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شناسایی ابعاد و شاخصهای سرمایه اجتماعـی در بافتهای تاریخی و
1
فرسـوده شهر
(نمونه مورد مطالعه :محله سـیروس)

مصطفـی توانا  ،فرشـاد نوریان ،مینا صوفی نیسـتانی
2

3

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 آســیبهای اجتماعــی در محــات شــهری اســت.
لــذا ارتقــاء ســطح آن در بافتهــای فرســوده کــه بــا معضــات اجتماعــی بســیاری دس ـتوپنجه نــرم میکننــد بســیار حائــز
اهمیت اســت.
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش شناســایی شــاخصهای تأثیرگــذار بــر میــزان ســرمایه اجتماعــی و همچنیــن عوامــل بیرونــی
مؤثــر بــر آن اســت .بدیــن منظــور از روش تحلیــل عاملــی و ضریــب همبســتگی پیرســن در نرمافــزار  SPSSبــرای تحلیــل
دادههــای بهدسـتآمده از تعــداد  384پرسشــنامه و برداشــت میدانــی از محلــه ســیروس اســتفاده شــده اســت .نتایــج حاصــل از
تحلیــل نشــان میدهــد کــه ازنظــر شــهروندان ســاکن در محلــه ســیروس ،عوامــل شــبکههای اجتماعــی و اعتمــاد بیشــترین
تأثیــر را بــر ســرمایه اجتماعــی در ایــن محلــه دارنــد .نتایــج تحلیــل پیرســن نیــز نشــان میدهــد کــه مهاجــرت تأثیــر منفــی
و تــوان اقتصــادی تأثیــر مثبــت بــر میــزان ســرمایه اجتماعــی در محلــه ســیروس دارنــد.
کلمات کلـیدی
سرمایه اجتماعـی ،پایداری اجتماعـی ،بافت فرسـوده ،تحلیل عاملـی ،محله سـیروس.

 -1این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مصطفی توانا در رشته برنامهریزی شهری با عنوان«سنجش رابطه آسیبهای اجتماعی با عوامل محیطی در
بافتهای پراکنده رو و مرکزی شهر تهران» به راهنمایی جناب آقای دکتر فرشاد نوریان دفاع شده در تاریخ  1392/11/30در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است.
 -2کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تهران
 -3کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
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 -۱سـرمایه اجتماعی ،تعاریف و مفاهـیم

مفهــوم ســرمایه اجتماعــی دیرزمانــی نیســت کــه بــه عرصـهی علــوم اجتماعــی وارد شــده اســت؛ امــا بــا ســرعت چشـمگیری
گســترش یافتــه اســت .ردپــای ایــن مفهــوم را میتــوان در آثــار بســیاری از جامعهشناســان کالســیک در مفاهیمــی از قبیــل
اعتمــاد ،همبســتگی و انســجام اجتماعــی ،هنجارهــا و ارزشهــا مشــاهده کــرد .ســرمایه اجتماعــی در معنــای مــدرن خــود
نخســتین بــار در ســال  1916م در نوشــتههای هانیفــان ،1سرپرســت وقــت مــدارس ویرجینیــای غربــی در آمریــکا بــه کار رفت.
ایــن ســرمایهی ناملمــوس بســیاری از امــور زندگــی روزانــه مــردم را دربرمیگیــرد .امــوری ماننــد حــق کسـبوکار ،معاشــرت،
همفکــری و همــدردی و دادوســتد اجتماعــی میــان افــراد و خانوادههــا کــه واحدهــای اجتماعــی را میســازند .هانیفــان ســرمایه
اجتماعــی را حاصــل ظرفیتهــای بالقــوهای میدانــد کــه بــرای بهبــود اساســی شــرایط زندگــی اجتماعــی کفایــت میکنــد.
وی ســرمایه اجتماعــی را چنیــن تعریــف میکنــد :منظــور مــن از ســرمایه اجتماعــی یعنــی کار خیــر ،دوســتی ،دلســوزی
متقابــل و رابطــه اجتماعــی گروهــی از افــراد و خانوادههــا کــه پدیدآورنــدهی واحدهــای اجتماعــی میباشــند (هانیفــان.)1916 ،
جیــن جیکوبــز در ســال  ۱۹۶۱بــا انتشــار اثــر کالســیک خــود به نــام (مــرگ و زندگــی شــهرهای آمریکایــی) توجه شهرســازان
1 - Hanifan
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ســرمایه اجتماعــی اگرچــه موضوعــی پرمناقشــه اســت و دربــاره ابعــاد مفهومــی آن نیــز توافــق کاملــی وجــود نــدارد ،امــا
میتــوان ســه عنصــر اعتمــاد اجتماعــی ،وجــود و حضــور مجموعــه معینــی از هنجارهــا کــه اساســ ًا شــامل عناصــری از
قبیــل ادای تعهــدات ،صداقــت و ارتباطــات دوجانبــه اســت و همچنیــن گســترش شــبکههای اجتماعــی را از اجــزا و عناصــر
اصلــی و کلیــدی آن دانســت (فوکویامــا .)11 :1379 ،بــر ایــن مبنــا عنصــر ارتباطــات بیــن فــردی کــه مبتنــی بــر اعتمــاد و
نگــرش مثبــت اســت اهمیــت ویــژهای مییابــد .در نظریههــای متأخــر نیــز عمدتـ ًا بــر دو عنصــر اصلــی ایــن مفهــوم یعنــی
اعتمــاد میــان اعضــای اجتمــاع و مشــارکت در ســازمانهای اجتماعــی تأکیــد شــده اســت .بدیــن ترتیــب میتــوان گفــت
کــه ســرمایه اجتماعــی دارای دو بعــد کمــی و کیفــی اســت .از بعــد کمــی ،ســرمایه اجتماعــی بــه میــزان مشــارکت افــراد در
انجمنهــای داوطلبانــه و همچنیــن تعــداد و انــدازه شــبکهای بســتگی دارد کــه بــه آنهــا مرتبــط اســت و ایــن شــبکهها
میتواننــد 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
میشــوند کــه خــارج از انجمــن هســتند و از ایــن طریــق منابــع ســرمایه اجتماعــی را فراهــم میســازند .از بعــد کیفــی نیــز
ســرمایه اجتماعــی میــزان همبســتگی و درجــه انســجام درونگروهــی ،اعتمــاد متقابــل بیــن کنشــگران و احساســات مثبــت
افــراد را دربرمیگیــرد (چلبــی .)6 :1384 ،معمــو ًال شــاخصهای ســرمایه اجتماعــی بــه دو شــکل منفــی و مثبــت ســنجیده
شــدهاند .مثــ ً
ا برخــی از نظریهپــردازان بــر شــاخصهایی منفــی ماننــد ازهمگســیختگی ،فســاد ،خشــونت و یــا میــزان
انحرافــات اجتماعــی بهعنــوان قرائــن و دالیــل انــدک بــودن ســرمایههای اجتماعــی اشــاره میکننــد و از ســوی دیگــر
شــاخصهایی ماننــد همــکاری ،تعــاون ،اعتمــاد ،صداقــت ،تعهــد ،ارتباطــات دوجانبــه بهعنــوان شــاخصهای بــاال بــودن
ســطوح ســرمایه اجتماعــی مــورد اشــاره قــرار میگیرنــد (فاضــل.)96 :1387 ،
پژوهشهــای مختلــف نشــان دادهانــد کــه مهاجرتهــای روســتایی شــهری و افزایــش جمعیــت کالنشــهرها در اغلــب
مــوارد بــه کاهــش ســرمایه اجتماعــی بــرون گروهــی منجــر میشــود .ســرمایه اجتماعــی بــرون گروهــی ،اشــاره بــه اعتمــاد
میــان گروههــای مختلــف موجــود در جامعــه دارد ،درحالیکــه ســرمایه اجتماعــی درونگروهــی بــر اعتمــاد و همــکاری
میــان اعضــای یــک گــروه داللــت دارد و بــر اســاس آن ســایر گروههــا بــرای اعضــای آن گــروه ،غریبــه تلقــی میشــوند
(فیروزآبــادی و ایمانــی .)203 :1385 ،معمــو ًال در فضاهــای روســتایی و اجتماعــات کوچــک و روســتایی ایــن دو گونــه ســرمایه
همپوشــانی فراوانــی بــا هــم دارنــد و اغلــب در یــک دســته قــرار میگیرنــد؛ امــا در فضاهــای شــهری عمدتـ ًا هــر دو گونــه
ســرمایه اجتماعــی دچــار آســیب میشــوند .بااینوجــود ،پژوهشهــای مختلــف نشــان دادهانــد کــه ســرمایه اجتماعــی بــرون
گروهــی بهشــدت کاهــش مییابــد و عمدت ـ ًا از ایــن لحــاظ فضاهــای شــهری دچــار آســیب میشــوند (گالیســر.)2008 ،
فوکویامــا بــه ســرمایه اجتماعــی از منظــر انحرافهــای اجتماعــی ماننــد جــرم و جنایــت ،فروپاشــی خانــواده ،مصــرف مــواد
مخــدر ،طــرح دعــوا و دادخواهــی ،خودکشــی ،فــرار مالیــات و مــوارد مشــابه توجــه میکنــد و معتقــد اســت :وجــود ایــن
انحرافهــا ،فقــدان ســرمایه اجتماعــی را در جامعــه منعکــس مینمایــد براســاس ایــن تعریفهــا میتــوان ادعــا کــرد :وقــوع
جــرم ،نشــاندهندهی پاییــن بــودن ســطح ســرمایه اجتماعــی اســت یــا مرتکبــان جــرم ازلحــاظ شــاخصهای معــرف ســرمایه
اجتماعــی در وضعیــت مطلوبــی قــرار ندارنــد؛ بهعنوانمثــال یــک ســارق بــه دلیــل عــدم پایبنــدی بــه قوانیــن و مقــررات
اجتماعــی کــه اجمــاع آحــاد مــردم آن را پذیرفتهانــد مرتکــب جــرم میشــود درواقــع ســارق از اصــول حاکــم بــر توافقهــای
اجتماعــی کــه نشــاندهندهی ســرمایه اجتماعــی اســت ،تخطــی کــرده و مرتکــب جــرم میشــود (فوکویامــا.)1384 ،
در ســالهای اخیــر یامامــورا در مقال ـهای تالشــی بــرای تبییــن اثــر ســرمایه اجتماعــی بــر نــرخ جــرم در ژاپــن انجــام داده
اســت .وی تعــداد تیمهــای آتشنشــانی ،حمامهــای عمومــی ،مراکــز اجتماعــی را بهعنــوان شــاخصهای نمایانگــر ســرمایه
اجتماعــی در نظــر میگیــرد و پــس از تخمیــن تابــع جــرم در دوره شــاخصهای نمایانگــر ســرمایه اجتماعــی در نظــر میگیــرد

و پــس از تخمیــن تابــع جــرم در دوره ( )2001 -1994بــا اســتفاده از دادههــای تلفیقــی اثــر ســرمایه اجتماعــی را بــر کاهــش
نــرخ جــرم تصدیــق میکنــد (یامامــورا.)621-611 :2009 ،
تحقیقــی توســط چلبــی نیــز بــه نــام «تحلیــل رابطــه ســرمایه اجتماعــی و جــرم در ســطوح خــرد و کالن» بــا هــدف بررســی
و شناســایی رابطــه بیــن ســرمایه اجتماعــی و جــرم انجــام شــده اســت .ایــن مطالعــه در دو نمونــه مجــزا انجــام گرفتــه و
یافتههــای تحقیــق نشــان میدهنــد در ســطح کالن و خــرد بیــن ســرمایه اجتماعــی و جــرم رابطــه منفــی و معنــاداری
وجــود دارد (چلبــی .)1384 ،کاهــش ســرمایه اجتماعــی موجــب میشــود تــا آســیبهای مختلفــی بــر جامعــه تحمیــل شــود
و نهتنهــا بــه کاهــش اعتمــاد اجتماعــی ،فردگرایــی و یــا مــوارد مشــابه آن منجــر میشــود کــه بــر افزایــش نــرخ جــرم و
انحرافــات اجتماعــی نیــز تأثیرگــذار اســت .بــر این اســاس شــروع جــرم ریشــه در فرســایش پیوندهــای اجتماعی در طــول دوره
نوجوانــی دارد کــه ایــن فرســایش بهوســیله ضعیــف شــدن دلبســتگی بــه والدیــن ،تعهــد بــه مدرســه و اعتقــاد بــه ارزشهــای
مرســوم مشــخص میگــردد و کاهــش ســرمایه اجتماعــی بــه افزایــش جــرم و بزهــکاری منجــر میشــود؛ امــری کــه خــود
نیــز بــه تضعیــف پیوندهــا و فرســایش بیشــتر ســرمایه اجتماعــی منجــر میشــود (چلبــی.)14 :1384 ،
تجربیــات گذشــته بهوضــوح نشــان میدهــد کــه ســرمایه اجتماعــی یکــی از ارکان اصلــی پایــداری اجتماعــی در محــات
شــهری اســت .ازآنجاکــه در ســالهای اخیــر بــا توجــه بــه رونــد مهاجــرت افــراد بومــی از بافتهــای فرســوده و جایگزینــی
افــراد کمتــوان اقتصــادی و مهاجــر در بافتهــای فرســوده ،پایــداری اجتماعــی در ایــن بافتهــا بهشــدت مــورد تهدیــد
قــرار گرفتــه اســت ،لــذا هــدف اصلــی ایــن پژوهــش شناســایی ابعــاد و شــاخصهای مؤثــر بــر ســرمایه اجتماعــی در محلــه
ســیروس تهــران یکــی از پنــج محلــه تشــکیلدهندهی 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 شــاخصهای 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  384پرسشــنامه 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 بهدس ـتآمده از نرمافــزار  SPSSو روشهــای تحلیــل عاملــی و ضریــب
همبســتگی پیرســن اســتفاده شــده اســت.
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 .1-۱شاخـصهای سـرمایه اجتماعـی

پــس از تعریــف مفهومــی ،ابعــاد و شــاخصهای ســرمایه اجتماعــی بایــد مشــخص شــود .همانطــور کــه گفتــه شــد ،بیــان ابعاد
و انــواع مفهــوم بایــد کامـ ً
ا بــا تعریــف مفهومــی آن منطبــق باشــد .درزمینـهی بررســی ابعــاد ســرمایه اجتماعــی پژوهشهــای
بســیاری انجــام شــده اســت کــه برخــی از آنهــا بــا روشهــای آمــاری و برخــی دیگــر بــا بررس ـیهای نظــری ایــن ابعــاد
را مشــخص کردهانــد .پوتنــام در کتــاب «بولینــگ تکنفــره » طیفــی مرکــب بــرای ســنجش ســرمایه اجتماعــی ارائــه داد
کــه دارای چهــارده پرســش جداگانــه دربــاره فعالیــت ای انجمنــی رســمی و غیررســمی و میــزان اعتمــاد بــود (پوتنــام.)2000 ،
شــاخصهای معرفیشــده از ســوی پوتنــام بــرای ســرمایه اجتماعــی بــه قــرار زیــر میباشــند:

شاخصهای سرمایه اجتماعی پوتنام

ابعاد

حیات سازمانـی اجتماع

 فعالیت در کمیتهای در سازمان محلی در یک سال گذشته انتخاب بهعنوان مسئول برخی باشگاهها یا سازمانها سازمانهای مدنی و اجتماعی به ازای هر هزار نفر میانگین تعداد حضور در جلسههای باشگاه -میانگین تعداد عضویتهای گروه

تعهـد به امـور عمومـی

 شرکت در انتخابات حضور در جلسههای مربوط به امور مدرسه و محل زندگی تعداد سازمانهای غیرانتفاعی به ازای هر  1000نفر میانگیــن تعــداد افــرادی کــه بــر روی یــک پــروژهی اجتماعــی درطــول ســال گذشــته کار کردهانــد.
 -میانگین تعداد دفعات انجام فعالیتهای داوطلبانه اجتماعی

داوطلبـی در اجتماع

 موافقت با :به بیشتر مردم میتوان اعتماد کرد. -موافقت با :بیشتر مردم صادق هستند.

اعتـماد

(آمار ملی)17 :2001،

الگــوی دیگــری در ایرلنــد شــمالی ارائــه شــده کــه براســاس اولویتهــای سیاسـتگذاری دولــت اســت و دارای چهــار ســطح
فــردی تــا مدنــی اســت و دارای چهــارده شــاخص اســت (نوغانــی و اصغــر پــور ماســوله1387 ،؛ بــه نقــل از موریــس و مــک
گیــن .)2001 ،تحلیلــی کــه در ســال  2001روی پیمایشهــای اصلــی انجامشــده در بریتانیــا انجــام شــد ،هجــده شــاخص
را پیشــنهاد میکنــد کــه هــر یــک عنصــری از ســرمایه اجتماعــی اســت .ایــن پیمایشهــا شــامل پیمایــش جــرم بریتانیــا،
پیمایــش پانــل خانوارهــای بریتانیایــی و پیمایــش اســتفاده از زمــان در بریتانیــا اســت (هاپر.)2001،نوریــس ( )2005ابعــاد زیــر
را بــرای ســرمایه اجتماعــی معرفــی کــرده اســت:
 -1مشارکت اجتماعی
 -2شبکههای اجتماعی و حمایت
 -3مشارکت مدنی
 -4اعتماد و عمل متقابل
بریانت و نوریس ( )2002نیز این ابعاد را به شرح زیر برای سرمایه اجتماعی ذکر کردهاند:
 -۱مشارکت اجتماعی ،تعهد اجتماعی و التزام
 -۲میزان توانمندی (که همان کنترل و خودکارایی است)
 -۳احساس عضویت در اجتماع
 -۴شبکههای اجتماعی ،حمایت اجتماعی و کنش متقابل اجتماعی
 -۵اعتماد ،عمل متقابل و همبستگی اجتماعی
هارپر ( )2002سرمایه اجتماعی را بر اساس ابعاد مندرج در جدول شماره  ،2ارائه میکند:
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و طراحــان شــهری را بــه مســائل اجتماعــی جلــب کــرد .وی در آن کتــاب توضیــح داده بــود کــه شــبکههای اجتماعــی فشــرده
در حومــه قدیمــی و مختلــط شــهری ،صورتــی از ســرمایه اجتماعــی را تشــکیل میدهنــد و در ارتبــاط بــا حفــظ نظافــت،
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 میدهنــد (جیکوبــز.)1961،
از آن دوران بــه بعــد ایــن مفهــوم در علــوم مختلفــی چــون جامعهشناســی ،علــوم سیاســی ،اقتصــاد ،رفــاه اجتماعــی و علــوم
تربیتــی وارد شــد و تبدیــل بــه یــک مفهــوم چندوجهــی گشــت و بــا توجــه بــه رونــد جهانیشــدن و تضعیــف نقــش دولتهــای
ملــی ،بهعنــوان راهحلــی اجراشــدنی در ســطح اجتماعــات محلــی بــرای مشــکالت توســعهها ،ســرمایه اجتماعــی مــورد توجــه
برنامهریــزان و طراحــان شــهری قــرار گرفــت.
تاکنــون بیــش از  ۳۵تعریــف 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 میتــوان چنیــن تعریــف کــرد :تعامــات
اجتماعــی کــه میــان افــراد بــر اســاس هنجارهــای اجتماعــی شــکل میگیــرد و منجــر بــه اعتمــاد میــان کنشــگران اجتماعــی
میشــود .ایــن تعامــات در شــبکههای اجتماعــی رخ داده یــا منجــر بــه تولیــد شــبکههای اجتماعــی میشــود و نهایتــ ًا
باعــث رســیدن بــه اهــداف مشــترک کنشــگران میگــردد.
در ایــن تعریــف ،چهــار رکــن اساســی بــرای ســرمایه اجتماعــی دیــده میشــود -1 :تعامــات اجتماعــی  -2اعتمــاد
 -3شــبکههای اجتماعــی  -4رســیدن بــه اهــداف مشــترک؛ بنابرایــن شــرط الزم بــرای ســرمایه اجتماعــی ،شــکلگیری
تعامــات اجتماعــی اســت.
اســانیر بــر اســاس مطالع ـهای کــه بــر روی دادههــای پژوهــش ارزشهــای جهانــی در مــورد آمریــکا انجــام داد ،بــه ایــن
نتیجــه رســید کــه رفتارهــای اخالقــی بــه ارزشهــای اخالقــی و اعتمــاد اجتماعــی بســتگی دارد .طبــق ایــن برداشــت ،وی بین
ارزشهــا و شــبکهها تمایــز قائــل میشــود و میگویــد مشــکالت عمــل جمعــی بیــش از هــر چیــز بــه ارزشهــای اصلــی،
اعتمــاد بــه دیگــران بســتگی دارد .همچنیــن وی میگویــد :ارزشهــا طبــق تأکیــد دیــدگاه ســرمایه اجتماعــی در خــأ ایجــاد
نمیشــود ،بنابرایــن بخــش دیگــری از ارتباطــات اجتماعــی اســت .مــوارد ســادهای چــون ازدواج باعــث میشــود افــراد بــا
همدیگــر ارتبــاط پیــدا کننــد و حســی از اجتمــاع را ایجــاد کنــد کــه تقویتکننــدهی ارزشهاســت .تحقیــق اســانیر درمــورد
آمریــکا نشــان میدهــد کــه در کل ،حمایــت قابلتوجهــی از شــبکه ســرمایه اجتماعــی وجــود دارد و ارزشهــا (اعتمــاد) و
روابــط اجتماعــی بســیار بــر آن تأثیــر دارد (.)Uslaner,1999
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 روزانـهای کــه بیــن مــردم وجــود دارد
آفریــده میشــود و بــه وجــود میآیــد ()Bullen & Onyx, 1998

جدول  -1شاخصهای پوتنام برای سنجش سرمایه اجتماعی

جدول  -2ابعاد سرمایه اجتماعی در دیدگاه هارپر ()2002
ابعاد

جنبهای که سنجهها برای آن ساخته میشود

مشارکت اجتماعـی (شـبکهها)

 تعــداد گروههــای فرهنگــی ،فراغــت و اجتماعــی کــه فــردبــه آنهــا تعلــق دارد.
 تعهد به سازمانهای داوطلبانه فراوانی و شدت تعهد فراوانی دیدار با وابستگان ،همسایگان و دوستان شبکههای مجازی -فراوانی و شدت برخوردها به چه کسی میتوان برای کمک تکیه کرد؟ به چه کسی کمک میشود؟ احساس کنترل بر زندگی -رضایت از زندگی

شـبکههای اجتماعـی و حمایت اجتماعـی (شـبکهها)

 اعتماد به دیگر افرادی که شبیه فرد هستند. اعتماد به دیگر افرادی که شبیه فرد نیستند. مردم به فرد نیکی میکنند و برعکس -تصور از ارزشهای مشترک

عمـل متقابل و اعتماد (هنجـارها و ارزشهای مشـترک)

 اعتماد به نهادها در سطوح مختلف احساس تأثیرگذاری بر رویدادها اطالعیابی درباره امور محلی و ملی دانستن رابطه با مأموران دولتی یا نمایندگان سیاسی -تمایل به رأیدهی

مشارکت مدنـی (همـکاری)

 جنبههای محیط فیزیکی تسهیالت در منطقه لذت بردن از زندگی در منطقه -ترس از جرم

جنبههای منطقه محلـی (جنبهها و ارزشهای مشـترک)

 -۲تجـزیه و تحلیل یافـتهها

نخســتین گام درزمین ـهی تحلیــل شــناخت ویژگیهــای محلــه موردمطالعــه اســت .محلــه ســیروس در تقســیمات شــهری
تهــران ،محلــه  17در منطقــه  12اســت کــه حــدود  40هکتــار مســاحت دارد و خیابانهــای  15خــرداد در شــمال ری در شــرق
مولــوی در جنــوب و مصطفــی خمینــی در غــرب محــدوده آن را مشــخص میکنــد .ایــن محلــه کــه امــروزه بــا مشــکالت
محیطــی فراوانــی دسـتوپنجه نــرم میکنــد در تهــران قدیــم یکــی از محــات پنجگانــه شــهر تهــران بــود .محلــه ســیروس
کــه در آن روزگار چالمیــدان خوانــده میشــد یکــی از پنــج محلــه اصلــی شــکلدهندهی شــهر بــود و در مقایســه بــا چهــار
محلــه دیگــر یعنــی ارگ ،عودالجــان ،ســنگلج و بــازار ،جمعیــت بیشــتر و طبیعت ـ ًا خانههــای بیشــتری را در خــود جــای داده
بــود و محــل ســکونت اقشــار متوســط جامعــه محســوب میشــد .محلــه چالمیــدان در همجــواری محلــه بــازار ،عناصــر
ارگانیــک مشــترکی بــا آن داشــت ،ماننــد بــازار نایبالســلطنه ،میــدان امیــن ســلطان و تیمچههــا و راســتههایی چنــد کــه
بــا مداخلههــای بعــدی و بهویــژه احــداث خیابانهــای اصلــی در مرکــز شــهر ایــن پیوندهــا قطــع شــد (حبیبــی و دیگــران،
.)1386رونــد روب ـهزوال محلــه طــی ده ـهی گذشــته ســبب شــده اســت ســاکنین اصیــل محلــه ســیروس بهتدریــج اقــدام
بــه تــرک محلــه نماینــد و در عــوض افــراد مهاجــر و کمتــوان اقتصــادی در ایــن محلــه ســاکن شــوند کــه زمینهســاز بــروز
مشــکالت بســیاری ازجملــه کالبــدی و اجتماعــی در محلــه شــده اســت .بافــت فرســوده ،شــبکه دسترســی ناکارآمــد در کنــار
فضاهــای مخروبــه و رهاشــده و همچنیــن ساختوســازهای نامتناســب بــا بافــت ازجملــه مهمتریــن ویژگیهــای کالبــدی
محلــه اســت .بــه لحــاظ اجتماعــی نیــز ،ســکونت افــراد مهاجــر و کمتــوان اقتصــادی ،نــرخ بــاالی آســیبهای اجتماعــی و
کمبــود امنیــت در کنــار ســطح پائیــن ســرمایههای اجتماعــی در محلــه ،از مشــکالت اصلــی محلــه اســت.

منبع( :نوغانی و اصغرپور ماسوله)44 :1387،
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چنانچــه میبینیــم ابعــاد هارپــر تمــام آنچــه را کــه مــورد نظــر نوریــس بــوده شــامل میشــود و یــک بعــد اضافــه هــم ارائــه
میدهــد کــه مربــوط بــه ویژگیهــای محیطــی محلــه اســت .درواقــع هاپــر عــاوه بــر عوامــل اجتماعــی ،نقــش عوامــل
محیطــی بخصــوص محیــط کالبــدی را در میــزان ســرمایه اجتماعــی مؤثــر میدانــد .ازنظــر وی ســطح کیفیــت زندگــی و
همچنیــن محیــط امــن ،در کنــار دسترســی بــه امکانــات و تســهیالت شــهری میتوانــد نقــش مهمــی در میــزان ســرمایه
اجتماعــی داشــته باشــد.درنهایت و بــا اســتفاده از مدلهــای بررسیشــده مــدل مفهومــی انتخابشــده برگرفتــه از دو مــدل
نورســن و هارپــر بــرای پژوهــش حاضــر بــه شــرح زیــر اســت:
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موقعیت محله سیروس در منطقه ۱۲

موقعیت منطقه  ۱۲در تهران

شکل  -1ابعاد مؤثر بر سنجش سرمایه اجتماعی در بافتهای تاریخی و فرسوده

مشارکت

حمایت اجتماعی

سرمایه اجتماعی

اعتماد

موقعیت محله سیروس در تهران و منطقه 12
عوامل

(منبع :نگارنده)

محله سیروس

شــکل  -2موقعیــت محلــه ســیروس در تهــران و منطقــه 12بــا توجــه به شــناخت ویژگیهــای محلــه و همچنین شــاخصهای
استخراجشــده توســط محققیــن در پژوهشهــای گذشــته کــه در قســمت قبــل بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــد ،شــاخصهای

موردنظــر بــرای ســنجش ســرمایه اجتماعــی در محلــه ســیروس تهــران بــه شــرح زیر هســتند:
جدول  -3شاخصهای مورداستفاده پژوهش برای سنجش سرمایه اجتماعی در محله سیروس تهران
ابعاد

مشارکت

اعتماد

حمایت اجتماعی

شاخص

تعریف عملیاتی

مدنی

اعتماد به نهادها در سطوح مختلف ،احساس تأثیرگذاری بر رویدادها ،اطالعیابی درباره امور
محلی و ملی ،دانستن رابطه با مأموران دولتی یا نمایندگان سیاسی ،تمایل به رأیدهی

اجتماعی

تعداد گروه ای فرهنگی ،فراغت و اجتماعی که فرد به آنها تعلق دارد ،تعهد به سازمانهای
داوطلبانه ،فراوانی و شدت تعهد ،مشارکت در امور مذهبی و جشنها

رسمی

اعتماد به مسئولین ،اعتماد به سازمانها و نهادها محلی

غیررسمی

اعتماد به دیگر افرادی که شبیه فرد هستند ،اعتماد به دیگر افرادی که شبیه فرد نیستند ،مردم
به فرد نیکی میکنند و برعکس ،تصور از ارزشهای مشترک

فردی و درونشبکهای

فراوانی دیدار با وابستگان ،همسایگان و دوستان ،شبکههای مجازی -فراوانی و شدت
برخوردها ،به چه کسی میتوان برای کمک تکیه کرد ،به چه کسی کمک میشود.

اطالعات و ارتباطات

احساس کنترل بر زندگی ،رضایت از زندگی ،دسترسی به اطالعات محلی و اطالعات مربوط
به مدیریت شهری ،شفافسازی مسئوالن و ارتباط آسان با مسئوالن

کالبدی

وجود فضاهای جمعی در محله ،دسترسی مناسب به امکانات و تسهیالت شهری ،وجود
فضاهای اوقات فراغت ،وجود پاتوقهای دوستان در محله ،وجود فضاهای ورزشی و تفریحی
در محله که با جمع دوستان یا خانواده میتوان به آنها مراجعه نمود.

غیر کالبدی

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

محیط

(منبع :نگارنده با استفاده از مرور منابعپس از مرحله شناسایی شاخصها ،برای تحلیل دادههای بهدستآمده از پرسشنامهای که براساس
شاخصهای فوق تنظیم شده است و برداشت میدانی از محله ،از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است).
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جدول  -4ماتریس دوران یافته عاملها
عوامل

متغیر
1

2

میزان اطالعات شما نسبت به سازمانهای مردمی درون محله

3

4

0.353

0.590

احساس تأثیرگذاری بر رویدادهای محلی

0.717

عضویت در نهادهای محلی

0.800

داشتن رابطه با مسئولین و نمایندگان سازمانهای مردمی

0.761

تعهد به سازمانهای درون محلی

0.437

0.353

مشارکت در امور مذهبی و جشنها

احساس کنترل بر زندگی

0.855

دسترسی به اطالعات محلی و اطالعات مربوط به مدیریت شهری

0.875

فراوانی دیدار با همسایگان و آشنایان

0.878

به چه کسی کمک میکنید

0.584

وجود فضاهای جمعی در محله

0.314

0.473

احساس امنیت در محله

0.707

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

0.414

حس تعلق به محله

0.367

اعتماد به مسئولین شهری

0.626

نیکی به هم افراد و احترام به ارزشها

0.694

اعتماد به همسایگان

0.754

اعتماد به سازمانهای مردمی درون محلی

0.772

فراوانی و شدت تعهد
اعتماد به نهادها در سطوح مختلف

0.479

جدول  -5نتایج میزان همبستگی عوامل استخراجشده ،با دو عامل فقر و مهاجرت با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسن

تمایل به رأیدهی

0.598
0.600

شبکهها و حمایت
اجتماعی

-0.309
0.312

-0.350

1 - Kaiser-Meyer -Olkin Measure

0.437

عوامــل بهدس ـتآمده از تحلیــل عاملــی بــا توجــه بــه جــدول  ،4بــه ترتیــب عبارتانــد از :شــبکهها و حمایتهــا بــا مقــدار
ویــژه نخســتین  ،21/458اعتمــاد بــا مقــدار ویــژه  ،11/369ســپس عوامــل محیطــی بــا مقــدار ویــژه  10/077و پ ـسازآن،
مشــارکت مدنــی بــا مقــدار  7/605و مشــارکت اجتماعــی بــا مقــدار ویــژه نخســتین  .6/113نتایــج حاصلــه نشــان میدهــد
کــه ازنظــر شــهروندان ســاکن در محلــه ســیروس ،عوامــل شــبکههای اجتماعــی و اعتمــاد بیشــترین تأثیــر را بــر ســرمایه
اجتماعــی در ایــن محلــه دارد.در گام نهایــی بــرای تطبیــق هرچــه بیشــتر نتایــج بهدس ـتآمده بــا شــرایط محلــه و ســنجش
میــزان اثرگــذاری مهاجــرت و تــوان اقتصــادی بــر شــاخصهای بهدس ـتآمده ،میــزان همبســتگی عوامــل استخراجشــده،
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 بافتهــای فرســوده کالنشــهرها در
ســالهای اخیــر بــوده اســت ،بــه چــه صــورت و تــا چــه میــزان میتواننــد بــر ســرمایه اجتماعــی تأثیرگــذار باشــند.

0.469

-0.582

0.497

(منبع :نگارنده)

0.417
-0.342

0.685

رضایت از سکونت در محله

عوامل

0.412

0.438
0.740

0.503

تعداد گروههایی که فرد در آنها عضویت دارد

به چه کسی میتوان تکیه کرد

5

شفافسازی مسئوالن و ارتباط آسان با مسئوالن

0.848

0.433

توان اقتصادی

مهاجرت

متغیرها

همبستگی با
مهاجرت

ارتباط با مهاجرت

بهچهکسیمیتوانتکیهکرد

0/382

بسیار معنیدار و منفی

0/072

شبکههای مجازی و
شدت برخورد در آنها

0/054

ارتباط نداری

0/118

معنیدار و مثبت

شفافسازی مسئوالن و
ارتباط آسان با آنها

0/132

معنیدار و منفی

0/056

ارتباط ندارد

دسترسیبهاطالعاتمحلی

0/069

ارتباط ندارد

0/142

معنیدار و مثبت

احساس کنترل بر زندگی

0/038

ارتباط ندارد

0/385

بسیار معنیدار و مثبت

فراوانی دیدار با
همسایگان و آشنایان

0/284

بسیار معنیدار و منفی

0/128

معنیدار و مثبت

به چه کسی کمک میکنید

0/139

معنیدار و منفی

0/081

ارتباط ندارد

همبستگی با
فقر

ارتباط با توان
اقتصادی

ارتباط ندارد

113

شماره۵۳-۵۴

112

مقــدار آزمــون  KMO1برابــر  0/635بــه دســت آمــده اســت کــه اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی را درخــور پذیــرش نشــان
میدهــد (بــاالی  0.6اســتفاده از تحلیــل عاملــی را ممکــن میدانــد) .نتایــج بررســی جــدول ماتریــس دوران یافتــه عاملهــا،
پنــج عامــل را نشــان میدهــد کــه بــه شــرح زیــر هســتند:

شبکههای مجازی و شدت برخورد در آنها

0.530

-0.432

اعتماد

مشارکت مدنی

مشارکت اجتماعی

شماره۵۳-۵۴
عوامل محیطی

تمایل به رأیدهی

0/054

ارتباط ندارد

0/179

معنیدار و منفی

اعتماد به مسئولین
شهری

0/072

ارتباط ندارد

0/064

ارتباط ندارد

نیکی به هم و احترام به
ارزشها

0/141

معنیدار و منفی

0/157

معنیدار و مثبت

اعتماد به همسایگان

0/312

بسیار معنیدار و منفی

0/038

ارتباط ندارد

اعتماد به سازمانهای
مردمی درون محلی

0/289

بسیار معنیدار و منفی

0/041

ارتباط ندارد

میزان اطالعات شما
نسبت به سازمانها

0/115

معنیدار و منفی

0/149

معنیدار و مثبت

احساس تأثیرگذاری بر
رویدادهای محلی

0/048

ارتباط ندارد

0/072

ارتباط ندارد

همانطــور کــه عنــوان شــد ســرمایه اجتماعــی یکــی از مهمتریــن عناصــر پویــای نظــام اجتماعــی و فرهنگــی هــر جامعــه
بهحســاب میآیــد .بهطوریکــه اندیشــمندان حــوزه جامعهشناســی آن را بهعنــوان یکــی از عناصــر اصلــی در پایــداری
اجتماعــی میداننــد .برخــی اندیشــمندان نظیــر پوتنــام نیــز ســرمایه اجتماعــی را بهعنــوان یکــی از عوامــل مؤثــر بــر جلوگیــری
از جــرم در جامعــه میداننــد .ازایـنرو هــدف ایــن پژوهــش شناســایی عوامــل مؤثــر بــر ســرمایه اجتماعــی در یکــی از محــات
بــا میــزان آســیبهای اجتماعــی بــاال در شــهر تهــران (ســیروس) اســت .همانطــور 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 شــدهاند .لــذا مهاجــرت و فقــر دو مشــخصه اصلــی ســاختار اجتماعــی ایــن محلــه اســت.
نتایــج حاصــل از پژوهــش نشــان میدهــد کــه پنج عامــل شــبکههای اجتماعــی و حمایــت ،اعتماد ،عوامــل محیطی ،مشــارکت
مدنــی و مشــارکت اجتماعــی ،عوامــل اصلــی و تأثیرگــذار بــر میــزان ســرمایه اجتماعــی در محلــه ســیروس میباشــند .ایــن
امــر نشــان میدهــد کــه شــبکههای محلــی و ســازمانهای مردمنهــاد ( )NGOمیتواننــد نقــش مهمــی در میــزان ســرمایه
اجتماعــی شــهروندان ســاکن در محلــه ســیروس داشــته باشــد .درواقــع افزایــش ایــن ســازمانها و شــبکههای اجتماعــی
میتوانــد عوامــل مشــارکت مدنــی و اجتماعــی را نیــز تحــت تأثیــر قــرار دهــد و درنهایــت بهعنــوان کلیــد ســرمایه اجتماعــی
در محلــه ســیروس باشــند .البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه نمــود کــه در ایــن محلــه عوامــل محیطــی همچــون فضــای
کالبــدی الزم بــرای فعالیتهــای گروهــی و تعامــات اجتماعــی ،در ســطح بســیار پائینــی اســت کــه بایــد بــرای افزایــش
اینگونــه فضاهــا تمهیداتــی درزمینـهی برنامهریــزی و طراحــی شــهری اندیشــیده شــود.درنهایت در جهــت اختصاصــی کــردن
نتایــج حاصلــه بــا شــرایط محلــه ســیروس ،همبســتگی عوامــل بهدسـتآمده از تحلیــل عاملــی ،بــا دو شــاخصه اصلــی ســاختار
اجتماعــی محلــه یعنــی تــوان اقتصــادی و مهاجــرت مــورد ســنجش قــرار گرفــت و نتایــج بهدسـتآمده تأثیــر هــر دو عامــل
را در میــزان عوامــل اســتخراجی نشــان داد .ازایـنرو مهاجــرت و تــوان اقتصــادی ،بهعنــوان دو فــرا معیــار مؤثــر بــر ســرمایه
اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــد .درواقــع تــوان اقتصــادی و مهاجــرت بــا تأثیــر بــر عوامــل پنجگانــه اســتخراجی ،بــر ســرمایه
اجتماعــی تأثیرگــذار میباشــند فلــذا آنهــا بهعنــوان عوامــل زمین ـهای کــه وابســته بــه شــرایط خــاص محلــه میباشــند
در نظــر گرفتــه شــدند کــه مهاجــرت تأثیــر منفــی و تــوان اقتصــادی تأثیــر مثبــت بــر میــزان ســرمایه اجتماعــی داشــتهاند.

عضویت در نهادهای
محلی

0/161

معنیدار و منفی

0/147

معنیدار و مثبت

داشتن رابطه با مسئولین
و نمایندگان

0/129

معنیدار و منفی

0/153

معنیدار و مثبت

تعهد به سازمانهای
درون محلی

0/312

بسیار معنیدار و منفی

0/117

بسیار معنیدار و مثبت

مشارکت در امور مذهبی
و جشنها

0/047

ارتباط ندارد

0/161

معنیدار و مثبت

تعداد گروههایی که فرد
در آنها عضویت دارد

0/169

معنیدار و منفی

0/031

ارتباط ندارد

وجود فضاهای جمعی

0/023

ارتباط ندارد

0/089

ارتباط ندارد

رضایت از سکونت در
محله

0/176

معنیدار و منفی

0/408

بسیار معنیدار و مثبت

احساس امنیت در محله

0/293

بسیار معنیدار و منفی

0/138

معنیدار و مثبت

منابع:

وجود فضاهای اوقات
فراغت

0/041

ارتباط ندارد

0/153

معنیدار و مثبت

 -چلبــی ،مســعود و مبارکــی ،محمــد (« )1384تحلیــل رابطــه ســرمایه اجتماعــی و جرم در ســطوح خــرد و کالن» ،مجله جامعهشناســی،

حس تعلق به محله

0/287

بسیار معنیدار و منفی

0/072

ارتباط ندارد

(منبع :نگارنده)

نتایــج تحلیــل همبســتگی نشــان میدهــد کــه عامــل مهاجــرت ،تأثیــر بســیار زیــادی بــر ســطح ســرمایه اجتماعــی در محلــه
ســیروس داشــته اســت .ایــن تأثیــر بهویــژه 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 میتــوان
بــه حــس تعلــق و امنیــت در عوامــل محیطــی اشــاره نمــود .عامــل فقــر و یــا بــه عبارتــی تــوان اقتصــادی نیــز تأثیــر بســزایی
بــر عوامــل شــبکهها و حمایــت اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی و همچنیــن عوامــل محیطــی داشــته اســت .ایــن تحلیــل در
محلــه ســیروس ،بهوضــوح تأثیــر منفــی مهاجــرت و همچنیــن تأثیــر مثبــت تــوان اقتصــادی را بــر عوامــل بهدس ـتآمده از
تحلیــل عاملــی و درنهایــت بــر میــزان ســرمایه اجتماعــی در محلــه نشــان میدهــد.

شماره .44-3 :22

 حبیبــی ،کیومــرث و پوراحمــد ،احمــد و مشــکینی ،ابوالفضــل ( )1386بهســازی و نوســازی بافتهــای کهــن ،چــاپ اول ،انتشــاراتدانشــگاه کردســتان.

 فاضــل ،رضــا؛ میــری آشــتیانی ،الهــام ( )1387آســیبهای اجتماعــی ،نگاهــی بــه آینــده؛ مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام،پژوهشــکده مطالعــات اســتراتژیک.

 فوکویامــا ،فرانســیس ( )1379پایــان نظــم (ســرمایهی اجتماعــی و حفــظ آن) ،ترجم ـهی غالمعبــاس توســلی .تهــران :انتشــاراتجامعــهی ایرانیــان.

 فوکویاما ،فرانسیس (« )1384سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی» ،در :سرمایه اجتماعی ،به کوشش تاجبخش ،کیان. -فیروزآبــادی ،ســید احمــد و ایمانــی جاجرمــی ،حســین ( )1385ســرمایة اجتماعــی و توســعة اقتصادی اجتماعــی در کالن شــهر تهران،

115

شماره۵۳-۵۴

114

اعتماد به نهادها در
سطوح مختلف

0/168

معنیدار و منفی

0/154

معنیدار و منفی

 -۳نتیجهگـیری

