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تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر سرمایه اجتماعی
مطالعه موردی :شهر مراغه
میرنجف موسوی1ـ استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
حسن آهار -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارمی تهران ،تهران ،ایران
ایوب منوچهری میاندوآب -استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
حدیثه قیصری -دانشجوی دکتری شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1397/02/20 :

تاریخ پذیرش1397/07/20 :

چکیده
رشد پراکنده شهرها عالوه بر تأثیرات منفی زیستمحیطی و اقتصادی دارای هزینههای اجتماعی زیاد هستند ،این
هزینهها با جابجایی و فاصله گرفتن محلههای شهری از مرکز شهر و شـکلگیری حومـههای شـهری روزبـهروز
بیشتر می شود .هدف اول این مطالعه تحلیل و تأثیر پراکنده رویی شهری بر سرمایه اجتماعی محالت شهر مراغـه
میباشد .هدف دوم مقایسه نتایج رگرسیون چند متغیره با رگرسـیون وزنـی جغرافیـایی میباشـد .مطالعـه حاضـر
متشکل از سه مرحله شامل :بررسی پراکنده رویی شهری ،بررسی سرمایه اجتماعی محالت و درنهایـت سـنجش
میزان تأثیرگذاری شاخصهای پراکنده رویی بر میزان سرمایه اجتماعی محالت شهر میباشد .تعداد شـاخصهای
پراکنده رویی شهری  6مورد و تعداد شاخصهای سرمایه اجتماعی در  5عامل اصلی و  39زیر شاخص بوده است.
روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده کـه از روشهـای پیمایشـی و اسـنادی نیـز استفادهشـده اسـت .جمـعآوری
اطالعات شاخصهای پراکنده رویی از طریق مطالعه طرح جامع ،تفصیلی شهر استخراج شده است .و با استفاده از
نرمافزار  Arc GISتحلیل گردیده است .جمعآوری اطالعات سرمایه اجتماعی از طریـق پرسشـنامه بـه تعـداد
 383انجامشده است .برای تحلیل دادهها از رگرسیون چند متغیره و رگرسیون وزنی جغرافیایی استفادهشده اسـت.
نتایج تحقیق نشان میدهد که نتایج رگرسیون چند متغیره در مقایسه با رگرسیون وزنی جغرافیـایی بـا توجـه بـه
ماهیت دادههای فضایی از اعتبار کمتری برخوردار است.
واژگان کلیدی :پراکنده رویی ،سرمایه اجتماعی ،رگرسیون وزنی جغرافیایی ،شهر مراغه.
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مقدمه
گسترش شهری علیرغم آثار زیستمحیطی آنکه اصلیترین آن مصرف زمین است بهخودیخود هزینه اجتماعی در
برندارد ولی جابجایی جمعیتی اولین پیامد گسترش شهری است که بر شبکه اجتماعی تأثیرگذار است .جین جیکوب در اثر
کالسیک خود «مرگ و زندگی شهرهای آمریکایی» توضیح داده بود که شبکههای اجتماعی فشرده در محدوده
حوزههای قدیمی و مختل شهری صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل میدهند و در ارتباط با حفظ نظافت ،عدم وجود
جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی ،در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند پلیس،
مسئولیت بیشتری از خود نشان میدهند (فوکویاما10:1997،؛ به نقل از قربانی و همکاران .)8:1389،آیا محلهها و
حومههای جدید شهری نیز واجد همان نوع شبکه های اجتماعی مورداشاره جیکوبز هستند؟ اندیشمندانی مانند پونتام1
( )2000بحث میکنند که تراکم کم الگوهای زندگی حومهها باعث کاهش سرمایه اجتماعی شده و درنهایت منجر به
کاهش کیفیت زندگی و جامعه ناسالم میشود ( .)Brueckner & Largey,2008:18گلیزر 2،الیبسون 3و ساکرودت4
( )2000در مطالعات خود به این نتیجه رسیدهاند ،که بین تحرک و جابجایی محل اقامت و عضویت سازمانی رابطه منفی
وجود دارد .افرادی که محل اقامت خود را عوض میکنند سرمایه اجتماعی خود را از دست میدهند و کمتر عالقهمند به
سرمایهگذاری بر روی آن هستند  .از طرف دیگر طول مدت اقامت در یک جامعه تا حد زیادی بر سرمایه اجتماعی
تأثیرگذار است .درواقع میزان تعلقخاطر افراد به محی نیز بر تشکیل سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است (قربانی و
همکاران .)8:1389،دی پاسکوال5و گلیزر ( )1999این موضوع را در مورد مالکیت واحد مسکونی و رابطه آن با تشکیل
سرمایه اجتماعی بررسی کرده است .آنان معتقدند مالکیت مانع تحرک و سیالی جمعیت شده و انگیزهای است برای توجه
به امنیت محی و برقراری رواب و شبکههای اجتماعی میشود(.)DiPasquale & Glaeser,1999:382
در این پژوهش ،شهر مراغه بهعنوان مورد تجربی مطالعه شده است .تحوالت جمعیت شهر مراغه مقاطع سرشماری
موجود ،حاکی از تالطم و تغییرات رشد شهر زیادی بوده است ،بهطوریکه جمعیت شهر مراغه در  45سال (-1390
 )1345اخیر  2/77برابر شده است (مرکز آمار ایران) در مقابل مساحت این شهر رشد سریعتری از جمعیت آن داشته
بهطوریکه مساحت آن در همین دوره  16/5برابر گردیده است (استخراج و محاسبات نگارندگان) عدم تعادل بین رشد
مساحت و جمعیت در هر دوره از رشد و توسعه شهر باعث شده است که الگوی توسعه فضایی-کالبدی این شهر بیشتر از
نوع الگوی پراکنش افقی بیرویه6باشد .هدف تحقیق حاضر سنجش میزان گسترش ،تحوالت محالت شهری و تأثیر آن
بر سرمایه اجتماعی ساکنان می باشد که درنهایت تأثیر کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی بر میزان زیست پذیری و
کیفیت زندگی محالت سنجیده شود.
ایراندوست و همکاران ( )1397عوامل مؤثر در پراکنده رویی در شهر رشت را مورد ارزیـابی قـرار دادهانـد .از نتـایج ایـن
تحقیق وجود روستاهای پیرامونی و پدیده اسکان غیررسمی در به وجود آمدن پراکنده رویی در شهر رشت مؤثر بودهاند.
عنابستانی و جوانشیری ( )1396به تأثیر پراکنده روی بر احساس امنیت کالبدی در سکونتگاههای روستایی در شهرسـتان
بینالود پرداختهاند .در این تحقیق از شاخصهای کالبدی – فضایی ،اجتمـاعی ،زیسـتمحیطی و اقتصـادی در ارتبـاط بـا
پدیده پراکنده رویی و امنیت استفادهشده است .در بررسی متغیر پراکنده روی کالبدی نیز شـاخص کالبـدی  -فضـایی بـا
میانگین  2/48کمترین اثر و شاخص اقتصادی با میانگین  2/65بیشترین اثر را در بینظمی فیزیکـی محـی روسـتایی و
پراکنده روی کالبدی داشته است.
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عبدیان و رحیمی ( )1396پراکنده رویی شهری و تأثیر بر آسیبهای اجتماعی در شـهر سـاری را بررسـی نمودنـد .نتـایج
تحقیق نشان میدهد ،مناطقی که دارای رشد پراکنده و بدون برنامه بودهاند ،میزان آسیبپذیری بیشتری میباشند و بـین
آنها ارتباط همبستگی مثبت وجود دارد.
سرور و همکاران ( )1396به تحلیل آثار گسترش شهری بر امنیت محالت شهری در شهر مراغه پرداختهاند .نتایج نشـان
میدهد تأثیرات بین شاخصهای تراکم جمعیت ،تراکم ساختمانی و امنیت در محالتی مانند سهند ،ولیعصـر ،اوحـدی و ...
که بهطور عمده دارای بافت منسجم و برنامهریزیشده دارند ،بهصورت مثبت بوده و با افزایش مقدار این شاخصها میزان
امنیت نیز افزایش مییابد.
حسینی مطلق ( )1391به ارزیابی اثرات اجتماعی پراکنده رویی در شهر یزد پرداخته است .یافتههای تحقیـق نشـاندهنده
وجود اختالف معنی دار بین محالت شهری با الگوی رشد متراکم و پراکنده ازلحاظ میـزان روابـ همسـایگی و احسـاس
امنیت میباشد .درنهایت میتوان گفت الگوی رشد پراکنده شهر یزد در طول فرایند شکلگیری و گسترش خـود موجـب
کاهش میزان رواب همسایگی و احساس امنیت شهروندان شده است.
قانونی ،حسین ( )1391به تحلیل تأثیر پراکنده رویی شهری بر آسیبپذیری اجتماعی در شهر قـزوین پرداختـه اسـت .در
این تحقیق با استفاده از روشهای تحلیل عاملی و همبستگی ارتباط مؤثر بین پراکنـده رویـی و آسـیبپذیری اجتمـاعی
بررسیشده است.
کارواجال گامبی )2011(1به دنبال بررسی رابطه بین تعامالت اجتمـاعی سـاکنین واحـدهای همسـایگی در مقیـاس مـادر
شهری با میزان پراکنده رویی می باشد .نتایج این تحقیق حاکی از عدم وجـود رابطـه معنـادار بـین اجـزا و مشخصـههای
موردسنجش پراکنده رویی و میزان و شدت تعامالت اجتماعی میباشد.
بروکنز و الرجی ) 2008(2اثر پراکنده رویی بر میزان و شده رواب اجتماعی بین همسایگان را موردبررسی قرار دادهانـد .در
این تحقیق ،در زمینه پراکنده رویی از شاخص تراکم و در زمینه رواب اجتماعی از متغیرهایی مانند اعتماد ،ارتبـاط رودررو،
تعداد دوستان نزدیک و  ...استفادهشده است .نتیجه تحقیق نشاندهنده رابطه معکوس بین تراکم و میزان ارتباط اجتماعی
میباشد.
آلتینوک و سنگیز )2008(3بهمنظور پدیدههای اجتماعی در کالنشهر اسـتانبول از ویژگـی نـوع منـاطق مسـکونی (مثـل
منطقه قانونی و غیرقانونی) که در طی رشد پراکنده شکلگرفتهاند ،استفاده کردند .نتایج تحقیق حاکی از این مطلب است
که پراکنده رویی موجب شکلگیری مناطقی باکالس اجتماعی خاص گردیده است.
مبانی نظری
مروری به ادبیات تحقیق نشان میدهد که مفهوم سرمایه اجتماعی به معنای آنچه امروزه به کار مـیرود را نخسـتین بـار
شخصی به نام هنیفن4در سال  1920به کار برد .او در مقالهای که در سال  1916در مورد اهمیـت مشـارکت در تقویـت
حاصل کار مدرسه منتشر کرد ،سرمایه اجتماعی را شامل داراییهایی میدانست که در زندگی روزانه افراد خیلی بهحسـاب
میآید .همانند حسن تفاهم ،رفاقت ،احساس همدردی و روابـ اجتمـاعی در بـین افـراد و خانوادههـایی کـه یـک واحـد
اجتماعی را تشکیل میدهند .وی این عبارت را بهعنوان حسن نیت و کمکهزینه ،همدردی متقابل رشـتههای اجتمـاعی

در میان گروهی از افراد و خانواده که یک واحد اجتمـاعی را تشـکیل میدادنـد بـه کـار بـرد (.(Hanifan,1916:130
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سرمایه اجتماعی را بهعنوان منبعی حاصل از هنجارها و رواب اجتماعی جاسازیشده در شـبکه اجتمـاعی میانگارنـد کـه
افراد را به کنش هماهنـگ جهـت کسـب اهـداف مـوردنظر قـادر میسـازد ( .)Borgada et al,2002:127روابـ و
پیوندهای اجتماعی بنا بر نظریه تحلیل شبکه بهعنوان سرمایه اجتماعی و دارایی فرد حساب میشود و فـرد از طریـق آن
میتواند به منابع و حمایتهای موجود در این پیوندها دسترسی یابد (باستانی و همکاران .)63:1386،بر این اساس سرمایه
اجتماعی داراییهای خوب خصوصی است که افراد آنها را انباشت و از آنهـا بـرای دسـتیابی بـه اهـداف خـود اسـتفاده
میکنند (اکبری .)146:1385 ،برای آنکه در تعریف سرمایه اجتماعی چندگانگی به وجود نیاید ،تفکیک بین منابع و نتایج
و پیامدها الزم است .منابع سرمایه اجتماعی در حقیقت همان شبکهها و نهادهاست که بهوسیله رواب حاکم میـان آنهـا،
نتایج این سرمایه ،یعنی هنجارها ،گرایشها و ارزشها شکل میگیرد .ازجمله مهمترین نتـایج سـرمایه اجتمـاعی اعتمـاد
است تا جایی که در برخی از تحقیقات از اعتماد بـهعنوان جـایگزین سـرمایه اجتمـاعی نامبردهانـد (علمـی.)243:1384،
تحقیقات گوناگون نشان میدهد با کاهش سرمایه اجتماعی هزینههای اجتماعی و اقتصادی زندگی افـزایش مییابـد .تـا
آنجا که چنانچه سرمایه اجتماعی موجب تسهیل در کسب نتایج عمومی و ایجاد خوی همکاری شود ،منطقی است که آن
را بهعنوان موجد یا هم سنگ سرمایه مادی و انسانی دانست (اکبـری .)151:1385،سـرمایه اجتمـاعی بـهعنوان مـاهیتی

پیچیده و مرکب بر اساس آثار حمایتی پیوندهای اجتماعی در کیفیت روانی افراد تأثیر دارد (.(Almedom,2005:945
علمی ،شارع پور و حسینی در تحقیق خود به بررسی شـش مسـیر تـأثیر سـرمایه اجتمـاعی بـر شـاخصهای اقتصـادی
پرداختهاند .تأکید اصلی این محققین بر عامل اساسی اعتماد بوده است .فیروزآبادی و جاجرمی با بررسی رابطه بین هفـت
عنصر سرمایه اجتماعی و سطح توسعهیافتگی مناطق شهر تهران به این نتیجه رسیدهاند که ایـن دو رابطـه مثبتـی بـاهم
برخوردارند .رابطه منفی بین سرمایه اجتماعی و جرم و بزهکاری و رابطه مثبت بین آن و احساس عمومی امنیت ثابتشده
است .حتی پرتی وارد با اشاره به جنبههای مختلف سرمایه اجتماعی مانند اعتماد ،عمل متقابل ،نقش جمعی وابستگیهای
نهادی ،نقش آن را در حفاظت محی زیست مثبت ارزیابی کردهاند .تحقیقات دیگری نقش سرمایه اجتمـاعی را در توسـعه
محالت مهم تلقی کردند .ازجمله ماسلو1تعامل اجتماعی و سرمایه اجتماعی نیاز حیاتی بشـر میدانـد .در سـطح شخصـی
ارتباط اجتماعی نقش مهمی در توسعه روانی و رفاه دارد .در سطح اجتماع برای توسعه همبستگی و افزایش سرمایه نقـش
پررنگی دارد .ازلحاظ اقتصادی نیز پایه و اساس نوآوری و خالقیت در اجتماعات میباشد افزایش سرمایه اجتمـاعی باعـث
افزایش کیفیت زندگی در سطح محالت شهر میشود گسترش افقی شهر باعث افـزایش هزینـههای اجتمـاعی سـاکنان
شهری میشود (علمی و همکاران .)250:1384،دی پاسکوال و گلیزر ( ،)354:1999این موضوع را در مورد مالکیت واحـد
مسکونی و رابط ه آن با تشکیل سرمایه اجتماعی بررسی کرده است .آنان معتقدند مالکیت مانع تحرک و سـیالی جمعیـت
شده و انگیزهای است برای توجه به امنیت محی و برقراری رواب و شبکههای اجتماعی .همچنین برخی از عوامل فردی
بر شکلگیری سرمایه اجتماعی مؤثرند که ازجمله میتوان سن ،سطح آموزش ،رفتار ،طرز تلقی و استعدادهای فردی ،دین
و الگوهـای فرهنگـی و درنهایـت خـانواده را نــام بـرد (نـاطق پـور .)165:1385،مفهــوم سـرمایه اجتمـاعی بـه یکــی از
بحثانگیزترین و جنجالیترین مفاهیم علوم اجتماعی و پژوهشهای توسعه تبدیلشده است و حجم ادبیات دانشـگاهی و
سیاسی مرتب با آن بهشدت در حال افزایش است (موسوی و همکاران .)198:1392،تحقیقات قبلی برای برقراری ارتبـاط
بین مؤلفههای گسترش افقی و سرمایههای اجتماعی از روش رگرسیون چند متغیره استفاده نمودند که نتایج آن بهصورت
کلی میباشد .اما در این تحقیق از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفادهشده است که ماهیت فضایی دارد .بدین مفهوم
که با توجه به مقیاس جغرافیایی در نظر گرفته (در این تحقیق محله مدنظر بوده است) رابطه چند متغیر را باهم دیگـر بـا
1 . Maslow
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تأکید بر مقیاس جغرافیایی تبیین میکند.در رابطه با شکل شهری و سرمایه اجتماعی اکثر تحقیقات در سطح محلـی و در
راستای توضیح نوشهرسازی انجامشده است ،که در آن به تراکم ،توسعه ترکیب کاربریها و استراتژیهای طراحی شهری
و معماری تأکید میشود که میزان تعامل اجتمـاعی را در سـطح محـالت بهبـود میبخشـد(.)Talen,1999:1363

النـد1

نتیجه میگیرد که مکانهای قابل پیادهروی ارتباط مثبتی با میزان مشارکت اجتماعی در محالت دارند ،اما نتیجه میگیرد
که ویژگی و گرایشهای شخصی نیز نقش معناداری در میـزان مشـارکت دارنـد ( .(lund,2003:426گـرانیس2نشـان
میدهد که شواهد بسیار محکمی وجود دارد که قابلیت پیادهروی در فضای شهری نقش زیادی در تقویت جوامـع محلـی

دارد (.(Grannis,1998; 2005; 2009
اوری و شیلر فرض میکنند که استفاده همزمان از اتومبیـل بهصـورت پراکنـده و در مسـیرهای فضـایی-زمـانی انجـام
فعالیتهای تعامل اجتماعی را برای مردم سخت میکنند ( .)Sheller & Urry,2000:754ولمن نشـان میدهـد کـه
حومههای اتومبیل محور یک عامل مهم در تنگ شدن فضایی شبکههای اجتماعی هستند .در شهرها گسترش مییابنـد،
شبکههای اجتماعی رفتهرفته پراکندهتر میشوند و در اشخاص بیش از بیش الگوهای شخصی و روزمـره شـکل میگیـرد

(.)Wellman,2001:247
رابطه اجتماعی و فرهنگی در فضا اتفاق میافتد بنابراین زندگی اجتماعی در فضا واقعشده و توسـ آن محـدود میشـود
(طالبی .)163:1383،رواب اجتماعی و بهتبع آن سرمایه اجتماعی بـا افـزایش فاصـله بهشـدت کـاهش مییابـد (رنـانی و
همکاران .)137:1385،حتی انتقال ناگهانی وسیع جمعیت ،میتواند بر روی سرمایه اجتمـاعی محـالت پیرامـون آن تـأثیر
منفی داشته باشد .میزان تعلق خاطر افراد به محی نیز بر تشکیل سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است .به نظر دی پاسکوال و
گلیزر ( .)DiPasqual et al,1999:373برخی از عوامل فردی بر شکلگیری سـرمایه اجتمـاعی مؤثرنـد کـه ازجملـه
میتوان سن ،سطح آموزش ،رفتار ،طرز تلقی و استعدادهای فردی ،دین و الگوهای فرهنگی و درنهایت خانواده را نام بـرد
(ناطق پور )165:1385،این مطالعات نشان میدهد که نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعات محلی و افزایش کیفیت
آنها از ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بسیار پررنگ میباشد .با گسترش پراکنده و افقی شهر ابتـدا میـزان سـرمایه
اجتماعی کاهش می یابد و درنهایت منجر به کاهش کیفیت زندگی در سطح محالت شهری میشود .گسـترش شـهری و
شکل گیری محالت جدید به دو صورت باعث کاهش کیفیت زندگی در سطح محالت شهری میشوند ،ابتدا ساکنین اولیه
محالت قدیمی شهر به سمت حومهها و محالت جدید حرکت میکنند ،آنها در این محالت کم تـراکم و تـازه تأسـیس
نسبت به همسایگان خود غریبه هستند و سالها طول خواهد کشید تا تعامل اجتماعی و سرمایه اجتماعی در این محالت
شکل بگیرد ،دوماً جایگزین آنها در محالت قدیمی شهر معموالً افراد بیبضاعت و مهاجرین جدید هستند که نسبت بـه
این محالت هیچ تعلق مکانی ندارند و تعامالت اجتماعی در آنها در سطح پایین قرار دارد ،این تحرکات و جابجاییهـای
جمعیتی در شهر درنهایت منجر به کاهش کیفیت زندگی محالت شهری میشود.
روش پژوهش
برای گردآوری اطالعات در زمینه رابطه بین شکل و فرم شهر و تأثیر آن بر سرمایه اجتمـاعی از دو روش کتابخانـهای و
پیمایشی استفادهشده است .ابتدا شاخصهای پراکنده رویی شهری و تحوالت سـکونتی محـالت (تـراکم جمعیـت ،نـر
فضای باز ،میانگین تراکم ساختمانی ،فاصله از مرکز محله ،مدت سکونت در محله) از طریق مطالعه طرح جامع ،تفصـیلی
و با استفاده از نرمافزار  ARCGIS 10.2بهدستآمده اسـت .بـرای جمـعآوری اطالعـات سـرمایه اجتمـاعی پرسشـنامه
1 . Lund
2 . Grannis
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استفادهشده است .سرمایههای اجتماعی از طریق  5عامل مشارکت ،عضویت ،امنیت ،تعامل و اعتماد بهدسـتآمده اسـت،
برای این منظور  39سؤال طرحشده است .تعداد نمونههای تحقیق با توجه به جمعیـت شـهر مراغـه در سرشـماری سـال
 162275(1390نفر) و بر اساس فرمول کوکران  383نمونه برآورد شده است .مقیاس اندازهگیری پرسشنامه طیف لیکرت
بوده است که تعداد گویهها از  1تا  5بوده است .برای جمعآوری پرسشنامهها ابتدا به تعـداد  30پـیش پرسشـنامه پرشـده
است ،سپس با استفاده از آزمون آلفای کرونبا گویهها موردسنجش قرارگرفته است و سؤاالت کماهمیت حذفشده اسـت
و درنهایت  39سؤال انتخابشده است .مقدار آلفـای کرونبـا پرسشـنامه نهـایی سـرمایه اجتمـاعی برابـر  0/8بـود کـه
نشاندهنده پایایی خوب پرسشنامه است.
برای روایی گویهها از اعتبار محتوا استفادهشده است .برای انتخاب نمونهها در مرحله اول جمعیت محـالت محاسبهشـده
است ،در مرحله دوم تعداد نمونهها بر اساس جمعیت محالت بهصورت تصادفی طبقهای از سطح محـالت گردآوریشـده
است .همچنین برای محاسبه مقدار واریانس برآورده شده از تحلیل عاملی اکتشافی استفادهشده است .درنهایـت بـهمنظور
ارزیابی و تحلیل اثرات گسترش افقی و تحوالت سکونتی بر سرمایههای اجتماعی از تحلیلهای پیشرفته آمـاری ضـریب
همبستگی ،رگرسیون چند متغیره و آمـار فضـایی رگرسـیون وزنـی جغرافیـایی بهـره گرفتهشـده اسـت .در جـدول زیـر
شاخصهای انتخابشده برای تبیین مؤلفههای تحقیق آورده شده است:
جدول شماره  .1شاخصهای تحقیق
مؤلفهها
شــاخصهای
پراکنده رویی

زیر شاخصها
شاخصها
 -1تراکم جمعیت  -2نر فضای باز  -3میانگین تراکم ساختمانی  -4فاصله از مرکز شهر  -5مدت سکونت در محله  -6دسترسی

مشارکت

ســـــــرمایه
اجتماعی

امنیــــــــت
اجتمــــاعی و
محیطی
عضویت

تعامـــــــــل
اجتماعی

اعتماد

 -1شرکت اهالی محله در حل مسائل و مشکالت محله  -2همکاری با نهادهـای مسـئول در حـل مشـکالت محلـه -3
مشارکت در پروژههای محله  -4شـرکت در فعالیتهـای اجتمـاعی و جمعـی (مراسـم مـذهبی ،جشـن و شـادی و-5 )..
اطالعرسانی به مسئولین از طریق مکاتبات رسمی توس اهالی محله
 -1سرقت در محله  - 2مشاهده رفتارهای بزهکارانه  -3وجود فضاهای ترسناک در محله  -4احساس آرامش در هنگـام
شب در محله  -5میزان بزه دیدگی در محله  -6میزان امنیت کودکان و زنان در محله
 - 1عضویت در انجمن اولیاء و مربیان محله در پنج سال اخیر  -2عضویت در تعاونیها در پنج سال اخیر  -3عضـویت در
گروههای قرانی در پنج سال اخیر  -4عضویت در صندوق قرضالحسـنه محلـی  -5عضـویت در انجمنهـای خیریـه -6
عضویت در هیاتهای مذهبی  -7عضویت در گروههای ادبی و هنری  -8عضویت در انجمنهای محلی  -9عضـویت در
انجمنهای صنفی  -10عضویت در تیمهای ورزشی
-1تجانس و اشتراک فرهنگی بین همسایهها  -2رواب گرم و صمیمانه با همسایهها  -3حل مسائل محله توس بزرگـان
محله  -4کمک همسایهها در مواقع نیاز  -5مشورت با همسایگان در مورد حل مشکالت محله -6رفتوآمد با همسایگان
 -7مشارکت در مراسمهای همسایگان  -8وجود مکـان مناسـب بـرای گـرد هـم آمـدن اهـالی محلـه  -9مشـارکت در
مناسبتهای ملی درون محلهای (عید نوروز ،عید قربان و -10 )..اهمیت دادن به اقوام و خویشان
 -1میزان اعتماد به مردم  -2اعتماد به بستگان درجه  -3اعتماد به بستگان درجه  -4اعتماد به دوستان خـود  -5اعتمـاد
به همکاران خود  -6اعتماد به همسایهها  -7اعتماد به اهالی محله  -8اعتماد به مسئولین شهری

محدوده موردمطالعه
شهر مراغه یکی از قدیمیترین شهرهای ایران بوده و در زمان حکومت ایلخانیان ،هالکوخـان مراغـه را پایتخـت کشـور
ایران انتخاب کرد .این شهر در  37درجه و  23دقیقه عرض شمالی و  46درجه و  16دقیقه طول شرقی واقعشده اسـت و
ارتفاع آن از سطح دریا  1390متر میباشد (مروارید .)63: 1372،شهر مراغه به وسـعت تقریبـی  2647هکتـار در امتـداد
رودخانه صوفی چای و در دامنههای جنوبی کوه سهند واقعشده است (مهندسین مشاور نقش محی )14 :1385،
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جمعیت شهر طبق سرشماری سال  ،1390معادل  162275هزار نفر میباشد و بعد از تبریـز دومـین شـهر بـزرگ اسـتان
آذربایجان شرقی محسوب میشود .)www.amar.org.ir( .هماکنون شهر مراغـه دارای  26محلـه و  7ناحیـه میباشـد
(مهندسین مشاور نقش محی .)30 :1385،

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیای محدوده مورد مطالعه

بحث و یافتهها
تحلیل عاملی

بهمنظور فهم میزان برآورد مقدار سرمایه اجتماعی بهوسیله پرسشنامه از مدل تحلیل عاملی اکتشـافی بـر اسـاس تجزیـه
مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس استفادهشده است که نتـایج آزمـون KMO1و B.T.S2در هرکـدام از آنهـا نشـان
میدهد که اوالً کفایت نمونهگیری حاصل آمـده اسـت ،ثانیـاً شـاخصهای منـدرج در هـر عامـل از همبسـتگی بـاالیی
برخوردارند .درنهایت پرسشها یا شاخصها به مقدار قابلتوجهی واریانس سرمایه اجتماعی را برآورد کردهاند.
جدول شماره .2مقدار ویژه هر یک از عاملها
مؤلفهها

سرمایه اجتماعی

تعداد عاملها

12

KMO

0/760

B.T.S

8/19

مقدار ویژه هر یک از عاملها
17/055
11/565
5/970
5/421
4/653
4/182
3/822
3/203
3/073
2/718
2/499
2/349

درصد واریانس تجمعی

66/50

1 . Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2 . Bartlett's Test of Sphericity
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رگرسیون وزنی

جغرافیایی1

در رگرسیون خطی دادههای فضایی در یک فرایند ایستا فرض میشوند؛ رگرسیون خطی عمومی بهصورت زیر میباشد:
yi (u) =β0i(u) β1i (u)x1iβ2i (u)x2i ...βmi(u)xmi

تخمین پارامترها در اندازهگیری اینگونه مدلها در فضا ثابت هستند:
=(XT X)-1 XT Yβ

درحالیکه مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی ( )GWRگسترشیافته چارچوب رگرسیون عمومی میباشـد و جـوهره اصـلی
 GWRبهصورت زیر است:
yi= β0(ui،vi) + ∑ β0(ui،vi)Xik+€i
i=1،2 …،n

جایی که ( ) vi،uiمختصات  iامین نقطه در فضا را تشکیل میدهـد؛ vi)، β0(uiتـابعی پیوسـته از  v) β، K (uدر هـر
نقطه  iمیباشد  Xip، …،Xi1متغیرهای توضیحی در نقطه  iو

جزو خطا میباشد .برای مجموعه دادههای دادهشده

پارامترهای منطقهای  v) β، K(uبا استفاده از مراحل حداقل مربعات وزنی تخمین زده میشود .وزنهـای  Wijبـرای
n،…،2،i=1در هر موقعیت ( ) vi،uiبهعنوان تابع پیوستهای از فواصل بین نقاط  iو دیگر نقاط دادهای به دست میآیند.

شکل شماره  .2مدل تحلیلی بهمنظور بررسی ارتباط پراکنده رویی شهری با سرمایه اجتماعی یافتهها

بهمنظور بررسی ارتباط بین پراکنده رویی شهر و سرمایههای اجتماعی ابتدا متغیرهای پراکنده رویی را در سـطح محـالت
بررسیشده است .این متغیرها بهعنوان متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفتهشدهاند .بـا توجـه پراکنـده رویـی شـهری
تراکم جمعیت (نفر در هکتار) در محالت شهر پایین است به همین دلیل فرض تحقیق مبنی بر این است که هرچه تراکم
محالت بیشتر باشد ،تأثیر مثبتی بر سرمایه اجتماعی خواهد داشت .متغیر بعدی مدت سکونت در محالت شـهر میباشـد،
فرض تحقیق مبنی بر این است که هر چه مدت سکونت بیشتر باشد ،تأثیر مستقیم برافزایش سرمایه اجتماعی دارد .متغیر
مستقل سوم نر فضای باز میباشد ،فرض تحقیق مبنی بر این است که در محالتی که زمینهـای بـایر و خـالی بیشـتر
باشد ،تأثیر مستقیم و منفی بر سرمایه اجتماعی خواهد داشت .متغیر چهارم فاصله از بخش مرکـزی شـهر اسـت ،فـرض
1. Geographically Weighted Regression
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تحقیق مبنی بر این است که هر چه فاصله محالت به مرکز شهر نزدیکتر باشد بر میزان سرمایه اجتماعی افزوده خواهد
شد و بافاصله گرفتن از مرکز شهر کمتر خواهد شد .متغیر بعدی میانگین تراکم ساختمانی است هر چه قدر تـراکم بیشـتر
باشد تأثیر مستقیم بر سرمایه اجتماعی دارد .آخرین متغیر کیفیت دسترسی محالت به مرکز شهر میباشد ،فرض تحقیـق
مبنی بر این است که محالتی که دسترسی آنها به مرکز شهر راحتتر و مطلوبتر میباشد ،بیشتر به مرکـز شـهر سـفر
میکنند ،برای محاسبه آن نیز از تحلیل شبکه1و پرسشنامه استفادهشده است .در جدول  3مقدار هر یک از متغیرها تحـت
عنوان شاخصهای اسپراول در سطح محالت آورده شده است.
جدول شماره  .3شاخصهای پراکنده رویی تحقیق (منبع :نگارندگان)
تراکم جمعیت
53
67
59
40
209
155
215
167
127
32
183
153
166
129
4
130
61
72
62
40
77
5
119
46
15
32

فاصله (متر)
3339
3562
1762
4469
1346
1507
963
807
1123
4568
448
100
534
911
3437
679
1634
997
1460
1612
1547
3814
1998
1784
1865
1261

نر فضای باز
9/24
8/60
1/82
7/03
4/41
3/15
4/42
0/69
0/83
2/96
4/17
3/96
0/82
0/79
6/25
4/22
6/56
3/11
5/11
6/72
6/51
4/71
7/14
4/02
8/85
8/50

تراکم ساختمان
68
72
64
65
97
100
104
96
103
69
106
96
99
91
79
110
84
113
105
80
79
54
75
90
59
71

مدت سکونت
12/26
17/05
12/83
22/54
18/71
18/75
23/29
15/36
27/80
24/13
26
17/79
17/90
12/54
10
24/19
14/82
19/80
13/35
14/13
17
24
16/09
12/67
6/50
5/75

دسترسی
1/84
1/81
1/17
2/54
1/54
2
3
4/07
3/73
3/25
4/25
3/74
3
2/69
1/6
4/44
3/41
4/10
4/18
1/59
3/08
3/67
1/35
4
1/13
3/88

نام محله
404
403
401
705
303
702
302
301
701
704
203
202
102
103
503
201
602
101
104
601
603
604
402
703
502
501

1- Network Analize
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برای سنجش میزان ارتباط و تأثیرگذاری شاخصهای اسپرال بر سرمایه اجتماعی ابتدا از رگرسیون چندگانـه استفادهشـده
است .با توجه به جدول شماره نتایج محاسبات تحلیل رگرسیونی نشانگر آن است مقـدار  Rبرابـر  0/662کـه مقـدار R2

برابر  0/439میباشد که نشان میدهد که  43درصد از سرمایه اجتماعی محالت شهر مراغه مربوط به  6شاخص پراکنده
رویی شهری میباشد .اما به دلیل ماهیت دادهها که شامل  26محله میباشد ،نیاز به رگرسیون فضایی دارد .چراکه نتـایج
رگرسیون چند متغیره نشاندهنده کل شهر بوده است و مقدار تأثیر شاخصها در سطح محالت مشخص نیست.
جدول شماره  .2آمارههای ضرایب مدل رگرسیون شاخصهای پراکنده رویی (منبع :نگارندگان)
معناداری
0/000
0/569
0/316
0/192
0/496
0/044
0/995

t
11/53
-0/580
-1/031
1/352
0/695
2/15
-0/007

ضریب استاندارد
-0/205
-0/388
0/352
0/237
0/542
-0/002

ضریب غیراستاندارد
109
9/455
0/27
-0/046
-0/003 0/002
1/117
0/826
0/344
0/496
3/98
1/844
0/000
0/125

مؤلفهها
کل
تراکم جمعیت
فاصله از مرکز شهر
نر فضا
مدت سکونت
دسترسی
تراکم ساختمانی

مطابق جدول  4مقدار  βنشان میدهد که شاخص دسترسی در پیشگویی توسعه سرمایه اجتماعی محالت شـهر مراغـه
بیشترین سهم را دارد ،بدین معنی که با افزایش یک واحد انحراف معیار به مقدار  0/518بـه سـرمایه اجتمـاعی محـالت
افزوده خواهد شد .مؤلفه فاصله از مرکز شهر و نر فضای باز به ترتیب اولویت در پیشگویی توسعه آینده سرمایه اجتماعی
در رتبههای بعد قرار دارند .اما سؤالی که پیش میآید این است که این نتیجه برای تمام محـالت یکسـان اسـت .بـهطور
یقین نمیتوان به این نتایج اکتفا کرد ،چراکه ساختار و محتوای اجتماعی محالت نسبت بـه یکـدیگر متفـاوت میباشـد.
درنتیجه برای حل این مشکل از رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده میشود.
برای انجام تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی از  ArcGIS10.2استفادهشده است .میزان تأثیر شاخصهای پراکنده رویی
بر روی سرمایه اجتماعی سنجیده شد ،مقدار  R2برابر  0/44درصد میباشد .بدین معنی که بـر اسـاس رگرسـیون وزنـی
جغرافیایی شاخصهای پراکنده رویی در سطح اطمینان  95درصد به میزان  44درصد از سرمایه اجتماعی محالت شهر را
توجیه میکند.
جدول شماره  .5نتایج مدل رگرسیونی جغرافیایی (منبع :نگارندگان)
رگرسیون وزنی جغرافیایی
R2
0/44
0/21
 R2تعدیلشده

سپس آمارههای خروجی رگرسیون وزنی جغرافیایی گزارش دادهشده است که مقدار  R2تمـام محـالت  42درصـد بـوده
است .مهمترین ستون جدول مقادیر باقیمانده استانداردشده است که بازه مثبت و منفـی مقـدار پیشبـین شـده سـرمایه
اجتماعی را نشان میدهد ،آنچه مشخص است میزان پیشبینیشده سرمایه اجتماعی در بین محالت متفاوت میباشد.

نقشه رگرسیون وزنی محلی (شکل  )3که میزان ضریب مثبت و منفی شاخصهای پراکنده رویی بر سـرمایه اجتمـاعی را
نشان میدهد .البته این خروجی یک مشکل اساسی دارد ،چراکه ضریب هـر یـک از شـاخصهای پراکنـده رویـی در آن
معلوم نیست ،در ادامه بهصورت جداگانه تأثیر هر یک از شاخص آورده میشود .همانطور که در نقشه مشـاهده میشـود
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میزان پیشبینی شاخصهای پراکنده رویی در محالت شهر متفاوت بوده است .ضرایب رگرسیون محلی بـرای محالتـی
که به رنگ قرمز هستند ،نشاندهنده ضریب مثبت شاخص میباشد ،با افزایش شاخصهای اسپرال سـرمایه اجتمـاعی در
آنها افزایش خواهد یافت ،در تعدادی نیز ضریب رگرسیون محلی منفی میباشد که با افزایش مقدار شاخصهای پراکنده
رویی ،سرمایه اجتماعی آنها کاسته یا تأثیر نخواهد داشت .با توجه ماهیت متفاوت شـاخصها هرکـدام بـهطور جداگانـه
آورده شده است.

شکل شماره  .3الیه خروجی تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی باقیمانده استانداردشده تمام شاخصها

شاخصهای پراکنده رویی و سرمایه اجتماعی

با استفاده از رگرسیون وزنی محلی میزان تأثیر هر یک از شاخصها بر روی سرمایه اجتماعی برآورد شده است ،بیشـترین
میزان  R2با مقدار  0/79مربوط به تراکم جمعیت میباشد .بدین معنی که شاخص تراکم در سطح اطمینان  99درصد بـه
میزان  79درصد از سرمایه اجتماعی را توجیه میکند .شاخص مدت سـکونت بـا مقـدار  0/61در رتبـه بعـدی قـرار دارد.
بهطورکلی میزان برآورد شاخصها پراکنده رویی بر میزان سرمایه اجتماعی محالت قابلتوجه بوده است.
جدول شماره  .5نتایج مدل رگرسیونی جغرافیایی شاخصهای پراکنده رویی بر میزان سرمایه اجتماعی محالت
شاخصها
تراکم جمعیت
تراکم ساختمانی
فاصله از مرکز شهر
مدت سکونت در محالت شهری
نر فضای باز
دسترسی

R2
0/79
0/58
0/45
0/61
0/54
0/34

 R2تعدیلشده
0/62
0/34
0/20
0/37
0/29
0/12
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میزان تأثیرگذاری هر یک از شاخص های پراکنده رویی بر میزان سرمایه اجتماعی محالت شهر میانـدوآب بـا اسـتفاده از
رگرسیون وزنی جغرافیایی برآورد شده است .نتایج رگرسیون وزنی جغرافیایی بهصورت نقشه (شکل  )4و بر اساس مقـادیر
استانداردشده بهصورت نقشه گزارش دادهشده است .نتایج نشان میدهد که میزان ضریب شاخصها تقریباً الگوی شبیهی
دارند .شاخص دسترسی به مرکز شهر بیشترین تفاوت را نسبت به شاخصهای دیگر دارد .میزان ضـریب آن در محـالت
جنوبی شهر مثبت بوده است ،بدین معنی که با افزایش کیفیت دسترسی این محالت به میزان سرمایه اجتماعی محـالت
افزوده خواهد شد .شاخص دیگر فاصله از مرکز شهر میباشد که الگوی نسبتاً متفاوتتری نسبت به بقیه شاخصها دارد.
ضریب شاخص فاصله از مرکز شهر در محالت جنوبی شهر منفی میباشد که با افـزایش میـزان فاصـله میـزان سـرمایه
اجتماعی این محالت کاهش مییابد .فق در محالتی که بافت روستایی داشـتهاند ،بـا افـزایش فاصـله میـزان سـرمایه
اجتماعی کاهش نمییابد .نتایج سایر شاخصها بر طبق شکل ( )4نشان میدهد که تأثیرات آنهـا در محـالت شـمالی و
مرفه شهر مثبت بوده است و در محالت جنوبی منفی بوده است.

تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر سرمایه اجتماعی....

شکل شماره .4الیههای خروجی تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی باقیمانده استانداردشده

13

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،3پاییز 1397

14

نتیجهگیری
چنانکه گفته شد این مقاله دو هدف داشت ،هدف اول تحلیل اثرات شاخصهای پراکنده رویی شهری بر سرمایه اجتماعی
محالت شهری بود که ابتدا با رگرسیون چند متغیره میزان تأثیر شاخصهای پراکنده رویـی شـهری بـر میـزان سـرمایه
اجتماعی محالت شهری برآورد شد که فق شاخصهای تراکم جمعیت و دسترسی در سطح اطمینان  95درصد معنـیدار
بودند .در مرحله بعد با استفاده از رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی میزان تأثیرگذاری شاخصها برآورد شد .ابتـدا میـزان
تأثیر کل شاخصها بر روی سرمایه اجتماعی سنجیده شد که به علت ماهیت متفاوت شاخصها نتایج آن نمیتواند قابـل
استدالل باشد .برای حل این مشکل تأثیر هر یک از متغیرها بهطور جداگانه مورد آزمون قرار گرفت .نتایج نشان میدهـد
که ضریب تراکم جمعیت در محالت شمالی و مرفه مثبت بوده و با افزایش مقدار آن بر میزان سرمایه اجتماعی آن افزوده
خواهد شد .در محالت جنوبی و حاشیهای شهر ضریب منفی داشته است .میزان ضریب تأثیر شاخص تراکم ساختمانی نیز
بهمانند شاخص تراکم جمعیت میباشد .بهطورکلی الگوی تأثیر شاخصها بهغیراز شاخصهای میزان فاصله از مرکز شـهر
و دسترسی شبیه هم بوده و ضریب تأثیر آنها در محالت شمالی مثبت میباشد ،اما ضریب شـاخص دسترسـی و فاصـله
برافزایش سرمایه اجتماعی محالت جنوبی و حاشیهای شهر مثبت میباشد .هدف دوم مقایسه نتایج رگرسیون چند متغیره
و رگرسیون وزنی جغرافیایی بود .همچنان که در مقاله آورده شده است تفاوتهای زیـادی دارنـد ،نتـایج رگرسـیون چنـد
متغیره نتیجه کلی دارد و معلوم نیست که شاخصها بر روی کدام قسمتها و محالت شهر تـأثیر مثبـت دارد و بـر روی
کدام قسمت ها ضریب تأثیر منفی دارد و مقدار آن در سطح محالت بـه جـه صـورت اسـت ،امـا نتـایج رگرسـیون وزنـی
جغرافیایی برعکس رگرسیون چند متغیره میزان ضریب تأثیر شاخصها را بهصورت فضایی و در سـطح محـالت شـهری
نشان میدهد و مشخص میشود که ضریب تأثیر شاخص در آنها به چه صورت است .با توجه به گفتههای باال پیشنهاد
میشود برای تحلیل موضوعهای جغرافیایی و فضایی از رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شود.
منابع
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
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ارشد شهرسازی ،به راهنمایی عبدالرضا پاکشیر ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز.
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