد در درون خاود رااایت منادی و خشانودی را در نماوده و
طبیعتاً با این حس می تواند در راستای اقناع اجتماعی بنحاو احسانت عمال نمایاد .ایان در حاالی
است که بهره مندی از آثار فرهنگی و مصرف کالاهای فرهنگی خود مای تواناد باا ایجااد نگرشای
همسویانه به آرمان های مشتر در یک جامعه بعنوان ،نقطه عطفی بارای فعالیات هاا و مشاارکت
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عینیت یافته سرمایه های فرهنگی فراهم نماید و در نهایت آن که سرمایه های فرهنگی نهادینه شاده
با کسب شهرت ،آبرو و یا برند می تواند نقطه قوتی برای مردم در راستای توجاه بیشاتر باه محایط
آرام اجتماعی و یا امنیت اجتماعی در جامعه محسوب شود.
پیشنهادهای تحقیق
براساس اطلاعات مبتنی بریافته های این تحقیق که مؤید نقاش سارمایه فرهنگای تجساد یافتاه
بیش از ابعاد دیگر بر امنیت اجتماعی در شهر تهران بوده است ،پیشنهادهای زیار منطباق باا ارتقااء
"بعد تجسد یافته" با مقتضیات کلانشهری چون تهران ارائه می گردد:
 .1تاکید بر سیاست گذاری و برنامه ریزی و تهیه نقشه راهبردی آموزش در خانواده و نظاام آموزشای در
عرصه شکل دهی به سرمایه های فرهنگی خلاق و توانمند ،در بین دانش آموزان و دانشجویان
 .2از آن جایی که "خانواده" در درجه اول در تولید عادات و ذائقه های معقاول و مطلاوب در شاکل
گیری و تولید سرمایه فرهنگی تجسد یافته مؤثر و اثر گذار می باشاد ،از ایان رو بایاد توجاه باه
محوریت و نقش تعیین کنندگی فرهنگ و شکل گیری سرمایه فرهنگای در سااختارها و فراگارد
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های فرهنگی و اجتماعی محسوب شود و بستر مناسابی را بارای تحقاق امنیات اجتمااعی باا بعاد

های سیاسی ،اقتصادی ،اجتمااعی در سیاسات گاذاری هاای کلانشاهر تهاران ،باویژه در حاوزه
آموزش خانواده توجه بیشتری نمود.
 .1بنظر می رسد می توان توجه بیشتری به تولید عادات و سلائق فرهنگی مبتنی بر باورهاا و ارزش هاای
ملی و بومی منطبق با زیست بوم فرهنگی در نظام آموزشی در مدارس شهر تهران برنامه ریزی نمود.
 .3در ارتقاء بعد سرمایه عینیت یافته فرهنگی می توان به ارتقای کیفیات و امکاان دسترسای آساان باه
کالاهای فرهنگی در سطح شهر و افزایش ظرفیت های موجود ،به منظور برآوردن سریع و آساان
نیاز شهروندان و خانواده های تهرانی توجه بیشتری نمود.
 .5تأکید بر نقش مدارس شهر تهران در توسعه اخلااق عماومی و نگااهی بادون تبعای

و خشاونت

نمادین برای ایجاد نسل رو به رشد و ایمن سازی از انحراف در سایه تولید سرمایه فرهنگی.
امید آن می رود که با تولید سرمایه های فرهنگی و بهره مندی از ابعااد آن بتاوان بایش از پایش
در راستای توسعه فرهنگی جامعه و محقق سازی امنیت فرهنگی و امنیت اجتماعی سود بارده و باا
تکیه بر آن ،بتوان جامعه را به آرامش کارکردی برای بازسازی لایه های ارزشی هدایت نمود.
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