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 در  یاجتماع ٍیسرمارابطٍ آگاَی ضُريودی ي حس مکان با  سىجص

  مطُد 2 مىطقٍ

 
 3* محمد احمدی 2رمضاوعلی وادری مایًان ،1حسیه حاتمی وصاد

 .تْشاى داًطگبُ یػلو ئتیّ ػضَ ٍ داًطیبس -1

 استبدیبس  ٍ ػضَ ّیئت ػلوی داًطگبُ وَثش ثجٌَسد.  -2

  تْشاى داًطگبُ یضْش یضیس ثشًبهِ ٍ بیجغشاف یدوتش یداًطجَ -3

 

 

 

 

  چکیدٌ
 اثؼبد ثش طتشیث ،یاجتوبػ اثؼبد ثش ذیتأو یجب ثِ هتأسفبًِ شاىیا هبًٌذ تَسؼِ دسحبل یوطَسّب یثشخ ٍ سَم جْبى یوطَسّب دس

 یه تَجِ ضْش یىیضیف ٍ یوبلجذ ثؼذ ثِ وِ یا اًذاصُ ثِ یضْش یّب عشح دس اگش. وٌٌذ یه تَجِ ضْشّب یوبلجذ ٍ یىیضیف

 آى ثب یضْش شاىیهذ اهشٍصُ وِ یضْش هطىالت اص یبسیثس گشدد، تَجِ یفشٌّگ یّب ٌِیصه ٍ یاجتوبػ ِیسشهب ثحث ثِ ضَد،

 اثتذا پژٍّص يیا دس والًطْشّب، دس یاجتوبػ ِیسشهب هَضَع تیاّو ثِ تَجِ ثب. گشدد یه حل خَد ثِ خَد ّستٌذ هَاجِ

 ٍ یضْشًٍذ یآگبّ ثب یاجتوبػ ِیسشهب بىیه ساثغِ سپس ضذ، ذُیسٌج هطْذ یضْشداس 2 هٌغمِ دس یاجتوبػ ِیسشهب ضاىیه

 ٍ است ضذُ اًجبم پشسطٌبهِ اص استفبدُ ثب اعالػبت یآٍس جوغ ثَدُ، یلیتحل یفیتَغ ك،یتحم سٍش. ضذًذ یثشسس حس هىبى

 لشاس لیتحل ٍ ِیتجض هَسد t، Spearmanی ّب آصهَى  اص استفبدُ ثب ٍ SPSS افضاس ًشم دس پشسطٌبهِ اص حبغل یّب دادُ

 جیًتب. ثبضذی هی َللج لبثل سغح دس ٍ يیبًگیه حذ اص ثبالتشی اجتوبػ ِیسشهب ضاىیه وِ داد ًطبى ّبی ثشسس جیًتب .گشفتٌذ

 شیتأثی ضْشًٍذی آگبّ وِ داد ًطبىی اجتوبػ ِیسشهب شیهتغ ثشی ضْشًٍذی آگبّ شیهتغ شیتأث ًوَدى هطخعی ثشای ثشسس

 . ًذاسد ٍجَدی اجتوبػ ِیسشهب ٍ حس هىبى بىیه هؼٌبداس ساثغِاهب عجك ًتبیج، . داسدی اجتوبػ ِیسشهب ضاىیه صیافضا دسی بدیص

 

 ، هطبسوتیضْشًٍذی آگبّحس هىبى،  ،یاجتوبػ ِیشهبس کلیدی: َای ياشٌ
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  مقدمٍ -1
سضذ فضایٌذُ جوؼیت ضْشی دس وطَسّبی جْبى سَم ٍ اص جولِ ایشاى وِ دس اثش سضذ عجیؼی جوؼیت ٍ هْبجشت ّبی 

سفغ ثی سٍیِ سخ هی دّذ، هطىالت صیبدی سا ثشای ضْشّب ٍ هذیشاى ضْشی ثِ ٍجَد آٍسدُ است. ثِ ًظش هی سسذوبّص یب 

ضْشًٍذاى ثب حمَق ٍ لَاًیي ضْشی ٍ ّوىبسی ٍ هطبسوت آگبّبًِ آًْب دس فشایٌذ تػوین گیشی  آگاهیهسبئل هزوَس هستلضم 

اگش دس عشح ّبی ضْشی ثِ اًذاصُ ای وِ ثِ ثؼذ وبلجذی ٍ فیضیىی ضْش تَجِ هی ضَد، ثِ ثحث  (.1ٍ هذیشیت ضْشی است )

تَجِ گشدد، ثسیبسی اص هطىالت ضْشی وِ اهشٍصُ هذیشاى ضْشی ثب آى هَاجِ سشهبیِ اجتوبػی ٍ صهیٌِ ّبی فشٌّگی ًیض 

ّستٌذ خَد ثِ خَد حل هی گشدد. یىی اص سشهبیِ ّبی هْن ّش جبهؼِ ضْشی وِ اص هؤلفِ ّبی اسبسی دس تَسؼِ، ثجبت، 

ص ثسیبس هؤثشتش ٍ (. اهشٍصُ سشهبیِ اجتوبػی ًم2پَیبیی ٍ سشصًذگی آى ضْش هحسَة هی ضَد، سشهبیِ اجتوبػی است )

هْوتش اص سشهبیِ فیضیىی سا دس جَاهغ ایفب هی وٌذ ٍ ضجىِ ّبی اًسجبم ثخص هیبى هشدم ٍ سبصهبى ّب است. ثغَسیىِ دس 

غیبة سشهبیِ اجتوبػی، سبیش سشهبیِ ّب اثشثخطی خَد سا اص دست هی دٌّذ ٍ ثذٍى سشهبیِ اجتوبػی، پیوَدى ساُ ّبی 

(. سشهبیِ اجتوبػی اهشٍصُ یىی اص هْوتشیي هفبّین دس ػلَم اجتوبػی ٍ دس ثحث ّبی 3دد )تَسؼِ دس یه وطَس دضَاس هی گش

ضْشی ٍ سٍستبیی هحسَة هی ضَد. ایي اغغالح ثشای اٍلیي ثبس تَسظ پیشثَسدیَ دس صهیٌِ ای التػبدی ثِ وبس گشفتِ ضذ 

ثِ ػٌَاى داسایی ّبی هبلی یب صیشسبخت ّبی  (. دس ًخستیي وبسثشدّبی سشهبیِ اجتوبػی اص سَی التػبدداًبى، ایي هفَْم4)

(. ٍ ثشای اٍلیي ثبس هفَْم سشهبیِ اجتوبػی دس وتبة صًذگی ٍ هشي ضْشّبی ثضسي آهشیىبیی، تَسظ جیي 5هبدی تؼشیف ضذ)

ُ دس ثِ ثؼذ دس تضّب ٍ همبالت داًطگبّی )ثِ ٍیژ 1991(. ایي هفَْم ثِ تذسیج اص دِّ 6جیىَثض ٍاسد ثشًبهِ سیضی ضْشی ضذ )

(. 5سضتِ ّبی جبهؼِ ضٌبسی، التػبد، سیبست ٍ آهَصش( ثب وبسّبی افشادی چَى ثَسدیَ، پبتٌبم ٍ فَوَیبهب افضایص یبفت )

سشهبیِ اجتوبػی ثِ دلیل لبثلیت تجذیل ثِ دیگش سشهبیِ ّب ٍ ًمطی وِ دس افضایص وبسایی آًْب داسد ٍ ًیض لبثلیتی وِ دس 

سیبسی داسد، هَسد تَجِ سبصهبى هلل دس تذٍیي هؤلفِ ّبی تَسؼِ پبیذاس لشاس گشفتِ است تَضیح پیبهذّبی هتٌَع التػبدی ٍ 

(. دس وطَس هب ًیض دس دِّ اخیش هفَْم سشهبیِ اجتوبػی دس سغح ٍسیؼی )اص جولِ دس سضتِ ّبی ػلَم اجتوبػی ٍ هغبلؼبت 7)

ث ّبی گًَبگَى هؼشفی گشدیذُ است. تمی لَ دس ضْشی( ثِ وبس گشفتِ ضذُ است ٍ ثِ ػٌَاى صیشثٌبی تَسؼِ ٍ پیطشفت دس ثح

همبلِ خَد ساثغِ سشهبیِ اجتوبػی ٍ اهٌیت اجتوبػی سا ثشسسی وشدُ ٍ سشهبیِ اجتوبػی سا ثِ ػٌَاى ػلت ٍ هتغیش هستمل 

یذاس (. ػجبس صادُ ٍ وشهی دس همبلِ خَد ًمص سشهبیِ اجتوبػی سا دس اهٌیت هلی پب8ثشای اهٌیت اجتوبػی هؼشفی وشدُ است )

ثشسسی وشدُ اًذ ٍ ثِ ایي ًتیجِ سسیذُ اًذ وِ سشهبیِ اجتوبػی ثِ ضیَُ ّبی هختلف اص جولِ افضایص یىپبسچگی هلی ٍ پیص 

(. ضبسع پَس دس همبلِ خَد ًمص سشهبیِ 4گیشی اص اًفؼبل سیبسی ٍ اجتوبػی دس پبیذاسی اهٌیت هلی ًمص هستمین داسد )

ی ثشسسی وشدُ ٍ دس ایي هیبى، ثش ًمص سشهبیِ اجتوبػی دس تَسؼِ التػبد ٍ پیطشفت اجتوبػی سا دس حیبت اجتوبػی ٍ التػبد

(. لبسوی ٍ دیگشاى ًمص سشهبیِ اجتوبػی سا دس تَسؼِ التػبدی ثشسسی وشدُ اًذ ٍ ثِ ایي 9آهَصش ٍ پشٍسش تأویذ داسد )

هی ضَد ٍلی سشهبیِ اجتوبػی ثشٍى  ًتیجِ سسیذًذ وِ سشهبیِ اجتوبػی دسٍى گشٍّی ثبػث اختالل سبصهبًی ٍ ػذم تَسؼِ

(. سٌّوب ٍ سضَی ثِ ثشسسی تأثیش حس تؼلك هىبًی ثش سشهبیِ اجتوبػی 11گشٍّی ثِ فشایٌذ تَسؼِ التػبدی ووه هی وٌذ )

ٍ هطبسوت دس هحالت ضْش هطْذ پشداختٌذ. عجك ًتبیج ایي پژٍّص، ساثغِ ػلی هؼٌبداس هیبى حس تؼلك هىبًی ٍ هطبسوت ٍ 

(. گستشُ ضوَل سشهبیِ اجتوبػی دس صهیٌِ ّبی گًَبگَى ٍ دس تحمیمبت صیبد ًطبى اص اّویت 6بػی ٍجَد داسد )سشهبیِ اجتو

ثبال ٍ تأثیشگزاسی ایي هفَْم داسد. ثب تَجِ ثِ اّویت سشهبیِ اجتوبػی دس صهیٌِ ّبی گًَبگَى، ایي پژٍّص دس ًظش داسد تب 

ْشًٍذی ٍ حس هىبًی ثشسسی وٌذ. هحذٍدُ هغبلؼِ ایي تحمیك والى ضْش هیضاى سشهبیِ اجتوبػی ٍ ساثغِ آى سا ثب آگبّی ض

هطْذ است. والًطْشی وِ سٍص ثِ سٍص ثش جوؼیت آى اضبفِ هی ضَد ٍ اص ًظش ضْشًطیٌی سضذ هی یبثذ ٍلی اص ًظش ضْشگشایی 

ی، هطبسوت، سشهبیِ تَسؼِ چٌذاًی ًوی یبثذ ٍ دس ثؼضی هٌبعك آى، سبوٌبى ثب هفبّیوی هبًٌذ ضْشًٍذی، حمَق ضْشًٍذ

اجتوبػی، آگبّی ضْشًٍذی ٍ ... ثیگبًِ ّستٌذ. هسئلِ اٍل ایي تحمیك ایي است وِ هیضاى سشهبیِ اجتوبػی دس والى ضْش 

هطْذ چگًَِ است هسئلِ دٍم ایي است وِ آیب ساثغِ هؼٌبداس هیبى آگبّی ضْشًٍذی ٍ حس هىبى ثب سشهبیِ اجتوبػی ٍجَد 
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ّص هی تَاًذ ثِ ػٌَاى یه استشاتژی  هَسد تَجِ تػوین گیشًذگبى لشاس ثگیشد ٍ ثِ جبی تَجِ ثِ داسد یب ًِ. ًتبیج ایي پژٍ

 ػَاهل سٍثٌب، ثِ ػَاهل صیشثٌبیی ًیض ثِ ػٌَاى ضبُ ولیذ حل هسبئل، تَجِ گشدد.

 

 ريش تحقیق -2
اًجبم ضذُ  پشسطٌبهِاثضاس ثِ غَست پیوبیطی ثب استفبدُ اص ثَدُ ٍ  یفی تحلیلیغتَ ،دس ایي تحمیك ثِ وبس سفتِ سٍش

سٍش ًوًَِ گیشی ثِ  .استهطْذ  485833است. جبهؼِ آهبسی هَسد هغبلؼِ دس فشایٌذ پشسطگشی ضبهل ضْشًٍذاى هٌغمِ 

ًفش( ثب  485833) 2غَست تػبدفی ثَدُ ٍ حجن ًوًَِ ثب استفبدُ اص هذل وَوشاى ثشآٍسد ضذ. ثب تَجِ ثِ جوؼیت هٌغمِ 

 پشسطٌبهِ هَسد ًیبص ثَد وِ تْیِ ٍ تَسظ ضْشًٍذاى تىویل گشدیذ. 384استفبدُ اص سٍش وَوشاى 

 

 (.11: فشهَل وَوشاى: )(1)فشهَل  

 

T=1.96                     p=1.51                   q=1.51                    d=1.15                        

ثشای ثشسسی ساثغِ ثیي هتغیشّبی استفاده شده است.   t-testون برای بررسی وضعیت متغیرها از آزمدس ایي تحمیك، 

ثشای ثشسسی تأثیش هتغیشّبی هستمل ثش هتغیش ٍاثستِ ٍ ایٌىِ وذام ػبهل  ٍاستفبدُ ضذ  Spearmanاص آصهَى  تشتیجی

 ثیطتشیي اثش سا ثش سشهبیِ اجتوبػی داسد اص سگشسیَى چٌذهتغیشی استفبدُ ضذ.

جستگی ستجِ ای وِ تَسظ اسپیشهي تْیِ ٍ تذٍیي ضذُ است، ضىل خبغی اص ّوجستگی سٍش ّوجستگی اسپیشهي: ّو

گطتبٍسی پیشسَى است ٍ صهبًی ثِ وبس هی سٍد وِ دادُ ّبی جوغ آٍسی ضذُ اص هتغیشّبی هَسد هغبلؼِ ثِ غَست ستجِ ای 

 (.13ًطبى هی دّذ )(. ّوجستگی ثِ هؼٌبی ّن تغییشی دٍ هتغیش است ٍ دس ٍالغ یه ًَع ساثغِ سا 12ثبضٌذ )

سٍش سگشسیَى چٌذ هتغیشی: سگشسیَى چٌذ هتغیشُ ًظبم ػوَهی تحلیل دادُ ّبست ٍ سٍضی است ثشای تحلیل 

(. ایي سٍش ثشای هغبلؼِ تأثیشات y( دس تغییشات یه هتغیش ٍاثستِ ) xiهطبسوت جوؼی ٍ فشدی دٍ یب چٌذ هتغیش هستمل )

هٌبست است. اص ایي سٍش هی تَاى ّن ثب هتغیشّبی پیَستِ ٍ ّن هتغیشّبی ستجِ  چٌذ هتغیش هستمل دس هتغیش ٍاثستِ، وبهالً

. دس سگشسیَى چٌذ هتغیشُ، هیضاى تغییش یه هتغیش ثش اثش یه هتغیش دیگش سا ضشیت سگشسیَى هی گَیٌذ (14)ای سَد جست 

(15.) 

هیبًگیي ّبی جبهؼِ استفبدُ هی ضَد. هْوتشیي آصهَى آهبسی پبساهتشیه است وِ آصهَى فشؼ دسثبسُ  t: آصهَى tآصهَى 

 (.16) هَسد ًظش لبثل اًذاصُ گیشی است. ، فبغلِ هیبًگیي جبهؼِ ثب ًمغtِدس ٍالغ دس آصهَى 

 

 یافتٍ َا -3
 ضاخص َای مربًط بٍ سرمایٍ اجتماعیبررسی  -3-1

استفبدُ ضذُ  تؼبٍى( ضبخع )هطبسوت، اًسجبم اجتوبػی، اػتوبد اجتوبػی ٍ چْبساص  سشهبیِ اجتوبػیثشای ثشسسی 

 ذ ضذ. ٌّب، ثشسسی خَاّ ایي ضبخعاست. دس اداهِ ّش یه اص 

384

)16/383(
 485833

1
1

16/384




n

)1(
1

1
2

2

2

2





d

pqt

n

d

pqt

n



  انمعمارایر سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایص بیه المللی معماری،عمران ي ضُرسازی در َسارٌ سًم

 94ماٌ  تیر -تُران 

 4 

هطبسوت افشاد ثِ ٍضَح هیضاى  1. جذٍل استفبدُ ضذُ است هؤلفِ 4اص  هطبسوتثشسسی  ثشسسی ضبخع هطبسوت: ثشای

شح ّبی ضْشی ٍ هطبسوت دس ع، هشثَط ثِ هطبسوتهی ضَد ووتشیي هیضاى  هالحظًِوبیص هی دّذ. ّوبًغَس وِ  سا

تش اص سغح  ووی ثبال هطبسوتاست. دس ول، هؤلفِ  ثیطتشیي هیضاى هطبسوت، هشثَط ثِ هطبسوت دس اًتخبثبت سیبسی وطَس

 .(1)جذٍل ي سا ًطبى هی دّذ وِ ًطبى هی دّذ هیبًگی

 

 : مطارکت1جديل 

 مطارکت

 فشاٍاًی

 Test هیبًگیي

value 
T Sig خیلی 

 صیبد
 ون هتَسظ صیبد

خیلی  

 نو

 .111 21.693 3 3.78 23 28 84 211 48 هطبسوت دس اًتخبثبت سیبسی وطَس

 .111 -4.621 3 2.78 36 96 181 61 12 هطبسوت دس عشح ّبی ضْشی

 .111 -3.863 3 2.81 24 132 132 84 12 هطبسوت دس فؼبلیت ّبی التػبدی

هطبسوت دس فؼبلیت ّبی اًجوي ّب، 

 ت ّباتحبدیِ ّب، ثبضگبُ ّب ٍ ّیئ
36 61 132 121 36 2.84 3 2.798- 115. 

            1393هٌجغ: ًَیسٌذگبى،        
 : یکسان سازی ومرٌ متغیرَا برای مؤلفٍ مسکه2جديل 

Compute میانگین Test value t Sig Df 

 383 .118 1.565 12 12.21 هطبسوت

            1393هٌجغ: ًَیسٌذگبى،              
 

گَیبی آى  3هؤلفِ استفبدُ ضذُ است وِ جذٍل ضوبسُ  4ثشسسی اًسجبم اجتوبػی: ثشای سٌجص اًسجبم اجتوبػی اص 

ًطبى هی دّذ، اص ًظش ضْشًٍذاى، اسصش ّب ٍ ٌّجبسّبی سبوٌیي هٌغمِ ثِ ّوذیگش ًضدیه است  3است. ّوبًغَس وِ جذٍل 

یىی ثَدى ٍ فذاوبسی ثشای یىذیگش ووتش هطبّذُ هی ضَد. دس ٍ اص اػتمبدات ّوذیگش تب حذٍدی حوبیت هی وٌٌذ. اهب حس 

 (.4هجوَع هیضاى اًسجبم اجتوبػی ووی پبییي تش اص هیبًگیي لشاس داسد )جذٍل 

 

 : اوسجام اجتماعی3جديل 

 اوسجام اجتماعی

 فشاٍاًی

 Test هیبًگیي

value 
T Sig خیلی 

 صیبد
 ون هتَسظ صیبد

خیلی  

 ون

 .756 1.756 3 3.13 12 84 168 111 21 ّب ٍ ٌّجبسّبی هشدم هٌغمِ هیضاى ًضدیىی اسصش

هیضاى حوبیت سبوٌیي هٌغمِ اص اػتمبدات 

 ّوذیگش
31 91 192 61 12 3.13 3 3.515 111. 

 .115 -2.855 3 2.88 24 96 168 81 16 هیضاى احسبس یىی ثَدى

 .111 -8.186 3 2.66 48 72 211 36 28 "یکی برای همه، همه برای یکی"هیضاى حس 

            1393هٌجغ: ًَیسٌذگبى، 
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 : یکسان سازی ومرٌ متغیرَا برای مؤلفٍ محیظ کالبدی4جديل 

Compute میانگین Test value t Sig Df 

 383 1.111 -2.491 12 11.68 اًسجبم اجتوبػی
            1393هٌجغ: ًَیسٌذگبى،                        

 
هؤلفِ  3بد اجتوبػی: ثشای ثشسسی ٍ ضٌبخت هیضاى اػتوبد اجتوبػی دس هیبى سبوٌیي ایي هٌغمِ اص ثشسسی ضبخع اػتو

اػتوبد ثِ هذیشاى ٍ سبصهبى ّب، اػتوبد ثِ ّوسبیِ ّب ٍ اػتوبد ثِ خبًَادُ استفبدُ ضذُ است وِ ووتشیي هیضاى اػتوبد هشثَط 

 (.6ٍ  5ثَط ثِ خبًَادُ ٍ ّوسبیِ ّب است )جذٍل ثِ اػتوبد ثِ هذیشاى ٍ سبصهبى ّبی ضْشی ٍ ثیطتشیي آى هش

 

 : اعتماد اجتماعی5جديل 

 اعتماد اجتماعی

 

 فشاٍاًی

 Test هیبًگیي

value 
T Sig خیلی 

 صیبد 
 ون هتَسظ صیبد

خیلی  

 ون

اػتوبد ثِ هذیشاى ٍ سبصهبى ّبی 

 ضْشی
24 52 211 84 24 2.74 3 8.186- 111. 

 .111 13.147 3 3.5 4 21 181 144 36 اػتوبد ثِ ّوسبیگبى

 .111 26.194 3 4 41 24 36 211 84 اػتوبد ثِ دٍستبى
            1393هٌجغ: ًَیسٌذگبى،       

 اعتماد اجتماعی: یکسان سازی ومرٌ متغیرَا برای 6جديل 

Compute هیبًگیي Test value t Sig Df 

 383 1.111 14.948 9 11.21 اعتماد اجتماعی

            1393هٌجغ: ًَیسٌذگبى،                   
 

ثِ  7سَال استفبدُ ضذُ وِ جذٍل  5ثشسسی ضبخع تؼبٍى ٍ ّوىبسی: ثشای سٌجص ضبخع تؼبٍى ٍ ّوىبسی، اص 
ٍضَح هیضاى آى سا ًطبى هی دّذ. دس ایي هیبى، ووتشیي هیضاى، ّوىبسی ثب ّوسبیگبى است ٍ ثبالتشیي هیضاى، ّوىبسی ٍ 

 (.8ادُ است. دس ول، هیبًگیي ایي هؤلفِ، ثبالتش اص سغح هیبًگیي است )جذٍل تؼبٍى ثب خبًَ
 

 تعاين ي َمکاری: 7جديل 

 تعاين ي َمکاری
 فراياوی

 Test میاوگیه

value 
T Sig خیلی 

 صیبد
 ون هتَسظ صیبد

خیلی  

 ون

هیضاى ساثغِ ٍ ّوىبسی ثب 

 ّوسبیگبى
24 192 118 48 12 3.44 3 9.522 111. 

 .111 19.612 3 3.78 4 21 96 214 61 ى ساثغِ ٍ ّوىبسی ثب دٍستبىهیضا

 .111 35.371 3 4.31 19 21 41 144 161 هیضاى ساثغِ ٍ ّوىبسی ثب خبًَادُ
            1393هٌجغ: ًَیسٌذگبى،           
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 : یکسان سازی ومرٌ متغیرَا برای ضاخص تعاين ي َمکاری8جديل 

Compute هیبًگیي Test value t Sig Df 
 383 1.111 23.686 9 11.53 تؼبٍى ٍ ّوىبسی

            1393هٌجغ: ًَیسٌذگبى،                 

 

سشهبیِ اجتوبػی: چْبس ضبخع هطبسوت، اًسجبم اجتوبػی، اػتوبد اجتوبػی ٍ تؼبٍى ثشسسی ضذًذ تب هیضاى سشهبیِ 

ثِ ایي ضبخع ّب ثب ّن تشویت ضذًذ. حذ هتَسظ ٍ هیبًگیي  اجتوبػی هطخع ضَد. ثشای ایي هٌظَس، چْبسدُ هؤلفِ هشثَط

است. ثٌبثشایي هیضاى سشهبیِ اجتوبػی ثبالتش  45.6هی ضذ وِ عجك ًتبیج، ػذد ثذست آهذُ  42ایي چْبسدُ هؤلفِ هی ثبیست 

ٍ ثیطتشیي، تؼبٍى ٍ اص حذ هیبًگیي ٍ دس سغح لبثل لجَلی هی ثبضذ. دس هیبى ایي هؤلفِ ّب ووتشیي هیضاى، اًسجبم اجتوبػی 

 ّوىبسی هی ثبضذ.

 

 بررسی رابطٍ متغیرَای آگاَی ضُريودی ي حس مکان با متغیر سرمایٍ اجتماعی -3-2

آگبّی ضْشًٍذی ٍ حس هىبى ثِ ػٌَاى دٍ ػبهل هْن ٍ هؤثش دس سشهبیِ اجتوبػی هغبلؼِ ٍ ثشسسی ضذُ اًذ .ثشای 

هتغیش سشهبیِ اجتوبػی اص سگشسیَى چٌذ هتغیشُ استفبدُ ضذ. عجك  ثشسسی تأثیش هتغیشّبی آگبّی ضْشًٍذی ٍ حس هىبى ثش

هی ثبضذ وِ ًطبًگش  Beta ،1.497ًتبیج تحلیل، آگبّی ضْشًٍذی تأثیش هؼٌبداس ٍ هثجت ثش سشهبیِ اجتوبػی داسد. هیضاى 

ی ضْشًٍذی است ٍ اگش اص ػَاهل تأثیشگزاس دس سشهبیِ اجتوبػی، ػبهل آگبّیىی  تأثیش لبثل تَجْی است. ثِ ػجبست دیگش،

ثخَاّین سشهبیِ اجتوبػی سا دس ایي هٌغمِ افضایص دّین ثبیذ ثِ همَلِ آگبّی ضْشًٍذی تَجِ داضتِ ثبضین. عجك ًتبیجی وِ 

 (.15ثذست آهذ، تأثیش ٍ ساثغِ هؼٌبداسی هیبى حس هىبى ثب سشهبیِ اجتوبػی هطبّذُ ًطذ )جذٍل 

 

 س مکان بر سرمایٍ اجتماعی با رگرسیًن چىد متغیرٌ: چگًوگی تأثیر آگاَی ضُريودی ي ح9جديل 

 Beta T Sig متغیر
 1.111 11.517 1.497 آگبّی ضْشًٍذی

 1.562 1.58 1.127 حس هىبى
            1393هٌجغ: ًَیسٌذگبى،                         

 

بدُ ضذ. عجك ًتبیج، ثب افضایص یه اص آصهَى اسپیشهي ًیض استفثشای ثشسسی ساثغِ آگبّی ضْشًٍذی ٍ سشهبیِ اجتوبػی 

  ًوَداس صیش  ایي ساثغِ سا ًطبى هی دّذ.ٍاحذ هیضاى سشهبیِ اجتوبػی افضایص هی یبثذ.  1.587ٍاحذ آگبّی ضْشًٍذی، 

 

 :  رابطٍ آگاَی ضُريودی ي سرمایٍ اجتماعی1ضکل 
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 گیری وتیجٍ -4
وبلجذ ٍ ثشًبهِ سیضی فیضیىی هی ثبضذ ٍ آًچِ وِ ون  اهشٍصُ آًچِ وِ دس هذیشیت ضْشّبی ثضسي هْن هی ًوبیذ، ثحث

اسصش ٍ ثیگبًِ است، ثحث ّبی هطبسوت هشدم، اًسجبم اجتوبػی، اػتوبد اجتوبػی، سشهبیِ اجتوبػی ٍ هفبّیوی اص ایي لجیل 

ضذُ  ّستٌذ ٍ ایي ػبهل ثبػث ثِ ٍجَد آهذى هسبئلی هثل ثی اػتوبدی، ثیگبًگی، ػذم هطبسوت ٍ ... دس ضْشّبی ثضسي

اگش دس عشح ّبی ضْشی ثِ اًذاصُ ای وِ ثِ ثؼذ وبلجذی ٍ فیضیىی ضْش تَجِ هی ضَد، ثِ ثحث سشهبیِ اجتوبػی ٍ  است.

صهیٌِ ّبی فشٌّگی ًیض تَجِ گشدد، ثسیبسی اص هطىالت ضْشی وِ اهشٍصُ هذیشاى ضْشی ثب آى هَاجِ ّستٌذ خَد ثِ خَد 

اجتوبػی، ًَػی پیطگیشی است ثِ جبی دسهبى ٍ ثب دس اٍلَیت لشاس دادى ثحث حل هی گشدد. ثِ ػجبست دیگش تَجِ ثِ سشهبیِ 

سشهبیِ اجتوبػی دس ثشًبهِ ّب ٍ سیبست ّب، هی تَاًین اص ثِ ٍجَد آهذى ثسیبسی اص هسبئل ٍ هطىالت دس ضْشّب جلَگیشی 

سشهبیِ ّب هثل سشهبیِ ّبی هبلی ٍ  وٌین. دس ٍالغ، هب ثب تَجِ ثیطتش ثِ سشهبیِ اجتوبػی، هی تَاًین اص ثِ ّذس سفتي سبیش

فیضیىی جلَگیشی وٌین. ثب تَجِ ثِ اّویت هَضَع سشهبیِ اجتوبػی دس والًطْشّب، دس ایي پژٍّص اثتذا هیضاى سشهبیِ 

ضْشداسی هطْذ سٌجیذُ ضذ، سپس ثشای ضٌبخت ػَاهل هؤثش ثش سشهبیِ اجتوبػی، ساثغِ هیبى  2اجتوبػی دس هٌغمِ 

گبّی ضْشًٍذی ٍ حس هىبى ثشسسی ضذ. ًتبیجی وِ اص  ایي ثشسسی ّب ثِ ٍجَد آهذ، ًطبى داد وِ سشهبیِ اجتوبػی ثب آ

ی هشثَط ثِ سشهبیِ ّب ضبخعهیضاى سشهبیِ اجتوبػی ثبالتش اص حذ هیبًگیي ٍ دس سغح لبثل لجَلی هی ثبضذ. دس هیبى 

گیي لشاس داسد. ثمیِ ضبخع ّبی هشثَط ثِ است وِ دس سغح پبییي تش اص هیبًووتشیي هیضاى، اًسجبم اجتوبػی  اجتوبػی

سشهبیِ اجتوبػی وِ ضبهل: هطبسوت، اػتوبد ٍ تؼبٍى هی ثبضذ، ثبالتش اص حذ هتَسظ لشاس داسًذ. ًتبیج ثشسسی ثشای هطخع 

ًوَدى تأثیش هتغیشّبی آگبّی ضْشًٍذی ٍ حس هىبى ثش هتغیش سشهبیِ اجتوبػی ًطبى داد وِ آگبّی ضْشًٍذی تأثیش صیبدی 

افضایص هیضاى سشهبیِ اجتوبػی داسد اهب حس هىبى تأثیش چٌذاًی ثش افضایص یب وبّص سشهبیِ اجتوبػی ًذاضتِ ٍ ساثغِ  دس

 هؼٌبداس ًیست.
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 مراجع
، پژٍّص "اسصیبثی هیضاى آگبّی ػوَهی ضْشًٍذاى پیشاًطْش اص حمَق ضْشًٍذی ٍ لَاًیي ضْشی"صیبسی ن، ضیخی ع، ثبلشػغبساى م [ 1]

 .1392، صهستبى 1، ضوبسُ 1بی ثشًبهِ سیضی ضْشی. دٍسُ ّبی جغشافی

فػلٌبهِ  "،ضْشی ) هغبلؼِ هَسدی: ضْش لضٍیي(سٌجص سشهبیِ اجتوبػی ٍ ًمص آى دس تَسؼِ  "ف ٍ ضؼجبًجَال ا  ضىَُ فش [2]

 1392. 79-86. ظ 42سبصهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى. ضوبسُ 

 1387، هجلِ ساّجشد. "بهل تَسؼِ اجتوبػی ٍ التػبدیسشهبیِ اجتوبػی ػ "هٌظَس د ٍ یبدی پَس م  [3]

 1391، فػلٌبهِ هغبلؼبت ساّجشدی. ضوبسُ اٍل. "سشهبیِ اجتوبػی ٍ اهٌیت هلی پبیذاس"ػجبس صادُ ُ ٍ وشهی ن [4]

 1381. 7، فػلٌبهِ هذیشیت ضْشی. ضوبسُ "سشهبیِ اجتوبػی ٍ هذیشیت ضْشی "ایوبًی جبجشهی ح  [5]

-ًطشیِ ٌّشّبی صیجب "ثشسسی تأثیش حس تؼلك هىبًی ثش سشهبیِ اجتوبػی ٍ هطبسوت دس هحالت ضْش هطْذ "م  سٌّوب م ٍ سضَی [6]

 1391. 2هؼوبسی ٍ ضْشسبصی. ضوبسُ 

 1385، 22، ضوبسُ "فػلٌبهِ ػلَم اجتوبػی"ساثغِ سشهبیِ اجتوبػی ٍ ویفیت صًذگی دس هحالت ضْشی"روبیی م ٍ سٍضي فىش ح  [7]

 1384، فػلٌبهِ هغبلؼبت ساّجشدی. ضوبسُ دٍم. "شسسی ساثغِ سشهبیِ اجتوبػی ثب اهٌیت اجتوبػیث"تمی لَ ف.  [8]

 1384. 2، هجلِ سضذ: آهَصش ػلَم اجتوبػی، ضوبسُ "سشهبیِ اجتوبػی ٍ ًمص آى دس حیبت اجتوبػی ٍ التػبدی"ضبسع پَس م  [9]

. 36فػلٌبهِ سفبُ اجتوبػی.ضوبسُ  "هبیِ اجتوبػی ثب تَسؼِ التػبدیساثغِ سش"لبسوی ٍ، سذُ هْذی ا، آرسثبیجبًی ن، تَولی خ،  [11]

1389. 

. "تْشاى( 6ثشسسی سٍاثظ هتمبثل ضْشًٍذاى ٍ سبصهبى صیجبسبصی ثِ هٌظَس ثْجَد هٌظش ضْشی )هغبلؼِ هَسدی:هٌغمِ  "احوذی م  [11]

 .1393پبیبى ًبهِ وبسضٌبسی اسضذ. داًطىذُ جغشافیب. داًطگبُ تْشاى.

. ثشسسی هیضاى سضبیتوٌذی ضْشًٍذاى اص سبصهبى صیجبسبصی ٍ ػَاهل هؤثش ثش آى ثشای ثْجَد "ذی م، پَساحوذ ا ٍ حبتوی ًژاد ح،احو [12]

 .1393هجلِ آهبیص جغشافیبیی فضب. ضوبسُ دٍاصدّن.  "والًطْش تْشاى( 6 هٌظش ضْشی )هغبلؼِ هَسدی: هٌغمِ

 1382چبح دٍم. اًتطبسات سضذ. تْشاى.  "اًسبًی ٍ اجتوبػی هجبًی ًظشی ٍ ػلوی پژٍّص دس ػلَم "ع دالٍس  [13]

 .1388هتشجن: حسي سشایی. چبح سَم. اًتطبسات سوت. تْشاى.  "دس پژٍّص سفتبسیسگشسیَى چٌذ هتغیشی "پذّبصس ن  [14]

 1388اًتطبسات سوت. تْشاى.  "همذهِ ای ثش سٍش تحمیك دس ػلَم اًسبًی"حبفظ ًیب م،  [15]
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