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ی ا ند  د      ا
    با سالم
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  1چكيده
هاي اجتماعي، وضعيت سرمايه اجتماعي در شهر تهران را  اساس شبكهكند بر اين مقاله تالش مي

هاي اجتماعي و سرمايه اجتماعي،  روشن سازد. بدين روي پس از مروري بر ادبيات نظريِ شبكه
كه:  دهد د. نتايج تحقيق نشان ميكن دسترسي به اهداف خويش انتخاب مي روش پيمايش را براي

اي) از سطح قابل  ابعاد عيني سرمايه اجتماعي (مشاركت مذهبي، مشاركت هميارانه و مشاركت خيريه
هاي متوسط و باال  اجتماعي پايين شهر تهران به نسبت پهنه - قبولي در ميان پهنه اقتصادي 

ر تهران در حد نازلي است و اين برخوردار است. ولي روي هم رفته سرمايه اجتماعي در سطح شه
هاي تعاملي  هم ندارند. ميزان روابط در شبكه هاي مختلف تفاوت چنداني با ميزان در ميان پهنه

درون گروهي كه شامل اقوام و خويشان درجه يك است به مراتب بيشتر از ميزان روابط در 
جتماعي قوي بودن رمايه اهاي تعاملي برون گروهي است. بنابراين يكي از عوامل كاهش س شبكه
هاي درون گروهي است. راهكار و پيشنهاد اين مقاله جهت افزايش سرمايه اجتماعي اين است  شبكه

ها  كه شهرداري تهران براساس فضاهاي عمومي نظير فرهنگ سرا، سراي محله، خانه فرهنگ، پارك
رش دهد تا از اين طريق ها و... كه در اختيار دارد جهت افزايش تعامالت عمومي گست و بوستان

  عالئق مشترك و اعتماد را در ميان شهروندان افزايش دهد.
 

                                                            
 وبه سفارش مركز مطالعات  1387اين گزارش برگرفته از كار تحقيقي دكتر احمد فيروزآبادي استاديار دانشگاه تهران است كه در سال  - 1

 باشد.  ريزي شهر تهران تهيه شده است و اصل گزارش در كتابخانه اين مركز موجود مي برنامه
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  مقدمه 
نفر  ميليون دهدر ظرف يك سده به شهري با بيش از  يتهران شهر چندين هزار نفري دوره ناصر

به سيزدهمين ميالدي)  2015( يهجري شمس 1393 لتا سا شود ميبيني پيش« تبديل شده است و جمعيت
. اين شهر تحوالت اجتماعي، سياسي، فرهنگي و جمعيتي )2002 (پالن،» شود ميشهر پرجمعيت جهان تبديل 

به  )1348 ،؛ نجمي1368 ،؛ كريمان1362 ،؛ بيگي1387 ،؛ حبيبي1357به شهري  رجوع شود( ،عميقي را پشت سر گذاشته است
پي و درپي هاي مهاجرتاجتماعي سنتي آن باقي نمانده است.  هاي شبكهكه اثري از اجتماعات و  اي گونه

محله يكپارچه و منسجم سازماندهي نموده است كه هيچ  اي گونهنامنظم بافت اجتماعي اين شهر را به 
همه كس در همه  .)1377 ،پور مدنيبه  راي آگاهي بيشتر رجوع شودب( شود نميهويت خاصي در آن پيدا  همراه با

. عالوه بر اين، خورد نميدر شهر تهران به چشم  اي قبيلهجاي شهر حضور دارد. اجتماعات قومي، ديني و 
...) نيز به جاي نمانده است. بدين ترتيب گمنامي و غريبگي در  ،(سنگلج، عودالجان ياثري از محالت قديم

و يا فضاهاي سيال نيست بلكه  ها مكانمطلب فقط مربوط به نا اين هران در حد بسيار بااليي است.شهر ت
گزيني در تهران در حد خانواده و فرد تفكيك و جدايي«برگرفته است.  رعمده محالت اين شهر را نيز د

 يه اجتماعي است.ثري در كاهش سرما. تفكيك فزاينده و پراكندگي شهري عامل مو)1377، پور مدني(» است
از محل كار رفت و آمد ف كه بيشتر وقت افراد صر شود ميسبب  پراكندگي اجتماعي«) 2000( ماز نظر پاتنا
ديجيتال جديد  هاي رسانهبگذرد. از طرف ديگر، در اين شرايط  در درون اتومبيلشود و عمدتاً به منزل 

 كمتر واجتماعي كم  هاي بستگين دليل و بدي ددهنبخش عظيمي از وقت انسان را به خود اختصاص مي
گر در روابط اجتماعي كه بتوانند در ميان گمنامي و تسهيل هاي مؤلفهچنين شرايطي . در »شود مي

گستردگي همچون يك چسب اجتماعي روابط منزوي و تك افتاده را گرد هم آورند نقش موثري خواهند 
يابد و  ايه اجتماعي در روابط ميان افراد تجسم ميسرم. «داشت. يكي از اين موارد سرمايه اجتماعي است

  » شود كه كنش را تسهيل نمايد اي دگرگون مي آيد كه روابط ميان افراد به شيوه موقعي به وجود مي
. اما اين اي يافته استسياسي رواج فزايندهاجتماعي و  در مباحث 90 دهه. اين مفهوم در )465: 1377(كلمن، 

. رونق سرمايه توسط جين جيكوبز به كار رفت 60 دههي سابقه بيشتري دارد و در مفهوم در مطالعات شهر
گذاري و دانشگاهي از ارزش واقعي مردم دارد. اهي محافل سياستاجتماعي حكايت از افزايش سطح آگ

كاري و  هاي گروهو  ها خانواده(ارتباط محلي در  دمردم در زندگي روزمره چگونه با هم ارتباط دارنيعني 
  . و شهروندان) فروشندگانبه عنوان خريداران و  صرفاًشغلي، نه 
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و حدود و ثغور  پردازيم ميدر اين تحقيق ابتدا به بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي در شهر تهران 
بررسي عناصر مهم سرمايه اجتماعي يعني  به عناصر آن و سرمايه اجتماعي كل را مشخص نمايم. سپس

ارتباط اين دو را  نيمك ميدر نهايت سعي  و ؛دازيمرپ) ميگروهي بين وروهي (درون گ يتعامل هاي شبكه
كه در راستاي پاسخگويي به  كنيم ميبا هم مشخص نماييم. براي رسيدن به اهداف اين پژوهش سعي 

  ذيل حركت نماييم: سؤاالت
  است؟ چگونهوضعيت سرمايه اجتماعي و عناصر تشكيل دهنده آن در شهر تهران  .1
شهر تهران  )نوب و مركزج شمال،( تاجتماعي متفاو -اقتصادي هاي پهنهيه اجتماعي در آيا سرما .2

  يك صورت است؟ به
  (روابط درون گروهي و ميان گروهي) در شهر تهران به چه صورتي است؟ يوضعيت شبكه تعامل .3
  تعاملي و سرمايه اجتماعي در شهر تهران وجود دارد؟ هاي شبكهچه ارتباطي ميان  .4
  سرمايه اجتماعي را افزايش دهد؟ هاي ظرفيت تواند ميران چگونه شهرداري ته .5

  
  چارچوب نظري

انساني را تسهيل  هاي كنش چنانچه اين روابط ؛يابد ميتجسم  سرمايه اجتماعي در روابط ميان افراد
هاي سازمان اجتماعي از قبيل  . سرمايه اجتماعي به ويژگيگيرد مينمايند سرمايه اجتماعي شكل 

هنجارها و اعتماد اشاره دارند كه هماهنگي و همكاري براي كسب سود متقابل را تسهيل  ها، شبكه
توان سرمايه اجتماعي را متشكل از دو بعد دانست: اول) پيوندهاي  مي) 1995(از نظر پاكستون  كنند. مي

نشان  همؤلفاي عيني كه افراد را به يكديگر مرتبط كند. اين  عيني ميان افراد: يعني ساختار شبكه
: يعني پيوندهاي ميان ذهني افراد دهد كه افراد در فضاي اجتماعي به يكديگر مربوطند. دوم) پيوند مي

. از نظر )93، 1995(جانبه، مورد اعتماد، و مستلزم احساس مثبت  افراد بايد داراي ويژگي خاص باشد. دو
ه هر دو بعد آن به ميزان ك شد اين نويسنده پيامدهاي مثبت سرمايه اجتماعي وقتي محقق خواهد

سطح مورد بررسي  سه گر روابط اجتماعي درهيلسبسنده حاضر باشند. سرمايه اجتماعي به عنوان ت
فرد به سبب عضويت در گروه و در اين سطح منافعي مورد نظر است كه  :سطح خرد اول)است. 
سرمايه اجتماعي در كنار  :انهسطح گروهي يا مي دوم)آورد.  مي به دستبرداري از سرمايه اجتماعي  بهره

تواند در صورت تكرار و پايبندي تمامي اعضاي گروه به تعهدات خويش،  منافعي كه براي فرد دارد مي
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سطح اجتماعي يا سوم) منافعي جمعي را پديد آورد كه براي تمامي اعضاي گروه قابل استفاده باشد. 

كند كه  منافعي را توليد مي هنهادهاي مختلف جامعدر اين بعد روابط افقي مبتني بر اعتماد ميان  :كالن
  خواهند بود.  مند بهرهآن  همه اعضاي جامعه از

قراري تماس به همكاري افراد جامعه با بر. اجتماعي است هاي شبكهاز  متأثرسرمايه اجتماعي شديداً 
ر به كسب آن نيستند و كه به تنهايي قاد كنند ميو به اين طريق چيزهايي را كسب  پردازند ميبا يكديگر 

و  شوند مياجتماعي به هم وصل  هاي شبكهاز طريق  ها آن. شوند مييا به دشواري موفق به كسب آن 
 شوند ميصاحب نوعي دارايي  ها شبكهاز طريق اين  و ؛كنند ميمشتركي را در اين زمينه پيدا  هاي ارزش

انساني است كه  هاي مجموعهعي متشكل از اجتما هاي شبكهسرمايه اجتماعي ناميد.  را  آن توان ميكه 
عامل در اين  ترين مهم گذاري دارند.تأثيرتقيم و روابط مسحول اهداف معين و نيازهاي مشتركي با هم 

به صورت افقي است. البته اين امر بدان معنا  ها آنروابط برابر است و اغلب سلسله مراتب در  ها شبكه
و يا رقابتي بين آنان وجود ندارد اما به دليل وجود روابط دوستي و يكسان است  ها آننيست كه نفوذ همه 

  همسايگي نفوذ بسيار بيشتري بر روي همديگر دارند.
سال پيش در مطالعات ليدا، جي،  80در  سرمايه اجتماعي و شبكه اجتماعي اوليه بحث هاي ريشه

مسكوت باقي  60 و 50تا دهه ي شمالي مطرح شد. اين بحث در مورد مدارس ويرجينيا) 1916( نهانيفا
ماند. اما در اين زمان در مطالعات شهري، نظريه مبادله و سپس در حوزه اقتصاد مطرح شد. جيمز كلمن 

  .اجتماعي و سرمايه اجتماعي در مدارس پرداخت هاي شبكهبه طور دقيق به بررسي رابطه ) 1988(
، متفاوت است. گاهي گيرد ميشكل  آن ركه د اي شبكهسرمايه اجتماعي بر حسب شرايط و بر حسب 

سرمايه «در اين زمينه ميان دو نوع ) 1998( ساين اثرات به نفع جامعه و گاهي به ضرر جامعه است. پورت
. مورد اول به سرمايه شود ميتفاوت قائل » سرمايه اجتماعي ميان گروهي«و » اجتماعي درون گروهي

اعتمادند. اين نوع سرمايه مانعي براي بي ها گروهديگر  اجتماعي در ميان گروهي اشاره دارد كه نسبت به
. چنانچه ميزان اين نوع خواهد ميمشاركت و توسعه است زيرا همه چيز را فقط براي يك گروه خاص 

دارد كه از آزادي عمل اعضاي گروه نيز ممانعت به عمل آورد. اما  وجودسرمايه زياد شود اين احتمال 
اجتماعي اعتماد دارند.  هاي گروهيه اشاره دارد كه اعضاي يك گروه به ديگر مورد دوم به نوعي از سرما

هر چه ميزان اين سرمايه بيشتر باشد توافقات اجتماعي و همبستگي كلي جامعه باالتر خواهد رفت. زيرا با 
 بيشتر خواهد شد. نبود اين سرمايه موجب انزواي اجتماعي ها همكاريافزايش اعتماد در جامعه ميزان 

هر بدين ترتيب مطلوب خواهد گذاشت.  تأثير ها آنبراي فرودستان خواهد شد. حتي در شرايط اقتصادي 
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چه ميزان و شدت روابط در شبكه درون گروهي بيشتر باشد از ميزان سرمايه بين گروهي كاسته خواهد 
كرد. بنابراين رابطه  را كمتر خواهد ها گروهشد. زيرا تعهدات قومي نسبت به يك گروه ارتباط ما با ديگر 

هاي ميان گروهي قوي باشد نظير شمشير دو لبه است اگر پيونداجتماعي و سرمايه اجتماعي  هاي شبكه
هاي درون گروهي قوي اجتماعي داشت و چنانچه پيوند هاي شبكهانتظار خدمات عمومي را از  توان مي

قومي كه ضمن به وجود آوردن يك هاي پيوند. شبيه شود مي ها خوديراندن غير حاشيه هب سببباشد 
   .كند ميانسجام قومي درون گروهي راه رسيدن ديگران به منابع را سد 

ازان دپرنظريه عمدهتعاملي و سرمايه اجتماعي وجود دارد.  هاي شبكهو كاري براي افزايش  زاما چه سا
جتماعي در فضاهاي كه سرمايه ا اند عقيدهبر اين  كنند ميشهري كه در بحث سرمايه اجتماعي كار 

. زيرا )1387نقل شده در نادري،  1992 ،؛ مدني پور1987 ،ليزرگ ،1992 ،؛ گورمن1995(هايدن،  دگير ميعمومي شكل 
  فضاهاي عمومي بستري براي مراودات و تعامالت اجتماعي هستند.

  
  روش تحقيق

 هاي شبكهه ر اين بررسي مقياس سرمايه اجتماعي كد روش بررسي اين مقاله پيمايشي است.
حاصل از  هاي داده گرفت. قرارآن است، عملياتي و مورد سنجش  هاي شاخهزير  اجتماعي نيز يكي از

  كه: دهند ميآماره آلفاي كرونباخ و تحليل عاملي در جدول زير نشان 
  

 روايي متغيرهاي اصلي تحقيقاعتبار و نتايج تحليل  :1 شماره جدول

 ضريب روايي ها ويهتعداد گ بار عاملي نام متغير رديف

 925/0 4 75/0 اعتماد عمومي 1

 863/0 3 64/0 احساس امنيت 2

 921/0 12 74/0 اعتماد نهادي 3

 846/0 7 79/0 مشاركت هميارانه 4

 672/0 6 80/0 اي مشاركت خيريه 5

 795/0 7 82/0 مشاركت مذهبي 6

 721/0 6 56/0 شبكه تعاملي و رفت و آمدي 7

 749/0 3 - يشبكه درون گروه 8

 677/0 3 - شبكه برون گروهي 9

 838/0 12 84/0 همبستگي و يكپارچگي اجتماعي 10

Kmo=0/571                                               000/0 =زمون بارتلتآ  
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دارند و اين بدان  6/0آلفاي كرونباخ باالي  ،هاكه تمام گويه دهند يمنشان  جدول فوق يها داده
به ويژه  يحاصل از تحليل عامل يها داده. ي است كه مقياس مذكور از روايي بااليي برخوردار استمعن

 يكديگرهاي اين مقياس با كه گويه دهند يمآزمون بارتلت نشان =000/0 وkmo =57/0بارهاي عاملي، 
امعه آماري ج( .به بيان ديگر داراي اعتبار سازه هستند سنجند يمسازي دارند و يك فضاي مفهومي را  مه

نفر لحاظ شد  624فرمول كوكران  براساسسال شهر تهران و حجم نمونه  18پژوهش تمام سكنه باالي 
  .)نداهشدانتخاب  يا مرحلهچند  يا خوشهگيري به شيوه نمونه ها نمونه و
  

  تعريف نظري متغيرها
اند  هاي انجمني پرداخته كتاُفه و فوش، در تعريف سرمايه اجتماعي به آگاهي و توجه، اعتماد و مشار

استون، در سنجش سرمايه اجتماعي دو عنصر اصلي را مطرح كرده است. هنجارها  .)200: 2002(اُفه و فوش: 
كه بيشتر در كيفيت روابط اجتماعي ظهور و بروز دارد و شامل: اعتماد اجتماعي به دوستان و آشنايان و 

گردد در ضمن هنجارهاي همياري را نيز مدنظر قرار داده  يافته و اعتماد نهادي/ مدني مي اعتماد تعميم
گيرد را مطرح كرده است كه آن را  روابط اجتماعي شكل مي ساختار درها كه  است و در بعد ديگر شبكه

گردد و  ها، نهادها و... مي ها، اتحاديه هاي رسمي كه در انواع انجمن ها و يا مشاركت در دو بعد شبكه
  .)8- 9: 2001(استون: گردد  هاي غيررسمي با خويشاوندان، دوستان، همسايگان و... مي تها و يا مشارك شبكه

تحليل ثانويه بر روي جامعه آمريكا صورت گرفته و به بررسي كاهش  صورت بهدر مطالعه ديگري كه 
و يا عدم كاهش سرمايه اجتماعي در آنجا پرداخته است پاكسـتون بـه عمليـاتي نمـودن مفهـوم سـرمايه       

هـاي رسـمي    پيونـدهاي عينـي بـين افـراد كـه مشـاركت       -1ماعي در دو بعد كلـي پرداختـه اسـت.    اجت
. شـود  وآمد با همسايگان و دوستان) را شامل مـي  هاي غيررسمي (رفت هاي گروهي) و مشاركت (عضويت

يـار  باور به اينكه چقدر مردم قابل اعتماد، صديق و  -2-1پيوندهاي ذهني بين افراد كه بيشتر شامل:  -2
   گــذاري و دينــي زشــي، اجرايــي، قــانوناعتمــاد بــه نهادهــا شــامل، آمو -2-2. و كمــك كــار يكديگرنــد

  .)93-106: 1999(پاكستون: 
آمريكا عالوه  هاي  براي سنجش سرمايه اجتماعي در ايالت نفره يكپاتنام در تحقيق خود در بولينگ 

هاي سطح  پروژه در كارها، ميزان زمان  زمانها مانند: ميانگين سرانه سا بر متغيرهاي سطح كالن ايالت
ها به بررسي  گذشته و يا ميانگين تعداد كارهاي داوطلبانه در سال گذشته در استان سال دراجتماعي 

  تعميم در سطح كالن در ابعاد زير پرداخته است:  سطح فردي براي
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يا بيشتر مردم راستگو سنجش اعتماد اجتماعي با دو گويه كه بيشتر مردم قابل اعتماد هستند و 
هاي مالقات با دوستان و يا تعداد برپايي ميهماني در خانه در سال  هاي غيررسمي (زمان هستند. مشاركت
در شهر و يا   هاي عمومي گردهمايي هاي داوطلبانه، مشاركت در فعاليت در فعاليت  گذشته)، مشاركت

 .)291: 2000 :م(پاتناهاي رسمي در كارهاي سازماني  مدرسه و... مشاركت
 

  ها يافتهتجزيه و تحليل 
. در پردازيم ميدر اين قسمت ابتدا به بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و عناصر آن در شهر تهران 

و  گروهي درون(روابط  يكه شبكه تعامل اجتماعي سرمايهتر يكي از عناصر رسي جزييبخش بعدي به بر
 براساسسرمايه اجتماعي را رتباط شبكه تعاملي و ا مسرانجا شودست، پرداخته ميا )گروهي ميان
   .نماييم ميهاي همبستگي تحليل  آماره
 

 سرمايه اجتماعي و عناصر سازنده آن

ت اين دآن هستند كه ش سازنده برتوصيفي سرمايه اجتماعي كل و عناصر  هاي داده 2شماره  جدول
  .دهد ميپديده را در شهر تهران به ما نشان 

  
  سرمايه اجتماعي و عناصر آن بر حسب درصد: 2 شماره دولج

 خيلي زياد  زياد  حدودي تا  كم  خيلي كم  اصالً   مشاركت هميارانه سرمايه اجتماعي و عناصر آن
2/26  10  7/13  10  1/19 1/21 مشاركت هميارانه
2/33  6/13  2/13  1/14  17 9/8 مشاركت مذهبي
7/24  4/14  3/20  1/21  4/13 9/5 اي مشاركت خيريه
2/3  4/14  3/42  4/25  7/14   اعتماد عمومي
8/2  9/20  1/29  1/25  7/13 4/8 احساس امنيت
4/0  4/1  1/6 8/13  23 5/55 مشاركت رسمي
7/11  39  2/18  7/23  5/4 9/2 آگاهي و توجه
4/6  2/24  41 8/19  6/8   شبكه تعاملي
7/4  2/24  1/31  3/26  7/13   يكپارچگي اجتماعي

  7/23  1/36  2/40      اجتماعي كل سرمايه
مشاركت  ،اي خيريهمشاركت  مذهبي، هاي مشاركتميزان ( 2جدول شماره هاي داده براساس

به اعتماد عمومي، احساس امنيت و اعتماد نهادي در سطح بسيار باالتري قرار دارند.  به هميارانه) نسبت
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موجود  هاي مشاركتو  مردم همچنان اعتماد بيشتري به نهادهاي سنتي به ويژه نهاد مذهب عبارت ديگر
اعتماد عمومي و اعتماد نهادين در سطح پاييني هستند. اين سه  زندگي روزمره دارند. احساس امنيت،در 

اين ميزان يكپارچگي و همبستگي  . مضاف برشوند مياز عناصر ذهني سرمايه اجتماعي نيز محسوب 
اجتماعي نيز رضايت  هاي شبكه در گروهي بيندت و حجم روابط درون گروهي و اجتماعي و همچنين ش

به دست آمده در شهر تهران به يك صورت و همگن نيست به  هاي ميزانبخش نيست. با اين وجود 
متوسط و  باال،( يوح توسعه اقتصادي و اجتماعسط براساسرا  سرمايه اجتماعي و عناصر آن دليلهمين 
  .مپردازيبه آن مي 3 كه در جدول شماره شده است ) بررسيپايين

  

  اال، متوسط و پايين)ب( ياقتصاد -هاي اجتماعي سرمايه اجتماعي بر حسب پهنه

نرخ اشتغال، هزينه  :گانه هاي پنج براساس ميانگين مجموع نمره هر منطقه از حاصل جمع شاخص
شهر تهران،  گانه 22ناخالص خانوار، اشتغال زنان، نسبت شاغلين تخصصي و نرخ رشد خانوار در مناطق 

يافتگي مناطق آمد. كه براساس نمره شاخص توسعه به دستاجتماعي مناطق -سعه اقتصاديشاخص تو
باال شامل:  يافتگي توسعهتقسيم شدند. اولين پهنه، با سطح  اال، متوسط و پايين)ب( گانه بندي سه به پهنه

 چهار، متوسط شامل: مناطق يافتگي توسعهمناطق يك، دو، سه، پنج و شش است. دومين پهنه، با سطح 
دو و  يك و بيست، بيست ،بيستپانزده،   بيست،هجده،  سيزده، چهارده، دوازده،  يازده، ده،  هشت، هفت،

 باشد.  نه، هفده، شانزده و نوزده مي پايين شامل: مناطق  يافتگي توسعهاست و سومين پهنه، با سطح 
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ي به لحاظ توسعه ها ي در پهنهعناصر سرمايه اجتماع LSD طرفه يك: آناليز واريانس 3 شماره جدول
 باال، متوسط، پايين)( تمتفاو اجتماعي -اقتصادي

 معناداري
اختالف 
 ميانگين

(I-J) 

(J) (I) معناداري  متغير وابسته 
اختالف
 ميانگين

(I-J)
(J) (I) متغير وابسته  

302/0  20/0 
منطقه 
 متوسط

منطقه 
 باال

 مشاركت

 رسمي

000/0 *02/1- 
منطقه
 متوسط

باالمنطقه 
 
 هاي مشاركت

 هميارانه

485/0 19/0 
منطقه 
 پايين

منطقه 
 باال

000/0 *25/1- 
منطقه
 پايين

باالمنطقه 

970/0 01/0- 
منطقه 
 پايين

منطقه 
 متوسط

430/0 23/0- 
منطقه
 پايين

منطقه 
 متوسط

014/0 *41/0- 
منطقه 
 متوسط

منطقه 
 باال

 و آگاهي
 توجه

008/0 *51/0- 
منطقه
 متوسط

باالمنطقه 
 

 مشاركت

 اي خيريه

501/0 16/0 
منطقه 
 پايين

منطقه 
 باال

001/0 *73/0- 
منطقه
 پايين

باالمنطقه 

008/0 *57/0 
منطقه 
 پايين

منطقه 
 متوسط

283/0 22/0- 
منطقه
 پايين

منطقه 
 متوسط

383/0 4250/0 
منطقه 
 متوسط

منطقه 
 باال

 تعاملي شبكه

000/0 *38/1- 
منطقه
 متوسط

باالمنطقه 
 
 كتمشار

 مذهبي

656/0 3071/0 
منطقه 
 پايين

منطقه 
 باال

000/0 *26/1- 
منطقه
 پايين

باالمنطقه 

851/0 1179/0- 
منطقه 
 پايين

منطقه 
 متوسط

626/0 13/0 
منطقه
 پايين

منطقه 
 متوسط

819/0 1450/0- 
منطقه 
 متوسط

منطقه 
 باال

 و همبستگي
 يكپارچگي

045/0 *6979/0 
منطقه
 متوسط

باالمنطقه 
 

 عتمادا

 عمومي
085/0 6133/1 

منطقه 
 پايين

منطقه 
 باال

257/0 5533/0 
منطقه
 پايين

باالمنطقه 

043/0 *7584/1 
منطقه 
 پايين

منطقه 
 متوسط

748/0 1446/0- 
منطقه
 پايين

منطقه 
 متوسط

000/0 *25/0- 
منطقه 
 متوسط

منطقه 
 باال

سرمايه 
 اجتماعي كل

106/0 53/0 
منطقه
 متوسط

باالمنطقه 
 

 احساس

 امنيت
179/0 14/0- 

منطقه 
 پايين

منطقه 
 باال

000/0 *67/1 
منطقه
 پايين

باالمنطقه 

212/0 12/0 
منطقه 
 پايين

منطقه 
 متوسط

007/0 *14/1 
منطقه
 پايين

منطقه 
 متوسط

     

 

690/0 59/0 
منطقه
 متوسط

باالمنطقه 
 نهادي اعتماد

      576/0 45/1 
منطقه
 پايين

باالمنطقه 
        733/0 86/0 منطقه منطقه 
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پايين  متوسط

                                                 درصد اطمينان                        95معناداري در سطح  *
 متوسط و پايين بيشتر از پهنه باال هاي پهنهركت هميارانه در اشم 3هاي جدول شماره با توجه به داده

ضعيت و .شودتفاوت چنداني ديده نميه متوسط و پايين در زمينه مشاركت هميارانه پهن در اما باشد مي
متوسط و كم به مراتب  هاي پهنهاست يعني ميزان آن در ميان  تنيز به همين صور اي خيريهمشاركت 

است.  اي خيريهمانند مشاركت هميارانه و مشاركت هبيشتر از پهنه باالست. وضعيت مشاركت مذهبي نيز 
اما در پهنه باال و پايين تا حدودي در سطح ، يان پهنه متوسط در سطح كمتران اعتماد عمومي در مميز

 هاي پهنهدر ميان  باشدميذهني سرمايه اجتماعي  هاي شاخصاحساس امنيت كه يكي از  باالتري است.
و متوسط در سطح . ميزان اين شاخص در ميان پهنه پايين نسبت به پهنه باال هستندمختلف با هم متفاوت 

دي برابر است. شبكه احساس امنيت در ميان دو پهنه باال و متوسط تا حدو ظاهراًقرار دارد.  تري نازل
متفاوت اقتصادي و اجتماعي با هم تفاوتي  هاي پهنهدر ميان  ماعيديگر عنصر موثر سرمايه اجتتعاملي، 

  اال و متوسط بيشتر است اما معنادار نيست.ندارند. گر چه ميزان شبكه تعاملي در ميان پهنه پايين از ب
ميزان سرمايه و اما  اجتماعي متوسط بيشتر از پهنه باالست -سرمايه اجتماعي كل در پهنه اقتصادي

  پايين بيشتر است اما معنادار نيست. پهنهاجتماعي گرچه از 

 

  اي زمينهسرمايه اجتماعي بر حسب متغيرهاي 

است بلكه بر حسب  اقتصادي متفاوت -هاي اجتماعيپهنهيه اجتماعي نه تنها در ميان سرما
  متفاوت است. تقابل اين دو در جدول زير آمده است. زاي نيمتغيرهاي زمينه
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  1اي زمينهسرمايه اجتماعي و عناصر آن بر حسب متغيرهاي  :4شماره  جدول
هزينه 
 خانوار

وضع 
 فعاليت

 تحصيالت  سن  تأهل  جنس سرمايه اجتماعي و 
 عناصر آن

 آماره  آماره  آماره  آماره  آماره  آماره

**15/0 -  **27/0  **18/0  **15/0  *14/0  *1/0   مشاركت هميارانه

**2/0-  **28/0  **21/0 -  **16/0  *13/0  08/0   مشاركت مذهبي

050/0  **278/0  **151/0  **24/0  **26/0  *19/0   اي مشاركت خيريه

05/0  *17/0  000/0-  11/0  *10/0  04/0   اعتماد عمومي

*14/0  *01/0  06/0  *12/0  05/0  **2/0   احساس امنيت

075/0  *12/0  *12/0  *1/0-  04/0  03/0   اعتماد نهادي

03/0  *31/0  *31/0  *25/0-  *21/0  006/0   مشاركت رسمي

06/0  26/0  **3/0  007/0-  07/0  **23/0   آگاهي و توجه

03/0  075/0  05/0-  008/0-  06/0  03/0   شبكه تعاملي

*14/0  **23/0  **27/0  *09/0-  05/0  04/0   يكپارچگي اجتماعي

*18/0-  **25/0  *17/0-  14/0  *14/0  *13/0   سرمايه اجتماعي كل

                                                 درصد اطمينان                        95معناداري در سطح  *
  اطمينان درصد 99معناداري در سطح  **
  

اي  هاي هميارانه، با همه متغيرهاي زمينه شود مشاركت مالحظه ميفوق ل كه در جدو گونه همان
در سنين  ،نيمجردبيش از  متأهليناي كه در بين زنان بيش از مردان،  رابطه معناداري دارد به گونه

ها و سطوح تحصيلي عالي  بيش از ديپلمه سوادان بيدر بين كم سوادان و  ،و باال بيش از جواني سالي ميان
 ،ها هميارانه، در بين بازنشسته هاي مشاركت. در خورد ميشكل معناداري مشاركت هميارانه به چشم به 
باشد. در بين كساني كه به لحاظ  دارها و شاغلين بيش از بيكاران و محصلين و دانشجويان ميخانه

ه از كساني اي پايين اين نوع كمك وجود دارد و هردو گرو درآمدي متوسط هستند بيش از سطوح هزينه
 است به ميزان بيشتري از مشاركت هميارانه برخوردارند.  باالست ها آنكه هزينه ماهيانه 

از مشاركت مذهبي بيشتر  مجردانبه شكل معناداري نسبت به  متأهلين: هاي مذهبي مشاركت
بي سال به شكل معناداري از مشاركت مذه 29-18سال بيش از  30سني باالي  هاي گروهبرخوردارند، 

                                                            
هاي زيادي بودند كه لحاظ كردن آنها در اين جدول غيرممكن بود. از طرف ديگر اگر براي هركدام از عناصر  اي داراي زيرشاخه متغيرهاي زمينه - 1

 رفت. گزارش خسته كننده گرديده و حجم آن باال مي كرديم،اي ترسيم ميسرمايه اجتماعي جداول جداگانه
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كم سواد و ديپلم به شكل معناداري بيش از ،سواد بيبرخوردارند و در ميان سطوح تحصيلي به ترتيب
ها به شكل معناداريها و بازنشستهسطوح تحصيلي عالي از مشاركت مذهبي باالتر برخوردارند. خانه دار

ها آنكه هزينه خانوارهايي آنشاغلين و محصلين از مشاركت مذهبي باالتر برخوردارند.  ،بيش از بيكاران
هزار تومان است نيز به شكل معناداري بيش از كساني كه هزينه700تا400هزار تومان و بين400زير

  تومان است از مشاركت مذهبي باالتر برخوردار هستند.  رهزا700بااليها آنخانوار
بيش از مردان ومتأهلينواي، به شكل معناداري در بين زنانرسمي خيريههاي غيرمشاركت

هايوي ديگر، مشاركتباشد. از سسال مي30سال بيش از زير30است و در سنين بااليمجردان
اي در بينهاي خيريهباشد. مشاركتو عالي ميسوادان بيش از سطوح تحصيلي ديپلماي كمخيريه
دارها و شاغلين بيش از بيكاران وخانه ،هافعاليتي نيز به شكل معناداري در بين بازنشستههايگروه

  است. دانشجويانمحصلين و
ت وتفاوت معناداري ندارد و با وضعيت فعاليمتأهلينومجرداناعتماد عمومي در بين مردان و زنان،

اي سن و تحصيالت رابطه معناداري داردرابطه است ولي با متغيرهاي زمينههزينه ماهيانه خانوار نيز بي
سال اعتماد عمومي وجود دارد از سوي55سال بيش از سنين زير55اي كه در سنين باالي هبه گون

اعتمادازسوادان بي .باشدتحصيلي متفاوت هم ميزان اعتماد عمومي متفاوت ميهايگروهديگر، در
  باشند. ميعمومي باالتري برخوردار

ت رابطه معناداري ندارد و فقط با جنس، سن، تحصيالت و وضع فعاليتأهلاحساس امنيت با وضعيت
بيشترياي كه مردان از ميانگين احساس امنيت كلو ميزان هزينه ماهيانه خانوار رابطه دارد به گونه

  باال بيشتر است.هايدرآمددراحساس امنيت كل نيز .برخوردارندنسبت به زنان
و هزينه خانوار با اعتمادضعيت فعاليتو ،تأهلاي جنسيت،از بين متغيرهاي زمينهاعتماد نهادي:

سواد و ديپلم بهبطه معكوس دارد و سطوح تحصيلي كماي ندارند. سن با اعتماد نهادي رانهادي رابطه
هايگروهبيشتر است و سطوح تحصيلي عالي از همهسوادان بييك اندازه اعتماد نهادي دارند و از

  ر است. تحصيلي از اعتماد نهادي باالتري برخوردا
به شكل معناداري بيش ازمجردانمردان و زنان در زمينه مشاركت رسمي تفاوت معناداري ندارند و

در زمينه. سمي رابطه معكوسي داردهاي رسمي فعاليت دارند. سن نيز با مشاركت ردر مشاركتمتأهلين
اداري بيش ازنيز سطوح تحصيلي عالي به شكل معنرسميمشاركتطوح تحصيلي و رابطه آن باس
سوادان از مشاركت رسمي باالتر برخوردارند. مشاركت رسمي، نيز در انواع اشتغال متفاوتو كمسوادان بي

www.shahrsazionline.com
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ها از  دارها، بيكاران و بازنشستهغلين بيش از خانهاي كه محصلين و دانشجويان و شا باشد به گونه مي
  اركت رسمي رابطه معناداري ندارد. مشاركت رسمي باالتر برخوردارند. هزينه خانوار نيز با مش

هاي  و توجه نسبت به حوزه آگاهيمردان نسبت به زنان از آگاهي و توجه نسبت به حوزه عمومي: 
است. سن و  97/3به  70/4 عمومي باالتري برخوردار هستند و نمره آن در بين مردان نسبت به زنان

با ميزان آگاهي رابطه مستقيم و معناداري  تاًطبيعدر ميزان آگاهي نقشي ندارد. تحصيالت  تأهلوضعيت 
ديپلم، كم سواد و  ،دارد و نكته جالب اينكه ميانگين نمره آگاهي به ترتيب در بين تحصيالت عالي

باال بودن آگاهي  تأملباشد و نكته قابل  مي 44/1و  01/4  ،28/4، 84/4 عبارت است از: سواد بي
ديكي آن به سطوح آگاهي و توجه به حوزه عمومي سطوح عالي است و نز سوادان بيسوادان نسبت به  كم

  و ديپلم است. وضع فعاليت و ميزان هزينه ماهيانه خانوار نيز با آگاهي تفاوت معناداري ندارد. 
اي  با هيچ يك از متغيرهاي زمينه گروهي بينو آمدي اعم از درون گروهي و  شبكه تعاملي و رفت

هاي تعاملي و رفت و آمدي در بين همه  ضوع به اين معناست كه شبكهرابطه معناداري ندارد. اين مو
فعاليتي و درآمدي يكسان است و در شكل درون گروهي از  ،تحصيلي ،سني ،تأهلي ،جنسي هاي گروه

  . باشدمياز ميزان بااليي برخوردار  نسبتاًميزان بااليي برخوردار است و در شكل بين گروهي نيز 
و سن با همبستگي و يكپارچگي اجتماعي  تأهلجنسيت، وضعيت كپارچگي: همبستگي اجتماعي و ي

د ولي سطح تحصيالت با همبستگي و يكپارچگي اجتماعي رابطه معناداري دارد به نرابطه معناداري ندار
و كم سوادان به شكل معناداري از  سوادان بياي كه ميانگين نمره همبستگي و يكپارچگي اجتماعي  گونه

است. از سوي ديگر، وضعيت اشتغال نيز با نمره همبستگي و  تر پايينعالي  تحصيالت و ها ديپلمه
ها  زنشستهاي كه محصلين و دانشجويان، شاغلين و با يكپارچگي اجتماعي رابطه معناداري دارد به گونه

خانوار  دارها از نمره همبستگي و يكپارچگي اجتماعي باالتري برخوردارند. هزينهبيش از بيكاران و خانه
  .نيز با نمره همبستگي و يكپارچگي اجتماعي رابطه مستقيم دارد

به شكل معناداري بيش از  متأهلينسرمايه اجتماعي كل تفاوت معناداري در بين زنان و مردان ندارد. 
 اجتماعي سرمايهبه شكل معناداري از نمره  كل برخوردارند. سنين باالتر اجتماعي سرمايهاز نمره  مجردان

باالتري برخوردارند. سطح تحصيالت نيز با نمره سرمايه اجتماعي كل رابطه معنادار و معكوس كل 
اي كه  ناداري دارد به گونهنيز تفاوت مع ها فعاليتضعيفي دارد. سرمايه اجتماعي در برخي از انواع وضع 

سرمايه اجتماعي  ها به شكل معناداري از بيكاران و محصلين و دانشجويان از ها و بازنشسته دارخانه
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باالتري برخوردار هستند و شاغلين با سرمايه اجتماعي ارتباط معناداري ندارند. هزينه خانوار نيز با سرمايه 
به شكل پايين است  اه آناي كه افرادي كه هزينه ماهيانه خانوار  اجتماعي رابطه معناداري دارد به گونه

  د.برخوردارن يمعناداري از سرمايه اجتماعي بيشتر
 

  در شهر تهرانو ميان گروهي  يروابط اجتماعي درون گروهشبكه 
و  2فاميل درجه  ،1ميزان رفت و آمد با فاميل درجه  ،گروهي درونسنجش شبكه تعاملي مبناي 

مبناي سنجش شبكه تعاملي ميان . بوده است گروهي درونسنجش روابط اجتماعي مبناي دوستان 
براي هركدام هاست.  ها، همكاران و همشهريان و هم زادگاهي اي هگروهي روابط با همسايگان و هم محل

   .استو كمترين نمره  15 نمرهقسمتي ليكرت به كار رفته است. بنابراين بيشترين  5طيف 
  

  گروهي بينلي و رفت و آمد درون گروهي و ميانگين، ميانه و نما شبكه تعام: 5 شمارهجدول 
 شبكه ميان گروهي  شبكه درون گروهي

رفت و آمد با  ارهآم
 ها همشهري

رفت و آمد 
 با همكاران

رفت و آمد با 
ها و هم  همسايه
 ها اي محله

رفت و آمد با 
 دوستان و آشنايان

رفت و آمد با 
 فاميل درجه دو

رفت و آمد با 
 فاميل درجه يك

54/1  54/1  24/2  21/3  40/3  18/4   ميانگين

00/1  00/1  00/2  00/3  00/4  00/5   ميانه

0  0  3  4  4  5   نما

539/1  521/1  339/1  191/1  317/1  133/1  انحراف 
 استاندارد

0  0  0  0  0  0   مينيمم

5  5  5  5  5  5   ماكزيمم

  
درون  هايميانگين شبكهدهد  نشان مي گروهي بيندرون گروهي و  هاي بررسي ميانگين شبكه

. ولي دو برابر دومي استميانگين ا تقريباًاست.  32/5هاي ميان گروهي و ميانگين شبكه 75/10 گروهي
 گروهي بين هاي شبكهاز  تر قويدر شهر تهران  گروهي درون هاي شبكهكه  دهد ميداده مذكور نشان 

 ميانهاي  اندازه و حجم شبكه .است ييباال ميانگين و داراي دو برابر است تقريباًاست كه ميزان آن 
است كه با از بين رفتن اجتماعات سنتي، در سطح پاييني قرار دارد و اين موضوع حاكي از آن  گروهي

اين بعد از روابط اجتماعي مكمل روابط  شهر تهران هنوز جايگزين مناسبي براي آن پيدا نشده است.
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اي بعد دوم كه همان  باشد و نقش موثري در سرمايه اجتماعي دارد. اگر در جامعهدرون گروهي مي
باشد و شكل نگيرد، شرايط براي بروز و ظهور ابعاد  سرمايه اجتماعي اتصالي يا بين گروهي است ضعيف

گيرد. در  اي فاسد شكل مي ها و شبكه در قالب رانت گروهي درونگري از سرمايه اجتماعي منفي دي
اما از  يابد ميهاي فردي را فزوني  عليرغم اينكه آزادي ي ميان گروهي ضعيف است.ها شبكهشهري كه 

توانند نسبت به آن احساس يگانگي  سازد و افراد نمي و بيگانه ميقابل اتكا غيرجهات ديگري شهر را 
عدم تعادل  شود. هاي سرمايه اجتماعي كاسته مي داشته باشند و بدين ترتيب تا حدود زيادي از ظرفيت

ي متعددي از قبيل باند بازي، هاي اجتماع هاي درون گروهي و ميان گروهي آسيب ميان شبكه
گيرد. از طرف ديگر اگر شبكه  ندي جهت دسترسي به منابع و... شكل ميهاي خويشاو گيري شبكه شكل
شود. همه دگي به سرمايه اقتصادي تبديل نميسرمايه اجتماعي به سا« لزوماً قوي باشد گروهي بين

 .)86: 1388 (تانكيس،» توانند به اندازه وام دهندگان دست اول و دست دوم چاره ساز باشندخويشاوندان نمي
  هاي بيشتري را در اختيار دارند.و سرمايه ي ميان گروهي منابعهاشبكه

در  ي درون گروهيها شبكهاي متفاوت است. ميان متغيرهاي زمينه هاي تعاملي درميزان شبكه
سال به شكل معناداري بيش از سنين  55 تا 30و سنين  29 تا 18بوده و سنين  ينمتأهلبيش از  مجردان

ها و بيكاران از شبكه درون  ارها، شاغلين، بازنشسته هو دانشجويان بيش از خانن محصلين باالتر و همچني
  .باشند گروهي باالتري برخوردار مي

ي در شبكه تأثير، سن، تحصيالت، وضع فعاليت و هزينه ماهيانه خانوار تأهلنظير  اي زمينهمتغيرهاي 
تفاوت  داراي ها آنگروهي در ميان . به بيان ديگر ميزان تعامالت بين نداشته است گروهي بينروابط 

در مورد متغير جنسيت وضع به گونه ديگري است. زيرا مردان به شكل  ظاهراًاما  بوده،معناداري 
  معناداري) بيش از زنان از اين شبكه برخوردارند. = /.007شدت همبستگي؛  = /.11( يمعنادار

  
 تهران شبكه روابط اجتماعي در شهررابطه بين سرمايه اجتماعي و 

در زمينه بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با شبكه تعاملي درون گروهي، بين گروهي و شبكه تعاملي 
 باشد. مي 6شماره همبستگي اسپيرمن به شرح جدول  براساسكل 



 24                                                                                                          ريزي شهر تهران مركز مطالعات و برنامه

 

  : رابطه بين عناصر سرمايه اجتماعي با شبكه درون گروهي، بين گروهي 6 شماره جدول
  و شبكه روابط اجتماعي كل

 
 كتمشار

 مذهبي

 مشاركت

 اي خيريه

 مشاركت

 هميارانه

 اعتماد

 عمومي

 احساس

 امنيت

 اعتماد

نهادي
 مشاركت

 رسمي

 آگاهي

 توجه و

 يكپارچگي

 اجتماعي

سرمايه 
اجتماعي 

 كل

شبكه 
درون 
 گروهي

**151/0 **197/0 **265/0 041/0 012/0 030/0068/0- *082/0**145/0 **110/0 

شبكه 
بين 
 گروهي

052/0- 025/0 **240/0 **241/0 074/0 126/0033/0 *041/0*009/0 **134/0 

شبكه 
تعاملي 
 كل

*095/0 **124/0 **212/0 050/0 005/0- 021/0
- 045/0- *086/0**138/0 **145/0 

  درصد اطمينان  95معناداري در سطح  *
  اطمينان درصد 99معناداري در سطح  **
  

 درون هاي شبكهو مشاركت مذهبي با  اي خيريه، مشاركت كه مشاركت هميارانه دهد مينشان  ها داده
 هاي شبكهعمومي با  هاي حوزهرابطه مستقيمي دارند. همچنين يكپارچگي اجتماعي و توجه به  گروهي
با عناصري نظير اعتماد عمومي، احساس  گروهي درون. اما شبكه باشدمي داراي ارتباط گروهي درون

و  گروهي درون هاي شبكههم  رسد مي نظر بهندارد.  اي رابطهسمي امنيت، اعتماد نهادي و مشاركت ر
ي كهن ايران زمين هستند به همين ها سنتاز  متأثرو مذهبي بيشتر  اي خيريههميارانه،  هاي مشاركت

اعتمادي نهادي كه در دنياي مدرن  ،به عناصر ذهني مشاركت نظير اعتماد عمومي، احساس امنيت رخاط
شبكه تعاملي بين گروهي فقط با مشاركت هميارانه  گي هستند، رابطه چنداني ندارد.از عناصر اساسي زند

  و اعتماد عمومي ارتباط دارد و با بقيه عناصر بي ارتباط است. 
  

  گيري نتيجه
در سطح قابل  )اي خيريهمشاركت مذهبي، مشاركت هميارانه و مشاركت ( ياجتماعسرمايه ي عين دابعا

(وضعيت  ياجتماع -در ميان مردماني كه از موفقيت اقتصادي تاًدعم اه مشاركتقبولي است اين 
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برخوردارند به نسبت موقعيت متوسط و باال در سطح  تر پايينتحصيالت هزينه خانوار و منزلت شغلي) 
اجتماعي متوسط نسبت به  -بهتري قرار دارند. همچنين اين مقوله در ميان مردمان با موفقيت اقتصادي

  ابل توجهي بيشتر است.باال به طور ق
 هاي شبكهعمومي،  هاي حوزهو توجه به  آگاهيعتماد نهادي، مشاركت رسمي، ا احساس امنيت،

اقتصادي و اجتماعي متفاوت داشتند. با هم تفاوت  هاي موفقيتهمبستگي اجتماعي در بين مردمي كه 
قرار دارد. اين بعد از  ايينيمومي، مشاركت رسمي در سطح بسيار پمعناداري نداشت. اما ميزان اعتماد ع

، بسيار پايين هستند و بيانگر آن شوند ميمربوط  رسمي و اداري و بروكراتيك هاي حيطهمشاركت كه به 
است كه مردم همچنان نسبت به نظم بروكراتيك و نهادي رسمي بي اعتمادند. شبكه تعاملي در حد 

بيان  توان مياست. بدين ترتيب  تر پايين و يكپارچگي اجتماعي نيز از حد متوسط قرار دارد يمتوسط
  نيست. برخوردارداشت كه وضعيت سرمايه اجتماعي در شهر تهران از مطلوبيت مناسبي 

نتايج . هاي بين گروهي تشكيل شده است ههاي درون گروهي و شبك شبكه تعاملي از دو بعد شبكه
طح ميانگين متوسط و كمي باالتر دهد كه شبكه تعاملي كل، در س پژوهش در شهر تهران نشان مياين 

هاي درون گروهي، كه شامل اقوام و خويشان درجه يك و دو و  باشد، اما در بعد شبكه از متوسط مي
  هاي بين گروهي كه شامل: گردد از حجم بسيار باالتري برخوردارند اما شبكه دوستان و آشنايان مي

 تري يينپاباشد از ميزان تعامل  دگاه فرد مي، همكاران و همشهريان زاها يا محلهها و هم  همسايه
  باشد.  هاي درون گروهي پايين مي برخوردارند و ميانگين آن برعكس شبكه

هاي درون گروهي، در بعد نگرشي نيز وجود  هاي بين گروهي در مقابل شبكه در ايران ضعف شبكه
يابد و  كاهش مي رودپيش ميهي اي كه اعتماد نيز هرچه از بعد درون گروهي به برون گرو دارد به گونه

شود از ميزان اعتماد وي نيز كاسته  منطبق با شعاع اعتماد به ميزاني كه اين شعاع از فرد دورتر مي يقهدق
ها و  هرچه از اقوام و خويشاوندان درجه يك به درجه دو و دوستان و آشنايان و همسايه به عبارتيشود  مي

. در اين )1387(فيروزآبادي، شود  از ميزان اعتماد نيز كاسته مي شويميدورتر مها  ها و همشهري اي هم محله
هاي تعاملي نيز اين موضوع را روشن  تحقيق نيز بررسي رابطه بين عناصر سرمايه اجتماعي با شبكه

هاي بين  هاي درون گروهي با اعتماد عمومي رابطه معناداري ندارد اما شبكه اي كه شبكه سازد به گونه مي
هاي درون گروهي با  با اعتماد عمومي رابطه معنادار مستقيم دارند. از سوي ديگر، شبكه گروهي
هاي بين گروهي اين  كه، شبكه يدر حالاي رابطه معنادار مستقيم دارند  هاي مذهبي و خيريه مشاركت
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ا در تحليل . ام)چرايي دقيق اين موضوع نياز به پژوهش و تحقيق جداگانه دارد(؛ دهند ينمرابطه را نشان 
هاي مذهبي در بعد نگرشي با باورهاي ديني مبتني بر وجوب صله ارحام  رسد كه مشاركت اوليه به نظر مي

هاي  و ارتباط و شناخت از وضعيت اقوام و خويشان و ... ارتباط مستقيم دارد ضمن اينكه خيلي از فعاليت
گيرد و همچنين در خيلي از  ت ميهاي مذهبي و با تشويق باورهاي ديني صور اي هم در محيط خيريه

اي نيز صورت گرفته و  خيريه هاي يتفعالهاي درون گروهي،  هاي ديني و شبكه مجالس و مشاركت
هاي مذهبي نيز باعث همبستگي معنادار  هاي ديني ناشي از مشاركت گردد و شايد آموزه تشويق مي

هاي سرمايه  كه يكي از شاخصهاي درون گروهي با متغير همبستگي و يكپارچگي اجتماعي  شبكه
  اجتماعي است گردد. 

  
  پيشنهادهااهكارها و ر

اين مقاله بيانگر آن است كه به طور كلي ميزان سرمايه اجتماعي در سطح شهر تهران از  هاي داده
رضايت بخش  باشدميكه شبكه تعاملي  ها آننيست و يكي از عناصر اساسي  برخورداروضعيت مطلوبي 

متعددي براي ارتقاء سطح سرمايه اجتماعي و برقراري شبكه تعاملي  هاي راه رسد يم نظر بهنيست. 
به طريقي در اين مهم  توانند ميو ...  ها انجمن ،مؤسساتاجتماعي وجود دارد. هر كدام از نهادها، 

نقش  اندتو ميو امكاناتي كه در اختيار دارد  ها پتانسيلگذار باشند. شهرداري تهران نيز با توجه به تأثير
تا حدودي  كالنشهري اين گذار مهمي در اين زمينه ايفاء كند. با تحقق اين هدف مديريت و سياست

بازيگر در اين  ترين اصليعنوان  به تواند ميشهرداري از طريق فضاهاي عمومي  خواهد بود. تر سهل
فتارهاي شهروندان در . رتردد و تعامل دارند ها انسانبه جاي اتومبيل فضاهاي عمومي در عرصه باشد. 

د و مراسمي وجود دار ها جشن، ها سخنرانيآزاد است. امكان بحث و مناظره و برگزاري تجمعات و  ها آن
 ترين عمده. از شود ميمنجر  اليق مشترك در بين شهرونداناعتماد و ع كه در نهايت به ايجاد همبستگي،

 هاي شبكه گيري مومي و در نهايت شكلحوزه ع گيري كه پتانسيل فضاهاي عمومي و شكل هايي مكان
 هاي خانه ،بسته به شهرداري نظير فرهنگسراهابه مراكز فرهنگي هنري وا توان ميدر بر دارد  اجتماعي را

و شوراي  ها شوراياريسالمت اشاره كرد. عالوه بر اين  هاي خانه مشق، سراي محله و هاي خانهفرهنگ، 
محسوب  خوبي كه خود يك نقطه قوت ارتباطنداين مراكز در  شهر نيز كه از منتخبان مردم هستند با

ن نشا) 1389 ؛ قلي پور،1389 ؛ عسگري،1389 ،زاده زمان(اجتماعي  هاي پيوستو اين پژوهش  هاي. دادهشود مي
 ينبيشتر ها خانم مثالً برند نمياجتماعي به طور يكسان از اين مراكز بهره  هاي گروهكه  دهند مي
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يزان و شدت م توانند ميبرطرف شود اين مراكز  پديده. اگر اين باشنداين مراكز مي از كنندگان استفاده
  اجتماعي شوند. هاي شبكه زياد شدنو افقي را افزايش دهند و باعث  رودرروروابط اجتماعي 

سني،  مختلف هاي ردهعالوه بر اقشار و  ها مكانهستند. در اين  ها بوستانمورد بعدي فضاهاي سبز و 
. بنابراين اين امر نيز به شكل كنند مي ها سپريدر اين مكانوقت زيادي را  نيز نشستگان و سالمندانباز

 ها بايدچيدمان نيمكت ركه براي تحقق اين ام الزم به ذكر است. كند مياجتماعي كمك  هاي شبكه
  رو و گفتگويي طراحي كرد. در را به صورت رو ها صندلي

. پردازند ميمردمي است كه به امور محله و كارهاي زندگي روزمره  انهداوطلب هاي كانونمورد بعدي 
به عنوان نيروي  توانند مينيز  ها كانوناين  )اند شدهكانون توسط شهرداري ساماندهي  400بيش از (

  اجتماعي عمل نمايند.  هاي شبكه گيري عظيمي در زمينه شكل
كه همه ساله توسط  هايي برنامه اشاره كرد، فرهنگي شهرداري هاي برنامهبه  توان ميو در نهايت 

 ، سمينارها،ها جشناجتماعي و فرهنگي تهران و سازمان فرهنگي هنري تحت عناويني نظير  هاي معاونت
گيري شبكه لشكدر جهت  نتوا مي را شوند ميبرگزار  مناسبتي و... هاي برنامه، ها همايش ،ها نشست

  روابط اجتماعي تقويت كرد.
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