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 96-61: صفحات/  0011بهار / نهم و سی مسلسل شماره/ یازدهم سال
 

 شهر مشهدکالن پیراشهری های روستاییاهگ سکونتپذیری  هویت مکانی بر زیست تأثیر
 

 2،علیرضامعیني*1اکبرعنابستانيعلي
 دانشگاه فردوسی مشهد ،ریزی روستایی برنامهاستاد گروه جغرافیا و 1

 دانشگاه فردوسی مشهد  ،ریزی روستایی دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهو دانشگاهی  جهاد پژوهشگر پژوهشکده گردشگری2

 22/9/89: تاریخ پذیرش ؛ 22/3/89:  تاریخ دریافت

 چکیده

ی مورد مطالعه از نظر ساکنان در چه وضعیتی هویت مکانی در سکونتگاههای روستایی پیراشهر :مسئله تحقیق

ویهژه در ااشهیه کشنشههرها     های پیراشهری بهه پذیری سکونتگاه هویت مکانی به چه میزان بر زیست قرار دارد؟

 تأثیرگذار است؟

 . باشد پذیری روستاهای پیراشهری شهر مشهد می ر زیستهویت مکانی ب تأثیربررسی  قهدف تحقی

روستاهای دهستان تبادکان شهرستان مشهد ، 1381سرشماری  آمارطبق  ری پژوهشآماجامعۀ  :روش تحقیق

طبهق  . به دو محور سیمان و کهش  تسسهیش شهده اسهت     پژوهشکه در  بخش مرکزی شهرستان مشهد استدر 

 ازها  جهت تجزیه تحلیل داده. دست آمد هخانوار ب 168نامه  فرمول کوکران تعداد نمونه الزم جهت تکمیل پرسش

بنهدی روسهتاها از روش    و بهرای رتبهه   Smat PLSمعهادال  سهاختاری    پیرسون و ، ای نمونه  تی تک، های مونآز

 . چند معیاره ویکور استفاده شده است گیری تصمیش

 ین روستاهای مورد مطالعه پایین اسهت دهد میانگین هویت مکانی در ب نشان می پژوهشهای  یافته :بحث اصلی

انهد بها متغیهر     عهز  نفهو و خودکارآمهدی بهوده    ، تهداوم ، که شهامل تمهایز   این پژوهشابعاد هویت مکانی در و 

پهذیری در بهین    اند بدین صور  که هرچه هویت مکهانی بهاالتر زیسهت    پذیری دارای رابطه معناداری بوده زیست

 ین معنهی کهه  دارد؛ بهد  پهذیری  اثر مستسیش بر متغیر زیسهت  122/2متغیر تمایز به میزان ، باشد روستاییان باالتر 

همچنین متغیر تهداوم   بگذارد؛ پذیری زیست وانسته است اثر مستسیمی بر سازۀدرصد ت 12متغیر تمایز به میزان 

یزان یهک  تداوم به م با افزایش در سازۀ یعنی ؛پذیری دارد زیست اثرمستسیش و معکوس بر سازۀ -282/2به میزان 

 319/2متغیر عز  نفو نیز به میهزان  . خواهیش بود -282/2پذیری به میزان  زیست شاهد کاهش در سازۀ، وااد

شهود   کهه مشهاهده مهی   طور همان. پذیری دارد مستسیش بر سازۀ زیست اثر 621/2میزان  و متغیر خودکارآمدی به

اثهر  پذیری  زیست درصد بر سازۀ 1/62تری به میزان متغیر خودکارآمدی به نسبت سایر متغیرها اثر مستسیش بیش

 .مستسیش دارد
 

 .مشهدکشنشهر ، معادال  ساختاری، روستاهای پیراشهری، پذیری زیست، هویت مکانی :هاي کلیدي واژه

 
 مقدمه1

 کهانون مطالعها  جغرافیهایی اسهت    ، مکان یها جها  

مفههومی در  ، ل؛ مکهان عهین اها   (.11:1325، بهفروز)

سیاسهی و اقتصهادی   ، یندهای اجتمهاعی آآمیخته با فر

ان اصهطش  مکه  (. 253:1392، بیگدلی و شریفی) است

 بهه دنبهال   1822 ۀدر جغرافیا بهه شهکل رایهز از دهه    

                                                           
 anabestani@um.ac.ir  :نویسنده مسئول*

ههای   ویهژه در اندیشهه   بهه ، های انتسادی از مکان ارزیابی

واسکی و ) توجه قرار گرفت مورد 62 ۀده فلسفی اواخر

تههرین عامههل   انسههان مهههش . (932: 2223، 2ویلیههامز

دهنده به مکان است و از عوامل تأثیرگذار در رفتار معنا

ادراکی اسهت کهه او از مکهان    ، سان در اماکن عمومیان

های متفهاو  تصهاویر متفهاوتی در     انسان از مکان. دارد

گیهری   ااساسا  بر ادراك محیطی و شهکل . ذهن دارد
                                                           
1. Williams   & Vaske 
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ن همهی  و دگهذار   تصویر ذهنی انسان از مکان تأثیر مهی 

 افهزون . ددهه  تصاویر ذهنی است که به مکان هویت می

 هویهت  در افهراد  اطرا خه ، مکهان  کالبهدی  ساختار بر

، سههادا  ابیبههی) اسههت مههرثر مکههان بههه بخشههیدن

محصهول  ، ایه مکهان در جغراف  تیه هو طر . (52:1392

 یایه جغراف یدر جستارها یروانشناسی ها شهیورود اند

در ، دانههان یجغرافه  ازی اریبهه بههاور بسه  . اسهت  یانسهان 

به  انسان و واکنش یذهن یادراک یها نسشه یریگ شکل

 انسان و اوضاع روانشناسانه اوضهاع  تصور، ینیع طیمح

دانهش  ، لیدل نیبه هم. مرثر است زین طیمح یاجتماع

افهراد سهر و    یذهنه  شیبا مفاه یادیز زانیم به ایجغراف

مکههههان  هههههر (.161:1398، پوراامههههد) کههههار دارد

 و زیهها متمها   مکان ریدارد که با آن از سا ییها صهیخص

و  دیه داشتن صفت مشخص با عسا. گردد یم ریپذ تیهو

 یو فرهنگهه یمههذهب، یاقتصههاد، یاجتمههاعی باورههها

مکان نه تنها از  تیماه. سازد را برجسته زیتما تواند یم

 لهیآن به وس اشغال، فیضع یکارکردها، محل استسرار

، ردیه گ یمه  ها سرچشمه انسان یماد ا یجامعه و تجرب

مکهان را   تیه چهره و ماه عوامل ضرورتاً نیا ۀبلکه هم

 تیهو نیهمچن ؛(212:1399، ییشکو) دهند یم شکل

انسهان و   نیارتبها  به   یاههه را ازی کیمکان به عنوان 

بشر اسهت   یعاطف و یذهن یمتوجه ارضا شتریب، مکان

 بها جسهش او در ارتبها     شیکه به طور مستس ییازهایتا ن

نشأ   یو جمع یفرد یها مکان از ارزش تیهو. باشند

 ابدی یم رییگسترش و تغ، عمق، زمان گذر و با ردیگ یم

 مروزه بها ورود انسهان بهه عصهر    ا .(21: 1883، 1ادوارد)

روسهتاها بهدون توجهه بهه      یو بهساز یبازساز، صنعت

، یکالبهد  یهها  یژگه یو و یبوم یمعمار الگوها و اصول

تهر کهرده و    کمرنه   زیتدر به آنها را بخش تینسش هو

 چیکهه هه   شهود  جهاد یا ییموجب شده اسهت روسهتاها  

 نیه ا. آنهها نداشهته باشهد    تیه با فرهن  و قوم یتناسب

 یناشه ی مکهان  تیهو تر قیبه عبار  دق ای تیهو بحران

کهه   یآن اسهت؛ مکهان   یواقعه  یبه معنها  مکان از نبود

قهرار   شیوجود خو گرید یها هیالانسان را در ارتبا  با 

 طیاز محه  انسهان  بهه شهناخت   هها  هیه ال نیه و ا دهد یم

هاتف شجاعی ) کند یخود کمک م شتنیو خو رامونیپ

                                                           
1. Edward 

 رامههون یپ ییروسهتا  ینهواا . (222:1381، همکارانو 

و  یشهههر  ینههواا  نیهانگیه بهها م  هاسیه در ق یشههر

و  یو تجههار  یسهکونت  شهتر یب تهراکش  یدارا، ییروسهتا 

و  تیه بهاالتر رشهد جمع یها نرخ نیو همچنه یصهنعت

 الیسههه یو الگوههها یاراضهه لیشههتابان تبههد یرونههدها

سهکونت و  محهل   نیو مواصهش  به یارتباطها  جمعه

 هایه  یانتسال ۀمنطس روستاها نیا. اند یشغل تیمحل فعال

و  یشههههر یههها تیههنههد و در آنههها فعالتعامل ۀمنطسههه

و اشههکال  دریههگ یمهه در کنههار هههش قههرار   ییروسههتا

واسطه  به یا و تحهوال  گسترده هرییاندازها بها تغ چشش

روسهتاها از   نیا اما شوند؛ یمواجه م یانسان یها تیفعال

 یاز سهو  انیه دو جر یرایپهذ  یته ی  جمعجنبه تحوال

 دسهههتانیته، گهههروه نخسهههت : مههههاجران هسهههتند 

و  تهر  ییروستا یزندگ وهیش یجستجو که در اند یشهر

 ریه هستند و گروه دوم اقشار فس تر متیق مسکن ارزان ای

 یبهتهر بهرا   یهها  فرصهت  زیکار و ن یپ که در ییروستا

هههای سههکونتگاههای  کههه چههالش فرزندانشههان هسههتند

بهه تبها ان هویهت    و در هویهت روسهتاییان   پیراشهری 

بنهدرآباد و  ) باشهد  گهذار مهی  تأثیرمکانی آن سهکونتگاه  

 (.62:1383، نژاد اامدی

 بهه ، شهرستان مشهد در اسهتان خراسهان رضهوی   

، سههرمایه ، خههدما  ، مرکز امکانها  مرکزیت و ت لدلی

مهاجرتی از شرایط  روندهایبه لحاظ ، غیرهها و  جریان

سهاله   1 طهی دورۀ . ملی برخهوردار اسهت  ابل تأو قویژه 

، از کل مههاجران وارد شهده بهه اسهتان     1382-1381

از مجمهوع   .اند وارد شهرستان مشهد شدهدرصد  5986

از  درصد 1583، مهاجران وارد شده به شهرستان مشهد

درصد از  5182های استان خراسان رضوی و  شهرستان

 .انهد  د شهده های کشور وارد شهرستان مشه سایر استان

مهورد مطالعهه روسهتاهای پیراشههری     ، این پژوهش در

بههر اسههاس نتههایز سرشههماری . مشهههد اسههت کشنشهههر

دارای جمعیههت  دهسههتان تبادکههان  جمعیههت، 1381

مرکهز  ) روستا پراکنده هستند 86نفر که در  121291

این اجش جمعیت بهه دلیهل رشهد     .(1381، آمار ایران

 است های مذکور ای روستاهای پیراشهری دهستان غده

دهد نرخ رشد جمعیهت روسهتاهای    ها نشان می بررسی

 های اخیر باال بوده است  پیراشهری طی دهه
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تهرین عهواملی اسهت کهه      هویت مکانی یکی از مهش

افهراد را در سهکونتگاهها تحهت     یپهذیر  تواند زیست می

بر این اساس ایهن پهژوهش بهه دنبهال     . قرار دهد تأثیر

 .ستزیر ا های پاسخ به پرسش

 پیراشهری هویت مکانی در سکونتگاههای روستایی -

در چه وضهعیتی قهرار   از نظر ساکنان  مطالعه مورد

 دارد؟

پههذیری  بههر زیسههتبههه چههه میههزان  هویههت مکههانی -

ویههژه در ااشههیه   پیراشهههری بههه ای هسههکونتگاه

 ؟استگذار تأثیرکشنشهرها 

 

 تحقیق نظريادبیات 

  هنظرههای جامعه    در یکی از آخهرین نسطهه   1گیدنز

شناسانه معتسد اسهت هویهت مکهان در     انروشناسانه و 

 کهه در اصصهش    واقا همان چیزی است که فرد چنان

مفههومی کهه   . ن آگاهی داردآ مده است بهآخودآگاهی 

، گیهدنز ) عنای تداوم فهرد در زمهان و مکهان اسهت    به م

 ا یههههدر ادب یمکههههان تیهههههو یمعنهههها(. 92:1392

شهده اسهت   مطر   یمختلف شیتحت مفاه یشناس روان

 یدلبستگ، ها را او مکان آن نیتر کینزد توان یکه م

: 2229، 2لویکها ) به مکان برشهمرد  یبه مکان و وابستگ

 منهد  نه تنها عشقه دانان یجغراف، باور الکرمن به. (211

 یرخهداد ، نکتهه هسهتند کهه چهرا مکهان      نای درك به

مهردم بهه    دیه بلکه به عسا، انسان است یدر آگاه یواقع

 قیه و عش دیه عسا نای. هستند مند عشقه زنی ها مکان نیا

 بخشههد یمهه تیههمکههان هو کیههانسههان اسههت کههه بههه 

 (.168: 1865، 3لوکرمان)

ارتبا  عمیق بین یک مکان و هویهت  ، هویت مکان

و همکهاران،   5بهودراك ) کنهد  شخصی فرد را تعریف می

هویت مکان با چهار جنبه شکل گرفتهه  (. 932: 2228

فهو و خودکارآمهدی نامیهده    عهز  ن ، تداوم، که تمایز

شود برای امایت از هویت مکانی این چههار جنبهه    می

، 6واهیهد  1گینتینه ، ) باشهند  یکدیگرباید در تعادل با 

                                                           
1. Giddens 

2. Lewicka 

3. Lukermann 

4. Budruk 

5. Ginting 

6. Wahid 

و اگههر همههه یهها یکههی از ایههن ابعههاد مههورد  (52: 2212

 توانهد تهدیهد شهود    هویت مکان می، مصالحه قرار گیرد

اولههین اصههل  .(15: 2211و همکههاران،  2مههک کرچههر)

عنهوان ایجهاد ااسهاس     تمایز است که بهه ، مکان هویت

، 9بریکول) فرد بودن است هتمایز شخصی و یا منحصر ب

تمایز ناشی از درك فرد از تفاو  بین یک  (.39: 1896

یهک ویژگهی خهاز از یهک     . هاست مکان با دیگر مکان

شود که فرد ارتبا  خاصی با آن مکان  مکان موجب می

فهرد اوسهت و    هبمنحصهر مکانی که ویژه و . شته باشددا

تهر   هها رااهت   شناخت آن برای او نسبت به سایر مکهان 

تمایز اشاره به مکهان یها محلهی    ، به عبار  دیگر .است

ها متمایز باشد و مرتبط  تواند از دیگر محل دارد که می

 فردبهودن یهک مکهان    هاست با درك مثبت از منحصر ب

طهور خشصهه    بهه  .(53: 2212گینتین  و همکهاران،  )

نگیزه تفهاو  داشهتن بها دیگهران     همان او و ا، یزتما

اصل تهداوم  ، دومین اصل هویت (.2216، 8وان ) است

شود کهه تهداوم یهک     استدالل می. و یا پیوستگی است

انگیزه یا تمایلی کلیدی است که ایجاد و افظ هویهت  

و بایهد بههه   (.39: 1896بریکهول،  ) کنههد را ههدایت مهی  

هویهت و   فرآینهد کلیدی در توضهی    مرلفهعنوان یک 

سهایر عناصهر هویهت مکهانی در نظهر       تعریف روابط بها 

شود کهه   استدالل می، بر اساس اصل تداوم. گرفته شود

 تواند یک ااساس روانی از نظهر پایهداری   یک مکان می

تداوم بازتابی  (.2211، 12وان ، چن) زمانی ایجاد کند؛

از تمایل به افظ نوعی ارتبا  در طول زمان است کهه  

مهک کرچهر و   ) ر برای سشمتی روان مهش اسهت این ام

عز  نفو سومین اصل اسهت  .  (15: 2211همکاران، 

 که اشاره به ارزشیابی مثبت فرد یا گروه از هویهت دارد 

تهوان   می، با توجه به هویت مکان(. 2211وان ، چن، )

توانهد منجهر    های مورد عشقه می ها و محیط گفت مکان

ارزیهابی اعاهای   ، گهر به عبار  دی. به عز  نفو شوند

، 11جهو و ریهان  ) گهذارد  مهی  تهأثیر مکان بر عز  نفو 

آیهد کهه فهرد     عز  نفو زمانی به وجهود مهی  (. 2229

دهد و به فرد ااسهاس   خودش را مورد ارزیابی قرار می

                                                           
7. McKercher 

8. Breakwell 

9. Wang 

10 Wang, Chen 

11. Gu  & Ryan 
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شود که به  بخشد و باعث می وابستگی به یک مکان می

هایی که نماد  فرد با مکان. آن مکان متعهد شود توسعۀ

شهود و ااسهاس غهرور     خوشحال می، ویت دارندقابل ر

های دیگری بهه   ها که او خواهد کرد و از دیگر مکان

گینتینه  و همکهاران،   )کنهد  اجتناب مهی ، بخشد او می

خودکارآمهدی  ، اصل بعدی هویهت مکهان   (.53: 2212

ااساس تعلهق نسهبت بهه یهک مکهان بها اهو        . است

: 2229جهو و ریهان،   ) خودکارآمهدی فهرد ارتبها  دارد   

خودکارآمههدی ااسههاس بههاور یههک فههرد بههه     . (638

های خود بهرای مسابلهه کهردن و کنارآمهدن بها       توانایی

تعریهف شهده    کنتهرل محهیط   شرایط در اال تغییر یا

اسهت کهه    مهدیریتی خودکارآمدی یهک محهیط   . است

ایمنی و سههولت دسترسهی درآن   ، های آن رااتی آیتش

اههد  خو تواند آنچه را مهی  است؛ بنابراین فرد می محیط

در  .(53: 2212گینتینهه  و همکههاران، ) انجههام دهههد

در : گیهری هویهت مکهانی دو مرالهه وجهود دارد      شکل

میکنهد کهه    فهرد محهیط را شناسهایی   ، مراله نخسهت 

در مرالهه دوم فرآینهد   . شهود  هویت مکان نامیهده مهی  

گیرد و به شکل هویهت    پیوند روانی با مکان صور  می

فت کسانی کهه هویهت   توان گ می. یابد  مکانی تداوم می

پیونهد   را با روستا هش ند در واقا خودمکانی قویتری دار

پهذیری در   ارزیابی بهتهر از وضهعیت زیسهت    وند دان می

 محیط روستایی دارند

مشهخص   یاصهل  قلمرو معموالً با سه یریپذ ستیز

 یسهت یو بهز یمحل ش یتسه، یطیمح تیفیک: شود یم

، اشتغال، نمسک نیهمچن ؛(11: 1881، 1لینارد) یفرد

 یقلمروههها، تیههنظافههت و امن، حهها یتفر، اشههتغال

 و همکههاران اسههت یهههاول پههژوهش در یریپههذ سههتیز

در  پهذیری  سهت یز(. 811: 2226و همکهاران،   2هاولی)

 تیه به قابل یابیخود به مفهوم دست یو کل یاصل یمعنا

 تیه فیبهه ک  یابیاسهت و در واقها همهان دسهت     یزندگ

غلهب واهه  ا. اسهت  داریه مکهان پا  ایه خهوب   یزری برنامه

زیسهت   تیه قابل ی وسهرزندگ  ههای  با واهه یرپذی ستیز

این انگهاره بهه طهور کلهی     . کند یم دایپ ییمعنا تداخل

و ر پیچیهده اسهت از آن  . ه و نسبی استمفهومی پیچید

                                                           
1. Lennard 

2. Howley 

که مسلماً عوامل متعددی در بهبود شرایط زندگی فرد 

رو کهه   باشهند و نسهبی اسهت از آن    و جامعه دخیل می

هایی که در یهک جامعهه    مشخصه ممکن است اصول و

، گهردد  به عنوان شرایط مطلوب برای زندگی تصور مهی 

منظههر دیگههر و بهها در بخههش دیگههر از دنیهها همههان    از

لهو و   عیسهی ) به شد  نامطلوب به نظهر آیهد  ، ها ویژگی

 یمفهوم کل کی، یریپذ ستیز (.1383:128، همکاران

 مانند گریو اصطشاا  د شیاز مفاه یاست که با تعداد

و اجتماعها   ، مکهان  تیفیک وی زندگ تیفیک، یداریپا

( 121: 2222، 3پیتمان، نهوریو ) سالش در ارتبا  است

 کیبه عنوان  یریپذ ستیز. (5: 1889، 5بشسینگیش)و 

کهه در   یا نهیتواند با توجه به بستر و زم یمفهوم م کی

. محهدود باشهد   ایه گسترده و  اریبس، دشو یم فیآن تعر

در ههر مکهان در کهانون     یزنهدگ  تیفیک، وجود نیبا ا

قابهل   یداشته و شهامل نماگرهها   قرار مفهوم نیتوجه ا

، اسهت کهه معمهوال تهراکش     یمتنهوع  اریبس یریگ اندازه

ثابههت آن را  یاجهزا ، یداریه و پا تیههامن، امهل و نسهل  

مهردم و مکهان   . (11: 2229، 1دانیل) دهند یم لیتشک

: 2221، 6الریو) ندسته یریپذ ستیمفهوم ز یدو سو

 کیههرفههاه  هکننههد مههنعکو یریپههذ سههتیز(. 2: 2221

 یاتیاز خصوصه  یاریبسه  ۀرنهد یو دربرگ یاجتماع محله 

که مردم  کند یم لیتبد ییمکان را به جا کی که است

، 2ویکتهورین ) دارنهد  نهده یدر اال و آ یبه زندگ لیتما

2229 :12). 

 یریپذ ستیز یرا برا یچارچوب( 2223) 9نستاورگ

سهودد   در 8نگهیآسه   ییروستا ۀدر منطس یریپذ ستیز

ااصهل   یریپهذ  سهت یز، چارچوب نیا در. نمود یمعرف

، یاجتماع یزندگ، یپنز عامل ساکنان محل نیتعامل ب

در . اسهت  یکیزیو مکان ف یمحل اقتصاد، سط  خدما 

 یشهناخت  تیه ساختار جمع، تعداد، یمورد ساکنان محل

 عوامهل  ریسها  نیبه  دری زنهدگ  وهیو شه  (سن و جنو)

اشههاره بههه  سههط  خههدما . دارنههد یشههتریب تیههاهم

                                                           
3. Pittman, norris 

4. Blassingame 

5. Daniel 

6. Larice 

7. Victorian 

8. Vergunst 

9. Aspinge 
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و فروشگاهها  سالمندانی ها برا خانه، مدارس، ارتباطا 

 جهاد یا یتوان محل برا ۀدهند نشان یاقتصاد محل. دارد

 یکهههیزیف مکهههان تیهههاشهههتغال و درآمهههد و در نها 

 اسهت  هیه ناا یهها  انداز و ساختمان چشش ۀکنند  یتشر

را  یرپذی ستیمفهوم ز الندری(. 9: 2223ویرگانست، )

 8و  یبررسه  یده و بهه شهکل موضهوع   عمه  کردیرو 5با 

بهر   ریپهذ  ستیمکان ز کی ییشناسا یرا برا مرثر اریمع

، یدسترسه ، تنهوع ، تیه جمع دیه تهراکش مف : شهمارد  یم

ارتبها  و  ، تیه خشق، زیو تمها  تیه هو، تیه و امن یمنیا

. و رقابهههت یسهههازمان تیهههظرف، یمسهههاع کیتشهههر

 یههها شیاز پههارادا یاریبسهه مچههونه یریپههذ سههتیز

 شیو تعم کیقابل تفک رهیو غ یداریپا رینظ یزری برنامه

 یطه یمح ستیز، فرهنگی -یاجتماع، یبه ابعاد اقتصاد

 : است لیبه شر  ذ

 سهطو    ۀرنهد یدر برگ :ياقتصااد  يرپذی ستیز

، مردم یزندگ یاستانداردها، درآمد خالص، اشتغال

هها و در   یداراد، نیارزش زم، ها فروش عملکرد خرده

و رفت و آمد  یدگزن یها نهیآن بخش از هز تینها

کههه در ارتبهها  بهها قواعههد    اسههت سههاکنان شهههر

 .ندریگ یقرار م یشهر یزیر برنامه

 سهطو    لهیبه وس :یفرهنگ-یاجتماع یرپذی ستیز

 تیه بهه عهشوه ماه   یها و تعهامش  اجتمهاع   تیفعال

شههر   کیه . شهود  یمه  دهیسنج یارتباطا  اجتماع

 ۀتواند بهه واسهط   یم یبه لحاظ اجتماع ریپذ ستیز

، یقو یاجتماع یوستگیپ، تیمحروم نیی  پاسطو

، یاجتمهاع  یها هیال انیم ییایارتباطا  خوب و پو

 یعیوسه  ۀدامن، یو غرور مدن یجمع هیروا، تیامن

جامعهه   کیه روابهط مهوزون و   ، یزندگ یها وهیاز ش

 .گردد فیبا طراو  توص یشهر

 یداریه سهو پا  کیه از  :یطمحی ستیز یرپذی ستیز 

 یآلودگ رینظ ییرهایبا متغکه در رابطه  یکیاکولوه

 یانبهوه ، دفها مهواد زادهد و فاضهشب    ، هوا و صو 

  یو از سهو  ردیه گ یم قرار دارد را در بر.... و کیتراف

در شههر کهه    یانهره  مصرف منهابا  زانیبه م گرید

 یمصهرف  فتهار ر، سهاکنان  یزنهدگ  وهیمنبعث از شه 

شهر  یعناصر اصل ییفاا دمانیچ ۀنحو زیها و ن آن

پهور و   جمعهه ) دارد یبسهتگ ، باشد یو محش  آن م

 (.52:1382، همکاران

مهدل  ، با توجه به مبهانی نظهری و اههداف تحسیهق    

عمهدۀ   .گهردد  مفهومی تحسیق بهه قهرار زیهر ارادهه مهی     

مطالعا  انجام گرفته در رابطه با هویت و هویت مکانی 

شهری بوده و پژوهشی با تأکیهد بهر جوامها     در جواما 

در اینجها بهه برخهی از    . روستایی انجهام نگرفتهه اسهت   

 :پردازیش ها می پژوهش

 

 پیشینه تحقیق: 0جدول 

 نتیجه ان؛ سال/محسق ردیف

1 
همکاران  و یپرت
(2223) 

 لیه تما شهتر یاز نوجوانان است و نوجوانان ب شیبزرگساالن ب انیم در یمکان تیکه هو اند دهیرس جهیتن نیبه ا
 .کسب تجربه دارند یمکان برا رییتغ به

2 
ی مشاور و کریم

نگین تاجی 
(1382) 

شههروندان سهاکن در ناایهه    ، گانه شهر یاسوج 5دهد که که در بین نواای  نتایز ااصل از پژوهش نشان می
بها وزن   2کمترین تعلق خاطر و هویهت مکهانی نسهبت بهه شههر یاسهوج و شههروندان سهاکن در ناایهه          ، 5

بین دو متغیر هویهت مکهانی و   . دنر یاسوج داربه شه نسبت را بیشترین تعلق خاطر و هویت مکانی، 3228/2
همبستگی باالیی به ترتیهب بها میهزان    ، میزان وابستگی شهروندان شهر یاسوج و هویت مکانی و منظر شهری

درصهد بهه    31/2و ، /61هویت مکانی به ترتیهب بها میهزان بتهای     و  درصد وجود دارد 122/2و  822/2ای بت
ذهنهی و   ۀگیهری نسشه   هروندان نسبت به شهر یاسوج و شهکل ی شصور  مستسیش باعث افزایش او وابستگ

 .عینی منظر شهری آنها خواهد شد

3 
 زنگنه و همکاران

(1382) 

ای و فریهدمن نشهان از تأثیرگهذاری پهنز شهاخص اولیهه در        ز آزمون تی هتلین  و تی تک نمونهه نتایز ااصل ا
تهر   دیگهر نیهز از میهانگین اصهلی پهایین      ۀمانهد طور هشت شاخص باقی و همین. پذیری دارند افزایش میزان زیست

پهو درنهایهت   ، مطالعه است ها در سط  شهر مورد وضعیت نامطلوب این شاخصۀ دهند هستند که این نیز نشان
تر از سط  میهانگین قهرار    بت جام به عنوان شهری مرزی پایینپذیری در تر توان اذعان نمود که میزان زیست می
 .دارد

هویت مکهانی روسهتای   ، ها روستا ۀبا توجه به طر  توسعکه  پرداختند خود به بررسی این موضوع در پژوهششجاع و  یهاتف 5
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 یو اجتمهاع  یاسیس یفاا عامل، لوفور یز نظر هانرا دره مرادبی  تحت تأثیر تحوال  اخیر چگونه باید باشد؟ (1381)کاران هم
روسهتاها   تیهو، مدل نیبر اساس ا یهالفکر .است یرونیو ب یمکان آن بر اساس عوامل درون تیهو که است

نشهان   قیه تحس زینتا. داند یم انییروستا ۀروزمر یو زندگ یرسم یبازنمودها، روستا یها تیرا برآمده از موقع
و  ویشیهی مسکن  یدر الگو یبخش تیمنظور هو به مختلف و نیساکنان با سن ازیبه ن ییپاسخگو یبرا دهد می
 .در روستا لحاظ شود یو امکانا  شهر یعمران ۀتوسع دیبا ییروستا

1 
ساربان  یدریا
(1381) 

و  یفهرد  تیه هو یرهها یمتغ نیبه  دههد  یدو گروه نشان مه  یاجتماع تیهو ریدر ارتبا  با متغ tآزمون  زینتا
 تیه هو یرهها یمتغ نیامها به  . وجود ندارد یدار یرابطه معن( یتوسعه گردشگر)مستسل ریبا متغ یگروه تیهو
در   ؛وجهود دارد  یدار یمستسل رابطهه معنه   ریبا متغ یتیجنس تیو هو یخانوادگ تیهو ،یمل تیهو، یمذهب
 .اراده شده است یکاربرد شنهادا یپژوهش پ جهیبا توجه به نت، تینها

6 
و  گانهی یمحمد
 (1385)همکاران 

وین مسهکن  معناداری میان پذیرش الگوی ن هرابط، دهد ز تجزیه و تحلیل اطشعا  نشان میهای ااصل ا یافته
و نوع هویت خانوارهای روستاهای مورد مطالعهه وجهود دارد و بها دسترسهی خانوارهها بهه اعتبهارا  مسهکن         

 .تغییرا  الگوی مسکن افزایش می یابد

2 
 یو مهدو یاامد
(1383) 

 یهها  شهاخص ، شهده  یبررسه  یروسهتا  11 یِزنهدگ  تیه فیک یها مرلفه انیکه از م دده ینشان م قیتحس زینتا
 زینتها  نیهمچنه ، است را داشته ریتأث نیشتریها ب آن یمد  سکونت در روستا بر او تعلق مکانو  یاقتصاد

تفهاو    شهده  همطالعه  یدر روسهتاها  یطه یو مح یفرهنگه ، یاجتمهاع ، یاقتصاد یها که شاخص ندک یم انیب
 .دارند گریکدیبا  یمعنادار

9 
پوردیهمی و 

 (1382)نورتسانی 

ههای   قابلیهت »یکهی  ، گیهرد  از طریق دو معیار مورد بررسهی قهرار مهی   های مسکونی  هویت ساکنان در محیط
، آورد که تعامش  بالسوه موجود در محیط را از طریق وجوه کیفی و ابعهاد کارآمهدی فاها پدیهد مهی     « محیط

هها نسهبت بهه محهیط پدیهد       با محیط است که از طریق ااساس مالکیت آن «تعامش  ساکنان»دومی شیوه 
ارتبها  بها ااسهاس زنهدگی در     گیرد و در  اجتماعی بر اساس همکاری اجتماعی شکل میزیرا هویت  ؛آید می

بایهد وجهود   ، ؛ بهودن بها دیگهران   «ااساس ما»یعنی؛ ، افراد ذینفا در آن دارد ۀکه تعلق به هماست  محیطی
 .داشته باشد

8 
وارثی و همکاران 

(1398) 

درصهد متوسهط بهه     8183، رری در شههر گلبهها  های هویت شه فهنتایز ااکی از آن است که میزان وجود مول
رسد بین مد  زمان سهکونت و تعلهق مکهانی     به نظر می»تحت عنوان  1ون فرضیه همچنین آزم ؛پایین است
درصد از تغییرا  متغیهر   11ادود ، دهد که بر اساس ضریب گاما نشان می« رابطه وجود داشته باشد ساکنان
 2نتهایز آزمهون فرضهیه    . کند تبیین می( مد  زمان سکونت)مستسل را متغیر ( نانتعلق مکانی ساک)وابسته 

ن می پهردازد بیهانگر   اهای هویت شهری و تعلق مکانی ساکن ررسی همبستگی بین دو متغیر مولفهنیز که به ب
همبسهتگی متوسهط و مسهتسیش    ، 361/2ضریب همبسهتگی  . رد شدن فرض صفر و اثبا  فرض مخالف است

 .دهد یر را نشان میبین دو متغ

 
 مدل مفهومی تحقیق :0 شکل
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 روش تحقیق

از  یبه یترک ایهن پهژوهش  ، یقتوجه به هدف تحس با

 یفیتوصه  یها  روش. است یلیتحله   یفیتوص یها  روش

موضهوع مههورد  ۀ دربهار  یمطالعها  اسهناد  ۀ در بردارنهد 

از  یفیتوصه  نیهمچن ؛است قیتحس یها  مطالعه و مدل

و  یمکان تیهو مورد مطالعه از نظر یروستاها تیوضع

 نیپو از تدو، یدر مطالعا  اسناد .است یریپذ ستیز

موضوع مورد  نیا دیگرد یسع پژوهش یچارچوب نظر

 یهها  داده یگهرداور  یبرا یابزار اصل. ردیقرار گ یابیارز

 آن یهی نامه محسق ساخت بود که روا پرسش، ازین مورد

پهو از اعمهال اصهشاا  الزم توسهط     ( یصور ییروا)

. دیرسه  تأییهد متخصص به  دیمربو  و اساتکارشناسان 

 مطالعهه  کی استفاده مورد ابزار ییایپا یبررسر نظوم به

 در نامهه  پرسهش  11 تعهداد  بها ( آزمهون  شیپه ) راهنما

 بهیههضر و گرفههت انجههام مطالعههه مههورد یروسههتاها

متغیههر هویههت مکههانی و    یبههرا کرونبههاخ یاههههفهآل

کههه  اسههت 232/2و  992/2ترتیههب  پههذیری بههه زیسههت

 .است استفاده مورد ابزار ییایپا ۀدهند اننش

  
 ،هاي آن بررسی متغیر هویت مکانی و شاخص هاي پژوهش ها و گویه اخصش :7جدول 

 ها هیگو ابعاد
آلفای 

 کرونباخ

 زیتما
داشتن یک ، ااساس مثبت داشتن به این روستا، ااساس افتخار به زندگی در این روستا، ویژگی خاصی داشتن روستا

 ااساس متفاو  بودن نسبت به دیگران، فرد نحصربهویژگی م
999/2 

 تداوم
ااساس کمبود ، خویشاوندی با دیگران ااساس لذ  از رابطۀ، ااساس غربت نداشتن، روانی مثبت در این روستا ااساس

 ترجی  دادن زندگی در این روستا، کردن موقا دوربودن از این روستا
952/2 

 عز  نفو

تأمین کردن نیازهای ضروری ، دارم یو خوشحال تیروستا ااساس رضا نیدر ا یاز زندگ، روستا نیادر  یبه زندگ وابسته

ااساس غرور داشتن ، ااساس دلبستگی داشتن به این روستا، زندگی در این روستا باعث امید به زندگی، از این روستا

 یمال منابا داتشن صور  در یارگذ هیسرما به لیتما، ییروستا یعمران یها طر  در مشارکت، در این روستا

956/2 

 خودکارآمدی
 یرهایمس بودن منیا، روستا نیا در یزندگ با شیآسا و یراات ااساس، روستا نیا در یزندگ با آرامش ااساس

 روستا ریاعتماد به مد، روستا نیدر ا تیااساس امن، روستا نیا مساکن و  ساختمان بودن منیا، روستا نیا یدسترس

999/2 

 992/2 ت مکانیهوی

 ( 2212همکاران،  و گینتین ) :منبا

 

 هاي آن پذیري و شاخص بررسی متغیر زیست هاي پژوهش ها و گویه اخصش :7جدول 

 ها هیگو ها شاخص ابعاد
آلفای 

 کرونباخ

یز
ت
س
 
پذ
ری

 ی
صاد
اقت

 ی

 مدآدر و اشتغال

 در یشغل یها فرصت تعداد، مجاور شهر ای روستا در مناسب شغل به یدسترس امکان، مناسب شغل داشتن

 درآمد، مجاور شهر در یشغل یها فرصت تعدد، روستا در موجود یشغل یها فرصت مناسب درآمد، روستا

 مجاور شهر در موجود یشغل یها فرصت مناسب

996/2 

 مسکن

 و شیگرما ستشیس از یبرخوردار، مسکن در یبهداشت و مناسب امام از یبرخوردار، مسکن یبنا استحکام

 یبهداشت دفا ستشیس از یبرخوردار، مسکن در یکاف ییروشنا از یبرخوردار، مسکن در مناسب شیاسرم

 .مسکن در یکاف یها اتاق تعداد، مسکن یکاف و مناسب ساخت، مسکن در فاضشب

261/2 

 یعموم نسل و امل
 ، ربا امل هینسل لیوسا تعداد، یعموم هینسل لیوسا تعداد، یعموم هینسل لیوسا کار ساعا 

 .یعموم نسل و امل لیوسا به مناسب یدسترس
668/2 

 خدما  و امکانالت

 یرساختیز

 تیفیک، نیادیم و معابر تیفیک، اطراف یروستاها به یدسترس یها راه تیفیک، شهر به یدسترس راه تیفیک

 یتعاون خدما  تیفیک، روستا بار خوارو یفروشگاهها توسط روزمره یازهاین نیتام تیفیک، روستا شرب آب

 .یکش لوله گاز شبکه تیفیک، مراجعه محل یروستا یتعاون ای ییروستا

621/2 

یز
ت
س

 
پذ
ری

 ی
اجتماع
 ی

 یعموم آموزش
 تیفیک، مجاور شهر مدارس به آموزان دانش یدسترس تیفیک، مدارس یکاف و مناسب یآموزش یفاا

 .مدارس معلمان تیفیک، مدارس یها ساختمان تیفیک، مدارس یآموزش زا یتجه
951/2 

 219/2 روستا( بهداشت خانه) شبکه خدما  تیفیک بهداشت

 و مشارکت

 یهمبستگ

 در مردم یاریخود، روستا اریده و یاسشم یشورا یاعاا با مردم ارتبا ، روستا یآبادان یبرا یاهال یزودلس

 هیروا، مردان ندهمان روستا امور در روستا زنان یهمفکر و ااور، روستا در یعمران یها پروهه انجام نیا

 اعتماد قابل، روستا اریده بودن اعتماد قابل، گریکدی به روستا مردم ااترام، روستا مردم نیب در یگروه کار

921/2 
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 ها هیگو ها شاخص ابعاد
آلفای 

 کرونباخ

 اعتماد قابل، مردم مشارکت از روستا یاسشم یشورا و یاریده استسبال، روستا یاسشم یشورا یاعاا بودن

 روستا مردم بودن

 تعلق و یوستگیپ

 یمکان

 در گانیهمسا و بستگان با خوب رابطه، روستا از یدور صور  در یدلتنگ او، روستا در یزندگ به لیتما

 روستا به اعتساد، روستا در فراغت اوقا  گذران به لیتما، روستا در یزندگ طیشرا بهبود به یداواریام، روستا

 و کار طیشرا وجود صور  در اروست در یزندگ، منطسه سط  در یزندگ یبرا مکان نیتر مناسب عنوان به

 شهر در یزندگ

212/2 

 و یفرد تیامن

 یاجتماع

 نییپا، یا فهیطا و یقوم یها نزاع بودن نییپا..(  و سرقت، مخدر مواد مصرف سوء) شیجرا زانیم بودن نییپا

، شب در ادهیپ تردد تیامن، روز شبانه یط در زنان تردد تیامن، وارد تازه و یبوم افراد نیب نزاع زانیم بودن

 تیفیک، روز شبانه یط در ها لیاتومب سرعت نظر از ابانیخ و جاده از عبور تیامن، شب در سواره تردد تیامن

 یانتظام پاسگاه عملکرد

261/2 

 اوقا  و حا یتفر

 فراغت

 و یفرهنگ سالن خدما  تیفیک، روستا کتابخانه وسعت، روستا ورزش سالن زا یتجه و خدما  تیفیک

 یفااها خدما  تیفیک، روستا یخیتار و یفرهنگ اماکن خدما  تیفیک، هینیسیا و مسجد نندما یمذهب

 اجتماعا  تاالر مانند یحیتفر و یفراغت

621/2 

یز
ت
س

 
پذ
ری

 ی
ی
محیط

 

 باز و سبز یفااها
 محل، نظافت و تیامن نظر از کودکان یباز یفاا تیفیک، روستا سبز یفاا ای کودکان یباز یفااها وسعت

 روستا سبز یفاا ای کودکان یباز محل رفتنگ قرار
652/2 

 یآلودگ

، فاضشب آوری جما تیفیک، یسطح یها آب آوری جما تیفیک، روستا سط  در زباله آوری جما تیفیک

 یکارگاهها از یناش یآلودگ، هینسل لیوسا آمد و رفت از یناش یآلودگ، یصوت یآلودگ فسدان و آرامش

 از یناش یآلودگ، یصنعت یها کارگاه از یناش یآلودگ، هینسل لیوسا مدآ و رفت از یناش یآلودگ، یصنعت

 یساختمان جا  نخاله و عا یضا یرهاساز محل به یکینزد

636/2 

 انداز چشش
 و معابر مناسب انداز چشش، بناها یمعمار و ها ساختمان مناسب انداز چشش، یعیطب یبایز یاندازها چشش

 روستا زسب یفاا انداز چشش، ها ابانیخ
621/2 

915/2 پذیری زیست
 (.1382، رضوانی و خراسانی)و   (1382، پور پورو طهماسبی جمعه)؛ (1382، کشیه و همکارانمحمدی استاد): منبا

 

قسهمت   3مذکور در  ۀنام است پرسش رکذ به الزم

 یهها  یگه یژومربهو  بهه     بخهش اول  :دیه گرد یطرااه 

مهد  آدر،  شیتحصه ، شهغل ، سهن ) انیپاسخگو یشخص

 یمکهان  تیه هو بهه  مربهو   یها هیگوبخش دوم به  ؛..(و

 کههر یل یقسههمت 1 فیههط در کههه داشههت اختصههاز

نامههه مربههو  بههه  پرسههش سههوم بخههش و شههد یطرااهه

 مطالعهه  مهورد  یدر روستاها یریپذ  ستیز یها شاخص

با استفاده  اه داده لیو تحل هیروند تجز، در مجموع. بود

و  یمکههان تیهههو نیرابطههه بهه  ونیرگرسهه بیاز ضههر

 تیه هو یهها  یژگه یشد و س و و یبررس یریپذ ستیز

مهورد مطالعهه بها اسهتفاده از      یروستاها نیدر ب یمکان

مهورد   یا تهک نمونهه    tو آزمهون   یفراوان ایجداول توز

بهرای اطهشع از رتبهه    . قهرار گرفهت   یابیه سنجش و ارز

پهذیری از روش   وستا در زمینه هویت مکانی و زیسهت ر

در ادامهه  ، تفاده گردیهد اسه  رویکهو  صمیش چندمعیارلت

مسههتسل  ریههمتغ) یمکههان تیهههو تههأثیر یابیههارز یبههرا

 بها ( وهشژپه وابسته  ریمتغ) یریپذ ستیبر ز( وهشژپ

 ا تهأثیر  مدل یساختار معادال  یساز مدل از استفاده

 یابیه ارز و سنجش مورد یریپذ ستیز بر یمکان تیهو

 و در دو سههط  روسههتا  یآمههار ۀجامعهه .گرفههت قههرار

دهسهتان تبادکهان شهرسهتان    . اسهت ر سرپرست خانوا

 8تعهداد روسهتا    نیکه از ا روستاست 96شامل مشهد 

به عنوان  ندقرار دار و کش  مانیروستا که در محور س

اجهش نمونهه بهها    .انهد  شههدهنمونهه انتخهاب    یروسهتاها 

برابهر  بر مبنای تعداد خهانوار   استفاده از فرمول کوکران

 .به دست آمد 162با به طور تسریبی 

 N= 12،585= یآمار تیتعداد کل جمع 

 t =81/1با برابر  بیضر نیمسدار ا: نانیاطم بیضر 

 .باشد می

 p =21/2= ااتمال وجود صفت در جامعه 

 q =21/2 =ااتمال عدم وجود صفت در جامعه 

 d =صهفت   یتفاضل نسبت واقعه ) یریگ دقت نمونه

وجود آن صفت  یمحسق برا نیتخم زانیدر جامعه با م

 221/2= (در جامعه



 96-61: صفحات/  0011بهار / نهم و  سی مسلسل شماره/  یازدهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                           00

 :بدین ترتیب خواهیش داشت
 

 
 

 

 
 روستاهاي مورد مطالعهموقعیت  :7شکل 

 1382؛ نگارندگان: ماخذ
 

 ها روستاهاي مورد مطالعه و برآورد حجم نمونه آن :0 جدول

 نمونه اجش خانوار روستا نام محور

 مانیس

 11 151 چهارگهواره آباد اسشم

 26 3312 دهرود

 12 892 آباد یعل

 32 5321 یسفل یگرج

 11 522 آباد همت

 کش 

 16 622 ایعل یگرج

 12 925 پنجشنبه آباد کاظش

 16 925 یسفل آباد خلق

 11 591 نامجو/ایشا

 162 12585 کل جما

 

 بحث اصلی

کهه از   دههد  نشهان مهی   پژوهشهای توصیفی  یافته

درصهد   9/18، هها  نامه دهندگان به پرسش مجموع پاسخ

 نههد؛ده درصههد را زنهان تشههکیل مهی   2/52را مهردان و  

ههل و  درصهد متأ  92 همچنین از مجموع پاسهخگویان 

 3/9، از نظر سهط  تحصهیش  نیهز   . نددرصد مجرد 13

 28، درصد ابتدایی 2/22، سواد درصد از پاسخگویان بی

درصد فوق دی لش و  1/5، درصد دی لش، درصد راهنمایی

درصههد  61. ندداشههتدرصههد تحصههیش  لیسههانو  1/2

درصههد از  31خگویان مالههک منههزل مسههکونی و  پاسهه
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از نظهر  . نهد ویان در منازل استیجاری ساکن بودپاسخگ

پاسهخگویان   درصهد از  1/23، مد  سکونت در روسهتا 

سهال سهاکن    12-6درصد بین  9/15 و سال 1-1بین 

و  سهال  22-11اسخگویان بین درصد از پ 8/19. ندبود

اکن سهال سه   22گویان بهاالتر از  درصد از پاسهخ  2/53

درصهد   66، در ارتبها  بها تعهداد اعاهاء خهانوار     . ندبود

 2تها   1صد باقیمانده بین در 35و  نفر 5پاسخگویان تا 

 . ندنفر بود

در روساتاییان   هویات مکاانی  بررسی وضاعیت  

بهرای بررسهی وضهعیت میهزان     : مطالعاه  مورد منطقۀ

با توجه بهه نرمهال بهودن     توسط روستاییان هویت مکانی

میهزان معنهاداری ااصهل از    )انی های هویت مکه  شاخص

جدول ) ( لکیو رویشاپو  رنوفیکولموگروف ه اسم آزمون 

در  .ای استفاده شده است نمونه تک Tاز آزمون ( 1شماره 

تر از مسدار خطا   داری کش  چنانچه سط  معنی، این آزمون

مهورد   ۀشود که میهانگین جامعه    ستنبا  میباشد چنین ا

اهال بهرای دریهافتن ایهن      .شده نیست  نظر مسدار آزمون

شده و یا  موضوع که میانگین جامعه باالتر از مسدار آزمون

باید به اد باال و اد پایین موجود   تر از آن است می پایین

تهک   Tدر آزمهون   .افهزار مراجعهه نمهود     در خروجی نهرم 

بهاال و اهد پهایین ههر دو مثبهت       چه اد ای چنان   نمونه

ین جامعهه در مهورد آن   گبدین معنی است که میان، دباش

همچنههین  اسههت؛متغیههر بیشههتر از مسههدار مههورد آزمههون 

معه میانگین جا، چه اولی مثبت و دومی منفی باشد  چنان

بهودن ایهن دو     چنین منفهی هم. تسریباً مسدار آزمون است

انگین متغیر مورد نظهر در  است که می  معنی  بدین، مسدار

یرهها در  آزمهون اسهت و ایهن متغ   تهر از مسهدار    جامعه ك

بنهابراین   ؛مورد بررسی در سط  پایینی قرار دارند  ۀجامع

( 3)بها میهانگین فرضهی     ها شاخص ۀشد میانگین محاسبه

شود که میانگین واقعی نظر کل  سنجش شده و ثابت می

 استپایین و در اد متوسط به  کوچکتر 3 پاسخگویان از

 آمهده بهرای ایهن    دسهت  توجه به میزان معنهاداری بهه  و با 

ی تهداوم بها سهط  معنهاداری      در مرلفهه  به جهز  ها فهمرل

معنهادار  هها   تمامی مرلفه (21/2و باالتر از سط   181/2)

بها توجهه   . تعمهیش بهه کهل جامعهه را دارد     یتبوده و قابل

های هویت مکانی کمتر از  که میانگین تمام شاخص این به

مسههدار آزمههون شههده  بههه جههز دو شههاخص تههداوم و      

 میهانگین جامعهه  شهاخص نیهز   خودکارآمهدی کهه در دو   

برابر آن شده است و این نتیجه گویای ایهن اسهت    تسریباً

در وضهعیت مناسهبی قهرار    های هویت مکانی  که شاخص

از  هها  نگرفته و بنابراین لزوم توجه جدی به ایهن شهاخص  

 .گردد سوی کارشناسان و مسئوالن مطر  می

 

 آن  هاي و شاخص یت مکانی هوهاي  توزیع داده نتایج آزمون نرمال بودن :7جدول 

 متغیر
 شاپیرو ویلک رنوفیاسم ه کولموگروف

 نتیجه آزمون
 سط  معناداری ضریب سط  معناداری ضریب

 نرمال تأیید 222/2 821/2 222/2 111/2 تمایز

 نرمال تأیید 222/2 865/2 222/2 282/2 تدام

 نرمال تأیید 222/2 823/2 222/2 132/2 عز  نفو

 نرمال تأیید 222/2 852/2 222/2 129/2 یخود کارآمد

 نرمال تأیید 222/2 835/2 222/2 111/2 هویت مکانی

 1382، های پژوهش یافته: مأخذ
 

 

 (اي تک نمونه Tآزمون )توسط روستاییان  هویت مکانیبررسی وضعیت  :9 جدول

 میانگین آماره تی تحسیقهای  متغیرا
انحراف 

 معیار

درجه 

 آزادی

 سط 

 معناداری

اختشف از 

 میانگین

 درصدی 81ختشف فاصله اطمینان ا

 باال پایین

 -2231/2 -8912/2 -952662/2 222/2 169 81129/2 1125/2 861/11 تمایز

 2321/2 -2522/2 28562/2 181/2 169 83292/2 2852/3 312/1 تدام

 -1215/2 -9195/2 -62183/2 222/2 169 86521/2 3291/2 215/8 نفو عز 

 5161/2 1661/2 31122/2 222/2 169 81583/2 3111/3 231/5 کارآمدی خود

 -1589/2 -3923/2 -26122/2 222/2 169 21985/2 2312/2 138/5 هویت مکانی

 1382، های پژوهش یافته: مأخذ
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 هویت مکانی در بین روستاهاي مورد مطالعه بندي نهایی و رتبه Qمقدار  محاسبۀ :0 جدول
 رتبه Q مکانی هویت خودکارآمدی نفو عز  تداوم تمایز روستا

 1 222/2 22/3 8/5 16/3 81/3 92/2 کاظش آباد

 2 121/2 98/2 93/2 66/2 12/3 52/2 گرجی علیا

 3 199/2 82/2 81/3 3/3 31/3 29/2 شایا

 5 622/2 66/2 18/3 19/2 28/2 98/1 همت آباد

 1 2/2 18/2 91/2 33/2 82/2 16/2 اسشم آباد

 6 21/2 69/2 26/3 23/2 28/3 29/2 گرجی سفلی

 2 251/2 11/2 12/3 31/2 18/2 61/1 بادخلق آ

 9 995/2 66/2 11/3 62/1 22/3 22/2 علی آباد

 8 899/2 23/2 25/1 22/1 12/2 89/1 دهرود

 1382، تحسیقهای  یافته: مأخذ

 

 از جمله دالیل پهایین امتیهازا  هویهت مکهانی در    

تهوان بهه    آبهاد مهی   علی آبهاد و خلهق  ، دهرودروستاهای 

خهدماتی ماننهد   ، های بهداشتی ضعیف بودن زیرساخت

داری مرکهزی مشههد   توجهی شهر شبکه بهداشت و بی

به لحاظ  که روستای دهرود اگرچهچنان . اشاره داشت

روسهتایی ماننهد    امها ، مسافتی نزدیک به مشههد اسهت  

و از  ردقرار دا مشهد شهرداری 3آباد جزء منطسۀ  همت

روسهتای   ولهی ، گهردد  دار مهی رخدما  شهرداری برخو

زیههر نظههر  کماکههان بههه عنههوان روستاسههت و ، دهههرود

آب  ی مههذکورروسههتاهادر  .شههود بخشههداری اداره مههی

کهه همگهی    این مهوارد . د نداردآشامیدنی مناسب وجو

امها بها   ، ای قرار دارنهد  تحت مدیریت روستایی و منطسه

خود عهاملی اسهت کهه     ناند و ای توجهی مواجه شده بی

شهان زنهدگی    نخواهند دیگر در روستا و منطسهساکنان 

 داشته باشهند و را هاجر  به شهر مشهد کنند و عزم م

بهه بهزرش شهدن     یلیتمها  کهه دولهت   برنامۀ با این امر

در تاهاد  ، نهدارد  ییرفتن بافت روسهتا  لیشهرها و تحل

عنههوان  روسههتاهایی ماننههد دهههرود بههه، درواقهها. اسههت

ز خهدما   از بسهیاری ا  نهد ولهی  ا هشهد  ا شناختهتابرروس

کهه  عهاملی اسهت    ایهن  ند ورفاهی و شهرداری محروم

شهان تعلهق خهاطر و     زنهدگی  چندان نسبت به منطسهۀ 

ر در گرچه در اهال ااضه  ا. هویت مکانی نداشته باشند

اما به ههیچ عنهوان از وضهعیت    ، کنند روستا زندگی می

، وارددر کنههار ایههن مهه. روسههتای خههود رضههایت ندارنههد

های اخیری کهه از مشههد بهه ایهن      بایست مهاجر  می

روستاها به دلیل گرانی زمین و مسهکن موجهب شهده    

عامل بعدی که باعث پایین بودن او . است نیز افزود

مبحهث  ، اسهت هویت مکانی در نهزد روسهتاییان شهده    

ه اساسهاً در روسهتاهای   که  اقتصادی و شرایط کار است

دیگر کشاورزی وجود ندارد آباد  و خلق، آباد علی، دهرود

و بیشههتر روسههتاییان بههرای کههار بههه مشهههد مراجعههت  

در روسهتاهایی کهه ضهریب هویهت     ، بنابراین کنند؛ می

توان مواردی از قبیل رفاه  باشد می شان پایین می مکانی

، راه، جهاده )برخورداری از خهدما  عمهومی   ، اجتماعی

، بهرق ، آب)های عمهومی   زیرساخت، (آموزش، بهداشت

ترکیههب ، محههیط شههغلی و شههرایط اقتصههادی  ، (گههاز

ههای   عهدالتی  بهی ، نهرخ رشهد جمعیتهی بهاال    ، جمعیتی

عهدم  ، توجی بهه وضهعیت روسهتاها    بی، مدیریت شهری

انگیههزه و خواسههت روسههتاییان بههرای تغییههر وضههعیت  

از بهین  ) از بین رفهتن محهیط روسهتایی   ، شان روستای

 را از جملهه ، تغییر مشاغل، (های کشاورزی رفتن زمین

عواملی دانست که منجر به پایین آمهدن اهو هویهت    

امها در روسهتایی مثهل     گهردد؛  مکانی مردم روستا مهی 

ههش ترکیهب جمعیتهی و سهاختار اقتصهادی      ، آباد کاظش

بافهت اصهیل خهود را    ، (مبتنی بر کشهاورزی )روستای 

افظ نموده است و روستاییان به دلیل وابستگی بیشتر 
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هویت مکانی باالتری ، هش به لحاظ قومیتی و هش شغلی

 .اند را ابراز نموده

میزان برازش مهدل را  ، در تحلیل واریانو Fمسدار 

دهد کهه آیها متغیرههای     یعنی نشان می. دهد نشان می

ه را مستسل قادرنهد بهه خهوبی تغییهرا  متغیهر وابسهت      

جهدول ذیهل    کهه در رطور توضی  دهند یا خیر؟ همهان 

 21/2از تر  کوچک Fشود سط  معناداری   مشاهده می

شود فرض تفاو  میانگین  باشد لذا نتیجه گرفته می می

و در مسابهل فهرض یکسهانی     شهود  مهی  تأییهد روستاها 

 .شود رد میها  نآمارهای آ

 
 مطالعه موردها در بین روستاهاي  معناداري تفاوت بین میانگین :7 جدول

 معناداری برابری واریانو برابری واریانو (F)معناداری (F)مسدار آنالیز واریانو انحراف معیار میانگین فراوانی نام روستا

 32/2 25/2 22 دهرود

2/2 222/2 15/2 221/2 

 89/2 66/2 11 آباد همت

 63/2 65/2 12 آباد علی

 91/2 62/2 11 آباد اسشم

 15/2 82/2 11 شایا

 92/2 82/2 16 علیا گرجی

 31/2 22/3 12 آباد کاظش

 93/2 11/2 16 آباد لقخ

 69/2 69/2 31 سفلی گرجی

 26/2 23/2 168 مجموع

 1382، های تحسیق یافته: مأخذ

 

جدول فوق و مسهدار معنهاداری آزمهون     توجه به با

شود که هویت مکانی در بین  واریانو نتیجه گرفته می

ن بها  همچنهی  ا با یکدیگر اختشف معنهادار دارد؛ روستاه

شهود   نتیجه گرفتهه مهی   معناداری آزمون لون توجه به

واریانو هویهت مکهانی در بهین روسهتاها بها یکهدیگر       

بنهدی روسهتاها بهتهر     اختشف دارد و لذا جهت خوشهه 

که در طور همان .است از آزمون دنت سی استفاده شود

، شههود روسههتاهای دهههرود جههدول ذیههل مشههاهده مههی

، سهفلی  گرجهی ، آباد   همت، آباد علی، آباد اسشم، آباد خلق

نی با اند یعنی از نظر هویت مکا قرار گرفته 1در خوشه 

، آباد دوم روستاهای خلق در خوشۀ. هش اختشفی ندارند

علیها   گرجی، سفلی رجیگ، آباد همت، آباد علی، آباد اسشم

آبهاد   در خوشه سوم روسهتای کهاظش  . و شایا قرار دارند

ن روسهتا  دهد هویت مکانی در ای قرار دارد که نشان می

 .داری دارد اختشف معنا 2و  1با روستاهای خوشه 

 
 بندي روستاهاي مورد مطالعه از نظرهویت مکانی خوشه :6 جدول

 آباد خلق آباد کاظش علیا گرجی شایا آباد اسشم آباد علی آباد همت دهرود نام روستا
 گرجی

 سفلی

52522/2-52321/2-31251/2-*23189/2-*66512/2-*59115/1-32231/2-55153/2- دهرود
52522/222292/2 26662/2 31182/2-25223/2-*26126/1-12322/222131/2- آباد همت
52321/222292/2-25192/233222/2-26282/2-*29183/1-29291/225222/2- آباد علی
31521/226662/2-25192/2-32912/2-32622/2-*12223/1-23221/229922/2- آباد اسشم
 32912/222192/2 *25816/2 -51162/2 28211/2 33222/2 31182/2 23189/2* شایا

 *92123/2 35321/2 21969/2-22192/2 32622/2 26282/2 25223/2 66512/2* علیا گرجی

 92123/2*16529/1 *23821/1* 25816/2* 12223/1* 29183/1* 26126/1* 59115/1* آباد کاظش

- 12122/2-16529/1*- 35321/2- 51162/2- 23221/2- 29291/2- 12322/2 32231/2 آباد لقخ

 گرجی

 سفلی
55153/2 22131/2 25222/2 29922/2 28211/2 -21969/2 -*23821/1 -12122/2

 1382، های تحسیق یافته: مأخذ
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 پذیري زیست هاي متغیر توزیع داده نتایج آزمون نرمال بودن :01 جدول

 شر  
 شاپیرو ویلک رنوفیاسم -کولموگروف 

 نتیجه آزمون
 سط  معناداری ضریب سط  معناداری ضریب

 نرمال تأیید 222/2 912/2 222/2 221/2 اشتغال و درآمد 

 نرمال تأیید 222/2 936/2 222/2 238/2 مسکن 

 نرمال تأیید 222/2 818/2 222/2 182/2 نسل عمومی   امل و

 نرمال تأیید 225/2 821/2 221/2 283/2 ساختی رزی امکانا  و خدما 

 نرمال تأیید 222/2 819/2 222/2 112/2 پذیری اقتصادی زیست

 نرمال تأیید 222/2 839/2 222/2 151/2 آموزش عمومی 

 نرمال تأیید 222/2 621/2 222/2 329/2 بهداشت

 نرمال تأیید 256/2 895/2 221/2 291/2 مشارکت و همبستگی

 نرمال تأیید 225/2 821/2 222/2 122/2 تگی و تعلق مکانی پیوس

 نرمال تأیید 222/2 861/2 222/2 122/2 امنیت فردی و اجتماعی 

 نرمال تأیید 222/2 638/2 222/2 329/2 تفریحا  و اوقا  فراغت 

 نرمال تأیید 222/2 822/2 223/2 292/2 پذیری اجتماعی زیست

 نرمال تأیید 222/2 512/2 222/2 589/2 یباز فااهای سبز و 

 نرمال تأیید 222/2 852/2 222/2 129/2 آلودگی 

 نرمال تأیید 222/2 551/2 222/2 122/2 انداز  چشش

 نرمال تأیید 222/2 812/2 222/2 288/2 پذیری محیطی زیست

 نرمال تأیید 222/2 811/2 222/2 159/2 پذیری زیست

 1382، های پژوهش یافته: مأخذ

 

پاذیري در منطقاۀ ماورد     وضعیت زیستررسی ب

بههرای بررسههی وضههعیت : مطالعااه بااین روسااتاییان

بها   پذیری در منطسۀ مورد مطالعه بین روسهتاییان   زیست

میهزان  )پهذیری   های زیسهت  توجه به نرمال بودن شاخص

و  رنوفیاسهم  -معناداری ااصهل از آزمهون کولمهوگروف   

ای  هتهک نمونه   Tآزمهون   و( 12جهدول  )( لهک یو رویشاپ

 .استفاده شده است

در جهدول   Tهای ااصل از آزمهون   مطابق با یافته

مکانا  متغیرهای مسکن؛ امل و نسل عمومی؛ ا، (11)

؛ آمههوزش عمههومی؛ بهداشههت؛  و خههدما  زیرسههاختی

مشاکر  و همبستگی؛ امنیهت  فهردی و اجتمهاعی؛ و    

باشهند و از   مهی  3آلودگی؛ دارای مسدار میانگین بهاالی  

اما به لحهاظ معنهادار   ، ری برخوردارندت وضعیت مناسب

عههد کلی تنههها بُطههور پههذیری بههه بههودن ابعههاد زیسههت 

 222/2پههذیری محیطههی بهها سههط  معنههاداری  زیسههت

پهذیری اقتصهادی    عهد زیسهت  اثرگذار بوده است و دو بُ

؛ دارای (131/2)پههذیری اجتمههاعی  ؛ و زیسههت(612/2)

و توان ایهن د  اند و نمی بوده 21/2سط  معناداری باالی 

در ابعهاد  ، تهر  طور جزدی اما به، عد را اثرگذار تلسی نمودبُ

امکانههها  و خهههدما  ، مسهههکن، اشهههتغال و درآمهههد

، امنیههت فههردی و اجتمههاعی ، بهداشههت، یزیرسههاخت

و  فاههاهای سههبز و بههازی، اوقهها  فراغههت تفریحهها  و

 21/2تهر بهودن از سهط      بهه دلیهل پهایین    انهداز  چشش

پذیری بها سهط     تزیس سازۀ، در مجموع نیز. معنادارند

 .باشد معنادار می 222/2

پذیری در  های زیست در ادامه برای تحلیل شاخص

گیری  نواای روستایی شهرستان مشهد از مدل تصمیش

چندمعیاره ویکهور اسهتفاده شهد؛ بنهابراین، بهر اسهاس       

هههای  شههده، بهها توجههه بههه شههاخص  محاسههبا  انجههام

پذیری در محیط روسهتایی روسهتاهای شهایا و     زیست

آباد در منطسۀ مورد مطالعه در بهتهرین رتبهه قهرار     یعل

آبههاد کمتههرین مسههدار و در   دارنههد و روسههتای کههاظش 

 (.11 جدول)ترین رده قرار می گیرد  پایین
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 محیطی  واجتماعی ، پذیري اقتصادي زیست هاي معناداري تفاوت از حد مطلوب مولفۀ :00 جدول

 میانگین آماره تی متغیر
انحراف 

 معیار

 درجه

 آزادی

میزان 

 معناداری

اختشف از 

 میانگین

 81ختشف فاصله اطمینان ا

 درصدی

 باال پایین

 -2288/1 -3622/1 -22281/1 222/2 169 82922/2 2281/1 298/12 درآمد و اشتغال

 8263/2 2695/2 92236/2 222/2 169 69552/2 9225/3 122/16 مسکن

 2682/2 -2826/2 29192/2 312/2 169 22263/1 2919/3 825/2 عمومی نسل و امل

 2913/2 2221/2 11621/2 219/2 169 91226/2 1162/3 398/2 زیرساختی خدما  و امکانا 

 2559/2 -2211/2 -21331/2 612/2 169 39292/2 8962/2 512/2 پذیری اقتصادی زیست

 2888/2 -2265/2 15621/2 262/2 169 22966/1 1562/3 981/1 عمومی آموزش

 1323/1 2211/1 32922/1 222/2 169 21115/1 3292/5 226/12 بهداشت

 1292/2 -1223/2 21522/2 922/2 169 21526/2 2152/3 251/2 همبستگی و مشارکت

 2363/2 -2292/2 -29622/2 162/2 169 92692/2 8139/2 398/1 مکانی تعلق و پیوستگی

 3525/2 2293/2 22832/2 222/2 169 96296/2 2283/3 115/3 اجتماعی و فردی امنیت

 -3122/1 -6195/1 -59121/1 222/2 169 92222/2 1159/1 216/22 فراغت اوقا  و تفریحا 

 2186/2 -1582/2 -26128/2 131/2 169 11231/2 8358/2 119/1 پذیری اجتماعی زیست

 -9619/1 -8322/1 -98851/1 222/2 169 25258/2 1226/1 222/88 یازفااهای سبز و ب

 2118/2 -2826/2 21812/2 512/2 169 23232/1 2182/3 251/2 آلودگی

 -9112/1 -8161/1 -96381/1 222/2 169 35381/2 1361/1 512/22 چشش انداز

 -9283/2 -8831/2 -81125/2 222/2 169 13822/2 2999/2 862/21 پذیری محیطی زیست

 -2121/2 -1292/2 -11921/2 222/2 169 38826/2 9918/2 956/3 پذیری زیست

 1382، های تحسیق یافته:مأخذ
 

 در بین روستاهاي مورد مطالعه پذیري زیستبندي نهایی  و رتبه Qمحاسبه مقدار  :07 جدول
 رتبه Q پذیری زیست محیطی اقتصادی اجتماعی روستا

 1 225/2 8992/2 8121/1 2211/3 5153/3 شایا

 2 281/2 9128/2 3128/2 8512/2 2285/3 علی آباد

 3 219/2 9118/2 2222/2 2698/2 2662/3 همت آباد

 5 321/2 2226/2 9921/1 9392/2 2311/3 گرجی سفلی

 1 528/2 16/2 82/1 51/2 82/2 دهرود

 6 581/2 6193/2 9528/1 1833/2 1312/3 اسشم آباد

 2 626/2 2231/2 9121/1 2121/2 1625/3 خلق اباد

 9 825/2 6821/2 8296/1 8333/2 9123/2 گرجی علیا

 8 222/1 9288/2 8819/1 3186/3 9129/2 کاظش آباد

 1382، های تحسیق یافته: مأخذ

 

تحلیاال فضااایی رابطااه بااین هویاات مکااانی و 

در ایهن بخهش   : پذیري در نواحی روساتایی  زیست

پهذیری   برای بررسی رابطه بین هویت مکهانی و زیسهت  

آزمون همبستگی از ، در سط  روستاهای مورد مطالعه

بهها توجههه بههه آزمههون . پیرسههون اسههتفاده شههده اسههت

همبستگی پیرسون در مواردی کهه ااتمهال آزمهون از    

فرضیه  صهفر آزمهون مبنهی بهر     ، تر باشد کوچک 21/2

داری بین متغیر مستسل با متغیرهای  نبود ارتبا  معنی

در تحلیل فاایی رابطه بین هویت . شود رد می، وابسته

تغیر داری بین دو م ذیری ارتبا  معنیپ مکانی و زیست

، دهرود، آباد چهارگهواره در روستاهای اسشم، ذکر شده

آبهاد مشهاهده نشهد بهر      آباد و خلهق  کاظش، سفلی گرجی

، همهت آبهاد  ، آبهاد  اساس تنهها در روسهتاهای علهی    این

 . دار بوده است ارتبا  معنی، شایاعلیا و  گرجی
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 مکانی و زیست پذیري به تفکیک روستا بررسی رابطه بین هویت :07 جدول
 نام روستا

 شر 

آباد  اسشم

 چهارگهواره
 آباد یعل دهرود

 یگرج

 یسفل

 همت

 آباد

 یگرج

 ایعل

 آباد کاظش

 پنجشنبه

 آباد خلق

 یسفل

 /ایشا

 نامجو
 کل

مسدار ضریب 

 همبستگی
111/2 138/2 922/2 136/2 826/2 652/2 122/2 519/2 299/2 131/2 

 222/2 221/2 25/2 32/2 229/2 222/2 561/2 222/2 599/2 12/2 سط  معناداری
 

شهود   مشاهده مهی ( 15)های جدول  بر اساس یافته

سهفلی و   گرجهی ، آبهاد  اسهشم ، که در روستاهای دههرود 

اسهت؛ یعنهی    2821بیشهتر از   P-Valueآباد مسدار  خلق

پهذیری در   متغیر هویت مکهانی بهر ابعهاد زیسهت     تأثیر

کهه در   معنهی دار نیسهت؛ در اهالی   روستاهای مهذکور  

علیها و   گرجهی ، شهایا ، آبهاد  علهی ، آبهاد  روستاهای همت

پههذیری  آبههاد متغیههر هویههت مکههانی بههر زیسههت  کههاظش

 .باشد داری می معنی
 

 به تفکیک روستاهاپذیري  بررسی اثر متغیر هویت مکانی بر زیست :00جدول 
 نتیجه آزموننتیجه آزمون سط  معناداریمسداره آماره رابطه نام روستاردیف محور

سیمان

138a 599b 585/2. دهرود 1  .دار نیست در مدل معنی 

2826. همت آبادa .222b 258/29 .دار است در مدل معنی 
3علی آباد.922a .222b 268/12 .در مدل معنی دار است 
5اسشم آباد.111a .212b 191/5 .دار نیست در مدل معنی 
1136. گرجی سفلیa .561b 158/2 .دار نیست در مدل معنی 

 کش 

6شایا.229a .221b 822/18 .دار است در مدل معنی 
2گرجی علیا.652a .229b 8/221 دار است در مدل معنی.
9کاظش آباد.122a .232b 1/222 دار است در مدل معنی.
.دار نیست در مدل معنی 519a .225b 3/222. خلق آباد 8

 

پااذیري  گااذاري هویاات مکااانی باار زیسااتاثر

به منظور تجزیه : مورد مطالعه روستاییان در منطقۀ

ههای تحسیهق از    ها و جهت سنجش فرضهیه  و تحلیل داده

افهزار   سازی معهادال  سهاختاری بها اسهتفاده از نهرم      مدل

Smart PLS    الگهوریتش تحلیهل   . اسهتفاده گردیهده اسهت

مهدل   ههای  شهاخص  -1شامل سه بخش  PLSها در  داده

، (1/2سهط  بحرانهی   )گیری ماننهد روایهی همگهرا     اندازه

 -2روایی تشخیصی یا واگهرا  ، (2/2سط  )پایایی ترکیبی 

( R2)های مدل ساختاری ماننهد ضهریب تعیهین     شاخص

، ضههعیف 18/2سههه سههط  ) زا  متغیرهههای مکنههون درون

ضرایب ، (بتا)؛ و ضرایب مسیر (قوی 62/2، متوسط 33/2

سههط  معنههاداری در سههط   T-Value (86/1معنههاداری 

بههرای متغیرهههای   Q2ضههریب ، (درصههد 81اطمینههان 

، متوسهط  11/2، ضعیف 22/2سه سط  ) زای مدل  درون

معیههار آزمههون مههدل کلههی   -3و درنهایههت ( قههوی 31/2

(GOF( )  36/2، متوسهط  21/2، ضهعیف  21/2سه سط 

 .شود می( قوی

 در جدول زیر مسادیر مربو  بهه  :روایی همگرا و واگرا

و پایهایی مرکهب ههر سهازه آورده شهده      ، روایی همگرا

 .است

 
 پایایی مرکب و آلفاي کرونباخ، مقادیر روایی همگرا: 07جدول 

 (CR)پایایی مرکب  (AVE)روایی همگرا  عدبُ متغیر

 هویت مکانی

 922/2 192/2 تمایز

 998/2 622/2 تداوم

 988/2 135/2 عز  نفو

 952/2 122/2 خودکارآمدی

 939/2 522/2 یریپذ ستیز
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در جدول فوق برای تمامی متغیرها جز  AVEضریب 

کهه ایهن   ، باشهد  مهی  1/2بهاالی  ، پهذیری  در متغیر زیست

تهداوم   سازۀ. دهند قبولی را نشان می بلمسادیر همگرایی قا

و تمهایز بها    AVE=622/2از ابعاد هویت مکانی بها مسهدار   

همگهرا را بهه   باالترین میزان روایهی   AVE =192/2مسدار 

پهذیری   در ارتبها  بها متغیهر زیسهت    . خود اختصهاز داد 

شهود چهرا کهه     یرفته میدر همین مسدار پذ AVEضریب 

مانهده در تحلیهل از ضهریب بهار      بهاقی  ههای  تمامی پرسش

عاملی مناسبی برخوردار هستند و دیگر مجهاز بهه اهذف    

با توجهه  (. 132: 1382، داوری و رضازاده)باشد  سرال نمی

، به مراتب بهتر از آلفای کرونباخ است CRکه معیار  به این

دههد کهه تمهامی     ها در جدول فهوق نیهز نشهان مهی     یافته

اسهت و پایهایی    2/2ها بهاالی   برای همۀ سازه  CRمسادیر 

در روایهی تشخیصهی یها واگهرا     . دارنددرونی خیلی خوبی 

های یک سازه با آن سازه و  میزان همبستگی بین شاخص

ههای   های یک سازه با سازه ین شاخصمیزان همبستگی ب

بهرای سهنجش روایهی واگهرای     . گهردد  دیگر مسایسهه مهی  

استفاده شهده  ( 1891)نامه از معیار فورنل و الرکر  پرسش

همگهرا بهوده    روایی تشخیصی در واقا مکمل روایی. است

تمایز نشانگرهای یک متغیهر پنههان   دهندۀ  است که نشان

. مهدل سهاختاری دارد   گرهای دیگر در همان از سایر نشان

های تحسیق بهه دسهت    سازه AVEاز معیار از جذر مسادیر 

 .آید می

 

 ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر :09جدول 
 پذیری زیست خودکارآمدی عز  نفو تداوم تمایز عامل

     263/2 زیتما

    918/2 621/2 تداوم

   235/2 656/2 196/2 نفو عز 

  226/2 628/2 692/2 189/2 یدخودکارآم

 222/2 123/2 125/2 569/2 555/2 پذیری زیست
 

شهود   همانگونه کهه در جهدول فهوق مشهاهده مهی     

. تمامی عوامل ارتبها  بیشهتری را بها خودشهان دارنهد     

بههدین معنههی کههه ایههن عوامههل تعامههل بیشههتری را بهها  

 .های خودشان در مدل دارد شاخص

 

 
Rمقادیر : 0شکل 

2 ،β ادیر و مقT-value 

 

ی دارد که یک تأثیردر واقا ضریب تعیین نشان از 

متغیر مستسل بر متغیر وابسته دارد و هرچه میزان این 

ضریب بیشتر باشد دال بر تبیین بیشتر متغیر وابسهته  

کهه در   چنان. از سوی متغیر یا متغیرهای مستسل دارد

Rضریب ، شکل فوق نشان داده شده است
 برای سازۀ 2

بدین معنها کهه   . باشد می 591/2زای مدل برابر با  درون

 ی بهه واسهطۀ  راشههر یپ یروسهتاها  پذیری زیست سازۀ

اثرگذاری متغیرهای مستسل مربو  به خود یعنی ابعاد 

( عز  نفو و خودکارآمدی، تداوم، تمایز)هوبت مکانی 

درصد از تغییرا  مربو   1/59توانسته است به میزان 
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هرچه میزان ایهن ضهریب   . یدخود را تبیین نما به سازۀ

بیشههتر باشههد یعنههی متغیههر یهها متغیرهههای مسههتسل   

اند میزان زیادی از واریهانو متغیهر وابسهته را     توانسته

تهری در روابهط    تبیین نمایند و مدل از برازش مناسهب 

 . ها برخوردار است میان سازه

در ارتبا  با مسهادیر بتها یها همهان ضهرایب مسهیر       

یانگر اثرگذاری مستسیش متغیر توان عنوان نمود که ب می

بهدین معنها   . مستسل بر وابسته به صور  جداگانه دارد

که متغیر مستسل تا چه میزان توانسته است بر متغیهر  

واقا ضریب بتا سهش نسبی هر  در. وابسته اثرگذار باشد

بینی تغییرا  مربو  بهه متغیهر    متغیر مستسل در پیش

، شهود  هده مهی که مشها  چنان. کند وابسته را گزارش می

اثهر مسهتسیش بهر متغیهر      122/2متغیر تمایز به میزان 

متغیهر تمهایز بهه     بدین معنهی کهه  . دارد پذیری زیست

 وانسته است اثر مستسیمی بهر سهازۀ  درصد ت 12میزان 

همچنین متغیر تداوم بهه میهزان    بگذارد؛ پذیری زیست

پهذیری   اثرمستسیش و معکوس بر سازۀ زیسهت  -282/2

یهزان  تداوم بهه م  که با افزایش در سازۀ معنی بدین، دارد

پذیری به میزان  زیست یک وااد شاهد کاهش در سازۀ

متغیر عز  نفو نیز بهه میهزان   . خواهیش بود -282/2

 621/2میهههزان  و متغیهههر خودکارآمهههدی بهههه 319/2

کهه  طور همهان . یری دارنهد پذ زیست اثرمستسیش بر سازۀ

ایر شود متغیر خودکارآمدی بهه نسهبت سه    مشاهده می

درصد بهر   1/62ری به میزان متغیرها اثر مستسیش بیشت

 .گذارد پذیری می زیستسازۀ 
 T-valueدر ارتبا  با ضرایب معنهاداری یها همهان    

بیشهتر   86/1هها از مسهدار    بین سهازه  که رابطۀ هنگامی

در شکل . ها دارد میان سازه طهباشد نشان از صحت راب

ابطهه میهان   تمامی مسیرهای مدل جز در ر...( شماره )

 86/1که کمتر از سط  ( 211/1)پذیری  تمایز و زیست

داری روابهط میهان    سایر روابط نشان از معنهی ، باشد می

پهذیری   زیست یعنی تداوم به سازۀ. ی مدل داردها سازه

و ( 216/3)ی پذیر زیست ؛ عز  نفو به سازۀ(289/2)

 اسهت ( 651/11)پهذیری   خودکارآمدی به سازۀ زیسهت 

در  86/1ط به دلیل باال بهودن از سهط    که همگی رواب

 .باشند درصد معنادار می 81سط  اطمینان 

Qضریب ، معیار بعدی
که هدف آن توانهایی   است 2

بینههی کههردن بههه روش    مههدل سههاختاری در پههیش  

تهرین   شهده  ترین و شناخته معروف. باشد پوشی می چشش

Qشهاخص  ، گیری ایهن توانهایی   معیار اندازه
 -اسهتون  2

ه بهر اسههاس ایهن مهشك مهدل بایههد     گایسهلر اسهت که   

زا انعکاسههی را  نشههانگرهای متغیرهههای مکنههون درون 

درمهورد  ( 2228)هنسلر و همکهارانش  . بینی کند پیش

مورد متغیرهای پنهان  بینی مدل در شد  قدر  پیش

را به ترتیب بهه   31/2و  11/2، 22/2زا سه مسدار  درون

 متوسط و قوی برای این شاخص، عنوان مسادیر ضعیف

معرفی نمودند هدف از انجام این کار تعیین این مطلب 

دل زای مه  ههای درون  است کهه آیها روابهط بهین سهازه     

که در  با توجه به این خوبی تبیین شده است یا خیر؟ به

پهذیری   ی زیسهت  مدل تحسیق تنها متغیر وابسته سازه

Qضریب ، بنابراین، باشد می
در جهدول زیهر بهرای آن     2

 .استگزارش شده 

 
Qضریب ، بین مدل قدرت پیش :00 ولجد

2 

 SSO SSE 1-SSE/SSO سازه
 16/2 115/1136 1312 پذیری زیست

 

، ل فوق نشان داده شده استطور که در جدو همان

بینهی   قدر  پیش( 16/2)پذیری به میزان  زیستسازۀ 

بها  ، در نتیجهه  .در مدل را به خود اختصاز داده اسهت 

های تحسیهق و مسهدار    نتایز فرضیه، توجه به موارد فوق

GOF که در  چنان. مدل در جدول زیر آورده شده است

هر سه فرضیه تحسیهق بها   ، شود جدول زیر مشاهده می

 تأییههد 86/1از  T-valueتوجههه بههه بههاال بههودن مسههدار  

 .شوند می
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 GOFها و مقدار  نتایج فرضیه: 07جدول 
 GOF نتیجه تحسیق ضریب معناداری ضریب مسیر رابطه فرضیه

H1  پذیری زیستتمایز ههه  122/2  211/1 امایت از فرضیه عدم   

329/2  
H2  پذیری زیستتداوم ههه  282/2-  289/2  امایت از فرضیه 

H3  پذیری زیستعز  نفو ههه  319/2  216/3  امایت از فرضیه 

H4  پذیری زیستخودکارآمدی ههه  621/2  651/11  امایت از فرضیه 

 

به صور  میانگین  (GOF)شاخص نیکویی برازش 

R
( 153/2)و متوسههط مسههادیر اشههتراکی   ( 591/2)  2

 .شود محاسبه می

 
این شاخص مجذور ضرب دو مسدار متوسط مسادیر 

تههزلو و . اشههتراکی و متوسههط ضههریب تعیههین اسههت 

را  36/2و ، 21/2، 21/2سهه مسهدار   ( 2228)همکاران 

متوسط و قوی برای ، به ترتیب به عنوان مسادیر ضعیف

GOF بنابراین باتوجهه بهه ااصلاهرب    . عرفی نمودندم

 GOF 329/2مسهدار  ، در رابطه فهوق  153/2و  591/2

میزان برازش مدل در سهط  قهوی   ، برای مدل تحسیق

 .شود ارزیابی می

 

 گیري و نتیجه بحث

 در این پژوهش بر وجه کمتر پرداخته شدۀ هویهت 

 تأکیهد ی پهذیر  آن بر زیست تأثیریعنی هویت مکانی و 

ذکهر ایهن نکتهه الزم اسهت کهه بایهد بهین        . تشده اس

. تفهاو  قادهل شهد    "هویت مکهان  "و  "یهویت مکان"

نهوان بخشهی از هویهت فهرد مطهر       هویت مکانی به ع

ههای قابهل تشهخیص     اما هویت مکان بهه ویژگهی  است 

توانهد   هویت مکهانی فهرد مهی   . مکان بیرونی اشاره دارد

هویهت  . هویهت باشهد  هویهت یها با   منبعث از مکانی بهی 

اشکال و فااهای معنهادار  ، عناصر مکانی هش به واسطۀ

قرارگهرفتن انسهان در    دهنده و هش بهه واسهطۀ   و هویت

تهوان چنهین    ای کهه مهی   گونه به، گردد محیط ایجاد می

از . ون انسهان ههویتی نهدارد   مکان بهد  عنوان داشت که

میهان انسهان و مکهان یهک دو طرفهه      که رابطۀ  آنجایی

معنی را به فاا مترتب  است و کنش و خواست انسانی

شهده   و فاای خالی را به یهک مکهان تجربهه   ، سازد می

تواند بر انسان نیز اثر  به همین نحو می، سازد تبدیل می

هها و   معنایش به ارزش واسطۀچراکه به . متسابل بگذارد

در چهارچوب  ، دهد؛ بنهابراین  های انسان خط می کنش

، سهتایی مطلهوب  و در راسهتای فاهای رو   هویت مکانی

ای ایجهاد گهردد کهه فرصهت      گونه باید محیط روستا به

زمهانی   .را در روستا فراهش کنهد  ااور برای روستاییان

در ابعهاد  )که مردم روستا از زندگی در روسهتای خهود   

رضهایت داشهته   ( محیطهی  اقتصادی و زیست، اجتماعی

باشههند تمایههل و گرایششههان بههه مانههدگاری در محههیط 

ایش تمایهل در کنهار   افهز  ایهن  یابد و روستا افزایش می

تهری نسهبت بهه     به آنان معنای عمیهق  ادراکا  هویتی

بهاالتری بهرای    دههد و انگیهزۀ   شان مهی  محیط روستای

بایهد توجهه داشهت    . زندگی در روستا پیدا خواهند کرد

، گهذارد  که هویت مکان بر کیفیت هویت مکانی اثر می

 تأثیربه  در این پژوهش .اما خود مفهومی جداگانه دارد

. پذیری در روستاها پرداخته شد هویت مکانی بر زیست

میههانگین تمههام  :دهههد نشههان مههی پههژوهشهههای  یافتههه

شهده   های هویت مکانی کمتر از مسدار آزمهون  شاخص

در کهه    ه جز دو شاخص تداوم و خودکارآمدی اسهت ب

ده تسریبها برابهر آن شه    میانگین جامعهه دو شاخص نیز 

ههای هویهت    کهه شهاخص   است و این نتیجه گویاسهت 

همچنهین   انهد؛  در وضعیت مناسبی قرار نگرفتهه مکانی 

پهذیری اقتصهادی و    مرلفهۀ زیسهت  دهد  نتایز نشان می

را ( 2/3)ن میهانگین  های مرتبط به آن بیشهتری  شاخص

  زیسههت  مرلفههۀسههت و بعههد از آن بههه ترتیههب    دارا

پهذیری   زیست مرلفۀو  25/3محیطی با میانگین  پذیری

هههای بعههدی قههرار  در رده 9/2اجتمههاعی بهها میههانگین 

توان گفت که هویهت مکهانی بهر     بنابراین می اند؛ گرفته

را بهر   تأثیرپذیری اقتصادی و محیطی بیشترین  زیست

بهر اسهاس نتهایز    . روستاهای مورد مطالعه داشته است

، شهده  محاسهبا  انجهام   بر اسهاس ، مدل ویکور بنابراین

ویهت  ههای ه   آباد بها عنایهت بهه شهاخص     روستای کاظش
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مهورد مطالعهه در    انی در منهاطق روسهتایی منطسهۀ   مک

بهتههرین رتبههه قههرار دارد و روسههتای دهههرود از نظههر   

های هویت مکانی کمتهرین مسهدار و در پهایین     شاخص

همچنهین نتهایز ااصهل از     ؛گیهرد  ترین رده قهرار مهی  

دهد که تمامی مسهیرهای   معادال  ساختاری نشان می

( 211/1)ری پذی مدل جز در رابطه میان تمایز و زیست

سایر روابهط نشهان از   ، باشد می 86/1که کمتر از سط  

یعنهی  . ی مهدل دارد هها  داری روابط میهان سهازه   معنی

؛ عهز  نفهو بهه    (289/2)پذیری  زیست تداوم به سازۀ

  و خودکارآمدی بهه سهازه  ( 216/3)پذیری  زیست سازۀ

باشد که همگی روابهط بهه    می( 651/11)پذیری  زیست

 81در سهط  اطمینهان    86/1ز سط  دلیل باال بودن ا

 .باشند درصد معنادار می

در روسهتاهای  ، های تحسیق مطابق با یافتهدر واقا 

جهز در روسهتای کهاظش آبهاد در محهور      ، مورد مطالعهه 

سایر روستاها از میانگین هویت مکهانی پهایینی   ، کش 

برخوردار بودند و نشان از این موضهوع دارد کهه دیگهر    

نیست که روستاییان نسبت به  محیط روستا آن چیزی

شهان از   آن تعلق خاطر داشته باشند و متسابشً بر ادراك

ههای   اگرچهه یافتهه  . گهذارد  پذیری نیز تأثیر مهی  زیست

معادال  ساختاری نشان داد که در ابعاد عز  نفهو و  

ای را بر  توان اثر فزاینده خودکارآمدی  هویت مکانی می

بایسهت در   اما می ،پذیری روستایی انتظار داشت زیست

نظر داشت که صرف اکتفاء و پهرداختن بهه ایهن ابعهاد     

شهان را   توانهد ادراك روسهتاییان از هویهت مکهانی     نمی

چراکه در بیشهتر روسهتاهای مهورد مطالعهه     ، ارتساء داد

اقتصههادی و ، وضههعیت روسههتاییان در ابعههاد اجتمههاعی

ت نامناسبی قهرار دارنهد و بهه    محیطی در موقعی زیست

ایهن امهر سهبب    ، مشههد  دیکی آنان به شههر نزواسطۀ 

مکانی باالیی ههش داشهته   د که اتی اگر هویت گرد می

مندی از شرایط مطلوب اقتصهادی و   بهره علت به، باشند

روستای خود را ترك کرده و به مناطق ، اجتماعی بهتر

بایههد در نظههر داشههت کههه  . شهههری مهههاجر  نماینههد

کهه  ت اسه از مجموعه شرایطی  مفهومی، پذیری زیست

پو هنگامی کهه  ، کند قادر به زندگی روزمره می را فرد

این مجموعه شرایط با اخهتشل مواجهه گهردد و اتهی     

، تهرین نیازهها ماننهد آب آشهامیدنی     برای رفا ابتهدایی 

ی در محهیط   امام و امور روزمره بها مشهکش  عدیهده   

جایی برای اندیشه و تفکهر بهرای   ، دروستایی روبرو گرد

پهذیری   زیسهت ، همچنین گذارد؛ میشان ن هویت مکانی

مفهومی است که به ارتبا  بین گذشته و آینده فرد در 

زمهانی کهه روسهتاییان    . محیط زندگی خود اشاره دارد

ای  این ااتمال را بدهند که با مانهدن در روسهتا آینهده   

نخواهند داشت مسلماً روستا را ترك کرده و بهه رفهتن   

 . کنند از روستا فکر می

کهه بتهوان ارتبها  قهوی میهان       رای اینب، در پایان

پههذیری روسههتایی  هویههت مکههانی روسههتاییان و زیسههت

محهیط    ربرگیرنهده بایسهت عناصهر د   مهی ، برقرار نمهود 

، های شغلی و اقتصهادی  فرصت، روستایی اعش از امنیت

بها   تفری  و غیره را به مانند شهر، یراات، سشمت، رفاه

جهه بهه   نیازهای روستاییان منطبهق سهاخت کهه بها تو    

ههای صهور  گرفتهه ههش از طهرف مهدیریت        مهری بی

شهری و هش بخشداری در برخهی روسهتاها عمهشً ایهن     

در . پیوند و ارتبا  در وضعیتی بسهیار بهدی قهرار دارد   

هویت مکانی روستاییان هش در محور سهیمان  ، مجموع

ت بسیار بدی قرار دارد کهه  و هش محور کش  در وضعی

شهان اثرگهذار    روسهتایی  پهذیری  خود بر زیسهت  به نوبۀ

اخیر قشر ضهعیف کهه    های اگرچه مهاجر . خواهد بود

 را به این روستاها اند شهر مشهد ساکن بوده ااشیۀ در

نباید بر مبنای شهرگریزی تبیین نمهود بلکهه شهرایط    

شان آنهان را   ااد اقتصادی و وضعیت نامطلوب درآمدی

ههای   مجبور به ترك محیط شهری و اسکان در محهیط 

ایی نموده است که ایهن عامهل خهود بهر شهرایط      روست

 .افزاید بغرنز روستاها می
 

 منابع
رابطهۀ کیفیهت   . 1383. مهدوی، مسعود. اامدی، علی .1

زندگی و او تعلق مکانی در روستاهای دراال توسعه 

هههای  پههژوهش. شهرسههتان زرندیههه: مطالعههۀ مههوردی

 .959-922، صص 5روستایی، شماره 

و جامعهه؛ فاهای شههری و    فاها  . 1385. افروغ، عمهاد  .2

 .نشر علش: تهران. نابرابری اجتماعی

ارزیابی . 1383. نژاد، فاطمه و اامدی. بندرآباد، علیرضا .3

های کیفیت زندگی بها تأکیهد بهر اصهول شههر        شاخص



  77                                                                                                                                             معینی علیرضا و عنابستانی اکبر علی

تههران، فصهلنامۀ پهژوهش و     22پذیر در منطسه  زیست

 .25-11. ، صص16 ریزی شهری، شماره برنامه

های غالهب در جغرافیهای    زمینه .1325. بهفروز، فاطمه .5

 .انتشارا  دانشگاه تهران. انسانی

درآمههدی بههر . 1392. شههریفی، سههمیه. بیگههدلی، زاهههد .1

رسههانی و کتابههداری،  مفهههوم مکههان، فصههلنامۀ اطههشع 

 .215-238. ، صص55پیاپی:شماره

تههران،  . قلمرو فلسفه جغرافیها  .1398. پوراامد، اامد .6

 .انتشارا  دانشگاه تهران

 .1382. پهور، شهههرزاد  طهماسهبی . محمههود پهور،  جمعهه  .2

تبیههین میههزان زیسههت پههذیری و کیفیههت زنههدگی در  

فصههلنامۀ برنامههه ریههزی . روسههتاهای پیرامههون شهههری

 .63-12. ، صص3کالبدی فاایی، شمار

. لنگههرودی، سیداسههن مطیعههی. پههور، محمههود جمعههه .9

. 1382سهشمی بیرامهی، ابهوذر    . اسینی، سمیرا ااجی

پهذیری نهواای    طی بهر زیسهت  تبیین اثرا  عوامل محی

روسههتاهای شهرسههتان  : مطالعههۀ مههوردی )روسههتایی 

، 21 ریزی روستایی، شماره پژوهش و برنامه(. زهرا بودین

 .16-38. صص

: متههرجش. هویههت اجتمههاعی. 1391. جنکینههز، ریچههارد .8

 .تهران، انتشارا  شیرازه. یاراامدی، هوشن 

بررسی رابطه گردشگری . 1381. ساربان، وکیل ایدری .12

مجلهه  . با هویت اجتماعی جوانان روسهتایی شهرسهتان  

. ، صهص 18ریهزی و توسهعۀ گردشهگری، شهماره      برنامه

132-112. 

. 1382. رضههوانی، محمدرضهها. خراسههانی، محمههدامین .11

پههذیری روسههتاهای  شههناخت و تحلیههل تفههاو  زیسههت

-811 (5پیاپی)2. پیرامون شهری در شهرستان ورامین

25. 

ازشناسی مفهوم هویت در ب. 1328. دانش ور، عبدالهادی .12

خیابهان  : نمونهه مهوردی  ( خیابهان )فاای عمومی شههر 

اعتصهام،  : اسهتاد راهنمها  .انسشب تهران، رساله دکتری، 

دانشگاه تههران، دانشهکده هنرههای زیبها، گهروه      . ایرج

 . شهرسازی

دانشهگاه  : تههران . نامهه  لغهت  .1332 .اکبهر  دهخدا، علی .13

 .تهران

مکان و نسش . 1399. اامدی، علی. رضوانی، محمدرضا .15

نامهه   پهژوهش  ،فرهن  در شکل گیهری هویهت مکهانی   

 .69-51، صص 6فرهنگی، شماره 

تصویرهای ذهنهی و  . 1392. ابیبی، رعناسادا  سادا  .11

 .12-38. ، صص31نشریه هنرهای زیبا، شماره . مکان

جعفری اسهدآبادی،  . توالیی، سیمین. پور، فرزانه ساسان .16

شهرها در راسهتای   پذیری قابلیت زیست. 1383. امزه

(. کشنشههر تههران  : مورد مطالعهه )توسعۀ پایدار شهری 

. ، صههص52نشههریه علمههی پژوهشههی جغرافیهها، شههماره 

128-112. 

هههای نههو در فلسههفه  اندیشههه. 1399. شههکویی، اسههین .12

. ههای جغرافیهایی   های محیطی و مکتب جغرافیا، فلسفه

 .، تهران2 انتشارا  گیتاشناسی جلد

. بهرامی، عبهدالعلی . بیا ، مصطفی. اصغر لو، علی عیسی .19

پذیری رهیافتی نوین جهت ارتسای  انگاره زیست. 1383

: مطالعهۀ مهوردی  )کیفیت زندگی در جوامها روسهتایی   

فصلنامۀ مسهکن و محهیط   (. شهرستان قش، بخش کهک

 .122-122، صص156شماره . روستا

مفههوم اهو مکهان و    . 1391. فشات، محمد صهادق  .18

نشریه هنرهای زیبها، شهماره    .دهنده به آن عوامل شکل

 .66-12، صص 21

تهأثیر  . 1382. تاجی، فرشاد نگین. مشاور، مهرداد کریمی .22

هویت مکانی بر ایجهاد اهو وابسهتگی و نسهش آن در     

(. شهر یاسوج: مطالعۀ موردی)گیری منظر شهری  شکل

-68. ، صهص 33ریزی شهری، شهماره   پژوهش و برنامه

95. 

: متههرجش. شههخصتجههدد و ت. 1392. گیههدنز، آنتههونی  .21

 .موفسیان، ناصر، تهران، نشر نی

مزینهی،  : متهرجش . سهیمای شههر  . 1326. لینچ، کهوین  .22

 .انتشارا  دانشگاه تهران.منوچهر

. خراسههانی محمههدامین . اسههتادکشیه، امههین  محمههدی .23

تحلیههل و سههنجش آثههار . 1386. زاده، امیههده پهلههوان

مطالعۀ )پذیری جواما روستایی  اسکان مجدد بر زیست

(. زده شهرق اسهتان گلسهتان    وسهتاهای سهیل  موردی ر

 .22-19. ، صص162مسکن و محیط روستا، شماره 

درویشههوند، . چراغههی، مهههدی. یگانههه، بهههروز محمههدی .25

تحلیل عوامل مرثر در تحهوال  الگهوی   . 1385. سکینه

فصهلنامه مسهکن و   . مسکن روستایی، با تأکید بر هویت

 .122-81. صص :158محیط روستا، شماره 

مروری بر . 1381. پور، محسن سرتی ی. هزیزالمهدیان، ع .21

. تحوال  بهسازی مسهکن روسهتایی و چشهش انهدازآتی    

-3 صص .152فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 

12. 

هویت . 1382. پوردیهمی، شهرام. نورتسانی، عبدالحمید .26

و مسکن؛ بررسی ساز و کهار تعامهل هویهت سهاکنان و     



 96-61: صفحات/  0011بهار / نهم و  سی مسلسل شماره/  یازدهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                           76

روسههتا،  فصههلنامه مسههکن و محههیط. محههیط مسههکونی

 .19-3صص  .151شماره 

. محمهدزاده، محمهد  . بافنده، مهدی عامل. وارثی، امید .22

ههای هویهت شههری و     بررسی و تحلیهل مولفهه  . 1398

رابطه آن با میزان تعلق مکانی ساکنان شهرهای جدیهد  

ریهزی   پهژوهش و برنامهه  (. شهر گلبهار: مطالعۀ موردی)

 .36-12. شهری، شماره، صص

اسهههشمی، . اعتصهههام، ایهههرج. شهههجاع، سهههمیه ههههاتفی .29

بازنمایی هویت مکانی روسهتاهای  . 1381. سیدغشمرضا

: مطالعه موردی)های توسعه روستایی  ای در طر  اومه

فصههلنامه (. روسهتای دره مرادبیه  شهرسههتان همهدان   

 .231-222. ، صص5روستایی، شماره های  پژوهش
29. Barresi, J. 2002. From `the Thought is the 

Thinker' to `the Voice is the Speaker': 

William James and the Dialogical Self. 

Theory   & Psychology, 12 (2): 237-250. 

30. Blassingame, L. 1998. Sustainable cities: 

Oxymoron, utopia, or inevitability? The 

Social Science Journal, 35 (1): 1-13.  

31. Bonaiuto, M., Giuseppe, C., Martorella, 

H., and Bonnes, M. 2002. Local identity 

processes and environmental attitudes in 

land use changes: The case of natural 

protected areas. Journal of Economic 

Psychology, 23(5): 631-653.  

32. Breakwell, G. 1986. Coping with 

Threatened Identities. London. 

33. Budruk, M., Thomas, H., and Tyrrell, T. 

2009. Urban Green Spaces: A Study of 

Place Attachment and Environmental 

Attitudes in India. Society and Natural 

Resources, 22(9): 824-839 

34. Cowan, R. 2005. The Dictionary of 

Urbanism. Streetwise Press. 

35. Downing, F. 2003. Transcending 

memory: emembrance and the design of 

place. Design Studies, 24 3): 213-235  

36. Edward, R. 1993. Modernity and The 

Reclamation of place. D. Seamon, 

Dwelling, Seeing, and Designing: 

Toward a Phenomenological Ecology. 

SUNY Press 1-363 

37. Ginting, N., and Wahid, J. 2017. 

Defining Distinctiveness Aspect of Place 

Identity in Urban Heritage Tourism. 8th 

International Conference on Architecture 

Research and Design (AR+DC).41-51 

38. Ginting, Nurlisa, Rahman, N. Vinky, 

Nasution, Achmad Delianur. 2017. 

Increasing Tourism in Karo District, 

Indonesia Based on Place Identity. 

Environment-Behaviour Proceedings 

Journal. 24: 177-184. 

39. Goldman, I., and Nel, E. 2005. 

Investigation of Pro-Poor Local 

Economic Development in South Africa. 

African Institute for Community-Driven 

Development. 

40. Gu, H., and Ryan, C. 2008. Place 

attachment, identity and community 

impacts of tourism - the case of a Beijing 

hutong. Tourism Management, 29(4): 

637-647. 

41. Heylen, K. 2006. Liveability in social 

housing: Three case-studies in. ENHR 

Conference 'Housing in an Expanding 

Europe: Theory, Policy, Implementation 

and Participation, Ljubljana (Slovenia).1-

24 

42. Howley, P., Scott, M., and Redmond, D. 

2006. Sustainability versus liveability: an 

investigation of neighbourhood 

satisfaction. Journal of Environmental 

Planning and Management. 59 (2)  

43. Jose Daniel, P. 2008. The Silesia 

Megapolis: A study of the vision, plans 

and possibilities. Blekinge Institute of 

Technology, School of Technoculture, 

Humanities and Planning. 

44. Larice, M.A. 2005. Great 

Neighborhoods: The Livabililtly and 

Morphology of High Density 

Neighborhoods in Urban North America. 

University of California, Berkeley. 

45. Leby, J.L., and Hashim, A. 2010  

Liveability dimensions and attributes: 

Their relative importance in the eyes of 

neighbourhood residents. Journal of 

Construction in Developing Countries, 15 

(1): 67-91 

46. Lennard, S.H., and Lennard, H. 1995. 

Livable Cities Observed.  

47. Lewicka, M. 2008.  Place attachment, 

place identity, and place memory: 

Restoring the forgotten city past. Journal 

of Environmental Psychology (3) 28, 

209-231. 

48. Lukermann, F. 1964.  Geography as a 

formal intellectual discipline and the way 

in which it contributes to human 

knowledge. The Canadian Geographer / 

Le Géographe Canadien. 8(4): 167-172. 



  61                                                                                                                                             معینی علیرضا و عنابستانی اکبر علی

49. McKercher, B., Wang, D., and Park, E. 

2015.Social impacts as a function of 

place change. Annals of Tourism 

Research 50: 52-66. 

50. Norberg-Schulz, C. 1980. Genius Loci: 

Towards a Phenomenology of 

Architecture. New York: Rizzoli. 

51. Norris, T., and Pittman, M. 2000. The 

healthy communities movement and the 

coalition for healthier cities and 

communities. Public Health Reports, 

115(3): 118-124. 

52. Pretty, G.H., MChipuer, H., and 

Bramston, P. 2003.  Sense of place 

amongst adolescents and adults in two 

rural Australian towns: The 

discriminating features of place 

attachment, sense of community and 

place dependence in relation to place 

identity. Journal of Environmental 

Psychology. 23 (3): 273-287. 

53. Proshansky, H.M., Fabian, A., and 

Kaminoff, R. 1983. Place-identity: 

Physical world socialization of the self. 

Abbe K.Fabian, 3 (1): 57-83.  

54. Radcliff, B. 2001.  Politics, markets and 

life satisfaction: The Political economy 

of human happiness. The American 

Political Science Review, 95(3): 939-955. 

55. Relph, E. 2008. Place and Placelessness. 

London: Pion Ltd; UK ed. edition. 

56. Vergunst, P. 2003. Liveability and 

ecological land use: the challenge of 

localisation. Uppsala: Doctoral thesis 

Department of Rural Development 

Studies, Swedish University of 

Agricultural. 

57. Victorian, C.A. 2008. A state of liveability 

: an inquiry into enhancing Victoria's 

liveability /Victorian Competition and 

Efficicency Commission. Melbourne: 

Victorian Competition and Efficicency 

Commission. 

58. Wang, S. 2016. Roles of Place Identity 

Distinctiveness and Continuity on 

Resident Attitude toward Tourism. 

European Journal of Tourism Research. 

13: 58-68. 

59. Wang, Suosheng; Chen, Joseph. 2015. 

The influence of place identity on 

perceived tourism impacts. Annals of 

Tourism Research 52: 16-28.  

60. Williams, D.R., and Vaske, J. 2003.  The 

measurement of place attachment: 

validity and generalizability of a 

psychometric approach. Forest Science,  

49(6): 830-840. 

61. ZhanWang, X. 2010.  The research on 

the evaluation index system of livable 

rural areas in China—by the case of rural 

areas in Henan Province. Agriculture and 

Agricultural Science Procedia. 1: 456-

461.

 


