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 دهیچک
های اجتماعی زیاد هستند، این هتصادی دارای هزینمحیطی و اقرشد پراکنده شهرها عالوه بر تأثیرات منفی زیست

روز های شـهری روزبـهگیری حومـههای شهری از مرکز شهر و شـکلها با جابجایی و فاصله گرفتن محلههزینه

هر مراغـه شود. هدف اول این مطالعه تحلیل و تأثیر پراکنده رویی شهری بر سرمایه اجتماعی محالت شبیشتر می

باشـد. مطالعـه حاضـر افیـایی میچند متغیره با رگرسـیون وزنـی جغر مقایسه نتایج رگرسیون باشد. هدف دوممی

 هایـت سـنجشمتشکل از سه مرحله شامل: بررسی پراکنده رویی شهری، بررسی سرمایه اجتماعی محالت و درن

های اد شـاخصباشد. تعدهای پراکنده رویی بر میزان سرمایه اجتماعی محالت شهر میمیزان تأثیرگذاری شاخص

زیر شاخص بوده است.  39عامل اصلی و  5های سرمایه اجتماعی در مورد و تعداد شاخص 6 پراکنده رویی شهری

آوری شـده اسـت. جمـعهـای پیمایشـی و اسـنادی نیـز استفادهه از روشکـتحلیلی بوده -روش تحقیق توصیفی

 تفاده ازبا اسو  شده است. استخراجشهر  تفصیلیطالعه طرح جامع، های پراکنده رویی از طریق ماطالعات شاخص

آوری اطالعات سرمایه اجتماعی از طریـق پرسشـنامه بـه تعـداد جمعاست.  گردیده تحلیل  Arc GISافزار نرم

شده اسـت. ها از رگرسیون چند متغیره و رگرسیون وزنی جغرافیایی استفادهشده است. برای تحلیل دادهانجام 383

توجـه بـه  سه با رگرسیون وزنی جغرافیـایی بـاند متغیره در مقایدهد که نتایج رگرسیون چنتایج تحقیق نشان می

 دار است.های فضایی از اعتبار کمتری برخورماهیت داده
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 مقدمه

خود هزینه اجتماعی در خودیزمین است بهترین آن مصرف که اصلیمحیطی آنرغم آثار زیستگسترش شهری علی
برندارد ولی جابجایی جمعیتی اولین پیامد گسترش شهری است که بر شبکه اجتماعی تأثیرگذار است. جین جیکوب در اثر 

های اجتماعی فشرده در محدوده توضیح داده بود که شبکه« مرگ و زندگی شهرهای آمریکایی»خود کالسیک 
دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود   شهری صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل میهای قدیمی و مختلحوزه

 جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند پلیس،
ها و (. آیا محله8:1389انی و همکاران،؛ به نقل از قرب10:1997فوکویاما،دهند )یت بیشتری از خود نشان میمسئول
 1های اجتماعی مورداشاره جیکوبز هستند؟ اندیشمندانی مانند پونتامهای جدید شهری نیز واجد همان نوع شبکهحومه

شده و درنهایت منجر به  ها باعث کاهش سرمایه اجتماعیکنند که تراکم کم الگوهای زندگی حومهمی ( بحث2000)
 4ساکرودت و 3یبسون، ال2گلیزر (.,2008:18Brueckner & Largey) شودی و جامعه ناسالم میکاهش کیفیت زندگ

که بین تحرک و جابجایی محل اقامت و عضویت سازمانی رابطه منفی ، انددر مطالعات خود به این نتیجه رسیده (2000)
مند به دهند و کمتر عالقهرا از دست میکنند سرمایه اجتماعی خود وجود دارد. افرادی که محل اقامت خود را عوض می

. از طرف دیگر طول مدت اقامت در یک جامعه تا حد زیادی بر سرمایه اجتماعی گذاری بر روی آن هستندسرمایه
قربانی و خاطر افراد به محی  نیز بر تشکیل سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است )میزان تعلق تأثیرگذار است. درواقع

این موضوع را در مورد مالکیت واحد مسکونی و رابطه آن با تشکیل  (1999) یزرو گل 5دی پاسکوال .(1389:8همکاران،
ای است برای توجه سرمایه اجتماعی بررسی کرده است. آنان معتقدند مالکیت مانع تحرک و سیالی جمعیت شده و انگیزه

 .(DiPasquale & Glaeser,1999:382)شودمی های اجتماعیبه امنیت محی  و برقراری رواب  و شبکه
تحوالت جمعیت شهر مراغه مقاطع سرشماری  .مطالعه شده است تجربیمورد عنوان به شهر مراغه ،این پژوهشدر 

-1390سال ) 45که جمعیت شهر مراغه در طوری، بهزیادی بوده استاز تالطم و تغییرات رشد شهر  یموجود، حاک
تری از جمعیت آن داشته آمار ایران( در مقابل مساحت این شهر رشد سریعبرابر شده است )مرکز  77/2 اخیر (1345
عدم تعادل بین رشد  (برابر گردیده است )استخراج و محاسبات نگارندگان 5/16 که مساحت آن در همین دورهطوریبه

ن شهر بیشتر از ای کالبدی-فضاییمساحت و جمعیت در هر دوره از رشد و توسعه شهر باعث شده است که الگوی توسعه 
آن تحوالت محالت شهری و تأثیر  ،. هدف تحقیق حاضر سنجش میزان گسترشباشد 6رویهنوع الگوی پراکنش افقی بی

باشد که درنهایت تأثیر کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی بر میزان زیست پذیری و بر سرمایه اجتماعی ساکنان می
  کیفیت زندگی محالت سنجیده شود.

انـد. از نتـایج ایـن رار دادهقـعوامل مؤثر در پراکنده رویی در شهر رشت را مورد ارزیـابی  (1397و همکاران ) تدوسایران

  .اندر بودهر رشت مؤثتحقیق وجود روستاهای پیرامونی و پدیده اسکان غیررسمی در به وجود آمدن پراکنده رویی در شه

در شهرسـتان  های روستاییبر احساس امنیت کالبدی در سکونتگاه روی تأثیر پراکندهبه  (1396) جوانشیری و عنابستانی

محیطی و اقتصـادی در ارتبـاط بـا فضایی، اجتمـاعی، زیسـت –های کالبدی اند. در این تحقیق از شاخصبینالود پرداخته

فضـایی بـا  - نیز شـاخص کالبـدی روی کالبدی در بررسی متغیر پراکندهشده است. پدیده پراکنده رویی و امنیت استفاده

نظمی فیزیکـی محـی  روسـتایی و بیشترین اثر را در بی 65/2 کمترین اثر و شاخص اقتصادی با میانگین 48/2میانگین 

 .پراکنده روی کالبدی داشته است
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های اجتماعی در شـهر سـاری را بررسـی نمودنـد. نتـایج آسیب بر تأثیر و شهری رویی پراکنده (1396) رحیمی و عبدیان

باشند و بـین پذیری بیشتری میاند، میزان آسیبدهد، مناطقی که دارای رشد پراکنده و بدون برنامه بودهان میتحقیق نش

 .ها ارتباط همبستگی مثبت وجود داردآن

 نشـان اند. نتایجهشهری در شهر مراغه پرداخت محالت امنیت بر شهری گسترش آثار ( به تحلیل1396سرور و همکاران )

هند، ولیعصـر، اوحـدی و ... سامنیت در محالتی مانند  و ساختمانی تراکم جمعیت، تراکم هایشاخص بین تتأثیرا دهدمی

ها میزان صورت مثبت بوده و با افزایش مقدار این شاخصشده دارند، بهریزیطور عمده دارای بافت منسجم و برنامهکه به

 .یابدامنیت نیز افزایش می

دهنده نهای تحقیـق نشـابی اثرات اجتماعی پراکنده رویی در شهر یزد پرداخته است. یافته( به ارزیا1391حسینی مطلق )

احسـاس  دار بین محالت شهری با الگوی رشد متراکم و پراکنده ازلحاظ میـزان روابـ  همسـایگی ووجود اختالف معنی

گیری و گسترش خـود موجـب شکل راکنده شهر یزد در طول فرایندتوان گفت الگوی رشد پباشد. درنهایت میامنیت می

 .کاهش میزان رواب  همسایگی و احساس امنیت شهروندان شده است

ر در شهر قـزوین پرداختـه اسـت. دپذیری اجتماعی تحلیل تأثیر پراکنده رویی شهری بر آسیببه  (1391قانونی، حسین )

پذیری اجتمـاعی ن پراکنـده رویـی و آسـیبهمبستگی ارتباط مؤثر بی های تحلیل عاملی واین تحقیق با استفاده از روش

 شده است.بررسی

به دنبال بررسی رابطه بین تعامالت اجتمـاعی سـاکنین واحـدهای همسـایگی در مقیـاس مـادر  (2011) 1کارواجال گامبی

های باشد. نتایج این تحقیق حاکی از عدم وجـود رابطـه معنـادار بـین اجـزا و مشخصـهشهری با میزان پراکنده رویی می

 .باشدموردسنجش پراکنده رویی و میزان و شدت تعامالت اجتماعی می

انـد. در ( اثر پراکنده رویی بر میزان و شده رواب  اجتماعی بین همسایگان را موردبررسی قرار داده2008) 2بروکنز و الرجی

یی مانند اعتماد، ارتبـاط رودررو، این تحقیق، در زمینه پراکنده رویی از شاخص تراکم و در زمینه رواب  اجتماعی از متغیرها

دهنده رابطه معکوس بین تراکم و میزان ارتباط اجتماعی شده است. نتیجه تحقیق نشانتعداد دوستان نزدیک و ... استفاده

 .باشدمی

شهر اسـتانبول از ویژگـی نـوع منـاطق مسـکونی )مثـل های اجتماعی در کالنمنظور پدیدهبه( 2008) 3آلتینوک و سنگیز

اند، استفاده کردند. نتایج تحقیق حاکی از این مطلب است گرفتهطقه قانونی و غیرقانونی( که در طی رشد پراکنده شکلمن

 گیری مناطقی باکالس اجتماعی خاص گردیده است.که پراکنده رویی موجب شکل

 

 نظری مبانی

رود را نخسـتین بـار نچه امروزه به کار مـیدهد که مفهوم سرمایه اجتماعی به معنای آمروری به ادبیات تحقیق نشان می

در مورد اهمیـت مشـارکت در تقویـت  1916ای که در سال برد. او در مقاله به کار 1920در سال  4فنشخصی به نام هنی

حسـاب دانست که در زندگی روزانه افراد خیلی بههایی میحاصل کار مدرسه منتشر کرد، سرمایه اجتماعی را شامل دارایی

هـایی کـه یـک واحـد د. همانند حسن تفاهم، رفاقت، احساس همدردی و روابـ  اجتمـاعی در بـین افـراد و خانوادهآیمی

های اجتمـاعی هزینه، همدردی متقابل رشـتهعنوان حسن نیت و کمکدهند. وی این عبارت را بهاجتماعی را تشکیل می

 .Hanifan,1916:130)) بـرد دادنـد بـه کـارکیل میدر میان گروهی از افراد و خانواده که یک واحد اجتمـاعی را تشـ

                                                           
1 . Carvajal Gambae 

2 . Brueckner & Largey 

3 . Altinok & Cengiz 

4 . Hanifan 
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انگارنـد کـه یمشده در شـبکه اجتمـاعی عنوان منبعی حاصل از هنجارها و رواب  اجتماعی جاسازیسرمایه اجتماعی را به

روابـ  و  (.Borgada et al,2002:127) سـازدیمافراد را به کنش هماهنـگ جهـت کسـب اهـداف مـوردنظر قـادر 

شود و فـرد از طریـق آن عنوان سرمایه اجتماعی و دارایی فرد حساب میعی بنا بر نظریه تحلیل شبکه بهپیوندهای اجتما

. بر این اساس سرمایه (63:1386)باستانی و همکاران،های موجود در این پیوندها دسترسی یابد تواند به منابع و حمایتمی

هـا بـرای دسـتیابی بـه اهـداف خـود اسـتفاده نباشت و از آنها را اهای خوب خصوصی است که افراد آناجتماعی دارایی

که در تعریف سرمایه اجتماعی چندگانگی به وجود نیاید، تفکیک بین منابع و نتایج برای آن .(146:1385، اکبری)کنند می

هـا، م میـان آنحاک رواب  وسیلهها و نهادهاست که بهو پیامدها الزم است. منابع سرمایه اجتماعی در حقیقت همان شبکه

ترین نتـایج سـرمایه اجتمـاعی اعتمـاد . ازجمله مهمگیردیها شکل مها و ارزشنتایج این سرمایه، یعنی هنجارها، گرایش

 .(243:1384)علمـی، انـدبردهجـایگزین سـرمایه اجتمـاعی نام ناعنوکه در برخی از تحقیقات از اعتماد بـه است تا جایی

. تـا یابـدیاقتصادی زندگی افـزایش م های اجتماعی وبا کاهش سرمایه اجتماعی هزینه دهدیتحقیقات گوناگون نشان م

آنجا که چنانچه سرمایه اجتماعی موجب تسهیل در کسب نتایج عمومی و ایجاد خوی همکاری شود، منطقی است که آن 

عنوان مـاهیتی جتمـاعی بـه(. سـرمایه ا151:1385)اکبـری،سنگ سرمایه مادی و انسانی دانست  عنوان موجد یا همرا به

 .Almedom,2005:945))پیچیده و مرکب بر اساس آثار حمایتی پیوندهای اجتماعی در کیفیت روانی افراد تأثیر دارد 

های اقتصـادی تحقیق خود به بررسی شـش مسـیر تـأثیر سـرمایه اجتمـاعی بـر شـاخص درعلمی، شارع پور و حسینی  

بر عامل اساسی اعتماد بوده است. فیروزآبادی و جاجرمی با بررسی رابطه بین هفـت  محققیناند. تأکید اصلی این پرداخته

اند که ایـن دو رابطـه مثبتـی بـاهم یافتگی مناطق شهر تهران به این نتیجه رسیدهعنصر سرمایه اجتماعی و سطح توسعه

شده و احساس عمومی امنیت ثابت و رابطه مثبت بین آن رابطه منفی بین سرمایه اجتماعی و جرم و بزهکاری برخوردارند.

های های مختلف سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، عمل متقابل، نقش جمعی وابستگیبا اشاره به جنبه است. حتی پرتی وارد

تحقیقات دیگری نقش سرمایه اجتمـاعی را در توسـعه  اند.زیست مثبت ارزیابی کردهنهادی، نقش آن را در حفاظت محی 

دانـد. در سـطح شخصـی تعامل اجتماعی و سرمایه اجتماعی نیاز حیاتی بشـر می 1کردند. ازجمله ماسلو محالت مهم تلقی

نقش مهمی در توسعه روانی و رفاه دارد. در سطح اجتماع برای توسعه همبستگی و افزایش سرمایه نقـش  ارتباط اجتماعی

باشد افزایش سرمایه اجتمـاعی باعـث اجتماعات می ازلحاظ اقتصادی نیز پایه و اساس نوآوری و خالقیت در پررنگی دارد.

های اجتمـاعی سـاکنان شود گسترش افقی شهر باعث افـزایش هزینـهافزایش کیفیت زندگی در سطح محالت شهر می

(، این موضوع را در مورد مالکیت واحـد 354:1999) یزرگل(. دی پاسکوال و 250:1384علمی و همکاران،شود )شهری می

ه آن با تشکیل سرمایه اجتماعی بررسی کرده است. آنان معتقدند مالکیت مانع تحرک و سـیالی جمعیـت مسکونی و رابط

های اجتماعی. همچنین برخی از عوامل فردی ای است برای توجه به امنیت محی  و برقراری رواب  و شبکهشده و انگیزه

موزش، رفتار، طرز تلقی و استعدادهای فردی، دین توان سن، سطح آیمگیری سرمایه اجتماعی مؤثرند که ازجمله بر شکل

مفهــوم سـرمایه اجتمـاعی بـه یکــی از (. 165:1385،نـاطق پـورو الگوهـای فرهنگـی و درنهایـت خـانواده را نــام بـرد )

شده است و حجم ادبیات دانشـگاهی و های توسعه تبدیلترین مفاهیم علوم اجتماعی و پژوهشانگیزترین و جنجالیبحث

(. تحقیقات قبلی برای برقراری ارتبـاط 198:1392موسوی و همکاران،شدت در حال افزایش است )ب  با آن بهسیاسی مرت

صورت های اجتماعی از روش رگرسیون چند متغیره استفاده نمودند که نتایج آن بههای گسترش افقی و سرمایهبین مؤلفه

شده است که ماهیت فضایی دارد. بدین مفهوم فیایی استفادهباشد. اما در این تحقیق از روش رگرسیون وزنی جغراکلی می

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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سطح محلـی و در کند.در رابطه با شکل شهری و سرمایه اجتماعی اکثر تحقیقات در تأکید بر مقیاس جغرافیایی تبیین می

های طراحی شهری ها و استراتژیتوسعه ترکیب کاربری شده است، که در آن به تراکم،انجام توضیح نوشهرسازی راستای

 1النـد (.,1999:1363Talen)بخشـدشود که میزان تعامل اجتمـاعی را در سـطح محـالت بهبـود میو معماری تأکید می

گیرد در محالت دارند، اما نتیجه می ارتباط مثبتی با میزان مشارکت اجتماعی ویرهای قابل پیادهمکان گیرد کهنتیجه می

نشـان  2گـرانیس ).,2003:426lundهای شخصی نیز نقش معناداری در میـزان مشـارکت دارنـد )که ویژگی و گرایش

یت جوامـع محلـی روی در فضای شهری نقش زیادی در تقودهد که شواهد بسیار محکمی وجود دارد که قابلیت پیادهمی

 .Grannis,1998; 2005; 2009))دارد 

زمـانی انجـام -در مسـیرهای فضـایی صـورت پراکنـده واز اتومبیـل به زماناستفاده هم کنند کهفرض می اوری و شیلر

دهـد کـه نشـان می ولمن (.Sheller & Urry,2000:754)کنند یمهای تعامل اجتماعی را برای مردم سخت فعالیت

یابنـد، های اجتماعی هستند. در شهرها گسترش میومبیل محور یک عامل مهم در تنگ شدن فضایی شبکههای اتحومه

یـرد گشوند و در اشخاص بیش از بیش الگوهای شخصی و روزمـره شـکل میتر میرفته پراکندههای اجتماعی رفتهشبکه

(Wellman,2001:247.) 

شـود شده و توسـ  آن محـدود مینابراین زندگی اجتماعی در فضا واقعافتد بفرهنگی در فضا اتفاق می رابطه اجتماعی و

)رنـانی و  یابـدیشـدت کـاهش متبع آن سرمایه اجتماعی بـا افـزایش فاصـله بهرواب  اجتماعی و به(. 163:1383،)طالبی

مـون آن تـأثیر تواند بر روی سرمایه اجتمـاعی محـالت پیرایمی انتقال ناگهانی وسیع جمعیت، حت .(137:1385همکاران،

خاطر افراد به محی  نیز بر تشکیل سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است. به نظر دی پاسکوال و میزان تعلق .منفی داشته باشد

گیری سـرمایه اجتمـاعی مؤثرنـد کـه ازجملـه برخی از عوامل فردی بر شکل .(DiPasqual et al,1999:373) لیزرگ

بـرد قی و استعدادهای فردی، دین و الگوهای فرهنگی و درنهایت خانواده را نام توان سن، سطح آموزش، رفتار، طرز تلیم

دهد که نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعات محلی و افزایش کیفیت این مطالعات نشان می (165:1385،)ناطق پور

افقی شهر ابتـدا میـزان سـرمایه  با گسترش پراکنده و باشد.ها از ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیار پررنگ میآن

شود. گسـترش شـهری و یابد و درنهایت منجر به کاهش کیفیت زندگی در سطح محالت شهری میاجتماعی کاهش می

شوند، ابتدا ساکنین اولیه گیری محالت جدید به دو صورت باعث کاهش کیفیت زندگی در سطح محالت شهری میشکل

ها در این محالت کم تـراکم و تـازه تأسـیس کنند، آنمحالت جدید حرکت میها و محالت قدیمی شهر به سمت حومه

ها طول خواهد کشید تا تعامل اجتماعی و سرمایه اجتماعی در این محالت نسبت به همسایگان خود غریبه هستند و سال

د هستند که نسبت بـه بضاعت و مهاجرین جدیها در محالت قدیمی شهر معموالً افراد بیشکل بگیرد، دوماً جایگزین آن

هـای ها در سطح پایین قرار دارد، این تحرکات و جابجاییاین محالت هیچ تعلق مکانی ندارند و تعامالت اجتماعی در آن

 شود.جمعیتی در شهر درنهایت منجر به کاهش کیفیت زندگی محالت شهری می

 

 پژوهش روش

ای و ر و تأثیر آن بر سرمایه اجتمـاعی از دو روش کتابخانـهبرای گردآوری اطالعات در زمینه رابطه بین شکل و فرم شه

تـراکم جمعیـت، نـر  محـالت )های پراکنده رویی شهری و تحوالت سـکونتی شده است. ابتدا شاخصپیمایشی استفاده

 تفصـیلی فضای باز، میانگین تراکم ساختمانی، فاصله از مرکز محله، مدت سکونت در محله( از طریق مطالعه طرح جامع،

آوری اطالعـات سـرمایه اجتمـاعی پرسشـنامه آمده اسـت. بـرای جمـعدستبه ARCGIS 10.2افزار و با استفاده از نرم
                                                           
1 . Lund 
2 . Grannis 
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آمده اسـت، دسـتعامل مشارکت، عضویت، امنیت، تعامل و اعتماد به 5های اجتماعی از طریق شده است. سرمایهاستفاده

شـهر مراغـه در سرشـماری سـال  جمعیـت با توجه به های تحقیقتعداد نمونه شده است.سؤال طرح 39برای این منظور 

گیری پرسشنامه طیف لیکرت نمونه برآورد شده است. مقیاس اندازه 383( و بر اساس فرمول کوکران نفر 162275)1390

ه پرشـده پـیش پرسشـنام 30ها ابتدا به تعـداد آوری پرسشنامهبوده است. برای جمع 5تا  1از  هایهگوبوده است که تعداد 

شده اسـت اهمیت حذفها موردسنجش قرارگرفته است و سؤاالت کمیهگواست، سپس با استفاده از آزمون آلفای کرونبا  

بـود کـه  8/0شده است. مقدار آلفـای کرونبـا  پرسشـنامه نهـایی سـرمایه اجتمـاعی برابـر سؤال انتخاب 39و درنهایت 

 دهنده پایایی خوب پرسشنامه است.نشان

شـده ها در مرحله اول جمعیت محـالت محاسبهشده است. برای انتخاب نمونهها از اعتبار محتوا استفادهیهگوایی برای رو

شـده ای از سطح محـالت گردآوریصورت تصادفی طبقهها بر اساس جمعیت محالت بهاست، در مرحله دوم تعداد نمونه

منظور یـت بـهشده است. درنهاتحلیل عاملی اکتشافی استفادهاست. همچنین برای محاسبه مقدار واریانس برآورده شده از 

های پیشرفته آمـاری ضـریب های اجتماعی از تحلیلارزیابی و تحلیل اثرات گسترش افقی و تحوالت سکونتی بر سرمایه

ر شـده اسـت. در جـدول زیـهمبستگی، رگرسیون چند متغیره و آمـار فضـایی رگرسـیون وزنـی جغرافیـایی بهـره گرفته

 های تحقیق آورده شده است:شده برای تبیین مؤلفههای انتخابصشاخ

 

 های تحقیق. شاخص1 جدول شماره

 هازیر شاخص هاشاخص هامؤلفه

ــاخص های ش
 پراکنده رویی

 دسترسی -6محله ر مدت سکونت د -5 فاصله از مرکز شهر -4یانگین تراکم ساختمانی م -3ر  فضای باز ن -2 تیجمعتراکم  -1
 

 
 
 
 
 

ـــــــرمایه  س
 اجتماعی

 
 مشارکت

 -3مکاری با نهادهـای مسـئول در حـل مشـکالت محلـه ه -2محله هالی محله در حل مسائل و مشکالت اشرکت  -1
 -5و شـادی و..(  جشـن مراسـم مـذهبی،) یجمعـهـای اجتمـاعی و شـرکت در فعالیت -4محله های مشارکت در پروژه

 ن از طریق مکاتبات رسمی توس  اهالی محلهرسانی به مسئولیاطالع

امنیــــــــت 
ــــاعی و  اجتم

 محیطی

احساس آرامش در هنگـام  -4محله وجود فضاهای ترسناک در  -3بزهکارانه فتارهای مشاهده ر - 2محله سرقت در  -1
 یزان امنیت کودکان و زنان در محلهم -6محله میزان بزه دیدگی در  -5محله شب در 

ضـویت در ع -3 ریاخها در پنج سال ضویت در تعاونیع -2 ریاخدر انجمن اولیاء و مربیان محله در پنج سال عضویت  - 1 عضویت
 -6 هیـریخهـای جمنعضـویت در ان -5 یمحلـالحسـنه ت در صندوق قرضعضوی -4 ریاخهای قرانی در پنج سال گروه

ضـویت در ع -9 یمحلهای ت در انجمنعضوی -8 یهنرهای ادبی و عضویت در گروه -7 یمذهبی هااتیهعضویت در 
 ی ورزشیهامیتعضویت در  -10 یصنفی هاانجمن

تعامـــــــــل 
 اجتماعی

ل مسائل محله توس  بزرگـان ح -3ها واب  گرم و صمیمانه با همسایهر -2ها اک فرهنگی بین همسایهتجانس و اشتر-1
وآمد با همسایگان رفت-6محله د حل مشکالت شورت با همسایگان در مورم -5ها در مواقع نیاز کمک همسایه -4محله 

مشـارکت در  -9محلـه ناسـب بـرای گـرد هـم آمـدن اهـالی وجود مکـان م -8ی همسایگان هامراسممشارکت در  -7
 ه اقوام و خویشانباهمیت دادن  -10عید نوروز، عید قربان و..( ) یامحلهی ملی درون هامناسبت

اعتمـاد  -5خـود عتماد به دوستان ا -4عتماد به بستگان درجه ا -3عتماد به بستگان درجه ا -2میزان اعتماد به مردم  -1 اعتماد
 یاعتماد به مسئولین شهر -8محله اهالی  اعتماد به -7ها اعتماد به همسایه -6خود به همکاران 

 

 موردمطالعه محدوده

خـت کشـور نیان، هالکوخـان مراغـه را پایتوده و در زمان حکومت ایلخابترین شهرهای ایران شهر مراغه یکی از قدیمی

شده اسـت و قی واقعدقیقه طول شر 16درجه و  46دقیقه عرض شمالی و  23درجه و  37ایران انتخاب کرد. این شهر در 

 هکتـار در امتـداد 2647شهر مراغه به وسـعت تقریبـی  .(63: 1372مروارید،باشد )متر می 1390ارتفاع آن از سطح دریا 

 (14: 1385مهندسین مشاور نقش محی ،)شده است های جنوبی کوه سهند واقعچای و در دامنه رودخانه صوفی
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باشد و بعد از تبریـز دومـین شـهر بـزرگ اسـتان نفر می هزار 162275 ، معادل1390جمعیت شهر طبق سرشماری سال 

باشـد ناحیـه می 7محلـه و  26اکنون شهر مراغـه دارای (. همwww.amar.org.irشود. )آذربایجان شرقی محسوب می

 (.30: 1385)مهندسین مشاور نقش محی ،
 

 
 موقعیت جغرافیای محدوده مورد مطالعه .1شکل شماره 

 

 هایافته و بحث

 تحلیل عاملی

از مدل تحلیل عاملی اکتشـافی بـر اسـاس تجزیـه  وسیله پرسشنامهمنظور فهم میزان برآورد مقدار سرمایه اجتماعی بهبه

هـا نشـان آن در هرکـدام از 2B.T.Sو  1KMOشده است که نتـایج آزمـون ی و چرخش واریماکس استفادههای اصلمؤلفه

های منـدرج در هـر عامـل از همبسـتگی بـاالیی گیری حاصل آمـده اسـت، ثانیـاً شـاخصدهد که اوالً کفایت نمونهمی

 اند.ایه اجتماعی را برآورد کردهتوجهی واریانس سرمبه مقدار قابل هاها یا شاخصبرخوردارند. درنهایت پرسش
 

 ها. مقدار ویژه هر یک از عامل2جدول شماره

 درصد واریانس تجمعی هامقدار ویژه هر یک از عامل KMO B.T.S هاتعداد عامل هامؤلفه

 
 
 
 
 
 

 سرمایه اجتماعی

 
 
 
 
 
 
12 
 

 
 
 
 
 
 

760/0 

 
 
 
 
 
 
19/8 
 

055/17  
 
 
 
 
 
50/66 

 
 

565/11 

970/5 

421/5 

653/4 

182/4 

822/3 

203/3 

073/3 

718/2 

499/2 

349/2 

 

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

 باشد:صورت زیر میشوند؛ رگرسیون خطی عمومی بههای فضایی در یک فرایند ایستا فرض میدر رگرسیون خطی داده
yi (u) =β0i(u) β1i (u)x1iβ2i (u)x2i ...βmi(u)xmi 

 ها در فضا ثابت هستند:گونه مدلگیری اینتخمین پارامترها در اندازه

 (XT X)-1 XT Yβ= 

باشـد و جـوهره اصـلی یافته چارچوب رگرسیون عمومی می( گسترشGWR) یاییجغرافمدل رگرسیون وزنی  کهدرحالی

GWR صورت زیر است:به 

yi= β0(ui،vi) + ∑ β0(ui،vi)Xik+€i 

i=1،2 …،n 

در هـر  K (u،v) β  تـابعی پیوسـته ازβ0(ui،vi)  دهـد؛امین نقطه در فضا را تشکیل می i(  مختصات  ui،viجایی که )

شده های دادهباشد. برای مجموعه دادهجزو خطا می و  iای توضیحی در نقطه متغیره Xi1، …، Xip باشدمی iنقطه 

  بـرایWij  هـای شود. وزنبا استفاده از مراحل حداقل مربعات وزنی تخمین زده می K(u،v) β  ای پارامترهای منطقه

i=1،2،…،n( در هر موقعیتui،vi به )ای از فواصل بین نقاط عنوان تابع پیوستهi آیند. ای به دست میو دیگر نقاط داده 

 

 
 هافتهیا با سرمایه اجتماعی پراکنده رویی شهریمنظور بررسی ارتباط به تحلیلیمدل . 2 شمارهشکل 

 

را در سـطح محـالت  پراکنده روییاجتماعی ابتدا متغیرهای های و سرمایه پراکنده رویی شهرمنظور بررسی ارتباط بین به

بـا توجـه پراکنـده رویـی شـهری  اند.شدهدر نظر گرفتهتحقیق عنوان متغیرهای مستقل این متغیرها به است. شدهبررسی

اکم تراکم جمعیت )نفر در هکتار( در محالت شهر پایین است به همین دلیل فرض تحقیق مبنی بر این است که هرچه تر

باشـد، محالت بیشتر باشد، تأثیر مثبتی بر سرمایه اجتماعی خواهد داشت. متغیر بعدی مدت سکونت در محالت شـهر می

فرض تحقیق مبنی بر این است که هر چه مدت سکونت بیشتر باشد، تأثیر مستقیم برافزایش سرمایه اجتماعی دارد. متغیر 

هـای بـایر و خـالی بیشـتر بنی بر این است که در محالتی که زمینباشد، فرض تحقیق ممستقل سوم نر  فضای باز می

 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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ه خواهد تر باشد بر میزان سرمایه اجتماعی افزودتحقیق مبنی بر این است که هر چه فاصله محالت به مرکز شهر نزدیک

شد و بافاصله گرفتن از مرکز شهر کمتر خواهد شد. متغیر بعدی میانگین تراکم ساختمانی است هر چه قدر تـراکم بیشـتر 

باشد، فرض تحقیـق محالت به مرکز شهر می باشد تأثیر مستقیم بر سرمایه اجتماعی دارد. آخرین متغیر کیفیت دسترسی

باشد، بیشتر به مرکـز شـهر سـفر تر میتر و مطلوبها به مرکز شهر راحتمبنی بر این است که محالتی که دسترسی آن

مقدار هر یک از متغیرها تحـت  3شده است. در جدول و پرسشنامه استفاده 1کنند، برای محاسبه آن نیز از تحلیل شبکهمی

 های اسپراول در سطح محالت آورده شده است.عنوان شاخص

 

 منبع: نگارندگان() یقتحقرویی  های پراکندهشاخص. 3 جدول شماره

 نام محله دسترسی مدت سکونت تراکم ساختمان نر  فضای باز متر(فاصله ) تراکم جمعیت

53 3339 24/9 68 26/12 84/1 404 

67 3562 60/8 72 05/17 81/1 403 

59 1762 82/1 64 83/12 17/1 401 

40 4469 03/7 65 54/22 54/2 705 

209 1346 41/4 97 71/18 54/1 303 

155 1507 15/3 100 75/18 2 702 

215 963 42/4 104 29/23 3 302 

167 807 69/0 96 36/15 07/4 301 

127 1123 83/0 103 80/27 73/3 701 

32 4568 96/2 69 13/24 25/3 704 

183 448 17/4 106 26 25/4 203 

153 100 96/3 96 79/17 74/3 202 

166 534 82/0 99 90/17 3 102 

129 911 79/0 91 54/12 69/2 103 

4 3437 25/6 79 10 6/1 503 

130 679 22/4 110 19/24 44/4 201 

61 1634 56/6 84 82/14 41/3 602 

72 997 11/3 113 80/19 10/4 101 

62 1460 11/5 105 35/13 18/4 104 

40 1612 72/6 80 13/14 59/1 601 

77 1547 51/6 79 17 08/3 603 

5 3814 71/4 54 24 67/3 604 

119 1998 14/7 75 09/16 35/1 402 

46 1784 02/4 90 67/12 4 703 

15 1865 85/8 59 50/6 13/1 502 

32 1261 50/8 71 75/5 88/3 501 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Network Analize 
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شـده تفادهاس های اسپرال بر سرمایه اجتماعی ابتدا از رگرسیون چندگانـهبرای سنجش میزان ارتباط و تأثیرگذاری شاخص

 R2کـه مقـدار  662/0برابـر  Rاست. با توجه به جدول شماره نتایج محاسبات تحلیل رگرسیونی نشانگر آن است مقـدار 

شاخص پراکنده  6درصد از سرمایه اجتماعی محالت شهر مراغه مربوط به  43دهد که باشد که نشان میمی 439/0برابر 

باشد، نیاز به رگرسیون فضایی دارد. چراکه نتـایج محله می 26ها که شامل هباشد. اما به دلیل ماهیت دادرویی شهری می

 ها در سطح محالت مشخص نیست.و مقدار تأثیر شاخص دهنده کل شهر بوده استرگرسیون چند متغیره نشان
 

 نگارندگان( منبع:) ییروهای پراکنده شاخصضرایب مدل رگرسیون  های. آماره2 شماره جدول

 معناداری t ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد هامؤلفه

 000/0 53/11  455/9 109 کل

 569/0 -580/0 -205/0 -046/0 27/0 تراکم جمعیت

 316/0 -031/1 -388/0 002/0 -003/0 فاصله از مرکز شهر

 192/0 352/1 352/0 826/0 117/1 نر  فضا

 496/0 695/0 237/0 496/0 344/0 مدت سکونت

 044/0 15/2 542/0 844/1 98/3 دسترسی

 995/0 -007/0 -002/0 125/0 000/0 تراکم ساختمانی

 

راغـه شـهر م سرمایه اجتماعی محالت گویی توسعهر پیشدهد که شاخص دسترسی دنشان می βمقدار  4مطابق جدول 

مایه اجتمـاعی محـالت بـه سـر 518/0عیار به مقدار بیشترین سهم را دارد، بدین معنی که با افزایش یک واحد انحراف م

سرمایه اجتماعی  سعه آیندهافزوده خواهد شد. مؤلفه فاصله از مرکز شهر و نر  فضای باز به ترتیب اولویت در پیشگویی تو

طور آید این است که این نتیجه برای تمام محـالت یکسـان اسـت. بـههای بعد قرار دارند. اما سؤالی که پیش میدر رتبه

باشـد. می محالت نسبت بـه یکـدیگر متفـاوت کتفا کرد، چراکه ساختار و محتوای اجتماعیاتوان به این نتایج یقین نمی

 شود.درنتیجه برای حل این مشکل از رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده می

های پراکنده رویی أثیر شاخصشده است. میزان تاستفاده ArcGIS10.2برای انجام تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی از  

باشد. بدین معنی که بـر اسـاس رگرسـیون وزنـی درصد می 44/0برابر  R2مقدار  بر روی سرمایه اجتماعی سنجیده شد،

جتماعی محالت شهر را ادرصد از سرمایه  44میزان  درصد به 95پراکنده رویی در سطح اطمینان  هایجغرافیایی شاخص

 کند.توجیه می

 

 منبع: نگارندگان() یاییجغراف. نتایج مدل رگرسیونی 5 جدول شماره

 

 

 

 درصـد بـوده 42تمـام محـالت  R2شده است که مقدار رگرسیون وزنی جغرافیایی گزارش داده های خروجیسپس آماره

بـین شـده سـرمایه شده است که بازه مثبت و منفـی مقـدار پیشمانده استانداردترین ستون جدول مقادیر باقیاست. مهم

 .باشدتماعی در بین محالت متفاوت میشده سرمایه اجبینیدهد، آنچه مشخص است میزان پیشاجتماعی را نشان می

را  های پراکنده رویی بر سـرمایه اجتمـاعی( که میزان ضریب مثبت و منفی شاخص3)شکل  یمحلنقشه رگرسیون وزنی 

های پراکنـده رویـی در آن ضریب هـر یـک از شـاخص چراکه دهد. البته این خروجی یک مشکل اساسی دارد،ان مینش

شـود طور که در نقشه مشـاهده میشود. همانصورت جداگانه تأثیر هر یک از شاخص آورده میمعلوم نیست، در ادامه به

 جغرافیایی وزنیرگرسیون 

R2 44/0 

 R2 21/0 شدهتعدیل 
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بوده است. ضرایب رگرسیون محلی بـرای محالتـی  های پراکنده رویی در محالت شهر متفاوتبینی شاخصپیش میزان

 های اسپرال سـرمایه اجتمـاعی دربا افزایش شاخص باشد،دهنده ضریب مثبت شاخص میکه به رنگ قرمز هستند، نشان

های پراکنده باشد که با افزایش مقدار شاخصها افزایش خواهد یافت، در تعدادی نیز ضریب رگرسیون محلی منفی میآن

طور جداگانـه ها هرکـدام بـهها کاسته یا تأثیر نخواهد داشت. با توجه ماهیت متفاوت شـاخصرمایه اجتماعی آنرویی، س

 آورده شده است.

 

 
 ها. الیه خروجی تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی باقیمانده استانداردشده تمام شاخص3شماره  شکل

 

 های پراکنده رویی و سرمایه اجتماعیشاخص

 ست، بیشـتریناها بر روی سرمایه اجتماعی برآورد شده از رگرسیون وزنی محلی میزان تأثیر هر یک از شاخص با استفاده

 درصد بـه 99تراکم در سطح اطمینان  که شاخص باشد. بدین معنیمربوط به تراکم جمعیت می 79/0 با مقدار R2میزان 

در رتبـه بعـدی قـرار دارد.  61/0بـا مقـدار  ت سـکونتکند. شاخص مددرصد از سرمایه اجتماعی را توجیه می 79میزان 

 توجه بوده است.قابل زان سرمایه اجتماعی محالتها پراکنده رویی بر میبرآورد شاخص طورکلی میزانبه
 

 های پراکنده رویی بر میزان سرمایه اجتماعی محالت. نتایج مدل رگرسیونی جغرافیایی شاخص5شماره  جدول

 شدهتعدیل R2 R2 هاشاخص

 62/0 79/0 تراکم جمعیت

 34/0 58/0 تراکم ساختمانی

 20/0 45/0 فاصله از مرکز شهر

 37/0 61/0 مدت سکونت در محالت شهری

 29/0 54/0 نر  فضای باز

 12/0 34/0 دسترسی
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سـتفاده از اهای پراکنده رویی بر میزان سرمایه اجتماعی محالت شهر میانـدوآب بـا میزان تأثیرگذاری هر یک از شاخص

ساس مقـادیر ا( و بر 4شکل نقشه )صورت رگرسیون وزنی جغرافیایی برآورد شده است. نتایج رگرسیون وزنی جغرافیایی به

ها تقریباً الگوی شبیهی دهد که میزان ضریب شاخصشده است. نتایج نشان میصورت نقشه گزارش دادهاستانداردشده به

حـالت های دیگر دارد. میزان ضـریب آن در مترین تفاوت را نسبت به شاخصدارند. شاخص دسترسی به مرکز شهر بیش

محـالت  ه اجتماعیجنوبی شهر مثبت بوده است، بدین معنی که با افزایش کیفیت دسترسی این محالت به میزان سرمای

 ها دارد.یه شاخصتری نسبت به بقباشد که الگوی نسبتاً متفاوتافزوده خواهد شد. شاخص دیگر فاصله از مرکز شهر می

ایه باشد که با افـزایش میـزان فاصـله میـزان سـرمضریب شاخص فاصله از مرکز شهر در محالت جنوبی شهر منفی می

اند، بـا افـزایش فاصـله میـزان سـرمایه یابد. فق  در محالتی که بافت روستایی داشـتهاجتماعی این محالت کاهش می

هـا در محـالت شـمالی و دهد که تأثیرات آن( نشان می4شکل )ها بر طبق یابد. نتایج سایر شاخصاجتماعی کاهش نمی

 مرفه شهر مثبت بوده است و در محالت جنوبی منفی بوده است.
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 زنی جغرافیایی باقیمانده استانداردشدهوهای خروجی تحلیل رگرسیون .الیه4شماره  شکل
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 گیرینتیجه

اجتماعی  های پراکنده رویی شهری بر سرمایهاول تحلیل اثرات شاخص چنانکه گفته شد این مقاله دو هدف داشت، هدف

رمایه سـهای پراکنده رویـی شـهری بـر میـزان محالت شهری بود که ابتدا با رگرسیون چند متغیره میزان تأثیر شاخص

دار درصد معنـی 95های تراکم جمعیت و دسترسی در سطح اطمینان فق  شاخص اجتماعی محالت شهری برآورد شد که

 ها برآورد شد. ابتـدا میـزانبودند. در مرحله بعد با استفاده از رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی میزان تأثیرگذاری شاخص

تواند قابـل ها نتایج آن نمیها بر روی سرمایه اجتماعی سنجیده شد که به علت ماهیت متفاوت شاخصتأثیر کل شاخص

دهـد یج نشان میطور جداگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتار هر یک از متغیرها بهاستدالل باشد. برای حل این مشکل تأثی

عی آن افزوده ایه اجتماکه ضریب تراکم جمعیت در محالت شمالی و مرفه مثبت بوده و با افزایش مقدار آن بر میزان سرم

 انی نیزیر شاخص تراکم ساختمای شهر ضریب منفی داشته است. میزان ضریب تأثخواهد شد. در محالت جنوبی و حاشیه

های میزان فاصله از مرکز شـهر غیراز شاخصها بهطورکلی الگوی تأثیر شاخصباشد. بهمانند شاخص تراکم جمعیت میبه

باشد، اما ضریب شـاخص دسترسـی و فاصـله ها در محالت شمالی مثبت میو دسترسی شبیه هم بوده و ضریب تأثیر آن

باشد. هدف دوم مقایسه نتایج رگرسیون چند متغیره ای شهر مثبت میمحالت جنوبی و حاشیه برافزایش سرمایه اجتماعی

سـیون چنـد های زیـادی دارنـد، نتـایج رگردر مقاله آورده شده است تفاوت کهو رگرسیون وزنی جغرافیایی بود. همچنان 

دارد و بـر روی  الت شهر تـأثیر مثبـتها و محسمتقها بر روی کدام متغیره نتیجه کلی دارد و معلوم نیست که شاخص

نـی ها ضریب تأثیر منفی دارد و مقدار آن در سطح محالت بـه جـه صـورت اسـت، امـا نتـایج رگرسـیون وزکدام قسمت

صورت فضایی و در سـطح محـالت شـهری ها را بهجغرافیایی برعکس رگرسیون چند متغیره میزان ضریب تأثیر شاخص

های باال پیشنهاد ها به چه صورت است. با توجه به گفتهضریب تأثیر شاخص در آنشود که دهد و مشخص مینشان می

 های جغرافیایی و فضایی از رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شود.شود برای تحلیل موضوعمی
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