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 چکیده

های اجتماعی طه در گروهگذارد و این رابمفهوم حس تعلق مکانی در میزان و نوع رواب  بین افراد جامعه تأثیر می
ژوهش . هدف از پـگرددهای اجتماعی و اعتماد آنان میکه به مکان خاصی اختصاص دارند، باع  افزایش سرمایه

. ایـن ودبار اسـترسرمایه اجتماعی و تعلق مکانی در مناطق روستایی شهرستان  حاضر، تحلیل فضایی رابطه بین
سـتان اتحقیـق، روسـتاهای  جامعه آماری تحلیلی است. -تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد توصیفی

هـا ی دادهار گـردآورباشـد. ابـزنفر جمعیت می 2955روستا و مجموع  18گیالن واقع در شهرستان رودبار با تعداد 
حقیق حـاکی از آن اسـت تنفر تعیین شد. نتایج  450ها با استفاده از جدول مورگان، . تعداد نمونهاستنامه پرسش

روستاهای مناطق مرکز به سـمت جنـوب بـرب  جنوبی است و -که توزیع فضایی تعلق مکانی به صورت شمالی
مـاعی سـرمایه اجت اشند. در زمینه توزیع فضاییبترین حس تعلق و روستاهای شمال دارای بهترین وضعیت میکم

سـتان وب برب شهرترین توزیع فضایی را عمدتاً جننیز بهترین وضعیت را روستاهای واقع در بخش مرکزی و کم
درصـد از  R2 ،1/78هـا نشـان داد، براسـاس ضـریب تعیـین گیرد. یافتـهو بخشهایی از جنوب شرقی را دربر می

اکـی و محیطـی شـاخص عملکـردی، ادر 3ر خانوارهای روستایی مورد مطالعه، توس  واریانس سرمایه اجتماعی د
مکانی بـا بتـای  ( نیز حاکی از آن است که، شاخص ادراکی تعلقBetaتعلق مکانی قابل تببین است. ضریب بتا )

تـوان مـیایـن وصـ   بیشترین میزان تأثیر را بر سرمایه اجتماعی روستاهای مورد مطالعه داشته است. بـا 550/0
دگان و کننـستفادهاهای ارتباطی گیری پایهگفت، تعلق به مکان در بین خانوارهای روستایی عامل مهمی در شکل

واند ت. این حس میهای با کیفیت در مناطق روستایی خواهد گردیدباشد که منجر به ایجاد محی زیست میمحی 
اعی را ادی و اجتمـهای مختل  اقتصـزد و اجرای برنامهزمینه مساعدی برای ایجاد دموکراسی مشارکتی فراهم سا

 در اجتماع محلی با توفیق چشمگیری همراه کند و کیفیت زندگی را بهبود بخشد.
 

 .رودبار شهرستان ،دلبستگی روستایی، جوامع مکانی، تعلق اجتماعی، سرمایه واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 ,Sackکنـد )برای ادبام مفاهیم طبیعی و علوم اجتمـاعی عمـل مـی در جغرافیا، مفهوم مکان، بعنوان یک واحد تحلیل

1997; Patterson & Williams, 2005; Brown & Raymond, 2007: 91 بعبارتی، در حالی کـه فضـا را .)

ی شخصی یا چیزی اشغال شـده اسـت و دارای بـار بینیم، مکان بخشی از فضاست که بوسیلهای باز و انتزاعی میگستره

تواند در ماهیت مکان تـأثیر بگـذارد و بـه آن شـکل بدهـد )پرتـوی، ی انسان میو ارزشی است. در واقع، مداخله معنایی

ها ترکیبی از نظم طبیعی و نظـم انسـانی هسـتند و از نویسد: مکانمی 2مکانیدر کتاب مکان و بی  1(. رل 71-73 :1394

هـا چـرا و چگونـه مکـان»ند. او در پاسخ به این پرسش که شومراکز با اهمیت تجارب بالفصل ما از جهان محسوب می

کنند ی ارتباط بین فضا و مکان و اینکه اشخاص چه نوع فضاهایی را تجربه میدرباره« گردند؟برای مردم واجد معنی می

وان آن گوید. از نظر وی، خاصیت اصلی مکان در تـها دارند، سخن میو این تجارب فضایی چه ارتباطی با حس مکان آن

(. ساختار مکـان را 75 :1394نهفته است )پرتوی،  3دهی و تمرکز بر مقاصد، تجربه و رفتار بشری به طور فضاییبرای نظم

و « فضـا»هـای بنـدیتوصی  نمود و سپس بـا طبقـه« مجتمع زیستی»و « اندازچشم»هایی چون واژهتوان در دانشمی

ی سازماندهی سـه بعـدی عناصـری ی نحوهدهندهاد. در حالی که فضا نشانآن را مورد تجزیه و تحلیل قرار د« کاراکتر»

ترین خاصیت هر مکـانی کند که در واقع جامعسازد، کاراکتر به وجود اتمسفر عمومی مکان اشاره میاست که مکان را می

« 4فضـای زیسـته»تری چون توان به جای تمایز بین فضا و کاراکتر، از مفهوم جامعاست. البته در پدیدارشناسی مکان، می

دارد  5باشد و ارتبـاط نزدیکـی بـا زیسـت جهـاناستفاده کرد. فضای زیسته به معنی فضا، آنگونه که تجربه شده است، می

(. در این چارچوب گفتنی است، پدیدارشناسی فضای زیسته بر ایـن فـرم مبتنـی اسـت کـه فضـاها 78: 1394)پرتوی، 

ها و محتواهای معنی دار یتها و معانی به آن اضافه شود، بلکه فضاهای زیسته، زمینههای خالی نیستند که گاهی کیفحجم

(. یـا بعبـارت دیگـر، وقـوع انباشـت Stefanovic, 1994: 127و ضروری برای همه اقدامات و اعمال بشری هستند )

ای آورد؛ به گونهوجود میهای خاص فضایی را به سرمایه در بسترهای تاریخی و جغرافیایی است که صورت گرفته و فرم

طی چندین  (.46 :1393پور، )افراخته و حجی« روند سرمایه عامل اصلی تولید و تحول فضاست»که بنا به اعتقاد هاروی، 

دهه گذشته، الگوی مدیریتی حاکم بر کشورهای درحال توسعه به ویـژه کشـور مـا، تمرکزگـرا بـوده اسـت )افتخـاری و 

ها در این راستا، توجه نکردن به سرمایه اجتماعی روستاییان است )قربـانی ترین چالشه مهم(؛ که از جمل1386همکاران، 

کنند، ایـن ای که امروزه بسیاری از پژوهشگران روستایی کشور بر آن تأکید می(. بطوریکه مسئله238 :1396و همکاران، 

ند مدیریت روسـتایی کشـور بسـیار کـم اسـت های روستاییان بنا به وجود عوامل متفاوت در فرایاست که سطح مشارکت

ریزان منجر به تحـول عظیمـی در رونـد مـدیریت رو، امروزه تغییر نگرش برنامه(. از همین1385)عبداللهیان و همکاران، 

ریزی روستایی شـده اسـت )افتخـاری و همکـاران، سازی و برنامهروستایی و استفاده از نیروهای مردمی در فرایند تصمیم

در این راستا اندیشمندان معتقدند که در صورت فقدان سرمایه اجتماعی در جوامع، مشارکت مردمی و از پایین بـه (. 1386

 هـایدولـت نقش تضعی  و شدن جهانی روند به با توجه اجتماعی سرمایه باال هیچ شانسی برای موفقیت ندارد. مفهوم

 و گـذارانسیاسـت مـورد توجـه توسـعه، مشـکالت رایبـ محلی اجتماعات سطح در اجراشدنی حلی راه عنوان به ملی،

در ایـن چـارچوب، رابطـه بـین فضـا و بسـتر (. Warner, 1999: 126) اسـت گرفته قرار اجتماعی سیاست مسئوالن

دهنـد؛ در اجتماعی آن به صورت یک فرآیند دو طرفه است که در آن مردم و جوامع، فضاها را بوجـود آورده و تغییـر مـی

                                                           
1 . Relph 

2 . Place & Placelessness 

3 . spatially 

4 . Lived space 

5 . Life- world 



 3                                                      ...فضایی رویکرد با مکانی تعلق و اجتماعی سرمایه بین ارتباط ارزیابیامامی و همکاران / 

تواند در فضا شکل بگیرد و م خود به طرق مختل  تحت تأثیر این فضاها قرار دارند؛ تعامالت اجتماعی میحالیکه این مرد

گـردد )مـدیری و ی برقراری روابـ  اجتمـاعی مـیگیرد و یا فضا، واسطههمچنین توس  شکل فضا مورد تهدید قرار می

تری از تأثیرگـذاری احسـاس تعلـق و نه تنها فهم عمیق تواندرو ترکیبی از این رویکردها می(. از این193، 1394ادهمی، 

تـوان در ارتقـای ایـن های توسعه مبتنی بر رخدادهای اجتماعی بدهد، بلکه از آن میریزیدلبستگی ما از مکان بر برنامه

ر فضایی بهره جست. لـذا در مقالـه حاضـ -های مکانیریزیاحساس تعلق و تالش در جهت بهبود فضای زیست و برنامه

شود که ارتباط بین تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی در منـاطق روسـتایی بـا رویکـرد فضـایی این هدف اساسی دنبال می

 ارزیابی و تبیین گردد.

تـه کـه در ورت پذیرفصبه طور کلی تحقیقاتی در زمینه ارتباط سرمایه اجتماعی و حس تعلق مکانی و دلبستگی به مکان 

 :ها اشاره شده استذیل به آن

هـای مـاعی در محـی تأثیر دلبستگی بـه مکـان بـر سـرمایه اجت"ای با عنوان در مقاله 1396رامیار و ضربامی در سال 

لیـل مـک روش تحکه با هدف بررسی دلبستگی به مکان و افزایش سرمایه اجتماعی پرداختند، با ک "مشترك همسایگی

یان سه مفهـوم ، ارتباط مز خانواده رگرسیون چندمتغیره استیابی معادالت ساختاریافته که تکنیک تحلیل نیرومندی امدل

و مشارکت  تگی مکانیدلبستگی مکانی، مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی را نشان دادند. نهایتاً مشخص شد که دلبس

و همکـاران ) دی نق ق دارد.ای بر سرمایه اجتماعی دارند و همچنین مشارکت تأثیر زیادی بر تعلهر دو تأثیر قابل مالحظه

مونـه مـوردی: های اجتماعی در دلبستگی به مکان در محـالت سـنتی )ننقش سرمایه"( در پژوهشی تحت عنوان 1395

رداختـه اسـت. پ همدان شهر سنتی محالت در مکان به دلبستگی در اجتماعی یسرمایه به نقش "محالت شهر همدان(

 تحقیـق تـایجمرور متون، منابع و اسناد تصویری استفاده شد. نهای حلیلی و از شیوهت -در این پژوهش از روش توصیفی

 هایمکان به نسبت دافرا مکانی دلبستگی فرآیند در معنی داری مکان تأثیر یک اجتماعی هایسرمایه که دهدمی نشان

 و مکـان یاجتمـاع ایارزشـه مکـان، انسان، عنصر چهار مکان به فرآیند دلبستگی در و روند این در دارد. مطالعه مورد

 باشند داشته شهری تمحال به افراد دلبستگی ارتقای و طراحی در توانندرا می موثری نقش چهارم بعد عنوان به زمان،

 یک با افراد آشنایی تمد طول رویدادها، و خاطرات مکان، با تعاملی گذشته عواملی چون با تواندمی زمان که طوری به

 .باشد داشته نمکا به دلبستگی فرآیند در مهمی نقش مکان انگیزی خاطره و از آن استفاده و حضور میزان مکان،

 محـالت بهسـازی مشـارکت بـر اجتمـاعی یسرمایه و مکانی تعلق بررسی"به ایمطالعه ( در1393همکاران ) و زنگنه

 بـر معنـی داری ثیرتا مکانی، و تعلق اجتماعی یسرمایه متغیر دو که اند رسیده نتیجه این به و پرداخته "سبزوار قدیمی

بررسـی تـأثیر حـس "( در پژوهشی تحت عنوان 1390رهنما و رضوی ) دارند. محله بهسازی در ساکنان مشارکت سطح

به معرفی کاربرد مدل های ساختاری )به علت چنـد  "تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت در محالت شهر مشهد

 و تحلیلـی ن( در حـوزه مطالعـات شـهری پرداخـت. در ایـن تحقیـقبعدی بودن ابعاد بررسی و وجود متغیرهـای مکنـو

 یـک هر و شده انتخاب نمونه عنوان به مشهد شهر 11 و 4 محالت منطقه ساکنان از نفری  500 اینمونه همبستگی،

 یـلتحل روش از اسـتفاده با اجتماعی، سرمایه و مکانی، مشارکت تعلق حس از عبارتند که تحقیق، گانهسه متغیرهای از

 آنها نتایج شد. تهیه متغیرها میان متفاوت چگونگی رواب  از مدل چهار سپس و گرفت قرار بررسی مورد اکتشافی عاملی

 بهتر واس ، مشارکت، متغیرهای طریق از اجتماعی سرمایه افزایش در مکانی تعلق حس تأثیرگذاری مدل دهد؛می نشان

 مکـانی تعلق حس بیرمستقیم، تقویت علی رابطه یک در دیگر عبارت به کند،می تبیین را رواب  این هاسایر شاخص از

( برمبنای حس تعلـق مکـانی بـه 2012و همکاران ) 1سوینی گردد.می اجتماعی سرمایه افزایش و مشارکت افزایش باع 

                                                           
1 . Soini 
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-ند پرداختهانداز منطقه نورمیجاوری در نزدیکی متروپلیتن هلسینکی جنوب فنالبررسی برداشت ساکنان روستایی از چشم

های فرهنگی مشابه ها در چهار خوشه )دارای همبستگی اجتماعی، دارای پیوندهای ضعی ، ریشهاند. به این منظور، نمونه

اقتصادی و  -های فرهنگی برحسب پایگاه اجتماعیی ریشهها بویژه خوشهبندی شدند. این خوشهو متعهد به مکان( گروه

-راساس نتایج پژوهش، حس تعلق مکانی قوی به محافظت و نگهداشت مکان منجر مینیز تعلق مکانی متفاوت بودند. ب

تعلق مکانی، سرمایه اجتماعی و امنیت ادراك شده در بـین "در پژوهشی با عنوان  2009و همکاران در سال  1داالگو شود.

ساله از مفاهیم مذکور انجـام  15آموزان که با هدف بررسی تفاوتهای ادراکی دانش "کشور 13نوجوانان: مقایسه در سطح 

باشـد و ایـن ی ادراك امنیت میبینی کنندهشان بر این اساس بوده است که تعلق مکانی، پیشاند؛ فرضیه پیشنهادیداده

-ربم تفاوتهـای میـانی متقابل بر وجود سرمایه اجتماعی متمرکز است. بر این مبنا نتایج تحقیق نشان داد که علیرابطه

( در 2005) 2کشور بشدت صـادق اسـت. لویکـا 13ی این راك همسایگی، مدل نظری پیشنهاد شده در همهفرهنگی در اد

، دو مسـیر "ایهای فعال ساختن مردم: نقـش تعلـق مکـانی، سـرمایه فرهنگـی و روابـ  محلـهراه"مقاله خود با عنوان 

عاطفی که در آن رابطه تعلق مکانی  -جتماعیمسیر ا -1گردد را پیشنهاد نمود: جایگزین را که منجر به فعالیت مدنی می

مسـیر فرهنگـی متشـکل از  -2ای( مورد بررسـی اسـت و و فعالیت مدنی از طریق سرمایه اجتماعی محلی )رواب  محله

-ی لهستان که به لحاظ تاریخی و ریشـهها از سه منطقهها است. در این مطالعه، نمونهسرمایه فرهنگی و عالقه به ریشه

عـاطفی و  -ی متفاوت بودند، انتخاب شد. با انجام معادالت ساختاری، مدل دو طرفه مبنی بر مسیر اجتمـاعیهای فرهنگ

ها و در هر یک از سه منطقه بطور جداگانه تأیید شد. همچنین نتایج مشابهی از یک تجزیه و مسیر فرهنگی، در کل نمونه

( در پایان نامه خود تأثیر تعلق مکـانی و سـرمایه 2003) 3ایتونپ ای نیز بدست آمد.های خوشهتحلیل جداگانه بر روی داده

اجتماعی را بر عملکرد مدنی در ارتباط با حفظ و مدیریت منابع طبیعی مورد مطالعه قرار داده است. نتـایج تحقیـق نشـان 

مـدیریت منـابع  دهد که ارتباط معنی داری بین تعلق مکانی، سرمایه اجتماعی و عملکرد مدنی در ارتبـاط بـا حفـظ ومی

توانند با توجـه بـه تعلـق مکـانی و سـرمایه اجتمـاعی بازدیدکننـدگان و اسـتفاده طبیعی وجود دارد. از این رو مدیران می

 های مشارکتی شهروندی بهره ببرند.های طبیعی در جهت طراحی برنامهکنندگان از محی 

ه مکـان بـی تعلق ینهی اخیر، مطالعات متعددی در زمدهد، بویژه در سالهاهای صورت گرفته نشان میمروری بر پژوهش

ویـژه و  بـم جایگـاهردر علوم مختل  همچون شهرسازی، معماری، روانشناسی محیطی و ... انجام پذیرفته است. اما بـه 

ها بـا وزه روسـتاینکـه امـربا توجه به ا-ریزی روستایی ریزی بویژه برنامهپراهمیتی که مکان در مطالعات جغرافیا و برنامه

ی و کمبـود گروهـمحیطی، تضعی  روابـ  درونای همچون مهاجرت، مشکالت اقتصادی، تهدیدات زیستمسائل عدیده

سـت و انـدك افانه جای این نوع مطالعات در ایـن رشـته بسـیار خـالی ، دارد، متأس-اندگروهی و ... مواجهتعامالت برون

ا حاکی هری بر پژوهشریزی شهری بوده است. همچنین مروبرنامهی جغرافیا و پژوهش صورت گرفته نیز عمدتاً در حوزه

ر متون داخلـی و د فضایی داز آن است که توجه به ارتباط مؤثر بین تعلق به مکان و سرمایه اجتماعی روستاییان با رویکر

نی و علـق مکـاین تبـکه بـه ارزیـابی ارتبـاط رو، پژوهش حاضر به جهت آنخارجی کمتر مورد توجه بوده است. از همین

فهومی تـاکنون مین چارچوب اپردازد، از سایر مطالعاتی که در سرمایه اجتماعی با رویکردی کامالً جغرافیایی و فضایی می

 گردد.صورت پذیرفته، متمایز می

 

 

                                                           
1 . Dallago 

2 . Lewicka 

3 . Payton 
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 مبانی نظری

بسیاری  امروزه لیو انستند،دمی فضا و مکان مطالعه را اصلی جغرافیا موضوع و هدف جغرافیدانان، از بسیاری گذشته در

 آثار در توانمی را رخشچ این کنند،می تحلیل و را تجزیه آن و توجه اجتماعی فرایندهای در مکان و فضا اهمیت به

(. در این 46: 1388و احدی،  دیگران مشاهده کرد )رضوانی و سوجا گریگوری، هاروی، لوفور، بوردیو، فوکو، علمی گیدنز،

از اجرای  بوه ناشیاعی انمنظر پایداری بنگریم، جلوگیری از تولید فقر انسانی و اجتمچارچوب چنانچه به توسعه از 

با فقر و  ای کهعهود و جامبهای اصلی پایداری توسعه خواهد ای، یکی از اهداف و اولویتهای اقتصادی و توسعهسیاست

ی نخواهد بود. ه پایدار، جامعنظر اجتماعی های اجتماعی بیشتری مواجه باشد ازنابرابری فزاینده، مشارکت کمتر و ریسک

شان، الفصلباجتماع  مور واز این رو برای پایداری اجتماعی ضروری است که عدالت اجتماعی، مشارکت مردم در اداره ا

 از اجتماعى رو، سرمایهز این(. ا403 :1384امنیت انسانی و یکپارچگی اجتماعی در دستور کار توسعه قرار گیرد )جباری، 

 جوامع مدرن توسعه هایریزیاجتماعی و همچنین برنامه و اقتصادى هاىبررسی در امروزه که است نوینى مفاهیم

 رفتار به جامعه، هر ریرفتا و اخالقی قوانین و مجموعه قواعد به دهیشکل ضمن اجتماعی است. سرمایه گردیده مطرح

 یکدیگر با تعامل در و هم با بتوانند اقتصادی و مادی سرمایه و انسانی سرمایه تا کندمی کمک و دهدمی شکل نیز افراد

 جهات از جامعه افراد هاینیهمسا و هاهمانندی از استفاده با اجتماعی در واقع، سرمایه .یابند دست پویایی و رشد به

 امنیت افراد، اعتماد مینأت با دتوانمی اجتماعی سرمایه اساس این شود. برمی متقابل اعتماد روحیه ایجاد باع  گوناگون،

نماید  فراهم اقتصادی وسعهت نهایتاً و گذاریسرمایه افزایش گردشگر، جذب جهت را و مشارکت جمعی، زمینه افراد برای

 (. 125: 1391 شریفی، و بیدختی)

د، این است که وشافت میه دریاز سوی دیگر، از واکاوی ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار پیام مکرری ک

ن ارتباط ماعی بدویه اجتهایی هستند برای بسیج منابعی که مشوق رشد هستند، دیگر اینکه سرمارواب  اجتماعی فرصت

هیت و گستره هایت، ماد و در نریزی فضایی راهبردی محلی باشساز الگوی برنامهتواند زمینهبا فضا و متن اجتماعی نمی

یشمندان، ی از اندبسیار اندازهای توسعه در جامعه است. همچنین به اعتقادهم چشمبین اجتماعات و نهادها، کلید ف

کل شربوط به ماساً فرهنگ معاصر بطور روزافزون متأثر از اقتصاد فضا و منطق فضایی است و هیجان عصر ما، اس

ایی ویژه نقش ازمان فضایجاد س ها وها در فضا، در تبیین و چرایی تحول پدیدهباشد. جریان فعالیتها در فضا میفعالیت

-ای فضایی میهفعالیت اشکال بخش از رواب  و فرایندهای اجتماعی، وابسته بهاساسی دارد. بنابراین ارائه فهمی رضایت

نگرودی و ل)مطیعی  عی استی فضا، زمان و سازوکارهای اقتصادی و اجتماباشد. تبیین عملکرد فضا متأثر از سه مسأله

های همسایگی در میان چارچوب، به محی  (.  در این88-89 :1394به نقل از افتخاری و همکاران،  ؛1393همکاران، 

ذاتی فضا و  هاینسیلنها پتاها تنها فضایی کالبدی نیستند، بلکه در آشود. این محی فضاهای سکونتی توجه بیشتری می

گسترش  در محی  خود را شود تا رواب  حسید میهای جمعی در فرافزایش میزان کاربران از فضا، منجر به بروز کشش

امیار شود )ریممکان  گیری اجتماعی در بستردهد و به رواب  اجتماعی روی آورد و موضوع مشترك محیطی باع  شکل

 (. 1(؛ )شکل 40 :1396و ضربامی، 
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 اشتراک مورد موضوع به نسبت کمشتر احساساتی گیریشکل باعث)الف(،  مشترک محیط با ارتباط برقراری .1شماره  شکل

 ی،ضرغام و یار)ج( )رام شودمی جمعی نیز و فردی ادراکات و رفتارها احساسات، بر تأثیراتی خود که)ب(  شودمی محیط یعنی

1396: 40.) 

 

یی ریزی و توسعه روستاها و کاهش مهاجرت در برنامههای اصلی توجه به پایداری سکونتگاهاز سوی دیگر، یکی از پایه

(. در واقع، 1385این است که ساکنان این مناطق به محی  سکونت و زیست خود تعلق خاطر داشته باشند )فالحت، 

تواند اثرات چشمگیری در جوامع روستایی برجا گذارد. احساس دلبستگی هر شخص به زادگاه و محل زندگی خود می

یابد و منشأ همبستگی اجتماعی و جدا افتاده مفهوم میحس قوی تعلق به مکان، بیشتر در اجتماعات روستایی منزوی و 

 2009ovd, B &Caldwell ;پذیری بویژه در مواقع فشار اقتصادی و یا بالیای طبیعی در جامعه است، )انعطاف

297 :2014, Chapman et al-Abbott همچنین تعلق به مکان در بین خانوارهای روستایی عامل مهمی در .)

های با کیفیت در مناطق باشد که منجر به ایجاد محی زیست میکنندگان و محی ارتباطی استفاده هایگیری پایهشکل

تواند زمینه مساعدی برای ایجاد دموکراسی مشارکتی (. این حس می ,2001Gustafsonروستایی خواهد گردید )

جتماعی را در اجتماع محلی با های مختل  اقتصادی و ا( و اجرای برنامه ,2010Hernandez et alفراهم سازد )

؛ به نقل از صادقی و 1390توفیق چشمگیری همراه کند و کیفیت زندگی را بهبود بخشد )جوان فروزنده و مطلبی، 

گذارد و (. بعبارت دیگر، مفهوم حس تعلق مکانی در میزان و نوع رواب  بین افراد جامعه تأثیر می53-54، 1397همکاران، 

های اجتماعی و اعتماد آنان ای اجتماعی که به مکان خاصی اختصاص دارند، باع  افزایش سرمایههاین رابطه در گروه

(. البته از سوی دیگر، 32 :1391؛ به نقل از رهنما و رضوی،  ,2009CURDS, ICCHS & BR & Cگردد )می

ی تا حد زیادی حل نشده باقی دارد، ماهیت رابطه بین تعلق به مکان و وضعیت اجتماع( اظهار می2013چنانکه لویکا )

 Karnnich and( و گاه باال ) ,2005Lewickaمانده است. تعلق مکانی گاه با وضعیت اجتماعی و آموزشی پایین )

1984Greider, ( همراه است )2013: 43Lewicha,  .) 

( و ,Ram et al 2016: 112های روانشناسی و جغرافیای رفتاری گرفته شده است )مفهوم تعلق مکانی از نظریه

(. این ارتباط عاطفی  2013Shen,  &Leeی رابطه عاطفی شخص به مکان و مناطق جغرافیایی است )دهندهنشان

 ,Ram et alبین شخص و مکان در روانشناسی، به عنوان دلبستگی به مکان یا تعلق به مکان شناخته شده است )

های مسکونی گویای گی مکانی در زمینه اجتماعی محی (. دلبست53 :1397؛ به نقل از صادقی و همکاران، 2016

اهمیت معنای مکان برای اعضای اجتماع و نیز اهمیت آن در مشارکت اعضای اجتماع و نیز اهمیت آن در مشارکت 

های توسعه از آن جهت که باع  اعضای همسایگی در اتخاذ تصمیمات در مورد مکان است. بطور مثال برخی پروژه

هایی از محی  را که مطلوب و موردتوجه برخی از اعضای اجتماع هستند را در شوند و ویژگیمحی  میتغییراتی در 

هایی را مطمئناً در پی شان به محی  شود که واکنشتواند تهدیدی برای احساس دلبستگیدهد، میمعرم تهدید قرار می

بیگانگی در افراد گردد. با این وص ، احساس تواند باع  انزوای فرد و یا حس خواهند داشت. شدت این احساس می

های کالبدی در حضور فرد ای از معناهای نمادین، احساس وابستگی و رضایت از موقعیتتواند از طریق مجموعهمکان می
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 (. برای جغرافیدانان انسانی، پیوند مردم با معانی که فضاها41 :1396و یا مشارکت گروهی بدست آید )رامیار و ضربامی، 

 2014Perkins,  &Mihaylov: بخشد )دهند، ارتباطی فراگیر است که نیازهای بنیادی انسانها را تحقق میارائه می

توان منبع  از دو عامل انسانی و محیطی شود، احساس مکان را میمشاهده می 2(. همانطور که در تصویر شماره 61

 ی این چارچوب فضایی است. کنندهدانست که فراهم
 

 
 (41 :1396 ضرغامی، و رامیار) انسانی و محیطی عامل دو از منبعث مکان احساس .2شماره کلش

 

کننده احساس بخشی از یک که بیان 2کند؛ پیوند( به دو بعد از دلبستگی مکانی اشاره می1981) 1برابر مطالعه، ریگر

(. در یکی از 42 :1396ر و ضربامی، که احساسی از یک جمع بودن است )رامیا 3همسایگی بودن است و ریشه دواندن

مطالعات تجربی اخیر در زمینه سرمایه اجتماعی در همسایگی، دو بعد مهم از سرمایه اجتماعی تشخیص داده شد 

(2006Landry,  بعد نخست قلمرو اجتماعی فرهنگی است که از رفتارهای قابل مشاهده ساکنان همسایگی و .)

آید؛ که شامل رفتارهای همسایگان، احساس دلبستگی، وفاداری در میان بدست میاحساساتشان نسبت به همسایگانشان 

-ها در فعالیتی جمعی است. بعد دوم، زیرساختساکنان همسایگی و توانایی ساکنان و قدرت بخشیدن به این شخصیت

دهد تا اجازه می هادهد که به آنها را نشان میهای نهادی است که سطح و کیفیت توانایی سازمانی در همسایگی

ها برای ایجاد اجتماعی برحسب عالئق مشترك عمل کنند و تسهیل در ایجاد گروههای همسایگی و ارتباط این گروه

(. بنابراین گاهی در مطالعات محیطی با مشاهداتی سروکار داریم که 45 :1396گیرد )رامیار و ضربامی، بزرگتر را دربر می

ها ناشی از موقعیت و مکان قرار گرفتن مشاهدات در فضای مورد نوعی وابستگی آنمستقل از یکدیگر نیستند و به 

های شوند و به دلیل وجود همبستگی فضایی بین آنها، روشهای فضایی نامیده میمطالعه است؛ اینگونه مشاهدات، داده

ها در حوی ساختار همبستگی دادههایی قابل استفاده نیست و الزم است به نمعمول آمار کالسیک برای تحلیل چنین داده

تحلیل آنها لحاظ شود. بنابراین ابلب روشهای معمولی آمار مبتنی بر استقالل و مشاهدات نمونه مستخرج از جامعه بنا 

اند، اما در عمل موارد زیادی وجود دارند که مشاهدات، مستقل نبوده و برحسب موقعیت قرارگرفتنشان در فضای مورد شده

اند. اگر این وابستگی تابعی از فاصله بین موقعیت مشاهدات باشد و مشاهدات نزدیک به هم یکدیگر وابستهمطالعه به 

شوند های فضایی نامیده میتر و مشاهدات دورتر از هم وابستگی کمتری داشته باشند، اینگونه مشاهدات دادهوابسته

میان سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی با رویکرد فضایی  (. در این چارچوب، ارتباط252-253 :1395)صادقی و شکریانی، 

 قابل تبیین است.

 

                                                           
1 . Riger 

2 . Boundedness 

3 . Rootedness 
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در  طیمحیزیست و رفتاری پیامدهایمختلف از  یرهایجامعه و فرد بر تفس یاثرات تعلق مکان یچارچوب مفهوم .3 شماره شکل

 ( 2014Perkins,  &Mihaylov: 64) یاجتماع یهقالب سرما

 

 روش پژوهش
هرسـتان شتحقیـق، روسـتاهای  جامعه آماری تحلیلی است. -هدف کاربردی و از نظر رویکرد توصیفی این تحقیق از نظر

ها با اسـتفاده اد نمونهباشد. تعد( می1395نفر جمعیت )براساس سرشماری سال  2955روستا و مجموع  18رودبار با تعداد 

آوری عای برای جمـابخانهپژوهش شامل: مطالعات کت ها در ایننفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده 450از جدول مورگان، 

بـق رفتـه شـد. طگهای میدانی از طریق مشاهده و پرسش نامه بهره اطالعات مربوط به ادبیات تحقیق و سپس پژوهش

های سرمایه اخصشو برای  874/0های احساس تعلق مکانی برآورد صورت گرفته مقدار پایایی پرسش نامه برای شاخص

ی از سـرمایه اجتمـاع وبندی تعلق مکانی بر اساس آلفای کرونباخ بدست آمد. در این پژوهش برای پهنه 159/0اجتماعی 

-ضایی میی بر آمار فها مبتنعبارتی روش تجزیه و تحلیل دادهه یابی به روش کریجینگ استفاده شده است. بروش میان

 باشد. 

تاییان، از سـه شـاخص ادارکـی، کالبـدی و عملکـردی، و در پژوهش حاضر به منظور سنجش احساس تعلق مکانی روسـ

یافتـه، اعتمـاد فـردی و تعمـیمهای مشارکت اجتمـاعی، اعتمـاد بـینهمچنین جهت سنجش سرمایه اجتماعی از شاخص

ها و نهادهـای دولتـی و های اجتماعی، امنیت، عضویت در شبکهنهادی، همبستگی اجتماعی، دانش بومی و آگاهی، شبکه

هـای ضایت از عملکرد نهادهای دولتی و خصوصی، استفاده شده است. الزم به ذکر است در تدوین شـاخصخصوصی و ر

 2(، پـانتر1981) 1های متعدد، از مطالعات صاحبنظرانی همچون فریتـز اسـتیلی پژوهشحس تعلق مکانی عالوه بر مطالعه

( و نیـــز 2002) 7( و سالواســـن2002و همکـــاران ) 6(، بونیتـــو1998) 5(، اســـتفانویچ1995) 4(، زو1991) 3(، شـــامای1991)

(، بهـره گرفتـه شـده اسـت. جـدول زیـر متغیرهـا، 1395های سرمایه اجتماعی از مطالعه محمودی و همکـاران )شاخص

 دهد.گیری پژوهش را نشان میها و معیارهای اندازهشاخص

 

 

 

 

                                                           
1 . Steele 

2 . Punter 

3 . Shamai 

4 . Xu 

5 . Stefanovic 

6 . Bonaiuto 

7 . Salvesen 
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 ها و نماگرهای اصلی پژوهش. متغیرها، شاخص1جدول شماره 

 معیارهای اندازه گیری )نماگرها( شاخص ها  متعیرها

 حس تعلق مکانی

 ادراکی

بودن(،  وهستانیکی یا اانداز )منظره( طبیعی روستا مانند موقعیت طبیعی روستا )دشتی، دامنهچشم
ی مناسب، ب و هواجود آوانداز زیبای فرهنگی مانند معماری و آثار دیدنی و معابر زیبا، وجود چشم

تمایل به  حیطی،جنگل و پارك، آبشارها، موقعیت قرارگیری روستا، مخاطرات مفضای سبز نظیر 
 بخش بودن مکان، مهم بودن مکانماندگاری، لذت

 کالبدی

، میادین و یابانهام(، خهای نوساز و بادواچهره ظاهری روستا مانند نوع بافت مسکونی )داشتن خانه
شی، گرمای»ناسب در واحدهای مسکونی بازارها، استانداردسازی مساکن )وجود تسهیالت م

تی، مخابرا تی و، نوع مصالح، برخورداری از امکانات پس«(سرمایشی، نورگیری، روشنایی کافی
اشتی بکه بهدشی از آوری زباله، برخورداردسترسی مناسب به اینترنت، برخورداری از سیستم جمع

رس در ه مدااشتی، دسترسی بآوری و دفع فاضالب، برخورداری از خدمات درمانی و بهدجمع
ا و ود فضاه، وجمقاطع مختل  تحصیلی، وجود امکانات مناسب فرهنگی در روستا نظیر کتابخانه
دمات و خبه  امکانات مذهبی در روستا، وجود امکانات ورزشی در روستا، رضایت از دسترسی

 تسهیالت زیربنایی و زیرساختی مانند راه ارتباطی مناسب

 عملکردی

مالکیت  کونی،کاربری اراضی، گردشگری روستایی، تملک زمین کشاورزی، تملک واحد مستغییر 
ز رداری ابرخو آالت کشاورزی، تأمین نیازهای اساسی، رضایت از شغل و درآمد، وضعیتماشین

انک، باری )باعت ودرآمد مناسب، ویژگیهای عرضه نیروی کار در روستا، دسترسی به خدمات مالی 
 الحسنه(وام، صندوق قرم

 سرمایه اجتماعی

 مشارکت اجتماعی
اعضای  ت باروحیه همکاری و کار گروهی، مشارکت در فعالیتهای عمرانی و بهسازی، مشارک

فات بین ل اختالدر ح المنفعه روستا، مشارکت درشورای اسالمی روستا، مشارکت در فعالیتهای عام
 روستاسفیدان مردم روستا، کمک فکری با مدیران محلی و ریش

 یافتهفردی و تعمیماعتماد بین
شاورزان به عتماد کازان میزان اعتماد اعضای خانواده به یکدیگر، میزان اعتماد به خویشاوندان، می

 یکدیگر، میزان اعتماد به مروجین جهاد کشاورزی

 الف روستاحل اخت ورایمیزان اعتماد به دولت، میزان اعتماد به شورای روستا، میزان اعتماد به ش اعتماد نهادی

 از آن  ضایتامنیت در معابر روستا، میزان وقوع جرایم، دسترسی به پاسگاه انتظامی و ر امنیت

 همبستگی اجتماعی
افراد  انوادگیمت خجشنها و سوگواریها، وابستگی به تبار و طایفه خاص، زبان و گویش محلی، قد

 ستاناکن در های سارواب  با سایر قومیتگزینی، رواب  و مناسبات خویشاوندی، در سکونت

رضایت از عملکرد نهادهای 
 رسمی و بیررسمی

 اداری موجود -سیرضایتمندی از نمایندگان مجلس، رضایتمندی از دولت، رضایت از نهادهای سیا
 در روستا، 

ها و عضویت در شبکه
 نهادهای دولتی و خصوصی

ای بخش هشبکه وها ها، صنوف، اتحادیهدر انجمنعضویت در نهادهای موجود در روستا، عضویت 
 خصوصی

 های اجتماعیشبکه

ز روستا، خارج ا وستا میزان رواب  اعضای خانواده با یکدیگر، میزان رواب  با خویشاوندان در رو
ناسان و ن، کارشدیراممیزان رواب  با بیرخویشاوندان )اهالی روستا و دوستان(، میزان تعامل با 

ی ای دولتهبخش وهای دولتی درگیر با کار کشاورزی، میزان تعامل با ادارات ژانسمتخصصان آ
 خارج از روستا، میزان تعامل با نمایندگان در سطح استان

 دانش بومی و آگاهی

شت و کی بومی وشهامیزان استفاده از تجارب گذشتگان در فعالیت کشاورزی، میزان استفاده از ر
طرحهای  وها ی از دانش جدید کشاورزی، میزان آگاهی از برنامهآیش محصوالت، میزان آگاه

ا، میزان ت روستمشکال ها، میزان آگاهی از مسائل وترویجی روستا و آثار و پیامدهای این برنامه
و فعالیت  ر زندگیران دها و طرحهای ترویجی آینده، میزان استفاده از تجارب دیگآگاهی از برنامه
 ایشغلی و حرفه

 ,Bonaiuto et al, 1998; Stefanovic, 1995; Xu, 1991; Shamai, 1991; Punter, 1981Steele ;2002 ;) ع: منبـ

2002Salvesen,  ،1397؛ محمودی و همکاران، 1395؛ محمودی و همکاران، 49-48، 1392؛ به نقل از کاشی و بنیادی) 
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 محدوده موردمطالعه
 بـه شـمال از کـه اسـت وسـعت لحـاظ به گیالن استان شهرستان دومین مربع کیلومتر 2574 وسعت با رودبار شهرستان

ایـن شهرسـتان  .شودمی محدود زنجان استان و فومن شهرستان به برب از و قزوین استان به جنوب از رشت شهرستان

رلو خش عمـاباشد. بآباد، رودبار، منجیل و لوشان همچنین دهستان کلشتر میبخش است: مرکزی شامل: رستم  4دارای 

باشـد. بخـش  یهای: خورگام و دلفـک مـ های: جیرنده و کلیشم می باشد بخش خورگام شامل دهستان شامل دهستان

 .باشد های: بلوکات، رحمت آباد و دشتویل می رحمت آباد و بلوکات نیز شامل دهستان
 

 
 موردمطالعهمحدوده موقعیت جغرافیایی . 4شکل شماره 

 

 هابحث و یافته
-ن به لحاظ ویژگیاند. همچنیدرصد زن بوده 49درصد پاسخگویان مرد و  51دهد، های توصیفی پژوهش نشان میتهیاف

رصـد نیـز در گـروه سـنی د 46سال و  36-50رصد در گروه سنی د 13سال،  20-35درصد در گروه سنی  5های سنی، 

 59 یالت سـیکل بـااست که افـراد دارای تحصـ اند. وضعیت سواد و تحصیالت پاسخگویان بیانگر آنسال بوده46باالی 

یان را بـه خـود اختصـاص درصد، کمترین تعداد پاسخگو 3درصد، بیشترین تعداد و افراد دارای مدرك لیسانس و باالتر با 

درصـد  8دار، خانـه درصـد 28درصـد کشـاورز،  37دهد، اند. توزیع پاسخگویان به لحاظ وضعیت شغلی نیز نشان میداده

درصـد از  83حل اشـتغال اند. مدرصد نیز دارای سایر مشابل بوده 14درصد دارای شغل آزاد و  11درصد معلم،  2دامدار، 

خصی شدارای ملک  شان است. همچنین نتایج نشان داد، تمامی پاسخگویانهای موردمطالعه روستای محل زندگینمونه

 اند.بوده

شزا د  عواهز  ناوو روستا و نیز  همتتزن   های ممتازترین مشخصهاز طریق مصاحبه با جامعه آماری مورد مطالعه، مهم

 بد ی ش ن .هورد به شنح ز ن دسته 15هکان شداسا ی و در 
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 های ممتاز و عوامل ناخوشایند مکان از نظر روستاییان موردمطالعهترین مشخصه. مهم2جدول شماره 

 عوامل ناخوشایند مکان مشخصه ممتاز روستا ردی 

 مهاجرت جوانان روستا به شهرهای دیگر ...ان کشت محصوالت متنوع همچون توت فرنگی، آلو، فندق و امک 1

 نبود گاز شرای  مناسب و مطلوب جهت پرورش دام و فعالیت دامپروری 2

ـــرای آبیـــاری  فروش محصوالت دامی و کشاورزی هر ساله به کشاورزان 3 کمبـــود آب در فصـــل کشـــاورزی ب
 محصوالت

ری جشنواره توت فرنگی برای فروش محصـول تـوت فرنگـی برگزا 4
 تولیدی کشاورزان

 ریختن زباله توس  گردشگران

طلـوب قرار گرفتن روستا در مسیر داماش و بطورکلی وجود شرای  م 5
 برای جذب سالیانه تعداد قابل توجه گردشگران

 های مردمتوجهی مسئولین به خواستهکم

 ابیکاری جوانان و عدم وجود مشابل مناسب در روست مندی از اقلیم مناسببهره 6

ن راه نامناسب و دسترسی نامطلوب به مراکز شهرسـتا وجود همسایگان خوب و قابل اعتماد 7
 و استان

گان برخورداری از روحیه همیاری وکمک به یکدیگر در بین همسـای 8
 های انسانی، فکری و مالیروستاییان در زمینهو هم

 مراکز شهری فاصله زیاد تا

 ها در روستابوی نامطبوع نگهداری دام ه استهای اولیه بودوجود بار دربند در رشی که سکونتگاه انسان 9

 نداشتن امکانات رفاهی و تفریحی مناسب و کافی های بکرها و رودخانهمندی از طبیعت زیبا و جنگلبهره 10

اقتصادی نامطلوب و فراهم نبـودن نیازهـای  وضعیت وجود نیروی جوان و تحصیلکرده در روستا  11
 اولیه زندگی

 نبود امکانات ورزشی مناسب برای جوانان دهیار و اعضای شورای فعال  12

 عدم وجود داروخانـه و امکانـات درمـانی در نزدیکـی وم(دهای اند )خانهوجود افرادی که منجر به رونق روستاها شده 13
 روستا

ــای مخت 14 ــهبرگــزاری دوره ه ــ  آموزشــی در روســتا در زمین ــای ل ه
 کشاورزی و دامداری

عدم وجود سیستم جمـع آوری زبالـه و ایجـاد بـوی  
 نامطبوع در سطح روستا

 کمبود وسایل آموزشی در مدارس  فعالیت صنایع دستی در بین زنان 15

 

گروهـی  تـک تـی یـا ای ونهنم تک T به منظور ارزیابی وضعیت سطح احساس تعلق مکانی جامعه موردمطالعه از آزمون

بـا  1/3دهد، میانگین نمره احساس تعلق مکانی مشـاهده شـده ( نشان می3بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق )جدول 

دار دارد. بدین ترتیب، با آگاهی از ( اختالف مثبت و معنی3است که بطور معنی داری با نمره معیار ) 5/0انحراف استاندارد 

-ر آن مـیدفیایی( مؤثر فضایی )جغرا -های مکانیها و شاخصکانی جامعه نمونه، به بررسی مؤلفهمیزان احساس تعلق م

 پردازیم.

 449رجـه آزادی دبـا  Tدرصد مقدار آمـاره آزمـون  5درصد و خطای  95در جدول زیر با در نظر داشتن ضریب اطمینان 

ه انگین آزمـون بیشـتر بـودمیانگین نمونه از مقدار میبوده است، بدین معنی که مقدار  034/119برای متغیر تعلق مکانی، 

انگین نظری بوده اسـت. در و باالتر از می 995/169با درجه آزادی برای متغیر سرمایه اجتماعی نیز  Tاست. مقدار آزمون 

، کمتـر از 5/2های سرمایه اجتماعی، شاخص رضایت از عملکرد نهادهای رسـمی و بیررسـمی بـا میـانگین بین شاخص

حس  که گیریمیم نتیجه باشد، بنابراین، می %5از خطای  کوچکتر هاشاخص معنی داری ح متوس  بوده است. سطحسط

  تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی در روستاهای موردمطالعه، متوس  به باالست.
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 tس آزمون میزان تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی موردمطالعه براسا. 3شماره  جدول

 3.1عدد مفروم =  شاخص متغیر

t  درجه
 آزادی

سطح 
 داریمعنی

اختالف 
 میانگین

 درصد 95اختالف 

 حد باال حد پایین

تعلق 
 مکانی

 3958/3 2904/3 34311/3 000/0 449 656/154 ادراکی

 3836/3 2799/3 33178/3 000/0 449 314/126 کالبدی

 1738/3 0227/3 09827/3 000/0 449 622/80 عملکردی

 0126/4 8822/3 94741/3 000/0 449 034/119 تعلق مکانی

سرمایه 
 اجتماعی

 3755/3 2792/3 32736/3 000/0 449 877/135 اعتماد بین فردی و تعمیم یافته

 3949/3 2928/3 34389/3 000/0 449 710/128 اعتماد نهادی

 2705/3 1813/3 22587/3 000/0 449 176/142 های اجتماعیشبکه

 2681/3 1775/3 22278/3 000/0 449 895/139 دانش بومی و آگاهی

 6269/3 5378/3 58236/3 000/0 449 990/155 مشارکت اجتماعی

رضایت از عملکرد نهادهای رسمی 
 و بیررسمی

362/84 449 000/0 58481/2 5246/2 6450/2 

ها و نهادهای عضویت در شبکه
 صیدولتی و خصو

708/118 449 000/0 70333/3 6420/3 7646/3 

 9882/2 8852/2 93667/2 000/0 449 087/112 امنیت

 3057/3 2301/3 26791/3 000/0 449 995/169 سرمایه اجتماعی

 

ه سـمت بروستاهای مناطق مرکز  جنوبی است و -دهد توزیع نتایج به صورت شمالیتوزیع فضایی تعلق مکانی نشان می

ضـایی سـرمایه فباشـند. در زمینـه توزیـع ترین دلبستگی و روستاهای شمال دارای بهترین وضـعیت مـیبرب کمجنوب 

تـا  وجنـوب بـرب  ترین توزیع فضایی در قسمتاجتماعی نیز بهترین وضعیت را روستاهای واقع در قسمت مرکزی و کم

 شود.حدودی نیز در قسمت جنوب شرقی مشاهده می

 

 
 آبادهای دشتویل و رحمتع فضایی تعلق مکانی در دهستان. توزی5شکل شماره 
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 آبادهای دشتویل و رحمتتوزیع فضایی سرمایه اجتماعی در دهستان .6شکل شماره 

 

مانطور کـه اگانه است. هنمایانگر الگویی از توزیع فضایی در هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی به صورت جد 7شکل شماره

ون و بیرون گروهی، های اجتماعی، اعتماد درشاخص، عضویت در شبکه 7، سرمایه اجتماعی به در شکل زیر نمایان است

ورت صـر ادامه به دبندی شده است. های اجتماعی، امنیت اجتماعی، رضایت عملکرد، دانش بومی و مشارکت دستهشبکه

 ها پرداخته شده است. شاخص 7مجزا به تحلیل هر یک از این 

  ا توزیـع نتـایج، قسـمت مرکـزی رنهاد، ها و نهادهای دولتی، خصوصی و مردمشبکهعضویت در در شاخص

هـا هیصنوف، اتحاد ها،دهد؛ بدین معنا که میزان عضویت در نهادهای موجود در روستا، عضویت در انجمننشان می

ر از مراتـب بهتـ هکول بـبر، مخشر،  الفندسرا، پره، انارکول و خاصههای بخش خصوصی در روستاهای چلهو شبکه

 سایر روستاها است. 

  سمت مرکز به سـمت قجنوبی و در  -نیز به صورت شمالی یافتهفردی و تعمیماعتماد بینتوزیع فضایی شاخص

خاصـه کـول  بـر، الفندسـرا وجنوب و حدودی در شمال که شامل روستاهای لیسن، خرشک، شیرکوه، مخشر، چله

ه خویشاوندان، ن اعتماد بکه میزان اعتماد اعضای خانواده به یکدیگر، میزا باشد، بهتر است. این بدین معنا استمی

د میزان اعتمـا به دولت، میزان اعتماد کشاورزان به یکدیگر، میزان اعتماد به مروجین جهاد کشاورزی، میزان اعتماد

مـردم  وهتـر اسـت بب به شورای روستا، میزان اعتماد به شورای حل اختالف روستا در روستاهای نامبرده بـه مراتـ

 های مختل  دارند. همکاری الزم را در زمینه

 وب نیز حاکی از وضعیت مساعد در روستاهای بخش مرکزی بـه سـمت جنـ های اجتماعیالگوی فضایی شبکه

ن روابـ  های اجتمـاعی، در قسـمت مرکـزی ایـن شهرسـتان، میـزااست. همانند الگوی فضایی عضویت در شبکه

بیرخویشـاوندان  روابـ  بـا دیگر، میزان رواب  با خویشاوندان در روستا و خارج از روستا، میزاناعضای خانواده با یک

ار رگیـر بـا کـدهـای دولتـی )اهالی روستا و دوستان(، میزان تعامل با مـدیران، کارشناسـان و متخصصـان آژانـس

ح اسـتان بـه گان در سطبا نمایند های دولتی خارج از روستا، میزان تعاملکشاورزی، میزان تعامل با ادارات و بخش

 نسبت سایر روستاها بهتر است. 

  های بسیار مهم در زمینه سرمایه اجتمـاعی اسـت، روسـتاهای قسـمت که یکی از شاخص امنیتدر زمینه شاخص
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های وقوع جرایم، دسترسـی بـه پاسـگاه شمال شهرستان شامل لیسن، خرشک و شیرکوه؛ از امنیت باالتر در زمینه

 و رضایت از آن و همچنین امنیت در معابر روستا، برخوردار هستند.انتظامی 

  بـارتی نتـایجعبهترین وضعیت را روستاهای مرکزی و شمالی دارا هستند به  رضایت از عملکرددر زمینه شاخص 

 بـر،ین بدین معنا است که روستاهای لیسـن، خرشـک، چـره، مخشـر، چلـهجنوبی است. ا-توزیع به صورت شمالی

با فعالیت  صوصی مرتب ها و نهادهای خا، انارکول، پره و الیه از رضایت بیشتری نسبت به عملکرد سازمانالفندسر

کشـاورزان،  هزینه به ترینکشاورزی که شامل پاسخگو بودن به نیازهای روستاییان و کشاورزان، ارائه خدمات با کم

سـت، اردم روسـتا هـای مـبه اعتراضات و خواستهاحترام گذاشتن به روستاییان و کشاورزان و همچنین توجه کردن 

ل، ای جازم کـبرخوردارند. در عوم این وضعیت، روستاهای بخش جنوب بربی در این شهرستان که شامل روستاه

 باشد از این وضعیت رضایت ندارند. نصفی، کیاآباد و شیرکوه می

  مت مرکـز نقطه بسیار کوچک در قسـبیانگر این موضوع است که تنها در یک  دانش بومیتوزیع فضایی شاخص

 خص در قسـمتسرا است به آن توجه شده است و همچنین توزیع فضایی ایـن شـاکه حول روستاهای پره و الفند

 کول، نصفی و کالیه است بسیار ضعی  است.کل، خاصهجنوب برب که روستاهای جازم

  ا شـامل رشمال کـه روسـتای خرشـک  دهد، تنها، لکه ای در قسمتنیز نشان می مشارکتتوزیع فضایی شاخص

گر بـرای رفـع ری با یکدیگردد عملکرد خوبی را در این زمینه داشته است. در این روستا مردم روستا ارتباط بیشتمی

ام ذهبی، انجـمـهای سـرور و مشکالت روستا، همکاری با مسئولین و ریش سفیدان، همکاری با یکدیگر در مراسم

 تا و... دارند.های مالی برای بهبود روسکمک

 

 
 آبادهای دشتویل و رحمتهای سرمایه اجتماعی در دهستانتوزیع فضایی شاخص .7شماره  شکل 
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مانطور هداگانه است. های تعلق مکانی به صورت ج، نمایانگر الگویی از توزیع فضایی در هر یک از شاخص8شکل شماره 

ه است. در ادامه بـه بندی شدلکردی، ادراکی و  کالبدی دستهشاخص، عم 3که در شکل زیر نمایان است، تعلق مکانی به 

 پرداخته شده است.  شاخص 3صورت مجزا به تحلیل هر یک از این 

  پـس از آن  تر اسـت وهای شمالی مطلوب، توزیع فضایی در قسمتعملکردی تعلق به مکاندر ارتباط با شاخص

ن، خرشـک، گونه که مردم روسـتاهای لیسـت. بدینبخشهایی در مرکز، جنوب شرقی و برب شهرستان مطلوب اس

ایت تای خـود رضـده و حاجی شیرکیا از وضـعیت محیطـی روسـشیرکوه، نصفی، کیاآباد، پره، انارکول، رشی، حاجی

 اند.بیشتری داشته

  س از آن پـنیز روستاهای واقع در شمال شهرستان همچون لیسـن، شـیرکوه، خرشـک و  ادراکیدر زمینه شاخص

 ارند.دان خود را انارکول و مخشر عالقه بیشتری به محل زندگیشان داشته و تمایل کمتری به ترك مکروستاهای 

  ز ایـرد، اهـالی گنیز تنها در قسمت شمالی که روستای خرشک را در برمـی کالبدیدر زمینه توزیع فضایی شاخص

 وضعیت کالبدی به نسبت سایر روستاها رضایتمند بودند.

 

 
 آبادهای تعلق مکانی در دهستانهای دشتویل و رحمتیع فضایی شاخصتوز .8کل شماره ش

 

وضوع اسـت مبیانگر این  دهند. نتایج این تحلیلهای سرد و داغ را در سطح شهرستان رودبار نشان میهای زیر لکهنقشه

ترین روستاها نیز به عیکه احساس تعلق مکانی در تمام مناطق روستایی مورد مطالعه خنثی است. در زمینه سرمایه اجتما

 خشر( است.بر و مهای سرد و داغ مربوط به روستاهای مرکزی شهرستان )انارکول، چلههای لکهبراساس نقشه
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 های داغآباد براساس روش لکههای دشتویل و رحمتالگوی فضایی تعلق مکانی در دهستان. 9شکل شماره 

 

 
 های داغآباد براساس روش لکههای دشتویل و رحمتدر دهستانالگوی فضایی سرمایه اجتماعی . 10شماره شکل 

 

 های تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی میزان تأثیرگذاری شاخص

های تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی در منطقه موردمطالعه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه در ادامه میزان اثرگذاری شاخص
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بدست آمده بزرگتر و سـطح معنـی داری  T( و مقدار Betaه ضریب بتا )دهد، هرچنشان می 4است. همانطور که جدول 

، R2کوچکتر باشد، بدین معنی است که متغیر مستقل تأثیر زیادی بر متغیر وابسته دارد. همچنین براساس ضریب تعیـین 

ادراکی و محیطـی بعد عملکردی،  3درصد از واریانس سرمایه اجتماعی در خانوارهای روستایی مورد مطالعه، توس   1/78

 تعلق مکانی مورد سنجش قرار گرفت.
 

 های تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی در روستاهای موردمطالعهمیزان اثرگذاری شاخص .4شماره  جدول 

ضریب رگرسیونی  های تعلق مکانیشاخص
(B) 

ضریب رگرسیونی 
 (Betaاستاندارد )

سطح معنی داری  Tمقدار 
(Sig.) 

ضریب تعیین 
(R2) 

 000/0 202/27 267/0 555/12 لکردیعم

 000/0 513/71 550/0 261/36 ادراکی 1/78

 000/0 631/43 439/0 084/15 کالبدی

 

یر وابسـته عنوان متغ های عملکردی، ادراکی و کالبدی تعلق مکانی به عنوان متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی بهشاخص

سـطح معنـی داری  و( Betaدهد، براساس ضریب بتا )نشان می 7جدول  وارد مدل شد. بر همین مبنا همانطور که نتایج

وردمطالعـه انوارهـای مهای ادراکی، کالبدی و عملکردی به ترتیب تأثیر قابل توجهی بر میزان سرمایه اجتماعی خشاخص

ر را بـر متغیـر ن تـأثیبیشـترین میـزا 550/0دهد، بعد ادراکی با بتـای ( نشان میBetaداشته است. بطوریکه ضریب بتا )

 550/0ا به میزان اجتماعی ر توان گفت، یک انحراف استاندارد در بعد ادراکی، میزان سرمایهوابسته دارد. بر این اساس می

ین اسـت؛ یعنـی ب قابل تبیـدهد و بالعکس. میزان تأثیرگذاری بعد کالبدی نیز به همین ترتیانحراف استاندارد افزایش می

دهـد و دارد افـزایش مـیانحـراف اسـتان 439/0این متغیر، میزان سرمایه اجتماعی را به میـزان  یک انحراف استاندارد در

ر ایـن متغیـر، دسـتاندارد ابالعکس. میزان تأثیرگذاری بعد عملکردی نیز به همین منوال در رتبه سوم قرار گرفته انحـراف 

 و بالعکس.  دهدانحراف استاندارد افزایش می 267/0سرمایه اجتماعی را به میزان 

 

 گیرینتیجه
ست، کـه از را بوده اطی چندین دهه گذشته، الگوی مدیریتی حاکم بر کشورهای درحال توسعه به ویژه کشور ما، تمرکزگ

ند، در صـورت ندان معتقدها در این راستا، توجه نکردن به سرمایه اجتماعی روستاییان است. اندیشمجمله مهمترین چالش

وسـعه روسـتایی هـای تنامهریزی از پایین به باال، هیچ شانسی برای موفقیت برمشارکت و برنامه فقدان سرمایه اجتماعی،

 بـه اجتمـاعی، رمایهس ملی، مفهوم هایدولت نقش تضعی  و شدن جهانی روند به وجود ندارد. در همین راستا و با توجه

 سیاست سئوالنم و گذارانسیاست ورد توجهم توسعه، مشکالت برای محلی اجتماعات سطح در اجراشدنی حلی راه عنوان

سـرمایه  شـود، در ارتقـایاست. حس تعلق مکانی که با سـطحی از معنـای محیطـی مشـخص مـی گرفته قرار اجتماعی

ها نشـان ، یافتهژوهش حاضرپاجتماعی روستاییان مؤثر بوده و بعبارتی مطالعات حاکی از پیوند بین این دو متغیر است. در 

 3ورد مطالعـه، توسـ  درصد از واریانس سرمایه اجتماعی در خانوارهای روستایی م 2R ،1/78ریب تعیین داد، براساس ض

اسـت کـه، شـاخص  ( نیز حـاکی از آنBetaبعد عملکردی، ادراکی و محیطی تعلق مکانی قابل تببین است. ضریب بتا )

ر این د مطالعه داشته است. بجتماعی روستاهای موربیشترین میزان تأثیر را بر سرمایه ا 550/0ادراکی تعلق مکانی با بتای 

راف اسـتاندارد انحـ 550/0 توان گفت، یک انحراف استاندارد در بعد ادراکی، میزان سرمایه اجتماعی را به میزاناساس می

 دهد و بالعکس.افزایش می

 -مکـان بـه صـورت شـمالی همچنین با استفاده از روش کریجینگ این نتیجه بدست آمد که توزیع فضایی دلبستگی به

ترین دلبستگی و روستاهای شمال دارای بهترین وضعیت جنوبی است و روستاهای مناطق مرکز به سمت جنوب برب کم
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تـرین توزیـع باشند. در زمینه توزیع فضایی سرمایه اجتماعی نیز بهترین وضعیت را روستاها در قسمت مرکـزی و کـممی

های سرد و داغ در های لکهی نیز در قسمت جنوب شرقی واقع شده است. نقشهفضایی در قسمت جنوب برب و یه حدود

سطح شهرستان رودبار نیز  بیانگر این موضوع است که احساس تعلق مکانی در کلیه نقاط روستایی مـورد مطالعـه خنثـی 

وط به روستاهای مرکـزی های سرد و داغ مربهای لکهاست. در زمینه سرمایه اجتماعی نیز بهترین روستاها براساس نقشه

(،  1396بر و مخشر( است. این پژوهش با مطالعـات افـرادی چـون رامیـار و ضـربامی در سـال )شهرستان )انارکول، چله

و  2009و همکـاران در سـال  2(، داالگـو2014و همکـاران ) 1(، سـوینی1390(، رهنما و رضوی )1393همکاران ) و زنگنه

 ( همخوانی دارد. 2005) 3لویکا

هـای خصکـه در شـا زیع فضایی در هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی به صورت جداگانه نیز بیانگر این موضـوع اسـتتو

، د، دانـش بـومیهـای اجتمـاعی، رضـایت از عملکـرنهاد، شبکهها و نهادهای دولتی، خصوصی و مردمعضویت در شبکه

تمـاد بـین هـای اعاخصباشند. در زمینه شا دارا میروستاهای واقع در قسمت مرکزی شهرستان رودبار بهترین عملکرد ر

هـای خصم در مرکز از سایر منـاطق بهتـرین وضـعیت را دارد. شـاهجنوبی و باز -فردی و تعمیم یافته به صورت شمالی

 باشد.امنیت و مشارکت نیز در قسمت شمال بهترین عملکرد را دارا می

 این موضوع است که های بیانگربندی شده است. بررسیلبدی دستهشاخص؛ عملکردی، ادراکی و کا 3تعلق مکانی نیز به 

شهایی س از آن بختر است و پهای شمالی مطلوبدر ارتباط با شاخص عملکردی تعلق به مکان، توزیع فضایی در قسمت

 ،رکوه، نصـفیگونه که مردم روستاهای لیسن، خرشـک، شـیدر مرکز، جنوب شرقی و برب شهرستان مطلوب است. بدین

ند. در زمینه اتری داشتهده و حاجی شیرکیا از وضعیت محیطی روستای خود رضایت بیشکیاآباد، پره، انارکول، رشی، حاجی

رکول تاهای انـاشاخص ادراکی نیز روستاهای واقع در شمال شهرستان همچون لیسن، شیرکوه، خرشک و پس از آن روس

ع فضـایی مینـه توزیـزیل کمتری به ترك مکان خود را دارند. در و مخشر عالقه بیشتری به محل زندگیشان داشته و تما

ت سـایر بدی به نسـبگیرد، اهالی از وضعیت کالشاخص کالبدی نیز تنها در قسمت شمالی که روستای خرشک را در برمی

 روستاها رضایتمند بودند.

کننـدگان و هباطی اسـتفادهای ارتپایهگیری برابر مطالعه، تعلق به مکان در بین خانوارهای روستایی عامل مهمی در شکل

د زمینـه توانـن حس میهای با کیفیت در مناطق روستایی خواهد گردید. ایباشد که منجر به ایجاد محی زیست میمحی 

جتمـاع ااعی را در های مختلـ  اقتصـادی و اجتمـمساعدی برای ایجاد دموکراسی مشارکتی فراهم سازد و اجرای برنامه

ر میزان و لق مکانی دچشمگیری همراه کند و کیفیت زندگی را بهبود بخشد. بعبارت دیگر، مفهوم حس تعمحلی با توفیق 

ارنـد، باعـ  داصی اختصاص های اجتماعی که به مکان خگذارد و این رابطه در گروهنوع رواب  بین افراد جامعه تأثیر می

 گردد.های اجتماعی و اعتماد آنان میافزایش سرمایه

 

 تشکر تقدیر و
 حامی مالی نداشته است. بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Soini 

2 . Dallago 

3 . Lewicka 
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