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چکیده   

، مطالعه موردی: محله غیررسمیسکونت گاه های  تحلیل سرمایه اجتماعی زنانِ ساکن در »پیمایش نتایج بدست آمده از به با اتکا سیاست پژوهی حاضر مقاله

و  وضعیت اعتماد بین فردیمترین نشانگرهای سرمایه اجتماعی یعنی حکایت از آن دارد که مهشده است.پژوهش مذکور  تدوین «شهید قربانی مشهد

چندان مطلوب نیست و به تبع آن وضعیت شبکه روابط اجتماعی نیز به عنوان بن مایه اولیه سرمایه اجتماعی در این اجتماع بسیار  زنان غیررسمیمشارکت 

 گیریشکلاعتماد بین فردی زنان را تقویت کرد و بستر مناسبی برای  توان می چگونه که است پاسخ به این سؤال درصدد مقاله حاضرنامساعد است.

 ایجاد کرد؟   غیررسمیگاه های آنها در سکونت رسمیغیرمشارکت 

با محققان اجتماعی و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با  ،نتایج بدست آمده از تحقیق مذکور و مرور پیشینه های تجربی هاتکا ب ،عالوه بربه این منظور

رویه ها و کلی از و نقد  درنظر داشتن اقدامات اجرایی سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی مصاحبه های عمیق صورت گرفت.سپس با ،موضوع

با اتکا به  مالحظاتاین .شدارائه  منطقهاین  ساکن در  افزایش و تقویت سرمایه اجتماعی زنان برای درقالب پیشنهاد سیاستگذاریمالحظات  ،موجود اقدامات

 ذی نفعان،بلکه به می شودی مدنی تاکید هاگروههای دولتی و نه تنها بر ظرفیت های سازمان آن طبقکه  اجتماعی استسرمایه  هم افزاییرویکرد 

 دارد.هم توجه  (غیررسمیاصلی)زنان ساکن در سکونت گاه 
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سیاست گذاری، سرمایه اجتماعی الزامات،غیررسمیزنان، سکونت گاه  :کلید واژه  

 

 

 

 

 

 

 بیان مساله 

هایی استوار است که داشتهای افراد است و محصول آشنا بودن و آشنا شدن آدمیان با یکدیگر که بر چشمسرمایه اجتماعی زاده کنش و واکنش

پایه سرمایه رابطه اساس و بنابراین، .(10: 1385شود)پیران و دیگران، بالد و گسترده میگیرد و در اکثر مواقع با گذر زمان میاز آشنایی جان می

در  به منزله نوعی دارایی است و اجتماعی حاضر سرمایه درعصر.زایش آن در اجتماع و در حوزه تعامالت اجتماعی اتفاق می افتدو  اجتماعی است

 و صالحی) شود می محسوب توسعه به دستیابی برای محوری اصل یك عنوان به(،انسانی و فیزیکی اقتصادی،مقایسه با سایر سرمایه ها)

که سرمایه اجتماعی یك شرط الزم برای  موید این موضوع استم شده در کاناد و آمریکا هم اانجبرخی از مطالعات ( 26: 1384مهرعلیزاده،

را بهبود بخشیده و دسترسی به منابع بیرونی را بهبود  )محله(ایشبکه چراکه روابط و همبستگی درون .توسعه محله ای شهری است گیریشکل

یکی از دالیل بروز مشکالت و بحران های شهری،کمبود یا فرسایش سرمایه  .(97: 1999؛ بولن و اونی، 5: 2010بخشد)ناومن و دل، می

اجتماعی و... می تواند باعث کاهش  هایشبکهاجتماعی در محالت است.چراکه سرمایه اجتماعی از طریق اجزای خود همچون اعتماد،مشارکت،

  مسائل و مشکالت در محالت شهری گردد و به این دلیل تقویت سرمایه اجتماعی می تواند دولت را در جهت عمل به برنامه ها یاری کند

اولین گام سرمایه اجتماعی باشد، در صورتی که هدف برنامه ریزان و سیاستگذاران تولید و بازتولید و یا احیاء و افزایش .(1: 1391،  زارع و نقدی)

از میزان برخورداری جامعه مورد مطالعه آگاهی اولیه  و واقعیت های جامعه و به طور خاص کمیت وکیفیت و توزیع فعلی سرمایه اجتماعی شناخت

های غیررسمی ت سکونتگاهدار ساکن در یکی از محالکم و کیف سرمایه اجتماعی زنانِ خانه انجام شده درخصوص تحلیل علمی.در است آناز 

روشنی از دو بعد شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی زنان در این اجتماع  اً،تصویر تجربی نسبت(1398شهر مشهد،محله شهید قربانی)فروغ زاده،

این تحقیق نشان داد نتایج حاصل از .تحقیق مذکور جدیدترین تحقیق موردی انجام شده در محله شهید قربانی مشهد بودمحروم ترسیم شد.
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د و وضعیت سه مولفه اصلی سرمایه اجتماعی،یعنی اعتماد، مشارکت و انواع پیوندها و روابط اجتماعی بین گروهی درمیان زنان این منطقه نامساع

محدود است.این اقوام خود و همسر  حلقه بهو صرفا  بوده نتایج بیانگر این موضوع بود که اعتماد زنان عمدتا درون گروهینگران کننده است.

بسیار کم وارد مشارکت غیر رسمی و ایجاد روابط صمیمانه و همدلی با خانواد و دوستان و همسایه ها می  ،سن و تحصیالتی میزان با هر زنان

با اتکا به نتایج این ق محقمنابع و فرصت های کمی در اختیار دارند و شبکه ارتباطات اجتماعی شان ضعیف است. شوند و به همین دالیل

 ارائه داد به دفتر تسهیلگری واقع در این منطقه سیاستی و پیشنهادی های اجرایی شهید قربانیبرای بهبود وضعیت زنان ساکن در محله ،تحقیق

 .حاضر تدوین شد مقاله سیاستی این پیشنهادات قالبکه 

 (66: 1393غنی مربوط به سرمایه اجتماعی،دو عنصر اصلی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی اعتماد و رابطه اجتماعی است)چلبی، اًدر ادبیات نسبت 

چندان مطلوب  غیررسمیوضعیت اعتماد بین فردی و مشارکت  مهمترین نشانگرهای سرمایه اجتماعی یعنی ،طبق یافته های تحقیق مذکوراما 

بنیادی این .وضعیت شبکه روابط اجتماعی نیز به عنوان بن مایه اولیه سرمایه اجتماعی در این اجتماع بسیار نامساعد است آننیست و به تبع 

و پس  بین فردی که در وهله اول پایه های اعتماد ارتقاء می یابدتنها درصورتی  ترین جزء سرمایه اجتماعی یعنی روابط اجتماعی زنان با یکدیگر

را تقویت کرد زنان اعتماد بین فردی  توان می چگونه که مطرح است این سؤاللذا .تقویت شود غیررسمیمشارکت  گیریشکلاز آن زمینه های 

آن است که  اصلی این نوشتار هدف بنابراینایجاد کرد؟  غیررسمیدر سکونت گاه های  آنها غیررسمیمشارکت  گیریشکلو بستر مناسبی برای 

اقدامات اجرایی سازمان ها و دستگاه های دولتی و ها و کوشش همچنین درنظر داشتن ،و مرور پیشینه های تجربیتحقیق مذکور  نتایجاتکا بر با 

 ارائه دهد.در زمینه افزایش سرمایه اجتماعی زنان  سیاستگذاری را برای توصیه های عملی و مالحظاتی غیر دولتی،

 ادبیات موضوع  

 پیشینه تجربی

 هایی است که برای اعمال تغییرات صورت گرفته استدنبال کردن تحقیقات پیشین وکوشش یکی از مراحل انجام سیاست پژوهی،

 جهاد علمی اطالعات پایگاهپژوهشی) -علمی یداده شده درسه پایگاه فهرست مقاالت بررسی،تمام یك در(.1392:44)ماژرزاک،

سال  تا 1380 سال از غیررسمیاسکان  موضوع انسانی( با علوم جامع {،پورتالmagiranکشور} نشریات اطالعات {،بانكSIDدانشگاهی}

این تحقیقات چنین بوده وضوع و یا محور اصلی به لحاظ تعداد مپژوهش معتبر مورد مطالعه قرار گرفت. 188 شناسایی شد و 1394

و آینده سکونت  گیریشکلعلل  درصد(،9فرهنگ وکیفیت زندگی ) درصد(، 38)غیررسمیتوصیف اسکان  درصد(،16اجتماعی) هایآسیباست:

درصد( و باالخره مدیریت  11مشارکت و توانمندسازی ساکنان) درصد(، 4مسائل بهداشتی و درمانی ساکنان) درصد(، 13)غیررسمیگاه های 
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به نقد برنامه ها و سیاست دولت در ارتباط با اسکان غیررسمی  اًدرصد( که این مورد اخیر عمدت 9)غیررسمیشهری و ساماندهی سکونت گاه های 

 (.1395،اورعیپرداخته اند) غیررسمیساماندهی اسکان  هایسیاستدر ایران و 

داد .این جستجو نشان شد بررسی )با تاکید بر زنان در سکونت گاه ها غیررسمی ( سرمایه اجتماعیدر سیاست گذاری موضوع  ،بر آنعالوه 

سرمایه اجتماعی  مطالعه ای تجربی بوده که بر موضوع صرفاً، معدودی از تحقیقات منتشر شده مطالعات انجام شده در این زمینه دو دسته اند.

. بدست آمده، توصیه ها و یا پیشنهادهایی ارائه داده است هایو محقق با استناد به یافته  متمرکز شدهزنان ساکن در سکونت گاه های غیررسمی 

 بحث سیاست گذاری مورد تحلیل قرار گرفته است.مو به طور عام  بخش دیگرهم مطالعات نظری است که درآن سرمایه اجتماعی

)مطالعه موردی:محله غیررسمیهای گاهپژوهش»تحلیل مشارکت پذیری زنان:ضرورتی در بهسازی سکونت(در 1391سجادی و سوری)

ان نیز باالتر آنمیزان مشارکت پذیری  که هرچه حس تعلق به مکان در میان زنان باالتر باشد، می دهدنشان  آبك،منطقه یك شهر تهران«

 کمبود و تاکید می کند ها گاه سکونت گونه این بهسازی امر در زنان پذیری مشارکت اهمیت به شهری مدیریت کافی توجه عدم رمحقق ب.است

 در ،باشد محلّه این زنان مشارکت ساز زمینه تواند می کهرا  نظر مورد ی محدوده در یتفریح و آموزشی فرهنگی، چون فضاهایی و ها کاربری

 مختص اجتماعی و فرهنگی های کاربری ایجاد برای ریزی برنامهدر پایان پیشنهاد می دهد که  و اشاره می کند بدست آمدهیافته های  تأیید

 صندوق سازماندهی و اشتغال های فرصت ایجاد ای، حرفه های مهارت آموزش سوادآموزی، نهضت زنان مانند آموزش برای مراکزی ایجاد زنان،

و  زنان اجتماعی اقتصادی سطح ارتقای مکان، به تعلّق حس ارتقای راستای در مؤثّر اقداماتی تواند می است که ها محلّه در این زنان مالی های

 .آید شمار به آنان پذیری مشارکت درنهایت،

مطالعه موردی: جامعه زنان محالت اسکان  .سرمایه اجتماعی، توانمندسازی زنان حاشیه نشین و بازار کار شهری»( با بررسی1394خاکپور)

ورود به بازار کار شهری می  برای غیررسمیهای  گاه سکونتدر به امکان سنجی سرمایه اجتماعی در توانمند سازی زنان « تبریز غیررسمی

 –و توانمندسازی آنها برای ورود به بازار کار منعطف و کارآفرینی مبتنی بر تعاونی مکان  زنان اجتماعی سرمایه بین که و نشان می دهد پردازد

در صورتی که امکان کار در خارج از خانه برای زنان فراهم شده است،قراردادهای مبتنی بر کارگاه از اقبال .دارد وجود داری معنی رابطه مبنا

ه از مزیت های کنش جمعی مسبوق به سرمایه اجتماعی، اعمال بیمه کار و همچنین هم علت عمده آن استفادبیشتری برخوردار بوده است.

 است. غیررسمیساالرانه حاکم بر محله های اسکان دسویگی با انگاره های فرهنگی مر

بیشترین این نتیجه بدست می آید که  ( هم1392)تاج بخش،بررسی میزان سرمایه اجتماعی در بین حاشیه نشینان شهر ایالم اعم از زن و مرد در

در این تحقیق  .وکمترین مقدار آن مربوط به شاخص روابط اجتماعی است میانگین سرمایه اجتماعی مربوط به شاخص مشارکت اجتماعی
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کردهای یکت اجتماعی در بین ساکنان بیشتر شود، سرمایه اجتماعی هم ارتقاء خواهد یافت.بنابراین الزم است که روهرچه مشار مشخص شد

 مورد حمایت گسترده واقع شوند. مشارکت محور و افزایش مشارکت اجتماعی در بین ساکنان به عنوان روشی برای ارتقاء سرمایه اجتماعی

روند جهانی در سنجش سرمایه اجتماع: اثر پذیری "،آنهااز جمله .است مربوط به سیاستگذاری و سرمایه اجتماعی پیشین مطالعاتبخش دیگر از 

 مدل سپس.شود می معرفی را اجتماعی سرمایه سنجش مدلهای از برخی ابتداکه  است (1387)شارع پور،"از حوزه سیاست گذاری اجتماعی

 جدیدی ابزارهای همچنین دهد می قرار بحث مورد را گردیده طراحی اجتماعی سیاست برای اجتماعی سرمایه از گیری بهره هدف با که جدیدی

تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاء  .است شده معرفی سازد، می فراهم را اجتماعی سرمایه تجربی بررسی امکان اجتماعی های شبکه سنجش با که

به دنبال تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی و مقایسه آن با سایر سرمایه ها، اهمیت ابعاد  مطالعه دیگری است که (1390سیاستگذاری)رهبر و حیدری،

سپس به رابطه سرمایه اجتماعی و سیاستگذاری پرداخته و چنین نتیجه گیری می کند که است.و اجزاء سرمایه اجتماعی و سرمایه های دیگر 

 تاثیر مستقیمی در بهبود اجتماع داشته باشند.  توانندمیاعی ارتقاء دهنده سرمایه اجتم هایسیاست

ارزیابی  بر مرورى پرداخته و با"تبیین اهمیت سرمایه اجتماعی در سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه پایدار در ایران"( به1390معصومی راد)

 دالیل مهمترین از یکى به این نتیجه می رسد که ،ایران در میان مدت و بلندمدت توسعه برنامه هاى و سیاست خصوص در صورت گرفته های

 تحقق براى عمومى مشارکت جلب در ناتوانى و اجتماعى ضعف سرمایه آن تبع به و اهداف سر بر اجتماعى وفاق و اجماع فقدان آنها، ناکامى

 شده تبیین توسعه، کالن های ی برنامه ریز و سیاستگذارى در اجتماعى سرمایه اهمیت و نقش مقاله در این .سیاستهاست و برنامه ها این اهداف

 ارتباط در مهم نظریرویکردهای  بررسی از محقق پس(،1393)پاک سرشت،"مالحظات و راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی"همچنین در.است

 استفاده مورد راهبردی توصیه های و مالحظات استخراج برای چارچوبی به عنوانرا هم افزایی  تحلیلی وضع اجتماعی، سرمایه تبیین و تعریف با

 ویژگی همچنین و دولت عملکردی نهادی و ویژگیهای بر همزمان تاکید به دلیل دیدگاه این از متأثر راهبردهای می دهد و تاکید دارد کهقرار 

 خصوص در ها سایر دیدگاه های توصیه بر دو این تعامل و ارتباط الگوی نهایت در و بودن برون گروهی و یا درون حیث از اجتماعی هایشبکه

 دارند. ارجحیت اجتماعی سرمایه ارتقای

 محقق (1382)تاجبخش و کوهستانی نژاد، اجتماعی)بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز( هایسیاستسرمایه اجتماعی و "بررسیدر 

گیری برنامه های این طرح در روشن کردن ابعاد اجتماعی در شکل اهمیتزمینه می پردازد.به تحلیل چهار پژوهش تجربی انجام شده در این 

در بخشی از ر فاهی کشور است و از این طریق جایگاه، ساختار و اشکال اجتماعی و فرهنگی در توسعه جامعه ایران تبیین شده است. تامینی و
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تامین اجتماعی در ایران به کاهش ابتکارات اجتماعی مستقل جامعه  هایسیاستلت در نتایج آمده است که در حوزه حمایتی، دخالت روزافزون دو

 مدنی منجر شده است.

 اجتماعی، سرمایه باالی میزان بر عدیده اجتماعی فواید وجود به طور کلی در سطح جهانی با(،  2007)  ( و کریشنا2003هوگ ) و به گفته اشتول

این موضوع در مطالعات انجام شده در .نیافته است توسعه و نابالغ آن در گذاری سرمایه های راهبرد و اجتماعی سرمایه ارتقای در موضوع پژوهش

سیاست گذاری در امر سرمایه تولیدات پژوهشی انجام شده در زمینه و  بررسی کم و کیف مطالعاتداخل کشور هم خود را نشان می دهد.

که در جامعه علمی ایران این زمینه مهم مطالعاتی به صورت جدی مورد توجه محققان و پژوهشگران  آن داردحکایت از  داخل کشوردر  اجتماعی

 اند. در این خصوص انجام ندادهو کاربردی های متولی نیز اقدام جدی قرار نگرفته و حتی نهادها و سازمان

که به طور خاص به بحث سرمایه اجتماعی و سیاستگذاری در  تاکنون مطالعه تجربی منتشر شده ای مشخص شدجستجوی پیشینه پژوهش در 

 اما کنند، تولید مفیدی های داده مواردی در ممکن است سازمانی و دانشگاهی پراکنده های حوزه جامعه شناسی مربوط باشد،یافت نشد.پژوهش

همانگونه که از نظر گذشت پژوهش های تجربی در زمینه سرمایه .نیست مقدور منظم و ملی های داده اتکا به با جز باب این در گذاری سیاست

به ارائه راهکارها و پیشنهادهای برآمده از نتایج  صرفاًمطابق سنت حاکم در انجام پژوهش در ایران، ،غیررسمیاجتماعی زنان در سکونت گاه های 

سیاستگذاری و سرمایه انجام شده در زمینه  مطالعاتدیگر تحقیق می انجامد که ممکن است از منظر یك سیاست گذار، هنوز خام باشد.بخش 

ها و به هر حال اهمیت این حوزه مطالعاتی و ضعف به توصیف، تحلیل و تبیین نظری موضوع پرداخته اند. داشته وبعد نظری  نیز  اجتماعی

هشگران، سیاستگذاران اجتماعی و برنامه ریزان را پژوتری جدیبیشتر و توجه  ،عملی و اجراییاقدامات در زمینه پژوهش و  های موجودکاستی

 می طلبد.

 

 

 

 پیشینه نظری

محققان اعتماد و مشارکت را  بیشتر.، تعریف وجود داردراه نیست اگر گفته شود به اندازه تحقیقات تجربی و نظری از مفهوم سرمایه اجتماعی بی 

، استون و هیوز 2000، پالدام2004، گروتارت1384،کریشنا1998نارایان.نظیر اندنظرگرفته های سرمایه اجتماعی دربه عنوان مهمترین شاخص
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، 1384، ناطق پور و فیروزآبادی1383، مبارکی 1383، فاتحی 2006اوریسچوت و دیگران ،2004ها ، اسوندسن2003، لی و همکاران 2002

 .1386، و پیران و دیگران1385اسماعیلی 

.طبق تعریف که تأثیر بسیار عمیقی بر پردازش و تعمیم مفهوم سرمایه اجتماعی در علوم اجتماعی داشته، رابرت پاتنام است انیپردازنظریه یکی از 

(.منظور از شبکه ها، شبکه 67: 1386شبکه ها، مشارکت، ارزش های مشترک و اعتماد)فیلد، :اجزا و عناصر اصلی سرمایه اجتماعی عبارتند ازوی،

با  هاگروهو در سطح ملی میان  هاگروه، در سطح اجتماعی بین هاگروهامالت موجود درسطح فردی میان افراد، در سطح گروهی میان روابط و تع

ها و نهادهای غیر رسمی با دولت است.از نظر پاتنام، شبکه ها در کنار سایر یکدیگر، نهادهای رسمی و غیررسمی با یکدیگر و میان تمامی گروه

شکل گیری شبکه ها و (.98: 1387تونکیس، )ایه اجتماعی می توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ، کارآمدی جامعه را افزایش دهندعناصر سرم

تنها از طریق مشارکت اجتماعی تحقق می یابد.این مشارکت اجتماعی در دیدگاه پاتنام به صورت تعهد  هاگروهاثرگذاری آنها بر زندگی افراد و 

تحقق (.98: 1384تاج بخش، به نقل از پاتنام )نقش خود را در ثبات سیاسی و رونق اقتصادی بازی می کند مدنی و از طریق کنش جمعی،

ارزش های مشترک  به این هاگروهی مشترک و پای بندی و اعتقاد افراد و اعضای مشارکت مدنی در درون شبکه ها مستلزم وجود ارزش ها

است.از نظر پاتنام، این شبکه های مشارکت مدنی،»تجسم همکاری های موفقیت آمیز گذشته هستند که می تواند همچون الگویی فرهنگی 

 (.99 :1387تونکیس، برای همکاری های آتی عمل کند«)

ناصر مهم سرمایه اجتماعی است که بدون آن، رابطه ها منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شد.پاتنام، پیوندهای اجتماعی متراکم اعتماد نیز یکی از ع

داند. اعتماد از جمله ذخایر سرمایه اجتماعی است که در کنار هنجارها و شبکه ها، ضامن را از بنیادهای ضروری اعتماد در جوامع پیچیده می

اعتماد، عنصری است که در تمامی (.99، 1384تاج بخش،  به نقل از ت و از خصلت انباشته شدن برخوردار است)پاتنامحسن اجرای خود اس

( فوکویاما، اعتماد را انتظاری می داند که در یك اجتماع از رفتار منظم، صادقانه و 98: 1387تونیکس، )تعاریف از سرمایه اجتماعی حضور دارد

اعتماد تنها جزیی از عناصر سرمایه  بنابراین،.(103: 1384تاج بخش،  به نقل از هنجارهای مشترک برمی خیزد)پاتنامهمکاری جویانه مبتنی بر 

گیری آن نیز هست.کارآمدی و تداوم رابطه ها و شبکه ها بستگی به وجود عنصر اعتماد در میان اجتماعی نیست،بلکه پیش شرطی برای شکل

صورت وجود اعتماد است که یك رابطه و تعامل تبدیل به یك برگه اعتباری قابل خرج کردن در آینده می شود. در واقع، اعضای آنها دارد.تنها در 

تونکیس، ،به نقل از 1996،از نظر فوکویاما، »اعتماد«، امری حیاتی برای کارآیی سازمان)و در معنایی وسیع تر کارایی اقتصادی( است)فوکویاما

)چه سرمایه اجتماعی بین فردی، بین گروهی و بین  یب، اعتماد، عنصری است که در تمامی سطوح سرمایه اجتماعیبه این ترت.(113: 1387

به نظر پاتنام اعتماد بین شخصی یعنی افراد یك اجتماع، یکدیگر را مفید، صادق و با انصاف  .سازمانی( حضور دارد و شرط کارآمدی رابطه هاست
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در .( 285: 1392دی، مقبولیت،کارایی و محبوبیت دولت و نهادها وسازمان های دولتی در بین مردم جامعه است)پاتنام،بدانند و منظور از اعتماد نها

،به نقل از 1996،ها و هنجارها در عملکرد اقتصادی جوامع تأکید می شود)فوکویاماکننده شبکهبر نقش تعیین نیز های اقتصادی جدیدنظریه

های انجمنی، ارزش های جمعی و هنجارهای فرهنگی را عنصر کلیدی تعیین کننده عملکرد جتماعی یعنی شبکهسرمایه ا.(113: 1387تونکیس،

 (.113: 1387داند)تونکیس، اقتصادی در سطح کالن می

هرچه ارتباطات اجتماعی)سطوح خرد و کالن(جامعه به خصوص ارتباطات بین گروهی بیشتر و منسجم تر باشد و در نتیجه آن، اعتماد میان 

بیشتر بر پایه ارزش ها و هنجارهای مشترک شکل بگیرد، با پیشرفت جامعه و حرکت به سمت  ی اجتماعی با هم و با حکومت )و دولت(هاگروه

. این نتیجه ای است که هم پاتنام و هم فوکویاما در مباحث خود درباره سرمایه اجتماعی مطرح هستیممواجه  یاقتصادی بیشترعدالت و رونق 

(.در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثر و نقش سازنده خود را در پیشبرد اهداف جوامع بشری از 114-113: 1387تونکیس، کرده اند)

در خصوص (.2000سرمایه اجتماعی پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی،ناهموار و دشوار می شود)پاتنام:دست می دهند و بدون 

اعتماد به یکدیگر از عوامل موثر در مشارکت است.زیرا به واسطه اعتماد،رفتارها  معتقد است اینگلهارتارتباط دو مفهوم یعنی اعتماد و مشارکت، 

 (. 119: 1388د که نتیجه آن تقویت حوزه کنش وتصمیم گیری است)علی پور ودیگران،قابل پیش بینی می شو

را  اجتماعی سرمایه رویکرد چهار (1389) نارایان و وولکاکرویکردهای نظری متفاوتی درخصوص سرمایه اجتماعی وجود دارد.در این زمینه 

 4افزایی هم رویکرد و 3نهادی رویکرد ،2ایشبکه  رویکرد ، 1ع گرایی اجتما رویکردچنین فهرست می کنند: 

 مدنی های گروه و ها انجمن مانند کلوپها، محلی هایسازمان معادل اجتماعی، سرمایه طبق این رویکرد:  گرایی اجتماع رویکرد •

 منظر این از کنند.بنابراینمی  قلمداد جمعی تسهیل عمل برای ساختاری امکان یك را آن اجتماعی، سرمایه به رویکرد این است.طرفداران

 دیدگاه این وجه ممیزه عالوه به هستند شریك آن فواید در همگان که شود می محسوب جمعی دارایی خیرعمومی و یك بیشتر اجتماعی سرمایه

 .(76 :1393)پاک سرشت،اجتماعی است سرمایه تولید در ارزشی نظام و فرهنگ نقش بر تأکید در

 و می کند)باستانی تأکید اجتماعی هایشبکه داخل در موجود ابزار و منابع بر سرمایه اجتماعی ایشبکه  تعریف :ایشبکه  رویکرد •

 عاجتما دیدگاه با زیادی مشترک وجوه دارای این حیث زامی کند. جستجو مدنی جامعه در را اجتماعی سرمایه منبع ایشبکه دیدگاه.( 56:دیگران

به  آنها شناختن رسمیت به کنندگان و شرکت هویت تشکیل باعث می شود ایجاد مدنی هایشبکه در که روابطی دیدگاهاین  .طبق است گرایی
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آن  با توأم اجتماعی اعتبار و رابطه یك در دیگران فردی عضویت برجسته کردن بین مردم، اطالعات جریان افزایش رابطه، یك از عضوی عنوان

 1384مبارکی، و سازد)چلبی می فراهم را سرمایه اجتماعی منابع طریق این از و شده هستند انجمن از خارج که دیگرانی بر نفوذ اعمال و

 و انسجام به مثل، اعتماد، معامله نظیر اجتماعی های عادت شهروندان شود می باعت داوطلبانه هایسازمان در شود می تصور همچنین.(6:

 هایدیدگاه اجتماعی هایشبکه این نیز جمعی سطح سازد.در می عمومی وارد عرصه را ایشان یادگیری این نهایت در و بگیرند یاد را همکاری

 .(  220: 1387می کند)غفوری و جعفری، تقویت را اجتماعی مشارکت طریق این از و می رساند حاکمان به و کرده را نمایندگی افراد

 از که انتظاراتی ماهیت و نخبگان سیاسی عملکرد نظارتی، های نهاد کیفیت و نقش کردن برجسته طریق از ها دولت :رویکرد نهادی •

 نها و دولت تابع ظرفیت جامعه در اجتماعی سرمایه رویکرد، وضعیت این تأثیر می گذارند.در اجتماعی سرمایه رشد امکان بر دارند شهروندان

 عمومی منافع راستای در مؤثر عملکرد و مدنی جامعه دهاینها فعالیت آزادانه فضای کردن فراهم و شهروندان اعتماد جلب برای دولتی دهای

 بر و رسمی های نهاد و ها شبکه با مداوم خود ارتباطات در افراد که است شهایی گزار محصول جامعه در یافته تعمیم است.اعتماد اجتماعی جامعه

 .(81: 1393، به نقل از پاک سرشت،1391اشتیاقی، و کنند)فاضلی می منتقل اجتماعی یهاگروهو  جامعه جمعی حافظه به خود تجربیات اساس

 و خدمات تخصیص و تولید افراد برای که است غیررسمی و رسمی هایشبکه ذخیره اجتماعی سرمایه رویکرد این در:افزایی هم رویکرد •

 روابط و پویا و ای حرفه ائتالف بر است اجتماعی سرمایه درباره ها دیدگاه سایر گر تلفیق که افزایی می دهنددیدگاه هم قرار استفاده مورد کاالها

 تحقق در توانندمی یك هر مدنی یهاگروه و ها شرکت ها، حکومت.کند می تأکید مدنی جامعه متعدد بازیگران و دولتی بوروکراسی میان و درون

 سرمایه بین مطلوب تعامل امکان به توجه دیدگاه این مهم ویژگی .نیست منابع تمامی صاحب تنهایی به یك هیچ و باشند اثرگذار پایدار توسعه

بهبود  برای را نهادی و ایشبکه  دیدگاه دو های توصیه تا می کند تالش رویکرد این.است غیررسمی و رسمی نهای سطح سازما در اجتماعی

 احتمالی نقش توضیح برای رویکرد این کلیدی مؤلفه و دو عنصر دولت عملکرد و جمعی کنش برای جامعه کند.ظرفیت ترکیب اجتماعی سرمایه

 و عملکردی دولت و نهادی ویژگیهای بر همزمان تأکید به دلیل دیدگاه این از متأثر راهبردهای.می شوند محسوب در توسعه اجتماعی سرمایه

 مهمی امتیازات از دو این تعامل و ارتباط الگوی نهایت در بودن و برون گروهی یا و درون گروهی حیث از اجتماعی هایشبکه ویژگی همچنین

 بهبود در اجتماعی سرمایه توضیح نقش برای دیدگاه برخوردارند.این اجتماعی سرمایه ارتقای خصوص در پیشین سه دیدگاه های توصیه به نسبت

 دارد، وجود دولتی دهای نها به دسترسی در موجود امتیازات و منافع گروهی خطر مصادره همواره که چندقومی و چندفرهنگی جوامع عملکرد

 (.81-84: 1393به نقل از پاک سرشت، 1998)رز،است بسیار کارآمد

 روش تحقیق  
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واقع بینانه در حل و تحقیق از نوع سیاست پژوهی است.این نوع از تحقیق درباره مسائل اجتماعی اساسی و مهم برای نیل به روندهای عملی 

(که با تحلیل مساله اجتماعی، توصیه های معطوف به عمل به سیاست گذاران برای حل مساله ارائه می 17:1392تقلیل مسائل است)ماژرزاک،

گرفته شده  که در این تحقیق بکار (1392:89ماژرزاک،)است" 5پیمایش"نیز یکی از روش های انجام سیاست پژوهی(1392:15ماژرزاک،دهد)

مطالعه موردی: محله شهید ، غیررسمیسکونت گاه های  تحلیل سرمایه اجتماعی زنانِ ساکن در"پیمایش نتایج بدست آمده از براین اساس،است.

اجرایی  دستگاه های با محققان اجتماعی و مدیرانمنبع اصلی اطالعات در مقاله حاضر بوده است.عالوه برآن  (1398فروغ زاده،)"قربانی مشهد

به از آنها نیز مصاحبه های عمیق صورت گرفت و ( غیررسمیمرتبط با موضوع )پیوند سرمایه اجتماعی و سیاست گذاری در سکونت گاه های 

کلیه زنان خانه دار ساکن در محله شهید قربانی مشهد، جامعه آماری را تشکیل در تحقیق مذکور.استفاده شد داده عنوان یکی دیگر از منابع اصلی

نفر محاسبه شد.اطالعات به  300خوشه ای مرحله ای بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، ،می دادند.روش نمونه گیری

برای توصیف متغیرهای زمینه ای و کم و کیف بدست آمد. ه درب منازل پاسخگویان و با انجام مصاحبهکمك پرسشنامه و با مراجعه پرسشگران ب

استفاده  های وضعی،چولگی،کشیدگی،و پراکندگی)انحراف معیار( و شاخص های مرکزی)میانگین، نما، میانه(سرمایه اجتماعی زنان، از شاخص

های آماری مرتبط)کراسکال والیس، از آزمون سطح سنجش متغیرها و هدف از سنجش،، 6متغیرهاشد. با توجه به بررسی نرمال بودن توزیع 

 فریدمن،تحلیل واریانس یك طرفه( استفاده شد و در نهایت برای تبیین شبکه روابط اجتماعی زنان که از آن به عنوان هسته اصلی برای تشکیل

استخراج  متغیر سرمایه اجتماعیابعاد و مولفه های ،با بررسی منابع نظری معتبر .ه گرفته شدبهر 7از رگرسیون خطی شود،سرمایه اجتماعی یاد می

.در این مرحله تعدادی از محققان و اساتید در رشته علوم اجتماعی ابزار ساخته شده را مورد نقد تدوین شد گردید و در چهارچوب پرسشنامه) ابزار(

محرز شد که پرسشنامه کلیه متغیرهای موجود در  کمك توافق موجود بین داوران و اعمال برخی اصالحات،و داوری قرار دادند و در نهایت به 

 است. تعریف عملیاتی متغیر سرمایه اجتماعی به شرح زیر.دهد.برای تامین پایایی ابزار هم از آلفای کرانباخ استفاده شدپژوهش را پوشش می

 جتماعی : تعریف عملیاتی سرمایه  ا1جدول شماره 

 انواع سرمایه ابعاد مولفه ها مضامین پرسش ها

  بین فردی دردل کردن، پول یا وسیله قرض دادن،مشورت کردن،رازدار بودن،ضمانت وام کردن با اقوام، همسایه و دوست

 

 اعتماد

 

 

 شناختی

 )ذهنی(

 

 

 

 

 

 

گرفتن وسیله یا پول قرض داده شده، ترس از دردل کردن با سوء استفاده مردم از یکدیگر،اطمینان از باز پس 

 دیگری،اعتقاد به بدگویی و غیبت کردن مردم، اعتقاد به وجود افراد حامی در جامعه

 تعمیم یافته

میزان میزان واقعی و صادقانه بودن اخبار در تلویزیون،میزان برخورد عادالنه با سوء استفاده کنندگان از پول مملکت، 

انجام به موقع کار در زمان مراجعه به ادارات،میزان اعتقاد به انجام کارها با پول و پارتی،میزان رفتار عادالنه با 

 متخلفان،میزان اعتقاد به سودجویی بانک ها و موسسات قرض الحسنه

 

 نهادی

اسالمی،انتخابات مجلس خبرگانشرکت در آخرین انتخابات ریاست جمهوری،انتخابات مجلس شواری     رسمی 

 

 5 Survey 
6 Kolmogorov-Smirnov test 
7 Linear 
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شرکت در مجالس مولودی و عزاداری،روضه های زنانه،ازدواج و ترحیم،عضویت در صندوق های قرض الحسنه 

 خانگی،برگزاری دوره های زنانه

  مشارکت غیررسمی

 

 ساختاری

 )عینی(

 
 

سرمایه 

 اجتماعی

 

 
 

دوستان و خانواده و همسایگان،تعداد  افراد تعداد دوستان نزدیک و صمیمی،تعداد رفت و آمد در طول یکماه با 

 )دوست، اقوام و خانواده( در مواقع سختی )نیاز به پول، همفکری و..(

  تعداد رابطه

 روابط شبکه

 اجتماعی

 )کمیت و کیفیت(
رابطه حضوری در تعداد افراد به شیوه رابطه تلفنی در طول روز،مدت زمان صحبت تلفنی با افراد،تعداد افراد به شیوه 

 روز قبل

 شیوه رابطه

دعوت به ناهار یا شام در خانه، همراهی درخرید،نگهداری فرزندان یکدیگر در مواقع ضروری،کمک مالی به یکدیگر در 

 مواقع ضروری،همراهی در تفریح و گردش

 

 شدت رابطه

 یافته های پژوهش

وضع موجودتوصیف    

درصد( و مابقی مطلقه و بیوه بودند.  9/92اکثریت متاهل)ز مجموع زنان مورد بررسی در محله شهید قربانی،ا :جمعیتی –ویژگی های اجتماعی

درصد نمونه را  41سال سن داشتند، 55تا  37سال سن داشتند.گروهی که بین  36درصد(جوان بوده و زیر 2/49از زنان مورد مطالعه)نزدیك به نیمی

داری هنردیگری نداشتند.درمیان گروهی که خود را صاحب مهارت دیگری غیر از درصد زنان پاسخگو به غیر از خانه 6/60دهند.حدود تشکیل می

درصد(،به ترتیب خیاطی،کار دستی، آرایشگری و قالیبافی رواج دارد.همسران جامعه مورد مطالعه نیز عمدتاً صاحب مشاغل  40دانستند)داری میخانه

درصد نیز بین یك تا سه نفر عضو  4/43درصد(بین سه تا شش نفر بوده و  1/54از پاسخگویان)صد(.تعداد اعضای خانواده نیمیدر 8/55خدماتی بودند)

ها و... بین پانصد تا درصد(عنوان کرده اند که کل مخارج ماهیانه خانواده اعم از خوراک و لباس و مدرسه بچه 4/57از زنان پاسخگو)داشتند.حدود نیمی

کنند.در این مطالعه درصد(نیز عنوان کردند زیر پانصد هزارتومان در ماه خرج می 27ون تومان است و حدود یك سوم جمعیت مورد مطالعه)یك میلی

 درصد( از این موضوع اطالع دادند که خانواده آنها زیر ده سال است که در محله مورد بررسی سکونت دارند 5/61اکثریت پاسخگویان)

 : اعتماد دربین زنانوضعیت 

ها عبارت بودند از خانواده خود های مختلفی که فرد با آنها در ارتباط است مورد سنجش قرار گرفت.این گروهاعتماد بین فردی زنان در میان گروه

ها و دوستان.همانطور که مشاهده )پدر،مادر،خواهر و برادر(، همسایه)فرزندان و همسر(،اقوام نزدیك خود )پدر،مادر،خواهر و برادر(، اقوام نزدیك همسر 

( است. این در حالی است که اعتماد بین فردی زنان با   2.29( و اقوام نزدیك خود )2.53ها به ترتیب متعلق به خانواده خود )شود بیشترین میانگینمی

 ر نیست.( از وضعیت مطلوبی برخوردا0.73( و دوستان)0.71ها )همسایه

 

های اجتماعی مرتبط: وضعیت اعتماد بین فردی زنان در گروه 1جدول شماره   

های مرتبطگروه  میانگین خیلی زیاد زیاد متوسط کم هیچ 

 2.53 31.5 22.8 21.8 14.4 9.4 خانواده خود

 2.29 25.8 22.5 20.5 17.1 14.1 اقوام نزدیك خود
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 1.46 7.7 20.1 16.8 21.5 33.9 اقوام نزدیك همسر

هاهمسایه  57.7 23.2 11.4 5.7 2 71.  

.73 3 6.4 10.1 22.1 58.4 دوستان  

 

نسبت به خانواده خود، اقوام نزدیك خود و اقوام نزدیك به ترتیب بیشترین اعتماد زنان دهد  نتایج نشان میهمانگونه که مالحظه می شود 

اعتماد بین فردی زنان عمدتا درون گروهی است چراکه در درجه اول خانواده  دوستان وجود دارد.همسر و کمترین اعتماد نسبت به همسایه ها و 

ا خود و اقوام نزدیك خود و همسر را پوشش می دهد و وضعیت اعتماد بین فردی در محله که عمدتا در ارتباط با همسایه ها و دوستان معنی پید

عیت آن است که چون اعتماد بین فردی از نوع درون گروهی، باال است.این مساله باعث طرد می کند، بسیار ضعیف است.نتیجه احتمالی این وض

دیگران و مانع گسترش سرمایه اجتماعی خواهد شد و این موضوع با نظر فرناندز و هریس که در قالب رویکرد فقر شهری مطرح شده است نیز 

،به نقل از موسوی 1992محدودتری هستند)فرناندز و هریس، هایشبکهالت دارای نزدیك است که ساکنان این اجتماعات در مقایسه با سایر مح

کوچکی از دوستان و فامیل  هایشبکه(و نظر استون و هیوز را تایید می کند که ساکنان این اجتماعات دارای 1394و حسن پور درودگر،

خصوص ارتباطات بین گروهی بیشتر و منسجم تر باشد و در نتیجه  (.به نظر تونکیس هرچه ارتباطات جامعه به 36:  2002هستند)استون و هیوز،

اما نتیجه بدست آمده از تحقیق (. 114-113: 1387)تونکیس،ی اجتماعی شکل بگیرد، جامعه به سمت عدالت خواهد رفتهاگروهآن اعتماد میان 

ردی مذکور نشان داد زنان اعتماد و ارتباطات بین گروهی زیادی نسبت به دوستان و همسایه ها ندارند و در حال حاضر این نوع از اعتماد بین ف

 محله کافی نیست. با خانواده خود و اقوام نزدیك وجود دارد، قطعا برای ایجاد پیوند های اجتماعی میان ساکنان در  صرفاًکه 

 : وضعیت مشارکت دربین زنان

ها محدود مشارکت به روابط خانوداگی،دوستان و همسایهرسمیمورد سنجش قرار گرفت.بعد غیررسمیو غیرمشارکت زنان در دو بعد رسمی 

پردازد.مقایسه و خبرگان( مییبه سنجش حضور زنان در انتخابات مهم در کشور )ریاست جمهوری، مجلس شواری اسالمشود و بعد رسمیمی

درصد( به میزان زیاد و خیلی زیادی در جامعه مشارکت  71.1مشارکت بیانگر آن است که بیش از دو سوم زنان)این دو عرصه خصوصی و عمومی

.نتایج آزمون فریدمن هم شوندمیرسمیوارد مشارکت غیردرصد( به میزان کم و خیلی کمی 58.7دارند.این درحالی است که اکثریت زنان) رسمی

، sig=.024( است و معناداری بدست آمده)1.43رسمی)باالتر از مشارکت غیر(کمی1.57موید آن است که میانگین رتبه ای مشارکت رسمی)

5.121 (chi-square =  .بیانگر آن است که این تفاوت به جامعه آماری نیز قابل تعمیم است 

 

در میان زنان )درصد معتبر(رسمیو غیرمشارکت رسمی: مقایسه  2جدول شماره   
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رسمیغیر رسمی ابعاد مشارکت    

 21.1 14.8 خیلی کم

 37.6 14.1 کم

 32.6 0 متوسط

 8.1 6.1 زیاد

 0.7 65 خیلی زیاد

 100 100 جمع

 1.43 1.57 میانگین رتبه ای

5.121مقدار کی دو =    Sig =.024            1درجه آزادی =        

 

 

 

 

  :وضعیت روابط اجتماعی دربین زنان

اده( منظور از شبکه روابط، فراوانی رابطه)تعداد(،شیوه رابطه)حضوری و تلفنی(وشدت رابطه)عمق( زنان با دیگران )اعم از دوست، همسایه و خانو

شود کمترین میزان این متغیر روابط زنان با دوستان و همسایه و خانواده است.همانگونه که مالحظه می« ،مربوط به فراوانی 3است.جدول شماره » 

)متوسط رو به پایین( است.انحراف معیار نیز  1.27دهد متوسط فراوانی روابط زنان است.آماره میانگین نشان می 2.73صفر و بیشترین مقدار آن 

 است. 49/0اوانی روابط زنان از میانگین بیانگر آن است که متوسط پراکندگی فر

 

"فراوانی روابط زنان "های آماری: توصیف شاخص 3جدول شماره   

 
 سرمایه اجتماعی

نیمممی کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین  تعداد ماکزیمم 
 خطای استاندارد آمار خطای استاندارد آمار

1.27 49.  18.  .141 18.-  .281 0 2.73 298 

 

درصد( دارای حد متوسطی از رابطه با دوستان و همسایه و خانواده  55) از  زنان در نمونه مورد بررسی« نیمی1مطابق نمودار شماره »

 درصد دارای روابط زیاد هستند. 1.4هستند.تنها 

)درصد معتبر( "شاخص کیفی تعداد روابط زنان": نمودار دایره ای 1نمودار شماره   
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دهد به استثنای تعداد معدودی از زنان که هیچ گونه رابطه تلفنی و حضوری با دیگران « نشان می2حیث شیوه رابطه نیز، نمودار شماره»از 

ز ندارند،اکثریت درطول روز با تعداد کمی)یك تا دو نفر( به شیوه حضوری و تلفنی رابطه دارند که در این بین ارتباط به شیوه تلفنی بیش ا

 درصد( است. 35درصد در مقابل  48حضوری )

 

 

 

)درصد( "شیوه رابطه با دیگران در میان زنان": نمودار میله ای 2نمودار شماره   

 

 

زنان ساکن در محله شهید قربانی دچار ضعف شبکه روابط اجتماعی هستند.این نتیجه از این حیث اهمیت دارد که با عنایت به نتایج موجود، 

زاده روابط و کنش و واکنش های میان افراد است و در این شبکه ها است که منابع و فرصت در اختیار افراد جامعه قرار می سرمایه اجتماعی 

 گیرد.با این حال نتایج نشان داد که زنان مورد مطالعه در حال حاضر تا حد زیادی از این فرصت محروم هستند.در همین ارتباط نتایج تحلیل

32.9;کم 

42.3;متوسط

1.4;زیاد 
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(،به ترتیب داریخانه)دارا یا فاقد مهارت غیر از  ین موضوع را روشن کرد که از میان متغیرهای مختلف،مهارت فرهنگیرگرسیونی پژوهش هم ا

 .، موثرترین تبیین کننده های شبکه ارتباطات اجتماعی زنان هستندرسمی غیر مشارکتو  فردی بین اعتماد دو متغیر

روابط میان همسایه ها محدود به امور ضروری و کم هزینه  این تحقیق نشان داد :مشارکتارتباط بین سه مقوله روابط، اعتماد و 

اعتماد تسهیل کننده "(1988داسگوتا )به نظر .مشارکت و تبادل هم نخواهند داشتاست.زمانی که طرفین نسبت به هم اعتماد نداشته باشند،

از  (71: 1384؛به نقل از زتومکا،1996؛باربالت،1988)داسگوتا، احساسی برای مشارکت استاعتماد پایه  (1996و به تعبیر باربالت) مشارکت است

از منظر جامعه .(1384:71به نقل از زتومکا، 1988سوی دیگر اگر بی اعتمادی ایجاد شود، مشارکت بین عامالن آزاد از بین خواهد رفت)گامبتا،

پایه های جامعه سست شده و فرو خواهد  و از بین برود، که وقتی در خطر باشداعتماد را یك عمل اجتماعی توصیف کرد  می توان شناسی

 وی عقیده به.داند می نظم و ثبات و اجتماعی انسجام و اتحاد ایجاد عامل اعتماد راهم  پارسونز.(117: 1384،به نقل از زتومکا،1979ریخت)بك،

 واقع در اعتماد .کشند می دست شخصی منافع از گروهی موقعیت یك به دستیابی منظور به دیگران که کند می ایجاد افراد در را باور این اعتماد،

 که داندمی نظامی را منسجم نظام وید.نماین درک را دیگران موقعیت و کنند عمل شانمسئولیتهای و تعهدات به دیگران که شود می موجب

 از یکی اعتمادبنابراین .کند می کمك اجتماعی سیستم نظم و پایداری به خود امر این که کرد اعتماد شان وظایف انجام در آن عامالن به بتوان

اما با انجام چه کارهایی،اعتماد ایجاد می .ه استجامعیك  اعضای میان همکاری و مشارکت ساز زمینه و است انسانی روابط مهم هایجنبه

بر ( وهاردین  93: 1384به نقل از زتومکا، 1979آشنا بودن فرد مورد اعتماد را عامل حیاتی می داند)لوهمان،شود؟در پاسخ به این سوال لوهمان 

 .( 93: 1384ا،به نقل از زتومک 1993)هاردین، و روابط خودمانی در اثبات اعتماد تاکید می کند اهمیت نزدیکی

، اجتماعات، انجمن هاگروه، شبکه متراکمی از بودن آشنایی زمینه ایجاد ارتباط و اعتماد است.با دستیابی به آشنایی و قابلیت رویتبا این توصیف،

ناشناختگی و فاصله سبب بی های اختیاری و دایره دوستی ها وایجاد فرصت هایی برای تماس های شخصی، ضروری به نظر می رسد چراکه 

 .اعتمادی گردیده و سدی در راه دستیابی به اطالعات مربوط ایجاد می کند و مانع از قدرت تشخیص قابلیت اعتماد می گردد

 پیشنهاد تحلیل نتایج و ارائه

، مطالعه غیررسمیسکونت گاه های  درتحلیل سرمایه اجتماعی زنانِ ساکن »این مطالعه با رویکرد سیاست پژوهی و براساس نتایج بدست آمده از

اعتماد  توان می چگونه که بود به عنوان منبع اصلی اطالعات، درصدد پاسخ به این سؤال(، 1398)فروغ زاده،«موردی:محله شهید قربانی مشهد

ایجاد کرد؟ با توجه به  غیررسمیآنها در سکونت گاه های  غیررسمیمشارکت  گیریشکلبین فردی زنان را تقویت کرد و بستر مناسبی برای 

برای افزایش سرمایه  مالحظات و توصیه های سیاستی زیراجتماعی،  رویکرد سرمایه و با در نظر داشتن چهار توصیف و تحلیل وضع موجود
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به طور خاص برای منطقه مورد که در زیر آمده است با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق مذکور، دو پیشنهاد اول ارایه می شود. اجتماعی

کالن ،مذکور در مقایسه با دو پیشنهادبررسی یعنی محله شهید قربانی ارائه شد.سایر پیشنهادها اگرچه برای این منطقه نیز قابل استفاده است، اما 

 دارد. نیاز نیاز به زمان بیشتری هماز حیث اجرا بوده و م و عا

: این اقدام روشی برای گرد هم آمدن زنان خانه دار شبکه سازی و گسترش شبکه روابط اجتماعی در حوزه های مختلف زندگی ➢

است.براین اساس کیفیت و ساختار شبکه اهمیت دارد. کیفیت شبکه در برگیرنده هنجارها )نظیر اعتماد، احساس اثربخشی،معامله به 

دوستی، مشارکت  تواند یك مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی،مثل،پذیرش تنوع، همکاری( و اهداف مشترک است.هدف مشترک می

ند اقتصادی، حمایت از اجتماع و... باشد.ساختار شبکه هم شامل اندازه، فراوانی، تراکم و روابط قدرت است.بی تردید این شبکه ها صرفاً پیو

م مرتبط کنند.الزمه دهنده نیستند بلکه متصل کننده باید باشند تا بتوانند زنان خانه دار را علیرغم تنوع قومی و خرده فرهنگ های متفاوت،به ه

این شبکه،وجود مکانی با اهداف مشترک و مبتنی بر نیاز جامعه مورد مطالعه)زنان خانه دار(است.از آنجا که مشکل اصلی در بین  گیریشکل

هایی که می تواند برای زنان خانه دار جذابیت داشته ساکنان این سکونت گاه ها، مشکل اقتصادی و تامین معاش است،از جمله شبکه

این شبکه ها، طراحی  گیریشکلاقتصادی و کسب منافع در بازه زمانی کوتاه و بدست آوردن منافع آنی است.زمینه  هایی با اهدافباشد،شبکه

و سازماندهی پروژه های تولید و کسب و کار و داشتن منافع اقتصادی مشترک و کارآفرینی است که می تواند شامل مهارت و حرفه آموزی، 

غل خانگی و... باشد.اجرای این شبکه ها منوط به نقش تسهیلگر دولت و همکاری کارآفرینان و سرمایه بازارچه خود اشتغالی، تمرکز بر مشا

گذاری آنها خواهد بود.ضمن آنکه قوانین این مجموعه باید طوری تدوین شود که مسیرهای سوء استفاده را مسدود کند.زمانی که شبکه ها 

ور حتم رابطه و کنش و وابستگی متقابل بین اعضاء اتفاق می افتد.در فرایند تداوم رابطه و شکل می گیرد،در واقع گروه بوجود می آید و به ط

 مشارکت با یکدیگر است که اعتماد پدید می آید.

:در این زمینه می توان به اطالعات، مهارت زندگی و حقوق شهروندی، همچنین مدیریت افزایش آگاهی،حقوق و مهارت شهروندان ➢

ارتباط با دوستان و همسایگان و  گیریشکلقالب برگزاری کالس و کارگاه و... پرداخت.بخش عمده ای از مشکالت در روابط بین فردی در 

بی اعتمادی نسبت به آنها، ناشی از روابط بین فردی از نوع بی قاعده و دچار اختالل است.وجود رابطه و تقویت شبکه روابط فی نفسه خوب 

و یا بیش از اندازه شدید باشد،دچار اختالل می شود که آسیب زاست.بنابراین ارتقاء آگاهی و مهارت افراد  است اما زمانی که دچار ضعف شده

 .)زنان خانه دار( در کنترل روابط اهمیت دارد
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طبق رویکرد هم افزایی درسرمایه اجتماعی عالوه بر توجه به سطح نهادها و سیاست گذاری :کالن و میانه خرد، سطح سه میان ارتباط  ➢

 اجتماعی سرمایهایجاد و تقویت .می شودهم توجه  و ذی نفعان غیررسمیرسمی و  هایشبکهی مدنی و تعامل هاگروهدولتی و حاکمیت،به 

 همه نقش به توجه با و مشارکتی باید به گونه هایی گذار هدف چنین در ها استراتژی رو این از و است محیطی شرایط به مهیابودن منوط

اجتماعی،نظیر آنچه این تحقیق به دنبال آن است یعنی راهکارهای مسائل .شوند طراحی در سطوح مختلف میانه،کالن و خرد مؤثر سازمان های

)تشکل های مردم و ارتباط میان سه سطح میانهنیاز به رویکرد همه جانبه  ،غیررسمیافزایش اعتماد و مشارکت غیررسمی در سکونت گاه های 

از سوی دیگر تعامل بین سازمان های مرتبط و عمدتا اجرایی و صادر .)حاکمیت و سیاستگذاری دولتی( داردو کالن )ساکنان منطقه( و خردنهاد(

نظیر ادارات بهزیستی،ورزش و جوانان،  غیررسمیتشکل های مدنی در سکونت گاه های  های فعالیتمشارکت و هماهنگی  کننده مجوز برای

با  صرفاًپیچیده تر از آن است که مسائل اجتماعی برای اطالع از فعالیت ها و دوری از موازی کاری ضروری است. و.. شهرداری و فرمانداری

ی ارائه شده توسط تشکل های و یا حمایت ها آموزش ها نظیر،است میانهح که عموما سط سطح یك  و یا حتی درگیر کردناقدامات تاکید بر 

خود آسیب زا  فعلیباعث می شود که راه حل های بی توجهی و نوپا بودن سیاستگذاری اجتماعی در ایران  سوی دیگراز شود. حلمردم نهاد،

 .های گذشته باشدها و راه حل پیامد سیاست،شده استمواجهه  با آن این اجتماعی که امروز هایآسیباز  بسیاریباشند.چه بسا 

و جهت گذاری  وضعیت سرمایه اجتماعیبرای تغییر با عنایت به ضرورت ارتباط میان سه سطح خرد و میانه و کالن، : شناخت جامعه هدف ➢

 ،است شناخت از ارزش ها و هنجارهای موجود در جامعه مورد مطالعه با بینشی عالمانه که متکی بر ، بهتر استاجتماعی در سیاستگذاری

از طریق یك نهاد  مذکوراطالعات  ساالنه و به طور منظم .به این منظور الزم استو محله مورد نظر شناسایی شود ویژگیهای جامعه هدف

جمعیت  .... قرار گیردو  تشکل های مردم نهاد اعم از سمن ها، خیریه ها انجمن ها و ن وباالدستی)استانداری، شهرداری و...(در اختیار فعاال

کودکان و دانش آموزان، زنان سرپرست خانوار،دختران مجرد، پسران جوان و.. زنان خانه دار که موضوع نوشتار حاضر است و یا هدف می تواند 

و همسو با مسائل و مشکالت و نیازهای گروه  ی مختلف با اتکا به پژوهش علمی انجام شدههاگروهباشد.با این رویه اقدامات اجرایی برای 

مدنی صوت تشکل های می تواند با حفظ آزادی عمل در ست.بلکه ،یك رویکرد تجویزی محض نیاین اقدام منظور از اگرچه هدف خواهد بود.

را با مشارکت خود  غیررسمیی مختلف در سکونت گاه هاگروهبه طرز بهینه مسائل از جامعه هدف، کامل گیرد و دولت تنها با ارائه اطالعات

حالت سیاستگذاری اجتماعی به صورت یك مداخله برنامه در این  .کندمی ساماندهی و به تناسب، کرده شناسایی ی مدنی فعال هاگروهم و دمر

در این ضمن آنکه به انسجام و تقسیم فعالیت ها نیز کمك می کندها است. ریزی شده و عامدانه انجام خواهد شد که ویژگی ذاتی سیاستگذاری
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اخیر اشاره کرد که می تواند مبنای علمی  بدست آمده از دو پیمایش ملی سرمایه اجتماعی در دوسال جزمینه می توان به اطالعات و نتای

 مناسبی برای سیاستگذاری اجتماعی باشد.

اگرچه ماهیت سکونت گاه های غیررسمی در ایران با کشورهای دیگر تاحد زیادی متمایز است،با این : آشنایی با تجارب کشورهای دیگر ➢

برای  ،های دیگردر کشور های سرمایه اجتماعیگذاریسیاستو به سنجش سرمایه اجتماعی  حال تجارب اجرا شده موفق و ناموفق مربوط

می شود  گذاریسیاستروند در  باعث آشناییکشور ایران که در ابتدای راه سیاستگذاری در حوزه مسائل و آسیب  های اجتماعی است،نه تنها 

 گذاریسیاست و سازیمفهومی سنجش، تعریف، به وعمتن هایرویکرد بررسی با.هم کمك می کند های بستر اجتماعیپردازش قابلیت بلکه به

گذاری در حوزة ریزی و سیاستتر به تحلیل و برنامهشتوانة نظری قویپ با و ترکامل و تردقیق توانمی دیگر کشورهای در اجتماعی سرمایه

 پرداخت. غیررسمیدر سکونت گاه های  اًمخصوص سرمایه اجتماعی

بهبود کیفیت زندگی برای  سرمایه اجتماعی از خاصی میزان به دستیابی:اقدامات برای تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی پایش ➢

 با سرمایه اجتماعی ارتقای هایسیاست.شود انتخاب گذاری سیاست هدف عنوان به تواند نمی هرگز ی مختلف)از جمله زنان خانه دار(هاگروه

کنند.بهبود و  می تسهیل را اجتماعی سرمایه گیریشکل که باشند لوازمی و شرایط کردن فراهم به معطوف باید پدیده، این ماهیت به توجه

در  مداخله هایسیاستاست. کم دشوار دست یا و ناممکن مدت کوتاه در آن ارتقای و است بلندمدت و زمان بر امری تقویت سرمایه اجتماعی

 بدینگیرد. مدنظر قرار وسیعی زمانی بازه در آنها اجرای شرایط و لوازم که معنی این به.پایدار باشند ویژگی، این براساس باید اجتماعی سرمایه

نظارت بر اقدامات انجام شده در تداوم پایش و  ،باشد اختیار در اجتماعی میزان سرمایه از دقیقی تبیین و توصیف است الزمعالوه بر اینکه  منظور

ارزیابی شده و  از حیث عملکرد و فرآیند سیاست ها و اقدامات اجرا شده پس از اجرا باید بنابراینتقویت سرمایه اجتماعی نیز مهم است.زمینه 

بررسی دیدگاه ، ضمن آنکهشناسایی نقاط قوت و ضعف و ترمیم و اصالح آن در اجرای بعدی است. ،نتیجه این ارزیابی،آنها بررسی شود اثربخشی

تحلیل راهبردی )شناسایی نقاط ضعف،قوت، فرصت و تهدید( از اقدامات و برنامه های انجام شده توسط دستگاه ها اجرایی در محله و  ذی نفعان

 .، در حوزه زنان و سرمایه اجتماعی به ارائه برنامه واقع بینانه تر و کارآمدتر کمك می کندغیررسمیهای مختلفِ سکونت گاه های 

در سکونت گاه های غیر  دولتی غیر و دولتی های سازمان توسط انجام حال در یا و شده انجام های فعالیت کلیه که است آن تامل قابل نکته

 و کنند می سیاستگذاری به اقدام خود تشخیص و دانش به بنا سیاستگذران این.انجام می شود مختلف هدف جامعه و متفاوت اهداف رسمی با

متاسفانه .هست هم مقطعی و ایسلیقه پراکنده، نیست،بلکه مندنظام تنها نه اقدامات پیداست،این ها فعالیت این مجریان و عناوین از که همانگونه

ریزی یك عمدتا براساس تصمیم گیری و برنامه آنچه امروزه در اجرای برنامه ها و فعالیت ها در سکونت گاه های غیر رسمی مشاهده می شود
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رفاً با استناد به اسناد باالدستی و عملیاتی کردن آن در قالب اقدامات پراکنده و مختلف، است که به نظر می رسد این سویه توسط مجریان و یا ص

دید نوع سیاست برای مقابله با آسیب ها و مسائل این مناطق، ناکارآمد بوده و صرفاً به مثابه یك مرهم و درمان موقت عمل کرده است که بی تر

 شدگی سیاست اجتماعی و سکوت سیاستگذاری است.این روند نتیجه رها
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