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 چکیده

 از برداشت در امروزه. دانندمي شهری جامعه و اجتماع مفهوم با همزمان را در شهر امنيت سابقه

 هایخواسته و اهداف تحقق براى مطلوب شرايط وجود تهديد، نبود بر افزون آن احساس و امنيت

 است مبتنى غيرمادی خطرات از گرايانه تفسير و ذهنى نگرشى بر گفتمان اين. است نظر مد نيز جمعى

 کيدأت مورد غيرمادى هایسرمايه از يكىدارد.  کيدأت مادى غير هایسرمايه و افزارینرم هاىوانايىت بر و

 نظير عمومى، منافع به يابىدست در را هاگروه و افراد تواندميکه  است اجتماعى سرمايه در اين تحقيق

 خصوص تحقيق پيش رو اين در .رساند يارى حكومتى نهادهاى موثر عملكرد نيز و آن احساس و امنيت

بررسي  مورد شهر در امنيت اجتماعي احساس بر مؤثرسنجش متغيرهای سرمايه اجتماعي  هدف با

اجتماعي و  سرمايه هایمؤلفه بررسي رابطه بين عبارتند از: حاضر پژوهش آماری جامعهقرارگرفته است. 

 یداده است. برای سنجش سرمايه مورد توجه قرار شهرداری تهران 12 منطقهرا در  امنيت اجتماعي

استفاده شده است. روش گويه  22 و مؤلفه 5از  امنيت اجتماعيبرای  وگويه  33مؤلفه و  7 اجتماعي از

 313نامه دارای روايي و پايايي است. حجم نمونه تحليلي مبتني بر استفاده از پرسش -تحقيق توصيفي

 افزارنرمجش و ارزيابي متغيرهای مورد مطالعه از نفر از سرپرستان خانوارهای شهری است. برای سن

SPSS های آماریروش و t  استفاده شده  1ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون ،اینمونهتک

شهرداری  12 منطقهاجتماعي در  نمونه، سرمايه که از ديد جامعه دهدمياست. نتايج تحقيق نشان 

وضعيت مطلوب و  در و اعتماد اجتماعي پذيریمسئوليت ،ييهنجارگراپذيری،  از نظر تعامل تهران

و رضايت  مشارکت اجتماعي ، از نظر همبستگي اجتماعي وضعيت متوسط و در زمينهمتوسط رو به باال
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نشان داده است رابطه  هايافتهاز وضعيت نامطلوب و متوسط روبه پايين برخوردار است.  شغلي و درآمد

طوری که در حدود  وجود دارد اجتماعي امنيت واجتماعي  سرمايه هایؤلفهممستقيم و معناداری ميان 

 .شودمياجتماعي تبيين  سرمايه هایمؤلفهتوسط  امنيت اجتماعيدرصد از تغييرات مربوط به  55

 

 شهرداری تهران 12 یمنطقه امنيت اجتماعي،اجتماعي، اعتماد اجتماعي،  سرمايه :کلیدي هايواژه

 

 مسئله طرح

چون دانش  هاحوزهعلوم اجتماعي به ديگر  اجتماعي مفهومي است که از حوزه سرمايه یاژهو

اجتماعي با رويكرد  یراه يافته است. در واقع موضوع سرمايه شهری و... ريزیبرنامه پزشكي، اقتصاد و

شهری  ريزیبرنامهنسبت به مسائل اجتماعي و روابط درون جامعه در مباحث  گيریاندازهقابل  کمي و

 .شودمي ثبت وجديدی از تأثير اين مفهوم بر مفاهيم ديگر کشف  روز بعد وارد شده و از سويي هر

حاکم  اصوالًاست که  هاييارزش و هانگرشنهادها، روابط،  یيک جامعه در برگيرندهی اجتماعي سرمايه

در واقع  .کندميآن کمک  ياجتماع واقتصادی  یبر تعامالت بين افراد آن جامعه است و به توسعه

 ومشترک برای رفتارهای اجتماعي مطرح در روابط شخصي  هایارزشسرمايه اجتماعي شامل قواعد و 

مشترک از مسئوليت مدني است که جامعه را تبديل به چيزی فراتر از  حس وشامل اعتماد  همچنين

و سنجش ی اجتماعي سرمايهوم توجه به مفه (.75: 1392 بادين دهش،) کندمييک مجموعه از افراد 

حلي و مديران بتوانند از يک سو امور جامعه و مسائل م ريزانبرنامهروش و راهكار مناسبي است تا  ،آن

های موثرتری بگيرند و از سوی ديگر ضمن جلوگيری از فرسايش را مورد بازانديشي قرار داده و تصميم

در قلمرو  اساساًسرمايه  یر تثبيت نمايند. هر چند واژه، انسجام جامعه را بيشتتأثيرگذار یهاين سرماي

 ایفزايندهگذشته در قلمرو اجتماعي مورد پذيرش  اما از حدود دو دهه شودمياقتصادی به کار گرفته 

)مرکز  باشدميعنوان يكي از موارد مهم در توسعه يافتگي مطرح قرار گرفته است و در حال حاضر به

 .(79: 1335 ملي آمايش،

که برای توسعه، بيشتر از اصل استوار است  اين برجديد مديريت توسعه  هایديدگاهدر حال حاضر 

زيرا در تماعي نيازمنديم اج به سرمايه ، فيزيكي و انساني نيازمند باشيمآن چه به سرمايه اقتصادی

 هایراهپيمودن  دهند وخود را از دست مي بخشي اثر هاسرمايهاجتماعي، ساير  صورت فقدان سرمايه

اجتماعي  یموضوع سرمايه رواين از. نمايدميتوسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادی ناهموار و دشوار 

 (.157: 1332)الواني و يرواني،  گرددمييابي به توسعه محسوب عنوان يک اصل محوری برای دستبه

او در  ع توسعه اين منطقه دانسته؛بين گروهي در جنوب ايتاليا را ماناجتماعي  سرمايهپاتنام فقدان 

دست پيدا  ،ی اجتماعيسرمايههای خشن و شاخص تگي منفي قوی بين جرمسطح ايالت به يک پيوس
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در صورت برابر بودن ساير شرايط سطوح  ،ی اجتماعيسرمايهکرده بود و مدعي بود که با افزايش ميزان 

اين باور را مطرح  ،1جاکوبز ه پنج دهه پيش،نزديک ب (.133: 1331، )فيلد جرم پايين تر خواهد آمد

 .شودميبا حضور پليس ضروری  اما شودنميپليس تأمين  ابتدا به وسيله کرد که آرامش فضای شهری،

اجتماعي و استانداردهای موجود  یناخودآگاه و پيچيده ابتدا به وسيله شبكه آرامش فضای شهری،

دهد: چنين توضيح مي انتظامي بودن يک خيابان، او در مورد خود شود.حفظ مي ميان مردم،

ها را مالک طبيعي و های کساني که ما آنچشمهايي همواره خيابان را بنگرند؛ بايست چشممي»

برخي از عقايد جاکوبز را توسعه داده و بر  2(. نيومن15: 1335، )مديری..« .ناميم وحقيقي خيابان مي

های مكان وقوع جرم در طرح یبر اساس مطالعه أکيد کرده است.ت ها،نظارت فعاالنه و تعريف عرصه

 رافضای قابل دفاع  ینظريه در کتاب مردم و طراحي در شهر پرخشونت، ، نيومنمسكوني نيويورک

 دهد که جامعه نه توسط پليس،ای ميکند و پيشنهاد تغيير ساختار محيط شهری را به گونهمي مطرح

 (.133: 1393، غفاری) تعريف گردد اند،هايي خاص سهيمصهبلكه توسط افرادی که در عر

د و تعامل اجتماعي ااعتم از سطح باالی انسجام، که هاييمحله 3،به نظر اسكاتهمچنين 

: 2332، )اسكات دارندمنيت و تحقق ا نظميبي پتانسيل باالتری را برای مواجهه با جرم، برخوردارند،

 و نظم اجتماعي، شوندميافراد صاحب هويت  ستگي اجتماعي،در شرايط همب5،به نظر پاتنام (.19

جامعه به شكل  شود و در حالي که در شرايط گسستگي اجتماعي،ها ميمناسبي برای آن اتكای ینقطه

چيره  هاانسانبر  و اندوه اضطراب احساس گم گشتگي، پراکنده شده، یآيد. در جامعهمي پراکندگي در

پيوستگي  کنترل اجتماعي، ،پذيریجامعهاز مسير سرمايه اجتماعي (. 115: 1333، )پاتنام شودمي

فرصت و نوعي دارايي، با نظم و امنيت اجتماعي پيوند  سازیفراهم هنجارمندی اجتماعي، اجتماعي،

امروز فاقد سرمايه  یجامعه د کهمعتقدن نظرانصاحبو بر اين مبناست که بسياری از  کندميپيدا 

 اری و جرم استـبزهك راف،ــاب به انحـزايش ميزان ارتكـبرای اف ایدهـعماين دليل  اعي است وـاجتم

 (.35: 1392، همكاران و)لطفي 

در  عيني وبر امنيت اجتماعي شهر از نظر ذهني اجتماعي  سرمايهمفهوم  مبنا تأثير اين بر

شهری منوط به درک  زیريبرنامهبه اجتماعي  سرمايههای مختلف بررسي شده و ورود مفهوم پژوهش

برای اين منظور در اين پژوهش  .است شهر وشهری  ريزیبرنامهمختلف  هایجنبه برآن تأثير  ینحوه

، به اين شهرداری تهران 12ی منطقه امنيت اجتماعي و ی اجتماعي سرمايهمتغيرهای ضمن شناسايي 
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2- Newma 
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و ميزان رضايت ی اجتماعي مايهسر متغيرهایارتباط معناداری ميان  که آيا م دهيميپرسش پاسخ 

 دارد؟ وجود شهر امنيت اجتماعيساکنان از 

 

 مفاهیم، دیدگاه و مبانی نظري 

 سرمايه تأثيرگذار عوامل و گستره مفهوم، ،نظرانصاحب دهدمي نشان شده بررسى نظرى مباحث

واحدى  نظريه تيجهن در. اندنموده بيان متعدد و متفاوت اجتماعي شهر را  امنيت احساس بر اجتماعي

 .داد ارائه تلفيقى نظری چارچوب لزوماً بايد ندارد و وجود

رو ينا از متغير دارد. ایچهرهامنيت به لحاظ مفهومي،  :نويسدميامنيت ی درباره 1رابرت ماندن: امنیت

 ون قدرت، تهديدفاهيم کليدی چم در خصوص تحقيق وتعريفي کامل از امنيت مستلزم بررسي  یارائه

انسان نسبت به  باور و ذهن والبته همين اندازه که دل  (.15: 1331، )واثقي جامعه است ساختار و

 واعم از اين که در واقع  حاصل کند، از امنيت برخوردار استعليه خود اطمينان  تعرض وفقدان تهديد 

 امنيت مرجع به راجع (.12: 1331)واثقي،  عامل تهديدکننده بالقوه يا بالفعل باشد يا نباشد االمر، نفس

دولت  امنيت و رژيم امنيت ملت، شهروندان، امنيت يكايک امنيتاست:  مطرح مختلف امنيت نوع چهار

 .باشدمي نظر مد شهروندان امنيت يكايک امنيت، مراجع از که (51: 1333، )تريف

توجه  مورد منسجم تصوربه بوزان بارى توسط بار اولين براى اجتماعى امنيت مقوله: امنیت اجتماعی

 آن بر مبناى که دارد ارجاع هاييويژگي مجموعه حفظ به بوزان نظر از اجتماعى امنيت. گرفت قرار

 از هاييجنبه به ديگر معطوف بيان به يا کنندمي قلمداد اجتماعى گروه يک عنوانبه را خودشان افراد

بايد گفت که  .(33-31: 1373، وزان)ب بخشدمي سامان را او گروهى هويت که گرددمي فردى زندگى

يعني بايد زندگي شود؛ وم حفظ و بقای زندگي مطرح ميامنيت اجتماعي با مفه در رويكرد سنتي،

اعضای جامعه حفظ شود و بدين سبب نيازمند حذف يا حداقل کاهش عواملي هستيم که حفظ و بقای 

(. در رويكرد 132: 1375، ي و همكار)اورع کندميزندگي را تهديد و روند استمرار حيات را مختل 

 امنيت اجتماعي به معنای احساس آرامش و اطمينان خاطر و فقدان اضطراب و ترس است مدرن،

 .(119: 1373، )گيدنز

امنيت اجتماعي آرامش و آسودگي خاطری است که هر جامعه موظف است برای اعضای خود فراهم 

تماعي به بقای اعضای جامعه توجه دارد و آن دسته از امنيت اج طورکلي در رويكرد سنتي،نمايد. به

يدی برای امنيت اجتماعي تلقي عنوان تهدبه .کندمادی که بقای جامعه را تهديد مي عوامل فيزيكي،

امنيت اجتماعي  در رويكرد مدرن، شود.از طريق اعمال زور و قدرت در جهت مقابله با آن اقدام ميشده 

                                                           
1- Robert Manden 
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 هایشيوه پذيریآسيبفرهنگي که موجب  توجه دارد و عوامل معنوی، به نوعي بقای اعضای جامعه

  د.به منزله تهديد اجتماعي خواهند بو شودميگوناگون زندگي 

 همياری ومفاهيمي چون اعتماد، همكاری  یبرگيرندهاجتماعي در  یواژه سرمايه: سرمایه اجتماعی

را به سوی  هاآن و دهدمي شكل را ميان اعضای يک گروه يا يک جامعه است که نظام هدفمندی

 سرمايه سابقهبايد گفت که  (.27: 1393، همكاران و )براتي نمايدميبه هدفي هدايت  يابيدست

سرپرست وقت مدارس ويرجينای غربي در  1ليدا جي هانيفان هاینوشته در 1911سال  بهاجتماعي 

افراد  که در زندگي روزمره دانستمي« محسوسيی ناسرمايه» سرمايه اجتماعي را . اوگرددبرميآمريكا 

 مبادله پردازنظريه ،1913دههشهری کانادايي و در  شناسانجامعه. بعد از وی گروهي از دارد اهميت

اين  2داني به نام لوری اقتصاد 1973 و در دههو استاد مسائل شهری به نام جين جيكوبز  )هومانس(

 (.535: 1335، رايان)ولكاک و نا ايده را گسترش دادند

 هایشبكه های سازمان اجتماعي همچون هنجارها،ويژگياجتماعي  یسرمايه 3تنامابه نظر پ 

اجتماعي و اعتماد است که هماهنگي و همكاری را برای رسيدن به سود متقابل و مشترک آسان 

هايي ز هستيگوناگوني ا یاجتماعي را مجموعه سرمايه 5کلمن .(,Putnam :1992 167) سازدمي

و تسريع  باشندميها وجهي از ساختار اجتماعي را دارا همه آن ؛داند که دارای وجه مشترک هستندمي

 (.Coleman,1994:32) باشندمي ،اندفعالاعمال خاص اشخاصي که در داخل ساختار  یکننده

دوام از  با ایشبكه ای است که حاصلتماعي جمع منابع واقعي يا بالقوهاج سرمايه 5به نظر بورديو

آشنايي و شناخت متقابل يا به بيان ديگر با عضويت در يک گروه  روابط کم و بيش نهادينه شده،

 هاجتماعي شكل و نمون یسرمايه :گويدمي 1(. فرانسيس فوکوياما157: 1335 )بورديو، باشدمي

او در  .شودميچند فرد  ملموسي از يک هنجار غير رسمي است که باعث ترويج و همكاری بين دو يا

توجه و هدفش  پردازدمي اجتماعي هایگروهاجتماعي به رابطه افراد در خانواده و  یتعريف سرمايه

بسياری از تعاريف تنها  فوکوياما نشان داد که (.119: 1335، )فوکوياما ليبرال دموکراسي است کردن به

 از نظر وی سرمايه .اندپرداختهاجتماعي  اجتماعي به جای مفهوم سرمايه سازی سرمايهبه آشكار

و نيز تعامالت دولت با مردم  هاارزش هنجارها، اجتماعي به هماهنگي و تعادل داخلي و فرهنگي جامعه،

اجتماعي زنجيری است که  در واقع سرمايه اشاره دارد. ،اندگرفتهکه در درون جامعه جای  هاسازمانو 

                                                           
1- Lida J. Hanyfan 

2- Lowry 

3- Putnam 

4- Coleman 

5- Bourdieu 

6- Francis Fukuyama 
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و بدون آن هيچ گونه رشد اقتصادی نخواهد داشت و جامعه به  دارديمجامعه را به يكديگر متصل نگه 

فوکوياما در تعريف ديگری  (.Fukuyama, 2001:7-21) طور وحشتناکي از هم فرو خواهد پاشيد

که اعضای گروهي  داندميهای غير رسمي ی معيني از هنجارها يا ارزشاجتماعي را مجموعه یسرمايه

 (.33: 1335، )فوکوياما نفع هستندان مجاز است در آن سهيم و ذیکه تعاون و همكاری ميانش
اجتماعي  هایشبكههنجارها و  از قبيل اعتماد، هاسازمانهای اجتماعي نهادها و پاتنام تمام ويژگي

اجتماعي  یهسرمايلمن تعريف ديگری از ک (.Putnam, 1993:167) اجتماعي ناميده است یهرا سرماي
قدرت و توانايي مردم برای برقراری ارتباط با يكديگر اجتماعي  یهسرماي ی اوعقيده به .دهدميارائه 
و عنوان  کندميبيان اجتماعي  یهسرمايهای بعد تعريف ديگری از او در سال (.Coleman, 1990) است
 ,Coleman) شاکله ساختاری روابط بين و ميان فعالين اجتماعي استاجتماعي  هسرمايکه  کندمي

بلكه متمم و مكمل اجتماعي نقيض يكديگر نيستند  یهسرمايتعاريف مختلف ارائه شده از  (.1993
 هایزمينهناشي از اجتماعي  یهسرمايهای مختلف از وجود مفهوم سازی .شوندمييكديگر محسوب 

 .اندکردهکار خود از آن استفاده  مختلف در نظرانصاحبنظری و سطوح تحليلي متفاوتي است که 
 را روابط اجتماعي هاآناجتماعي در اين است که تمامي  یاشتراک تعاريف متعدد ارائه شده از سرمايه

ی سرمايهبه عنوان هسته اصلي تعريف از  ،که مولد خير و فايده در مقياس فردی و جمعي هستند
 مختلف، نظرانصاحبدر نهايت با توجه به نظرات و تعاريف مطرح شده از طرف  .اندپذيرفتهاجتماعي 

اجتماعي که در ميان  هایشبكهتعامالت و  از روابط، ایمجموعهبه عنوان  توانميرا ی اجتماعي سرمايه
اجتماعي وجود دارد و موجب گرمي روابط اجتماعي و تسهيل عمل جمعي و اجتماعي  هایگروهافراد و 

 .(33: 1392، همكاران ولطفي ) تعريف کرد ،شودميها آن

های سرمايه، در مقايسه با ساير شكل: آن در محیط شهري سنجش و اجتماعی سرمایه ايهمؤلفه

 ترينبزرگيكي از  تر است.آن سخت گيریاندازهدر نتيجه،  بوده و لمسقابل کمتراجتماعي  یسرمايه
دست  باره اين در آن است. گيریاندازهدر سنجش و  نظراتفاقاجتماعي، فقدان  یهای سرمايهکاستي

در را  هاآن اعضای و هاگروهرويكرد نخست آن است که  کم دو رويكرد اجمالي اتخاذ شده است.
طوح مربوط به س هایدادهرويكرد دوم، و در  )مشاهده مستقيم( کنندميمفروض سرشماری  یجامعه

های هاجتماعي مولف سرمايه (.131: 1335، )تاجبخش شوندميو دخالت مدني بررسي  اعتماد، تعهد
 است: ی اجتماعي در شهرسرمايه هایمؤلفهاز جمله گيرد؛ موارد زير مختلفي را در بر مي

 است که شخص تمايل دارد که آن چيزی که انتظار دارد، توقعي براعتماد مبتني  :اعتماد اجتماعی

فتارهای معين است که در آن ر در درون يک جامعه ایطرفه دواعتماد انتظار  اصوالً اتفاق افتد.
 تواندمياجتماعي  سرمايهوجود اعتماد و  .آيندميمشارکتي مبتني بر هنجارها به صورت عرفي به وجود 
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در يک  هاشبكهکه هنجارها و  کندميبه عبارت ديگر اعتماد مشخص  پايداری را در جامعه حفظ کند.
 1(.aldam and Svedsen,P :2000 342) جامعه به خوبي پايدار هستند

 آمار دفترو  (1993)2مفهوم مشارکت اجتماعي در کارهای بولن و اونيكس کت اجتماعی:مشار

و هم  آوردميکه هم برای فرد رضايت به بار  باشدميهر نوع مشارکتي  یدربردارنده (2333) استراليا
شامل  از اين موارد هاييمثال شبكه حمايتي بالقوه است. یبه روابط اجتماعي و سازنده دهيشكلعامل 

اردوها و سفرهای دسته جمعي با اهالي  و ترحيم، مراسمشرکت در  ديدار با دوستان و خويشاوندان،
 .(39: 1392، همكاران و)لطفي  باشدمي محل و...

انسجام اجتماعي به معنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کرده  :انسجام و همبستگی اجتماعی
احساس مسئوليت  همبستگي و انسجام، همنوايي داشته باشد. خود تطابق و بخشوحدتو با عناصر 

بين چند نفر يا چند گروه است که از آگاهي و اراده برخوردار باشند و حائز يک معنای اخالقي است که 
که  آيدميمتضمن وجود انديشه يک وظيفه يا الزام متقابل است و نيز يک معنای مثبت از آن بر 

در ديدگاه  .رساندمياجزا و يا موجودات در يک کل ساخت يافته را  وابستگي متقابل کارکردها،
اعضا به  است که بر اساس آن در سطح يک گروه يا يک جامعه، ایپديدههمبستگي  ،شناسيجامعه

ي اين امر مستلزم طرد آگاهي و نفي اخالق يكديگر وابسته و به طور متقابل نيازمند يكديگر هستند.
و احساس الزام متقابل  هاارزشبلكه دعوت به احراز و کسب اين وليت نيست مبتني بر تقابل و مسئ

 (.39 :1392 بيرو، همان به نقل از) است

 
 (53 :1392، همكاران ولطفي  مأخذ:) هاي سرمایه اجتماعیشاخص -2شکل 

                                                           
 1331به نقل از وزين،  -1

2- Bohlen and Avnykys 



 19/سال سوم/شماره مسلسل دهم/زمستان  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                                   941

 کاربرد کنوني مفهوم سرمايه اصوالً: و امنیت اجتماعی در مناطق شهري اجتماعی سرمایه

 یشود. اهميت سرمايه بندیطبقهکلمن و پاتنام  تواند در سه رهيافت متعلق به بورديو،اعي مياجتم

اجتماعي در بازسازی روابط اجتماعي و تقويت فرهنگ مدني، آن را به عنوان راه حلي برای مشكالت 

 (.257: 1393، )کارگر و سرور سازدميمناطق شهری جذاب 

 
 مایه اجتماعی و نقش آن در امنیت اجتماعیمربوط به سر هاينظریه -2جدول 

 اصلي نظريه هایمشخصهنكات برجسته و  پردازاننظريه

 پير بورديو

 اشكال سرمايه است؛ ازسرمايه اجتماعي يكي  -

)ساخته شده از  اجتماعي سرمايه )کيفيات آموزشي(، فرهنگي اقتصادی، سه شكل اصلي سرمايه: -

 پيوندهای اجتماعي(؛

های شايسته زندگي و احترام و فخر . سبکاندشدهای منزلتي که از نظر اجتماع شناخته هموقعيت -

 باشد.اجتماعي مي یاجتماعي و نظاير آن همگي تظاهرات سرمايه

طرد  نتيجه و دستاورد آن قدرت گروه يا خود بر ديگران و کنترل اجتماعي آن زوراندوزی نمادی، -

 باشد.قتصادی ميبرخي افراد از منابع فرهنگي يا ا

 جيمز کلمن

شود تا اجتماعي سبب مي یاجتماعي است و سرمايه یسرمايه سازمان اجتماعي، پديدآورنده -

 معين کاهش يابد؛ هایهدفيابي به دست هایهزينه

 اجتماعي؛ یمنبعي است برای همكاری، روابط دو جانبه و توسعه -

)اعتقادات  ايدئولوژی يكديگر، بهو احتياج بيشتر مردم  و نيازمندیکمک  آن: یکننده ايجادعوامل  -

 ایشالوده یايجاد کننده عنوانبه) اطالعات به ديگران و...(، رساني امدادضرورت  یمذهبي در زمينه

)نظير وجود هنجاری موثر مبني بر رهاکردن نفع فردی و عمل برای  هنجارها برای کنش متقابل(،

 سود جمعي(؛

 اجتماعي کافي، یرسند و جوامع بدون سرمايهاجتماعي زياد به رفاه و سعادت مي ايهجوامع با سرم -

اين بحث را دنبال کرده  1995)فرانسيس فوکوياما در  خواهند شد هاناامني ها،گرفتار ناهنجاری

 است(.

 رابوت پاتنام

سود متقابل تسهيل های سازمان اجتماعي است که هماهنگي و همكاری را برای آن دسته از ويژگي -

 کند؛مي

وجود هنجارهای معامله  اعتماد متقابل از رهگذر گسترش اطالعات، اجتماعي، یمنابع سرمايه -

 سرودکانون  ،ایمحلهياری  افقي نظير شورا هایشبكه )سهولت در همفكری و همكاری و همياری(،

دولتي )مردم غير هایسازمانو های فرهنگي نجمن ،اهاتعاوني احزاب، ورزشي، هایباشگاه ،خواني

 باشد.نهاد( مي

 (31 :1392 ،همكاران ولطفي مأخذ: )
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اجتماعي در مناطق شهری به معني تضعيف هنجارهای سرمايه  بنابراين بايد گفت که تضعيف

توجهي به مسائل کم داوطلبانه، هایگروهو  هاانجمن شمار شدنکم ،تسهيل کننده کنش اجتماعي

افراد اجتماع که در گذشته بر  اين وضعيت، ادامهاعتماد اجتماعي است. در صورت  عمومي و کاهش

 ،کردندميو منافع شخصي خود را نيز در قالب منافع جمعي دنبال  انديشيدندمياساس منافع جمعي 

 به ديگران خواهند بود. توجهيبيتنها به فكر موفقيت و نفع فردی خويش و 

امنـي در   گذشته مانند افزايش فقـر و نـا   هایدهههرنشيني شتابان در توجه به پيامدهای ناشي از ش

و  هـا زاغـه پيـدايش   ن و خـدمات شـهری، ماننـد خـدمات بهداشـتي و آب،     ـافي مسكـ ـناک شهرها، ارائه

های ملـي و محلـي در برطـرف کـردن ايـن      و ناتواني دولت ويراني محيط زيست های غير قانوني،مسكن

توسـعه از   هـای برنامـه يافتن تأثير و جايگاه امنيت اجتماعي در موفقيـت   مشكالت از يک سو و اهميت

 .اجتماعي اهميت زيادی بخشيده است یسوی ديگر به بحث سرمايه

گفته شد  با توجه به آنچه در مورد ارتباط متقابل مفهومي ميان سرمايه اجتماعي و امنيت اجتماعي

 ،هاناهنجاری انحرافات، ،هاآسيبآن ميزان دقيق  یايهکه بر پ هاآنهای کمي و به ويژه از لحاظ شاخص

اجتماعي  یبه عنوان شاخص ميزان افول سرمايه ههم صورت منفي،اعتياد و خودکشي به جنايت، جرم،

در ارزيابي ميزان افول  کهطوریبهشود؛ ني اجتماعي در نظر گرفته ميعنوان شاخص ناامو هم به

 تأثيرگذاریبه سنجش ميزان کاهش  توانمي ،ي آن بر امنيت اجتماعيمنف تأثيراجتماعي و  یسرمايه

و هنجارهای اجتماعي و نيز کاهش ميزان اعتماد در روابط اجتماعي بر باال رفتن ميزان  هاارزش

و  هاارزشجنايت و مانند آن پرداخت. برای مثال افول  ،مجر ،هاناهنجاری ،هاآسيب انحرافات،

 اعتياد، فرار از خانه، لي چون طالق،بر ميزان افزايش مسائ تأثيریچه  د خانواده،هنجارهای مربوط به نها

روابط اجتماعي چه تأثيری  یاعتماد در عرصه و يا فقدان !داشته؟ آن مانندجرايم جنسي و  خودکشي،

سياسي  ،ی اداریاست؟ در حوزه شتهرشوه و اختالس گذا رانت جويي، ميزان فساد اقتصادی، افزايشبر 

های مربوط به ميزان افول ارزش و هنجار چه تاتوان به ارزيابي اين مسئله پرداخت که و قضايي نيز مي

و قانون محوری  مندیقاعدهمنجر به از بين رفتن  هاعنصر اعتماد در آن پذيریآسيبو  هاحوزهاين 

 ده است.رسوخ کر هاحوزهشده و به تبع آن فساد در ارکان مختلف نهادهای مربوط به اين 

 یبرای حفظ و تقويت سرمايهردی است که راهبردها و راهكارهايي که به دنبال چنين برآو

مشارکت مثبت و فعال فرد در زندگي  سازیزمينهعنوان مبنايي برای به اجتماعي ارائه شده است

. يابدبروز مي هاهنجاریو نا  هاآسيب به صورت مانعي در برابر انحرافات، مختلف، هایحوزهاجتماعي در 

از يک  های مختلف اجتماعي،مانعي در برابر ناهنجاری مشارکت مثبت و فعال به مثابه سازیزمينهاين 

زندگي مختلف  هایحوزهي و عمومي دارد که خود را در عجم تبعات ديگرسو تبعات فردی و از سوی 

ر روابط في ما بين شهروندان و شهروندان و نهادهای اصل اعتماد د دهد. احيایاجتماعي نشان مي
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حمايت معنايي از فرد و از سوی  موجب سواقتصادی و قضايي نيز خود از يک  اداری، مختلف سياسي،

الزم برای امنيت  هایشرطو انتظام اجتماعي است که در مجموع پيش  مندیقاعدهديگر موجب 

 شوند.اجتماعي محسوب مي

 

 روش تحقیق

روش پژوهش توصيفي  ای وهـامـنادی و پرسشـای، اسنانهـابخـکت یوهـشي بر مبتني ررسيـب اين

 با مرتبط و اسناد هاگزارش ها،پژوهش ،تمقاال از استفاده با در ابتدا منظور بدينت. اس تحليلي بوده -

م گرديد. نامه فراهو سپس اطالعات ميداني از طريق پرسش شد فراهم نظر مورد هایموضوع، داده

ران وکمورد مطالعه از فرمول ک برای برآورد حجم جامعه و خانوار بوده 313آماری اين تحقيق  یهجامع

افزايش سطح اطمينان  برای، ولي برآورد شدهنفر  293استفاده شده است. اگرچه حجم نمونه برابر با 

جه نامه با تو. پرسشيافته است نفر افزايش 313گيری، اين تعداد نمونه به نتايج و کاهش خطای اندازه

های رايج مطالعات آماری طراحي شد. در مجموع و با استفاده از گزينه به سواالت و مباني نظری تحقيق

گويه برای  5مؤلفه و  22اجتماعي و از  یگويه در سنجش سرمايه 7 مؤلفه و 33برای اين تحقيق از

  spssافزاراز طريق نرم آوری،ای الزم پس از جمعهارزيابي امنيت اجتماعي استفاده شده است. داده

تجزيه و تحليل شده است. به منظور سنجش و ارزيابي روابط احتمالي ميان متغيرهای فرضيه از روش 

اده گرديده است. برای تعيين پايايي ـای استفنمونهتک Tضريب همبستگي، رگرسيون و آزمون 

و برای تعيين روايي  حاصل گرديد 792/3شد که ضريب  ادهنامه از روش آلفای کرونباخ استفپرسش

 نامه نيز از نظر اساتيد و کارشناسان متخصص استفاده شده است.پرسش

 

 و قلمرو پژوهشمحدوده 

 91/11 مساحت با 12یمنطقهباشد. مي شهرداری تهران 12یپژوهش منطقه اين مكانيی همحدود

به خيابان انقالب دارای نقاط عطف  شمالاز منطقه اين  .استمحله  13 و ناحيه 1 شامل مربع کيلومتر

المي با ـبه خيابان حافظ و خيابان وحدت اس غرباز  ، پل چوبيزاراللهميدان فردوسي، پيچ شميران، 

راه  نقاط عطف ميدان تاريخي حسن آباد )هشت گنبدان(، ميدان وحدت اسالمي )شاهپور(، چهار

به خيابان شوش با نقاط عطف خيابان جهان پهلوان  جنوباز راه شاهپور( و  وحدت اسالمي )چهار

شهريور )شهباز سابق( با نقاط عطف خيابان شهيد  17خيابان به شرق  تختي، يخچال و ميدان غار و از

محدود  اميرکبير و اتوبان شهيد محالتي زيرگذرکفايي اماني و خيابان خورشيد خيابان مجاهدين 

را در اين  ناپذيری سيری غلبهتهران و بناهايي زيبا که بافت تجاری آن  با قدمتي به تاريخچه شود.مي

 .کندميمنطقه پيدا کرده ولي هنوز صفا و صميميت محالت آن تداعي تهران قديم را در اذهان متبادر 
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تماعي توسط جهنگي و افر منسجم ريزیبرنامه کمتر که است استراتژيک ایمنطقه 12 منطقه

)شهرداری، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری، سازمان فرهنگي و هنری،  ربطذیمراکز  یکليه

ی اين منطقه وزرات ارشاد و آموزش و پرورش و نيروی انتظامي و...( با نگاه راهبردی به آن شده است.

: هاسفارتخانه و مهم دولتی غیر و دولتی مراکزباشد: استراتژيک به دليل وجود مراکز ذيل مي

 وزارت خارجه، امور وزارت تايلند، روماني، ترکيه، انگليس، روسيه، آلمان، دانمارک، هایسفارتخانه

سازمان  مرکزی، بانک ،ريزیبرنامه و مديريت سازمان اسالم، ارشاد و فرهنگ وزارت دارايي، و اقتصاد

گستری ثبت اسناد و امالک کشور، شورای اسالمي شهر تهران، شهرداری تهران، شهرداری تهران، داد

، ديوان عدالت 113استان تهران، پزشكي قانوني، سازمان بهزيستي، اداره پست مرکزی، مرکز تلفن 

تشخيص هويت، بانک ملي مرکزی، بانک مسكن مرکزی، مجلس  یرسمي کشور، اداره یاداری، روزنامه

اين منطقه وجود کز ورزشي در مر 39تعداد  مراکز و اماکن ورزشی: ؛شورای اسالمي و بازار بزرگ تهران

 توانمي آنها مشهورترين از که آموزشگاه و مدرسه 323 و عالي آموزش مرکز 11: آموزشی مراکز ؛دارد

 جمله از مروی مدرسه جمله از ديني، آموزش مرکز و علميه حوزه باب 21 برد، نام دارالفنون مدرسه از

 راکز آموزشي در اين منطقه هستند. م

 -تجاری قطب کهاين به توجه با جمعيتي لحاظ از منطقه: تهران هرش 21 ویژگی جمعیتی منطقه

 : است بندیدسته قابل جمعيتي بخش دو به ،باشدمي شهر اقتصادی

 آمار اساس بر ساکنين از بخش اين دارند سكونت منطقه در دائم طوربه که جمعيتي: ساکن جمعیت

 . باشندمي نفر 253723 برابر 1393سال

 منطقه یمحدوده در شهری درون سفرهای و منطقه موقعيت واسطه به که عيتيجم: شناور جمعیت

 .دنباشمينفر  1533333 حدود در ساکنين از بخش اين يابندمي حضور

 . باشدميدرصد در سال  5/2خانوار و ميزان رشد جمعيت  333/91تعداد خانوار ساکن در منطقه 
 

 تهران 21ي در منطقه 39و  57، 57هاي جمعیت خانوارها در سال -1جدول 

 12منطقه
1375 1335 1393 

 زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد زن مرد زن و مرد

139125 97925 91731 253353 131155 111533 253723 122151 113579 

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

 

گاهي و واگذاری کاربری مسكوني دليل شرايط سكونتهاين منطقه ب شودميکه مالحظه  گونههمان

  جمعيت گريزی مواجه است. پديدهبه تجاری با 
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 2939مورد مطالعه در سطوح مختلف بر اساس تقسیمات سیاسی کشور در سال  يمحدوده -1شکل 

 (مأخذ: نگارندگان)

  حث اصلیب

از متغيرهايي برای شهرداری تهران  12 منطقهاجتماعي در  یمنظور بررسي و ارزيابي سرمايهبه

اعتماد  پذيری،مسئوليت همبستگي اجتماعي، اجتماعي از قبيل تعامل پذيری، یسرمايهبررسي 

 اینمونهتک  tمشارکت اجتماعي و رضايت شغلي و درآمد با استفاده از آزمون  هنجارگرايي، اجتماعي،

 یهای سرمايهو شاخص عيار کيفيت محيطو در نهايت به بررسي همبستگي ميان مپرداخت شده است 

 اجتماعي از طريق آزمون پيرسون همراه با جدول ارائه شده است.

تهران با دريافت ميانگين  12یپذيری در منطقهتعامل آماری، یطبق اظهارات جامعه: تعامل پذیري

 (،t=2.458- ) غير،صورت گرفته برای اين مت tوضعيت چندان مناسبي ندارد. نتايج آزمون  2337 معادل

(339=df) و (33315=sig)  زان ــاهده شده متغير مذکور به ميـکه ميانگين مش دهديمنشان

گفت  توانيم( از ميانگين مورد انتظار آن کمتر است. پس mean difference= 12419.-) داریيــمعن

ط رو به پايين قرار دارد يت متوسدر وضعپذيری مورد مطالعه از نظر تعامل یمنطقهرضايت شهروندان 

 باشد.نيز مويد اين نتيجه مي 3که جدول 

وجود  های همدلي و يكرنگي بين اهالي،همبستگي اجتماعي ترکيبي از گويه: همبستگی اجتماعی

خود اهالي در هنگام بروز اختالفات  یحل کردن مشكالت به وسيله ،هاهمسايهروابط گرم و صميمانه با 

ک طرفه استفاده شده ي t)سطح متوسط( از آزمون  235ابری ميانگين نمونه با عدد برای آزمون بر است.

 sig=3 و df ،5351=t=339آزادی آن به شكل  درجهآزمون و  آمارهکه مقدار که با توجه به ايناست 

از سوی های داده شده . يعني تفاوت ميانگين جوابشودميفرض صفر رد  دست آمده است،به
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 که ن با توجه به اينـچنيت و همـها قابل توجه اسدار است و اختالف آنمعني 235عدد شهروندان با 

(33237=Mean Differenceو دارای عالمت مثبت ) بيش دهندگانپاسخبنابراين ميانگين جواب  .است-

( است و رضايت ساکنين از وضعيت همبستگي اجتماعي در وضعيت متوسط رو Test value=235تر از )

 اال قرار گرفته است.به ب

(، آماره Mean= 2357، دارای )شهر تهران 12 در منطقه پذيریمسئوليتهای ويژگي: پذیريمسئولیت

(2351 =t)( ،339=df( و )33311=sigاست با توجه به اين ) 33311که=sig پس sig و  است دارمعني

ها قابل است و اختالف آن دارنيمع 235دهندگان با عدد های پاسخمتعاقب آن تفاوت ميانگين جواب

( است، Mean Difference= 33375که ) و با توجه به اين شودمي( رد H0توجه است و فرض صفر )

تر بيش دهندگانپاسخهای داده شده از سوی نگر اين امر است که ميانگين جوابعالمت مثبت آن نشا

ه از نظر اين ويژگي در وضعيت متوسط رو به مورد مطالع بنابراين محدوده .)سطح متوسط( است 235از 

 باال قرار گرفته است.

با  12 منطقهرضايت از شغل و درآمد در  آماری، یطبق اظهارات جامعه: رضایت شغلی و درآمد

صورت گرفته برای اين  tنتايج آزمون  وضعيت چندان مناسبي ندارد. 2321 دريافت ميانگين معادل

که ميانگين مشاهده شده متغير مذکور به  دهديمن انش (،sig=3) و (339=df) (،t=-5315) متغير

 توانيماز ميانگين مورد انتظار آن کمتر است. پس  (mean difference= -33235) داریيمعن ميزان

يت متوسط رو در وضع یدرآمدی مورد مطالعه از نظر رضايت شغلي و گفت رضايت شهروندان محدوده

 باشد. نيز مويد اين نتيجه مي 3جدول  کهبه پايين قرار دارد 
 

و رضایت از شغل  پذیريمسئولیت ،همبستگی اجتماعی پذیري،یک طرفه براي تعاملt نتایج آزمون  -9جدول 

 .(2931) درآمد و

  متغير

Mean 

Test value = 2.5 

T df Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 
 3253/3 -2231/3 -12519/3 15/3 339 -553/2 3753/2 پذيریتعامل

 217/3 1531/3 23713/3 333/3 339 512/5 7371/2 اجتماعيهمبستگي

 1371/3 153/3 37531/3 311/3 339 515/2 5753/2 پذيریيتمسئول

 -1233/3 -3555/3 -23551/3 333/3 339 -153/5 2151/2 شغلي و درآمد رضايت

 های ميداني و محاسبات نگارنده()منبع: يافته
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و  مـذاکرات  مبـادالت در فضـای اجتمـاعي اسـت کـه هزينـه       کننـده تسهيل اعتماد،: اعتماد اجتماعی

نقـش   و بـرای حـل مسـائل مربـوط بـه نظـم اجتمـاعي،        رسـاند يمـ مبادالت اجتمـاعي را بـه حـداقل    

بنابراين اعتمـاد پـيش شـرط     است. ش قراردادی و مقوم حيات اجتماعيدارد و عنصر پي ایکنندهيينتع

بر اين اسـاس   رسديمموفقيت عمل مشارکتي است و در نبود آن امكان تحقق مشارکت به سطح نازلي 

 .بر قرارداد و اجبار صرف ناسازگار اسـت  دارد و بالقوه با روابط مبتني های  مشترک پيوندارزش بااعتماد 

فضاهای مشخص برخوردار افراد و کنشگران اجتماعي خود عاملي در افزايش اعتمـاد بـين   در اين ميان 

های منحصر بـه  دارای برخي ويژگي به بيان ديگر حضور همزمان کنشگران در يک مكان، شخصي است.

نتـايج  . کنـد يمـ اعتماد بين شخصي است که آن را از اشكال ديگـر اعتمـاد متمـايز     یفرد ايجاد کننده

اين امر است کـه بـا توجـه بـه      یکنندهيک طرفه برای شاخص اعتماد اجتماعي بيان tز آزمون حاصل ا

(3325- =t( ،)339=df( و )3=sig ،)sig داريمعن ( است و بنابراين فرض صفرH0 رد ) و وجـود   شـود يمـ

عنـوان   بـه  235آماری با عـدد   ینمونه ندگانپاسخ ده یهاجواببين تفاوت ميانگين  داريمعن یرابطه

 کنديم( بيان Mean Difference= -.132اما عالمت منفي اختالف ميانگين ) شوديمميانه نظری تأييد 

از اعتماد اجتمـاعي   12 یبنابراين رضايت ساکنين منطقه کمتر است؛ 235از عدد  هاجوابکه ميانگين 

 .( در وضعيت متوسط رو به پايين قرار داردMean= 2331با )

به مقررات و شئونات همسايگي  گويه در بررسي اين شاخص ميزان پايبندی ينترهمم: هنجارگرایی

اين  دهنده( نشانsig=3( و)339=df) (،t= -3373) انجام شده برای اين ويژگي، tنتايج آزمون  بوده است.

ف است و اختال داريمعن 235با عدد  هاجوابيعني تفاوت ميانگين است؛  داريمعن sigمورد است که 

 mean= -177) اما با توجه به اين امر که شوديمتوجه است پس فرضيه صفر رد ها قابل آن

difference)  کمتر از ميزان  (2332) هاجوابميانگين  دهديمعالمت منفي اختالف ميانگين نشان

 متوسط است. بنابراين رضايت شهروندان محدوده مورد مطالعه از اين شاخص در وضعيت متوسط رو به

 .دهديمنمايش  ييهنجارگرايک طرفه را برای ميزان  tآزمون  (5پاييني قرار دارد. جدول )

و منزلت انساني و  شأناز رشد توانايي اساسي بشر از جمله  عبارت استمشارکت : مشارکت اجتماعی

ای تشكيل ـهشاخص ينترمهمکه يكي از  باشديم گيریيمتصممسئول ساختن بشر در باروری نيروی 

که ميانگين رضايت شهروندان از  دهديمنشان  هايبررس رود.به شمار مي ياجتماع یسرمايه یدهنده

است و تفاوت  داريمعن sigبنابراين  (33313= sig) (،t=2359که )است. با توجه به اين 2355اين شاخص 

 .شوديمفرض صفر رد  ها قابل توجه است پساست و اختالف آن داريمعن 235با عدد  هاجوابميانگين 

به  تر از آناست يـا پايين (235) بهتر از متوسط اـهجوابانگين ـن نكته که ميـرای رسيدن به ايـب

(355/3=mean difference ) تر بيش هاجوابيعني  ،و چون اختالف ميانگين مثبت است شوديمتوجه



 913                                                                 های سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در امنیت...            ارزیابی مؤلفه تحلیل و

شهروندان باالتر از ميزان  گفت وضعيت مشارکت اجتماعي توانيماست و  )سطح متوسط( 235از 

 متوسط است.

 

 (2931مشارکت اجتماعی )و  هنجارگرایی ،اجتماعی اعتمادیک طرفه براي  tنتایج آزمون  -4جدول 

  متغیر

Mean 

Test value = 2.5 

T df 

Sig.  

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

3177/2 اعتماد اجتماعی  257/3-  339 331/3  13221/3-  2925/3-  3722/3-  

3221/2 هنجارگرایی  735/3-  339 333/3  17752/3-  2717/3-  3332/3-  

5552/2 مشارکت اجتماعی  592/2  339 313/3  35519/3  3131/3  3953/3  

 (ميداني و محاسبات نگارنده هایيافته منبع:)

 

 ،هادادهمنظور تحليل به: و  امنیت اجتماعی اجتماعی سرمایه يهامؤلفهمیان  سنجش رابطه

همچنين با  بعد بررسي شده است. هفتاجتماعي در  یسرمايه یهابا مؤلفه امنيت اجتماعي یرابطه

استفاده  سؤالاز چندين امنيت اجتماعي و اجتماعي  یسرمايهکه برای سنجش هر بعد توجه به اين

با توجه به  .اندشدهتجزيه و تحليل  (Compute) پس از ترکيب شدن هاالسؤاز اين رو  شده است.

 pearson) های مربوط به دو متغير ذکر شده از آزمون همبستگي پيرسونسؤالبودن  یافاصله

Correlation) .(.133: 1337، )کالنتری برای بررسي همبستگي بين متغيرها استفاده شده است 

با توجه  آمده است. (5)ی اجتماعي در جدول شماره امنيتبا  ه اجتماعيسرمايضرايب همبستگي ابعاد 

با امنيت اجتماعي  همبستگي اجتماعيبه غير از  اجتماعي گانه سرمايهابعاد هفت های جدول،به داده

اجتماعي بر ميزان  یاز ابعاد سرمايه يکهر يعني با افزايش ميزان  دارد. یو معنادارمستقيم  یرابطه

رابطه در بين  ترينیقوکه  دهديممقايسه ضرايب همبستگي نشان . شوديماجتماعي نيز افزوده  امنيت

 .باشديم 533/3با ضريب  پذيریتعامل سرمايه اجتماعي، یهامؤلفه

های منظور بررسي ميزان تاثير مولفهبهي اجتماعی در امنیت اجتماعی شهر: سنجش سهم سرمایه

آماری رگرسيون استفاده شده است. بر اساس نتايج  فنت اجتماعي شهر، از ی اجتماعي در امنيسرمايه

اجتماعي و امنيت اجتماعي وجود دارد. مقدار  ( بين ميـزان سرمايهR=551/3حاصله، همبستگي بااليي )

233/3=2R  551/3ير زيادی داشته است. ضريب بتا تأثدهد که متغير مستقل يمنشان=Beta  جهت مثبت ،

ی فوق با توجه به مقادير دار بودن رابطهيمعندهد. در مورد يمی مستقيم بين دو متغير را نشان و رابطه

1322=T ،33/17=F 333/3و=Sig باشد. بنابراين در پاسخ به يمدار يمعناطمينان  99/3ی فوق با رابطه
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ساکنان از امنيت ی اجتماعي و ميزان رضايت ی سرمايههامؤلفهتحقيق ارتباط معناداری ميان  سؤال

 اجتماعي شهر وجود دارد.

 
 (2931هاي سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی)نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه -7جدول 

  امنيت اجتماعي

داریيمقدار معن  
sig 

 همبستگي پيرسون
Pearson Correlation 

گوتعداد پاسخ  
N 

 متغيرها

333/3  تعامل پذيری 313 **3/533 

 همبستگي اجتماعي 313 -339/3 111/3

333/3 پذيریيتمسئول 313 **3/159   

333/3  رضايت شغلي و درآمد 313 253/3* 

333/3  اعتماد اجتماعي 313 192/3 

333/3  هنجارگرايي 313 337/3 

333/3  مشارکت اجتماعي 313 **3/221 

 (ميداني و محاسبات نگارنده هایيافته منبع:)

 

 تهران 21 منطقهسرمایه اجتماعی در امنیت اجتماعی  کننده بینییشپ یرثتأمیزان  -6جدول 

 (ميداني و محاسبات نگارنده هایيافته منبع:)

 

 گیريیجهنتجمع بندي و 

امنيت در تبيين  و تأثيرگذار ز عوامل اصلييكي ا ،ی اجتماعيسرمايهبنابراين بايد گفت که 

ابعاد مورد  در همه اجتماعي سرمايهکه  دهدميفرضيه تحقيق نشان آزمون . باشدمي در شهر اجتماعي

 ،امنيت اجتماعيبا متغير وابسته تحقيق يعني  ...پذيری، همبستگي اجتماعي وتعاملسنجش آن يعني 

 بورديو، کلمن و پاتنام هاینظريهبا  توانميرا از اين پژوهش آمده دست به نتيجه .داردرابطه معناداری 

 روی بربا يكديگر ارتباط داشته و  دو متغير اين که  ه بودندبه اين نتيجه رسيد هاآن ؛دادتطبيق 

به  او نيزچرا که  کندمي تأييدرا نيز  نيومناين پژوهش نظر هم چنين  .گذارندمييكديگر تأثير مثبت 

در پيشنهادش تغيير ساختار محيط شهری را به داشته و اعتقاد  امنيتاجتماعي بر  یرمايهس تأثير

 اند،ايي خاص سهيمـهبلكه توسط افرادی که در عرصه داد که در آن جامعه نه توسط پليس،ای ميگونه

در طي  تحقيق با نتايج تحقيقات متعدد پيرامون موضوع مورد مطالعه کهاين  هایيافتهتعريف گردد. 

 معناداری R R2 Beta t نام متغير

3/551a 233/3 امنيت اجتماعي  551/3  225/1  333/3  



 911                                                                 های سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در امنیت...            ارزیابی مؤلفه تحلیل و

 هایمؤلفهپژوهش ارزيابي و سنجش  :مانند داردهمخواني  صورت گرفته نيز در ايران اخير هایدهه

 وتوسط لطفي  اجتماعي و تأثير آن در امنيت اجتماعي شهر )مورد مطالعه: شهر بابلسر( یسرمايه

رويكردی به سوی  اجتماعي ، با عنوان، نقش دانشگاه در سرمايهتحقيق چگيني نيز و (1392) همكاران

ماعي اجت سرمايهوضعيت  که دهدمينشان  پژوهشنتايج حاصله از  امنيت اجتماعي دارای قرابت است.

 اعتماد و پذيریمسئوليت ،هنجارگرايي ،پذيریتعاملهای در زمينه شهرداری تهران 12 منطقهدر 

ه همبستگي اجتماعي حالت مطلوب و در وضعيت متوسط و در زمين ،نمونه یاجتماعي از ديد جامعه

در حد  ،وضعيت مشارکت اجتماعي و رضايت شغلي و درآمد از ديد جامعه نمونهدر متوسط و تنها 

  نامطلوب و متوسط روبه پايين ارزيابي شده است.
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ارتباطات شهرداری  تهران، سازمان فناوری اطالعات و آماری شهر نامه. سال1393تهران.  آمارنامه شهر -1

 تهران، چاپ اول.

 .157 شماره تدبير، ینامهماه اجتماعي اصل محوری توسعه، سرمايه .1332. شيروانيعليرضا  الواني و -2

، ارشدکارشناسي نامهپاياناجتماعي،  بررسي تأثير حكمراني خوب بر سرمايه. 1392. مهران بادين دهش،-3

 .دانشگاه شهيد بهشتي

 کيفيت واجتماعي  بررسي ارتباط مفهومي سرمايه. 1393. آبادیپناه شاهدانيزناصر و محمدرضا  براتي، -5

ي فرهنگي، پژوهشگاه علوم شپژوهجامعه ،(پرديس جديد شهر :موردی نمونه) زندگي در محيط شهری

 اول. شماره مطالعات فرهنگي، سال دوم، انساني و

. دموکراسي اعتماد، قاالت سرمايه و اجتماعي،مجموعه م. اجتماعي هایسرمايهشكل . 1335. پير بورديو، -5

 نشر شيرازه.، تهران

 اول چاپ تهران، .راهبردى مطالعات پژوهشكده ترجمه .هراس و هادولت مردم، .1373 .بارى بوزان، -1

 .راهبردى مطالعات پژوهشكده

 سالم.انتشارات  :نتهرا. تقي دلفروزمحمد ترجمه .های مدنيدموکراسي و سنت .1333. روبرت ،پاتنام-7

 .کيهان نشر تهران،ساروخاني.  ترجمه باقر. فرهنگ علوم اجتماعي. 1373. آلن پيرو،-3

 وافشين خاکباز  ترجمه. توسعه ودموکراسي  و اجتماعي، اعتماد سنجش سرمايه. 1335. کيان تاجبخش،-9

 شيرازه.، نشر تهران. پويا حسن

مطالعات راهبردی،  ینامهاجتماعي با امنيت اجتماعي، فصل یسرمايه یبررسي رابطه .1335. فرامرز لو،تقي-13

 سال نهم، شماره دوم.

 پژوهشكده، تهران .بزرگى وحيد و طيب عليرضا ترجمه .نوين امنيتى مطالعات .1333 .ديگران و تری تريف،-11

 راهبردی. مطالعات

 .شناسانجامعهانتشارات  .اجتماعي و امنيت اجتماعي سرمايه .1393. غالمرضا غفاری،-12



 19/سال سوم/شماره مسلسل دهم/زمستان  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                                   911

تهران،  .افشين خاکباز و حسن پويان ترجمه. اجتماعي و جامعه مدني سرمايه. 1335. فرانسيس فوکوياما،-13

 شيرازه. نشر

 کوير.نشر تهران،  .غالمرضا غفاری و حسين رمضاني ترجمه .اجتماعي سرمايه .1331. فيلد، جان-15

انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهای . شهر، حاشيه و امنيت اجتماعي .1393. کارگر، رحيم و سرور رحيم-15

 مسلح.

 افزارنرم)با استفاده از  اقتصادی -در تحقيقات اجتماعي هادادهپردازش و تحليل  (.1337) خليل. کالنتری،-11

SPSS)،) ،تهران فرهنگ صبا. 

رويكردی به سوی  ،اجتماعي در سرمايه نقش دانشگاه .1333. مهرداد و معصومه حقي گودرزوند چگيني،-17

 .5 مديريت در دانشگاه اسالمي، سال سيزدهم، شماره امنيت اجتماعي،

. ناصر موفقيان یترجمه .تجدد و تشخص، جامعه و هويت شخصي در عصر جديد .1373. آنتوني گيدنز،-13

 تهران، نشر ني.

اجتماعي  سرمايه هایمؤلفهارزيابي و سنجش  .1392. واحدیو حيدر  بردی آنامرادنژادرحيم  ،صديقه لطفي،-19

، (ایمنطقه ريزیبرنامه) جغرافيا نامهفصل، : شهر بابلسر(موردی و تأثير آن در امنيت اجتماعي شهر )مطالعه

 پاييز.، چهارم شماره سال سوم،

 . جابي ن،آمايش استان تهرا راهنمای انجام مطالعات برنامه. 1335. مرکز ملي آمايش سرزمين-23

رفاه اجتماعي،  نامهجرم، خشونت و احساس امنيت در فضاهای عمومي شهر، فصل .1335. آتوسا مديری،-21

 .بخشيتوان، تهران، دانشكده علوم بهزيستي و 22 شماره

ای هپژوهش و تحقيقات مرکز تهران،. در تأمين اجتماعي علي)ع(عملي امام سيره و تدابير. 1331. قاسم واثقي،-22

 ناجا.

 همايش سرمايه. اقتصادی اجتماعي در توسعه نقش سرمايه .1331. مختاری هشيحسين  و نرگس ،وزين-23

  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. 

 


