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ن شهر یه نشیر حاشین و غیه نشیدر مناطق حاش اجتماعی هیسرما یقیتطب یبررس« ؛ن مقالهیهدف از نگارش ا

خوشه  يرینمونه گر این تحقیق، با استفاده از د. تاس یشیماین پژوهش از نوع پیق در ایروش تحق. باشد یم «رازیش

، با باشد یمنفر  226849، براي جامعۀ آماري این پژوهش که )نلی( هبرآورد نمون فرمول حجمچند مرحله و  يا

 ،نفر محاسبه شد که جهت اطمینان بیشتر نتایج 557درصد، حجم نمونه  95درصد و سطح اطمینان  5سطح خطاي 

 ،انجام شدهمنطقه حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین پژوهشدر دو  از آنجا که این. نفر افزایش یافت 600حجم نمونه به 

ق ین تحقیدر ا. باشد یمرسشنامه پ ،ابزار پژوهش. توزیع شده است نفر 300به تعداد  منطقهنمونه مورد نظر در دو لذا 

ه یتفاوت مناطق حاش یبه بررس ییدگاه اجتماع گراین دیوش و همچنوفه و فاما، پاتنام، ایفوکو يهاه یبر اساس نظر

بر مناطق ط خاص حاکم یج پژوهش نشان داد که به واسطه شراینتا. ن پرداخته شده استیه نشیر حاشین و غینش

وجود  يتفاوت معنا دار یه اجتماعیسرما ين از لحاظ شاخصهایه نشیر حاشین مناطق و مناطق غین این، بیه نشیحاش

به  يشتریب يها زانیمن یه نشیکه در مناطق حاش( یر رسمیو مشارکت غ ياریهم يهنجارها يها شاخصبه جز . دارد

ج یدر کل نتا. باشد یمشتر ین بیه نشیر حاشیبدست آمده در مناطق غ يها زانیم، ها شاخصه یدر بق) دست آمد

 .ن استیه نشیشتر از مناطق حاشین بیه نشیر حاشیموجود در مناطق غ یه اجتماعیپژوهش نشان داد که حجم سرما

زرایش ،یمشارکت اجتماع ،ین، اعتماد اجتماعیه نشی، حاشیه اجتماعیسرما 
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 يها پژوهشو  یم علوم اجتماعین مفاهیتر ین و جنجالیز تریاز بحث انگ یکی به یه اجتماعیسرما

ه تنها در اروپا و آمریا. شده استل یتوسعه تبد انه روابط یار فرد گرایت بسیواسطه وجود ماه به –کا ین مساله ن

 یل اصلیبهسرعت به ابزار تحل یه اجتماعین حال سرمایمورد توجه قرار گرفته بلکه در ع –معاصر  یاجتماع

با وجود آنکه در . شده استل یدر حال توسعه تبد يدر کشور ها یو اجتماع يد توسعه اقتصادیجد يها پژوهش

ت یاهم یمختلف توجه شده است در بحث توسعه به نوع يدر حوزه ها یه اجتماعیاکثر مطالعات به نقش سرما

ه یول محور سرماح يتوسعه ا ياکثر برنامه ها يان متمادیسال یط .ردیگ یم يشتریرنگ ب یه اجتماعیسرما

 ها برنامهن یمسلط بوده و اکثر ا يتوسعه ا يه هاشیبر اند یملد ناخالص یمانند تول یمیو مفاه زد یمدور  ياقتصاد

 يم و فرمول بندیتنظ يگریپس از د یکیجهان سوم  يها دولت يو با همکار ین المللیب يها سازمانتوسط 

ه موجود در جهان، ب يدگاه هایر دیاثتحت ت يتوسعه ا ينبودهو برنامه ها ین امر مستثنیز از ایران نیا. شد یم

ده گرفته یان نادین میدر ا ينکته ا. ن و به محله اجرا در آمدین، از خارج تدوییو از باال به پا يصورت هنجار

ن مشارکت یمردم و همچن یواجتماع یفرهنگ يها ارزشموجود در  يتوسعه ا يها یآگاهبه  ها آن. شده بود

نامتوازن و  يوابسته و الگوها يه داریجاد سرمایجه به واسطه ایدر نت .نشان ندادند یتوجه ها برنامهان یافراد در جر

و به ن امر تعادل و توازن روستا را بر هم زد، یهمه جانبه حاصل نشد، بلکه ا يتوسعه نه تنها بهبود يبرون زا

ه شهرها یمهاجرت روستائ بودند که پس  يافرادنین مهاجریدر واقع اکثر ا. داد يوشتاب آلوده ا یشکل بحرانان ب

ه ساکن شدن در مناطق حاشیاز مهاجرت به واسطه فقر شد  یکی). 117، 1368زاده،  ییلهسا(شدند  يه اید ناچار ب

ه یاز توسعه نامتوازن، عنصر سرما یاز عوامل موثر بر مشارکت افراد در توسعه و کاهش مسائل ومشکالت ناش

نان و کاهش انحرافات یاطم تواند یمن عامل ی، ااند کرده همانگونه که اغلب جامعه شناسان عنوان. است یاجتماع

 يگر شهرهایز همانند دیراز نیشهر ش .دک منطقه به ارمغان آوری يرا برا و توسعه همه جانبه یو مسائل اجتماع

راز از یبا وجود آنکه در شهر ش. ده استیرا به خود د يه ایاز مناطق حاش ير تعددیران، در دو سه دهه اخیا

 یول، شود یمده یکمتر د نیب و آلونک نشیردر حال تخ يخانه ها یعنی يه ایمناطق حاش تر یمیقد يها شکل

. نشده اند يشهر هنوز جذب اقتصاد شهر ياقتصاده گرفتن در محدودوجود دارد که با وجود قرار  یهنوز مناطق

و  یبه واسطه وجود انبوه اعتماد،  ،یاجتماع تیمناطق، احساس امن نیخاص ا يها یژگیواز مسائل و مشکالت 
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 تر نییپاسطح  نیا. برخوردارند یکمتر یاجتماع هیاز سرما جهیبوده، و درنت ینییپا اریدر سطح بس... مشارکت و 

شده است  یکار سع نیدر ا نیبنابر ا. ممکن ساخته است ریمناطق را کند و بعضاً غ نیتوسعه ا ،یاجتماع هیسرما

تا از  ردیقرار گ سهیو مورد مقا دهیسنج یاهیحاش ریو غ یا هیآن در مناطق حاش یو مولفه ها یاجتماع هیکه سرما

ه توسعه مناطق حاش قیطر نیا  .وکاهش معضالت آن اقدام کرد یا هیبتوان ب

  

 

 دهیمدرن مطرح گرد یو اجتماع یاقتصاد یها یبررساست که در  ینینو میاز مفاه یاجتماع هیسرما

 یز نظر برخا. تشده اس یاسیو س یجامعه شناس ،یوارد متون توسعه ا 90دهه  لیمفهوم از اوا نیا. است

ن است که یمذکور ا دهیا. کهن است ییاما محتوا دیبا صورت جد یمفهوم یاجتماع هیصاحبنظران سرما

 شمندانیدر آرا و آثار اند دهیا نیدارد و افرد و جامعه  یبرا یسودمند جینتا یاجتماع یمشارکت در گروه ها

و  ها دهیا ،و تالکوت پارسونز و مارکس وبر میدورک لیام مل،یورج ز، جهمچون کارل مارکس کیکالس

 ).18:  1383نوروز پور، (و اعتماد وجود دارد  ها ارزش ،یهمچون نفع شخص یریتعاب

 جیرا فیتعر .ردیپذ یمتفاوت  یجامعه شناس ییایبا توجه به حوزه جغراف یاجتماع هیسرما فیتعر

 روابط از عبارتست–آن  انهیکارکرد گرا تیروا به–کایآمر یجامعه شناس یاصل انیدر جر یاجتماع هیسرما

گروه و  انیکه در م یتمادوسطح اع گردند یم داریپد یانسان یکه در گروه ها ییها ، شبکهعامالت، تدوجانبه

ه عنوان پ در مقابل جامعه . شود یم افتی یبا ساختار اجتماع وستهیپ یتعهدات و هنجار ها امدیجماعت خاص ب

مربوط به  یوندهایکه چگونه تحرک پ ردیگ یمموضوع به کار  نیا یمفهوم را در بررس نیا ییاروپا یشناس

 یمانیازابه نقل  304:  1990وال، ( کند یم تیرا تقو افتهیزیماو قدرت ت یسلسله مراتب اجتماع ،یشبکه اجتماع

 ).1380 ،یجاجرم

اشکال سه گانه زیر تعریف  به محققین معنای این مفهوم را ،از دیدگاه پورتس در حوزه جامعه شناسی

منابعی  أمنش 3.دیآ یمکه از طریق کانون خانواده بدست  یمنشأمنابع 2 کنترل و نظارت اجتماعی منشأ 1:اند کرده

 .)10:  1382سندات و پورتس، ( دیآ یمکه از طریق شبکه های اجتماعی غیر از خانواده بدست 
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، ها باشگاهمحلی چون  یها سازماندر دیدگاه اجتماع گرا سرمایه اجتماعی با : 

در  ها گروهشردگی این اجتماع گرایان نگاهشان به تعدد و ف .شود یمو گروه های مدنی برابر انگاشته  ها انجمن

عطوف است و بر این اعتقادند که سرمایه اجتماعی ذاتاً خیر است و هر چه بیشتر باشد بهتر است و یک اجتماع م

  )536-535:  1384 ولکاک و نارایان،(همواره اثری مثبت بر رفاه اجتماعی دارد وجود آن 

ه خود :  اشاره  ها آنفوکویاما معتقد است که اغلب تعاریف ارائه شده بر نمودهای سرمایه اجتماعی و ن

ه سرمایه اجتماعی مربوطند، تماماً محصول  ها شبکهاو معتقد است که اعتماد، . کنند یم و جامعه مدنی و غیره که ب

. دهند ینمولی سرمایه اجتماعی را تشکیل  ندیآ یمجانبی این پدیده هستند که در نتیجه سرمایه اجتماعی به وجود 

ی بین سرمایه اجتماعی شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار غیر رسمی است که باعث ترویج همکار« یاز نظر و

وه های سنتی همبستگی باال و راو معتقد است با وجود آنکه در گ).170- 169:  1384فوکویاما، (» شود یمدونفر 

ناکارآمدی این  در نتیجه سرمایه اجتماعی زیادی وجود دارد ولی به دلیل شعاع ناچیز اعتماد این امر منجر به

همبستگی درون گروهی از قابلیت اعضای گروه برای همکاری با افراد بیرون از گروه ، شود یم ها سازمان

فوکویاما به سرمایه ).174- 173: همان ( کند یمو اغلب آثار خارجی منفی را برای افراد بیرونی تحمیل  کاهد یم

ه اقتصادی و همچنین کارکردهای آن در یک دموکراسی لیبرال مبتنی بر باز ار آزاد تاکید اجتماعی از جنب

از  از لحاظ سرمایه اجتماعی مناطق حومه نشین و حاشیه نشبن شهری نسبت به دیگر مناطق از نظر او،. کند یم

اجتماعی در سطح باالتری قرار دارد و او  یها بیآسدر این مناطق میزان جرائم و . برخوردارند یتر نییپاسطح 

  .داند یماین افزایش جرائم و مسائل اجتماعی را نشانه فقدان یا فرسایش سرمایه اجتماعی در این مناطق 

اوفه و فوش سرمایه اجتماعی را به عنوان یک منبع با مالکیت جمعی متعلق به محله، جوامع و مناطق : 

سه عنصر توزیع  این مفهوم را با ها آن. دانند یمد را متغیر، کوچک و بزرگ و کم وزیا دانسته و آن ها بخشو 

شامل مجموعه افکار و عقاید و حساسیت نسبت به زندگی اجتماعی سیاسی و توجه : گاهی و توجهالفآ. دهند یم

قوی و ضعیف وگانه که به صورت د: ب اعتماد. امور عمومی باشد به وطمعنا مرب نیتر عیوسهر چیزی که در  به

اعتماد ضعیف شامل نبود ترس و شکست نسبت به رفتار احتمالی دیگران است واعتماد قوی . شود یممطرح 

زمانی مطرح است که فرد نه تنها به افراد خوش بین باشد بلکه شرکت در یک فعالیت را بدون توجه به ضرر و 
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ر مشارکت فعال شخص در : ج انجمن پذیری. زیان و فرصت از دست رفته یک امر خردمندانه بداند داللت ب

  ).124:1383،به نقل از فیروزآبادی 189:  2000اوفه و فوش، ( داردشبکه های رسمی و غیر رسمی 

که شامل : نخستین یها انجمن 1. دهند یمسه نوع را تشخیص  ها انجمناوفه و فوش در گونه شناسی 

. و ساختارهای آن غیر داوطلبانه بوده است ها آنبا ریشه های قومی و خانوادگی بوده و عضویت در  ییها انجمن

سسات و مو ها بنگاهشامل : سومین یها انجمن 2. باشد یماهداف متغیر ولی عضویت ثابت  ها انجمندر این 

: ومیند یها انجمن 3. ولی عضویت متغیر استثابت  ها انجمناهداف در این . انتفاعی و احزاب سیاسی است

ه پخش ها انجمناهداف در این   یها انجمن(ت نه خاص اسو ) اولیه یها انجمن(ت شده و غیر مشخص اس ن

و  شود یماز طریق تعامل اعضا با یکدیگر مشخص  ها برنامهو ه ودباعضا دارای عالئق مشترک و پایدار ). سومین

دومین نشان  یها انجمنتنها از نظراوفه و فوش . ترکیب و نحوه عضو گیری بر اساس اصول شهروندی است

معتقدند که عامل اندازه شهر فوش اوفه و ). 191-190:همان (است  اجتماعی دهنده و مولد کیفیت جمعی سرمایه

به . باشد یمموجود در این فضاها  یها نانجمثیری برروی سرمایه اجتماعی ندارد بلکه تفاوت در تعداد و نوع أت

و  شود یمسومین با اعضای فراوان و روابط کمتر رودرو در شهرهای بزرگ دیده  یها انجمننظر او عضویت در 

. از نوع ابتدایی وجود دارد ییها انجمندر مناطق حومه ای و حاشیه نشین به واسطه تسلط فرهنگ روستایی، بیشتر 

از نوع دومین  ها انجمناجتماعات محلی که بیشتر تعامالت چهره به چهره بوده،  تنها در شهرهای کوچک و

  ).243-189: همان ( باشد یم

و سرمایه اجتماعی  برد یمبر مشکالت اقدامات جمعی به کار اصطالح سرمایه اجتماعی را برای غلبه پاتنام : 

سازمان اجتماعی از قبیل شبکه، هنجار و اعتماد می داندکه هماهنگی برای سود متقابل را  یها یژگیورا به عنوان 

پاتنام این مفهوم را بیشتر در فهم تقویت بنیادگذاری نهاد های دموکراتیک در سطوح منطقه ای و . کند یمتسهیل 

 شود یمتن مشارکت سیاسی در سرمایه اجتماعی موجب باالتر رف افزایش و معتقد است که برد یمملی به کار 

اعتماد از نظر او : اعتماد 1. ردیگ یمپاتنام سه جنبه اساسی را در سرمایه اجتماعی در نظر ).97- 95:  1384پاتنام، (

از طریق  هنجارها: های معامله متقابل هنجار 2 کند یمو همکاری نیز اعتماد ایجاد  شود یمباعث تسهیل همکاری 

از دید او یکی از . شود یمدر افراد جامعه تلقین و تثبیت  ها مجازاتسرمشق شدن و اجتماعی شدن و از طریق 

های  شبکه 3). شایع( یعموم 2) ویژه(الفمتوازن . باشد یمهنجارها معامله متقابل است که بر دو نوع  نیتر مهم
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شبکه های افقی در جوامع مدنی . شوند یمعمودی تقسیم  به دو گونه افقی و ها شبکهاز دید او : مشارکت مدنی

و شبکه های مشارکت مدنی . شود یمبیشتر یافت  و هر  گذارند یمافقی شدیدی را به نمایش  یها کنشاز نظر ا

 ). 296-293:همان (باشد احتمال همکاری افراد در جهت منافع متقابل بیشتر است  تر متراکمچه در جامعه ای 

ل یاوسه دل. دننقش اساسی داراجتماعی ه است که حاشیه نشینی و پراکندگی شهر در کاهش سرمای پاتنام معتقد

 دهد یمقت افراد را به خود اختصاص والفحومه نشینی و حاشیه نشینی میزان زیادی از : کند یمآن ذکر  یرا برا

پراکندگی،  ب. کند یمعمومی پیدا  یها نشستدوستان و همسایگان و با ت بنابراین فرصت کمتری را برای مالقا

و همگونی اجتماعی باعث کاهش انگیزه  شود یمحومه نشینی و حاشیه نشینی باعث افزایش تفکیک اجتماعی 

بنابراین . گردد یمو شبکه های اجتماعی در بین خطوط نژادی و طبقاتی محدود  شود یممشارکت مدنی 

پراکندگی و  ج. کند یمیه سرمایه اجتماعی بین گروهی عمل پراکندگی و حاشیه نشینی به عنوان مکانیسمی عل

 شود یم) به واسطه فاصله محل زندگی از محل کار(حاشیه نشینی باعث از بین بردن بستگی درونی اجتماع 

 ).  283:  2000پاتنام، (

  

پردازان سرمایه اجتماعی در مورد تفاوت مناطق از نظر وجود سرمایه اجتماعی به مطالعات  نظریه

فوکویاما در کارهای . اند های مختلفی را برای آن ذکر کرده اند و با وجود نوع مناطق، علت گوناگونی پرداخته

ی پرداخته و معتقد است که مناطق خود در مورد سرمایه اجتماعی به تفاوت مناطق مختلف از نظر سرمایه اجتماع

های  ای از سرمایه اجتماعی کمتری برخوردارند و نمود این کاهش را میزان مشکالت و آسیب ای و حاشیه حومه

ر است داند که درمناطق حاشیه اجتماعی می نشین  های خود به تفاوت مناطق حاشیه پاتنام نیز در بررسی. نشین بیشت

نشین و غیر  سرمایه اجتماعی پرداخته و با ذکر دالیل معتقد است که مناطق حاشیهنشین از لحاظ  و غیر حاشیه

وفوش  اوفه. پذیرد ای تفاوت اساسی می نشین از لحاظ اعتماد، مشارکت و هنجار نسبت به مناطق غیر حاشیه حاشیه

ه بوم وت سرمایه اجتماعی ها و شهرهای مختلف و تفا شناسی انسانی به محله نیز در مقاالت خود بر اساس دیدگا

هایی از نوع دومین و  ها اشاره کرد و انجمن وفوش به تفاوت میان انجمن اوفه. دراین مناطق پرداخته است

هایی معتقدند که در مناطق  ضمن استدالل ها آن. دانند را نشانه و مولد سرمایه اجتماعی می ها آنعضویت در 
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ه وجود حاشیه داشته و در شهرهای بزرگ نیز انجمنهایی از نوع سومین وجود  نشین بیشتر انجمنهای از نوع اولی

کنند که در  گیری می هایی دومین وجود دارد بنابراین نتیجه دارد، تنها در شهرهای متوسط و کوچک انجمن

و کوچک از سرمایه اجتماعی کمتری برخوردارند مناطق حاشیه . ای و شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای متوسط 

تأکید کرده و عامل افزایش سرمایه اجتماعی را تعدد چنین  ها گروهگرایی نیز به فشردگی و تعدد  عدیدگاه اجتما

نشین نسبت  در مناطق حاشیه ها گروهدیدگاه معتقدند که تعدد و فشردگی این  نطرفداران ای ،داند گروههایی می

ترکیبی از نظریات پاتنام، فوکویاما،  های ارائه شده بر اساس  فرضیه، در این تحقیق. گر مناطق کمتر استبه دی

 .ی ارائه شده استیگرا وفوش و دیدگاه اجتماع اوفه

  

نشین از لحاظ سرمایه اجتماعی  نشین و غیر حاشیه مدل ارائه شده از یک طرف تفاوت مناطق حاشیه

. دهد نوع منطقه نشان می های سرمایه اجتماعی را در دو رانشان داده و از جهتی دیگر تفاوت هر یک از شاخص

ای که در مدل ارائه شده تنها برای نشان دادن تفاوت دو منطقه از لحاظ سرمایه اجتماعی  خطوط منقطع و پیوسته

  .دهند های آن ارائه شده ولی جهت تفاوت را نشان نمی و شاخص

  

 
 
 
 

 

وفوش، سرمایه اجتماعی را در بعد  های ارائه شده توسط پاتنام و اوفه این تحقیق، بر اساس شاخصدر 

بین شخصی، اعتماد های اعتماد  ایم که در بعد شناختی از شاخص شناختی و رفتاری مورد بررسی قرار داده
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وجه نسبت به امور عمومی، هنجارهای همیاری و در بعد رفتاری از دو شاخص مشارکت یافته، آگاهی و ت تعمیم

  :رسمی و غیر رسمی استفاده شده است

  

  

  

  

  

 

لحاظ میزان سرمایه اجتماعی تفاوت معناداری از نشین شهر شیراز  نشین و غیرحاشیه بین مناطق حاشیه

.وجود دارد

  .نشین شهر شیراز از لحاظ میزان آگاهی وتوجه نسبت به امور عمومی تفاوت معناداری وجود دارد نشین و غیر حاشیه بین مناطق حاشیه

  .شیراز از لحاظ میزان اعتماد بین شخصی تفاوت معناداری وجود داردنشین شهر  نشین و غیرحاشیه بین مناطق حاشیه

یافته تفاوت معناداری وجود دارد نشین و غیرحاشیه بین مناطق حاشیه   .نشین شهر شیراز از لحاظ میزان اعتماد تعمیم 

  .د داردنشین شهر شیراز از لحاظ مشارکت رسمی تفاوت معناداری وجو نشین و غیرحاشیه بین مناطق حاشیه 

  .نشین شهر شیراز از لحاظ مشارکت غیر رسمی تفاوت معناداری وجود دارد نشین و غیرحاشیه بین مناطق حاشیه

  .نشین شهر شیراز از لحاظ هنجارهای همیاری تفاوت معناداری وجود دارد نشین و غیرحاشیه بین مناطق حاشیه

 
 

ه گ .شده استاستفاده  در تحقیق حاضر، از روش پیمایش  یخوشه ا یریبا استفاده از روش نمون
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ه  95درصد و سطح اطمینان  5، با سطح خطای باشد یم نفر محاسبه شد که جهت اطمینان  557درصد، حجم نمون

از آنجا که این مطالعه به بررسی سرمایه اجتماعی در دو . نفر افزایش یافت 600بیشتر نتایج تحقیق، حجم نمونه به 

ه نشین  ه مورد ن پردازد یمنوع منطقه حاشیه نشین و غیر حاشی تعداد . ظر در دو نوع منطقه توزیع شده استلذا نمون

 19434برابر با  1375خانوار های ساکن در مناطق حاشیه نشین شهر شیراز طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 

خانوار در مناطق  300در کل از میان کل نمونه . باشد یمخانوار  207415خانوار و در مناطق غیر حاشیه نشین 

ی ئبه منظور سنجش پایادر مناطق غیر حاشیه نشین مورد پرسش قرار گرفته است خانوار 300حاشیه نشین و 

ها از  دهد که گویه نشان می بوده و یه در حد مطلوبک. داز روش آلفای کرونباخ استفاده شپرسشنامه تحقیق، 

  .همسازی و پایایی درونی بسیار باالیی برخوردارند

  

  اعتماد تعمیم یافته  اعتماد بین شخصی  آگاهی و توجه  هنجارهای همیاری  مشارکت غیررسمی  مشارکت رسمی

7658/0  7716/0  7199/0  7523/0  7193/0  8169/0  

  

درصد پاسخگویان را  34درصد پاسخگویان را مردان و  66در مطالعه حاضر از کل دو نمونه آماری، 

ا  از نظر سطح تحصیالت، بیشتر پاسخگویان در مناطق غیر حاشیه. دادند زنان تشکیل می درصد دیپلم  4/30نشین ب

کمترین درصد پاسخگویان درمناطق . اند درصد در مقطع راهنمایی بوده 1/29نشین با  اند و درمناطق حاشیه بوده

و نهضت  طق غیر حاشیهدرصد و درمنا 6/1لیسانس و باالتر با   نشین مقطع فوق حاشیه نشین مربوط به مقطع ابتدایی 

درصد از افراد دارای تحصیالت دانشگاهی بودهولی  3/16نشین تنها  در کل مناطق حاشیه. باشد درصد می 5/0با 

نشین و هم در  هم در مناطق حاشیه. اند درصد دارای تحصیالت دانشگاهی بوده 6/42ن نشی در مناطق غیرحاشیه

بیشترین درصد را به خود اختصاص  4/31و  3/27ساله به ترتیب با  29تا  25نشین گروه سنی  همناطق غیرحاشی

  .سال بوده است 5/34درکل میانگین سن پاسخگویان برابر با . اند داده
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 رهایمتغ محل سکونت یفراوان نیانگیم اریانحراف مع tمقدار   یسطح معنادار

 یمشارکت رسم نیه نشیحاش 299 2/65 2/49 10/94- 0/000

 نیه نشیر حاشیغ 300 5/13 3/67

 یر رسمیمشارکت غ نینش هیحاش 295 38/84 4/23 3/31 0/001

 نینش هیرحاشیغ 297 33/92 3/33

 ین شخصیاعتماد ب نینش هیحاش 296 38/58 3/93 5/39- 0/000

 نینش هیرحاشیغ 298 40/07 3/75

 افتهیم یاعتماد تعم نینش هیحاش 296 47/88 8/35 6/49- 0/000

 نینش هیرحاشیغ 298 51/89 8/92

 یاریهم یهنجارها نینش هیحاش 296 16/84 2/14 2/50 0/013

 نینش هیرحاشیغ 298 16/46 2/03

و توجه نسبت به امور  یآگاه نینش هیحاش 296 9/13 2/61 11/20- 0/000

 نینش هیرحاشیغ 298 11/43 3/05 یعموم

 یه اجتماعیسرما نینش هیحاش 296 148/98 11/70 11/86- 0/000

 نینش هیرحاشیغ 298 159/79 13/44

 

 یرهایمتغ نیب نیانگیآزمون تفاوت م حاصل از یو سطح معنادار tبا توجه به مقدار در جدول فوق، 

و  نینش هیپژوهش در مناطق حاش نیدر ا یمورد بررس یرهایمتغ نیانگیکه م شود یممشاهده  ،یمورد بررس

ا  نینش هیرحاشیغ  رشیقابل پذنان یاطم% 99مطرح شده در سطح  اتیفرضاکثر داشته و یتفاوت معنادار گریکدیب

جدول نشان  یمانگونه که داده هاه) ترش اسینان قابل پذیاطم% 95در سطح  ه پنجم کهیبه جز فرض(. است

، ی، مشارکت رسمیه اجتماعیسرما یر هایمتغ یبدست آمده برا یها زانیممطرح شده  یرهایان متغیاز م دهند یم

شتر از ین بیه نشیرحاشیافته در مناطق غیم یو اعتماد تعم ین شخصی، اعتماد بیو توجه نسبت به امور عموم یگاهآ

در  یر رسمیو مشارکت غ یاریهم یرهنجارهایمتغ 2 یبدست آمده برا یها زانیمن است اما یه نشیمناطق حاش

ه اجتماعات ن یچن توان یمن تفاوت یار تبیین د. تشتر اسین بیه نشیمناطق حاش استدالل کرد که در این گون
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همبستگی در میان افراد از نوع همبستگی سنتی بوده و مشارکت افراد در سطح محلی و کوچک ) حاشیه نشین(

همبستگی گروهی در این گونه جوامع همواره رنگ و بوی قومی داشته و بامحدودیت های . ماند یممقیاس باقی 

و قوم  ابدی ینمطوح باالتر گسترش وبه س) همبستگی خاص گرایانه(و جنسیت همراه است  تیمبتنی بر دین 

از هنجارها با  یاما استدالل نموده است هر مجموعه ایگر همانگونه که فوکویاز جهت د).همبستگی عامگرایانه(

ه این هنجارها بایانجامد ا ینم یه اجتماعیل سرمایبه نشک ینیمصداق ع در گروه  یش همکاریجاد و افزاید ب

انه یو خاصگرا یت درون گروهین تنها در وضعیه نشیدر مناطق حاش یاریهم یزان باالتر هنجارهایم. دانجامیب

شتر آنان را به یب ین مشارکت رسمیه نشیدر مناطق حاش یاریهم یزان باالتر هنجارهاین میرا ایمطرح بوده، ز

. ندکن یمه طور کلی در مناطق حاشیه نشین افراد با دو نوع نظام فرهنگی متفاوت برخورد ب. تدنبال نداشته اس

از  ،با وجود آنکه از محیط قبلی خود کنده شده، ولی نسبت به نظام فرهنگی قبلی خود نیز تعلق خاطر دارند ها آن

در نتیجه . ارتباط معنوی برقرار کند تواند ینمطرف دیگر با فرهنگ و شرایط جدید که با آن رو به رو شده نیز 

در این شرایط اعتماد به اشخاص در . کنند یمبرخورد  این افراد با نوعی شک و تردید با افراد و محیط خود

از  یمشارکت مدن ین شبکه هاییز استدالل نموده است تراکم پایهمانگونه که پاتنام ندکمترین حد خود قرار دار

ه یت کاهش سرمایو در نها ین آمدن مشارکت رسمیی، پایعمود یو تفوق قدرت شبکه ها یافق ینوع شبکه ها

به ، به طور کلی حاشیه نشینی از آنجایی که افزایش تفکیک اجتماعی را شامل شدهرا به دنبال دارد یاجتماع

از جهت دیگر همانگونه که اوفه و فوش نیز بیان . کند یمعنوان مکانیزمی علیه سرمایه اجتماعی بین گروهی عمل 

ه از نوع ابتدایی وجو ییها انجمن، در مناطق حاشیه نشین بیشتر اند کرده این دو ر از نظ. نیمدو یها انجمند دارد، ن

  .شود سرمایه اجتماعی محسوب می کاز نوع دومین مال ییها انجمنتنها عضویت در 

  

با وجود . ترین موضوعات در حیطه علوم انسانی بدل شده است انگیز سرمایه اجتماعی به یکی از بحث

شناسان کالسیک و به قدمت  گذرد اما سابقه این اندیشه به جامعه اصطالح نمیآنکه بیش از دو دهه از عمر این 

مطالعات مختلف به تأثیر . دیگر اهمیت سرمایه اجتماعی بر کسی پوشیده نیسته امروز. شناسی است خود جامعه

با . اند اما حجم این مطالعات درحوزه توسعه چشمگیرتر است های مختلف زندگی اشاره کرده سرمایه بر جنبه

مدعی شد  توان ایم ولی می توان مدعی شد که پارادایم نوینی در توسعه اجمالی دست یافته وجود آنکه هنوز نمی
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ای روابط  های توسعه در اکثر برنامه. ظهور یافته است یکه درباره اهمیت روابط اجتماعی در توسعه اجمال

این امر موفقیت این . نادیده گرفته شده بود ها آنهای توسعه و موفقیت  اجتماعی و تأثیر آن در پیشبرد استراتژی

ز موارد مسای برنامه های جدیدی را پیش روی جامعه قرار  ل و مشکالت و پدیدهها را مشکل ساخته و در بعضی ا

در این مناطق اکثراً مهاجرینی هستند که از . نشینی است این مسائل پدیده حاشیه نیتر مهمیکی از . داده است

ه این مناطق روی آورده محیط ای  ساکنان این مناطق با مسائل و مشکالت عدیده. اند های کوچک و روستاها ب

ریزان را  ها برای توسعه این مناطق، برنامه برنامه  ناکامی. شود وده و هر روز بر مشکالت آنان افزوده میرو ب روبه

ه روابط اجتماعی و مشارکت افراد در برنامه با توجه به  .ای کرده است های توسعه وادار به توجه و اهمیت دادن ب

اهش مشکالت و مسائل اجتماعی این مناطق دارد، اهمیتی که سرمایه اجتماعی در توسعه این مناطق و همچنین ک

نشین شهر  و غیر حاشیهن نشی های آن در دو نوع منطقه حاشیه در این پژوهش به بررسی سرمایه اجتماعی و شاخص

شناختی و با تأکید بر دیدگاههای پاتنام،  در این تحقیق سعی شده با رویکردی جامعه .شیراز پرداخته شد

های آن در دو نوع منطقه  اجتماعی و شاخص  گرای سرمایه ، و همچنین دیدگاه اجتماعیوفوش، فوکویاما اوفه

های در  های به دست آمده حاکی از آن بود که از میان شاخص داده. نشین بررسی شود نشین و غیر حاشیه حاشیه

ر میان مناطق هنجارهای همیاری و مشارکت غیر رسمی د  نظر گرفته شده برای سرمایه اجتماعی میزان شاخص

ای بیشتر  با وجود آنکه میزان این دو شاخص در مناطق حاشیه. نشین است  نشین بیشتر از مناطق غیرحاشیه حاشیه

زیرا این میزان باالتر . گرایانه مطرح بوده است بوده ولی این میزان تنها در سطح درون گروهی و خاص

بیشتر به افراد و نهادها را  یاعاجتماعتماد  و رسمیهنجارهای همیاری و مشارکت غیر رسمی، افزایش مشارکت 

ه که متفکران بیان کردهه. تبه دنبال نداشته اس ه عنوان منبع سرمایه  اند این شاخص مانگون ها تنها در صورتی ب

های سرمایه  از دیگر شاخص. شوند که به سطح بین گروهی و عامگرایانه ارتقا یابند اجتماعی محسوب می

ه اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم شده در این مطالعه می اجتماعی بررسی یافته، آگاهی و توجه نسبت به  توان ب

امور عمومی و مشارکت رسمی اشاره کرد که نتایج بدست آمده حاکی از میزان باالتر آن در مناطق 

ر بودکه افراد ساکن در کننده این ام در کل میزان بدست آمده برای سرمایه اجتماعی بیان. ای بوده است غیرحاشیه

توان گفت که  بندی نهایی می در یک جمع. نشین از سرمایه اجتماعی باالتری برخوردارند  مناطق غیرحاشیه

مناطق شرایطی را به وجود آورده که باعث شده سرمایه اجتماعی به  حاشیه نشینی و وضعیت خاص حاکم بر این 
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نیز بیشتر به صورت ق رمایه اجتماعی شکل گرفته در این مناطکندی در این مناطق شکل بگیرد و عالوه بر آن س

این مسئله باعث شده که . شده استنتر منتقل  گرایانه و درون گروهی مطرح بوده است و به سطوح گسترده خاص

ه عنوان سرمایه اجتماعی این امر نه تنها نمی. اعتماد و مشارکت تنها در گروهای خودی و قومی باقی بماند  تواند ب

تواند به عنوان یک  مثبت در نظر گرفته شود بلکه یک نوع سرمایه اجتماعی منفی است که در برخی موارد می

 . مصیبت اجتماعی مطرح شود

 

ایی مناسـک    رشد و گسترش و تقویت مشارکت رسمی از طریق عرصه 1 های مشارکت غیر رسمی مثل مراکز برـپ

  )واسطه تأثیری که مشارکت رسمی و غیر رسمی بر روی هم دارندبه (و مراسم مذهبی 

اطق حاشـیه   به خصـوص باال بردن سطح تحصیالت در میان افراد در هر دو منطقه  2 سـطح تحصـیالت و   (نشـین   مـن

آگاهی رابطه مستقیمی با هم داشته و باال رفتن سطح تحصیالت موجب باال رفتن سطح آگاهی و توجه افراد شـده  

  )گذارد بر حجم سرمایه اجتماعی موجود در میان افراد تأثیر می و این امر

دهی و گسـترش هنجارهـای همیـاری و     ها و متون درسی به منظور شکل تغییر در نظام آموزشی و تغییر در روش 3

  .تشویق به مشارکت در میان افراد

گسترش حس همکاری و اعتمـاد  های اعتبار گردشی به منظور رفع مشکالت مالی و همچنین  استفاده از صندوق 4

  نشین در مناطق حاشیه  افراد به یکدیگر در هر دو منطقه خصوصاً

و ) هـا و نهادهـا   اعتماد به سـازمان (کمک به مشارکت افراد در امور شهری به منظور گسترش اعتماد تعمیم یافته  5

  .تقویت سرمایه اجتماعی

تعاونی به منظور گسترش همکاری گروهی و گسـترش   ای و تشکیالت تشویق و تقویت نهادهای صنفی و حرفه 6

  .اعتماد در میان افراد جامعه

. شـود  های اخالقی مبتنی بر صداقت و اعتمـاد در ایـن زمینـه نقـش ادیـان و مـذاهب برجسـته مـی         گسترش ارزش 7

 .شود رمایه اجتماعی محسوب میها یکی از عوامل اساسی گسترش س گسترش این ارزش
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