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پریسا بخشی ،امیر اکبری قمصری ،نوین توالیی
چکیده

روابط همسایگی از جمله روابط اجتماعی محسوب میشود که فرصت کنش های متقابل بین
افراد در شهرهای بزرگ را فراهم میکند .به نظر میرسد در شرایط کنونی این روابط کم رنگ و
به نوعی دچار نقصان شده است .در این تحقیق ابتدا روابط همسایگی و نحوه سنجش آن
مشخص شده و فرض پایین بودن روابط همسایگی سنجیده شده است .سپس با استفاده از
دیدگاهها و نظریات موجود عواملی که موجب نقصان این روابط شده اند ،مورد بررسی قرار
گرفته است .در بخش نظری سه دیدگاه جبرگرایان ،ترکیب گرایان و خرده فرهنگی در مورد
عوامل مؤثر بر روابط همسایگی مطرح شده اند .در ادامه ارتباط روابط همسایگی با دو مولفه
سرمایه اجتماعی :شامل اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی و نیز ارتباط روابط همسایگی بر
اساس وجود و استفاده از فضاهای عمومی بررسی شد .تحقیق میدانی در  1محله منتخب از سه
منطقه باال ،متوسط و پایین تهران به روش پیمایش و با تکمیل  072پرسشنامه صورت گرفته
است .یافتهها نشان داد که زنان بطور معنیدار نسبت به مردان و متأهلین نسبت به مجردین،
دارای روابط همسایگی قویتری بودند .همچنین متغیرهای سن ،مدت سکونت در منزل ،نوع
مالکیت شخصی یا سازمانی ،میزان رضایت از همسایه ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد بین شخصی،
باورها در مورد همسایهها ،تعلق مکانی و استفاده از فضاهای عمومی بر روابط همسایگی تأثیر
مثبت دارند .در مقابل ،متغیرهای شاغل بودن ،عضویت در گروههای ثانویه ،تراکم جمعیت و
میزان واحدهای همسایگی ،جابهجایی محل سکونت ،عقالنی شدن و تقسیم کار پیچیده دارای
رابطۀ منفی با روابط همسایگی هستند .در نتیجه با شناخت میزان تاثیر این عوامل میتوان راه
را برای ممانعت از کاهش روابط رو در روی مردم محالت که در شبکه اجتماعی مجاور خارج از
محیط خانه قرار میگیرند ،گشود و روابط همسایگی را به دارایی اجتماعی محالت تبدیل کرد.
مشارکت اجتماعی به عنوان فرآیند سازمان یافتهای که افراد جامعه به صورت آگاهانه و جمعی
با در نظر داشتن اهداف معین در آن شرکت کرده و منجر به سهیم شدن در منابع قدرت
میشود ،بیش از همه عوامل در دوام روابط همسایگی موثر است.
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کلیدواژهها :روابط همسایگی ،نظریه جبرگرایی ،نظریه ترکیب گرایی ،نظریه خرده فرهنگی
و فضای عمومی.

 .۱مقدمه و بیان مسئله

یکی از موضوعات مورد عالقۀ جامعهشناسان ،بررسی نقصان روابط همسایگی در جوامع امروزی
است .برخی از پیشگامان جامعهشناسی نظیر فردیناند تونیس ،جورج زیمل ،کارل مارکس و
ماکس وبر ،به این نتیجه رسیدند که هرچه جوامع شهریتر و صنعتیتر میشوند ،مفاهیمی
همچون همسایگی و محله کمرنگتر میگردند .گزارۀ معروف زیمل شاهدی بر این ادعاست که
«در میان جمعیت مادرشهرها ،فرد بیش از هر جای دیگری احساس تنهایی و گمگشتگی
دارد» .در پژوهشهایی که در جوامع مدرن و فرامدرن انجام شده ،کاهش چشمگیر روابط با
همسایگان و افراد محله آشکار شده است (لیون .)9111 ،این نقصان بهقدری شفاف رخ نموده
که مردم نیز بهراحتی آن را پذیرفته و بر پیامدهای آن در قالب فردگرایی مفرط ،ازخودبیگانگی
و درنتیجه ،پایینآمدن کیفیت زندگی صحه گذاشتهاند (بیتمن و لیون.)0222 ،
اجتماع محلی ،گروهی از افـراد با تعهدات ،الزامات و عالیق مشترك هستند که در محدودۀ
جغرافیایی معینی سکونت دارند (پاچونه ،)876 :0225 ،اما این افراد ،دیگر با مکان زندگی خود
شناخته نمیشوند و از آن هویت نمیگیرند .در قلمرو محالت ،افراد با تعامالت شخصی نزدیك
بیگانه شدهاند .به عبارت بهتر ،کاهش رابطه با محله و هویتنگرفتن از قلمرو محله ،با کاهش
روابط بین افراد رابطه دارد و هردوی آنها از پیامدهای جامعۀ مدرن و مسائل خانوادهها به
شمار میآیند و همدیگر را تشدید میکنند .بهتدریج ،انزوا ،بیگانگی و فردگرایی جایگزین روابط
در اجتماعات محلهای میشود .شواهد ،گویای آن است که فردگرایی و خودخواهی و طمعکاری
که از پیامدهای فقدان روابط همسایگی شناخته شده ،به کاهش حس مسئولیت و تعهد مدنی
منجر شده (بال )9113 ،و با وجود گسترش تعامالت در فضای مجازی دنیای مدرن و همۀ
مزایای آن ،هنوز نتوانسته است جایگزین مناسبات همسایگی باشد (ووتناو .)9113 ،هر اجتماع
محلی از سه جزء مکان خاص ،گرایشهای مشترك و تعامالت اجتماعی تشکیل شده است که
فضای مجازی فاقد یکی از ارکان اساسی اجتماع محلی ،به نام «مکان» است .فضای مجازی ،از
نظر فضایی ،حد و مرز جغرافیایی و اجتماعی ندارد .ارتباطات از نظر اجتماعی شاخهبهشاخه
است و به حوزههای مورد عالقۀ هر فرد محدود میشود و از نظر روانشناختی به لحاظ نبود
تعهد و الزام و پایبندی ،از ایجاد گرایشهای نزدیك میان اشخاص آن ناتوان است (دریسکل و
لیون.)832 :0220 ،
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در میان منتقدان جوامع مدرن که از فروپاشـی سـریع محـالت بـه دلیـل ضـعف روابـط بـا
مکانهای محلی و شیوههای در حال تحول تعامالت اجتماعی سخن راندهاند ،رابرت پاتنام نامی
آشناست که بر کاهش اعتماد اجتماعی بهعنوان هستۀ سرمایۀ اجتماعی تأکید داشته است .وی
سرمایۀ اجتماعی را بهعنوان مجموعه هنجارهایی تعریف کرده است که به مـردم ایـن امکـان را
میدهد تا در درون گروهها با یکدیگر همکاری کنند .در جهان امروز ،سـاکنان محـالت اهمیـت
خود را بهعنوان سرمنشأ سرمایۀ اجتماعی از دست دادهانـد .تحـرك فـراوان ،الگوهـای در حـال
تغییر کار و شیوههای متکثر زندگی ،روابط همسایگی گذشته را کاهش دادهاند (پاتنـام0222 ،؛
فوکویاما .)9116 ،براساس مطالعهای که پیروان او بهمنظور سـنجش سـرمایۀ اجتمـاعی انجـام
دادند ،هشت عنصر را معرف سرمایۀ اجتماعی دانستهاند که یکی از آنها پیوند همسایگی اسـت
(بولن و اونیکس .)9111 ،سرمایۀ اجتماعی ،به نوبۀ خود به ثبات و دوام محالت کمك میکند و
تمایل به مشارکت در اجتماع محلی ،احساس اعتماد و امنیـت را افـزایش مـیدهـد (تمکـین و
روهه.)9113 ،
ارتباط انسانها با یکدیگر سنگبنای جامعـۀ انسـانی را تشـکیل مـیدهـد .هرچـه ایـن ارتبـاط
گستردهتر و عمیقتر باشد ،بنای جامعه هم مستحکمتر خواهد شد .روابط همسـایگی یکـی از انـواع
روابط ابتدایی انسانهای شهری است که فرصت ارتباط اجتماعی را برای ساکنان فراهم میآورد و از
این جهت ،در تقویت انسجام شهر سهم مهمی دارد (یوسفی .)9833 ،برقراری روابـط اجتمـاعی در
محالت از نظر اجتماعی با ایجاد همبستگی اجتماعی ،از نظر فرهنگی با ایجاد تعهد اخالقی ،از نظـر
اقتصادی با کاهش هزینهها و از نظر سیاسی با ترویج شکلی جدید از سیاسـتگـذاری بـا مشـارکت
مردم قادر است در جهت افزایش رفاه اجتماعی در محالت ،مؤثر افتد .کیفیـت ایـن عوامـل ،میـزان
پایداری آنها را مشخص میکند (توالیی و شریفیان ثانی.)9836 ،
احساس اجتماع از طریق عناصری همچون تماس احساسی مشترك ،تعلق مکانی یا
همسایگی ،عضویت و تقویت حس مکان تعریف میشود .افزایش رفتارهای همسایهوار ،ما را به
حس اجتماع نزدیك میکند؛ درواقع ،همسایگی به توسعۀ هویت فردی افراد ساکن منجر
میشود (بیومر .)0292 ،روابط همسایگی میتواند فرصت انجام فعالیتها و بروز عالیق جدید و
حضور در اجتماع برای برآوردن نیازها را ایجاد کند (تومیس و همکاران .)0228 ،همچنین،
یافتهها نشان داده ،هرچه روابط میان همسایگان بیشتر بوده است ،همسایگان احساس رضایت
بیشتری از زندگی اجتماعی داشتهاند (ریچاردسون و باالسوامی .)0229 ،در مطالعهای دیگر،
اثبات شده که فراوانی روابط همسایگی ،روی احساس سالمت افراد تأثیر داشته است
(بیورنستروم .)0299 ،حتی تقویت روابط همسایگی در میان سالمندان ،موجب ماندن آنها در
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خانه و محلهشان میشود (گرینفیلد و همکاران .)0290 ،پژوهشگران دریافتهاند که نقش روابط
همسایگی در بهبود زندگی سالمندان و رفاه عمومی و افزایش کیفیت زندگی آنان مؤثر است
(برگ وارمن و برودسکی .)0226 ،پس از خانواده و دوستان ،این همسایگان هستند که نقش
پشتیبان و حامی را ایفا میکنند و به دلیل همجواری ،بهسرعت میتوانند به افراد یاری رسانند
و در مواقع اضطراری کارکردی حیاتی داشته باشند و احساس امنیت بیشتری برای افراد محله
ایجاد کنند (گرینفیلد و ریس0296 ،؛ واکر و هیلر.)0227 ،
مردم در فضاهای عمومی محله همدیگر را مالقات کرده ،اسباب رفاقت و سرگرمی برای
تحکیم حس تعلق به محله ایجاد میکنند ،با هم غذا میخورند و در کارهای روزمره نظیر
بدهبستانها ،حملونقل ،پرداخت قبض و نظایر آن به هم کمك میکنند (گاردنر.)0299 ،
برخی از پژوهشها درمورد روابط همسایگی در ایران نشان میدهد که میان مشارکت در روابط
همسایگی و احساس امنیت براساس متغیرهای اعتماد به همسایهها ،نگرش به محیط فیزیکـی
محله ،تمایل به مشارکت در امور محله ،میزان سـواد فـرد ،عضـویت در انجمـنهـای اجتماعی
محله و رتبۀ اقتصادی ـ اجتماعی منطقۀ محل سکونت ،رابطۀ مثبت وجود دارد (صدیق
سروستانی و نیمروزی .)9831 ،رستگار خالد و همکاران ( )9810نیز نشان دادند سرمایۀ
اجتماعی همسایگی ،کنترل اجتماعی و هویت محلهای ،بهعنوان متغیرهای مستقل ،قسمتی از
واریانس امنیت محلهای بهعنوان متغیر وابسته را تبیین میکنند .عالوهبراین ،در پژوهش رازقی
و همکاران ( ،)9815تعداد سالهای سکونت افراد در یك محل ،اعتماد اجتماعی بین فردی،
حمایت اجتماعی ،احساس امنیت اجتماعی و دینداری بر میزان روابط همسایگی مؤثر بودهاند.
در پژوهشی دیگر ،ازدیاد تعامالت همسایگی در افزایش احساس تعلق به اجتماع ،امید به آینده،
ترغیب برای کمك به دیگران ،رعایت عدالت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و حضور در
انجمنهای محلی ،گسترش احترام به دیگران و صبر در مشکالت و تقویت احساس نشاط
اجتماعی مؤثر دانسته شده است (خطیبی .)9816 ،ازآنجاکه همۀ این موارد در سایۀ نقصان
روابط همسایگی رو به کاهش میگذارد ،به هنگام برنامهریزی اجتماعی ،مطالعۀ روابط
همسایگی اهمیت شایان توجهی یافته است .حتی برنامهریزان و طراحان شهری نیز درصدد
هستند که با توسعۀ فضاهای عمومی در محالت ،تعامالت همسایگی را از طریق حضور در
مکانهای عمومی و گسترش حوزههای مالقات افراد افزایش دهند.
در ایران ،در گذشته افراد نزدیكترین و بیشترین برخورد را با همسایگان داشتند.
رفتوآمدهای مکرر ،گفتوگوها ،یاریخواستنها و نظایر اینها ،روابطی بودند که بهوفور در بین
همسایگان دیده میشد و به صمیمیت آنها میانجامید ،اما امروزه این روابط تغییر یافته و
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همسایگان ارتباط چندان نزدیکی با هم ندارند (باستانی9861 ،؛ یوسفی .)9833 ،در تهران نیز
تمرکز امور اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ،سبب رشد مهاجرت بیرویه به آن شده که
نتیجۀ آن ،ظهور کالنشهری بزرگ ،نامتجانس و متنوع با خردهفرهنگهای متفاوت با تحرك شدید
است که بر عمق و شدت روابط همسایگی اثر گذاشته است .هدف از این پژوهش ،بررسی عوامل
اجتماعی مؤثر بر نقصان روابط همسایگی بهطور عام ،و در  1محلۀ شهر تهران بهطور خاص است و
در آن سعی شده تا به سؤال زیر پاسخ داده شود« :روابط همسایگی در  1محلۀ شهر تهران در چه
مواردی دچار نقصان است و چه نوع عوامل اجتماعی در آن مؤثر بوده است؟»
با شناخت این عوامل میتوان راه را برای ممانعت از کاهش روابط رودرروی مردم محالت
که در شبکۀ اجتماعی مجاور ،خارج از محیط خانه قرار میگیرند گشود و روابط همسایگی را به
دارایی اجتماعی محالت تبدیل کرد.
 .۲پیشینۀ پژوهش
چارچوب نظری

تعاریف مختلفی برای روابط همسایگی ارائه شده است ،از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
روابط همسایگی شبکهای از روابط اجتماعی است که انواع مبادالت و ارتباطات متقابل میان
ساکنان یك فضای مسکونی محدود را در بر میگیرد (باستانی .)9861 ،از نظر آبرامز و بولمر
( ،)9136روابط همسایگی بهوسیلۀ کیفیت کنش متقابل بین همسایگان مشخص میشود .این
روابط ،از آنچه صمیمیت و دوستی نامیده میشود ،متمایز است .صمیمیت و دوستی همسایگی
به جنبههای مثبت روابط همسایگی برمیگردد که شامل کمكهای متقابل ،مالحظات و
تعهدات بینشان است.
پیترمان روابط همسایگی را به دو قسمت تقسیم میکند :روابط آشکار و روابط پنهان .روابط
آشکار ،درواقع همان کنش واقعی و قابل مشاهده بین همسایگان است و روابط پنهان
نگرشهای مثبت و مساعدی است که به کنشهای مثبت بین همسایگان در مواقع ضروری و
نیاز به کمك منجر میشود (روناوارا و کوو .)0221 ،براساس تعاریف ارائهشده میتوان تعریف
کلی زیر را درمورد روابط همسایگی ارائه کرد« :روابط همسایگی مجموعهای از انواع روابط
متقابل و ممکن (چه آشکار و چه پنهان) بین افراد ساکن در یك واحد همسایگی را در بر
میگیرد و ابعادی همچون میزان آشنایی ،حمایتها ،تعهدات ،انتظارات ،مبادالت ،منافع
مشترك ،حفظ فاصله اجتماعی و صمیمیت دارد».
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شهرها ،بهویژه در دوران پس از صنعتیشدن و تعمیم الگوهای تازۀ اقتصادی و اجتماعی و
تبدیلشدن آنها به ساختارهایی پیچیده ،مورد انتقاد واقع شدهاند (موسوی .)9837 ،وقتی که
جوامع مدرن شدند ،مردم کمتر در اجتماعات محلیشان باقی ماندند ،تمایز و فردگرایی در این
جوامع فزونی یافت و گسترش رفاه عمومی ،نیاز همسایگان به یکدیگر را کمتر کرد .فردگرایی
مفرط در این جوامع موجب گسستگی پیوندهای اجتماعی قدیمی در طبقات ،اجتماعات و
ملتها شد و روابط بین افراد بیشتر بر انتخابهای خودشان استوار گردید .افراد گروههای مورد
عالقۀ خودشان را انتخاب میکنند و انتخابشان به مجاورت فیزیکی که مبنایی برای روابط
اجتماعی در اجتماعات محلی بود ،ارجحیت پیدا کرده است (روناوارا و کوو.)0221 ،
مجموع نظریاتی که این اندیشمندان درزمینۀ ضعف روابط اجتماعی با رویکردی منفی به
شهرنشینی و سرمایهداری مطرح میکنند ،نظریۀ «اجتماع ازدسترفته» 9و دیدگاهشان،
«دیدگاه جبرگرایی» نامیده شده است .بهطورکلی ،نظریهپردازان دیدگاه جبرگرایی معتقدند
شهرنشینی عواطف و احساسات افراد را کمرنگ کرده ،روابط اجتماعی را به روابطی عقالنی و
ابزاری تبدیل نموده و فردگرایی را در جوامع توسعه داده است .از دید آنها ،مهمترین عوامل
مؤثر بر روابط همسایگی عبارت است از :نظام ارزشها و باورهای خانوارها ،رسیدن به آزادی
فردی ،تقسیم کار پیچیده ،عقالنی و ابزاریشدن روابط ،تحرك و جابهجایی (افراد و محل
سکونت) ،رقابتهای اقتصادی ،وابستگیهای غیررسمی یا وجود گروههای ثانویه خارج از
محدودۀ همسایگی و مشخصههای جمعیت (اندازۀ جمعیت ،تراکم جمعیت ،ناهمگونی جمعیت).
در مقابل آن ،ترکیبگرایان 0بر این باور است که چنین تأثیراتی به زندگی شهری مربوط
نیست ،بلکه به ویژگیهای رفتاری هریك از گروهها مربوط میشود (غفور .)9837 ،نظریۀ
ترکیبی ،بر وجود پیوندهای اجتماعی قوی و گروههای بههمپیوستۀ متعدد در میان مردم شهر
تأکید میکند؛ البته وجود این پیوندها و گروهها چندان نمایان نیست و باید آنها را کشف کرد
(کامران .)9833 ،دیدگاهی که ترکیبگرایان مطرح میکنند ،در قالب نظریۀ «اجتماع
حفظشده» 8جای میگیرد .آنها بر این باورند که همبستگیهای اجتماعی ،همسایگیها و
مشارکت مدنی در مناطق شهری تداوم دارد (باستانی .)9837 ،از دید آنها ،مهمترین عواملی
که بر روابط همسایگی تأثیر میگذارند عبارت است از :متغیرهای زمینهای همچون سن ،جنس،
تحصیالت ،اشتغال ،وضعیت تأهل ،تعداد اعضای خانوار ،سن و جنسیت فرزندان و نیز پایگاه

1. Community lost
2. Compositional theory
3. Community saved
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اقتصادی -اجتماعی سرپرست خانوار که عبارت است از شغل سرپرست خانوار ،میزان تحصیالت
سرپرست خانوار و درآمد سرپرست خانوار.
دیدگاه دیگر ،خردهفرهنگی ،و مهمترین نظریهپرداز آن ،کلود فیشر است .وی معتقد است
شهرنشینی به ازخودبیگانگی افراد منجر نمیشود ،بلکه تنوع زیادی از جهانهای اجتماعی متمایز را
به همراه دارد .افراد بسیاری در شهر با عالیق و ارزشهای متفاوت زندگی میکنند و عالیق مشترك
آنها موجب پیوند افراد با یکدیگر میشود ،بنابراین نقش عالیق مشترك در شکلگیری روابط،
مهمتر از زندگی در یك محل ،بهعنوان وجه اشتراك افراد است (باستانی.)9837 ،
در ارتباط با رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و روابط همسایگی میتوان گفت که عنصر اساسی
در روابط همسایگی کنشهای متقابل بین افراد است .عالوهبراین ،ایدۀ اصلی سرمایۀ اجتماعی
این است که ارتباط با خانواده ،دوستان ،همکاران ،همسایگان و بهطورکلی دیگران ،دارایی بسیار
مهمی را تشکیل میدهد که فرد میتواند در شرایط بحرانی آن را به کار گرفته ،از آنها بهره
گیرد یا برای منافع مادی از آن استفاده کند (توسلی و موسوی.)9836 ،
سرمایۀ اجتماعی مجموعه روابط غیررسمی ،پیوندها و ارتباطات اعضای یك شبکه را
بهعنوان منبع باارزش در نظر گرفته که این منبع با خلق هنجارها و اعتماد متقابل ،کنش
متقابل اجتماعی را به لحاظ کمی و کیفی شکل میدهد و موجب تحقق اهداف اعضا میشود.
بیشتر نظریهپردازان سرمایۀ اجتماعی بر دو عنصر اصلی این مفهوم تأکید دارند :اول ،اعتماد
اجتماعی که درواقع یك نگرش مثبت به فرد یا امری خارجی است و مبین میزان ارزیابی
پدیدهای است که با آن مواجهایم .گیدنز چهار شکل متمایز از اعتماد را از هم تفکیك میکند
که عبارتاند از :اعتماد بنیادی ،اعتماد بینشخصی ،اعتماد انتزاعی و اعتماد تعمیمیافته
(معیدفر.)9833 ،
در این تحقیق ،اعتماد بینشخصی مدنظر است که منظور اعتماد به افرادی است که در
روابط رودررو و چهرهبهچهره میشناسیم و حوزۀ تعامالت بین همسایگان را در بر میگیرد
(درانی9837 ،؛ معیدفر .)9833 ،دوم ،مشارکت اجتماعی که میتوان آن را نوعی کنش هدفمند
دانست که در فرایند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعی او در جهت نیل به اهداف معین و از
پیش تعریف شده نمود پیدا میکند (ازکیا و غفاری .)9832 ،عالوه بر اعتماد اجتماعی،
مشارکت سازمانی مؤلفهای نهادی در سرمایۀ اجتماعی است که شامل ذخیرهسازی منابع
سازمانها (نظیر همسایگی) و ارتباطهای آنها با سازمانهای دیگر و افراد دیگر است که به
بهدستآوردن منابع فرامحلی منجر میشود و به کنترل و نگهداشتن ثبات سازمان کمك
میکند (سمپسون و گریف.)0221 ،
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بهطورکلی ،مشارکت اجتماعی را میتوان به این صورت تعریف کرد« :فرایند سازمانیافتهای
است که افراد جامعه بهصورت آگاهانه و جمعی با درنظرداشتن اهداف معین در آن شرکت کرده
و به سهیمشدن در منابع قدرت منجر میشود ».در تحقیق ،این دو مؤلفه نیز بهعنوان عوامل
مؤثر بر روابط همسایگی در نظر گرفته شده و اثر آنها سنجیده میشود.
سرمایۀ کالبدی ،شکل دیگری از سرمایه است که بنا به نیاز این تحقیق باید مورد بحث قرار
گیرد .در حوزۀ جامعهشناسی شهری ،بهطورکلی سرمایۀ کالبدی« ،موجودی منابع مادی» از
قبیل مسکن ،راهها ،پاركها و فضای عمومی را شامل میشود ،درحالیکه سرمایۀ اجتماعی بنا
را بر «شناخت ،تفاهم ،نهادها و الگوهای کنش متقابل مشترك» میگذارد (عارفی07 :9832 ،؛
عارفی7 :0226 ،؛ پیری .)9836 ،فضا مجموعهای کالبدی برای تعامالت اجتماعی است (گیدنز،
 .)068 :9112فضای عمومی در شهرها اجازۀ حرکت و فعالیتهای عمومی را به فرد میدهد،
آنها را از محدودۀ فضای خصوصی در میآورد ،با هم مرتبط میسازد و زمینۀ تعامالت مردم را
فراهم میکند .هرچه تسلط فضای خصوصی بر فضاهای عمومی در شهرها بیشتر میشود ،روابط
اجتماعی بیشتر نادیده گرفته میشود و انسان شهری به زندگی خصوصی بیشتر مشغول
میشود (تانکیس.)97 :0226 ،
ارتباط بین سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ کالبدی را به این صورت میتوان بیان کرد که
سرمایۀ کالبدی با فراهمآوردن زمینههای ارتباط همسایگی و روابط رودررو ،ضمن تحکیم این
روابط محلی ،باعث باالرفتن سرمایههای اجتماعی میشود .درواقع ،ازآنجاکه شکلگیری اولیۀ
روابط اجتماعی و همسایگی در فضا صورت میگیرد که تدوام آن درنهایت باعث بهوجودآمدن
سرمایۀ اجتماعی میشود ،پس فضای شهری بهمثابۀ ظرف عوامل تشکیلدهندۀ سرمایۀ
اجتماعی عمل میکند (خاکپور و پیری.)9836 ،
در جمعبندی بخش نظری این پژوهش میتوان گفت که روابط همسایگی مجموعهای از
انواع روابط متقابل و ممکن ،میزان آشنایی ،حمایتها ،تعهدات ،انتظارات ،مبادالت ،منافع
مشترك ،حفظ فاصلۀ اجتماعی و صمیمیت است .نظریهپردازان احساس انزوا و فردگرایی،
ازخودبیگانگی ،کاهش رابطه با محله و هویتنگرفتن از قلمرو محله را از پیامدهای فقدان روابط
همسایگی شناختهاند که به نوبۀ خود ،به کاهش حس مسئولیت و تعهد مدنی ،ناتوانی در ایجاد
گرایشهای نزدیك میان اشخاص و کاهش سرمایۀ اجتماعی تأکید داشته است .این عوامل،
خود زاییدۀ تحرك فراوان ،الگوهای در حال تغییر کار و شیوههای متکثر زندگی هستند که
تمایل به مشارکت در اجتماع محلی ،احساس اعتماد و امنیت را کاهش دادهاند.
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آنها تعلق مکانی یا همسایگی ،توسعۀ هویت فردی ساکنان ،تماس احساسی مشترك،
فرصت انجام فعالیتها و بروز عالیق جدید و حضور در اجتماع برای برآوردن نیازها را در تقویت
روابط همسایگی موثر میدانند که موجب احساس سالمت ،امنیت و رضایت بیشتری از زندگی
اجتماعی ،به دلیل افزایش کیفیت زندگی میشود.
براساس نظریۀ جبرگرایان ،نظام ارزشها و باورهای خانوارها ،تحرك و جابهجایی،
وابستگیهای غیررسمی ،و در نظریۀ ترکیبگرایان ،متغیرهای زمینهای ،و در دیدگاه
خردهفرهنگی ،عالیق مشترك ،از عوامل مؤثر بر روابط همسایگی هستند .عالوه بر سرمایۀ
اجتماعی ،شامل اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی ،سرمایۀ کالبدی شامل فضاهای عمومی
نیز با فراهمآوردن زمینههای روابط رودررو در میان همسایگان ،باعث افزایش سرمایۀ اجتماعی
میشود و در تحکیم روابط همسایگی مؤثر است.
فرضیهها

هرچه میزان «استفاده از فضاهای عمومی»« ،اعتماد بینشخصی»« ،مشارکت اجتماعی»« ،تعلق
مکانی»« ،بود و نبود باورها درمورد همسایه و روابط همسایگی»« ،رضایت از همسایه» و
«مدتزمان سکونت» در محل بیشتر باشد ،روابط همسایگی نیز بیشتر است .به عبارت دیگر ،با
کاهش میزان این عوامل ،نقصان روابط همسایگی افزایش مییابد.
 .۳روششناسی
ماهیت و روش تحقیق

این تحقیق با رویکرد روششناسی کمی و از نوع پیمایشی سازماندهی شده است .ازآنجاکه
جمعآوری دادهها در این تحقیق در یك مقطع زمانی صورت گرفته است ،این تحقیق از نوع
مقطعی ،و ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامۀ ساختیافته بوده که از طریق مصاحبۀ
چهرهبهچهره بهوسیلۀ پرسشگران آموزشدیده اجرا شده است .پس از مطالعات نظری و با هدف
کشف مهمترین عناصر در روابط همسایگی و ابعاد مسئله و قبل از تحقیقات مقدماتی و اصلی،
با اجرای دو تکنیك کیفی «مصاحبۀ عمیق» ،با تعدادی از مردان و زنان با سابقۀ سکونتی زیاد
در چندین محلۀ شهر تهران و همچنین برای «بحث گروهی متمرکز» با  5نفر از خانمهای
ساکن در مجتمعهای مسکونی گفتوگو شد تا از نتایج بهدستآمده برای تکمیل مدل تحقیق
استفاده شود.
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نمونهگیری و تعیین حجم نمونه

برای نمونهگیری از روش نمونهگیری احتمالی چندمرحلهای استفاده شده است .در اولین مرحله
براساس معیار قشربندی اجتماعی عمل شد ،بدین صورت که براساس معیارهایی همچون سطح
زندگی مردم ،میزان درآمدها و متوسط قیمت زمین ،مناطق 02گانۀ 9شهر تهران به سه منطقۀ
باال ،متوسط و پایین تقسیم شدند و سپس در هرکدام از این محدودهها ،با درنظرگرفتن
معیارهایی همچون نوع بافت ،جمعیت کلی و تعداد خانوارهای آن 8 ،منطقه انتخاب شد .این
محدودهها و مناطق منتخب عبارتاند از:
 .9در منطقۀ باال که شامل مناطق  6 ،5 ،6 ،8 ،0 ،9است ،مناطق  0 ،9و  8انتخاب شدند.
 .0در منطقۀ متوسط که شامل مناطق  96 ،98 ،90 ،99 ،92 ،1 ،3است ،مناطق  98 ،3و
 96انتخاب شدند.
 .8در منطقۀ پایین که شامل مناطق  02 ،91 ،93 ،97 ،96 ،95است ،مناطق 96 ،95و
 93انتخاب شدند.
بعد از آن ،در هریك از این  1منطقۀ انتخابشده 9 ،محله بهطور تصادفی از فهرست
محالت آن منطقه انتخاب شد .بنابراین ،در مجموع  1محله از مناطق مختلف انتخاب شدند که
عبارتاند از :منطقۀ  9محلۀ محمودیه ،منطقۀ  0محلۀ شهرك غرب ،منطقۀ  8محلۀ دروس،
منطقۀ  3محلۀ هفتحوض نارمك ،منطقۀ  98محلۀ امامت ،منطقۀ  96محلۀ پرستار ،منطقۀ
 95محلۀ افسریۀ شمالی ،منطقۀ  96محلۀ نازی آباد و منطقۀ 93محلۀ یافتآباد شمالی.
ازآنجاکه بخشی از واحد تحلیل در این پژوهش «محله» بوده است ،حداقل تعداد مورد نیاز
برای انجام تحلیلهای آماری ،یعنی  82نفر ،برای هر محله در نظر گرفته شد تا حاصل مطالعات
در  1محله ما را به حجم نمونۀ  072نفر برساند.
در مرحلۀ بعد ،انتخاب پاسخگویان در هر محله به شیوۀ نمونهگیری احتمالی صورت گرفت.
به این ترتیب که ابتدا نقشۀ شهری هریك از این  1محله فراهم شد که شامل خیابانها،
کوچهها ،میادین ،پاركها و سایر عوارض شهری است .در نقشۀ شهری ،هر محله ،به پیروی از
رفیعپور ( ،)9873درون یك دایرۀ فرضی در نظر گرفته شد .این دایره به پنج قسمت مساوی
تقسیم شد .مرکز دایرۀ فرضی و نقاط وسط هر  5قسمت عالمت زده شد و این نقاط بهعنوان
نقاط شروع نمونهگیری در نظر گرفته شدند .سپس از هریك از این نقاط ،به  6جهت اصلی
شمال ،جنوب ،غرب و شرق حرکت صورت میگرفت تا به یك خیابان یا کوچه برسد و در آنجا
بهصورت تصادفی یك خانه را انتخاب شده و با یکی از اعضای خانۀ موردنظر مصاحبه شود.
 .9مناطق  09و  00به دلیل بُعد مسافت و بزرگبودن و پراکندگی زیاد از بین مناطق شهری کنار گذاشته شدند.
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گفتنی است که حداقل سن این فرد  93سال بود .به این ترتیب ،با انتخاب  6نقطۀ ابتدایی برای
شروع نمونهگیری و  5بار حرکت به سمت هر نقطه ،مجموعهای از نمونههای 82تایی در هر
محله حاصل شده و با این شیوۀ نمونهگیری ،کل محله پوشش داده شد.
سنجهها

در قسمت چارچوب نظری ،ابعاد متغیر روابط همسایگی مشخص گردید .هرکدام از این ابعاد
میتوانند در خطی پیوسته و در محدودهای از کم به زیاد قرار گیرند .برای تعریف عملیاتی
روابط همسایگی از چندین منبع استفاده شده است؛ عالوه بر مرور نظریههای موجود ،با
صاحبنظران این حوزه مشورت صورت گرفته ،همچنین از طریق انجام مصاحبۀ عمیق با افراد
بهصورت فردی و انجام بحث گروهی در بین همسایگان ،سازۀ روابط همسایگی ابتدا به ابعاد
متعددی تبدیل شده است .در این تحقیق ،روابط همسایگی بر مبنای ترکیب هشت بُعد بررسی
گردیده است .سپس این هشت بُعد تعریف و به معرف هایی برای سنجش تجزیه شده اند .برای
سنجش هر بُعد ،از چند سؤال 9استفاده شده است.
 .9میزان آشنایی :نشاندهندۀ میزان شناخت افراد از همسایههایشان است .این شناخت
طیفی از پایینترین سطح (دانستن اسم همسایهها) تا باالترین سطح (رفتن به مسافرت با
همسایه) را در بر میگیرد .برای سنجش این جنبه از روابط همسایگی از  92سؤال استفاده شد.
 .0حمایتها :جنبهای از روابط همسایگی است که میزان کمك و یاریرساندن به همسایه
را در یك طیف مشخص میکند .این طیف از پایینترین موارد نیازمند به کمك تا بحرانیترین
شرایط (شرایطی مثل :حملۀ قلبی ،سکته ،تشنج و نیاز به تماس برای اورژانس) را شامل است.
برای سنجش این جنبه از روابط همسایگی 3 ،سؤال در نظر گرفته شد.
 .8تعهدات :این جنبه از روابط همسایگی به وظایف همسایهها درخصوص هزینههای
مشترك ،فضاها و وسایل مشترك میپردازد .درمجموع ،با  6سؤال این بُعد از روابط همسایگی
سنجیده میشود.
 .6انتظارات :این بُعد به مالحظاتی میپردازد که همسایهها درموارد مختلفی مثل حفظ
آرامش و سروصدا نکردن در شرایط مختلف ،رعایت ادب و احترام ،موارد مربوط به استفاده از
پارکینگ و نظیر اینها باید رعایت کنند .به این منظور  3سؤال در نظر گرفته شد.

 .9قابل ذکر است که برای ارتباط بهتر با پاسخگو سعی شده است که در طراحی پرسشنامه تا جای ممکن از
سؤال بهجای گویه استفاده شود.
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 .5مبادالت :ازآنجاکه کسانی که در نزدیکی هم زندگی میکنند ممکن است چیزهایی با هم
ردوبدل کنند ،این جنبه مواردی همچون قرضدادن و امانتگرفتن وسایل مختلف را در بین
همسایهها میسنجد .این جنبه را  7سؤال پوشش میدهد.
 .6منافع مشترك :منافع مشترکی که همسایهها بهواسطۀ زندگی در کنار یکدیگر به آن
میرسند (مثل احساس آرامش ،تعلق خاطر) در این جنبه مورد سنجش قرار میگیرد .برای
سنجش این جنبه  8سؤال در نظر گرفته شد.
 .7صمیمیت :این جنبه مشخص میکند که افراد تا چه حد با همسایگانشان احساس
نزدیکی و صمیمیت میکنند .این بُعد از روابط همسایگی با  8سؤال سنجیده میشود.
 .3حفظ فاصلۀ اجتماعی :در هر رابطۀ اجتماعی ،یك بُعد مهم آن است که افراد تا چه حد
سعی میکنند فاصلهشان را با هم حفظ کنند و از یك حدی به هم نزدیكتر نشوند .برای
سنجش این بُعد 8 ،سؤال در نظر گرفته شد.
درنهایت ،پس از معرفسازی تمام ابعاد روابط همسایگی ،مدل تحلیلی متغیر وابسته در
نمودار ( 0صفحۀ بعد) تنظیم شد.
تشخیص متغیرهای مستقل و مدل تحلیلی تحقیق

پس از تشخیص متغیرهای مورد بررسی در نظریات مربوط به تأثیر شهرنشینی بر روابط
همسایگی ،نوبت به معرفسازی و تبدیل آنها به واحد سنجش میرسد .پس از معرفسازی
متغیرهای مستقل ،مدل تحلیلی متغیرهای مستقل و ابعاد آنها در ارتباط با متغیر وابسته در
نمودار  8ارائه شدهاند.
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وسیله نقلیه
پول
لوازم منزل
مواد خوراکی و دارو

پوشاک
لوازم تزیینی و زینتی
ظروف آشپزخانه

دانستن اسم همسایه
سالم و علیک داشتن با
همسایه
صحبت کردن با همسایه

دخالت نکردن در دعواهای خانوادگی
پرس و جو نکردن در مورد مسائل
همسایهها
قرض دادن
وسایل
ضروری

میزان شناخت از
همسایه

رعایت حریم همسایگی

میزان آشنایی

حفظ فاصله اجتماعی

قرض دادن
وسایل غیر
ضروری

میزان رفت و
آمد با
همسایه

صمیمیت

شرکت در مجالس عزاداری همسایه
عیادت کردن در موقع بیماری
رفتن به خرید با یکدیگر
دید و بازدید کردن در اعیاد
شرکت در مجالس جشن و شادی همسایه
مهمان کردن همسایه و مهمان همسایه شدن
رفتن به مسافرت با همسایه

داشتن
احساس
مثبت
نسبت به
همسایه

مبادالت

در موقع سرقت ،آتش سوزی
و...
رساندن همسایه بیمار به
پزشک
کمک در مواقع خرابی

داشتن عالیق مشترک

روابط همسایگی

حمایت داشتن در
مواقع ضروری
حمایت ها

رسیدن به
احساس مثبت

احساس مفید بودن
تعلق داشتن به جامعه
احساس آرامش و
آسایش

تعهدات

خرابی در محل سکونت
خرابی در وسیله نقلیه
حفظ آرامش توسط پاسخگو
رساندن همسایه با ماشین
نگهداری از بچه همسایه
همراهی همسایه بیمار به
پزشک
کمک در رساندن بچه بیمار
به پزشک

منافع مشترک

انتظارات

حمایت داشتن
در مواقع
غیرضروری

دوست داشتن
همسایه
احساس غرور کردن
به خاطر همسایه

سر و صدا نکردن در ساعات استراحت
نگرفتن مهمانی پر سر و صدا
سر و صدا نکردن در فضاهای مشترک
تعمیرات و بنایی نکردن در ساعات استراحت

پرداخت به موقع صورتحساب های مشترک

رعایت احترام توسط
پاسخگو
احترام از نظر
سنی
رعایت ادب
نسبت به همسایه
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مراعات همسایه را
کردن

برخورد نکردن با
همسایه برای پارک
ماشین

تعهد در
مورد فضاها
و وسایل
مشترک

تمیز نگه داشتن فضاهای مشترک
مشارکت در تعمیرات فضاهای
مشترک
استفاده نکردن غیر مجاز از فضای
مشترک
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ممانعت از مزاحمت
دیگران
مزاحم دیگران نشدن

محتاط بودن
ایجاد فاصله
اجتماعی

ساعات رفت و آمد
افراد مورد رفت و
آمد

به خاطر شغل
همسایه
پیدا کردن شغل
مشورت کردن
کمک در شرایط مالی

رفت و آمد
افراد

نوع تفریح
گذراندن اوقات فراغت

داشتن روشهای
متمایز

اجاره دادن منزل به
افراد مناسب

اعتماد به
رفتار

سپردن کلید خانه به
همسایه

اعتماد در
قرض دادن

ارتباط به
خاطر اعتبار
اجتماعی

در اجرای تصمیم ها
انجام تعمیرات
کاهش هزینه ها
کمک رسانی به
دیگران

مشارکت در
تصمیمگیریها

ارتباط به خاطر
کارایی همسایه

شاغل بودن زن و مرد
طوالنی شدن زمان کار
ارتباط بیشتر با همکاران

وضعیت ملکی محل سکونت

فضاهای عمومی
مکان های خرید
مکان های مذهبی
مکان های عمومی
مشارکت
اجتماعی

مشاوره در مورد حل
اختالفات خانوادگی
مشارکت در کار یا
سرمایه گذاری

متغیرهای زمینه ای

رضایت از
همسایه

تقسیم کار
پیچیده

اعتماد در
مشاوره

جابجایی محل
سکونت

روابط همسایگی

تعلق مکانی

وجود گروه های
ثانویه

در امکانات
زندگی

تراکم

قومیت
هم زبانی

دوست داشتن محل زندگی
ارجحیت محل زندگی به سایر جاها
داشتن احساس غرور نسبت به محل زندگی
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شبکه دوستان
شبکه
خویشاوندی

وسایل
خانه
اتومبیل

در ظواهر

تظاهر به داشتن
وسایل دیگران
نوع لباس پوشیدن

تفریحات

سفر

رقابت های
اقتصادی

همگونی
جمعیت
احساس مطلوب داشتن نسبت به محل زندگی

تعداد واحد در طبقه
تعداد واحد در ساختمان

مقایسه همسایه با فامیل
ارجحیت شناخت همسایه

مدت زمان سکونت
در منزل

اندازه
جمعیت

تعداد افراد ساکن در طبقه
تعداد افراد ساکن در
ساختمان

عالقه متقابل
احترام متقابل

باورها در مورد
همسایه

آزادی فردی

اعتماد بین
شخصی

وجود همسایه
پایگاه
اقتصادی-
اجتماعی

نداشتن اوقات فراغت
عقالنی
شدن روابط

شغل سرپرست خانوار
سطح تحصیالت
درآمد سرپرست

ارتباط با دوستان
وقت گذراندن با دوستان
ارتباط با خویشاوندان
وقت گذراندن با خویشاوندان
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سنجش اعتبار و قابلیت اعتماد

در این تحقیق ،برای ارزیابی و سنجش اعتبار از هر سه نوع اعتبار صوری ،محتوایی و سازه استفاده
شده است .برای تأمین اعتبار صوری ،تا حد ممکن بحث و تبادل نظر و تحقیق مقدماتی انجام
گرفت .برای سنجش اعتبار محتوایی ،ضمن مصاحبه با صاحبنظران ،از بحث گروهی و مصاحبۀ
عمیق با شهروندان ساکن در محالت گوناگون و مجتمعهای مسکونی استفاده شد .در سنجش اعتبار
سازه ،تحلیل عاملی (مقدار  ،KMOمقدار بارتلت و مقادیر بار عاملی متغیرها) و ماتریس همبستگی
مورد استفاده قرار گرفت .درنهایت ،قابلیت اعتماد با آلفای کرونباخ ارزیابی شد .ضریب  KMOاگر
باالتر از نیم باشد قابل قبول و بهمعنای آن است که نمونۀ موجود برای تحلیل عاملی ،کافی به نظر
میرسد .مقدار آزمون بارتلت نیز نشان داد که سطح خطای آن کوچكتر از  2/25است .نتیجۀ این
بررسیها در جدول  9نمایش داده شده است.
جدول  .1نتایج سنجش اعتبار و قابلیت اعتماد ابعاد متغیر وابسته
قابلیت اعتماد

ابعاد متغیر وابسته

اعتبار

آلفای کرونباخ

مقدارKMO

کای دو بارتلت χ0

میزان آشنایی

29518

29702

1259036

65

حمایتها

29765

29723

3369873

03

تعهدات

29568

29628

189676

6

29222

مالحظات

29723

29631

5009669

09

29222

مبادالت

29300

29302

6869356

09

29222

حفظ فاصلۀ اجتماعی

29661

29522

729062

9

29222

منافع مشترك

29762

29517

0609536

8

29222

صمیمیت

29370

29727

6939658

8

29222

درجۀ آزادی df

معنیداری sig
29222
29222

جدول  .0نتایج سنجش اعتبار و قابلیت اعتماد برای شاخصهای متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل

قابلیت اعتماد
آلفای کرونباخ

اعتبار
مقدار
KMO

کای دو بارتلت χ0

درجۀ آزادی
df

معنیداری
sig

حضور در فضاهای عمومی با
همسایگان

29690

295

9199963

8

29222

اعتماد بین شخصی با همسایگان

29630

29727

9779966

6

29222

مشارکت اجتماعی با همسایگان

29519

29560

6519297

92

29222

رقابتهای اقتصادی

29676

29668

0569133

92

29222

آزادی فردی

29723

29765

1699663

95

29222

عقالنیشدن روابط با همسایگان

29662

29610

9699360

6

29222

تقسیم کار پیچیده

29666

29662

9359116

6

29222

تعلق مکانی به محل سکونت

29770

295

6389676

8

29222

باورهای مثبت درمورد همسایه

295

29522

899285

9

29222
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متغیرهای مستقل

قابلیت اعتماد
آلفای کرونباخ

رضایت از همسایه

29680

وجود گروههای ثانویه (ارتباط با
دوستان و اقوام بهجای
همسایگان)

اعتبار
مقدار
KMO
29626

9909788

کای دو بارتلت χ0

درجۀ آزادی
df
8

معنیداری
sig
29222

29586

29679

8289250

6

29222

اندازۀ جمعیت

295

29522

869130

9

29222

تراکم جمعیت

295

29522

669969

9

29222

همگونی جمعیت

295

29522

019557

9

29222

 .۴یافتهها
توصیف متغیر وابسته

همانطور که در بخش روششناسی بیان شد ،ابعاد هشتگانۀ روابط همسایگی در مجموع با
 66سؤال سنجیده شده است .ازآنجاکه در سنجش بُعد «میزان آشنایی» دو سؤال دارای پاسخ
عددی با حداقل مقدار صفر هستند ،بنابراین حداقل میزان روابط همسایگی برابر با  66و
حداکثر برابر با  076خواهد بود؛ زیرا  9گویه در محدودۀ طیف  9تا  6و بقیۀ طیفها  6قسمتی
بودند .اگر طیف روابط همسایگی به دو قسمت مساوی تقسیم شود ،نقطهای که درست در
وسط طیف قرار گرفته و مرز بین روابط همسایگی زیاد و کم را نشان میدهد ،عدد  951است.
عدد بهدستآمده برای میانگین ( )969نشان میدهد که روابط بین همسایگان مورد بررسی
بیشتر در محدودۀ وسط طیف متراکم است و روابط بین همسایگان نه آنچنان سرد و نه
آنچنان گرم است .مقدار  5296درصد افراد دارای روابط همسایگی کمتر از وسط طیف و 6196
درصد افراد دارای روابط همسایگی در محدودۀ روابط همسایگی زیاد هستند .بنابراین ،تعداد
افرادی که روابط همسایگی کمی دارند ،به اندازۀ ششدهم درصد بیشتر از افرادی است که
روابط همسایگی زیادی دارند .میزان اندك چولگی مثبت ( )29808نیز بیانگر تراکم بیشتر
دادهها در قسمت چپ طیف ،یعنی روابط همسایگی کم است .عدد میانه که توزیع 52درصدی
پاسخگویان را نشان میدهد ،برابر با  951شده و بر این اساس ،میتوان گفت که ادعای
متوسطبودن میزان روابط همسایگی معتبر است .همچنین با توجه به ارقام بسیار نزدیك
میانگین ( ،)969میانه ( )951و نما ( )953به همدیگر ،به نظر میرسد توزیع روابط همسایگی
به نرمال نزدیك است.
نحوۀ توزیع فراوانی ابعاد مختلف روابط همسایگی با هم متفاوت است .ابعاد میزان آشنایی،
مبادالت و حفظ فاصله ،میانگین و میانهای کمتر از حد وسط طیف دارند .بنابراین روابط
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همسایگی در این ابعاد نسبتاً ضعیفتر است .در نقطۀ مقابل ،ابعاد حمایت ،تعهدات ،انتظارات،
منافع مشترك و صمیمیت ،میانگین و میانهای بیشتر از حد وسط طیف دارند و لذا روابط
همسایگی در این ابعاد نسبتاً قویتر است.
 9-9-9میانگین روابط همسایگی در مناطق و میانگین ابعاد روابط همسایگی ،در
نمودارهای شمارۀ ( )8و ( )6نمایش داده شده است.

شکل  .6میانگین ابعاد روابط همسایگی

شکل  .9میانگین روابط همسایگی در مناطق

بعد از تعیین نحوۀ توزیع ابعاد روابط همسایگی ،این فرض سنجیده شد که آیا بین میانگین
این ابعاد در سه منطقۀ باال ،متوسط و پایین تفاوت معنیداری وجود دارد یا خیر .برای سنجش
این فرض از تکنیك تحلیل واریانس استفاده گردید و مالحظه شد که بین میانگین ابعاد
انتظارات ،مبادالت ،منافع مشترك و صمیمیت ،در سه منطقه تفاوت معنیداری وجود دارد.
قابل توجه آنکه تفاوت بین میزان روابط همسایگی در سه منطقه معنیدار نشد.
تعیین حالتهای مختلف روابط همسایگی

در تعاریف مربوط به روابط همسایگی بیان کردیم که پیتر مان الگویی از چهار حالت مختلف
روابط همسایگی ارائه میکند .برای اینکه این حالتها را در پاسخگویان این تحقیق مشخص
کنیم ،دو سؤال را در پرسشنامه مطرح کردیم ،تا پاسخگویان:
 .9میزان رابطه با همسایهها را بهصورت عددی از  2تا  922مشخص کنند.
 .0میزان صمیمیت با همسایهها را بهصورت عددی از  2تا  922مشخص کنند.
سپس پاسخهای بهدستآمده به چهار قسمت مساوی تقسیم و درصد فراوانی مربوط به
صمیمیت و میزان رابطه در این چهار حالت محاسبه گردید .نتایج بهصورت جدول زیر حاصل شد.
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جدول  .9توزیع نسبی پاسخگویان برحسب میزان رابطه و صمیمیت در حالتهای مختلف همسایگی
میزان رابطه
صمیمیت

کم

متوسط کم

متوسط زیاد

زیاد

کم

9995

298

292

296

متوسط کم

892

0597

596

999

متوسط زیاد

292

096

9197

693

زیاد

296

297

991

9197

حالت اول (رنگ سفید) :شامل پاسخگویانی است که میزان رابطه و صمیمیتشان متوسط
رو به زیاد است (.)%66
حالت دوم (خاکستری کمرنگ راست) :شامل پاسخگویانی است که میزان رابطهشان کم و
صمیمیتشان زیاد است (.)%6
حالت سوم (خاکستری کمرنگ چپ) :شامل پاسخگویانی است که میزان رابطهشان زیاد و
میزان صمیمیتشان کم است (.)%7
حالت چهارم (خاکستری تیره) :پاسخگویانی را در بر میگیرد که میزان رابطه و
صمیمیتشان کم است (.)%68
آزمون فرضیهها

در این تحقیق ،با توجه به سطح سنجش هریك از متغیرهای مستقل ،نوع متفاوتی از آزمون یا
ضریب همبستگی استفاده شده است .از مقایسۀ میانگینهای طبقات وضعیت اشتغال
پاسخگویان ،مشخص شد که شاغالن با میانگین  957به طرز معنیداری روابط همسایگی
کمتری از غیر شاغالن (بهخصوص خانهداران) با میانگین  96691داشتهاند .
نتایج آزمون فرضیات نشان داد که زنان با میانگین  96797بهطور معنیداری نسبت به
مردان ( ،)95396و متأهالن با میانگین  96095نسبت به مجردان ( ،)95693روابط همسایگی
قویتری داشتند .همچنین ،هر اندازه تعداد اعضای خانوادۀ پاسخگویان (چه خانوادههای دارای
دختر و چه دارای پسر) کمتر بوده ،بهطور معنیداری روابط همسایگی بیشتر شده است .نتایج
بهدستآمده نشان داده که با بزرگترشدن فرزندان ،روابط همسایگی کمرنگتر میشود ،اما هر
اندازه سن پاسخگویان و مدت سکونت در منزل بیشتر شود ،روابط همسایگی بهطرز معنیداری
قویتر میشود .ساکنان باثباتتر ملکی (مالك شخصی یا سازمانی) با میانگین  96697بهطرز
معنیداری نسبت به مستأجران ( )95696روابط همسایگی قویتری داشتهاند .اندازه و تراکم
جمعیت موجود در ساختمان مسکونی رابطهای منفی و معنیدار با روابط همسایگی دارد؛
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هرچقدر تعداد واحدها و تعداد ساکنان در یك ساختمان بیشتر باشد ،روابط همسایگی رو به
نقصان میگذارد.
از میان متغیرهای مستقل ،پایگاه اقتصادی اجتماعی سرپرست خانوار ،تحصیالت و قومیت
پاسخگویان دارای روابط معنیداری با روابط همسایگی نبودهاند .اما مقایسۀ میانگین زبانهای
متفاوت (بیشترین فراوانی متعلق به زبان فارسی و ترکی با میانگین  969است) دارای روابط
همسایگی معنیداری است.
نتایج مربوط به آزمون فرضیۀ سایر عوامل مؤثر که بهصورت شاخصی از ترکیب معرفهای
متفاوت تشکیل شدهاند ،با روابط همسایگی در جدول  6ارائه شده است .حضور در فضاهای
عمومی به همراه همسایگان ،اعتماد بینشخصی ،مشارکت اجتماعی در تصمیمگیریهای مربوط
به ساختمان ،تعلق مکانی به محل سکونت ،باورهای مثبت درمورد همسایه ،رضایت از همسایه
و وجود گروههای ثانویه (ارتباط با دوستان و اقوام بهجای همسایگان) رابطۀ مثبت و معنیداری
با روابط همسایگی دارند .درمقابل ،شاخص آزادی فردی رابطۀ منفی و معنیداری با روابط
همسایگی دارد که داللت بر حفظ استقالل در ارتباط با همسایگان خواهد داشت.

جدول  .6رابطه بین متغیرهای مستقل و روابط همسایگی

روابط همسایگی

ضریب معنیداری تعداد

فضاهای عمومی

اعتماد بین شخصی

مشارکت اجتماعی

رقابتهای اقتصادی

آزادی فردی

عقالنیشدن روابط

تقسیم کار پیچیده

تعلق مکانی

باورها درمورد همسایه

رضایت از همسایه

وجود گروههای ثانویه

29611
29222
001

29598
29222
089

29500
29222
001

-29238
29928
089

-29921
29252
001

29253
29910
007

-29232
29998
089

29889
29222
007

29062
29222
082

29673
29222
091

29080
29222
000

نتایج تحلیل رگرسیونی

برای تحلیل چندمتغیری ،از روش ورود گامبهگام 9متغیرهای مستقل به معادلۀ رگرسیون،
بهمنظور مشخصکردن میزان اهمیت متغیرهای مستقل و درصد تبیین متغیر وابسته استفاده
شده است .براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره ،اثر خالص 0متغیر رضایت از
1. Stepwise
2. Beta
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همسایه با مقدار  2/065بیش از دیگر متغیرها بوده و پس از آن ،متغیرهای حضور در مکانهای
عمومی با همسایگان ،میزان مشارکت اجتماعی در تصمیمگیریهای مربوط به ساختمان،
اعتماد بینشخصی ،مدت سکونت در منزل ،و باورهای مثبت درمورد همسایه بهترتیب دارای
بیشترین تأثیر مثبت و معنیدار و شاخص عقالنیشدن روابط با همسایگان دارای تأثیر منفی و
معنیدار در تبیین متغیر وابسته است .مقدار ضریب تعیین ( )R2بهدستآمده نشان میدهد که
حدود 57درصد از تغییرات روابط همسایگی توسط متغیرهای مذکور تبیین میشود و این
متغیرها سهم نسبتاً زیادی در تبیین متغیر وابسته دارند .این نتایج در جدول  5ارائه شدهاند.
جدول  .3نتایج رگرسیون متغیرهای مستقل بر روابط همسایگی به روش ورود گامبهگام
ضرایب خالص ( βiبتا)

معنیداری sig

مقدار ثابت )(a

769223

29222

مشارکت اجتماعی در تصمیمگیریهای مربوط به ساختمان

29095

29222

حضور در فضاهای عمومی با همسایگان

29053

29222

رضایت از همسایه

29065

29222

مدت سکونت در منزل فعلی

29916

29222

اعتماد بینشخصی

29023

29229

باورهای مثبت درمورد همسایه

29966

29226

F

 R2تعدیلشده

-29996
R2

29288
R

859263

29558

29561

29756

متغیرهای مستقل

عقالنیشدن روابط
Sig
29222

نتایج تحلیل مسیر

با استفاده از تکنیك تحلیل مسیر مالحظه میشود که متغیرهای جنسیت ،مدت سکونت در
منزل ،میزان رضایت از همسایه ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد بینشخصی و استفاده از فضاهای
عمومی دارای اثر مستقیم بر روابط همسایگی هستند .مشارکت اجتماعی دارای بیشترین
ضریب در اثر مستقیم است .متغیرهای سن ،شاغلبودن ،گروههای ثانویه ،تراکم جمعیت ،باورها
درمورد همسایهها ،جابهجایی محل سکونت ،وضعیت ملکی ،عقالنیشدن ،تعلق مکانی و تقسیم
کار پیچیده اثر مستقیمی بر روابط همسایگی ندارند ،اما دارای اثر غیرمستقیم هستند .مقدار
ضریب تعیین بهدستآمده نشان میدهد  57درصد از تغییرات روابط همسایگی توسط
متغیرهای مطرحشده تبیین میشود .اثر مستقیم ،غیرمستقیم و مجموع تأثیرات متغیرهای
مستقل در جدول  6آورده شده است.
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08030

تراکم جمعیت

آزادی فردی

جنسیت

گروه های
ثانویه

08143

08000
-

-08130
08109
-

08106

باورها در
مورد همسایه

08401
شاغل بودن

سن

08160
-

رضایت از همسایه

08063
08006

روابط

مدت
سکونت
در منزل

08199
08119

همسایگی
08046

08009

08369

08939
-

08004

مشارکت
اجتماعی

 محل
جابجایی
سکونت همسایه

08031

08930
-

وضعیت
ملکی

08930
عقالنی شدن

08061

اعتماد بین
شخصی

R2ضریب تعیین=%31
درصد عدم تبیین=%69

08963

08049

08100

08063

مکان های عمومی
08003
-

تعلق مکانی

تقسیم کار پیچیده

شکل  .5دیاگرام مسیر روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته

جدول  .4نتایج تکنیک تحلیل مسیر متغیرهای مستقل بر روابط همسایگی
متغیر مستقل

اثر
اثر مستقیم
غیرمستقیم

مجموع
تأثیرات

تحلیل اثر

سن

-

292223

292223

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

جنسیت

-29932

29228

-29972

اثر مستقیم منفی و بیشتر از اثر غیرمستقیم است .

شاغلبودن

-

29225

29225

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

آزادی فردی

-

2929

2929

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

گروههای ثانویه

-

29268

29268

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.
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متغیر مستقل

اثر
اثر مستقیم
غیرمستقیم

مجموع
تأثیرات

تحلیل اثر

تراکم جمعیت

-

29221

29221

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

جابهجایی محل سکونت

-

29273

2923

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

وضعیت ملکی

-

-29263

-29263

اثر این متغیر منفی و بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم
است.

مدت سکونت در منزل

29918

-

29918

این متغیر دارای اثر مستقیم و مثبت است.

رضایت از همسایه

29065

-

29065

این متغیر دارای اثر مستقیم ،نسبتاً مناسب و مثبت است.

باورها درمورد همسایه

-

292251

29226

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

مشارکت اجتماعی

29066

29280

29016

این متغیر دارای اثر مستقیم ،نسبتاً مناسب و مثبت است و اثر
غیرمستقیم آن ناچیز است.

عقالنیشدن

-

29217

29217

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

اعتماد بینشخصی

29028

2999

29896

این متغیر هم دارای اثر مستقیم و هم غیرمستقیم است .اثر
مستقیم ،نسبتاً مناسب و مثبت است و اثر غیرمستقیم ناچیز
است.

تعلق مکانی

-

29966

29966

اثر این متغیر کم و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

تقسیم کار پیچیده

-

29235

29235

اثر این متغیر بسیار جزئی و مربوط به اثر غیرمستقیم است.

فضاهای عمومی

29061

29901

29873

این متغیر هم دارای اثر مستقیم و هم غیرمستقیم است .اثر
مستقیم ،نسبتاً مناسب و مثبت است و اثر غیرمستقیم ناچیز
است.

 .۵بحث و نتیجهگیری

نتایج این پژوهش در بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر روابط همسایگی ،تأییدی بر نظریۀ سرمایۀ
اجتماعی پاتنم ( )0222مبنی بر اهمیت اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در میزان روابط
همسایگی ،تحقیق تومیس و همکاران ( )0228مبنی بر فرصت انجام فعالیتها و عالقه به
حضور در اجتماع برای برآوردن نیازها ،مطالعۀ دریسکل و لیون ( )0220مبنی بر تأثیر تعهد،
الزام و پایبندی ،نظریۀ گرینفیلد و همکاران ( ،)0290واکر و هیلیر ( )0227و برگوارمن و
برودسکی ( )0226درمورد تمایل و نیاز سالمندان به روابط اجتماعی و نظریۀ گاردنر ( )0299و
تانکیس ( )0226مبنی بر نقش فضاهای عمومی بر میزان تعامالت اجتماعی در محالت است.
همچنین نتایج آن به مطالعۀ رازقی و همکاران ( )9815نزدیك است که متغیرهای سکونت
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افراد در یك محل ،اعتماد اجتماعی بین فردی ،حمایت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی را
بر میزان روابط همسایگی مطالعه کردهاند.
پژوهشهای انجامگرفته در ایران ،به بررسی تأثیر متغیرهای سرمایۀ اجتماعی همسایگی
(اعتماد و مشارکت اجتماعی) ،نگرش به محیط کالبدی و نقش فضاهای عمومی ،حس تعلق
مکانی ،کنترل اجتماعی و هویت محلهای ،حمایت اجتماعی ،احساس امنیت اجتماعی و
دینداری پرداخته و بر میزان تعامالت همسایگی در افزایش احساس تعلق به اجتماع ،امید به
آینده ،ترغیب برای کمك به دیگران ،رعایت عدالت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و حضور در
انجمنهای محلی ،گسترش احترام به دیگران ،صبر تا رفع مشکالت و تقویت احساس نشاط
اجتماعی تأکید کردهاند.
در شهرهای بزرگ ایران ،بهویژه تهران ،مطالعات نشان میدهند که میزان روابط همسایگی
تغییر چشمگیر یافته و ساکنان یك محله ،ارتباط چندان نزدیکی با هم ندارند .بر این اساس،
پژوهش حاضر ،به جستوجو و سنجش میزان روابط همسایگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر
نقصان روابط همسایگی در  1محلۀ شهر تهران پرداخت.
یافتههای این تحقیق در ارتباط با سنجش «روابط همسایگی» نشان داد که میزان روابط
همسایگی در محالت مورد بررسی شهر تهران در حد متوسط است .نحوۀ توزیع فراوانی در ابعاد
هشتگانۀ روابط همسایگی و شاخص آن ،بهویژه تراکم فراوانیها در محدودۀ وسط طیف ،نشان
داد که جنس روابط همسایگی بهگونهای است که دارای «حد مطلوب» است .بدین معنی که نه
محدودۀ بسیار زیاد و شدید آن از دید پاسخگویان «مطلوب» ارزیابی شده است و نه محدودۀ
بسیار کم و ضعیف آن .این دقیقاً به خاطر کارکردهای روابط همسایگی است که در نظریات
زیمل ،باچونه ،بال ،پاتنام ،بیومر ،تومیس و سایرین ،در بخش نظری مقاله ذکر شده بود .به
عبارت دیگر ،جنس روابط همسایگی آمیختهای است از تقابل حریم خصوصی و حریم عمومی،
داشتن ارتباط و حفظ حریمها ،صمیمیت و حفظ فاصلۀ اجتماعی ،انجام تعهدات و انتظارات
متقابل ،همکاری و استقالل ،آزادی و مالحظۀ حقوق دیگران .روابط همسایگی نقصان مییابد،
اگر حد متعادلی بین این دوگانهها ایجاد نشود.
نتایج بهدستآمده از بررسی ابعاد هشتگانۀ روابط همسایگی نشان داد که ابعاد میزان
آشنایی ،مبادالت و حفظ فاصله ،که به حفظ حریمها و استقالل افراد و خانوادهها مربوط
میشود ،نسبتاً ضعیفتر هستند .در نقطۀ مقابل ،ابعاد حمایت ،تعهدات ،انتظارات ،منافع
مشترك و صمیمیت ،که بر ابعاد گرمتر روابط اجتماعی داللت میکنند ،نسبتاً قویتر هستند.
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میانگین روابط همسایگی در ابعاد هشتگانه در محالتی که «قشر متوسط» در آنها ساکن
بودهاند ،دارای «توزیع متناسبتری» از سایر محالت بوده است .این مسئله نشان میدهد که در
روابط همسایگی میتوان «حد تعادلی» را در سبك زندگی در نظر گرفت که روابط همسایگی
نه بیش از حد سرد و ضعیف باشد و نه خیلی گرم و زیاد.
با اینکه در این پژوهش از سه دیدگاه اصلی جبرگرایان ،ترکیبگرایان و دیدگاه
خردهفرهنگی برای تبیین روابط همسایگی استفاده شده و هریك از دیدگاهها روی یكسری از
متغیرهای خاص تأکید داشتند ،نتایج این تحقیق نشان داد که ترکیبی از متغیرها از هر سه
دیدگاه و نظریات تکمیلی روی نقصان روابط همسایگی و یا قوت آن تأثیرگذارند .براساس نظریۀ
اجتماع ازدسترفتۀ جبرگرایان ،تأثیر متغیرهای نظام ارزشها و باورهای خانوارها درمورد
همسایگان ،میزان تحرك و جابهجایی سکونتگاه ،وابستگیهای غیررسمی و نظریۀ اجتماع
حفظشده مورد تأیید قرار گرفت .در نظریۀ ترکیبگرایان ،متغیرهای زمینهای مثل جنسیت،
سن ،تعداد افراد خانوار ،جنسیت فرزندان و وضعیت تأهل ،اهمیتشان را نشان دادهاند .در
دیدگاه خردهفرهنگی ،عالیق مشترك از عوامل مؤثر بر روابط همسایگی بودند .عالوه بر سرمایۀ
اجتماعی ،شامل اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی ،سرمایۀ کالبدی شامل فضاهای عمومی
نیز با فراهمآوردن زمینههای روابط رودررو میان همسایگان ،باعث افزایش سرمایۀ اجتماعی
میشوند و در تحکیم روابط همسایگی مؤثرند.
درنتیجه ،در محلههای مطالعهشده در تهران ،مشارکت اجتماعی بهعنوان فرایند
سازمانیافتهای که افراد جامعه بهصورت آگاهانه و جمعی با درنظرداشتن اهداف معین در آن
شرکت کرده و به سهیمشدن در منابع قدرت منجر میشود ،بیش از همۀ عوامل در دوام روابط
همسایگی مؤثر است که میتوان با توسعۀ فضاهای عمومی در محالت ،تعامالت همسایگی را از
طریق حضور در مکانهای عمومی و گسترش حوزههای مالقات افراد ،افزایش داد.
پیشنهادها
با عنایت به نتایج بهدستآمده پیشنهادهای زیر ارائه میشوند:
 پیشنهاد اجرایی :استفاده از فضاهای عمومی سهم زیادی در افزایش روابط همسایگیدارد .در هر سه نوع تحلیل رگرسیونی چندگانه و نیز تکنیك تحلیل مسیر ،این موضوع مشهود
است .ایجاد فضاهای عمومی که امکان توقف ،گردش ،استراحت و خرید را برای شهروندان
فراهم کند ،سهم بسزایی در افزایش روابط همسایگی دارد .به نظر میرسد این موضوع تا حد
زیادی باید مورد توجه برنامهریزان و طراحان شهری قرار بگیرد.
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 از نتایج بهدستآمده مشخص میشود که اعتماد بینشخصی در بین افراد وهمسایگانشان نسبتاً پایین است؛ با توجه به اینکه ایجاد اعتماد بینشخصی سهم بسزایی در
افزایش روابط همسایگی دارد ،پیشنهاد میشود بر زمینهسازی افزایش اعتماد در بین افراد،
براساس افزایش روابط رودررو و چهرهبهچهره ،بر مبنای صداقت و حمایتهای متقابل در ارتباط
با مشکالت مشترکی که در محل سکونت به وجود میآید و مشارکت در رفع آنها،
سرمایهگذاری شود.
 از نتایج بهدستآمده مشخص میشود که مشارکت بین افراد در وضعیت متوسطی قراردارد .ازآنجاکه مشارکت اجتماعی سهم درخور توجهی در افزایش روابط همسایگی دارد ،الزم
است اقداماتی صورت گیرد تا مشارکت اجتماعی همسایگان افزایش یابد .ازاینرو ،در وهلۀ اول
باید همسایگان برای رفع معضالت مشترك اهمیت قائل شوند و برای آن زمان صرف کنند.
اشتغاالت روزمرۀ همسایگان بهگونهای است که ایشان نمیتوانند زمان کافی برای حضور مؤثر و
فعاالنه در تعامل با همسایگان و همکاری برای رفع معضالت مشترك بگذارند .درحالیکه بدون
صرف زمان ،حضور و همکاری فعاالنه با سایر همسایگان ،مشکالتی در روابط همسایگی پیش
میآید که شرایط را برای زندگی جمعی انسانها پیچیدهتر میکند.
 با توجه به تأثیر نسبتاً قوی تراکم جمعیت و تعداد واحدهای مجتمع مسکونی بر نقصانروابط همسایگی ،پیشنهاد میشود در تدابیر و سیاستگذاریهای فضای شهری بهجای
بلندمرتبهسازی و یا مجتمعهای با واحدهای زیاد ،روی ساخت مجتمعهای مسکونی با تعداد
واحد مسکونی متعارف تأکید شود.
 پیشنهاد نظری :اگر بخواهیم عوامل مؤثر بر روابط همسایگی را در شرایط فرهنگی-اجتماعی کنونی کشور تبیین کنیم ،به نظر میرسد عوامل اعتماد بینشخصی ،مشارکت بین
افراد ،وجود و استفاده از فضاهای عمومی ،رضایتداشتن از همسایه و باورهایی که درمورد
همسایه در تفکرات و عقاید ما وجود دارد ،تأثیر مهمی در روابط همسایگی دارند .عالوهبرآن،
وجود ارتباط و همبستگی نسبتاً باالیی که بین عوامل ذکرشده وجود دارد و اکثریت عوامل
دیگری که دارای اثری غیرمستقیم بر روابط همسایگی هستند ،درواقع بر این مفهوم اثر
میگذارند.
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