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 های کلیدی:واژه

 ،یاجتماع یایجغراف

آشنا،  بهیغر دهیپد

-شهر، روستا یفضا

 .شهر، رشت

شهرها شده است. در کالن یدوستو نوع یهمدل وندیباعث گسست پ تیجمع شیبزرگ و افزا یامروزه، رشد شهرها

مناسبات  ،یدرازمدت، دوست یهاییبوده و براساس آشنا وستهیپهمبه یروابط اجتماع یکه در جوامع سنت یاگونهبه

مع بزرگ حاکم بر جوا یاقتصاد یاجتماع خاص طیاست که شرا یدر حال نیاستوار است و ا یو خانوادگ یلیفام

 یبگیغر -یگمنام یضرورت توجه به مسائل اجتماع فراهم آورده است. با توجه به یهمدل یبرا یفرصت کمتر یشهر

 یروستاها یاجتماع یضاآشنا در ف بهیغر دهیپد یهامؤلفه یپژوهش به بررس نیدر ا ،یامروز یشهرهاکالن یدر فضا

ها . دادهاست یو از نوع کاربرد یلیتحل-یفیشده است. روش پژوهش توص شهر رشت پرداختهکالن وستهیو ناپ وستهیپ

 وستهیو ناپ وستهیپ ییستامناطق رو یهزار نفر 120 ی. با توجه به جامعه آماراندشده یبا استفاده از پرسشنامه گردآور

 انییروستا  384شده است که از استفاده انحجم  نمونه  از فرمول کوکر نییتع یشهر رشت برادر محدوده کالن

روابط  یشده است و به بررس استفاده Smart-Plsافزار ها از نرمداده لیوتحلهیتجز یشد. برا دهیدگر هیپرسشنامه ته

تعلق  ،یماعاجت تیحما ،یاعتماد اجتماع ،یمشارکت اجتماع ،یشامل: انسجام اجتماع ،یاجتماع یهامؤلفه نیب

 جیشده است. نتاختهپردا یآشنا با کمک معادالت ساختار بهیغر یدهیدر رابطه با پد یاجتماع ییگراعام ،یاجتماع

 میشهر رشت از رابطه مستقبه کالن وستهیو ناپ وستهیپ ییدر مناطق روستا یروابط همگ نیکه ا دهدیپژوهش نشان م

 نیرا بر هم دارند و ا ریثتأ نیشتریب یبا مشارکت اجتماع یانسجام اجتماع یهامؤلفه نیب نیبرخوردارند. در ا یو مثبت

از  یاریشهر رشت خود بازدارنده بسبه کالن وستهیپ ییشهروندان مناطق روستا نیو نقاط مشترک در ب یهمبستگ

 است.  یتعارضات و مشکالت اجتماع

                                                           
1 hataminejad@ut.ac.ir 

 

 به مقاله: ارجاعنحوه 

های لفهبررسی مؤ .1399آبادی. محمد. حسینلو.هاجر وحاجیان.حمید، خدابندهینژاد،حسن،رخسارحاتمی

-19(: 3)2ی. . مجله توسعه فضاهای پیراشهرآشنا در مناطق روستا ـ شهری مورد: کالنشهر رشت پدیده غریبه

34. 
 

www.jpusd.ir 

mailto:hataminejad@ut.ac.ir
mailto:hataminejad@ut.ac.ir


 
 

 20 

 

 نژاد و همکاران(...)حاتمیآشنا و بهیغر دهیپد یاجتماع یهامؤلفه یبررس

 مقدمه 
شد امروزه، ست باعث تیجمع شیافزا و بزرگ یشهرها ر س ست نوع و یهمدل وندیپ گ ست دهیگرد شهرها کالن در یدو  به. ا

ستهیپهم به یاجتماع روابط یسنت جوامع در که یاگونه شند می و ساس بر یاجتماع روابط وبا شنا ا ست و درازمدت یهاییآ  و یدو

سبات ستوار یخانوادگ و یلیفام منا ست  داریپا و ا صت خاص، یطیشرا وجود سبب به امروز یشهر بزرگ جوامع یول ا  یبرا یفر

شته افراد شناختن ست نگذا س افراد با کار طیمح در یزندگ طیمح و خانه یجا به افراد(. Forrest and Kearns, 2001)ا  یاریب

ست متفاوت یسنت روابط با روابط افراد، یاجتماع تیموقع و متفاوت یهاشغل لیدل به اما و کنندیم برقرار روابط  ارتباطنیا در که ا

 بزرگ یهامعضل نیسنگ بار وجود(. Martin, 2014) است افراد یاجتماع تیموقع با غلبه احساسات و قیعال وجود یجابه شتریب

ـنگ یهاکیتراف مانند یشـــهر ـترده، و نیســ ـترش مســـکن، یگران ای و کمبود ،یکاریب گســ  یهایآلودگ و تیجنا و جرم گســ

ــتیز ـترش موجب یفرهنگ و یطیمحس ــهروندان انیم در یاجتماع تفاوتییب ،ییجدا ،یاعتمادیب یهانهیزم گسـ ــت دهیگرد ش . اس

 شتریب موضوع نیا. دارد همراه به را یسنت ساختار رییتغ و یاجتماع یشکن سازمان مواقع، شتریب یشهر فرهنگ بودن نامتجانس نیهمچن

ــ ــهر تیهو با اختالط و هاآن از یبرخ باختن رنگ و گوناگون یهافرهنگ وجود و تیجمع یباال تراکم از یناش ـترش و یش   گسـ

ش شهیحا صله جادیا جهینت در و یاجتماع  ینین شرها انیم فا ست جوامع نیا در مختلف یق  با(. Murie and Musterd, 2004)ا

ـان روابط افراد یشـــهر یزندگ در یاجتماع ینیگزییجدا و یفرهنگ تنوع ــ  محققان رابطه، نیا در کنندیم تجربه را یمختلف یانس

سان روابط یاجتماع ضاها در یان سته چهار به را یشهر یف س د شنا نقش در: کنندیم میتق س همکاران، شامل که) انیآ  و هایهمکال

 را هاآن منظم طوربه اما شده، آشنا هاآن با ما که یکسان) دوستان ،(مینیبیم را هاآن منظم صورتبه و شده آشنا هاآن با ما که گرانید

 هاآن اب منظم طور به ما که یکسان) آشنا بهیغر و( مینیبیم را هاآن منظم طوربه نه و شده آشنا هاآن با ما نه که یکسان) بهیغر ،(نمیبینم

 یهاتیمحدود به توجه با نیب نیا (. درpaulos and Goodman, 2004() میستین آشنا هاآن با اما م،یدار یاجتماع رابطه و تعامل

 در افراد ارتباط نیهمچن و دیخر مراکز و بازارها ها،پارک ها،اتوبوس در یشهر یفضاها تعدد از ییهاحلقه در انسان تعامل و شناخت

شنا بهیغر یاجتماع روابط مفهوم با شهرهاکالن در مختلف یهاتیموقع شنا بهیغر. میدار برخورد آ  افراد یفرهنگ و یاجتماع دانش آ

ست شاندیم بار به را یاجتماع تعامالت یشهر یهامکان در که ا شنا بهیغر. ن صل در آ شان ا  گریکدی با افراد تعامل شیگرا دهندهن

 و کدها مجموعه کنندهانیب شــتریب آشــنا بهیغر مفهوم و. اســت مهم اریبســ یاجتماع تعامل کردن فعال در یقطع دانش نیا که اســت؛

 از یمختلف اشکال وجود در اصطالح نیا تیاهم  (.Goffman, 1971) سازدیم ممکن را یاجتماع تبادل که است یرفتار عادات

 یزندگ یهایژگیو. شناسندینم را گریهمد واقع در یول کنندیم یزندگ هم کنار در که  است یافراد یزندگ در یستیهمز روابط

 Junjia)میدار پنهان یاجتماع شبکه کیصورت به افراد از یتعداد با یادیز ییآشنا اغلب ما که است استوار تیواقع نیا بر یشهر

2013Ye,  .)2تنش یایجغراف کی عنوانبه که اســت ییجو یاجتماع از شــکلکی آشــنا بهیغر با فرد رابطه درواقع (Valentine 

2012and Waite,   )گردد مطرح شــهرها یفضــا در  3امکان یایجغراف به تواندیم نیهمچن و(2008Valentine, .)  کی نیا 

ست یمفهوم شاره که ا ص دانش به یازین لزوماً که دارد گریکدی با افراد  یاجتماع ارتباط متعدد یهاراه به ا ص  یبرقرار منظوربه یتخ

 عدم از ینوع باشــد آشــنا یهابهیغر انیم در اســت ممکن که یاجتماع ارتباطات(. Thrift,  2005)ندارد یتعاون و یمدن تعامالت

ستگ و یتفاوتیب ست افراد نیب در ظنء سو بدون یستیهمز از یمهارت و اعتماد ،یهمب  یزندگ یهامهارت نیا(. Bailey,1996)ا

ــمت خودنوبه به مشــترک ــهر ادراک از یقس ــت فرد کی یش  افراد یزندگ در یاجتماع تعامالت از یمختلف انواع نهیزم نیا در که اس

                                                           
2-Geography of  tension 
3-Geographies of  possibilities 
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ص طیشرا به که دارد وجود ستگ یخا  یمتفاوت برخورد یهاوهیش و طیشرا یشهر یزندگ در درواقع(. Amin, 2012)دارند یب

 لیتســه ای و شــدن یاجتماع یهاچالش اشــکال نیا. رندیگیم ادی هاآن کمک به را طیمح با ســازش یهاروش افراد که دارد وجود

 ازجمله(.  Wise, 2013)وردآ یم ارمغان به را یزندگ مکان و ییایجغراف ،یخیتار مختلف یهانهیزم در یزندگ یبرا مردم ییتوانا

. اســت شــهر -روســتا مناطق باشــد خود مکان با یاجتماع برخورد یهاوهیشــ کننده بازگو تواندیم که یشــهرکالن مناطق و هاطیمح

 نهیشیپ لیدل به مناطق نیا رندیگیم قرار شهرهاکالن توسعه حلقه در شهرها اطراف ییروستا مناطق شهرهاکالن عیسر رشد با امروزه

ـتا ـبت یمتفاوت اجتماعات و فرهنگ یدارا ییروسـ ـاختار به نسـ ـل سـ ــهرهاکالن یاصـ ـندیم ش ـنا روابط مناطق نیا  در. باشـ  و ییآشـ

 ییهاعنوان عرصهشهرها بهکالن کهی صورت . درونددیپیم وقوع به ینسب و یسببشکلِ  چند قالب در نیساکن نیا نیب در یشاوندیخو

 ساکنان نیب در یاجتماع سمیمکان کی عنوان به آشنا بهیغر دهیپد یبررس ضرورت به توجه با. شوندیم شناخته یبگیغر و یگمنام از

 یهاسکونتگاه ساکنان نیب در دهیپد نیا یاجتماع یهالفهؤم لیتحل به که است شده آن بر یسع مقاله نیا در یامروز یشهرهاکالن

 یاجتماع یهالفهؤم روابط"که است یاساس سؤال نیا به ییپاسخگو دنبال به و شود پرداخته رشت شهرکالن شهر- روستا مناطق

شنا بهیغر دهیپد ستا مناطق در آ شت شهرکالن یشهر رو ست؟ چگونه ر شنا با رابطه در "ا  و شهر تقابل در یگمنام ای یگیغرب-ییآ

ستا شگران رو  اصل دو را شافت گزل و شافت گمن( 1887) سیتون نانیفرداند. داده ارائه یمختلف یهاهینظر یاجتماع مختلف پژوه

 لیتشک ییآشنا افراد از که است اجتماع اصل نینخست. کندیم فیتوص ییروستا/یشهر مناطق در یانسان ارتباط یاساسبخش سامان

ـت یبرا و گریکدی با همراه که شــودیم ـترک هدف به یابیدسـ ـتند مرتبط گریکدی با یاجتماع یوندیپ و کنندیم تالش یمشـ با  و هسـ

 از و گسترده ییفردگرا آن یهایژگیکه و دارد قرار جامعه فیط نیا گرید یسو دراند. خورده وندیپ گریکدی به مشترک یهاسنت

سجام فقدان رونیا ست یاجتماع ان س نیا سیتون. ا ستا یزندگ یجابه را یبندمیتق ض درقرارداد.  یشهر /ییرو  از سیتون که یحیتو

. است گرانید مشکالت نه خود مشکالت حل دنبال به اصل در یشهر یاجتماع و یاقتصاد دیتول باز در فرد دهدیم یشهر جامعه

سا که یافراد یحت شتند قرار او یگیهم سجام دهیا با سیتون. دا سبت را خود یهاینگران مدرن شهر در جامعه حس و یاجتماع ان  به ن

 داد ارائه را یمتفاوت مدل روستا/شهر یاجتماعبانظم  رابطه در( 1893) میدورک . (Tonnies, 1887)کرد انیب ییروستا اجتماع اصل

ستا یسنت یزندگ میدورک نظر به. بود متفاوت سیتون مدل با که ستگ ینوع ییرو ست یکیمکان یهمب بر  آن یاجتماع یوندهایپ که ا

شانه را شهرها ظهور میدورک. است یمبتن جامعه افراد انیم یهمسان ،ورسومآداب باورها،اساس   به یکیمکان یهمبستگ از چرخش ن

ستگ ص بر را یاجتماع وندیپ که بود کیارگان یهمب ص ستگ و یساز یتخ  به ینیبخوش با میدورک کار. ساختیم ینبتم متقابل یواب

. است وردهآ هم گرد متقابل یوابستگبر اساس  یاجتماع انسجام از یدیجدفرم  با را مردم که کردیم اشاره یهمبستگ از یدیجد نوع

ست معتقد میدورکدرواقع  سبت  شهرها در جامعه روابط که ا شته بهن ست شده رییتغ دچار گذ ضا در فرد و ا  انجام یبرا یشهر یف

ظا خاب حق و یآزاد با خود خاص فیو ـتریب انت بار ســـر بر یگاه و شــ نا و رشیپذ به مجبور اج  یدیجد افراد با ییآشـــ

ــتا ــهر مراکز در یاجتماع روابط تیاهم کاهش به کهی( هنگام1938)رثیو سیلوئ رابطه نیا در  (.Durkheim, 1977)س  یش

 در شــهر ســاکنان که نبود نیا رثیو منظور البته. کرد اشــاره شــهرها یاجتماع روابط در یگمنام و یبگیغر دهیپد به گفتیم ســخن

ستا ساکنان با سهیمقا شنا رو شت اذعان او. دارند یکمتر انیآ س یهانقش در گریهمد با شهرها ساکنان که دا شخص اریب  یجزئ و م

 کی مختلف یدارهاصندوق با یشهر ساکن کی ییآشنا به توانیمثال معنوانبه دارند گذرا و یسطح ،یفرد ریغ ییهانقش یعنی

شارهسوپرمارکت  ستند ما رامونیپ یادیز یافراد شهر در ورث. ازنظر کرد ا ص رابطه چیه که ه . میندارها آن با تعلق حس و یشخ

 سنت تحت و گریکدی با  یزندگ نسل چند از انییروستا ییآشنا که داشت اذعان یشهر مقابل در ییروستا مناطق با رابطه در ورث
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  (.Wirth, 1938:22)ندارد وجود دارند یمتنوع نهیشــیپ و شــهیر که یشــهرها در ییآشــنا نیا که شــودیم جادیا مشــترک یمردم

س به خود " بهیغر" مقاله در( 1950)ملیز نیهمچن س یهاجنبه یبرر شنا  یشهرها در یتفاوتیب و یزدگدل ،یگمنام یاجتماع یروان

 است، شده جادیا یبگیغر یفضا و رانده هیحاش به ییآشنا یفضا آن در که است ییجا اوازنظر  مدرن شهر زیمل. پردازدیم مدرن

سعه آن یجهینت ضاها یتو ضاها کاهش و یبگیغر یف ست یف شنا ست ییجا ، مدرن شهر. آ  هایناامن ،شدهها دگرگونارزش که ا

شنا یهاتیواقع و افتهیشیافزا ضمحالل آ ست داکردهیپ ا ص با ملیز. ا ستا انیم تعارض فیتو ض به شهر و رو ض لیتف  که داد حیتو

 که یزدگدل و یتفاوتی. بدیگویم ســـخن یزدگ عشـــرت شیگرا از او. دهندیم قیتطب یزندگ با را خود یروانازنظر  افراد چگونه

 در یشهر یفضا در که یکار یبرا افراد دارد اذعان ملیز. دارند قرار آن معرض در روزمره یکارها انجام هنگام در شهرها ساکنان

ـتند نآ یاجرا حال ـاو صـــداها، از یاریبســـ به نســـبت هســ  جلو گانهیب و بهیغر را خود گذردیها مآن اطراف در که  عیوقا و ریتصــ

 انیم تماس و دهدیم لیتنز را یانسان روابط یشهر یزندگ که است معتقد ملیز مانند( 1959)گافمن(. Simmel, 1950)دهندیم

 یتعامالت یپول اقتصاد سلطه شهرها در که است معتقد گافمن. کندیم لیتبدعمق کم وخودمحور  و یسطح یتماس به را شهر ساکنان

ست کرده جادیا را شنا تنها که ا ست یمبتن یوربهره و مبادله ارزش بر یاجتماع روابط و ییآ  جوامع یوندهایپ یصنعت شهر نیبنابرا. ا

 ترزیر رابطه نیا در(. Goffman, 1959)است برده انیم از را اندشده جادیا یوفادار ای یشاوندیخو خون، ییمبنا بر که را ییروستا

ــت(معتقد 1983) ـلت که نینو قبل ما جوامع در اس ـتریب متقابل یهاکنش و دارند یبوم و یمحل یخصـ ــطح در شـ ـنا و یمحل س  ییآشـ

ضح و شفافصورت به افراد یاجتماع روابط دهد،یم رخرودررو  سترده و بزرگ جوامع در اما. ردیگیم صورت یعیطب وا  که گ

 ندارند چهره به چهره ییآشنا گریکدی با روابط نیا ریدرگ افراد و ردیگیم انجام یدور اریبس یمکان و یزمان فاصله در یاجتماع روابط

ــد و ـناختگ و یگمنام ندهیفزا رش ــور تینها در افراد یناشـ ـنا  افراد حض ـا در بهیغر وناآشـ ــهر یفضـ  روابط که وردآیم ارمغان به یش

 خود "شهر" معروف مقاله در( 1958)وبر مارکس(. Ritzer, 1983)ردیگیم صورت یحقوق و یپول نظام قیطر از آنان یاجتماع

 لیتشــک را گســترده چنان یمجتمع که دانســت گریکدی به کینزد یمســکون یواحدها از یســکونتگاه دیبا را شــهر کندیم اذعان

 یبگیغر داشت اذعان مارکس. ندارد وجود است محله یژگیو گرید یجاها در که ساکنان متقابل یفرد ییآشنادر آن  که دهدیم

 جامعه در یســنت کنش نیگزیجا یشــهر جامعه در یعقالن کنش و داد جیترو شــهرها در را تیمدن و یشــیآزاداند ،یفرد یگمنام و

ـتا ــده ییروسـ ــت ش ــ بردرواقع  خود مقاله در وبر مارکس. اس ــهر جامعه یعقالن کنش بخش یرها لیپتانس  و یبگیغر قالب در یش

ست، هابهیغر ییایدن بزرگ شهر کی( 1982)دنزیگ(. ازنظر Weber, 1958)کندیم دیتأک یگمنام  دو به را یشهر تجربه دنزیگ ا

 دوستان خانواده، یخصوص ییایدن یگرید و هابهیغر با برخورد  و یاجتماع روابط یعموم حوزه یکی: کندیم میتقس جداگانه بخش

ــت معتقد( 1985)کروپات رابطه نیا در(. Giddens, 1982)فرد هر همکاران و ــت که اس ــهر یزندگ یروزمرگ در که اس  یش

سبت و تیموقع یول نندیبیها ماداره یراهروها ای اهایترکافه در مترو، یهاستگاهیا اتوبوس در را گریکدیهرروزه  یادیز اشخاص  یمنا

 شــکل به یادیز یافراد و. ســتندین آشــنا یهابهیغر از شیب یزیچ هرگز گریکدی یبرا افراد نیا د،یآینم شیپها آن شــدن آشــنا یبرا

ـتند بهیغر ـت جادیا و مراوده یبرا عمل ابتکار ای الزم یاجتماع یهامهارت فاقد چون هســ ـتند یدوســ   (.Krupat, 1985: 36)هســ

 در کهیهنگام در هابهیغر با شــدن روبرو از زیپره که دارد اذعان و نامدیم هابهیغر یایدن را شــهر در موجود یگمنام( 1998)لوفالند

 ساکنانهرروزه  که است معتقد لوفالند. است یمدن یتفاوتیب در عابران ریسا با یسطح و عیسر  تماس و میزنیم قدم بزرگ یشهرها

 روستاها در مقابل در. کنندیورانداز م را گریهمد رهیخ ینگاه با باشند داشته گریکدی با ارتباط در یعمل و گفتگو نکهیا بدون یشهر

 یابیارز صرف را یشتریب یانرژ و  زمان تواندیم ییروستا که است معنا نیا به هاییارویرو کمتر تعداد است کمتر تیجمع تراکم که

ـنا یهابهیغر وجود لگرامیمازنظر   (.Lofland, 1998)اســـتها آن دهکده در که کند یابهیغر تیهو ـترک یهانهیزم با آشــ  مشــ



 
 

 23 

 

 ۳ یاپی، پ۱۳۹۹، بهار و تابستان ولادوره دوم، شماره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

ـتنل. اوردیب ارمغان به مدرن یشـــهرها در یزندگ یبرا را یجینتا تواندیم  و یگمنام از یاجنبه عنوانبه کردیرو نیا از لگرامیم یاســ

ست، معتقددرواقع  لگرامیم( 1 شکل)کندیم ادی یشهر یتفاوتیب  معرض در دائماً کنندیم یزندگ بزرگ یشهرها در که یافراد ا

ـتند بهیغر افراد با یاجتماع روابط از یادیز حجم ـا در یادیز افراد.  هسـ ـنا که دارد وجود شــهرها یفضـ  زمانکی در هاآن با ییآشـ

ست فرد توان از خارج محدود شنا یبرا جهیدرنت. ا شم هاآن ریسا از و کرده انتخاب را یبرخ و یبندتیاولو ییآ شچ . میکنیم یپو

هایپ از یکی مد ـــدن ریدرگ کار نیا یا ـــت ییهاتیموقع در نش ندین و دهیدبیآســـ یفرد آن در که اس مک ازم ـانک ــ  یرس

 (.Milgram, 1970)است
 

 
 یاجتماع روابط در آشنا بهیغر دهیپد دامنه محدوده. 1 شکل

 

 خواست خود انیدانشجو از یشیآزما در ییروستا و یشهر مناطق در آشنا بهیغر یاجتماع دهیپد هینظر حیتشرمنظور به لگرامیم

ـاها در که ـنجند را مردم یهاواکنش آنگاه و بندازند راه را یدعواها یشـــهر یعموم یفضــ  اکثر بودانتظار قابل کهگونه . همانبســ

شاگران  ضاها درتما ستا یهاطیمح در شیآزما نیا کهی . هنگامنکردند یدخالت یشهر یعموم یف شاگران  کردند تکرار ییرو تما

سئول حس شان یشتریب یجمع تیم سیم نظر به گرید یهاشیآزما در نیهمچن. دادند ن ست هابهیغر کهیهنگام دیر  کمک درخوا

ـاکنان کردندیم ـتا س ـتریب لیتما روس ـان کمک به یش ـا و. دادندیم نش ـاکنان دیش ـتا س  توجه خود یزندگ محل در نظم حفظ به روس

 یاستنل ،. درواقعنداردها آن با یارتباط بهیغر فرد مسئله نیا که کردندیم احساس شهرها در زین مردم شیآزما نیا دراند. داشته یشتریب

شناس لگرامیم ستگ نیا به کامالً بهیغر افراد با ارتباط در  فرد واکنش که است معتقد یاجتماع روان  ای بزرگ شهر کی در که دارد یب

ــهر کی در ــهر در اگر. کندیم یزندگ کوچک ش  کمک ازمندین فرد کی به و کرده توقف ادیزاحتمالبه دیکن یزندگ یکوچک ش

ـاکنان اما کرد؛ دیخواه ـتریب بزرگ یشـــهرها ســ  در لگرامیم. دهند ادامه خود راه به و گرفته دهیناد را تیموقع نیا که دارد احتمال شــ

ـافه» را دهیپد نیا علت خود هینظر حیتشــر ـته«ینیشــهرنشــ باراضـ ـترش و یریگ(. شــکلMilgram, 1972) اســت دانسـ  گسـ

ماعروابط  یگرم یفرهنگ ییگراکثرت و متعدد یهافرهنگخرده عامالت و یمحل تیهو و داده کاهش شـــهرها در را یاجت  ت

 و مشترک یمذهب دیعقا ،یشاوندیخو ارتباطات ،یمحل اجتماع یسنت یوندهایپ فیتضع با و است کرده فیتضع داًیشد را یاجتماع

 آورده وجود به را شـــهر در یزندگ از دیجد ســـبک و داده رقابت و ییفردگرا ،یگمنام به را خود یجا زین یاخالق یهاارزش

ست ستند یگمنام و یبگیغر دچار افراد یوقت یشهر یزندگ در(. Forrest  & Kearns, 2001)ا  ادراک زیدآمیتهد را نهیزم ه

ـتنوع حس زیدآمیتهد ادراک نیا و کنندیم ــجام جهیدرنت و فرد یهمدل و یدوسـ (. Wacquant, 2007)ردیگیم را یاجتماع انس

ــهر یگمنام و یبگیغر ــودیم مردم نیب ییجدا موجب نیهمچن یش ـا روابط و ش  & Gomes)دهندیم کاهش را افراد یگیهمسـ

Muntaner, 2005 .)ـاس بر تا کنندیم یســـع هاآن ـاس  را خود روابط امکان حد تا و کنند برقرار ارتباط هاتیاولو اســ بر اســ

 اعتماد نوع این با مردم شـــود،یم تلقی عمومی اعتماد عنوانبه امروزی یشـــهرها یهایزندگ در خاص اعتماد. دهند قرار یاعتمادیب



 
 

 24 

 

 نژاد و همکاران(...)حاتمیآشنا و بهیغر دهیپد یاجتماع یهامؤلفه یبررس

شان یهاتیفعال شان خاص یهاگروه به را مفید شنا) خود صر( انیآ  در یاجتماع اعتماد درواقع،(. Putnam, 2007)کنندمی منح

 روابط لیدل به ییروستا مناطق و کوچک یشهرها ساکنان که یاگونه. بهدارد قرار یمطلوب سطح در ترکوچک یسکونت جوامع نیب

ــنا ــتریب ،یقوم و ییآش ــتا جوامع در( Guest et al, 2008)کنندیم اعتماد نیریســا به گرانید از ش ــنت ییروس  یزندگ قلمرو که یس

 ,Tonkis)ورزدیم اعتماد یمحل یهاگروه و خانواده به اغلب و تنها فرد که است یآشکار زیتما بهیغر و آشنا تفاوت است محدود

 داوطلبانه، یرفتارها انجام در افراد است شده یسازمان و یتخصص بزرگ یشهرها در هاتیمسئول و فیوظا چون یطرف از(.  2008

 است ممکن ییآشنا عدم و یبگیغر لیدل به افراد. کنندیم شرکت کمتر یاجتماع مشارکت تیدرنها و یرسانکمک دوستانه،نوع

 توانندیم ترعیسر مشترک...،یاجتماع ،ینژاد ،یقوم ییآشنا یهانهیزم با افراد که یاگونهبه. دهند نشان خود در یگانگیب و یتفاوتیب

 یگمنام یبگیغر بزرگ یشهرها در نیهمچن(. Hays & Kogl, 2007)برسند مشارکت و اشتراک به شهر یاجتماع یفضا در

 ساکنان ریسا  تیحما از زین قیطر نیا از ریپذبیآس افراد و شودیم یاضطرار یهاتیموقع در ناظران تیحما و دخالت عدم موجب

ساس افزایش آن، دنبال به و اجتماعی تیحما افزایش. مانندیم بهرهیب شهر ضای امنیت اح  سرانجام، و یگانگیب کاهش و جامعه اع

 که یصورت به(. Everett, 2009)دهدیم افزایش را جامعه به تعلق حس و انسجام و یبستگهم و شودیم جامعه اعضای رفتار ثبات

 کانینزد و انیآشنا کردن یتخصص در یسع افراد و است دهیگرد ییگرا خاص به افراد شیگرا باعث بزرگ یشهرها در یزندگ

ـان خود از یاجتماع ییگراعام به یکمتر لیتما و خوددارند ــدن بزرگ با لذا.دهندیم نشـ ــهر اندازه ش ــکالت ش  شیافزا ییانزوا مش

 (.Fischer, 1984)دارند گرید افراد با یاجتماع ییگراعام به یکمتر لیتما افراد و ابدییم
 

 
 یشهر/روستا  طیمح در آشنا بهیغر دهیپد یاجتماع یهامؤلفه مدل. 2 شکل

  شناسی روش
 با اندشدهیگردآور پرسشنامه از استفاده با هاداده. است یکاربرد باهدف یلیتحل –یفیتوص پژوهش قیتحق روش

 رشت، شهر یشهردار)رشت شهرکالن مختلف نقاط در یشهر-روستا مناطق یهزارنفر120000 حدود تیجمع به توجه

 یبرا. است شدهمحاسبه پرسشنامه نفر 384 یبرا که شد استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم نییتع یبرا(. 1396

 یکردهایرو با یساختار معادالت یساز. مدلاستشده استفاده SMART-PLS یافزارهانرم از هاداده لیوتحلهیتجز

 پژوهش در PLS روش از استفاده لیدلهاست. آن از یکی PLS ای«  یجزئ مربعات حداقل» که شودیم اجرا یمختلف

 عیتوز به تیحساس عدم و اندک یهاداده با ییهاپژوهش لیتحل تیقابل که است آن ادیز یهاتیمز خاطر به حاضر

 Smartافزار نرم حاضر پژوهش در که شودیم اجرا یمختلف یافزارهانرم با PLS روشهاست. آن ازها داده نرمال
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PLS 2 در گویه  42 و شاخصه 6 در پرسشنامه کمک به اطالعات. استشده افزار استفادهنرم نیا بودنروز به لیدل به 

 شده، فرض مدل آزمودن برای  SMART-PLS افزارنرم از استفاده با ابتدا. است شده یآورجمع رتیکل فیط قالب

 افزارنرم از استفاده با تأییدی عاملی تحلیل یریگاندازه مدل بررسی برای نخست،. شد استفاده یامرحله دو رویکرد از

SMART-PLS  بررسی برای ساختاری معادالت یسازمدل تکنیک از تأییدی، عاملی تحلیل اجرای از پس. شد اجرا 

 برای. شد استفاده ییگراعام تعلق، ت،یحما اعتماد، مشارکت، انسجام، ،یاجتماع یهامؤلفه میان ساختاری روابط

 از باالترها پرسشنامه کرونباخ یآلفا مقدار کهییازآنجا نیبنابرا استفاده شده است. کرونباخ فرمول  از  ییایپا محاسبه

به ترتیب الفای کرونباخ شاخص مشارکت . است بودهقبول قابل حد در پرسشنامه ییایپا که گفت توانیم است ،0.7

و عام  0.86، تعلق اجتماعی 0.76، اعتماد اجتماعی0.78سجام اجتماعی ، ان 0.81، حمایت اجتماعی 0.74اجتماعی 

 نیا یبرا که شد استفاده محتوا ییروا از پرسشنامه ییروا نییتعمنظور به نیهمچنبوده است.  0.72گرایی اجتماعی 

  . رفتیپذ صورت الزم اصالحات و دیرس حوزه نیا نیمتخصص و مشاور د،یاسات دییتأ به پرسشنامه منظور

 اطراف یهاسکونتگاه و هانیزم دنیبلع و خود رشد با ریاخ سال چند در که است ییشهرهاکالن ازجمله رشت شهر

 یهابافت شامل رشت شهر حاشیه پژوهش یها. محدودهاست گرفته قرار کشور یشهرها کالن گونه نیا زمره در

 واند شده شهر از جزئی یا شهر گسترده توسعه بازمان  مرور به واند بوده مستقر شهر اطراف در که است روستایی

اند. نموده حفظخود را  روستایی بافت ودارند فاصله شهر با همچنان یا واند آمده در شهری محالت از یکیصورت به

 : شوندیم تقسیم وستهیناپ ییروستا شهری بافت و وستهیپ روستایی یشهر بافت محدوده دو به شهر حاشیه لذا

 و گرفتند جای شهر درون در شهر، کالبدی توسعه و رشد دوره طول در که یی: روستاهاشهر به پیوسته روستاهای

 در داراب سلیمان شرق، جنوب در آسیاب آب و بیجارپس محله. نیستند کم ،اندشده شهری محالت از یکی به تبدیل

 در شالکو و شمال در آباد اسماعیل و غرب شمال در آباد علی غرب، در پاسکیاب و نخودچر گوراب، احمد جنوب،

 به سرسبز یهانیزم از بستری میان که ییروستا ساکنین با بودند ییروستاها نیازاشیپ شرق، در بیشه آج و شرق شمال

صورت به و داشتند قرار شهر هیحاش در 60 دهه از که محالت نیا و(. 1395ی، سجود و یاسوری)بودند مشغول کشاورزی

عنوان به 1351 سال از قبل تا محله نیا(. 1383 ،ییاست)پور آقا شهر مرکز در باًیتقر شانیفعل تیموقع بودند یررسمیغ

. شودیم الحاق شهر به محل نیا از یمقدار 1351 سال جامع طرح در که داشته وجود رشت شهر کنار در روستا کی

 رشت شهر به یکینزد علت به روستا نیا گریدعبارتبه و شده الحاق رشت شهر به محله نیا یمابق زین 1372 سال در

 (.1386 کاوش، و طرح شرکت)است شده محسوب شهر از محله کیعنوان به زمان یط در

 شرق، در بیجاربنه شمال، در آلمان ، داربن پیله کماکل، باالکویه، پستک، روستاهای: شهر به وستهیپمهین روستاهای

 به وستهیپمهین روستاهای جنوب، در ورزل ویشکا ویشکا، ماتیو طالشان، و شرقی جنوب در ورزل کشل سر، پرده گیل

 بخشی و ،اندکرده حفظ را خود ییروستا سکونت الگوی و ویژگیها آن از بخشی هنوز که. دهندیم تشکیل را شهر

 (.1386 کاوش، و طرح شرکت)استشده ادغام شهر با آن از
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 رشت شهر وستهیناپ و وستهیپ یشهر-روستا نقاط تیموقع .3شکل

 های تحقیقیافته
 پژوهش های توصیفییافته

یر وضعیت متغ( در 1جدول) بر اساساست.  شدهدادهیرهای مستقل تحقیق نشان متغ( این توزیع در 1در جدول)

 62/65گردند، در متغیر جنسیت مردان یمرا شامل  موردمطالعهی هانمونهدرصد از   21/55درصد و مجرد  79/44تأهل

ی هانمونهگروه سنی بیشتر  نظر از. انددادهرا به خود اختصاص  موردمطالعهی هانمونهدرصد از  38/34 زنان ودرصد 

ی و شغل آزاد بیشترین درصد دارخانهاشتغال  نظر ازباشند، و یمساله  45-30درصد در گروه سنی  51/31با  موردمطالعه

تحصیالت بیشترین درصد را  ازنظر، اندگشتهرا شامل  موردمطالعهی هانمونهدرصد از  40/22و  22/24ترتیب با را به 

 درصد به خود اختصاص داده است. 26/25طبقه لیسانس با 

 

 آزمون مدل مفهومی پژوهش

به شرح زیر استفاده و  SMART-PLS-SEMها در روش برای آزمون مدل مفهومی پژوهش، از الگوریتم تحلیل مدل

 پایایی معیارهای استفاده از با گیریاندازه هایمدلترتیب که ابتدا، از صحت روابط موجود در این های الزم به تحلیل

 مرحله در و پرداخته بخش ساختاری در موجود روابط تفسیر و بررسی به سپس و کرده حاصل اطمینان روایی و

  PLSروش  برتری دلیل ترینمهم هرچند است توضیح به الزم .است شدهبررسی پژوهش مدل کلی برازش نیز پایانی

 فرض نرمال بررسی برای ولی است، ذکر شده نرمال غیر هایداده و کوچک هایها، نمونهروش سایر به نسبت

 .است شده(آورده 2جدول) در آن نتایج و شدهاستفاده اسمیرنوف کولموگروف آزمون از هاداده توزیع بودن
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 27 

 

 ۳ یاپی، پ۱۳۹۹، بهار و تابستان ولادوره دوم، شماره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

 هانتایج آمون بررسی نرمال بودن توزیع داده .2جدول

 .Sig میانگین های موردبررسیداده

 208/0 40/64 اجتماعی  انسجام

 072/0 15/57 مشارکت اجتماعی

 15/0 29/60 اعتماد اجتماعی

 067/0 51/58 حمایت اجتماعی

 113/0 08/46 تعلق اجتماعی

 144/0 12/49 گرایی اجتماعیعام
 

 عوامل از هریک هایگویه و هاسؤال به مربوط هایداده برای سمیرنف کولموگروف آزمون نتایج به توجه با

 و ایی اجتماعیرانسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی، تعلق اجتماعی و عام گ

درصد بیشتر است؛ بنابراین، ادعای نرمال  5شده از محاسبه sigو  آماره مقدار درصد، 95 اطمینان سطح در ازآنجاکه

عنوان یکی از مفروضات و شروط مقدماتی برای استفاده از آزمون پارامتریک برای تحلیل آماری ها بهبودن توزیع داده

 شود.پذیرفته می

 

 گیریبرازش مدل اندازه
ی سه معیار پایایی، روایی ریگاندازهبرای بررسی برازش  SMART-PLS  روش در هامدلمطابق الگوریتم تحلیل 

ی ریگاندازهی هامدلاست. برای بررسی پایایی  شدهحاصلاست. و نتایج زیر  شدهاستفادههمگرا و روایی واگرا 

 است:  شدهمحاسبهمعیارهای ضرایب عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به شرح زیر 

 کاربههای آماری نیز برای تعیین ضریب اطمینان در تحلیل (SD) معیارانحراف  -4در جدول شماره عاملی:  رسنجش با

های پرت در نظر گرفته و از داده عنوانبههای با انحراف معیار بیشتر از دو . در مطالعات علمی، معموالً دادهرفته است

شود این میزان پراکنش در پژوهش حاضر مقدار ( مشاهده می3طور که در جدول )همان .شوندتحلیل، خارج می

هرچه میزان بار عاملی بیشتر باشد سطح که  :شده استعمل  صورت اینبه  اعتبار همگراییبرای همچنین  مطلوب است.

 -+0.5بعد باالتر از  6( هر 3در این پژوهش طبق جدول ) .یابدمیدر تفسیر ماتریس عاملی افزایش  هاآن داریمعنی

 ها در پژوهش مورد تائید است.بنابراین اعتبار همگرایی مقیاس ه که یا خود نشانگر سطح باالی معناداری است؛قرارگرفت

 

 هامقیاس تأییدی عاملی تحلیل هایآماره و پایایی برآورد توصیفی، هایآماره .3جدول

 بار عاملی کشیدگی چولگی انحراف معیار ابعاد

-19958/0 178/0 انسجام   5874/0- 6641/0 

- 115/0 مشارکت  44338/0  1331/0- 6232/0 

-3819/0 140/0 اعتماد   35174/0- 6987/0 

- 217/0 حمایت  35112/0  53212/0- 8269/0 

- 142/0 تعلق  42086/0  09062/0 8256/0 

- 130/0 گراییعام 40488/0  2076/0 8442/0 
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ی استفاده شد. بنابراین سازی معادالت ساختارتعیین پایایی آزمون اصلی از روش آلفای کرونباخ و روش مدل منظوربه

( 4که در جدول ) طورهمانمحاسبه شد، و  SPSS 20افزار نرم لهیوسبهها ابتدا ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه

دارد. همچنین مقدار آلفای  پایایی باالی پرسشنامه که نشانه هستند 7/0است، مقادیر ضرایب همگی باالی  مشاهدهقابل

ی، تعلق کرونباخ متغیرهای تحقیق شامل انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماع

هایت درن ومحاسبه شد  785/0و   812/0، 854/0،  776/0،  712/0،  826/0یی اجتماعی نیز به ترتیب گراعاماجتماعی و 

 را نشان داد. 794/0یکجا نیز مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید که نتیجه مقدار  صورتبه سؤاالتبرای تمامی 

 بررسی پایایی با معیار آلفای کرونباخ.4جدول

 ییگراعام تعلق  حمایت اعتماد مشارکت انسجام ابعاد

 785/0 812/0 854/0 776/0 712/0 826/0 کرونباخ

عد محاسبه و بمربوط به هر  CRرود که مقادیر ( نیز برای سنجش پایایی بکار میCRپایایی ترکیبی )همچنین ضریب 

های دارد که پرسشنامه قبولقابلنشان از پایایی  7/0( آورده شده است. باالتر بودن ضرایب ترکیبی باالی 5در جدول )

 پژوهش از این لحاظ هم مناسب هستند.

 بررسی پایایی با معیار پایایی ترکیبی .5جدول

 ییگراعام تعلق   حمایت  اعتماد  مشارکت  انسجام ابعاد 

CR 825/0 768/0 823/0 869/0 984/0 857/0 

 

( استفاده شد که نتایج این معیار برای متغیرهای 4شده)میانگین واریانس استخراج AVEبرای روایی همگرا از معیار 

 است: شدهداده( نشان 6پژوهش در جدول )

 

 AVEبررسی روایی همگرا با معیار  .6جدول

 یی گراعام تعلق حمایت  اعتماد  مشارکت  انسجام  متغیر

AVE 657/0 558/0 707/0 631/0 845/0 524/0 

 

مربوط  AVE( مشخص است، تمامی مقادیر 6که از جدول) گونههمان. است AVE ،0.5مقدار مالک برای سطح قبولی 

 قبولقابلبیشتر بوده و این مطلب مؤید این است که روایی همگرای پرسشنامه حاضر در حد  0.5ها از مقدار به سازه

مقایسه های دیگر در مدل های سازههای یک سازه با شاخصاست. در قسمت روایی واگرا، میزان تفاوت بین شاخص

گردد. برای ها محاسبه میهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه AVEشود. این کار از طریق مقایسه جذر می

و مقادیر پایین  است هر سازه AVEاین کار یک ماتریس باید تشکیل داد که مقادیر قطر اصلی ماتریس جذر ضرایب 

 شدهداده( نشان 7های دیگر است. این ماتریس در جدول)سازه و باالی قطر اصلی ضرایب همبستگی بین هر سازه با

                                                           
4-Average Variance Extracted 
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های دیگر از ضرایب همبستگی آن سازه با سازه هر سازه AVE، جذر است( مشخص 7که از جدول ) گونههماناست. 

ی بودن روای قبولقابلهای مربوط به ستون و ردیف همان سازه( بیشتر شده است که این مطلب حاکی از )مقادیر خانه

 .استها واگرای سازه
 

 بررسی روایی واگرا .7جدول

 انسجام مشارکت   اعتماد حمایت  تعلق یی گراعام

 

 هاسازه

 انسجام  811/0     

 مشارکت  438/0 797/0    

 اعتماد  274/0 414/0 746/0   

 حمایت  267/0 464/0 373/0 801/0  

 تعلق  422/0 471/0 175/0 532/0 731/0 

 گرایی عام 139/0 398/0 241/0 510/0 327/0 750/0

 

 برازش مدل ساختاری

های تشکل دهنده غریبه آشنا با روش معادالت ساختاری همبستگی بین مؤلفه روابط در این مرحله به بررسی

گیری که در آن های اندازه، پس از برازش مدل PLSها درروش (. مطابق با الگوریتم داده4شده است)شکل پرداخته

روابط بین متغیر مکنون با متغیرهای آشکار موردتوجه است، در بررسی مدل ساختاری روابط بین متغیرهای مکنون با 

، معیار اندازه تأثیر 𝑅2یا  R Squares، معیار T-Valuesوتحلیل شده است و معیارهای ضرایب معناداری همدیگر تجزیه

(𝑓2) معیار استون ،-( گیزر𝑄2معیار افزونگی برای براز مدل ساختاری بررسی ،) .شده است 

ترین  شود که اولین و اساسی: برای برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میT الف(مقادیر معناداری

استراپیگ مقادیر بر روی خطوط  است که با اجرای فرمان بوت t-valuesیا همان مقادیر  Zآن، ضرایب معناداری 

 نتیجه در و هاسازه بین رابطه صحت بیانگربیشتر باشد،  96/1از   tکه مقادیرشوند. درصورتیمسیرها نشان داده می

 ساختاری بخش ارزیابیبرای    tمقادیر  (4) شکل در. است درصد 95 اطمینان سطح در پژوهش هایفرضیه تأیید

 از حاکی مطلبهستند، این  96/1بر مسیر باالتر از  واقع اعداد تمام اینکه به توجه با است. شده داده نشان مدل

 .است پژوهش هایفرضیه تمام مدل ساختاری تأیید بودن مناسب مسیرها، بودن معنادار
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 پژوهش مدل یساختار بخش یابیارز یبرا  t-values. مقادیر4شکل

 

( مربوط به 𝑅2: دومین معیار ضروری برای بررسی برازش مدل ساختاری، بررسی ضرایب) 𝑅2یا R Squaresب( معیار 

 ساختاری بخش و گیریاندازه بخشمتغیرهای  مکنون درونزای )وابسته( مدل است. این معیار برای متصل کردن 

 ذکر به الزم است. درونزا متغیر یک بر برونزا متغیر یک تأثیر بیانگر و کاررفتهبه ساختاری معادالت سازیمدل

 محاسبه مدل )وابسته( درونزا هایسازه برای تنها و شدهداده نشان مدل هایدایره داخلدر  𝑅2است که مقادیر 

عنوان مالکی برای به 67/0و  33/0، 19/0سه مقدار  .است صفر معیار این مقدار برونزا هایسازه مورد در و شودمی

. مقادیر ضریب تعیین در کنندیمو زیاد بودن مقدار آن را نشان از برازش بهتر مدل معرفی  𝑅2ضعیف، متوسط و قوی 

 است.  مشاهدهقابل( 5( و شکل)8جدول )

 
 𝑹𝟐 و یعامل یبارها ریمقاد ر،یمس بیضرا .5شکل 

  

 ها آزمون فرضیه
بین برخی  دراین( نشان داده است 5گونه که در شکل )وتحلیل پژوهش همانآمده از تجزیهدستبا توجه به نمودار به

( به 5F( با تعلق اجتماعی )6F) گرایی اجتماعیای که روابط عامگونهباشند بهروابط همبستگی بین ابعاد بسیار قوی می

رابطه همبستگی بین انسجام  . واست 073/1به میزان  F) 2( مشارکت اجتماعی ( با1F) و انسجام اجتماعی 036/1میزان 
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( به میزان 6Fیی)گراعام( اعتماد اجتماعی با 3Fو رابطه بین )45/0(4F)به میزان با حمایت اجتماعی( 1F) یاجتماع

( 5در جدول شماره )گونه که های اجتماعی موردبررسی در همانمؤلفه سایر باشند.یمتری یفضعدر سطح 472/0

( 5F( و )1Fو رابطه بین )  671/0( به میزان 3F( با )1F)ها در حد متوسط بوده است به ترتیب رابطه آنشده است ارائه

( به 4F( و )2Fو رابطه ) 714/0به میزان  (3F)( و 2Fو رابطه )  510/0( به میزان 6F( و )1Fو رابطه ) 533/0به میزان 

( به میزان 4F( و )3Fو رابطه ) 0.567( به میزان 6F( و )2Fو رابطه ) 600/0( به میزان 5F( و )2Fو رابطه ) 615/0میزان

( به میزان 6F( و )4Fو رابطه ) 872/0( به میزان 5F( و )4Fو رابطه ) 533/0( به میزان 5F( و )3Fو رابطه )  743/0

 است.  894/0

 

 های غریبه آشنا در فضای شهر رشتمسیر تأثیر و روابط همبستگی بین مؤلفه .8جدول 

 میزان رابطه جهت رتبه میزان رابطه جهت رتبه

1 F2-F1 073/1 9 F6-F2 567/0 

2 F3-F1 671/0 10 F4-F3 743/0 

3 F4-F1 450/0 11 F5-F3 533/0 

4 F5-F1 533/0 12 F6-F3 472/0 

5 F6-F1 510/0 13 F5-F4 872/0 

6 F3-F2 714/0 14 F6-F4 894/0 

7 F4-F2 615/0 15 F6-F5 036/1 

8 F5-F2 600/0 - - - 

 

اجتماعى  نظام یا سیستممطالعه روستایی پیوسته و ناپیوسته شهر رشت  دهد که در مناطق موردهای پژوهش نشان مییافته

شهر دهنده روابط پنهان در فضای کالناجتماعی که نشانهای شهری است. پیوندهای پنهان در فضای کالندارای پیوند

این مناطق روابط شهری رشت اتفاق افتاده است. در نرشت است. این پیونده در طول تاریخ  با ادغام آن با منطقه کال

 –های اجتماعی ها و شکافگردند و هنوز در این مناطق گسستصورت مستقیم بر همدیگر مؤثر واقع میاجتماعی به

های اجتماعی یک محدوده از پدیده غریبه شهرها اتفاق نیفتاده است. مردم این مناطق با زمینهفرهنگی موجود در کالن

 اند.شهری ایجاد کردهآشنا را در فضای کالن

 گیری نتیجه
 یبو و رنگها سکونتگاه و است داشته تیاهم یالهیقب و یشاوندیخو و یلیفام روابط یمیقد یشهرها ساختار در

 تیاهم هیاول یهاارزش نیا باال تیجمع با دیجد یشهرهاکالن در که است یعیطب. اندداشته یافهیطا و یشاوندیخو

 تیمیصم عدم ،ییتنها گسترش موجب تواندیم که است یمخرب مسئله یاجتماع یبگیغر. بدهند دست از را خود

 کاهش و یاجتماع یریپذتیمسئول فیتضع ،یاجتماع یهمبستگ کاهش ،یتیهویب ،ییگراپوچ ،یاحساسیب ،یاجتماع

 مارگونهیب یستیهمز کیشهرها کالن در ،یاجتماع تعامالت و یزندگ امروزه که یاگونه. بهشود یاجتماع مشارکت

 انواع گرفتار است یاجتماع یآنوم دچار و گرفته صورت یفرهنگ یختگیفروربر آنکه  عالوه یعنی. است برخوردار

 فیضع یاجتماع تعامالت ،یخودکنترل ،ییتنها یایدن ،شهرهاکالن هاگانهیب یایدن. است شده زین یاجتماع یهابیآس
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 نژاد و همکاران(...)حاتمیآشنا و بهیغر دهیپد یاجتماع یهامؤلفه یبررس

 شنهادیپ شهرهاکالن در بحران نیا از یریشگیپ یبرا. است یختیگس نظام گرفتار و بردیم رنج یاجتماع یسازمانیب از و

 تیتقو و شهروندان نیب در تیمیصم و عاطفه شیافزا و یشهروند یوندهایپ تیتقو جهت در مناسب داتیتمه شود،یم

 نیب در آشنا بهیغر دهیپد یهانهی. زمشود دهیشیاند شهروندان آشنا بهیغر دهیپد وندیپ حلقه شناخت با مشترک فرهنگ

 تیاکثر که یشهر در که یاگونهبه گردد،یم یشهر تیریمد کارکرد عیتسر و یهمدل حس جادیا موجب شهروندان

 لیپتانس و برخوردارند یشتریب اشتراکات و انسجام از شهر نیا افراد نیا رندیگ قرار آشنا بهیغر افراد دامنه در تیجمع

 یاجتماع یهامؤلفه یبررس با است شده یسع مقاله نیا در. دارند شهر توسعه جهت در یزیربرنامه هرگونه در را الزم

در این مناطق که  دهد نشان رشت شهرکالن وستهیناپ و وستهیپ یشهرها -روستا محدوده در آشنا بهیغر دهیپد برمؤثر 

های ها و شکافگردند و هنوز در این مناطق گسستصورت مستقیم بر همدیگر مؤثر واقع میروابط اجتماعی به

 یاجتماع تعلق با یاجتماع ییگراعام روابط که یاگونهبه شهرها اتفاق نیفتاده است.فرهنگی موجود در کالن –اجتماعی 

 انسجام نیب یهمبستگ رابطه  و. استبوده  073/1 زانیم بهی اجتماع مشارکت با یاجتماع انسجام و 036/1 زانیم به

 سطح در 472/0 زانیم به ییگراعام با یاجتماع اعتماد نیب رابطه و 45/0 زانیم به یاجتماع تیحما با یاجتماع

 آشنا بهیغرتوان گفت؛  . میاست بوده متوسط حد درپدیده غریبه آشنا  یاجتماع یهامؤلفه ریسا. باشندیم یترفیضع

 یهانهیزم شناخت شهرهاکالن یگستردگ به توجه با و است شهرهاکالن ساکنان یاجتماع یزندگ در یاساس یدایپد

 یعموم یفضاها در یاجتماع مشکالت از یاریبس لگریتسه تواندیم آشنا بهیغر مفهوم تحت بهیغر افراد نیب مشترک

 همچون شهرهاکالن ساکنان یقو یپیوندها و روابط تنهانه غربت و یگانگیب مشکالت که یاگونهبه. باشد شهرهاکالن

 برخیبا این وجود؛  .است کرده شیفرسا دچار نیز را ضعیف روابط بلکه برده بین از را یاجتماع روابط و فعال مشارکت

شهری -و آشنا در مناطق روستاپدیده غریبه  تعارضات کاهش یبرا توانمی که ییاجرا یراهکارها و اساسی یراهبردها

ساخت فضاهای عمومی  و تولید محلی؛ جمعیهای طرح از استفاده و مشارکت: از عبارتند کرد بیانشهر رشت کالن

 یبرگزار محلی؛ یفضاها جادیا قیطر از روستا و منطقه شهری میان پیوستگی و اتصال یفضا گسترش ؛تمحال سطح در

 رانیمد اجتماعی ساکنان این مناطق. روابط تحکیمبه منظور  های مورد نظر ۀمحدود در و ... محلی یهاجشن و هابرنامه

 و. بپردازند شهروندان اشتراکات با دیتأک با محوراجتماع یزیربرنامه به مشترک وجوه نیا شناخت با توانندیم یشهر

 .ورزند مشارکت آن عیتسر درتر تمامهرچه و نکنند یگانگیب احساس هاآن با شهروندان که کنند نیتدو را یهابرنامه
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