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تاريخ دريافت 92/12/2 :؛ تاريخ پذيرش93/5/19 :

چکیده
سابقه امنيت در شهر را همزمان با مفهوم اجتماع و جامعه شهری ميدانند .امروزه در برداشت از
امنيت و احساس آن افزون بر نبود تهديد ،وجود شرايط مطلوب براى تحقق اهداف و خواستههای
جمعى نيز مد نظر است .اين گفتمان بر نگرشى ذهنى و تفسير گرايانه از خطرات غيرمادی مبتنى است
و بر توانايىهاى نرمافزاری و سرمايههای غير مادى تأکيد دارد .يكى از سرمايههای غيرمادى مورد تأکيد
در اين تحقيق سرمايه اجتماعى است که ميتواند افراد و گروهها را در دستيابى به منافع عمومى ،نظير
امنيت و احساس آن و نيز عملكرد موثر نهادهاى حكومتى يارى رساند .در اين خصوص تحقيق پيش رو
با هدف سنجش متغيرهای سرمايه اجتماعي مؤثر بر احساس امنيت اجتماعي در شهر مورد بررسي
قرارگرفته است .جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتند از :بررسي رابطه بين مؤلفههای سرمايه اجتماعي و
امنيت اجتماعي را در منطقه  12شهرداری تهران مورد توجه قرار داده است .برای سنجش سرمايهی
اجتماعي از  7مؤلفه و  33گويه و برای امنيت اجتماعي از  5مؤلفه و  22گويه استفاده شده است .روش
تحقيق توصيفي -تحليلي مبتني بر استفاده از پرسشنامه دارای روايي و پايايي است .حجم نمونه 313
نفر از سرپرستان خانوارهای شهری است .برای سنجش و ارزيابي متغيرهای مورد مطالعه از نرمافزار
 SPSSو روشهای آماری  tتک نمونهای ،ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون 1استفاده شده
است .نتايج تحقيق نشان ميدهد که از ديد جامعه نمونه ،سرمايه اجتماعي در منطقه  12شهرداری
تهران از نظر تعامل پذيری ،هنجارگرايي ،مسئوليتپذيری و اعتماد اجتماعي در وضعيت مطلوب و
متوسط رو به باال  ،از نظر همبستگي اجتماعي وضعيت متوسط و در زمينه مشارکت اجتماعي و رضايت
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شغلي و درآمد از وضعيت نامطلوب و متوسط روبه پايين برخوردار است .يافتهها نشان داده است رابطه
مستقيم و معناداری ميان مؤلفههای سرمايه اجتماعي و امنيت اجتماعي وجود دارد طوری که در حدود
 55درصد از تغييرات مربوط به امنيت اجتماعي توسط مؤلفههای سرمايه اجتماعي تبيين ميشود.
واژههاي کلیدي :سرمايه اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،امنيت اجتماعي ،منطقهی  12شهرداری تهران
طرح مسئله
واژهی سرمايه اجتماعي مفهومي است که از حوزه علوم اجتماعي به ديگر حوزهها چون دانش
پزشكي ،اقتصاد و برنامهريزی شهری و ...راه يافته است .در واقع موضوع سرمايهی اجتماعي با رويكرد
کمي و قابل اندازهگيری نسبت به مسائل اجتماعي و روابط درون جامعه در مباحث برنامهريزی شهری
وارد شده و از سويي هر روز بعد جديدی از تأثير اين مفهوم بر مفاهيم ديگر کشف و ثبت ميشود.
سرمايهی اجتماعي يک جامعه در برگيرندهی نهادها ،روابط ،نگرشها و ارزشهايي است که اصوالً حاکم
بر تعامالت بين افراد آن جامعه است و به توسعهی اقتصادی و اجتماعي آن کمک ميکند .در واقع
سرمايه اجتماعي شامل قواعد و ارزشهای مشترک برای رفتارهای اجتماعي مطرح در روابط شخصي و
همچنين شامل اعتماد و حس مشترک از مسئوليت مدني است که جامعه را تبديل به چيزی فراتر از
يک مجموعه از افراد ميکند (بادين دهش .)75 :1392 ،توجه به مفهوم سرمايهی اجتماعي و سنجش
آن ،روش و راهكار مناسبي است تا برنامهريزان و مديران بتوانند از يک سو امور جامعه و مسائل محلي
را مورد بازانديشي قرار داده و تصميمهای موثرتری بگيرند و از سوی ديگر ضمن جلوگيری از فرسايش
اين سرمايهی تأثيرگذار ،انسجام جامعه را بيشتر تثبيت نمايند .هر چند واژهی سرمايه اساساً در قلمرو
اقتصادی به کار گرفته ميشود اما از حدود دو دهه گذشته در قلمرو اجتماعي مورد پذيرش فزايندهای
قرار گرفته است و در حال حاضر بهعنوان يكي از موارد مهم در توسعه يافتگي مطرح ميباشد (مرکز
ملي آمايش.)79 :1335 ،
در حال حاضر ديدگاههای جديد مديريت توسعه بر اين اصل استوار است که برای توسعه ،بيشتر از
آن چه به سرمايه اقتصادی ،فيزيكي و انساني نيازمند باشيم به سرمايه اجتماعي نيازمنديم زيرا در
صورت فقدان سرمايه اجتماعي ،ساير سرمايهها اثر بخشي خود را از دست ميدهند و پيمودن راههای
توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادی ناهموار و دشوار مينمايد .از اينرو موضوع سرمايهی اجتماعي
بهعنوان يک اصل محوری برای دستيابي به توسعه محسوب ميگردد (الواني و يرواني.)157 :1332 ،
پاتنام فقدان سرمايه اجتماعي بين گروهي در جنوب ايتاليا را مانع توسعه اين منطقه دانسته؛ او در
سطح ايالت به يک پيوستگي منفي قوی بين جرمهای خشن و شاخص سرمايهی اجتماعي ،دست پيدا
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کرده بود و مدعي بود که با افزايش ميزان سرمايهی اجتماعي ،در صورت برابر بودن ساير شرايط سطوح
جرم پايين تر خواهد آمد (فيلد .)133 :1331 ،نزديک به پنج دهه پيش ،جاکوبز ،1اين باور را مطرح
کرد که آرامش فضای شهری ،ابتدا به وسيله پليس تأمين نميشود اما با حضور پليس ضروری ميشود.
آرامش فضای شهری ،ابتدا به وسيله شبكه ناخودآگاه و پيچيدهی اجتماعي و استانداردهای موجود
ميان مردم ،حفظ ميشود .او در مورد خود انتظامي بودن يک خيابان ،چنين توضيح ميدهد:
«ميبايست چشمهايي همواره خيابان را بنگرند؛ چشمهای کساني که ما آنها را مالک طبيعي و
حقيقي خيابان ميناميم و( »...مديری .)15 :1335 ،نيومن 2برخي از عقايد جاکوبز را توسعه داده و بر
نظارت فعاالنه و تعريف عرصهها ،تأکيد کرده است .بر اساس مطالعهی مكان وقوع جرم در طرحهای
مسكوني نيويورک ،نيومن در کتاب مردم و طراحي در شهر پرخشونت ،نظريهی فضای قابل دفاع را
مطرح مي کند و پيشنهاد تغيير ساختار محيط شهری را به گونهای ميدهد که جامعه نه توسط پليس،
بلكه توسط افرادی که در عرصههايي خاص سهيماند ،تعريف گردد (غفاری.)133 :1393 ،
همچنين به نظر اسكات 3،محلههايي که از سطح باالی انسجام ،اعتماد و تعامل اجتماعي
برخوردارند ،پتانسيل باالتری را برای مواجهه با جرم ،بينظمي و تحقق امنيت دارند (اسكات:2332 ،
 .)19به نظر پاتنام5،در شرايط همبستگي اجتماعي ،افراد صاحب هويت ميشوند و نظم اجتماعي،
نقطهی اتكای مناسبي برای آنها ميشود و در حالي که در شرايط گسستگي اجتماعي ،جامعه به شكل
پراکندگي در ميآيد .در جامعهی پراکنده شده ،احساس گم گشتگي ،اضطراب و اندوه بر انسانها چيره
ميشود (پاتنام .)115 :1333 ،سرمايه اجتماعي از مسير جامعهپذيری ،کنترل اجتماعي ،پيوستگي
اجتماعي ،هنجارمندی اجتماعي ،فراهمسازی فرصت و نوعي دارايي ،با نظم و امنيت اجتماعي پيوند
پيدا ميکند و بر اين مبناست که بسياری از صاحبنظران معتقدند که جامعهی امروز فاقد سرمايه
اجتمـاعي است و اين دليل عمـدهای برای افـزايش ميزان ارتكـاب به انحــراف ،بزهكـاری و جرم است
(لطفي و همكاران.)35 :1392 ،
بر اين مبنا تأثير مفهوم سرمايه اجتماعي بر امنيت اجتماعي شهر از نظر ذهني و عيني در
پژوهشهای مختلف بررسي شده و ورود مفهوم سرمايه اجتماعي به برنامهريزی شهری منوط به درک
نحوهی تأثير آن بر جنبههای مختلف برنامهريزی شهری و شهر است .برای اين منظور در اين پژوهش
ضمن شناسايي متغيرهای سرمايهی اجتماعي و امنيت اجتماعي منطقهی  12شهرداری تهران ،به اين

1- Jane Jacobs
2- Newma
3- Scott
4- Putnam
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پرسش پاسخ ميدهيم که آيا ارتباط معناداری ميان متغيرهای سرمايهی اجتماعي و ميزان رضايت
ساکنان از امنيت اجتماعي شهر وجود دارد؟
مفاهیم ،دیدگاه و مبانی نظري
مباحث نظرى بررسى شده نشان ميدهد صاحبنظران ،مفهوم ،گستره و عوامل تأثيرگذار سرمايه
اجتماعي بر احساس امنيت اجتماعي شهر را متفاوت و متعدد بيان نمودهاند .در نتيجه نظريه واحدى
وجود ندارد و لزوماً بايد چارچوب نظری تلفيقى ارائه داد.
امنیت :رابرت ماندن 1دربارهی امنيت مينويسد :امنيت به لحاظ مفهومي ،چهرهای متغير دارد .از اينرو
ارائهی تعريفي کامل از امنيت مستلزم بررسي و تحقيق در خصوص مفاهيم کليدی چون قدرت ،تهديد
و ساختار جامعه است (واثقي .)15 :1331 ،البته همين اندازه که دل و ذهن و باور انسان نسبت به
فقدان تهديد و تعرض عليه خود اطمينان حاصل کند ،از امنيت برخوردار است اعم از اين که در واقع و
نفس االمر ،عامل تهديدکننده بالقوه يا بالفعل باشد يا نباشد (واثقي .)12 :1331 ،راجع به مرجع امنيت
چهار نوع امنيت مختلف مطرح است :امنيت يكايک شهروندان ،امنيت ملت ،امنيت رژيم و امنيت دولت
(تريف )51 :1333 ،که از مراجع امنيت ،امنيت يكايک شهروندان مد نظر ميباشد.
امنیت اجتماعی :مقوله امنيت اجتماعى براى اولين بار توسط بارى بوزان بهصورت منسجم مورد توجه
قرار گرفت .امنيت اجتماعى از نظر بوزان به حفظ مجموعه ويژگيهايي ارجاع دارد که بر مبناى آن
افراد خودشان را بهعنوان يک گروه اجتماعى قلمداد ميکنند يا به بيان ديگر معطوف به جنبههايي از
زندگى فردى ميگردد که هويت گروهى او را سامان ميبخشد (بوزان .)33-31 :1373 ،بايد گفت که
در رويكرد سنتي ،امنيت اجتماعي با مفهوم حفظ و بقای زندگي مطرح ميشود؛ يعني بايد زندگي
اعضای جامعه حفظ شود و بدين سبب نيازمند حذف يا حداقل کاهش عواملي هستيم که حفظ و بقای
زندگي را تهديد و روند استمرار حيات را مختل ميکند (اورعي و همكار .)132 :1375 ،در رويكرد
مدرن ،امنيت اجتماعي به معنای احساس آرامش و اطمينان خاطر و فقدان اضطراب و ترس است
(گيدنز.)119 :1373 ،
امنيت اجتماعي آرامش و آسودگي خاطری است که هر جامعه موظف است برای اعضای خود فراهم
نمايد .بهطورکلي در رويكرد سنتي ،امنيت اج تماعي به بقای اعضای جامعه توجه دارد و آن دسته از
عوامل فيزيكي ،مادی که بقای جامعه را تهديد ميکند .بهعنوان تهديدی برای امنيت اجتماعي تلقي
شده از طريق اعمال زور و قدرت در جهت مقابله با آن اقدام ميشود .در رويكرد مدرن ،امنيت اجتماعي
1- Robert Manden
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به نوعي بقای اعضای جامعه توجه دارد و عوامل معنوی ،فرهنگي که موجب آسيبپذيری شيوههای
گوناگون زندگي ميشود به منزله تهديد اجتماعي خواهند بود.
سرمایه اجتماعی :واژه سرمايهی اجتماعي در برگيرندهی مفاهيمي چون اعتماد ،همكاری و همياری
ميان اعضای يک گروه يا يک جامعه است که نظام هدفمندی را شكل ميدهد و آنها را به سوی
دستيابي به هدفي هدايت مينمايد (براتي و همكاران .)27 :1393 ،بايد گفت که سابقه سرمايه
اجتماعي به سال  1911در نوشتههای ليدا جي هانيفان 1سرپرست وقت مدارس ويرجينای غربي در
آمريكا برميگردد .او سرمايه اجتماعي را «سرمايهی نامحسوسي» ميدانست که در زندگي روزمره افراد
اهميت دارد .بعد از وی گروهي از جامعهشناسان شهری کانادايي و در دهه ،1913نظريهپرداز مبادله
(هومانس) و استاد مسائل شهری به نام جين جيكوبز و در دهه  1973اقتصاد داني به نام لوری 2اين
ايده را گسترش دادند (ولكاک و نارايان.)535 :1335 ،
به نظر پاتنام 3سرمايهی اجتماعي ويژگيهای سازمان اجتماعي همچون هنجارها ،شبكههای
اجتماعي و اعتماد است که هماهنگي و همكاری را برای رسيدن به سود متقابل و مشترک آسان
ميسازد ( .)Putnam, 1992: 167کلمن 5سرمايه اجتماعي را مجموعهی گوناگوني از هستيهايي
ميداند که دارای وجه مشترک هستند؛ همه آنها وجهي از ساختار اجتماعي را دارا ميباشند و تسريع
کنندهی اعمال خاص اشخاصي که در داخل ساختار فعالاند ،ميباشند (.)Coleman,1994:32
به نظر بورديو 5سرمايه اجتماعي جمع منابع واقعي يا بالقوهای است که حاصل شبكهای با دوام از
روابط کم و بيش نهادينه شده ،آشنايي و شناخت متقابل يا به بيان ديگر با عضويت در يک گروه
ميباشد (بورديو .)157 :1335 ،فرانسيس فوکوياما 1ميگويد :سرمايهی اجتماعي شكل و نمونه
ملموسي از يک هنجار غير رسمي است که باعث ترويج و همكاری بين دو يا چند فرد ميشود .او در
تعريف سرمايهی اجتماعي به رابطه افراد در خانواده و گروههای اجتماعي ميپردازد و هدفش توجه
کردن به ليبرال دموکراسي است (فوکوياما .)119 :1335 ،فوکوياما نشان داد که بسياری از تعاريف تنها
به آشكارسازی سرمايه اجتماعي به جای مفهوم سرمايه اجتماعي پرداختهاند .از نظر وی سرمايه
اجتماعي به هماهنگي و تعادل داخلي و فرهنگي جامعه ،هنجارها ،ارزشها و نيز تعامالت دولت با مردم
و سازمانها که در درون جامعه جای گرفتهاند ،اشاره دارد .در واقع سرمايه اجتماعي زنجيری است که
1- Lida J. Hanyfan
2- Lowry
3- Putnam
4- Coleman
5- Bourdieu
6- Francis Fukuyama
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جامعه را به يكديگر متصل نگه ميدارد و بدون آن هيچ گونه رشد اقتصادی نخواهد داشت و جامعه به
طور وحشتناکي از هم فرو خواهد پاشيد ( .)Fukuyama, 2001:7-21فوکوياما در تعريف ديگری
سرمايهی اجتماعي را مجموعهی معيني از هنجارها يا ارزشهای غير رسمي ميداند که اعضای گروهي
که تعاون و همكاری ميانشان مجاز است در آن سهيم و ذینفع هستند (فوکوياما.)33 :1335 ،
پاتنام تمام ويژگيهای اجتماعي نهادها و سازمانها از قبيل اعتماد ،هنجارها و شبكههای اجتماعي
را سرمايهی اجتماعي ناميده است ( .)Putnam, 1993:167کلمن تعريف ديگری از سرمايهی اجتماعي
ارائه ميدهد .به عقيدهی او سرمايهی اجتماعي قدرت و توانايي مردم برای برقراری ارتباط با يكديگر
است ( .)Coleman, 1990او در سالهای بعد تعريف ديگری از سرمايهی اجتماعي بيان ميکند و عنوان
ميکند که سرمايه اجتماعي شاکله ساختاری روابط بين و ميان فعالين اجتماعي است ( Coleman,
 .)1993تعاريف مختلف ارائه شده از سرمايهی اجتماعي نقيض يكديگر نيستند بلكه متمم و مكمل
يكديگر محسوب ميشوند .وجود مفهوم سازیهای مختلف از سرمايهی اجتماعي ناشي از زمينههای
نظری و سطوح تحليلي متفاوتي است که صاحبنظران مختلف در کار خود از آن استفاده کردهاند.
اشتراک تعاريف متعدد ارائه شده از سرمايهی اجتماعي در اين است که تمامي آنها روابط اجتماعي را
که مولد خير و فايده در مقياس فردی و جمعي هستند ،به عنوان هسته اصلي تعريف از سرمايهی
اجتماعي پذيرفتهاند .در نهايت با توجه به نظرات و تعاريف مطرح شده از طرف صاحبنظران مختلف،
سرمايهی اجتماعي را ميتوان به عنوان مجموعهای از روابط ،تعامالت و شبكههای اجتماعي که در ميان
افراد و گروههای اجتماعي وجود دارد و موجب گرمي روابط اجتماعي و تسهيل عمل جمعي و اجتماعي
آنها ميشود ،تعريف کرد (لطفي و همكاران.)33 :1392 ،
مؤلفههاي سرمایه اجتماعی و سنجش آن در محیط شهري :در مقايسه با ساير شكلهای سرمايه،
سرمايهی اجتماعي کمتر قابللمس بوده و در نتيجه ،اندازهگيری آن سختتر است .يكي از بزرگترين
کاستيهای سرمايهی اجتماعي ،فقدان اتفاقنظر در سنجش و اندازهگيری آن است .در اين باره دست
کم دو رويكرد اجمالي اتخاذ شده است .رويكرد نخست آن است که گروهها و اعضای آنها را در
جامعهی مفروض سرشماری ميکنند (مشاهده مستقيم) و در رويكرد دوم ،دادههای مربوط به سطوح
اعتماد ،تعهد و دخالت مدني بررسي ميشوند (تاجبخش .)131 :1335 ،سرمايه اجتماعي مولفههای
مختلفي را در بر ميگيرد؛ موارد زير از جمله مؤلفههای سرمايهی اجتماعي در شهر است:
اعتماد اجتماعی :اعتماد مبتني بر توقعي است که شخص تمايل دارد که آن چيزی که انتظار دارد،
اتفاق افتد .اصوالً اعتماد انتظار دو طرفهای در درون يک جامعه معين است که در آن رفتارهای
مشارکتي مبتني بر هنجارها به صورت عرفي به وجود ميآيند .وجود اعتماد و سرمايه اجتماعي ميتواند
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پايداری را در جامعه حفظ کند .به عبارت ديگر اعتماد مشخص ميکند که هنجارها و شبكهها در يک
جامعه به خوبي پايدار هستند (1.)Paldam and Svedsen, 2000: 342
مشارکت اجتماعی :مفهوم مشارکت اجتماعي در کارهای بولن و اونيكس )1993(2و دفتر آمار
استراليا ( )2333دربردارندهی هر نوع مشارکتي ميباشد که هم برای فرد رضايت به بار ميآورد و هم
عامل شكلدهي به روابط اجتماعي و سازندهی شبكه حمايتي بالقوه است .مثالهايي از اين موارد شامل
ديدار با دوستان و خويشاوندان ،شرکت در مراسم و ترحيم ،اردوها و سفرهای دسته جمعي با اهالي
محل و ...ميباشد (لطفي و همكاران.)39 :1392 ،
انسجام و همبستگی اجتماعی :انسجام اجتماعي به معنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کرده
و با عناصر وحدتبخش خود تطابق و همنوايي داشته باشد .همبستگي و انسجام ،احساس مسئوليت
بين چند نفر يا چند گروه است که از آگاهي و اراده برخوردار باشند و حائز يک معنای اخالقي است که
متضمن وجود انديشه يک وظيفه يا الزام متقابل است و نيز يک معنای مثبت از آن بر ميآيد که
وابستگي متقابل کارکردها ،اجزا و يا موجودات در يک کل ساخت يافته را ميرساند .در ديدگاه
جامعهشناسي ،همبستگي پديدهای است که بر اساس آن در سطح يک گروه يا يک جامعه ،اعضا به
يكديگر وابسته و به طور متقابل نيازمند يكديگر هستند .اين امر مستلزم طرد آگاهي و نفي اخالقي
مبتني بر تقابل و مسئوليت نيست بلكه دعوت به احراز و کسب اين ارزشها و احساس الزام متقابل
است (همان به نقل از بيرو.)39 :1392 ،

شکل  -2شاخصهاي سرمایه اجتماعی (مأخذ :لطفي و همكاران)53 :1392 ،

 -1به نقل از وزين1331 ،
2- Bohlen and Avnykys
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سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی در مناطق شهري :اصوالً کاربرد کنوني مفهوم سرمايه
اجتماعي ميتواند در سه رهيافت متعلق به بورديو ،کلمن و پاتنام طبقهبندی شود .اهميت سرمايهی
اجتماعي در بازسازی روابط اجتماعي و تقويت فرهنگ مدني ،آن را به عنوان راه حلي برای مشكالت
مناطق شهری جذاب ميسازد (کارگر و سرور.)257 :1393 ،
جدول  -2نظریههاي مربوط به سرمایه اجتماعی و نقش آن در امنیت اجتماعی
نظريهپردازان

نكات برجسته و مشخصههای اصلي نظريه

پير بورديو

 سرمايه اجتماعي يكي از اشكال سرمايه است؛ سه شكل اصلي سرمايه :اقتصادی ،فرهنگي (کيفيات آموزشي) ،سرمايه اجتماعي (ساخته شده ازپيوندهای اجتماعي)؛
 موقعيتهای منزلتي که از نظر اجتماع شناخته شدهاند .سبکهای شايسته زندگي و احترام و فخراجتماعي و نظاير آن همگي تظاهرات سرمايهی اجتماعي ميباشد.
 نتيجه و دستاورد آن قدرت گروه يا خود بر ديگران و کنترل اجتماعي آن زوراندوزی نمادی ،طردبرخي افراد از منابع فرهنگي يا اقتصادی ميباشد.

جيمز کلمن

 سازمان اجتماعي ،پديدآورنده سرمايهی اجتماعي است و سرمايهی اجتماعي سبب ميشود تاهزينههای دستيابي به هدفهای معين کاهش يابد؛
 منبعي است برای همكاری ،روابط دو جانبه و توسعهی اجتماعي؛ عوامل ايجاد کنندهی آن :کمک و نيازمندی و احتياج بيشتر مردم به يكديگر ،ايدئولوژی (اعتقاداتمذهبي در زمينهی ضرورت امداد رساني به ديگران و ،)...اطالعات (بهعنوان ايجاد کنندهی شالودهای
برای کنش متقابل) ،هنجارها (نظير وجود هنجاری موثر مبني بر رهاکردن نفع فردی و عمل برای
سود جمعي)؛
 جوامع با سرمايه اجتماعي زياد به رفاه و سعادت ميرسند و جوامع بدون سرمايهی اجتماعي کافي،گرفتار ناهنجاریها ،ناامنيها خواهند شد (فرانسيس فوکوياما در  1995اين بحث را دنبال کرده
است).

رابوت پاتنام

 آن دسته از ويژگيهای سازمان اجتماعي است که هماهنگي و همكاری را برای سود متقابل تسهيلميکند؛
 منابع سرمايهی اجتماعي ،اعتماد متقابل از رهگذر گسترش اطالعات ،وجود هنجارهای معامله(سهولت در همفكری و همكاری و همياری) ،شبكههای افقي نظير شورا ياری محلهای ،کانون سرود
خواني ،باشگاههای ورزشي ،احزاب ،تعاونيها،ا نجمنهای فرهنگي و سازمانهای غيردولتي (مردم
نهاد) ميباشد.

(مأخذ :لطفي و همكاران)31 :1392 ،
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بنابراين بايد گفت که تضعيف سرمايه اجتماعي در مناطق شهری به معني تضعيف هنجارهای
تسهيل کننده کنش اجتماعي ،کمشمار شدن انجمنها و گروههای داوطلبانه ،کمتوجهي به مسائل
عمومي و کاهش اعتماد اجتماعي است .در صورت ادامه اين وضعيت ،افراد اجتماع که در گذشته بر
اساس منافع جمعي ميانديشيدند و منافع شخصي خود را نيز در قالب منافع جمعي دنبال ميکردند،
تنها به فكر موفقيت و نفع فردی خويش و بيتوجهي به ديگران خواهند بود.
توجه به پيامدهای ناشي از شهرنشيني شتابان در دهههای گذشته مانند افزايش فقـر و نـا امنـي در
شهرها ،ارائه ناکـافي مسكــن و خـدمات شـهری ،ماننـد خـدمات بهداشـتي و آب ،پيـدايش زاغـههـا و
مسكنهای غير قانوني ،ويراني محيط زيست و ناتواني دولتهای ملـي و محلـي در برطـرف کـردن ايـن
مشكالت از يک سو و اهميت يافتن تأثير و جايگاه امنيت اجتماعي در موفقيـت برنامـههـای توسـعه از
سوی ديگر به بحث سرمايهی اجتماعي اهميت زيادی بخشيده است.
با توجه به آنچه در مورد ارتباط متقابل مفهومي ميان سرمايه اجتماعي و امنيت اجتماعي گفته شد
و به ويژه از لحاظ شاخصهای کمي آنها که بر پايهی آن ميزان دقيق آسيبها ،انحرافات ،ناهنجاریها،
جرم ،جنايت ،اعتياد و خودکشي بهصورت منفي ،همه به عنوان شاخص ميزان افول سرمايهی اجتماعي
و هم بهعنوان شاخص ناامني اجتماعي در نظر گرفته ميشود؛ بهطوریکه در ارزيابي ميزان افول
سرمايهی اجتماعي و تأثير منفي آن بر امنيت اجتماعي ،ميتوان به سنجش ميزان کاهش تأثيرگذاری
ارزشها و هنجارهای اجتماعي و نيز کاهش ميزان اعتماد در روابط اجتماعي بر باال رفتن ميزان
انحرافات ،آسيبها ،ناهنجاریها ،جرم ،جنايت و مانند آن پرداخت .برای مثال افول ارزشها و
هنجارهای مربوط به نهاد خانواده ،چه تأثيری بر ميزان افزايش مسائلي چون طالق ،فرار از خانه ،اعتياد،
خودکشي ،جرايم جنسي و مانند آن داشته؟! و يا فقدان اعتماد در عرصهی روابط اجتماعي چه تأثيری
بر افزايش ميزان فساد اقتصادی ،رانت جويي ،رشوه و اختالس گذاشته است؟ در حوزهی اداری ،سياسي
و قضايي نيز ميتوان به ارزيابي اين مسئله پرداخت که تا چه ميزان افول ارزش و هنجارهای مربوط به
اين حوزهها و آسيبپذيری عنصر اعتماد در آنها منجر به از بين رفتن قاعدهمندی و قانون محوری
شده و به تبع آن فساد در ارکان مختلف نهادهای مربوط به اين حوزهها رسوخ کرده است.
به دنبال چنين برآوردی است که راهبردها و راهكارهايي که برای حفظ و تقويت سرمايهی
اجتماعي ارائه شده است بهعنوان مبنايي برای زمينهسازی مشارکت مثبت و فعال فرد در زندگي
اجتماعي در حوزههای مختلف ،به صورت مانعي در برابر انحرافات ،آسيبها و نا هنجاریها بروز مييابد.
اين زمينهسازی مشارکت مثبت و فعال به مثابه مانعي در برابر ناهنجاریهای مختلف اجتماعي ،از يک
سو تبعات فردی و از سوی ديگر تبعات جمعي و عمومي دارد که خود را در حوزههای مختلف زندگي
اجتماعي نشان ميدهد .احيای اصل اعتماد در روابط في ما بين شهروندان و شهروندان و نهادهای
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مختلف سياسي ،اداری ،اقتصادی و قضايي نيز خود از يک سو موجب حمايت معنايي از فرد و از سوی
ديگر موجب قاعدهمندی و انتظام اجتماعي است که در مجموع پيش شرطهای الزم برای امنيت
اجتماعي محسوب ميشوند.
روش تحقیق
اين بـررسي مبتني بر شيـوهی کتـابخـانهای ،اسنـادی و پرسشنـامـهای و روش پژوهش توصيفي
 تحليلي بوده است .بدين منظور در ابتدا با استفاده از مقاالت ،پژوهشها ،گزارشها و اسناد مرتبط باموضوع ،دادههای مورد نظر فراهم شد و سپس اطالعات ميداني از طريق پرسشنامه فراهم گرديد.
جامعهی آماری اين تحقيق  313خانوار بوده و برای برآورد حجم جامعه مورد مطالعه از فرمول کوکران
استفاده شده است .اگرچه حجم نمونه برابر با  293نفر برآورد شده ،ولي برای افزايش سطح اطمينان
نتايج و کاهش خطای اندازهگيری ،اين تعداد نمونه به  313نفر افزايش يافته است .پرسشنامه با توجه
به سواالت و مباني نظری تحقيق و با استفاده از گزينههای رايج مطالعات آماری طراحي شد .در مجموع
برای اين تحقيق از 33مؤلفه و  7گويه در سنجش سرمايهی اجتماعي و از  22مؤلفه و  5گويه برای
ارزيابي امنيت اجتماعي استفاده شده است .دادههای الزم پس از جمعآوری ،از طريق نرمافزار spss
تجزيه و تحليل شده است .به منظور سنجش و ارزيابي روابط احتمالي ميان متغيرهای فرضيه از روش
ضريب همبستگي ،رگرسيون و آزمون  Tتکنمونهای استفـاده گرديده است .برای تعيين پايايي
پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضريب  3/792حاصل گرديد و برای تعيين روايي
پرسشنامه نيز از نظر اساتيد و کارشناسان متخصص استفاده شده است.
محدوده و قلمرو پژوهش
محدودهی مكاني اين پژوهش منطقهی 12شهرداری تهران ميباشد .منطقهی 12با مساحت 11/91
کيلومتر مربع شامل  1ناحيه و  13محله است .اين منطقه از شمال به خيابان انقالب دارای نقاط عطف
ميدان فردوسي ،پيچ شميران ،اللهزار ،پل چوبي از غرب به خيابان حافظ و خيابان وحدت اسـالمي با
نقاط عطف ميدان تاريخي حسن آباد (هشت گنبدان) ،ميدان وحدت اسالمي (شاهپور) ،چهار راه
وحدت اسالمي (چهار راه شاهپور) و از جنوب به خيابان شوش با نقاط عطف خيابان جهان پهلوان
تختي ،يخچال و ميدان غار و از شرق به خيابان  17شهريور (شهباز سابق) با نقاط عطف خيابان شهيد
کفايي اماني و خيابان خورشيد خيابان مجاهدين زيرگذر اميرکبير و اتوبان شهيد محالتي محدود
ميشود .با قدمتي به تاريخچه تهران و بناهايي زيبا که بافت تجاری آن غلبه سيری ناپذيری را در اين
منطقه پيدا کرده ولي هنوز صفا و صميميت محالت آن تداعي تهران قديم را در اذهان متبادر ميکند.
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منطقه  12منطقهای استراتژيک است که کمتر برنامهريزی منسجم فرهنگي و اجتماعي توسط
کليهی مراکز ذیربط (شهرداری ،سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری ،سازمان فرهنگي و هنری،
وزرات ارشاد و آموزش و پرورش و نيروی انتظامي و )...با نگاه راهبردی به آن شده است .اين منطقهی
استراتژيک به دليل وجود مراکز ذيل ميباشد :مراکز دولتی و غیر دولتی مهم و سفارتخانهها:
سفارتخانههای دانمارک ،آلمان ،روسيه ،انگليس ،ترکيه ،روماني ،تايلند ،وزارت امور خارجه ،وزارت
اقتصاد و دارايي ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،سازمان مديريت و برنامهريزی ،بانک مرکزی ،سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور ،شورای اسالمي شهر تهران ،شهرداری تهران ،شهرداری تهران ،دادگستری
استان تهران ،پزشكي قانوني ،سازمان بهزيستي ،اداره پست مرکزی ،مرکز تلفن  ،113ديوان عدالت
اداری ،روزنامهی رسمي کشور ،ادارهی تشخيص هويت ،بانک ملي مرکزی ،بانک مسكن مرکزی ،مجلس
شورای اسالمي و بازار بزرگ تهران؛ مراکز و اماکن ورزشی :تعداد  39مرکز ورزشي در اين منطقه وجود
دارد؛ مراکز آموزشی 11 :مرکز آموزش عالي و  323مدرسه و آموزشگاه که از مشهورترين آنها ميتوان
از مدرسه دارالفنون نام برد 21 ،باب حوزه علميه و مرکز آموزش ديني ،از جمله مدرسه مروی از جمله
مراکز آموزشي در اين منطقه هستند.
ویژگی جمعیتی منطقه  21شهر تهران :منطقه از لحاظ جمعيتي با توجه به اينکه قطب تجاری-
اقتصادی شهر ميباشد ،به دو بخش جمعيتي قابل دستهبندی است:
جمعیت ساکن :جمعيتي که بهطور دائم در منطقه سكونت دارند اين بخش از ساکنين بر اساس آمار
سال 1393برابر  253723نفر ميباشند.
جمعیت شناور :جمعيتي که به واسطه موقعيت منطقه و سفرهای درون شهری در محدودهی منطقه
حضور مييابند اين بخش از ساکنين در حدود  1533333نفر ميباشند.
تعداد خانوار ساکن در منطقه  91/333خانوار و ميزان رشد جمعيت  2/5درصد در سال ميباشد.
جدول  -1جمعیت خانوارها در سالهاي  57 ،57و  39در منطقهي  21تهران
1375
منطقه12

1393

1335

مرد و زن

مرد

زن

مرد و زن

مرد

زن

مرد و زن

مرد

زن

139125

97925

91731

253353

131155

111533

253723

122151

113579

(مأخذ :مرکز آمار ايران و آمارنامه شهر تهران)59 :1393 ،

همانگونه که مالحظه ميشود اين منطقه بهدليل شرايط سكونتگاهي و واگذاری کاربری مسكوني
به تجاری با پديده جمعيت گريزی مواجه است.
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شکل  -1محدودهي مورد مطالعه در سطوح مختلف بر اساس تقسیمات سیاسی کشور در سال 2939
(مأخذ :نگارندگان)

بحث اصلی
بهمنظور بررسي و ارزيابي سرمايهی اجتماعي در منطقه  12شهرداری تهران از متغيرهايي برای
بررسي سرمايهی اجتماعي از قبيل تعامل پذيری ،همبستگي اجتماعي ،مسئوليتپذيری ،اعتماد
اجتماعي ،هنجارگرايي ،مشارکت اجتماعي و رضايت شغلي و درآمد با استفاده از آزمون  tتک نمونهای
پرداخت شده است و در نهايت به بررسي همبستگي ميان معيار کيفيت محيط و شاخصهای سرمايهی
اجتماعي از طريق آزمون پيرسون همراه با جدول ارائه شده است.
تعامل پذیري :طبق اظهارات جامعهی آماری ،تعاملپذيری در منطقهی 12تهران با دريافت ميانگين
معادل  2337وضعيت چندان مناسبي ندارد .نتايج آزمون  tصورت گرفته برای اين متغير،)t= -2.458( ،
( )df=339و ( )sig=33315نشان ميدهد که ميانگين مشـاهده شده متغير مذکور به ميــزان
معنــيداری ( )mean difference= -.12419از ميانگين مورد انتظار آن کمتر است .پس ميتوان گفت
رضايت شهروندان منطقهی مورد مطالعه از نظر تعاملپذيری در وضعيت متوسط رو به پايين قرار دارد
که جدول  3نيز مويد اين نتيجه ميباشد.
همبستگی اجتماعی :همبستگي اجتماعي ترکيبي از گويههای همدلي و يكرنگي بين اهالي ،وجود
روابط گرم و صميمانه با همسايهها ،حل کردن مشكالت به وسيلهی خود اهالي در هنگام بروز اختالفات
است .برای آزمون برابری ميانگين نمونه با عدد ( 235سطح متوسط) از آزمون  tيک طرفه استفاده شده
است که با توجه به اينکه مقدار آماره آزمون و درجه آزادی آن به شكل  t=5351 ،df=339و sig=3
بهدست آمده است ،فرض صفر رد ميشود .يعني تفاوت ميانگين جوابهای داده شده از سوی
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شهروندان با عدد  235معنيدار است و اختالف آنها قابل توجه اسـت و همچنيـن با توجه به اين که
( )Mean Difference=33237و دارای عالمت مثبت است .بنابراين ميانگين جواب پاسخدهندگان بيش-
تر از ( ) Test value=235است و رضايت ساکنين از وضعيت همبستگي اجتماعي در وضعيت متوسط رو
به باال قرار گرفته است.
مسئولیتپذیري :ويژگيهای مسئوليتپذيری در منطقه  12شهر تهران ،دارای ( ،)Mean= 2357آماره
( )df=339( ،)t= 2351و ( )sig=33311است با توجه به اينکه  sig=33311پس  sigمعنيدار است و
متعاقب آن تفاوت ميانگين جوابهای پاسخدهندگان با عدد  235معنيدار است و اختالف آنها قابل
توجه است و فرض صفر ( )H0رد ميشود و با توجه به اين که ( )Mean Difference= 33375است،
عالمت مثبت آن نشانگر اين امر است که ميانگين جوابهای داده شده از سوی پاسخدهندگان بيشتر
از ( 235سطح متوسط) است .بنابراين محدوده مورد مطالع ه از نظر اين ويژگي در وضعيت متوسط رو به
باال قرار گرفته است.
رضایت شغلی و درآمد :طبق اظهارات جامعهی آماری ،رضايت از شغل و درآمد در منطقه  12با
دريافت ميانگين معادل  2321وضعيت چندان مناسبي ندارد .نتايج آزمون  tصورت گرفته برای اين
متغير ( )df=339( ،)t=-5315و ( ،)sig=3نشان ميدهد که ميانگين مشاهده شده متغير مذکور به
ميزان معنيداری ( )mean difference= -33235از ميانگين مورد انتظار آن کمتر است .پس ميتوان
گفت رضايت شهروندان محدودهی مورد مطالعه از نظر رضايت شغلي و درآمدی در وضعيت متوسط رو
به پايين قرار دارد که جدول  3نيز مويد اين نتيجه ميباشد.
جدول  -9نتایج آزمون  tیک طرفه براي تعاملپذیري ،همبستگی اجتماعی ،مسئولیتپذیري و رضایت از شغل
و درآمد (.)2931
Test value = 2.5

متغير

Mean

T

df

Sig.
)(2-tailed

Mean
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference
Upper
Lower

تعاملپذيری

2/3753

-2/553

339

3/15

-3/12519

-3/2231

3/3253

همبستگياجتماعي

2/7371

5/512

339

3/333

3/23713

3/1531

3/217

مسئوليتپذيری

2/5753

2/515

339

3/311

3/37531

3/153

3/1371

رضايت شغلي و درآمد

2/2151

-5/153

339

3/333

-3/23551

-3/3555

-3/1233

(منبع :يافتههای ميداني و محاسبات نگارنده)
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اعتماد اجتماعی :اعتماد ،تسهيلکننـده مبـادالت در فضـای اجتمـاعي اسـت کـه هزينـه مـذاکرات و
مبادالت اجتمـاعي را بـه حـداقل مـيرسـاند و بـرای حـل مسـائل مربـوط بـه نظـم اجتمـاعي ،نقـش
تعيينکنندهای دارد و عنصر پيش قراردادی و مقوم حيات اجتماعي است .بنابراين اعتمـاد پـيش شـرط
موفقيت عمل مشارکتي است و در نبود آن امكان تحقق مشارکت به سطح نازلي ميرسد بر اين اسـاس
اعتماد با ارزشهای مشترک پيوند دارد و بالقوه با روابط مبتني بر قرارداد و اجبار صرف ناسازگار اسـت.
در اين ميان فضاهای مشخص برخوردار افراد و کنشگران اجتماعي خود عاملي در افزايش اعتمـاد بـين
شخصي است .به بيان ديگر حضور همزمان کنشگران در يک مكان ،دارای برخي ويژگيهای منحصر بـه
فرد ايجاد کنندهی اعتماد بين شخصي است که آن را از اشكال ديگـر اعتمـاد متمـايز مـيکنـد .نتـايج
حاصل از آزمون  tيک طرفه برای شاخص اعتماد اجتماعي بيانکنندهی اين امر است کـه بـا توجـه بـه
( )df=339( ،)t= -3325و ( sig ،)sig=3معنيدار است و بنابراين فرض صفر ( )H0رد مـيشـود و وجـود
رابطهی معنيدار بين تفاوت ميانگين جوابهای پاسخ دهندگان نمونهی آماری با عـدد  235بـه عنـوان
ميانه نظری تأييد ميشود اما عالمت منفي اختالف ميانگين ( )Mean Difference= -.132بيان ميکند
که ميانگين جوابها از عدد  235کمتر است؛ بنابراين رضايت ساکنين منطقهی  12از اعتماد اجتمـاعي
با ( )Mean= 2331در وضعيت متوسط رو به پايين قرار دارد.
هنجارگرایی :مهمترين گويه در بررسي اين شاخص ميزان پايبندی به مقررات و شئونات همسايگي
بوده است .نتايج آزمون  tانجام شده برای اين ويژگي )df=339( ،)t= -3373( ،و( )sig=3نشاندهنده اين
مورد است که  sigمعنيدار است؛ يعني تفاوت ميانگين جوابها با عدد  235معنيدار است و اختالف
آنها قابل توجه است پس فرضيه صفر رد ميشود اما با توجه به اين امر که (mean = -177
 )differenceعالمت منفي اختالف ميانگين نشان ميدهد ميانگين جوابها ( )2332کمتر از ميزان
متوسط است .بنابراين رضايت شهروندان محدوده مورد مطالعه از اين شاخص در وضعيت متوسط رو به
پاييني قرار دارد .جدول ( )5آزمون  tيک طرفه را برای ميزان هنجارگرايي نمايش ميدهد.
مشارکت اجتماعی :مشارکت عبارت است از رشد توانايي اساسي بشر از جمله شأن و منزلت انساني و
مسئول ساختن بشر در باروری نيروی تصميمگيری ميباشد که يكي از مهمترين شاخصهـای تشكيل
دهندهی سرمايهی اجتماعي به شمار ميرود .بررسيها نشان ميدهد که ميانگين رضايت شهروندان از
اين شاخص  2355است .با توجه به اينکه ( )sig =33313( ،)t=2359بنابراين  sigمعنيدار است و تفاوت
ميانگين جوابها با عدد  235معنيدار است و اختالف آنها قابل توجه است پس فرض صفر رد ميشود.
بـرای رسيدن به ايـن نكته که ميـانگين جوابهـا بهتر از متوسط ( )235است يـا پايينتر از آن به
( )mean difference=3/355توجه ميشود و چون اختالف ميانگين مثبت است ،يعني جوابها بيشتر
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از ( 235سطح متوسط) است و ميتوان گفت وضعيت مشارکت اجتماعي شهروندان باالتر از ميزان
متوسط است.
جدول  -4نتایج آزمون  tیک طرفه براي اعتماد اجتماعی ،هنجارگرایی و مشارکت اجتماعی ()2931
Test value = 2.5
Mean

T

df

Sig.
(2)tailed

Mean
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference
Upper
Lower

اعتماد اجتماعی

2/3177

-3/257

339

3/331

-3/13221

-3/2925

-3/3722

هنجارگرایی

2/3221

-3/735

339

3/333

-3/17752

-3/2717

-3/3332

مشارکت اجتماعی

2/5552

2/592

339

3/313

3/35519

3/3131

3/3953

متغیر

(منبع :يافتههای ميداني و محاسبات نگارنده)

سنجش رابطه میان مؤلفههاي سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی :بهمنظور تحليل دادهها،
رابطهی امنيت اجتماعي با مؤلفههای سرمايهی اجتماعي در هفت بعد بررسي شده است .همچنين با
توجه به اينکه برای سنجش هر بعد سرمايهی اجتماعي و امنيت اجتماعي از چندين سؤال استفاده
شده است .از اين رو سؤالها پس از ترکيب شدن ( )Computeتجزيه و تحليل شدهاند .با توجه به
فاصلهای بودن سؤال های مربوط به دو متغير ذکر شده از آزمون همبستگي پيرسون ( pearson
 .)Correlationبرای بررسي همبستگي بين متغيرها استفاده شده است (کالنتری.)133 :1337 ،
ضرايب همبستگي ابعاد سرمايه اجتماعي با امنيت اجتماعي در جدول شمارهی ( )5آمده است .با توجه
به دادههای جدول ،ابعاد هفتگانه سرمايه اجتماعي به غير از همبستگي اجتماعي با امنيت اجتماعي
رابطهی مستقيم و معناداری دارد .يعني با افزايش ميزان هر يک از ابعاد سرمايهی اجتماعي بر ميزان
امنيت اجتماعي نيز افزوده ميشود .مقايسه ضرايب همبستگي نشان ميدهد که قویترين رابطه در بين
مؤلفههای سرمايه اجتماعي ،تعاملپذيری با ضريب  3/533ميباشد.
سنجش سهم سرمایهي اجتماعی در امنیت اجتماعی شهر :بهمنظور بررسي ميزان تاثير مولفههای
سرمايهی اجتماعي در امنيت اجتماعي شهر ،از فن آماری رگرسيون استفاده شده است .بر اساس نتايج
حاصله ،همبستگي بااليي ( )R=3/551بين ميـزان سرمايه اجتماعي و امنيت اجتماعي وجود دارد .مقدار
 R2=3/233نشان ميدهد که متغير مستقل تأثير زيادی داشته است .ضريب بتا  ، Beta=3/551جهت مثبت
و رابطهی مستقيم بين دو متغير را نشان ميدهد .در مورد معنيدار بودن رابطهی فوق با توجه به مقادير
 F=17/33 ،T=1322و Sig=3/333رابطهی فوق با  3/99اطمينان معنيدار ميباشد .بنابراين در پاسخ به
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سؤال تحقيق ارتباط معناداری ميان مؤلفههای سرمايهی اجتماعي و ميزان رضايت ساکنان از امنيت
اجتماعي شهر وجود دارد.
جدول  -7نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفههاي سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی()2931
امنيت اجتماعي
تعداد پاسخگو

همبستگي پيرسون

مقدار معنيداری

N

Pearson Correlation

sig

تعامل پذيری

313

**3/533

3/333

همبستگي اجتماعي

313

-3/339

3/111

مسئوليتپذيری

313

**3/159

3/333

رضايت شغلي و درآمد

313

*

3/253

3/333

اعتماد اجتماعي

313

3/192

3/333

هنجارگرايي

313

3/337

3/333

مشارکت اجتماعي

313

**3/221

3/333

متغيرها

(منبع :يافتههای ميداني و محاسبات نگارنده)
جدول  -6میزان تأثیر پیشبینی کننده سرمایه اجتماعی در امنیت اجتماعی منطقه  21تهران
نام متغير
امنيت اجتماعي

R

R2

Beta

t

معناداری

3/551a

3/233

3/551

1/225

3/333

(منبع :يافتههای ميداني و محاسبات نگارنده)

جمع بندي و نتیجهگیري
بنابراين بايد گفت که سرمايهی اجتماعي ،يكي از عوامل اصلي و تأثيرگذار در تبيين امنيت
اجتماعي در شهر ميباشد .آزمون فرضيه تحقيق نشان ميدهد که سرمايه اجتماعي در همه ابعاد مورد
سنجش آن يعني تعاملپذيری ،همبستگي اجتماعي و ...با متغير وابسته تحقيق يعني امنيت اجتماعي،
رابطه معناداری دارد .نتيجه بهدست آمده از اين پژوهش را ميتوان با نظريههای بورديو ،کلمن و پاتنام
تطبيق داد؛ آنها به اين نتيجه رسيده بودند که اين دو متغير با يكديگر ارتباط داشته و بر روی
يكديگر تأثير مثبت ميگذارند .هم چنين اين پژوهش نظر نيومن را نيز تأييد ميکند چرا که او نيز به
تأثير سرمايهی اجتماعي بر امنيت اعتقاد داشته و در پيشنهادش تغيير ساختار محيط شهری را به
گونهای ميداد که در آن جامعه نه توسط پليس ،بلكه توسط افرادی که در عرصههـايي خاص سهيماند،
تعريف گردد .يافتههای اين تحقيق با نتايج تحقيقات متعدد پيرامون موضوع مورد مطالعه که در طي

تحلیل و ارزیابی مؤلفههای سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در امنیت...
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دهههای اخير در ايران نيز صورت گرفته همخواني دارد مانند :پژوهش ارزيابي و سنجش مؤلفههای
سرمايهی اجتماعي و تأثير آن در امنيت اجتماعي شهر (مورد مطالعه :شهر بابلسر) توسط لطفي و
همكاران ( )1392و نيز تحقيق چگيني ،با عنوان ،نقش دانشگاه در سرمايه اجتماعي رويكردی به سوی
امنيت اجتماعي دارای قرابت است .نتايج حاصله از پژوهش نشان ميدهد که وضعيت سرمايه اجتماعي
در منطقه  12شهرداری تهران در زمينههای تعاملپذيری ،هنجارگرايي ،مسئوليتپذيری و اعتماد
اجتماعي از ديد جامعهی نمونه ،مطلوب و در وضعيت متوسط و در زمينه همبستگي اجتماعي حالت
متوسط و تنها در وضعيت مشارکت اجتماعي و رضايت شغلي و درآمد از ديد جامعه نمونه ،در حد
نامطلوب و متوسط روبه پايين ارزيابي شده است.
منابع
 -1آمارنامه شهر تهران .1393 .سالنامه آماری شهر تهران ،سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
تهران ،چاپ اول.
 -2الواني و عليرضا شيرواني .1332 .سرمايه اجتماعي اصل محوری توسعه ،ماهنامهی تدبير ،شماره .157
-3بادين دهش ،مهران .1392 .بررسي تأثير حكمراني خوب بر سرمايه اجتماعي ،پاياننامه کارشناسيارشد،
دانشگاه شهيد بهشتي.
 -5براتي ،ناصر و محمدرضا يزدانپناه شاهآبادی .1393 .بررسي ارتباط مفهومي سرمايه اجتماعي و کيفيت
زندگي در محيط شهری (نمونه موردی :شهر جديد پرديس) ،جامعهپژوهشي فرهنگي ،پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات فرهنگي ،سال دوم ،شماره اول.
 -5بورديو ،پير .1335 .شكل سرمايههای اجتماعي .مجموعه مقاالت سرمايه و اجتماعي ،اعتماد ،دموکراسي.
تهران ،نشر شيرازه.
 -1بوزان ،بارى .1373 .مردم ،دولتها و هراس .ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردى .تهران ،چاپ اول
پژوهشكده مطالعات راهبردى.
-7پاتنام ،روبرت .1333 .دموکراسي و سنتهای مدني .ترجمه محمدتقي دلفروز .تهران :انتشارات سالم.
-3پيرو ،آلن .1373 .فرهنگ علوم اجتماعي .ترجمه باقر ساروخاني .تهران ،نشر کيهان.
-9تاجبخش ،کيان .1335 .سنجش سرمايه اجتماعي ،اعتماد و دموکراسي و توسعه .ترجمه افشين خاکباز و
حسن پويا .تهران ،نشر شيرازه.
-13تقيلو ،فرامرز .1335 .بررسي رابطهی سرمايهی اجتماعي با امنيت اجتماعي ،فصلنامهی مطالعات راهبردی،
سال نهم ،شماره دوم.
-11تريف ،تری و ديگران .1333 .مطالعات امنيتى نوين .ترجمه عليرضا طيب و وحيد بزرگى .تهران ،پژوهشكده
مطالعات راهبردی.
-12غفاری ،غالمرضا .1393 .سرمايه اجتماعي و امنيت اجتماعي .انتشارات جامعهشناسان.
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-13فوکوياما ،فرانسيس .1335 .سرمايه اجتماعي و جامعه مدني .ترجمه افشين خاکباز و حسن پويان .تهران،
نشر شيرازه.
-15فيلد ،جان .1331 .سرمايه اجتماعي .ترجمه غالمرضا غفاری و حسين رمضاني .تهران ،نشر کوير.
-15کارگر ،رحيم و سرور رحيم .1393 .شهر ،حاشيه و امنيت اجتماعي .انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهای
مسلح.
-11کالنتری ،خليل .)1337( .پردازش و تحليل دادهها در تحقيقات اجتماعي -اقتصادی (با استفاده از نرمافزار
) ،)SPSSفرهنگ صبا ،تهران.
-17گودرزوند چگيني ،مهرداد و معصومه حقي .1333 .نقش دانشگاه در سرمايه اجتماعي ،رويكردی به سوی
امنيت اجتماعي ،مديريت در دانشگاه اسالمي ،سال سيزدهم ،شماره .5
-13گيدنز ،آنتوني .1373 .تجدد و تشخص ،جامعه و هويت شخصي در عصر جديد .ترجمهی ناصر موفقيان.
تهران ،نشر ني.
-19لطفي ،صديقه ،رحيم بردی آنامرادنژاد و حيدر واحدی .1392 .ارزيابي و سنجش مؤلفههای سرمايه اجتماعي
و تأثير آن در امنيت اجتماعي شهر (مطالعه موردی :شهر بابلسر) ،فصلنامه جغرافيا (برنامهريزی منطقهای)،
سال سوم ،شماره چهارم ،پاييز.
-23مرکز ملي آمايش سرزمين .1335 .راهنمای انجام مطالعات برنامه آمايش استان تهران ،بيجا.
-21مديری ،آتوسا .1335 .جرم ،خشونت و احساس امنيت در فضاهای عمومي شهر ،فصلنامه رفاه اجتماعي،
شماره  ،22تهران ،دانشكده علوم بهزيستي و توانبخشي.
-22واثقي ،قاسم .1331 .تدابير و سيره عملي امامعلي(ع) در تأمين اجتماعي .تهران ،مرکز تحقيقات و پژوهشهای
ناجا.
-23وزين ،نرگس و حسين مختاری هشي .1331 .نقش سرمايه اجتماعي در توسعه اقتصادی .همايش سرمايه
اجتماعي.
24.Carp F.M., Zawadski R.T., and Shokrkon H. 1976. Dimensions of urban environmental
quality, Environment and behavior, 8(2): 239-264.
25.Coleman, J.S., and Doyle, W.J. 1988. Socialites and susceptibility to the common cold,
in social capital. In Dekker, P. & uslaner, E.M (EDS) 2001, social capital and
participation in everyday life, Rutledge.
26.Colman, J. 1994. Foundation of Social Theory. Cambridge. MA. Harvard University
press.
27.Fukuyama, F. 2001. Social Capital, Civil society and development. Third World
Quarterly, pp: 7-20.
28.Putnam, R. 2000. Bowling Alone: The Collaps and Rivival of American Community,
Simon and schuster, New York.
29.Putnam, R. et al. 1992. Making democracy work, New Jersey. Prinston University Press.
30.Scot, Ganson, D. 2002. Social Capital and Neighborhoods that work, Journal of
Contemporary Criminal Justics, 18:147.

