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شناسایی ابعاد و شاخص های سرمایه اجتماعـی در بافت های تاریخی و
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چکـیده   
ســرمایه اجتماعــی همــواره یکــی از ارکان اصلــی پایــداری اجتماعی و توســعه پایدار در شــهر اســت. ســرمایه اجتماعــی مفهومی 
کالن اســت کــه دربرگیرنــده ابعــادی ماننــد اعتمــاد اجتماعــی، مشــارکت اجتماعــی و هنجارهــا اســت. امــروزه مشــخص شــده 
کــه ســرمایه اجتماعــی عامــل بازدارنــده بســیار مهمــی در بــروز جــرم و آســیب های اجتماعــی در محــالت شــهری اســت. 
لــذا ارتقــاء ســطح آن در بافت هــای فرســوده کــه بــا معضــالت اجتماعــی بســیاری دســت وپنجه نــرم می کننــد بســیار حائــز 

ــت. اهمیت اس
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش شناســایی شــاخص های تأثیرگــذار بــر میــزان ســرمایه اجتماعــی و همچنیــن عوامــل بیرونــی 
مؤثــر بــر آن اســت. بدیــن منظــور از روش تحلیــل عاملــی و ضریــب همبســتگی پیرســن در نرم افــزار SPSS بــرای تحلیــل 
داده هــای به دســت آمده از تعــداد 384 پرسشــنامه و برداشــت میدانــی از محلــه ســیروس اســتفاده شــده اســت. نتایــج حاصــل از 
تحلیــل نشــان می دهــد کــه ازنظــر شــهروندان ســاکن در محلــه ســیروس، عوامــل شــبکه های اجتماعــی و اعتمــاد بیشــترین 
تأثیــر را بــر ســرمایه اجتماعــی در ایــن محلــه دارنــد. نتایــج تحلیــل پیرســن نیــز نشــان می دهــد کــه مهاجــرت تأثیــر منفــی 

و تــوان اقتصــادی تأثیــر مثبــت بــر میــزان ســرمایه اجتماعــی در محلــه ســیروس دارنــد.
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مقدمـه
ــدارد، امــا  ــز توافــق کاملــی وجــود ن ــاره ابعــاد مفهومــی آن نی ســرمایه اجتماعــی اگرچــه موضوعــی پرمناقشــه اســت و درب
ــری از  ــامل عناص ــًا ش ــه اساس ــا ک ــی از هنجاره ــه معین ــور مجموع ــود و حض ــی، وج ــاد اجتماع ــر اعتم ــه عنص ــوان س می ت
قبیــل ادای تعهــدات، صداقــت و ارتباطــات دوجانبــه اســت و همچنیــن گســترش شــبکه های اجتماعــی را از اجــزا و عناصــر 
اصلــی و کلیــدی آن دانســت )فوکویامــا، 1379: 11(. بــر ایــن مبنــا عنصــر ارتباطــات بیــن فــردی کــه مبتنــی بــر اعتمــاد و 
نگــرش مثبــت اســت اهمیــت ویــژه ای می یابــد. در نظریه هــای متأخــر نیــز عمدتــًا بــر دو عنصــر اصلــی ایــن مفهــوم یعنــی 
ــوان گفــت  ــن ترتیــب می ت ــد شــده اســت. بدی ــان اعضــای اجتمــاع و مشــارکت در ســازمان های اجتماعــی تأکی اعتمــاد می
کــه ســرمایه اجتماعــی دارای دو بعــد کمــی و کیفــی اســت. از بعــد کمــی، ســرمایه اجتماعــی بــه میــزان مشــارکت افــراد در 
ــن شــبکه ها  ــط اســت و ای ــا مرتب ــه آن ه ــه ب ــدازه شــبکه ای بســتگی دارد ک ــداد و ان ــن تع ــه و همچنی انجمن هــای داوطلبان
می تواننــد شــامل روابــط بــا اعضــای خانــواده، دوســتان و آشــنایان نیــز باشــند. ایــن روابــط باعــث تقویــت هویــت مشــترک 
اعضــای ایــن شــبکه ا، افزایــش جریــان اطالعــات و تقویــت رابطــه و اعتبــار اجتماعــی تــوأم بــا آن و اعمــال نفــوذ بــر کســانی 
می شــوند کــه خــارج از انجمــن هســتند و از ایــن طریــق منابــع ســرمایه اجتماعــی را فراهــم می ســازند. از بعــد کیفــی نیــز 
ســرمایه اجتماعــی میــزان همبســتگی و درجــه انســجام درون گروهــی، اعتمــاد متقابــل بیــن کنشــگران و احساســات مثبــت 
ــه دو شــکل منفــی و مثبــت ســنجیده  افــراد را دربرمی گیــرد )چلبــی، 1384: 6(. معمــواًل شــاخص های ســرمایه اجتماعــی ب
ــزان  ــا می ــونت و ی ــاد، خش ــیختگی، فس ــد ازهم گس ــی مانن ــاخص هایی منف ــر ش ــردازان ب ــی از نظریه پ ــاًل برخ ــده اند. مث ش
ــر  ــوی دیگ ــد و از س ــاره می کنن ــی اش ــرمایه های اجتماع ــودن س ــدک ب ــل ان ــن و دالی ــوان قرائ ــی به عن ــات اجتماع انحراف
ــودن  ــاال ب ــوان شــاخص های ب ــه به عن ــات دوجانب ــد، ارتباط ــت، تعه ــاد، صداق ــاون، اعتم ــکاری، تع ــد هم شــاخص هایی مانن

ــد )فاضــل، 1387: 96(. ســطوح ســرمایه اجتماعــی مــورد اشــاره قــرار می گیرن
ــب  ــهرها در اغل ــت کالن ش ــش جمعی ــهری و افزای ــتایی ش ــای روس ــه مهاجرت ه ــد ک ــان داده ان ــف نش ــای مختل پژوهش ه
مــوارد بــه کاهــش ســرمایه اجتماعــی بــرون گروهــی منجــر می شــود. ســرمایه اجتماعــی بــرون گروهــی، اشــاره بــه اعتمــاد 
ــکاری  ــاد و هم ــر اعتم ــی ب ــی درون گروه ــرمایه اجتماع ــه س ــه دارد، درحالی ک ــود در جامع ــف موج ــای مختل ــان گروه ه می
ــرای اعضــای آن گــروه، غریبــه تلقــی می شــوند  ــر اســاس آن ســایر گروه هــا ب میــان اعضــای یــک گــروه داللــت دارد و ب
)فیروزآبــادی و ایمانــی، 1385: 203(. معمــواًل در فضاهــای روســتایی و اجتماعــات کوچــک و روســتایی ایــن دو گونــه ســرمایه 
هم پوشــانی فراوانــی بــا هــم دارنــد و اغلــب در یــک دســته قــرار می گیرنــد؛ امــا در فضاهــای شــهری عمدتــًا هــر دو گونــه 
ســرمایه اجتماعــی دچــار آســیب می شــوند. بااین وجــود، پژوهش هــای مختلــف نشــان داده انــد کــه ســرمایه اجتماعــی بــرون 

ــن لحــاظ فضاهــای شــهری دچــار آســیب می شــوند )گالیســر، 2008(. ــًا از ای ــد و عمدت گروهــی به شــدت کاهــش می یاب
فوکویامــا بــه ســرمایه اجتماعــی از منظــر انحراف هــای اجتماعــی ماننــد جــرم و جنایــت، فروپاشــی خانــواده، مصــرف مــواد 
ــن  ــود ای ــد اســت: وج ــد و معتق ــه می کن ــوارد مشــابه توج ــات و م ــرار مالی ــوا و دادخواهــی، خودکشــی، ف مخــدر، طــرح دع
انحراف هــا، فقــدان ســرمایه اجتماعــی را در جامعــه منعکــس می نمایــد براســاس ایــن تعریف هــا می تــوان ادعــا کــرد: وقــوع 
جــرم، نشــان دهنده ی پاییــن بــودن ســطح ســرمایه اجتماعــی اســت یــا مرتکبــان جــرم ازلحــاظ شــاخص های معــرف ســرمایه 
ــه قوانیــن و مقــررات  ــه دلیــل عــدم پایبنــدی ب ــال یــک ســارق ب ــد؛ به عنوان مث ــرار ندارن ــی ق اجتماعــی در وضعیــت مطلوب
اجتماعــی کــه اجمــاع آحــاد مــردم آن را پذیرفته انــد مرتکــب جــرم می شــود درواقــع ســارق از اصــول حاکــم بــر توافق هــای 

اجتماعــی کــه نشــان دهنده ی ســرمایه اجتماعــی اســت، تخطــی کــرده و مرتکــب جــرم می شــود )فوکویامــا، 1384(.
در ســال های اخیــر یامامــورا در مقالــه ای تالشــی بــرای تبییــن اثــر ســرمایه اجتماعــی بــر نــرخ جــرم در ژاپــن انجــام داده 
اســت. وی تعــداد تیم هــای آتش نشــانی، حمام هــای عمومــی، مراکــز اجتماعــی را به عنــوان شــاخص های نمایانگــر ســرمایه 
اجتماعــی در نظــر می گیــرد و پــس از تخمیــن تابــع جــرم در دوره شــاخص های نمایانگــر ســرمایه اجتماعــی در نظــر می گیــرد 

و پــس از تخمیــن تابــع جــرم در دوره )1994- 2001( بــا اســتفاده از داده هــای تلفیقــی اثــر ســرمایه اجتماعــی را بــر کاهــش 
نــرخ جــرم تصدیــق می کنــد )یامامــورا، 2009: 621-611(.

تحقیقــی توســط چلبــی نیــز بــه نــام »تحلیــل رابطــه ســرمایه اجتماعــی و جــرم در ســطوح خــرد و کالن« بــا هــدف بررســی 
ــه مجــزا انجــام گرفتــه و  و شناســایی رابطــه بیــن ســرمایه اجتماعــی و جــرم انجــام شــده اســت. ایــن مطالعــه در دو نمون
ــاداری  ــی و معن ــه منف ــرم رابط ــی و ج ــرمایه اجتماع ــن س ــرد بی ــطح کالن و خ ــد در س ــان می دهن ــق نش ــای تحقی یافته ه
وجــود دارد )چلبــی، 1384(. کاهــش ســرمایه اجتماعــی موجــب می شــود تــا آســیب های مختلفــی بــر جامعــه تحمیــل شــود 
ــرخ جــرم و  ــر افزایــش ن ــا مــوارد مشــابه آن منجــر می شــود کــه ب ــه کاهــش اعتمــاد اجتماعــی، فردگرایــی و ی و نه تنهــا ب
انحرافــات اجتماعــی نیــز تأثیرگــذار اســت. بــر این اســاس شــروع جــرم ریشــه در فرســایش پیوندهــای اجتماعی در طــول دوره 
نوجوانــی دارد کــه ایــن فرســایش به وســیله ضعیــف شــدن دلبســتگی بــه والدیــن، تعهــد بــه مدرســه و اعتقــاد بــه ارزش هــای 
مرســوم مشــخص می گــردد و کاهــش ســرمایه اجتماعــی بــه افزایــش جــرم و بزهــکاری منجــر می شــود؛ امــری کــه خــود 

نیــز بــه تضعیــف پیوندهــا و فرســایش بیشــتر ســرمایه اجتماعــی منجــر می شــود )چلبــی، 1384: 14(.
تجربیــات گذشــته به وضــوح نشــان می دهــد کــه ســرمایه اجتماعــی یکــی از ارکان اصلــی پایــداری اجتماعــی در محــالت 
شــهری اســت. ازآنجاکــه در ســال های اخیــر بــا توجــه بــه رونــد مهاجــرت افــراد بومــی از بافت هــای فرســوده و جایگزینــی 
ــد  ــورد تهدی ــدت م ــا به ش ــن بافت ه ــی در ای ــداری اجتماع ــوده، پای ــای فرس ــر در بافت ه ــادی و مهاج ــوان اقتص ــراد کم ت اف
قــرار گرفتــه اســت، لــذا هــدف اصلــی ایــن پژوهــش شناســایی ابعــاد و شــاخص های مؤثــر بــر ســرمایه اجتماعــی در محلــه 

ســیروس تهــران یکــی از پنــج محلــه تشــکیل دهنده ی ســاختار اولیــه کالنشــهر تهــران اســت.
پژوهــش حاضــر بــه لحــاظ هــدف از نــوع کاربــردی و از حیــث روش تحقیــق، توصیفی-تحلیلــی اســت و بــا توجــه بــه ماهیــت 
موضــوع و شــاخص های موردبررســی، رویکــرد حاکــم بــر ایــن پژوهــش از نــوع پیمایشــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه و مصاحبــه 
رودررو بــا شــهروندان اســت. جامعــه آمــاری پژوهــش، ســاکنان محلــه ســیروس تهــران اســت کــه براســاس فرمــول کوکــران 
تعــداد 384 پرسشــنامه اســتفاده شــد. همچنیــن پرسشــنامه در دو قســمت تهیه شــده اســت. قســمت نخســت شــامل متغیرهای 
مســتقل از قبیــل ســن، جنســیت، مهاجــرت، شــغل، نــوع مســکن و میــزان درآمــد و قســمت دوم شــامل متغیرهــای وابســته 
مربــوط بــه ســرمایه اجتماعــی اســت کــه در قالــب چهــار معیــار اعتمــاد، مشــارکت اجتماعــی، حمایــت اجتماعــی و عوامــل 
محیطــی تنظیــم شــده اســت. در تحلیــل اطالعــات به دســت آمده از نرم افــزار SPSS و روش هــای تحلیــل عاملــی و ضریــب 

همبســتگی پیرســن اســتفاده شــده اســت.

۱- سـرمایه اجتماعی، تعاریف و مفاهـیم
مفهــوم ســرمایه اجتماعــی دیرزمانــی نیســت کــه بــه عرصــه ی علــوم اجتماعــی وارد شــده اســت؛ امــا بــا ســرعت چشــم گیری 
گســترش یافتــه اســت. ردپــای ایــن مفهــوم را می تــوان در آثــار بســیاری از جامعه شناســان کالســیک در مفاهیمــی از قبیــل 
اعتمــاد، همبســتگی و انســجام اجتماعــی، هنجارهــا و ارزش هــا مشــاهده کــرد. ســرمایه اجتماعــی در معنــای مــدرن خــود 
نخســتین بــار در ســال 1916 م در نوشــته های هانیفــان1، سرپرســت وقــت مــدارس ویرجینیــای غربــی در آمریــکا بــه کار رفت. 
ایــن ســرمایه ی ناملمــوس بســیاری از امــور زندگــی روزانــه مــردم را دربرمی گیــرد. امــوری ماننــد حــق کســب وکار، معاشــرت، 
هم فکــری و همــدردی و دادوســتد اجتماعــی میــان افــراد و خانواده هــا کــه واحدهــای اجتماعــی را می ســازند. هانیفــان ســرمایه 
اجتماعــی را حاصــل ظرفیت هــای بالقــوه ای می دانــد کــه بــرای بهبــود اساســی شــرایط زندگــی اجتماعــی کفایــت می کنــد. 
ــتی، دلســوزی  ــر، دوس ــی کار خی ــی یعن ــرمایه اجتماع ــن از س ــور م ــد: منظ ــف می کن ــن تعری ــی را چنی ــرمایه اجتماع وی س
متقابــل و رابطــه اجتماعــی گروهــی از افــراد و خانواده هــا کــه پدیدآورنــده ی واحدهــای اجتماعــی می باشــند )هانیفــان، 1916(.

جیــن جیکوبــز در ســال 1961 بــا انتشــار اثــر کالســیک خــود به نــام )مــرگ و زندگــی شــهرهای آمریکایــی( توجه شهرســازان 

1 - Hanifan
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و طراحــان شــهری را بــه مســائل اجتماعــی جلــب کــرد. وی در آن کتــاب توضیــح داده بــود کــه شــبکه های اجتماعــی فشــرده 
ــت،  ــظ نظاف ــا حف ــاط ب ــد و در ارتب ــی از ســرمایه اجتماعــی را تشــکیل می دهن ــط شــهری، صورت ــه قدیمــی و مختل در حوم
عــدم وجــود جــرم و جنایــات خیابانــی و دیگــر تصمیمــات در مــورد بهبــود کیفیــت زندگــی در مقایســه بــا عوامــل نهادهــای 
رســمی ماننــد نیــروی حفاظتــی پلیــس و نیروهــای انتظامــی، مســئولیت بیشــتری از خــود نشــان می دهنــد )جیکوبــز،1961(.

از آن دوران بــه بعــد ایــن مفهــوم در علــوم مختلفــی چــون جامعه شناســی، علــوم سیاســی، اقتصــاد، رفــاه اجتماعــی و علــوم 
تربیتــی وارد شــد و تبدیــل بــه یــک مفهــوم چندوجهــی گشــت و بــا توجــه بــه رونــد جهانی شــدن و تضعیــف نقــش دولت هــای 
ملــی، به عنــوان راه حلــی اجراشــدنی در ســطح اجتماعــات محلــی بــرای مشــکالت توســعه ها، ســرمایه اجتماعــی مــورد توجــه 

برنامه ریــزان و طراحــان شــهری قــرار گرفــت.
تاکنــون بیــش از 35 تعریــف بــرای ســرمایه اجتماعــی ارائــه شــده اســت. اگــر بخواهیــم تعریفــی کامــل و جامــع ارائــه دهیــم 
کــه کلیــه مفاهیــم ارائــه شــده در ایــن تعاریــف را در برگیــرد، ســرمایه اجتماعــی را می تــوان چنیــن تعریــف کــرد: تعامــالت 
اجتماعــی کــه میــان افــراد بــر اســاس هنجارهــای اجتماعــی شــکل می گیــرد و منجــر بــه اعتمــاد میــان کنشــگران اجتماعــی 
ــًا  ــود و نهایت ــی می ش ــبکه های اجتماع ــد ش ــه تولی ــر ب ــا منج ــی رخ داده ی ــبکه های اجتماع ــالت در ش ــن تعام ــود. ای می ش

باعــث رســیدن بــه اهــداف مشــترک کنشــگران می گــردد.
ــاد  ــی 2- اعتم ــالت اجتماع ــود: 1- تعام ــده می ش ــی دی ــرمایه اجتماع ــرای س ــی ب ــن اساس ــار رک ــف، چه ــن تعری در ای
ــی، شــکل گیری  ــرمایه اجتماع ــرای س ــن شــرط الزم ب ــداف مشــترک؛ بنابرای ــه اه ــیدن ب ــی 4- رس ــبکه های اجتماع 3- ش

ــت. ــی اس ــالت اجتماع تعام
اســالنیر بــر اســاس مطالعــه ای کــه بــر روی داده هــای پژوهــش ارزش هــای جهانــی در مــورد آمریــکا انجــام داد، بــه ایــن 
نتیجــه رســید کــه رفتارهــای اخالقــی بــه ارزش هــای اخالقــی و اعتمــاد اجتماعــی بســتگی دارد. طبــق ایــن برداشــت، وی بین 
ارزش هــا و شــبکه ها تمایــز قائــل می شــود و می گویــد مشــکالت عمــل جمعــی بیــش از هــر چیــز بــه ارزش هــای اصلــی، 
اعتمــاد بــه دیگــران بســتگی دارد. همچنیــن وی می گویــد: ارزش هــا طبــق تأکیــد دیــدگاه ســرمایه اجتماعــی در خــأ ایجــاد 
ــا  ــراد ب ــن بخــش دیگــری از ارتباطــات اجتماعــی اســت. مــوارد ســاده ای چــون ازدواج باعــث می شــود اف نمی شــود، بنابرای
همدیگــر ارتبــاط پیــدا کننــد و حســی از اجتمــاع را ایجــاد کنــد کــه تقویت کننــده ی ارزش هاســت. تحقیــق اســالنیر درمــورد 
ــاد( و  ــا )اعتم ــت قابل توجهــی از شــبکه ســرمایه اجتماعــی وجــود دارد و ارزش ه ــه در کل، حمای ــکا نشــان می دهــد ک آمری

.)Uslaner,1999( روابــط اجتماعــی بســیار بــر آن تأثیــر دارد
درنهایــت الزم بــه یــادآوری اســت کــه ســرمایه اجتماعــی در درون یــک فــرد یــا ســاختار اجتماعــی وجــود نــدارد، بلکــه در 
فضــای ارتباطــی بیــن افــراد وجــود دارد؛ بنابرایــن ســرمایه اجتماعــی از هــزاران کنــش روزانــه ای کــه بیــن مــردم وجــود دارد 

)Bullen & Onyx, 1998( ــد ــود می آی ــه وج ــود و ب ــده می ش آفری

۱-۱. شاخـص های سـرمایه اجتماعـی
پــس از تعریــف مفهومــی، ابعــاد و شــاخص های ســرمایه اجتماعــی بایــد مشــخص شــود. همان طــور کــه گفتــه شــد، بیــان ابعاد 
و انــواع مفهــوم بایــد کامــاًل بــا تعریــف مفهومــی آن منطبــق باشــد. درزمینــه ی بررســی ابعــاد ســرمایه اجتماعــی پژوهش هــای 
بســیاری انجــام شــده اســت کــه برخــی از آن هــا بــا روش هــای آمــاری و برخــی دیگــر بــا بررســی های نظــری ایــن ابعــاد 
ــه داد  ــرای ســنجش ســرمایه اجتماعــی ارائ ــام در کتــاب »بولینــگ تک نفــره « طیفــی مرکــب ب ــد. پوتن را مشــخص کرده ان
کــه دارای چهــارده پرســش جداگانــه دربــاره فعالیــت ای انجمنــی رســمی و غیررســمی و میــزان اعتمــاد بــود )پوتنــام، 2000(. 

شــاخص های معرفی شــده از ســوی پوتنــام بــرای ســرمایه اجتماعــی بــه قــرار زیــر می باشــند:

جدول ۱- شاخص های پوتنام برای سنجش سرمایه اجتماعی

شاخص های سرمایه اجتماعی پوتنامابعاد

حیات سازمانـی اجتماع

- فعالیت در کمیته ای در سازمان محلی در یك سال گذشته
- انتخاب به عنوان مسئول برخی باشگاه ها یا سازمان ها

- سازمان های مدنی و اجتماعی به ازای هر هزار نفر
- میانگین تعداد حضور در جلسه های باشگاه

- میانگین تعداد عضویت های گروه

- شرکت در انتخاباتتعهـد به امـور عمومـی
- حضور در جلسه های مربوط به امور مدرسه و محل زندگی

داوطلبـی در اجتماع

- تعداد سازمان های غیرانتفاعی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر
- میانگیــن تعــداد افــرادی کــه بــر روی یــك پــروژه ی اجتماعــی در 

طــول ســال گذشــته کار کرده انــد.
- میانگین تعداد دفعات انجام فعالیت های داوطلبانه اجتماعی

- موافقت با: به بیشتر مردم می توان اعتماد کرد.اعتـماد
- موافقت با: بیشتر مردم صادق هستند.

)آمار ملی،2001: 17(

الگــوی دیگــری در ایرلنــد شــمالی ارائــه شــده کــه براســاس اولویت هــای سیاســت گذاری دولــت اســت و دارای چهــار ســطح 
فــردی تــا مدنــی اســت و دارای چهــارده شــاخص اســت )نوغانــی و اصغــر پــور ماســوله، 1387؛ بــه نقــل از موریــس و مــک 
ــا انجــام شــد، هجــده شــاخص  ــی انجام شــده در بریتانی گیــن، 2001(. تحلیلــی کــه در ســال 2001 روی پیمایش هــای اصل
را پیشــنهاد می کنــد کــه هــر یــک عنصــری از ســرمایه اجتماعــی اســت. ایــن پیمایش هــا شــامل پیمایــش جــرم بریتانیــا، 
پیمایــش پانــل خانوارهــای بریتانیایــی و پیمایــش اســتفاده از زمــان در بریتانیــا اســت )هاپر،2001(.نوریــس )2005( ابعــاد زیــر 

را بــرای ســرمایه اجتماعــی معرفــی کــرده اســت:
1- مشارکت اجتماعی

2- شبکه های اجتماعی و حمایت
3- مشارکت مدنی

4- اعتماد و عمل متقابل
بریانت و نوریس )2002( نیز این ابعاد را به شرح زیر برای سرمایه اجتماعی ذکر کرده اند:

1- مشارکت اجتماعی، تعهد اجتماعی و التزام
2- میزان توانمندی )که همان کنترل و خودکارایی است(

3- احساس عضویت در اجتماع
4- شبکه های اجتماعی، حمایت اجتماعی و کنش متقابل اجتماعی

5- اعتماد، عمل متقابل و همبستگی اجتماعی
هارپر )2002( سرمایه اجتماعی را بر اساس ابعاد مندرج در جدول شماره 2، ارائه می کند:
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جدول 2- ابعاد سرمایه اجتماعی در دیدگاه هارپر )2۰۰2(

جنبه ای که سنجه ها برای آن ساخته می شودابعاد

مشارکت اجتماعـی )شـبکه ها(

ــرد  ــه ف ــداد گروه هــای فرهنگــی، فراغــت و اجتماعــی ک - تع
بــه آن هــا تعلــق دارد.

- تعهد به سازمان های داوطلبانه
- فراوانی و شدت تعهد

شـبکه های اجتماعـی و حمایت اجتماعـی )شـبکه ها(

- فراوانی دیدار با وابستگان، همسایگان و دوستان
 - شبکه های مجازی- فراوانی و شدت برخوردها

- به چه کسی می توان برای کمك تکیه کرد؟
- به چه کسی کمك می شود؟

- احساس کنترل بر زندگی
- رضایت از زندگی

عمـل متقابل و اعتماد )هنجـارها و ارزش های مشـترک(

- اعتماد به دیگر افرادی که شبیه فرد هستند.

- اعتماد به دیگر افرادی که شبیه فرد نیستند.
- مردم به فرد نیکی می کنند و برعکس

- تصور از ارزش های مشترک

مشارکت مدنـی )همـکاری(

- اعتماد به نهادها در سطوح مختلف
- احساس تأثیرگذاری بر رویدادها

- اطاع یابی درباره امور محلی و ملی
- دانستن رابطه با مأموران دولتی یا نمایندگان سیاسی

- تمایل به رأی دهی

جنبه های منطقه محلـی )جنبه ها و ارزش های مشـترک(

- جنبه های محیط فیزیکی
- تسهیات در منطقه

- لذت بردن از زندگی در منطقه
- ترس از جرم

منبع: )نوغانی و اصغرپور ماسوله،1387: 44(

چنانچــه می بینیــم ابعــاد هارپــر تمــام آنچــه را کــه مــورد نظــر نوریــس بــوده شــامل می شــود و یــک بعــد اضافــه هــم ارائــه 
ــر عوامــل اجتماعــی، نقــش عوامــل  ــر عــالوه ب ــه اســت. درواقــع هاپ ــه ویژگی هــای محیطــی محل ــوط ب می دهــد کــه مرب
ــد. ازنظــر وی ســطح کیفیــت زندگــی و  ــر می دان ــزان ســرمایه اجتماعــی مؤث محیطــی بخصــوص محیــط کالبــدی را در می
ــزان ســرمایه  ــد نقــش مهمــی در می ــات و تســهیالت شــهری می توان ــه امکان ــار دسترســی ب همچنیــن محیــط امــن، در کن
ــه از دو مــدل  ــا اســتفاده از مدل هــای بررسی شــده مــدل مفهومــی انتخاب شــده برگرفت اجتماعــی داشــته باشــد.درنهایت و ب

نورســن و هارپــر بــرای پژوهــش حاضــر بــه شــرح زیــر اســت:
شکل ۱- ابعاد مؤثر بر سنجش سرمایه اجتماعی در بافت های تاریخی و فرسوده

سرمایه اجتماعی اعتمادحمایت اجتماعی

مشارکت

عوامل

)منبع: نگارنده(

2- تجـزیه و تحلیل یافـته ها
ــه ســیروس در تقســیمات شــهری  ــه اســت. محل ــه موردمطالع ــل شــناخت ویژگی هــای محل ــه ی تحلی نخســتین گام درزمین
تهــران، محلــه 17 در منطقــه 12 اســت کــه حــدود 40 هکتــار مســاحت دارد و خیابان هــای 15 خــرداد در شــمال ری در شــرق 
مولــوی در جنــوب و مصطفــی خمینــی در غــرب محــدوده آن را مشــخص می کنــد. ایــن محلــه کــه امــروزه بــا مشــکالت 
محیطــی فراوانــی دســت وپنجه نــرم می کنــد در تهــران قدیــم یکــی از محــالت پنج گانــه شــهر تهــران بــود. محلــه ســیروس 
کــه در آن روزگار چالمیــدان خوانــده می شــد یکــی از پنــج محلــه اصلــی شــکل دهنده ی شــهر بــود و در مقایســه بــا چهــار 
محلــه دیگــر یعنــی ارگ، عودالجــان، ســنگلج و بــازار، جمعیــت بیشــتر و طبیعتــًا خانه هــای بیشــتری را در خــود جــای داده 
ــر  ــازار، عناص ــه ب ــواری محل ــدان در هم ج ــه چالمی ــد. محل ــوب می ش ــه محس ــط جامع ــار متوس ــکونت اقش ــل س ــود و مح ب
ــد کــه  ــن ســلطان و تیمچه هــا و راســته هایی چن ــدان امی ــازار نایب الســلطنه، می ــد ب ــا آن داشــت، مانن ارگانیــک مشــترکی ب
بــا مداخله هــای بعــدی و به ویــژه احــداث خیابان هــای اصلــی در مرکــز شــهر ایــن پیوندهــا قطــع شــد )حبیبــی و دیگــران، 
ــه ســیروس به تدریــج اقــدام  ــه طــی دهــه ی گذشــته ســبب شــده اســت ســاکنین اصیــل محل ــه زوال محل ــد روب 1386(.رون
بــه تــرک محلــه نماینــد و در عــوض افــراد مهاجــر و کم تــوان اقتصــادی در ایــن محلــه ســاکن شــوند کــه زمینه ســاز بــروز 
مشــکالت بســیاری ازجملــه کالبــدی و اجتماعــی در محلــه شــده اســت. بافــت فرســوده، شــبکه دسترســی ناکارآمــد در کنــار 
ــدی  ــن ویژگی هــای کالب ــه مهم تری ــت ازجمل ــا باف ــن ساخت وســازهای نامتناســب ب ــه و رهاشــده و همچنی فضاهــای مخروب
محلــه اســت. بــه لحــاظ اجتماعــی نیــز، ســکونت افــراد مهاجــر و کم تــوان اقتصــادی، نــرخ بــاالی آســیب های اجتماعــی و 

کمبــود امنیــت در کنــار ســطح پائیــن ســرمایه های اجتماعــی در محلــه، از مشــکالت اصلــی محلــه اســت.

موقعیت محله سیروس در منطقه 12

محله سیروسموقعیت محله سیروس در تهران و منطقه 12 

موقعیت منطقه 12 در تهران

شــکل 2- موقعیــت محلــه ســیروس در تهــران و منطقــه 12بــا توجــه به شــناخت ویژگی هــای محلــه و همچنین شــاخص های 
استخراج شــده توســط محققیــن در پژوهش هــای گذشــته کــه در قســمت قبــل بــه برخــی از آن هــا اشــاره شــد، شــاخص های 
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موردنظــر بــرای ســنجش ســرمایه اجتماعــی در محلــه ســیروس تهــران بــه شــرح زیر هســتند:
جدول ۳- شاخص های مورداستفاده پژوهش برای سنجش سرمایه اجتماعی در محله سیروس تهران

تعریف عملیاتی شاخص ابعاد

اعتماد به نهادها در سطوح مختلف، احساس تأثیرگذاری بر رویدادها، اطاع یابی درباره امور 
محلی و ملی، دانستن رابطه با مأموران دولتی یا نمایندگان سیاسی، تمایل به رأی دهی مدنی

مشارکت
تعداد گروه ای فرهنگی، فراغت و اجتماعی که فرد به آن ها تعلق دارد، تعهد به سازمان های 

داوطلبانه، فراوانی و شدت تعهد، مشارکت در امور مذهبی و جشن ها اجتماعی

اعتماد به مسئولین، اعتماد به سازمان ها و نهادها محلی رسمی

اعتماد به دیگر افرادی که شبیه فرد هستند، اعتماد به دیگر افرادی که شبیه فرد نیستند، مردم اعتماد
به فرد نیکی می کنند و برعکس، تصور از ارزش های مشترک غیررسمی

فراوانی دیدار با وابستگان، همسایگان و دوستان، شبکه های مجازی- فراوانی و شدت 
برخوردها، به چه کسی می توان برای کمك تکیه کرد، به چه کسی کمك می شود. فردی و درون شبکه ای

حمایت اجتماعی
احساس کنترل بر زندگی، رضایت از زندگی، دسترسی به اطاعات محلی و اطاعات مربوط 

به مدیریت شهری، شفاف سازی مسئوالن و ارتباط آسان با مسئوالن اطاعات و ارتباطات

وجود فضاهای جمعی در محله، دسترسی مناسب به امکانات و تسهیات شهری، وجود 
فضاهای اوقات فراغت، وجود پاتوق های دوستان در محله، وجود فضاهای ورزشی و تفریحی 

در محله که با جمع دوستان یا خانواده می توان به آن ها مراجعه نمود.
کالبدی

محیط

احساس امنیت و ایمنی در محله، حس تعلق به محله، رضایت از سکونت در محله، غیر کالبدی

)منبع: نگارنده با استفاده از مرور منابعپس از مرحله شناسایی شاخص ها، برای تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه ای که براساس 
شاخص های فوق تنظیم شده است و برداشت میدانی از محله، از نرم افزار SPSS استفاده شده است.(

مقــدار آزمــون KMO1 برابــر 0/635 بــه دســت آمــده اســت کــه اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی را درخــور پذیــرش نشــان 
می دهــد )بــاالی 0.6 اســتفاده از تحلیــل عاملــی را ممکــن می دانــد(. نتایــج بررســی جــدول ماتریــس دوران یافتــه عامل هــا، 

پنــج عامــل را نشــان می دهــد کــه بــه شــرح زیــر هســتند:
جدول ۴- ماتریس دوران یافته عامل ها

عواملمتغیر

۱2۳۴۵

۰.۳۵۳۰.۵۹۰میزان اطاعات شما نسبت به سازمان های مردمی درون محله

۰.۷۱۷احساس تأثیرگذاری بر رویدادهای محلی

۰.۸۰۰عضویت در نهادهای محلی

۰.۷۶۱داشتن رابطه با مسئولین و نمایندگان سازمان های مردمی

۰.۳۵۳۰.4۳۷۰.4۶۹تعهد به سازمان های درون محلی

۰.۵۰۳مشارکت در امور مذهبی و جشن ها

۰.4۷۳۰.4۱۷تعداد گروه هایی که فرد در آن ها عضویت دارد

۰.۳42۰.4۱2-فراوانی و شدت تعهد

۰.۵۸2-۰.4۷۹اعتماد به نهادها در سطوح مختلف

۰.۳۰۹-۰.۵۹۸تمایل به رأی دهی

۰.۳۵۰-۰.۶۰۰۰.۳۱2به چه کسی می توان تکیه کرد

1 - Kaiser-Meyer -Olkin Measure

۰.4۳2-۰.۵۳۰۰.4۳۳شبکه های مجازی و شدت برخورد در آن ها

۰.۸4۸شفاف سازی مسئوالن و ارتباط آسان با مسئوالن

۰.۸۵۵احساس کنترل بر زندگی

۰.۸۷۵دسترسی به اطاعات محلی و اطاعات مربوط به مدیریت شهری

۰.۸۷۸فراوانی دیدار با همسایگان و آشنایان

۰.۵۸4۰.4۳۸به چه کسی کمك می کنید

۰.۳۱4۰.۶۸۵وجود فضاهای جمعی در محله

۰.۷4۰رضایت از سکونت در محله

۰.۷۰۷احساس امنیت در محله

۰.4۱4۰.4۹۷وجود فضاهای اوقات فراغت که امکان حضور با دوستان و خانواده وجود دارد

۰.۳۶۷۰.4۳۷حس تعلق به محله

۰.۶2۶اعتماد به مسئولین شهری

۰.۶۹4نیکی به هم افراد و احترام به ارزش ها

۰.۷۵4اعتماد به همسایگان

۰.۷۷2اعتماد به سازمان های مردمی درون محلی

)منبع: نگارنده(

ــا مقــدار  ــد از: شــبکه ها و حمایت هــا ب ــه ترتیــب عبارت ان ــه جــدول 4، ب ــا توجــه ب عوامــل به دســت آمده از تحلیــل عاملــی ب
ــا مقــدار ویــژه 10/077 و پــس ازآن،  ــا مقــدار ویــژه 11/369، ســپس عوامــل محیطــی ب ویــژه نخســتین 21/458، اعتمــاد ب
مشــارکت مدنــی بــا مقــدار 7/605 و مشــارکت اجتماعــی بــا مقــدار ویــژه نخســتین 6/113. نتایــج حاصلــه نشــان می دهــد 
ــر ســرمایه  کــه ازنظــر شــهروندان ســاکن در محلــه ســیروس، عوامــل شــبکه های اجتماعــی و اعتمــاد بیشــترین تأثیــر را ب
اجتماعــی در ایــن محلــه دارد.در گام نهایــی بــرای تطبیــق هرچــه بیشــتر نتایــج به دســت آمده بــا شــرایط محلــه و ســنجش 
ــل استخراج شــده،  ــزان همبســتگی عوام ــر شــاخص های به دســت آمده، می ــوان اقتصــادی ب ــذاری مهاجــرت و ت ــزان اثرگ می
بــا دو عامــل فقــر و مهاجــرت، از طریــق آزمــون ضریــب همبســتگی پیرســن موردســنجش قــرار داده شــد. ایــن آزمــون بدیــن 
منظــور اســتفاده شــده اســت کــه نشــان دهــد فقــر و مهاجــرت کــه دو شــاخص اصلــی بافت هــای فرســوده کالنشــهرها در 

ســال های اخیــر بــوده اســت، بــه چــه صــورت و تــا چــه میــزان می تواننــد بــر ســرمایه اجتماعــی تأثیرگــذار باشــند.
جدول ۵- نتایج میزان همبستگی عوامل استخراج شده، با دو عامل فقر و مهاجرت با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسن

متغیرهاعوامل
توان اقتصادیمهاجرت

همبستگی با 
همبستگی با ارتباط با مهاجرتمهاجرت

فقر
ارتباط با توان 

اقتصادی

شبکه ها و حمایت 
اجتماعی

ارتباط ندارد۰/۰۷2بسیار معنی دار و منفی۰/۳۸2به چه کسی می توان تکیه کرد

شبکه های مجازی و 
معنی دار و مثبت۰/۱۱۸ارتباط نداری۰/۰۵4شدت برخورد در آن ها

شفاف سازی مسئوالن و 
ارتباط ندارد۰/۰۵۶معنی دار و منفی۰/۱۳2ارتباط آسان با آن ها

معنی دار و مثبت۰/۱42ارتباط ندارد۰/۰۶۹دسترسی به اطاعات محلی

بسیار معنی دار و مثبت۰/۳۸۵ارتباط ندارد۰/۰۳۸احساس کنترل بر زندگی

فراوانی دیدار با 
معنی دار و مثبت۰/۱2۸بسیار معنی دار و منفی۰/2۸4همسایگان و آشنایان

ارتباط ندارد۰/۰۸۱معنی دار و منفی۰/۱۳۹به چه کسی کمك می کنید

۵۳
-۵

ره۴
شما

۵۳
-۵

ره۴
شما

۱۱2۱۱۳



اعتماد

اعتماد به نهادها در 
معنی دار و منفی۰/۱۵4معنی دار و منفی۰/۱۶۸سطوح مختلف

معنی دار و منفی۰/۱۷۹ارتباط ندارد۰/۰۵4تمایل به رأی دهی

اعتماد به مسئولین 
ارتباط ندارد۰/۰۶4ارتباط ندارد۰/۰۷2شهری

نیکی به هم و احترام به 
معنی دار و مثبت۰/۱۵۷معنی دار و منفی۰/۱4۱ارزش ها

ارتباط ندارد۰/۰۳۸بسیار معنی دار و منفی۰/۳۱2اعتماد به همسایگان

اعتماد به سازمان های 
ارتباط ندارد۰/۰4۱بسیار معنی دار و منفی۰/2۸۹مردمی درون محلی

مشارکت مدنی

میزان اطاعات شما 
معنی دار و مثبت۰/۱4۹معنی دار و منفی۰/۱۱۵نسبت به سازمان ها

احساس تأثیرگذاری بر 
ارتباط ندارد۰/۰۷2ارتباط ندارد۰/۰4۸رویدادهای محلی

عضویت در نهادهای 
معنی دار و مثبت۰/۱4۷معنی دار و منفی۰/۱۶۱محلی

داشتن رابطه با مسئولین 
معنی دار و مثبت۰/۱۵۳معنی دار و منفی۰/۱2۹و نمایندگان

مشارکت اجتماعی

تعهد به سازمان های 
بسیار معنی دار و مثبت۰/۱۱۷بسیار معنی دار و منفی۰/۳۱2درون محلی

مشارکت در امور مذهبی 
معنی دار و مثبت۰/۱۶۱ارتباط ندارد۰/۰4۷و جشن ها

تعداد گروه هایی که فرد 
ارتباط ندارد۰/۰۳۱معنی دار و منفی۰/۱۶۹در آن ها عضویت دارد

عوامل محیطی

ارتباط ندارد۰/۰۸۹ارتباط ندارد۰/۰2۳وجود فضاهای جمعی

رضایت از سکونت در 
بسیار معنی دار و مثبت۰/4۰۸معنی دار و منفی۰/۱۷۶محله

معنی دار و مثبت۰/۱۳۸بسیار معنی دار و منفی۰/2۹۳احساس امنیت در محله

وجود فضاهای اوقات 
معنی دار و مثبت۰/۱۵۳ارتباط ندارد۰/۰4۱فراغت

ارتباط ندارد۰/۰۷2بسیار معنی دار و منفی۰/2۸۷حس تعلق به محله

)منبع: نگارنده(

نتایــج تحلیــل همبســتگی نشــان می دهــد کــه عامــل مهاجــرت، تأثیــر بســیار زیــادی بــر ســطح ســرمایه اجتماعــی در محلــه 
ســیروس داشــته اســت. ایــن تأثیــر به ویــژه بــر عوامــل اعتمــاد و مشــارکت مدنــی بســیار زیــاد ارزیابــی شــده اســت. هرچنــد 
کــه عامــل مهاجــرت در ســایر عوامــل نیــز متغیرهــای چنــدی را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت کــه از آن جملــه می تــوان 
بــه حــس تعلــق و امنیــت در عوامــل محیطــی اشــاره نمــود. عامــل فقــر و یــا بــه عبارتــی تــوان اقتصــادی نیــز تأثیــر بســزایی 
بــر عوامــل شــبکه ها و حمایــت اجتماعــی، مشــارکت اجتماعــی و همچنیــن عوامــل محیطــی داشــته اســت. ایــن تحلیــل در 
محلــه ســیروس، به وضــوح تأثیــر منفــی مهاجــرت و همچنیــن تأثیــر مثبــت تــوان اقتصــادی را بــر عوامــل به دســت آمده از 

تحلیــل عاملــی و درنهایــت بــر میــزان ســرمایه اجتماعــی در محلــه نشــان می دهــد.

۳- نتیجه گـیری
همان طــور کــه عنــوان شــد ســرمایه اجتماعــی یکــی از مهم تریــن عناصــر پویــای نظــام اجتماعــی و فرهنگــی هــر جامعــه 
ــداری  ــی در پای ــر اصل ــی از عناص ــوان یک ــی آن را به عن ــوزه جامعه شناس ــمندان ح ــه اندیش ــد. به طوری ک ــاب می آی به حس
اجتماعــی می داننــد. برخــی اندیشــمندان نظیــر پوتنــام نیــز ســرمایه اجتماعــی را به عنــوان یکــی از عوامــل مؤثــر بــر جلوگیــری 
از جــرم در جامعــه می داننــد. ازایــن رو هــدف ایــن پژوهــش شناســایی عوامــل مؤثــر بــر ســرمایه اجتماعــی در یکــی از محــالت 
بــا میــزان آســیب های اجتماعــی بــاال در شــهر تهــران )ســیروس( اســت. همان طــور کــه عنــوان شــد محلــه ســیروس جــز 
بافــت فرســوده شــهر تهــران اســت کــه اکثریــت افــراد ســاکن در ایــن محلــه مهاجرانــی هســتند کــه بــه امیــد زندگــی بهتــر 

راهــی پایتخــت شــده اند. لــذا مهاجــرت و فقــر دو مشــخصه اصلــی ســاختار اجتماعــی ایــن محلــه اســت.
نتایــج حاصــل از پژوهــش نشــان می دهــد کــه پنج عامــل شــبکه های اجتماعــی و حمایــت، اعتماد، عوامــل محیطی، مشــارکت 
مدنــی و مشــارکت اجتماعــی، عوامــل اصلــی و تأثیرگــذار بــر میــزان ســرمایه اجتماعــی در محلــه ســیروس می باشــند. ایــن 
امــر نشــان می دهــد کــه شــبکه های محلــی و ســازمان های مردم نهــاد )NGO( می تواننــد نقــش مهمــی در میــزان ســرمایه 
ــن ســازمان ها و شــبکه های اجتماعــی  ــش ای ــع افزای ــه ســیروس داشــته باشــد. درواق اجتماعــی شــهروندان ســاکن در محل
می توانــد عوامــل مشــارکت مدنــی و اجتماعــی را نیــز تحــت تأثیــر قــرار دهــد و درنهایــت به عنــوان کلیــد ســرمایه اجتماعــی 
در محلــه ســیروس باشــند. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه نمــود کــه در ایــن محلــه عوامــل محیطــی همچــون فضــای 
ــرای افزایــش  ــد ب ــرای فعالیت هــای گروهــی و تعامــالت اجتماعــی، در ســطح بســیار پائینــی اســت کــه بای کالبــدی الزم ب
این گونــه فضاهــا تمهیداتــی درزمینــه ی برنامه ریــزی و طراحــی شــهری اندیشــیده شــود.درنهایت در جهــت اختصاصــی کــردن 
نتایــج حاصلــه بــا شــرایط محلــه ســیروس، همبســتگی عوامــل به دســت آمده از تحلیــل عاملــی، بــا دو شــاخصه اصلــی ســاختار 
اجتماعــی محلــه یعنــی تــوان اقتصــادی و مهاجــرت مــورد ســنجش قــرار گرفــت و نتایــج به دســت آمده تأثیــر هــر دو عامــل 
را در میــزان عوامــل اســتخراجی نشــان داد. ازایــن رو مهاجــرت و تــوان اقتصــادی، به عنــوان دو فــرا معیــار مؤثــر بــر ســرمایه 
اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــد. درواقــع تــوان اقتصــادی و مهاجــرت بــا تأثیــر بــر عوامــل پنج گانــه اســتخراجی، بــر ســرمایه 
ــه می باشــند  ــه شــرایط خــاص محل ــه وابســته ب ــه ای ک ــل زمین ــوان عوام ــا به عن ــذا آن ه ــذار می باشــند فل اجتماعــی تأثیرگ

در نظــر گرفتــه شــدند کــه مهاجــرت تأثیــر منفــی و تــوان اقتصــادی تأثیــر مثبــت بــر میــزان ســرمایه اجتماعــی داشــته اند.
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