
 
 

 

 

 

 

 
 ۱۶۲-۱۴۳، صفحات ۱۳۸۷، تابستان ۲، شماره ۱۱فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 
  اجتماعي ةبررسي و تحليل ميزان سرماي

 در مناطق شهري و روستايي مرزي سيستان
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 چکيده 
 اجتماعي و سنجش آن در مناطق مرزي شرق کشور ايـران            سرماية حاضر که در پي تبيين       ةمقال
 آن  ة اجتماعي و سير تکاملي آن و همچنين رابطـ         ة سرماي  مفهوم باشد، ضمن توضيح اجمالي     مي

 را   اجتمـاعي  ة سطح و توزيع سرماي    ،عي است  اجتما ةهاي مهم سرماي    مؤلفهبا اعتماد که يکي از      
با توجه  . بهره گرفته شده است    از روش ميداني     ،اين مقاله در  . كند  مي سيستان بررسي    ةدر منطق 

تـرين عامـل    به اينکه تفکر رشد نقاط شهري در مناطق مـرزي در حـال شـيوع اسـت و عمـده                   
 ةماعي است، بر اساس فرضي و اعتماد اجتهسرمايحراست از مرزها توسط اجتماعات محلي نيز  

 در سـطح     اجتماعي در نقـاط شـهري و روسـتايي         ةداري بين سطح سرماي   ی تفاوت معن  ،تحقيق
 رشد نقـاط    ة در صورتي که انديش    ،با توجه به نتايج حاصله    بنابراين،  .  سيستان وجود دارد   ةمنطق

 اجتمـاعي بيـشتر      سرماية ها که در آن    توأم باشد،   روستاها ةشهري در مناطق مرزي با هزينة تخلي      
منافـات خواهـد    هـاي ژئوپـوليتيکي       ضرورتخواهد بود و با      نامناسب   هشاندياين  است، قطعًا   

 . داشت

                                                 

سي ارشد جغرافيا    و دانشجوي کارشنا   tavakoly52@gmail.com)(عضو هيئت علمي دانشگاه زابل      ترتيب،   به *
 )kazem_tajbakhsh@yahoo.com (روستايي دانشگاه زابلريزي  برنامهو 
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 . سيستان/ يروستاي مناطق /مناطق شهري/  مشارکت/ اجتماعيةسرماي: ها هواژکليد

* * * 

 مقدمه

ق آن  يـ سـت کـه از طر     هـا و هنجارها     ر شبکه ي نظ هايي  ويژگي ي اجتماع ةيمنظور از سرما  

ن مفهـوم بـه     ي ا ي نظر ةسابق. شود   مي ليتسه  کسب سود متقابل   ين افراد برا  ي ب يهمکار

 توسط  ،۱۹۶۱ در سال    ،و سپس ) ۱(فانين بار توسط هان   يد و اول  گرد  ميستم بر يل قرن ب  ياوا

 ة در چند دهـ    ياست اجتماع ي س ة استفاده از آن در عرص     يول،  شد مطرح   )۲(ن جاکوبز يج

ي، شناسـ   از جملـه جامعـه     يعلمـ هاي     از رشته  يارينون در بس  اک. افته است ير رواج   ياخ

ح و در سـط   ،نيهمچنـ . شـود    مـي   سخن گفته  ي اجتماع سرماية و اقتصاد از     ياسيعلوم س 

ـ ا  ت گرفته   ي محل  از گذاري  سياستمختلف    هـاي   سـازمان  از   ي در برخـ   ،ني و همچنـ   يمّل

که از نعمـت    اي    جامعه در. شود   مي اديار  ين مفهوم بس  ياز ا ي،  ر بانک جهان  ي نظ المللي  بين

 در نظـام  ي،کلطور به. تر است  آساني همکار،ر برخوردار است ي چشمگ ي اجتماع ةيسرما

،  دولـت  :ن آنها تعـادل برقـرار کـرد       يد ب يسه عنصر متخاصم وجود دارد که با      ي،  اجتماع

  منجـر  ي اجتمـاع  ةيت سـرما  يـ حـوزه بـه تقو     ن سـه  ين ا يارتباط سالم ب  .  و بازار  ،اجتماع

 . شود مي
ستان در شـرق    يـ  س ي مـرز  ةي در منطق   اجتماع ةي و سنجش سرما   ين مقاله به بررس   يا

 اسـتفاده از    ة کـه سـابق    شود  داده مي  حيتوضمقاله،   يدر چارچوب نظر  . زدپردا ميکشور  
افتـه  ي توسعه و تکامـل      ي و توسط چه کسان    استي   مربوط به چه زمان    ي اجتماع ةيسرما
 ةي در مورد سطوح سرما    ،ي اجتماع ةيما سر ةي نظر ير تکامل ي در مبحث س   ،نيهمچن. است

 ايـن رشـته     شمندانيف مختلف اند  ي به تعار  سپس،. شود  ميگاه آن بحث    ي و جا  ياجتماع
 برف خود يشمندان در تعاريب به اتفاق انديقريت  اکثر نکهيل ا يو به دل  ،  دوش ميپرداخته  
. تـصاص دارد   و اعتماد اخ   ي اجتماع ةي سرما ة به رابط  يبعد مبحث ،اند  داشتهه  ياعتماد تک 

 و شود مي ي بررسي کلطور به ي اجتماعةيع سرمايتوز  سطح و  ،ن مقاله ي ا يدر بخش بعد  
 در  هـايي   ديدگاه و   شود  مشخص مي ي   اجتماع سرمايةسطح  ترين    نيين و پا  ي باالتر در آن 
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 يياي جغراف هاي  ويژگيات منطقه و    ي و خصوص  ها  روش ،مواد. شود  ميان  يمورد علل آن ب   
تًا در بخش   ينها. هندد   مي تشكيل بعد را    هاي  بخشان موضوعات   ستي س يت مرز يو وضع 

از ها  دادهن يا. شود  ميپرداخته  ها    دادهر  يل و تفس  ي به تحل  ،باشد   مي  پژوهش ةجيآخر که نت  
ل قـرار   يه و تحل  ي مورد تجز  SPSSافزار  و با استفاده از نرم    است  ه شده   ي ته يدانيق م يطر
 و نقـش آن در توسـعة        ي اجتمـاع  ةيورت سرما ت و ضر  يقطعًا پرداختن به اهم   . گيرد  مي

 آن به منظور    ي مکان يها  تفاوتن  يي تع ،ني و همچن  يمناطق مرز در  خصوص   ه ب ييروستا
قاعـدتًا در   .  اسـت  ي ارزش خاص  يها دارا  يريگ ميل اثرات و تبعات تصم    ي و تحل  يبررس

ـ   ي به منظور توجه به مناطق مرز      يکيتي ژئوپول يها راهبرد خصوص اتخاذ  ژه يـ وه کشور ب
ن ي و در عـ    يخي سـابقة تـار    ،ي و فرهنگ  يط خاص اجتماع  ي شرا يستان که دارا  ي س ةمنطق
ه و حـذف    يـ  به تخل  ي مرز يضرورت دارد که رشد شهرها    ،  ستها تي قوم اختالط ،حال

 سـرماية و  ،  اعتمـاد ،  ونـد ي وجـود پ   يعامل مرزدار ترين    ي اصل زيرا منجر نشود، روستاها  
 . خوردچشم میبه يشتر است که در سطح روستاها بياجتماع

 چارچوب نظري

 گيرد؛  قرار مي استفاده  مورد   و روزمره    ي عاد طور  به است که    ي اصطالح ي اجتماع ةيسرما
 ةيسـرما  .اسـت  يزينـاچ  حـد  در اغلـب  دارد، وجـود  آن مفهـوم  از كـه  تصويري گرچه
 ابـداع شـده     يخـوب ه ب رًاي است که اخ   ياما تنها اصطالح  ،   است يمي قد ي مفهوم ياجتماع
 (;Bankston and Zhou, 2002; Labonte, 1999; Lazega and Pattison, 2001اسـت 

(Portes and Sensenbrenner, 1993; and Putnam, 1995.  
 مدني و ارتباطات اجتماعي پيونـد يافتـه         ةسرماية اجتماعي با مفاهيمي از قبيل جامع      

 ب مكتـ ايـن مبحـث همچنـين بـا نويـسندگان     . (Adam and Roncevic, 2003)اسـت  

 هـايي   و ديگـران و بـا نظريـه       ،  )۶(، وبـر  )۵(، مـارکس  )۴(، زيمـل  )۳(قبيل دورکيم  تاريخي از 

ــيــةاز قبيــل نظر  شناســي پيونــد يافتــه اســت  قــرارداد روانة اجتمــاعي و نظريــة مبادل

 (Watson and Papamarcos, 2002) . اجتمـاعي از سـه   ةپيشرفت جديد مفهوم سـرماي 

و تعدادي تأليفات ديگر با همکاري جريـان   )۹(و پاتنام )۸(، کلمن )۷(تأليف کليدي، بورديو  
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 اجتماعي معطوف به ارتباطات اجتماعي ميـان        ةسرماي.  چندنظمي پديد آمده است    ةنظري

 . (Szreter, 2000)اند   که به نتايج پرباري دست يافته استمردمي

و ، هنجارهـا ي، ل اعتمـاد اجتمـاع  يـ  از قبييهـا هسـرماي  به   ي اجتماع ةياصطالح سرما 

 شـود    مـي  گفتـه ،  کننـد   مـي  مي ترسـ  ي حـل مـشکالت عمـوم      ي که مردم بـرا    ييهاشبکه

(Adam and Roncevic, 2003) .ي بــراحلــي راه ي اجتمــاعةي ســرماياصــل وجــود 

مانـده و حکومـت      عقـب  اقتصاد،  تي جرم و جنا   ، گوناگون مانند فقر   يمشکالت اجتماع 

ــازده کــم ــهب   در ، ســال گذشــته۱۵ در. (Boix and Posner, 1998)رود  شــمار مــيب

 وجـود  ارائـه شـده      يهـا   فيـ تعري بـه لحـاظ       رشـد  ي اجتمـاع  ةيمنابع مربوط به سرما   

 ي اجتمـاع ةي مفهوم سـرما .(Aldridge et al., 2002; and Halpern, 2001) داشته است

  ممکـن اسـت     ي اجتمـاع  سـرماية  ،ني همچنـ  .داردع  ي وسـ   و بسيار  گوناگوني  يها  دكاربر

ک نـشود   يـ اش نزد  ي در سرتاسـر چـارچوب تـصور       ياجتمـاع ت  يـ چ نهاد و موقع   يبه ه 

(Grootaert and Van Bastelaer, 2002) . 
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 بـين  در   ياجتمـاع هـاي      و شـبکه   ي انـسان  ةي و سـرما   ي اجتمـاع  ةي رشد سرما  يبررس

 ن مفهـوم يـ ن نکته است که ايد ايز مؤين (Isham et al., 2002) ۲۰۰۰  تا۱۹۹۰ هاي سال

 و قيـ عم يفکـر  ةسـابق ايـن مفهـوم داراي      . )۱ نمـودار ( ستيـ ن ديـ جد يـي اجرا منظر از

  بگـذارد  تـأثير بر قـرون هجـدهم و نـوزدهم         است  توانسته  است و    يگوناگون هاي  شهير

(Adam and Roncevic, 2003) .ــا ــا نظــر و دهيــعق ني  ليــاز قب يشمندانيــاند ديــعقا ب

 مـل ي و ز  )۱۴(روسـو ،  )۱۳(لـوک ،  وبـر ،  ميدورک،  )۱۲(سيتون،  )۱۱(ليم. اس. يج،  )۱۰(ليتوکو

 ( ,Bankston and Zhou, 2002; Brewer, 2003; Lazega and Pattison مرتبط اسـت 

(2001; Portes and Sensenbrenner, 1993; Putnam, 1995 . 

را » هسـرماي «ن اصطالح   انيفاد که ه   ثابت کردن  ۲۰۰۳ در سال    )۱۶(گ و آمسبر  )۱۵(تلجار

مخصوصًا براي روشن شدن اهميت ساختار اجتماعي براي مردم به لحـاظ اقتـصادي و               

تشريح جزييات بيشتري از کـار      به   ۲۰۰۰کوک و نارايان در سال       وول. کار برد  تجاري به 

ن هــر دو وجــه منــافع انيفــاه. Woolcock and Narayan, 2000) پرداختنــدن انيفــاه

 ،م اين نـوآوري مفهـومي     رغ اجتماعي را برجسته کرد اما به      ة و عمومي سرماي   خصوصي

پـس  . (Putnam and Gass, 2002) توجهي را برنينگيخت و بدون هيچ اثري ناپديد شـد 

 ،۱۹۵۰ ة در دهـ   :طور مستقل بازآفريني شـد       مفهوم سرماية اجتماعي چندين بار به      ،از آن 

 ا؛هـ   اشـگاه نشينان شهري در ب   ضويت حومه براي تحليل ع    و همکارانش  )۱۷(توسط سيلي 

جمعـي    بـراي تأكيـد بـر ارزش       ،ريز شهري بود    توسط جاکوبز که برنامه    ،۱۹۶۰ ةدر ده 

 توسـط   ،۱۹۷۰ ة و در دهـ    ؛شـهرهاي جديـد    پيوندهاي غيررسـمي همـسايگي در کـالن       

 امـا مفهـوم   . (.ibid)داري   براي تحليل ميراث اجتماعي بـرده      )۱۸(ی به نام لوری   اقتصاددان

شدت مورد توجه قرار گرفت و توانـست         بود که به   ۱۹۸۰ ة اجتماعي تنها در ده    ةسرماي

شناسـي بـه    هاي جامعه   اي در ميان نظريه    شدهبا گسترش نظري و تجربي، جايگاه تعريف      

شـناس آمريکـايي و     جامعـه  )۱۳۷۷( مرهون کلمـن     اين امر عمدتاً  . خود اختصاص دهد  

 ،پـس از آن   . اسـت ) در شـهر شـيکاگو    (مدرسـه    مشارکت در امـور      ةتحقيق او در زمين   

ــ    ــرد و مطالع ــوم را روشــن ک ــن مفه ــاد ديگــري از اي ــسه ابع ــو در فران ــام ةبوردي   پاتن
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)Putnam, 1993 (اجتمـاعي و نهادهـاي دموکراتيـک در ايتاليـا،     ة سرماية رابطةدر زمين 

 .)۱۳۸۴توسلي و موسوي، (باشد  مياين مفهوم خصوصًا از عوامل گسترش 

 :  مورد بررسي قرار گيردد در سه سطحتوان جتماعي ميسرماية ا

 ييهـا  ا شـبکه  يـ ک از افراد جامعه در شـبکه        ي هر   ، معمول طور   به :سطح فردي يا خرد    −

 . د واقع شودي فرد مفيد براتوان  ميتين عضوي از ايمنافع ناش. دنت داريعضو

ل يتـشک  گـروه موجـب      يان اعـضا  يـ  بر اعتمـاد م    يروابط مبتن : سطح گروهي يا ميانه    −

 گروه قرار دارد تا از آن ي اعضايار تمامي در اختهسرماين يا. شود  ي مي  اجتماع ةيسرما

 . شبرد امورشان استفاده کنندي پيبرا

هاي داوطلبانه در جامعه و روابط افقي ميـان           تعداد زياد گروه  : سطح اجتماعي يا کالن    −

 اعـضاي   ةکنـد کـه همـ       ي اجتماعي را توليد م    ایه، سرماي است بر اعتماد    مبتنيآنها که   

 .)۱۳۸۴،  و ايماني جاجرميازکيا(مند خواهند بود جامعه از آن بهره

تـوان   ، مي(Paxton, 1999)شود گونه که پاکستون متذکر مي  همان،طور خالصه اما به

 :  اجتماعي را متشکل از دو مؤلفه دانستةسرماي

 افـراد را    تاد داشته باشد    اي عيني وجو   بايد ساختار شبکه    : پيوندهاي عيني ميان افراد    −

دهد کـه افـراد در فـضاي اجتمـاعي بـه              اين مؤلفه نشان مي   . به يکديگر مرتبط کند   

 . يکديگر مرتبط هستند

 دوجانبـه، مـورد اعتمـاد، و        -ها ميان افراد بايـد ويـژه باشـد          پيوند: نوع ذهني پيوند   −

  .مستلزم احساس مثبت

ي است و فقدان    ات شهروند ي و ح  ي مدن ةيد استقرار جامع   کل ي اجتماع ةيوجود سرما 

 يـن نـوع    ا يجوامـع دارا  .  و اسـتقرار آن اسـت      تأسيس بر   ي مانع اساس  سرماية اجتماعی 

  و کارآمـد فـراهم     گـو   ، پاسخ  توانمند ي مدن ة جامع يريگ  شکل ي برا ي بستر مناسب  هسرماي

 ياري بس ي به ناکارآمد  ي اجتماع ةيک جامعه از سرما   ي شدن   يته،  اما در مقابل  . سازند مي

 ةيسـرما . شـود   منجـر مـي   ريـزي     برنامـه  ةي در حـوز   شنهاديـ پهاي    طرح و   ها  سياستاز  

ي آن جامعه اسـت و بـا        اخالقهاي    لتي فض ي از موجود  ي تابع يا  در هر جامعه   ياجتماع
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 و  ها  ي، سازمان  محل يهاحکومت(انه  ي م ،)ي حکومت يدولت و نهادها  ( سطوح کالن    ةهم

 ). ۱۳۸۵، پور يحاج(باط دارد ارت) يرفتار فرد( و خرد ،)ي مدنينهادها
 

  اجتماعيةتعاريف سرماي -۲جدول 

 نظران صاحب  اجتماعيسرمايةتعاريف 

  ارتباطي شخصي منحصر به فرد و وابستگي نهادي ممتازةک شبکي
 (Belliveau et al., 1996: 1572)  

يلي، ُاربليويو، 
 ويد

هـاي اجتمـاعي يـا      عـضويت در شـبکه  از طريـق دار توانايي افراد براي منافع پاي  
 (Portes, 1998: 6)ساختارهاي اجتماعي ديگر 

 پورتس

بافتي از ارتباطات تعاوني ميان شهرونداني که به يکديگر بـراي رفـع مـشکالت               
 (Brehm and Rahn, 1997: 999)کنند  کمک مي

  ران،برهم

  و هـا   گـروه توانايي افراد براي همکاري وتعاون با هم براي اهـداف عمـومي در              
 (Fukuyama, 1995: 10) ها مانساز

 فوکوياما

 يواحـد چيـز     اجتمـاعي  سرماية. شود   تعريف مي   آن  با کارکرد   اجتماعي سرماية
 دو ويژگـي مـشترک      آنهـا  ةنيست بلکه انواع چيزهاي گوناگوني اسـت کـه همـ          

هـاي     کـنش  م، دو  و ؛ هـستند  اي از يک ساخت اجتمـاعي       شامل جنبه  اول، ؛دارند
 اعـم از اشـخاص حقيقـي يـا عـامالن            ،ندرون سـاختار   را کـه در د     معين افرادي 

- دسـت  ،ي معين را که در نبود آن      ها  هدفکنند و دستيابي به       حقوقي، تسهيل مي  
 . (Coleman, 1990: 302)سازند  پذير مي امکان،نيافتني خواهد بود

 کلمن

بـه منظـور    را  هايي که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعي         هنجارها و شبکه  
هايي همچون سنجش سـطح اعتمـاد       وهد و با شي   نکن   متقابل فراهم مي   کسب سود 

هاي مـدني رسـمي يـا غيررسـمي قابـل            اجتماعي و سطوح عضويت در انجمن     
 )۱۵۶: ۱۳۸۲نژاد، تاجبخش، ثقفي، و کوهستاني (اندگيري اندازه

 ، ثقفي،تاجبخش
 نژادکوهستاني

 بودهـايي د بـرون به تولي اجتماعي در آغاز يک دسته فرآيندهايي است که   ةسرماي
 اجتمـاعي   ةسـرماي بنـابراين،   . هاي اجتماعي است    شود که حاصل کنش      مي منجر

دوام ا خـود بـا  اي است که ي هاي اجتماعي است و شامل آن دسته يک دسته کنش  
 ) Collier , 1998: 6(د نگذار  اثر مي، روي آنهايي که بادوام هستند برهستند يا

 کولير

 

 بـه نقـل از شـريفيان        ۱۹۹۹بولن و انـيکس،     (نظران    ، صاحب اساس تعاريف فوق   بر

  :اند  مطرح کردهدين شرحهشت عنصر مهم سرماية اجتماعي را ب) ۱۳۸۰ثاني، 
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  ؛يمشارکت در اجتماع محل •
  ؛يت اجتماعيک موقعي در ييگرا کنش •
  ؛تياحساس اعتماد و امن •
  ؛يگيهمساهاي  ونديپ •
  ؛ و خانوادگيدوستیهاي  پيوند •
  ؛ها تفاوترش يت پذيظرف •
  ؛ ويبها دادن به زندگ •
 .)۱۱: ۱۳۸۲ي، قهفرخيمدن(ي  کاريوندهايپ •

  اجتماعي و اعتماد ةسرماي
 ي اجتمـاع  سـرماية  از   يا  به جنبه  فوقف  يک از تعار  ي هر   شود   مي  که مشاهده  گونه  همان

 ي اجتمـاع ةي سـرما ي جزء اصلعنوان بهف از اعتماد    ين تعار ي ا ةي در هم  کنند ول   مي اشاره

و ) اعتمـاد و هنجارهـا  (ي شـناخت هاي روان شاخص ،فين تعاريدر ا. ام برده شده است ن

 . اند شدهب ي با هم ترک)ها شبکه(ي شناخترفتار
 را  يخـصوص ي بـه  گران کارها ين احتمال است که د    ي ا ي باور بر مبنا   ياعتماد به معنا  

 ينگـر يش پ يت برا مفهوم اعتماد ممکن اس   . کنند  مي زيا از انجام آن پره    يدهند    مي انجام
ـ               يک شر يرفتار    رفتـار او در     ينـ يبيشک با توجه بـه تعهـدات و الزامـات او و امکـان پ

، ز مواجه باشـد يطلبانه ني که او ممکن است با رفتار فرصت  مذاکرات و تعامالت در حال    
کننـد و پژوهـشگران     ميکي تفکيرا به انواع مختلف     اعتماد متون پژوهشی، در  . ان شود يب

 :اند کردهاد يسه نوع متفاوت از اعتماد دست کم از 
،  اعتماد افراد جامعه به افـراد خـانواده        ةان کنند يکه ب  ؛اعتماد بستگان و خويشاوندي    •

  است؛ کان و دوستانينزد
 گر و افراد جامعهيکدي اعتماد افراد نسبت به گريانکه ب ؛)ميان افراد(اعتماد اجتماعي  •

  است؛ و
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ا يمختلف و هاي  ا حرفهياس افراد نسبت به نهادها و که ناظر بر احس ؛اعتماد نهادي •
 . باشد ي ميمختلف دولتهاي  بخش يحت

 له لزومـاً  يا قوم و قب   ي خانواده   يان اعضا ي اعتماد حاکم بر روابط م     ،امايطبق نظر فوکو  

 اسـت و   افتـه مهـم   ييم اعتمـاد تعمـ    ،نجـا يدر ا . كند  ميت ن يبه روابط افراد در جامعه سرا     

ان يـ سـطح اعتمـاد در م     ،   معمـول  طـور   به. باشد   مي تماد به افراد ناشناس    اع  از آن،  منظور

ان کشورها و   ي م ي اساس يها  تفاوتجاد  ي آنچه باعث ا   . جوامع باالست  ةدر هم ا  هدهخانوا

 ). ۱۳۸۶ي، ري و اميرحمان (افته استييمزان اعتماد تعمي م،شود  ميمناطق

 در  ي اجتمـاع  سـرماية  ويـژه  بـه  و   ي انـسان  ةيسـرما ،  افتـه يي توسعه برخالف کشورها 

 در حال   ي از کشورها  ياري در بس   و   جهان سوم هنوز مورد توجه قرار نگرفته       يکشورها

 يا دهند شاخص ساده    مي حي ترج ياريبس.  مانده است  يران مبهم باق  ي از جمله ا    و توسعه

 ا مـردم فکـر  يـ  کـه آ سـؤال ن يـ  با ا مثًال؛رندي سنجش آن بپذي برا  را ي اجتماع سرمايةاز  

کـار  ي بـه ن روش را در منـاطق مختلفـ       يـ ا. گر اعتمـاد کننـد    يکـد يند بـه    توان   مي نندک مي

ن آمار  يا. ار متفاوت است  ين جوامع بس  يشده در ا  يريگ  سطح اعتماد اندازه   ي ول ،اند  گرفته

 در ؛درصد بود ۶۰ ،يناوي در اسکاند اما درصد۳۰ ، در انگلستان ۱۹۹۰ دهة هاي  سال يط

 يأ ر ،گران اعتماد کـرد   ي به د  توان   مي ايکه آ ينرصد مردم به ا    د ۳ تنها   ،لي که در برز   يحال

 . اند دادهمثبت 

ران يـ  در اي اجتمـاع سـرماية ن ي تخم يج بررس ينتا،   محققان ي برخ يبررسبه  با توجه   

 از  انـد   عبـارت ران  يـ  در ا  ي اجتمـاع  سـرماية ل  يتـشک ة   از آن است که عناصر عمد      يحاک

زد يـ اسـتان   هـا،     اسـتان  يبنـد   نظر رتبـه    از ،نيهمچن.  و مذهب  )آموزش(ي   انسان سرماية

ج ينتـا .  به خود اختصاص داده اسـت      ها  استانر  ين سا ي را در ب   ي اجتماع سرمايةن  يشتريب

 ي اجتمـاع سـرماية دهـد    مي نشان يقات قبل ي تحق  در ي اجتماع سرماية در مورد    ها  بررسي

. ودشـ ناشی مـی  ي   و فرهنگ  يخي تار ،ياسي س مسائل از    که  است ي نوسانات متعدد  يدارا

زان يـ ن م يستان و بلوچـستان کمتـر     يـ  و اسـتان س    ينشتريـ  استان فارس ب   ،۱۳۸۰در سال   

 و  ،خوزسـتان ،  اصـفهان ،  خراسـان ،  زديـ  .انـد ي را به خود اختصاص داده      اجتماع سرماية
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ستان و  يـ  س ؛ و انـد   بوده برخوردار   يي باال ي اجتماع سرماية هستند که از     هايي  استانتهران  

 سرمايةزان  ي هستند که از لحاظ م     هايي   استان راحمديه و بو  يلوي و کهک  ،سمنان،  بلوچستان

 در  ي اجتمـاع  سرماية ،يکل طور  به. اند ن را به خود اختصاص داده     ييپاهاي     رتبه ياجتماع

 هاي شاخص از يت دارد و توجه به برخياز به تقوي ن، محروم هاي  استان در   ويژه  ، به رانيا

 البتـه نکـات   ). ۱۳۸۵،  سعادت (كند يهان توج ي کمک شا  آنيت   تقو بهد  توان  مي يآموزش

 ةهايي که شبک    مکان در    زيرا ، باشد تواند  مي ن يزي محققان چ  يت درون ي از ذهن  غير  بهفوق  

 ي و صـنعت   ي تجار يرات زندگ ييز دستخوش تغ  يد و مردم ن   داروجود    يتر ي قو ياجتماع

ن يـ اتـر اسـت و       ي قـو  ي اجتمـاع  سرماية ،نديي برخوردار ک بافت روستا  ي و از    اند  شدهن

 . باشد  ميديگران رحمان سعادت و ي و نظر آقايأبرخالف ر

 ها مواد و روش

 روسـتايي از    ۱۳۵  مـا متـشكل از      جامعـة آمـاري    ،با توجه به موضوع و مسئلة پـژوهش       

 از آنهـا بـا      تحقيـق . اسـت  سـاكنان شـهر مـرزي         از  نفر ۱۳۵ ،شهرستان زابل و همچنين   

هـاي   عاتي متناسب با متغيرهـا و فـرض   اطال ه صورت گرفته است تا    استفاده از پرسشنام  

آبـاد سـفلي، قادرآبـاد رخـشاني، خمـر،       اند از جهان روستاها عبارت . دست آيد بهتحقيق  

با هدف كـسب اطالعـاتي متناسـب بـا متغيرهـا و             پرسشنامه  .  اميرنظام  و ،تمع كهك مج

 مختلـف ماننـد جمعيـت،       عواملروستاها بر اساس    . استهاي تحقيق تنظيم شده       فرض

 شـهري   ةعنوان نقطـ     شهر زهک نيز به    ، همچنين .اند  انتخاب شده ت  م قد  و ه از مرز،  فاصل

صـورت    توزيـع پرسـشنامه در شـهر زهـک بـه          .  مرزي در نظر گرفته شده اسـت       ةمنطق

 ،غير از اطالعات ميـداني       به .گيري از ساكنان مذکور بوده است      اساس بهره  تصادفي و بر  

از نظرات نخبگـان و     گيری  بهره ، و همچنين  ه استفاده شد   محلي  و هاي رسمي   از آمارنامه 

  . استصورت گرفته به شيوة مشارکتي  نيزسفيدان محليريش
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 خصوصيات منطقة سيستان

 باشـد     نفـر جمعيـت مـي      ۱۵۸۳۷۳ سيـستان داراي     ة منطقـ  ،۱۳۸۵طبق سرشماري سـال     

و دشت سيستان در شمال شرقي استان سيستان و بلوچـستان           ). ۱۳۸۵مرکز آمار ايران،    (

  در ميزان متوسـط بارنـدگي    .  کيلومتري مرکز آن واقع شده است      ۲۰۰در فاصلة کمتر از     

 روزه کـه گـاهي      ۱۲۰بادهاي موسمي از جملـه بـاد        . باشد  ميمتر در سال      ميلي ۹/۵۸آن  

 سيـستان داراي آب و هـواي      ةمنطقـ . است، در منطقه شيوع دارنـد     شدت آن بسيار زياد     

صورت رگبـار     هاي اتفاقي به   ماي زياد و بارندگي    حرارت و گر   ة درج ،خشک مناطق نيمه 

 و دامپـروري    ،ترين منبع آبي سيستان که پايه و اساس تـأمين آب کـشاورزي              مهم. است

 . اسـت  )۱۹(ها  آب شيرين هامون و بعد از آن چاه نيمه         ةدهد، درياچ   شيالت را تشکيل مي   

ن داراي اهميـت    اين منطقه در جوار کشور افغانستان واقع شده و حفظ و حراسـت از آ              

  .اي است ويژه

ان منطقه  روستايي چهل و پس از مهاجرت       دهةستان از اواسط    ي در س  ينيروند شهرنش 

 .  استي متعددي نقاط شهريز داراي و در حال حاضر نيافت شيبه شهر زابل افزا

بـه  ن مقطع   ي ادامه داشت و از ا     يروند کند گسترش شهر زابل تا زمان انقالب اسالم        

جاد ي احداث و ا    زمينة  در تمام جوانب از جمله در      يقيع و عم  يو تحوالت سر  ر  يي تغ بعد،

ر قبـل از انقـالب      يد و بندها و مقـررات دسـت و پـاگ          ي از تمام ق   فارغ ،يستي ز يفضاها

  واحـدهاي   و در واقـع هـرج و مـرج در سـاخت            يسـاز ين آزاد ا. آمد وجود به ،ياسالم

 در رشد و گـسترش شـهر بـوده    يطف عةعد زمان و عمر شهر نقطبا توجه به بُ   ي،  مسکون

 ). ۱۴-۱۳ :۱۳۶۶، شهر و خانهمهندسين مشاور  (است

هـاي ادواري را در طـول    هاي محيطي سيستان همـواره خشکـسالي        شرايط و ويژگي  

جايي    خشکسالي يکي از عوامل اصلي در جابه       ،بدين جهت . تاريخ به همراه داشته است    

 بـالغ بـر     ،۱۳۴۵ در سـال     ،عنـوان نمونـه     به. آيد  شمار مي  ها به   و تخلية آبادي  ) مهاجرت(

 درصد راهي گرگان و گنبـد و        ۷۹ ، از اين ميزان   ؛ نفر از سيستان مهاجرت کردند     ۶۸۳۸۲

در خشکسالي سال   . مابقي راهي شهرهاي مشهد، تهران، کرمان و ساير نقاط ايران شدند          
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ير  و مهـاجرت بـه سـا   ديـار  نفر ديگـر مجبـور بـه تـرک      ۶۰۰۰۰ حدود   ، سيستان ۱۳۴۹

شـود کـه حـدود         تخمـين زده مـي     ،همچنين. شدند گرگان و گنبد     ها و عمدتاً    شهرستان

  .)۱۳۸۰زاده،  ابراهيم(ن سيستاني هستند ان شهر زاهدان از مهاجرا نفر از ساکن۱۵۰۰۰۰

 ة، تخليـ  اسـت از ديگر مواردي که مؤيد اثرگذاري خشکسالي و ساير بالياي طبيعي            

شهرستان زابل   هاي  آبادي از مجموع  ،۱۳۷۵ سال در .تسآنها شدن يغيرمسکون و ها  آبادي

کـه ايـن    ) ۱۳۷۵مرکز آمار ايـران،     (  روستا خالي از سکنه بود     ۱۵۰حدود  )  آبادي ۱۰۸۳(

 ).۱۳۸۳، ارمندشمهندسين مشاور  ( روستا افزايش يافت۲۳۶ به ،۱۳۸۱رقم در سال 

 ج پژوهشها و نتاي يافته

تجزيـه و تحليـل     ق پرسشنامه و    ي از طر  يآمار ة جامع از آمده   دست  هاي به   داده بر اساس 

 : آمددست بهر يج زي نتا،SPSS افزار نرمقياز طرآنها 

 درصد  ۶۰ قرار گرفتند،  ي تصادف گيري  نمونه  مورد  که يين مناطق روستا  ان ساکن ياز ب 

. بودنـد متأهل  درصد ۴/۵۱ درصد مجرد و ۶/۴۸ن افراد ي درصد زن و از ا۴۰آنها مرد و    

 يدرصد دارا  ۱/۵۵ و   ي و دولت  ي مشاغل رسم  ي درصد دارا  ۹/۴۴ ،يآمارت  ين جمع ياز ا 

ن مقاله که   يل در ا  يمورد تحل هاي    شاخصاز جمله   .  بودند يردولتي و غ  يررسميمشاغل غ 

 در  ،يي روسـتا  ة در جامع  . اعتماد است  ،رود  مي شمار  به ي اجتماع ة سرماية از مباحث عمد  

 اعتمـاد در حـد       داراي  درصـد  ۳/۵۴ ،اديـ اعتماد ز داراي   درصد   ۹/۲۲ ،ان افراد شاغل  يم

  درصـد  ۲۰ند و   شـت  بـه همکـاران کارمنـد خـود دا         انـدكي  درصد اعتماد    ۹/۲متوسط و   

 اد و  يـ  درصـد در حـد ز      ۸/۲۲ ، افـراد شـاغل    ميان از   ،ني همچن .دادند ن ي پاسخ مانده  باقي

گر را  يکـد يبـه   ل به کمـک     ي تما پايين درصد در حد     ۹/۲ متوسط و     در حد   درصد ۳/۵۴

ـ     .  هم بدون پاسخ بودند    مانده  باقيدرصد   ۲۰و  دارند   ن کارمنـدان در    يدر مورد ارتبـاط ب

 درصـد ارتبـاط     ۱/۳۷اد و   يـ ن افراد بـا هـم ارتبـاط ز        ي درصد ا  ۷/۵ ،ييان افراد روستا  يم

ي  درصد افـراد پاسـخ     ۲۰ند و   شت دا يكديگر با   يفي ارتباط ضع  نيز درصد   ۲/۳۷متوسط و   

ن ي که از اباشد  مي شاخص شناختي اجتماعيةسرماگر يدهاي    شاخصاز جمله   . ندادند
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 ۹/۲۲ند و   ختشـنا   مـي  گان خود را  ي نفر از همسا   ۵ تا   ۱درصد تعداد    ۱/۱۷ ،يآمارة  جامع

ـ  ي ن مانده  باقي درصد   ۶۰ند و   ختشنا  مي گان خود را  ي نفر از همسا   ۱۰ تا   ۵درصد   ش از  يز ب

 درصـد   ۶/۸۸ ،ييسـتا  در مناطق رو   ،خرهو باأل  ؛ندختشنا  مي گان خود را  ي نفر از همسا   ۱۰

 ،يمذهبهاي    نهي درصد در زم   ۹/۲ ،يعلمهاي    نهي درصد در زم   ۹/۲ ،يشخصهاي    نهيدر زم 

 . نداشتند اعتماد گرانيد به ها نهيزم ريسا در درصد ۹/۲ و ،ياسيس هاي نهيزم در درصد ۹/۲

 به عمل آمد،   گيري  ي نمونه  تصادف صورت  به که   يز از تعداد افراد   ي ن يدر مناطق شهر  

 ۳/۷۴ درصد مجـرد و      ۷/۲۵ تعداد،ن  ي از ا  كه بودند  درصد زن  ۷/۴۵ درصد مرد و     ۳/۵۴

 و  ي و دولتـ   ي مشاغل رسم  ي درصد دارا  ۶۰ ،يت آمار ين جمع ياز ا .  بودند متأهلدرصد  

ن ي که در ا   هايي  شاخصاز جمله   .  بودند يردولتي و غ  يررسمي مشاغل غ  ي درصد دارا  ۴۰

ـ رو  مـي  شماري به  اجتماع ة سرماية احث عمد  و از مب   گيرند    مي ل قرار يمقاله مورد تحل    ،دن

 ۳/۵۴ ،اديـ  درصـد اعتمـاد ز     ۱/۱۷ ،ان افراد شاغل  ي از م  ي شهر ةاعتماد است که در جامع    

 ندشت به همکاران کارمند خود دا     اندكي درصد اعتماد    ۲۰درصد اعتماد در حد متوسط و       

درصـد در    ۱/۱۷ ،ن افراد شاغل  ي از ا  ،ني همچن .ز بدون پاسخ بودند   ي درصد افراد ن   ۶/۸و  

کمک بـه   به  ل  ي تما اندكي درصد در حد     ۳/۱۴ و   ، متوسط  در حد   درصد ۹/۶۲ ،يادحد ز 

ـ   .  بـدون پاسـخ بودنـد   مانده نيز   باقي درصد   ۷/۵ند و   شت دا يگرکدي ن يدر مـورد ارتبـاط ب

 درصـد   ۱/۱۷ ،اديـ ن افراد با هـم ارتبـاط ز       ي درصد ا  ۷/۵ ،يان افراد شهر  يکارمندان در م  

از جملــه . ندشــت دايكــديگر بــا يفي ارتبــاط ضــعنيــز درصــد ۴/۷۱ارتبــاط متوســط و 

 ،يآمـار ة ن جامعي که از اباشد   مي  شاخص شناخت  ،ي اجتماع سرمايةگر  يدهاي    شاخص

 نفـر از    ۱۰ تـا    ۵ درصد   ۱/۱۷ ،ندختشنا  مي گان خود را  ي نفر از همسا   ۵ تا   ۱ درصد   ۶/۴۸

ـ  مانـده نيـز     بـاقي  درصـد    ۳/۳۴ و   ،ندختشـنا   مـي  گان خـود را   يهمسا  نفـر از    ۱۰ش از   يب

هـاي    نـه ي درصـد در زم    ۹/۶۲ ،ي در مناطق شهر   ،خرهباال. ندختشنا  مي گان خود را  يهمسا

درصد ۹/۲ ،يمذهبهاي  نهي درصد در زم   ۱۱/۴،  يعلمهاي    نهي درصد در زم   ۴/۱۱ ،يشخص

 . داشتندگران اعتماد نيبه دها  نهيزم ري درصد در سا۴/۱۱ و ،ياسيسهاي  نهيدر زم
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 بـه  کمـک  تمايـل  اعتمـاد،  خانه، مساحت سرماية اجتماعي  مهم يها  شاخص جمله از

 . داشتند هم با داريیمعن ةرابط ،اينجا در که باشد مي اعتماد عدم و شناخت و ارتباط يکديگر،
 درصـد بـا   ۱دار در سـطح  یة معنـ  خـانواده رابطـ   يست و تعداد اعـضا    ين محل ز  يب
 خانواده در روسـتا     ياد اعضا دهد تعد   مي  وجود دارد که نشان    ۳۳۳/۰ يب همبستگ يضر

 دار در سطح   یة معن شاغل رابط افراد  ان  يست و اعتماد م   ين محل ز  يب. ست از شهرها  يشب
ان يـ دهـد اعتمـاد م      مـي  وجـود دارد کـه نـشان       -۲۶۴/۰ يب همبـستگ  ي درصد با ضر   ۵

کمـک  بـه   ل  يـ ست و تما  ين محل ز  يب. استي   از کارمندان شهر   يش ب ييکارمندان روستا 
 -۲۷۰/۰ يب همبـستگ  ي درصـد و بـا ضـر       ۵دار در سـطح     یة معن رابط،  شاغلافراد  ان  يم

 کمتر از يان کارمندان شهريگر در ميکديکمک به به ل يدهد تما  مي وجود دارد که نشان   
دار در  یة معنـ  شاغل رابط افراد  ان  يست و ارتباط م   ين محل ز  يب.  است ييکارمندان روستا 

ان يدهد ارتباط م    مي د که نشان   وجود دار  -۳۰۵/۰ يب همبستگ ي درصد و با ضر    ۵سطح  
ست و شـناخت    يـ ن محل ز  يب.  است يي از مناطق روستا   يش ب يکارمندان در مناطق شهر   

 وجود دارد که    ۳۲۴/۰ يب همبستگ ي درصد با ضر   ۱دار در سطح    یة معن گان رابط يهمسا
گان خـود   ي از همـسا   يمنـاطق شـهر   نـسبت بـه      ييمناطق روسـتا   ساكناندهد    مي نشان

 درصد  ۵دار در سطح    یة معن ست و عدم اعتماد رابط    ين محل ز  يب. ند دار يشتريشناخت ب 
گر يکـد يدهد در شهرها افـراد بـه          مي  وجود دارد که نشان    -۲۹۴/۰ يب همبستگ يبا ضر 

 .  دارندياعتماد کمتر

 هاپيشنهاد

 يادي است که اثرات ز    یي خود از مناطق ارزشمند    خي تار ةنيشي پ ةواسطيستان به  س ةمنطق
 يز دارا يـ  ن ييايـ ن منطقـه بـه لحـاظ جغراف       يـ ا. انـد يران داشته شرق ا ت در   يبر رشد مدن  

 بـه   هـا يـت ست و فعال  يـ  ز ةي عرصـ  وابـستگ ،   بـودن  ي هماننـد مـرز    ي خاص هاي  ويژگي
ست يـ  صـد و ب    يبادهـا ،  گرد و خاک و غبار    ي،  خشکسال،  دور بودن از مرکز   ي،  کشاورز
 حفظ. باشد   مي يگر از موارد قابل بحث و بررس      ي د ياريها و بس   رساختيضعف ز ،  روزه

 ي و عقالن  ي منطق ة پشتوان ي دارا ير نقاط مرز  ي همانند سا  ي مرز ةين منطق و حراست از ا   
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ط ين منطقـه بـر توجـه بـه شـرا     ي در ايداريت و پاي اساس امن ،ن حال يدر ع .  است يکاف
يز با توجه    منطقه ن  يستي ز ة و عرص  يبافت سکونتگاه .  استوار است  ي و فرهنگ  ياجتماع
 .  داردتأكيدن بر پراکنش روستاها  آيخي تارةبه سابق
ستان سـطح اعتمـاد     يـ  س ةصـورت گرفتـه در منطقـ      هـاي     يريـ گ با اندازه  ،يکلطور  به
 هـر چـه     ،ن حـال  يدر عـ   ؛ است يشتر از نقاط شهر   ي ب يي روستا ساكنانن  ي در ب  ياجتماع
 يشتريـ  ب يداريـ  روسـتاها از پا    ،شتر بـوده اسـت    ي ب يي در مناطق روستا   ي اجتماع سرماية

 در  ي زنـدگ  ،ياز طرف . اند  داشته به مهاجرت ن   يلي تما  روستاييان اند؛ و اکثر    بودهبرخوردار  
 ايـن  ريـ غدر ر اسـت و  يپـذ   امکـان ي و اعتماد اجتماعي با همبستگ ي مرز يينقاط روستا 

 کـه  كرد اذعان توان بنابراين، مي. افتد  مي به خطر ي مرز ساكنان روستاها و    ي بقا صورت،
 يشـهر منـاطق    از   يشستان ب ي س ة مطالع  مورد ييق روستا  در مناط  ي اجتماع سرمايةزان  يم

ـ   ي اعتماد اجتماع  ،ن حال يبوده است و در ع      بـه   يين کارکنـان منـاطق روسـتا      ي موجود ب
 .  استمنجر شدهستان ي سيين مردم مناطق روستاي در بي و همبستگييش همگرايافزا

 ي اجتمـاع  ايةسـرم  ي که دارا  ييل به مهاجرت در روستاها    يزان تما يناگفته نماند که م   
 و در   ؛ار کمتـر بـوده اسـت      ي بـس  ،انـد   بوده يمورد بررس هاي    شاخص متناسب با    يشتريب

 ، بوده است  يي از نقاط روستا   يش ب يل به مهاجرت در نقاط شهر     يزان تما ي م ،ن راستا يهم
 بـراي  ي قـو ي عامل و محرکـ عنوان بهد توان  مين شدي باشد که شهرآند  ي مؤ بسا چه که
  در کـه   ي  ا  گونـه  به سازد، روستاها را فراهم     ةي تخل  موجبات  و دكنت مهاجرت عمل    يتقو

 ي تعادل مکـان ،ستاني س ةمدار شهر و روستا در منطق      ستي هم خوردن تعادل ز    رصورت ب 
 ي حفـظ و نگهـدار   زمينة درياساسهاي راهبرد بر خالف نيز برهم بخورد، کهدر منطقه  

 . خواهد بودي کيتياز مرزها به لحاظ ژئوپول
 :دشو ، پيشنهاد ميبنابراين

جاد يستان به نفع ا   ي س ة در منطق  يي روستا ي در نظام سکونتگاه   يرييچ عنوان تغ  يبه ه  •
 ي و منطق  يل عقل ي و دال  ي علم ةت بدون پشتوان  يشهر و شهرک با هدف تمرکز جمع      

  ؛رديصورت نگ
  شود؛ حفظ ي مرزةيي منطق روستايها  سکونتگاهي تمامشودتالش  •
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ن يـ  ا ، هـستند  يا نـه يهز كـم توقـع و    روستاييان مرزداران کم  نکه اساسًا   يبا توجه به ا    •

  منجر شود؛ريزي  برنامهده گرفتن آنها در نظام ي به نادنبايدموضوع 
 ي و اقتـصاد   يط خاص اجتمـاع   ين با توجه به شرا    يان مرزنش روستايي يحقوق مکان  •

  شود؛کامًال مراعات بايد آنها 
 ي شغل و درآمد در سطح روستاهاجاديژه ايو ه بي اقتصاد-ي اجتماعيها رساختيز •

 و ؛ردي قرار گ ژهي مورد توجه و بايديمرز
 يي در منـاطق روسـتا     ي اجتمـاع  سرماية ةاي به رشد و توسع      ويژهاهتمام  الزم است    •

 . صورت گيرد يمرز

 ها يادداشت
1. L. J. Hanifan 
2. Jane Jacobs 
3. Durkheim 
4. Simmel 
5. Marx 
6. Weber 
7. P. Bourdieu 
8. James Coleman 
9. Robert Putnam 
10. Tocqueville 
11. J. S. Mill 
12. Toennies 
13. Locke 
14. Rousseau 
15.Routtedge  
16.Amsberg  
17. Seely  
18. Loury 

های اين منابع گودال  . شود منابع آب شيرين در شهرستان زهک که از طريق رود هيرمند تأمين می             -۱۹
توانـد آب موجـود در خـود را تـا مـدت              اک آنها نفوذناپذير اسـت و مـی       بزرگي هستند که جنس خ    

 .زيادی نگهداری كند
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