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 هکاى تِ تعلق حط ایجاد در تررظی تاثیرتافتْای ؼْری

 )هطالعِ هَردی ؼْر هیٌاب(

 2دکتر هٌصَر ًیک پَر ،* 1ًجوِ پری تقی ًصاد

 زاًطجَی وبضضٌبسی اضضس هؼوبضی زاًطگبُ آظاز ثن -1

 ػضَ ّیأت ػلوی زاًطگبُ آظاز ٍاحس ثن - 2

 

 چکیذُ:

ْطّبی هؼبغط ـتطیي هطىالت فطاضٍی ضـسیس یىی اظ ثعضگـبی جـِ ثِ ایجبز حس تؼلك ثِ هىبى زض ثبفت ّـاهطٍظُ ػسم تَج

هی ثبضس ، ًیبظ ثِ آضاهص ، اهٌیت ، هىبًی ذبعطُ اًگیع ٍ ثیبز هبًسًی ثِ هٌظَض ثْجَز ویفیت فضب ّبی ضْطی وبهال هطَْز 

 است.

ضُ ضْطّب ٍ حس ًباهٌی هی ضَز. تحمیمبتی وِ تب وٌَى اًجبم ضسُ ػسم تَجِ ثِ ویفیت ثرطی فضبّب ثبػث هؼضالتی زض ازا

زض هَضز تبثیط ػٌبغط وبلجسی زض ایجبز حس تؼلك ثِ هىبى هی ثبضس ٍلی تبوٌَى ثِ عَض هطرع ثِ تبثیط اهٌیت زض ایجبز حس 

ضاظ ٍ ضهعّبیی وِ سجت  تؼلك ثِ هىبى پطزاذتِ ًطسُ ، ایي پژٍّص لػس زاضز ثب ثطضسی همبیسِ ثبفتْبی جسیس ٍلسین ضْط ،

ایجبز حس تؼلك زض فضبّبی ضْطی هی ضَز ضا ثیبثس ایي تحمیك اظ ًَع ویفی ، اظ عطیك هطبّسُ ٍ استفبزُ اظ  اثعاض پطسطٌبهِ  

سبل ثِ ثبال زض زٍ هحلِ پطی تمی )ثبفت لسین (ٍ ًَزٍپٌج زستگبُ ) ثبفت جسیس ( زض  23ًفط اظ سبوٌبى   363زض هیبى 

 ثِ غَضت همبیسِ ای اجطا ضسُ است. ضٍش ًوًَِ گیطی زض ایي پژٍّص ، تػبزفی هٌظن است .   ضْطستبى هیٌبة

ًتبیج حبغل اظ ایي پژٍّص  ثب تحلیل هَلفِ ّبی اغلی ًطبى هی زّس وِ حس تؼلك ثِ هىبى زض ثبفت ّبی هرتلف ضْطی 

ٌیت، تؼبهالت اجتوبػی ٍویفیت ثرطی هتفبٍت است. ّوچٌیي حس تؼلك ثِ هىبى ٍَّیت هحلِ ای ،اظ سِ ػبهل: احسبس اه

ثِ فضبّبی گوطسُ ٍهتطٍوِ ، تطىیل ضسُ است.وِ اظ ثیي ایي ػَاهل، احسبس اهٌیت ، ثیطتطیي تبتیط زض ایجبز حس تؼلك ثِ 

 هىبى زاضز.

 : ، احسبس اهٌیت ، حس تؼلك ثِ هىبى،فضبّبی گوطسُ ،تؼبهالت اجتوبػی ٍاشگاى کلیذی
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 هقذهِ:

ضْطسبظی اهطٍظ ثیص اظ  ٍ ػسم حس تؼلك ثِ هىبى اظ ثبضظتطیي هطىالت ضْطسبظی هؼبغط است ، ثحطاًی وِ زض ایجبز فضبی ضْطی

آًىِ هؼغَف ثِ ویفیت اضتجبعبت ثبضس ،هتَجِ وویت اضتجبعبت ثَزُ ،اظایي ضٍ حس تؼلك ثِ هىبى هَضز غفلت ٍفطاهَضی لطاضگطفتِ 

 است.

هطىالت ضْطسبظی هؼبغطاست،ثحطاًی وِ زضایجبز فضبّبی ضْطی  م ثحطاى اجتوبػی اظ فضب ٍظهبى اظ ثبضظتطیيثحطاى هىبى ثِ هفَْ

 (.1382فبلس َّیت ٍفبلس ضیطِ ، تبضید ، ٍفبلس اضتجبط تجلَض یبفتِ است )پطتَی 

ِ ضْط، زٍض ضسى اظ زیبض ًساضتي احسبس تؼلك ذبعط ثِ هحلِ هسىًَی یؼٌی ًساضتي غَضت آضٌب ، اللیسی ، یؼٌی ثی تفبٍتی ث

ػسم تَجِ ثِ ویفیت ثرطی فضبّب ثبػث ّوچٌیي (.1383آضٌب ، زٍض ضسى اظ لػِ ضْط یؼٌی ون ضًگ ضسى َّیت )حجیجی 

ْبی هؼبغط ضا هی تَاى زض ایي ًىتِ هؼضالتی زض ازاضُ ضْطّب ٍحس ًباهٌی هی ضَز،یىی اظ زالیل ثیگبًگی ٍػسم تؼلك ثِ هىبً

ظ تٌْب ثِ جْت یبثی تَجِ هی ضَز ٍ زض جْت ضٌبسبیی هحیظ الساهی غَضت ًوی گیطز، ضٌبسبیی ثِ زاًست وِ زضًیبی اهطٍ

ٍاثستگی ضٍحی تجسیل هی ضَز ٍاحسبس اهٌیت ػبعفی  هؼٌبی احسبس زٍستی ثب هحیظ است وِ ثط اسبس تؼلك ذبعط زضًٍی ٍ

وِ اًسبى زض هحیظ ثْتط ٍ هَثطتط ػول هی وٌس،احسبس  ٍلصت اظ هىبى  ضا ثَجَز هی آٍضز.ضٌبسبیی هىبى ػالٍُ ثطفطاّن سبظی ایي

 (1389تؼلك ثِ هىبى ضا ثِ ٍجَز هی آٍضز)پَضهٌس 

 

 هفَْم حط تعلق تِ هکاى:

تؼلك هىبًی ثِ ایي هؼٌب است وِ هطزم ذَز ضا ثِ ٍاسغِ هىبًی وِ زض آى ثِ زًیب آهسُ اًس ٍضضس وطزُ اًس، تؼطیف هی وٌٌس، ایي 

س هىبى ًبهیسُ هی ضَز هطزم ضا ثِ گًَِ ای ػویك ٍهبًسگبضتحت تبثیط لطاض هی زّس ٍ ذبعطُ هىبى اضتجبط وِ ثِ عَض ولی ح

،َّیت ٍلسضت اًسبى ضا تمَیت هی ًوبیس ،زض ٍالغ احسبس تؼلك ثِ هىبى سغح ثبالتطی اظ حس هىبى است وِ زض ّط هَلؼیت ٍفضب 

 (.1385وٌٌسُ ای ایفب هی وٌس)فالحت ثِ هٌظَض ثْطُ  هٌسی ٍتساٍم حضَض اًسبى زض هىبى ًمص تؼییي 

 

 :ز دیذگاُ رٍاًؽٌاظی هحیطیتعلق هکاى ا

اًسبى ّب ثِ تجطثِ حسی ، ػبعفی ٍ هؼٌَی ذبظ ًسجت ثِ هحیظ ظًسگی ًیبظ زاضًس.ایي ًیبظّب اظ عطیك تؼبهل غویوی ًٍَػی ّن  

یي هؼٌبست وِ هطزم ذَز ضا ثِ ٍاسغِ هىبًی وِ شات پٌساضی ثب هىبى وِ زض آى سىًَت زاضًس ، لبثل تحمك است، تؼلك هىبًی ثِ ا

زضآى ثِ زًیب آهسُ ٍضضس وطزُ اًس ، تؼطیف هی وٌٌس ثِ عَضی وِ هطزم ضا ثِ گًَِ ای ػویك ٍهبًسگبض تحت تبثیط لطاض هی زّس 

ظ حس هىبى ا ٍذبعطُ هىبى ، َّیت ٍلسضت اًسبى ضا تمَیت هی ًوبیس. زض ٍالغ احسبس تؼلك ٍزلجستگی ثِ هىبى سغح ثبالتطی

هی یبثس )ضحیوبى ، هحىی  ًمص تؼییي وٌٌسُاست وِ زض ّط هَلؼیت ٍفضب ثِ هٌظَض ثْطُ ثطزاضی ٍتساٍم حضَض اًسبى زض هىبى 

1388 ) 
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 :تعلق تِ هکاى از دیذگاُ جاهعِ ؼٌاظاى

هطزم ثسیبض اّویت زاضًس ،  جبهؼِ ضٌبسبى ٍثَیژُ اًسبى ضٌبسبى ّوَاضُ ثطایي ًىتِ تبویس وطزُ اًس وِ هىبى،هحل ٍسطظهیي ثطای

چطاوِ تَاًبیی َّیت سبظی ثسیبض ثبالیی زاضًس، حس تؼلك ثِ هىبى زض زضجِ ًرست ثِ هؼٌبی ذبظ ٍ هتوبیع ثَزى ، ثبثت ٍ پبیساض 

 (1381) گل هحوسی  زاضتي است ، تساٍم زاضتي ٍثِ جوغ تؼلكهبًسى 

 

بیی هىبى است ، چٌبًچِ ضٌبسبیی هىبى ضا ضبلَزُ حس تؼلك َّیت اًسبى ٍاثستِ ثِ ضٌبس : دیذگاُ فالظفِ تعلق هکاى از

 ( 1996هی زاًس)ًَضثطی ضَلتع  زاضتي اًسبى ثِ هىبى

 

 دیذگاُ رلف:

تَاًس ٍفؼبلیتْبی ضٍظهطُ است.ایي حس هیاظ ًگبُ پسیساضضٌبسبى ، حس هىبى ثِ هؼٌبی هطتجظ ضسى ثب هىبى ثِ ٍاسغِ زضن ًوبزّب 

  (.1976) ضلف  ظهبى ػوك ٍ گستطش یبثسگصضٍثب  یسزض ظًسگی فطزی ثَجَز آ

 

 :دیذگاُ اظتیل

تؼلك ثِ هىبى سغح ثبالتطی اظ حس هىبى است وِ ثِ هٌظَض ثْطُ هٌسی ٍتساٍم حضَض اًسبى زض هىبى ًمص تؼییي وٌٌسُ ای 

یي حس ثِ پیًَسفطز ثب هییبثس ، تؼلك ثِ هىبى وِ ثط پبیِ حس هىبى ثَجَز هی آیس فطاتط اظ آگبّی اظ استمطاضزض یه هىبى است .ا

هىبى هٌجط ضسُ ٍزضآى اًسبى ذَز اظ ًطبًِ ّب ، هؼبًی، ػولىطزّب ٍ ضرػیت ًمطی ثطای هىبى زض شّي ذَز هتػَض هی سبظز 

 .(1981)استیل  ٍهىبى ثطای اٍ لبثل احتطام هی ضَز

 

 دیذگاُ ؼاهای:

احسبس ثَزى ٍتمسیط هطتطن زاضتي، ًیع زاضز. زضایي حبلت زض ایي سغح فطز ًِ تٌْب اظ ًبم ًٍوبزّبی هىبى آگبُ است ثلىِ ثب هىبى 

 .(1991) ضبهبی ًوبزّبی هىبى هحتطم ٍآى چِ ثطای هىبى ضخ هی زّس ثطای فطز ًیع هْن است

تَسؼِ جَاهغ اًسبًی ٍتغیط ضیَُ ظًسگی ٍسىًَت هطزم ،تَجِ هؼوبضاى ، عطاحبى ٍثطًبهِ ضیعاى ثِ ویفیت فضبّب  ثب اظ ایي ضٍ

ًٍیبظّبی اًسبى  سبذتِ ضسُ افعایص یبفتِ ًٍمص عطاحی ثِ ػٌَاى ضىل زازُ ثِ هحیظ ظًسگی ٍپبسرگَیی ثِ تَلؼبتٍهحیظ ّبی 

ّویت ثیطتطی یبفتِ است ٍپژٍّص ّبی اًجبم ضسُ ًطبى هی زّس وِ هحیظ ػالٍُ ثط ػٌبغط وبلجسی ضبهل پیبم ّب هؼبًی ا

ٍزض هَضز آى ثِ   عُ ّب ٍ زیگط ػَاهل ، آى ضا ضهع گطبیی ٍزضن هی وٌٌسٍضهعّبیی است وِ هطزم ثط اسبس ًمص ّب، تَلؼبت ، اًگی

 .ی پطزاظًسلضبٍت ه
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 صاحة ًظراى ظایر : عَاهل کالثذی حط هکاى از دیذگا1ُجذٍل 

 

 (1389)هأذص: سطهست ٍ هتَسلی 

 هکاى هَثرًذ تعلق تِ  عَاهلی کِ در ایجاد حط:  2جذٍل 

 

 گبىهأذص : ًگبضًس

 

 ػَاهل هَضز ثطضسی هؼیبض سٌجص

ثبفت ٍ تعئیٌبت، ضٍاثظ  اظُ ، فطم ،هجلوبى ضْطی ، اهٌیت فیعیىی ،اًس

 چیسهبى ، فؼبلیتْب ٍضٍیسازّب ، هػبلح ،ضىل، ضًگ ، ًفَشپصیطی

 

 ػَاهل وبلجسی

ٍیژگیْبی فطزی ، َّیت ، تریل ، اهٌیت ضٍاًی ، لصت ، ضَض ٍ ذبعطُ 

 اًگیعی

 ػَاهل ضٍاًطٌبذتی

 

س اجتوبع ، تجبضة جوؼی ، ّوجستگی اجتوبػی ، احسبس ضضبیت ، ح

 غفب ٍ غویویت

 فطٌّگی -ػَاهل اجتوبػی 

 

  هبلىیت

 ػَاهل التػبزی
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 : رٍغ تحقیق

 هطالعِ هَردی:

تحمیك حبضط گبم وَچىی زض جْت ضٌبذت هسبئل هطثَط ثِ حس تؼلك ثِ هىبى زض ضْطستبى هیٌبة هی ثبضس ، ثطای ایي هٌظَض 

ثِ غَضت همبیسِ ای هَضز ثطضسی لطاض هی گیطز ثِ عَضیىِ یه هحلِ زض ثبفت لسین )هحلِ پطی تمی( ٍیه زٍ ثبفت لسین ٍجسیس 

 هحلِ زض ثبفت جسیس )هحلِ ًَز ٍ پٌج زستگبُ (اًتربة ضسُ است.

 :هیٌابؼْر جغرافیایی هَقعیت

ثبًیِ ػطؼ ضوبلی  35زلیمِ ٍ 19ٍ زضج27ِثبًیِ الی  23زلیمِ ٍ 4زضجِ ٍ 27ضْط هیٌبة زض ضوبل ضطق تٌگِ ّطهع زض هرتػبت 

زّستبى  13ثرص ٍ 3ثبًیِ ضطلی ٍالغ ضسُ است،ٍ زضحبل حبضط زاضای  7زلیمِ 2ٍزضجِ ٍ 57ثبًیِ الی  53زلیمِ ٍ 1زضجِ ٍ 57ٍ

ْط هیٌبة اظ ضوبل ٍضوبل ضهیٌبة استمطاض یبفتِ است، –است ،ایي ضْطستبى ثِ ضىل عَلی زض اهتساز جبزُ اضتجبعی ثٌسضػجبس 

یبی ػوبى ٍذلیج فبضس ضی ثِ تطتیت ثِ ضٍزاى ٍ ثٌسضػجبس ،اظجٌَة ثِ سیطیه ٍثطبگطز ،اظ ضطق ثِ استبى وطهبى ٍاظ غطة ثِ زغطث

 هحسٍز هی ضَز.

 

 تمی پطی هحلِ                            زستگبُ پٌج ًَزٍ هحلِ               

 ثٌب ( پَیب ًمص ضْط ٍ )هأذص: عطح جبهغ هیٌبة، ضطوت  ضىل ا: هَلؼیت هحلِ ّب
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زض ضْط هیٌبة اًتربة ضسُ اًس پس اظ ثطضسی ذػَغیبت فطزی ٍ التػبز ایي افطاز  جسیسٍ ثب ثبفت لسیوی هحلِ زٍ زض ایي تحمیك 

 .فطضیِ ّبی ظیط ثیي زٍ گطٍُ اغلی تحمیك هَضز آظهَى لطاض گطفت

  فرضیِ ّا:

 بوٌبى هٌغمِ اعطاف آًْب تفبٍت هؼٌبزاضی زاضزاحسبس اهٌیت ٍ ّوجستگی اجتوبػی سبوٌبى زٍ هحلِ ثب س 

  هیعاى احسبس اهٌیت آًْب ضاثغِ هؼٌب زاضی ٍجَز زاضز  ثرطی ثِ فضبّبی گوطسُثیي تػَض افطاز اظ ویفیت ٍ 

 سبیط ًسجت ثِ( زستگبُ 95 هحلِ)ثبفت جسیس زاضای ٍ( تمی پطی هحلِ)ثبفت لسیوی زاضای ، هحلِ هحسٍزُ هَضز هغبلِ ثیي زٍ

 ٍجَز هتٌَع هبلی ٍضؼیت ثب سبوٌبى هغبلؼِ هَضز آهبضی جبهؼِ زض تطتیت ثسیي.  ّستٌس -استبى ّطهعگبى–هیٌبة  ضْطزض   هٌبعك

 هحلِزٍ   ّط زض زضغس 95 اعویٌبى سغح ثب ذغب زضغس 5 سغح زض ، آهبضی جبهؼِ جوؼیت ثطاسبس ًوًَِ حجن تؼییي ثطای.  زاضًس

 جَاهغ زض آًْب اظ ًیوی وِ عَضی ثِ.  ضسًس اًتربةتػبزفی هٌظن  گیطی ًوًَِ ضٍش اسبسثط ًوًَِ جبهؼِ ػٌَاى ثِ ًفط 363"جوؼب

 هحلِ زض هسىًَی ّبی ٍاحس تؼساز ًسجت ثِ گیطی ًوًَِ تؼساز ثَزًس سبوي زضآهس ون هحلِ زض زیگط ًیوی ٍ ثبال ٍ هتَسظ زضاهس ثب

 اظ ًیوی وِ عَضی ثِ ضس زازُ پبسد آًْبسطّو یب بًَاضذ سطپطست تَسظ ذبًَاض ّط زض تحمیك پطسطٌبهِ است ثَزُ هتفبٍت ّب

 ، ضسُ اًجبم ّبی همبیسِ زض ّب هتغیط سبیط ًمص وٌتطل هٌظَض ثِ ، اًس زازُ تطىیل آلبیبى ضا زیگط ًیوی ٍ ّب ذبًن ضا پبسرگَیبى

 ضسُ همبیسِ آًْب سبوٌبى ثیي هحلِ ّط زض اجتوبػی ّوجستگی ّبی ضبذع ٍ التػبزی هتغیط ػٌَاى ثِ سبوٌبى هبّیبًِ زضآهس هیعاى

 است

 تعریف ًظری ٍ عولیاتی هفاّین :

 :الف ؼاخص احعاض تعلق افراد تِ هحل زًذگی 

ثطای تؼییي ایي ضبذع ، سَاالتی زض هَضز هست ظهبى سىًَت زضهحل ، زاضتي زٍست یب الَام زض آى ًعزیىی ، هیعاى تؼلك ذبعط 

ضسُ است ٍ ثیطتطیي همساض احسبس تؼلك ثِ هىبى ثب همساض ثسیبض ظیبز ٍووتطیي ثِ هحیظ ظًسگی ٍ توبیل ثِ تطن هحلِ پطسیسُ 

 همساض تؼلك ذبعط ثب همساض ون ًطبى زازُ هی ضَز

: ثطای ثطضسی ایي هَضَع سَاالتی زض هَضز اضظیبثی آًْب اظ ٍضؼیت ًَض ٍ ًظبفت ذیبثبى ٍ  ب کیفیت هحل زًذگی از ًظر ظاکٌاى      

 ی ٍ پبضن ّب ٍ فضبی سجع پطسیسُ ضسُ است .وَچِ ّب ٍ هجلوبى ضْط

ثطای اضظیبثی ایي هتغیط ، اظ ّط فطز ذَاستِ ضسُ تب احتوبل لطثبًی ضسى ذَز ٍ یب افطاز  ج هیساى احعاض اهٌیت هحیط :      

 ذبًَازُ ذَز ضا زض اًَاع جطم ثیبى وٌٌس .

 

 

 



  هعوارایراى ظراظری اًجوي ّای صٌفی هٌْذظاى کاًَى

 ّوایػ تیي الوللی هعواری،عوراى ٍ ؼْرظازی در ّسارُ ظَم

 44تیر هاُ  -تْراى 

 

 

 ِعظطح اهٌیتی ٍؼاخص اجتواعی تِ تفکیک ًَاحی هَرد هطال -3جذٍل ؼوارُ 

احسبس تؼلك ثِ  ویفیت هحل ظًسگی احسبس اهٌیت

 هىبى 

 هحلِ ّوجستگی اجتوبػی

 زستگبُ 95 87% 55% 63% 97%

 پطی تمی 59% 12% 23% 25%

 

 : تحلیل فرضیِ ّا

ًسگی ٍ احسبس تلؼك ثِ هىبى زاضای ضاثغِ ّوجستگی چٌبًىِ اًتظبض هی ضٍز ، هتغیط ّبی ّوجستگی اجتوبػی ، ویفیت هحل ظ

هستمین ٍهؼٌبزاضی ثب احسبس اهٌیت ّستٌس . اظ ثیي هتغیط ّبی حفبظت فیعیىی ، هتغیط سغح اهٌیتی زاضای ضاثغِ ّوجستگی 

ت اظ هثجت ٍ هؼٌبزاضی ثب احسبس اهٌیت ثَزُ است ثِ ػجبضت زیگط هیعاى وٌتطل پصیطی احبعِ حفبظتی ٍ حتی احسبس حفبظ

 (3ٍل ضوبضُ س)جًظط ضٍاًی ٍ شٌّی ّن زض افعایص احسبس اهٌیت هَثط است .

یسات ذبغی ثطای ٍضٍز هْوبًبى ضػبیت هی ضَز هیعاى ٍضٍز غطیجِ ّب ضا ثطست وبّص وْثطای هثبل زض ثؼضی اظ هجتوغ ّب وِ ت

عضگتطی زض ثطگیطز اظ احسبس اهٌیت هی زّس ٍلی ّطچِ تؼساز ٍاحس ّبی یه هجتوغ افعایص هی یبثس یب آى هجتوغ هسبحت ث

 .سبوٌبى وبستِ هی ضَز

آهسُ است . اظ ثطضسی  4ًتبیج حبغل اظ تحلیل ّوجستگی ظٍجی ثیي هتغیطّبی هرتلف ثب هتغیط احسبس اهٌیت زض جسٍل ضوبضُ 

 ثب زضآهس ٍ تحػیالت وِ ضَز هی هطرع اهٌیت احسبس هتغیط ٍ افطاز التػبزی –ضٍاثظ ّوجستگی ثیي هطرػبت اجتوبػی 
آى  اظ ًبضی حسٍزی تب هسئلِ ایي وِ گفت تَاى هی الجتِ است ًطسُ هطبّسُ هغبلؼِ هَضز سٌی ّبی گطٍُ ثیي اهٌیت احسبس

سبل ثَزُ ٍ  75تب  23است وِ ًظط سٌجی تٌْب اظ ٍالسیي ّط ذبًَازُ ) پسض یب هبزض ( اًجبم گطفتِ است ٍ سي افطاز پبسرگَ ثیي

 هرتلف ضا زضثط ًوی گطفتِ است . گطٍّْبی سٌی ثب ٍیژگی ّبی

 ضریة ّوثعتگی تیي هتغیرّای هختلف تا احعاض اهٌیت : 4جذٍل 

 زضغس( 99)سغح اعویٌبى 

ضطیت هؼٌبزاضی آظهَى  ًَع ضطیت ّوجستگی ضطیت ّوجستگی هتغیط

 ّوجستگی

 3.997 اسپیطهي 3.333 گطٍُ زضآهسی

 3.251 اسپیطهي 3.383 سغح سَاز

 3.355 سپیطهيا - 3.3139 گطٍُ سٌی

 3.333 پیطسَى 3.286 ّوجستگی اجتوبػی

 3.331 پیطسَى -3.233 ویفیت هحل ظًسگی

 3.333 پیطسَى 3.271 احسبس تؼلك ثِ هىبى

 ًسزضغس اعویٌبى ثب ضبذع احسبس اهٌیت ضاثغِ هؼٌب زاضی زاض 99زض سغح 
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 دظتگاُ 45ظاکٌاى دٍ هحلِ پری تقی ٍ هقایعِ هیاًگیي ؼاخص ّای اجتواعی ٍاحعاض اهٌیت تیي : 5جذٍل ؼوارُ 

ضطیت هؼٌب زاضی آظهَى  هتغیط

 همبیسِ هیبًگیي

ضطیت هؼٌبزاضی تفبٍت  ًَع آظهَى همبیسِ هیبًگیي

 هؼٌبزاض ثیي زٍهحلِ

 T test 3.333 3.333 ّوجستگی اجتوبػی

 T test 3.354 3.312 احسبس تؼلك ثِ هىبى

 3.386 یَهي ٍتیٌی - ویفیت هحل ظًسگی

 T test 3.333 3.333 بس اهٌیتاحس

 

  زضغس اعویٌبى ثیي احسبس اهٌیت افطاز زض زٍ هحلِ تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز . 95زض سغح 

 ثب استفبزُ اظ تحلیل ٍاضیبًس ًتبیج  ظیط ثسست اهسُ است : 

ٍت لبثل هالحظِ ای اظ ّوبًغَض وِ تَلغ هی ضفت ثب استفبزُ اظ همبیسِ ّبی آهبضی جساگبًِ زض ّط هحلِ هطرع ضس وِ تفب

 زستگبُ ٍجَز ًساضز . 95لحبػ ٍیژگی ّبی اجتوبػی التػبزی سبوٌبى هحلِ پطی تمی ثب سبوٌبى هحلِ 

ّوچٌیي تفبٍت هؼٌبزاضی ثیي احسبس تؼلك ثِ هىبى زض ثیي سبوٌبى ثب اًَاع ًحَُ اضتغبل هله ) سبظهبًی ، غبحت ذبًِ ٍ 

هیعاى لبثل تَجیْی ووتط اظ سبوٌبى ذبًِ ّبی ضرػی )غبحت ذبًِ یب هستبجط( ثِ  هستبجط ( ٍجَز زاضز . سبوٌبى سبظهبًی ثِ

 .هحل ظًسگی ذَز تؼلك ذبعط زاضًس 

زستگبُ تفبٍت  95هحلِ  ٍذػَغیبت اجتوبػی )ّوجستگی اجتوبػی ٍ احسبس تؼلك ثِ هىبى زض ثیي سبوٌبى هحلِ پطی تمی 

 (5)جسٍل ضوبضُ .هؼٌبزاضی زاضز 

 ( 5)جسٍل ضوبضُ .زض ّط هحلِ تفبٍت هؼٌبزاضی زاضًس یيط سبوٌویفیت ظًسگی اظ ًظ
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 :گیریًتیجِ 

ثبفتْبی هرتلف ضْطی ثِ ٍجَز آهسُ  ویفیت ّبی هحیغیتفبٍتْبی هؼٌی زاضی زض  ثب گصضت ظهبى ٍتغیطات ًبگْبًی ضْطًطیٌی ، 

ا اظ زست زازُ اًس ٍثِ فضبی گوطسُ ضْط ذَز ض ٍ سطظًسگی ثَزًس ویفیت وِ ظهبًی زاضای پَیبییاست، اهطٍظُ ثبفتْبی لسیوی ضْط 

، ثِ هٌظَض تَجِ ٍثْسبظی ثبفتْبی لسیوی ، زض اثتسا ثبیس ثِ تجسیل ضسُ اًس وِ ثِ ػٌَاى ًمبط هسئلِ زاض ضْطی هغطح ّستٌس

ػٌبغط اجتوبػی ٍفطٌّگی تَجِ ضَز وِ ػسم تَجِ ثِ ایي هسبئل سجت وبّص َّیت ٍ حس تؼلك هحلی هی ضَز. اظ عطفی 

ٌؼت گطزضگطی ٍجصة سطهبیِ ثطای ضْط ـضْط ثبػث ایجبز جبشثِ تَضیست ٍ ضًٍك غ ظی ٍ ویفیت زّی  ثِ ثبفتْبی لسیویثبظسب

هی ضَز، ٍزض ًْبیت هٌجط ثِ اضتمبء حس تؼلك هحلی ، ایجبز آضاهص اجتوبػی  ،وبّص حس غطیجِ گی ٍزض ًتیجِ فضبّبی ضْطی 

اضتغبل سجت اظ ثیي ضفتي غفب ٍغویویت هی ضَز ٍثطگعاضی هطاسوبت هصّجی زّس . الجتِ تَجِ غطف ثِ زضآهس ٍضا اضتمبء هی 

 زض ٍاجتوبػی ،ضٍاثظ ّوسبیگی ثِ عَض ولی  تؼبهالت اجتوبػی ون ضًگ هی ضَز ٍَّیت هٌسی آى وبّص هی یبثس ، اظ ایي ضٍ

زض ایي ضاثغِ فطز ثِ ٍاسغِ  ػٌبغط فطٌّگی  ٍاجتوبػی اظ جبیگبُ هْوی ثطذَضزاض است ، ثبظسبظی ثبفت ّبی لسیوی تَجِ ثِ

زاستبًْب ، افسبًِ ّب ٍ تبضید ٍ ًبم گصاضی ضٍی هىبى ثب سطظهیي ٍفضب آضٌب هی ضَز ٍپس اظ گصضت ظهبى ثِ آى سطظهیي احسبس 

 .فطٌّگی است –تؼلك هی وٌس ، اظ ایي ضٍ تؼلك هىبًی اظ لحبػ فطٌّگی ،هٌؼىس وٌٌسُ هَلفِ ّبی اغلی حیبت اجتوبػی 

ضا زاضز احسبس اهٌیت سبوٌبى هحلِ  سطٌبهِ هطرع ضس آًچِ ثیص اظ ّوِ تبثیط ظیبزی زض ایجبز حس تؼلك ثِ هىبىثب ثطضسی پط

ضٍاًی ّوبًٌس احسبس ّوجستگی اجتوبػی ، ویفیت  -است، احسبس اهٌیت  سبوٌبى تبثؼی است هستمین اظضبذع ّبی اجتوبػی

تطل پصیطی یه هحلِ وِ ثب ضبذع ّبیی ّوچَى تؼساز ٍضٍزی ، هحل ظًسگی ، اظ عطفی زیگط سغح حفبظت فیعیىی ٍهیعاى وٌ

وویت گطت ّبی پبسجبًی ، هسبحت تؼساز ٍاحسّبی هسىًَی ثیبى هی ضَز ًیع زض تؼییي هیعاى احسبس اهٌیت سبوٌبى هَثط 

 ّستٌس.

عَض هستمین ٍغیط  ثسیي تطتیت ػَاهل هتؼسزی ثط احسبس اهٌیت افطاز هَثطًس، زض ایي هیبى ویفیت وبلجسی هحل ظًسگی ثِ

 هستمین )اظ عطیك تبثیط ثط ضٍاثظ اجتوبػی سبوٌبى( ثطاحسبس اهٌیت افطاز اثط گصاض است.

ثطضسی ّب ًطبى هی زّس زض هحلِ پطی تمی ٍجَز ثبفت لسیوی ًٍسجتب فطسَزُ ثبػث ضسُ اهٌیت ًسجت ثِ سبیط هحالت ضْط ووتط 

هی تَاى هحیظ ّبی ثطای  سبوٌیي هحلِ اجتوبػی هٌظَض تمَیت ضٍاثظثِ . ضَز زض ًتیجِ سبوٌبى تؼلك هىبًی ووتطی زاضًس 

.ٍجَز فضبّبی گوطسُ هتؼسز زض هحلِ پطی تمی سجت هتطٍن پطزاذتتطغیت ّوسبیِ ّب ثِ جوغ ضسى ٍغحجت زضایي هىبى ّب 

.پیطٌْبز هي ایي است  ثَزى ًٍب اهٌی هحلِ ضسُ است ، هرػَغب هحسٍزُ هٌجط وِ سبوٌبى ثِ ضست اظ هسبلِ ًباهٌی ضًج هی ثطًس

وِ ثب عطاحی فضبّبی گوطسُ ٍایجبز فضبی سجع ٍپبضن هحلِ ای ٍایجبز هىبًی ثطای سطگطهی ٍ ٍضظش جَاًبى تب حسٍز ظیبزی اظ 

زض ًتیجِ ثب افعایص اهٌیت حس تؼلك ثِ  هی یبثساهٌیت افعایص  احسبس  ٍجطم ّب وبستِ هی ضَز، هیعاى ضفت ٍآهسّب ثیطتط ضسُ 

 .یطتط ذَاّس ضسهىبى ًیع ث
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 : ًقػ هعواراى درایجاد حط تعلق تِ هکاى در تافتْای قذیوی ٍفرظَد6ُجذٍل ؼوارُ 

 ضزیف ػٌَاى تَضیحبت

تَجِ ثِ فضبّبی تبضیه ، ون ضفت ٍآهس ٍ گَضِ ّبیی وِ تطس اظ 

 جطم زضآًْب ٍجَز زاضز

 1 گوطسُ فضبّبی ثِ ثرطی ویفیت

سبیگبى هحلِ زض جْت عطاحی فضبّبیی جْت ثطلطاضی ضٍاثظ ثیي ّو

ایجبزضٌبذت ثیطتط ًسجت ثِ ّوسیگط ٍاظ ثیي ضفتي حس غطیجِ گی 

 ثِ هٌظَض وبّص جطم

  2    اجتوبػی تؼبهالت ثطلطاضی جْت هىبًی عطاحی

ایجبز حس اهٌیت زض ثیي سبوٌبى هحلِ ّن اظ ًظط فیعیىی ٍ ّن 

 ضٍاًی 

 3 ایجبز حس اهٌیت ثطای سبوٌبى              

 گبىبضًسهأذص: ًگ
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 هٌاتع:

 (، هفَْم سىًَت ثِ سَی هؼوبضی توثیلی ، تطجوِ هحوَز اهیط یبض احوسی ، تْطاى ، ًطط آگِ ، چبح اٍل.1381ًَضثطی ضَلتع ،وطیستیي،) [1]

طز پسیساض زض ضٍیى "وطیستیي ًَضثطی ضَلتع "ٍهطاتت آى زض ضْطسبظی اظ زیسگبُ  "هىبى ٍتػَیط شٌّی"هفَْم ، (1389پَضهٌس، حسٌؼلی ) [2]

 .26ضٌبسی ، ًططیِ هسیطیت ضْطی ، ضوبضُ 

 117، غَض ذیبل ضْطضا پبن وطزُ این ، هجلِ ضایبًِ ، هؼوبضی ٍسبذتوبى ، ضوبضُ سَم، پبییع ، تْطاى ،ظ (1383ججیجی ، سیس هحسي )[3]

 42تبثستبى ، ظ ، 14پطتَی ، پطٍیي، هىبى ٍثی هىبى ، ضٍیىطزی پسیساضضٌبسبًِ ، هجلِ ٌّطّبی ظیجب، ضوبضُ [4]

 (، جْبًی ضسى فطٌّگ ٍّسایت ، تْطاى،ًطط ًی 1381گل هحوسی ، احوس،) [5] 

 ، تْطاى، زاًطگبُ تْطاى22(، ًمص عطح وبلجسی زض حس هىبى هسجس ، ًططیِ ٌّطّبی ظیجب، ضوبضُ 1384)فالحت، هحوس غبزق، [6]

ًمص همیبس ضْط زض هیعاى حس تؼلك ثِ هىبى ) هغبلؼِ هَضزی :  ، ثطضسی ٍ تحلیل 1389سطهست ، ثْطام ٍ هتَسلی ، هحوس هْسی ، [7] 

 139، پبییع ٍ ظهستبى ، ظ  26طی ، ضوبضُ ضْط تْطاى(، هجلِ هسیسیت ضْ
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