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شهری فضای در( اجتماعی -فیزیکی) نظمی بی شناختی جامعه تحلیل  
 

  1*فیروزجائیان  اصغر علی

 

10/01/0931تاریخ پذیرش:  - 01/10/0931تاریخ دریافت:   

  

 چکیده

عوامل مختلف  تأثیرتحت است که  بخصوص در فضای شهری ایرانی ۀجامعجدی  های آسیبیکی از  نظمی بی

ضعف پیوند اجتماعی یا  دارد. نقشی کلیدی رفتار اجتماعیبروز پیوند اجتماعی در  ،در این میان ؛قرار دارد

با این تحقیق  ،بر این اساس .شود میدر دو بعد فیزیکی و اجتماعی  نظمی بیموجب سرمایۀ اجتماعی فرسایش 

در  نظمی بیبر  مؤثر عواملبه بررسی پاتنام و فوکویاما،  بر اساس نظریۀتأکید بر عامل فرسایش سرمایۀ اجتماعی 

شده آوری  جمعاین پژوهش پیمایش بوده و اطالعات از طریق پرسشنامه  روش تحقیق .پردازد میفضای شهری 

در  ای انتخاب شدند؛ چندمرحله ایِ گیری خوشه شهر تهران با روش نمونه ساکناننفر از  011ن منظور بدی .است

 ( انتخاب شده است.01 منطقۀ) یینپا ( و00 منطقۀ(، متوسط )0 منطقۀباال ) اجتماعی اقتصادی منطقۀنهایت سه 

دومتغیره، در تحلیل  است. در حد متوسطدر میان شهروندان تهرانی  نظمی بیکه میزان کل  است آن از حاکی نتایج

فرسایش ذهنی  های مؤلفه  همچنین .اند داشتهدار و مثبتی  رابطۀ معنادر دو بعد آن  نظمی بیمتغیرهای مستقل با  همۀ

و  درصد 10توانستند احساس آنومی(  ،هنجارهای ذهنی مشارکت اجتماعی، اعتمادی بی)سرمایۀ اجتماعی 

 03ضعف روابط رسمی و غیر رسمی و ضعف کنترل اجتماعی( )سرمایۀ اجتماعی فرسایش  عینی های مؤلفه

سرمایۀ اجتماعی فرسایش  کل در را تبیین کنند.اجتماعی(  -فیزیکیآن )در دو بعد  نظمی بیاز تغییرات  درصد

مثبت بوده  نظمی بیهر دو بعد بر  تأثیرکند. تبیین  را نظمی بیدرصد از تغییرات  01توانسته است  عینی و ذهنی()

 است.

 
 .، شهروندان تهرانیشهری فضای سرمایه اجتماعی، فرسایش ،اجتماعی -فیزیکی نظمی بی ها: کلیدواژه

 

 

  

                                                           
  a.firozjayan@umz.ac.ir . استادیار جامعه شناسی، دانشگاه مازندران )نویسنده مسئول(. 0

 مقاله مستخرج از کار پژوهشی است که با گرنت دانشگاه انجام شده است.

 10.22059/JRD.2018.65561  (DOI):شناسه دیجیتال  100-79، ص 1396، بهار و تابستان 1 ۀنهم، شمار ۀدور
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 مسئلهطرح 

اصلی  ۀو به همین دلیل همواره دغدغاهمیت حیاتی دارد  ای جامعهبرای هر  0نظم اجتماعی

اساس  (.0931، چلبیهست )اجتماعی بوده و  نظمی بینظم یا  ۀپرداختن به مقولشناسان  جامعه

رسمی و غیر رسمی در  به صورتو مرسوم اجتماعی است که  شده پذیرفتهقواعد  ای جامعههر 

نظم نیز در جامعه  ،به این هنجارها پایبند باشندافراد  وقتی ست.مختلف جامعه جاری های بخش

این  در ،شود میبخشی از قواعد توسط افراد جامعه رعایت ن ای جامعهاما در هر  ؛شود میبرقرار 

 .گیرد میشکل  1نظمی بیوضعیت است که 

هر نوع رفتاری است که با هنجارهای رسمی یا قوانین کشور و نیز هنجارهای  نظمی، بی

 اینرو از (.1-0: 0900 امیرکافی،) باشدغیر رسمی یا رسوم قومی و انتظارات اجتماعی مغایر 

وضعیتی دانست که هنجارهای اجتماعی در آنها به هر شکلی توسط افراد  توان میرا  نظمی بی

 های : نشانهعبارتند از نظمی های بی ( نشانه0331) اسکوگانبه زعم  .شود میجامعه رعایت ن

بسیاری از این نشانگان در  امروزه (.199 :0903 زاده، سراج) فیزیکی های نشانه و اجتماعی

های  نشانه را در پی داشته است. هایی آسیبفضای شهری ما قابل مشاهده است که همواره 

 محله، در مست و معتاد افراد ولگردی :ند ازعبارتدر فضای شهری نظمی اجتماعی  آشکار بی

عمومی، زورگیری و اخاذی،  های مکانخرید و فروش مواد مخدر در انظار و 

متکدیان،  تخلفات باالی ترافیکی، مزاحمت های خیابانی، و نزاع فحاشی  ها، دستفروش زنی پرسه

 اشاره شهر ظاهر به هم فیزیکی های نظمی بی ؛... و خواب، تخریب اموال عمومی کارتن افراد

 های ساختمان شاهد آنها در کهاند  هایی مکان ،فیزیکی نظمی بی باالی سطوح با های مکان دارد.

های ساختمانی در مسیر  نخاله از آن، های ناشی مزاحمت و وسازها ساخت ساخته، و نیمه متروکه

 وجود ها، دیوارنوشته و دیوارها روی بر تبلیغات و ها اطالعیه اجازۀ بدون نصب عبورومرور،

 .هستیم امثالهم و آب جوی و خیابان در ها زباله

 طبعاً در جای جای مناطق شهری در ایران مشاهده کنیم. توان میرا  نظمی بیاین مصادیق 

مختلف اجتماعی فرهنگی را در خود جای داده  های گروهکه  شهری کالن به عنوانشهر تهران 

 ترافیک، سرگردان، های زبالهشهر تهران مواردی چون  در نیست. مستثنااز این قاعده  ،است

تخلفات رانندگی و مواردی از این دست را به راحتی  دستفروشی، ،ها دیوارنوشته نزاع خیابانی،

 ای حاشیه مناطقکه احساس آنومی بخصوص در  دهند میتحقیقات نشان  مشاهده کرد. توان می
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د به توان می( که در برخی موارد این احساس 110: 0900 کوثری و نجاتی حسینی،) ستباال

 (.0931علی بابائی، فیروزجائیان و) شودمنجر گریزی  قانون

 هامروز فعلی ما ۀکه جامعدر این حوزه بیانگر این است  شده انجاممرور بر تحقیقات 

 روند روزافزون رفتارهای هنجارشکنانه،اعتمادی و  بی سابقۀ افزایش بیشاهد افول اخالق و 

 قانونی شد بیر و اجتماعیهای فراگیر  رزشا مقررات،بط و ضوا قوانین، باورها،ه ب توجهی بی

 ؛0900 ها، نگرش و ها ارزش ؛0930 پور، یعرف ؛0901 جالیی پور، ؛0930 گودرزی،است )شده 

، 0900 قدوسی، ،0901 فیروزآبادی، ؛0901 سعادت، ؛0901 ،0900 ،0900 ایسپا، ؛0909

یک مسئله اجتماعی  به عنوانکنونی را  نظمی جامعۀ محققان بی نیا (.0901 یروزجائیان،ف

ها و نیز تنوع آنها در  اند و عوامل مختلفی را برای توضیح باالرفتن میزان این ناهنجاری پذیرفته

 ،توجه قرار گرفته و کمتر مورد ،اما آنچه امروزه اهمیت بسیار دارد ؛کنند شهرها ذکر می

اجتماعی در شهرهای  های آسیبها و  های بروز ناهنجاری پرداختن به بسترهایی است که زمینه

 .شهرهاست کالندر  0اجتماعی آورد و آن کاهش و فرسایش سرمایۀ بزرگ را فراهم می

ست  و نهادهای اجتماعی ها گروه که حاصل روابط اجتماعی بین افراد،سرمایۀ اجتماعی 

این مفاهیم در  یتاهم (.0900، تاجبخشدارد )به سزایی تأثیر نظم اجتماعی در برقراری 

چرا که نقصان در هر یک از  پوشیده نیست؛ کس هیچبرقراری نظم اجتماعی در سطح جامعه بر 

 را به همراه خواهد داشت. و انحراف اجتماعی نظمی بی و اجتماعی این مفاهیم در سطح فردی

 دارد که اوضاع سرمایۀنشان از آن  در ایرانسرمایۀ اجتماعی  های شاخصبررسی 

مطالعاتی لگاتیوم  مؤسسۀ 1101سال  گزارش کند. اجتماعی در ایران شرایط خوبی را دنبال نمی

اجتماعی در ایران بیش از گذشته افول کرده و در وضعیت قرمز قرار  دهد سرمایۀ نشان می

در میان کشورهای سرمایۀ اجتماعی  به لحاظاعالم کرده است که ایران  مؤسسهاین  دارد.

ها قرار دارد. افغانستان و سوریه دو کشور دیگر خاورمیانه هستند  ترین رتبه پایین خاورمیانه در

عین  در آبان(. 00: 0930خبرگزاری موج، ) اند جهان ایستاده 010رتبه با ایران در جایگاه  که هم

 ازدر ایران انجام شده است سرمایۀ اجتماعی وضعیت  ۀتحقیقات مختلفی که در زمین حال

 ؛0930 پور، رفیع ؛0901موسوی؛  و عبداللهی) حکایت دارددر ایران سرمایۀ اجتماعی فرسایش 

الف و  0901 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ؛0901 ؛ایسپا ،0909 ،ها نگرشو  ها ارزش

 موسوی خامنه، ؛0900، قدوسی ؛0901، ، فیروزآبادی0901، سعادت ؛0901 دینی، ؛ب 0901

 در ایران امروزسرمایۀ اجتماعی  های شاخصکه  دهد مینشان (. مرور این تحقیقات 0930

                                                           
1. erosion of social capital 

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 1396 ، بهار و تابستان1 شمارۀ نهم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  01

 

 روبروییمدر جامعه سرمایۀ اجتماعی و به نوعی با فرسایش  نداردوضعیت مطلوبی 

زار نفر در کل کشور ه 00پیمایش ملی که در میان  نیآخر .(0901، عبداللهی ؛0901،پور شارع)

و  اعتماد ی چون عدالت اجتماعی،های شاخصرا در سرمایۀ اجتماعی فرسایش  ،انجام شده

در گریزی  قانوناعتقاد دارند که  گویان پاسخدرصد از  01 کرده است. تأییداخالق عمومی 

 (.0930 غفاری،) استکشور باال 

در شهرهای  باألخص ها در شهرها، و شدت ناهنجاری تنوع ، فراوانیاخیر  های سالدر 

 های حوزهدر  ،متعدد های هزینهاین امر  همواره رو به افزایش گذاشته است.چون تهران بزرگ 

 کشورمطالعاتی چند در داخل  نظمی بی مورد در به همراه داشته است.خرد تا کالن جامعه، 

( و 0939 صادقی و همکاران، ؛0909 چلبی و همکاران، ؛0931زاده و همکاران، عباس)

 ؛1109 پاکارد و همکاران، ؛1101 ،آکوماک ؛1113 براوینگ،) کشورمطالعاتی نیز در خارج 

گرفته که به  صورت( 1100 هیل و همکاران، ؛1113 گراشیا، ؛1100 کوشنیک و همکاران،

در جامعه سرمایۀ اجتماعی زوال  رسد میبه نظر  .اند پرداخته نظمی بیو سرمایۀ اجتماعی  ارتباط

نظر دارد تا  این اساس این تحقیق در بر باشد. تاثیرگذارشده  عرفی های نظمی بی گیری شکلدر 

در دو بعد  نظمی بیبر  در دو بعد عینی و ذهنیسرمایۀ اجتماعی فرسایش  تأثیربه بررسی 

 فیزیکی در بین شهروندان شهر تهران بپردازد. -اجتماعی

 

 ارچوب نظریچ

 اسات. شاده  بررسای  سرمایۀ اجتمااعی  اجتماعی در چارچوب مفهومی  نظمی بیدر این تحقیق 

اماروزه   دارد.کاابرد  و موضاوعات مختلاف    ها رشتهیک نظریه، در  به عنوان 0اجتماعی ۀیسرما

 سیاسای،  های حوزهی مختلف از این مفهوم برای تحلیل مسائل و مشکالت ها رشتهدر  محققان

 گفات  تاوان  مای سارمایۀ اجتمااعی   . در تعریاف  کنند میاقتصادی و فرهنگی استفاده  اجتماعی،

از اینارو آن حاصال    دارد.ریشاه  در ساختارها و روابط اجتمااعی در جامعاه   سرمایۀ اجتماعی »

مثل اعتماد، اعتقاد( افراد باا دیگاران   ) یذهنکنترل اجتماعی( و  مثل مشارکت،) ینیعپیوندهای 

 یونادها یپ باا آن باشاد.   ند در جهت نظم و ثبات جامعه و یا مخالفتتوان میاین پیوندها  است.

این موضوع بیانگر آن است که . «اجتماعی ضعیف جامعه را مسائل اجتماعی روبرو خواهد کرد

 محتوی( است.) یذهنساختار( و ) ینیعدارای دو بعد سرمایۀ اجتماعی 

                                                           
1. Social capital 

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 09  ...؟ییکپرزدا ای ینیکپرنشو میراحمدی/  فر عیرف

 

اسات. پاتناام در   سرمایۀ اجتمااعی  ۀ حوز پردازان نظریه ترین مهمیکی از  1روبرت پاتنام 

؛ 0901)پاتناام،   پاردازد  مای سارمایۀ اجتمااعی   آثار متعدد خود به بحث از افول و یا فرساایش  

( به 0901) «مدنی های سنتدموکراسی و »در کتاب خود  پاتنام(. 0331؛ 0333؛ 1110؛ 0331

اما باا انتشاار   ؛ پردازد میسیاسی و نهادها مدنی  های رژیمبر سرمایۀ اجتماعی  تأثیرگذاری نحوۀ

سارمایۀ اجتمااعی   طاور جادی باه بحاث افاول       ( باه 1110 )پاتناام، « 2بولینگ یکنفرر  »کتاب 

چاون مشاارکت   سارمایۀ اجتمااعی    های مؤلفه ای دوره پاتنام در این کتاب با مقایسۀ .پردازد می

مادنی و   هاای  عضاویت شرکت در انجمن اولیا و مربیان و  پیوندهای مذهبی، اعتماد، انتخاباتی،

اخیر نسبت  های سالدر آمریکا در سرمایۀ اجتماعی که  رسد میدوستانه در آمریکا به این نتیجه 

باا هماین    (0331) ای مقالاه که این کتاب را بار اسااس    وی قبل کاهش یافته است. های دههبه 

 گارا  وندرآمریکا را با شهروندانی  ۀجامعسرمایۀ اجتماعی افول کند  نوشته است، ادعا میعنوان 

هرچناد او بطاور مساتقیم باه      در زنادگی اجتمااعی مواجاه کارده اسات.      جو مشارکتو کمتر 

زندگی اجتمااعی را  سرمایۀ اجتماعی اما از نظر او ضعف  کند نمیاین وضعیت اشاره  پیامدهای

 و جرائم روبرو خواهد کرد. نظمی بیبا مشکالتی از جمله افزایش 

انساانی )ابازار و    همچون مفاهیم سرمایۀ فیزیکی و سرمایۀسرمایۀ اجتماعی از نظر پاتنام 

ساازمان اجتمااعی از قبیال     هاای  ویژگی ( بهدهد میفردی را افزایش  یور بهرهکه  هایی آموزش

هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی و همکااری بارای کساب ساود متقابال را       ،ها شبکه

در زمیناه فیزیکای و سارمایه انساانی را      گاذاری  سارمایه سود سرمایۀ اجتماعی  .کند میتسهیل 

هم سرمایۀ اجتماعی در حقیقت از نظر پاتنام  (.101و  31:0901 ؛0900 ،پاتنام) دهد میافزایش 

از  ماؤثرتر  کنناد  میتالش سرمایۀ اجتماعی افراد با  اجتماعی دارد. تأثیراتفردی و هم  تأثیرات

 (.091: 0333 ،پاتنامدهند )انجام  مؤثریجمعی  های کنشدیگران باشند و 

اسات   تر آسانهمکاری  ،برخوردار استسرمایۀ اجتماعی که از  ای جامعهاز نظر پاتنام در 

را حال   ...خشاونت و   بسیاری از مشکالت ساختاری جامعه چون فقر، توان میو از این طریق 

 در نظریۀ پاتناام  اجتماعیسرمایۀ سه مفهوم محوری  ها شبکههمیاری و  یهنجارها ،اعتماد کرد.

پاتنام در بحث از اعتماد با توجه به شعاع اعتماد باه دو ناوع اعتمااد شخصای و اعتمااد       است.

نیاز   یافتاه  تعمایم اعتماد  بعضاًسرمایۀ اجتماعی اجتماعی اشاره دارد و نوع دوم را که در ادبیات 

به نظر وی این نوع اعتمااد، شاعاع اعتمااد را از     داند. سودمندتر میبرای جامعه  ،شود مینامیده 

                                                           
1. Robert Puthnam 

2. Single bowling 
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در ساطح جامعاه را    تار  گساترده و همکاری  برد یمفراتر  میشناس یم شخصاًفهرست کسانی که 

 (.091: 0901،پاتنام) شود میموجب 

معاصار آمریکاا باه بحاث از فرساایش       در جامعاۀ  0پاتنام در بحث از عدم دخالت مدنی

ناه تنهاا   باه بعاد    0311 ۀآمریکاا در دها   ۀنظار او در جامعا   از .پاردازد  مای  1سرمایۀ اجتمااعی 

اجتمااعی   هاای  فعالیتدر  تأثیرنسبت به گذشته رو به افول رفته است این های مدنی  مشارکت

این فرساایش در تغییار رفتاار از جملاه تمایال       تأثیرنظر او  از .شود میغیر رسمی هم مشاهده 

: 0333، پاتناام اسات ) و افزایش جارائم قابال مشااهده     فزاینده رانندگان به عبور از چراغ قرمز

 11مادهای آن در  پیاو سارمایۀ اجتمااعی    گیری اندازه مورددر  ایشاننتایج تحقیق  (.011-000

مادنی، ساطح    های سازمانعضویت رسمی، مشارکت در )سرمایۀ اجتماعی افول  ایالت آمریکا،

و ساطح  سارمایۀ اجتمااعی   نظر او باین فرساایش    از .کند می تأییداخیر را  های دههاعتماد( در 

نظر او جرم به شکل  به مدنی و اقتصادی رابطه وجود دارد. های نابرابریجرم، فرار از مالیات و 

میزان قتل با میزان پایین  مثالً؛ شود می ینیب شیپسرمایۀ اجتماعی بسیار قوی و بطور معکوس با 

بااالتری  سرمایۀ اجتماعی که  ییها التیا در در رابطه است. ها در برخی ایاالتسرمایۀ اجتماعی 

 ،اناد  داشاته باالتری سرمایۀ اجتماعی که  ییها التیا. همچنین در استمیزان قتل کمتر  ،اند داشته

موضوع در رابطه با فرار از مالیاات و گریاز از قاانون هام صاادق       نیا .اند هگر ستیزهمردم کمتر 

 .کنناد  مای بیشتر قوانین را رعایات   دارند،مدنی بیشتری  های دخالتجاهایی که مردم  در است.

 هاای  ناابرابری  بااالتری برخوردارناد،  سرمایۀ اجتماعی  های شاخصاز در ایالتهایی که  نیهمچن

تعبیر دیگار بادون وجاود هنجارهاای      به (.00-10: 1110، پاتناماست )مدنی و اقتصادی کمتر 

 پاروری،  یحاام  خاانواده گرایای غیار اخالقای،     ،مادنی ی مشاارکت  هاا  شابکه متقابل و ۀ معامل

 ۀو توساع  آمیاز  موفقیات ناکارآمد و رکاود اقتصاادی از دموکراتیزاسایون     حکومت ،شکنی قانون

 ،نتیجاه گرفات   تاوان  مای مجماوع   در (.900: 0901، پاتنام) رسد میبه نظر تر  محتملاقتصادی 

 و گساترش دموکراسای،  جامعاۀ مادنی   بار  سرمایۀ اجتمااعی  درونی  تأثیرهرچند از نظر پاتنام 

کاه باا دولات بهتار      اسات  مادار  قاانون معطوف به اجتماع و  گیری جهتشهروندانی با  شیافزا

د هم بارای فارد و   توان میسرمایۀ اجتماعی فرسایش  ؛ اما(11: 0900، توسلی) کنند میهمکاری 

گارفتن هنجارهاای    نادیده این پیامدها،از  یکی هم برای جامعه نتایج زیانباری را برجای گذارد.

بارای بررسای    ۀ پاتنام،نظریاز هر حال  بهایین است، پسرمایۀ اجتماعی  توسط افراد بااجتماعی 

، مسانر  ؛1111، مانتاانر  ؛0331، ناوریس )شود  میاستفاده  ،مسائل اجتماعی بخصوص انحرافات

                                                           
1. Civic disengagement 

2. Erosion of social capital 
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است مورد نقد قرار گرفته سرمایۀ اجتماعی مدل مورد نظر پاتنام درباره فرسایش قاطع  (.1110

از  0فوکویاما سیفرانس (.0333 ،هاال  ؛0333، پاکستون ؛19: 0901؛ لدیف 000: 0933، فوکویاما)

سارمایۀ  است. او نیز به مانناد پاتناام   سرمایۀ اجتماعی  ۀپردازن حوز نظریه نیتر سرشناسجمله 

و حفا   سارمایۀ اجتمااعی   پایان نظام،  »در کتاب  او .کند میرا در سطح کالن مطالعه اجتماعی 

در ایان کتااب باا     او نه افراد. داند می ها گروهرا متعلق به سرمایۀ اجتماعی (، 0933، 0333) «آن

در جامعاه  سارمایۀ اجتمااعی   بحث از فروپاشی بزرگ، انحرافات اجتماعی را نماادی از افاول   

انساانی و بازساازی    تیا ماه :1فروپاشی بزرگ»تحت عنوان  ای جداگانهاما او در کتاب ؛ داند می

 باه  .کند میاجتماعی بحث  های ارزشهنجارها و  ۀ( بطور مشخص دربار0333) «یاجتماعنظم 

نظام   فروپاشای بیشتر کشاورهای غربای شااهد     0331 ۀده اوایلتا  0311 ۀده اوایلنظر او از 

 اول به نظر او این فروپاشی بزرگ باه ساه شاکل خاود را نشاان داده اسات:       .اند بودهاجتماعی 

 افزایش در میزان جرم، دوم افول در اعتماد بین شخصی و سوم اضمحالل خانواده.

در آمریکاا، روش  سارمایۀ اجتمااعی   پاتنام برای اثبات فرسایش  ۀفوکویاما ضمن نقد شیو

باه  سارمایۀ اجتمااعی    گیاری  انادازه به نظر او به جای سانجش و   ؛کند میجایگزینی را پیشنهاد 

به عبارتی یا به عباارت دیگاری انحرافاات    سرمایۀ اجتماعی نبود  توان میمثبت،  یارزش عنوان

اجتماعی از قبیل میزان جرم و جنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، طارح دعااوی و   

مرسااوم  هااای روشدادخااواهی، خودکشاای، فاارار از پرداخاات مالیااات و مااوارد مشااابه را بااه 

وجود هنجارهای رفتاری مبتنای  سرمایۀ اجتماعی ن فرض بر این است که چو کرد. گیری اندازه

سارمایۀ  بازتااب نباود    ،انحرافات اجتمااعی نیاز بالفعال    ،کند میبر تشریک مساعی را منعکس 

سارمایۀ   آثاار او بارای توضایح   (. 01-01: 0933؛ 03: 1110)فوکویاماا،   باود خواهاد  اجتماعی 

شاعاع   گیاری  شاکل گروهای( و   بارون -درون) یاجتمااع بر جامعه از شکل پیوندهای اجتماعی 

در سرمایۀ اجتماعی  ۀارتباط با افراد خارج از گروه بر ذخیر ۀاعتماد حرف میزند. به نظر او نحو

مستحکم اخالقی در داخل یک گروه در بعضی از ماوارد   یوندهایپ است. تأثیرگذاریک جامعه 

 .شاود  میبا آنها  مؤثرافراد خارج از گروه و کاهش همکاری  هش میزان اعتماد اعضا باباعث کا

آن را شاعاع   تاوان  مای منفی ایجاد کند کاه   یگروه بروند روابط توان می یگروه درون یوندهایپ

آن گروه موانع بیشتری نسبت باه   ،بیشتر باشد اعتمادی بیاین شعاع  هرچقدر نامید. اعتمادی بی

د موجب نفرت و خشونت نسبت باه  توان میکه  ییتا جا آورد میپیرامون خود به وجود  ۀجامع

سارمایۀ  (. به نظر فوکویاماا ساطح پاایین    011-013: 0933، فوکویاماشود )افراد خارج از گروه 

                                                           
1. Fransis fokoyama 

2. Great disruption 
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ناکارآماد و  پاسخگوی سیاسی غیر  های نظامهمانند به یکسری کژکارکردهای سیاسی اجتماعی 

فساد  گیری شکلاین وضعیت  ۀبه نظر او نتیج .شود می منجر در جامعه هیالدواخالقی  های نظام

 ؛داناد  میدر جامعه سرمایۀ اجتماعی این وضعیت را افزایش ظرفیت  حل راهدر جامعه است. او 

مثل حراسات از  ) یدولتیک کاالی عمومی است یا باید سازمان سرمایۀ اجتماعی اما از آنجا که 

داوطلب آن را عرضاه   حقوق، آموزش و دفاع( یا عاملی غیر دولتی از قبیل کلیسا یا یک انجمن

بارای نظام   سارمایۀ اجتمااعی   در مجماوع باه نظار فوکویاماا      (.11-03: 1110، )فوکویاماند ک

که وجود بسیاری از مسائل در جامعاه را   چرا ،برخوردار است ای العاده فوقاجتماعی از اهمیت 

از پاتناام باه فوایاد     تأسای باه   او .داند میدر جامعه سرمایۀ اجتماعی از عدم یا ضعف  ای نشانه

 دارند. تأکید آنفرسایش نیز پیامدهای حل مشکالت جامعه و  در توسعه،سرمایۀ اجتماعی 

آن را باه دو بعاد تقسایم    سارمایۀ اجتمااعی   پاکستون به منظور ترکیب بعد عینی و ذهنی 

یکادیگر  ی عینای کاه افاراد را باه     ها شبکهیعنی ساختار  :0پیوندهای عینی میان افراد :0 :کند می

رواباط   اناواع  ناد. ا افراد در فضای اجتماعی باه هام مارتبط    دهد مینشان  مؤلفه ینا مرتبط کند.

 :1 گرفات.  در نظار سارمایۀ اجتمااعی   پیونادهای عینای    جازو  توان میرسمی و غیر رسمی را 

 ماورد  ،دوجانباه  افراد باید دارای ویژگای خااص باشاد:   یعنی پیوندهای میان  :1پیوندهای ذهنی

هام تواناایی    ،موجاود باشاد  سرمایۀ اجتمااعی  نظر او وقتی  به اعتماد و مستلزم احساس مثبت.

بر این اسااس   (.39: 0333، پاکستون) شود میکنش افزایش یافته و هم پیامدهای خوب تسهیل 

سارمایۀ اجتمااعی    .کارد بررسی را در دو بعد عینی و ذهنی سرمایۀ اجتماعی فرسایش  توان می

سارمایۀ  فرساایش   دو بعد عینی و ذهنی قابل بررسای اسات.   یقطریک سازه از  عنوانبه منفی 

هنجارهاای ذهنای   اجتمااعی، ضاعف    اعتماادی  بای ی چاون  های مؤلفهدر بعد ذهنی با اجتماعی 

 ضاعف  و احساس آنومی سنجیده شده و در بعد عینی نیز با ضعف کنترل اجتمااعی،  مشارکت

این تحقیق این است  قضیۀ ترین مهم .شود میروابط رسمی و ضعف روابط غیر رسمی سنجیده 

یا به عباارتی،  سرمایۀ اجتماعی فرسایش   ذهنی و عینی در جامعه که نتیجۀ که ضعف پیوندهای

فیزیکای   -نظمای اجتمااعی   ، موجاب بای  اسات ای(  فرد با جامعه )اخاتالل رابطاه   رابطۀضعف 

دارد تاأثیر مساتقیمی    نظمای  بای مثبت بر پیشگیری از جرم و سرمایۀ اجتماعی  هرچند .شود می

سارمایۀ اجتمااعی   کااهش   دهاد  مای مطالعات تجربی نیز نشاان  ( اما 1101زاگرت و همکاران،)

 ؛1101 سمی و ویال،  ؛1113 براوینگ،) شود میفیزیکی و اجتماعی در جامعه  نظمی بیموجب 

( در تحقیقی باه بررسای   1103و همکاران ) یکل (.1101 کوشینگ، ؛1109 پاکارد، ؛1100 هیل،

                                                           
1. Objective association between individual 

2. Subjective tie 
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 تاأثیر در این تحقیاق عاالوه بار     فیزیکی پرداختند.-اجتماعی نظمی بیبر سرمایۀ اجتماعی  تأثیر

متغیرهای  تأثیر ،سرمایۀ اجتماعیشاخص  به عنوان اجتماعی ضعیف حمایت اجتماعی و کنترل

فیزیکای و اجتمااعی    نظمی بیتحت سکونت بر  منطقۀدیگری چون وضعیت درآمد، مسکن و 

وقتی افراد در جامعه احسااس  که  دهد میهمچنین نتایج تحقیقات دیگر نشان  شده است. تأیید

و  یابد میاجتماعی در افراد کاهش  پذیری مشارکتحس  کاهش یابد، اعتمادی بیو  کنند  میآنو

کنتارل   نهمچنای  در این وضعیت افراد تمایلی به رعایت هنجارها و نظم اجتماعی ندارند. طبعاً

دارد در هار دو ناوع فیزیکای و اجتمااعی      نظمای  بیغیر قابل انکاری بر  تأثیراجتماعی ضعیف 

وضعیت فقدان کنترل اجتماعی افراد به راحتی هنجارهای  در (.0939 صادقی، ؛0939 احمدی،)

همچنین ضعف روابط رسمی و غیار رسامی    .رسانند میه و به محیط آسیب اجتماعی را شکست

را در افراد کااهش داده   گرایی جمععینی سرمایۀ اجتماعی شاخصی از  به عنوانافراد در جامعه 

کااهش پیوساتگی اجتمااعی موجاب      .شاود  مای جامعاه   هنجارشکنی در میان افراد ساز زمینهو 

همانظور که ابعااد   ،پاتنام و فوکویاما بر اساس نظریۀ (.1113 جب،) شود میانحرافات اجتماعی 

سارمایۀ  فرساایش   یرهاای متغ ،برخوردارناد  کنندگی تقویتسرمایه نسبت به یکدیگر از ویژگی 

و هرگوناه آسایب    نظمای  بای بر یکادیگر بار    تأثیرو با  کنند مینیز یکدیگر را تقویت اجتماعی 

 مثبت خواهند داشت. تأثیراجتماعی 

 

 نظری تحقیقمدل 

 نظمی بیعینی و ذهنی بر سرمایۀ اجتماعی فرسایش متعامل  تأثیر. 0 نظریمدل 

 
 تحقیق های فرضیه

 دارد. تأثیرو ابعاد آن  نظمی بیذهنی و ابعاد آن بر سرمایۀ اجتماعی اول: فرسایش  فرضیۀ

 دارد. تأثیرو ابعاد آن  نظمی بیعینی و ابعاد آن بر سرمایۀ اجتماعی  شیفرسا دوم: فرضیۀ
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 نظمی بیذهنی و عینی از طریق تعامل با یکدیگر بر سرمایۀ اجتماعی سوم: فرسایش  فرضیۀ

 دارند. تأثیر

 

 روش تحقیق

ای و  تحلیلی بوده که از طریق مطالعات کتابخانه –روش تحقیق در این پژوهش توصیفی

شهر تهران با  ساکناننفر از  011برای این منظور  .آوری شده است جمع اطالعات ،پرسشنامه

طرح  ازبرای انتخاب نمونۀ تحقیق،  انتخاب شدند.ای  چندمرحلهای  گیری خوشه روش نمونه

مجموع  در شده است. استفاده (0901)فیروزآبادی و جاجرمی توسط مناطق تهران  بندی تقسیم

 ۀبا سطح توسع منطقۀسه  ،شهرداری تهران با استفاده از جدول اعداد تصادفی ۀگان 11مناطق 

 00 منطقۀ از شمال تهران، 0 منطقۀ و پایین انتخاب شده است. متوسط باال، اقتصادی اجتماعی

نفر از  33 ،0 منطقۀنفر از  110اند که  از پایین تهران انتخاب شده 01 منطقۀ و از مرکز تهران

قابل  ها پاسخنمونه از  09 دهند.ما را تشکیل می ۀنمون 01 منطقۀنفر از  011و  00 منطقۀ

ابتدا  ی،یابه کارگیری روش اعتبار صوری و محتو با ،تعیین اعتبار پرسشنامه برای .داستفاده نبو

تهیه و با تعدادی از تحقیقات پیشین خارجی و داخلی  یک پرسشنامه مقدماتی با توجه به

به این نتیجه  پرسشنامه مزبوربا رفع نقایص  شد.اساتید و متخصصان در این مورد مشورت 

. برای هستند  معنایی مفاهیم اصلیۀ ، معرف حوزآنبه کار رفته در  های شاخصرسیدیم که 

، استفاده آمدهنتایج آن در جدول زیر  که یب آلفای کرونباخاز ضرپرسشنامه،  بررسی پایایی

 برخوردار است.سشنامه از پایایی قابل قبولی این پر ؛است شده
 

 میزان آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق .1جدول 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ضریب آلفا تعداد گویه متغیرها

 1730 1 یافته( ضعف اعتماد عام )تعمیم

 1731 0 هنجارهای ذهنی مشارکت

 1731 3 روابط رسمی ضعف

 1730 3 ضعف روابط غیر رسمی

 1713 3 احساس آنومی

 1730 1 ضعف کنترل اجتماعی

 1731 3 نظمی اجتماعی بی

 1739 1 نظمی فیزیکی بی
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 تعریف متغیرها

در فضای  نظمی بیمتغیر وابسته در این تحقیق : (نظمی بی) وابستهتعریف متغیر  (الف

مترادف با هر نوع رفتاری است که مغایر با هنجارهای رسمی و غیر  نظمی بی است.شهری 

زعم  به با انحراف مترادف است. نظمی بیاین منظر  از رسمی و انتظارات یک جامعه باشد.

بر  فیزیکی. یها نشانههای اجتماعی  انداز: نشانه نظمی عبارت های بی ( نشانه0331) اسکوگان

اجتماعی و  نظمی بی ؛ایم کردهآن را به دو بعد تقسیم  ،نظمی بیاین اساس برای بررسی 

هر نوع رفتاری تعریف  توان میرا  اجتماعی نظمی بی: اجتماعی نظمی بی :0 فیزیکی. نظمی بی

این وضعیت  در .شود میکرد که موجب اختالل در هنجارهای معطوف به روابط فرد با جامعه 

برای سنجش این متغیر از شاخصی هفت  .بین افراد جامعه روبروییم ای رابطهبا نوعی اختالل 

نوبت رعایت نکردن  ،کشی خطعبور از خیابان در مناطق غیر  استفاده شده است. سؤالی

 مورد بیبوق زدن و سروصدای  برطرف کردن مشکالت اداری به روش غیر متعارف، دیگران،

 نظمی بیشاخص برای سنجش  به عنواندعوا و جر و بحث در اماکن عمومی  در خیابان،

فیزیکی معطوف به فضای فیزیکی شهر  نظمی بی: فیزیکی نظمی بی :1 شد.اجتماعی استفاده 

فیزیکی  نظمی بی ،این منظر به هر نوع رفتاری که به ظاهر فیزیکی شهر آسیب رساند از است.

دستمال ) زبالهرها کردن : استفاده شده است سؤالبرای بررسی این متغیر از هفت  است.

صندلی ) عمومی( در خیابان، آسیب رساندن به اموال ... دور ریختنی و وسایل کاغذی،

رو و اجناس مغازه یا وسایل اضافی منزل در پیاده گذاشتن و...(، مترو وسائل پارک، اتوبوس،

آسیب رساندن به وسایل  ، نوشتن یا چسباندن مطالبی بر روی درب منازل یا دیوار خیابان،...

 پارک ممنوع. های مکانپارک ماشین در و  موجود در پارک و اماکن عمومی

سرمایۀ اجتماعی فرسایش  ،تحقیقمتغیر اصلی وابسته در این : تعریف متغیر مستقل (ب

به تعبیر  از اینرو دارد.ریشه در ساختارها و روابط اجتماعی در جامعه  سرمایۀ اجتماعی است.

ند در جهت توان میاین پیوندها  حاصل پیوندهای عینی و ذهنی افراد با دیگران است. ،پاکستون

جامعه را با مسائل  ،اجتماعی ضعیفپیوندهای  نظم و ثبات جامعه و یا مخالفت با آن باشد.

به نوعی سرمایۀ اجتماعی در وضعیت فرسایش  روبرو خواهد کرد. نظمی بیاجتماعی از جمله 

چه به سرمایۀ اجتماعی در این وضعیت  .دهای عینی و ذهنی در جامعه روبروییمبا ضعف پیون

هر بعد در جدول زیر  های مؤلفهتعریف  .شود میلحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی تضعیف 

 ی از این متغیرها تهیه شده است.های شاخصبرای سنجش هریک از این متغیرها  آمده است.
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 متغیرهای مستقل حاضر در تحقیق فیتعر .2جدول 
 تعریف ها مؤلفه ابعاد متغیر مستقل

 
 
 
 
 
 

 فرسایش
سرمایۀ 
 اجتماعی

 
 
 

 عینی

 جامعاه )احازاب،   ی اجتمااعی و مادنی  هاا  شابکه به معنی پیوند و ارتباط ضعیف فرد باا   ضعف روابط رسمی
 .( است...و  ها انجمن

 ی خانوادگی، خویشاوندی و دوستی است.ها شبکهبه معنی پیوند ضعیف فرد با  ضعف روابط غیر رسمی
کنترل اجتماعی مجموعه تدابیری است که جامعه در جهت محافظت از قوانین و اجبار  ضعف کنترل اجتماعی

 .شود می نظمی بیاین تدابیر موجب  ضعف .گیرد میافراد در جهت پیروی از قوانین بکار 
 
 
 

 ذهنی

رفتار فرد از  ماعی نظارت و کنترل خود را بروضعیتی است که در آن هنجارهای اجت احساس آنومی
 .دهند میدست 

 بعد ذهنی مشارکت که همان تمایل و گرایش فرد به مشارکت اجتماعی است. هنجارهای ذهنی مشارکت
یا افراد جامعه با توجه به یک رشته پیامادها   ها غریبهعدم اطمینان به اعتماد پذیری فرد به  عدم اعتماد اجتماعی

 است. سوءظنیا رویدادهای معین که همراه با 

 

های تحقیق یافته  

 توصیف اجمالی نمونه -

درصد افراد نمونه را  1071که  ی تحقیق بیانگر آن استها دادهنتایج حاصل از توصیف 

 079د مجرد و درص 0370، متأهلدرصد افراد  00اند. زنان تشکیل دادهدرصد را  0071مردان و 

 9371سال،  91تا  10درصد بین  9079سال،  11درصد زیر  970. درصد نیز بدون همسراند

سال و  11تا  10درصد بین  071سال،  11تا  00درصد بین  0079 سال، 01تا  90درصد بین 

سنی بر اساس جنسیت نیز  سال سن دارند. همچنین میانگین 31تا  10درصد نیز بین  070

افراد . درصد 9. است (99700) ( نسبت به زنان91700)میانگین سنی باالتر مردان  ۀدهند نشان

درصد فوق  0171درصد دیپلم،  10درصد راهنمایی و دبیرستان،  079درصد ابتدایی،  0سواد، بی

تحصیالت دکترا  درصد نیز 179لیسانس و  درصد فوق، 0971درصد لیسانس،  9171دیپلم، 

 درصد 9درصد دانشجو و  0070درصد بیکار،  1، دار خانهدرصد  0170 اند، شاغل که دارند

 0زیر  شان خانوادهافراد درآمد  0079اند. درصد نیز سایر را انتخاب کرده 0چنین همبازنشسته و 

درصد بین  0371میلیون در ماه،  9تا  1درصد بین  9170میلیون،  1تا  0بین  1371میلیون در ماه، 

درصد نیز درآمد ماهیانه  079میلیون در ماه و  1تا  0درصد بین  170میلیون در ماه،  0تا  9

واده در این ماهیانۀ خان درآمد. کمترین میزان استمیلیون در ماه  1خانوده هایشان باالتر از 

. میانگین درآمد استمیلیون تومان در ماه  01آن نیز  ترین بیشتومان و  هزار 111آماری  نمونۀ

 است. 1101011خانواده برابر با 

 1709در رابطه با متغیرهای مستقل باید گفت میزان متغیر ضعف مشارکت ذهنی برابر با 

هنجارهای این نکته است که میزان  ۀدهند نشانو این  (است 1و  1دامنه در اینجا بین است )

میزان متغیر ضعف روابط  ( بیشتر است. همچنین171از حد متوسط میانگین ) ذهنی مشارکت

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 30  ...؟ییکپرزدا ای ینیکپرنشو میراحمدی/  فر عیرف

 

( بیشتر است. میانگین متغیر ضعف 1/1که از حد متوسط میانگین ) بوده 31/1رسمی برابر با 

. همچنین میانگین متغیر ضعف ست( ا171) یانگینمو باالتر از  1713ارتباطی برابر با  ۀشبک

( است. میزان متغیر ضعف کنترل 171میانگین ) یانگینمکمتر از  و 1719اعتماد اجتماعی با 

این نکته است که میزان ضعف کنترل اجتماعی  ۀدهند نشاناست و این  1701اجتماعی برابر با 

 ( کمتر است.171در نمونه مورد نظر از حد متوسط میانگین )
 

 فیزیکی( -اجتماعی) نظمی بیفراوانی شاخص  عیتوز .3جدول 

غیر
مت

 

از میانگین  تعداد کل هرگز بندرت گاهی اغلب همیشه

1  

نی
روا
ف

صد 
در

نی 
روا
ف

صد 
در

نی 
روا
ف

صد 
در

نی 
روا
ف

صد 
در

نی 
روا
ف

صد 
در

نی 
روا
ف

صد 
در

 

 نظمی بی

 اجتماعی
01 970 11 0171 039 0979 000 9179 3 179 011 011 1709 

 نظمی یب

 یزیکیف
3 070 10 1. 31 0371 000 1370 000 03. 011 011 0703 

 

اجتماعی در نمونه  نظمی بیشود، میزان متغیر همانطور که در جدول فوق مشاهده می

اجتماعی در  نظمی بیاین نکته است که میزان  دهنده نشانو این  بوده 1709مورد نظر برابر با 

 .استپایین  نسبتاًدر حد  0733فیزیکی با میانگین  نظمی بیمیزان  ینهمچن .استحد متوسط 

 .استدر حد متوسط  1791کل نیز با میانگین  نظمی بی

 ها آزمون فرضیه -
استفاده شده  spss افزار نرماز دومتغیره در این تحقیق برای توصیف و آزمون فرضیات 

استفاده شده است. این  AMOS افزار نرمهمچنین برای آزمون مدل نظری تحقیق از  است.

معادله  سازی مدل ،استهای معادله ساختاری مطرح افزار نرمبه عنوان یکی از  افزار نرم

 نظری است. های مدلساختاری روشی برای آزمون 
 

 تأهلبر حسب جنسیت و وضعیت  و ابعاد آن نظمی میزان بیتفاوت میانگین  آزمون .4 جدول
 متغیر وابسته 

 هایمتغیر
 مستقل

 نظمی بی
 کل اجتماعی فیزیکی

 T sig میانگین T sig میانگین T sig میانگین

وضعیت 
 تأهل

 99/1 -31/1 90/10 11/1 -11/1 01/00 31/1 10/1 10/01 مجرد
 39/13 01/03 90/01 متأهل

 11/1 -10/9 03/13 101/1 -91/9 90/00 11/1 -00/1 03/01 مرد تیجنس
 00/11 19/03 11/3 زن

 

و  تأهلن بر حسب وضعیت ابعاد آ و نظمی بیجدول فوق بیانگر آزمون تفاوت میانگین 

فیزیکی  نظمی بیدر  متأهلمیان افراد مجرد و  ،اساس اطالعات جدول بر .استجنسیت 

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 1396 ، بهار و تابستان1 شمارۀ نهم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  31

 

مجرد  افراد اجتماعی میان این دو گروه تفاوت وجود دارد. نظمی بیاما در  ؛تفاوتی وجود ندارد

 نظمی بیی در دار معناتفاوت  هرچند .دهند میبیشتری از خود نشان  نظمی بی متأهلیننسبت به 

در ارتباط با جنسیت تفاوت میان مردان و زنان در انواع  ؛ اماشود میکل میان دو گروه دیده ن

 .دهند میفیزیکی و اجتماعی از خود نشان  نظمی بیبیشتر از زنان  مردان .است دار معنا نظمی بی
 

 و ابعاد آن نظمی بیآزمون همبستگی میان متغیرهای مستقل و  .5 جدول

 

 

 دارد. تأثیرو ابعاد آن  نظمی بیذهنی بر سرمایۀ اجتماعی اول: فرسایش  فرضیۀ
 

 نظمی بی برذهنی سرمایۀ اجتماعی فرسایش  تأثیرمدل ساختاری  .1مدل تجربی 

 
Degrees of freedom=5 x2: 9.94 sig= 0/07 RMSEA=0.04 R2=0.24 

 متغیر مستقل
 

 متغیر وابسته
 آماره

 نظمی بی اجتماعی نظمی بی فیزیکی نظمی بی

 درآمد
 1701- 1700- 1701- ضریب همبستگی
 1710 1711 1701 سطح معناداری

 سن
 1711- 1713- 1711- ضریب همبستگی
 1700- 1713- 1710- سطح معناداری

 مدت اقامت در شهر
 1701- 1711- 1703- ضریب همبستگی
 1711 1710 1711 سطح معناداری

هنجارهای ذهنی ضعف 
 مشارکت

 1713 1710 1719 ضریب همبستگی
 1711 1711 1711 سطح معناداری

 ضعف روابط رسمی
 1703 1700 1701 ضریب همبستگی
 1711 1711 1710 سطح معناداری

 روابط غیر رسمیضعف 
 1710 1711 1701 ضریب همبستگی

 1711 1711 1711 سطح معناداری

 اجتماعی اعتمادی بی
 **17131 **17901 **17009 ضریب همبستگی

 1711 1711 1711 سطح معناداری

 ضعف کنترل اجتماعی
 1700 1711 1700 ضریب همبستگی
 1711 1711 1711 سطح معناداری

 احساس آنومی
 1711 1713 1701 همبستگیضریب 

 1711 1711 1711 سطح معناداری
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 گونه همان است. نظمی بیو سرمایۀ اجتماعی بین فرسایش  رابطۀمدل فوق بیانگر آزمون 

آنها مستقیم  رابطۀو جهت  دار معناروابط بین دو متغیر  ،آید میبرازش مدل بر  های از آمارهکه 

نیز بیشتر  نظمی بی ،ذهنی باالتر رودسرمایۀ اجتماعی که هرچه فرسایش  معنا ینبد .است

 .هاست برازش هم بیانگر برازش مدل نظری با داده های آماره .شود می

 دارد. تأثیرو ابعاد آن  نظمی بیعینی بر سرمایۀ اجتماعی فرسایش  دوم: فرضیۀ
 

 نظمی بی برعینی سرمایۀ اجتماعی فرسایش  تأثیرمدل ساختاری . 2مدل تجربی 

 
Degrees of freedom=5 x2: 5.88 sig= 0/31 RMSEA=0.02 R2=0.19 

 

 است. نظمی بیعینی و سرمایۀ اجتماعی بین فرسایش  رابطۀمدل فوق بیانگر آزمون 

 رابطۀو جهت  دار معناروابط بین دو متغیر  ،آید میبرازش مدل بر  یها از آمارهکه  گونه همان

(Beta=.44) باالتر رودعینی سرمایۀ اجتماعی که هرچه فرسایش  امعن ینبد .است آنها مستقیم، 

 برازش هم بیانگر برازش مدل نظری با داده هاست. های آماره .شود مینیز بیشتر  نظمی بی

 نظمی بیذهنی و عینی از طریق تعامل با یکدیگر بر سرمایۀ اجتماعی سوم: فرسایش  فرضیۀ
 دارند. تأثیر

 نظمی بیبر سرمایۀ اجتماعی انواع فرسایش  تأثیرمدل کلی  .3 تجربیمدل 

 
Degrees of freedom=18 x

2
:14/63 sig= 0/14 RMSEA=0.03 R2=0.42 
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 های دادهمدل نظری با  تناسب یا عدم تناسبساختاری  ۀبرازش در معادل های آماره

که این  نیست دار معناآماره کای اسکوئر  که در باال آمده گونه هماندهند.  ای را نشان می نمونه

ای و  نمونه های دادهبیانگر برازش مدل تجربی در باالست. بدین معنا که تمایز آنچنانی بین 

دوم میانگین  ۀهمچنین نتایج آماره ریشتوسط مدل تحلیلی وجود ندارد.  تولیدشده های داده

 ۀهم ینهمچن قابل قبول قرار دارد. ۀدر محدود RMSEA = 0/03برآورد مربعات خطای 

قابل  ۀدر محدود ،آمده است 1که در جدول  گونه همان ،برازش تطبیقی و مقتصد های آماره

ای مورد  نمونه های دادهمدل نظری ما توسط  دهند نشان می ها آمارهقبول قرار دارند. کالً این 

 حمایت قرار گرفته است.

 

 نظمی بیمدل ساختاری  بین  رابطۀبرازش  های آمار . 6 جدول
PNFI NFI RFI IFI CFI x2/df 

.58 0.98 0.95 0.99 0.98 1.43 

 

 

 گیری نتیجهبحث و 

را با مخاطرات جدی  هر جامعه ،گرفتن قواعد اجتماعینادیده  اجتماعی به معنای نظمی بی

 ترین مهماز  یکی .گیرد میعوامل مختلفی قرار  تأثیرتحت  نظمی بی مسئله روبرو خواهد کرد.

ضعف پیوندهای اجتماعی یا فرسایش  .استاین عوامل ضعف پیوندهای اجتماعی در جامعه 

سرمایۀ اجتماعی  در جامعه خواهد شد. نظمی بیموجب رفتارهای انحرافی یا سرمایۀ اجتماعی 

در برقراری نظم  ،و نهادهای اجتماعی است ها گروه که حاصل روابط اجتماعی بین افراد،

تحلیل به  حاضر بر این اساس تحقیق (.0900، تاجبخشدارد )به سزایی  تأثیراجتماعی 

در این پژوهش  پرداخته است.سرمایۀ اجتماعی  تاثیرگذاربر عامل  تأکید اجتماعی با نظمی بی

سرمایۀ فرسایش  تأثیر تالش شده، شهروندان شهر تهران به انجام رسیدهنفر از  011 اکه ب

، از ژانگ و ژان نقل به 0331، اسکوگان) اسکوگان به زعم بررسی شود. نظمی بیبر اجتماعی 

همین اساس در این  بر اجتماعی و فیزیکی. های نشانهعبارتند از  نظمی بی های نشانه (9: 1101

 نتایج تحقیق نشان داد. شده استبررسی  در دو بعد اجتماعی و فیزیکی نظمی بیتحقیق 

اجتماعی بیشتر  نظمی بی هرچنددر حد متوسط بوده، بطور کلی مورد مطالعه  ۀدر نمون نظمی بی

نسبت به  باال منطقۀفیزیکی و اجتماعی در  نظمی بیمیزان  البته .فیزیکی بوده است نظمی بیاز 

بوده که  میانی متوسط به باال منطقۀاجتماعی در  نظمی بی .کمتر بوده استمیانی و پایین  منطقۀ

 منطقۀفیزیکی در  نظمی بی .است منطقۀباال بودن تراکم جمعیتی در این  خاطر بهبیشتر 
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و  منطقهدر این سرمایۀ اجتماعی پایین بودن  طبعاً دیگر بوده است. منطقۀشهر بیشتر از دو  پایین

 نیست. تأثیر بیدر این امر مثل شهرداری  کمتر نهادهای مربوط توجهی بی

سرمایۀ در بحث از  پیوند اجتماعی است.سرمایۀ اجتماعی اساس  گفته شد همانطور که

بر این اساس فرسایش  .شود میدر دو بعد ذهنی و عینی تقسیم  ، پیوند اجتماعیاجتماعی

 محقق در این تحقیق، .استضعف پیوند عینی و ذهنی در جامعه  معنای بهسرمایۀ اجتماعی 

، ضعف هنجارهای ذهنی مشارکت ضعیف های مؤلفهذهنی را با سرمایۀ اجتماعی فرسایش 

ضعف  های مؤلفهعینی را با سرمایۀ اجتماعی اعتماد اجتماعی و احساس آنومی و فرسایش 

آنان بر  تأثیرو ضعف روابط غیر رسمی سنجیده و روابط رسمی  ضعف کنترل اجتماعی،

 است. کردهبررسی  را نظمی بی

 ،هنجارهای ذهنی مشارکتمتغیرهای ضعف  رابطۀآمد، متغیره  دوهمانطور که در تحلیل 

 .استاجتماعی مثبت و مستقیم  -فیزیکی نظمی بیاجتماعی و احساس آنومی و  ضعف اعتماد

در جامعه نیز  نظمی بیمیزان  ،ذهنی باالتر رودسرمایۀ اجتماعی که هرچه فرسایش  بدین معنا

 .شده است تأیید( هم 1109پاکارد )در تحقیق  نظمی بیاین متغیرها بر  تأثیر بیشتر خواهد شد.

یعنی بین ؛ عینی نیز برقرار استسرمایۀ اجتماعی فرسایش  های مؤلفههمین رابطه در مورد 

 نظمی بیمتغیرهای ضعف کنترل اجتماعی، ضعف روابط رسمی و ضعف روابط غیر رسمی و 

 ؛0939صادقی،؛ 0931 فیروزجائیان،) مستقیم و مثبت وجود دارد ای رابطهاجتماعی  -فیزیکی

 (.0939، یاحمد

سرمایۀ  یشفرسا .شد آزموناصلی تحقیق از طریق سه مدل ساختاری  فرضیۀسه  

اصلی دوم نیز  فرضیۀبا  رابطۀاین نتیجه در  که داشته نظمی بیمثبت بر  یریتأثذهنی اجتماعی 

بررسی  نظمی بیذهنی بر سرمایۀ اجتماعی  ضعف تأثیردر مدل ساختاری دوم  .استصادق 

نهایت  در داشته است.تأثیر مثبت و فیزیکی  یدر دو بعد اجتماع نظمی بیکه این سازه بر  شده

 ۀمدل معادل مورد بررسی قرار گرفت. نظمی بیسوم تعامل دو نوع پیوند ضعیف بر  فرضیۀدر 

مثبت و  تأثیردر تعامل با یکدیگر سرمایۀ اجتماعی که فرسایش  ساختاری بیانگر آن است

 سازگار( 1100) وهمکارانشمارک کوشنیگ تحقیق  ۀبا نتیج که دارد نظمی بیافزایشی بر 

سیمان انسجام اجتماعی در جامعه عمل  به عنوانسرمایۀ اجتماعی که آمد  گونه همان .است

زمانی که  طبعاً مختلف خواهد شد. های حوزهکه این خود موجب برقراری نظم در  کند می

 در جامعه انحرافات اجتماعی ،از وضعیت مطلوبی در جامعه برخوردار نباشدسرمایۀ اجتماعی 

این وضعیت انحرافات و حتی جرائم سطوح خرد تا کالن جامعه را  در .کند میظهور پیدا ۀ زمین
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 های مؤلفهعین حال تقویت  در (.0931، فیروزجائیان ؛0909، چلبی و همکاران) گیرد میدربر 

این  ؛ کهشود میموجب پایبندی بیشتر افراد جامعه به هنجارهای اجتماعی سرمایۀ اجتماعی 

رفتار گردشگران مورد ( در 0931همکاران )ابراهیمی و  ۀموضوع به مانند این تحقیق در مطالع

 شده است. تأییدرفتار شهروندان تهرانی  مورد( در 0939) یفسائو صادقی 

گروهی در آنها از قدرت و  برونسرمایۀ اجتماعی که  اند جوامعی یافته توسعهجوامع  

 .(1119، گرنگ ؛1119، مائدا ؛0330، زاهر ؛0330، وولکاکاست )کیفیت باالیی برخوردار 

افزایش ظرفیت را اجتماعی در جامعه  های آسیببرطرف کردن  حل راه( 1101) امایفوکو

اساس الزم است تا  نیبرا .داند میاز طریق نهادهای رسمی و غیر رسمی سرمایۀ اجتماعی 

اینکه،  یکیکنند عمل  از دو طریقافزایش و تقویت نظم در جامعه  براینهادهای متولی 

الب قدر  توان می زمینهاین  در یانه را در جامعه گسترش داد.جو مشارکت های برنامه توان می

کرد فیزیکی فراهم  -محله را در برقراری نظم اجتماعیپلیس محله زمینه مشارکت افراد 

 ،مختلف جامعه بیشتر شود رحضور افراد در امو های زمینههرچه  (.0900 عنبری و همکاران،)

از این منظر  عایت مقررات اجتماعی بیشتر خواهد شد.رهمراهی و پایبندی آنان در  طبعاً

سرایی و است )باالیی برخوردار ، از اهمیت رویکرد نظم اجتماعی از طریق مشارکت عموم

غیر  های سازمانو حتی  ها یشهردار ،ها رسانهمانند ) یمتولدیگر اینکه نهادهای  (.0930 همکار،

در جامعه و تقویت هنجارهای اجتماعی گرایش به  یاعتمادساز های برنامهاز طریق  دولتی(

( 0931، غفاری) تیامنشهروندمداری را در جامعه گسترش دهند و از طریق تقویت احساس 

در سرمایۀ اجتماعی با تقویت  طبعاً ذهنی نیز در جامعه تقویت خواهد شد.سرمایۀ اجتماعی 

 جامعه زمینه برای نظم اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.

 

 منابع

شاناختی پایبنادی    (. تحلیال جامعاه  0931ابراهیمی، قربانعلی، جان محمدی، وحیاد، انادرواژ، فاطماه )   

-030: 01 شاماره  ،ریزی و توسعه گردشگری نامه برنامه فصلگردشگران به هنجارهای اجتماعی. 

010. 

ین شهروندان نظمی در ب (.بررسی رابطه میزان کنترل اجتماعی و بی0939احمدی، سیروس و دیگران ) 

 .91-00: 1 شماره سوم، سال ،های راهبردی امنیت و نظم اجتماعیپژوهش شهر دهدشت.

فرهنگ و ارشااد   وزارت .کشور استان 10های پیمایش در  یافته (.0900) انیرانیاهای  ها و نگرش ارزش

 اسالمی

 .00 شماره .پژوهش هینما . اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن.(0901امیر کافی، مهدی )
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جامعاه  هاای   کنادوکاوهایی در باورهاا و نگارش   (. 0901ایسپا )مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران( )
 ، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.تهران .یرانیا

بررسی نگارش شاهروندان تهرانای در ماورد قاانون و      (. 0900ایسپا )مرکز افکار سنجی دانشجویان( ) 
 دانشگاهی.  جهاد تحقیقاتی. گزارش مسائل آن در جامعه

بررسی نگرش شهروندان چند شهر کشور پیرامون قانون (. 0900ایسپا )مرکز افکار سنجی دانشجویان( )
 . گزارش تحقیقاتی جهاد دانشگاهی. جامعه و مسائل آن در

مطالعات و  دفتر ،تهران .های مدنی ترجمه محمد تقی دلفروز ی و سنتدموکراس .(0901روبرت )پاتنام، 

 تحقیقات سیاسی وزارت کشور.

برخوردار، سرمایۀ اجتماعی و زندگی عمومی در سارمایۀ اجتمااعی باه     جامعه .(0900روبرت )پاتنام، 
 ، نشر شیرازه.تهران .کوشش کیان تاجبخش

 شیرازه.نشر  :تهران .و توسعه یسرمایۀ اجتماعی، اعتماد، دموکراس .(0900کیان ) تاجبخش،

 مجلااه .0900-0931 یاارانا(. فروپاشاای یااا آشاافتگی اجتماااعی در  0901پااور، حمیدرضااا ) جالئاای
 .13-9:31هفتم، شماره  دوره ،شناسی ایران جامعه

 . تهران، نشر نی.شناسی نظم جامعه(. 0931چلبی، مسعود )

 .کالن تحلیل رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و جرم در سطوح خرد و. (0909محمد ) مسعود و مبارکی، چلبی،

 .9-00: 1، دوره ششم، شماره شناسی ایران مجله جامعه

. دانشاگاه علاوم   طارح ملای سانجش سارمایۀ اجتمااعی     (. 0901دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی )

 بهزیستی و توانبخشی تهران.

دانشگاه  .طرح ملی سنجش سرمایۀ اجتماعی جوانان ایران(. 0901دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی )

 وم بهزیستی و توانبخشی تهران.عل

 .19شماره  ،1 سال ،رفاه اجتماعی فصلنامه (. تبیین افول سرمایۀ اجتماعی.0901دینی ترکمانی، علی )

. ی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهرانپژوهش ی یا آشفتگی اجتماعی،آنوم (.0903فرامرز )پور،  رفیع

 نشر سروش.

 فصالنامه  (. بررسی رویکرد نخبگان ایرانی به نظم اجتمااعی. 0930حسن )سرایی، حسن، منتظمی تبار، 
 .3-01: 1شماره  ،انتظام اجتماعی

 ،رفااه اجتمااعی   ناماه  فصال  ها. (. تخمین سطح و توزیع سرمایۀ اجتماعی استان0901رحمان )سعادت، 

 .19شماره  ششم، سال

 ،شناسی ایاران  انجمن جامعه نامه (. فرسایش سرمایۀ اجتماعی و پیامدهای آن.0901شارع پور، محمود )

 .9شماره 
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شناختی نظم اجتماعی با توجه به انواع  (. تحلیل جامعه0939امینیان، احسان ) صادقی فسایی، سهیال و

 ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ماهنامههنجار گرایی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. 

 .901-1:101 شماره ،9 دوره

(. بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی 0930حمد باقر و رضا بناب ) م علیزاده اقدم، ،محمد عباس زاده،

 .031-001صص  ،0 شماره اول، دوره ،و تحقیقات اجتماعی مطالعاتو آنومی اجتماعی. 

ی دورنماا  (. سرمایۀ اجتماعی در ایاران؛ وضاعیت موجاود،   0901یرطاهر )م ی،موسو عبداللهی، محمد،

 .031-190صص  ،11 شماره ششم، سال ،رفاه اجتماعی نامه فصل گذار.آینده و امکان شناسی 

مشارکت امنیتی و انتظام مشارکتی، بررسی تجارب و (. 0900) اصغر یعلعنبری، موسی، فیروزجائیان، 

نظم و امنیت  فصلنامه بر ایران(. دیتأکبا امنیت )نظم و  نیتأمهای مشارکت مردمی در  زمینه
 .13-31صص  دوم، شماره ،انتظامی

 .سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا یبرا ،سرمایۀ اجتماعی و امنیت انتظامی .(0931غالمرضا )، غفاری

 انتشارات جامعه شناسان. :تهران

 .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران. سنجش سرمایۀ اجتماعی کشور(. 0930غالمرضا )غفاری، 

 . ترجماه: غاالم عبااس توسالی،    سرمایۀ اجتمااعی و حفا  آن   پایان نظم،(. 0933)فوکویاما، فرانسیس 

 رانیان.ای جامعه ،تهران

سرمایۀ اجتماعی و جامعه مدنی، در سرمایۀ اجتماعی به کوشش کیان (. 0900) سیفرانسفوکویاما،  

 شیرازه. نشر ،تهران .تاجبخش

-توساعه اقتصاادی  (. سارمایۀ اجتمااعی و   0901) ینحسا  یماانی جااجرمی،  ا فیروزآبادی، سید احمد،

 .033-111صص  ،19 شماره ششم، سال ،رفاه اجتماعی فصلنامه شهر تهران. اجتماعی در کالن

هاا و هنجارهاای    فراتحلیال مطالعاات انجاام شاده در حاوزه ارزش     (. 0901اصاغر )  فیروزجائیان، علی
 . طرح پژوهشی، دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی.اجتماعی

گریزی در شهر  (. فرسایش سرمایۀ اجتماعی و قانون0931یی )حی علی بابایی، اصغر، فیروزجائیان، علی

 .013-010 صص ،0 شماره چهاردهم، دوره ،شناسی ایران جامعه مجله تهران.

با ) یاجتماعنظمی  تحلیل عوامل مؤثر بر بی (.0931فاطمه )اصغر، غالمرضازاده،  وزجائیان، علیفیر

 .31-001صص  ،10شماره  ،شناسی کاربردی جامعه نامه فصل تأکید بر رفتار زباله پراکنی(،

رابطۀ سرمایۀ اجتمااعی و توساعه اقتصاادی از منظار نهاادگرایی، در سارمایۀ       (. 0900)قدوسی، حامد 
 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. انتشارات. مریم شریفیان، تهران، اجتماعی و رفاه اجتماعی

های  افتهیهای اجتماعی ایرانیان )کل کشور(،  های فرهنگی و نگرش شیگرا .(0903محسن ) گودرزی،
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