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فرسایش سرمایه اجتماعی و بینظمی در بین شهروندان تهرانی
علی اصغر فیروزجائیان گلوگاه ،استاديار ،گروه علوماجتماعي دانشگاه مازندران ،ايران



مرضیه مجیدی ،کارشناسيارشد جامعهشناسي دانشگاه مازندران ،ايران
چکیده
نظم اجتماعي يکي از معرفهای اساسي توسعه در هر نظام اجتماعي است؛چرا که بنيان جامعه و روابط اجتماعي به حساا

مايآياد .در ايان

ميان ،سرمايه اجتماعي به دليل ماهيت و محتوايي که دارد ميتواند به حفظ و دوام نظم (در سطح خرد و کالن)در جامعه و کااهش ه يناههاای
کنترل رسمي در جامعه کمک کند .مقاله حاضر با هدف بررسي تأثير فرسايش سرمايه اجتماعي بر بينظمي در باين شارروندان ترراناي انجاام
شده است .روش تحقيق در اين پژوهش پيمايش بوده و اطالعات از طريق پرسشنامه ¬جمعآوری شده اسات .بارای ايان منظاور  000نفار از
ساکنين شرر ترران با روش نمونهگيری خوشهای چند مرحلهای انتخا

شدند .نتايج حاصل از اين پژوهش،حاکي از آن اسات کاه ميا ان کال

بينظمي اجتماعي در حد متوسط بوده است .مدل نظری تحقيق از طريق تکنيک مدلسازی معادله ساختاری مورد آزمون قرار گرفت .همچناين
مؤلفههای ذهني (بياعتمادی اجتماعي،مشارکت ذهني ضعيف،احساس آنومي) و عيني (ضعف روابط رسامي و غيار رسامي و ضاعف کنتارل
اجتماعي) فرسايش سرمايه اجتماعي با بينظمي در دو بعد آن (في يکي-اجتماعي) تأثير مستقيم ( )Beta =0/11دارند .درکال ساازه فرساايش
سرمايهاجتماعي توانستهاست  93درصد از تغييرات بينظمي را مورد تبيين قرار دهد.
واژههایکلیدی :فرسايش سرمايه اجتماعي ،سرمايه اجتماعي عيني ،سرمايه اجتماعي ذهني ،بينظمي اجتماعي ،ترران
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مقدمه و بیان مسأله

م احمتهاای ناشاي از آن ،نخالاههاای سااختماني در مساير

نظم اجتماعي از اهميت حياتي برای هر جامعاهای برخاوردار

عبورومرور ،نصب بدون اجازه اطالعيهها و تبليغاات بار روی

است و به همين دليل همواره دغدغاه اصالي جامعاهشناساان

ديوارها و ديوارنوشتهها ،وجود زبالهها در خيابان و جاوی آ

پرداختن به مقوله نظم يا باينظماي اجتمااعي باوده و هسات

و امثالرم هستيم.

(چلبي .)2911 ،جامعه انساني و روابط اجتمااعي براسااس نظام

مرور بر تحقيقات انجام شده در ايان حاوزه بياانگر ايان

اجتماااعي و بااهواسااطه هنجارهااای اجتماااعي اداره و تنظ ايم

است که جامعه فعلي ما امروزه متاسفانه شاهد افول اخاال و

ميشاود .هنجارهاای اجتماعي،الگوهاا و شايوههاای رفتاار و

اف ايش بيساابقه باياعتماادی و روناد روزافا ون رفتارهاای

قواعد تعيينکننده کنش متقابل ميان مردم هستند که پياروی از

هنجارشکنانه ،بي توجري به باورها ،قوانين ،ضوابط و مقررات،

آنرا موجب تعادل و نظم در جامعه ميگردد .رعايت هنجارهاا

ارزشهای فراگيار اجتمااعي و رشاد بايقاانوني شاده اسات

برای زندگي جمعي و نظم اجتماعي ال امياند و اگر در شابکه

(گااودرزی2932 ،؛ جاليااي پااور2911 ،؛ رفيااعپااور2911 ،؛ ارزشهااا و

وسايع روابااط اجتماااعي ،هنجارهااا رعايات نشااوند ،زنادگي
اجتماعي مختل و جامعه عماال فلاج مايشاود .در آنصاورت
روابط اجتماعي که هدفش برتر ارضاشدن نياز اسات ،باهطاور
معکوس تأثير ميگذارد (رفيع پور .)211 :2911 ،در اين وضاعيت
است که بينظمي شکل ميگيرد .باينظمي،هار ناو رفتااری
است که با هنجارهای رسمي يا قوانين کشور و ني هنجارهای
غير رسمي يا رسوم قومي و انتظارات اجتمااعي مغااير باشاد
(اميرکافي .)1-1 :2910 ،از انيرو باينظماي را مايتاوان وضاعيتي
دانست که هنجارهای اجتماعي در آنرا به هار شاکلي توساط
افراد جامعه رعايت نميشود.
بااه زعاام اسااکوگان )1990( 2نشااانههااای بااينظمااي
عبااارتانااداز :نشااانههااای اجتماااعي و نشااانههااای في يک اي
(سراجزاده .)199: 2913 ،نشانههاای آشاکار باينظماي اجتمااعي
عبارتانداز :ولگردی افراد معتاد و مسات در محلاه ،خرياد و
فروش مواد مخدر در انظار و مکانهای عمومي ،زورگياری و
اخاذی ،پرسه زنيدستفروشها ،فحاشي و نا ا هاای خيابااني،
تخلفات باالی ترافيکي ،م احمت متکديان ،افراد کارتنخوا ،
تخريب اموال عمومي و امثال اينهاست .بينظميهای في يکي
هم به ظاهر شارر اشااره دارد .مکاان هاای باا ساطوب بااالی
ب اينظم اي في يک اي مکااانهااايي هسااتند کااه در آنرااا شاااهد
ساااختمانهااای متروکااه و نيمااهساااخته ،ساااخت وسااازها و
Skogan
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نگاارشهااا2912 ،؛ 2919؛ ايساا،ا2911 ،2910 ،2912 ،؛ سااعادت2911 ،؛
فيروزآبااادی و ايماااني جاااجرمي ،2911 ،قدوساي 2910 ،و فيروزجائي اان،

 .)2911اين محققان بينظمي جامعاه کناوني را باهعناوان ياک
مسئله اجتماعي پذيرفته اند و ريشه بسياری از نابساامانيهاا و
آسيبهای اجتماعي جامعه ايران را در باينظماي مايدانناد و
عوامل مختلفي را برای توضيح باالرفتن مي ان اين ناهنجاریها
و ني تنو آنرا در شررها ذکر ميکنند که پرداختن به هر ياک
از آنرا در جای خود بسيار مغتنم است،اما آنچه امروزه اهميت
بسيار داردو کمتر موردتوجه قرار گرفته پرداختن به بساترهايي
است که زمينههای بروز ناهنجاریها و آسايبهاای اجتمااعي
در شررهای ب رگ را فراهم ميآورد و آن کااهش و فرساايش
سرمايه اجتماعي در کالن شررهاست.
عموم صاحبنظران علوم اجتماعي با پذيرش اين ايده که
سرمايه اجتماعي به مثابه نيروی پيوند دهندهای اسات کاه باه
حفااظ وفااا و انسااجام جوامااع کمااک مايکنااد و موجبااات
روان سازی و برخورداری از نظم¬اجتماعي پوياا را تحليال و
تقويت ميکناد ،نقاش و سارم درخورتاوجري را بارای ايان
سرمايه در فراهمسازی انتظام اجتماعي قائل

شادهاناد (غفااری،

 .)22: 2930سرمايه اجتماعي که حاصل رواباط اجتمااعي باين
افراد ،گروهها و نرادهاای اجتمااعي اسات در برقاراری نظام
اجتماعي تأثير به س ايي دارد (تااجبخش .)2910 ،اهميات ايان
مفاهيم در برقراری نظم اجتماعي در سطح جامعه بر هيچکس
پوشيده نيست .چرا که نقصان در هر ياک از ايان مفااهيم در

فرسايش سرمايه اجتماعي و بينظمي در بين شرروندان ترراني

سطح فردی بينظمي و انحراف اجتماعي را به هماراه خواهاد
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في يکي در بين شرروندان شرر ترران ب،ردازد.

داشت.
بايد توجه داشت که جوامع درحال گذار تغييرات اساسي

پیشینه تحقیق

در حوزههای مختاف را تجرباه مايکنناد .از ايانرو سارمايه

هرچند بينظمي اجتماعي پديادهای فراگيار در جامعاه اماروز

اجتماااعي در کنااار ساارمايههااای ديگاار (في يکاي ،اقتصااادی،

ايران است اما کمتر توجاه محققاان را باه خاود جلاب کارده

فرهنگي و انساني) دچار تغييراتي ميشود .اما مساله اينجاست

است .اين موضاو شاايد تأيياد کنناده ايان مادعا باشاد کاه

که سرمايه اجتماعي مشخصا از حالت درون گروهي به ساوی

بينظمي در جامعه امروز ايران عرفي شده است .با اين وجاود

سرمايه اجتماعي برون گروهي حرکت نميکند و اين موضاو

تحقيقات اندک شماری در سالهای اخير در اين زمنياه انجاام

جامعه را با فرسايش سارمايه اجتمااعي روبارو خواهاد کارد

شده است که در ادامه آمده است.

(شار پور2910 ،؛ عبداللري و موسوی .)2911 ،تحقيقات مختلفي کاه

ابراهيمااي و همکااااران ()2931در مطالعاااهای بااااعنوان

در زمينه وضعيت سرمايه اجتماعي در ايران انجام شاده اسات

"تحليل جامعه شاناختي پايبنادی گردشاگران باه هنجارهاای

(عباداللري و

اجتماعي" به بررسي مي ان پايبندی گردشگران باه هنجارهاا و

موسوی2911 ،؛ رفيعپاور ،2911 ،ارزش هاا و نگارش هاا ،2919 ،ايسا،ا،

نظم اجتماعي پرداختهاند .ايان تحقياق باه روش پيماايش بار

بيانگر فرسايش سرمايه اجتماعي در اياران هساتند

2911؛ دانشگاه علوم بر يستي و توانبخشي 2911 ،الف و 2911

؛ ديناي

ترکماااني2911 ،؛ سااعادت2911 ،؛ فيروزآبااادی2911 ،؛ قدوسااي2910 ،؛

موسوی خامنه و حسانپاور درودگار .)2932 ،مارور ايان تحقيقاات
مشخص خواهد شد کاه شااخصهاای سارمايه اجتمااعي در
ايران امروز از وضعيت مطلوبي برخوردار نيستند .اين موضو
ميتواند جامعه ما را با انوا آسيبهای اجتماعي روبارو کناد.
بينظمي اجتماعي بخصوص در جامعه شرری به شدت تحت
تأثير فقدان يا کاهش سرمايه اجتماعي برون گروهي است.
در سالهای اخير فراواني ،تنو و شدت ناهنجاریهاا در
شررها ،باالخص در شررهای با رگ هماواره رو باه افا ايش
گذاشته است .اين امر ه ينههای متعدد در حوزههای خارد تاا
کالن جامعه را به همراه داشته است .در برخي حوزههاا (ماثال
زباله پراکني در حوزه زيست محيطي) بينظمي آنچناان رواج
دارد که گوئي به مساله عادی و عرفي شده دربين ماردم بادل
شده است (فيروزجائيان و غالمرضازاده .)2931 ،کاه ايان خاود بار
شدت بينظمي في يکي-اجتمااعي و تاأثيرات مخار

آن بار

جامعه اف وده است .به نظر ميرسد که زوال سرمايه اجتمااعي
در جامعه در شکلگيری بينظميهای عرفاي شاده تاأثيرگ ار
باشد .بر اين اساس اين تحقيق درنظر دارد تا به بررساي تاأثير
فرسايش سرمايه اجتماعي بر بينظمي در دو بعاد اجتمااعي-

روی  900نفر از گردشگران استان مازندران انجام شده اسات.
نتايج تحقيق نشاان داد باا توجاه باه ساطح معنااداری 0/009
بهدستآمده جنسيت و هنجار اجتمااعي کال ،زناان گردشاگر
بيش از مردان به هنجارها پايبند هساتند ،همچناين حادود 12
درصد از تغييرات «هنجار اجتماعي» توسط پنج متغير (رواباط
درون گروهي ،همبستگي اجتماعي ،تعرد گروهي ،عقالنيات و
دلرره من لت درون گروهي) تبيين مايشاود .متغيرهاای تعراد
گروهي ( 0/10ضرايب استاندارد شده) ،همبساتگي اجتمااعي
( 0/21ضاارايب اسااتاندارد شااده) ،عقالنيات ( )0/20ضاارايب
اسااتاندارد شااده) و روابااط درونگروه اي بااا ( 0/21ضاارايب
استاندارد شده) به ترتياب قاویتارين پايشبيناي کننادههاای
«هنجار اجتماعي» هستند.
فيروزجائيان و غالمرضازاده ()2931در تحقيقي با عناوان
"تحليل عوامل موثر بر بينظمي اجتماعي باا تأکياد بار رفتاار
زباله پراکني" به بررسي بي نظمي زيست محيطي پرداختهاناد.
روش تحقيق از نو پيمايشاي و ابا ار سانجش آن پرسشانامه
محقق ساخته است .جامعاه آمااری شاامل کلياه گردشاگراني
داخل اي اساات کااه در تابسااتان  2939وارد اسااتان مازناادران
شدهاند .حجم نمونه آماری بر اسااس فرماول کاوکران تعاداد
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 911نفر برآورد شده است .اطالعات با اساتفاده از پرسشانامه

مستقلي کنترل-رسمي ،کنترل¬غيررسامي ،پايگااه اقتصاادی–

به طور تصادفي در بين گردشگران کناار سااحل ،پاارکهاای

اجتماعي ،سن ،عدالت رويه ای ،خودکنترلي ،قطعيت مجاازات،

جنگلي استان مازندران جمعآوری گرديد .نتايج تحقيق نشاان

مشروعيت-سياسي ،تعردديني ،سرمايه¬اجتماعي و فردگراياي

داد که رفتار زباله پراکني با متغيرهايي چاون نگارش ،ضاعف

ارتباط معنادار باا متغيار هنجاارگرايي دارناد .هماانطاور کاه

هنجاری ،عدم احساس مسئوليت ،احسااس منفاي نسابت باه

مشاهده ميشود در مطالعه حاضر عوامال اجتمااعي ماؤثر بار

زباله ،زباله پراکني توساط ديگاران ،عاادت ،گمناامي ،فقادان

نظم اجتماعي شرب و بسط داده شده است .اين عوامل عمادتا

خدمات رابطه معناداری دارد .همچنين با توجه به مادل مساير

مرتبط با متغير سرمايه اجتمااعي و مؤلفاه هاای مارتبط باا آن

ارائه شده ،همه اين متغيرها  91درصد از تغييرات متغير وابسته

دانسته شده است.

(رفتار زباله پراکني) را تبيين کردهاند.

فيروزجائيان و علي بابايي ( )2931در مطالعهای با عناوان

احمدی و همکاران ( )2939در تحقيق به عنوان "بررسي

«فرسايش سرمايه اجتماعي و قاانونگريا ی در شارر تراران»

رابطه مي ان کنترل اجتماعي و بينظمي در بين شرروندان شرر

ارتباط فرسايش سرمايه اجتماعي ،به معنای ضعف پيونادهای

دهدشت" به بررسي مساله بينظمي پرداختند .اين تحقياق باه

عيني و ذهني برونگروهي ،بابيهنجااری و قاانونگريا ی در

بهکارگيری نظريه کنترل به بررسي رابطه بين کنتارل اجتمااعي

جامعه را بررسي کردهاند .دراين مطالعه  000نفار از افاراد 10

رسمي و غير رسمي با باينظماي پرداختاه اسات .روش ايان

سال به باالی شرر ترران به عنوان نمونه انتخا

شادهاناد .در

تحقيق روش پيمايش مقطعي و غيار آزمايشاي اسات .جامعاه

اين پژوهش قانونگري ی هم در سطح ذهني (جرتگياری) و

آماری تحقيق کليه شرروندان باالی  21سال شارر دهدشات و

هم در سطح عيني (رفتار) تقسيم شده اسات .براسااس نتاايج

نمونه تحقيق ني  000نفرر بوده کاه باه روش تصاادفي چناد

اي ان مطالعااه فرسااايش ساارمايه اجتماااعي باار جرااتگي اری

مرحلهای انتخا

شادهاناد .ابا ار جماعآوری اطالعاات نيا

قانونگري انه تأثير بيشتری نسبت به رفتار قاانونگري اناه دارد.

پرسشنامه است .بر اساس يافتههای تحقيق رابطاه معکاوس و

بر ايان اسااس اگار قاانونگريا ی نتيجاه نراايي عادم تعلاق

معنيداری بين کنترل اجتماعي و بينظمي وجاود دارد و طاي

اجتماعي فرد قانون گري باه هنجارهاای رسامي تلقاي شاود،

آن کنتاارل اجتماااعي توانسااته اساات  91درصااد از تغيي ارات

آن گاه ضعف در سارمايهی اجتمااعي و پيونادهای اجتمااعي

بينظمي را مورد تبيين قرار دهد.

ضعيف فرد را در اين موقعيت قرار خواهد داد.

صااادقي فسااايي و امينيااان (،)2939پژوهش اي بااا عنااوان

عباااسزاده و همکاااران ( ،)2930پژوهشااي بااا عنااوان

«تحليال جامعااهشااناختي نظاام اجتماااعي بااا توجااه بااه انااوا

«بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و آنومي اجتماعي» انجاام

هنجارگرايي و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن»انجام دادهاناد .ايان

داده اند .روش ايان پاژوهش پيمايشاي باوده اسات و جامعاه

تحقيق با روش پيمايشي و با نمونهای  000نفری باوده اسات.

آماری شامل دانشجويان کارشناسي دانشگاه آزاد تبري در سال

در اين پژوهش تأثير متغيرهای مساتقل مارتبط باا ساه زميناه

تحصيلي  11-11با حجم نمونه 000نفری است .ايشان به اين

کنترل اجتماعي ،عدالت رويهای و سرمايه اجتماعي بار متغيار

نتايج دست يافتاهاناد کاه مياانگين آناومي اجتمااعي در باين

وابساته يعناي هنجاارگرايي و ابعااد چرارگاناه آن (متعردانااه،

دانشجويان پاسخگو در حاد متوساط باه بااال اسات و نتاايج

مصلحتگرايانه ،اجبارگرايانه و عادتگرايانه) در شارر تراران

تحليل رگرسيون نشان ميدهد که توان متغيرهاای مساتقل در

بررسي شده است .نتايج پژوهش نشان داده است که مياانگين

تبيين واريانس متغير وابسته در حادود  21درصاد باوده و در

رتبااهای هنجااارگرايي  1/12از  1بااوده اساات؛ و متغيرهااای

اين ميان ،مؤلفه های سرمايه اجتماعي (اعتماد نرادی ،مشارکت

1

فرسايش سرمايه اجتماعي و بينظمي در بين شرروندان ترراني

اجتماعي و انسجام اجتماعي) بار آناومي اجتمااعي تأثيرگاذار

بينظمي محالت ،ادراک و احساس سرمايه اجتماعي را پاايين

بوده است .آنومي¬اجتماعي در ديدگاه برخي همچون دورکيم

آورده ،به ترس باالتری از جنايت منتري ميگاردد .نتاايج ساه

نوعي از بينظمي اجتماعي تلقي مايشاود؛ بناابراين براسااس

مطالعه نشان داد درحاليکه بينظمي بر ادراک و احساس افراد

نتايج حاصل از اين مطالعه ميتوان باز هم ارتباط ميان سرمايه

از محيط اجتماعي در محالت و در نتيجه احساس امنيت يعني

اجتماعي و بينظمي اجتماعي را مورد بررساي و مداقاه قارار

ترس از جنايات تاأثير دارد؛ حضاور پلايس چاه در محاالت

داد.

بينظم و چه محالت دارای نظم تأثيری نداشته است .جنسيت
البته بايد توجه داشت که باينظماي مخاتص باه جامعاه

افراد شرکتکننده و نظم محالت ،تأثير تعااملي معنااداری بار

خاصي نيست .از اينرو در هار جامعاه مايتاوان مصااديقي از

ادراک سرمايه اجتمااعي و احسااس امنيات در خاانمهاا دارد

بينظمي مشاهده کرد .بر اين اساس محققاان خاارجي نيا در

(خانم ها در شرايط محالت بينظم ،سرمايه اجتماعي کماي را

مطالعاتي به بررسي بي نظمي پرداختهاناد کاه نموناههاايي از

درک کرده و امنيات کمتاری را باه نسابت آقاياان در شارايط

اخيرترين آنرا در ادامه آمده است.

بينظمي احساس ميکنند) باه هار جرات حضاور پلايس بار

کوشنيگ و توبياس ،)2014( 2در تحقياق پيمايشاي خاود
که بر روی  2023تن از همشرريان خاود در محلاه باا عناوان
«بينظمي ،سرمايه اجتماعي و نقا

هنجاار» انجاام دادهاناد،

ادراک افراد شرکت کنناده ،مارد ياا زن از محايط اجتمااعي و
احساس آنها از امنيت تأثيری نداشته است.
پاکاااارد و همکااااران ،)2013( 9در پژوهشا اي بااااعنوان

عالوه بر بحث در مورد نظريه «پنجره شکسته» ،آنرا چارچو

«ارتباطات اجتماعي :بينظمي و آشفتگي» باه بررساي تجرباي

کالسيک جرم منطقي را با عالئم بينظمي ،کنتارل¬اجتمااعي

تأثيرات حمايتي سرمايه اجتمااعي در محاالت پرداختاهاناد و

محلي و تعامالت خود اصالب نمودناد و باا آزماايش مفااهيم

نشان دادند که روابط و ارتباطاات اجتمااعي باه ارتقاای درک

خود ،نتاايجي از ساه آزماايش زميناهای را ارائاه نمودناد کاه

سرمايه اجتماعي محيط محلي آنها کماک ماينماياد .ايشاان

نشاندهنده آن باود کاه باينظماي في يکاي و نيا باينظماي

نشان دادند که چگونه ارتباطات اجتمااعي باا تغييار ادراکاات

بيشاتر

افراد از محاالت ،واساطه تاأثيرات منفاي باينظماي محاالت

هنجارهاااای مشاااابه و هنجارهاااای مختلاااف را تساااريع

مايگااردد .پااژوهش آنرااا تحقيقااات فعلاي در مااورد اهميات

مينمايد.آنها شواهدی دال بر ايان ارائاه دادناد کاه تاأثيرات

سرمايهاجتماعي به عنوان عامال حماايتي در ساطح محلاي را

بينظمي تا حد معنااداری در مجااورت باا سارمايه اجتمااعي

توساعه مايبخشاد؛ آنراا نشااان دادهاناد کاه چگوناه ساارمايه

پايين ،نمايانگر ميشوند.

اجتماعي در سطح خارد تاأثيرات مثبتاي را بار نظام محاالت

اجتماعي با نق

هنجارها صورت مايگيارد؛ و نقا

هيال و همکاااران،)2014( 1در پااژوهش خااود بااا عنااوان

بهوجود ميآورد .آنرا دريافتند که شبکههای اجتماعي به عنوان

«قضاااوت در مااورد تااأثيرات باينظماي در محااالت» ،اظرااار

منابعي فعاليت و عملکرد دارند کاه بار شايوه تفساير افاراد از

ميدارند که نيروهای پليس ،در محالت بينظم با جنايات باال،

مسائل محيطي بخصوص نظم اجتماعي ،تأثير ميگذارد.
0

حضور بيشتری دارند .آنان در ساه مطالعاه تجرباي ،ادراکاات

کادنا و همکاران ( )2012پژوهشاي را باا عناوان «تولياد

افراد از سرمايه اجتماعي و ترس از جنايت در محالت بينظم

زباله و تجربه زبالهري ی در محلههای مک يکاو سايتي» انجاام

و محالت دارای نظم را مقايسه نمودند .در تماامي مطالعاات،

دادند .جامعه آمااری ايان پاژوهش را  10101نفار از سااکنان

1
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Hill et al.
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Packard et al.
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محله جاردين بالبوئنا تشکيل دادهاند کاه  199نفار از آنراا باا

ني راهگشا باشد.

روش نمونهگيری تصادفي به عنوان نموناه پاژوهش انتخاا
شدند .روش انجام پژوهش از ناو مقطعاي و تکنياک ماورد

چارچوب نظری

استفاده بارای جماعآوری اطالعاات پرسشانامه اسات .نتاايج

اين تحقيق به بررساي تاأثير فرساايش سارمايه اجتمااعي بار

پژوهش حاکي از آن است که  %11مصاحبه شوندگان گ ارش

بينظمي ميپردازد .بينظمي وضاعيتي اسات کاه در آن افاراد

کردهاند که آنرا در توليد اين زبالهها نقش داشتهاناد .در حاالي

جامعه هنجارهای پذيرفته شده اجتما را رعايات نمايکنناد.

که  %01گفتهاند نقشي در توليد اين نو زباله نداشتهاند .تنبلي،

بينظمي ميتواناد باه دو صاورت در جامعاه مشااهده شاود:

عدم مراقبت توسط مقامات شرری ،عدم وجود ساطل آشاغال

في يکي و اجتماعي .طبعا باينظماي هار ناوعش تحات تاأثير

در خيابانها ،و تقليد عوامل اصلي زبالهري ی از نظر مصااحبه

عواملي چند صورت ميگيرد .ياک از ايان عوامال کاه نقاش

شوندگان عنوان شده است .بر اساس نتايج ايان تحقياق افاراد

مرمي در تبيين بينظماي در جامعاه برخاوردار اسات مفراوم

در هر سن ،تحصيالت و درآمادی مايتوانناد مرتکاب رفتاار

سرمايه اجتماعي است .سرمايه اجتمااعي کاه حاصال رواباط

زبالهري ی گردند

اجتماعي باين افراد،گاروههاا و نرادهاای اجتمااعي اسات در
2

جب و همکاران ( )2009معتقدند که پيونادهای محکام

برقراری نظم اجتماعي تأثير بهسا ايي دارد .چارا کاه سارمايه

اجتماعي مانع انحرافات ميشود ،درحالي که پيوندهای ضعيف

اجتماعي با متغيرهای شاناخته شاده جامعاهشناساي همچاون

انعطافپذيری کمتری درمقابل انحراف دارند .هرچه انسجام و


اعتمااد ،آگاااهي ،نگراناي دربااره ديگااران و مسااائل عمااومي،

همبستگي بيشتر باشد ،مي ان انحرافاات کمتار اسات و ماردم

مشارکت در مسائل عمومي ،انساجام و همبساتگي گروهاي و

بيشتر از قوانين اجتماعي پيروی ميکنند.

همکاری ارتباط دارد (تاجبخش .)2910 ،اهميت ايان مفااهيم در

در کل ميتوان گفت که بي نظمي با توجه به فراگيری آن

برقراری نظم اجتماعي در سطح جامعه بار هايچکس پوشايده

در اشکال مختلف در جامعه ما کمتر مورد توجه محققان قارار

نيست چرا که نقصاان در هار ياک از ايان مفااهيم در ساطح

گرفته است .همچنين با توجه به اهميت سارمايه اجتمااعي در

جامعه مسائل متعددی را در سطح خرد و کالن در پي خواهاد

انسجام اجتماعي توجه دقيقي به بررسي رابطه ايان مفراوم باا

داشت .يکي از اين مسائل بينظمي اسات .در واقاع وقتاي در

بينظمي صورت نگرفته است .اين در حالي است که بينظمي

جامعهای با فرسايش سرمايه اجتمااعي روبارو باشايم ممکان

در برخي از حوزهها در جامعه ماا باهصاورت عارف درآماده

است آسيبهای متعددی را شاهد باشيم که يکي از مرمتارين

است .بر اين اساس اين تحقيق در دو بعد جنبه نوآوراناه دارد.

آن بينظمي در ابعاد في يکي و اجتماعي است .در اين تحقياق

يکي بررسي سازه بينظماي در دو بعاد اجتمااعي و في يکاي.

باا اساتفاده از نظرياه پاتناام و فوکويامااا باه تبيااين باينظماي

تحقيقاات موجااود صاارفا باار يکاي از شاااخصهااای ايان دو

ميپردازيم.

بينظمي توجه کردهاند .همچنين در اين تحقياق باينظماي از

روبرت پاتنام يکي از مرمترين نظرياهپاردازان در حاوزه

منظر فرسايش سرمايه اجتماعي بررسي شد .سرمايه اجتمااعي

سرمايه اجتماعي است .پاتنام در آثار متعدد خود باه بحاث از

ني بهعنوان سازهای مرتبه دوم دارای دو بعد ذهني و عيني باه

افااول و ي اا فرسااايش ساارمايه اجتماااعي م ايپااردازد

همراه ابعادشان مورد بررسي قرارگرفات .آزماون تاأثير ساازه

 .)2331،2333،1002،2331،2910او با انتشار کتا بولينگ يکنفاره

سرمايه اجتماعي بر سازه بينظمي ميتواند برای تحقيقات آني

 )Putnam,به طور جدی به بحث افول سرمايه اجتماعي

(2001

و تأثيرات آن درجامعه ميپردازد .او که اين کتا
Jeb et al.

1

(پاتنااام،

را بر اساس

1

فرسايش سرمايه اجتماعي و بينظمي در بين شرروندان ترراني

مقالااهای بااا هم اين عنااوان کااه در سااال  2331نوشااته اساات

با سرمايه اجتماعي پيشبيني ميشود .مثال مي ان قتل باا ميا ان

( )Putnam, 1995بر اين ادعا است که افاول سارمايه اجتمااعي

پايين سرمايه اجتماعي در برخاي ايااالت در رابطاه اسات .در

جامعه آمريکا را با شررونداني درونگرا و کمتر مشاارکت جاو

ايالتهايي که سرمايه اجتماعي باالتری داشاتهاناد ميا ان قتال

در زندگي اجتمااعي مواجاه کارده اسات .از نظار او ضاعف

کمتر اسات .همچناين در ايالاتهاايي کاه سارمايه اجتمااعي

سرمايه اجتماعي زندگي اجتمااعي را باا مشاکالتي از جملاه

باالتری داشتهاند مردم کمتر ستي هگر هستند .ايان موضاو در

اف ايش بينظمي و جرائم روبرو خواهد کرد.

رابطه با فرار از ماليات و گري از قانون هام صااد اسات .در

اعتماد،هنجارهای همياری و شبکهها سه مفراوم محاوری

جاهايي که مردم دخالتهای مدني بيشتری برخوردارند بيشتر

در نظريه پاتنام از سرمايه اجتماعي است .سرمايه اجتماعي هم

قااوانين را رعاي ات م ايکننااد .همچن اين در ايالااتهااايي کااه

تأثيرات فردی و هم تأثيرات اجتماعي دارد .افاراد باا سارمايه

شاااخصهااای ساارمايه اجتماااعي باااالتری برخااوردار هسااتند

اجتماعي تالش ميکنند مؤثرتر از ديگران باشند و کانشهاای

(Putnam, 2001:41-

نابرابریهای مدني و اقتصادی کمتر اسات

 .)Putnam,باه نظار او

 .)51در مجمو ميتوان نتيجه گرفت که هرچند از نظر پاتناام

منابع سارمايه اجتمااعي مانناد اعتمااد ،هنجارهاا و شابکههاا

تأثير دروني سارمايه اجتمااعي بار جامعاه مادني و گساترش

معمااوال خااود تقوياات کننااده و خوداف اينااده هسااتند .دور

دموکراسي ،اف ايش شررونداني باا جراتگياری معطاوف باه

بازتوليدکننده فضايل به تعادل اجتماعي همراه با ساطح بااالئي

اجتما و قانون مدار است که با دولت برتر همکاری ميکنناد

از همکاری ،اعتماد ،معاملاه متقابال ،مشاارکت مادني و رفااه

(توسلي .)10 :2910 ،اما فرسايش سرمايه اجتماعي ميتواناد هام

جمعي منجر ميشاود .ايان ويژگايهاا معارف جامعاه مادني

برای فرد و هم برای جامعه نتايج زيانباری را برجاای گاذارد.

هستند .برعکس فقدان اين ويژگيها در جوامع غير مدني نيا

يکي از اين نتايج ناديده گرفتن هنجارهای اجتماعي از طارف

خصلتي خودتقويت کننده دارد .عردشکني ،بياعتمادی ،فريب

افرادی است که از سرمايه اجتماعي پاييني برخوردارند .به هار

و حيله ،بررهکشي ،ان وا ،بينظمي و رکود يکاديگر را در ياک

حال نظريه پاتنام توسط محققان ديگار بارای بررساي مساائل

(پاتنام.)909 :2910 ،

اجتماعي بهخصوص انحرافات مورد استفاده قرار گرفته اسات

پاتنام در بحث از عدم دخالت مادني در جامعاه معاصار

(  .)Norris, 1996; Messner et al., 2004 & Muntaner, 2002باه

آمريکا به بحث از فرسايش سرمايه اجتماعي ميپردازد .از نظر

نظر اين محققان نظم اجتماعي به شدت تحات تاأثير کااهش

او نه تنرا مشارکتهای مدني در جامعه آمريکا در دهاه 2310

سرمايه اجتماعي قرار ميگيرد.

جمعي مؤثری انجاام دهناد

(1999:136

جو خفقانآور دورهای باطل تشديد ميکنند

به بعد نسبت به گذشته رو به افول رفتاه اسات ايان تاأثير در

مدل ماورد نظار پاتناام دربااره فرساايش قااطع سارمايه

فعاليتهای اجتماعي غير رسمي هم مشاهده ميشاود .از نظار

اجتماعي مورد نقد قرار گرفته است

او تأثير اين فرسايش در تغيير رفتاار از جملاه تمايال ف ايناده

19 :2911؛  .)Paxton, 1999; Hall, 1999فرانسايس فوکوياماا ا از

رانندگان به عبور از چراغ قرم و اف ايش جرائم قابل مشااهده

جمله سرشناسترين نظريهپردازن در حوزه سارمايه اجتمااعي

 .)Putnam,او در تحقيقي که در رابطه باا

پايان نظام ،سارمايه اجتمااعي و حفاظ آن

است

(1999:148-152

است .او در کتا

(فوکوياماا221 :2913 ،؛ فيلاد،

اندازهگياری سارمايه اجتمااعي و پيامادهای آن در  10ايالات

( ،)2331،2913سرمايه اجتماعي را متعلق به گروهها مايداناد

آمريکا انجام ميدهد بين فرسايش سرمايه اجتمااعي و ساطح

نه افراد .او در اين کتا

با بحث از فروپاشي ب رگ ،انحرافات

جرم ،فرار از ماليات و نابرابریهای مادني و اقتصاادی رابطاه

اجتماعي را نمادی از افول سرمايه اجتماعي در جامعه ميداند.

ميبيند .به نظر او جرم به شکل بسيار قوی و بهطور معکاوس

اما او در کتا جداگانهای با عنوان فروپاشاي با رگ :ماهيات
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انساني و بازسازی نظام اجتمااعي ( )1999باهطاور مشاخص

اجتماعي را باه دو بعاد پيونادهای عيناي و پيونادهای ذهناي

درباره هنجارها و ارزشهای اجتماعي بحث ميکند .به نظر او

تقسيم ميکند (.)Paxton, 1999:93

از اوائل دهه  2310تا اوائل دهه  2330بيشتر کشورهای غرباي

بر اين اساس ميتوان فرسايش سرمايه اجتماعي را در دو

شاهد فروپاشيای در نظم اجتماعي بودهاناد .باه نظار او ايان

بعد عيني و ذهني ماورد بررساي قارار داد .سارمايه اجتمااعي

فروپاشي ب رگ به ساه شاکل خاود را نشاان داده اسات :اول

منفي بهعنوان يک سازه از ظريق دو بعد عيناي و ذهناي قابال

اف ايش در مي ان جرم ،دوم افاول در اعتمااد باين شخصاي و

بررسي است .فرساايش سارمايه اجتمااعي در بعاد ذهناي باا

سوم اضمحالل خانواده.

مؤلفههايي چون بياعتمادی اجتماعي ،ضعف مشارکت ذهناي

فوکوياما به جای سنجش و اندازهگيری سرمايه اجتمااعي

و احساس آنومي سنجيده شده و در بعد عيني نيا باا ضاعف

به عنوان يک ارزش مثبت ،فقدان سرمايه اجتماعي را از طريق

کنترل اجتماعي ،ضعف روابط رسامي و ضاعف رواباط غيار

آسيبهای اجتماعي ارزيابي ميکند .فرض بر ايان اسات کاه

رسمي سنجيده ميشود .مرم ترين قضيه اين تحقيق اين اسات

چون سرمايه اجتماعي وجاود هنجارهاای رفتااری مبتناي بار

کااه ضااعف پيوناادهای ذهناي و عيناي در جامعااه کااه نتيجااه

تشريک مساعي را منعکس مايکناد انحرافاات اجتمااعي نيا

فرسايش سرمايه اجتماعي يا به عبارتي ،ضعف رابطاه فارد باا

(فوکوياما2913 ،

جامعه (اختالل رابطهای) است ،موجب باينظماي اجتمااعي-

بالفعل بازتا

نبود سرمايه اجتماعي خواهد بود

 .)21-21 :1002، 23 :او برای توضيح تاثيرات سارمايه اجتمااعي

في يکي ميشود .مطالعات تجربي ني نشان ميدهد که کااهش

بر جامعه از شکل پيوندهای اجتماعي (درون-بارون گروهاي)

سرمايه اجتماعي موجاب باينظماي في يکاي و اجتمااعي در

و شااکلگيااری شااعا اعتماااد حاارف ماايزنااد .پيوناادهای

جامعاه مايشاود (

درونگروهي ميتواند روابط برونگروهي منفي ايجاد کند کاه

 .)Keuschnigg & Tobias, 2014وقتي افراد در جامعاه احسااس

ميتوان آن را شعا بياعتماادی نامياد .هرچقادر ايان شاعا

آنومي کنند و بياعتمادی کاهش يابد ،حاس مشاارکتپاذيری

بياعتمادی بيشتر باشد آن گروه موانع بيشتری نسبت به جامعه

اجتماعي در افراد کاهش مييابد و طبعا در اين وضعيت افاراد

پيرامون خود به وجود ميآورد تا جائيکاه مايتواناد موجاب

تمايلي به رعايت هنجارها و نظم اجتمااعي ندارناد .همچناين

(فوکوياماا،

کنترل اجتماعي ضعيف تأثير غير قابل انکاری بر بينظماي در

نفرت و خشونت نسبت به افراد خارج از گروه شود
.)211-211 :2913

;Hill et al., 2014; Packard et al., 2013

هر دو نو في يکي و اجتماعي دارد

(احمادی و همکااران2939 ،؛

در مجمو ميتوان گفت کاه باه نظار پاتناام و فوکوياماا

صادقي فسايي و امينيان .)2939 ،در وضعيت فقدان کنترل اجتماعي

سرمايه اجتماعي برای نظم اجتماعي از اهميات فاو العاادهای

افراد به راحتي هنجارهای اجتمااعي را شکساته و باه محايط

برخوردار است .از اين منظار باينظماي اجتمااعي و في يکاي

آسيب ميرسانند .همچنين ضعف روابط رسمي و غير رسامي

شرروندان نشانهای از فقدان سرمايه اجتماعي برون گروهي در

افراد در جامعه بهعنوان شاخصاي از سارمايه اجتمااعي عيناي

جامعه است .مثال تخريب محيط شارری از طرياق رفتارهاای

جمعگرايي را در افراد کاهش داده و زمينه سااز هنجارشاکني

ونداليستي ميتواند تحت تأثير ضعف سارمايه اجتمااعي باين

در ميان افراد در جامعه مايشاود .در واقاع کااهش پيوساتگي

گروهي باشد .اين موضو در رابطه با بيهنجاری اجتمااعي از

اجتمااعي موجاب انحرافاات اجتمااعي مايشاود

( Jeb et al.,

طريق عدم رعايت قوانين در بخشهای مختلف جامعه صاد

 .)2009با توجه به مطالب گفته شده در باال ميتاوان فرساايش

کند .در واقع در وضعيت فرسايش سرمايه اجتماعي باا ناوعي

سرمايه اجتماعي را بهعنوان سازهای مرتبه دوم درنظار گرفات

ضعف در پيوند اجتمااعي روبارو هساتيم .پاکساتون سارمايه

که دارای دو بعد ذهني و عيني است .اين دو بعد هر کادام باا

فرسايش سرمايه اجتماعي و بينظمي در بين شرروندان ترراني

سه مؤلفه مورد بررسي قرار ميگيرند .همچنين باينظماي نيا
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مورد بررسي قرار ميگيرد.

بهصورت سازهای مرتبه اول باا دو بعاد في يکاي و اجتمااعي

مدل شماره( )1مدل نظری فرسایش سرمایه اجتماعی و بی نظمی

فرضیات تحقیق

روش تحقيق در اين پژوهش پيمايش اسات .جامعاه آمااری

 .2فرسايش سرمايه اجتماعي بر باينظماي و ابعااد آن تاأثير

اين پژوهش ،شرروندان باالی  21سال ساکن در شارر تراران

معنيداری دارد.

است .حجم جامعه آماری که در اين پژوهش  1311113نفار

 .1ضااعف مشااارکت ذهنااي باار بااينظمااي و ابعاااد آن تاأثير

بوده است که از طريق فرمول کوکران  910نفر بهعنوان نمونه
شده است .در عاين حاال در مرحلاه گاردآوری داده

معنيداری دارد.

انتخا

 .9بااياعتمااادی اجتماااعي باار بااينظمااي و ابعاااد آن ت اأثير

 000نفر از ساکنان شرر ترران با روش نمونهگيری خوشاهای
شدند .به منظور نمونهگيری از جامعاه

معنيداری دارد.

چند مرحلهای انتخا

 .0احساس آنومي بر بينظماي و ابعااد آن تاأثير معنايداری

آماری ،از طارب تقسايمبنادی منااطق تراران کاه باه وسايله

دارد.

فيروزآبادی و جاجرمي در سال  2911تريه شده ،استفاده شده

 .1ضعف روابط غير رسامي بار باينظماي و ابعااد آن تاأثير

است .در مجمو مناطق  11گانه شررداری ترران با استفاده از

معنيداری دارد.

جدول اعداد تصادفي ،منطقه  0از شمال ترران ،منطقاه  22از
شدهاند که 111

 .1ضاعف کنتاارل اجتمااعي باار باينظمااي و ابعااد آن تاأثير

مرک ترران ،منطقه  21از پايين ترران انتخا

معنيداری دارد.

نفر از منطقه  13،0نفر از منطقه  22و  201نفار از منطقاه 21

 .1ضااعف روابااط رساامي باار بااينظمااي و ابعاااد آن ت اأثير

نمونه ما را تشکيل ميدهند .در اين تحقياق ،بعاد از انتخاا

معنيداری دارد.

جامعه آماری مورد نظر که شامل  9منطقاه از پرناه اقتصاادی
باال ،متوسط و پايين به تفکيک توسعه اقتصادی و اجتماعي از

روش تحقیق

نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است .بدين
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صورت که ابتدا ليست کاملي از مناطق شرر ترران تريه شاده

متغير وابسته در اين تحقيق بينظمي است .بينظمي متارادف

و در مرحله بعد مناطقي که به لحاا نماره شااخص توساعه

با هر نو رفتاری اسات کاه مغااير باا هنجارهاای رسامي و

يافتگي در يک سطح قرار دارناد در درون ياک خوشاه قارار

غيررسمي و انتظارات يک جامعه باشد .از اين منظر بينظمي

ميگيرند و در نرايت در هر يک از مناطق ،خيابانهای اصالي

با انحراف مترادف است .به زعم اسکوگان ( )1990نشانههای

و فرعي و کوچه از روی بلوکبنادیهاای موجاود در مرکا

بينظمي عبارتانداز :نشانههای اجتماعي ونشانههای في يکي.

آمار ايران باه تصاادف انتخاا

و باا مراجعاه حضاوری باه

بلااوکهااای مااورد نظاار و تحوياال پرسشاانامه بااه آنرااا از

بر اين اساس برای بررسي بينظمي آن را باه دو بعاد تقسايم
کرده ايم؛ بينظمي اجتماعي و بينظمي في يکي.

پاسخگويان در خواست کرديم که به سؤالهای مطرب شاده،
بینظمی اجتماعی

پاسخ دهند.
برای تعيين اعتبار پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش،با

بينظمي اجتماعي را ميتوان هر نو رفتاری تعريف کرد کاه

به کارگيری روش اعتبار صوری و محتوی ابتدا يک پرسشنامه

موجب اختالل در هنجارهای معطوف به روابط فرد با جامعه

مقدماتي با توجه به تحقيقات پيشين خارجي و داخلي در ايان

ميگردد .در اين وضعيت با نوعي اختالل رابطهای باين افاراد

زمينه تريه گرديد و با تعدادی از اساتيد و متخصصاان در ايان

جامعه روبرو هستيم .برای سانجش ايان متغيار از شاخصاي

مورد مشورت شد و با رفع نقايص آن ،به اين نتيجاه رسايديم

هفت سوالي استفاده شده است .عبور از خيابان در مناطق غير

که شاخص های به کار رفته در اين پرسشانامه ،معارف حاوزه

خط کشي ،رعايات نکاردن نوبات ديگاران ،برطارف کاردن

معنايي مفاهيم اصلي هستند .بارای بررساي پاياايي پرسشانامه

مشاااکالت اداری باااه روش غيااار متعاااارف ،باااو زدن و

تحقيق حاضر ني از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده اسات

سروصدای بيمورد در خيابان ،دعوا و جر و بحث در امااکن

که نتايج آن در جدول زير گ ارش شاده اسات .بناابراين ايان

عمومي بهعنوان شاخص برای سانجش باينظماي اجتمااعي

پرسشنامه از پايايي قابل قبولي ني برخوردار است.

مورد استفاده قرار گرفت.

جدول شماره ( )1میزان آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

بینظمی فیزیکی
بينظمي في يکي معطوف به فضای في يکاي شارر اسات .از

ضریب آلفا

اين منظر به هر نو رفتاری که به ظاهر في يکي شارر آسايب

ضعف اعتماد عام (تعميم يافته)

1

0710

رساند بينظمي في يکي است .برای بررسي اين متغير از هفت

ضعف مشارکت ذهني

0

0711

ضعف روابط رسمي

3

0711

سوال در رابطه با موارد زير استفاده شده است- .رهاا کاردن

ضعف روابط غير رسمي

3

0710

احساس آنومي

1

0711

ضعف کنترل اجتماعي

1

0711

بي نظمي اجتماعي

1

0711

بي نظمي في يکي

1

0719

متغیرها

تعداد گویه

تعریف متغیرها
الف -تعریف متغیر وابسته (بینظمی)

زباله (دستمال کاغذی ،وساايل دور ريختناي و )..در خياباان،
آسيب رساندن به اموال عماومي (صاندلي اتوباوس ،وساائل
پارک ،مترو و ،)...گذاشتن اجناس مغاازه ياا وساايل اضاافي
من ل در پياده رو و  ،....نوشتن يا چسباندن مطاالبي بار روی
در

منازل يا ديوار خيابان ،آسيب رساندن به وسايل موجود

در پارک و اماکن عمومي ،پارک ماشين در مکاانهاای پاارک
ممنو .
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ب -تعریف متغیر مستقل

فرسايش سرمايه اجتماعي به نوعي با ضعف پيوندهای عيني و

متغير اصلي وابسته در اين تحقيق فرسايش سرمايه اجتمااعي

ذهني در جامعه روبرو هسستيم .تعريف مؤلفههای هر بعاد در

است .سرمايه اجتماعي ريشه در ساختارها و روابط اجتمااعي

جدول زير آمده اسات.برای سانجش هرياک از ايان متغيرهاا

در جامعااه دارد .از اياانرو آن بااه تعبياار پاکسااتون حاصاال

شاخصهايي از اين متغيرها تريه شده است.

پيوندهای عيني و ذهني افراد باا ديگاران اسات .در وضاعيت
جدول شماره()2تعریف متغیرهای مستقل حاضر در تحقیق
ابعاد

متغیر مستقل

مؤلفهها
ضعف روابط رسمي

تعریف
به معني پيوند و ارتباط ضعيف فرد باا شابکههاای اجتمااعي و مادني جامعاه
(اح ا ،انجمنها و )....است.

ضعف روابط غير رسمي
عيني

به معني پيوند ضعيف فرد باا شابکههاای خاانوادگي ،خويشااوندی و دوساتي
است.

ضعف کنترل اجتماعي

کنترل اجتماعي مجموعه تدابيری است که جامعه در جرت محافظت از قاوانين
و اجبار افراد در جرت پيروی از قوانين باهکاار مايگيارد .ضاعف ايان تادابير
موجب بينظمي ميشود.

فرسايش سرمايه
احساس آنومي

اجتماعي

وضعيتي است که در آن هنجارهای اجتماعي نظارت و کنترل خود را بار روی
رفتار فرد از دست ميدهند.

ذهني

ضعف مشارکت ذهني

بعد ذهني مشارکت که همان تمايل و گرايش فرد به مشارکت اجتماعي است.

عدم اعتماد اجتماعي

عدم اطمينان به اعتماد پذيری فرد به غريبهها يا افراد جامعه با توجاه باه ياک
رشته پيامدها يا رويدادهای معين که همراه با سوء ظن است.

یافتههای تحقیق

دارای تحصيالت دکترا هستند .که شااغل ماي باشاند و 2171

توصیف اجمالی نمونه

درصد خانه دار 1 ،درصاد بيکاار 2070 ،درصاد دانشاجو و 9

نتايج حاصل از توصايف دادههاای تحقياق بياانگر آن اسات،

درصد بازنشسته و همچناين  2درصاد نيا سااير را انتخاا

 1271درصد افراد در نمونه آماری را مردان و  0171درصاد را

کردهاند 2279 .افراد درآمد خانوادهاشان زير  2ميلياون در مااه،

ني زنان تشکيل دادهاند 01 .درصد افراد متاهال 0171 ،درصاد

 1171بين  2تا  1ميليون 9171 ،درصد باين  1تاا  9ميلياون در

مجرد و  079درصد ني بدون همسر هساتند 971 .درصاد زيار

ماه 2171 ،درصد بين  9تا  0ميليون در ماه 171 ،درصاد باين 0

 10سال 9079 ،درصد بين  12تا  90سال 9171 ،درصد بين 92

تااا  1ميليااون در ماااه و  279درصااد نياا درآمااد ماهيانااه

تا  00سال 2079 ،درصد بين  02تا  10سال 171 ،درصاد باين

خااانوادههايشااان باااالتر از  1ميليااون در ماااه اساات .همچنااين

 12تا  10سال و  271درصد ني بين  12تا  10سال سن دارند.

کمترين مي ان در آمد ماهياناه خاانواده در ايان نموناه آمااری

همچنين ميانگين سني بار اسااس جنسايت نيا نشاان دهناده

100ه ار تومان در ماه و بيشترين آن ني  20ميليون توماان در

ميانگين سني باالتر مردان در اين نمونه آماری است کاه برابار

ماه است .ميانگين درآمد خانواده برابر با  1111200است.

است با  91701و برای زنان برابر باا  99701اسات .9 .درصاد

در رابطااه بااا شاااخص کاال ساارمايه اجتماااعي مياا ان

افااراد باايسااواد 2 ،درصااد ابتاادايي 179 ،درصااد راهنمااايي و

ميانگين 03/00و واريانس ني  11/13بوده است .ميانگين متغير

دبيرستان 11 ،درصد ديا،لم 2071 ،درصاد فاو ديا،لم9171 ،

ضعف مشارکت ذهني در نمونه مورد نظر برابر با  1719اسات

درصد ليسانس 2971 ،درصد فو ،ليساانس و  179درصاد نيا

و اين نشاندهنده اين نکته است کاه ميا ان ضاعف مشاارکت
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ذهني در نمونه مورد نظر از حد متوسط ميانگين ( )171بيشاتر

برابر با  1719و کمتر از ميانگين (مياانگين  )171اسات .ميا ان

است .همچنين ميانگين متغير ضعف روابط رسامي در نموناه

متغير ضعف کنترل اجتماعي در نمونه مورد نظر برابر باا 1721

مورد نظر برابر با  1/11است که از حد متوسط ميانگين ()1/1

است و اين نشاندهنده اين نکته است که مي ان ضعف کنتارل

بيشتر است .ميانگين متغير ضاعف شابکه ارتبااطي در نموناه

اجتماعي در نمونه مورد نظار از حاد متوساط مياانگين ()171

مورد نظر برابر با  1713و باالتر از ميانگين()171است .همچنين

کمتر است.

ميانگين متغير ضعف اعتمااد اجتمااعي در نموناه ماورد نظار
جدول شماره ()3توزیع فراوانی شاخص بی نظمی(اجتماعی-فیزیکی)
اغلب

همیشه

بندرت

گاهی

تعداد کل

هرگز

متغیر
فروانی

درصد

فروانی

درصد

فروانی

درصد

فروانی

درصد

فروانی

همانطور که در جدول فو مشاهده ميشود ،مي ان متغير

درصد

2
71

1
0

1
.

1
0

2
171

22
2

1
171

2
11

فروانی

1

1

19

2

0
.1

درصد

71

171

979

179

79

0
00

از 5

بينظمي
في يکي

1

9

2

00

میانگین از5

بي نظمي
اجتماعي

2

1

2

0

20

9

3

1

0
00

2

17
19

2
00

27
11

یافتههای استنباطی

بينظمي اجتماعي در نمونه مورد نظر برابر با 1719است و اين

در اين تحقياق بارای بررساي رابطاه دو باه دوی متغيرهاای

نشاندهنده اين نکته است که مي ان بينظمي اجتماعي در حاد

مستقل و وابسته از ضرائب پيرسون استفاده گرديد .همچناين

متوسط است .همچنين مي ان باينظماي في يکاي باا مياانگين

برای آزمون مدل نظری تحقيق ني با کاربرد نارمافا

ار Amos

 2731در حد نسبتا پايين است .بينظمي کال نيا باا مياانگين

مدل مفروض مورد بررسي تجربي قرار گرفت.

 1791در حد متوسط است.
جدول شماره( )4آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و بی نظمی و ابعاد آن
متغیر مستقل
ضعف مشارکت ذهني
ضعف روابط رسمي
ضعف روابط غير رسمي
بي اعتمادی اجتماعي
ضعف کنترل اجتماعي
احساس آنومي

متغیر وابسته
آماره
ضريب همبستگي
سطح معناداری
ضريب همبستگي
سطح معناداری
ضريب همبستگي
سطح معناداری
ضريب همبستگي
سطح معناداری
ضريب همبستگي
سطح معناداری
ضريب همبستگي
سطح معناداری

بینظمی
فیزیکی
0719
0700
0721
0702
0721
0700
**
07209
0700
0720
0700
0721
0700

بینظمی اجتماعی
0711
0700
0721
0700
0711
0700
**
07901
0700
0711
0700
0711
0700

بینظمی
0711
0700
0721
0700
0712
0700
**
07110
0700
0721
0700
0711
0700
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جاادول فااو بيااانگر آزمااون همبسااتگي بااين متغيرهااای

ساختاری روشي برای آزمون مدل نظری است .بر اين اسااس

مستقل تحقيق و متغير بينظمي و ابعاد آن است .همانگونه که

برای کاربرد اين تکنيک نياز است تا محقق مدل نظاری پايش

از جدول بر ماي آياد رابطاه باين هماه متغيرهاای مساتقل باا

فرض داشته باشد .در اين تکنيک تالش ماي شاود تاا ميا ان

بينظمي و ابعااد آن معنايدار باوده و جرات آن نيا مساتقيم

برازش مدل نظری نسبت به دادههای نمونهای سانجيده شاود.

ميباشد .اين بدان معنيسات کاه باا افا ايش ضاعف در ابعااد

در مدل زير متغير فرسايش سرمايه اجتمااعي باهعناوان مادل

سرمايه اجتماعي بينظمي در دو بعد اجتماعي و في يکاي نيا

مرتبه دوم مورد تحليل قرار گرفت .اين متغير از طريق دو بعد

اف ايش خواهد يافت .همچنين در رابطه با ابعاد بينظماي هام

سرمايه اجتماعي عيني و ذهني مورد سنجش قرار گرفته است.

بايد گفات کاه شادت رابطاه مؤلفاههاای فرساايش سارمايه

همانگونه که در مدل آماده اسات ضاريب  Betaرابطاه باين

اجتماعي با بينظمي اجتماعي بيشتر از بينظمي في يکي است.

فرسايش سرمايه اجتماعي و ابعاد آن و باينظماي و ابعااد آن

که البته اين نتيجه با مي ان باالتر بينظمي اجتماعي نسابت باه

 0/11است .اين بدان معناست که هرچه سارمايه اجتمااعي در

بينظمي في يکي سازگار است.

جامعه از فرسايش بيشتری برخوردار باشد بينظمي در جامعه
ني بيشتر خواهد بود .طبعا افا ايش سارمايه اجتمااعي جدياد

آزمون مدل

موجب اف ايش نظم در جامعه خواهد شد .هماانگوناه کاه از

همانگونه که آمد در اين تحقياق بارای آزماون مادل نظاری

مدل بر ميآيد سازه فرسايش سرمايه اجتماعي توانساته اسات

تحقيق از نرماف ار  AMOSاستفاده شده است .اين نرماف ار باه

 93درصد از تغييرات بينظمي را مورد تبيين قرار دهد.

عنوان يکي از نرماف ارهای معادله ساختاری مطرب است .مدل

R2=0.39

DF=18
x2: 25.86
sig= 0/10 RMSEA=0.03
مدل تجربی ( )2مدل ساختاری روابط بین فرسایش سرمایهاجتماعی و بینظمی

آمارههای برازش در معادله ساختاری نشان ميدهناد کاه

آيا مدل نظاری باا دادههاای نموناهای تناساب دارد ياا خيار.
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همانگونه که در باال آمده است آماره کاای اساکوئر معنايدار

در محدوده قابل قبول قرار دارد .همه آمارههای برازش تطبيقي

نيست که اين بيانگر برازش مدل تجربي باالسات .بادين معناا

و مقتصد همانگونه که در جدول شاماره ( )1آماده اسات در

که تفاوت آنچناني بين دادههاای نموناهای و دادههاای تولياد

محدوده قابل قبول قرار دارند .کال اين آمارهها نشان ميدهناد

شده توسط مدل تحليلي وجود نادارد .همچناين نتاايج آمااره

که مدل نظری ما توسط دادههای نمونهای مورد حمايات قارار

ريشه دوم ميانگين مربعات خطاای بارآورد

گرفته است.

RMSEA = 0/03

جدول شماره( )5آمارههای برازش مدل ساختاری فرسایش سرمایه اجتماعی و بینظمی
x2/df

CFI
1.43

IFI
0.98

RFI
0.98

NFI
0.94

PNFI
0.96

.62

PCFI
0.63

بحث و نتیجهگیری

انحااراف افااراد از قااوانين و هنجارهااای اجتماااعي در جامعااه

يکي از آسيبهای جدیای که جامعاه ايراناي باا آن مواجاه

ميگردد .اين نشاندهنده آن است که امروزه سرمايه اجتمااعي

است بينظمي در حوزههای مختلف است .مساله بينظمي کاه

جايگاااه مرمااي را در تحلياال مسااائل اجتماااعي ،انحااراف و

بهصورت اجتماعي و في يکي در جامعه نماياان اسات تحات

بينظمي در جامعهشناسي پيادا کارده اسات .بار ايان اسااس

تأثير عوامل مختلف صورت ميگيرد .در اين پاژوهش کاه بار

بينظمي را ميتوان از طريق اين نظريه مورد تحليل قارار داد.

روی  000نفر از شارروندان شارر تراران انجاام شاده اسات،

به زعم اساکوگان ،باينظماي اجتمااعي مايتواناد فرساايش

کوشش شد تاأثير فرساايش سارمايه اجتمااعي بار باينظماي

ارزشها و هنجارهای جامعه و همچناين برامريختگاي ظااهر

بررسي شود .در سالهای اخير نظريه سرمايه اجتماعي بهطاور

محيط را منجر شاود .باه زعام ايشاان ،فقادان نظام و کنتارل

ف ايندهای بوسيله جرمشناسان بارای مطالعاه انحاراف و جارم

اجتماعي مترادف با مفروم باينظماي اسات ( .)Skogan, 1990از

مورد استفاده قارار گرفتاه اسات :سارمايه اجتمااعي و خطار

نظر او نشانههای بينظمي عبارتند از نشاانههاای اجتمااعي و

انحراف مجدد ( ،)Liu, 1999سرمايه اجتماعي ،جارم و ماهيات

في يکي .بر همين اساس در ايان تحقياق باينظماي باهعناوان

 ،)Savageسارمايه اجتمااعي در

سازهای در دو بعد اجتمااعي و في يکاي ماورد بررساي قارار

ميان زناان مجارم ( ،)Reising et al., 2002سارمايه اجتمااعي و

گرفت .نتايج تحقيق نشان داد کاه باينظماي در نموناه ماورد

انساجام مجادد مجرماان ( ،)Bazemore & Erbe, 2003سارمايه

مطالعه در حد متوسط بوده است .هرچند بينظماي اجتمااعي

( Faulkner,

بيشتر از بينظمي في يکي بوده است .که اين با نتيجاه تحقياق

انسااني

(& Kanazavel, 2002

اجتماعي و عدالت کيفری در جران در حال تغييار
 ،)2003ابعاد سرمايه اجتماعي و ميا ان آدمکشاي

( Messner et

احمدی ( )2939سازگار است.

 )al.,و سرمايه اجتماعي و مجازات جسامي در مادارس

مرم ترين فرضيه تحقيق اين است کاه ضاعف پيونادهای

Salmi

ذهني و عيني يا به عبارتي ،ضعف رابطه فرد با جامعه (اختالل

&) ،تاارس از جاارم و ساارمايه اجتماااعي

رابطهای) باعث فرسايش سرمايه اجتماعي ميشود،که اين امار

( .)Ferguson & Mindel, 2007اينراا نموناههاايي از تحقيقااتي

عامل مرمي در به وجود آمدن بي نظمي اجتماعي -في يکي در

است که با استفاده از نظرياه سارمايه اجتمااعي بارای تحليال

سطح اجتما ميشود .همانطور که در تحليل دو متغيره آماد،

انحراف انجام شده است .اساس همه اين مطالعاات آن اسات

رابطه بين متغيرهای ضعف مشاارکت ذهناي ،ضاعف اعتمااد

که عدم شکلگيری يا ضعف سرمايه اجتماعي جدياد موجاب

اجتماعي و احساس آناومي و باينظماي في يکاي -اجتمااعي

2004

( ،)Owen, 2005سرمايه اجتماعي و انحراف نوجواناان (
Kivivori, 2006
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مثبت و مستقيم است .بدين معني که هرچه فرساايش سارمايه

اجتماعي برون گروهاي تقويات شاود شارروندان تمايال باه

اجتماعي ذهني باالتر رود مي ان بينظمي در جامعه ني بيشاتر

مشارکت بيشتری در عرصههای اجتماعي دارند .اماا فرساايش

2

سرمايه اجتماعي بارون گروهاي و تقويات سارمايه اجتمااعي

( )2013هم مورد تائيد قرار گرفت .همچناين باين متغيرهاای

درون گروهي موجب فردگرايي و گروهگرايي در جامعه شاده

ضعف کنترل اجتماعي ،ضعف روابط رسمي و ضاعف رواباط

که اين خود موجاب تخطاي از هنجارهاای اجتمااعي توساط

غير رسمي و بينظمي في يکي -اجتماعي رابطاهای مساتقيم و

افراد ميشود .براين اساس الزم است تا نرادهای متولي جرات

مثبت وجود دارد .به عبارت ديگار هار چاه ميا ان فرساايش

اف ايش و تقويت نظم در جامعه در دو جرت عمل کنند؛ ابتادا

اجتماعي عيني در جامعه اف ايش يابد بينظمي نيا در جامعاه

تقويت سرمايه اجتماعي عيني از طريق تقويت کنترل اجتماعي

اف ايش مييابد .تأثير اين متغيرها بار باينظماي در تحقيقاات

(احماادی و همکاااران )2939 ،و گسااترش برنامااههااای مشااارکت

گرفات (فيروزجائياان2931 ،؛ صاادقي،

جويانه در جامعه.در اين راستا ميتوان در غالب پلايس محلاه

خواهد شد .تأثير اين متغيرها بر بينظماي در تحقياق پاکاارد

ديگر هم مورد تائياد قارار
 2939و احمدی.)2939 ،

زمينه مشارکت افاراد محلاه را در برقاراری نظام اجتمااعي-

همچنااين ماادل معادلااه ساااختاری بيااانگر آن اساات کااه

في يکي فراهم کرد (عنباری و فيروزجائياان .)291: 2911 ،همچناين

فرسايش سرمايه اجتماعي بهعنوان فرضيه اصلي تحقياق تاأثير

تقويت و حمايت از رفتارهای مشارکت جويانه ساازمانهاای

مثبت و اف ايشي بر بينظمي دارد که نتيجاه باا نتيجاه تحقياق

غير دولتي (مثال سازمانهای زيسات محيطاي و انجمانهاای

ماااارک کوشااانيگ و همکاااارانش ( )2014ساااازگار اسااات.

محلي) زمينه ساز مشارکت جمعگرايانه در جامعه فراهم شود.

همانگونه که آمد سرمايه اجتماعي باهعناوان سايمان انساجام

ديگر اينکه نرادهای متولي از طريق برنامههای اعتمااد ساازی

اجتماعي در جامعه عمل ميکند که اين خود موجب برقاراری

در جامعااه و تقوياات هنجارهااای اجتماااعي (مااثال در قالااب

نظم در حوزههای مختلف خواهد شد .طبعا زماني که سارمايه

برنامههای صادا و سايما و آماوزش و پارورش) گارايش باه

اجتماااعي از وضااعيت مطلااوبي در جامعااه برخااوردار نباشااد

شرروندمداری را در جامعه گسترش دهند و از طريق تقويات

انحرافات اجتماعي زمينه ظرور در جامعه پيدا ميکند .در ايان

احساس امنيت (غفاری )2930 ،سرمايه اجتمااعي ذهناي نيا در

وضعيت انحرافات و حتي جرائم سطوب خرد تا کالن جامعاه

جامعه تقويت خواهد شد .طبعا با تقويت سرمايه اجتماعي در

را دربر ميگيرد (چلبي و همکاران 2919 ،و فيروزجائياان .)2931 ،در

جامعه زمينه برای نظم اجتماعي ني فراهم خواهد شد .چرا که

عين حال تقويت مؤلفههای سرمايه اجتماعي موجب پايبنادی

شررونداني که تعلق و پيوند اجتمااعي بيشاتری داشاته باشاند

بيشتر افراد جامعه به هنجارهای اجتماعي مايگاردد .کاه ايان

کمتر در خالف هنجارهای اجتماعي عمل خواهند کرد .و ايان

موضو به مانند اين تحقيق در مطالعاه ابراهيماي و همکااران

نظم اجتماعي و توسعه را نتيجه خواهد داد .چارا کاه اماروزه

( )2931در رابطه با رفتار گردشگران و صادقي فسائي ()2939

سرمايه اجتماعي بستری بارای توساعه اقتصاادی و اجتمااعي

در رابطه با رفتار شرروندان ترراني تائيد شده است.

بخصااوص در کالنشررهاساات

(فيروزآبااادی و ايماااني جاااجرمي،

جوامع توسعه يافته جوامعي هستند که سارمايه اجتمااعي

 .)2911اين تحقيق با مشکالت چند در اجرا مواجاه باوده کاه

برون گروهي در آنراا از قادرت و کيفيات باااليي برخاوردار

مرمترين آن کمبود مطالعات داخلي در حوزه نظم اجتمااعي و

Woolcock, 1998; Zaheer, 1998; Maeda & Miyahara,

همچنين گردآوری داده بوده است.تالش شده است تاا ضامن

 .)2003; Grange, 2003چرا که به تعبيار پاتناام هرچاه سارمايه

استفاده از ادبيات موجود مبنايي بارای مطالعاات آتاي در ايان

اسات (

Packard et al.

1

حوزه فراهم شود .محقق طوالني شدن زمان گاردآوری داده را

پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعي ايران ،سال هفتم ،شماره پياپي  ،12شماره دوم ،تابستان 2931
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جرت دريافت اطالعات دقيق ترجيح داده است.

تااااجبخش ،کياااان .)2910( .سااارمايه اجتمااااعي ،اعتمااااد،
دموکراسي و توسعه ،ترران :نشر شيرازه.

دانشگاه علاوم بر يساتي و توانبخشاي .)2911( .طارب ملاي

منابع
ابراهيمااي. ،؛ جااانمحماادی ،و .و اناادروا  ،ف.)2931( .
«تحلياال جامعااهشااناختي پايبناادی گردشااگران بااه

هنجارهااای اجتماااعي» ،فصاالنامه برنامااهرياا ی و
توسعه گردشگری ،ش  ،21ص .211-211

ارزشها و نگرشهای ايرانيان .)2912( .يافتههای پيمايش در
11استان کشاور ،تراران :وزارت فرهناگ و ارشااد
اسالمي
احمدی ،س .و ديگران« .)2939( .بررسي رابطه مي ان کنتارل
اجتماااعي و بااينظمااي در بااين شاارروندان شاارر

دهدشت» ،پاژوهشهاای راهباردی امنيات و نظام
اجتماعي ،سال سوم ،ش  ،1ص .91-00
اميرکافي ،م« .)2910( .اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن»،
نمايه پژوهش ،ش  ،21ص .01-20

سنجش سرمايه اجتماعي ،دانشگاه علوم بر يستي و
توانبخشي ترران.

دانشگاه علاوم بر يساتي و توانبخشاي .)2911( .طارب ملاي
سنجش سرمايه اجتمااعي جواناان اياران ،دانشاگاه
علوم بر يستي و توانبخشي ترران.
ديني ترکماني« .)2911( . ،تبيين افاول سارمايه اجتمااعي»،
فصاالنامه رفاااه اجتماااعي ،سااال ششاام ،ش ،19
ص.01-10

رفيع پور ،ف .)2911( .آنومي يا آشفتگي اجتماعي ،پژوهشاي
در زمينه پتانسيل آنومي در شرر ،تهران :سروش.
سعادت ،ر« .)2911( .تخمين سطح و توزيع سرمايه اجتماعي
استانهاا» ،فصالنامه رفااه اجتمااعي ،ساال ششام،
ش ،19ص231-219

ايساا،ا (مرکا افکااار ساانجي دانشااجويان) .)2912( .بررسااي

شااار پااور ،م« .)2910( .فرسااایش ساارمایه اجتماااعی و

نگرش شرروندان ترراني در مورد قاانون و مساائل

پیامدهای آن» ،نامه انجمان جامعاهشناساي اياران،

آن در جامعه ،جراد دانشگاهي ،گ ارش تحقيقاتي

ش ،9ص.221-202

ايساا،ا (مرکا افکااار ساانجي دانشااجويان) .)2910( .بررسااي

صااااادقيفسااااايي ،س .و امينيااااان ،ا« .)2939( .تحلياااال

نگرش شرروندان چند شرر کشور پيرامون قاانون و

جامعهشناختي نظام اجتمااعي باا توجاه باه اناوا

مسااائل آن در جامعااه ،جراااد دانشااگاهي ،گا ارش

هنجارگرايي و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن» ،ماهنامه

تحقيقاتي.

مطالعات و تحقيقاات اجتمااعي در اياران ،دوره ،9

ايسااا،ا(مرک افکارسااانجي دانشاااجويان اياااران).)2911( .
کناادوکاوهايي در باورهااا و نگاارشهااای جامعااه
ايراني ،ترران :سازمان انتشارات جراد دانشگاهي.

پاتنااام ،ر .)2910( .جامعااه برخااوردار ،ساارمايه اجتماااعي و
زندگي عمومي در سارمايه اجتمااعي ،باه کوشاش
کيان تاجبخش ،ترران :نشر شيرازه.
پاتنام ،ر .)2910( .دموکراسي و سانت هاای مادني ،ترجماه:

ش  ،1ص.920-111
جالئيپور ،ب« .)2911( .فروپاشي ياا آشافتگي اجتمااعي در
ايران  ،»2910-2911مجلاه جامعاه شناساي اياران،
دوره هفتم ،ش  ،9ص.13-11
چلبااي ،م .و مبااارکي ،م« .)2919( .تحلياال رابطااه ساارمايه

اجتماعي و جرم در سطوب خارد و کاالن» ،مجلاه
جامعهشناسي ايران ،دوره ششم ،ش ،1ص .9-00

محمااد تقااي دلفااروز ،ترااران :دفتاار مطالعااات و

چلبي ،م .)2911( .جامعهشناسي نظم ،ترران :نشر ني.

تحقيقات سياسي وزارت کشور.

عبااداللري ،م .و موسااوی ،م .)2911( .ساارمايه اجتماااعي در

فرسايش سرمايه اجتماعي و بينظمي در بين شرروندان ترراني

اياااران؛ وضاااعيت موجاااود ،دورنماااای آيناااده و
امکانشناسي گذار» ،فصلنامه رفااه اجتمااعي ،ساال
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ايرانيان

فوکوياما ،ف .)2910( .سرمايه اجتماعي و جامعاه مادني ،در
سرمايه اجتماعي ،به کوشش کيانتاجبخش ،تراران:

ششم ،ش  ،11ص.231-190
عباسزاده ،م .علي ادهاقادم ،م .و بناا  ،ر« .)2932( .بررساي

نشر شيرازه

رابطه بين سارمايه اجتمااعي و آناومي اجتمااعي»،

قدوسااي ،ب .)2910 ( .رابطااه ساارمايه اجتماااعي و توسااعه

مطالعااات و تحقيقااات اجتماااعي ،دوره اول ،ش،2

اقتصادی از منظر نرادگرايي ،در سرمايه اجتماعي و

ص.211-201

رفاه اجتمااعي ،ماريم شاريفيان ،تراران :انتشاارات

عنبااری ،م .و فيروزجائيااان« .)2911( . ،مشااارکت امنيتااي و
انتظااام مشااارکتي ،بررسااي تجااار

دانشگاه علوم بر يستي و توانبخشي.

و زمينااههااای

گودرزی ،م .)2911( .گارايشهاای فرهنگاي و نگارشهاای

مشارکت مردمي در تامين نظم و امنيت (با تاکيد بر

اجتماعي ايرانيان (کل کشور) ،يافتاه هاای پيماايش

ايااران)» ،فصاالنامه نظاام و امنياات انتظااامي ،ش ،1

ملااي تحااوالت فرهنگااي  ،2919ترااران :سااازمان

ص13-31

تبليغات اسالمي.

غفاری ،غ .)2930( .سرمايه اجتماعي و امنيت انتظامي ،بارای

موسویخامنه ،م .و حسنپور درودگار ،ز« .)2932( .بررساي

سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا ،ترران :انتشارات

تحليلي  -تطبيقي سرمايه اجتمااعي در محلاههاای

جامعهشناسان.

مساعد و نامسااعد شاررترران» ،مساايل اجتمااعي

فيروزآبااادی ،ا .و ايماااني جااارجرمي ،ب« .)2911( .ساارمايه

ايران ،سال سوم ،ش  ،1ص111 - 109

اجتماعي و توساعه اقتصاادی-اجتمااعي در کاالن

ناطقپور ،م .و فيروزآباادی ،ا« .)2910( .سارمايه اجتمااعي و

شرر ترران» ،فصلنامه رفاه اجتماعي ،سال ششم ،ش

عوامل مؤثر بر شکلگيری آن در شرر ترران» ،مجله

 ،19ص.231-111

جامعهشناسي ايران ،دوره  ،1ش  ،0ص .32 -13

فيروزجائيان )2911( . ،فراتحليل مطالعاات انجاام شاده در
حااوزه ارزشاارا و هنجارهااای اجتماااعي ،طاارب
پژوهشي ،دبيرخانه شورای عالي انقال

فرهنگي.

فيروزجائيان . ،و عليبابايي ،ی« .)2931( .فرسايش سارمايه

اجتماعي و قانون گريا ی در شارر تراران» ،مجلاه
جامعااهشناسااي ايااران ،دوره چراااردهم ،ش  ،2ص
.213-211
فيروزجائيان . ،غالمرضاازاده ،ف« .)2931( .تحليال عوامال
مؤثر بر بي نظمي اجتماعي (با تأکيد بر رفتاار زبالاه
پراکني)» ،فصلنامه جامعهشناسي کااربردی ،ش ،12
ص31-221

فوکوياما ،ف .)2913( .پايان نظم ،سرمايه اجتمااعي و حفاظ
آن ،ترجمه :غاالم عبااس توسالي ،تراران :جامعاه
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