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  چكيده

ها و در بستري از روابط ها، هنجارها، سنتگيري و استقرار ارزشسرمايه اجتماعي كه حاصل شكل

ساز همكاري، اعتماد و مشاركت فعال و مثبت در زندگي اجتماعي از جانب متقابل اجتماعي است، زمينه

رهاي اجتماعي ميزان احساس امنيت را در اذهان بدين ترتيب سرمايه اجتماعي با سازوكا. افراد است

به دليل اهميت سرمايه اجتماعي در . دهدعموم تقويت كرده و جامعه را به سوي رشد و تعالي سوق مي

هاي سرمايه اجتماعي با احساس ميزان سرمايه اجتماعي، پژوهش حاضر، با هدف تعيين رابطه ميان مؤلفه

تحليلي از نوع -روش اجراي اين پژوهش توصيفي. ام شده استامنيت اجتماعي در شهر ورامين انج

مورد تحليل و  GISو  SPSSافزار نامه بوده كه توسط نرمها پرسشپيمايشي و ابزار گردآوري داده

ساله و باالتر كه در زمان انجام پژوهش در  18نفر افراد  415هاي تحقيق از داده. تصوير درآمده است

هاي پژوهش حاكي از آن است كه بين سرمايه يافته. آوري شدمين بودند جمعگانه شهر ورا 35محالت 

اجتماعي و احساس امنيت در جامعه رابطه معناداري وجود دارد بدين صورت كه با افزايش ميزان 

سرمايه اجتماعي در اكثر محالت شهري احساس امنيت اجتماعي نيز افزايش يافته و ضريب همبستگي 

  .دهده مسقيم و معناداري را نشان ميها نيز رابطيافته

  

  .سرمايه اجتماعي، احساس امنيت اجتماعي، پيشگيري، شهر ورامين: كليدواژگان
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  مقدمه 

ها و هنجارهاي اجتماعي در طول تاريخ بشريت، همواره در حال تغيير و تحول بوده ارزش
اند، تغيير هنجارها است و در مورد جوامعي كه صنعتي شدن و نوسازي اقتصادي را تجربه كرده

). 134 :1390 مداح و شريفي،( هاي اجتماعي به موازات شروع روند فوق افزايش يافته استو ارزش

هاي مدرن و كالنشهرهاي عصر جديد از صميميت و انس و الفت گذشته خبري امروزه در شهر
و اداري داده  ها و واحدهاي تجاريها و بزرگراهنيست و اين صميميت جاي خود را به خيابان

است، شايد بارزترين ويژگي اين نوع زندگي شهري از بين رفتن و تضعيف همان چيزي است 
از سوي ديگر با تضعيف و . كه در ادبيات امروزين به عنوان سرمايه اجتماعي شناخته شده است

يا از بين رفتن سرمايه اجتماعي در عرصه عمومي اجتماع، امنيت اولين چيزي است كه از 
  ). 4:  1391محسني تبريزي، ( ي عمومي جامعه دور شده استرصهع

هاي امروزه جرم و ترس از جرم، به يكي از مشكالت مهم تمام جوامع تبديل شده است و نظام
هاي اين مسئله در كنار شكست يا موفقيت. عدالت كيفري به دنبال كاهش ميزان جرايم هستند

ري در مبارزه با جرم، باعث اهميت پيشگيري از هاي رسمي نظام عدالت كيفمحدود سياست
هاي در چنين وضعيتي تسلط تشكيالت و سازمان). 148:  1386قورچي بيگي ( جرم شده است

نظمي گردد و در نتيجه بييابد، كنترل اجتماعي تضعيف ميدولتي و نيروي انتظامي كاهش مي
ميركتولي و ( يابدامعه افزايش مياحترامي به موازين و ضوابط جشكني و بياجتماعي، قانون

ها پيدا كرد، او دريافت كه شفتگيآدو پاسخ به  1996تيلور در سال ). 170:  1388همكاران، 
گذاري عاطفي و ادغام اجتماعي بستگي روند كنترل اجتماعي رسمي و ترس از جرم به سرمايه

  ). obrien 2002 : 21( دارد

و كيف روابط اجتماعي و نحوه تعامالت كنشگران اجتماعي سرمايه اجتماعي در واقع بيانگر كم 
هاي كار، ها، محلسرمايه اجتماعي زماني كه افراد در خانواده). 35: 1390 غفاري،( است

هاي رسمي و غيررسمي بر روي يكديگر اثر هاي محلي و در برخوردها، مشاركتهمسايگي
طور سرمايه اجتماعي به). 244:  1387، صالحي و كاوسي( يدآگذارند، به وجود ميمتقابل مي
اي از شبكه اجتماعي و هنجارهاست كه توانايي رسيدن به اهداف فردي و جمعي را ذاتي جنبه
  .Saegert,2004:220)&(Gary  كندتسهيل مي
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به اعتقاد چلبي هرقدر در سطوح گوناگون، شبكه روابط اجتماعي جامعه افزايش يابد به همان 
يابد اين خود سبب افزايش امنيت ها كاهش ميعجز در مقابل مشكالت و بحران ميزان نيز احساس

ي بزرگتر بيشتر باشد در هاي پيرامون و جامعهشود و هر اندازه اعتماد فرد به گروهاجتماعي مي
مواقع بحراني زندگي، احساس امنيت بيشتري خواهد داشت، چرا كه اميد دارد اعضاي شبكه و 

). 4:  1390شيخي و ديگران، ( خواهند شتافت و او را تنها نخواهند گذاشت ديگران به كمك او

تر شدن روابط اجتماعي ها و ساليان گذشته و متناسب با پيچيدهدر واقع مفهوم امنيت در طول دهه
  هاي فيزيكي و محسوس داشت خارج شده و تاثير عوامل پنهان و از حالت اوليه كه جنبه

 ).86:  1388بارسلطان و بربري، ( كندروز اهميت بيشتري پيدا ميبه فيزيكي امنيت روز غير

عد عيني امنيت به معناي ايجاد شرايط و باشد، در بعد عيني و ذهني ميفهوم امنيت داراي دو بم
عد ذهني به معناي هاي اصولي و حيات ملي است و از بموقعيت ايمني براي حفاظت ارزش

 عد ذهني ارتباط مستقيم با ذهنيت و ادراك مردم داردنيت از باحساس امنيت است، يعني ام

احساس ناامني بدتر از خود ناامني است، براي مثال وقوع ). 3:  1393هزار جريبي و ديگران، (
يك مورد جرم يا پديده ناامني، ممكن است يك يا دو قرباني داشته باشد اما همين حادثه ممكن 

). 3:  1387خادمي، (ها را تغيير دهدشيوه زندگي و طرز تفكر اناست هزاران نفر را بترساند و 

ها و تحوالت مثبت جامعه محقق نگرديده و بدون شك در چنين شرايطي امكان تحقق ارمان
ريزي فراتر نخواهد رفت اما تحقق امنيت ذهني كه در واقع ن از يك حد برنامهآرشد و اعتالي 

ن را به سمت آتواند بستر پيشرفت و توسعه جامعه باشد و گر است ميبعد رواني امنيت را نظاره
  ). 135:  1391ميرزايي و حسنوند، ( جامعه بهتر سوق دهد

از سوي دولت  نچه كه مسلم است تامين امنيت و ايجاد احساس امنيت در جامعه صرفاًآ
و در عنوان كنشگران فعال در عرصه اجتماعي پذير نخواهد بود بلكه احاد مردم بهامكان

و فقدان احساس امنيت ). 17:  1391محسني تبريزي، ( سزايي دارندهوردن اين مهم نقش بآبر
بنياد زندگي  ،ها، در نهايتزا براي خانوادهزدن دنيايي مشوش و اضطراباجتماعي ضمن رقم

هاي انجام گرفته در بررسي). 56:  1391زبان و ديگران، بي( كندخانواده را دچار اختالل مي
احساس امنيت بين شهروندان اكثر دنيا به  كشورهاي مختلف بيانگر اين مسئله است كه عموماً

  ). 56:  1391نژاد، ساروخاني و هاشم( تر استنسبت وجود امنيت پايين

  موضوع اين دارد قرار پاييني حد در شهر ورامين نيز ساكنين بين در امنيت احساس شاخص
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 از و بوده ورامين در شهري هايمحله در دفاع غيرقابل يش فضاهايافزا معلول سو يك از تواندمي 

جمله  از تهران استان پيراموني شهرهاي به ديگر هاياستان از جمعيتي هاي ديگر حركت سوي
باد آجهاني دولت( باشد آن جمعيتي تركيب و اجتماعي ساختار خوردن هم بر آن تبع به و ورامين
اين مسئله است تا به اين سوال اساسي پاسخ دهد كه بين ميزان اين پژوهش در پي ). 95:  1392

احساس امنيت اجتماعي و سرمايه اجتماعي چه ارتباطي وجود دارد؟ و در پي يافتن علل اجتماعي 
  . برندعنوان سرمايه اجتماعي نام مين بهت اجتماعي است كه از آاثرگذار بر ميزان احساس امني

 
   مباني نظري و مفهومي تحقيق

گذارد مي رشد سريع جمعيت و تمركز آنها در شهرها در سراسر جهان بر دورنماي اكثريت بشر اثر
بحث امنيت و بزهكاري   ،و يكي از مواردي كه در شهرها به عنوان معضلي اصلي ظهور كرده است

 رود و بسياري ازشمار ميهاي جامعه معاصر بهبزهكاري يكي از دغده هايچناچه فعاليت. است
طور به .)Ackerman & Murray, 2004:423(هستند سابقه تخلف و بزهكاري روبرو كشورها با رشد بي

سنتي فرض بر اين بود كه پيشگيري از جرم و كنترل مسئوليت نهادهاي اجراي قانون، پليس و 
  انداز تعامل شكل ديگري اما شهرنشيني باعث شد كه چشم. استنهادهاي پيگيري قانوني 

  چنانچه ديگر نهادهاي اجراي قانون توانايي مقابله با جرم را به تنهايي نداشتند. بگيردخود به

)Clark,1995:17.( هايي كه بيشتر افراد يكديگر را رسد كه در محلهنظر ميدر اين مورد به  

ترين سطح خود قرار دارد و تعهد هاي همسان در پايينشناسند و نظارت بر گروهخوبي نميهب
  ). 155:  1390غفاري، ( يابدضعيف است جرم افزايش مي مدني

ها و نهادهايي كه در بستري از روابط اجتماعي و به صورتي خودجوش و سنت در واقع عرف،
  ها شكل گرفته و موجب اعمال نوعي نظارت و كنترل اجتماعي غيرتاسيسي در طول نسل

به عنوان سرمايه اجتماعي در نظر  ،شونديپذيرسازي وي مميز بر رفتار فرد و جامعهآاقتدارغير
هاي ن دسته از ويژگيآسرمايه اجتماعي  :گويدپوتنام مي). 241:  1384لو، تقي( شوندگرفته مي

  كند، اين سازمان اجتماعي است كه هماهنگي و همكاري را براي سود متقابل تسهيل مي

نوابخش و ( اعتماد اجتماعي .3 و ه متقابلهنجارهاي معامل .2 ؛هاشبكه .1: اند ازها عبارتويژگي
هاي عنوان ارتباط ميان شبكهبر اين اساس پوتنام سرمايه اجتماعي را به). 29: 1387فدوي،

كند و برخي از ديگر از مفهوم هاي اعتمادي تعريف مياجتماعي و هنجارهاي متقابل و ارزش
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  .(Moor & recker, 2016:730) برندسرمايه اجتماعي با عنوان مزيت مدني نام مي

ها و رابطه عمومي در مقياس محلي همبستگي اجتماعي به معناي اعتماد متقابل در بين همسايه
 .(Maguire-Jack & Showalter, 2016:31)شود از يكديگر حمايت كنندها و احساساتي است كه باعث ميآن ميان

جار و شركاي كليدي را در يك راهكارهاي ايجاد همبستگي اجتماعي، روابط بين ساكنين، ت
 چسبندگي اجتماعي: شودهمبستگي اجتماعي به دو زيربخش تقسيم مي. دهدمحله، افزايش مي

گيرد كه اعضاي يك محله را گرد هم چسبندگي اجتماعي راهكارهايي را دربرمي. اعتبار مثبتو 
ها و شهرشان ماني، سازمانهاي آپارتها، بلوكآورده تا در آنها احساس مسئوليت در برابر خيابان

شود كه براي ايجاد هاي شخصي افراد هر محله مياعتبار مثبت مربوط به ويژگي. ايجاد كند
هاي اعتماد به ها و مهارتاولين آنها حل اختالف. همبستگي جمعي بايد در آنها پرورش يابد

  ).9:1392غفاري و ديگران، ( نفس است

هاي شهرهاي بزرگ امريكايي، سرمايه اجتماعي را شبكهجين جاكوبز در كتاب مرگ و زندگي 
هاي قديمي شهري در ارتباط با حفظ نظافت، از بين داند كه در محدودهاي مياجتماعي فشرده

هايي در مورد بهبود كيفيت زندگي، در مقايسه با عوامل بردن جرم و جنايات خياباني و تصميم
نيروي انتظامي، مسئوليت بيشتري از خود نشان  نهادهاي رسمي مانند نيروي حفاظتي پليس و

عنوان كنشگران عاقل بنابر رويكرد عقالني افراد به). 70:  1389پورجعفر و ديگران، ( دهندمي
شوند كه انتظار سود خالص داشته باشند، در صورت وجود سرمايه زماني مرتكب جرم مي

شوند زيرا از با ديگران مرتكب جرم نميهاي پيوند خود اجتماعي باال افراد به خاطر حفظ شبكه
 ).65:  1388ايار، ( شودها نوعي خسران و زيان محسوب ميدست دادن ان

عنوان يكي از ابعاد سرمايه اجتماعي احساس ميلر معتقد است كه مشاركت و حضور مردم به
مورد  توان فضا را به صورت طبيعين ميآايمني را در فضاي عمومي ارتقا داده و به كمك 

بر اين اساس احساس امنيت پديده ). 87 : 1387ماهان و ديگران، ذاكري( نظارت قرارداد
هاي مستقيم و غيرمستقيم افراد از اجتماعي است كه اين احساس ناشي از تجربه- روانشناختي

شرايط اوضاع است در واقع از متغيرهاي اصلي احساس امنيت سرمايه اجتماعي و جزء اصلي 
طوركلي جامعه به ها، دوستان ون روابط ميان خانوادهآاست كه درصورت وجود ن اعتماد آ

در  و... ، جرم ن با رفتارهايي چون اعمال خشونت،ابطي موثر خواهد بود و عدم وجود آرو
  ).17:  1393هزارجريبي و ديگران ( نتيجه احساس ناامني توام است
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برسند كه رامش و اطمينان ميآرا زماني افراد به زي ،تر استن مهمآعد عيني عد ذهني امنيت از ب
توان نوعي ذهنيت و كند در واقع احساس امنيت را مينان را تهديد نميآاحساس كنند خطري 

بخش شهروندان نسبت به عدم رامشآكننده و بخش، قانعگيري رواني مثبت و رضايتجهت
 ).39:  1391نايبي و ديگران، ( ستتاثيرگذاري حضور و بروز رويدادها و وقايع ضدامنيتي دان

هاي اجتماعي مختلف باشد و توان گفت كه هر چه اعضاي خانواده بيشتر در عضويت شبكهمي
ن آتواند براي هاي حمايتي بيشتري برخوردار خواهند بود و اين امر ميدر نتيجه از پشتوانه

امنيت را به ارمغان  خاطر و احساسحداقل در سطح رواني نوعي حمايت و در نتيجه ارامش
  ).63:  1391زبان و ديگران، بي( بياورد

نابودي جامعه و ملت در قالب اضمحالل سرمايه اجتماعي از نابودي حكومت و نظام  ،از اين رو
پس در زمينه سرمايه ). 3:  1389عطار، ( تر استدر جنگ مهم سياسي و حتي ويراني كشور مثالً

ناشي از تخريب سوي منابع سرمايه اجتماعي موجود و يا  اجتماعي دولت بايد مراقب خطرات
   هاست باشدنآها بيش از پيامدهاي مثبت نآمدن ارتباطاتي كه پيامدهاي منفي آبه وجود 

واكنش عاطفي به  طبق نظريه كنترل اجتماعي ترس از جرم و ناامني صرفاً). 195:  1385فيلد، (
ن را درك آبين رفتن كنترل اجتماعي است كه ساكنان پيامد از  ،بلكه ،قرباني شدن نيست تجربه

يابد كه ساكنان احساس كنند همسايگانشان بر اين اساس ترس از جرم زماني كاهش مي. كنندمي
 اند و تمايل دارند كه جرايم را گزارش دهندهاي مشتركي سهيمقابل اعتماد بوده، در ارزش

  ).  85:  1390حسنوند، (

در واقع بسيار . با خارج از محله براي پيشگيري از جرم بسيار ضروريستوجود ارتباط همچنين 
هاي خارجي رابطه ها و گروهمهم است كه مطمئن شويم محله جدا نيفتاده باشد و با سازمان

مثبت داشته باشد، ارتباط با خارج از محله ممكن است در انواع مختلفي باشد مانند ارتباط با 
ها نه تنها مشكالت حل با ارتقا اينگونه ارتباط. ن حمايت و غيره باشدها براي بدست آوردرسانه

كننده اجتماعي هم در دسترس خواهد بود، اما همه اينها در هاي كمكشوند، بلكه گروهمي
  صورتي در دسترس خواهد بود كه ساكنان قدرت بيشتري در موضوع تاثيرگذاري بر 

  .(Atlas, 82:2013) ه باشندها و توسعه ناحيه خود داشتريزيبرنامه
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 روش تحقيق

تحقيق حاضر از نظر هدف از نوع تحقيقات كاربردي است كه با روش توصيفي ـ تحليلي مبتني 
محله واقع در  35محدوده جغرافيايي تحقيق . اي و آماري انجام گرفته استبر اطالعات كتابخانه

اين تحقيق  .انداين شهر شناخته شدهعنوان محالت رسمي در طرح جامع شهر ورامين است كه به
اجتماعي بر ميزان احساس امنيت محالت سعي بر اين دارد تا با تحليل  با رويكرد سنجش سرمايه

ابعاد مختلف رويكرد سرمايه اجتماعي، اعم از رضايتمندي، اعتماد نهادي و اعتماد بين شخصي، 
) احساس امنيت( هاي اجتماعيجاريكنترل غيررسمي، مشاركت مذهبي، تعامالت اجتماعي و ناهن

نفر در بين ساكنين محالت پژوهش، به  415اي با حجمترتيب كه ابتدا نمونهبدين. كندرا بررسي 
صورت تصادفي انتخاب شده و وضعيت سرمايه اجتماعي محالت مذكور به وسيله پرسشنامه و 

  .شده استيه و تحليل تجز  GISو   SPSSافزارهايمشاهدات ميداني و  با استفاده از نرم

  

 محدوده و قلمرو پژوهش

متري از سطح زمين قرار  915نفر در ارتفاع  218991هكتار با جمعيت  2635شهر ورامين با 
باد و كوير آاين شهر از غرب با شهرستان ري، از شرق با شهر پيشوا، از جنوب با جواد . دارد

عالوه بر رواج كشاورزي، . ور استمركزي و از شمال با شهرستان پاكدشت و شهر قرچك مجا
هاي اخير وظايف خدماتي و صنعتي به عملكردهاي قبلي شهر افزوده شده است و به در سال

شمار قابل توجهي از مهاجران . همين جهت قطب عمده مهاجرت در جنوب استان تهران است
ار كار تهران وارد اين برند، بسياري از اين مهاجران با هدف بازسر ميافغاني در اين شهرستان به

ترين داليل در واقع نزديكي شهر به تهران و ارزان بودن قيمت مسكن يكي از مهم .اندشهر شده
اين شهر از ). 49: 1389طرح ساختاري شهر ورامين، ( جذب مهاجران به اين شهر بوده است

  .محله تقسيم شده است 35ناحيه و  11نظر تقسيمات درون شهري به 

  

  تحقيق  هاييافته

هاي سازنده سرمايه اجتماعي هر يك هاي حاصل از نتايج پرسشنامه ميزان مولفهبر اساس يافته
اشكال سازنده سرمايه اجتماعي و  ،در اين رابطه. اندشدهصورت جداگانه بررسي و تحليل به
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  .اندهشدهاي مورد پژوهش بررسي ثيرشان بر ميزان احساس امنيت در محلهأنحوه ت

عد ذهنيت افراد ساكن را بر مبناي ميزان اعتماد نهادي، اعتماد بين ها از هفت بشنامهاين پرس
، مشاركت مذهبي، كنترل غيررسمي )احساس امنيت( شخصي، رضايتمندي، ناهنجاري اجتماعي

صورت ميانگين نتايج كلي به. و تعامالت اجتماعي افراد ساكن را مورد سنجش قرار داده است
  .درج شده است) كامالً( 5تا و ) اصالً( 1در پنج بازه 

ميانگين سرمايه اجتماعي در محالت شهر ورامين مطابق  ،هاي حاصل از پرسشنامهبراساس يافته
مده اختالف چنداني از نظر آهاي به دست مده است، باتوجه به ميانگينآجدول زير به دست 

توان بدان اشاره اي كه ميكتهاما ن ،شودسرمايه اجتماعي در بين محالت مذكور مشاهده نمي
  طوري كه اكثريت هب است،پايين بودن سطح سرمايه اجتماعي در بين محالت مذكور  ،كرد

اند و عدد سه و كمتر وردهآتر از متوسط را به دست ها داراي سطح متوسط ميانگين و كممحله
  .دهندن يعني متوسط ميانگين را نشان ميآاز 

  

 وپنج گانه شهر ورامينيه اجتماعي در محالت سيميانگين سرما. 1جدول

  محله

ميانگين سرمايه 

  اجتماعي

  محله

ميانگين سرمايه 

  اجتماعي

  محله

ميانگين سرمايه 

  اجتماعي

1  2,97  13  2,65  25  2,73  

  خالي از سكنه  26  2,80  14  3,03  2

3  2,88  15  2,70  27  3,07  

4  3,00  16  2,98  28  3,13  

5  2,97  17  3,03  29  2,82  

6  3,06  18  2,70  30  3,08  

7  2,92  19  2,80  31  3,03  

8  3,11  20  2,61  32  2,98  

9  3,01  21  3,04  33  2,88  

10  3,01  22  2,81  34  2,92  

11  2,95  23  2,70  35  2,90  

12  2,87  24  3,00      

 .1394هاي تحقيق، يافته: ماخذ       
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هاي و محله ،ب بيشترين ميانگينترتيبه 30و  8و  28هاي شماره با توجه به جدول فوق محله

دست ترتيب كمترين ميانگين از سطح سرمايه اجتماعي در شهر ورامين را بهبه 25و  32شماره 

اما همانطور كه گفته شد سرمايه اجتماعي مذكور از ابعاد مختلفي شكل گرفته است كه . اندوردهآ

  .مده خواهيم پرداختآدست با بررسي اين ابعاد گوناگون به چگونگي نتيجه فوق به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي سرمايه اجتماعي در محالت شهر ورامينتوزيع شاخص. 1نقشه

  .1394هاي تحقيق نگارندگان، ماخذ يافته: ترسيم

  

، مناطق با رنگ استاي صورت محلهنقشه فوق نماينگر ميانگين ابعاد سرمايه اجتماعي به

مناطق پررنگ داراي سرمايه اجتماعي بيشتري  تر داراي سرمايه اجتماعي كمتر و بالعكسروشن

توان توزيع فضايي سرمايه اجتماعي را مشاهده كرد و با مي ،هابا توجه به اين نقشه. هستند

ثير أن در محالت را با توجه به كيفيت زندگي محالت و تهش يا افزايش آتحليلي ژرف داليل كا

  تحليل كرد، همچنين با تحليل دقيق اين شرايط زيستي، بر ميزان سنجش سرمايه اجتماعي 

   .توان به نقاط مشتركي دست يافتهاي فوق مينقشه

با توجه به  .اعتماد بين شخص و افراد محله را مورد سنجش قرار داده است ،نقشه شماره يك

اي شهر كمترين مقادير را به اين شاخص كنيم كه محالت شمالي و حاشيهنقشه فوق مشاهده مي

بيشترين و محله  3و   3,02به ترتيب با ميانگين  24و  32طوري كه محله شماره به ،اندداشته
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كمترين ميانگين از شاخص اعتماد  2,34و  2,33، 2,16به ترتيب با ميانگين  23و  22، 15شماره 
نوع ديگر اعتماد كه به اعتماد نهادي معروف است، در واقع . اندوردهآدست بين شخصي را به

مد بودن و قابل قبول بودن آن رضايت مردم از نهادي رسمي يك شهر و همچنين كاربيانگر ميزا
سزايي در افزايش سرمايه اجتماعي و  بهبود كيفيت هثير بأشود، كه تنان را متذكر ميآعملكرد 

نقشه شماره شش توزيع فضايي اين شاخص را به تصوير كشيده . كندزندگي شهروندان ايفا مي
هاي دروني شهر و ق شاهد اين هستيم كه بيشترين اعتماد مربوط به بخشطبق نقشه فو ،است

با  3,12و  3,17با  6و  30طوري كه محالت كمترين مربوط به حاشيه خارجي شهر است به
از ميانگين كل كمترين ميزان اعتماد نهادي را دارا  2,43و  2,28با  32و  33بيشترين و محالت 

ناشي از كيفيت زندگي متفاوت زندگي در نواحي درون شهري  تواندهستند كه اين وضعيت مي
  .اي و غيررسمي شهر باشدبا محالت حاشيه

نقشه شماره دو ميانگين شاخص كنترل غيررسمي را به نمايش گذاشته است اين شاخص با 
كنترل رفتار شهروندان بر ميزان پيشگيري از بزهكاري و رعايت حقوق شهروندي اثربسيار گذار 

كننده تواند با اثرات پيشگيريو از اين جهت به شاخص غيررسمي معروف است كه ميبوده 
ها كمك خود، بدون نياز به نيروهاي انتظامي و حفاظتي به عاملي در جهت كاهش ناهنجاري

به ترتيب با ميانگين  6و  24، 1هاي شماره مده محلهآهاي به دست طبق ميانگين. شايان نمايد
 3,05، 2,81هاي به ترتيب با ميانگين 21و  4، 13هاي شماره بهترين و محله 3,55و  3,6، 3,62

طبق پراكندگي اين . اندها را به خود اختصاص دادهبدترين وضعيت در ميانگين شاخص 3,06و 
اي بدترين صورت خوشهغربي بهشويم محالت شمالي شهر و جنوبشاخص متوجه مي

  .هستندضعيت در اين شاخص را دارا وضعيت و محالت جنوب شرقي بهترين و

سومين نقشه مندرج ميزان پراكنش فضايي شاخص مشاركت مذهبي را به نمايش گذاشته است 
 22و  20با بهترين و محله شماره  3,46و  3,58به ترتيب با   28و  21با طوري كه محله شماره 

اند نقشه ص دادهخود اختصابدترين وضعيت شاخص مشاركت مذهبي را به 2,82و  2,60با 
دهد كه خود فوق بهترين وضعيت مشاركت مذهبي را در بافت قديمي شهر ورامين نشان مي

  . دهددهنده مذهبي بودن قشر بومي ورامين را نشان مينشان

طبق نقشه مذكور  .دهدنقشه شماره چهار نيز ميزان تعامالت اجتماعي محالت را نشان مي
كشي ز شهر و اطراف كارخانه قند و محله كهريزك و روغنن شاخص در مركآبيشترين اندازه 
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  اي بيشترين سطح ميانگين در اين محالت اعالم شده است و در مجموع به صورت خوشه

  با توجه به  .باد نشان داده شده استآن نيز مربوط به محالت عمروآباشد و كمترين مي

شاخص تعامالت اجتماعي به قدري هاي اين شاخص در كل شهر از نظر مردم هاي يافتهبررسي
  . پايين است كه در هيچ يك از محالت فوق به سطح متوسط ميانگين سه نيز نرسيده است

ميزان رضايمندي مردم از محل زندگي خود و  ،مده نقشه شماره پنجو آخرين نقشه به دست آ
احساس امنيت اهميت اين شاخص نيز در رابطه با  .اي را به نمايش گذاشته استتعلقات محله
ن احساس آطوري كه مردمي كه از زندگي در يك محله راضي نباشند و به هب ،بسيار باالست

همواره سعي در ترك محله در صورت بهبود شرايط مالي خود داشته و چه  ،تعلق نداشته باشند
طبق نقشه مذكور محالت شمالي . بسا كوششي در جهت بهبود محل زندگي خود نخواهند كرد

نيز رضايت ) بادآعمرو( همچنين محالت جنوب غربي دارند،مترين درصد رضايمندي را شهر ك
طبق بررسي طرح اسكان غيررسمي ورامين و همچنين  .اندكمتري از ساير شهر ابراز داشته

  مشاهدات ميداني بخشي از اين مناطق جزء مناطق اسكان غيررسمي شهر ورامين محسوب 

امكانات و خدمات شهري از كيفيت نامطلوبي نسبت به شوند و لحاظ برخورداري از مي
طور چشمگيري هاي ديگر شهر برخودارند كه همين عامل رضايتمندي ساكنين را بهقسمت

كمترين  2,44و  2,43، 2,2به ترتيب با  20و  19، 18طوري كه محالت شمالي به .كاسته است
 3,43و  3,61، 3,88ب با به ترتي 2و  28، 8رضايت عمومي و محالت جنوبي و مركزي 

  .اندبيشترين رضايت محله را دارا بوده

اي را سنجيده است، شاخص ديگري كه در واقع ميزان ناهنجاري و احساس امنيت محله
شاخص احساس امنيت در محالت شهر بوده كه در جهت نشان دادن همبستگي احساس امنيت 

 13هاي شماره بر اين اساس محله .فتكار خواهد رهاي سرمايه اجتماعي بهبا مجموع شاخص
و كمترين ناهنجاري از نظر ساكنين و  ،با بيشترين احساس امنيت 4و  4,01با ميانگين  16و 

از نظر شاخص احساس امنيت  ،با كمترين احساس امنيت 3,125و  3,091با  19و  23محالت 
  .اندمدهآبه دست 
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  تجزيه و تحليل

هاي شهر ورامين ويژگي .ايه اجتماعي پژوهش را نماينگر استجدول زير نتايج كلي ميزان سرم
  در اثر  همچنين وجود اقوام مختلف هاي شهري،با كيفيت كالبدي متفاوت در قسمت

اي مد متغير از نظر محلهخير و كيفيت زندگي و ميزان درآهاي گسترده در ساليان امهاجرت
اي نوعي سرمايه ئل فوق در هر محله تا اندازهو با توجه به مسا استاي را دارا گانهكيفيت چند

  . اجتماعي متغير با توجه به ابعاد مختلف كالبدي، اقتصادي، اجتماعي شكل گرفته است

  

  ميانگين سرمايه اجتماعي در شهر ورامين .2جدول

 ابعاد سرمايه اجتماعي ميانگين كل شهر

 تعامالت اجتماعي 2,55

 رضايتمندي از محله 3,76

 ترل غير رسميكن 3,31

 مشاركت مذهبي 3,25

 اعتماد نهادي 2,70

 اعتماد بين شخصي 2,65

 احساس امنيت 3,58

  ميانگين كل  3,11

  .1394هاي تحقيق يافته: ماخذ            

  

  طوري كه در ميان هب ،كنيمبا توجه به جدول فوق به يك نكته اساسي دست پيدا مي

و مشاركت  3,31و كنترل غيررسمي با  3,76ي با هاي تحقيق سه شاخص رضايتمندشاخص
اند و هر سه شاخص وردهآدست سرمايه اجتماعي را به مذهبي بيشترين درصد از ميزان شاخص

هاي مذهبي مردم در ايام مختلف و دهد مشاركتاز ميانگين متوسط نيز باال تر بوده كه نشان مي
اما سه  .از محالت باال بوده است هاي مردمي و رضايت كلي شهريهاي و كنترلنظارت

و اعتماد نهادي با  2,65، اعتماد بين شخصي با 2,55شاخص ديگر ما يعني تعامالت اجتماعي با 
دهد كه ها نشان ميپايين بودن اين شاخص. باشدتر ميانگين ميبا كمترين درصد و پايين 2,70
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طوري كه با افزايش به ،باشديدر اين سه حوزه اجتماعي در سطح شهر نياز به توجه ويژه م

ر كارايي نهادهاي شهري اعتماد نهادي مردم محالت نيز باالتر خواهد رفت و خود اين عامل ب

البته با تحليل كلي . ن يعني احساس امنيت اثر خواهد گشتكاهش جرم و سپس پيامد ناشي از آ

دهد كه اين يعني ن ميرا نشا 3,11شويم در مجموع ميانگين كل شهر عدد ها متوجه ميشاخص

  .دهدميزان سرمايه اجتماعي در وضعيت متوسطي قرار دارد و وضعيت نسبتا مناسبي را نشان مي

  

  

  توزيع فضايي سرمايه اجتماعي و احساس امنيت در شهر ورامين. 2نقشه

  .1394هاي تحقيق نگارندگان، ماخذ يافته: ترسيم

  

مده، نمايانگر توزيع فضايي آدست جتماعي بهكه از تجميع شش بعد سرمايه ا 2نقشه شماره 

   سرمايه اجتماعي در شهر ورامين در پژوهش موردنظر است براساس نقشه فوق متوجه

شويم كه بخش مركزي و جنوبي شهر با بيشترين احساس سرمايه اجتماعي و بخش شمالي مي

نكته اساسي در . اندهاي شهر با كمترين درصد از ميانگين سرمايه اجتماعي نمود يافتهيو حاش

اين مسئله اين است كه محالت داراي سرمايه اجتماعي باالتر و يا كمتر با نقشه ميزان احساس 

دهد براي نمونه مناطق امنيت و ناهنجاري اجتماعي در محله يك تطابق نسبي را نشان مي

حالت ناامن در همان م اكثراً ،اندوردهآدست تري را بهاي كه سرمايه اجتماعي پايينحاشيه

اجتماعي  اند، اين همبستگي خود گوياي اين واقعيت است كه سرمايهذهنيت مردم محله بوده

  .گذار باشدتواند اثرعنوان نقش كليدي در احساس امنيت چقدر ميبه
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  هاي تحقيق با استفاده از ازمون همبستگي پيرسونميزان همبستگي شاخص. 3جدول

 هاي تحقيقشاخص
سرمايه 

  تماعياج

احساس 

  امنيت

اعتماد 

  نهادي

اعتماد بين 

  شخصي

كنترل 

  اجتماعي
 رضايتمندي

تعامالت 

  اجتماعي
  مذهبي

 نهادي اعتماد
Pearson 

Correlation .000 .000 1 .000 .064 .018 .000 .000 

Sig. (2-tailed) .006 .000  .000 .000 .000 .044 .000 
اعتماد بين 

 شخصي

Pearson 
Correlation .000 .000 .000 1 .000 .000 .000 .000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .075 .000 .022 .000 

  كنترل

 اجتناعي

Pearson 
Correlation .000 .000 .064 .000 1 .000 .000 .000 

Sig. (2-tailed) .003 .074 .000 .075  .000 .000 .000 

 رضايتمندي
Pearson 

Correlation .000 .000 .018 .000 .000 1 .000 .000 

Sig. (2-tailed) .000 .084 .000 .000 .000  .033 .000 

 تعامالت

 اجتماعي

Pearson 
Correlation .000 -.043 .000 .000 .000 .000 1 .000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .044 .022 .000 .033  .000 

 مذهبي
Pearson 

Correlation .000 .095 .000 .000 .000 .000 .000 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
  .1394هاي تحقيق يافته: ماخذ

  

ويم، و چه بسا اين شمطابق جدول فوق رابطه و ميزان همبستگي بين متغيرها را نمايانگر مي
 هايصورت غيرخطي و همچنين با بعضي از شاخصها بهها در بعضي شاخصهمبستگي

هاي تحقيق، شاخص مذهبي بودن محله با طبق شاخص. تحقيق رابطه مستقيم و خطي دارد
طوري هب است،درصد يك رابطه قوي و مسقيمي با شاخص احساس امنيت را دارا  095.سطح 

طوري كه هر چه سزايي بر ميزان احساس امنيت ساكنان دارد بههكه مذهبي بودن محله تاثير ب
ن محله احساس امنيت تر باشد، افراد آن خصوصيات مذهبي و ديني پررنگاي از نظر ميزامحله

و لي شاخص احساس امنيت با شاخص تعامل اجتماعي يك . بيشتري را احساس خواهند كرد
  .دهدرابطه معنادار اما معكوسي را نشان مي

ي را يك رابطه ضعيف ولي معنادار و مستقيم 018.شاخص رضايتمندي و اعتماد نهادي نيز با 
طوري كه هر چه ميزان اعتماد نهادي مردم به نهادهاي مسئول شهري بيشتري به ،دهندنشان مي

شود و بالعكس، كه اين خود نمايانگر نقش و باشد، رضايتمندي نسبي بيشتري مشاهده مي
دومين . دهدها از ديد مردم بر كيفيت زندگي و احساس رضايتشان را نشان ميعملكرد ارگان
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يك رابطه معنادار در  064.نادار با شاخص اعتماد نهادي، شاخص كنترل اجتماعي با شاخص مع
با اين رود با افزايش اعتماد بين مردم و نهادهاي مسئول، توجه به . دهدسطح متوسط را نشان مي

توان گفت گيرد بنابراين ميرفتار و برخورد ساكنين بيشتر مورد توجه ساكنين يك محله قرار مي
ها با شاخص نآتفاوتي نسبت به يكديگر خارج شده و نحوه رفتار و كنترل ز حالت بيمردم ا

  .اعتماد نهادي رابطه معناداري دارد

  

  گيري نتيجه

تواند احساس امنيت كه همواره با شرايط زندگي فردي و اجتماعي در ارتباط بوده است مي
د عالوه بر ابعاد فيزيكي امنيت كه تحت شرايط متعددي كاسته شده يا افزايش يابد، در اين مور

هاي با فرهنگ خاص يك ها و زندگي فرد در مكانباشد، تجربهشامل نيروي انتظامي وغيره مي
كند كه كند، وقتي فردي در مكاني زندگي مينوع ديد و زمينه فكري خاص به او تلقين مي

دارد از حمايت مادي و  اي كه با مردمتواند، به دليل روابط گستردههنگام شرايط سخت مي
يد كه آوجود ميها در ابعاد گوناگون برخوردار باشد يك نوع امنيت ذهني براي او بهنآمعنوي 

بيند و اين همان چيزي است كه فرد در نتيجه سرمايه ن محيط اجتماعي تنها نميآخود را در 
  .وردآاجتماعي به دست مي

  

  ا سرمايه اجتماعيميزان همبستگي شاخص احساس امنيت ب. 4جدول

 سرمايه

 اجتماعي

Pearson Correlation 1 .000 

Sig. (2-tailed)  .000 

  احساس امنيت
Pearson Correlation .000 1 

Sig. (2-tailed) .000 - 

  .1394هاي تحقيق يافته: ماخذ

  

 بر اساس جدول فوق يك رابطه خطي و مستقيم بين سرمايه اجتماعي و احساس امنيت مشاهده
هاي ميداني و مطالعاتي در زمينه بررسي. شود و چه بسا اين رابطه به صورت غيرخطي استنمي

داراي نقاط اجتماعي و اقتصادي و حتي  حاصل شده محالت با سرمايه اجتماعي پايين عموماً
شويم كه اغلب مناطق كالبدي مشتركي بودند، با مطالعه طرح اسكان غيررسمي شهر متوجه مي
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باشند كه سرمايه اجتماعي پاييني دارند و يا اي ميان غيررسمي همان مناطق حاشيهداراي اسك
هاي ميداني نگارندگان مناطق اند، همچنين با بازديداين محالت جزء نقاط مهاجرپذير بوده

اي از كيفيت فيزيكي نامطلوبي نسبت به ساير نقاط برخوردار بوده و از منظر امكانات حاشيه
  . اندتري قرار داشتهيينشهري در حد پا

اي بر ابعاد ذهني مردم در زمينه روابط اجتماعي و تواند اثرات گستردهمجموع شرايط فوق مي
نان به كارايي مديريت شهري را داشته باشد و اين آها و حتي اعتماد نآهاي مدني مشاركت

يزان احساس امنيت ذهنيت شكل گرفته ناشي از اين شرايط اجتماعي مسلما تاثيري شگرف بر م
  ترين حد رضايت براي مثال درنقشه رضايت از زندگي در محله پايين. ساكنان گذاشته است

اين محالت همان محالتي  .باشندمياي شهر اي مربوط به محالت شمالي و حاشيهطور خوشهبه
شوند و ها بيشترين ابراز ذهني ناهنجاري اجتماعي را شامل مينآهستند كه از نظر مردم در 

اند در كل كمترين ميزان ابعاد تري برخوردار بودههمين محالت از اعتماد بين شخصي پايين
شاخص  ،همانطور كه متذكر شديم. مشاهده شده است اي شهرسرمايه اجتماعي در نقاط حاشيه

اما با بررسي  ،دست نياورداحساس امنيت اگرچه با شاخص سرمايه اجتماعي رابطه مستقيمي به
 .خوريماي اين همبستگي به موارد متعدد برميهاي جزئي و همچنين بررسي محلهخصشا

اي اما با بررسي محله ،دهدوضعيت متوسطي را نشان مي 3,11اگرچه شاخص احساس امنيت با 
نقشه فضايي دو شاخص احساس امنيت و سرمايه اجتماعي به اين و  محالت مقايسه ميانگين

اي، كه مناطق با سرمايه اجتماعي كمتر به خصوص مناطق حاشيه كنيمحقيقت دست پيدا مي
اند و اين خود ارتباط و همبستگي اين دو وردهآدست احساس امنيت كمتر از ميانگين را به

با بررسي ابعاد سازنده سرمايه اجتماعي در شهر ورامين به . كندشاخص را تا حدودي اثبات مي
اد نهادي، اعتماد بين شخصي و تعامالت اجتماعي مردم رسيم كه سه شاخص اعتماين نكته مي

شاخص اعتماد نهادي با كيفيت زندگي و نحوه عملكرد . باشندشهر كمتر از حد ميانگين مي
ها ارتباط تنگاتنگي را دارد و نياز به رسيدگي و توجه بيشتر از طرف مسئولين شهري را ارگان
ليان اخير با جذب مهاجرت زيادي از اقوام مختلف و همانطور كه گفتيم شهر ورامين در سا. دارد

رسد دو شاخص اعتماد بين شخصي و تعامل اجتماعي، رابطه نظر ميروبرو بوده است و به
  .عميقي با اين روند داشته باشند

و در زمينه بهبود سرمايه اجتماعي در اين شهر و افزايش احساس امنيت، تشكيل شوراهاي محله 
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اي و بهبود كيفيت زندگي شهروندان و افزايش مردم در اداره امور محلهو شركت دادن بيشتر 
تر نهادها با اراذل و اوباش و فروشندگان مواد خدمات شهري و مبلمان شهري و برخورد جدي

 ،مخدر و افزايش ارتقاء اعتماد متقابل موجب همكاري بيشتر مردم با نهاد مربوطه و در نهايت
  .امنيت را درپي خواهد داشتكاهش جرم و افزايش احساس 
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