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 چکیده

اند. گرفته شناسان شهری قرارتوجه جامعه جمله رفتارهایی هستند که امروزه مورد امالت همسایگی ازتع

شده  باین استفادهمنظور تبیین رفتارهای همسایگی از تئوری کنش عقالنی آیزن و فیش در این مقاله به

کنند و تصمیمات را بر اساس خوبی فکر می تئوری معتقد است که مردم منطقی هستند، به ت. ایناس

ایگی، هنجارهای ذهنی، متغیرهای نگرش به تعامالت همس . گیرنددارند، می اطالعاتی که در اختیار

دهند. روش های اصلی این مدل را تشکیل میای رفتاری و باورهای هنجاری سازهقصد انجام رفتار، باوره

نفر  3۸5شده است. نمونه تحقیق شامل  آوریپژوهش، پیمایشی و با ابزار پرسشنامه اطالعات الزم جمع

ی متناسب و سپس به شیوه تصادفی ساده اگیری طبقهاز ساکنان شهر یزد است که از طریق نمونه

ند. پرسشنامه این تحقیق محقق ساخت بوده که جهت سنجش پایایی آن از آزمون آلفای اشده انتخاب

های مدل با تعامالت دهد که بین سازهکرونباخ و تحلیل عاملی تائیدی استفاده گردید. نتایج نشان می

 و بین نگرش و تعامالت همسایگی کهطوریرد. بههمسایگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دا

تعامالت همسایگی رابطه  بابین قصد انجام رفتار  و، هنجارهای ذهنی باورهای هنجاری، فتاریباورهای ر

داری با تعامالت های مدل، همبستگی معنیچند سازه حال هر مثبت و معنادار مشاهده شد. بااین

ند غافل نبود و تحقیقات شده های مشابه ارائهها که در مدلسازههمسایگی دارند، اما باید از دیگر 
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 لهأمقدمه و بیان مس -1

تبادل کاال، اشیاء و  به محل تراکم و رشد جمعیت، در دوره معاصر شهرهای بزرگ جهان

کنند و جمعیت درصد مردم جهان در شهرها زندگی می 50و بیش از  انداطالعات تبدیل گشته

جنوب( در حال ) افتهیکمتر توسعه اصطالحبهویژه در کشورهای شهرنشینی با شتابی فزاینده به

کنند انواع ای را تجربه میشهرها رشد فزایندهدر فضایی که  .(2001، 1)واکلی، یواستافزایش 

های روابط اجتماعی، همسایگی گیری است. یکی از انواع شبکهروابط اجتماعی در حال شکل

تر و در جوامع صنعتی محدودتر و است. روابط همسایگی در جوامع سنتی فراگیرتر و متنوع

 روزروزبهه چهره در جوامع صنعتی رسد زیرا کنش متقابل اجتماعی چهره بتر به نظر میجزئی

منظور از کنش متقابل اجتماعی، سلسله حرکات بارزی است که انسان  و در حال کاهش است

دهد. افراد به برقراری رابطه اجتماعی برای دستیابی به هدفی نسبت به انسانی دیگر انجام می

بطه اجتماعی را بتوانند را تا آورندمیفراهم  هاییموقعیتنیاز ذاتی دارند و به همین دلیل 

، یا عاطفی است که شامل گیردمیصورت  یبا اهداف مختلفکه اجتماعی  تجربه کنند. روابط

به حداکثر  وجویجستدوستی، خویشاوندی و روابط همسایگی است یا عقالنی است که در 

ن توجه ، یا بر مبنای ارزش است که هدفی را بدواستبه هدف  رسیدن دررساندن شانس افراد 

ها و اعتقادات کند یا سنتی است که بر مبنای سنتبه سایر اهداف ممکن و هزینه آن دنبال می

 :13۸3طالبی، گیرد و علت دوام و استمرار آن، وجهه سنتی و اعتقادی آن است )شکل می

1۶2.) 

و متأسفانه در دنیای ماشینی امروز، روابط عاطفی و انسانی مردم با یکدیگر چنان به ضعف 

ترین خبری از حال یکدیگر ندارند و خاموشی گراییده است که همسایگان نزدیک نیز کوچک

: 1392 خبرند )فالح،حتی گاهی پس از چندین سال سکونت در یک محل، هنوز از نام هم بی

توان به تغییر شکل می داده رخی شهری امروز از دیگر اتفاقاتی که در جامعه نیهمچن .(9

ازپیش نهادهای افراد، از بین رفتن خصلت طبیعی اجتماع محلی و ورود بیشمیان « صمیمت»

آید که روابط مدرن در قلمرو زندگی خصوصی افراد اشاره کرد. در این فرآیند به نظر می

ها و افراد، روابط متقابل و رودروی مکانی جریان-گیری زمانیاند و با فاصلهشخصی از بین رفته

ی های خویشاوندی وظیفهزمانی این سازمان چهاند. اگرباطات مجازی دادهافراد جایش را به ارت

چنین به علت وجود ها کمتر شده است. هماند، امروز تأثیر آنها را بر عهده داشتهتنظیم کنش

شان، دیگر کمتر صحبت از اجتماع های فیزیکی و مکانیهای مکرر افراد و تحرکمهاجرت

 

1- Wakely & You kely&you 



 6۹..... ...............................................همسایگی    تعامالت تبیین در عقالنی کنش تئوری تجربی آزمون

 

(. از طرفی نیز اجتماعی 92: 1393، و دیگران رستگار خالدشود )محلی با محیط آشنای آن می

نوعان خود باشد، کنش و رفتاری  باهمکند همواره دارای کنش متقابل بودن انسان ایجاب می

 بایست در یک بستر و محیط مشترک شکل گیرد.می ناچاربهکه 

ات شهری دارای نقش های حیعنوان سلولهای دور محالت مسکونی در شهرها، بهاز گذشته

محالت شهری، مکانی برای  گذشته دراند. با توجه به اینکه ها بودهاساسی در زندگی ساکنان آن

نژادی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و ... مشترک بوده است -های قومیگردآمدن افراد با ویژگی

ز شهر دارای های مشترک در یک محدوده، آن بخش ابه دنبال تجمع بیشتر افراد با ویژگی

گردید. های اطراف میبود که سبب تمایز آن از دیگر بافتمی ایشدهشناختههویت خاص و 

همین عامل در آن محدوده سبب ایجاد فضاهایی با کارکرد و عملکردهای خاص شده که بافت 

مل، نظر زی بنا بر(. 3۶: 1391، و نگینی وحیدا) کندهای اطراف متمایز میآن را نیز از محدوده

روند تاریخ جدید، آزادی فزاینده فرد را از بندهای وابستگی شدید اجتماعی و شخصی نشان 

یابند. ازپیش بر انسان چیرگی میهای فرهنگی ساخته انسان، بیشدهد ضمن آنکه فرآوردهمی

های محدودی از حلقه رشتهیککند که در جوامع پیشین انسان نوعاً در او استدالل می

های خویشاوندی و اصناف هایی از گروهکرد. چنین حلقهنسبت کوچک زندگی می اجتماعی به

در قبضه خودشان  شدتبهبستند و او را های گریز فرد را میگرفته تا شهر و دهکده، راه

اما اصل سازمانی در ؛ گرفتند، کل شخصیت فرد در این زندگی گروهی تحلیل رفته بودمی

(. چارلز 191 :13۸3 ،یوسفیدارد )امع پیشین تفاوت بنیادی جهان نوین با اصل سازمانی جو

پرورشگاه طبیعت انسانی است که در آن  منزلهبههورتن کولی، عقیده دارد محیط همسایگی، 

گیری شود. همسایگان با بهرهای، ضروری، وفاداری و توجه به دیگران آموخته میاحساسات پایه

بات عاطفی و همانندی و همکاری نزدیک، در تربیت از روابط متقابل چهره به چهره و مناس

کوشند. ژان پیاژه، روانشناس مشهور نیز روح جمعی و اجتماعی و رشد عاطفی یکدیگر می

های ها را در ویژگیفردی را به هم پیوند داده و تأثیر رفتارهای افراد ساکن در مجاورت خانواده

های اخیر محققین در (. در سال1۴ :1392رفتاری کودکان، امری مسلم دانسته است )فالح، 

شهری مدرن توجه های تحقیقات خود به فقدان پیوندهای عمیق میان همسایگان در محیط

زوال »دهد که محققین با طرح مفاهیمی مانند در منابع مکتوب نشان میها اند. پیمایشکرده

و  «انسجام اجتماعیفقدان » ،«رفتهازدستاجتماع » ،«تنزل اجتماع»، «روابط همسایگی

اصطالحاتی قریب به این مضامین، نگرانی خود را نسبت به فرسایش روابط همسایگی و آثار 

(. به همین جهت، بازسازی 19: 1395،و پوردیهمی سرعلیاند )اجتماعی ناشی از آن بیان داشته
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دید های تجهای اجتماعی و افزایش انسجام در شبکه همسایگی، نقطه کانونی سیاستشبکه

 (.200۶، 1کیرنس)فلینت،  کشورهاستحیات شهری در بسیاری از 

 ازدارد و  باهمهایی شهرها در کشورهای مختلف، تفاوتاگرچه تجربه همسایگی در کالن

باره توافق کلی وجود دارد که  نیز نتایج متفاوتی بر حیات شهری دارد لکن دراین جهت این

است که مجال ارتباط و پیوند اجتماعی را برای همسایگی بخش مهمی از فضای عمومی شهر 

، و دیگران یوسفیشود )آورد و تضعیف آن باعث فرسایش انسجام شهر میساکنین فراهم می

همچنین وجود تعامالت و همبستگی مکانیکی در درون محالت و در روابط  (.139 :13۸۸

ها از بسیاری از جرائم و بزهکاریتواند ترین ابزار نظارتی و کنترلی، میعنوان مهمهمسایگان به

ای همبستگی اجتماعی قوی باشد، اعضای آن همنوایی بکاهد. طبق نظر دورکیم اگر در جامعه

ای از وضعیت اعتماد و جامعه خواهند داشت. تعامالت همسایگی نیز آینه هایباارزشبیشتری 

ها، ها و همسایهن خانوادهرانی، پیوندهای بیهای ایاعی محالت است. در خانوادهسرمایه اجتم

با توجه به اینکه  .(2۴-25: 139۶خطیبی، دارد )کارکردهای اجتماعی و فرهنگی بسیاری 

های ناشی از فرسایش پیوندها و انسجام در عرصه بسیاری از پژوهشگران به مسائل و آسیب

عقالنی بین اند اما تاکنون پژوهشی که رابطه تعامالت همسایگی و کنش همسایگی  توجه کرده

تحقیق و تفحص قرار دهد، انجام نشده است. مقاله حاضر درصدد است به بررسی  افراد را مورد

سطوح روابط همسایگی شهروندان شهر یزد پرداخته و ضمن ارائه تصویری از سطح و نوع 

تعامالت همسایگی، تحلیلی اجمالی از  ارتباط آن با کنشگری عقالنی در این شهر را نیز ارائه 

 دهد.

 سواالت تحقیق -1-1

  آیا با تغییرات زندگی شهری در یزد تعامالت همسایگی در میان شهروندان دارای

 انسجام پیشین است؟

 های خود شهروندان یزدی با چه سطحی از صمیمیت یا عقالنیت با همسایه

 کنند؟ارتباط برقرار می

 دان تفاوتی آیا بین مناطق مختلف شهر یزد و تعامالت همسایگی میان شهرون

 وجود دارد؟

 

 

1- Flint & Kearns 



 ۷1..... ...............................................همسایگی    تعامالت تبیین در عقالنی کنش تئوری تجربی آزمون

 

 اهداف تحقیق -1-2

 .بررسی تعامالت همسایگی میان شهروندان یزد 

 .بررسی ارتباط سطح تعامالت همسایگی با توجه به نظریه کنش عقالنی 

 .تعیین سطوح روابط همسایگی میان شهروندان یزد 

 

 پیشینه پژوهش -2

 های تجربیپژوهش -2-1

( که محور اصلی بحث، نقش 13۸1) یانصارپژوهش  ایران در ارتباط با تعامالت همسایگی در

شده است.  ای بررسیاجتماعی محله در شهرهای اسالمی است که با روش کیفی و کتابخانه

عنوان یک واحد اصلی روابط اجتماعی بوده و از اجزاء اصلی و  محله در شهرهای اسالمی به

 صادی در آن دخالت داشته است.شده است و عوامل فضایی، فرهنگی و اقتفرعی تشکیل

و « 11»، «2»در سه منطقه  که مبتنی بر مطالعات نظری و میدانی (13۸3پژوهش طالبی )

درصد پاسخگویان  ۸5نفر نشان داد که  ۶0شهرداری تهران بوده است با بررسی نظرات « 1۶»

ایگان محل درصد از پاسخگویان با همس ۸3تمایل به داشتن روابط همسایگی دارند. در حدود 

ها هنوز رابطه همسایگی خود را درصد آن ۴3سکونت قبلی خود در ارتباط بوده و نزدیک به 

تر و به رابطه فامیلی اند. حتی در بعضی موارد این رابطه به دلیل ازدواج فرزندان قویحفظ کرده

امل مؤثر توان عوتحقیق، می« میدانی»و « نظری»با توجه به نتایج مطالعات  شده است.تبدیل

« عوامل درونی»و « عوامل بیرونی»بر ارتباط اجتماعی و روابط همسایگی افراد را به دو گروه، 

توان ساختار کالبدی فضاهای مسکونی و نوع ارتباطاتی تقسیم کرد. در مورد عوامل بیرونی، می

ز قبیل توان به عوامل مختلفی اگیرند و در مورد عوامل درونی میکه در این فضاها شکل می

بعد خانوار، سطح سواد، متراژ، فضای سکونت، تعداد اتاق و ... اشاره کرد. ترکیب عوامل درونی و 

خوبی به اهداف های حاکم و ساخت روابط اجتماعی جامعه باشد، بهبیرونی اگر منطبق بر ارزش

 دهد.موردنظر پاسخ می

دانی، دیدگاه تضعیف تعامل ( نیز سعی داشته با مطالعه ابعاد تئوریک و می13۸۷نوابخش )

همسایگی در حیات شهری را در منطقه دو شهرداری شهر تهران به آزمایش گذاشته و قوت و 

دهد که روابط شده نشان میضعف آن را مشخص نماید. نتیجه بررسی فرضیات مطرح

شهر  پردازان دیدگاه جبرگرائی اکولوژیک معتقدند در این منطقه ازکه نظریهچنانهمسایگی آن
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تهران تضعیف نشده، هرچند که فرضیاتی چند نیز مؤید این ادعا است اما این امر باعث نگردیده 

 که افراد با همسایگان نزدیک خود روابط همسایگی را رها نمایند.

 

شبکه  30های همسایگی بر روی با تحلیل ثانویه داده( 13۸۸یوسفی و همکاران )پژوهش 

ای شبکه روشنی نشان داد که انسجام رابطهشهر مشهد به همسایگی در سه منطقه برگزیده

همسایگی این شهر کمتر از حد متوسط و بیشتر نیز متکی بر پیوندهای ضعیف همسایگی 

 ازشدت عالیق ارتباطی و تعهدات محلی ضعیف، اما  لحاظ ازو انسجام ارزشی شبکه نیز  هست

ای و ارزشی شبکه ندگانه انسجام رابطهباالست. تحلیل چ نسبتاًاشتراک عالیق و تعهدات  نظر

همسایگی نیز حاکی از این است که متغیرهای ثبات مسکونی، تراکم مسکونی، تنوع پایگاهی، 

مذهبی و محلی در تغییرات انسجامی شبکه دخیل هستند و در این میان متغیر -تنوع قومی

 ت دارند.نخست یعنی ثبات مسکونی و تنوع پایگاهی سهم بیشتری در این تغییرا

 5ی همسایگی )در هر شبکه شبکه ۸5با روش پیمایشی  (13۸9) یمروزینسروستانی و 

ها به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای اند. آنخانوار( را در محالت شهر مشهد بررسی کرده

ها، نگرش به محیط فیزیکی محله، تمایل به مشارکت در امور محله، سطح اعتماد به همسایه

ی اقتصادی و اجتماعی منطقه محل های اجتماعی محله و رتبهرد، عضویت در انجمنسواد ف

 امنیت در محله از دیگر سو، ارتباطی مثبت وجود دارد.  سو و احساسسکونت از یک

نفر در شهر آران و  3۸۴نیز با بررسی نظرات  (1393همکاران )پژوهش رستگار خالد و 

ی اجتماعی همسایگی و افزایش هویت ین سرمایهبیدگل نشان داد که رابطه مستقیمی ب

رغم گسترش دنیای ارتباطات ای وجود دارد و علیای، کنترل اجتماعی و امنیت محلهمحله

مجازی، همچنان روابط همسایگی در شهر کوچکی مثل آران و بیدگل، مهم بوده و یکی از 

  دهد.های ارتباطاتی افراد را تشکیل میحلقه

شناختی تعامالت همسایگی و تأثیر تبیین جامعه»عنوان یز در تحقیقی بهن (139۶) یبیخط

به این نتایج رسیده است که بین « آن بر احساس نشاط اجتماعی شهروندان در شهر همدان

بین زنان و مردان در ای وجود دارد. ی معنادار و قویطهتعامالت همسایگی و نشاط اجتماعی راب

اداری نیست اما در احساس نشاط اجتماعی تفاوت معنادار است. تعامالت همسایگی تفاوت معن

ی روابط، های تعامالت همسایگی، شبکهرگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین مؤلفه

ی نشاط اجتماعی است. تحلیل مسیر نیز نشان داد که اعتماد به کنندهبیشترین تبیین

 ها از یکدیگر است.ایهی روابط و شناخت همسها تحت تأثیر شبکههمسایه
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ها و تعامالت اجتماعی: مورد محله»( در تحقیقی با عنوان 2015) 1باسما عیسی و همکاران

کنند که هایی را برای مردم فراهم میمعتقدند که شهرها مکان« مطالعه محله النجاتا در دوحه

هری، امروزه شهرها های شزندگی کنند، کار کنند، یاد بگیرند و معاشرت کنند. به عنوان محیط

شوند و شوند که در آن فضای عمومی آزاد نادیده گرفته میاغلب با گسترش شهر مشخص می

شوند. در حقیقت، تشویق تعامالت اجتماعی در میان همسایگان یا تعامالت اجتماعی دلسرد می

ن یک عامل حیاتی برای اجرای زیست پذیری بین ساکنان شهر است. شواهد اخیر حاکی از آ

دهند. بنابراین، ارزش های شهری امروزی رخ میاست که تعامالت اجتماعی به ندرت در محله

توانند در آینده با هدف افزایش تعامالت اجتماعی بررسی این است که چگونه جوامع می

کند، چرا که این یک در دوحه، یک مطالعه موردی مفید فراهم می 2آ یک طراحی شوند. منطقه

گیری تعامل اجتماعی ست که بر پایه ساختارهای اجتماعی رسمی با هدف شکلمنطقه سنتی ا

 شهری ساختار تطبیق چگونگی بررسی به مقاله های قدیمی ساخته شده است. ایندر محله

 پایدار توسعه موثر نمونه به شدن تبدیل و اجتماعی تعامالت افزایش منظور به النجاة منطقه

 به النجاه بازسازی در پایدار اجتماعی توسعه بر موثر عوامل لهمقا این در همچنین. پردازدمی

های این تحقیق یافته .است گرفته قرار بررسی مورد دوحه قلب در سنتی دارایی یک عنوان

ریزی هوشمند ها برای یک رویکرد طراحی، براساس برنامهای از توصیهمنجر به تعریف مجموعه

به منظور تسهیل تعامالت اجتماعی شد. آ یک رای محله های طراحی، با هدف اجو دستورالعمل

سازند تا محیط شوند که مردم محلی را توانمند میریزی میها به طور صادقانه برنامهاین توصیه

های محله مختصر، چشم انداز مثبتی برای آینده این منطقه ایجاد خود را شکل دهند و با طرح

 کند.

شهرسازی، فضای »( در تحقیقی با عنوان 2015) 3ارین یورک کورن ول و ریچل بهلر

معتقدند که تئوری شهرسازی بیانگر این است که بافت « های اجتماعیهمسایگی و شبکه

برد. به همین علت تحقیقات شهری روابط اجتماعی قوی افراد با دوستان و خانواده را از بین می

این موضوع تاکید دارد که چگونه عیب اخیر توجه خود را به بافت محله محدود کرده است و بر 

ها در این مقاله گذارد. آنساختاری محلی بر انسجام سطح جامعه و سرمایه اجتماعی تاثیر می

دوستان و خانواده به  خاصی را برای یعروابط اجتمانیز کنند که بافت محله استدالل می

کنند که نقطه ضعف ها فرض میدهد. آنافراد سالمند ساکن در جامعه شکل میخصوص 

 

1- Bassma Eissa & al. 

2- A1 
3- Erin York Cornwell & Rachel L. Behler 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cornwell%20EY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28819338
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behler%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28819338
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محله، بی ثباتی مسکونی و اختالل در آن توانایی ساکنان را در داشتن روابط نزدیک با 

های این دو محقق بزرگساالن کند. طبق یافتههمسایگان و دوستان غیر همسایه محدود می

های اجتماعی کوچکتری دارند. معایب کنند، شبکههای محروم زندگی میتر که در محلهمسن

دیک و ارتباط متقابل کمتر ارتباط دارد که این زهمسایگی نیز با روابط شبکه کمتر صمیمی و ن

های کوچکتر و های ناسازگار شبکهمورد تنها در میان مردان است. عالوه بر این ساکنان محله

کنند تا توجه ها در پایان تحقیق خود از محققان درخواست میتری دارند. آنروابط ضعیف

ها در عدم دسترسی به منابع مبتنی بر شبکه تعامالت ی به چگونگی ارتباط محلهبیشتر

 همسایگی داشته باشند.

 بر معماری و شخصی تاثیرات عنوان با تحقیقی در نیز( 201۶)  فرگوسن درک و بروس

 بخشی تنها اند، کرده شرکت اجتماعی فضای در که ساکنانی کنند می بیان همسایه رفتارهای

 گرفته تصمیم افراد از برخی که شد مشخص همچنین. هستند محله یک در ساکن تجمعی  از

 برای مناسبی محل اجتماعی فضای. نکنند شرکت ای منطقه اجتماعی شبکه هیچ در اند

 های گروه تحقیقات، سایر برخالف. بودند گرفته را آن از استفاده به تصمیم که بود کسانی

 حفظ و توسعه اجتماعی فضای در مشارکت بدون را خودشان که دارند وجود افرادی و اجتماعی

 .کنند می

چگونه ساکنان شهرها، حومه شهری »( در تحقیقی با عنوان 201۸) 1کیم پارکر و همکاران

گویند که ها میکنند که اکثر آمریکاییبیان می«  و روستایی با همسایگانشان تعامل دارند

ها گویند که آنمینفر  10تا  3اسند اما تنها در حدود شنحداقل برخی از همسایگان خود را می

شناسند. ساکنان روستایی بیشتر از مناطق شهری یا افرادی که در را می هاآن یشترب یا همه

ها شناسند اما آنگان خود را مییکه همه یا بیشتر همسا گویندکنند، میشهر زندگی میحومه

ند. به طور های اجتماعی تعامل ندارن خود در سایر گروهلزوما با همسایگان خود بیش از همتایا

ها تمایل دارند به همسایگان خود اعتماد کنند، اما این موضوع به خصوص در کلی، آمریکایی

ها گویند که آننفر در این نوع جامعه می 10کند. در حدود شش تا مناطق روستایی صدق می

کامل کلید منزل خود را به آنان بدهند، در حالی که توانند با اعتماد یک همسایه دارند که می

 ها مورد اعتماد هستند.در مناطق شهری نیمی از آن
با توجه به اینکه بسیاری از پژوهشگران به  توان گفتدر جمعبندی پیشینه تجربی می

اند اما توجه کرده های ناشی از فرسایش پیوندها و انسجام در عرصه همسایگیمسائل و آسیب

 

1- Kim Parker & all 

http://www.pewresearch.org/staff/kim-parker
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کنون پژوهشی که رابطه تعامالت همسایگی و کنش عقالنی بین افراد را مورد تحقیق و تا

نشده است. با توجه به آنچه گذشت مقاله حاضر درصدد است به بررسی  تفحص قرار دهد، انجام

سطوح روابط همسایگی شهروندان شهر یزد پرداخته و ضمن ارائه تصویری از سطح و نوع 

ارتباط آن با کنشگری عقالنی در این شهر را نیز ارائه  لی اجمالی ازتعامالت همسایگی، تحلی

 دهد.

 چارچوب نظری -2-2

و سپس مفهوم تعامالت  1بایندر این بخش ابتدا تئوری کنش عقالنی از دیدگاه آیزین و فیش

 شود.خالصه ارائه می صورتبههمسایگی 

 2تئوری کنش عقالنی

آیک آیزین و مارتین  توسط شدهطراحیرچوب نظری ( یک چااِیآرتی) عقالنی تئوری کنش

بینی و نفوذ رفتار انسانی است. این تئوری معتقد است که باین برای درک، توضیح، پیشفیش

 اختیارکنند و تصمیمات را بر اساس اطالعاتی که در خوبی فکر میمردم منطقی هستند، به

 1950حقیقاتی است که در اواخر دهه ها تگیرند. تئوری کنش عقالنی نتیجه سال، میدارند

ا فعالیت مربوط به ای از رفتارهای جنسی تبینی طیف گستردهدر پیش اثربخشیآغاز شد. 

 تنهانههدف نهایی آن،  نشان داد. بر اساس یک مجموعه محدود از شش متغیر سیگار کشیدن را

برای  کنش عقالنیتئوری بینی، بلکه برای درک رفتار انسان است. جهت استفاده از برای پیش

(. 20: 19۸0باین، آیزین و فیشکرد )بینی و درک رفتار انسان، باید چند مرحله را دنبال پیش

است.  موردعالقهگیری رفتار بینی رفتار فرد، شناخت و اندازهاولین گام در ارزیابی و پیش

تعیین  ه این رفتار رامواردی ک در مرحله بعد باشد، شدهشناساییدرستی که رفتار بههنگامی

 .(21: 19۸0)همان،  شوندکنند، شناسایی میمی
بینی و درک رفتارهای انسانی متغیر محدود برای پیش چندتئوری کنش عقالنی از  

ها، باورهای هنجاری )ارجاع به دیگران(، هنجارهای ذهنی و کند. اعتقادات، نگرشاستفاده می

 این موضوع که چرا فرد درک بهتربرای  کنش عقالنیی اهداف، ساختارهایی هستند که در تئور

در طی چهار دهه گذشته، تئوری کنش شوند. دهد، استفاده میرا انجام مییک رفتار خاص 

های کاربردی تحت شرایط عقالنی، توسط دانشمندان علوم اجتماعی در انواع مختلف برنامه

 

1- Ajzen,I. & Fishbein,M. 
2- Theory Of Resoned Action (TRA) 
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ریورا،  ) شده است.استفاده  ... کان وخرید اینترنتی، رفتارهای بهداشتی کوداز جمله  متنوع

ها با یکدیگر را و روابط آن کنش عقالنی( یک نمایش گرافیکی از ترکیبات تئوری 2۷: 200۴

 مشاهده کرد. زیرتوان در شکل می
 

 
 1۹۸0: مدل نظری کنش عقالنی آیزن و فیشباین  1شکل 

 

دهد. حلقه عوامل روی می باین یک کنش یا رفتار در پی یک زنجیرهبه نظر آیزین و فیش

اما قصد و نیت، خود متأثر و تابع دو ؛ انجام یک رفتار است« قصد و نیت»ماقبل بروز رفتار، 

و طی آن رفتار از  هستکه متغیر فردی و شخصی « نگرش به رفتار»متغیر دیگر است، اولی 

کننده نفوذ و است که منعکس« هنجار ذهنی»شود. متغیر دوم منظر فرد کنشگر، ارزیابی می

کند. این تئوری فشار اجتماعی است که شخص آن را برای یک کار )رفتار( احساس و ادراک می

ها تمامی اطالعات در کنند. آنمنطقی عمل می طوربهمبتنی بر این فرض است که افراد 

 کنند. همچنین اثر ومنظم ارزیابی می طوربهآوری و دار را جمعدسترس درباره رفتار هدف

 گیرند که عملی را انجام دهند یا انجام ندهند.نتیجه اعمال را در نظر می

 اند از:های اصلی این مدل عبارتسازه

عنوان احساس مثبت یا منفی درباره انجام رفتار : نگرش به1نگرش نسبت به رفتار

در  است. نگرش فردی نسبت به رفتار، برآیند باورهای نگرشی )احتمال ذهنی فرد شدهتعریف

مورد اینکه انجام رفتار هدف، نتیجه خاص را به دنبال خواهد داشت( در ارزیابی آن پیامدها 

 (.30: 19۸0باین، آیزین و فیش) هست)پاسخ ارزیابانه صریح نسبت به نتیجه( 

توان آمادگی وی برای اجرای عمل های اوست که آن را میای از نگرشرفتار انسان نشانه

رغم عدم قطعیت رابطه بین نگرش و رفتار، چنین تصور اما به؛ ر کردای خاص تصوگونهبه

 

1- Attitude toward the behavior 
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ها وجود داشته باشد، زیرا در غیر این صورت طبق شود که باید نوعی هماهنگی بین آنمی

شناختی ناشی از عدم هماهنگی بین ی ناهماهنگی شناختی، فرد به تعارض رواننظریه

گردد. مثالً، اگر یک ار اضطراب و فشار روانی میآن دچ درنتیجهخورد که های خود برمینگرش

فرد که نگرشی مثبت نسبت به تعامالت همسایگی دارد به حرکاتی دست زند که منافی با 

تعارض بین این دو )نگرش و رفتار(  براثرسایگان باشد، با همنگرش رفتاری وی در برخورد 

 احساس خوبی نخواهد داشت.

نگرش بر رفتار و رفتار بر نگرش )و رفتار امری متقابل است  ی بین نگرشکه رابطهازآنجایی

های تجاری زیرا سازمان؛ در دیگری نیز تغییر ایجاد کرد دریکیبا تغییر  توانگذارد(، میاثر می

های مردم در رفتار و عادات ها و دیدگاهتوان با تغییر در نگرشاند که میبه این نتیجه رسیده

کامالً درونی شده  اصطالحبهکافی قوی باشد و  اندازهبهاد کرد. اگر نگرش ها هم تغییراتی ایجآن

کیا، )نواح و فروتن تبع آن کردار آنان مؤثر خواهد بودگیری رفتار و بهباشد، نهایتًا در شکل

1390 :۷2.) 

: بر این مبنا استوارند که افراد تحت تأثیر اشخاص مختلفی در جامعه 1هنجارهای ذهنی

ها رفتاری را انجام ، مادر، همسر و رهبران دینی و غیره قرارگرفته و در اثر نفوذ آننظیر پدر

 :1390، هماناست )دهند. این سازه نیز شامل دو عامل باورهای هنجاری و انگیزه پیروی می

و  ها(. کردار کنشگران به هنجارهای مرتبط با رفتار متکی است. در شرایطی که نگرش۷2

زیاد خواهد بود. « قصد انجام دادن عمل»ابطه مثبت با رفتار داشته باشند، هنجارها هر دو ر

عالوه، فرد درباره یک عمل خاص هستند. به« عقاید»ها و هنجارها، هر دو تحت تأثیر نگرش

گوید، حتی در سطح مفهومی جدا کردن این سه از یکدیگر عمالً باین میطور که فیشهمان

 غیرممکن است.

بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است. رابطه قصد  :2قصد رفتاری

ها دهد افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنرفتاری با رفتار نشان می

 بنابراین رفتار همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن است.؛ دارند را

شوند از نوع ارزش به پیامدهای کار فرد در او پیدا می: باورهایی که نسبت 3باورهای رفتاری 

است خالصه  گرفتهپیشگذارانه هستند و در اعتقاد به موفقیت و شکست در کاری که در 

 کنند.شوند. این باورها نگرش فرد را نسبت به کار موردنظر تعیین میمی

 

1- Subjective norms 

2- Behavioral intention 

3- Behavioral Beliefs 
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ه اساس گمان فرد : حاصل هنجارهای ذهنی فرد است. این باورها پیچید1باورهای هنجاری

دهند. گمان در مورد نتایجی که به نظر دیگران نصیب او خواهد شد و احترامی که را شکل می

اند. )همان، ه هنجارهای ذهنی مردمکنندخود به این نظر خواهد گذاشت. این باورها تعیین

1390 :۷3.) 

یم، تعامالت بنابراین چون رفتاری که ما به دنبال تبیین آن بر اساس این مدل هست 

شود. در گام اول شناخت روابط لذا در ادامه تعریفی از این مفهوم ارائه می ستاهمسایگی 

برای « تقرب مکانی»همسایگی، توجه به این نکته حائز اهمیت است که در روابط همسایگی 

شوند ایجاد و حفظ رابطه اهمیت دارد. درواقع همسایگان به این دلیل همسایه هم محسوب می

 در زبان عربی و « جار»در زبان فارسی، « همسایه»های ه نزدیک یکدیگر اقامت دارند. واژهک

 و پوردیهمی سرعلی) تأکیددارندروشنی بر نزدیکی مکانی ساکنان در زبان انگلیسی به 2«نیبور»

توان مدل لوینگر و برای درک چگونگی تأثیر مجاورت بر رابطه اجتماعی افراد می (.1۴: 1395

( در توضیح سطوح روابط اجتماعی افراد را مدنظر قرارداد. بر اساس این مدل 19۷2وک )اسن

 بررسی است:میزان درگیری افراد در یک رابطه اجتماعی در چهار سطح یا مرحله قابل

 ( بدون تماس، افراد از وجود هم بی0مرحله :)اند.اطالع 

 ( آگاهی یک1مرحله :)افتد، هریک از طرفین برداشت طرفه، اولین برخوردها اتفاق می

 دهد، اما هنوز ارتباطی نیست.خود را از طرف مقابل شکل می

 ( ارتباط سطحی، دو طرف ارتباط سطحی برقرار می2مرحله :) کنند و اطالعات

 شود.حداقلی بین طرفین مبادله می

 ( تعامل عمیق دوسویه، طرفین آگاهانه با یکدیگر تعامل می3مرحله :) کنند و

 شود.مت بین طرفین ایجاد میصمی

( 1( به مرحله )0ترین عامل برای شروع یک رابطه و گذر از مرحله )، مهم«مجاورت مکانی»

آشنایی اولیه « امکان»های رفتاری مشترک دیگر بودن در حضور دیگران در قرارگاهبیاناست. به

های اجتماعی در مراحل افراد با یکدیگر )روبرو شدن و تماس چشمی در اولین مرحله و تماس

تنهایی برای ایجاد و تعمیق رابطه کافی نیست. درواقع صرف کند، اما بهبعدی( را فراهم می

کند. ایجاد روابط اجتماعی مثبت، عالوه بر مجاورت مجاورت فیزیکی افراد را ملزم به رابطه نمی

بودن نسبی  نیز هست. منظور از تشابه نزدیک« تشابه»و « همگنی»فیزیکی، نیازمند 

 

1- Normative Beliefs 
2- Neighbor 
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مشهود )مانند سن، جنسیت،  صورتبهخصوصیات افراد درگیر یک رابطه است که ممکن است 

ها و ...( و عینی ها، ارزشهای شخصیتی، عالیق، مهارتتحصیالت و...( یا نامشهود )مانند ویژگی

وی ها از سها و تفاوتشده( باشد. الزم به ذکر است که فرایند کشف شباهتو ذهنی )ادراک

ها، متغیرهای بر است و بسته به متغیرهایی، نظیر میزان فاصله فیزیکی، تعداد تماسافراد زمان

: 1395 ،و پوردیهمی ی)سرعل محیطی، زمان آن متغیر خواهد بود و متغیرهای شخصیتی افراد

1۶). 

سطوح روابط همبستگی: تأثیر متغیرهای مختلف انسانی و محیطی بر روابط اجتماعی 

ها پدید های مختلف را میان آنمجاور، انواع مختلفی از روابط اجتماعی با شدتساکنان 

بندی روابط اجتماعی، سه دسته از روابط وبر در تقسیم با پذیرش نظر 1آورد. تالژا بلکندمی

 کند:زیر معرفی می صورتبهاجتماعی میان همسایگان را 

ها کنشگر منافع خود را با محاسبات ابزاری هستند که در آن-ها: روابطی عقالنیمعامله

افرادی با  صورتبهجای اینکه همدیگر را ها، کنشگران بهکند. در معاملهعقالنی دنبال می

گونه از شوند. در اینبازیگر یک نقش مواجه می منزلهبههای فردی ببینند، با یکدیگر مشخصه

 سایگان دارند.با همروابط افراد حداقل کنش اجتماعی را 

ارزشی هستند که بر اساس احساس قرابت فرد با دیگران پدید -ها: روابطی عقالنیابستگیو

 آید.می

شوند، پیوندها پیوندها: روابطی با محتوای احساسی باال هستند که با عواطف هدایت می

: 1395 دهند. )سرعلی و پوردیهمی،افراد را تشکیل میباالترین سطوح روابط اجتماعی میان 

1۶) 

 اند از:وجه به مدل تئوری کنش عقالنی فرضیات این پژوهش عبارتبا ت

  معناداری بین باورهای رفتاری شهروندان یزدی و تعامالت همسایگی آنان رابطه

 وجود دارد.

 وجود دارد.معناداری شهروندان یزدی و تعامالت همسایگی آنان رابطه  بین نگرش 

 وجود معناداری گی آنان رابطه بین قصد و نیت شهروندان یزدی و تعامالت همسای

 دارد.

 

1- Talja Blokland 
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  معناداری بین باورهای هنجاری شهروندان یزدی و تعامالت همسایگی آنان رابطه

 وجود دارد.

  معناداری بین هنجارهای ذهنی شهروندان یزدی و تعامالت همسایگی آنان رابطه

 وجود دارد.

 .میانگین تعامالت همسایگی در شهر یزد در حد کم است 

 ت همسایگی بر حسب جنسیت تفاوت وجود دارد.بین تعامال 

 .بین تعامالت همسایگی و وضعیت تاهل تفاوت وجود دارد 

 .بین تعامالت همسایگی و وضعیت اشتغال سرپرست خانوار تفاوت وجود دارد 

 

 تحقیق روش -۳

مناطق با مراجعه به  د واز واحد خانوار برای یافتن نمونه تحقیق استفاده شدر پژوهش حاضر 

خانوارهای . مجموع کل نداین خانوارهای منتخب، موردتحقیق قرار گرفتگانه شهر یزد هس

 بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال گانه شهر یزدموجود در مناطق سه

-طبقهگیری برای انتخاب خانوارهای نمونه از شیوه نمونه نفر بوده است. ۴۷۴ هزار ۶5۶ ،1395

 استفاده شد.وه تصادفی ساده ای متناسب و سپس شی

که خصوصیاتش بازتابی از کل  شدای آماری سعی در انتخاب نمونهبا توجه به حجم جامعه 

قبول آمده از آن را با حدود و اطمینان قابلدستجامعه آماری ما باشد تا ما بتوانیم نتایج به

 .جامعه آماری تعمیم دهیم کلبه

د ادندیزد تشکیل می تمامی شهروندان ساکن درجامعه آماری در پژوهش حاضر را اگرچه 

ولی از واحد خانوار برای یافتن نمونه تحقیق استفاده شد. بدین ترتیب که با استفاده از فرمول 

با استفاده از روش تعیین گردیده و سپس  3۸5 موردنیازکوکران، حجم نمونه خانوارهای 

ه با توجه به حجم جمعیت در هر منطقه میزان معینی پرسشنامه در آن به این معنا ک تناسب

که  مشخص شد: در منطقه یک ترتیباینبهسهم هر منطقه  پر شود و افراد انتخاب شوند،

و  محمودآباد کسنویه، نصرآباد، شیخداد، دولت آباد، کوچه بیوک، محالت امامشهر،شامل 

 123 شودمیقیام  انقالب و های مطهری،بانهمچنین طرفین بلوارجمهوری اسالمی و خیا

محالت مهدی آباد، نعیم آباد، اکبر آباد، مریم آباد و حسن  که شامل پرسشنامه و در منطقه دو

عیش آباد، خیرآباد، آزادشهر محالت که شامل  پرسشنامه و در منطقه سه 125 شودآباد می

 پرسشنامه توزیع گردید. 13۷ شودمی

 :مه مراحل زیر انجام پذیرفته استبرای تنظیم پرسشنا
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در این مرحله، نتایج تحقیقات میدانی و : شدهانجامتحقیقات  ها والف( بررسی نظریه 

ربط با های ذیحوزهتعامالت همسایگی و کنش عقالنی با که در خصوص  ایمطالعات کتابخانه

 .گرفت قرار موردبررسی ،بود منتشرشدهآن 

 سپس با استناد به ادبیات پژوهش برای هر: هارای شاخصهای مناسب بب ( تهیه گویه

 .های متعددی تهیه شدگویه تعامالت همسایگی شاخص از

گویه  تمامیدر مرحله بعد فهرستی شامل : ها و تهیه پرسشنامه نهایییهج( تعدیل گو 

و  سؤاالت نامناسب نفر از پاسخگویان 50آزمون بر روی انجام یک پیشفراهم آمد که پس از 

 .تهیه شد و پرسشنامه مقدماتی مشابه حذف و تغییر یافت

است. بدین  شدهاستفادهنامه این پژوهش، از روش اعتبار محتوا برای تعیین اعتبار پرسش

شده و در اصالح موردمطالعههای فرهنگی، اجتماعی جامعه نامه با توجه به زمینهمنظور، پرسش

فاهیم اجتماعی تعامالت همسایگی و کنش عقالنی قرار اختیار چند نفر از متخصصان آشنا به م

ها استفاده شد. بدین طریق اعتبار صوری آنان برای شناسایی اعتبار شاخص ازنظرتگرفت و 

 است. شدهاستفادهنامه تأمین گردید. برای سنجش پایایی این پژوهش از آلفای کرونباخ پرسش
ار پژوهش حاکی از آن است که تمامی مربوط به روایی و پایایی ابز شدهخالصهضرایب 

 اند.قبول گزارش گردیدههای برآمده از تئوری کنش عقالنی در سطح مطلوب و قابلشاخص

 : خالصه ضرایب مربوط به روایی و پایایی ابزار پژوهش1جدول 

 
 تحلیل عاملی

 تأییدی

روایی 

 همگرا

 روایی واگرا

MSV < 

AVE 

پایایی 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ

 ۸.29 ۸2/0 2۸/0 < 53/0 53/0 /۸3 ای رفتاریباوره

 ۸.33 ۸2/0 2۸/0 < 5۴/0 5۴/0 /۸۶ باورهای هنجاری

 ۸.31 ۷۸/0 2۸/0 < 51/0 51/0 /۸5 نگرش

 ۸.۷۶ ۸1/0 11/0 < 51/0 51/0 /۸9 قصد انجام رفتار

 ۸.۴2 ۸۶/0 15/0 < ۶1/0 ۶1/0 /۷2 هنجارهای ذهنی

 ۸.05 ۸0/0 1۸/0 < 50/0 50/0 /۶۴ تعامالت همسایگی

 .است گردیده گزارش اول مرتبه تأییدی عاملی تحلیل صورتبه تأییدی عاملی تحلیل: نکته

 برآورد  مشترک واریانس حداکثر از  شدهاستخراج واریانس میانگین مقدار بودن ترکوچک برآورد از پژوهش این در واگرا روایی

 .است گردیده
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تحلیل قرارگرفته است. در این بخش  و مورد تجزیه 1سااسپیاس رفزااها نیز توسط نرمداده

وتحلیل فرضیات و های توصیفی، به تجزیهی آمارهشده و ارائهآوریهای جمعپس از توصیف داده

است. در بخش استنباطی نیز با توجه به اینکه بیشتر متغیرهای  شدهپرداختهها آن آزمون

ی پیرسون، برای بررسی همبستگ هایاند از آزمونگیری شدهای اندازهمستقل در سطح فاصله

سطح  درتواند میموجود  متغیرهایتا مشخص شود که آیا  تحلیل واریانس رابطه بین متغیرها،

 منظوربه و رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه دننتفاوت ایجاد کتعامالت همسایگی و رفتار آنان 

 .استفاده گردید ،نس متغیر تحت مطالعهدر تبیین واریا غیر مفروض متغیرهایتعیین سهم 

 پژوهشهای یافته -۴

 شناختیهای جمعیتیافته -۴-1

نفر( از  19۸درصد ) 3/51های جمعیت شناختی این پژوهش حاکی از آن بود که یافته

 20نفر( از پاسخگویان زیر  55) درصد 2/۴نفر( مرد بودند؛  1۸۸درصد )۷/۴۸پاسخگویان زن و 

سال،  ۴0تا  31نفر( بین  ۸2درصد ) 2/21سال، 30تا  21نفر( بین  139درصد ) 3۶سال، 

سال سن دارند.  51نفر( باالی  ۴1درصد ) ۶/10سال،  50تا  ۴1نفر( بین  ۶9درصد ) 9/1۷

نفر( در منطقه دو،  132) درصد2/3۴نفر( از پاسخگویان در منطقه یک،  12۶درصد ) ۶/32

نفر( از پاسخگویان  135درصد ) 35ونت داشتند. نفر( در منطقه سه یزد سک 12۸درصد ) 3/33

نفر( از پاسخگویان بازنشسته،  ۴1) درصد ۶/10نفر( متأهل بودند.  2۴3درصد ) ۶3 مجرد و

درصد  1نفر( آزاد،  21۶درصد ) 5۶نفر( کارگر،  2۴درصد ) 2/۶نفر( کارمند ۷۷درصد ) 9/19

 25درصد ) 5/۶نفر( بیکار بودند.  ۷درصد ) 1.۸نفر( مهندسی،  13درصد ) 3.۴نفر( پزشکی،  ۴)

دو  هزارتامیلیون و یک نفر( یک 5۷درصد )۸/1۴میلیون تومان، نفر( از پاسخگویان زیر یک

 3/3۸نفر( دو میلیون و یک هزار و تا سه میلیون تومان،  155درصد ) ۴/۴0میلیون تومان، 

 .نفر( سه میلیون و یک هزار تومان و باالتر درآمد دارند 1۴۷درصد )
 

 های توصیفییافته -۴-2

جهت بررسی سطوح روابط همسایگی شهروندان یزدی، فراوانی هر سطح گرفته شد که نتایج 

 است: آمده خالصه در جدول زیر صورتبهآن 

 

1- Spss: Statistical Package for Social Sciences 
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 های سطوح تعامالت همسایگی: خالصه ضرایب فراوانی سنجه2جدول 

   

الً موافقم
کام

 

موافقم
 

ی موافقم
تاحد

خالفم 
ی م

تاحد
 

خالفم
م

خالفم 
الً م

کام
 

ن
میانگی

 

ف از معیار
حرا

ان
 

ی
یگ

سا
هم

ت 
مال

تعا
 

له
عام

م
 

ها به دنبال من در تعامل با همسایه

 هدفی هستم.
۴/11 ۶/31 5/3۴ 3/12 ۶ 9/2 ۷۸/2 1۶/1 

شادتر خواهم بود اگر کار دیگری را 

 ها انجام دهم.جای تعامل با همسایهبه
۸/9 ۷/33 ۶/32 ۸/1۶ ۷/۴ 3/1 ۷۶/2 0۷/1 

ها، کارهای با بجای ارتباط باهمسایه

دارند که 1ارزش دیگری وجود 

 توانم انجام دهم.می

۷/13 1/32 ۴/32 15 ۴/5 ۸/0 ۶۸/2 10/1 

ها، کارهای بجای ارتباط باهمسایه

توانم دیگری وجود دارند که من می

 تر هستند.انجام دهم که مفرح

۷/11 3/30 5/3۴ ۴/1۷ 9/۴ 3/0 ۷۴/2 05/1 

به حقوق افراد در تعامالت من 

 گذارم.همسایگی احترام می
9/19 ۶/3۸ 1/32 5/۶ ۸/1 5/0 29/۴ 

 

9۶/0 

ی
تگ

بس
وا

 

 9۴/0 33/2 1 3/1 5/۸ 9/39 ۸/35 5/13 علیک دارم.ها سالمهرروز باهمسایه

ها من برای شناخت بیشتر همسایه

 کنم.مهمانی برگزار می
۴/5 3/23 ۷/۴0 ۴/1۷ 3/۸ 9/۴ 52/2 1۷/1 

در مواقع ضروری باهم مشورت 

 کنیم.می
۶/9 2۸ 2/۴0 9/11 ۴/5 ۶/3 15/3 

 

15/1 

در مواقع ضروری و به هنگام نیاز در 

مراسم بزرگ از منازل یکدیگر 

 کنیم.استفاده می

۴/10 ۷/2۷ 1/31 ۴/1۷ 1/10 ۴/3 ۸۶/2 25/1 

رود، وقتی یکی از ما به ما سفر می

کدیگر کلید منزل را امانت به ی

 دهیم.می

۸ ۸/23 39/32 ۸/1۴ ۶/9 9/10 99/2 ۴1/1 

های گروهی محله من در فعالیت

 کنم.مانند جلسات مذهبی شرکت می
1/10 9/25 1/39 2/13 3/۸ ۴/3 2۷/3 19/1 

های دوستانه من در دور همی

 کنم.ها شرکت میهمسایه
۶/10 2۸ ۷/33 3/1۶ ۸/۷ ۶/3 9۴/2 22/1 

ی
ند

یو
پ

 

ر سالم و علیک با آنان در عالوه ب

 زنم.مورد اتفاقات روزانه گپ می
۶/9 2/2۸ ۷/33 5/13 ۸/9 9/۴ 01/3 2۸/1 
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 ۸۷/2 ۶/1 1/9 5/15 ۶/31 2/33 109 وآمد نیز دارم.ها رفتمن با آن
 

15/1 

وآمد ها رفتخانواده من نیز با آن

 دارند.
۴/10 5/1۸ ۴/39 15 2/5 ۶/1 ۸1/2 

 

0۷/1 

به کمک یکدیگر  در مراسم

 شتابیم.می
5/۸ 2۸ 9/39 9/1۷ ۶/3 1/2 ۸۶/2 

 

05/1 

ام را بر اقوام من ارتباط باهمسایه

 دهم.خودم ترجیح می
۸/۷ 3/23 3/31 9/1۸ ۶/10 ۸/۷ 25/3 3۴/1 

ها دهم آخر هفتهترجیح می

 ام بیرون بروم.باهمسایه
۷ ۸/21 ۸/30 ۴/1۸ 2/12 3/9 35/3 3۷/1 

ام تعهد ه ارتباط باهمسایهمن نسبت ب

 اخالقی دارم.
1/10 ۸/29 5/۴3 ۶/10 9/3 ۸/1 ۷۴/2 03/1 

ها با من برای خشنود کردن همسایه

 شوم.آنان وارد تعامل و گفتگو می
1/9 ۸/29 3۶ ۶/1۷ ۷/5 ۸/1 ۸۷/2 10/1 

ها در من به درخواست کمک همسایه

های مختلف پاسخ مثبت زمینه

 دهم.می

۴/10 1/30 ۸/35 3/15 2/۶ 1/2 ۸3/2 13/1 

 

در سطح نخست تعامالت همسایگی که  شودگونه که در جدول فوق مالحظه میهمان

 صورتبهای روابط هست، پاسخگویان تا حدی موافق این بودند که مربوط به شکل معامله

موارد  کنند، همچنین تا حدی موافق اینها ارتباط برقرار میسایهباهمدرصد(  5/3۴هدفمند )

درصد( 5/3۴تر )درصد( و مفرح ۴/32تر )های باارزشفعالیت با همسایهجای تعامل بودند که به

توانند انجام دهند و درنهایت موافق این امر بودند، اگر کار دیگری دیگری وجود دارد که می

ه به حقوق وجود عقیده داشتند کانجام دهند، شادتر خواهند بود؛ بااین با همسایهجای تعامل به

 گذارند.درصد( می ۶/3۸احترام )افراد در تعامالت همسایگی 

هایشان نشان در سطح دوم تعامالت همسایگی که میزان وابستگی پاسخگویان را به همسایه

 9/39دارند )خود سالم و علیک  با همسایهداد، اکثریت آنان تا حدی موافق بودند که روزانه می

درصد(، به هنگام ضرورت با  ۷/۴0کنند )خود مهمانی برگزار میدرصد(، برای شناخت همسایه 

کنند، همچنین تا درصد( استفاده می 1/31) گریکدیدرصد( و از منازل  2/۴0مشورت )یکدیگر 

درصد( داده و در  9/32امانت )حدی موافق بودند که هنگام مسافرت کلید منزل را به یکدیگر 

درصد( شرکت  ۷/33دوستانه ) هایدور همیو درصد(  1/39محله )های گروهی فعالیت

 کنند.می
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در سطح سوم تعامالت همسایگی که میزان پیوندهای ارتباطی پاسخگویان را 

داد، اکثریت آنان تا حدی موافق بودند که در مورد اتفاقات روزانه با هایشان نشان میسایهباهم

 ۶/31دارند )وآمد ا یکدیگر رفتهایشان بدرصد(، خود و خانواده ۷/33زنند )یکدیگر گپ می

دهند درصد(، ترجیح می 9/39کنند )درصد(، در برگزاری مراسم به یکدیگر کمک می

درصد( تا با  ۸/30بروند )ها بیرون درصد( و آخر هفته 3/31باشند )شان در ارتباط سایهباهم

های خود تعهد خویشاوندان خودشان؛ همچنین آنان تا حدی موافق بودند که نسبت به همسایه

هستند درصد(، برای خشنود کردن همسایه خود با او در ارتباط و تعامل  5/۴3دارند )اخالقی 

های خود در درصد( و درنهایت تاحدی موافق بودند که به درخواست کمک همسایه 3۶)

 درصد(. ۸دهند )های مختلف پاسخ مثبت میزمینه

 های استنباطییافته -۴-۳

ای امالت همسایگی در شهر یزد در حد کم است از آزمون تی تک نمونهبرای سنجش فرضیه تع

سطح آمده است. بر این اساس  3استفاده شد. نتایج این آزمون به صورت خالصه در جدول 

صدم به دست آمده است لذا بین میانگین تعامالت همسایگی  5معناداری آزمون کمتر از 

( تفاوت معناداری وجود دارد. ۶0.2شهر یزد ) ( و تعامالت همسایگی در۷3.5جامعه مفروض )

 شود.لذا فرضیه مورد نظر تائید می

ای برای سنجش تفاوت میانگین تعامالت : خالصه ضرایب آزمون تی تک نمونه۳جدول 

 همسایگی نسبت به میانگین جامعه مفروض 

 متغیر انحراف از میانگین انحراف از معیار میانگین تعداد

3۸۶ 2120/۶0  9۶۷۶3/15  ۷9۷91/  تعامالت همسایگی 

Test Value = 5/۷3  

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

۶5/1۶-  3۸5 000/0  2۸/13-  ۸5/1۴-  ۷9/11-  

هل و وضعیت اشتغال ت همسایگی برحسب جنسیت، وضعیت تابرای سنجش تفاوت تعامال

علت بود که اینسرپرست خانوار از آزمون تی مستقل استفاده شد، علت استفاده از این آزمون به

هل، و سایر متغیرها )جنسیت، وضعیت تاای متغیر اصلی )تعامالت همسایگی( در سطح فاصله
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اند. گیری شدهگروه مستقل اندازهوضعیت اشتغال سرپرست خانوار( در سطح اسمی و دارای دو 

 .آمده است ۴خالصه در جدول  صورتبهاین آزمون نتایج 

طور که در ها هستیم و همانها ما به دنبال تفاوت میانگینبا توجه به اینکه در این فرضیه

شده است، برای تفاوت تعامالت همسایگی برحسب جنسیت، آزمون لون جدول نشان داده

 Tی تائید یا رد فرضیه موردنظر باید به علت ما براایندهد، بهها را نشان مینابرابری واریانس

هست لذا بین  صدم 5این آزمون بیش از   Sig مقدارکه با توجه به آن  سطر دوم نگاه کنیم

میانگین تعامالت همسایگی برحسب جنسیت تفاوتی وجود ندارد. همچنین اگر به مقدار 

ی زنان و مردان تفاوت آمده برادستشویم که میانگین بهمیانگین نیز نگاه کنیم متوجه می

شود. برای فرضیه تفاوت تعامالت همسایگی چندانی باهم ندارد، لذا فرضیه موردنظر رد می

و  Tدهد که با توجه به ها را نشان میبرحسب وضعیت تاهل نیز آزمون لون برابری واریانس

وجود  سطح معناداری بین میانگین تعامالت همسایگی برحسب وضعیت تاهل تفاوت معناداری

شویم که میانگین همچنین اگر به مقدار میانگین در جدول نیز نگاه کنیم، متوجه می دارد.

( بوده که با یکدیگر تفاوت دارد، لذا فرضیه ۷/59( و مردان )3/۶1زنان )آمده برای دستبه

شود. درنهایت برای تفاوت تعامالت همسایگی برحسب وضعیت اشتغال موردنظر تائید می

دهد که بین میانگین تعامالت ها را نشان میانوار نیز آزمون لون برابری واریانسسرپرست خ

همسایگی برحسب وضعیت اشتغال سرپرست خانوار تفاوت معناداری وجود ندارد، لذا فرضیه 

 شود.موردنظر تائید می

وت تعامالت همسایگی برحسب : خالصه ضرایب آزمون تی مستقل برای سنجش تفا۴جدول 

 وضعیت اشتغال سرپرست خانواروضعیت تا هل و جنسیت، 
 

 آزمون تی مستقل آزمون لون تعداد میانگین متغیر

   T Sig F Sig Df 

2۸/۶0 مردان  1۸2 0۸۷/0  ۶5/0  20/  931/0  3۶۶ 

0۸۷/0 1۸۶ 13/۶0 زنان  - - 931/0  90/3۶5  

3/۶1 مجرد  129 3/0  35/0  ۸5/0  001/0  ۴۸/10  

۷/59 متأهل  231 - - ۴/0  ۴9/212  ۸3/0  

۴2/5۸ بیکار  5۶ 3/0  35/0  ۸۸/0  ۸1/0  5۶/0  

۴۸/۶0 شاغل  305 3/0  593/۷۷  ۸9/0  3/0  59/۷۷  
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ای در ادامه با توجه به اینکه تمامی متغیرهای داخل مدل کنش عقالنی در سطح فاصله

ها استفاده و خروجی آن اند از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه آنگیری شدهاندازه

شود ضریب همبستگی گونه که در جدول مالحظه میهمان. است شدهدادهنشان  5جدول در 

 ،p ،۶9/0=r=001/0پیرسون به ترتیب برای رابطه متغیرهای نگرش و باورهای رفتاری برابر 
قصد انجام رفتار و نگرش برابر ، p ،5۶/0=r=001/0هنجارهای ذهنی و باورهای هنجاری برابر با 

 ،p ،۶2/0=r=001/0، قصد انجام رفتار و هنجارهای ذهنی برابر با p ،۷2/0=r=001/0با 
، تعامالت همسایگی و نگرش p ،۶۴/0=r=001/0 تعامالت همسایگی و قصد انجام رفتار برابر با

تعامالت همسایگی و هنجارهای ذهنی برابر با ضریب  ،p ،۴۶/0=r=001/0برابر با ضریب 

001/0=p ،۴1/0=r،  001/0و باورهای رفتاری تعامالت همسایگی=p ،33/0=r،  تعامالت

است که مثبت بودن جهت همبستگی رابطه  p ،51/0=r=001/0همسایگی و باورهای هنجاری 

دهد؛ بنابراین متغیرهای مدل کنش عقالنی دارای روابط مستقیمی بین متغیرها را نشان می

رگرسیون چندگانه مورد سنجش  ها را درتوانیم تمامی آنمعناداری با یکدیگر هستند و ما می

قرار بدهیم تا سهم هر کدام در تبیین متغیر وابسته و اصلی تحقیق که تعامالت همسایگی 

 است، مشخص شود.

 : خالصه ضرایب مربوط به معناداری روابط بین ابعاد مدل نظری کنش عقالنی5جدول 

 ضریب پیرسون نام متغیر
یسطح معن

 یدار

 تعداد

 )بعد اول*بعد دوم(

 3۸2-3۸۴ 001/0 ۶9/0 نگرش و باورهای رفتاری

 3۷9-3۸3 001/0 5۶/0 باورهای هنجاری و هنجارهای ذهنی

 3۸0-3۷9 001/0 ۷2/0 قصد انجام رفتار و نگرش

 3۷۶-3۸0 001/0 ۶2/0 قصد انجام رفتار و هنجارهای ذهنی

 3۶3-3۸0 001/0 ۶۴/0 تعامالت همسایگی و قصد انجام رفتار

 3۶۷-3۸۴ 001/0 ۴۶/0 گی و نگرشتعامالت همسای

 3۶۴-3۸2 001/0 ۴1/0 تعامالت همسایگی و هنجارهای ذهنی

 3۸۴-3۶۷ 001/0 33/0 تعامالت همسایگی و باورهای رفتاری

 3۸3-3۶5 001/0 51/0 تعامالت همسایگی و باورهای هنجاری
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 رگرسیون چندگانه برای سنجش اثر متغیرهای مستقل بر تعامالت همسایگی

، رگرسیون چندگانه تأثیر متغیرهای مستقل بر شدهمطرحهای بندی از آزمونک جمعدر ی

 شود:بررسی می 1زمانمتغیر وابسته با روش هم

 5جدول بین در های درونی متغیرهای پیشها، انحراف از معیارها و همبستگیمیانگین

جاری، باورهای رفتاری، . ترکیب پنج متغیر هنجارهای ذهنی، باورهای هناندشدهمنعکس)الف( 

 بینی کرد،نگرش و قصد انجام رفتار به شکل معناداری نوسان تعامالت همسایگی را پیش

001/0>p ،05/53(=5،3۸0)F طبق این جدول، در اندشدهارائه)ب( 5. ضرایب بتا در جدول .

بین، باورهای هنجاری و قصد رفتاری به شکل معناداری تعامالت حضور پنج متغیر پیش

بود. این مقدار  ۴03/0شده تعدیل 2Rکنند. مقدار بینی میهمسایگی شهروندان یزدی را پیش

شود. درصد از نوسان تعامالت همسایگی با مدل رگرسیون توصیف می 3۴دهد که نشان می

 (، این مقدار نشان از بزرگی اثر اندازه دارد.19۸۸طبق راهنمای کوهن )

 

 (N= ۳۸0بین تعامالت همسایگی )برای پنج متغیر پیش : خالصه رگرسیون چندگانه6جدول 

 B SE B β t p متغیر

 01/0 -3۸/2 -15/0 3۴/0 -۸0/0 باورهای رفتاری

 00۶/0 ۷5/2 19/0 35/0 9۶/0 باورهای هنجاری

 9۸/0 1۴/0 00/0 29/0 00/0 نگرش

 <001/0 5۶/۸ 55/0 25/0 1۶/2 قصد رفتاری

 ۴0۷/0 ۸3/0 ۴5/0 023/0 19/0 هنجارهای ذهنی

    39/0 01/2۸ مقدار ثابت

001/0>p ،05/53(=3۸0/5)F 2=۴1/0؛R 

 

 آزمون مدل

رود و مستلزم نموداری به صورت نمودار علی های علی به کار میتحلیل مسیر برای آزمون مدل

کند ببینیم در پی چه چیزی هستیم. در این تحقیق جهت بررسی مدل است و به ما کمک می

و  یل مسیر استفاده شدو متغیرهای مدل عبارتنداز متغیرهای باورهای هنجاریاز تکنیک تحل

باورهای رفتاری)متغیر مستقل(، متغیرهای هنجار ذهنی، نگرش و قصد رفتاری)متغیر وابسته 

 

1- Enter 
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متغیرهای پژوهش و میزان  2میانی( و متغیر تعامالت همسایگی)متغیر وابسته نهایی(. در شکل 

 ده است.ها مشخص شضریب مسیر آن

منظور تعیین چگونگی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از به

شده است. دلیل استفاده، مشخص کردن سطح معناداری اثر مستقیم و تحلیل مسیر استفاده

اثرات مستقیم و  ۷غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر روی تعامالت همسایگی بود. در جدول 

 شده است.تغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق نشان دادهغیرمستقیم م

 

 

 : آزمون مسیر با ضرایب مسیر 2شکل 

 

ی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل تحقیق بر : خالصه نتایج محاسبه۷ جدول

 همسایگی تعامالت

 کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر

 /00۷ /00۷ 0 هنجار ذهنی

 /00۷ /00۷ 0 باور رفتاری

 /00۶ /00۶ 0 نگرش

 /00۸ /00۸ 0 باور هنجاری

 /012 0 /012 قصد رفتاری

 درصد 99معنادار در سطح **  
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 گیریبحث و نتیجه -5

های عمومی، پویا و تحلیل رفتار انسان است ترین تئوریتئوری کنش عقالنی یکی از مهم

تار در روانشناسی اجتماعی نیز های تبیین رفعنوان یکی از تأثیرگذارترین مدلکه به

 طوربهبینی و نفوذ رفتار انسانی است. است. هدف این تئوری درک، توضیح، پیش شدهشناخته

کنند و تصمیمات را خوبی فکر میخالصه این تئوری مدعی است که مردم منطقی هستند، به

بر اساس این  (.19۸0باین، آیزین و فیش) رندیگ، میاختیاردارندبر اساس اطالعاتی که در 

ما تأثیر  نیات برها مستقیم بر رفتار تأثیر ندارند، بلکه؛ گرایش طوربهها تئوری، گرایش

به  .1(19۷-229: 2000)یوری،  دهندگذارند و این نیات است که رفتار ما را شکل میمی

ت است و باین و آیزین، تعامالت همسایگی افراد تابع قصد و نیعبارتی بر اساس تئوری فیش

قصد و نیت به تعامالت همسایگی، خود تابع انتظارات افراد مهم یا انتظارات دیگران و انگیزه 

های این طور که یافته(. همان1۸۷: 13۷2رفیع پور، است )برای پیروی از انتظارات دیگران 

و  پژوهش نیز نشان داد، رفتار شهروندان یزدی در تعامالت همسایگی تحت تأثیر مستقیم قصد

دهد کند که این امر نشان میدرصد ارتباطات آنان را این متغیر تعیین می ۴1نیت آنان بوده و 

کنند. در بعدی های خود ارتباط برقرار میسایهباهمهدفمند  صورتبهاکثریت شهروندان یزدی 

دو ( مدعی هستند، قصد و نیت، خود متأثر و تابع 19۸0) نیباطور که آیزین و فیشدیگر، همان

که متغیر فردی و شخصی است و طی آن رفتار از منظر فرد کنشگر « نگرش به رفتار»متغیر 

کننده نفوذ و فشار اجتماعی است که است که منعکس« هنجار ذهنی»شود و ارزیابی می

کند. این تئوری مبتنی بر این فرض است که شخص آن را برای یک کار احساس و ادراک می

منظم ارزیابی  طوربهآوری و دار را جمعدر دسترس درباره رفتار هدفافراد تمامی اطالعات 

گیرند، سپس بر اساس استدالل خود تصمیم کنند. همچنین اثر و نتیجه اعمال را در نظر میمی

 .2(200۴)پیکارین و دیگران، ندهندگیرند که عملی را انجام دهند یا انجام می

درصد تعامالت همسایگی  21 د کهبر همین اساس در پژوهش حاضر مشخص گردی

های این تحقیق با ، در نتیجه یافتهستاشهروندان یزدی متأثر از نگرش آنان به این روابط 

 نظریه آیزین و فیشباین مطابقت دارد.

های پژوهشی این تحقیق همانند محققین دیگر )مانند رستگار خالد و درنهایت یافته

 جمله از( که در تحقیقات خود در سایر شهرها 13۷۸، نوابخش ؛13۸3یطالب ؛1393 ،همکاران

 

1- Urry 

2- Pikkarainen et al  
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پردازان جبرگرائی که نظریهچنانهمدان، مشهد، آران و بیدگل نشان دادند، مدعی است آن

های یافته شهر یزد تضعیف نشده است و موافق با اکولوژیک معتقدند روابط همسایگی در

از حد  کمترمسایگی در شهر یزد ( تعامالت ه13۸۸، پژوهشی برخی از محققین )مانند یوسفی

و انسجام ارزشی تعامالت  ای و وابستگی استمعاملهمتوسط و بیشتر نیز متکی بر پیوندهای 

 است. ضعیفشدت عالیق ارتباطی و تعهدات محلی  لحاظ ازهمسایگی نیز 

در سطح  بررسی رفتارهای شهروندان یزدیین تحقیق در خصوص اهای یافته همچنین

سنجید، را تحت عنوان سطح معامله می آنانمسایگی که عقالنی شدن کنش دیگر روابط ه

دهد که شهروندان یزدی ترجیح نشان می (201۶بروس و درک فرگوسن ) همانند تحقیق

های دیگری مشغول شوند، زیرا آن های خود به فعالیتسایههم باجای تعامل دهند بهمی

کردند. این امر نشان می خودارزیابیهای سایههم بااط تر از ارتبتر و مفرحها را باارزشفعالیت

هایی دهد که انسجام و همبستگی میان افراد در زندگی شهری رو به کاهش بوده و پدیدهمی

ازپیش در زندگی شهری رو به گسترش و فزونی مانند گمنامی و عقالنیت ابزاری امروزه بیش

ه شده است به نظر ( گفت2013دین و دیگران)تحقیق همام صراح ال. همانطور که در قرار دارد

نهادینه شدن هنجارها، رسد که ابعاد و اصول اساسی کیفیت زندگی شهری باید از طریق می

پذیری از ها و رفتارهای شهروندان در تعامالت همسایگی از طریق نهادهای متولی جامعهنگرش

 رد بررسی بیشتری قرار بگیرد.ریزان شهری و طراحان موسیاستگذاران عمومی، برنامه جمله

های مردم در رفتار ها و دیدگاهتوان با تغییر در نگرشمی براساس مدل نظری کنش عقالنی

گیری اندازه کافی قوی باشد، نهایتاً در شکلها نیز تغییراتی ایجاد کرد. اگر نگرش بهو عادات آن

دهی رفتار افراد در تعامالت رفتار آنان مؤثر خواهد بود. همچنین هنجارهای ذهنی در شکل

گردد برای تقویت تعامالت همسایگی در کنند لذا پیشنهاد میمی را ایفا میهمسایگی نقش مه

ها تر از پیش باشند و خدمات رفاهی و تفریحی محلهشهر یزد شوراهای اجتماعی محالت فعال

ی که در همسایگی یکدیگر تری مورد توجه قرار بگیرند تا از این طریق افرادنیز به شکل پررنگ

کنند بتوانند بیشتر به صورت چهره  به چهره با یکدیگر معاشرت کنند که از این زندگی می 

 طریق روابط بین اهالی نیز گسترش پیدا خواهد کرد.

توان با همچنین با توجه به بافت مذهبی و سنتی شهر یزد و وجود مساجد در محالت می

در این اماکن زمینه مشارکت و تعامل افراد را در محالت ارتقا های فرهنگی گنجاندن فعالیت

  داد.

های همسایگی را در شهر یزد با توجه به تواند انسجام شبکهاز دیگر پیشنهاداتی که می

توریستی بودن آن به دنبال داشته باشد، حمایت از کسب و کارهای خانگی و کارآفرینان در 
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های تعاونی تواند در سطح محالت به صورت شرکتمیحوزه صنایع دستی است که این مهم 

 پیگیری شود.

از دیگر نکاتی که باید در زندگی شهری  وگو و تعامل شهروندانایجاد فضاهای گفت ضرورت  

فرهنگ یک جامعه از  امروز مورد توجه بیشتر مسئوالن شهری و استانی یزد قرار بگیرد چرا که

شود، سوق دادن ساخت و سازهای ایجاد میآن تقویت و  افزایی بین افرادطریق تعامل و هم

وگو و تعامل میان شهروندان در این امر ها و معابر به سمت فضاهای گفتشهری مانند پارک

 .هستندموثر 

نشینی یا مراکز تفریحی ساختارهای امروزی زندگی افراد جامعه مانند آپارتمانبا توجه به   

دسانی که طراحی شهر را به عهده دارند باید فضاهایی را برای ها و مهنفردگرایانه، شهرداری

ارتباط اجتماعی مردم ایجاد کنند تا از درون این فضاها، فرهنگ جامعه دائمًا پاالیش شود و 

ریش سفیدان و ساکنان همچنین در حوزه فردی  .شادابی و نشاط خود را حفظ کند

نشینی را غنا بخشند و باعث ارتباط بیشتر مانتوانند فرهنگ آپارتهای کوچک نیز میآپارتمان

 .بین همسایه شوند

 منابع

 جایگاه اجتماعی محله در شهرهای اسالمی با تأکید بر . (13۸1) انصاری، ابراهیم

 .15-2۶ ،13 ،شناسی کاربردیجامعه .اصفهان

 ( 139۶خطیبی، اعظم) .شناختی تعامالت همسایگی و تأثیر آن بر احساس تبیین جامعه

، (2)۷شناختی شهری، مجله مطالعات جامعه .شاط اجتماعی شهروندان در شهر همدانن

13۴-10۷. 

 بررسی . (1393)آران دشتی، سمیه.  و سلمانی بیدگلی، مسعود ،رستگار خالد، امیر

مطالعه موردی شهر  -ایی سرمایه اجتماعی همسایگی بااحساس امنیت محلهرابطه

 .91 -12۶(،11)۴ شناختی شهری،عهمجله مطالعات جام .آران و بیدگل

 ( 13۷2رفیع پور، فرامرز .)تهران: ارغنون. .سنجش گرایش روستائیان به جهاد سازندگی 

 ن. فصلنامه صفههمسایگی و همسایه بود. (1395) سرعلی، رضا و پوردیهیمی، شهرام، 

2۶(1 ،)2۴-5. 

 تشارات جهاد ان. تهران: شناسی شهریجامعه .(13۷3) اهللصدیق سروستانی، رحمت

 تهران. دانشگاهی دانشگاه
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 بررسی ارتباط بین مشارکت . (13۸9) نیمروزی، نوروز و اهللصدیق سروستانی، رحمت

-220: ۴۷، دانش انتظامی .در روابط همسایگی و احساس امنیت در محالت شهر مشهد

1۸5. 

 2۴ ،نامه علوم اجتماعی .روابط اجتماعی در فضاهای شهری(. 13۸3) طالبی، ژاله، 

1۸0-1۶1. 

 ( 1392فالح، محمدجواد .)انتشارات . تهران: نشینیاخالق همسایه داری و آپارتمان

 .کتاب نشر

 شناختی روابط همسایگی در بررسی جامعه(. 13۸۷) رفیعی فر، مریم و نوابخش، مهرداد

مجله  .های مسکونی شهر تهران: مطالعه موردی منطقه دو شهرداریمجتمع
 .51-۶5، (1)1 شناسی معاصر،جامعه

 بررسی رابطه بین کنش عقالنی و  .(1390) .فروتن کیا، شهروز و نواح، عبدالرضا

فصلنامه علمی  .محیطی مطالعه موردی جامعه شهری اندیمشکرفتارهای زیست
 .۶9 -۷۸، 51 زیست،محیط

 ایساخت و اعتبار یابی مقیاس هویت محله(. 1391) نگینی، سمیه و وحیدا، فریدون. 

 .5۸-35 (،2)2 ،ه مطالعات شهریفصلنام

 های اجتماعی انسجام در شبکه. (13۸۸)حجازی، مهال  و نوغانی، محسن ،یوسفی، علی

 .13۸-1۶1(، 1)10، شناسی ایرانمجله جامعه .شهر مشهد

 ( 13۸3یوسفی، نریمان). انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و  :تهران. هاشکاف بین نسل
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