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چکيده
کنشهاي متقابل بين شهرها و روستاها جريانهايی را بهوجود آوردهاند که عنصر کليددي آن مدرد
هستند .مردمی که در قالب گروههاي اجتماعی با ارتباطها و تماسها ،جريان ايدهها را شدکل داده و
وابستگی اجتماعی را اجتنابناپذير ساختهاند .هدف پژوهش حاضر بررسی پيوندهاي جمعيّتی بدين
دو سکونتگاه شهري  -روستايی در قالب شبکههاي اجتماعی و تأثير آن بر خلق سرماية اجتمداعی
است .براي دستيابی به اين هدف ،مهمترين شاخصهاي سرماية اجتماعی اسدتررا ،،پرسدشنامده
طرّاحی و در شهرستانهاي دماوند ،فيروزکوه و شميرانات تکميل شددند .بدا توجّده بده معيارهدايی
همچون روا ،گردشگري خانههاي دوّ روستاهايی که جريانهاي جمعيّتی بيشتري داشتند انترداب
شدند .اين روستاها  99421نفر جمعيت دارند که  911پرسشنامده بدهصدورت تصدادفی در آنهدا
تکميل شد .براي تحليل دادهها از روش تحليل شبکه استفاده شد تا بتدوان بدهجداي پدرداختن بده
ويژگیهاي سکونتگاهها بهصورت مجزّا ،ساختار روابط دوسويه و متقابل آنها را بررسی کرد .نتداي
نشان میدهند که تراکم پيوندهاي برقرارشده براي شهرستانهاي دماوند ،فيروزکدوه و شدميرانات،
حدود  %16است که اين ميزان در حدّ کمابيش مطلوبی است؛ همچنين حددود  %06از ايدن پيونددها
دوسويه بوده که با حدود  %16انتقالپذيري ،گوياي پايداري شبکه است؛ امّا در اين ميان مرکزيت بدا
نقاط شهري بوده و تهران داراي محوريت در شبکة مورد مطالعه است .درمجموع ،نتاي بيانگر وجدود
پيوندهاي جمعيّتی کمابيش پويا در مناطق مورد مطالعه است .پس از بررسدی پيونددهاي جمعيّتدی،
شاخصهاي سرماية اجتماعی ارزيابی شدند .با توجّه به نتاي اين برش و سدط معندیداري بدراي
هريک از شاخصها ،میتوان نتيجه گرفت که پيوندهاي جمعيّتی بين اين دو سدکونتگداه در سدط
اطمينان  %20منجر به سرماية اجتماعی شده است که براساس ميدانگينهدا ،در سدطحی بدا تر از
متوسّط ،يعنی حدود ( 9/0براساس طيف ليکرت) قرار دارند و اين بيانگر مطلوبيت اين شاخصهدا در
مناطق مورد مطالعه است.

واژگان کليدي :پيوندهاي جمعيّتی ،سرماية اجتماعی ،برنامهريزي منطقهاي ،استان تهدران (دماوندد،
فيروزکوه ،شميرانات).

* .نویسندة مسئول63931929319 :
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مقدّمه
روستاها و شهرها بهمنزلة اجزای تشکیلدهندة یک سیستم ،همواره مناسباا وونباوونی در ابدباد مفتلبف داشبته و
امروزه با توسدة اقتصادی و اجتماعی بهویژه شاکههای ارتااطی پیونبدها و وابسبتگی آنهبا وسبتردهتبر شبده اسب
(انبوین1621 ،2؛ لیچتبر و زیلیبک1621 ،1؛ هاشبمزهبی 9و همکباران1621 ،؛ ضبیا توانا و شبم البدینی.)2933 ،
کنشهای متقابل بین این دو سکون واه جریانهایی را خلق کردهاند که عنصر کلیدی آن مردم هستند .مردمی کبه
در قالب وروههای اجتماعی با ارتااطها و تماسها جریان ایدهها را شکل داده ،وابسبتگی اجتمباعی را اجتنبا ناپبییر
ساخته و ساب دوروونی در این نواحی شدهانبد (شبم البدینی و همکباران2936 ،؛ اسبترن 1و همکباران)1622 ،؛
بدینترتیب ،جابهجایی مردم از روستا ببه شبهر و ببالدک همبه حکایب از روابب پویبای اجتمباعی ببین ایبن دو
سکون واه دارند (صرامی .)2931 ،هرچند این پویایی جمدی  ،به شیوههای مفتلف ازجمله رشد بیرویبة شبهرها و
تفلیة روستاها ،ساب بروز مشکال جدی در سیستمهای شهری و روستایی شده اس (سرمس و زالبی)1622 ،9؛
اما تأثیرا آن همیشه منفی ناوده؛ زیرا نقش مهمی در شکلویری پیوندهای روستایی  -شهری و توسبدة اقتصبادی
 اجتماعی در مناطق مادأ و مقصد نیز ایفا میکند (اپلر 0و همکاران)16 :1629 ،؛ برای مثال ،وجوه ارسبالی یکبی ازمهمترین مواردی اس که واه از آن بهمثابة فراهمکنندة اثر رخنه به پبایین یباد شبده اسب (رضبوانی و همکباران،
.)2931
با توجه به جریان غالب مهاجر از روستا به شهر و پیامدهای نامطلو مهاجرتی که بدان اشباره شبده ،ببهطبور
عمده برنامهریزان به این پدیده نگاه یکسویه داشتهاند؛ برنامهریبزان شبهری آن را باعبف افبزایش جمدیب شبهرها
دانسته و پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و محیطی نامطلو بسیاری برای آن ذکر کردهاند .ایبن در حبالی اسب کبه
برنامهریزان روستایی هم آن را باعف رشد منفی جمدی روستایی و در مبوارد بسبیاری نبابودی روسبتا و مد بالتی
همچون افول نیروی کار کشاورزی و افزایش سنّی جمدی روستایی دانستهاند .عدم تالقی این دیدواههبا ببا یکبدیگر
و پیامدهای نامطلو بسیاری که مهاجر در کشورهای درحالتوسده داشته اس  ،ساب تمرکز بر پیامدهای منفبی
و غفل از مهاجران و نقش آنها در توسده و عمران نقاط مادأ و مقصد در ادبیا توسده شده اسب  .بباوجبود ایبن،
مهاجران با تشکیل نهادهای پایدار همچون انجمنهای زادواهی و ببا وجبوه ارسبالی در توسبدة زادوباه خبود نقبش
مهمی ایفا کردهاند .براساس رهیاف سرمایة اجتماعی ،شاکههای مهاجر مجموعهای از رواب میان افراد اسب کبه
مهاجران ،مهاجران پیشین و غیر مهاجران را در مادأ و مقصد بهواسطة رواب خویشاوندی ،دوستی و هممحلّبیببودن
بههم وصل میکند .این شاکههای اجتماعی با دربرورفتن تدهدا متقابل ،مهاجران را بهسوی خود جلب کبرده کبه
همواره با اضافهشدن مهاجران جدید بدان وسترش مییابد (رضوانی و همکباران .)196 :2933 ،نکتبة مهبم در ایبن
رابطه آن اس که باوجود مطرحشدن نظریاتی همچون شاکههای منطقهای ،مهاجر همچنان ببهصبور پدیبدهای
مجزّا بررسی میشود؛ حال آنکه این پدیده را میتوان بهصور پیوندهای دوسویهای دانس که بباوجود عبدم امکبان
انکار پیامدهای منفی آن ،در ایجاد حمای هبا و برقبراری روابب اجتمباعی تبأثیر خواهنبد داشب ؛ زیبرا بسبیاری از
مهاجران ارتااط خود را با مادأ قطع نمیکنند.
براساس آنچه وفته شد ،میتوان دریاف که پیوندهای جمدیتی ،کلیدیترین نوع پیوند اجتمباعی ببین روسبتا و
1- Unwin
2- Lichter & Ziliak
3- Hashemzahi
4- Stern
5- Sarmast & Zail
6- Eppler
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شهر اس که در قالب آن افکار و ایدهها ،نیروی کار ،پبول و سبرمایه (فیزیکبی ،اجتمباعی و غیبره) ،کاالهبا ،عناصبر
فرهنگی بین این دو سکون واه ماادله میشود؛ بهطوری که ولمن )2339( 2الگوهای پیوند در شاکههبای اجتمباعی
را از سویی بهمثابة نوعی فرص و از سوی دیگر ،نوعی محدودی تلقّی میکند؛ زیبرا ایبن الگوهبا ،میبزان دسترسبی
افراد به اطّالعا  ،ثرو و قدر را تح تأثیر قرار میدهند و سباب تقویب سبرمایة اجتمباعی مبیشبوند کبه زادة
شاکهها و ارتااطا بین انسانها اس  .بدینترتیب ،افراد نااید تنها به رابطهداشتن با دیگران اکتفا کننبد؛ بلکبه بایبد
بدانند این شاکهها چگونه عمل میکنند و چگونه میتوان این رواب را در طول زمان حفظ کرد و از آن بهبره ورفب
(افشارکهن و ناجی مهر .)2939 ،استفاده از این مفهوم ،با توجه به روند جهانیشدن و ت دیف نقش دول های ملّبی،
بهمنزلة راهحلّی اجراشدنی برای مشکال توسده ،مورد توجبه قبرار ورفتبه اسب ؛ زیبرا سبرمایة اجتمباعی ببهمثاببة
مجموعههنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی ،موجب ارتقبای سبطح همکباری اع بای آن جامدبه مبیشبود
(الوانی و همکاران .)2932 ،با چنین ضرورتی و با توجه به جابهجاییهای جمدیب ببین دو سبکون وباه روسبتایی و
شهری – بهصور روزانه یا فصلی و بهدالیل مفتلف  -پژوهش حاضبر در پبی آن اسب کبه دریاببد آیبا پیونبدهای
جمدیتی که بین سکون واههای شهری و روستایی برقرار اس  ،تأثیری بر خلق سرمایة اجتماعی داشته اس ؟

معرّفی منطقة مورد بررسی
جامدة آماری پژوهش حاضر ،شهرستانهای فیروزکوه ( 99993نفر) ،دماوند ( 219136نفبر) و شبمیرانا (11113
نفر) اس که با توجه به جایگاه محوری تهران و جریان غالب حرک جمدی بهسوی آن ،شهر تهران بهمثابة مقصبد
جریانها نیز درنظر ورفته شده اس  .نمونة مورد مطالدبه پب از بررسبی عرصبة پبژوهش ببا توجبه ببه پیونبدهای
جمدیتی روستایی  -شهری انتفا شد و پرسشنامههایی بهصور تصادفی تکمیل شدند .بدین منظبور 10 ،روسبتا
از  1دهستان بهعنوان نمونة مورد مطالده بروزیبده شبد (شبکل  .)2در انتفبا ایبن روسبتا ،سبدی شبده اسب تبا
روستاهایی انتفا شوند که پیوندهای شهری  -روستایی در آنها قابل بررسی باشد؛ برای مثال ،یکبی از مهبمتبرین
مدیارهای رواج وردشگری ،خانههای دوم بوده اس ؛ زیرا بهواسطة آنها مردم شهری در تدطیال بهسبوی روسبتاها
حرک کرده و مدتی را در آنجا سپری میکنند؛ بهویژه در ایام تدطیل و تابستانها .این انتفا ببه ایبن دلیبل ببوده
اس که بتوان تدامال مردم شهری و روستایی را در قالب پیوندهای دوسویه بررسبی کبرد .در ایبن میبان ،جریبان
مهاجرتی بهسوی روستاهای شهرستان شمیرانا بیش از سبایر شهرسبتانهبا اسب ؛ از ایبن رو ،تدبداد بیشبتری از
روستاهای این شهرستان مورد مطالده قرار ورفته اس .

شکل  .7موقعيّت منطقة مورد مطالعه
1- Wellman
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مواد و روشها
پژوهش حاضر بهدناال بررسی تأثیر پیوندهای جمدیتی برقرارشده بین دو سکون وباه شبهری و روسبتایی در خلبق
سرمایة اجتماعی اس ؛ بهبیان دیگر ،پژوهشگران بهدناال پاسخ به این پرسش هستند که آیا جریان افراد که ببهطبور
عمده ،به دالیل مفتلف از روستاها به شهرها صور میویرد و الاتّه در سالهای اخیر نوع دیگری از ایبن جریبانهبا
که بهدلیل وسترش خانههای دوم به بهانة ویاران اوقا فراغ از شهرها به روستاها برقبرار شبده اسب (در منطقبة
مورد مطالده) ،تأثیری بر شکلویری سرمایة اجتماعی داشته اس یبا خیبر؟ اطّالعبا و دادههبای مبورد نیباز در دو
بفش وردآوری شدند .در بفش اول ،با مرور پژوهشها و مطالدا انجامشده در رابطه ببا موضبوع ازجملبه مقباال ،
کتا ها ،طرحهای ملّی و منطقهای ،و سای های اینترنتی ،ماانی نظری و پیشینة پژوهش تبدوین شبد؛ سبپ ببا
کمک این بفش ،شاخصهای مرتا استفراج و تداریف عملیاتی آنها مشفّص شبدند (جبدول  .)2دادههبا نیبز ببه
کمک پرسشنامه وردآوری شدند .پرسشنامة تدوینشده شامل بررسی میزان مدیارهای تداملی و سباختاری شباکة
اجتماعی نمونة مورد مطالده بود .در این بفش ،دادههبای مبرتا ببا پیونبدهای جمدیتبی ببهمثاببة عنصبر کلیبدی
پیوندهای اجتماعی بین نقاط شهری و روستایی و سپ عناصر پیوند اجتماعی شبامل مشبارک  ،هویب اجتمباعی،
اعتماد ،سازواری و غیره سنجیده شده اس .
برای سنجش روایی محتوای پرسشنامه دو اقدام انجام ورف  :در ابتدا شاخصهبای موجبود در پرسبشنامبه ببا
سایر پژوهشهای انجامورفته در این زمینه مقایسه شد و سپ برای اطمینان از روایی ،پرسشنامهها در ببین تدبداد
محدودی پاسخدهنده تکمیل شد؛ همچنین ،ماتری پرسشنامهها براساس شاخصهای آمباری ببا دو ببار چبرخش
دادهای از مطلوبی و بهینهشدوی  %266برخوردار بوده که این موضوع نیز روایی باالی پرسشنامه و پاسبخهبای آن
را نشان میدهد .پایایی ابزار پژوهش نیز براساس میزان آلفای کرونااخ  6/3محاسباه شبد کبه آنهبم نشباندهنبدة
مطلوبی ابزار پژوهش اس  .دادههای وردآوریشده به روش تحلیل شاکه ارزیابی و تحلیل شدهاند .پیوندها و روابب
که بحف اصلی دیدواه شاکه اس  ،بهمنزلة سرمایة اجتماعی محسو میشوند .تحلیل شاکه ببرای بررسبی تجرببی
ساختار اجتماعی بهمثابة رواب و پیوندهای بین کنشگران ،اصول ،روشها ،تکنیکها ،ابزارها و حتّبی مبوارد تحلیلبی
خاصی را پیشنهاد میکند .این رویکرد بر مطالدة جریان منابع و نحوة دسترسی افراد ببه منبابع نهفتبه در شباکههبا
تأکید دارد (باستانی و رئیسی.)2936 ،
جدول  .7متغيّر و شاخصها (الوانی و همکاران7927 ،؛ مطوف7921 ،؛ ريفکين و کنگر9677 ،7؛ دونگ 9و همکاران9672 ،؛ شارعپور و
همکاران7922 ،؛ خداياري فرد و همکاران74 :7920 ،؛ رفيعيان و پارسائيان)7924 ،
شاخص

تعريف عملياتی

مشارک و همکاری
هوی و تدلّق
اجتماعی

شرک ارادی و آواهانة افراد در فدالی های مدنی برای دستیابی به اهداف وروهی.
احساس همدردی و مسئولی فرد در قاال جامده ،ترجیح منافع جمدی بر فردی ،احساس دلاسبتگی و عالقبه ببه جامدبه کبه
محصول کنش انسانها با محی و اجتماعی اس .
انتظارا و تدهدهای اکتسابی و تأییدشدة افراد نسا به یکدیگر و سایر نهادهبا کبه سباب ایجباد و حفبظ وحبد و همکباری
میشود.
برقراری ارتااط با دیگران (در قالب رواب اجتماعی) و تمایل به کمک به آنها در صور نیاز.
تمایل به تغییر فدالی خود در راستای انطااق با محی (پاسخ به تغییرا محی ).
فرایند سازماندهی مشاهدا حسی شامل وردآوری اطّالعا و تدایر و تفسیر آنها کبه اع بای شباکة اجتمباعی از یکبدیگر
کسب میکنند.

اعتماد اجتماعی
کمک و ارتااط متقابل
سازواری و همزیستی
آواهی

1- Rifkin & Kangere
2- Dong
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نتاي
در ابتدا شاکة پیوندهای جمدیتی با استفاده از نرمافزار یوسین  2ترسبیم شبد (شبکل )1؛ سبپ ببا بهبرهویبری از
تحلیلهای شاکة موجبود در ایبن برنامبه ،تبراکم ،دوسبویگی ،انتقبالپبییری ،نسبا پیونبدهای ببرونوروهبی ببه
درونوروهی ،مرکزی و فاصله ژئودزیک برای مناطق مورد مطالده محاساه شدهاند .هریبک از تحلیبلهبای یادشبده
شامل ویژویهای منحصربهفردی اس که درنهای تحلیل شاکه را به شیوهای مؤثّر میسر میسبازد .ببدین ترتیبب،
تنها براساس یک مدیار ،برای مثال تراکم ،به تحلیل شاکة پیوندهای جمدیتی نپرداختبه و در ایبن شباکه ارتااطبا
دوسویه و متقابل یا به بیان صحیحتر پیوندها ،مرکزی ورهها و غیره مورد توجه قبرار خواهنبد ورفب  .در ادامبه هبر
یک از شاخصهای تحلیل شاکه به تفکیک توضیح داده شدهاند.
تراکم

این شاخص ،بهطور مدمول بهمثابة مجموع ارزشهای تمامی ورهها تقسیمبر تدداد وبرههبای ممکبن درنظبر ورفتبه
میشود؛ یدنی با دادههای ارزشویاریشده ،تراکم مدموالً بهعنوان میانگین قدر ورههبا در سراسبر کبلّ وبرههبای
ممکن تدریف میشود (سهیلی و عصاره .)2931 ،تراکم جابهجایی جمدی در مناطق مورد مطالدبه بیبانگر آن اسب
که مهاجر داخل استانی چه بهصور موقّ یا فصلی و به دالیل مفتلف ازجمله انگیزههای شبغلی ،وبیران اوقبا
فراغ همچون خانههای دوم در مناطق مورد مطالده ،منجر به پیوندهای مهاجرتی قوی بین نقاط روستایی و شهری
شده اس ؛ از سویی شاخص تراکم بهصور پیوندهای مکانی در مناطق مورد مطالده نیز محاساه شده اس که ایبن
مقدار )%11/0( 6/110 ،بود که دلیل آن را باید در پیوندهای ضدیف بین نقاط روستایی با یکدیگر جستجو کرد.

شکل  .9شبکة پيوندهاي روستايی  -شهري در مناطق مورد مطالعه (خروجی نر افزار يوسينت)
1- Ucinet

22

جغرافيا و پايداري محيط ،سال هشتم ،شمارة  ،62زمستان 7921

شایان ذکر اس که شاخص تراکم در نقاط مورد مطالده بیشتر بهدلیل پیوندهای مهاجرتی از روستاها به شبهرها
بوده اس و مقدار آن ازنظر جابهجاییهای روستایی  -شهری در شهرسبتان دماونبد  ،)%09/0( 6/090در شهرسبتان
فیروزکوه  )%06( 6/066و در شهرستان شمیرانا  )%90/3( 6/903اس .
دوسويگی

این شاخص ،نشاندهندة تدداد پیوندهای متقابل و موجود نسا به تددادی اسب کبه بایبد وجبود داشبته باشبد و
عددی بین صفر تا یک اس که مدموالً ببه درصبد بیبان مبیشبود (حسبام و رضبوانی2931 ،؛ قرببانی و همکباران،
 .)2931مقدار این شاخص ازنظر جریانهای جمدیتی روستایی  -شهری در شهرسبتان دماونبد ،)%92/13( 6/9213
در فیروزکوه  )%91/13( 6/9113و در شمیرانا  )%93/91( 6/9391اس  .شاخص دوسویگی نشبان مبیدهبد کبه
پیوند متقابل بین نقاط مورد مطالده در سطحی باالتر از متوس اس و این نشبان از پایبداری شباکة مبورد مطالدبه
بهلحاظ پیوندهای مهاجرتی دارد .افزون بر این ،مقدار ایبن شباخص ببهصبور پیونبدهای مکبانی در منباطق مبورد
مطالده  )%91/12( 6/9112بود که دلیل آن وجود پیوند متقابل بین نقاط شهری با نقباط روسبتایی اسب و در ایبن
مورد نیز همچون شاخص تراکم پایداری و متقابلبودن ارتااط بین نقاط روستایی با یکدیگر در سبطح پبایینی اسب ،
بهطوری که با حیف نقاط شهری و محاساة این مقدار برای نقاط روستایی؛ دوسبویگی براببر ببا )%19/23( 6/1923
اس .
انتقالپذيري

براساس این شاخص ،اور  Aبا  Bدر تماس باشد و  Bبا  ،Cبهاحتمال زیاد  Aبا  Cنیز در تماس قبرار خواهبد ورفب .
این همان قاعدة قدر پیوندهای ضدیف اس که میتواند باعف تسهیل وردش اطّالعبا و موفقیب اع بای وبروه
شود (حسام و رضوانی .)2931 ،مقدار شاخص انتقالپییری در مناطق مورد مطالده نشان از وجود پیوندهای ضبدیف
برونوروهی دارد که قادر به تقوی سرمایة اجتماعی در مناطق هستند .در شهرستانهای مورد مطالده امکان پیونبد
جمدیتی بین نقاط روستایی و شهری حدود  %09اس که از نظر پایداری شاکه ،مقبدار کمبابیش مناسبای ببهنظبر
میرسد؛ همچنین ،مقدار این شاخص بهصور پیوندهای مکانی در مناطق مورد مطالده  )%12/3( 6/123اسب کبه
مقدار کمابیش مناسای بهنظر میرسد .شاخص انتقالپییری ازنظر پیوندهای جمدیتی در شهرسبتان دماونبد 6/000
( ،)%00/0در شهرستان فیروزکوه  )%01/9( 6/019و در شهرستان شمیرانا  )%02/2( 6/022اس .
نسبت پيوندهاي برونگروهی به درونگروهی

براساس این شاخص میتبوان میبزان سبرمایة اجتمباعی ارتاباطی یبا ببرونوروهبی را سبنجید .نسبا پیونبدهای
برونوروهی به درونوروهی بین  -2تا  +2در نوسان اس  .وروه یا فردی که دارای مقبدار مثاب باشبد ،ببه انسبجام
برونوروهی تمایل داشته و چنانچه منفی باشد ،خواستار رواب درونوروهی یبا درونفبردی اسب ؛ و چنانچبه صبفر
باشد ،بیتفاوتی را نشان میدهد .رواب برونوروهی سرمایة اجتماعی باالتری را ببههمبراه خواهبد داشب و انسبجام
اجتماعی را باالتر خواهد برد (حسام و رضبوانی2931 ،؛ قرببانی و همکباران .)2931 ،ایبن نسبا ببرای شهرسبتان
دماونببد  ،)-%21/3( -6/213فیروزکببوه  )-%3/0( -6/630و بببرای شببمیرانا  )-%21/3( -6/213اسبب  .مقببادیر
محاساهشده در بفش مرکزی نشاندهندة آن اس که مرکز شاکه که در تمام موارد تهبران اسب  ،در سبطح کبلّ
مناطق بهدلیل باالتربودن میزان جریان ورودی ،منابع بیشتری دریاف کرده اس (در بحف حاضبر ،منبابع جمدیب
اس ) .در شهرستانهای فیروزکوه و دماوند ،مرکزی منطقه در جریان ورودی و خروجی برابر ببوده و در شهرسبتان
شمیرانا  ،مرکزی شاکه جریان ورودی بیشتری داشته که این میزان حدود  %26ببیش از جریبان خروجبی اسب .
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الزم به توضیح اس که بهدلیل تکمیل پرسشنامه در دو بفش روستایی و شهری ،جمدیب شبهری از حاضبرین در
محدودة روستا بوده که بهدالیلی ازجمله ویران اوقا فراغ (وردشگری خانههای دوم) به روستاها مهاجرتی از نبوع
موقّ داشتهاند و این بحف فارغ از جریبانهبای جمدیتبی مطلبق ببین شبهر و روسبتاها اسب  .نسبا پیونبدهای
برونوروهی به درونوروهی نقاط مورد مطالده برای کلّ شاکه برحسب موقدی استقرار (شبهر یبا روسبتا) -6/211
( )-%21/1بهدس آمد که نشان از روابب درونوروهبی اسب  .براسباس مقبادیر محاسباهشبده ،شباکة پیونبدهای
جمدیتی در نقاط شهری قویتر از نقاط روستایی اس و جمدی  ،بیشتر از نقاط روستایی بهسوی شهرها در جریبان
هستند (جدول .)1
مرکزيت

مرکزی  ،بیانگر چگونگی تصمیمویری و جریان اطّالعا در یک شاکه اس  .یک وره با مرکزی باال ،تأثیر بیشبتری
بر جریانهای پیرامون شاکه دارد .در تحلیل سیاس شاکهای میتوان مرکزی را به دو نوع مرکزی درونشباکهای
و بینشاکهای تقسیم کرد (حسام و رضوانی .)2931 ،براساس نتایج ایبن بفبش ،مرکزیب شباکه در منباطق دارای
 %03جریان خروجی و  %36جریان ورودی اس  ،این مقادیر برای شهرستان دماوند شبامل  %93جریبان خروجبی و
 %93جریان ورودی ،در شهرستان فیروزکوه  %11جریان خروجی و  %11جریبان ورودی و در شهرسبتان شبمیرانا
 %91جریان خروجی و  %11جریان ورودی اس (جدول  .)9درمجموع ،شاخصهای مرکزیب محاسباهشبده ببرای
کلّ مناطق و هریک از شهرستانهای مورد مطالده ،بیانگر مطلوبیب ایبن شباخصهبا اسب (جبدول )1؛ از ایبن رو،
وجود ورههای مرکزی یدنی تهران و مرکز هر شهرستان ،در مناطق مبیتواننبد دسترسبی جمدیب ببه اطّالعبا و
منابع را امکانپییر سازند.
جدول  .9نسبت پيوندهاي برونگروهی به درونگروهی
سط
منطقه
دماوند
فیروزکوه
شمیرانا

گروه

درونی

بيرونی

کل

نسبت

روستا

293

99

239

-6/19

شهر

26

99

09

6/031

روستا

11

20

06

-6/101

شهر

1

20

23

6/113

روستا

90

20

91

-6/993

شهر

1

20

23

6/113

روستا

91

16

11

-6/111

شهر

1

16

11

6/323

جدول  .9نتاي کلّی پيوندهاي جمعيّتی براساس درجه
سط
مناطق

ورودي نرمالشده

خروجی نرمالشده

ورودي

خروجی

11/011

11/011

0/901

0/901

مرکزی شاکه (خروجی) %03/911 :و مرکزی شاکه (ورودی)%36/611 :
دماوند

09/990

09/990

9/3

9/3

مرکزی شاکه (خروجی) %93/111 :و مرکزی شاکه (ورودی)%93/111 :
فیروزکوه

06

06

9/1

9/1

مرکزی شاکه (خروجی) %11/1 :و مرکزی شاکه (ورودی)%11/1 :
شمیرانا

90/323

90/929

مرکزی شاکه (خروجی) %91/23 :و مرکزی شاکه (ورودی)%11/261 :

0/19

0/19
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جدول  .4نتاي کلّی وضعيّت پيوندهاي جمعيّتی براساس شاخصهاي مرکزيت (مقادير نرمالشده)
سط

مناطق

معيار

مجاورت

میانگین

99/3

1/31

حداقل

93/11

6/692

حداکثر

266

09/02

مجموع

2011/232

33/13

111/21

31/93

290/1

13/12

انحراف مدیار

3/02

22/03

3/3

انحراف مدیار

میانگین

10/61

1/9

11/19

میانگین

12/3

حداقل

01/13

2/29

91/99

حداقل

02/22

6/1

حداکثر

266

21/19

13/19

حداکثر

266

29/91

91/31

مجموع

106/11

19/69

111/9

مجموع

302/0

92/32

131/9

291/69

21/13

19/39

219/0

11/9

13/1

21/99

1/12

9/63

29/1

9/11

1/69

واریان

دماوند

واریان
انحراف مدیار

بينابينی

بردار ويژه

سط

معيار

مجاورت

بينابينی

11/19

میانگین

19/11

9

11/21

29/31

حداقل

06

6/911

91/22

09/11

حداکثر

266

23/63

99/11

مجموع

191/1

96

112/1

واریان

231/1

90/60

99/13

29/9

0

1/9

1/92

16/1
11/3

فیروزکوه

شمیرانا

واریان
انحراف مدیار

بردار ويژه

ميانگين فاصلة ژئودزيک (کوتاهترين فاصلة ميان دو کنشگر)

این شاخص نشاندهندة کوتاهترین مسیر بین دو جف کنشگر براسباس پیونبدهای مبورد مطالدبه اسب (قرببانی و
همکاران .)2931 ،براساس فاصلة ژئودزیک ورهها (نقاط شهری و روستایی مورد مطالده) در هر بفش تقریااً ببا یبک
پیوند ،به یکدیگر دسترسی مییابند ،درنتیجه فاصلة بین ورهها از یکدیگر بسیار زیاد اس  ،سبرع وبردش و پفبش
پیوندهای جمدیتی در جامده در سطح پایینی اس ؛ الاتّه پایینبودن سطح پیوند بین نقباط روسبتایی ببا یکبدیگر و
عدم توازن در تدداد نقاط شهری و روستایی با یکدیگر ،منجر به این وضدی شده اسب ؛ زیبرا مانبای محاسباة ایبن
شاخص ،تمام ورهها اس (این شاخص در بحف حاضر به پیوندهای مکانی قابل تدمیم اس ) .آنچه براسباس مقبادیر
شاخصهای تراکم ،دوسویگی و انتقالپییری مشفّص اس  ،وجبود پیونبدهای جمدیتبی پویبا ببین نقباط شبهری و
روستایی مناطق مورد مطالده اس  .مقدار این شاخص ببرای کبلّ منباطق  ،2/399دماونبد  ،2/911فیروزکبوه  2/1و
شمیرانا  2/191اس .
شاخصهاي اجتماعی

پ از بررسی پیوندهای جمدیتی بین دو سکون واه شهری و روستایی ،شباخصهبای پیونبدهای اجتمباعی کبه ببا
عنوان سرمایة اجتماعی مدرّفی میشوند ،براساس تحلیل شاکه بین نقاط مورد مطالده بررسی و تحلیل شبد .در ایبن
بفش ،از پاسخدهندوان خواسته شد تا شاخصهای اجتماعی را در پی پیوندهای روستایی  -شهری براسباس طیبف
لیکر سطحبندی کنند .نتایج با توجه به آزمون تی تکنمونهای برمانای تحلیل شاکه ارزیبابی شبد (جبدول  .)9ببا
توجه به نتایج آزمون تی تکنمونهای و سطح مدنیداری برای هریبک از شباخصهبای سبرمایة اجتمباعی مبیتبوان
نتیجه ورف که پیوندهای جمدیتی بین سکون واههای مورد مطالدبه در سبطح اطمینبان  %39منجبر ببه سبرمایة
اجتماعی شده اس که براساس میانگینها ،هریک از این شاخصها در سطحی باالتر از متوسب قبرار داشبته و ایبن
بیانگر مطلوبی کمابیش مناسب این شاخصها در مناطق مورد مطالده اس  .شد و ضدف شاخصهبای اجتمباعی
نیز به کمک تحلیل شاکه ترسیم شبد .همبانطبور کبه پیکبانهبا نشبان مبیدهنبد ،پیونبدهای اجتمباعی در ببین
سکون واههای مورد مطالده در سطح متوسطی قرار داشته و جه پیکانها نیبز نشباندهنبدة آن اسب کبه نقباط
شهری کانونهای شاکه هستند .شایان ذکر اس  ،در شاکة مورد بررسبی ،تهبران محبور یبا مرکزیب شباکه اسب
(شکل .)9
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جدول  .0نتاي آزمون تی تکنمونهاي
شاخصها

تعداد

ميانگين

آمارة t

درجة آزادي

سط معنیداري

تفاوت ميانگين

مشارک و همکاری
هوی اجتماعی
اعتماد و تدهد
کمک و ارتااط متقابل
سازواری و همزیستی

96
96
96
96
96

9/13
9/93
9/13
9/90
9/33

3/003
3/019
3/931
22/912
26/109

13
13
13
13
13

6/66
6/66
6/66
6/66
6/66

6/13399
6/93101
6/1399
6/90299
6/33901

شکل  .9شدّت شاخصهاي اجتماعی در منطقة مورد مطالعه (با استفاده از نر افزار يوسينت)

بحث
بیشتر پژوهشهایی که در حیطة جابهجایی جمدی انجام شدهاند ،بهطور عمده به بررسی تأثیرا این جابهجباییهبا
در مادأ و مقصد و یا نوع آنها پرداختهاند .براساس یافتههای پژوهشهای پیشین ،جابهجایی جمدی بهطبور عمبده
از روستاها ببه نقباط شبهری صبور ورفتبه اسب (سبزبو 2و همکباران1623 ،؛ ضبرابی و رخشبانینسبب2933 ،؛
حشمفیروز و فرجی2931 ،؛ آرند  1و همکاران )12 :1623 ،و جریانهای جمدیتی بیش از پیامدهای مثاب دارای
تأثیرا منفی همچون تأثیر منفی بر ساختار کشاورزی ،ناپایداری در شهرها بهدلیل فراهمناودن زیرساخ هبای الزم
و متناسب با رشد جمدی در شهرها ،رواج حاشبیهنشبینی ،آلبودوی در شبهرها ،تفلیبة روسبتاها و غیبره ببودهانبد
(احمدی و توکلی2939 ،؛ فنی و همکاران.)2931 ،
1- Szabo
2- Arndt
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براساس یافتههای پژوهش حاضر ،جابهجاییهای جمدیتی به هر دلیلی بیشتر از نقاط روستایی به شبهرها اسب
و عک این حال و نیز جابهجایی جمدی از روستا به روستا در سطح پایینی قرار دارد .درواقع ،آنچه باعبف افبزایش
تراکم جریانهای جمدیتی در تحلیل شاکه شده ،تدداد زیاد جابهجاییهبا از روسبتاها ببه شبهرها اسب کبه بیشبتر
بهدلیل فدالی شغلی و استفاده از خدما و امکانا شهری اس ؛ افزون بر این ،جریانهای جمدیتبی همبواره دارای
تأثیرا منفی ناودهاند؛ بلکبه یافتبههبای پبژوهش حاضبر نشباندهنبدة پیونبدهای اجتمباعی مثاب در ببین ایبن
سکون واهها اس که قادر به تقوی سرمایة اجتماعی اس  .در این خصوص میتوان به اصبطالح سبرمایة اجتمباعی
مهاجر اشاره کرد که شامل پیوندهای اجتماعی اس که جوامع فرستنده و دریاف کننده را بههم پیونبد مبیدهبد
(شاهچراغ .)93 :2931 ،بدین ترتیب ،میتوان بیان داش که با پیشرف های صور ورفتبه در ابدباد مفتلبف ،دیگبر
نااید به شهرها و روستاها بهصور مجزّا نگریس ؛ بلکه این دو مکان همچون مفبازنی هسبتند کبه ارتااطبا ببین
فردی ،اجتماعی و فرهنگی در آنها شکل ورفته و وسترش مییابد (لیچتر و زیلیک1621 ،؛ زنگنه و حسبینآببادی،
)2931؛ از سوی دیگر ،با وجود باورها بر جریان همیشگی مهاجر و جابهجایی جمدی از روستا ببه شبهر ،حرکبا
جمدیتی از نواحی شهری به روستایی نیز مشاهده میشود؛ ایبن افبزایش ببهطبور عمبده ببهدلیبل رواج وردشبگری
خانههای دوم و ویران اوقا فراغ در روستاها ،فرار از آلودوی و ازدحبام شبهرها و در جسبتجوی یبافتن محیطبی
آرامتر و امنتر ،ارتقای سطح برخورداری روستاها از خدما و امکانا  ،پیروی از خانوار و دسبتیابی ببه مسبکن بهتبر
صور ورفته اس (تاکلی19 :2333 ،2؛ قاسمی و همکاران2939 ،؛ میرفالح نصیری و همکاران .)2939 ،علبل ایبن
نوع جریان جمدیتی نشاندهندة آن اس که بیشتر جریانهای مدکوس موقّتی و فصلی هستند ،در برخی موارد نیبز
بهدلیل محدودی هایی همچون عدم برخورداری از مسکن مناسب ،خانوارها مجاور به سبکون در نبواحی روسبتایی
شده و برای فدالی شغلی یا برخورداری از امکانا و خدما  ،همواره به شهرها مراجده مبیکننبد .ایبن وضبدی ببا
توجه به فاصلة ژئودزیک و مرکزی شاکه در پژوهش حاضر بهوضبوح قاببل مشباهده اسب ؛ کبه همبواره تهبران در
مرکزی این شاکه قرار دارد .در سطح شهرستان نیز این نقاط شهری هستند که در مرکزیب قبرار دارنبد و جریبان
ورودی به آنها بیش از جریان خروجی اس .

نتيجهگيري
در پژوهش حاضر به مطالدة پیوندهای جمدیتی بهمثابة بارزترین پیوندهای اجتماعی ببین دو سبکون وباه شبهری و
روستایی و شاکههای تداملی پرداخته شد؛ از این رو ،برمانای نقطبة تمرکبز دیبدواه شباکه ،ببهجبای پبرداختن ببه
ویژویهای سکون واهها بهصور مجزّا ،ساختار رواب دوسویه و متقابل آنها بررسی شبده اسب  .ببدین منظبور ببا
بهرهویری از امکانبا نبرمافبزار یوسبین تبراکم ،دوسبویگی ،انتقبالپبییری ،نسبا پیونبدهای ببرونوروهبی ببه
درونوروهی ،مرکزی و فاصلة ژئودزیک سکون واههای مورد مطالده بررسی و تحلیل شدند .تراکم در شباکة مبورد
مطالده نشاندهندة آن اس که مهاجر داخل استانی چه بهصور موقّ یا فصلی و بهدالیل ،منجبر ببه پیونبدهای
مهاجرتی قوی بین نقاط روستایی و شهری شده اس .
پیوند متقابل بین نقاط مورد مطالده براساس شاخص دوسویگی در سطحی باالتر از متوس اس و ایبن نشبان از
پایداری شاکة مورد مطالده بهلحاظ پیوندهای مهاجرتی اس  .انتقالپییری یا قاعدة قبدر پیونبدهای ضبدیف ببین
نقاط روستایی و شهری مورد مطالده نشان از وجود پیوندهای ضدیف برونوروهی دارد که قبادر ببه تقویب سبرمایه
اجتماعی در منطقه هستند .نسا پیوندهای برونوروهی به درونوروهی نشاندهندة آن اس که شاکة پیونبدهای
1- Tacoli
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جمدیتی در نقاط شهری قویتر از نقاط روستایی اس و جمدی بیشتر از نقاط روستایی بهسوی شبهرها در جریبان
هستند .مقادیر مرکزی نیز نشاندهندة آن اس که مرکز شباکه کبه در تمبام مبوارد تهبران اسب  ،در سبطح کبلّ
منطقه بهدلیل باالتربودن میزان جریان ورودی منابع بیشتری دریاف کرده اس ؛ افزون بر این ،ورهها در هبر بفبش
کمابیش با یک پیوند به یکدیگر دسترسی مییابند ،درنتیجه فاصلة بین ورهها از یکدیگر بسبیار زیباد اسب  ،سبرع
وردش و پفش پیوندهای جمدیتی در جامده در سطح پبایینی اسب ؛ الاتّبه پبایینببودن سبطح پیونبد ببین نقباط
روستایی با یکدیگر و عدم توازن در تدداد نقاط شهری و روستایی با یکدیگر ،منجر به این وضدی شبده اسب ؛ زیبرا
مانای محاساة این شاخص ،تمام ورهها اس .
درمجموع ،آنچه براساس شاخصهای تحلیل شاکه مشفّص اس  ،وجود پیوندهای جمدیتی کمابیش پویبا ببین
نقاط شهری و روستایی منطقة مورد مطالده اسب  .ایبن وضبدی نشباندهنبدة پیونبدهای جمدیتبی اسب کبه در
برنامهریزیهای منطقهای در دنیای واقدی از آنها غفل شبده اسب  .پب از بررسبی پیونبدهای جمدیتبی ببین دو
سکون واه شهری و روستایی ،شاخصهای پیوندهای اجتماعی که با عنبوان سبرمایة اجتمباعی مدرّفبی مبیشبوند،
بررسی و تحلیل شدند .با توجه به نتایج این بفش و سبطح مدنبیداری ببرای هریبک از شباخصهبای مبورد نظبر،
میتوان نتیجه ورف که پیوندهای جمدیتی بین ایبن دو سبکون وباه در سبطح اطمینبان  %39منجبر ببه سبرمایة
اجتماعی شده اس که براساس میانگینها ،هریک از این شاخصها در سطحی باالتر از متوسب قبرار داشبته و ایبن
بیانگر مطلوبی کمابیش مناسب این شاخصها در منطقبة مبورد مطالدبه اسب  .براسباس نتبایج حاصبل ،پیشبنهاد
میشود با توجه به مشکالتی که بهدلیل عبدم برنامبهریبزی در قالبب شباکههبای منطقبهای در ف باهای شبهری و
روستایی کشور بروز کرده اس ؛ به پیوندهای جاری بین این دو سبکون وباه ببا هبدف کباهش مسبائل و مشبکال
موجود در ابداد متفاو برنامهریزی توجه شود .بدین منظور ،در پژوهشهای آتی میتوان به بررسی تأثیرویاری ایبن
پیوندها در راستای همزیستی این دو بهجای تقابل آنها پرداخ ؛ افزون ببر ایبن ،مبوارد دیگبری همچبون عوامبل و
فرایندهایی که ساب تقوی یا ت دیف این شاکهها و پیوندها میشوند ،جای تأمل و بررسی دارند.
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