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مقدمه 
شهرها بهعنوان متراکمترین و بزرگترین سکونتگاههای انسانی ،دربرگیرندة طیف وسیعی از فعالیتهای بشری هستند
که بهگونهای بیسابقه بعد از انقالب صنعتی در معرض تغییرات گسترده در محیط کالبدی و بهتبع آن ساختارهای
اجتماعی قرار گرفتهاند ( .)Beumer, 2010نتیجة این تغییرات ،همانطور که مطالعات جامعهشناسان نشان میدهد ،بر
ساختارهای اجتماعی بهویژه در زمینههایی مانند کاهش مشارکت ،انسجام و همبستگی اجتماعی بهطور واضح دیده
میشود .عالوه بر این ،گسترش شبکههای مجازی اجتماعی ،به فرسایش بیشتر روابط اجتماعی ،بهدلیل کاهش مجاورت
مکانی ،روابط خویشاوندی و ...منجر میشود که این امر به افزایش چالشهای اجتماعی در جوامع شهری میانجامد
(.)COE, 2008; Forrest and kearas, 2001: 212
برایناساس ،برای غلبه بر این چالشها در مناطق شهری ،تأکید بر سرمایة اجتماعی در کنار انواع سرمایههای موجود
ضرورت مییابد .درواقع در این فرایند ،سرمایة اجتماعی بهعنوان عامل تقویتکنندة روابط جمعی ،شبکهها و
انسجامبخش انسانها ،انسانها و سازمانها و سازمانها با یکدیگر ،منجر به نهادینهشدن اقدام گروهی میشود (محسنی
تبریزی وآقامحسنی )69 :9911 ،و از طریق ارتقای ظرفیتهای محلی و خرد جمعی به حل مسائل و توسعة نهادی و
همکاری عمومی و متقابل میانجامد ( .)Padovani and Guentner, 2007: 12یکی از عواملی که در فرایند
شکلگیری /تقویت یا زوال سرمایة اجتماعی ،بهویژه در مناطق شهری تأثیرگذار است ،فضای شهری و کیفیت طراحی و
ساخت آن است .درواقع فضای شهری بهمثابة ساختاری کالبدی برای تعامالت اجتماعی است که میتواند روابط اجتماعی
را تسهیل کند یا مانع برقراری آن شود ( .)Rapoport, 1977: 2به تعبیر گیدنز ،فضای شهری منعکسکنندة روابط
اجتماعی -فرهنگی در شهر است و در عین حال بر مبنای این روابط هویت مییابد .روابط اجتماعی -فرهنگی در فضا
اتفاق میافتد و نوع روابطی که در فضا رخ میدهد و شدت آن ،به فضا معنا میدهد؛ بنابراین فضا مجموعهای از روابط
اجتماعی -فرهنگی میان گروه خاص و مکان خاص (نقطهای از فضا) را در برمیگیرد .این روابط مدتزمان خاصی دارد؛
بنابراین زندگی اجتماعی در فضا و زمان واقعشده و بهکمک آنها مشروط میشود (.)Giddens, 2009: 243
درواقع فضای شهری عنصری بهجامانده پس از ساختوساز بناها نیست ،بلکه ساختاری سازمانیافته ،آراسته و واجد نظم
برای فعالیتهای انسانی است .فضای شهری و روابط اجتماعی فرهنگی جاری در آن با هم رابطهای متقابل دارند و از هم
تأثیر میپذیرند .انسانها از طریق روابط اجتماعی -فرهنگی به فضا ،شکل ،عملکرد و اهمیت اجتماعی میبخشند و
سازماندهی فضا بهنوبة خود این روابط را مشروط میکند؛ بنابراین ساخت و طراحی فضاهای شهری بر روابط اجتماعی تأثیر
میگذارد .برنامهریزان شهری قادرند بهمنظور تسهیل شکلهای خاصی از روابط اجتماعی -فرهنگی ،فضاهای کالبدی را
سازمان دهند و فضاها را براساس استخراج معیارهای اجتماعی و فرهنگی طراحی کنند (مدنیپور.)96-99 :9931 ،
متأسفانه در شهرهای معاصر ،ایجاد فضا و زیرساخت مناسب برای خودروها و حرکت و توقف آنها به ایجاد فضاهایی
برای تماسها و ارتباطات اجتماعی -فرهنگی شهروندان بیشتر مدنظر و اولویت برنامهریزان قرار گرفته و حتی در پارهای
از موارد موجب از دست رفتن فضاهای شهری سنتی با ارزشهای زیباییشناختی و کارکردهای مهم اجتماعی -فرهنگی
شده است .به نظر کاستلز ،فضاهای شهری معاصر ،عملکرد خود را بهمثابة مکانهایی برای برقراری روابط اجتماعی از
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دست دادهاند و درحقیقت مفهوم اجتماع ،جای خود را به همزیستی اجباری در شهر داده است .فضاهای سنتی که امکان
مشارکت عمومی افراد در تصمیمگیریهای جمعی را فراهم میکرد ،از بین رفتهاند .درنتیجه پدیدة جدیدی به نام
نافضایی ظهور یافته که بعد جدیدی به زنجیرة زمانی -فضایی شهر افزوده و انزوای مردم و فعالیتهای آنان را در پی
داشته است (.)Castells, 1984: 239
در ایران نیز با هجوم و تسلط رویکردهای شهرسازی مدرن بر اندیشه و عمل شهرسازان و سیاستگذاران ،شاهد
گسستگی بیشازپیش ساختار شهری در ایران ،بهویژه شهرهای سنتی و قدیمی هستیم .درواقع میتوان قرن حاضر را
قرنی دانست که شهر و شهرسازی سنتی از هم پاشیده میشود و شهر ایرانی عرصة تاختوتاز تازهای قرار میگیرد؛
درحالیکه حفظ و احیای بافتهای سنتی ،قدیمی ،تاریخی و تقویت برخی کارکردهای آنها در کشورهای پیشرفتة جهان،
برای مردم و دولتها در ابعاد گوناگون اعتبار بسزایی دارد (رحمانی)16 :9931 ،؛ از اینرو طی سالهای اخیر با مشاهدة
تأثیرات مخرب رویکرد برنامهریزی مدرن بر بافتها و فضاهای شهری سنتی و ارگانیک ،بهویژه در ابعاد اجتماعی و
همراه با آن مطرحشدن نظریة توسعة پایدار شهری و مفاهیمی مانند اجتماعات پایدار شهری ،پایداری اجتماعی ،سرمایة
اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و ،...درک چگونگی تأثیرات هریک از این بافتها و فضاها بر روابط و کنشهای اجتماعی
شهروندان و ساکنان و شناخت قوت و ضعفهای آنها ،مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است.
با وجود گرایش روزافزون به شهر و شهرنشینی در ایران ،بهدلیل تحوالت و رخدادها در ساختار اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی ،بهویژه در نیمقرن اخیر و بهتبع آن افزایش تعداد شهرهای کوچک و متوسط از یک سو ،پژوهش دربارة این گروه
از شهرها در مقایسه با شهرهای بزرگ ،بسیار کمتر انجام پذیرفته است؛ درحالیکه بسیاری از شهرهای متوسط و کوچک
کنونی ،مانند شهر الر در گذشته نهتنها از جمله شهرهای معتبر ایران به شمار میرفتند ،بلکه حتی در قلمرو جغرافیایی
شرق اسالمی و گاه فراتر از آن جایگاهی فراناحیهای و جهانی داشتند .برایناساس و با توجه به اهمیت سرمایة اجتماعی
در ایجاد شهرهای پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ،این پژوهش مسئلة اصلی خود را بر مطالعة چگونگی
تأثیرگذاری فضا بر سرمایة اجتماعی شهروندان قرار داده است .درواقع این پژوهش بهدنبال درک و شناخت این موضوع
است که آیا کیفیت سرمایة اجتماعی در دو محدودة الر قدیم (بافت ارگانیک) و الر جدید (بافت برنامهریزیشده) متفاوت
است؟ کدامیک از دو گونة بافت فوق از قابلیت و توانمندی بهتری برای ایجاد /تقویت سرمایة اجتماعی برخوردار است؟
درصورت تفاوت ،آیا میتوان الگوی بافت شهری را بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری این تفاوت برشمرد؟

مبﺎنینظﺮي 
9

مفهوم سرمایة اجتماعی هرچند در ابتدا توسط هانیفان به معنای داراییهای روزمره در قالب وجود حسنتفاهم ،دوستی و
رفاقت ،همدلی و روابط اجتماعی در میان افراد و خانوادهها مطرح شد (بیدرونی و طبیبیان ،)612 :9913 ،گسترش کاربرد
آن در حوزههای مختلف را میتوان از  9116به این سو دانست (اردشیری و همکاران .)91 :9916 ،کاربرد سرمایة

اجتماعی در حوزة برنامهریزی شهری را بسیاری به جیکوبز در دهة  9126و انتشار کتاب مرگ و زندگی شهرهای بزرگ
1. Hanifan
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آمریکایی نسبت میدهند (حاجیپور .)39 :9911 ،سرمایة اجتماعی زادة کنش و واکنش افراد و محصول آشنابودن و
آشناشدن و آشناماندن آدمیان با یکدیگر است و به چشمداشتهایی استوار است که از آشنایی جان میگیرد و در بیشتر
مواقع با گذر زمان میبالد و گستردهتر میشود (پیران .)96 :9911 ،این شکل از سرمایه ،کمتر از سرمایة فیزیکی و انسانی
قابللمس و مشاهده است و در روابط میان افراد تجسم مییابد .این سرمایه ،زمانی شکل میگیرد که روابط میان افراد به
شیوهای دگرگون شود که کنش را تسهیل کند (کلمن .)21 :9933 ،برایناساس میتوان گفت سرمایة اجتماعی در فضای
ارتباطی میان افراد یا گروهها و سازمانها وجود دارد و نه درون آنها (قاسمی و همکاران.)933 :9911 ،
در یک رویکرد کلی ،سرمایة اجتماعی را میتوان در سه سطح تحلیل کرد که شامل سطوح کالن ،میانی و خرد است.
در سطح کالن ،تمرکز شاخصهای سرمایة اجتماعی بر گروههای اجتماعی در سطح کالن است و سرمایة اجتماعی بهعنوان
یک ویژگی یا خصلت جمعی مفهومسازی میشود .در سطح میانی (سطح گروهها یا سازمانها) ،تمرکز شاخصهای سرمایة
اجتماعی بر گروههای اجتماعی است .این گروهها میتوانند سازمانها ،انجمنها ،اتحادیهها ،خانواده و بستگان باشند .در این
سطح ،گروه است که قوانین ،هنجارها و عقاید مشترک را شکل میدهد ،انسجام میبخشد و بر رفتار افراد تأثیر میگذارد و
درنهایت در سطح خرد ،تمرکز شاخصهای سرمایة اجتماعی بر افراد است و سرمایة اجتماعی بهعنوان یک ویژگی یا خصلت
فردی مفهومسازی میشود (عباسی و همکاران .)36-39 :9911 ،هریک از این سطوح ،کاربردی متناسب با ابعاد و مقیاس
مورد نظر و نیز اهداف و گستردگی موضوع دارد و در مقیاس فضای شهر و محلههای شهری ،سرمایة اجتماعی در این
مقیاس باید بیشتر در سطح تحلیل خرد بررسی شود .در این سطح سرمایة اجتماعی ،در قالب روابط فردی و شبکههای
ارتباطی میان افراد و هنجارها و ارزشهای غیررسمی حاکم بر آنها ارزیابی میشود (رضازاده و سلسله.)12 :9916 ،
این مفهوم پس از تفکیک میان انواع سرمایههای پولی ،فیزیکی و انسانی در اندیشههای اقتصادی ،بهشکل خاصی از
دهة  16میالدی به بعد ،از طریق مطالعات سه دانشمند و نظریهپرداز اصلی آن یعنی بوردیو ،کلمن و پوتنام وارد عرصة
مباحث اجتماعی شد (فیلد .)61 :9912 ،از نظر کلمن سرمایة اجتماعی بر پایة روابطی شکل میگیرد که میان اشخاص
(حقیقی و حقوقی) برقرار میشود .سرمایة اجتماعی از تغییراتی در روابط میان اشخاص حاصل میشود که منش را تسهیل
میکند .اگر سرمایة فیزیکی کامالً ملموس است و اگر سرمایة انسانی کمتر ملموس است و در دانشها و مهارتهای
اخذشده بهوسیلة فرد حضور دارد ،سرمایة اجتماعی بهمراتب ناملموستر است؛ زیرا در روابطی که میان اشخاص برقرار
است ،یافت میشود و مولد است .وی در مباحث خود دربارة سرمایه اجتماعی ،از مفهوم اعتماد بهعنوان برگاعتباری در
تعامالت میان اشخاص نام میبرد که بهطور کامل مشابه سرمایة مالی عمل خواهند کرد (تاجبخش.)13-11 :9913 ،
کلمن سرمایة اجتماعی را راهی برای همبستگی نظریة اجتماعی با نظریة اقتصادی میداند و استدالل میکند که سرمایة
اجتماعی و سرمایة انسانی مکمل یکدیگر هستند .از دیدگاه او ویژگی و اثر مهم سرمایة اجتماعی را میتوان در ایجاد
سرمایة انسانی در نسل بعدی مالحظه کرد (رحیمی و آقابابایی.)669 :9919 ،
در نگاه بوردیو ،سرمایة اجتماعی عبارت از مجموعهای از منابع بالفعل یا بالقوه است که با مالکیت شبکهای بادوام از روابط
کموبیش نهادینهشده از آشنایی و شناخت متقابل و دوجانبه ،پیوند یافته است .به عبارت دیگر عضویت در یک گروه ،هریک از
اعضایش را از پشتیبانی سرمایة جمعی برخوردار میکند؛ صالحیتی که آنان را سزاوار اعتبار به معنای مختلف کلمه میکند
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( .)Bourdieu, 1986: 248-249به نظر وی ،حجم سرمایة اجتماعی مورد تملک یک فرد بهاندازة شبکة پیوند میانی بستگی
دارد که او میتواند بهشکل مؤثری بسیج کند و به حجم سرمایه (اقتصادی ،فرهنگی یا نمادین) در تصرف کسانی که وی با
آنان مرتبط است ،وابستگی دارد .به این ترتیب ،حجم سرمایة اجتماعی یک فرد هم متأثر از سرمایههای اقتصادی و فرهنگی
خود او و هم سرمایههای مورد تملک همکاران است که با آنها در تعامل و رابطة پایدار قرار میگیرد .نتیجه و پیامد این تعامل
و روابط ،همبستگی گروهی است که خود به حصول منفعتهای فردی منجر میشود (تاجبخش .)931 :9913 ،کاربرد سرمایة
اجتماعی در نزد بوردیو بر این درک استوار است که افراد چگونه با سرمایهگذاری بر روابط گروهی ،وضعیت اقتصادی خود را در
یک فضای اجتماعی سلسلهمراتبی بهبود میبخشند .درواقع دیدگاه بوردیو در باب سرمایة اجتماعی بیشتر ابزاری است و آن را
چیزی میداند که افراد یا طبقات بهکار میبرند تا به منافع اقتصادی خود دست یابند (همان.)99 :
نظریهپرداز دیگری که تأثیر بسیار عمیقی بر پردازش و تعمیم مفهوم سرمایة اجتماعی در علوم اجتماعی داشته ،پوتنام
است .از نظر وی سرمایة اجتماعی به ویژگیهایی از سازمان اجتماعی مانند شبکهها ،هنجارها و اعتماد اشاره دارد که
همکاری و هماهنگی برای منافع متقابل را تسهیل میکند (پوتنام .)2 :9111 ،پوتنام مفهوم سرمایة اجتماعی را فراتر از
سطح فردی بهکار میگیرد و به چگونگی کارکرد سرمایة اجتماعی در سطح منطقهای و ملی و نوع تأثیرات سرمایة اجتماعی
بر نهادهای دموکراتیک و درنهایت توسعة اقتصادی عالقهمند است (توسلی و موسوی .)93 :9913 ،او میان دو نوع سرمایة
اجتماعی تمایز قائل میشود :سرمایه اجتماعی ارتباطدهنده (جامع) و سرمایة اجتماعی درونگروهی (انحصاری) .اولی افراد
متعلق به گروههای اجتماعی متنوع را گرد هم میآورد و دومی به ایجاد همگنی و تقویت هویتهای انحصاری کمک
میکند .سرمایة اجتماعی درونگروهی با ایجاد و انتقال همبستگیهای گروهی به حفظ وفاداریهای درونگروهی قومی و
تقویت هویتهای مشخص منجر میشود و سرمایة اجتماعی ارتباطدهنده برای اتصال به ابزارها ،انتشار اطالعات و درنهایت
فراهمکردن زمینة تعامالت وسیعتر بینگروهی مفید واقع میشود (فیلد.)12 :9913 ،

به نظر پوتنام ،سرمایة اجتماعی برخالف دیگر شکلهای سرمایه ،بیحضور همکاران پدید نمیآید و ممکن نیست .بر این پایه،
پدیدة سرمایة اجتماعی تنها زمانی شکل میگیرد که در یک محیط اجتماعی معین ،انسانهایی در برابر یکدیگر قرار گرفته باشند و
میان آنها رابطهای شکل گرفته باشد و جریان یابد .درون رابطه است که سرمایة اجتماعی زاده یا تولید میشود؛ بنابراین سرمایة
اجتماعی جزئی از رابطة اجتماعی بهشمار میآید و در ذات آن نهفته است ( .)Putnam, 2002: 113همین نکته یعنی ضرورت وجود
محیط و فضایی برای قرارگیری انسانها در کنار یکدیگر و شکلگیری سرمایة اجتماعی ،وجه مشترکی است که طی سالهای اخیر،
سبب ارتباط بیشتر علوم فضایی -محیطی مانند جغرافیا ،برنامهریزی و طراحی شهری با علوم اجتماعی شده است .در حوزة
جامعهشناسی ،بررسی ارتباط میان فضای شهری و کنش اجتماعی ،توسط برخی افراد بهطور خاص بیشتر مدنظر قرار
گرفته است .جامعهشناسان فرهنگگرا ،شهر و ساخت شهری را دلیل شکلگیری شیوة زندگی یا شکل فرهنگی خاص
درنظر میگیرند (افروغ .)999 :9933 ،پارسونز معتقد است روابط اجتماعی با عناصر فیزیکی و آرایش ارضی گره خورده است.
وی اعتقاد دارد تمام کنشگران در نظام اجتماعی ،در کنار سایر چیزها ،ارگانیسمی فیزیکی هستند که باید در فضای فیزیکی به
یکدیگر مرتبط شوند .این مفهوم ،بدان معناست که موقعیت ارضی ذاتاً در تمام کنشها وجود دارد (همان .)39 :بهعقیدة عدهای
دیگر از جامعهشناسان شهری ،فضاهای شهری میتوانند بهعنوان ساختدهندة فرایندها و مناسبات اجتماعی درنظر گرفته شوند.
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به تعبیری ،فضاهای شهری قادرند دلیل کنشهای اجتماعی میان کنشگران شوند و آنها را سمتوسو ببخشند .زیمل اعتقاد
دارد مناسبات فضایی از یک سو ،تنها شرط و از سوی دیگر ،نماد مناسبات انسانی است .سازمان فضا هم متضمن پایة مناسبات
اجتماعی است و هم نشاندهندة بازتاب آنها (تانکسین .)3 :9911 ،به عبارتی میتوان گفت فضای شهری و بافت شهر اثری
فیزیکی و اجتماعی است و به تعبیر گاتمن ،محیط مصنوع یک سختافزار است که درون آن ،نظام اجتماعی -اقتصادی بهمثابة
یک نرمافزار عمل میکند .این دو بعد اجتماعی و فیزیکی ،رابطة پویایی با یکدیگر دارند .بافت فیزیکی با روندهای متفاوت
اجتماعی تولیدشده مشخص میشود و در عین حال ،وقتی فرم شهری ساخته شد ،میتواند بر روش رویدادن دوبارة روندهای
اجتماعی تأثیرگذار باشد (مدنیپور.)31-31 :9931 ،
بررسی پیشینة پژوهش در این ارتباط گویای آن است که طی سالهای اخیر در برخی مطالعات ،فضا به یکی از
عناصر محوری تبدیل شود؛ برای مثال ،علیزاده و همکاران ( ،)9916به بررسی تفاوتهای فضایی سرمایه اجتماعی در سه
الیة فضایی شهر سنندج شامل سکونتگاههای غیررسمی ،بافت مرکزی و بافت برنامهریزیشده پرداختهاند .در پژوهش
دیگر ،موسوی و همکاران ( ،)9911به بررسی و تحلیل تفاوتهای سرمایة اجتماعی در شهرهای آذربایجان غربی
پرداختهاند .توکلینیا و همکاران ( )9916تحلیل تفاوتهای فضایی سرمایة اجتماعی را در میان سکونتگاههای شهری و
روستایی محور کار خود قرار دادهاند .نیکپور و همکاران ( )9913به ارزیابی توزیع فضایی سرمایة اجتماعی در محلههای
شهر بابلسر پرداختهاند .پاتاچینی و همکاران ( )6691به بررسی وجود و شدت ارتباطات میان افراد در ایاالتمتحده (که
ارتباطات میان افراد بهطور محسوسی به موقعیت جغرافیایی بستگی داشت) پرداختهاند .شاتجنز و ولکر ( )6696با تجزیه و
تحلیل دادههای حاصل از نظرسنجی شبکههای اجتماعی کارآفرینان در  939محلة هلند دریافتند که رابطة مثبتی میان
سرمایة اجتماعی و عملکرد شرکتها وجود دارد.
برخی پژوهشگران به بررسی سرمایة اجتماعی در سطح محلههای شهری و تأثیر ویژگیهای کالبدی و اجتماعی
آنها بر سرمایة اجتماعی شهروندان پرداختهاند که از آن جمله میتوان به مطالعة اردشیری و همکاران ( ،)9916پژوهش
ربانی خوراسگانی و همکاران ( ،)9911پژوهش باقری و عموئی ( )9913با عنوان نقش طرح کالبدی -فضایی محلههای
شهری در ارتقای سرمایة اجتماعی اشاره کرد .برخی دیگر از پژوهشها ،محور کار خود را بر چگونگی ارتباط میان محیط مصنوع
(ساختهشده) و سرمایة اجتماعی قرار دادهاند که از آن جمله میتوان به پژوهش قربی و همکاران ( ،)9911پژوهش یو و لی ( )6692و
همچنین پژوهش مازومدار و همکاران ( )6961اشاره کرد .درواقع فهم چگونگی ارتباط میان کیفیت فضای شهری و عناصر
مختلف آن بر سرمایة اجتماعی از چند بعد میتواند ارزشمند باشد .نخست آنکه با توجه به وجود رابطهای قوی میان
سرمایة اجتماعی و سالمت ،این امر میتواند به پژوهشگران حوزة بهداشت و برنامهریزان کمک کند تا روشهایی را که
بهواسطة آن محیط کالبدی به پیشبرد رفتارهای سالمتمحور و بهتبع آن پیامدهای اجتماعی و روانشناختی و سالمتی
کمک میکند ،بهتر درک کنند .این شناخت میتواند برای برنامهریزان در طراحی و طراحی مجدد /مقاومسازی (در
مقیاسهای مختلف) محلهها برای افزایش سرمایة اجتماعی مفید باشد و سرانجام میتواند به پژوهشگران در شناسایی
ویژگیهایی از فضای شهری و محیط ساخته شده که میتواند بهعنوان عامل مؤثر در سرمایة اجتماعی سطح محله
استفاده شود ،کمک کند (.)Mazumdar, 2017: 3
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بررسی دیدگاههای مختلف در ارتباط با سرمایة اجتماعی نشان میدهد ،شاخصهای ارائهشده برای سنجش سرمایة
اجتماعی از اشتراک زیادی در میان پژوهشگران مختلف برخوردار است (جدول  .)9بر این مبنا در این پژوهش نیز برای
سنجش سرمایة اجتماعی شش بعد اصلی شامل تعامالت اجتماعی همسایگی ،شبکة اجتماعی ،اعتماد بینفردی ،اعتماد
عمومی و نهادی ،هنجارهای مشترک اجتماعی و مشارکت اجتماعی مدنظر قرار گرفت.
مؤلفهﻫﺎيسﺮمﺎیةاﺟتﻤﺎعی 

ﺟدو .1

پوتنام ()6666
بریانت و نوریس
()6666
هارپر ()6666
بولن و اونیکس
()6661
نوریس ()6661

حیات سازمانی اجتماع ،تعهد به امور عمومی ،داوطلبی در اجتماع ،اعتماد
مشارکت اجتماعی ،تعهد اجتماعی و التزام ،میزان توانمندی که همان کنترل و خودکارایی است ،احساس عضویت در
اجتماع ،شبکههای اجتماعی ،حمایت اجتماعی و کنش متقابل اجتماعی ،اعتماد ،عمل متقابل و همبستگی اجتماعی
مشارکت اجتماعی (شبکهها) شبکههای اجتماعی و حمایت اجتماعی (شبکهها) ،عمل متقابل و اعتماد (هنجارها و
ارزشهای مشترک) ،مشارکت مدنی (همکاری) و جنبههای منطقة محلی (جنبهها و ارزشهای مشترک)
مشارکت در اجتماع محلی ،فعالیت در متن اجتماع ،احساس اعتماد و امنیت ،ارتباطات همسایگی،
مراودات با دوستان و فامیل ،ظرفیت پذیرش تفاوتها ،پیوند کاری ،ارزش زندگی
مشارکت اجتماعی ،شبکههای اجتماعی و حمایت ،مشارکت مدنی و اعتماد و عمل متقابل

روشپژوﻫﺶ 
پژوهش حاضر در گروه پژوهشهای توصیفی قرار میگیرد که به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است.

جامعة آماری پژوهش شهروندان باالی  91سال ساکن در شهر قدیم و شهر جدید الر به تعداد  31.923نفر است که از این
تعداد  916نفر بهعنوان نمونة آماری انتخاب شدند .با توجه به هدف پژوهش که بررسی سرمایة اجتماعی در دو بافت
ارگانیک الر قدیم و برنامهریزیشدة الر جدید است 916 ،نمونه در الر قدیم و  666نمونه در الر جدید بهشکل تصادفی
ساده میان شهروندان توزیع شد .در این پژوهش ،سرمایة اجتماعی سازهای مرکب بوده است که با مرور ادبیات نظری و
تجربی پژوهش ،از شش حوزة اصلی شامل روابط اجتماعی (هشت گویه با ضریب آلفای  ،)6/396شبکة اجتماعی (چهار
گویه با ضریب آلفای  ،)6/261اعتماد بینفردی (پنج گویه با ضریب آلفای  ،)6/191اعتماد عمومی و نهادی (پنج گویه با
ضریب آلفای  ،)6/236هنجارهای مشترک اجتماعی (هفت گویه با ضریب آلفای  )6/396و مشارکت اجتماعی (شش گویه
با ضریب آلفای  )6/396هستند که امتیاز نهایی سرمایة اجتماعی از ترکیب امتیازات حوزههای فوق محاسبه شد .با توجه به
آنکه ابزار پژوهش (پرسشنامه) شامل گویههای استاندارد و محققساخته است ،بررسی روایی محتوایی و صوری پرسشنامه
و همچنین آزمون پایایی آن بهکمک ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت .تحلیل دادههای پژوهش بهکمک آمارههای
گرایش به مرکز و همچنین آزمونهای آماری استنباطی همچون تحلیل همبستگی و آزمون  tتست صورت گرفته است.

محدودةموردمطﺎلعه 
محدودهای که بهعنوان عرصة پژوهش انتخاب شد ،شهر الر است .جمعیت این شهر در سال  9911برابر با  21.123نفر
بوده است .بررسی تحوالت جمعیتی شهر نشان میدهد که از سال  11تا  11شهر دو دورة متفاوت را پشت سر گذاشته
است .در دورة  16-11شهر دارای نرخ رشد بسیار باالی  9/22درصد بوده است؛ بهگونهای که طی  1سال بیش از 99
هزار نفر (حدود یکششم کل جمعیت شهر) به جمعیت شهر اضافه شده است و درمقابل در دورة  11-16شهر به یکباره
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با کاهش بیش از  6/9درصد جمعیت روبهرو شده و نرخ رشد جمعیت شهر به  9/9درصد رسیده است .بررسی ساختار کلی
شهر الر نشان میدهد که شهر از سه قسمت قدیم ،جدید و محدودة بین دو شهر تشکیل شده است .مرکز عمدة شهر
قدیم ،بازار قیصریة الر و اطراف آن است که تا پیش از رشد فضایی شهر ،بهعنوان مرکز و هستة اصلی در کل مجموعة
بافت شهری جای خویش را حفظ کرده بود؛ بهگونهای که هم از نظر کارکردهای اقتصادی و هم از نظر بافت کالبدی،
یک واحد جداییناپذیر از بافت شهری بوده است .اکنون بازار الر به لحاظ نحوة قرارگیری در کل مجموعة شهری چنین
موقعیتی ندارد ،اما هنوز بیشتر خیابانهای اصلی بهگونهای به میدان عمومی شهر که بازار در ضلع شمالی آن قرار دارد،
راه مییابند .در اطراف میدان عمومی نیز مغازههایی از حدود یکصد سال پیش بنا شدهاند که هنوز هم به فعالیت
اقتصادی خود ادامه میدهند و میتوان گفت مهمترین کارکرد این فضا یا هستة مرکزی شهر عمدتاً اقتصادی بوده که
بازار رکن اساسی آن را تشکیل میداده است .زلزلة مهیب سال  9991در الر که سبب تخریب نیمی از شهر شده بود و
بسیاری از محلهها و خانههای آن را ویران کرد ،به احداث شهرک جدیدی در دامنة کوههای تنگ اسد در فاصلة 1
کیلومتری جنوب شهر قدیم توسط سازمان هاللاحمر (شیر و خورشید) منجر شد .ایجاد این شهرک فصلی جدید از تاریخ
تحوالت شهر را پدید آورد و شهر دوقلوی الر را بنیان نهاد .بهمرور این شهر جدید با شهر قدیم به یک واحد شهری
تبدیل شدند که اتصال این دو با هم با مفصلی از کاربریهای شهری صورت گرفته است .شهر جدید با الگویی کامالً
متفاوت با شهر قدیم و با طرح قبلی شکل گرفته است .محدودة بین دو شهر ساختاری خطی دارد که در امتداد محورهای
عمدة ارتباطی دو شهر قدیم و جدید واقع شده است .ساختار اصلی آن را خیابان مطهری و میدان امام خمینی تشکیل
دادهاند .خیابان مطهری در امتداد دو محور عمدة ساختاری شهرهای قدیم و جدید است (وثوقی و همکاران-33 :9911 ،
 .)32وسعت کل شهر الر  9916هکتار است که حدود  196/9هکتار مربوط به الر قدیم 119/6 ،هکتار مربوط به الر
جدید و حدود  11/3هکتار نیز محدودة میان دو شهر است .بهطورکلی شهر الر ،شهری پراکنده با تراکم جمعیتی پایین
است؛ بهگونهای که تراکم ناخالص جمعیتی شهر الر  11نفر در هکتار و تراکم خالص آن نیز  36نفر در هکتار است.
همچنین بررسیها نشان میدهد که تراکم جمعیت در محدودة الر قدیم  13نفر در هکتار و محدودة الر جدید  19نفر در
هکتار است که درواقع گویای نبود تفاوت جدی در تراکم جمعیت دو محدوده است.
بررسی اختالط کاربری اراضی با استفاده از روش پیشنهادی فرانک و همکاران ( )6662نشان میدهد که براساس
نتایج این روش تفاوت چندانی میان اختالط کاربری اراضی دو محدودة الر قدیم (امتیاز  )6/31و الر جدید (امتیاز )6/19
وجود ندارد و میتوان گفت اختالط کاربری در هر دو محدوده در حد متوسط است .بررسی وضعیت سرانة کاربری اراضی
خدماتی و عمومی در دو محدودة الر قدیم و الر جدید گویای آن است که الر جدید به توجه به طراحی بر مبنای
استانداردها و معیارهای شهرسازی مدرن در مقایسه با الر قدیم از وضعیت بهتری برخوردار است؛ بهگونهای که سرانة
کاربرهای عمومی و خدماتی در الر قدیم  36مترمربع و در الر جدید  19مترمربع است .از میان کاربریهای مورد بررسی،
کاربریهای تجاری ،مختلط تجاری و مسکونی ،مذهبی ،نظامی -انتظامی و خدمات اجتماعی در الر قدیم در مقایسه با
الر جدید از وضعیت بهتری برخوردار است و در سایر کاربریها وضعیت الر جدید از الر قدیم بهتر است (جدول .)6
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يﻫﺎيخدمﺎتیوعﻤومیدرالرﺟدیدوالرقدیم 
ﺟدو .1توزیعکﺎربﺮ 

کﺎربﺮي
مسکونی
تجاری
مختلط مسکونی -تجاری
آموزشی
فرهنگی
مذهبی
بهداشتی و درمانی
ورزشی
اداری
خدمات دفتری
گردشگری و پذیرایی
بناهای تاریخی و آبانبار
نظامی  -انتظامی
بوستان
خدمات اجتماعی
مجموع

الرقدیم(مسﺎحت )111/0
مسﺎحت(متﺮمﺮبع) 
9.363.391
962.112
93.993
16.266
3962
12.263
1913
12.916
99.312
2619
9113
91.136
19.611
91.916
6166
6.662.336

سﺮانه(متﺮمﺮبع) 
99/66
9/11
6/99
9/21
6/61
9/63
9
9/69
6/69
6/99
6/69
6/22
9/16
9/91
6/61
36/91

الرﺟدید(مسﺎحت )181/1
مسﺎحت 
6.962.133
33.136
9119
611.961
96.211
63.613
33.632
966.366
931.336
91.991
11.693
6
1163
13.123
93
6.191.962



شکل.1کﺎربﺮياراضیدردومحدودةالرﺟدیدوالرقدیم 

سﺮانه(متﺮمﺮبع) 
91/16
6/11
6/63
3/23
6/69
6/33
9/91
9/13
6/33
9/61
9/61
6
6/99
9/61
6
19/61
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بررسیهای بیشتر در ارتباط با دو بافت ارگانیک و برنامهریزیشدة شهر الر گویای آن است که به لحاظ اشتغال،
نسبت بیشتری از شاغالن شهر الر در شهر قدیم ساکن هستند و به همان نسبت نیز درصد بیکاران در الر جدید بیشتر از
الر قدیم است .درمقابل ،نسبت مالکان به مستأجران در الر جدید بیشتر از الر قدیم است ( 13/6درصد در مقابل 31/9
درصد) .در الر قدیم درصد واحدهای مسکونی کمتر از  966مترمربع در مقایسه با الر جدید بسیار بیشتر است؛ بهگونهای
که در  29درصد واحدهای مسکونی  31متر و کمتر شهر الر در الر قدیم قرار داشته است؛ درحالیکه این نسبت برای الر
جدید  61/1درصد است .همچنین حدود  21درصد واحدهای مسکونی بین  966-32مترمربع در الر قدیم قرار دارند و
این نسبت برای الر جدید  61درصد است .به لحاظ الگوی ساخت ،تنها  2/9درصد واحدهای آپارتمانی شهر در الر قدیم
قرار دارند و حدود  22درصد واحدهای آپارتمانی در الر جدید قرار دارند و به بیانی بهتر ،بخش عمدة واحدهای مسکونی
در الر قدیم ویالیی هستند و درمقابل بخش عمدة واحدهای مسکونی الر جدید آپارتمانی است .از نظر سطح سواد و
تحصیالت نیز از کل افراد باسواد شهر الر 36/1 ،درصد در الر قدیم 19 ،درصد در الر جدید و  2/1درصد در الر میانی
سکونت داشتهاند که این آمار گویای وضعیت بهتر الر جدید در مقایسه با الر قدیم است .دادههای مهاجرت در شهر
گویای آن است که  93/1درصد جمعیت الر مهاجر و حدود  16درصد نیز بومیان هستند .وضعیت مهاجر در سه بافت الر
قدیم ،جدید و میانی نشان میدهد که از کل مهاجران شهر  31/9درصد در الر قدیم و  33/9درصد در الر جدید قرار
سکنی گزیدهاند .نکتة مهم دربارة مهاجران در این دو بافت آن است که در الر قدیم حدود  26درصد از مهاجران متولد
خارج از کشور هستند؛ درحالیکه این رقم برای الر جدید  92/1درصد است و درمقابل در الر جدید بخش عمده مهاجران
متولد شهر دیگر ( 23درصد) هستند (جدول .)9
یﻫﺎيکﺎلبدي،اقتصﺎديواﺟتﻤﺎعیالرﺟدیدوالرقدیم 
ﺟدو .0ویژگ 

اشتغال
تصرف واحد مسکونی

مساحت واحد مسکونی
(مترمربع)

الگوی ساخت واحد مسکونی
تحصیالت
مهاجرت

شاغالن
بیکاران
مالک
مستأجر
کمتر از 31
بین  31تا 966
بین  966تا 916
بین  916تا 666
بیش از 666
آپارتمان
ویالیی
باسواد
بیسواد
بومی
مهاجر
اظهار نشده

الرقدیم
31/3
36
31/9
16/3
29
21/1
31/1
19/6
99/9
2/9
16/2
36/1
29/9
31/9
33/3
69/9

الرﺟدید 
36/1
16/1
13/6
31/6
61/1
61/9
91
33/3
29/1
21/1
33/2
19
62/9
33/9
31/6
39/1

الرمﯿﺎنی 
1/1
3/6
6/1
6/3
96/1
2/9
92/9
3/9
1/3
61/6
3/3
2/1
96/3
3/2
9/1
3/1

کل 
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
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ﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ
ی 
در جدول  9نتایج مربوط به مهمترین ویژگیهای پاسخگویان در دو محدودة مورد مطالعه ارائه شده است .براساس نتایج،
شهروندان الر قدیم سن بیشتری از الر جدید داشتهاند .نسبت بومیان در مقایسه با مهاجران در الر قدیم بسیار بیشتر از
الر جدید است .میزان مالکیت مسکن و همچنین سابقة سکونت در الر قدیم بیشتر از الر جدید است .ساکنان دو محدوده
به لحاظ درآمدی تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتهاند .در هر دو محدودة قدیم و جدید بهترتیب  16/9و  31/1درصد
درآمدی بین  9تا  6میلیون داشتهاند 31/3 ،و  33/1درصد درآمدی کمتر از  9میلیون داشتهاند و درنهایت  3/6و 1/9
درصد باالی  6میلیون درآمد داشتهاند .بررسی وضعیت تحصیالت نیز نشان میدهد که در الر قدیم  13درصد و در الر
جدید  31درصد افراد تحصیالت فوقدیپلم و باالتر داشتهاند و بهترتیب  96و  96درصد تحصیالت ابتدایی داشتهاند.
جدول  9وضعیت سرمایة اجتماعی و مؤلفههای آن را در شهر الر نشان میدهد .در این پژوهش ،امتیازدهی گویهها
براساس طیف لیکرت ( 9حداقل و  1حداکثر) است .امتیاز کمتر گویای سرمایة اجتماعی پایین و بالعکس است .یافتههای
پژوهش گویای آن است که وضعیت سرمایة اجتماعی شهروندان شهر الر (هر دو محدوده)  )6/9 ±( 9/11است .حداقل
امتیاز سرمایة اجتماعی  9/33و حداکثر آن  3/63است .در میان مؤلفههای سازندة سرمایة اجتماعی ،بهاستثنای هنجارهای
اجتماعی ،در سایر مؤلفهها ،میانگین امتیاز باالی میانة نظری است و باالترین امتیاز به مشارکت اجتماعی مربوط است .از
آنجا که برای سنجش مشارکت اجتماعی از گویههایی مانند پرداخت رضایتمندانة عوارض شهرداری ،تمایل به مشارکت
در شورای شهر یا شورایاری محله ،استفادة درست و بجا از اموال عمومی و بیتالمال ،رعایت قوانین و مقررات شهری و
رانندگی ،همکاری با نهادهای انتظامی در برقرار امنیت در محله و مشارکت در گزارشدادن یا برطرفکردن مشکالت در
سطح محله استفاده شده است .امتیاز باالی مشارکت اجتماعی میتواند گویای تعلق اجتماعی و مکانی باالی ساکنان به
شهر الر باشد .البته بررسی وضعیت تعلق به مکان در شهر الر نیز نشان میدهد که  9/9درصد پاسخگویان تعلق مکانی
خیلی کم 2/3 ،درصد دارای تعلق مکانی کم ،حدود  91درصد دارای تعلق مکانی متوسط و بیش از  16درصد نیز تعلق
مکانی زیاد به شهر الر داشتهاند و میانگین امتیاز تعلق مکانی نیز  9/39بوده است.
اشتراک در هنجارهای اجتماعی گویای بعد ارزشی و اخالقی هر اجتماعی است که در درازمدت قوامبخش حیات هر
اجتماعی هستند .در این ارتباط ،تحلیل توصیفی ارتباط میان سن با سرمایة اجتماعی و مؤلفههای سازندة آن (جدول )1
نشان میدهد که کمترین امتیاز در هنجارهای اجتماعی مربوط به گروه سنی بیش از  16سال است .این موضوع درواقع
گویای شکاف ارزشی و هنجاری است که میان گرههای سنی جوانتر با گروه سنی کهنساالن شکل گرفته است.
بررسیهای توصیفی دربارة سایر مؤلفههای سرمایة اجتماعی گویای آن است که مؤلفههای روابط اجتماعی ،اعتماد
بینفردی ،اعتماد نهادی و سرمایة اجتماعی کل دارای رابطهای مستقیم با سن پاسخگویان است؛ بدینمعنا که با افزایش
سن ،امتیاز افزایش یافته و کیفیت آنها نیز بهبود یافته است ،اما دربارة مشارکت اجتماعی وضعیت تقریباً معکوس است؛
یعنی مشارکت اجتماعی در گروههای سنی پایینتر ،بیشتر از گروههای سنی باالتر است و دربارة مؤلفة شبکة اجتماعی
نمیتوان به روند مشخصی اشاره کرد (جدول .)1
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نهايپژوﻫﺶ
ﺟدو .0آمﺎرتوصﯿفیمتﻐﯿﺮﻫﺎيزمﯿ 

متﻐﯿﺮ 
سن 
جنسیت (درصد) 

تحصیالت (درصد) 

مهاجر و بومی (درصد) 
نوع مالکیت مسکن 
وضعیت درآمد 
(هزار تومان) 
سابقة سکونت در شهر 
سابقة سکونت در محله 

الرقدیم 
)96/3 ±( 91/6
 39
( )69و ( )23
 39/3
 12/9
 96
 2/3
 63/6
 92/1
 69/2
 92
 93/2
 11/3
 13/3
 69/9
 31/3
 16/9
 3/6
 )92/61 ±( 39/3
( )9و ( )26
 )91/9 ±( 66/1
( )9و ( )26

میانگین 
میانه 
کمترین و باالترین 
زن 
مرد 
ابتدایی 
راهنمایی 
دیپلم 
فوقدیپلم 
لیسانس 
فوقلیسانس 
مهاجر 
بومی 
مالک 
مستأجر 
کمتر از  9666
 6666-9666
بیشتر از  6666
میانگین (انحراف معیار) 
حداقل و حداکثر 
میانگین (انحراف معیار) 
حداقل و حداکثر 

الرﺟدید 
 )96/1 ±( 91/3
 91
( )66و ( )29
 39/1
 21/1
 96/6
 1/3
 99/1
 91/3
 66/9
 99/1
 99/3
 22/2
 39
 61
 33/1
 31/1
 1/9
 )93/3 ±( 91/3
( )9و ( )26
 )91/61 ±( 66/1
( )9و ( )26

لفهﻫﺎيآندرشهﺮالر
ﺟدو .1آمﺎرتوصﯿفیسﺮمﺎیةاﺟتﻤﺎعیومؤ 

روابط اجتماعی
شبکة اجتماعی
اعتماد بینفردی
اعتماد نهادی
مشارکت اجتماعی
هنجارهای اجتماعی
سرمایة اجتماعی

حداکثﺮ
3/16
3/16
3/16
3/26
3/29
3/39
3/63

حداقل
6/16
9/31
6/66
6/66
6/12
6/93
6/33

مﯿﺎنگﯿن
9/39
9/93
9/19
9/21
9/16
9/33
9/11

انحﺮافمعﯿﺎر
6/163
6/131
6/329
6/311
6/319
6/313
6/613

ﺟدو .6آمﺎرتوصﯿفیسنوسﺮمﺎیةاﺟتﻤﺎعیدرشهﺮالر

گﺮوهسنی
> 96
36-96
16-36
26-16
> 26

روابط

شبکة

اعتﻤﺎد

مشﺎرکت

اعتﻤﺎد

ﻫنجﺎرﻫﺎي

سﺮمﺎیة

اﺟتﻤﺎعی
9/31
9/21
9/31
9/13
3/39

اﺟتﻤﺎعی
6/12
9/61
9/91
9/63
9/66

نﻓﺮدي
بﯿ 
3/69
9/11
9/11
3/91
3/93

اﺟتﻤﺎعی
3/91
3/63
9/11
9/19
9/99

نهﺎدي
9/16
9/31
9/21
9/36
9/13

اﺟتﻤﺎعی
6/12
6/39
6/39
6/19
6/33

اﺟتﻤﺎعی
9/99
9/13
9/23
9/61
9/12
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ﺟدو .1تحلﯿلاستنبﺎطیارتبﺎطسنوسﺮمﺎیةاﺟتﻤﺎعیدرشهﺮالر

ضریب همبستگی
سطح معناداری

روابط

شبکة

اعتﻤﺎد

مشﺎرکت

اعتﻤﺎد

ﻫنجﺎرﻫﺎي

سﺮمﺎیه

اﺟتﻤﺎعی
**6/966
6/666

اﺟتﻤﺎعی
6/661
6/119

ﻓﺮدي
ن 
بﯿ 
-6/639
6/291

اﺟتﻤﺎعی
**-6/913
6/666

نهﺎدي
**-6/929
6/661

اﺟتﻤﺎعی
-6/669
6/126

اﺟتﻤﺎعی
-6/913
6/629

تحلیل مقایسهای سرمایة اجتماعی بین دو محدودة الر قدیم و الر جدید گویای آن است که تفاوت معناداری به
لحاظ سرمایة اجتماعی بین دو محدوده مشاهده میشود .تحلیل و بازبینی نتایج جدولهای توصیفی گویای آن است که
وضعیت سرمایة اجتماعی الر قدیم از الر جدید بهتر است .تحلیلهای بیشتر دربارة مؤلفههای سازندة سرمایة اجتماعی
نشان میدهد که در هر شش مؤلفة مورد مطالعه ،نهتنها تفاوت معناداری میان دو محدودة الر قدیم و جدید وجود دارد،
بلکه در بیشتر آنها (جز هنجارهای اجتماعی) وضعیت امتیازها در الر قدیم باالتر از الر جدید است و این درواقع بهنوعی
گویای وضعیت بهتر مؤلفههای سرمایة اجتماعی در الر قدیم در مقایسه با الر جدید است (جدول  .)2در ارتباط با مؤلفة
هنجارهای اجتماعی ،در میان مؤلفههای مورد بررسی ،تنها امتیاز این مؤلفه در هر دو محدودة الر جدید و الر قدیم کمتر
از میانگین است .همچنین تنها در این مؤلفه است که امتیاز الر جدید بیشتر از الر قدیم است .بیتردید میتوان دلیل
بخشی از این تفاوت و امتیاز پایین را به تفاوتهای نسلی مرتبط دانست که طی سالهای اخیر با شدتیافتن جهانیشدن
و گسترش فضای مجازی و شبکههای اجتماعی میان نسل جدید با نسلهای قدیمیتر شکل گرفته و سبب تفاوت در
نوع نگاه شهروندان در گروههای سنی مختلف به ارزشها و هنجارهای اجتماعی مقبول در جامعه شده است (جدول .)2
مؤلفهﻫﺎيآندرالرقدیموالرﺟدید

ﺟدو .8مقﺎیسةسﺮمﺎیةاﺟتﻤﺎعیو

مؤلفهﻫﺎ


روابط اجتماعی
شبکة اجتماعی
اعتماد بینفردی
مشارکت اجتماعی
اعتماد نهادی
هنجارهای اجتماعی
سرمایة اجتماعی

محدودهﻫﺎ  مﯿﺎنگﯿن 

الر قدیم
الر جدید
الر قدیم
الر جدید
الر قدیم
الر جدید
الر قدیم
الر جدید
الر قدیم
الر جدید
الر قدیم
الر جدید
الر قدیم
الر جدید

9/13
9/19
9/63
9/63
3/13
9/36
3/66
9/11
9/33
9/12
6/29
6/11
9/11
9/33

انحﺮاف
معﯿﺎر 
6/313
6/369
6/311
6/291
6/922
6/161
6/169
6/136
6/961
6/113
6/966
6/119
6/929
6/626

تستلِونبﺮابﺮي

tتستبﺮايبﺮابﺮي

واریﺎنس 

مﯿﺎنگﯿن 

آمﺎرةF

t

)Sig. (2-tailed

36/622

1/911

6/666

3/6692

6/939

6/661

2/1999

6/399

6/666

3/3111

9/129

6/693

93/6139

9/691

6/666

93/211

-1/191

6/666

11/662

2/662

6/666
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از جمله متغیرهایی که براساس سابقة نظری و تجربی میتواند در کموکیف سرمایة اجتماعی شهروندان دو محدودة
تأثیرگذار باشد ،حس تعلق مکانی ساکنان به محدودة سکونتی خود است .دادههای پژوهش نشان میدهد میان بین دو
محدوده ،تفاوت معناداری در حس تعلق به مکان مشاهده میشود؛ بهگونهای که امتیاز تعلق به مکان در الر قدیم 3/9
( )6/966±و در الر جدید  )6/319±( 9/1است .این تفاوت در میان گویههای سازندة تعلق به مکان نیز قابلمشاهده
است .دادههای مربوط به انحراف معیار گویای آن است که در همة گویهها ،انحراف معیار دادهها در الر جدید بسیار بیشتر
از الر قدیم است .این موضوع درواقع گویای آن است که نتایج الر قدیم در مقایسه با نتایج الر جدید از انسجام بیشتر و
پراکندگی کمتری از الر قدیم برخوردار هستند .همچنین یافتههای پژوهش در هر دو محدوده ،گویای وجود همبستگی
باال میان سرمایة اجتماعی و تعلق به مکان است (جدول  1و .)96
ﺟدو .9تعلقبهمکﺎندرالرقدیموالرﺟدید

انحﺮاف
معﯿﺎر
6/126
9/616
6/331
6/332
6/191
9/613
6/391
6/119

مﯿﺎنگﯿن

محله

3/6
9/1
9/1
9/1
9/1
9/6
3/6
9/3

الر قدیم
الر جدید
الر قدیم
الر جدید
الر قدیم
الر جدید
الر قدیم
الر جدید

عالقة فراوانی به سکونت در این محله دارم.
از اینکه همکاران من را اهل این محله میدانند ،احساس خوبی دارم.
حتی درصورت بهبود وضعیت مالی و اقتصادی هم تمایلی به ترک محله ندارم.
از زندگی در کنار آشنایان در این محله ،احساس خوبی دارم و لذت میبرم.

ﺟدو .11تحلﯿلاستنبﺎطیارتبﺎطتعلقبهمکﺎنوسﺮمﺎیةاﺟتﻤﺎعیدرشهﺮالر

سﺮمﺎیةاﺟتﻤﺎعی
الرﺟدید
**6/216
6/661

الرقدیم
**6/216
6/666

ضریب همبستگی
سطح معناداری

تعلق به مکان

با توجه آنکه در هر دو محدودة مورد مطالعه ،اختالط کاربری در حد متوسط قرار دارد و امتیاز آنها نیز تفاوت چندانی
با یکدیگر نداشتند ،تأثیر فاصلة شهروندان تا نزدیکترین خدمات عمومی مانند فضای سبز ،مرکز درمانی ،مکان ورزشی،
مرکز مذهبی و آموزش ابتدایی دبستان بر سرمایة اجتماعی شهروندان در دو محدوده بررسی شد .نتایج پژوهش نشان
میدهد که در هر دو محدوده ،تنها ارتباط میان سرمایة اجتماعی با فاصله تا مرکز درمانی رابطهای مستقیم و معنادار
است ،بدینمعنا که با افزایش فاصله تا مراکز درمانی ،سرمایة اجتماعی شهروندان نیز افزایش یافته است .البته با توجه به
کوچکبودن شهر الر و تمرکز مراکز درمانی خصوصی در برخی مراکز خاص و همچنین تعداد کم مراکز درمانی دولتی در
شهر ،این موضوع گویای آن است که شهروندان باید فاصلة بیشتری را تا دسترسی به خدمات بهتر دریافت کنند ،اما در
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ارتباط با سه خدمت عمومی دیگر ،یعنی دسترسی به پارک و فضای سبز ،مرکز مذهبی و مراکز آموزش ابتدایی ،هم در
الر قدیم و هم در الر جدید رابطة معکوسی بین سرمایة اجتماعی تا دسترسی به این خدمات وجود دارد و به عبارتی با
کاهش فاصلة شهروندان به این خدمات ،سرمایة اجتماعی شهروندان افزایش یافته است و بالعکس .درواقع این کاهش
فاصله میتواند گویای این واقعیت باشد که نزدیکتربودن و دسترسی مناسب ،بهویژه به شکل پیاده به این خدمات
عمومی ،زمینهساز گسترش تعامالت اجتماعی و روابط چهره به چهرة افراد با یکدیگر شده است و همچنین با گسترش
شناخت از مکان ،زمینه برای ایجاد /تقویت حس تعلق مکانی فراهمتر میشود .برایناساس این یافتهها را میتوان مهر
تأییدی بر اهمیت نقش پیادهمداربودن محیط بر سرمایة اجتماعی دانست (جدول .)99
ﺟدو .11دستﺮسیبهخدمﺎتعﻤومیوسﺮمﺎیهاﺟتﻤﺎعی

الر قدیم
الر جدید

ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب همبستگی
سطح معناداری

پﺎرکوﻓضﺎي

ﻓضﺎي

سبز
**-6/691
6/666
**-6/619
6/666

ورزشی 
**-6/933
6/661
-6/611
6/661

مﺮکزماﻫبی 
**

-6/399
6/666
**-6/323
6/666

آموزش
ابتدایی 
**-6/613
6/666
**-6/661
6/666

مﺮکزدرمﺎنی 
*

6/999
6/696
*6/936
6/639

متغیر دیگری که نقش آن در سرمایة اجتماعی شهروندان و محدوده بررسی شد ،میزان ارتباط و تعامل شهروندان با
مساجد نمودی از میزان دینداری و وابستگی مردم به ارزشهای دینی و اسالمی است .دلیل انتخاب این متغیر ،عالوهبر
بافت سنتی و مذهبی مردم ایران ،بررسی نقش کاربریهای مذهبی و کموکیف ارتباط مردم با آنها در میزان تعامالت و
سرمایة اجتماعی شهروندان است؛ بهویژه آنکه بر مبنای دادههای کاربری زمین ،سرانة کاربری مذهبی در الر قدیم بیش
از دو برابر الر جدید است.
نتایج تحلیلهای توصیفی نشان میدهد که بهطورکلی شهروندان الر قدیم در مقایسه با الر جدید ،ارتباطات و
همکاری بیشتری با مساجد و فضاهای مذهبی داشتهاند (جدول  ،)99اما زمانی که به نتایج ضرایب همبستگی سرمایة
اجتماعی و مؤلفههای آن در دو محدوده به تعامالت و همکاری افراد با مساجد نگاه میکنیم ،مشاهده میشود که در هر
دو محدوده بهجز مؤلفة هنجارهای اجتماعی ،در سایر مؤلفهها همبستگی مستقیم و معناداری میان دو متغیر وجود دارد؛
درحالیکه ضریب همبستگی مؤلفة هنجارهای اجتماعی در هر دو محدوده منفی است .همچنین همة ضرایب همبستگی
مربوط به سرمایة اجتماعی و مؤلفههای آن در الر جدید بیشتر از الر قدیم است.
تناقضی که در اینجا شکل میگیرد ،آن است که چرا با وجود تعامالت بیشتر مردم در الر قدیم از الر جدید با مساجد،
ضرایب همبستگی الر قدیم پایینتر از الر جدید است .با توجه به آنکه سطح عمومی تحصیالت در الر قدیم بیشتر از الر
جدید است .شاید بتوان بخشی از این تفاوت را اینگونه توضیح داد که در الر قدیم که شهروندان تحصیالت باالتری
دارند ،روابط خود با همکاران و جامعه (سرمایة اجتماعی) را نه بر مبنای معیارهای عرفی مرسوم ،بلکه بیشتر بر مبنای
معیارهای عقلی و آگاهی اجتماعی بیشتر خود شکل میدهند و بر همین اساس ،تعامل و همکاری بیشتر با مسجد به
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بهبود شاخصهای سرمایة اجتماعی منجر نشده است .با توجه به مطرحشدن موضوعاتی مانند الگوی ایرانی و اسالمی
پیشرفت و همچنین مباحث نظری پیرامون شهر اسالمی و ویژگیهای آن ،نتایج این بخش گویای آن است که
کاربریهای مذهبی در شهرهای کشور ،بهویژه شهرهای متوسط از پتانسیل باالیی برای ایجاد و تقویت تعامالت
اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و سرمایة اجتماعی برخوردار هستند؛ بنابراین ضروری است در هر گونه طراحی و پیشنهادی
برای تقویت سرمایة اجتماعی ،پتانسیلهای موجود در این فضاها و کاربریها نیز مدنظر قرار گیرد (جدولهای  96و .)99
ﺟدو .11مﯿزانﻫﻤکﺎريوتعﺎملشهﺮوندانبﺎمسﺎﺟددرالرقدیموالرﺟدید 

الر قدیم
الر جدید

زیﺎد
11/1
32/1

متوسط 
69/1
62/9

کم 
93/3
63/9

ﺟدو .10تعﺎملوﻫﻤکﺎريبﺎمسﺎﺟدوسﺮمﺎیةاﺟتﻤﺎعی

الر جدید
الر قدیم

ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب همبستگی
سطح معناداری

سﺮمﺎیة

روابط

شبکة

اعتﻤﺎد

مشﺎرکت

اعتﻤﺎد

ﻫنجﺎرﻫﺎي

اﺟتﻤﺎعی
**6/361
6/666
**6/292
6/666

اﺟتﻤﺎعی
**6/261
6/666
**6/136
6/666

اﺟتﻤﺎعی
**6/112
6/666
**6/323
6/666

نﻓﺮدي
بﯿ 
**6/139
6/666
**6/332
6/666

اﺟتﻤﺎعی
**6/361
6/666
**6/991
6/666

نهﺎدي
**6/199
6/666
**6/363
6/666

اﺟتﻤﺎعی
**-6/396
6/666
**-6/919
6/666

آخرین متغیرهایی که ارتباط آن سرمایة اجتماعی در دو محدوده بررسی شد ،سابقة سکونت است .این متغیر از آنجا
که سبب آشنایی بیشتر فرد با سایر شهروندان و همچنین شکلگیری تعلق مکانی و اجتماعی فرد میشود ،نقش مهمی
در ایجاد و تقویت سرمایة اجتماعی دارد .تعلق مکانی میتواند بر کمیت و کیفیت ارتباطات و تعامالت فرد ،تصورات ذهنی
او از مکان و محیط زندگی و شهروندان و حس مسئولیتپذیری اجتماعی وی اثرگذار باشد و بدینترتیب بهعنوان عاملی
اثرگذار در سرمایة اجتماعی افراد معرفی شود.
نتایج ارتباط میان سابقة سکونت در شهر با سرمایة اجتماعی در دو محله نشان داد که در هر دو محدوده رابطهای
مستقیم و معنادار میان سابقة سکونت در شهر و سرمایة اجتماعی وجود دارد .در میان مؤلفههای سازندة سرمایة اجتماعی
نیز سه مولفة روابط اجتماعی ،شبکة اجتماعی و اعتماد بین فردی رابطة مستقیم و معناداری با سابقة سکونت دارد که به
نظر منطقی نیز میرسد؛ چراکه سابقة سکونت بیشتر در محله ،سبب آشنایی بیشتر با ساکنان محله میشود ،بهمرور زمان
به شناخت بیشتر افراد محله از یکدیگر میانجامد و زمینه را برای افزایش اعتماد بینفردی فراهم میکند و این اعتماد و
کنشهای اجتماعی ،به عاملی مهم برای شکلگیری و توسعة شبکههای اجتماعی در میان افراد تبدیل میشود .درواقع از
آنجا که اعتماد نهادی و هنجارهای اجتماعی (بهویژه با گسترش ارتباطات مجازی و رسانههای مختلف دیداری و
شنیداری) ،کمتر به عوامل محلی و بیشتر به عوامل سطح شهری و ملی بستگی دارند ،منطقی است که با سابقة سکونت
فرد در یک محله هیچگونه رابطة معناداری نداشته باشند (جدول .)93
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ﺟدو .10سﺎبقةسکونتدرشهﺮوسﺮمﺎیةاﺟتﻤﺎعی

روابط

الر قدیم
الر جدید

ضریب همبستگی
سطح معناداری
ضریب همبستگی
سطح معناداری

اﺟتﻤﺎعی
**6/393
6/666
**6/316
6/666

شبکة

اعتﻤﺎد

نﻓﺮدي 
اﺟتﻤﺎعی  بﯿ 
**6/961
*6/996
6/666
6/691
**
6/991
**6/919
6/666
6/661

مشﺎرکت

اعتﻤﺎد

ﻫنجﺎرﻫﺎي سﺮمﺎیة

اﺟتﻤﺎعی 
-6/632
6/916
-6/626
6/931

نهﺎدي 
-6/661
6/126
6/666
6/116

اﺟتﻤﺎعی  اﺟتﻤﺎعی 
**6/612
-6/691
6/666
6/331
**
6/933
6/666
6/666
6/316

جهگﯿﺮي 
نتﯿ 
هدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی تأثیرگذاری فضای شهری در دو گونه بافت شهری ارگانیک و برنامهریزیشده بر
سرمایة اجتماعی شهروندان است .برای این منظور ،شهر الر با برخورداری از دو گونة خاص بافت ارگانیک و
برنامهریزیشده انتخاب شد .الر قدیم با ساختاری ارگانیک که طی زمان و براساس الزامات و نیازهای جغرافیایی و
اجتماعی -فرهنگی ساکنان شکل گرفته است و الر جدید که کامالً مبتنی بر الگوی کالسیک برنامهریزی شهری و
خیابانهای مستقیم و نظام کاربری اراضی برنامهریزی شده است .بررسیها در محدودههای مورد مطالعه نشان میدهد
که با وجود برتری سرانة کاربری اراضی خدمات عمومی در الر جدید در مقایسه با الر قدیم (سرانة  19مترمربع الر جدید
در مقابل سرانة  36مترمربعی الر قدیم) ،همچنین نبود تفاوت جدی در امتیاز اختالط کاربری اراضی دو محدوده ( هر دو
محدوده اختالط کاربری در حد متوسط داشتهاند) و نبود تفاوت جدی در تراکم جمعیت دو محدوده ( تراکم جمعیت 13
نفری الر قدیم در برابر تراکم  19نفری الر جدید) ،سرمایة اجتماعی در الر قدیم در وضعیتی مناسبتر از الر جدید قرار
داشته است.
نکتة مهم دربارة الر قدیم آن است که بالغ بر  26درصد ساکنان مهاجر در الر قدیم ،متولد خارج از کشور (و به
احتمال زیاد کشورهای جنوب خلیجفارس) بودهاند و تمایل آنها به سکونت در الر قدیم ،گویای وضعیت مطلوب ساختار
کالبدی و اجتماعی این بافت برای سکونت این افراد است .باالبودن حس تعلق به مکان در الر قدیم در مقایسه با الر
جدید و همچنین احساس امنیت اجتماعی باالتر شهروندان در الر قدیم از الر جدید گویای آن است که این دو محدودة
شهری با وجود تفاوت ظاهری و کالبدی -فضایی ،هر دو در شرایط کنونی واجد حیات اجتماعی و سرزندگی هستند و
بهویژه آنکه محدودة ارگانیک و بافت قدیمی شهر در بیشتر شاخصهای مورد بررسی ،شرایطی کمی بهتر از الر جدید
داشته است.
در ارتباط با کاربری اراضی بررسیها نشان میدهد که الر قدیم با تمرکز بیشتر کاربریهای تجاری و سرانة تجاری
باالتر از الر قدیم پیرامون آن توانسته است با وجود شکلگیری الر جدید ،همچنان مرکزیت اقتصادی خود را در شهر
حفظ کند .در شرایط کنونی ،مهمترین فضاهای تجاری شهر شامل بازار قیصریة الر ،مجموعه فضاهای تجاری خدماتی و
خردهفروشی مانند بازار میوه و ترهبار و بازار امام خمینی است که دو مورد اول در الر قدیم و بازار امام خمینی در الر
جدید واقع شدهاند .عالوه بر این ،با توجه به اینکه شهر جدید طی دهههای اخیر بهشکل کامالً مدرن و بر مبنای
استاندارهای شهرسازی طراحی و ساخته شده است ،نهتنها وضعیت سرانة کاربری در این بافت بهتر از الر جدید است،
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بلکه به لحاظ مساحت قطعات مسکونی نیز بیش از  19درصد واحدهای مسکونی الر جدید باالی  666متر مساحت دارند؛
درحالیکه این نسبت برای الر قدیم  61درصد است و بهطورکلی مساحت کاربریهای مسکونی در الر جدید بیشتر از الر
قدیم است .کاربریهای مهم فرهنگی شهر مانند سینما ،سالن آمفیتئاتر ،کانون فرهنگی شهدا ،نگارخانة سبز و چهار
کتابخانة اصلی و کانون پرورش فکری کودکان در شهر جدید واقع شدهاند .به لحاظ کاربری فضای سبز ،سرانة این
کاربری در شهر جدید سه برابر شهر قدیم است و از  3پارک اصلی شهر ،پارکهای جنگلی ،پارک شهر جدید ،پارک
بانوان و بوستان کودک در شهر جدید واقع شدهاند ،دو بوستان باغ ملی و پارک کوثر در شهر قدیم و بوستان ندای بهار
نیز در الر میانی قرار گرفته است.
این وضعیت گویای آن است که الر جدید هم به لحاظ قدمت ساخت و هم به لحاظ اختالط کاربری وضعیتی بهتر از
الر قدیم دارد .با این حال ،وضعیت سرمایة اجتماعی ،تعلق مکانی و احساس امنیت اجتماعی در الر قدیم بهتر از الر
جدید است و بهعالوه به لحاظ تعداد مطلق و تراکم جمعیت نیز دو محدودة تفاوتی با یکدیگر ندارند .این آمارها گویای
آن است که بافت ارگانیک الر قدیم در مقابل بافت برنامهریزیشدة الر جدید ،نهتنها بهمرور زمان دچار فرسودگی و زوال
نشده است ،بلکه از توانمندی باالتری برای ایجاد سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی بهتر برخوردار است .به عبارتی
قدیمیتربودن الر قدیم در مقابل الر جدید سبب نشده است که گروههایی با طبقة اقتصادی و اجتماعی باالتر از این
منطقه کوچ کنند و در الر جدید ساکن شوند .همچنین میتواند گویای این موضوع باشد که بافتهای ارگانیک شهری
درصورت توجه و رسیدگی ،از توانمندی باالیی برای جذب و نگهداشتن جمعیت و کمک به توسعة شهری محلهمحور
برخوردار هستند .تجربة شهر الر نشان میدهد که الر جدید با وجود برخورداری از الگوی مدون برنامهریزی و نظام
کاربری اراضی ،از الر قدیم که طی زمان و بدون طرح مدون شکل گرفته است ،نتوانسته است به ارائة کیفیت بهتر
محیط برای برقراری تعامالت و همبستگی و سرمایة اجتماعی منجر شود و این موضوع بر این نکته تأکید دارد که
همانگونه لیدن ( )6669نیز اشاره میکند ،نحوة طراحـی سـاخت کالبـدی محله میتواند تأثیرات مهمی را بر میزان
کموکیف تعامالت و سرمایة اجتماعی شهروندان برجای بگذارد.
همچنین نتایج این پژوهش دربارة تأثیر سابقة سکونت بر سرمایة اجتماعی با نتایج پژوهشهای افرادی چون
خوراسگانی و همکاران ( )9911و برهم و راهن )9113( 9انطباق دارد .اقامت طوالنی و مالکیت مسکن ،سبب شناخت
بیشتر همسایهها ،افزایش تعداد دوستان ،مشارکت اجتماعی و ارتقای سرمایة اجتماعی میشود و درمقابل ثباتنداشتن
سکونت و تحرک مکانی موجب ایجاد اختالل در شبکة روابط اجتماعی میشود و فرصتهای کمتری را برای تماسهای
اجتماعی ایجاد میکند (خوراسگانی و همکاران .)991 :9911 ،براساس نتایج این پژوهش ،از میان مؤلفههای سازندة
سرمایة اجتماعی ،سه مولفة روابط و تعامالت اجتماعی ،عضویت در شبکههای اجتماعی و اعتماد فردی ،رابطة معنادار و
مستقیمی با سابقة سکونت داشتهاند .این نتیجه مؤید این مطلب است که مؤلفههایی مانند هنجارهای اجتماعی و اعتماد
نهادی و حتی مشارکت اجتماعی بهواسطة تأثیرپذیری افراد از متغیرهای سطح کالن و عواملی مانند فضای مجازی کمتر
از عوامل سطح محله تأثیر میپذیرند و برایناساس نیز سابقة سکونت رابطة معناداری با این مؤلفهها نداشته است.
1. Brehm and rahn
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نتایج حاصل از این پژوهش یادآوری دوباره این موضوع است که بافتهای ارگانیک و سنتی ایران عالوهبر آنکه
بخشی از سرمایة فرهنگی ،تاریخی ،خاطرة جمعی و هویت شهرها هستند ،میتوانند نقش مهمی در ایجاد و تقویت
انسجام و همبستگی و سرمایة اجتماعی داشته باشند .حفظ ساختار و بافت فضایی -کالبدی آنها و جلوگیری از تخریب،
بهسازی و نوسازی آنها بر مبنای الگوهای شهرسازی مدرن ،با هدف بهروزسازی آنها و توجه به بهبود کیفیت فضایی
این بافتها از جمله اقدامات اولیهای است که باید مدنظر مدیران شهری قرار بگیرد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش
باقری و عموئی ( )9913که به بررسی سرمایة اجتماعی در محلة سنتی مسگرها و محلة نوساز گلشهر شهر زنجان
پرداختهاند ،سازگاری دارد؛ چراکه در آن مطالعه نیز وضعیت سرمایة اجتماعی در محلة سنتی مسگرها بهتر از محلة نوساز
گلشهر بوده است.
با توجه به تعداد محدود مطالعات تجربی که در سطح داخلی به بررسی نقش ساختار فضایی و بافت کالبدی شهرها
بهویژه بافتهای ارگانیک و برنامهریزیشده بر شکلگیری و تقویت سرمایة اجتماعی انجام شده است ،ضرورت مطالعات
بیشتر بهویژه با توجه به اینکه میتوان در بیشتر شهرهای ایران این دو گونه بافت ارگانیک و برنامهریزیشده را در کنار
یکدیگر مشاهده کرد ،احساس میَشود .عالوه بر این ،بررسی چگونگی ارتباط میان ویژگیهای محیط مصنوع شهری
مانند اختالط کاربری اراضی ،تراکم جمعیت ،قابلیت پیادهمداری محیط ،پیوستگی معابر ،خوانایی فضا با مؤلفههای
اجتماعی حیات شهری از قبیل سرمایة اجتماعی و پایداری اجتماعی ،حوزهای است که تاکنون کمتر مورد توجه
متخصصان و پژوهشگران علوم اجتماعی و شهری قرار گرفته است و ضرورت دارد برای درک بهتر موضوع و تدوین
ادبیات بومی در این زمینه ،مطالعات تجربی و موردی بیشتر انجام پذیرد.
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منﺎبع 
اردشیری ،مهیار ،حاجیپور ،خلیل و سمیه حکیمی (« .)9916بررسی نقش و جایگاه ساختار کالبدی محلههای شهری بر شکلگیری
سرمایة اجتماعی» ،پژوهش و برنامهریزی شهری ،شمارة  ،99صص .12-91
افروغ ،عماد ( .)9933فضا و نابرابری اجتماعی ،تهران :انتشارات تربیت مدرس.
باقری ،محمد و اکرم عموئی (« .)9913نقش طرح کالبدی-فضایی محلههای شهری در ارتقای سرمایة اجتماعی (مقایسة محلة
سنتی مسگرها و محلة نوساز گلشهر زنجان)» ،پژوهشهای معماری و محیط ،شمارة  ،6صص .96-93
پیران ،پرویز ،موسوی ،میرطاهر و ملیحه شیانی (« .)9911کار پایة مفهومی و مفهومسازی سرمایة اجتماعی (با تأکید بر شرایط
ایران)» ،رفاه اجتماعی ،شمارة  ،69صص .33-1
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