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 چکیده

ایتن تققیتق متام     . در بین مردم روستایی انجام گرفتت پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه سرمایة اجتماعی در ارتقای تعلق مکانی 
نفر بتود هته    51383جامعة آماری پژوهش مام  همة سرپرستان خانوارهای روستایی مهرستان زاب  به تعداد . ای بود  پیمایش پرسشنامه

. تای مورد مطالعه انتختاب متدند  ای با انتساب متناسب در میان هشت روس ای چندمرحله گیری خومه نفر به روش نمونه 083ها  از بین آن
روایی صوری و مقتوایی پرسشنامه براساس نظر هارمناسان مقلی و استتادان دانشتگاهی تیییتد متدهپ و پایتایی آن از مریتق مقاست ة        

ی گویتان دارای تعلتق مکتان    درصد پاسخ 52های تققیقپ نزدیک به  م ق یافته. های مختلف تییید مد ضریب آلفای هرون اخ برای مقیاس
با توجه به ضرایب هم ستگیپ بین سرمایة اجتماعی  .درصد دارای تعلق مکانی زیاد بودند 52درصد دارای تعلق مکانی متوسطپ و  23همپ 

با )نتایج تقلی  مسیر نشان داد سرمایة اجتماعی بیشترین تیثیر را بر تعلق مکانی دارد  .گویان رابطة معنادار وجود دارد و تعلق مکانی پاسخ
پ عضتویت در نهادهتای روستتایی    +(532/3)منتدی از ختدما     پ بهتره +(523/3)متغیرهتای وضتعیت متغلی    +(. 511/3ن تیثیر هت   میزا
هتای بعتدی قترار     در رت ه+( 811/3)پ و رضایت از زندگی (-811/3)پ مهاجر  اعضای خانواده +(831/3)پ مول اقامت در روستا +(832/3)

گیری از راه ردهای مشارهتی در راستای ارتقای سرمایة اجتماعی و پیشت رد توستعة    های تققیقپ بهره در مجموعپ براساس یافته. اند گرفته
 .تواند به افزایش تعلق مکانی و سکونت پایدار در منامق روستایی مهرستان زاب  منجر مودیکپارچة مقلی می

 کلیدواژگان
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 همقدم

تیوا  بی      ای مواجهند و نوعی ناهمگامی را میی  مناطق روستایی در حال حاضر با مشکالت عدیده

روییه   برداری بیی  تخریب منابع پایه در اثر بهره. رشد و توسعة ای  مناطق و مناطق شهری شاهد بود

نانه، ناپدیداری مع شیتی، و میواردی ا    گذاری و ابتکارات کارآفری یا تغ  رات اقل می، کمبود سرمایه

پاییدار    ای  دست، موجب شده است  ندگی در برخی منیاطق روسیتایی ا  اسیتانداردهای توسیعة    

کرد  شرایط مناسب برای مانیدگاری و فعای یت     ندگی روستایی در گرو فراهم. فاصله داشته باشد

 .مردم روستایی در ای  مناطق است

شید    م  برخی روستاها و پ رشد  جمع یت و در میواردی، خیایی   با توجه به مهاجرفرستی مز

جمع ت روستاها ا  سکنه، شناسایی عوامل کاهندة ای  روند و افزایش م ل به ماندگاری روستای ا  

های اصلی توجه بیه   یکی ا  پایه. شود در روستا امری ح اتی برای تداوم ح ات روستا محسوب می

ویژه روستایی ای   ریزی و توسعه در مناطق مر ی، به برنامه پایداری سکونت و کاهش مهاجرت در

تیوکلی و  )خیاطر داشیته باشیند     است که ساکنا  ای  مناطق به محل  یست و فعای ت خیود تعلیق  

فیرد بیا    ةتری  عوامل اثرگذار بر رابطی  حس تعلق مکا  ا  مهمدر واقع، (. 868، ص8811موسوی، 

ناگونی است که ک ف ت  ندگی فرد در مکیا  را متیرثر   عوامل گوة ای  حس دربرگ رند. مح ط است

شی خی و همکیارا ،   ) گذارد حس تعلق بر رفتارهای افراد در جامعه ترث ر می یا نبود وجود. دکن می

 .(14، ص8831

کنید کیه    میی  ایجیاد  خیود  ساکنا  در احساسی و ن ز دارد غ رمادی بعد مادی، بعد بر عالوه مکا 

 .شیود  مکانی منجر میی  هویت گ ری شکل به که ایجاد شده، افراد در مکا  به تعلق واسطة آ  نوعی به

، 8838رهنمیا و رضیوی،   )گیذارد   میی  تیرث ر  سرمایة اجتمیاعی  و مشارکت بر مکانی تعلق حس ای 

 هوییت  ا  تهی و مصنوعی هایی مح ط ایجاد باعث بخش، عوامل هویت و ابعاد به توجهی کم(. 93ص

 مشیارکت  و همبسیتگی  مکیانی،  تعلیق  احسیا   بیود   پیای    ای  امیر،  پ امدهای ا . شود می انسانی

اسیت   جمع تیی  اهیدا   ن یافت   تحقق در و ترث ر سکونت ادامة برای انگ زة ساکنا  کاهش اجتماعی،

 (.81، ص8813وارثی و همکارا ، )
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 صیفت  در مطایعیات  برخیی  هرچنید در ایی  بی  ،   . عوامل مختلفی بر تعلق مکانی ترث رگذارند

 مکیا   بیه  تعلیق  و مکیا   حیس  تقوییت  و ایجیاد  در اجتماعی تعامالت نقش تفض لیو  انحصاری

 در کیه  مکیا   حیس  بسیط  و گ یری  شکل در اجتماعی روابط وافر اهم ت صر  ،اند کرده تشک ك

 بیر  اجتمیاعی  محی ط  ا  ذهنیی  تصورات تثب ت سبب شده، منعکس مکانی مطایعات اتفاق به قریب

مظلیومی،  ) اسیت  مکیا   حس ابعاد ترث رسنجی مدل در مهم ذاریاثرگ یك ةمثاب به مکا  حس ابعاد

سیال   8933)می الد مسی      به قبل ا  ابل  ةمنطق در سکونتمدت  قدمت طوالنی(. 814، ص8813

خیا  مسیاعد و آب   )ای  پ دایش و پویایی  ابل ناشیی ا  شیرایط منطقیه    .گردد با می( قبل ا  م الد

شهرنشی نی در ایی  منطقیه ا  روال منطقیی     . بوده اسیت  (ا ه رمند و افغانست)ای  و فرامنطقه( کافی

ب شیتری  توسیعه و    و( آباد به شهر  ابل تبدیل روستای حس  )کند تبدیل روستا به شهر تبع ت می

بیزی،  ) وجودآمده پس ا  انقالب اسالمی بوده اسیت  هگسترش ف زیکی شهر  ابل ناشی ا  شرایط ب

شیهری در منطقیه تغ  یر کیرده اسیت       -ونتگاه روسیتا های اخ ر، ایگوی سک در سال(. 4، ص8814

و بنا بر مشکالت و مسائل مع شیتی ناشیی ا  خشکسیایی،    ( 848، ص8834ن ا و همکارا ، فاضل)

ن یا،   فاضل)تغ  رات اقل می و عوامل دیگر که ک ف ت  ندگی در مناطق روستایی را مترثر کرده است 

عی و اقتصادی در منطقه به ای  رونید دامی   ده   یافتگی اجتماو نابرابری در توسعه( 13، ص8838

و در نت جه، تمایل به مهاجرت و در نت جه، کاهش تعلیق  ( 894، ص8813پ ری و عمرانی ، )است 

با توجه به اهم ت عوامل اجتمیاعی بیر تعلیق    . مکانی در ب   مردم ساک  در روستاها مشهود است

در واقیع، ایی    . هیا اسیت   سا ه و رابطة بی   آ  های ای  دو  مکانی، ای  تحق ق در پی بررسی مؤیفه

داری بی   سیرمایة    به ای  پرسش محوری اسیت کیه آییا رابطیة مثبیت و معنیا        تحق ق در پی پاسخ

توا  با ارتقای سرمایة  اجتماعی و تعلق مکانی در روستاهای مورد مطایعه وجود دارد؟ و چگونه می

 تاهای مورد مطایعه اقدام کرد؟اجتماعی، به بهبود تعلق مکانی در ب   جمع ت روس

 مبانی نظری پژوهش

گاهی هیم، مکیا    . شود، مثل یك شهر، یك استا ، یك کشور مکا  به یك واحد ا  فضا اطالق می

شدة توسط انسا  نظ ر منزل یا سکونتگاه، محیل گذرانید  اوقیات     به بخش خاصی ا  فضای اشغال
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. فیرد دارد  واحیدی فضیایی شیرایطی منحصیربه     عنوا  هر مکا  به. شود فراغت و نظایر آ  گفته می

ها، نمود ع نی دارند و با تغ  رات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جیز آ  عناصیر جدییدی را     مکا 

وسی لة   هیا، بیه   صفت مشخص مکیا  . دهند ای ا  عناصر قدیم خود را ا  دست می پذیرند و پاره می

اندا  آ  با تیاب   روح هر مکا  در چشم. دگ ر باورهای اقتصادی، مذهبی، فرهنگی و غ ره شکل می

مشخصات مکانی در طول . گذارد های انسانی را به نمایش می ها و هد  ها، فعای ت یابد و ار ش می

. هیای انسیانی اسیت    هیا و هید    ها، ار ش ای  امر، حاصل دگرگونی در نگرش. کند  ما  تغ  ر می

بدینسا  کیه هیر مکیانی، نشیا  و     . رود می ساختار هر جامعه ا  عوامل مهم ساخت مکانی به شمار

کنید و   وجو می ای جست انسا ، ریشة خود را در مکا  ویژه. رود نمادی ا  خود جامعه به شمار می

انسا  ا  مکیا   . کند که در آ  آ ادی، ن ا های اساسی و امن ت او ترم   شود تعلق به مکانی پ دا می

انیدا    ساخت سکونتگاه، ایجاد مزرعه، توسعة چشیم های گوناگو ، نظ ر  با تخص ص آ  به کاربری

آورد و  وجیود میی   وابستگی به مکا  عالیقی را در انسا  بیه . برد طب عی مشتر  و نظایر آ  بهره می

شیکوئی،  )های روحی و روانی شیود   ناخوشایندی   دگی و  دوری ا  آ  ممک  است موجب غربت

 توانید  می مکا  شناخت با انسا  .است آ   ساکنا هویت اصلی عنصر مکا ،(. 911-914، ص8816 

او  احسا  .دارد ذه  در متفاوتی تصویرهای متفاوت، های مکا  ا  انسا . نائل شود خود شناخت به

، 8838 یاری و همکیارا ،  )باشد  ترث رگذار مح ط ا  ادراکش ذهنی و تصویر گ ری بر شکل تواند می

 خود که است مکانی سا د، می را وی فردی تهوی که انسا  هر وجودی شخص ت بخشی ا (. 11ص

 (.94، ص8813 و همکارا ، وارثی)کند  شناسد و به دیگرا  معرفی می می آ  با را

 بیا  اش رابطیه  و خیود  عیدم ادرا   بیا  انسا  که شود می ناشی آنجا ا  مکانی هویت بحث اهم ت

 را انسیا   تا است پناهگاهی ،م ا  ای  در خاطر تعلق. شود می هرا  دچار (مکانی بی)پ رامو   جها 

 متمیایز ایبته هویت مکا  ا  هویت مکیانی  (. 81، ص8813 نگ نی، و قاسمی)بخشد  رهایی ا  تعل ق

در ای  ب  ، هویت مکانی نوعی ابرا  وجود و استفاده ا  معنای مح طی برای تع ی   هوییت   . است

بنیابرای ،  . ط با یك مکیا  اسیت  واسطة ارتبا شده در یك فرد یا جمع به یا نوعی احسا  برانگ خته

ارتباط نزدیکی ب   حس مکانی و هویت مکانی وجود دارد؛  یرا حس مکانی مربوط بیه وابسیتگی   

کند هویتی است جمعی که بیه ییك مکیا  خیاص گیره       انسا  به مکانی است که در آ   ندگی می
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کنید کیه ا  سیه     یهای قابل تشخ ص مکا  ب رونی اشاره م اما هویت مکا  به ویژگی. خورده است

پذیر و کارکردها و  های مشاهده تن ده عوامل مشخص طب عی و نمود ظاهری آ ، فعای ت عامل درهم

 دی یل  بیه  را شیهر  ا  مردم ذهنی تصور ادرا  و ی نچ،(. 8شکل )مفاه م، یا نمادها شکل گرفته است 

 ارتبیاط  و مکیا   انسا   م ا که است عاملی مکا  حس دارد اعتقاد و مهم دانسته بس ار رابطه، هم  

 به نسبت تفاوتی بی ا  مراتبی سلسله دارای نت جه، مکا  در. آورد می وجود به وحدت و کند می برقرار

 و مح ط ا  ذهنی مردم ادرا  معنای به مکا  حس مجموع، در .است مکا  به فداکاری نسبت تا مکا 

دهد،  می قرار مح ط با درونی رتباطیا در را شخص که مح ط است ا  ها آ  آگاهانة وب ش کم احسا 

 حیس  ای  .شود می یکپارچه و خورد پ وند می مح ط معنایی  م نة با فرد احسا  و فهم که طوری به

 بیرای افیراد   وییژه  رفتیاری  و حسی خصوص ات با مکانی به فضا تبدیل یك موجب که است عاملی

 مفیاه م  ا  شود، می مح ط یك ا  احسا  راحتی موجب اینکه بر عالوه مکا  حس. شود  می خاص

 و حماییت کیرده   مشخص مکا  یك در جامعه فرهنگی و اجتماعی مردم، روابط نظر مورد فرهنگی

 (. 41، ص8814فالحت، )شود  می برای افراد هویت به دست ابی و گذشته تجارب یادآوری باعث

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 (5ص، 1931بدیعی ازنداهی و پوینده، )تأثیر مکان بر هویت . 1شکل 

 اشاره خود ف زیکی  یست مح ط با اجتماعات یا ها گروه افراد، ب   احساسی ةرابط به مکانی تعلق

 ییك  کننیدة  ب یا   مکیانی  تعلق  یست، مح ط شناسی روا  در (.Mishra et al., 2010, p.187) دکن می

. (Williams & Vaske, 2003, p.830) اسیت  خیاص  مکیا  ییك   و فرد ب   مثبت پ وستگی یا ارتباط

 افزاری مکا  بر هویت ترث ر نرم

 افزاری مکا  بر هویت  ترث ر سخت

 حس مکانی

 هویت مکانی

بسترسا ی 
گ ری هویت  شکل

 (هویت مکا )

ترث رگذاری مکا  بر 

 هویت
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8مکیانی  وابستگیاند ا   دارد که عبارت بعد دوتعلق مکانی 
 ,Kyle et al., 2005) 9مکیانی  هوییت  و 

p.153) .هیای  فعای یت  ییا  اهدا  ا  حمایت رایطکرد  ش فراهم در مکا  اهم ت که مکانی وابستگی 

 نمادی  اهم ت به مکانی هویت .داردارتباط  مکا  یك ف زیکی های ویژگی با دهد، می نشا  را دیخواه

. بخشند می منظور و معنا  ندگی به که کند می اشاره روابطی و احسا  برای منبعی عنوا  به مکا  یك

، 8838عابیدی سروسیتانی،   ) دهید  میی  شیرح  را فیردی  هویت ا  بخشی مکانی هویت ترت ب، بدی 

ا  . دهید  میی  پ وندهای اجتماعی او را تحت تیرث ر قیرار   اجتماع، به تعلق حس ارتقایبا  که( 81ص

 در معتقدنید  برخیی . توا  انتظار داشت هویت مکانی با سرمایة اجتماعی ارتباط دارد رو، می هم   

و  افیراد  روانیی  و روحی سالمت راستا، ای  در و شود توجه فرد بر مح ط ترث ر به باید افراد، شناخت

 بسیتگی  فیردی  هوییت  ا  یبخش عنوا  به مکانی تعلق تداوم به تواند می کم ت و ک ف ت تعامالت او

 (.Twigger-Ross & Uzzell, 1996, p.205) باشد داشته

دی ل پ وند با هوییت   گ رد، به حس تعلق مکانی که نه کامالً به صورت جمعی یا فردی شکل می

رویاها، آر وهیا  )تا آینده ( خاطرات)و یك افق  مانی ا  گذشته ( Manzo, 2003)انسا ، پویا است 

عنیوا    دوستی بیه  حس تعلق مکانی که توسط برخی جغراف دانا  به مکا  .دربردارد را( ها و نگرانی

ها تعب ر شده است، مفهومی پ چ ده ا  احسیا  و   نوعی پ وند پرمحبت با ترث ر متقابل مردم و مکا 

ای  حیس  . آید وجود می گ ری ا  مکا  به دیبستگی انسا  به مح ط است که در اثر سا گاری و بهره

آید که شخص ت متمایز مح طی به یحیا  مصیای ، شیکل، بافیت و رنی        وجود می های به به مکا 

 (. 869، ص8811توکلی و موسوی، )دارند 

عنیوا  جنبیة    حیس مکیا  بیه   . ها و معانی مواد خام هویت مکا  هسیتند  ظاهر ف زیکی، فعای ت

ل انسا  با ای  عناصیر  دیگری ا  هویت مکا ، در درو  ای  عناصر ن ست، بلکه در اثر ارتباط متقاب

« ما»توا  معادل با حس مکا   گرفته، هویت مکا  را می های انجام با توجه به بررسی. گ رد شکل می

گ یرد، امیا    وس لة مردم شکل می هویت مکا  بخش دنی ن ست، بلکه طی  ما  و فرایندی به. دانست

                                                           
1. Place dependence  
2. Place identity 
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دهنده، اقدامات ال م در  های تشک ل هعنوا  مؤیف ابتدا باید ا  طریق عوامل ف زیکی، فعای ت و معنا به

 (.18، ص8839کاشی و بن ادی، )راستای رس د  به هویت مکا  را انجام داد 

 & Jorgensen)های مختلفیی بررسیی شیده اسیت      ماه ت و شدت حس مکانی ا  طریق مؤیفه

Stedman, 2006 .)کیار گرفتیه شیده اسیت،     عنوا  معادیی برای حیس مکیانی بیه    تعلق مکانی که به 

ای  خص صه که ممکی  اسیت ا  تیاریخ و    . دهندة پ وند عاطفی مثبت مردم با یك مکا  است نشا 

گویی و نامگیذاری   داد  یا تخریب اراضی، مایک ت و م راث، روابط معنوی یا قصه خانواده، ا دست

؛ همیواره مثبیت ن سیت و ممکی  اسیت دربرگ رنیدة       (Altman & Low,1992)ها نشرت گ رد  مکا 

 .Hernández et al., 2007))فی هم باشد احسا  من

توا  به ای  نت جه رس د که حس تعلق مکیانی سیبب خیاص و     های مختلف می با مرور دیدگاه

متمایزبود  یك موقع ت برای فرد، تیداوم پ ونید او بیا آ  موقع یت و دیگرانیی اسیت کیه در آ         

گراییی   گی ییا طب عیی، ا  هیم   عنوا  یك فضای سیاخت  ا  آنجا که مکا  به. کنند موقع ت  ندگی می

گ یرد، پ ونید    متقابل عناصری مانند رفتار انسانی، معانی و مفاه م و مشخصات کایبیدی شیکل میی   

ایی   . ها با مح ط پ رامیو  خیود دارد   ها و ن ز تعامل و هماهنگی آ  انکارنشدنی با تعامل ب   انسا 

و ادرا  نسبت به یك مح ط  عنوا  ماحصل قضاوت خص صه سبب پ وند ب   تعلق به یك مکا  به

هیا، انسیجام اجتمیاعی و در کیل، سیرمایة       خاص و ک ف ت مناسبات و روابط اجتماعی ب   انسیا  

  .شود اجتماعی می

 پیشینة تحقیق

 تعلیق  م یزا   با آ  ی رابطه شهری و هویت های مؤیفه تحل ل و با بررسی (8813)وارثی و همکارا  

اند که ب   میدت  میا  سیکونت و تعلیق مکیانی       نت جه رس ده گلبهار به ای  در شهر ساکنا  مکانی

 . داری وجود دارد رابطة مثبت معنا

آ ، سیه   دهنیدة  تشیک ل  عوامل و مکا  به تعلق حس با بررسی مفهوم( 8833)مطلبی  و فرو نده

کایبدی را بر حس تعلق بیه مکیا  بیا     –ادراکی فردی، اجتماعی و مح طی  –دسته عوامل شناختی 

تعهد به مکا ، دیبستگی به مکا ، تعلق مکانی، نمادگرایی مکانی، شناخت مکیانی،  )تلف سطوح مخ
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در ای  ب  ، عوامل مح طی شامل سه سا ة . اند مؤثر دانسته( مندی ا  مکا  رجحا  مکانی و رضایت

، همسیا ی  (فرم شامل شکل، انیدا ه، رنی  و مق یا  و روابیط و سیاماندهی     )های کایبدی  ویژگی

در نظیر  ( تعامالت اجتمیاعی و برخوردهیای عمیومی   )ها  و فعای ت( ها فعای ت   تیرم یبدی قابل ت کا)

ها، ادرا  و شناخت و ن ا های مختلف  ها، شایستگی همچن   فرد، شامل انگ زش. گرفته شده است

جسمانی، ایمنی، تعلق، احتیرام، خودشیکوفایی، شیناخت و  یبیایی، و دیگیرا ، شیامل نمادهیای        

 . عی در نظر گرفته شده استفرهنگی و اجتما

سیرمایة   بیر  یمکیان  تعلیق  حیس  ر تیرث  یبررسی »در تحق قی با عنوا  ( 8838)رهنما و رضوی 

به ای  نت جه رس دند که مدل ترث رگذاری حس تعلیق  « مشهد شهر محالت در مشارکت و اجتماعی

بق ه ای  روابط را  ای مشارکت بهتر ا های اجتماعی ا  طریق متغ ر واسطهمکانی در افزایش سرمایه

عبارت دیگر، در یك رابطة علّی غ رمسیتق م، تقوییت حیس تعلیق مکیانی باعیث        کند، بهتب    می

 .شود افزایش مشارکت و افزایش سرمایة اجتماعی می

 شیناختی  روا  متغ رهیای  بی    ارتبیاط  بررسیی  هد  با طی پ مایشی( 8838)عابدی سروستانی 

گلستا  به ایی  نت جیه    استا  جنگلی های پار  گردشگرا  یستی  مح ط نگرش و مکانی تعلق مانند

 مکیانی  تعلق م زا  ا  های جنگلی، پار  با گردشگرا   ندگی محل فاصلة افزایش با رس ده است که

بیه   ب شتری مکانی تعلق مترهل، افراد به نسبت مجرد افراد و شود می کاسته ها پار  ای  به نسبت آنا 

  یسیتی  محی ط  مناسیب  رفتار و مکانی تعلق براسا  نتایج ای  تحق ق، ب   .دارند جنگلی های پار 

برقیرار   معلیویی  و علیت  رابطیة  و نوعی دار و معنا مثبت جنگلی، همبستگی های پار  در گردشگرا 

 بیرای  بهتیری  متغ یر   یسیت،  محی ط  بیه  نسبت نگرش با مقایسه مکانی در در ای  ب  ، تعلق. است

 . است  یست ح طم حامی رفتارهای ب نی پ ش

به  مکانی در سنندج حس تحک م در اجتماعی توسعة نقش با ار یابی( 8838) یاری و همکارا  

. وجیود دارد  حیس مکیانی   و اجتمیاعی  توسیعة  م یا   مستق می و مثبت رابطة ای  نت جه رس دند که

اجتمیاعی   توسعة سط  مکا ، ارتقای حس تحک م راهبردهای توا  نت جه گرفت یکی ا  بنابرای ، می

ا  طیر  دیگیر، طبیق نتیایج تحق یق شیف عا و شیف عا        (. 18، ص8838 یاری و همکیارا ،  )است 

بررسی رابطة توسعة پایدار اجتمیاعی و سیرمایة اجتمیاعی در بی       »، در پژوهشی با عنوا  (8838)
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هیای  ، رابطة مثبت و معناداری م ا  سرمایة اجتماعی و شاخص«ساکنا  محلة غ ررسمی شم را  نو

 ةمطایعی  .شود ها و اعتماد تقویت میوس لة اتصال به شبکه توسعة پایدار اجتماعی برقرار است که به

جدیید پرنید و    هایشیهر  درهیای رسیمی و غ ررسیمی     تطب قی حس تعلیق مکیانی در سیکونتگاه   

بی ش ا  اسیکا  رسیمی    ( شیهر  نسی م )حس تعلق مکانی در اسکا  غ ررسیمی  نشا  داد  شهر نس م

فرهنگیی   ةو سرمای ،شهر ب ش ا  ساکنا  پرند سرمایة اجتماعی ساکنا  نس م ،همچن  . است( پرند)

 بیود ایی    کنندة ن ز ب ا های ای  تحق ق  همچن  ، یافته. شهر است   نس ما  پرند ب ش ا  ساکناساکن

هیای   ترت ب ا  سیرمایة اجتمیاعی، نگیرش بیه ویژگیی      که حس تعلق مکانی در شهر جدید پرند به

ا  سیرمایة   ،ترت یب  شیهر بیه   و در نسی م  ،فرهنگی و حیس تعلیق مکیانی    ةبدی، سرمایکای -فضایی

 ،مجمیوع  در. پیذیرد  کایبدی ترث ر میی  -های فضایی  فرهنگی و نگرش به ویژگی ةاجتماعی، سرمای

تری  عامل اثرگذار بر حس تعلیق مکیا  در دو شیهر پرنید و      نتایج، سرمایة اجتماعی مهم با مطابق

 . (14، ص8831ش خی و همکارا ، )د گزارش ششهر  نس م

انیدا  بیر مبنیای حیس تعلیق       برداشت ساکنا  روستایی را ا  چشم( 9389)سوینی و همکارا  

در منطقیة نورم جیاوری در نزدیکیی متیروپلت   هلسی نکی در      ( با مکیا    مب   رابطة انسا )مکانی 

گوییا    پاسیخ . ام گرفته اسیت ای  مطایعه به ش وة پ مایشی و کمی انج. جنوب فنالند بررسی کردند

هایی دارای همبستگی اجتماعی، دارای پ ونیدهای   اند، شامل خوشه بندی شده در چهار خوشه گروه

بنیدی بیر مبنیای چهیار مؤیفیة       ایی  خوشیه  . ها و منیابع، و متعهید بیه مکیا      ضع ف، دارای ریشه

داشت ، روابط اجتماعی  تعلق به مکا ، ریشه: شده ا  تحل ل حس مکانی انجام گرفته است استخراج

 -ها و منابع بر حسب ن میر  اجتمیاعی   ویژه خوشة ریشه ها به ای  خوشه. و سا گارشوندگی مکا 

براسا  نتایج تحق ق، حس تعلق مکانی قوی به نگهداشت . اند  اقتصادی و ن ز تعلق مکانی متفاوت

 8(  منظره یا مکا  سیکونت عنوا به)اندا   در ای  تحق ق دو ره افت برای چشم. شود مکا  منجر می

 . معرفی شده است

عنوا  ییك با دارنیدة    فقدا  حس تعلق مکانی در مناطق روستایی ن جریه را به( 9388)بو  چ  
                                                           
1. Landscape as a scenery and landscape as a dwelling place 
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ای که توسط ایی  محقیق در منطقیة یوترییو در      در مطایعه. توسعه در ای  مناطق معرفی کرده است

هیای اطیرا  در      مح ط  یسیت و پدییده  ن جریه انجام گرفته است، در  برداشت و پ وند مردم ا

نگیرش  )بدی  منظور، چارچوبی شامل سه عنصر ذهن یت روسیتایی   . توسعه مهم قلمداد شده است

و ( اندا  یا تصویر ب رونی ا  منطقة روسیتایی  چشم)، شخص ت روستایی (فردی به  ندگی روستایی

منیاطق روسیتایی ترسی م     برای حس تعلق مکیانی در ( های جامعة محلی فعای ت) ندگی روستایی 

به باور محقق، تقویت یا تضع ف هر ییك ا  ایی  سیه محیور بیر حیس تعلیق مکیانی         . شده است

های عم ق با افراد آگاه و مطلیع   در ای  تحق ق ا  مشاهده و مصاحبه. ترث رگذار مردم روستایی است

هیای   ضعف تالش گرفته شده است که ضعف تعلق مکانی به  تاریخی بهره گرفته شده و ای  نت جه

در سایر مطایعات ن ز به ترث ر عوامل  ییر  . شود فردی و جمعی برای پ شبرد توسعة محلی منجر می

های ف زیکی وابسته بیه ذهی     اندا ه و دیگر مشخصه(: Soini et al., 2012, p.125)اشاره شده است 

، فاصیلة  (Shamai, 1991; Dale et al., 2008; Stedman, 2003; Vogt & Marans, 2004)انسیا   

 ,Relph)، میدت سیکونت   (Brown et al., 2002; Norton & Hannon, 1997)جغراف یایی ا  خانیه   

1976; Tuan, 1977) جنس ت فرد ،(Hidalgo & Hernandez, 2001)های میرتبط بیا مکیا      ، فعای ت

(Eisenhauer et al., 2000)مح طیی   هیای  یسیت   هیا و نگیرش   ، ار ش(Vorkinn & Riese, 2001; 

Kaltenborn & Bjerke, 2002,) دورة  ندگی ،(Cuba & Hummon, 1993) شده  ، تهدید هویت در

 (.Bonaiuto et al., 2002)داد  کنترل اراضی  همراه با تهدید ا دست

گ یری   توا  نت جه گرفت، تعلق مکانی موجب شیکل  های پ ش   می ا  مباحث نظری و پژوهش

مح طی، اقتصادی و غ یره     خود در ابعاد مختلف اجتماعی،  یستپ وند ب   انسا  و مح ط پ رامو

رود تعلق مکانی با مشارکت مردم در امور اجتمیاع خیویش، آگیاهی     در ای  ب  ، انتظار می. شود می

عنیوا    ها ا  مح ط پ رامو ، شبکة پ وندهای اجتماعی و اعتماد به همدیگر در سیط  جامعیه بیه    آ 

 . رتباط داشته باشدنشانگرهای سرمایة اجتماعی ا

  پژوهش روش

م یدانی و ا  یحیا  کنتیرل و     هیا، دادهی گیردآور  نظیر  ا ، یکاربرد هد ، یحا  ا  پژوهش حاضر
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 ق ی تحقی هیا روش انیواع    بی  ا  ق ی تحق  یی ا در. اسیت  توص فی و غ رآ مایشی  سنجش متغ رها،

پس ا  تدوی  طیرح   .است شده گرفته بهره نظر مورد اهدا  بهی اب دستی برا پ مایش ا  ،یف توص

. های سرمایة اجتماعی و تعلق مکانی استخراج شدپ شنهادی با بررسی مبانی نظری، مفاه م و مؤیفه

ا  تلف ق ای  دو، چارچوب مفهیومی تحق یق   . سپس، تحق قات تجربی مرتبط با موضوع بررسی شد

بنا به ایگوی  ق تحق  یا در .ای  چارچوب مبنای تدوی  پرسشنامة تحق ق قرار گرفت. دست آمد به

بی   و سیرمایة    عنیوا  متغ یر پی ش    نظری و ماه ت تحق قات همبستگی، رابطة ب   تعلق مکانی بیه 

بنابرای ، فرض ة اصلی تحق ق به ای  شرح تیدوی   . عنوا  متغ ر مال  در نظر گرفته شد اجتماعی به

  .«جود داردداری وب   سرمایة اجتماعی و تعلق مکانی رابطة معنا»: و بررسی شد

هیای   هیای آ  ا  مق یا   ای بود که گویههای تحق ق پرسشنامهگ ری متغ رها و سا هابزار اندا ه

و ( بخش متغ رهای فردی و خیانوادگی، اجتمیاعی و اقتصیادی   )های پ ش    پ ش   و مرور پژوهش

دی مشخصیات فیر  . 8: پرسشنامه شامل شش بخش بود. وگو با مردم محلی استخراج شده بود گفت

حیس تعلیق مکیانی؛    . 1وضیع ت اقتصیادی؛   . 8مشخصات اجتماعی؛ . 9گویا ؛  و خانوادگی پاسخ

مق یا   . 6عوامل ترث رگذار بر تعلق مکانی؛ . 4شده در سط  مق ا  ترت بی؛  گویة ار یابی 84شامل 

پیس ا  تیدوی    . شیده در سیط  مق یا  ترت بیی     گویة ار یابی 83سنجش سرمایة اجتماعی، شامل 

روایی صوری و محتیوایی پرسشینامة   . ة تحق ق، روایی و پایایی آ  ن ز بررسی و تری د شدپرسشنام

های تیرویج  تحق ق ا  طریق گروهی ا  متخصصا  توسعة روستایی شامل استادا  دانشگاه در رشته

شناسیی ار ییابی و پیس ا      و آمو ش کشاور ی، جغراف ای روستایی، توسیعة روسیتایی و جامعیه   

های مختلف پرسشنامه ن ز با محاسیبة ضیریب آیفیای     پایایی بخش. حاتی تری د شدداد  اصال انجام

هیای رضیایت ا   نیدگی     سیا ه : به ای  شرح تری د شد( های ناهمسا  پس ا  حذ  گویه)کرونبا  

 (. 18/3)، و سرمایة اجتماعی (11/3)، تعلق مکانی (16/3)

تاهای شهرسیتا   ابیل بیه تعیداد     جامعة آماری تحق ق شامل همة سرپرستا  خیانوار در روسی   

کار گرفته شیده و حجیم    برای تع    حجم نمونة تحق ق فرمول کوکرا  به(. 9شکل )است  96383

ای بی     گ یری خوشیه   پاسخگویا  به صورت تصادفی و به روش نمونیه . نفر تع    شد 883نمونه 

تا  ییك بخیش و ییك    با توجه به اینکه ای  شهرسی . سرپرستا  خانوارهای روستایی انتخاب شدند
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ای، ت ی،، سیرحدی، لاییه    آبیاد، خمیك، جهیا    آبیاد، ال سه قلعه، قائم)دهستا  دارد، ابتدا نه روستا 

طیور متناسیب بی   روسیتاها      طور تصادفی انتخاب شدند، حجم نمونه بیه  به( کرباسك و منصوری

 . طور تصادفی پاسخگویا  ا  روستاها انتخاب شدند  تخص ص یافت، سپس، به

 
 (سیستان و بلوچستان استان) زابل شهرستانیی ایجغراف تیموقع .1 شکل

در دو بخیش توصی فی و    SPSS16افزار  نرم ةبه وس لهای پژوهش حاضر  داده محاسبات آماری

 .گرفت استنباطی انجام

 ها یافته

 های پاسخگویانتوصیف ویژگی

. میرد بودنید  ( درصید  1/38)هیا   تو یع فراوانی پاسخگویا  بر حسب جنس ت نشیا  داد ب شیتر آ   

 63-88در گیروه سینی   ( درصید  4/63)ها  دست آمد و ب شتر آ  به 63/11م انگ   سنی پاسخگویا  

م یانگ   تعیداد فر نیدا  حیدود چهیار نفیر و       . انید  همة پاسخگویا  مترهل بوده. سال قرار داشتند

گوییا    درصد ا  پاسخ 86نزدیك به . م انگ   تعداد اعضای خانوار نزدیك به شش نفر گزارش شد

م انگ   مدت اقامت پاسیخگویا  در روسیتای   . ها در حد دیپلم بود سواد، و تحص الت ب شتر آ  بی
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 83فقط . ای بود ا  نوع هسته( درصد 8/61)ها  سال و خانواده ب شتر آ  81محل سکونت نزدیك به 

گویا  به فام یل   رصد پاسخد 18گویا  تجربة کار در نهادهای محلی روستا را داشتند و  درصد پاسخ

گویا  بیا سیاکنا  دیگیر روسیتا خصیومت       درصد پاسخ 1فقط حدود . غایب در روستا تعلق دارند

طیور م یانگ      گویا  قصد مهاجرت ا  روستای خود را دارند، و به درصد ا  پاسخ 88حدود . دارند

برخیورداری ا  سیرمایة   ا  منظیر  . انید  ها ا  روستا مهاجرت کیرده  نفر ا  اعضای فام ل آ  4حدود 

درصید دارای   91/81سیف دی،   گویا  دارای چهرة شاخص ریش درصد پاسخ 13نمادی  در روستا، 

درصید دارای چهیرة    91/81درصد دارای چهرة شاخص اقتصیادی و   88/8چهرة شاخص مذهبی، 

درصید پاسیخگویا  رضیایت     41نزدییك بیه    .باشیند شاخص اداری در فام ل و خانواده خود میی 

درصد رضایت خویش را در حد  98ا   ندگی را در حد کم و خ لی کم، و فقط نزدیك به  خویش

  .اند  یاد و خ لی  یاد ار یابی کرده

دائمی بودنید و محیل کیار     گویا  شغل درصد پاسخ 91ا  یحا  وضع ت شغلی فقط نزدیك به 

ب شییتر . درصیید خییارج ا  روسییتا گییزارش شیید 1/14گویییا  داخییل روسییتا و  درصیید پاسییخ 9/86

هیا   ب شیتر آ  . هیا وسی لة نقل یه داشیتند     مایك خانة مسکونی و ن می ا  آ ( درصد 13)پاسخگویا  

رأ  دام داشیتند و   4کمتیر ا   ( درصید  4/19)هکتار  م   کشیاور ی، و   8کمتر ا  ( درصد 4/13)

رغیم خشکسیایی گسیترده در     علیی . ها تحت پوشش ب مة روستایی بودنید  درصد آ  61نزدیك به 

گویا  ب مة خشکسایی داشیتند و بیا وجیود فقیر گسیترده در منیاطق        درصد پاسخ 9/84طقه فقط من

 41حیدود  . گویا  تحت پوشش کم تیة امیداد بودنید    درصد پاسخ 9/96روستایی مورد مطایعه فقط 

هیا اظهیار    درصید آ   83درصد پاسخگویا  اظهار داشتند دارای کارت مبادیة مر ی هسیتند و فقیط  

 .کنندگذاری می اضر در کار و توی د سرمایهکردند در حال ح

 گویان توصیف تعلق مکانی پاسخ

بنیدی بیه رسیم و رسیوم فرهنگیی راییج در روسیتا و         پای»های نشانگر تعلق مکانی،  در ب   گویه

فر نیدا  و   ب ترغو  سکونت در روستا یخانواده برا یفر ندا  و اعضا ب ترغها،  مشارکت در آ 

در مقابیل،  . انید  دسیت آورده  اویوییت بیاالتری را بیه    «دواج در سیط  روسیتا  خانواده به ا  یاعضا
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گیذاری   وکار در سط  روستا، تیالش بیرای سیرمایه    گذاری در کسبتالش برای سرمایه»های  گویه

« برای توسعة مسک  و شرایط  ندگی در روستا، تالش و همکاری بیرای عمیرا  و آبیادی روسیتا    

های دارای ماه یت عیاطفی، اجتمیاعی و خیانوادگی      جموع، گویهدر م. اویویت پای نی کسب کردند

 (. 8جدول )های دارای ماه ت کاری و اقتصادی، رتبة باالتری کسب کردند  نسبت به گویه
 

 توصیف نشانگرهای تعلق مکانی. 1جدول 

 میانگین ی نشانگرها گویه
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

 8 46/3 48/8 81/8 ها رایج در روستا و مشارکت در آ بندی به رسم و رسومات فرهنگی  پای

 9 41/3 48/8 11/9 ترغ ب فر ندا  و اعضای خانواده برای سکونت در روستا

 8 48/3 61/8 31/8 ترغ ب فر ندا  و اعضای خانواده به ا دواج در روستا

 1 49/3 16/8 13/9 کرد  به  با  و گویش محلی صحبت

 4 11/3 69/8 18/8 در صورت مهاجرت موقتی تمایل به برگشت به روستا

 6 16/3 18/8 63/9 افتخار به هویت و پ ش نة  ندگی خانوادگی خود در روستا

 1 14/3 63/8 18/8 کند  ا  آ  کرد  و خوگرفت  به  ندگی در روستا و دشواری دل عادت

 1 19/3 41/8 19/8 احسا  رضایتمندی و خشنودی کلی ا   ندگی روستایی

 3 18/3 68/8 36/8 ش برای حفظ پ وندهای خانوادگی و محلیتال

 83 81/3 44/8 31/1 حس خوشایند داشت  به خاطرات جمعی گذشته در روستا

 88 86/3 43/8 98/1 تالش برای حفظ منابع طب عی و مح ط  یست روستا

 89 84/3 48/8 18/1 داشت  برنامه برای آیندة کار و  ندگی، و پ شرفت در روستا

 88 84/3 13/8 91/1 وکار در سط  روستا گذاری در کسبتالش برای سرمایه

 81 88/3 43/8 41/1 گذاری برای توسعة مسک  و شرایط  ندگی در روستا تالش برای سرمایه

 84 88/3 18/8 89/1 تالش و همکاری برای عمرا  و آبادی روستا

بتدا ا  طریق محاسیبة م یانگ   ردیفیی    بندی م زا  تعلق مکانی در ب   پاسخگویا  ابرای سط 

دست آمد، سپس، ا  طریق فرمول موریس مقدار عیددی   های تعلق مکانی، متغ ر ترک بی آ  به گویه

 9در نهاییت، م یزا  تعلیق مکیانی بیه شیرح جیدول        . تبیدیل شید   8تا  3ای  متغ ر به عددی ب   

درصید   13ای تعلق مکانی کیم،  درصد پاسخگویا  دار 91بر ای  اسا ، نزدیك به . بندی شد  سط 

 . درصد دارای تعلق مکانی  یاد هستند 91دارای تعلق مکانی متوسط و 



  633                             (مناطق روستایی شهرستان زابل: همطالع مورد)جایگاه سرمایة اجتماعی در ارتقای تعلق مکانی 

   

 

 توصیف سطح تعلق مکانی پاسخگویان. 1جدول 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی  دامنة سطح  سطح تعلق مکانی

 18/98 18/98 43 88/3-3 کم

 16/19 34/13 838 66/3-91/3 متوسط

 833 81/91 41 8-61/3  یاد

 - 833 983 - جمع

 گویان بین پاسخ سرمایة اجتماعیتوصیف 

بیر  . توص ف شیده اسیت   8 جدول در گویا  های نشانگر سرمایة اجتماعی ب   پاسخ وضع ت گویه

: های سرمایة اجتماعی را به ایی  شیرح مرتیب کیرد     توا  مؤیفه ها ن ز می حسب م انگ   کلی گویه

 .اعتماد اجتماعی( شبکة اجتماعی؛ د( اهی اجتماعی؛ جآگ( مشارکت اجتماعی؛ ب( ایف

 

 سرمایة اجتماعی بندی اولویت .9جدول ادامة 

 میانگین گویة نشانگر
انحراف 

 معیار
 رتبه

میانگین 

 کلی مؤلفه

  - - - (عضویت، تعامل و انسجام اجتماعی)شبکة اجتماعی 

 81 136/3 411/8 .کنمتا شرکت میروس( ها و جز آ  ها، عزاداری جش )همواره در مراسم محلی 

988/9 

حضور ( ها و جلسات رسمی مانند جلسات شورا، تعاونی و غ ره در گردهمایی

 .فعال دارم
441/9 913/8 8 

 86 334/3 191/8 .ارتباط خوبی با خویشاوندا  و فام ل دارم

 84 333/8 133/8 .ها دارمارتباط صم می و نزدیکی با همسایه

سخ   ها هم نظر باشند و بتوانم با آ    رادی در محل هستند که با م  هممعموالً اف

 .شوم
941/9 836/8 83 

وگو، مهمانی، و  دید  دوستا ، گفت)ام  م  وقت  یادی برای ارتباطات اجتماعی

 .کنمصر  می( غ ره
411/9 888/8 1 

 3 313/8 833/9 .نمک به برگزاری مراسم و دعوت ا  مردم محل برای حضور در آ  اقدام می

... های اجتماعی روستا اعم ا  بس ج، شورا و  کنم عضو فعال تشکل تالش می

 .خود باشم
491/9 831/8 4 

به همدیگر کمك ...( تنگدستی، ب ماری و)ها  ی مردم ای  روستا در گرفتار

 .کنند می
814/9 369/8 1 
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 سرمایة اجتماعی بندی اولویت .9جدول ادامة 

 میانگین گویة نشانگر
انحراف 

 معیار
 رتبه

میانگین 

 کلی مؤلفه

سف دی حل کنم تا  شوگو و ری  کنم مسائل و مشکالت را ا  طریق گفت سعی می

 .مراجعه کنم..( دادسرا و)اینکه به مراجع رسمی 
114/8 333/8 81 

 89 338/8 998/9 .ها حساب کنم ها روی آ  افرادی در محل هستند که بتوانم در گرفتاری

 88 311/3 919/9 .کنم ب   مردم محل صم مت و یکرنگی وجود دارد احسا  می

 1 361/8 891/9 (.رهبرا  افکار)کنند  ها پ روی می که مردم ا  آ  در روستا افراد موجهی هستند

تعاونی، )های محلی  مردم ای  روستا مشارکت و همکاری فعایی در تشکل

 .دارند...( صندوق اعتباری، ه ئت مذهبی و
198/9 311/8 6 

 88 883/8 398/9 .گذارند احترام می( مذهبی)های اجتماعی  معموالً مردم محل به فرهن  و ار ش

 9 911/8 466/9 .ب   مردم محل وجود ندارد...( قومی، ملکی و)اختال  و درگ ری جدی 

، فرهنگی (ثروت و مع شت)یحا  اقتصادی  تفاوت  یادی ب   مردم روستا به

 .وجود ندارد( شر  و جایگاه خانوادگی)، اجتماعی (سبك  ندگی)
688/9 843/8 8 

     اعتماد

 83 611/3 983/8 .خود اعتماد دارمبه همسایگا  

334/8 

 6 361/8 398/9 .به اعضای خانواده خود اعتماد دارم

 1 318/3 333/8 .به دوستا  خود اعتماد دارم

 1 313/3 398/8 .به اقوام و خویشاوندا  خود اعتماد دارم

 8 838/8 933/9 .برای گرفت  وام شوم( ها یا خویشاوندا همسایه)حاضرم ضام  آشنایا  

 3 113/3 166/8 .اطراف ا  حاضرند در مواقع مورد ن ا  ضمانت و تری دم کنند

 8 311/8 818/9 .اعتماد دارم( محل شورا و ده اری)به مدیریت روستا 

 9 313/3 968/9 .اعتماد دارم( تعاو  ةها و ادار جهاد کشاور ی، بانك)به نهادهای دویتی مرتبط 

 1 368/3 881/9 .مرفته با م  صادق و روراست هستنده مردم روستا روی

 4 313/8 334/9 .در کل، مردم روستا قابل اعتمادند

     مشارکت

همواره ا  طریق مراجعة حضوری یا مکاتبه پ گ ر رفع مشکالت محلة خود 

 .هستم
119/9 911/8 1 

849/8 
 شبرد امور روستا با داد  پ شنهاد و ارائة نظرهای خود به مسئوال  محلی به پ

 (.مشارکت فکری)کنم  کمك می
416/9 883/8 8 
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 سرمایة اجتماعی بندی اولویت .9جدول ادامة 

 میانگین گویة نشانگر
انحراف 

 معیار
 رتبه

میانگین 

 کلی مؤلفه

به ( داد  پول،  م   و غ ره)در صورت ن ا  و توا  حاضرم به یحا  اقتصادی 

 (.خودیاری)پ شبرد امور عمومی روستا کمك کنم 
481/9 331/8 9 

 6 311/8 116/8 .کنم در انتخابات برگزارشده در سط  روستا شرکت کنم همواره سعی می

 4 881/8 933/9 .کنم مردم روستا را به حل مسائل و مشکالت روستا ترغ ب می

ای  قدرت و نفوذ را دارم که مردم محل را برای انجام کارهای گروهی دور هم 

 .جمع کنم
114/9 983/8 8 

 - - - - آگاهی اجتماعی

 6 318/8 318/9 .کنمها و اقدامات جاری دویت اطالع کسب  کوشم ا  س است همواره می

834/9 

آشنا ( گرفت  وام، معامله و غ ره)با قوان   و مقررات مرتبط با کار و  ندگی 

 .هستم
981/9 316/3 8 

محل ( ده اری، تعاونی و غ ره)های دویتی  های سا ما  با وظایف و مسئوی ت

 .آشنا هستم
834/9 363/8 1 

 8 813/8 681/9 .برخوردارم ا  دانش و مهارت ال م در امور فنی و توی دی

 4 369/3 841/9 .همواره در جریا  اخبار، اتفاقات و تحوالت روستا هستم

 9 816/8 418/9 (.مرجع بود )طر  تعامل و مشورت مردم محل هستم 

بعید ا   . در سط  متوسیط قیرار دارد  ( درصد 14نزدیك به )گویا   سرمایة اجتماعی ب شتر پاسخ

گویانی با سط  سرمایة اجتماعی کم تعلیق   به پاسخ( درصد 11اندکی ب ش ا  )ی آ  ب شتری  فراوان

 (.1جدول )گویا  باال است  درصد پاسخ 1سرانجام، فقط سط  سرمایة اجتماعی . دارد
 

 گویان توصیف سطح سرمایة اجتماعی بین پاسخ. 4جدول 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی  دامنة سطح  سطح سرمایة اجتماعی

 16/11 16/11 31 88/3-3 کم

 81/39 69/11 833 66/3-91/3 متوسط

 833 69/1 86 8-61/3  یاد

 - 833 983 - جمع
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 رابطة بین سرمایة اجتماعی و تعلق مکانی

هیای سیرمایة اجتمیاعی و     ، رابطة مثبت و معناداری ب   همیة مؤیفیه  4طبق نتایج مندرج در جدول 

بر ای  اسا ، با افزایش سرمایة اجتمیاعی انتظیار   . است گویا  مشاهده شده تعلق مکانی ب   پاسخ

 . رود تعلق مکانی ارتقا یابد می
 

 های سرمایة اجتماعی ضریب همبستگی پیرسون بین تعلق مکانی و مؤلفه. 5جدول 

 سرمایة اجتماعی
 تعلق مکانی

 سطح معناداری ضریب همبستگی

 333/3 811/3** شبکة اجتماعی

 333/3 948/3** اعتماد

 333/3 893/3** مشارکت

 333/3 898/3** آگاهی اجتماعی

 333/3 811/3** کل سرمایة اجتماعی
 

 عوامل مؤثر بر تعلق مکانی

 تعلق مکانی،ث ر مستق م و غ رمستق م متغ رهای مستقل مورد مطایعه بر متغ ر وابسته ربرای بررسی ت

ر، دو تحل یل رگرسی ونی انجیام    برای محاسیبة ضیرایب مسی     .کار گرفته شد بهروش تحل ل مس ر 

عنوا  متغ ر وابسته، و در مرحلة بعید متغ یر تعلیق     در مرحلة اول متغ ر سرمایة اجتماعی به. گرفت

هیا ار ییابی شید     عنوا  متغ ر وابسته یحا  شد و ترث ر متغ رهیای مسیتقل مربوطیه بیر آ      مکانی به

مقیادیر   ،و  و تع ی   ضیرایب مسی ر   رگرس  داد  انجام ا  ند تحل ل مس ر، پسایطی فر(. 6جدول )

وابسیتة سیرمایة   متغ یر   رگرسی و  بیا   ضیریب تع ی    ، طبق نتیایج  .ن ز مشخص شد ضریب تع   

 88متغ ر سرمایة اجتماعی ناشی ا  درصد ا  تغ  رات  3/68 ،عبارت دیگر ، بهاست 683/3، اجتماعی

کیه   188/3ستة تعلق مکیانی  رگرس و  با متغ ر وابضریب تع    برای  ،همچن  . متغ ر مستقل است

عالوه، بیا   به. شود متغ ر تب    می 89درصد تغ  رات متغ ر تعلق مکانی توسط ای   8/18کند  ب ا  می

ها و رابطة خطی ب   حیداقل   دار بود  رگرس و برای هر دو رگرس و ، معنا Fتوجه به مقدار آمارة 

 .شودتری د می 38/3داری  معنا یکی ا  متغ رهای مستقل با متغ ر وابسته مربوطه در سط 
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 تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر تعلق مکانی. 6جدول 

 معناداری مقدار تی مقدار بتا خطای معیار B متغیرها

 متغیر وابستة سرمایة اجتماعی

 181/3 818/3 381/3 183/3 818/3 س 

 311/3 -118/8 -318/3 881/3 -931/3 سط  تحص الت

 138/3 119/3 381/3 141/3 816/3 تعداد اعضای خانوار

 119/3 933/3 388/3 836/3 884/3 طول اقامت در روستا

 188/3 -114/3 -384/3 816/8 -391/3 مهاجرت اعضا خانواده

 819/3 118/8 319/3 188/3 681/3 داشت  مایک ت  م  

 333/3 184/4 931/3 418/3 843/8 رضایت ا   ندگی

 383/3 311/9 331/3 869/3 149/3 عضویت در نهادهای روستایی

 143/3 811/3 331/3 141/3 319/3 (داخل روستا)محل اشتغال 

 333/3 618/1 838/3 483/3 881/1 (شاغال )وضع ت شغلی 

 333/3 861/1 844/3 113/3 638/8 مندی ا  خدمات بهره

 683/3= ضریب تع                   333/3= ضریب معناداری                   F =11/88آمارة:      خالصه مدل

 متغیر وابسته تعلق مکانی

 331/3 311/9 961/3 883/3 813/3 سرمایة اجتماعی

 911/3 336/8 361/3 164/3 183/3 س 

 333/3 -138/8 -986/3 -366/8 -111/1 سط  تحص الت

 868/3 381/3 361/3 391/8 383/3 تعداد اعضای خانوار

 338/3 831/8 834/3 668/3 911/9 طول اقامت در روستا

 339/3 -934/8 -811/3 831/3 -689/3 مهاجرت اعضای خانواده

 163/3 816/3 389/3 398/3 869/3 مایک ت  م  

 386/3 833/9 893/3 168/3 683/8 رضایت ا   ندگی

 334/3 111/9 813/3 633/3 331/9 عضویت در نهادهای روستایی

 111/3 898/3 398/3 311/3 886/3 (داخل روستا)محل اشتغال 

 338/3 344/8 813/3 683/3 164/8 (شاغال )وضع ت شغلی 

 384/3 111/9 848/3 198/3 163/8 مندی ا  خدمات شاخص بهره

 188/3= ضریب تع                   333/3= ضریب معناداری                   F =44/88آمارة:      خالصة مدل
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دهید متغ رهیای    نشا  می( 6، جدول 8شکل )غ ر وابستة سرمایة اجتماعی نت جة رگرس و  با مت

بیرای  )، وضع ت شغلی (331/3)، سابقة عضویت در نهادهای روستایی (931/3)رضایت ا   ندگی 

آثیار  . ترث ر معناداری بر سیرمایة اجتمیاعی دارنید   ( 844/3)مندی ا  خدمات  و بهره( 838/3شاغال  

ست، یعنی ترث ری در پ شگویی تغ  یرات متغ یر وابسیتة سیرمایة اجتمیاعی      دار ن سایر متغ رها معنا

به عالوه، دو متغ ر مهاجرت اعضای خانواده و متغ ر تحص الت ن ز ترث ر منفیی بیر سیرمایة    . ندارند

عنوا  متغ یر وابسیته یحیا  شید و تیرث ر متغ رهیای        در ادامه، متغ ر تعلق مکانی به. اجتماعی دارند

، طیول  (-986/3)، سط  تحص الت (961/3)متغ رهای سرمایة اجتماعی . یابی شدمستقل بر آ  ار 

، (893/3)، رضیایت ا   نیدگی   (-811/3)، مهیاجرت اعضیای خیانواده    (834/3)اقامت در روسیتا  

منیدی ا    و بهیره ( 813/3بیرای شیاغال    )، وضع ت شغلی (813/3)عضویت در نهادهای روستایی 

 . دار نبود ترث ر سایر متغ رها معنا. ر متغ ر تعلق مکانی داشتندترث ر معنادار ب( 848/3)خدمات 
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بیوط بیه متغ یر    ، ب شتری  ترث ر را بر تعلق مکانی مر(ستو  مجموع اثرات) 1با توجه به جدول 

در واقع، متغ ر سرمایة اجتمیاعی متغ یر مهمیی اسیت کیه بیا       . گذارد می( 961/3)سرمایة اجتماعی 

بیا  ( برای افراد شیاغل )متغ ر وضع ت شغلی . یابد افزایش آ  تعلق مکانی روستای ا  ن ز افزایش می

بعید  . نی ب شتری دارنید یعنی افراد شاغل تعلق مکا. در جایگاه دوم قرار دارد 913/3م زا  ترث ر کل 

که ترث ر منفی بر تعلیق مکیانی دارد، بیه    ( -986/3اثر کل )ا  اینها متغ ر سط  تحص الت قرار دارد 

با اثر کل )مندی ا  خدمات  سه متغ ر بهره. کرده تعلق مکانی کمتری دارند ای  معنا که افراد تحص ل

با اثر کل )متغ ر طول اقامت در روستا و ( 831/3با اثر کل )، عضویت در نهادهای روستایی (931/3

کند هر چه افیراد روسیتایی ا  خیدمات ب شیتری      ای  نتایج ب ا  می. پس ا  اینها قرار دارند( 834/3

مند باشند، مشارکت ب شتری در نهادهای روستایی داشیته باشیند و سیابقة اقامیت ب شیتری در       بهره

با )پس ا  اینها متغ ر مهاجرت اعضای خانواده . بدیا روستا داشته باشند، تعلق مکانی ن ز افزایش می

قرار دارد که ترث ر منفیی بیر تعلیق مکیانی دارد و در صیورت مهیاجرت اعضیای        ( -811/3اثر کل 

در نهاییت، متغ یر رضیایت ا     . یابید  خانوار، سط  تعلق مکانی افراد باق ماندة خانوار ن ز کاهش می

کند ترث ر مثبت سط  رضایت ا   ندگی بر افیزایش   ا  میقرار دارد که ب ( 846/3با اثر کل ) ندگی 

گذاری برای توسعة امکانات رفاهی و افزایش ک ف ت بنابرای ، سرمایه. تعلق مکانی روستای ا  است

 .تواند موجب افزایش تعلق مکانی و ماندگاری روستای ا  شود ندگی می
 

 تعلق مکانیمجموع تأثیرات متغیرهای مستقل بر متغیر نهایی . 7جدول 

 مجموع اثرات اثرات مستقیم اثرات غیرمستقیم متغیر مستقل

 961/3 961/3 - سرمایة اجتماعی

 -986/3 -986/3 - سط  تحص الت

 834/3 834/3 - طول اقامت در روستا

 -811/3 -811/3 - مهاجرت اعضای خانواده

 846/3 893/3 386/3 شاخص رضایت ا   ندگی

 831/3 813/3 381/3 روستایی شاخص عضویت در نهادهای

 913/3 813/3 313/3 (شاغال )وضع ت شغلی 

 931/3 848/3 341/3 مندی ا  خدمات شاخص بهره

 161/3   کل
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برخی متغ رهای ترث رگذار، مانند سط  تحص الت جنبة فردی دارند؛ بدی  معنا کیه بیا افیزایش    

داشت فرد ا  مکا  و موقع ت  ندگی هایی در نگرش و بر رود دگرگونی سط  تحص الت انتظار می

تواند به افزایش انتظارات ا  ک ف ت  نیدگی کیاری   افزایش سط  تحص الت می. خود صورت گ رد

در . و خانوادگی فراتر ا  امکانات موجود در روستاها و تمایل به مهاجرت ا  ای  مناطق منجر شود

 . نت جه، ترث ر تحص الت بر تعلق مکانی منفی است

 تیجهبحث و ن

 -بیوم روانیی    شود آ  مکا  به نیوعی  یسیت   تعلق مکانی به سکونتگاه یا مکا   ندگی موجب می

تبدیل شود که تجلی پ وستگی یا همجوشی احسا  و روا  با مکیا  و فضیا    8بوم عاطفه عاطفی یا 

گ ری روابط عاطفی و تبادل احسیا    عاطفی فرصت و مرمنی برای شکل -بوم روانی   یست .است

ایی  ویژگیی   . دهید  عاطفی و احسا  حمایت و امن ت روانی را به افراد می -ع ن ا های روانیو رف

هیای دیگیر اجتمیاعی،     با تاب نوعی کارکرد سرمایة عاطفی برای فضا اسیت کیه در کنیار سیرمایه    

برداری و با  ایی ایی    گ ری، انباشت و بهره تواند به شکل اهم ت دارد و میاقتصادی و اکویولیکی 

برای نمونه، فردی که مکا  محل  ندگی خود را دوست دارد و نیوعی تعلیق   . ها کمك کند سرمایه

و ( سیرمایة اقتصیادی  )کنید   گیذاری میی   خاطر به آ  دارد، برای عمرا  و آبادی آ  تالش و سرمایه

کنید    ساکنا  به منظور بهترشد  مکا   ندگی خود همکیاری و مشیارکت میی    بدی  منظور با دیگر

کوشید   ها می تر ا  آ  برداری بلندمدت ها و یا بهره و در حفظ منابع و  یرساخت( سرمایة اجتماعی)

منظور شناسایی جایگاه سرمایة اجتماعی در ارتقای تعلق مکانی  ای  تحق ق به(. های طب عی سرمایه)

. کننده ییا تشیدیدکنندة آ  انجیام گرفیت     نگر سرمایه عاطفی و شناسایی عوامل تقویتعنوا  نشا به

ایی  پ ونید   . های متفاوتی بررسیی شیود   تواند به ش وه پ وند ب   سرمایة اجتماعی و حس مکانی می

های مهم حس مکانی و دسیتاوردهایی   عنوا  یکی ا  جنبه تواند ا  منظر رابطه ب   تعلق مکانی به می

ا  منظیری  . عزت نفس و احسا  غرور یا افتخار ب شتر در یك مکا  مورد توجه قیرار گ یرد  مانند 
                                                           
1. Pchycosystem or emotion /emosystem 
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هیای مشیتر  و اقیدام جمعیی هماهنی       توا  ا  م راث گذشیته بیرای تقوییت ار ش    تاریخی، می

هیای   نتایج ای  تحق یق نشیا  داد بی   همیة مؤیفیه     . شهروندا  و ساکنا  در یك مکا  بهره گرفت

بیر ایی  اسیا ، بیا     . دار دارد گویا  رابطیة مثبیت و معنیا    علق مکانی ب   پاسخسرمایة اجتماعی و ت

ای  یافته با نتایج تحق قیات رهنمیا و   . رود تعلق مکانی ارتقا یابد افزایش سرمایة اجتماعی انتظار می

هیای   در  م نة رابطة ب   مشارکت و سرمایة اجتماعی با تعلق مکیانی و ن یز یافتیه   ( 8838)رضوی 

با مضمو  ارتباط ب   همبستگی و مشارکت اجتماعی بیا تعلیق   ( 8813)رثی و همکارا  پژوهش وا

مبنیی بیر وجیود رابطیة بی   سیرمایة       ( 8831)های پژوهش شی خی و همکیارا     مکانی و ن ز یافته

همچن  ، تحل ل عوامل مؤثر بر تعلیق مکیانی حیاکی ا  ایی      . اجتماعی و تعلق مکانی همسو است

یة اجتماعی، سط  تحص الت، طول اقامیت در روسیتا، مهیاجرت اعضیای     است که عالوه بر سرما

منیدی ا    خانواده، رضایت ا   نیدگی، عضیویت در نهادهیای روسیتایی، وضیع ت شیغلی و بهیره       

ایبته، در ای  بی  ، جهیت ترث رگیذاری    . خدمات بر تعلق مکانی روستای ا  مورد مطایعه ترث رگذارند

معکو  است؛ یعنی با افزایش سیط  تحصی الت و   « ام لسط  تحص الت و مهاجرت ف»دو متغ ر 

کرده، تعلق مکانی کاهش و در مقابل، با افزایش سیرمایة اجتمیاعی، طیول     ن ز تعداد فام ل مهاجرت

مندی ا  خیدمات   اقامت، رضایت ا   ندگی، عضویت در نهادهای روستایی، وضع ت شغلی و بهره

به ترث ر عوامل فردی در کنار اجتماعی ( 8833)و مطلبی تر، فرو نده  پ ش. یابد تعلق مکانی ارتقا می

ترث رگیذاری متغ یر طیول اقامیت در     . انید  کایبدی ترث رگذار بر تعلق مکانی اشاره کرده –و مح طی 

 ;Cuba & Hummon, 1993; Relph, 1976)روستا پ شتر در برخی مطایعات پ ش   اشاره شده است 

Tuan, 1977 .)منیدی ا    شیده نظ یر رضیایت ا   نیدگی، بهیره      ر شناساییبرخی متغ رهای ترث رگذا

توا  نت جه گرفت بیا افیزایش سیط      رو، می ا  ای  . اند یافتگی اجتماعی دهندة توسعه خدمات نشا 

ایی  موضیوع در برخیی تحق قیات     . یابد توسعة اجتماعی م زا  تعلق مکانی ساکنا  ن ز افزایش می

 .ن ز مطرح شده است( 8838)شفع ا و شفع ا و  (8838)پ ش   نظ ر  یاری و همکارا  

 پیشنهادها

هیای محلیی روسیتایی و     با توجه به ترث رگذاری سرمایة اجتماعی بر تعلق مکانی، تقویت تشکل -
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تواند بیه تقوییت    ای منطقه می های توسعه اجتماعی در برنامه بانفوذداد  روستای ا  و افراد  مشارکت

در ای   م نه، ابتکارات گروهیی  . ها کمك کند انس موفق ت برنامهتعلق مکانی افراد و ن ز افزایش ش

های اعتبیاری خیرد همیراه بیا جیذب و پیرورش        و تقویت کارهای مشتر  مانند تشک ل صندوق

و تقوییت  ( هیای نمیادی  انسیانی    سیرمایه )تسه لگرا  روستایی ا  ب   افراد مورد قبول روسیتای ا   

توانید میورد توجیه قیرار      ی برای تبلور مشارکت اجتماعی میی ا عنوا   م نه های روستایی به تعاونی

 .توا  به موفق ت چن   ابتکاراتی کمك کند وجود سنت هم اری در ب   روستای ا  منطقه می. گ رد

مندی ا  خیدمات،   شده مانند رضایت ا   ندگی، بهره بس اری ا  متغ رهای ترث رگذار شناسایی -

رو، توسیعة   ا  ایی   . انید  اقتصیادی مربیوط   -گی اجتمیاعی ییافت  وضع ت شغلی و جز آ  به توسیعه 

توانید بیه افیزایش تعلیق مکیانی و       ها، عرضة خدمات رفیاهی، درمیانی و آمو شیی میی      یرساخت

هیای   حمایت وییژه ا  مراکیز آمو شیی و درمیانی ا  جملیه خانیه      . ماندگاری روستای ا  کمك کند

های مصرفی و  کنندة نهاده های روستایی ارائه ها، تقویت تعاونی بهداشت روستایی، تقویت شبکة راه

توانید سیودمند    منظور عرضة خدمات به روستای ا  می ها به ن ز ترم   منابع و اعتبارات برای ده اری

 . واقع شود

ها، در حال حاضر برای حل و  طبق تجربة  یستی اعضای ت م تحق ق و مشاهدات رو مرة آ  -

های ش  که  آبی و طوفا  در منطقه در نت جة خشکسایی و کم کاهش آثار مسائل بحرانی اکویولیکی

کننده تعلق مکانی شده است، توسعة کمربند سبز و فضای سبز در روستاها با استفاده  عامل تضع ف

هامو  ا  افغانسیتا    های گ اهی مناسب اقل م منطقه، مذاکرة جدی برای ترم   آب رودخانة  ا  گونه

شید    با توجیه بیه خشیك   )بهبود اکوس ستم طب عی و انسانی منطقه برای مصار  کشاور ی و ن ز 

، اصیالح ایگیوی کشیت و شیبکة تو ییع      (های شی   شد  توفا  دریاچة ه رمند و ترث ر آ  بر روا 

و آمو ش کشاور ا  در ای  ( های نوی  آب اری استفاده ا  فناوری)و مصر  آب ( بندی آب سهم ه)

 . م نه درخور توجه است

عنوا  عوامیل ارتقادهنیدة تعلیق     های شغلی و توسعة مع شت پایدار به ایجاد فرصتمنظور  به -

کیرد    فیراهم . شده در سط  منطقه ضیروری اسیت   گذاری حمایت مکانی روستای ا  توسعة سرمایه

گری که سابقة تاریخی اشتغال در معاد ، پرداخت وام و حمایت ا  توسعة صنایع دستی مانند سفال
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هیای   بیرداری ا  ظرف یت   و ن یز فیرش دسیتبا ، بهیره    ( شهر سیوخته )ود دارد آ  در منطقه هم وج

های میر ی و   ها و گمر مبادالت مر ی با کشور افغانستا  با مذاکرات دیپلمات ك، تقویت با ارچه

اختصاص منابع ار ی ال م و در کنار توجه به مسائل امن تی برای روستاهای مر ی منطقه، اسیتا  و  

های گردشگری، تاریخی، فرهنگی و طب عی در در ای  راستا، باید جاذبه. دارد کشور اهم ت بسزایی

ایمللی هامو ، کیوه  محدودة منطقه و شهرستا ، ا  جمله شهر باستانی سوخته، دریاچه و تاالب ب  

های کویری و توریستی، داشت  مزیت در پرورش انواع دام، ا  قب ل شتر، بز کرکیی  خواجه و جاذبه

هیا و اسیتفاده ا  گ اهیا  و    هی در دریاچة هامو ، صنایع دستی رایج مانند انواع بافتنیو پرورش ما

هایی ا  جنس نیی کیه ا     ها موجود در منطقه، مانند ن زارهای دریاچة هامو  برای بافت  پردهرستنی

ش بدی  منظور آمیو  . تقاضای باالیی برخوردار است، در ایجاد اشتغال مورد توجه ب شتر قرار گ رد

بهیره بیا شیرایط پرداخیت      ای، کمك به با اریابی و ن ز تخص ص اعتبارات بیانکی کیم   فنی و حرفه

منظیور نگهداشیت    وکارهیای خیانوادگی بیه    های اعتباری به کسب ها یا صندوق مناسب توسط بانك

اجتماعی خانوارهای روسیتایی و فعای یت  یربنیایی بن ادهیایی ماننید       –ساختار و کارکرد اقتصادی 

وکار و بهبود وضع ت مع شتی ضیم    رونق کسب. در ای  مناطق محروم درخور توجه است برکت

هیای   تواند مهاجرت معکو  را ن ز ترغ ب کند و ای  خود طبق یافته ماندگاری جمع ت ساک ، می

 . کنندة تعلق مکانی عمل کند عنوا  عامل تقویت تواند به تحق ق می
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