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حسین حاتمینژاد؛ 1دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
حمید رخساری؛ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
هاجر خدابندهلو؛ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
محمد حاجیان حسینآبادی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده

امروزه ،رشد شهرهای بزرگ و افزایش جمعیت باعث گسست پیوند همدلی و نوعدوستی در کالنشهرها شده است.
بهگونهای که در جوامع سنتی روابط اجتماعی بههمپیوسته بوده و براساس آشناییهای درازمدت ،دوستی ،مناسبات
فامیلی و خانوادگی استوار است و این در حالی است که شرایط خاص اجتماعی اقتصادی حاکم بر جوامع بزرگ
شهری فرصت کمتری برای همدلی فراهم آورده است .با توجه به ضرورت توجه به مسائل اجتماعی گمنامی -غریبگی
در فضای کالنشهرهای امروزی ،در این پژوهش به بررسی مؤلفههای پدیده غریبه آشنا در فضای اجتماعی روستاهای
پیوسته و ناپیوسته کالنشهر رشت پرداخته شده است .روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است .دادهها
با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدهاند .با توجه به جامعه آماری  120هزار نفری مناطق روستایی پیوسته و ناپیوسته
در محدوده کالنشهر رشت برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفادهشده است که از  384روستاییان
پرسشنامه تهیه گردیده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  Smart-Plsاستفاده شده است و به بررسی روابط
بین مؤلفههای اجتماعی ،شامل :انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،تعلق

واژههای کلیدی:
جغرافیای اجتماعی،

اجتماعی ،عامگرایی اجتماعی در رابطه با پدیدهی غریبه آشنا با کمک معادالت ساختاری پرداختهشده است .نتایج
پژوهش نشان میدهد که این روابط همگی در مناطق روستایی پیوسته و ناپیوسته به کالنشهر رشت از رابطه مستقیم
و مثبتی برخوردارند .در این بین مؤلفههای انسجام اجتماعی با مشارکت اجتماعی بیشترین تأثیر را بر هم دارند و این

پدیده غریبه آشنا،

همبستگی و نقاط مشترک در بین شهروندان مناطق روستایی پیوسته به کالنشهر رشت خود بازدارنده بسیاری از

فضای شهر ،روستا-

تعارضات و مشکالت اجتماعی است.

شهر ،رشت.
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مقدمه

امروزه ،رشد شهرهای بزرگ و افزایش جمعیت باعث گ س ست پیوند همدلی و نوع دو ستی در کالن شهرها گردیده ا ست .به
گونهای که در جوامع سنتی روابط اجتماعی به همپیو سته میبا شند و روابط اجتماعی بر ا ساس آ شناییهای درازمدت و دو ستی و
منا سبات فامیلی و خانوادگی ا ستوار و پایدار ا ست ولی جوامع بزرگ شهری امروز به سبب وجود شرایطی خاص ،فر صتی برای
شناختن افراد نگذاشته ا ست( .)Forrest and Kearns, 2001افراد به جای خانه و محیط زندگی در محیط کار با افراد ب سیاری
روابط برقرار میکنند و اما به دلیل شغلهای متفاوت و موقعیت اجتماعی افراد ،روابط با روابط سنتی متفاوت ا ست که در اینارتباط
بیشتر بهجای وجود عالیق و احساسات غلبه با موقعیت اجتماعی افراد است ( .)Martin, 2014وجود بار سنگین معضلهای بزرگ
شـــهری مانند تراف یک های ســـنگین و گســـترده ،بی کاری ،کمبود و یا گرانی مســـکن ،گســـترش جرم و جنا یت و آلودگی های
زیســتمحیطی و فرهنگی موجب گســترش زمینههای بیاعتمادی ،جدایی ،بیتفاوتی اجتماعی در میان شــهروندان گردیده اســت.
همچنین نامتجانس بودن فرهنگ شهری بیشتر مواقع ،سازمان شکنی اجتماعی و تغییر ساختار سنتی را به همراه دارد .این موضوع بیشتر
ناشــی از تراکم باالی جمعیت و وجود فرهنگهای گوناگون و رنگ باختن برخی از آنها و اختالط با هویت شــهری و گســترش
حا شیهن شینی اجتماعی و در نتیجه ایجاد فا صله میان ق شرهای مختلف در این جوامع ا ست( .)Murie and Musterd, 2004با
تنوع فرهنگی و جداییگزینی اجتماعی در زندگی شـــهری افراد روابط انســـانی مختلفی را تجربه میکنند در این رابطه ،محققان
اجتماعی روابط ان سانی در ف ضاهای شهری را به چهار د سته تق سیم میکنند :در نقش آ شنایان (که شامل همکاران ،همکال سیها و
دیگران که ما با آنها آشنا شده و بهصورت منظم آنها را میبینیم) ،دوستان (کسانی که ما با آنها آشنا شده ،اما بهطور منظم آنها را
نمیبینم) ،غریبه (کسانی که نه ما با آنها آشنا شده و نه بهطور منظم آنها را میبینیم) و غریبه آشنا (کسانی که ما به طور منظم با آنها
تعامل و رابطه اجتماعی داریم ،اما با آنها آشنا نیستیم)(  .)paulos and Goodman, 2004در این بین با توجه به محدودیتهای
شناخت و تعامل انسان در حلقههایی از تعدد فضاهای شهری در اتوبوسها ،پارکها ،بازارها و مراکز خرید و همچنین ارتباط افراد در
موقعیتهای مختلف در کالن شهرها با مفهوم روابط اجتماعی غریبه آ شنا برخورد داریم .غریبه آ شنا دانش اجتماعی و فرهنگی افراد
ا ست که در مکانهای شهری تعامالت اجتماعی را به بار مین شاند .غریبه آ شنا در ا صل ن شاندهنده گرایش تعامل افراد با یکدیگر
اســت؛ که این دانش قطعی در فعال کردن تعامل اجتماعی بس ـیار مهم اســت .و مفهوم غریبه آشــنا بیشــتر بیانکننده مجموعه کدها و
عادات رفتاری است که تبادل اجتماعی را ممکن میسازد ( .)Goffman, 1971اهمیت این اصطالح در وجود اشکال مختلفی از
روابط همزی ستی در زندگی افرادی است که در کنار هم زندگی میکنند ولی در واقع همدیگر را نمی شناسند .ویژگیهای زندگی
شهری بر این واقعیت استوار است که ما اغلب آشنایی زیادی با تعدادی از افراد بهصورت یک شبکه اجتماعی پنهان داریم( Junjia
 .)Ye, 2013درواقع رابطه فرد با غریبه آشــنا یکشــکل از اجتماعی جویی اســت که بهعنوان یک جغرافیای تنشValentine (2
 )and Waite, 2012و همچنین میتواند به جغرافیای امکان3در فضــای شــهرها مطرح گردد( .)Valentine, 2008این یک
مفهومی ا ست که ا شاره به راههای متعدد ارتباط اجتماعی افراد با یکدیگر دارد که لزوماً نیازی به دانش تخ ص صی بهمنظور برقراری
تعامالت مدنی و تعاونی ندارد( .)Thrift, 2005ارتباطات اجتماعی که ممکن اســت در میان غریبههای آشــنا باشــد نوعی از عدم
بیتفاوتی و همب ستگی ،اعتماد و مهارتی از همزی ستی بدون سوء ظن در بین افراد ا ست( .)Bailey,1996این مهارتهای زندگی
مشــترک بهنوبه خود قســمتی از ادراک شــهری یک فرد اســت که در این زمینه انواع مختلفی از تعامالت اجتماعی در زندگی افراد
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وجود دارد که به شرایط خا صی ب ستگی دارند( .)Amin, 2012درواقع در زندگی شهری شرایط و شیوههای برخورد متفاوتی
وجود دارد که افراد روشهای ســازش با محیط را به کمک آنها یاد میگیرند .این اشــکال چالشهای اجتماعی شــدن و یا تســهیل
توانایی مردم برای زندگی در زمینههای مختلف تاریخی ،جغرافیایی و مکان زندگی را به ارمغان می آورد( .)Wise, 2013ازجمله
محیطها و مناطق کالنشــهری که میتواند بازگو کننده شـیوههای برخورد اجتماعی با مکان خود باشــد مناطق روســتا -شــهر اســت.
امروزه با رشد سریع کالن شهرها مناطق روستایی اطراف شهرها در حلقه توسعه کالن شهرها قرار میگیرند این مناطق به دلیل پی شینه
روســتایی دارای فرهنگ و اجتماعات متفاوتی نســبت به ســاختار اصــلی کالنشــهرها میباشــند .در این مناطق روابط آشــنایی و
خویشاوندی در بین این ساکنین در قالب چند شکلِ سببی و نسبی به وقوع میپیوندد .در صورتی که کالنشهرها بهعنوان عرصههایی
از گمنامی و غریبگی شناخته میشوند .با توجه به ضرورت بررسی پدیده غریبه آشنا به عنوان یک مکانی سم اجتماعی در بین ساکنان
کالن شهرهای امروزی در این مقاله سعی بر آن شده است که به تحلیل مؤلفههای اجتماعی این پدیده در بین ساکنان سکونتگاههای
مناطق روستا  -شهر کالن شهر رشت پرداخته شود و به دنبال پاسخگویی به این سؤال اساسی است که"روابط مؤلفههای اجتماعی
پدیده غریبه آشنا در مناطق رو ستا شهری کالن شهر رشت چگونه ا ست؟" در رابطه با آشنایی-غربیگی یا گمنامی در تقابل شهر و
رو ستا پژوه شگران مختلف اجتماعی نظریههای مختلفی ارائه دادهاند .فردینان تونیس ( )1887گمن شافت و گزل شافت را دو اصل
سامانبخش اساسی ارتباط انسانی در مناطق شهری/روستایی توصیف میکند .نخستین اصل اجتماع است که از افراد آشنایی تشکیل
میشــود که همراه با یکدیگر و برای دســتیابی به هدف مشــترکی تالش میکنند و پیوندی اجتماعی با یکدیگر مرتبط هســتند و با
سنتهای مشترک به یکدیگر پیوند خوردهاند .در سوی دیگر این طیف جامعه قرار دارد که ویژگیهای آن فردگرایی گسترده و از
اینرو فقدان ان سجام اجتماعی ا ست .تونیس این تق سیمبندی را بهجای زندگی رو ستایی /شهری قرارداد .در تو ضیحی که تونیس از
جامعه شهری میدهد فرد در باز تولید اقتصادی و اجتماعی شهری در اصل به دنبال حل مشکالت خود نه مشکالت دیگران است.
حتی افرادی که هم سایگی او قرار دا شتند .تونیس با ایده ان سجام اجتماعی و حس جامعه در شهر مدرن نگرانیهای خود را ن سبت به
اصل اجتماع روستایی بیان کرد( .)Tonnies, 1887دورکیم ( )1893در رابطه بانظم اجتماعی شهر/روستا مدل متفاوتی را ارائه داد
که با مدل تونیس متفاوت بود .به نظر دورکیم زندگی سنتی رو ستایی نوعی همب ستگی مکانیکی ا ست که پیوندهای اجتماعی آن بر
اساس باورها ،آدابورسوم ،همسانی میان افراد جامعه مبتنی است .دورکیم ظهور شهرها را نشانه چرخش از همبستگی مکانیکی به
همب ستگی ارگانیک بود که پیوند اجتماعی را بر تخ ص صی سازی و واب ستگی متقابل مبتنی می ساخت .کار دورکیم با خوشبینی به
نوع جدیدی از همبستگی اشاره میکرد که مردم را با فرم جدیدی از انسجام اجتماعی بر اساس وابستگی متقابل گرد هم آورده است.
درواقع دورکیم معتقد ا ست که روابط جامعه در شهرها ن سبت به گذ شته دچار تغییر شده ا ست و فرد در ف ضای شهری برای انجام
و ظایف خاص خود با آزادی و حق انت خاب بیشـــتر و گاهی بر ســـر اج بار مجبور به پذیرش و آشـــ نایی با افراد جد یدی
اســت( .)Durkheim, 1977در این رابطه لوئیس ویرث( )1938هنگامیکه به کاهش اهمیت روابط اجتماعی در مراکز شــهری
ســخن میگفت به پدیده غریبگی و گمنامی در روابط اجتماعی شــهرها اشــاره کرد .البته منظور ویرث این نبود که ســاکنان شــهر در
مقای سه با ساکنان رو ستا آشنایان کمتری دارند .او اذعان داشت که ساکنان شهرها با همدیگر در نقشهای ب سیار م شخص و جزئی
یعنی نقشهایی غیر فردی ،سطحی و گذرا دارند بهعنوانمثال میتوان به آشنایی یک ساکن شهری با صندوقدارهای مختلف یک
سوپرمارکت ا شاره کرد .ازنظر ورث در شهر افرادی زیادی پیرامون ما ه ستند که هیچ رابطه شخ صی و حس تعلق با آنها نداریم.
ورث در رابطه با مناطق روستایی در مقابل شهری اذعان داشت که آشنایی روستاییان از چند نسل زندگی با یکدیگر و تحت سنت
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مردمی مشــترک ایجاد میشــود که این آشــنایی در شــهرهای که ریشــه و پیشـینه متنوعی دارند وجود ندارد(.)Wirth, 1938:22
همچنین زیمل( )1950در مقاله "غریبه " خود به برر سی جنبههای روان شنا سی اجتماعی گمنامی ،دلزدگی و بیتفاوتی در شهرهای
مدرن میپردازد .زیمل شهر مدرن ازنظر او جایی است که در آن فضای آشنایی به حاشیه رانده و فضای غریبگی ایجاد شده است،
نتیجهی آن تو سعهی ف ضاهای غریبگی و کاهش ف ضاهای آ شنا ست .شهر مدرن  ،جایی ا ست که ارزشها دگرگون شده ،ناامنیها
افزایشیافته و واقعیتهای آ شنا ا ضمحالل پیداکرده ا ست .زیمل با تو صیف تعارض میان رو ستا و شهر به تف ضیل تو ضیح داد که
چگونه افراد ازنظر روانی خود را با زندگی تطبیق میدهند .او از گرایش عشـــرت زدگی ســـخن میگوید .بیتفاوتی و دلزدگی که
ساکنان شهرها در هنگام انجام کارهای روزمره در معرض آن قرار دارند .زیمل اذعان دارد افراد برای کاری که در فضای شهری در
حال اجرای آن هســـتند نســـبت به بســـیاری از صـــداها ،تصـــاویر و وقایع که در اطراف آنها میگذرد خود را غریبه و بیگانه جلو
میدهند( .)Simmel, 1950گافمن( )1959مانند زیمل معتقد است که زندگی شهری روابط انسانی را تنزیل میدهد و تماس میان
ساکنان شهر را به تماسی سطحی و خودمحور و کمعمق تبدیل میکند .گافمن معتقد است که در شهرها سلطه اقتصاد پولی تعامالتی
را ایجاد کرده ا ست که تنها آشنایی و روابط اجتماعی بر ارزش مبادله و بهرهوری مبتنی ا ست .بنابراین شهر صنعتی پیوندهای جوامع
روستایی را که بر مبنایی خون ،خویشاوندی یا وفاداری ایجاد شدهاند را از میان برده است( .)Goffman, 1959در این رابطه ریترز
()1983معتقد اســت در جوامع ما قبل نوین که خصــلتی محلی و بومی دارند و کنشهای متقابل بیشــتر در ســطح محلی و آشــنایی
رودررو رخ میدهد ،روابط اجتماعی افراد به صورت شفاف و وا ضح طبیعی صورت میگیرد .اما در جوامع بزرگ و گ سترده که
روابط اجتماعی در فاصله زمانی و مکانی بسیار دوری انجام میگیرد و افراد درگیر این روابط با یکدیگر آشنایی چهره به چهره ندارند
و رشــد فزاینده گمنامی و ناشــناختگی افراد در نهایت حضــور افراد ناآشــنا و غریبه در فضــای شــهری به ارمغان میآورد که روابط
اجتماعی آنان از طریق نظام پولی و حقوقی صورت میگیرد( .)Ritzer, 1983مارکس وبر( )1958در مقاله معروف " شهر" خود
اذعان میکند شــهر را باید ســکونتگاهی از واحدهای مســکونی نزدیک به یکدیگر دانســت که مجتمعی چنان گســترده را تشــکیل
میدهد که در آن آشنایی فردی متقابل ساکنان که در جاهای دیگر ویژگی محله است وجود ندارد .مارکس اذعان داشت غریبگی
و گمنامی فردی ،آزاداندیش ـی و مدنیت را در شــهرها ترویج داد و کنش عقالنی در جامعه شــهری جایگزین کنش ســنتی در جامعه
روســتایی شــده اســت .مارکس وبر در مقاله خود درواقع بر پتانســیل رهای بخش کنش عقالنی جامعه شــهری در قالب غریبگی و
گمنامی تأکید میکند( .)Weber, 1958ازنظر گیدنز( )1982یک شهر بزرگ دنیایی غریبهها ا ست ،گیدنز تجربه شهری را به دو
بخش جداگانه تقسیم میکند :یکی حوزه عمومی روابط اجتماعی و برخورد با غریبهها و دیگری دنیایی خصوصی خانواده ،دوستان
و همکاران هر فرد( .)Giddens, 1982در این رابطه کروپات( )1985معتقد اســت که اســت که در روزمرگی زندگی شــهری
اشخاص زیادی هرروزه یکدیگر را در اتوبوس ای ستگاههای مترو ،در کافهتریاها یا راهروهای ادارهها میبینند ولی موقعیت و مناسبتی
برای آشــنا شــدن آنها پیش نمیآید ،این افراد برای یکدیگر هرگز چیزی بیش از غریبههای آشــنا نیســتند .و افرادی زیادی به شــکل
غریبه هســـتند چون فاقد مهارتهای اجتماعی الزم یا ابتکار عمل برای مراوده و ایجاد دوســـتی هســـتند(.)Krupat, 1985: 36
لوفالند( )1998گمنامی موجود در شــهر را دنیای غریبهها مینامد و اذعان دارد که پرهیز از روبرو شــدن با غریبهها در هنگامیکه در
شهرهای بزرگ قدم میزنیم و تماس سریع و سطحی با سایر عابران در بیتفاوتی مدنی است .لوفالند معتقد است که هرروزه ساکنان
شهری بدون اینکه گفتگو و عملی در ارتباط با یکدیگر داشته باشند با نگاهی خیره همدیگر را ورانداز میکنند .در مقابل در روستاها
که تراکم جمعیت کمتر است تعداد کمتر رویاروییها به این معنا است که روستایی میتواند زمان و انرژی بیشتری را صرف ارزیابی
هویت غریبهای کند که در دهکده آنها اســـت( .)Lofland, 1998ازنظر میلگرام وجود غریبههای آشـــنا با زمینههای مشـــترک
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میتواند نتایجی را برای زندگی در شـــهرهای مدرن به ارمغان بیاورد .اســـتنلی میلگرام از این رویکرد بهعنوان جنبهای از گمنامی و
بیتفاوتی شهری یاد میکند( شکل  )1میلگرام درواقع معتقد ا ست ،افرادی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنند دائماً در معرض
حجم زیادی از روابط اجتماعی با افراد غریبه هســتند  .افراد زیادی در فضــای شــهرها وجود دارد که آشــنایی با آنها در یکزمان
محدود خارج از توان فرد ا ست .درنتیجه برای آ شنایی اولویتبندی و برخی را انتخاب کرده و از سایر آنها چ شمپو شی میکنیم.
یکی از پ یا مد های این کار درگیر نشـــدن در موقع یت هایی اســـت که در آن فردی آســـ یبد یده و ن یازم ند ک مکرســـانی
است(.)Milgram, 1970

شکل  .1محدوده دامنه پدیده غریبه آشنا در روابط اجتماعی

میلگرام بهمنظور تشریح نظریه پدیده اجتماعی غریبه آشنا در مناطق شهری و روستایی در آزمای شی از دانشجویان خود خواست
که در فضـــاهای عمومی شـــهری دعواهای را راه بندازند و آنگاه واکنشهای مردم را بســـنجند .همانگونه که قابلانتظار بود اکثر
تما شاگران در ف ضاهای عمومی شهری دخالتی نکردند .هنگامی که این آزمایش در محیطهای رو ستایی تکرار کردند تما شاگران
حس م سئولیت جمعی بی شتری ن شان دادند .همچنین در آزمایشهای دیگر به نظر میر سید هنگامیکه غریبهها درخوا ست کمک
میکردند سـاکنان روسـتا تمایل بیشـتری به کمک نشـان میدادند .و شـاید سـاکنان روسـتا به حفظ نظم در محل زندگی خود توجه
بیشتری داشتهاند .در این آزمایش مردم نیز در شهرها احساس میکردند که این مسئله فرد غریبه ارتباطی با آنها ندارد .درواقع ،استنلی
میلگرام روانشناس اجتماعی معتقد است که واکنش فرد در ارتباط با افراد غریبه کامالً به این بستگی دارد که در یک شهر بزرگ یا
در یک شــهر کوچک زندگی میکند .اگر در شــهر کوچکی زندگی کنید بهاحتمالزیاد توقف کرده و به یک فرد نیازمند کمک
خواهید کرد؛ اما ســـاکنان شـــهرهای بزرگ بیشـــتر احتمال دارد که این موقعیت را نادیده گرفته و به راه خود ادامه دهند .میلگرام در
تشــریح نظریه خود علت این پدیده را «اضــافهبار شــهرنشــینی»دانســته اســت ( .)Milgram, 1972شــکلگیری و گســترش
خردهفرهنگ های متعدد و کثرتگرایی فرهنگی گرمی روابط اجتماعی را در شـــهرها کاهش داده و هو یت محلی و تعامالت
اجتماعی را شدیداً تضعیف کرده است و با تضعیف پیوندهای سنتی اجتماع محلی ،ارتباطات خویشاوندی ،عقاید مذهبی مشترک و
ارزش های اخالقی نیز جای خود را به گمنامی ،فردگرایی و رقابت داده و ســـبک جد ید از زندگی در شـــهر را به وجود آورده
ا ست( .)Forrest & Kearns, 2001در زندگی شهری وقتی افراد دچار غریبگی و گمنامی ه ستند زمینه را تهدیدآمیز ادراک
میکنند و این ادراک تهدیدآمیز حس نوعدوســتی و همدلی فرد و درنتیجه انســجام اجتماعی را میگیرد(.)Wacquant, 2007
غریبگی و گمنامی شــهری همچنین موجب جدایی بین مردم میشــود و روابط همســایگی افراد را کاهش میدهند( & Gomes
 .)Muntaner, 2005آنها ســـعی میکنند تا بر اســـاس اولویتها ارتباط برقرار کنند و تا حد امکان روابط خود را بر اســـاس
بیاعتمادی قرار دهند .اعتماد خاص در زندگیهای شـــهرهای امروزی بهعنوان اعتماد عمومی تلقی میشـــود ،مردم با این نوع اعتماد
23

بررسی مؤلفههای اجتماعی پدیده غریبه آشنا و(...حاتمینژاد و همکاران)

فعالیتهای مفید شان را به گروههای خاص خود شان (آ شنایان) منح صر میکنند( .)Putnam, 2007درواقع ،اعتماد اجتماعی در
بین جوامع سکونتی کوچکتر در سطح مطلوبی قرار دارد .بهگونهای که ساکنان شهرهای کوچک و مناطق روستایی به دلیل روابط
آشــنایی و قومی ،بیشــتر از دیگران به ســایرین اعتماد میکنند( )Guest et al, 2008در جوامع روســتایی ســنتی که قلمرو زندگی
محدود است تفاوت آشنا و غریبه تمایز آشکاری است که فرد تنها و اغلب به خانواده و گروههای محلی اعتماد میورزد( Tonkis,
 .) 2008از طرفی چون وظایف و مسئولیتها در شهرهای بزرگ تخصصی و سازمانی شده است افراد در انجام رفتارهای داوطلبانه،
نوعدوستانه ،کمکرسانی و درنهایت مشارکت اجتماعی کمتر شرکت میکنند .افراد به دلیل غریبگی و عدم آشنایی ممکن است
بیتفاوتی و بیگانگی در خود نشان دهند .بهگونهای که افراد با زمینههای آشنایی قومی ،نژادی ،اجتماعی...،مشترک سریعتر میتوانند
در فضای اجتماعی شهر به اشتراک و مشارکت برسند( .)Hays & Kogl, 2007همچنین در شهرهای بزرگ غریبگی گمنامی
موجب عدم دخالت و حمایت ناظران در موقعیتهای اضطراری میشود و افراد آسیبپذیر از این طریق نیز از حمایت سایر ساکنان
شهر بیبهره میمانند .افزایش حمایت اجتماعی و به دنبال آن ،افزایش اح ساس امنیت اع ضای جامعه و کاهش بیگانگی و سرانجام،
ثبات رفتار اعضای جامعه میشود و همبستگی و انسجام و حس تعلق به جامعه را افزایش میدهد( .)Everett, 2009به صورتی که
زندگی در شهرهای بزرگ باعث گرایش افراد به خاص گرایی گردیده است و افراد سعی در تخصصی کردن آشنایان و نزدیکان
خوددارند و تمایل کمتری به عامگرایی اجتماعی از خود نشــان میدهند.لذا با بزرگ شــدن اندازه شــهر مشــکالت انزوایی افزایش
مییابد و افراد تمایل کمتری به عامگرایی اجتماعی با افراد دیگر دارند(.)Fischer, 1984

شکل  .2مدل مؤلفههای اجتماعی پدیده غریبه آشنا در محیط روستا/شهری

روش شناسی

روش تحقیق پژوهش توصیفی– تحلیلی باهدف کاربردی است .دادهها با استفاده از پرسشنامه گردآوریشدهاند با
توجه به جمعیت حدود 120000هزارنفری مناطق روستا-شهری در نقاط مختلف کالنشهر رشت(شهرداری شهر رشت،
 .)1396برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که برای  384نفر پرسشنامه محاسبهشده است .برای
تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای  SMART-PLSاستفادهشده است .مدلسازی معادالت ساختاری با رویکردهای
مختلفی اجرا میشود که «حداقل مربعات جزئی » یا  PLSیکی از آنهاست .دلیل استفاده از روش  PLSدر پژوهش
حاضر به خاطر مزیتهای زیاد آن است که قابلیت تحلیل پژوهشهایی با دادههای اندک و عدم حساسیت به توزیع
نرمال دادهها از آنهاست .روش  PLSبا نرمافزارهای مختلفی اجرا میشود که در پژوهش حاضر نرمافزار Smart
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 PLS 2به دلیل بهروز بودن این نرمافزار استفادهشده است .اطالعات به کمک پرسشنامه در  6شاخصه و  42گویه در
قالب طیف لیکرت جمعآوری شده است .ابتدا با استفاده از نرمافزار  SMART-PLSبرای آزمودن مدل فرض شده،
از رویکرد دو مرحلهای استفاده شد .نخست ،برای بررسی مدل اندازهگیری تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار
 SMART-PLSاجرا شد .پس از اجرای تحلیل عاملی تأییدی ،از تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری برای بررسی
روابط ساختاری میان مؤلفههای اجتماعی ،انسجام ،مشارکت ،اعتماد ،حمایت ،تعلق ،عامگرایی استفاده شد .برای
محاسبه پایایی از فرمول کرونباخ استفاده شده است .بنابراین ازآنجاییکه مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامهها باالتر از
 ،0.7است میتوان گفت که پایایی پرسشنامه در حد قابلقبول بوده است .به ترتیب الفای کرونباخ شاخص مشارکت
اجتماعی  ،0.74حمایت اجتماعی  ، 0.81انسجام اجتماعی  ،0.78اعتماد اجتماعی ،0.76تعلق اجتماعی  0.86و عام
گرایی اجتماعی  0.72بوده است .همچنین بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شد که برای این
منظور پرسشنامه به تأیید اساتید ،مشاور و متخصصین این حوزه رسید و اصالحات الزم صورت پذیرفت.
شهر رشت ازجمله کالنشهرهایی است که در چند سال اخیر با رشد خود و بلعیدن زمینها و سکونتگاههای اطراف
در زمره این گونه کالن شهرهای کشور قرار گرفته است .محدودههای پژوهش حاشیه شهر رشت شامل بافتهای
روستایی است که در اطراف شهر مستقر بودهاند و به مرور زمان با توسعه گسترده شهر یا جزئی از شهر شدهاند و
بهصورت یکی از محالت شهری در آمدهاند و یا همچنان با شهر فاصلهدارند و بافت روستایی خود را حفظ نمودهاند.
لذا حاشیه شهر به دو محدوده بافت شهری روستایی پیوسته و بافت شهری روستایی ناپیوسته تقسیم میشوند:
روستاهای پیوسته به شهر :روستاهایی که در طول دوره رشد و توسعه کالبدی شهر ،در درون شهر جای گرفتند و
تبدیل به یکی از محالت شهری شدهاند ،کم نیستند .محله بیجارپس و آب آسیاب در جنوب شرق ،سلیمان داراب در
جنوب ،احمد گوراب ،نخودچر و پاسکیاب در غرب ،علی آباد در شمال غرب و اسماعیل آباد در شمال و شالکو در
شمال شرق و آج بیشه در شرق ،پیشازاین روستاهایی بودند با ساکنین روستایی که میان بستری از زمینهای سرسبز به
کشاورزی مشغول بودند(یاسوری و سجودی .)1395 ،و این محالت که از دهه  60در حاشیه شهر قرار داشتند و بهصورت
غیررسمی بودند موقعیت فعلیشان تقریباً در مرکز شهر است(پور آقایی .)1383 ،این محله تا قبل از سال  1351بهعنوان
یک روستا در کنار شهر رشت وجود داشته که در طرح جامع سال  1351مقداری از این محل به شهر الحاق میشود.
در سال  1372نیز مابقی این محله به شهر رشت الحاق شده و بهعبارتدیگر این روستا به علت نزدیکی به شهر رشت
در طی زمان بهعنوان یک محله از شهر محسوب شده است(شرکت طرح و کاوش.)1386 ،
روستاهای نیمهپیوسته به شهر :روستاهای پستک ،باالکویه ،کماکل ،پیله داربن  ،آلمان در شمال ،بیجاربنه در شرق،
گیل پرده سر ،کشل ورزل در جنوب شرقی و طالشان ،ماتیو ویشکا ،ویشکا ورزل در جنوب ،روستاهای نیمهپیوسته به
شهر را تشکیل میدهند .که هنوز بخشی از آنها ویژگی و الگوی سکونت روستایی خود را حفظ کردهاند ،و بخشی
از آن با شهر ادغامشده است(شرکت طرح و کاوش.)1386 ،
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شکل .3موقعیت نقاط روستا-شهری پیوسته و ناپیوسته شهر رشت

یافتههای تحقیق

یافتههای توصیفی پژوهش
در جدول( )1این توزیع در متغیرهای مستقل تحقیق نشان دادهشده است .بر اساس جدول( )1در متغیر وضعیت
تأهل 44/79درصد و مجرد  55/21درصد از نمونههای موردمطالعه را شامل میگردند ،در متغیر جنسیت مردان 65/62
درصد و زنان  34/38درصد از نمونههای موردمطالعه را به خود اختصاص دادهاند .از نظر گروه سنی بیشتر نمونههای
موردمطالعه با  31/51درصد در گروه سنی  45-30ساله میباشند ،و از نظر اشتغال خانهداری و شغل آزاد بیشترین درصد
را به ترتیب با  24/22و  22/40درصد از نمونههای موردمطالعه را شامل گشتهاند ،ازنظر تحصیالت بیشترین درصد را
طبقه لیسانس با  25/26درصد به خود اختصاص داده است.

آزمون مدل مفهومی پژوهش
برای آزمون مدل مفهومی پژوهش ،از الگوریتم تحلیل مدلها در روش  SMART-PLS-SEMبه شرح زیر استفاده و
تحلیلهای الزم به این ترتیب که ابتدا ،از صحت روابط موجود در مدلهای اندازهگیری با استفاده از معیارهای پایایی
و روایی اطمینان حاصل کرده و سپس به بررسی و تفسیر روابط موجود در بخش ساختاری پرداخته و در مرحله
پایانی نیز برازش کلی مدل پژوهش بررسیشده است .الزم به توضیح است هرچند مهمترین دلیل برتری روش PLS

نسبت به سایر روشها ،نمونههای کوچک و دادههای غیر نرمال ذکر شده است ،ولی برای بررسی فرض نرمال
بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفادهشده و نتایج آن در جدول()2آورده شده است.
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جدول .2نتایج آمون بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
Sig.
میانگین
دادههای موردبررسی
انسجام اجتماعی

64/40

0/208

مشارکت اجتماعی

57/15

0/072

اعتماد اجتماعی

60/29

0/15

حمایت اجتماعی

58/51

0/067

تعلق اجتماعی

46/08

0/113

عامگرایی اجتماعی

49/12

0/144

با توجه به نتایج آزمون کولموگروف سمیرنف برای دادههای مربوط به سؤالها و گویههای هریک از عوامل
انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،تعلق اجتماعی و عام گرایی اجتماعی و
ازآنجاکه در سطح اطمینان  95درصد ،مقدار آماره و  sigمحاسبهشده از  5درصد بیشتر است؛ بنابراین ،ادعای نرمال
بودن توزیع دادهها بهعنوان یکی از مفروضات و شروط مقدماتی برای استفاده از آزمون پارامتریک برای تحلیل آماری
پذیرفته میشود.

برازش مدل اندازهگیری
مطابق الگوریتم تحلیل مدلها در روش  SMART-PLSبرای بررسی برازش اندازهگیری سه معیار پایایی ،روایی
همگرا و روایی واگرا استفادهشده است .و نتایج زیر حاصلشده است .برای بررسی پایایی مدلهای اندازهگیری
معیارهای ضرایب عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به شرح زیر محاسبهشده است:
سنجش بار عاملی :در جدول شماره  -4انحراف معیار ( )SDبرای تعیین ضریب اطمینان در تحلیلهای آماری نیز بهکار
رفته است .در مطالعات علمی ،معموالً دادههای با انحراف معیار بیشتر از دو بهعنوان دادههای پرت در نظر گرفته و از
تحلیل ،خارج میشوند .همانطور که در جدول ( )3مشاهده میشود این میزان پراکنش در پژوهش حاضر مقدار
مطلوب است .همچنین برای اعتبار همگرایی به این صورت عمل شده است :که هرچه میزان بار عاملی بیشتر باشد سطح
معنیداری آنها در تفسیر ماتریس عاملی افزایش مییابد .در این پژوهش طبق جدول ( )3هر  6بعد باالتر از +-0.5
قرارگرفته که یا خود نشانگر سطح باالی معناداری است؛ بنابراین اعتبار همگرایی مقیاسها در پژوهش مورد تائید است.
جدول .3آمارههای توصیفی ،برآورد پایایی و آمارههای تحلیل عاملی تأییدی مقیاسها
ابعاد

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

بار عاملی

انسجام

0/178

-0/19958

-0/5874

0/6641

مشارکت

0/115

-0/44338

-0/1331

0/6232

اعتماد

0/140

-0/3819

-0/35174

0/6987

حمایت

0/217

-0/35112

-0/53212

0/8269

تعلق

0/142

-0/42086

0/09062

0/8256

عامگرایی

0/130

-0/40488

0/2076

0/8442
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بهمنظور تعیین پایایی آزمون اصلی از روش آلفای کرونباخ و روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .بنابراین
ابتدا ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامهها بهوسیله نرمافزار  SPSS 20محاسبه شد ،و همانطور که در جدول ()4
قابلمشاهده است ،مقادیر ضرایب همگی باالی  0/7هستند که نشانه پایایی باالی پرسشنامه دارد .همچنین مقدار آلفای
کرونباخ متغیرهای تحقیق شامل انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،تعلق
اجتماعی و عامگرایی اجتماعی نیز به ترتیب  0/812 ،0/854 ، 0/776 ، 0/712 ،0/826و  0/785محاسبه شد و درنهایت
برای تمامی سؤاالت بهصورت یکجا نیز مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید که نتیجه مقدار  0/794را نشان داد.
جدول.4بررسی پایایی با معیار آلفای کرونباخ
ابعاد

انسجام

مشارکت

اعتماد

حمایت

تعلق

عامگرایی

کرونباخ

0/826

0/712

0/776

0/854

0/812

0/785

همچنین ضریب پایایی ترکیبی ( )CRنیز برای سنجش پایایی بکار میرود که مقادیر  CRمربوط به هر بعد محاسبه و
در جدول ( )5آورده شده است .باالتر بودن ضرایب ترکیبی باالی  0/7نشان از پایایی قابلقبول دارد که پرسشنامههای
پژوهش از این لحاظ هم مناسب هستند.
جدول .5بررسی پایایی با معیار پایایی ترکیبی
ابعاد

انسجام

مشارکت

اعتماد

حمایت

تعلق

CR

0/825

0/768

0/823

0/869

0/984

عامگرایی
0/857

برای روایی همگرا از معیار ( AVEمیانگین واریانس استخراجشده )4استفاده شد که نتایج این معیار برای متغیرهای
پژوهش در جدول ( )6نشان دادهشده است:
جدول .6بررسی روایی همگرا با معیار AVE
متغیر

انسجام

مشارکت

اعتماد

حمایت

تعلق

AVE

0/657

0/558

0/707

0/631

0/845

عامگرایی
0/524

مقدار مالک برای سطح قبولی  0.5 ،AVEاست .همانگونه که از جدول( )6مشخص است ،تمامی مقادیر  AVEمربوط
به سازهها از مقدار  0.5بیشتر بوده و این مطلب مؤید این است که روایی همگرای پرسشنامه حاضر در حد قابلقبول
است .در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاوت بین شاخصهای یک سازه با شاخصهای سازههای دیگر در مدل مقایسه
میشود .این کار از طریق مقایسه جذر  AVEهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها محاسبه میگردد .برای
این کار یک ماتریس باید تشکیل داد که مقادیر قطر اصلی ماتریس جذر ضرایب  AVEهر سازه است و مقادیر پایین
و باالی قطر اصلی ضرایب همبستگی بین هر سازه با سازههای دیگر است .این ماتریس در جدول( )7نشان دادهشده

4

-Average Variance Extracted
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است .همانگونه که از جدول ( )7مشخص است ،جذر  AVEهر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای دیگر
(مقادیر خانه های مربوط به ستون و ردیف همان سازه) بیشتر شده است که این مطلب حاکی از قابلقبول بودن روایی
واگرای سازهها است.
جدول .7بررسی روایی واگرا
عامگرایی

0/750

انسجام

سازهها

تعلق

حمایت

اعتماد

مشارکت

0/811

انسجام

0/797

0/438

مشارکت

0/746

0/414

0/274

اعتماد

0/801

0/373

0/464

0/267

حمایت

0/731

0/532

0/175

0/471

0/422

تعلق

0/327

0/510

0/241

0/398

0/139

عامگرایی

برازش مدل ساختاری
در این مرحله به بررسی روابط همبستگی بین مؤلفههای تشکل دهنده غریبه آشنا با روش معادالت ساختاری
پرداختهشده است(شکل  .)4مطابق با الگوریتم دادهها درروش  ، PLSپس از برازش مدلهای اندازهگیری که در آن
روابط بین متغیر مکنون با متغیرهای آشکار موردتوجه است ،در بررسی مدل ساختاری روابط بین متغیرهای مکنون با
همدیگر تجزیهوتحلیل شده است و معیارهای ضرایب معناداری  ،T-Valuesمعیار  R Squaresیا  ،𝑅 2معیار اندازه تأثیر
(  ، )𝑓 2معیار استون-گیزر ( ،)𝑄2معیار افزونگی برای براز مدل ساختاری بررسیشده است.
الف)مقادیر معناداری : Tبرای برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میشود که اولین و اساسیترین
آن ،ضرایب معناداری  Zیا همان مقادیر  t-valuesاست که با اجرای فرمان بوت استراپیگ مقادیر بر روی خطوط
مسیرها نشان داده میشوند .درصورتیکه مقادیر  tاز  1/96بیشتر باشد ،بیانگر صحت رابطه بین سازهها و در نتیجه
تأیید فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  95درصد است .در شکل ( )4مقادیر  tبرای ارزیابی بخش ساختاری
مدل نشان داده شده است .با توجه به اینکه تمام اعداد واقع بر مسیر باالتر از  1/96هستند ،این مطلب حاکی از
معنادار بودن مسیرها ،مناسب بودن مدل ساختاری تأیید تمام فرضیههای پژوهش است.
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شکل .4مقادیر  t-valuesبرای ارزیابی بخش ساختاری مدل پژوهش

ب) معیار  R Squaresیا : 𝑅 2دومین معیار ضروری برای بررسی برازش مدل ساختاری ،بررسی ضرایب( )𝑅 2مربوط به
متغیرهای مکنون درونزای (وابسته) مدل است .این معیار برای متصل کردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاری
مدلسازی معادالت ساختاری بهکاررفته و بیانگر تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا است .الزم به ذکر
است که مقادیر  𝑅 2در داخل دایرههای مدل نشان دادهشده و تنها برای سازههای درونزا (وابسته) مدل محاسبه
میشود و در مورد سازههای برونزا مقدار این معیار صفر است .سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67بهعنوان مالکی برای
ضعیف ،متوسط و قوی  𝑅 2و زیاد بودن مقدار آن را نشان از برازش بهتر مدل معرفی میکنند .مقادیر ضریب تعیین در
جدول ( )8و شکل( )5قابلمشاهده است.

شکل  .5ضرایب مسیر ،مقادیر بارهای عاملی و 𝟐𝑹

آزمون فرضیهها
با توجه به نمودار بهدستآمده از تجزیهوتحلیل پژوهش همانگونه که در شکل ( )5نشان داده است دراین بین برخی
روابط همبستگی بین ابعاد بسیار قوی میباشند بهگونهای که روابط عامگرایی اجتماعی ( )F6با تعلق اجتماعی ( )F5به
میزان  1/036و انسجام اجتماعی ( )F1با مشارکت اجتماعی ) (F2به میزان  1/073است .و رابطه همبستگی بین انسجام
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اجتماعی ( )F1با حمایت اجتماعی به میزان(0/45)F4و رابطه بین ( )F3اعتماد اجتماعی با عامگرایی( )F6به میزان
0/472در سطح ضعیفتری میباشند .سایر مؤلفههای اجتماعی موردبررسی در همانگونه که در جدول شماره ()5
ارائهشده است رابطه آنها در حد متوسط بوده است به ترتیب ( )F1با ( )F3به میزان  0/671و رابطه بین ( )F1و ()F5
به میزان  0/533و رابطه ( )F1و ( )F6به میزان  0/510و رابطه ( )F2و ( )F3به میزان  0/714و رابطه ( )F2و ( )F4به
میزان 0/615و رابطه ( )F2و ( )F5به میزان  0/600و رابطه ( )F2و ( )F6به میزان  0.567و رابطه ( )F3و ( )F4به میزان
 0/743و رابطه ( )F3و ( )F5به میزان  0/533و رابطه ( )F4و ( )F5به میزان  0/872و رابطه ( )F4و ( )F6به میزان
 0/894است.
جدول  .8مسیر تأثیر و روابط همبستگی بین مؤلفههای غریبه آشنا در فضای شهر رشت
رتبه

جهت

میزان رابطه

رتبه

جهت

میزان رابطه

1

F2-F1

1/073

9

F6-F2

0/567

2

F3-F1

0/671

10

F4-F3

0/743

3

F4-F1

0/450

11

F5-F3

0/533

4

F5-F1

0/533

12

F6-F3

0/472

5

F6-F1

0/510

13

F5-F4

0/872

6

F3-F2

0/714

14

F6-F4

0/894

7

F4-F2

0/615

15

F6-F5

1/036

8

F5-F2

0/600

-

-

-

یافتههای پژوهش نشان میدهد که در مناطق مورد مطالعه روستایی پیوسته و ناپیوسته شهر رشت سیستم یا نظام اجتماعى
دارای پیوندهای پنهان در فضای کالنشهری است .پیوندهای اجتماعی که نشاندهنده روابط پنهان در فضای کالنشهر
رشت است .این پیونده در طول تاریخ با ادغام آن با منطقه کالنشهری رشت اتفاق افتاده است .در این مناطق روابط
اجتماعی بهصورت مستقیم بر همدیگر مؤثر واقع میگردند و هنوز در این مناطق گسستها و شکافهای اجتماعی –
فرهنگی موجود در کالنشهرها اتفاق نیفتاده است .مردم این مناطق با زمینههای اجتماعی یک محدوده از پدیده غریبه
آشنا را در فضای کالنشهری ایجاد کردهاند.
نتیجهگیری

در ساختار شهرهای قدیمی روابط فامیلی و خویشاوندی و قبیلهای اهمیت داشته است و سکونتگاهها رنگ و بوی
خویشاوندی و طایفهای داشتهاند .طبیعی است که در کالنشهرهای جدید با جمعیت باال این ارزشهای اولیه اهمیت
خود را از دست بدهند .غریبگی اجتماعی مسئله مخربی است که میتواند موجب گسترش تنهایی ،عدم صمیمیت
اجتماعی ،بیاحساسی ،پوچگرایی ،بیهویتی ،کاهش همبستگی اجتماعی ،تضعیف مسئولیتپذیری اجتماعی و کاهش
مشارکت اجتماعی شود .بهگونهای که امروزه زندگی و تعامالت اجتماعی ،در کالنشهرها یک همزیستی بیمارگونه
برخوردار است .یعنی عالوه بر آنکه فروریختگی فرهنگی صورت گرفته و دچار آنومی اجتماعی است گرفتار انواع
آسیبهای اجتماعی نیز شده است .دنیای بیگانهها کالنشهرها ،دنیای تنهایی ،خودکنترلی ،تعامالت اجتماعی ضعیف
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و از بیسازمانی اجتماعی رنج میبرد و گرفتار نظام گسیختی است .برای پیشگیری از این بحران در کالنشهرها پیشنهاد
میشود ،تمهیدات مناسب در جهت تقویت پیوندهای شهروندی و افزایش عاطفه و صمیمیت در بین شهروندان و تقویت
فرهنگ مشترک با شناخت حلقه پیوند پدیده غریبه آشنا شهروندان اندیشیده شود .زمینههای پدیده غریبه آشنا در بین
شهروندان موجب ایجاد حس همدلی و تسریع کارکرد مدیریت شهری میگردد ،بهگونهای که در شهری که اکثریت
جمعیت در دامنه افراد غریبه آشنا قرار گیرند این افراد این شهر از انسجام و اشتراکات بیشتری برخوردارند و پتانسیل
الزم را در هرگونه برنامهریزی در جهت توسعه شهر دارند .در این مقاله سعی شده است با بررسی مؤلفههای اجتماعی
مؤثر بر پدیده غریبه آشنا در محدوده روستا -شهرهای پیوسته و ناپیوسته کالنشهر رشت نشان دهد که در این مناطق
روابط اجتماعی بهصورت مستقیم بر همدیگر مؤثر واقع میگردند و هنوز در این مناطق گسستها و شکافهای
اجتماعی – فرهنگی موجود در کالنشهرها اتفاق نیفتاده است .بهگونهای که روابط عامگرایی اجتماعی با تعلق اجتماعی
به میزان  1/036و انسجام اجتماعی با مشارکت اجتماعی به میزان  1/073بوده است .و رابطه همبستگی بین انسجام
اجتماعی با حمایت اجتماعی به میزان  0/45و رابطه بین اعتماد اجتماعی با عامگرایی به میزان  0/472در سطح
ضعیفتری میباشند .سایر مؤلفههای اجتماعی پدیده غریبه آشنا در حد متوسط بوده است .می توان گفت؛ غریبه آشنا
پدیدای اساسی در زندگی اجتماعی ساکنان کالنشهرها است و با توجه به گستردگی کالنشهرها شناخت زمینههای
مشترک بین افراد غریبه تحت مفهوم غریبه آشنا میتواند تسهیلگر بسیاری از مشکالت اجتماعی در فضاهای عمومی
کالنشهرها باشد .بهگونهای که مشکالت بیگانگی و غربت نهتنها روابط و پیوندهای قوی ساکنان کالنشهرها همچون
مشارکت فعال و روابط اجتماعی را از بین برده بلکه روابط ضعیف را نیز دچار فرسایش کرده است .با این وجود؛ برخی
راهبردهای اساسی و راهکارهای اجرایی که میتوان برای کاهش تعارضات پدیده غریبه و آشنا در مناطق روستا-شهری
کالنشهر رشت بیان کرد عبارتند از :مشارکت و استفاده از طرحهای جمعی محلی؛ تولید و ساخت فضاهای عمومی
در سطح محالت؛ گسترش فضای اتصال و پیوستگی میان روستا و منطقه شهری از طریق ایجاد فضاهای محلی؛ برگزاری
برنامهها و جشنهای محلی و  ...در محدودۀ های مورد نظر به منظور تحکیم روابط اجتماعی ساکنان این مناطق .مدیران
شهری میتوانند با شناخت این وجوه مشترک به برنامهریزی اجتماعمحور با تأکید با اشتراکات شهروندان بپردازند .و
برنامههای را تدوین کنند که شهروندان با آنها احساس بیگانگی نکنند و هرچهتمامتر در تسریع آن مشارکت ورزند.
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